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 األموال وجرائم االرهاب  غسلمؤشرات االشتباه بعمليات 

 سدير لألسر املنتجة نماءلجمعية 

 4821مسجلة لدى وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم/ 

افق  4111اإلصدار األول    م 8288-هـ  املو

 

األموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية التي اتخذتها الجمعية في  غسلتعد سياسة مؤشرات االشتباه بعميالت  

هـ   44/5/4111بتاريخ  14األموال السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ غسلمجال الرقابة املالية وفقا لنظام مكافحة 

افق مع هذه السياسة نظام جرائم  االرهاب وتمويله الصادر باملرسوم ل قاو وف والئحته التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة ليتو

ه  والئحته التنفيذية وكذلك االلتزام بمتطلبات األنظمة واللوائح  والقواعد املقررة نظاما  48/8/4111بتاريخ  84امللكي م /

  ملكافحة  تمويل اإلرهاب  .

 السياسة ومتطلباتهابهذه  ابأن يتقيد كل موظفيه الجمعيةوتقض ي قواعد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 األموال وجرائم االرهاب  غسلمؤشرات االشتباه بعمليات 

 غشـــا عـــادي بشـــأن االلتـــزام ملتطلبـــات مكافحـــة غســـل األمـــوال أو جـــرائم تمويـــل اإلرهـــاب  و خاصـــة  .4
ي
إبـــداء العميـــل اهتمامـــا

 .املتعلقة بهويته ونوع عمله

القــــانووي أو االقتصــــادي أو عــــدم اوســــجام ا مــــع رغبــــة العميــــل فــــي املشــــاركة فــــي صــــفقات غشــــا وا ــــ ة مــــ  حيــــ  غر ــــ ا  .8

 .استااتيجية االستثمار املعلنة

 .محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غشا ص يحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله .1

 .علم الجمعية بتورط العميل في أوشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب  أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية .1

 .بداء العميل عدم االهتمام باملخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى إ .5

اشـتباه الجمعيـة فـي أن العميـل وكيـل للعمـل نيابـة عـ  موكـل مج ـول  وتـردده وامتناعـه بـدون أسـباب منطقيـة  فـي إعطـاء  .6

 .معلومات ع  ذلك الشخص أو الج ة

 .بشكل عامصعو ة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأوشطته  .7

 .وجود اختالف كبشا بشن أوشطة العميل واملمارسات العادية .2

طلــا العميــل مــ  الجمعيــة تحويـــل األمــوال املســتحقة لــه لطـــرف دخــر ومحاولــة عــدم تزويـــد الجمعيــة بــأي معلومــات عـــ   .1

 .الج ة وامل ول إليها

 .طلا العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممك  م  املستندات .42

 .الجمعية أن األموال أو املمتلكات إيراد م  مصادر غشا مشروعةعلم  .44

عـــدم تناســـا قيمـــة أو تكـــرار التياعـــات والعمليـــات مـــع املعلومـــات املتـــوفرة عـــ  املشـــتبه بـــه ووشـــاطه ودخلـــه ونمـــ  حياتـــه  .48

 .وسلوكه

 .انتماء العميل ملنظمة غشا معروفة أو معروفة بنشاط محظور  .41

العميل وعائلته بشـكل مبـالف فيـه و مـا ال يتناسـا مـع و ـعه االقتصـادي اخاصـة إذا  ظ ور عالمات البذخ والرفاهية على .41

 كان بشكل مفاجئ(.

يوفر ع  قصد معلومات خاطئة  أو مضللة  أو ناقصة  أو مبهمة  أو يمتنع ع  تزويد املعلومات واملستندات الضرورية  .45

 ا  أو مو وع املعاملة.لتبيان العالقة الخشاية والنشاط املعني مصدر األموال  أو وج ته

 يعطي تفاصيل لالتصال به ال تتطابق مع بيانات االتصال االعنوان  رقم ال اتف( بعنوان سكنه الدائم. .46

 يعرض املال أو املكافآت أو خدمات غشا معتادة م  أجل تأمشن خدمات قد تبدو غشا معتادة أو مشبوهة .47

42. .
ي
 معامالت مرتبطة بمنظمات إوسانية غشا مسجلة نظاميا

 تغيشا ُمتكرر لألشخاص املخولشن التصرف بال ساب  أو العنوان  أو رقم ال اتف. .41

 معلومات أو مؤشرات حول صالت بأشخاص أو منظمات أو مؤسسات متطرفة. .82

 يرفض أو يتادد في تقديم مستندات شخصية. .84

 إيداعات نقدية بدرجة غشا عادية قام بها شخص أو شركه دون استخدام أدوات الدفع األخرى  .88
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 .رغبة العميل في املشاركة في صفقات غشا وا  ة م  حي  غر  ا القانووي أو االقتصادي  .81

 تغيشا مصادر دخل العميل بشكل مستمر. .81

 االجراءات الواجا اتخاذها في حال وجود مؤشرات االشتباه

 رصد ال الة وجمع كافة األدلة املتوفرة . .4

 .تعبئة نموذج االشتباه املرفق  .8

 تنبيهه . إشعار العميل بأي تصرف أو  عدم .1

 رفع املو وع لإلدارة بالنموذج وكافة األوراق  .1

 نموذج اشتباه 

افر حالة قد تشكل اشتباه   األموال وجرائم االرهاب غسلبتو

  اسم العميل  

  الجنسية 

  رقم ال وية 

  رقم الجوال

  املبلف 

  مصدر الدخل

  سبا االشتباه

 

 اسم املوظف

 

 

 املدير التنفيذي
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 األموال وجرائم االرهاب ( غسلتم اعتماد امؤشرات االشتباه بعمليات 

افق    4114/  8/    82  ( املنعقد بتاريخ : 1في اجتماع مجلس اإلدارة رقم ا   م 8241/  42/  41 ه  املو

 توقيعات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 التوقيع صفته في الجمعية العضو م

بن حمد العيد عبدالرحمنأ.  1  
 رئيس مجلس اإلدارة

 

 

2 
فيصل بن سعد المويجدأ.   نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 

 

3 
عبدالعزيز بن مشاري المشاريأ.   أمين الصندوق 

 

 

4 
خالد بن عبدالعزيز النصار أ.   عضو  المجلس 

5 
عبدهللا بن سليمان المهيدبأ.    عضو المجلس 

6 
المعيوفأ. عبدهللا بن عبدالعزيز   عضو المجلس 

 

7 
هيلة بنت إبراهيم الطويلأ.   عضو المجلس 

 

 


