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 اعتماد مجلس اإلدارة:

بالجمعية في اجتماع االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب  تم اعتماد سياسة

 م .1510مايو/  4/ 01الموافق  -هـ 0331/ 05/ 54( المنعقد  بتاريخ  2رقم )اإلدارة، مجلس 

 

 جمعية نماء للخدمات الوقفية بعرعر

 والتنمية االجتماعية بوزارة املوارد البشريةمسجلة 
  1561رقم بالرتخيص 

 .م18/10/2020-هـ 1442/ 3/ 1  من تاريخ وباشرت أعماهلا
 -املنظمات الوسيطة -العمل اخلرييمنظمات دعم  تصنيف الجهة:

 اخلدمات واالستشارات الوقفية.
 تابعة لمركز التنمية االجتماعية بعرعر.

 اهليئة العامة لألوقاف. الجهة المشرفة:

 

سياسة االشتباه بعمليات غسل 
 األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
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 مقدمة:

تعددددد سياسددددة مششددددرات االشددددتباه بعمليددددات غسددددل األمددددوال وجددددرائم تمويددددل اإلرهدددداب   ددددد 

اتخددهت ا الجمعيددة فددي مجددال الرقابددة الماليددة وفقددا  لن ددام مكاف ددة غسددل األساسددية التددي  الركددائ  

هدددـ، والئ تددد  00/4/0322بتددداريخ  20السدددعودل الردددادر بالمرسدددوم الملكدددي رقدددم م/ األمدددوال 

 . وجميع التعديالت الال قة ليتوافق مع ههه السياسة التنفيهية 

 النطاق:

في  عاملين ومن ل م عالقات تعاقدية وتطوعية ت دد ههه السياسة المسشوليات العامة على كافة ال

 .الجمعية

 البيان:

  مششرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األموال  و جرائم تمويل اإلرهاب:

إبداء العميل اهتماما  غير عادل بشأن االلت ام لمتطلبات مكاف ة غسل األموال  و  .0
 .عمل  تمويل اإلرهاب، وبخارة المتعلقة ب ويت  ونوع جرائم 

 .رفض العميل تقديم بيانات عن   و توضيح مردر  موال  و رول  األخرى .1

رغبة العميل في المشاركة في رفقات غير واض ة من  يث غرض ا القانوني  .2
 .االقترادل  و عدم انسجام ا مع استراتيجية االستثمار المعلنة  و 

ر ي ة  و مضللة تتعلق ب ويت  م اولة العميل ت ويد الجمعية بمعلومات غير  .3
 .مردر  موال  و/ و 

علم الجمعية بتورط العميل في  نشطة غسل  موال  و جرائم تمويل إرهاب،  و  .4
 .مخالفات جنائية  و تن يمية  ل 

 .إبداء العميل عدم االهتمام بالمخاطر والعموالت  و  ل مراريف  خرى .5

يل للعمل نيابة عن موكل مج ول، وتردده وامتناع  اشتباه الجمعية في  ن العميل وك .1
 .  سباب منطقية، في إعطاء معلومات عن هلك الشخص  و الج ة بدون 

  رعوبة تقديم العميل ورف لطبيعة عمل   و عدم معرفت  بأنشطت  بشكل عام. .8

قيام العميل باستثمار طويل األجل يتبع  بعد مدة وجي ة طلب ترفية الوضع  .9
 .وت ويل العائد من ال ساب ثمارل االست

 .وجود اختالف كبير بين  نشطة العميل والممارسات العادية .05
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طلب العميل من الجمعية ت ويل األموال المست قة ل  لطرف آخر وم اولة عدم  .00
 .الجمعية بأل معلومات عن الج ة والم ول إلي ا ت ويد 

إلغاءها بعد تبليغ  بمتطلبات تدقيق المعلومات  و م اولة العميل تغيير رفقة  و  .01
 .السجالت من الجمعية  ف  

  طلب العميل إن اء إجراءات رفقة يستخدم في ا  قل قدر ممكن من المستندات. .02

 .علم الجمعية  ن األموال  و الممتلكات إيراد من مرادر غير مشروعة .03

لعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتب  عدم تناسب قيمة  و تكرار التبرعات وا .04
 .ونشاط  ودخل  ونمط  يات  وسلوك  ب  

 .انتماء العميل لمن مة غير معروفة  و معروفة بنشاط م  ور .05

  ور عالمات البهخ والرفاهية على العميل وعائلت  بشكل مبالغ في  وبما ال يتناسب  .01
  كل مفاجئ(.وضع  االقترادل )خارة إها كان بش مع 

 المسؤوليات:

تطبق ههه السياسة ضمن  نشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الهين يعملون ت ت 

واشراف الجمعية االطالع على األن مة المتعلقة بمكاف ة غسل األموال وعلى ههه  إدارة 

جبات م واإللمام ب ا والتوقيع علي ا، وااللت ام بما ورد في ا من   كام عند  داء وا السياسة 

الو يفية. وعلى اإلدارة المالية نشر الوعي في هلك الخروص وت ويد جميع  ومسشوليات م 

 .واألقسام بنسخة من ا اإلدارات 

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد 

 .غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب مكافحة 

  


