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ألساسية اليت ائم متويل اإلرهاب أحد الركائز اتعد سياسة مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجر

صادر باملرسوم مكافحة غسل األموال السعودي الام اختذتها اجلمعية يف جمال الرقابة املالية وفقًا لنظ

ذه الت الالحقة ليتوافق مع ههـ، والئحته التنفيذية ومجيع التعدي11/5/1433بتاريخ  31امللكي رقم م/

  .السياسة

 

عية يف لني ومن هلم عالقات تعاقدية وتطوحتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العام

 .اجلمعية

:

رائم متويل تطلبات مكافحة غسل األموال أو جإبداء العميل اهتمامًا غري عادي بشأن االلتزام مل .1

 .اإلرهاب، وخباصة املتعلقة بهويته ونوع عمله

 .له وأصوله األخرىرفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أموا .2

دي أو عدم يث غرضها القانوني أو االقتصارغبة العميل يف املشاركة يف صفقات غري واضحة من ح .3

 .انسجامها مع اسرتاتيجية االستثمار املعلنة

صدر أو مضللة تتعلق بهويته و/أو م حماولة العميل تزويد اجلمعية مبعلومات غري صحيحة .4

 .أمواله

الفات جنائية أو جرائم متويل إرهاب، أو أي خم لعلم اجلمعية بتورط العميل يف أنشطة غسل أموا .5

 .أو تنظيمية
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 .و أي مصاريف أخرىإبداء العميل عدم االهتمام باملخاطر والعموالت أ .6

دون ن موكل جمهول، وتردده وامتناعه باشتباه اجلمعية يف أن العميل وكيل للعمل نيابة ع .7

  .اجلهة أسباب منطقية، يف إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو

 .ته بأنشطته بشكل عامصعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرف .8

ي جيزة طلب تصفية الوضع االستثمارقيام العميل باستثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة و .9

 .وحتويل العائد من احلساب

 .لعاديةوجود اختالف كبري بني أنشطة العميل واملمارسات ا .10

ويد اجلمعية ستحقة له لطرف خخر وحماولة عدم تزملاألموال اطلب العميل من اجلمعية حتويل  .11

 .بأي معلومات عن اجلهة واحملول إليها

فظ السجالت مبتطلبات تدقيق املعلومات أو ح حماولة العميل تغيري صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه .12

 .من اجلمعية

 .تدر ممكن من املستنداطلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل ق .13

 .صادر غري مشروعةعلم اجلمعية أن األموال أو املمتلكات إيراد من م .14

ه ونشاطه ودخله ملعلومات املتوفرة عن املشتبه بعدم تناسب قيمة أو تكرار التربعات والعمليات مع ا .15

 .ومنط حياته وسلوكه

 .ط حمظورانتماء العميل ملنظمة غري معروفة أو معروفة بنشا .16

اسب مع وضعه عائلته بشكل مبالغ فيه ومبا ال يتنهية على العميل وظهور عالمات البذخ والرفا .17

 .االقتصادي )خاصة إذا كان بشكل مفاجئ(

 



 

4 
 

اشراف ملني الذين يعملون حتت إدارة وتطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع العا

ملام بها والتوقيع هذه السياسة واإلألموال وعلى اجلمعية االطالع على األنظمة املتعلقة مبكافحة غسل ا

اإلدارة املالية  اجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلىعليها، وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء و

 .قسام بنسخة منهانشر الوعي يف ذلك اخلصوص وتزويد مجيع اإلدارات واأل

افحة غسل ن إتباعهم والتزامهم بقواعد مكوحترص اجلمعية حال التعاقد مع متعاونني على التأكد م

 .األموال و جرائم متويل اإلرهاب

 

 

لس اإلدارة يف بقرار جمرائم متويل اإلرهاب االشتباه بعمليات غسيل األموال وجت سياسة اعتمد

 .  21/11/2019يف   (لسادسة ا( يف دورته )9) اجتماعه رقم 

 


