
 

 ل األموال وجرائل تمويل اإلر ابليات غسعماالشتباا بسياسة  *
 م دمة

لركتتتتائز التتتتتي مليتتتتات غستتتتل األمتتتتوال وجتتتترائل تمويتتتتل اإلر تتتتاب  حتتتتد ابع م شتتتترات االشتتتتتبااتعتتتتد سياستتتتة 
اتختتت تها الجمعيتتتتة فتتتي مجتتتتال الرقابيتتتتة الماليتتتة وف تتتتا ألنظمتتتة مكافحتتتتة غستتتتل األمتتتوال الستتتتعود  الصتتتتادر 

والئحتتتتتت  التن ي يتتتتتة وجميتتتتتع التعتتتتتديبت البح تتتتتة  1433 5 11بتتتتتتاري   31بالمرستتتتتول الملكتتتتتي رقتتتتتل ل 
 ليتوافق مع   ا السياسة.

 

 النلاق
فتتتة العتتتاملين ومتتتن لهتتتل عبقتتتات تعاقديتتتة وتلوعيتتتة فتتتي تحتتتدد  تتت ا السياستتتة المستتت وليات العامتتتة علتتتى كا

 الجمعية.

 

 البيان

 م شرات قد تدل على ارتبالا بعمليات غسل األموال  و جرائل مكافحة اإلر اب:
فبتتتتداء العميتتتتل ا تمتتتتال غيتتتتر عتتتتاد  بشتتتت ن االلتتتتتزال لمتللبتتتتات مكافحتتتتة غستتتتل األمتتتتوال  و جتتتترائل  -1

 .عمل تمويل اإلر اب وبخاصة المتعل ة بهويت  ونوج 

 رفض العميل ت ديل بيانات عن   و تو ي  مصدر  موال  و صول  األخرى. -2

رغبتتتتتة العميتتتتتل فتتتتتي المشتتتتتاركة فتتتتتي صتتتتت  ات غيتتتتتر وا تتتتتحة متتتتتن حيتتتتت  غر تتتتتها ال تتتتتانوني  و  -3
 االقتصاد   و عدل انسجامها مع استراتيجية االستثمار المعلنة.

لتتتق بهويتتتت  و  و مصتتتدر محاولتتتة العميتتتل تزويتتتد الجمعيتتتة بمعلومتتتات غيتتتر صتتتحيحة  و مصتتتللة تتع -4
  موال .

علتتتتل الجمعيتتتتة بتتتتتوريل العميتتتتل فتتتتي عمليتتتتات غستتتتل  متتتتوال  و جتتتترائل تمويتتتتل اإلر تتتتاب  و     -5
 مخال ات جنائية  و تنظيمية.

 فبداء العميل عدل اال تمال بالمخالر والعموالت  و    مصاريق  خرى. -6

ل. وتتتترددا وامتناعتتت  اشتتتتباا الجمعيتتتة فتتتي  ل العميتتتل وكيتتتل للعمتتتل وكيتتتل نيابتتتة عتتتن موكتتتل مجهتتتو -7
 بدون  سباب منلي ة، في فعلاء معلومات عن  لال الشخن  و الجهة.

 صعوبة ت ديل العميل وصق للبيعة عمل   و عدل معرفت  ب نشلة بشكل عال. -8

قيتتتال العميتتتل باستتتتثمار لويتتتل األجتتتل يتبعتتت  بعتتتد متتتدة وجيتتتزة للتتتب تصتتت ية الو تتتع االستتتتثمار   -9
 وتحويل العائد من الحساب.



 

 المنتجة  لألسر  النسائيةرئيسة جمعية كنوز                   

 سعود ال العزيز بن عبد سعود بن بن مشعل فيصل بنت لمياء
 

 التوقيع:

 

 

 

 

 بق كبير بين  نشلة العميل والممارسات العادية.وجود اخت -10

للتتتب العميتتتتل متتتن الجمعيتتتتة تحويتتتل األمتتتتوال المستتتتح ة لتتتت  للتتترق  ختتتتر ومحاولتتتة عتتتتدل تزويتتتتد  -11
 الجمعية ب   معلومات عن الجهة والمحول فليها.

محاولتتتتة العميتتتتل ت يتتتتر صتتتت  ة  و فل ا  تتتتا بعتتتتد تبل يتتتت  بمتللبتتتتات تتتتتدقيق المعلومتتتتات  و ح تتتتظ  -12
 ية.السجبت للجمع

 للب العميل فنهاء فجراءات ص  ة يستخدل فيها  قل قدر ممكن من المستندات. -13

 علل الجمعية  ن األموال  و الممتلكات فيراد من مصادر غير مشروعة. -14

عتتتتدل تناستتتتب قيمتتتتة  و تكتتتترار التبرعتتتتات والعمليتتتتات والمعلومتتتتات المتتتتتوفرة عتتتتن المشتتتتتب  بتتتت   -15
 ونشال  ودخل  ونمل حيات  وسلوك .

 يل لمنظمة غير معروفة  و معروفة بنشال محظور.انتماء العم -16

ظهتتتور عبمتتتات البتتت ي والرفا يتتتة علتتتى العميتتتل وعائلتتتت  بشتتتكل مبتتتالب فيتتت  وربمتتتا ال يتناستتتب متتتع  -17
 و ع  االقتصاد  ) خاصة ف ا كان بشكل م اجيء(

 :تالمس وليا

ن تحتتتت فدارة تلبتتتق  تتت ا السياستتتة  تتتمن  نشتتتلة الجمعيتتتة وعلتتتى جميتتتع العتتتاملين والمنتستتتبين التتت ين يعملتتتو
وفشتتتراق الجمعيتتتة لبلتتتبج علتتتى األنظمتتتة المتعل تتتة بمكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل اإلر تتتاب وعلتتتى  تتت ا 
السياستتتة واإللمتتتال بهتتتا والتوقيتتتع عليهتتتا وااللتتتتزال بمتتتا ورد فيهتتتا متتتن  حكتتتال عنتتتد  داء واجبتتتاتهل ومستتت ولياتهل 

زويتتتتد جميتتتتع اإلدارات واألقستتتتال بنستتتتخة تو نشتتتتر التتتتوعي فتتتتي  لتتتتال األمتتتتر الوظي يتتتتة، وعلتتتتى اإلدارة التن ي يتتتتة
 منها.

وتحتتترن الجمعيتتتة حتتتال التعاقتتتد متتتع متعتتتاونين علتتتى الت كتتتد متتتن فتبتتتاعهل والتتتتزامهل ب واعتتتد مكافحتتتة غستتتل 
 األموال وتمويل اإلر اب.

 
 
 
 
 
 

 


