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تعــد سياســة مؤشــرات االشــتباه بعمليــات غســل األمــوال وجرائــم تمويــل اإلرهــاب أحــد 
الركائز األساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقًا لنظام مكافحة 
غســل األمــوال الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/31 بتاريــخ 1433/5/11هـــ، 

والئحتــه التنفيذيــة وجميــع التعديــالت الالحقــة ليتوافــق مــع هــذه السياســة.

تحــدد هــذه السياســة المســؤوليات العامــة علــى كافــة العامليــن ومــن لهــم عالقــات 
تعاقديــة وتطوعيــة فــي الجمعيــة.

مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب:
1. إبــداء العميــل اهتمامــًا غيــر عــادي بشــأن االلتــزام لمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال 

أو جرائم تمويل اإلرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
2. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى.

3. رغبــة العميــل فــي المشــاركة فــي صفقــات غيــر واضحــة مــن حيــث غرضهــا القانونــي 
أو االقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية االستثمار المعلنة.

4. محاولــة العميــل تزويــد الجمعيــة بمعلومــات غيــر صحيحــة أو مضللــة تتعلــق بهويتــه 
و/أو مصدر أمواله.

5. علــم الجمعيــة بتــورط العميــل فــي أنشــطة غســل أمــوال أو جرائــم تمويــل إرهــاب، أو 
أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.

6. إبداء العميل عدم االهتمام بالمخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى.
7. اشــتباه الجمعيــة فــي أن العميــل وكيــل للعمــل نيابــة عــن مــوكل مجهــول، وتــردده 

وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
8. صعوبــة تقديــم العميــل وصــف لطبيعــة عملــه أو عــدم معرفتــه بأنشــطته بشــكل 

عام.
9. قيــام العميــل باســتثمار طويــل األجــل يتبعــه بعــد مــدة وجيــزة طلــب تصفيــة الوضــع 

االستثماري وتحويل العائد من الحساب.
10. وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.

مقدمة

النطاق

البيان
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11. طلــب العميــل مــن الجمعيــة تحويــل األمــوال المســتحقة لــه لطــرف آخــر ومحاولــة 
عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.

تدقيــق  بمتطلبــات  تبليغــه  بعــد  إلغاءهــا  أو  صفقــة  تغييــر  العميــل  محاولــة   .12
المعلومات أو حفظ السجالت من الجمعية.

مــن  قــدر ممكــن  أقــل  فيهــا  يســتخدم  إجــراءات صفقــة  إنهــاء  العميــل  13. طلــب 
المستندات.

14. علم الجمعية أن األموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
15. عــدم تناســب قيمــة أو تكــرار التبرعــات والعمليــات مــع المعلومــات المتوفــرة عــن 

المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
16. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.

17. ظهــور عالمــات البــذخ والرفاهيــة علــى العميــل وعائلتــه بشــكل مبالــغ فيــه وبمــا 
ال يتناسب مع وضعه االقتصادي )خاصة إذا كان بشكل مفاجئ(.

تطبــق هــذه السياســة ضمــن أنشــطة الجمعيــة وعلــى جميــع العامليــن الذيــن يعملــون 
تحــت إدارة واشــراف الجمعيــة االطــالع علــى األنظمــة المتعلقــة بمكافحــة غســل 
األمــوال وعلــى هــذه السياســة واإللمــام بهــا والتوقيــع عليهــا، وااللتــزام بمــا ورد فيهــا 
مــن أحــكام عنــد أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم الوظيفيــة. وعلــى اإلدارة الماليــة نشــر 

الوعــي فــي ذلــك الخصــوص وتزويــد جميــع اإلدارات واألقســام بنســخة منهــا.
وتحــرص الجمعيــة حــال التعاقــد مــع متعاونيــن علــى التأكــد مــن إتباعهــم والتزامهــم 

بقواعــد مكافحــة غســل األمــوال و جرائــم تمويــل اإلرهــاب.

المسؤوليات

اعتمــد مجلــس إدارة الجمعيــة هــذه السياســة فــي االجتمــاع )19-2-47 ( فــي دورتــه 
الثانيــة بتاريــخ 1441/1/9هـــ الموافــق 2019/9/8م وتحــل هــذه السياســة محــل جميــع 

سياســات قواعــد الســلوك الموضوعــة ســابقا.

المراجع




