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املدقدمة:
تعم سياس ةؤشرات االشتباه بعمليات غسل األةوال وجرائم تمويل اإلرهاب أحم الركائز األساسي التي
ً
اتخذتها الجمعي في ةجال الرقاب املالي وفدقا لنظام ةكافح غسل األةوال السعودي الصادر باملرسوم امللكي
رقم (م )31/بتاريخ 1433 / 05 / 11هـ ، .والئحته التنفيذي وجميع التعميالت الالحدق ليتوافق ةع هذه
السياس .
النطاق:
تحمد هذه السياس املسؤوليات العاة على كاف العاةلين وةن لهم عالقات تعاقمي وتطوعي في الجمعي .
البيان:
ةؤشرات قم تمل ارتباطا بعمليات غسل األةوال أو جرائم تمويل اإلرهاب:
ً
 .1إبماء العميل اهتماةا غير عادي بشأن االلتزام ملتطلبات ةكافح غسل األةوال أو جرائم تمويل
اإلرهاب ،وبخاص املتعلدق بهويته ونوع عمله.
 .2رفض العميل تدقميم بيانات عنه أو توضيح ةصمر أةواله وأصوله األخرى.
 .3رغب العميل في املشارك في صفدقات غير واضح ةن حيث غرضها الدقانوني أو االقتصادي أو عمم
انسجاةها ةع استراتيجي االستثمار املعلن .
 .4ةحاول العميل تزويم الجمعي بمعلوةات غير صحيح أو ةضلل تتعلق بهويته و/أو ةصمر أةواله.
 .5علم الجمعي بتورط العميل في أنشط غسل أةوال أو جرائم تمويل إرهاب ،أو أي ةخالفات جنائي
أو تنظيمي .
 .6إبماء العميل عمم االهتمام باملخاطر والعموالت أو أي ةصاريف أخرى.
 .7اشتباه الجمعي في أن العميل وكيل للعمل نياب عن ةوكل ةجهول ،وتردده واةتناعه بمون أسباب
ةنطدقي  ،في إعطاء ةعلوةات عن ذلك الشخص أو الجه .
 .8صعوب تدقميم العميل وصف لطبيع عمله أو عمم ةعرفته بأنشطته بشكل عام.
 .9قيام العميل باستثمار طويل األجل يتبعه بعم ةمة وجيزة طلب تصفي الوضع االستثماري وتحويل
العائم ةن الحساب.
 .10وجود اختالف كبير بين أنشط العميل واملمارسات العادي .
 .11طلب العميل ةن الجمعي تحويل األةوال املستحدق له لطرف آخر وةحاول عمم تزويم الجمعي بأي
ةعلوةات عن الجه واملحول إليها.
 .12ةحاول العميل تغيير صفدق أو إلغاءها بعم تبليغه بمتطلبات تمقيق املعلوةات أو حفظ السجالت
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ةن الجمعي .
 .13طلب العميل إنهاء إجراءات صفدق يستخمم فيها أقل قمر ةمكن ةن املستنمات.
 .14علم الجمعي أن األةوال أو املمتلكات إيراد ةن ةصادر غير ةشروع .
 .15عمم تناسب قيم أو تكرار التبرعات والعمليات ةع املعلوةات املتوفرة عن املشتبه به ونشاطه ودخله
ونمط حياته وسلوكه.
 .16انتماء العميل ملنظم غير ةعروف أو ةعروف بنشاط ةحظور.
 .17ظهور عالةات البذخ والرفاهي على العميل وعائلته بشكل ةبالغ فيه وبما ال يتناسب ةع وضعه
االقتصادي (خاص إذا كان بشكل ةفاجئ).
املسؤوليات:
تطبق هذه السياس ضمن أنشط الجمعي وعلى جميع العاةلين الذين يعملون تحت إدارة واشراف
الجمعي االطالع على األنظم املتعلدق بمكافح غسل األةوال وعلى هذه السياس واإلملام بها والتوقيع عليها،
وااللتزام بما ورد فيها ةن أحكام عنم أداء واجباتهم وةسؤولياتهم الوظيفي  .وعلى اإلدارة املالي نشر الوعي في
ذلك الخصوص وتزويم جميع اإلدارات واألقسام بنسخ ةنها.
وتحرص الجمعي حال التعاقم ةع ةتعاونين على التأكم ةن إتباعهم والتزاةهم بدقواعم ةكافح غسل األةوال
و جرائم تمويل اإلرهاب.
اعتماد مجلس اإلدارة:
اعتمم ةجلس إدارة جمعي آةال للتنمي األسري بخميس ةشـيط هـذه السياسـ فـي االجتمـاع رقـم (  ) 4بتـاريخ
1441/06/17ه ـ رقــم الدق ـرار ( ،)41/4/1وتحــل هــذه السياس ـ ةحــل جميــع سياســات االشــتباه بعمليــات غســل
ً
األةوال وجرائم تمويل اإلرهاب املوضوع سابدقا.
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