
 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

ل إلاسهاب أحذ الشكائز ألاساسيت التي  حػذ سياست مؤششاث الاشدباه بػملياث غسل ألامىال وجشائم جمٍى

 لىظام مكافحت غسل ألامىال السػىدي الصادس باملشسىم 
ً
اجخزتها الجمػيت في مجال الشقابت املاليت وفقا

خ 31/امللكي سقم م هـ، والئحخه الخىفيزًت وجميؼ الخػذًالث الالحقت ليخىافق مؼ هزه 11/5/1433 بخاٍس

 . السياست

النطاق  

جحذد هزه السياست املسؤولياث الػامت غلى كافت الػاملين ومً لهم غالقاث حػاقذًت وجطىغيت في 

 .الجمػيت

 :البيانمؤشرات قد ثدل ارثباطا بعمليات غسل ألاموال أو جرائم ثمويل إلارهاب

ل  .1  غير غادي بشأن الالتزام ملخطلباث مكافحت غسل ألامىال أو جشائم جمٍى
ً
إبذاء الػميل اهخماما

خه وهىع غمله  .إلاسهاب، وبخاصت املخػلقت بهٍى

 .سفف الػميل جقذًم بياهاث غىه أو جىويي مصذس أمىاله وأصىله ألاألاشي  .2

سغبت الػميل في املشاسكت في صفقاث غير واضحت مً حيث غشوها القاهىوي أو الاقخصادي أو  .3

 .غذم اوسجامها مؼ استراجيجيت الاسدثماس املػلىت

خه أو مصذس أمىاله .4  .محاولت الػميل جزوٍذ الجمػيت بمػلىماث غير صحيحت أو مضللت جخػلق بهٍى

ل إسهاب، أو أي مخالفاث  .5 غلم الجمػيت بخىسط الػميل في أوشطت غسل أمىال أو جشائم جمٍى

 .جىائيت أو جىظيميت

ي أألاشي  .6  .إبذاء الػميل غذم الاهخمام باملخااش والػمىالث أو أي مصاٍس

اشدباه الجمػيت في أن الػميل وكيل للػمل هيابت غً مىكل مجهىل، وجشدده وامخىاغه بذون  .7

 .أسباب مىطقيت، في إغطاء مػلىماث غً رلك الشخص أو الجهت

 .صػىبت جقذًم الػميل وصي لطبيػت غمله أو غذم مػشفخه بأوشطخه بشكل غام .8

ل ألاجل ًدبػه بػذ مذة وجيزة الب جصفيت الىوؼ الاسدثماسي  .9 قيام الػميل باسدثماس اٍى

ل الػائذ مً الحساب  .وجحٍى

 .وجىد األاخالف كبير بين أوشطت الػميل واملماسساث الػادًت .10



ل ألامىال املسخحقت له لطشف آألاش ومحاولت غذم جزوٍذ  .11 الب الػميل مً الجمػيت جحٍى

 .الجمػيت بأي مػلىماث غً الجهت املحىل إليها

محاولت الػميل حغيير صفقت أو إلغاءها بػذ جبليغه بمخطلباث جذقيق املػلىماث أو حفظ  .12

 .السجالث مً الجمػيت

 .الب الػميل إنهاء إجشاءاث صفقت ٌسخخذم فيها أقل قذس ممكً مً املسدىذاث .13

 .غلم الجمػيت أن ألامىال أو املمخلكاث إًشاد مً مصادس غير مششوغت .14

غذم جىاسب قيمت أو جكشاس الخبرغاث والػملياث مؼ املػلىماث املخىفشة غً املشدبه به  .15

 .ووشااه ودألاله وهمط حياجه وسلىكه

 .اهخماء الػميل ملىظمت غير مػشوفت أو مػشوفت بيشاط محظىس  .16

ظهىس غالماث البزخ والشفاهيت غلى الػميل وغائلخه بشكل مبالغ فيه وبما ال ًدىاسب مؼ  .17

. ووػه الاقخصادي ارا كان بشكل مفاجيء 

 املسؤوليات

جطبق هزه السياست ومً أوشطت الجمػيت وغلى جميؼ الػاملين الزًً ٌػملىن جحذ إداسة واششاف 

الجمػيت الااالع غلى ألاهظمت املخػلقت بمكافحت غسل ألامىال وغلى هزه السياست وإلاملام بها والخىقيؼ 

وغلى إلاداسة املاليت . غليها، والالتزام بما وسد فيها مً أحكام غىذ أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الىظيفيت

 .وشش الىعي في رلك الخصىص وجزوٍذ جميؼ إلاداساث وألاقسام بيسخت منها

وجحشص الجمػيت حال الخػاقذ مؼ مخػاوهين غلى الخأكذ مً إجباغهم والتزامهم بقىاغذ مكافحت غسل 

ل إلاسهاب  .ألامىال و جشائم جمٍى

 

 //هزه السياست في   (   )اغخمذ مجلس إداسة الجمػيت في الاجخماع 

,, وهللا املىفق 

 


