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مؤشرات قد تدل على عملیات غسل األموال أو جرائم تمویل اإلرھاب: 

إبـداء الـعمیل اھـتمامـاً غـیر عـادي بـشأن االلـتزام لـمتطلبات مـكافـحة غسـل األمـوال أو جـرائـم تـمویـل 1.
اإلرھاب، وبخاصة المتعلقة بھویتھ ونوع عملھ.

رفض العمیل تقدیم بیانات عنھ أو توضیح مصدر أموالھ وأصولھ األخرى.2.

رغـبة الـعمیل فـي الـمشاركـة فـي صـفقات غـیر واضـحة مـن حـیث غـرضـھا الـقانـونـي أو االقـتصادي أو عـدم 3.
انسجامھا مع استراتیجیة االستثمار المعلنة.

محاولة العمیل تزوید الجمعیة بمعلومات غیر صحیحة أو مضللة تتعلق بھویتھ و/أو مصدر أموالھ.4.

عـلم الجـمعیة بـتورط الـعمیل فـي أنشـطة غسـل أمـوال أو جـرائـم تـمویـل إرھـاب، أو أي مـخالـفات جـنائـیة أو 5.
تنظیمیة.

إبداء العمیل عدم االھتمام بالمخاطر والعموالت أو أي مصاریف أخرى.6.

اشـتباه الجـمعیة فـي أن الـعمیل وكـیل لـلعمل نـیابـة عـن مـوكـل مـجھول، وتـردده وامـتناعـھ بـدون أسـباب 7.
منطقیة، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجھة.

صعوبة تقدیم العمیل وصف لطبیعة عملھ أو عدم معرفتھ بأنشطتھ بشكل عام.8.

قـیام الـعمیل بـاسـتثمار طـویـل األجـل یـتبعھ بـعد مـدة وجـیزة طـلب تـصفیة الـوضـع االسـتثماري وتـحویـل 9.
العائد من الحساب.

وجود اختالف كبیر بین أنشطة العمیل والممارسات العادیة.1.

طـلب الـعمیل مـن الجـمعیة تـحویـل األمـوال المسـتحقة لـھ لـطرف آخـر ومـحاولـة عـدم تـزویـد الجـمعیة بـأي 2.
معلومات عن الجھة والمحول إلیھا.

مـحاولـة الـعمیل تـغییر صـفقة أو إلـغاءھـا بـعد تـبلیغھ بـمتطلبات تـدقـیق الـمعلومـات أو حـفظ الـسجالت مـن 3.
الجمعیة.

طلب العمیل إنھاء إجراءات صفقة یستخدم فیھا أقل قدر ممكن من المستندات.4.
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5. علم الجمعیة أن األموال أو الممتلكات إیراد من مصادر غیر مشروعة.
6. عـدم تـناسـب قـیمة أو تـكرار الـتبرعـات والـعملیات مـع الـمعلومـات الـمتوفـرة عـن المشـتبھ بـھ ونـشاطـھ ودخـلھ 

ونمط حیاتھ وسلوكھ.
7. انتماء العمیل لمنظمة غیر معروفة أو معروفة بنشاط محظور.

8. ظـھور عـالمـات الـبذخ والـرفـاھـیة عـلى الـعمیل وعـائـلتھ بـشكل مـبالـغ فـیھ وبـما ال یـتناسـب مـع وضـعھ 
االقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

اإلجراءات في حال وجود مؤشرات االشتباه :  

رصد الحالة وجمع كافة األدلة المتوفرة 1.

تعبئة نموذج االشتباه المرفق . 2.

عدم إشعار العمیل بأي تصرف أو تنبیھھ . 3.

الرفع لإلدارة بالنموذج وكافة المرفقات 4.

التواصل بسریة تامة مع الجھات المختصة .  5.
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اسم الموظف        المدیر التنفیذي


