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 الاعامتد

 

 امحلد هلل والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آ هل وحصبه آأمجعني وبعد:

دارة ىل علس ياسة بناء امتدت هذه وحتقيقًا ملقتضيات املصلحة العامة للجمعية فقد اع  عية اخلدمات الصحية ابلقصمي مج  بناء عىل الصالحيات اخملوةل جمللس اإ

 ، وذكل للعمل هبا ، حيث تلغي لك الس ياسات اليت مت العمل علهيا سابقًا.م16/07/2018(، واترخي 13قرار جملس الإدارة رمق )

 هللا آأن ينفع هبا وآأن تكون عواًن للجمعية عىل آأداء رسالهتا الإنسانية السامية ابلشلك املطلوب. نسأأل

 

 رئيس جملس الإدارة

 بن عبدهللا املهنا آ اب اخليل لامين س
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  عمليات غسل الأموال وجرامئ متويل الإرهابب مؤرشات الاشتباه: 

 .اآأو معولهتالعميل ل يبايل بقمية العملية  .1

 .ُمعقدة دون سبب نظرًا للهدف املرصح منهري معامالت جي .2

 .يس تخدم ابس مترار عنوااًن ولكنه غالبًا ما يغري الأسامء املرتبطة به .3

ال، آأو مو عين مصدر الأ نشاط املية وال يوفر عن قصد معلومات خاطئة، آأو مضلةل، آأو انقصة، آأو مهبمة، آأو ميتنع عن تزويد املعلومات واملستندات الرضورية لتبيان العالقة اخلري  .4

 وهجهتا، آأو موضوع املعامةل.

 .يهترب آأو يرفض حماولت اجلهات التصال به خشصياً  .5

رسال آأي مستندات من  .6 ىل عنوان سكنه اجلهةيرفض اإ  .اإ

جراء نقاشات خشصية. .7  يأأيت دامئًا برفقة آأشخاص ل تتضح وظيفهتم آأو دورمه ويضطلعون بدور مؤثر يف صياغة العالقة اخلريية، عند اإ

 .اصيل لالتصال به ل تتطابق مع بياانت التصال )العنوان، رمق الهاتف( بعنوان سكنه ادلامئيعطي تف .8

 .يطلب حرية ترصف تتخطى النطاق املعتاد .9

 .يظهر فضوًل غري مأألوف حول الأنظمة وآ ليات التحمك والس ياسات ادلاخلية واملراقبة .10

ثبات ل .11  صحهتا، ويتوتر مبا ل يتناسب مع طبيعة املعامةل.يُفرط يف تربير آأو رشح املعامةل آأو تقدمي مستندات اإ

 .يعطي معلومات خشصية مشكوك فهيا .12

 .يقدم ما يبدو مكستندات خشصية خاطئة آأو تبدو مزورة، آأو معّدةل آأو غري دقيقة .13

 .يرفض آأو يرتدد يف تقدمي مستندات خشصية .14

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

ىل غري مستنداته الشخصية اجلهةدد حتيريد آأن  .16  .هويته ابلستناد اإ

 .يس تخدم آأسامء ُمس تعارة ومجموعة من العناوين املتقاربة لكهنا خمتلفة .17

 .يعرض املال آأو املاكفأ ت آأو خدمات غري معتادة من آأجل تأأمني خدمات قد تبدو غري معتادة آأو مش بوهة .18

 .القطاع املعين معامالت خارج الإطار العادي للمامرسات اخلريية يف .19

 .معليات تشهد تغيريًا متكررًا للمس تفيد الفعيل آأو لطريقة التصال ابلعميل .20

 لها.ة حو العالقات اخلريية مع الكياانت الاعتبارية ليست مدرجة مضن السجالت العامة آأو قواعد البياانت الرمسية وتعُذر احلصول عىل شهادات رمسي .21

يصالت حول معليات حسب نقدي آأو .22 طالقاً  يطلب اإ وراق املالية مل حتصل اإ   .معليات تسلمي للأ

 .يقوم العميل مبعامالت نقدية مببالغ خضمة ل كسور فهيا بطريقة منتظمة .23

 آأو صناعية. حساابت مرمقة رسية لإجراء معامالت من آأجل مشاريع جتاريةاس تخدام  .24

نسانية غري مسجةل نظامياً  .25  .معامالت مرتبطة مبنظامت اإ

شخاص اخملولني الترصف ابحلساب،  .26  .، آأو رمق الهاتفنآأو العنواتغيري ُمتكرر للأ

 معلومات آأو مؤرشات حول صالت بأأشخاص آأو منظامت آأو مؤسسات متطرفة. .27

جراء معامالت، ل تتناسب مع طبيعة معلها، ومعليات ادلفع املعتادة اخلاصة هبا .28  .تعلاميت من قبل منظامت غري رحبية ابإ


