
     
     
    

                                        

 

 )سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال(

 لجمعية تحفيظ القرآن الكريم
 (2323شهادة تسجيل رقم ) اءيففبمحافظة 

 والتنمية االجتماعيةالموارد البشرية صادرة من وزارة 
 هـ32/2/1441بتاريخ 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



     
     
    

 

 مقدمة

تم  ددددمس ب أدددد رسائدددداس ي  دددد   س لة ةدددد  س يتدددد سجدددد    سغةددددمس لمدددد  مس  عمل دددد  سس الشددددت   مؤشدددد   ستعدددداسة  ةدددد س

ينظددد  سم  فئددد سغةدددمس لمددد  مس يةدددع اوس يلددد ا س  يم ةددد  س يمل ددد سفددد سمجددد مس ي ل  ددد س يم ي ددد س ف ددد  سس يجمع ددد س تخدددات  

  . ية  ة معسأا سس ال ئتهس يتنف ا  س جم عس يتعا ال س يالئ  سي ت  فقسأـ،33/5/3311 ت   خسس13 ل س /

 النطاق

س. يجمع  ف سس منسي  سعالل  ستع لا  س تط ع  تئااسأا س ية  ة س يمةؤ ي   س يع م سعلىس  ف س يع مل نس

 البيان

س:مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب

ي غيدددر لدددا ل بطدددت  ااي ددد ا  يم  لبدددات م ا  ددد   .1 غسدددل األمدددوال أو جدددرائم تمويدددل اإلرهددداب  إبددددال ايعميدددل اه مامدددا

 .وبخاص  ايم علق  بهوي ه ونوع لمله

 .ر ض ايعميل تقديم بيانات لنه أو توضيح مصدر أموايه وأصويه األخرى .2

رغبددد  ايعميدددل  دددة ايمطدددارغ   دددة صدددحقات غيدددر واضددد   مدددت ايدددو غرضدددها ايقدددانونة أو ااق صدددا ل أو لدددد   .3

 .لن انسجامها مع اس راتيجي  ااس ثمار ايمع

 .أو مصدر أموايه/م اوي  ايعميل ت ويد ايجمعي  بمعلومات غير ص ي   أو مضلل  ت علق بهوي ه و .4

للدددم ايجمعيددد  ب دددورط ايعميددددل  دددة أنطددد   غسددددل أمدددوال أو جدددرائم تمويددددل إرهددداب  أو أل مخايحدددات جنائيدددد  أو  .5

 .تنظيمي 

 .إبدال ايعميل لد  ااه ما  بايمخاطر وايعموات أو أل مصاريف أخرى .6

اشدددد باج ايجمعيدددد   ددددة أ  ايعميددددل وغيددددل يلعمددددل نيابدددد  لددددت موغددددل مجهددددول  وتددددر  ج وام نالدددده بدددددو  أسددددباب  .7

  .من قي    ة إل ال معلومات لت ذيك ايطخص أو ايجه 

 .صعوب  تقديم ايعميل وصف ي بيع  لمله أو لد  معر  ه بتنط  ه بط ل لا  .8

لدددص تصدددحي  ايوضدددع ااسددد ثمارل وت ويدددل ايعائدددد قيدددا  ايعميدددل باسددد ثمار طويدددل األجدددل ي بعددده بعدددد مدددد  وجيددد   ط .9

 .مت اي ساب

 .وجو  اخ الف غبير بيت أنط   ايعميل وايممارسات ايعا ي  .11

 

ايجمعيددد  بدددتل سطلدددص ايعميدددل مدددت ايجمعيددد  ت ويدددل األمدددوال ايمسددد  ق  يددده ي دددرف  خدددر وم اويددد  لدددد  ت ويدددد .11

 .معلومات لت ايجه  وايم ول إييها

إيةالهددددا بعددددد تبليةدددده بم  لبددددات تدددددقيق ايمعلومددددات أو احدددد  ايسددددجالت مددددت م اويدددد  ايعميددددل تةييددددر صددددحق  أو  .12

 .ايجمعي 

 .طلص ايعميل إنهال إجرالات صحق  يس خد   يها أقل قدر مم ت مت ايمس ندات .13



     
     
    

 

 .لم ايجمعي  أ  األموال أو ايمم ل ات إيرا  مت مصا ر غير مطرول ل .14

ات ايم دددو ر  لدددت ايمطددد به بددده ونطددداطه و خلددده لدددد  تناسدددص قيمددد  أو ت دددرار اي برلدددات وايعمليدددات مدددع ايمعلومددد .15

 .ونمط اياته وسلوغه

 .ان مال ايعميل يمنظم  غير معرو   أو معرو   بنطاط م ظور .16

خاص  )ظهور لالمات ايبذخ واير اهي  للى ايعميل ولائل ه بط ل مبايغ  يه وبما ا ي ناسص مع وضعه ااق صا ل  .17

س(.إذا غا  بط ل محاجئ

 

 

 المسؤوليات

ايسياسدددد  ضددددمت أنطدددد   ايجمعيدددد  وللددددى جميددددع ايعددددامليت ايددددذيت يعملددددو  ت دددد  إ ار  واشددددراف ايجمعيدددد   ت بددددق هددددذج

ااطدددالع للدددى األنظمددد  ايم علقددد  بم ا  ددد  غسدددل األمدددوال وللدددى هدددذج ايسياسددد  واإليمدددا  بهدددا واي وقيدددع لليهدددا  وااي ددد ا  

اإل ار  ايماييدددد  نطددددر ايددددولة  ددددة ذيددددك وللددددى .سبمددددا ور   يهددددا مددددت أا ددددا  لنددددد أ ال واجبدددداتهم ومسددددؤويياتهم ايوظيحيدددد 

س.ايخصوص وت ويد جميع اإل ارات واألقسا  بنسخ  منها

وت دددرص ايجمعيدددد  اددددال اي عاقددددد مددددع م عددداونيت للددددى اي تغددددد مددددت إتبددددالهم واي ددد امهم بقوالددددد م ا  دددد  غسددددل األمددددوال 

س.تمويل اإلرهاب وجرائم

 
 (أـ3/3/3331ت س عتم اأ سمنساعض ءسمجلسس با  ةس ت   خس)

 


