
 
 

 

 اإلرهابجرائم تمويل بسياسة االشتباه 

 

جرائم تمويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية التي يجب على بت االشتباه تعد سياسة مؤشرا

 االرهةةاب  تمويلةة مكةةال ةةة مرائم الجمعيةةة اتتةة تيةةا لي مجةةاة الراةةابةةة المةةاليةةة  ل ةةا  ل  ةةا  

،  الئ ت  الت في ية 1439 2 12بتاريخ  21السةةةةةعوصا البةةةةةاصر بالمرسةةةةةو  الملكي رام   

 النننقننن نننا  مةةةمةةةيةةةت الةةةتةةةعةةةديةةةهت الةةةهحةةة ةةةة لةةةيةةةتةةةوالةةة  مةةةت هةةة ه السةةةةةةةةةيةةةاسةةةةةةةةةة 

ت دص ه ه السياسة المسؤ ليات العامة على كالة العاملين  من ليم عهاات تعاادية  تطوعية 

 لي الجمعية

اهتماما  غير عاصا بشأن االلتزا  لمتطلبات مرائم تمويل اإلرهاب،  بتاصة إبداء العميل  -1

 المتعل ة بيويت   نوع عمل .

 رلض العميل ت ديم بيانات ع   أ  توضيح مبدر أموال   أصول  األخرى. -2

رغبة العميل لي المشاركة لي صف ات غير  اض ة من حيث غرضيا ال انوني أ   -3

 استراتيجية االستثمار المعل ة االاتباصا أ  عد  انسجاميا مت

م ا لة العميل تز يد الجمعية بمعلومات غير ص ي ة أ  مضللة تتعل  بيويت  أ  مبدر  -4

أموال ، علم الجمعية بتورط العميل لي أنشطة مرائم تمويل إرهاب، أ  أا متالفات 

 م ائية أ  ت  يمية.

 يف أخرى.إبداء العميل عد  االهتما  بالمتاطر  العموالت أ  أا مبار -5

اشتباه الجمعية لي أن العميل  كيل للعمل نيابة عن موكل مجيوة،  ترصصه  امت اع  بد ن  -6

 أسباب م ط ية لي إعطاء معلومات عن ذلك الشتص أ  الجية.

 صعوبة ت ديم العميل  صف لطبيعة عمل  أ  عد  معرلت  بأنشطت  بشكل عا . -7

 ميزة طلب تبفية الوضت االستثمارا ايا  العميل باستثمار طويل األمل يتبع  بعد مدة  -8

  ت ويل العائد من ال ساب.

 نشطة العميل  الممارسات العاصية  موص اختهف كبير بين أ -9



 
 

 

طلب العميل من الجمعية ت ويل األمواة المست  ة ل  لطرف آخر  م ا لة عد  تز يد  -10

 الجمعية بأا معلومات عن الجية  الم وة إلييا.

أ  إلغاءها بعد تبليغ  بمتطلبات تداي  المعلومات أ  حفظ م ا لة العميل تغيير صف ة  -11

 السجهت من الجمعية.

 طلب العميل إنياء إمراءات صف ة يستتد  لييا أال ادر ممكن من المست دات . -12

 علم الجمعية أن األمواة أ  الممتلكات للمشتب  ب  صاصره من مباصر غير مشر عة. -13

ليات مت المعلومات المتولرة عن المشتب  عد  ت اسب ايمة أ  تكرار التبرعات  العم -14

 ب   نشاط   صخل   نمط حيات   سلوك 

 انتماء العميل لم  مة غير معر لة أ  معر لة ب شاط م  ور. -15

الب خ  الرلاهية على العميل  عائلت  بشكل مبالغ لي   بما ال يت اسب  عهماتظيور  -16

 مت  ضع  االاتباصا )خاصة إذا كان بشكل مفامئ(

 

 المسؤوليات:

تطب  ه ه السياسة ضمن أنشطة الجمعية  على مميت العاملين ال ين يعملون ت ت إصارة 

 على ه ه  مرائم االرهاب اشراف الجمعية االطهع على األن مة المتعل ة بمكال ة 

السياسة  اإللما  بيا  التوايت علييا،  االلتزا  بما  رص لييا من أحكا  ع د أصاء  امباتيم 

لياتيم الوظيفية،  على اإلصارة المالية نشر الوعي لي ذلك التبوص  تز يد  مسؤ 

 مميت اإلصارات  األاسا  ب ستة م يا

ت رص الجمعية حاة التعااد مت متعا نين على التأكد من إتباعيم  التزاميم ب واعد 

 مكال ة مرائم تمويل اإلرهاب

 المرجع:

( 2023 01 22(  تاريخ )47لي امتماعيم رام ) السياسةاعتمد أعضاء مجلس اإلصارة ه ه   

 

 

 رئيس جملس اإلدارة 

 

 بن ثواب اخلالدي  م.محد

 

 


