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 مقدمة

تعد سٌاسة مؤشرات االشتباه بعملٌات غسل األموال وجرائم تموٌل اإلرهاب أحد الركائز األساسٌة التً اتخذتها الجمعٌة 

/  11( بتارٌخ 31رلم )م/فً مجال الرلابة المالٌة وفماً لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكً 

  .وجمٌع التعدٌالت الالحمة لٌتوافك مع هذه السٌاسة، والئحته التنفٌذٌة .  هـ1433/  05

 النطاق

 .تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات العامة على كافة العاملٌن ومن لهم عاللات تعالدٌة وتطوعٌة فً الجمعٌة

 البيان

 مؤشرات لد تدل ارتباطا بعملٌات غسل األموال أو جرائم تموٌل اإلرهاب:

ً غٌر عادي  .1 بشأن االلتزام لمتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم تموٌل اإلرهاب، إبداء العمٌل اهتماما

 .وبخاصة المتعلمة بهوٌته ونوع عمله

 .رفض العمٌل تمدٌم بٌانات عنه أو توضٌح مصدر أمواله وأصوله األخرى .2

رغبة العمٌل فً المشاركة فً صفمات غٌر واضحة من حٌث غرضها المانونً أو االلتصادي أو عدم  .3

 .ا مع استراتٌجٌة االستثمار المعلنةانسجامه

 .محاولة العمٌل تزوٌد الجمعٌة بمعلومات غٌر صحٌحة أو مضللة تتعلك بهوٌته و/أو مصدر أمواله .4

 .علم الجمعٌة بتورط العمٌل فً أنشطة غسل أموال أو جرائم تموٌل إرهاب، أو أي مخالفات جنائٌة أو تنظٌمٌة .5

 .والعموالت أو أي مصارٌف أخرىإبداء العمٌل عدم االهتمام بالمخاطر  .6

اشتباه الجمعٌة فً أن العمٌل وكٌل للعمل نٌابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطمٌة، فً  .7

  .إعطاء معلومات عن ذلن الشخص أو الجهة

 صعوبة تمدٌم العمٌل وصف لطبٌعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام. .8

ل األجل ٌتبعه بعد مدة وجٌزة طلب تصفٌة الوضع االستثماري وتحوٌل العائد من لٌام العمٌل باستثمار طوٌ .9

 .الحساب
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 .وجود اختالف كبٌر بٌن أنشطة العمٌل والممارسات العادٌة .10

طلب العمٌل من الجمعٌة تحوٌل األموال المستحمة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزوٌد الجمعٌة بأي معلومات  .11

 .عن الجهة والمحول إلٌها

 .محاولة العمٌل تغٌٌر صفمة أو إلغاءها بعد تبلٌغه بمتطلبات تدلٌك المعلومات أو حفظ السجالت من الجمعٌة .12

 طلب العمٌل إنهاء إجراءات صفمة ٌستخدم فٌها ألل لدر ممكن من المستندات. .13

 .علم الجمعٌة أن األموال أو الممتلكات إٌراد من مصادر غٌر مشروعة .14

لتبرعات والعملٌات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط عدم تناسب لٌمة أو تكرار ا .15

 .حٌاته وسلوكه

 .انتماء العمٌل لمنظمة غٌر معروفة أو معروفة بنشاط محظور .16

ظهور عالمات البذخ والرفاهٌة على العمٌل وعائلته بشكل مبالغ فٌه وبما ال ٌتناسب مع وضعه االلتصادي  .17

 مفاجئ(.)خاصة إذا كان بشكل 

 المسؤوليات

تطبك هذه السٌاسة ضمن أنشطة الجمعٌة وعلى جمٌع العاملٌن الذٌن ٌعملون تحت إدارة واشراف الجمعٌة االطالع على 

األنظمة المتعلمة بمكافحة غسل األموال وعلى هذه السٌاسة واإللمام بها والتولٌع علٌها، وااللتزام بما ورد فٌها من أحكام 

ومسؤولٌاتهم الوظٌفٌة. وعلى اإلدارة المالٌة نشر الوعً فً ذلن الخصوص وتزوٌد جمٌع اإلدارات عند أداء واجباتهم 

 .واأللسام بنسخة منها

وتحرص الجمعٌة حال التعالد مع متعاونٌن على التأكد من إتباعهم والتزامهم بمواعد مكافحة غسل األموال و جرائم 

 .تموٌل اإلرهاب
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 مجلس اإلدارة  اعتماد

 

اعتماد سٌاسة االحتفاظ بالوثائك وإتالفها بالجمعٌة .................................................. فً اجتماع  تم

مجلس اإلدارة بجلسته ............................ المنعمدة بتارٌخ  .../ ...../ ...........هـ الموافك .../ ...../ 

 ...........م

 

 



VIS!QN d.__,JQJ 

2::~Ki;t~:30 
d..,J.:lÇ)n_L.uJI d+!j.n..Il d.::::Llo..oJl 
K1NGDOM OF SAUDI ARABIA 

~_,_:;.JI <liaj<:) j ,a • II f-"" I r 

L ./ ibl~~I~~J ..u~1 I,)~ ~ J..a...., , 
- ....,;;. 

'L__ 1_ ~}I~U .li ~I I,)la...t.o ...u..... ..\.0.:>1 r 
~ 

~~~ 
Jj~l~i J_"JI c;lL,.:t 1,)l>_,.9 ~lo.> r 

~ 
rWI~~1 J_"JI ..L.i.!J ~ .lJl> t 

~') ~ J_"JI ~jo!') I,)~ J~ o 
\ r. 

::::c;:;; _ ~ J_"JI .u.:~ J.: f;~ r~l~ , 
~ 

~ ~ J_"JI I,)~j~ r.JU~ .ds'~ v 

SA1780000 269608010177000 
SA4780000 269608010247076 
SA 962000000 1070925299940 

role - ë:4~1 ~I ë4-9o?: ~ljJl U:>j..O.O ~ 
o~j - ë:4~1 ~I ë4-9o? : ~ljJl U:>j..O.O 

role - J+::UJ4 i:4.~1 J.+l1 '4-9 o? : u:ly'jJl dL! ~I.,";;\; 

jnk1430@hotmail.com ~ 41961 - ~~J+11 j.oj.JI-19 JJ!J www.jnk1430.com ~ 


