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 مقدمة 

ات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد الركائز   ي اتخذتها تعد سياسة مؤشر
األساسية الت 

 لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 
ً
ي مجال الرقابة المالية وفقا

  31الجمعية ف 

  .ـه، والئحته التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة1433/ 5/ 11بتاري    خ  

 النطاق 

ي الجمعية تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة عىل
 . كافة العاملي   ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية ف 

 

 سياسة اإلبالغ عن اشتباه حالة غسل األموال:  

1.  .  إرسال تقرير بالعملية المشتبه بها لوحدة التحريات المالية بشكل مباشر

  توفي  جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها من مستندات وبيانات وافية عن  .2
ً
العملية ذات العالقة وفقا

 لنموذج اإلبالغ المعتمد من قبل الوحدة، عىل أن يشتمل البالغ كحد أدن  عىل المعلومات اآلتية: 

 أسماء األشخاص المشتبه بتعامالتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.  •

 بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف االكتشاف وحالتها الراهنة.  •

 د المبلغ محل العملية المشتبه بها. تحدي •

ي استند إليها الموظف المسئول عن اإلبالغ.  •
 أسباب ودواعي االشتباه الت 

ي حالة التبليغ يجب عىل المنشأة عدم إخطار أو تحذير العميل المبلغ عنه بالتبليغ أو االشتباه.  .3
 ف 

البالغات عند طلبها من وحدة  تقدم مؤسسات األعمال والمهن غي  المالية المحددة تقاريرها عن  .4

 : ة أيام من تاري    خ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب عىل ما يىلي  التحريات المالية وذلك خالل عشر

 معلومات عن الطرف المبلغ عنه.  •

 بيان بالمعامالت التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو األطراف ذات الصلة.  •

ات الدالة عىل الشك تتضم   • رات والمؤشر  ن المستندات. تقديم المير
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 واالحتفاظ بالسجل لمدة عشر سنوات مع أتاحته عند الطلب  .5
ً
يجب تسجيل نتائج التحقيق كتابتا

 للجهات المختصة. 

ي استيفائها   10,000عدم قبول آية مبالغ نقدية تكون أكير من  .6
ة األلف ريال( بحيث ينبغ  ريال )عشر

 التحويل المباشر ......الخ(.  –ط البيع نقا  –بموجب أي من المعامالت البنكية مثل )الشيكات 

 

 إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب:  

ي سبق أن كان أو أنه حاليا أو من المحتمل   .1
تحديد ما إذا كان العميل الحالي أو الجديد والمستفيد الحقيق 

 للمخاطر. 
ً
 ممثال

ً
ي المستقبل شخصا سياسيا

 أن يكون ف 

ور  .2 ة اتخاذ التدابي  المناسبة لتحديد مصدر ثروة أموال العمالء والمستفيدين الحقيقيي   المحددين  ض 

 ممثىلي للمخاطر. 
 كأشخاص سياسيي  

تجنب الترصف الذي من شأنه تحذير العمالء بشكل مباشر أو غي  مباشر عن أي اشتباه يتبادر بشأن   .3

ي يقوم بها العميل وعىل مؤسسات األعم
: العمليات الت   ال والمهن غي  المالية التأكد مما يىلي

 القبول الشكىلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها.  •

تجنب عرض البدائل للعمالء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن   •

ي يجرونها. 
 العمليات الت 

والمعلومات المرتبطة بها  المحافظة عىل شية البالغات عن العمالء أو العمليات المشتبه بها  •

 المرفوعة لوحدة التحريات المالية. 

أال يؤدي إجراء االتصال بالعمالء أو مع األطراف الخارجية لالستفسار عن طبيعة العمليات إل إثارة  .4

 الشكوك حوله. 

 عدم إخطار العمالء بأن معامالتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك.  .5

الت الموجودة بصفة دورية، بما يتضمن استمرار تحديث الوثائق أو البيانات أو  يتعي   مراجعة السج .6

 المعلومات. 
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ال يقترص تطبيق إجراءات العناية الواجبة فقط للعميل الجديد، لكنه يمتد ليشمل العمالء الحاليي    .7

 عىلي أساس المخاطر الحساسة. 

ي السنة عىل األقل، وإعدا .8
د مذكرة تشمل تلخيص نتائج للمراجعة  يتعي   إجراء مراجعة مرتي   ف 

 واالحتفاظ بها بملف العميل. 

ي أي انحراف خطي  لقياس موثوقية الشخص أو الكيان الذي عرف بالعميل.  .9
 يتعي   التحقق ف 

 

ات قد تدل عىل عمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب   :مؤشر

  العميل إبداء .1
ً
ام بشأن عادي غي   اهتماما   اإلرهاب،   تمويل  جرائم  أو  األموال  غسل مكافحة لمتطلبات االلي  

 .عمله ونوع  بهويته  المتعلقة وبخاصة

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

ي   العميل  رغبة .3
ي   المشاركة  ف 

ي   غرضها   حيث   من  واضحة  غي    صفقات  ف 
  عدم   أو   االقتصادي   أو   القانون 

اتيجية   مع انسجامها   .المعلنة االستثمار  اسي 

 .أمواله مصدر  و/أو  بهويته تتعلق  مضللة أو  صحيحة  غي   بمعلومات الجمعية تزويد  العميل محاولة .4

ي   العميل  بتورط   الجمعية   علم .5
  أو   جنائية  مخالفات  أي   أو   إرهاب،  تمويل  جرائم   أو   أموال  غسل  أنشطة  ف 

 .تنظيمية

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

ي   الجمعية  اشتباه .7
 أسباب   بدون  وامتناعه  وتردده  مجهول،  موكل  عن  نيابة  للعمل  وكيل  العميل  أن  ف 

ي  منطقية،
 .الجهة أو  الشخص ذلك عن معلومات إعطاء ف 

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

ة  مدة  بعد   يتبعه  األجل  طويل  ثمار باست  العميل  قيام .9   وتحويل   االستثماري  الوضع  تصفية  طلب  وجي  

 .الحساب من العائد 

 .العادية والممارسات العميل  أنشطة بي    كبي    اختالف وجود  .10

  بأي   الجمعية   تزويد   عدم  ومحاولة  آخر   لطرف  له  المستحقة  األموال  تحويل  الجمعية  من  العميل  طلب .11

 .يهاإل والمحول الجهة  عن معلومات
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 من السجالت  حفظ  أو  المعلومات  تدقيق  بمتطلبات تبليغه  بعد   إلغاءها  أو  صفقة  تغيي   العميل محاولة .12

 .الجمعية

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

وعة غي   مصادر  من إيراد  الممتلكات أو   األموال أن الجمعية علم .14  .مشر

عات  تكرار   أو   قيمة  تناسب  عدم .15   ونشاطه   به  المشتبه  عن  المتوفرة  المعلومات  مع  والعمليات  التير

 .وسلوكه حياته  ونمط  ودخله

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

  وضعه   مع  يتناسب  ال   وبما   فيه   مبالغ  بشكل  وعائلته   العميل  عىل  والرفاهية  البذخ  عالمات   ظهور  .17

( بشكل كان  إذا   )خاصة االقتصادي ئ  .مفاجر

 

ي   اإلجراءات
ات   وجود   حال   ف     :   االشتباه  مؤشر

 
 جمع كافة األدلة المتوفرة  رصد الحالة و  .1
 االشتباه المرفق .  تعبئة نموذج  .2
 عدم إشعار العميل بأي ترصف أو تنبيهه .   .3
 الرفع لإلدارة بالنموذج وكافة المرفقات   .4
 التواصل بشية تامة مع الجهات المختصة .   .5
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 شتباه اال  نموذج 
 

 التاري    خ 
 

  اسم العميل 

 الجنسية 
 

 رقم الهوية 
 

  رقم الجوال 

 المبلغ 
 

  مصدر الدخل 

 سبب االشتباه 
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