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 مقدمة  .1

تعدددددددد سياسدددددددة االشدددددددتباه بعمليدددددددات غسدددددددل األمدددددددوال وجدددددددرائم متويدددددددل اإلرهددددددداب   دددددددد الر دددددددائ  األساسدددددددية الددددددد  ا ددددددد  ا 
الرقابددددددة اواليددددددة وكاددددددا  لموددددددام م اكصددددددة غسددددددل األمددددددوال السددددددعو   ال ددددددا ر  ورسددددددوم اول دددددد  رقددددددم اجلمعيددددددة    ددددددال 

  .هد، والئصته التمفي ية ومجيع التعديالت الال اة ليتواكق مع ه ه السياسة11/5/1433بتاريخ  31م/

 النطاق  .2

 وتطو يددددة   اجلمعيددددة حتددددد  هدددد ه السياسددددة اوسددددىوليات العامددددة  لددددق  اكددددة العددددامل  ومدددد   ددددم  القددددات تعاقديددددة
 وممها ما يل :

 اإلشارات اليت قد تدل على وجود ارتباط بعمليات غسل األموال/ 

إبددددددداي العميددددددل اهتمامددددددا  غددددددب  ددددددا   ب دددددد أ االلتدددددد ام وتطلبددددددات م اكصددددددة غسددددددل األمددددددوال  و جددددددرائم متويددددددل  .1
 .اإلرهاب، وخباصة اوتعلاة هبويته ونوع  مله

 .ضيح م در  مواله و صوله األخرىركض العميل تادمي بياانت  مه  و تو  .2
رغبددددة العميددددل   او ددددار ة   صددددفاات غددددب واضددددصة مدددد   يددددد غرضددددها الاددددانو   و االقت ددددا    و  دددددم  .3

 .انسجامها مع اسرتاتيجية االستثمار اوعلمة
 .حماولة العميل ت ويد اجلمعية مبعلومات غب صصيصة  و مضللة تتعلق هبويته و/ و م در  مواله .4
بتدددددورم العميدددددل    ن دددددطة غسدددددل  مدددددوال  و جدددددرائم متويدددددل إرهددددداب،  و     الفدددددات جمائيدددددة   لدددددم اجلمعيدددددة .5

 . و تمويمية
 .إبداي العميل  دم االهتمام  وخاطر والعموالت  و    م اريف  خرى .6
اشدددددتباه اجلمعيدددددة    أ العميدددددل و يدددددل للعمدددددل نيابدددددة  ددددد  مو دددددل  هدددددول، وتدددددر  ه وامتما ددددده بددددددوأ  سدددددباب  .7

  .إ طاي معلومات    ذلك ال خص  و اجلهةممطاية،   
 صعوبة تادمي العميل وصف لطبيعة  مله  و  دم معركته أبن طته ب  ل  ام. .8
قيددددام العميددددل  سددددتثمار طويددددل األجددددل يتبعدددده بعددددد مدددددة وجيدددد ة طلدددد  ت ددددفية الوضددددع االسددددتثمار  وحتويددددل  .9

 .العائد م  احلساب
 .عا يةوجو  اختالف  بب ب   ن طة العميل واومارسات ال .10
طلدددد  العميددددل مدددد  اجلمعيددددة حتويددددل األمددددوال اوسددددتصاة لدددده لطددددرف  خددددر وحماولددددة  دددددم ت ويددددد اجلمعيددددة أب   .11

 .معلومات    اجلهة واحملول إليها
هددددددا بعددددددد تبليإدددددده مبتطلبددددددات تدددددددقيق اوعلومددددددات  و  فدددددد  السددددددجالت ئاولددددددة العميددددددل تإيددددددب صددددددفاة  و إلإاحم .12

 .م  اجلمعية
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 صفاة يستخدم كيها  قل قدر مم   م  اوستمدات.طل  العميل إهناي إجرايات  .13
 .إيرا  م  م ا ر غب م رو ة لدى العميل  لم اجلمعية  أ األموال  و اومتل ات .14
 دددددددم تماسدددددد  قيمددددددة  و ت ددددددرار التا ددددددات والعمليددددددات مددددددع اوعلومددددددات اوتددددددوكرة  دددددد  او ددددددتبه بدددددده ون دددددداطه  .15

 .وسلو هاوعي ية  و خله ومنط  ياته
 .مة غب معروكة  و معروكة بم ام حموورانتماي العميل ومو .16
ظهور  المات الب خ والركاهية  لق العميل و ائلته ب  ل مبالغ كيه ومبا ال يتماس  مع وضعه االقت ا     .17

 )خاصة إذا  اأ ب  ل مفاجئ(. 
 املسؤوليات  .3

واشدددددراف اجلمعيدددددة تطبدددددق هددددد ه السياسدددددة ضدددددم   ن دددددطة اجلمعيدددددة و لدددددق مجيدددددع العدددددامل  الددددد ي  يعملدددددوأ حتددددد  إ ارة 
االطدددددددالع  لدددددددق األنومدددددددة اوتعلادددددددة مب اكصدددددددة غسدددددددل األمدددددددوال و لدددددددق هددددددد ه السياسدددددددة واإلودددددددام هبدددددددا والتوقيدددددددع  ليهدددددددا، 
وااللتددددد ام مبدددددا ور  كيهدددددا مددددد     دددددام  مدددددد   اي واجبدددددا م ومسدددددىوليا م الوظيفيدددددة. و لدددددق اإل ارة اواليدددددة ن دددددر الدددددو     

 .بمسخة ممها ذلك اخل وص وت ويد مجيع اإل ارات واألقسام

إتبددددا هم والتدددد امهم باوا ددددد و  سددددلمة سددددجلهم األمددددي وحتددددرص اجلمعيددددة  ددددال التعاقددددد مددددع متعدددداون   لددددق الت  ددددد مدددد 
 .اإلرهاب وجرائم متويلم اكصة غسل األموال 

 

 
          

 


