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 P03 رقم السیاسة 

 06/10/2020 تاریخ االعتماد 

   15/20اعتمد مجلس اإلدارة بدورتھ األولى ھذه السیاسة برقم المحضر  محضر االعتماد

 انقر ھنا محضر مجلس اإلدارة باعتماد السیاسة لالطالع على  نسخة االعتماد
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 مقدمة 
الركائز جرائم  األموال و غسل  بعملیات    مؤشرات االشتباهتعد سیاسة   أحد  تمویل اإلرھاب 

التي   وفقاً    الجمعیة  اتخذتھااألساسیة  المالیة  الرقابة  مجال  األموال  في  مكافحة غسل  لنظام 
م/ رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  التنفیذیة   ھـ،11/5/1433بتاریخ    31السعودي  والئحتھ 

 .السیاسةوجمیع التعدیالت الالحقة لیتوافق مع ھذه 

 طاق الن 
  وتطوعیة   ومن لھم عالقات تعاقدیة على كافة العاملین  تحدد ھذه السیاسة المسؤولیات العامة  

 .الجمعیةفي 

 
 البیان

 :تمویل اإلرھاب جرائم أو  عملیات غسل األموال ب  ارتباطا قد تدل مؤشرات 

غسل إ .1 مكافحة  لمتطلبات  االلتزام  بشأن  عادي  غیر  اھتماماً  العمیل   و أاألموال    بداء 
 .تمویل اإلرھاب، وبخاصة المتعلقة بھویتھ ونوع عملھجرائم 

 .األخرى رفض العمیل تقدیم بیانات عنھ أو توضیح مصدر أموالھ وأصولھ .2
القانوني أو    رغبة العمیل في المشاركة في صفقات غیر واضحة من حیث غرضھا .3

 .المعلنة االستثمار استراتیجیةاالقتصادي أو عدم انسجامھا مع 
مضللة تتعلق بھویتھ و/أو    بمعلومات غیر صحیحة أو  الجمعیةمیل تزوید  محاولة الع  .4

 .مصدر أموالھ
إرھاب، أو أي   تمویلجرائم  بتورط العمیل في أنشطة غسل أموال أو    الجمعیة علم   .5

 .مخالفات جنائیة أو تنظیمیة
 .إبداء العمیل عدم االھتمام بالمخاطر والعموالت أو أي مصاریف أخرى .6
مجھول، وتردده وامتناعھ   ي أن العمیل وكیل للعمل نیابة عن موكلف  الجمعیةاشتباه   .7

  .ذلك الشخص أو الجھة بدون أسباب منطقیة، في إعطاء معلومات عن
 . عام وصف لطبیعة عملھ أو عدم معرفتھ بأنشطتھ بشكلالعمیل تقدیم  صعوبة .8
تصفیة .9 طلب  وجیزة  مدة  بعد  یتبعھ  األجل  طویل  باستثمار  العمیل  الوضع   قیام 

 .االستثماري وتحویل العائد من الحساب 
 .وجود اختالف كبیر بین أنشطة العمیل والممارسات العادیة  .10
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األموال   .11 تحویل  الجمعیة  العمیل من  آخرطلب  لطرف  لھ  عدم   ومحاولة  المستحقة 
 .اتزوید الجمعیة بأي معلومات عن الجھة والمحول إلیھ

 المعلومات أو حفظ  بلیغھ بمتطلبات تدقیقمحاولة العمیل تغییر صفقة أو إلغاءھا بعد ت .12
 .السجالت من الجمعیة

 . ت المستندا طلب العمیل إنھاء إجراءات صفقة یستخدم فیھا أقل قدر ممكن من .13
 .غیر مشروعة علم الجمعیة أن األموال أو الممتلكات إیراد من مصادر .14
 مع المعلومات المتوفرة عن المشتبھ  التبرعات والعملیات عدم تناسب قیمة أو تكرار   .15

 .بھ ونشاطھ ودخلھ ونمط حیاتھ وسلوكھ
 .محظورنشاط معروفة ب غیر معروفة أو لمنظمة  العمیلانتماء  .16
فیھ وبما ال یتناسب   وعائلتھ بشكل مبالغ  العمیلظھور عالمات البذخ والرفاھیة على   .17

 ).مفاجئ مع وضعھ االقتصادي (خاصة إذا كان بشكل

 

 لمسؤولیات ا
السیاسة ضمن   ھذه  الجمعیةتطبق  جمیع    أنشطة  إدارة  الذین    العاملینوعلى  تحت  یعملون 

 السیاسة وعلى ھذه  بمكافحة غسل األموال  االطالع على األنظمة المتعلقة  واشراف الجمعیة  
  م ھومسؤولیات  م، وااللتزام بما ورد فیھا من أحكام عند أداء واجباتھوالتوقیع علیھا  واإللمام بھا

وعلى   الوعي    المالیةدارة  اإلالوظیفیة.  الخصوصنشر  ذلك  اإلدارات  في  جمیع   وتزوید 
 .ھابنسخة من واألقسام

 
بقواعد مكافحة   والتزامھمالتأكد من إتباعھم  على  متعاونینحال التعاقد مع  تحرص الجمعیةو

 .اإلرھاب  وجرائم تمویلغسل األموال 
 

 : المراجع
)  ھذه       األولى  ) في دورتھ (      15/20   (  اعتمد مجلس إدارة الجمعیة في االجتماع  

في    السیاسة محل جمیع سیاسات    2020/ 06/10السیاسة  بعملیات  . وتحل ھذه  االشتباه 
 الموضوعة سابقا. غسیل األموال وجرائم تمویل اإلرھاب 


