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مقدمة

تعــد سياســة مــؤرشات االشــتباه بعمليــات غســل األمــوال وجرائــم تمويــل اإلرهــاب أحــد الركائــز األساســية الــي اتخذتها 

اجلمعيــة يف مجــال الرقابــة الماليــة وفقــاً لنظــام مكافحــة غســل األمــوال الســعودي الصــادر ابلمرســوم الملــي رقــم 

)م/31( بتاريــخ 11 / 05 / 1433هـــ.، والئحتــه التنفيذيــة وجميــع التعديــالت الالحقــة ليتوافــق مــع هــذه السياســة. 

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة عىل كافة العاملني ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية يف اجلمعية.

البيان

مؤرشات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب:

إبــداء العميــل اهتمامــاً غــر عــادي بشــأن االلــزام لمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال أو جرائــم تمويــل اإلرهاب،   •  

وبخاصــة المتعلقــة بهويتــه ونــوع عملــه.

رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى.  •  

رغبــة العميــل يف المشــاركة يف صفقــات غــر واضحــة مــن حيــث غرضهــا القانــوين أو االقتصــادي أو عــدم   •  

المعلنــة. االســتثمار  اســراتيجية  مــع  انســجامها 

محاولة العميل تزويد اجلمعية بمعلومات غر صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.  •  

علــم اجلمعيــة بتــورط العميــل يف أنشــطة غســل أمــوال، أو جرائــم تمويــل إرهــاب، أو أي مخالفــات جنائيــة، أو   •  

. تنظيميــة

إبداء العميل عدم االهتمام ابلمخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى.  •  

اشــتباه اجلمعيــة يف أن العميــل وكيــل للعمــل نيابــة عــن مــوكل مجهــول، وتــردده وامتناعــه بــدون أســباب   •  

اجلهــة.  أو  الشــخص  ذلــك  عــن  معلومــات  إعطــاء  يف  منطقيــة، 

صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته أبنشطته بشكل عام.  •  

قيــام العميــل ابســتثمار طويــل األجــل يتبعــه بعــد مــدة وجــزة طلــب تصفيــة الوضــع االســتثماري وتحويــل العائــد   •  

مــن احلســاب.

وجود اختالف كبر بني أنشطة العميل والممارسات العادية.  •  

طلــب العميــل مــن اجلمعيــة تحوـيـل األمــوال المســتحقة لــه لطــرف آخــر ومحاولــة عــدم تزويــد اجلمعيــة أبي   •  

إليهــا. والمحــول  اجلهــة  عــن  معلومــات 

محاولــة العميــل تغيــر صفقــة أو إلغاءهــا بعــد تبليغــه بمتطلبــات تدقيــق المعلومــات أو حفــظ الســجالت مــن   •  

اجلمعيــة.

طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.  •  

علم اجلمعية أن األموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غر مرشوعة.  •  

عــدم تناســب قيمــة أو تكــرار التربعــات والعمليــات مــع المعلومــات المتوفــرة عــن المشــتبه بــه ونشــاطه ودخلــه   •  

ونمــط حياتــه وســلوكه.

انتماء العميل لمنظمة غر معروفة أو معروفة بنشاط محظور.  •  

ظهــور عالمــات البــذخ والرفاهيــة عــىل العميــل وعائلتــه بشــكل مبالــغ فيــه وبمــا ال يتناســب مــع وضعــه   •  

مفــائج(. بشــكل  كان  إذا  )خاصــة  االقتصــادي 

المسؤوليات

تطبــق هــذه السياســة ضمــن أنشــطة اجلمعيــة وعــىل جميــع العاملــني الذـيـن يعملــون تحــت إدارة وارشاف اجلمعيــة 

االطــالع عــىل األنظمــة المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وعــىل هــذه السياســة واإللمــام بهــا والتوقيــع عليهــا، 

وااللــزام بمــا ورد فيهــا مــن أحــكام عنــد أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم الوظيفيــة. وعــىل اإلدارة الماليــة نــرش الوعــي 

يف ذلــك اخلصــوص وتزويــد جميــع اإلدارات واألقســام بنســخة منهــا. وتحــرص اجلمعيــة حــال التعاقــد مــع متعاونــني 

عــىل التأكــد مــن إتباعهــم والزامهــم بقواعــد مكافحــة غســل األمــوال وجرائــم تمويــل اإلرهــاب.

اعتماد مجلس اإلدارة 

تم اعتماد ها يف اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته احلادي عرش 

رقم  ) 11/01/2022 ( المنعقدة بتاريخ  11/ 02 / 1444 هـ الموافق 26/ 10 / 2022 م
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