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 :مقدمة

تعد سياسة مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية اليت اختذتها 
بتاريخ  31اجلمعية يف جمال الرقابة املالية وفقاً لنظام مكافحة غسيل األموال السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 والئحته التنفيذية ومجيع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة.هـ 11/05/1433

 : النطاق

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

 : البيان

 بعمليات غسل األموال أو جرائم متويل اإلرهاب: ًامؤشرات قد تدل ارتباط

عادي بشأن االلتزام ملتطلبات مكافحة غسيل األموال أو جرائم متويل اإلرهاب غري ابداء العميل اهتمامًا  .1
 وخباصة املتعلقة بهويته ونوع عمله.

 رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى. .2

رغبة العميل يف املشاركة يف صفقات غري واضحة من حيث غرضها القانوني أو االقتصادي أو عدم انسجامها   .3
 مع اسرتاتيجية االستثمار املعلنة.

 حماولة العميل تزويد اجلمعية مبعلومات غري صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته ومصدر أمواله.  .4

 أو جرائم متويل إرهاب، أو أي خمالفة جنائية أو تنظيمية.علم اجلمعية بتورط العميل يف أنشطة غسل أموال  .5

 عدم االهتمام باملخاطر أو العموالت أو أي مصاريف أخرى. لابداء العمي .6

اشتباه اجلمعية يف أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل جمهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية،  .7
 اجلهة.يف إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو 

 صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام. .8

قيام العميل باستثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع االستثماري وحتويل العائد  .9
 من احلساب.

 وجود اختالف كبري بني أنشطة العميل واملمارسات العادية.  .10

ويل األموال املستحقة له لطرف آخر وحماولة عدم تزويد اجلمعية بأي معلومات طلب العميل من اجلمعية حت .11
 عن أي جهة واحملول إليها.
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 حماولة العميل تغيري صفة أو إلغاءها بعد تبليغه مبتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ السجالت من اجلمعية. .12

 ستندات.طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من امل .13

 علم اجلمعية أن األموال أو املمتلكات إيراد من مصادر غري مشروعة. .14

عدم تناسب قيمة أو تكرار التربعات والعمليات مع املعلومات املتوفرة عن املشتبه به ونشاطه ودخله ومنط حياته  .15
 وسلوكه.

 انتماء العميل ملنظمة غري معروفة أو معروفة بنشاط حمظور. .16

الرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه ومبا ال يتناسب مع وضعه االقتصادي ظهور عالمات البذخ و .17
 )خاصة إذا كان بشكل مفاجئ.(

 اإلجراءات في حال وجود مؤشر ات االشتباه:  
 

 كافة األدلة املتوفرة. ومجعرصد احلالة  -1

 تعبئة منوذج االشتباه املرفق. -2

 .تنبيهه وعدم إشعار العميل بأي تصرف أ -3

 املرفقات. وكافةالرفع لإلدارة بالنموذج  -4

 التواصل بسرية تامة مع اجلهات املختصة. -5

 

 عتماد مجلس اإلدارة:   ا

مضر الخيرية    بجمعيةاالرهاب    وتمويلغسيل األموال    وإجراءاتدليل مؤشرات  تم اعتماد تحديث  

 .م2023/   01  /13المنعقدة بتاريخ   02/23بالقديح في اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته رقم  

 
 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 
 

 مهدي سلمان الجارودي 
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 نموذج االشتباه
 

المعني   الموظف  النموذج من  حاال   ويرفع  من أي عميل  االشتباه حال  في    باألمريعبئ هذا 

 .لإلدارة المالية لعمل الالزم

 

 م202/       /             التاريخ  

  الجنسية   اسم العميل 

  رقم الجوال   رقم الهوية 

مصدر    المبلغ بالريال 

 الدخل 

 

  سبب االشتباه 
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   المشرف المالي  

   رئيس المجلس  
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