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مقدمة  

تـعد سـياسـة مـؤشـرات االشـتباه بـعمليات غسـل األمـوال وجـرائـم تـمويـل اإلرهـاب أحـد الـركـائـز 
األســاســية الــتي اتخــذتــها الجــمعية فــي مــجال الــرقــابــة الــمالــية وفــقًا لــنظام مــكافــحة غســل 
األمـــوال الـــسعودي الـــصادر بـــالـــمرســـوم الـــملكي رقـــم (م/31) بـــتاريـــخ 11 / 05 / 1433هـ.، 

والئحته التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة. 



النطاق 

تحـدد هـذه السـياسـة الـمسؤولـيات الـعامـة عـلى كـافـة الـعامـلين ومـن لـهم عـالقـات تـعاقـديـة وتـطوعـية فـي 
الجمعية. 

البيان 

مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب: 

إبـداء الـعميل اهـتمامـًا غـير عـادي بـشأن االلـتزام لـمتطلبات مـكافـحة غسـل األمـوال أو جـرائـم تـمويـل 1.
اإلرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. 

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

رغـبة الـعميل فـي الـمشاركـة فـي صـفقات غـير واضـحة مـن حـيث غـرضـها الـقانـونـي أو االقـتصادي أو 3.
عدم انسجامها مع استراتيجية االستثمار المعلنة. 

مــحاولــة الــعميل تــزويــد الجــمعية بــمعلومــات غــير صــحيحة أو مــضللة تــتعلق بــهويــته و/أو مــصدر 4.
أمواله. 

عــلم الجــمعية بــتورط الــعميل فــي أنشــطة غســل أمــوال، أو جــرائــم تــمويــل إرهــاب، أو أي مــخالــفات 5.
جنائية أو تنظيمية. 

إبداء العميل عدم االهتمام بالمخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى. 6.

اشــتباه الجــمعية فــي أن الــعميل وكــيل لــلعمل نــيابــة عــن مــوكــل مــجهول، وتــردده وامــتناعــه بــدون 7.
أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.  

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

قــيام الــعميل بــاســتثمار طــويــل األجــل يــتبعه بــعد مــدة وجــيزة طــلب تــصفية الــوضــع االســتثماري 9.
وتحويل العائد من الحساب. 

وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية. 10.

طـلب الـعميل مـن الجـمعية تـحويـل األمـوال المسـتحقة لـه لـطرف آخـر ومـحاولـة عـدم تـزويـد الجـمعية 11.
بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها. 

مــحاولــة الــعميل تــغيير صــفقة أو إلــغاءهــا بــعد تــبليغه بــمتطلبات تــدقــيق الــمعلومــات أو حــفظ 12.
السجالت من الجمعية. 

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

علم الجمعية أن األموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة. 14.

عـدم تـناسـب قـيمة الـعمليات مـع الـمعلومـات الـمتوفـرة عـن المشـتبه بـه ونـشاطـه ودخـله ونـمط 15.
حياته وسلوكه. 

انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور. 16.

ظـهور عـالمـات الـبذخ والـرفـاهـية عـلى الـعميل وعـائـلته بـشكل مـبالـغ فـيه وبـما ال يـتناسـب مـع وضـعه 17.
االقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ). 



المسؤوليات 

تــطبق هــذه الســياســة ضــمن أنشــطة الجــمعية وعــلى جــميع الــعامــلين الــذيــن يــعملون تــحت إدارة وإشــراف 
الجــمعية االطــالع عــلى األنــظمة الــمتعلقة بــمكافــحة غســل األمــوال وعــلى هــذه الســياســة واإللــمام بــها 
والــتوقــيع عــليها، وااللــتزام بــما ورد فــيها مــن أحــكام عــند أداء واجــباتــهم ومــسؤولــياتــهم الــوظــيفية. وعــلى 

اإلدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها. 

وتحـرص الجـمعية حـال الـتعاقـد مـع مـتعاونـين عـلى الـتأكـد مـن إتـباعـهم والـتزامـهم بـقواعـد مـكافـحة غسـل 
األموال وجرائم تمويل اإلرهاب. 

االجراءات 

فــي حــال االشــتباه فــي أن األمــوال أو بــعضها تــمثل عــمليات لــها عــالقــة بغســل األمــوال أو أنــها ســوف 
تستخدم في عمليات غسل األموال، يتم اتخاذ اإلجراء التالي:  

•إبالغ وحدة التحريات المالية فورا وبشكل مباشر وفق النموذج المعتمد على أن  

يشتمل البالغ كحد أدنى على ما يلي:  

-أسماء األشخاص المشتبه بتعامالتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم  

-بيان بالعملية المشتبه فيها واطرافها.  

-تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو االستثمارية ذات العالقة. 

-أسباب ودواعي االشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن البالغ.  

•إعـداد تـقريـر مـفصل يـتضمن جـميع الـبيانـات والـمعلومـات الـمتوافـرة لـديـها عـن تـلك الـحالـة واألطـراف ذات 
الـصلة وتـزويـد وحـدة التحـريـات الـمالـية بـه، ويـتم تـقديـم تـقريـر عـن الـبالغـات عـن طـلبها مـن الـوحـدة وذلـك خـالل 

عشرة أيام من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي:  

-معلومات عن الطرف المبلغ عنه  

-بيان بالتعامالت التجارية او المالية للمبلغ عنه أو األطراف ذات الصلة  

-تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك والمؤيدة بالمستندات 

•عـدم تـنبيه الـعميل أو أي شـخص أخـر بـأن تـقريـرا بـموجـب الـنظام أو الـمعلومـات مـتعلقة بـذلـك قـد قـدمـت أو 
سوف تقدم إلى اإلدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقا جنائيا جار أو قد أجري، ويتم اتخاذ ما يلي:  

-القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها. 

-تجنب عرض البدائل للعمالء او تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق  

-التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها  

-الــمحافــظة عــلى ســريــة الــبالغــات عــن الــعمالء أو الــعمليات المشــتبه بــها والــمعلومــات الــمرتــبطة بــها 
المرفوعة لوحدة التحريات المالية  



-أن ال يـؤدي إجـراء االتـصال بـالـعمالء أو مـع األطـراف الـخارجـية لـالسـتفسار عـن طـبيعة الـعمليات إلـى إثـارة 
الشكوك حوله  

-عدم إخطار العمالء بأن معامالتهم قيد المراجعة والمراقبة ونحو ذلك. 

المراجع 
اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع (  الرابع    ) في دورته (  األولى  )  هذه السياسة في  

  . 21/8/2021


