
 

 

 

   

دليل مؤرشات وإجراءات عمليات غسيل 

 األموال وتـــمــويل اإلرهـاب



 

 ٤من  ١الصفحة 
 

  

  

  

  المحتویات
  ٢  ......  :تمویل اإلرھابمؤشرات قد تدل على عملیات غسل األموال أو جرائم 

  ٣  ..................................  اإلجراءات في حال وجود مؤشرات االشتباه :

  ٤  ....................................................................  نموذج االشتباه
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 ٤من  ٢الصفحة 
 

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

ً  العمیل إبداء .١  جرائم أو األموال غسل مكافحة لمتطلبات االلتزام بشأن عادي غیر اھتماما

 .عملھ ونوع بھویتھ المتعلقة وبخاصة اإلرھاب، تمویل

 .األخرى وأصولھ أموالھ مصدر توضیح أو عنھ بیانات تقدیم العمیل رفض .٢

 أو القانوني غرضھا حیث من واضحة غیر صفقات في المشاركة في العمیل رغبة .٣

 .المعلنة االستثمار استراتیجیة مع انسجامھا عدم أو االقتصادي

 و/أو بھویتھ تتعلق ةمضلل أو صحیحة غیر بمعلومات الجمعیة تزوید العمیل محاولة .٤

 .أموالھ مصدر

 أي أو إرھاب، تمویل جرائم أو أموال غسل أنشطة في العمیل بتورط الجمعیة علم .٥

 .تنظیمیة أو جنائیة مخالفات

 .أخرى مصاریف أي أو والعموالت بالمخاطر االھتمام عدم العمیل إبداء .٦

 وامتناعھ وتردده مجھول، موكل عن نیابة للعمل وكیل العمیل أن في الجمعیة اشتباه .٧

 .الجھة أو الشخص ذلك عن معلومات إعطاء في منطقیة، أسباب بدون

 .عام بشكل بأنشطتھ معرفتھ عدم أو عملھ لطبیعة وصف العمیل تقدیم صعوبة .٨

 االستثماري الوضع تصفیة طلب وجیزة مدة بعد یتبعھ األجل طویل باستثمار العمیل قیام .٩

 .الحساب من العائد وتحویل

 .العادیة والممارسات العمیل أنشطة بین كبیر فاختال وجود .١٠

 تزوید عدم ومحاولة آخر لطرف لھ المستحقة األموال تحویل الجمعیة من العمیل طلب .١١

 .إلیھا والمحول الجھة عن معلومات بأي الجمعیة

 حفظ أو المعلومات تدقیق بمتطلبات تبلیغھ بعد إلغاءھا أو صفقة تغییر العمیل محاولة .١٢

 .الجمعیة من السجالت

 .المستندات من ممكن قدر أقل فیھا یستخدم صفقة إجراءات إنھاء العمیل طلب .١٣

 .مشروعة غیر مصادر من إیراد الممتلكات أو األموال أن الجمعیة علم .١٤

 بھ المشتبھ عن المتوفرة المعلومات مع والعملیات التبرعات تكرار أو قیمة تناسب عدم .١٥

 .وسلوكھ حیاتھ ونمط ودخلھ ونشاطھ

 .محظور بنشاط معروفة أو معروفة غیر لمنظمة العمیل انتماء .١٦



 

 ٤من  ٣الصفحة 
 

 یتناسب ال وبما فیھ مبالغ بشكل وعائلتھ العمیل على والرفاھیة البذخ عالمات ظھور .١٧

 .مفاجئ) بشكل كان إذا (خاصة االقتصادي وضعھ مع

  

   : االشتباه مؤشرات وجود حال في اإلجراءات
  

 جمع كافة األدلة المتوفرة رصد الحالة و .١
 االشتباه المرفق . تعبئة نموذج  .٢
 عدم إشعار العمیل بأي تصرف أو تنبیھھ .  .٣
 الرفع لإلدارة بالنموذج وكافة المرفقات  .٤
 التواصل بسریة تامة مع الجھات المختصة .  .٥

  
  

   



 

 ٤من  ٤الصفحة 
 

  شتباهاال نموذج

  

  التاریخ
  

    اسم العمیل

  الجنسیة
  

  رقم الھویة
  

    رقم الجوال

  المبلغ
  

    مصدر الدخل

  سبب االشتباه

  
  
  
  
  

  
 المدیر التنفیذي              اسم الموظف 

 


