
 

 سياسة االشتباه بغسيل األموال

 مقدمة

الية وقاا  لظاا  مااقةة املتعد سياسة مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية اليت اختذهتا اجلمعية يف جمال الرقابة 
 .التعديالت الالحاة ليتواقق مع هذه السياسةهـ، والئةته التظفيذية ومجيع 11/5/1433بتاريخ  31غسل األموال السعودي الصادر باملرسو  امللاي رقم  /

 النطاق
 .حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كاقة العاملني ومن هلم عالقات تعاقدية وتطوعية يف اجلمعية

 البيان
 مؤشرات قد تدل على ارتباط بعمليات غسل األموال أو جرائم متويل اإلرهاب

 .االلتزا  ملتطلبات مااقةة غسل األموال أو جرائم متويل اإلرهاب، وخباصة املتعلاة هبويته ونوع عمله إبداء العميل اهتماما  غري عادي بشأن 
 .رغبة العميل يف املشاركة يف صفاات غري واضةة من حيث غرضها الاانوين أو االقتصادي أو عد  انسجامها مع اسرتاتيجية االستثمار املعلظة

 .ومات غري صةيةة أو مضللة تتعلق هبويته أو مصدر أموالهحماولة العميل تزويد اجلمعية مبعل 
 .علم اجلمعية بتورط العميل يف أنشطة غسل أموال أو جرائم متويل إرهاب، أو أي خمالفات جظائية أو تظايمية 

 .إبداء العميل عد  االهتما  باملخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى
 .نيابة عن موكل جمهول، وتردده وامتظاعه بدون أسباب مظطاية، يف إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو اجلهةاشتباه اجلمعية يف أن العميل وكيل للعمل 

 .صعوبة تادمي العميل وصف لطبيعة عمله أو عد  معرقته بأنشطته بشال عا  
 .وجود اختالف كبري بني أنشطة العميل واملمارسات العادية 
 .املستةاة له لطرف آخر وحماولة عد  تزويد اجلمعية بأي معلومات عن اجلهة واحملول إليهاطلب العميل من اجلمعية حتويل األموال  
 .طلب العميل إهناء إجراءات صفاة يستخد  قيها أقل قدر ممان من املستظدات 

 .علم اجلمعية أن األموال أو املمتلاات إيراد من مصادر غري مشروعة
 .ات مع املعلومات املتوقرة عن املشتبه به ونشاطه ودخله ومنط حياته وسلوكهعد  تظاسب قيمة أو تارار التربعات والعملي

 .انتماء العميل ملظامة غري معروقة أو معروقة بظشاط حماور
 .ظهور عالمات البذخ والرقاهية على العميل وعائلته بشال مبالغ قيه ومبا ال يتظاسب مع وضعه االقتصادي )خاصة إذا كان بشال مفاجئ(

 اتاملسؤولي
ةة غسل األموال قتطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع العاملني الذين يعملون حتت إدارة واشراف اجلمعية االطالع على األنامة املتعلاة مباا

شر الوعي يف ذلك يفية، وعلى اإلدارة املالية نوعلى هذه السياسة واإلملا  هبا والتوقيع عليها، وااللتزا  مبا ورد قيها من أحاا  عظد أداء واجباهتم ومسؤولياهتم الوظ
 .اخلصوص وتزويد مجيع اإلدارات واألقسا  بظسخة مظها

 .حترص اجلمعية حال التعاقد مع متعاونني على التأكد من إتباعهم والتزامهم باواعد مااقةة غسيل األموال وجرائم متويل اإلرهاب
 .وحتل هذه السياسة حمل مجيع سياسات قواعد السلوك املوضوعه ساباا  


