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 االعتماد

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

وحتقيقًا ملقتضيات بناء على الصالحيات املخولة جمللس إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(, 

(،  41/  40/  2املصلحة العامة للجمعية فقد اعتمدت هذه السياسة بناء على قرار جملس اإلدارة رقم ) 

 هـ، وذلك للعمل بها ، حيث تلغي كل السياسات اليت مت العمل عليها سابقًا. 1441/  01/  18وتاريخ 

 ء رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل املطلوب.نسأل اهلل أن ينفع بها وأن تكون عونًا للجمعية على أدا

 

 رئيس جملس اإلدارة

 عبدالرمحن بن حممد البليهي

  



 ل األموال وجرائم متويل اإلرهابمؤشرات االشتباه بعمليات غس

 

 

2 

 :عمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاببمؤشرات االشتباه  ❖

 .اأو عمولتهالعميل ال يبالي بقيمة العملية  .1

 .ري معامالت ُمعقدة دون سبب نظرًا للهدف املصرح منهجي .2

 .باستمرار عنوانًا ولكنه غالبًا ما يغري األمساء املرتبطة بهيستخدم  .3

يوفر عن قصد معلومات خاطئة، أو مضللة، أو ناقصة، أو مبهمة، أو ميتنع عن تزويد املعلومات واملستندات الضرورية  .4

 لتبيان العالقة اخلريية والنشاط املعين مصدر األموال، أو وجهتها، أو موضوع املعاملة.

 .رفض حماوالت اجلهات االتصال به شخصيًايتهرب أو ي .5

 .إىل عنوان سكنه اجلهةيرفض إرسال أي مستندات من  .6

يأتي دائمًا برفقة أشخاص ال تتضح وظيفتهم أو دورهم ويضطلعون بدور مؤثر يف صياغة العالقة اخلريية، عند إجراء  .7

 نقاشات شخصية.

 .لعنوان، رقم اهلاتف( بعنوان سكنه الدائميعطي تفاصيل لالتصال به ال تتطابق مع بيانات االتصال )ا .8

 .يطلب حرية تصرف تتخطى النطاق املعتاد .9

 .يظهر فضواًل غري مألوف حول األنظمة وآليات التحكم والسياسات الداخلية واملراقبة .10

 ُيفرط يف تربير أو شرح املعاملة أو تقديم مستندات إثبات لصحتها، ويتوتر مبا ال يتناسب مع طبيعة املعاملة. .11

 .يعطي معلومات شخصية مشكوك فيها .12

 .يقدم ما يبدو كمستندات شخصية خاطئة أو تبدو مزورة، أو معّدلة أو غري دقيقة .13

 .يرفض أو يرتدد يف تقديم مستندات شخصية .14

 .يقدم نسخًا عن مستنداته الشخصية من دون املستندات األصلية .15

 .صيةهويته باالستناد إىل غري مستنداته الشخ اجلهةدد حتيريد أن  .16

 .يستخدم أمساء ُمستعارة وجمموعة من العناوين املتقاربة لكنها خمتلفة .17

 .يعرض املال أو املكافآت أو خدمات غري معتادة من أجل تأمني خدمات قد تبدو غري معتادة أو مشبوهة .18

 .معامالت خارج اإلطار العادي للممارسات اخلريية يف القطاع املعين .19

 .متكررًا للمستفيد الفعلي أو لطريقة االتصال بالعميلعمليات تشهد تغيريًا  .20

العالقات اخلريية مع الكيانات االعتبارية ليست مدرجة ضمن السجالت العامة أو قواعد البيانات الرمسية وتعُذر  .21

 احلصول على شهادات رمسية حوهلا.

  .حتصل إطالقًايطلب إيصاالت حول عمليات سحب نقدي أو عمليات تسليم لألوراق املالية مل  .22

 .يقوم العميل مبعامالت نقدية مببالغ ضخمة ال كسور فيها بطريقة منتظمة .23

 أو صناعية. حسابات مرقمة سرية إلجراء معامالت من أجل مشاريع جتاريةاستخدام  .24

 .معامالت مرتبطة مبنظمات إنسانية غري مسجلة نظاميًا .25

 .، أو رقم اهلاتفنعنواأو التغيري ُمتكرر لألشخاص املخولني التصرف باحلساب،  .26

 معلومات أو مؤشرات حول صالت بأشخاص أو منظمات أو مؤسسات متطرفة. .27

 .تعليمات من قبل منظمات غري رحبية بإجراء معامالت، ال تتناسب مع طبيعة عملها، وعمليات الدفع املعتادة اخلاصة بها .28
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