
 

 

 

 

 

لائًة انسٛاسات ٔاإلجشاءات ػُذ االشتباِ فٙ أٌ 

األيٕال أٔ بؼضٓا تًثم ػًهٛات نٓا ػاللة بغسم 

األيٕال أٔ أَٓا سٕف تستخذو فٙ ػًهٛات غسم 

 أيٕال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

يمذية   

 

ٕال ٔجشائى تًٕٚم االسْاب أحذ يتؼذ سٛاسة يؤششات االشتباِ بؼًهٛات ػهٗ األ 

انجًؼٛة فٙ يجال انشلابة انًانٛة ٔفما نؼذو يكافحة اتخزتٓا  انشكائز األساسٛة انتٙ

 بتاسٚخ 13سلى و غسم األيٕال انسؼٕد٘ انصادس بانًشسٕو انًهكٙ 

ْـ، ٔالئحتّ انتُفٛزٚة ٔجًٛغ انتؼذٚالت انالحمة نٛتٕافك يغ ْزِ 33/50/3311

 انسٛاسة

 

انُطاق   

تحذد ْزِ انًسؤٔنٛات انؼاية ػهٗ كافة انؼايهٍٛ ٔيٍ نى ػاللات تؼفٛة ٔتطٕػّ فٙ  

 انجًؼٛة

 

يؤششات لذ تذل استباط بؼًهٛات غسم االيٕال أ جشائى تًٕٚم االسْاب:   

انؼًم اْتًايا غٛش ػاد٘ بشأٌ االنتزاو انًتطهبات يكافحة ػٍ األيٕال أٔ اداء  -3

 جش اسى َسٕاٌ االسْاب، ٔبخاصة انًؼهمة بٕٓٚتّ َٕٔع ػًهّ

انؼًم تمذٚى بٛاَات ػُّ أٔ تٕضٛح يصذس أيٕانّ ٔأصٕب اخشٖ فضس -2   

شضٓا انمإََٙ غ ٛثات غٛش ٔاضحة يٍ حمم فٙ انًشاسكة فٙ صفؼًٛان غبةس-1 

ُةٔ ػذو اَسجايٓا يغ استشاتٛجٛة االستثًاس انًؼهأ االلتصاد٘ ا  

يحأنة انؼًٛم تزٔٚذ انجًؼٛة يؼهٕيات غٛش صحٛحة أٔ يصانّ تؼهك بٕٓٚتّ أ -3 

س أيٕانّ صذي  

ْاب، أٔ استًٕٚم  جشائىسم أيٕال أٔ غ أَشطةانجًؼٛة بتٕسط انؼًٛم فٙ  ىػه -0  

أٔ تُظًٛٛة (يخانفات جُائٛة ، أ٘   

او بانًخاطش ٔانؼًٕالت أٔ أ٘ يصاسٚفّ اخشٖ م ػذو االْتًٛانؼً ذاءأب -6  

 ِٕل، ٔتشددجٓانجًؼٛة فٙ أٌ انؼًٛم ٔكم نهؼًم َٛابة ػٍ يٕكم ي اشتباِ  -7

نك انشخص أٔ انجٓةراسباب يُطمٛة، فٙ اػطاء يؼهٕيات ػٍ بذٌٔ  ٔايتُاػّ  

بشكم ػاو بأَشطتّأٔ ػذو يؼشفتّ  ػًهّ نطبٛؼة انؼًٛم ٔصف مذٚىصؼٕبة ت -8  

قٌام العمل باستثمار طوٌل االجل ٌنعه بعد مدة وجٌزة طلب تصفٌة الوضع  -9

ل ٌالعم أنشطةاختالف كبٌر من  جودو -01 من الحساب ائد االستثماري وتحوٌل الع

 دٌةاو الممارسات الع

 



 

 

 

 

 

 

 لطرف اخر ومحاولة ل األموال المستحقة له ٌحوتالعمٌل من الجمعٌة طلب  – 00 

 الٌها و المحول جهة الجمعٌة باي معلومات عن ال زوٌدت عدم 

المعلومات و تدقٌق  بمتطلبات بلٌغهبعد ت الغاءهار صفقه غٌٌمحاولة العمٌل ت 01 

 الجمعٌةمن ت لسجالا حفظ 

 صفقة ٌستخدم فٌها أقل قدر ممكن من المستندات  إجراءات ءإنهال ٌالعمطلب  02 

  من مصادر غٌر مشروعةإٌراد لممتلكات علم الجمعٌة أن األموال ، ا-03 

رة عن معلومات المتوفـ عدم تناسب قٌمة أو تكرار التبرعات والعملٌات مع ال04

 المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حٌاته وسلوكه .

  محظور .ـ انتماء العمٌل لمنظمة غٌر معروفة أو معروفة بنشاط  05

فٌه وبما ال شکل مبالغ ب عائلتهعلى العمٌل و فاهٌةوالر بذخعالمات ال ضهور  -01

 (مفاجئبشكل كان  ذا ا خاصة )مع وضعه االقتصادي ٌتناسب

 تالمسؤولٌا 

ع العاملٌن الذٌن ٌعملون تحت ٌ، على جم أنشطة الجمعٌةالسٌاسة ضمن  هذه تطبق  

بمكافحة غسل األموال  المتعلقة االنظمةعلى  عالطاالادارة و اشراف الجمعٌة 

ما ورد فٌها من أحكام االلتزام بو  لٌهاوااللمام بها والتوقٌع عٌاسة سلا هذه وعلى 

فً ذلك  المالٌة نشر الوعًالوظٌفٌة وعلى االدارة  ومسؤولٌاتهم اجباتهمو داءعند ا

 . بنسخة منها  قسامجمٌع اإلدارات واال وتزوٌد الخصوص

متعاونٌن على التأكد من اتباعهم والتزامهم بقواعد مع  قدعاتحرص الجمعٌة حال التو

  مكافحة غسل األموال وجرائم تموٌل االرهاب 




