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 قدمةم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول احملبة املبعوث رمحة للعاملني سيد اخللق أمجعني سيدنا 

 وبعد التسليم،يه منا أفضل الصالة وأمت حممد عل

( صادر من وزارة العمل والتنمية 1698)م برتخيص رقم 2020هـ/ 1441مت تأسيس مجعية إحسان عام  

سياسة مؤشرات االشتباه بعمليات غسل  حرصت اجلمعية على إعدادوقد  هـ،14/5/1441بتاريخ االجتماعية 

األساسية اليت اختذتها اجلمعية يف جمال الرقابة أحد الركائز باعتبارها  اإلرهاب،األموال وجرائم متويل 

هـ، 5/2/1439بتاريخ  20املالية وفقًا لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 والئحته التنفيذية ومجيع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

  اهلل التوفيقونسأل                                                    
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 سياسة االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب

  نطاقالأواًل: 

ومن هلم عالقات  ومنسوبي اجلمعية وإداراتها حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملني

 مجعية إحسان للخدمات القانونية.يف  وتطوعيةتعاقدية 

 متويل اإلرهاب: بعمليات غسل األموال أو ذات الداللة على االرتباطؤشرات ثانيًا: امل

اهتمامًا غري عادي بشأن االلتزام ملتطلبات  أو املستفيد خبدمات اجلمعية أو املتعاقد معها بداء العميلإ-1

 .اإلرهاب، وخباصة املتعلقة بهويته ونوع عملهمتويل جرائم  وأاألموال  مكافحة غسل

بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله  معها بتقديمأو املستفيد خبدمات اجلمعية أو املتعاقد  رفض العميل-2

 .األخرى وأصوله

املشاركة يف صفقات غري واضحة من حيث  معها يفأو املستفيد خبدمات اجلمعية أو املتعاقد رغبة العميل -3

 من قبل اجلمعية. .املعلنة االستثمار اسرتاتيجيةالقانوني أو االقتصادي أو عدم انسجامها مع  غرضها

 اجلمعية مبعلومات غري صحيحة أو معها تزويدأو املستفيد خبدمات اجلمعية أو املتعاقد اولة العميل حم-4

 .أو مصدر أموالهمضللة تتعلق بهويته 

جرائم يف أنشطة غسل أموال أو دمات اجلمعية أو املتعاقد معها أو املستفيد خبعلم اجلمعية بتورط العميل -5

 .إرهاب، أو أي خمالفات جنائية أو تنظيمية متويل

االهتمام باملخاطر والعموالت أو أي  معها عدمأو املستفيد خبدمات اجلمعية أو املتعاقد  إبداء العميل-6

 .مصاريف أخرى
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 للعمل نيابة عن موكل معها وكيلأو املستفيد خبدمات اجلمعية أو املتعاقد  اشتباه اجلمعية يف أن العميل-7

  .ذلك الشخص أو اجلهة جمهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، يف إعطاء معلومات عن

ة عمله أو عدم معرفته لطبيع معها وصفأو املستفيد خبدمات اجلمعية أو املتعاقد  العميلتقديم  صعوبة-8

 .عام بأنشطته بشكل

الوضع االستثماري  طلب تصفيةباستثمار طويل األجل بعد مدة وجيزة يف  اجلمعية قيام العميل أو املتعاقد مع-9

 .وحتويل العائد من احلساب

 .واملمارسات العادية أو املتعاقد مع اجلمعية وجود اختالف كبري بني أنشطة العميل-10

عدم  وحماولة املستحقة له لطرف آخرمن اجلمعية حتويل األموال أو املتعاقد مع اجلمعية طلب العميل -11

 .اتزويد اجلمعية بأي معلومات عن اجلهة واحملول إليه

علومات أو امل تغيري صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه مبتطلبات تدقيقأو املتعاقد مع اجلمعية حماولة العميل -12

 .السجالت من اجلمعية حفظ

 .تاملستندا إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن منأو املتعاقد مع اجلمعية طلب العميل -13

 .غري مشروعة علم اجلمعية أن األموال أو املمتلكات إيراد من مصادر-14

به ونشاطه ودخله ومنط  مع املعلومات املتوفرة عن املشتبه التربعات والعملياتعدم تناسب قيمة أو تكرار -15

 .حياته وسلوكه

معروفة غري معروفة أو ملنظمة  املتعاقد مع اجلمعية املستفيد من خدمات اجلمعية أو أو العميلانتماء -16

 .حمظوربنشاط 

فيه ومبا ال  مبالغ وعائلته بشكلأو املتعاقد مع اجلمعية  العميلظهور عالمات البذخ والرفاهية على -17

 (.مفاجئ يتناسب مع وضعه االقتصادي )خاصة إذا كان بشكل
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 :املسؤولياتثالثًا: 

يعملون حتت إدارة واشراف اجلمعية الذين  وظفنياملتطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع 

، وااللتزام والتوقيع عليها واإلملام بها السياسةوعلى هذه مبكافحة غسل األموال االطالع على األنظمة املتعلقة 

يف ذلك نشر الوعي  املاليةدارة اإلالوظيفية. وعلى  مومسؤولياته ممبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباته

 .هابنسخة من واألقسام وتزويد مجيع اإلدارات اخلصوص

بقواعد مكافحة غسل األموال  هموالتزامالتأكد من إتباعهم  على متعاوننيحال التعاقد مع  وحترص اجلمعية

 .متويل اإلرهاب وجرائم

 :املراجع 

 م.07/07/2020يف السياسة  االوىل( هذهيف دورته ) )الثاني(اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع  

 


