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النطاق
تحــدد هــذه السياســة المســؤوليات العامــة علــى كافــة العامليــن 

ومــن لهــم عالقــات تعاقديــة وتطوعيــة فــي المؤسســة.

مقدمة 
ــات  ــا تبع ــرة له ــم كبي ــاب جرائ ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم غس
متعــددة علــى الوطــن والمواطــن ولهــا آثــار قصيــرة ومتوســطة 
ــد  ــن محم ــدهللا بــــــــــــــــ ــإن مؤسســة عب ــذا ف ــدى ل ــدة الم وبعي
أبابطيــن للتــراث  قامــت بإعــداد هــذه السياســة وتعتبــر المؤسســة 
ــام  ــاً لنظ ــة  وفق ــة المالي ــال الرقاب ــي مج ــية ف ــزة أساس ــك ركي ذل
ــوال الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي  مكافحــة غســل األم
رقــم )م/31( بتاريــخ 11 / 05 / 1433هـــ.  ، والئحتــه التنفيذيــة 

ــة ليتوافــق مــع هــذه السياســة.    ــع التعديــالت الالحق وجمي
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 البيان
مؤشرات قد تدل على وجود  ارتباطا بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب:

إبــداء العميــل اهتمامــاً غيــر عــادي بشــأن االلتــزام لمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال أو   .1
ــه. ــوع عمل ــه ون ــة بهويت ــة المتعلق ــاب، وبخاص ــل اإلره ــم تموي جرائ

رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى.  .2
رغبــة العميــل فــي المشــاركة فــي صفقــات غيــر واضحــة مــن حيــث غرضهــا القانونــي   .3

أو االقتصــادي أو عــدم انســجامها مــع اســتراتيجية االســتثمار المعلنــة.
محاولــة العميــل تزويــد المؤسســة بمعلومــات غيــر صحيحــة أو مضللــة تتعلــق بهويتــه    .4

أو مصــدر أموالــه.
علــم المؤسســة بتــورط العميــل فــي أنشــطة غســل أمــوال أو جرائــم تمويــل إرهــاب، أو   .5

أي مخالفــات جنائيــة أو تنظيميــة.
إبداء العميل عدم االهتمام بالمخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى.  .6

ــردده  ــول، وت ــوكل مجه ــن م ــة ع ــل نياب ــل للعم ــل وكي ــي أن العمي ــة ف ــتباه المؤسس اش  .7
وامتناعــه بــدون أســباب منطقيــة، فــي إعطــاء معلومــات عــن ذلــك الشــخص أو الجهــة. 

صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.  .8
ــة الوضــع  ــب تصفي ــزة طل ــد مــدة وجي ــل األجــل يتبعــه بع ــل باســتثمار طوي ــام العمي قي  .9

الحســاب. مــن  العائــد  وتحويــل  االســتثماري 
وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.  .10

طلــب العميــل مــن المؤسســة تحويــل األمــوال المســتحقة لــه لطــرف آخــر ومحاولــة عــدم   .11
ــأي معلومــات عــن الجهــة والمحــول إليهــا. ــد المؤسســة ب تزوي

محاولــة العميــل تغييــر صفقــة أو إلغاءهــا بعــد تبليغــه بمتطلبــات تدقيــق المعلومــات أو   .12
ــة. ــن المؤسس ــجالت م ــظ الس حف

طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.  .13
علم المؤسسة أن األموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.  .14

ــن  ــرة ع ــات المتوف ــع المعلوم ــات م ــات والعملي ــرار التبرع ــة أو تك ــب قيم ــدم تناس ع  .15
المشــتبه بــه ونشــاطه ودخلــه ونمــط حياتــه وســلوكه.

انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.  .16
ــا ال  ــه وبم ــغ في ــكل مبال ــه بش ــل وعائلت ــى العمي ــة عل ــذخ والرفاهي ــات الب ــور عالم ظه  .17

يتناســب مــع وضعــه االقتصــادي )خاصــة إذا كان بشــكل مفاجــئ(.
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المسؤوليات 
ــون تحــت إدارة واشــراف  ــن يعمل ــن الذي ــع العاملي ــى جمي ــة وعل ــن أنشــطة المؤسس ــذه السياســة ضم ــق ه تطب
المؤسســة االطــالع علــى األنظمــة المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وعلــى هــذه السياســة واإللمــام بهــا والتوقيــع 
عليهــا، وااللتــزام بمــا ورد فيهــا مــن أحــكام عنــد أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم الوظيفيــة. وعلــى اإلدارة الماليــة 

نشــر الوعــي فــي ذلــك الخصــوص وتزويــد جميــع اإلدارات واألقســام بنســخة منهــا.
ــى التأكــد مــن إتباعهــم والتزامهــم بقواعــد مكافحــة غســل  وتحــرص المؤسســة حــال التعاقــد مــع متعاونيــن عل

ــل اإلرهــاب. ــم تموي األمــوال و جرائ
الخصوص وتزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخه منها. 

ــى التأكــد مــن إتباعهــم والتزامهــم بقواعــد مكافحــة غســل  وتحــرص المؤسســة حــال التعاقــد مــع متعاونيــن عل
ــل اإلرهــاب.  األمــوال وتموي
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الحمــد للــه والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم،  أنــه ـفـي اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم )  1  ( بتاريــخ 

1442/3/4هـــ الموافــق 2020/10/21م، تــم اعتمــاد االطــاع علــى محتــوى 

ــم  ــل اإلرهــاب  (، وت ــم تموي )  سياســة اإلشــتباه فــي غســل األمــوال وجرائ

ــق.   ــا،، وهللا الموف ــى محتواه ــم عل ــع بالعل ــا والتوقي اعتماده

التوقيع الصفة اإلسم م

الرئيس األستاذ عبدالله بن مـحمد أبابطين. 1

عضو األستاذة الجوهرة بنت عبدالله العويد. 2

نائب الرئيس األستاذ مـحمد بن عبدالله أبابطين. 3

عضو األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله أبابطين. 4

عضو المهندس معاذ بن عبدالله أبابطين. 5

بسم هللا الرحمن الرحيم 
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