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عددددد  سدددددة ت شدددددرا  سيا شدددددتبا  مؤ يدددددا  اال سدددددل بعمل مدددددوا  غ يدددددل جدددددرا مو األ هدددددا  متو حددددد  اإلر كدددددا   أ  الر

سدددددية لدددددي األسا ختددددد تها ا يدددددة ا بدددددة جمدددددا  يف اجلمع يدددددة الرقا قدددددًا املال ظدددددا  وف حدددددة لن سدددددل مكاف مدددددوا  غ  األ

سددددددعود  صددددددادر ال سددددددو  ال كدددددد  باملر قددددددم املل تدددددداري  31 / ر تدددددد  هدددددد  11/5/1433 ب يددددددة وال ح يدددددد  التنفي   ومج

 . السياسة ه   م  ليتوافق الالحقة التع يال 

 يف وتطوعية تعاق ية عالقا  هلم ومن العاملني كافة على العامة املسؤوليا  السياسة ه   حت د

 .اجلمعية

 :اإلرها  متويل جرا م أو األموا  غسل بعمليا  ارتباطا ت   ق  مؤشرا 

 متويل جرا م أو األموا  غسل مكافحة ملتطلبا  االلت ا  بشأن عاد  غري اهتمامًا العميل إب اء .1

 .عمل  ونوع بهويت  املتعلقة وخباصة اإلرها  

 .األخرى وأصول  أموال  مص ر توضيح أو عن  بيانا  تق يم العميل رفض .2

 ع   أو االقتصاد  أو القانون  غرضها حيث من واضحة غري صفقا  يف املشاركة يف العميل رغبة .3

 .املعلنة االستثمار اسرتاتيجية م  انسجامها

 مص ر أو/و بهويت  تتعلق مضللة أو صحيحة غري مبعلوما  اجلمعية ت وي  ميلالع حماولة .4

 .أموال 

 جنا ية خمالفا  أ  أو إرها   متويل جرا م أو أموا  غسل أنشطة يف العميل بتورط اجلمعية علم .5

 .تنظيمية أو

 .أخرى مصاريف أ  أو والعموال  باملخاطر االهتما  ع   العميل إب اء .6

 ب ون وامتناع  وتردد  جمهو   موكل عن نيابة للعمل وكيل العميل أن يف اجلمعية اشتبا  .7

 . اجلهة أو الشخص ذلك عن معلوما  إعطاء يف منطقية  أسبا 

 .عا  بشكل بأنشطت  معرفت  ع   أو عمل  لطبيعة وصف العميل تق يم صعوبة .8

 االستثمار  الوض  ةتصفي طلب وجي ة م ة بع  يتبع  األجل طويل باستثمار العميل قيا  .9
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 .احلسا  من العا   وحتويل

 .العادية واملمارسا  العميل أنشطة بني كبري اختالف وجود .10

 اجلمعية ت وي  ع   وحماولة آخر لطرف ل  املستحقة األموا  حتويل اجلمعية من العميل طلب .11

 .إليها واحملو  اجلهة عن معلوما  بأ 

 حفظ أو املعلوما  ت قيق مبتطلبا  تبليغ  بع  إلغاءها أو صفقة تغيري العميل حماولة .12

 .اجلمعية من السجال 

 .املستن ا  من ممكن ق ر أقل فيها يستخ   صفقة إجراءا  إنهاء العميل طلب .13

 .مشروعة غري مصادر من إيراد املمتلكا  أو األموا  أن اجلمعية علم .14

 ونشاط  ب  املشتب  عن املتوفرة ا املعلوم م  والعمليا  التربعا  تكرار أو قيمة تناسب ع   .15

 .وسلوك  حيات  ومنط ودخل 

 .حمظور بنشاط معروفة أو معروفة غري ملنظمة العميل انتماء .16

 وضع  م  يتناسب ال ومبا في  مبالغ بشكل وعا لت  العميل على والرفاهية الب خ عالما  ظهور .17

 (.مفاجئ بشكل كان إذا خاصة) االقتصاد 

بدددددق سدددددة هددددد   تط شدددددطة ضدددددمن السيا يدددددة أن لدددددى اجلمع يددددد  وع عددددداملني مج لددددد ين ال لدددددون ا  إدارة حتددددد  يعم

شدددددراف يدددددة وا طدددددالع اجلمع لدددددى اال مدددددة ع قدددددة األنظ حدددددة املتعل سدددددل مبكاف مدددددوا  غ لدددددى األ سدددددة هددددد   وع  السيا

ملددددا  هدددددا واإل يددددد  ب هدددددا  والتوق تددددد ا  علي هددددا ورد مبدددددا واالل كدددددا  مدددددن في نددددد  أح بددددداتهم أداء ع سدددددؤولياتهم واج  وم

يدددددة لدددددى .الوظيف يدددددة اإلدارة وع شدددددر املال لدددددوع  ن لدددددك يف ا صدددددو  ذ يددددد  اخل يددددد  وت و سدددددا  اإلدارا  مج  واألق

 .منها بنسخة

حتدددددر  يدددددة و قددددد  حدددددا  اجلمع لدددددى عددددداوننيمت مددددد  التعا كددددد  ع بددددداعهم مدددددن التأ تددددد امهم إت عددددد  وال  بقوا

 .اإلرها  متويل وجرا م األموا  غسل مكافحة
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