
 

 

 

 
 

 

 

سياسة االشتباه بعمليات 

غسل األموال وجرائم تمويل 

 اإلرهاب 
 

  



 

 :  مقدمة

ي  ب  االشتباەتعد س�اسة   الئت األساس�ة  الركائز  أحد  اإلرهاب  تم��ل  األموال وجرائم  عمل�ات غسل 
األموال   مكافحة غسل  لنظام   

�
وفقا المال�ة  الرقابة  ي مجال 

�ف الجمع�ة  الصادر  اتخذتها  السعودي 
ه، والئحته التنف�ذ�ة وجميع التعد�الت الالحقة  1433/ 5/ 11بتار�ــــخ    31بالمرسوم المل�ي رقم م/ 

  .ليتوافق مع هذە الس�اسة 

 

 :  النطاق

ف ومن لهم عالقات تعاقد�ة وتطوع�ة   تحدد هذە الس�اسة المسؤول�ات العامة ع� كافة العاملني
ي الجمع�ة

 .�ف

 

 :  الب�ان

ات قد تدل  ارتباطا بعمل�ات غسل األموال أو جرائم تم��ل اإلرهاب:  مؤ�ش

ام لمتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم تم��ل  .1 ف  غ�ي عادي �شأن االل�ت
�
إبداء العم�ل اهتماما

 اإلرهاب، و�خاصة المتعلقة به��ته ون�ع عمله. 

 رفض العم�ل تقد�م ب�انات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى. .2

ي أو االقتصادي أو .3
ي صفقات غ�ي واضحة من ح�ث غرضها القانويف

ي المشاركة �ف
رغبة العم�ل �ف

ات�ج�ة االستثمار المعلنة.   عدم ا�سجامها مع اس�ت

به��ته و/أو مصدر  .4 تتعلق  أو مضللة  الجمع�ة بمعلومات غ�ي صح�حة  العم�ل تزو�د  محاولة 
 أمواله. 

ي أ�شطة غ .5
سل أموال أو جرائم تم��ل إرهاب، أو أي مخالفات  علم الجمع�ة بتورط العم�ل �ف

 جنائ�ة أو تنظ�م�ة. 

 إبداء العم�ل عدم االهتمام بالمخاطر والعموالت أو أي مصار�ف أخرى. .6

بدون  .7 وامتناعه  وترددە  مجهول،  موكل  عن  ن�ابة  للعمل  وك�ل  العم�ل  أن  ي 
�ف الجمع�ة  اشتباە 

ي إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة. 
 أسباب منطق�ة، �ف

 صع��ة تقد�م العم�ل وصف لطب�عة عمله أو عدم معرفته بأ�شطته �شكل عام. .8

و .9 مدة  بعد  يتبعه  األجل  ط��ل  باستثمار  العم�ل  االستثماري ق�ام  الوضع  تصف�ة  طلب  ة  ف ج�ي
 وتح��ل العائد من الحساب. 

ف أ�شطة العم�ل والممارسات العاد�ة. .10  وجود اختالف كب�ي بني



 

تزو�د .11 عدم  ومحاولة  آخر  لطرف  له  المستحقة  األموال  تح��ل  الجمع�ة  من  العم�ل  طلب 
 الجمع�ة بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها. 

العم�ل  .12 حفظ  محاولة  أو  المعلومات  تدقيق  بمتطلبات  تبل�غه  بعد  إلغاءها  أو  صفقة  تغي�ي 
 السجالت من الجمع�ة. 

 طلب العم�ل إنهاء إجراءات صفقة �ستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات. .13

وعة. .14  علم الجمع�ة أن األموال أو الممتل�ات إيراد من مصادر غ�ي م�ش

الت.15 تكرار  أو  ق�مة  تناسب  به  عدم  المشتبه  عن  المتوفرة  المعلومات  مع  والعمل�ات  عات  �ب
 و�شاطه ودخله ونمط ح�اته وسلوكه. 

 انتماء العم�ل لمنظمة غ�ي معروفة أو معروفة بنشاط محظور. .16

ظهور عالمات البذخ والرفاه�ة ع� العم�ل وعائلته �شكل مبالغ ف�ه و�ما ال يتناسب مع وضعه .17
). االقتصادي (خاصة إذا كان  ئ  �شكل مفا�ب

 

 

 :المسؤول�ات

إدارة  تحت  �عملون  الذين  ف  العاملني جميع  وع�  الجمع�ة  أ�شطة  ضمن  الس�اسة  هذە  تطبق 
الس�اسة   هذە  وع�  األموال  غسل  بمكافحة  المتعلقة  األنظمة  ع�  االطالع  الجمع�ة  اف  وا�ش

عند   أحكام  من  فيها  ورد  بما  ام  ف واالل�ت عليها،  والتوقيع  بها  ومسؤول�اتهم واإللمام  واجباتهم  أداء 
واألقسام   اإلدارات  وتزو�د جميع  الخصوص  ذلك  ي 

�ف الو�ي  ��ش  المال�ة  اإلدارة  الوظ�ف�ة. وع� 
 .بنسخة منها

مكافحة  بقواعد  امهم  ف وال�ت إتباعهم  التأ�د من  ف ع�  متعاونني التعاقد مع  الجمع�ة حال  وتحرص 
 .غسل األموال وتم��ل اإلرهاب

 

  



 

 الس�اسة: اعتماد  

 من قبل مجلس اإلدارة هذە الالئحةتم االطالع ع� مضمون  
 ه) 2/ 1439رقم (و�قرارها بموجب قرار مجلس اإلدارة 

    ـه) 1/ 1/ 1440واعتمادها والعمل بها اعتبارا� من تار�ــــخ ( 

 
 االسم المنصب التوقيع 

آل عائض  عبد هللاإبراه�م محمد  رئ�س مجلس اإلدارة    

آل التوم عبد هللاأحمد عون   نائب رئ�س مجلس اإلدارة   

ف الصندوق  آل مردفه عبد هللاسعد  عبد هللا أمني  

 سع�د ع�ي سفر آل ح�در عضو مجلس  

ي  عضو مجلس  
ف ثواب الشهرايف  مرزوق حسني

 


