
 
 

 

 

 

                                                  

 حتديد و فهم خماطر اإلرهاب

 المقدمة:

تعد سٌاسة مؤشرات االشتباه بعملٌات غسل األموال وجرائم تموٌل اإلرهاب أحد 

فً مجال الرقابة  بأملج لألٌتامجمعٌة ابطال الخٌرٌة ئز األساسٌة التً اتخذتها الركا

 13ادر بالمرسوم الملكً رقم م/المالٌة وفقاً لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الص

هذه  لالحقة لٌتوافق مع،  الئحته التنفٌذٌة وجمٌع التعدٌالت ا هـ33/5/3311بتارٌخ 

النطاق تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات العامة على كافة العاملٌن ومن لهم السٌاسة. 

 عالقات تعاقدٌة وتطوعٌة فً الجمعٌة.

 

 ماال وا ررام  تمايل ارإراا::مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األ

 

 أو األموال غسل مكافحة لمتطلبات االلتزام بشأن عادي غٌر اهتماماً  العمٌل إبداء-3

 .عمله ونوع بهوٌته المتعلقة وبخاصة اإلرهاب، تموٌل جرائم

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

ركة فً صفقات غٌر واضحة من حٌث غرضها القانونً أو رغبة العمٌل فً المشا  -1

 االقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتٌجٌة االستثمار المعلنة.

محاولة العمٌل تزوٌد الجمعٌة بمعلومات غٌر صحٌحة أو مضللة تتعلق بهوٌته   -3

 و/أو مصدر أمواله.

علم الجمعٌة بتورط العمٌل فً أنشطة غسل أموال أو جرائم تموٌل إرهاب، أو أي 

 مخالفات جنائٌة أو تنظٌمٌة.

 إبداء العمٌل عدم االهتمام بالمخاطر والعموالت أو أي مصارٌف أخرى.   -6



 
 

 

 

 
  

 

 

 

اشتباه الجمعٌة فً أن العمٌل وكٌل للعمل نٌابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه  -7

 اب منطقٌة، فً إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.بدون أسب

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

قٌام العمٌل باستثمار طوٌل األجل ٌتبعه بعد مدة وجٌزة طلب تصفٌة الوضع   -9

 االستثماري وتحوٌل العائد من الحساب.

 ة العمٌل والممارسات العادٌة.وجود اختالف كبٌر بٌن أنشط -31

طلب العمٌل من الجمعٌة تحوٌل األموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم  -33

 تزوٌد الجمعٌة بأي معلومات عن الجهة والمحول إلٌها.

محاولة العمٌل تغٌٌر صفقة أو إلغاءها بعد تبلٌغه بمتطلبات تدقٌق المعلومات أو  -32

 حفظ السجالت من الجمعٌة.

 ل إنهاء إجراءات صفقة ٌستخدم فٌها أقل قدر ممكن من المستندات.طلب العمٌ -31

 علم الجمعٌة أن األموال أو الممتلكات إٌراد من مصادر غٌر مشروعة. -33

عدم تناسب قٌمة أو تكرار التبرعات والعملٌات مع المعلومات المتوفرة عن  -35

 المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حٌاته وسلوكه.

 ر معروفة أو معروفة بنشاط محظور.انتماء العمٌل لمنظمة غٌ -36

ظهور عالمات البذخ والرفاهٌة على العمٌل وعائلته بشكل مبالغ فٌه وبما ال  -37

 ٌتناسب مع وضعه االقتصادي )خاصة إذا كان بشكل مفاجئ(.

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 المسؤاليات:

 

تطبق هذه السٌاسة ضمن أنشطة الجمعٌة وعلى جمٌع العاملٌن الذٌن ٌعملون تحت إدارة 

عٌة. و االطالع على األنظمة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وعلى هذه واشراف الجم

السٌاسة واإللمام بها والتوقٌع علٌها، وااللتزام بما ورد فٌها من أحكام عند أداء واجباتهم 

ومسؤولٌاتهم الوظٌفٌة. وعلى اإلدارة المالٌة نشر الوعً فً ذلك الخصوص وتزوٌد 

 نها.جمٌع اإلدارات واألقسام بنسخة م

 

وتحرص الجمعٌة حال التعاقد مع متعاونٌن على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد 

 مكافحة غسل األموال و جرائم تموٌل اإلرهاب


