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مؤرشات قد تدل عىل عمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب:

إبــداء العميــل اهتمامــاً غــر عــادي بشــأن االلــزام لمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال أو جرائــم تمويــل اإلرهاب،   •  

وبخاصــة المتعلقــة بهويتــه ونــوع عملــه.

رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى.  •  

رغبــة العميــل يف المشــاركة يف صفقــات غــر واضحــة مــن حيــث غرضهــا القانــوين أو االقتصــادي أو عــدم   •  

المعلنــة. االســتثمار  اســراتيجية  مــع  انســجامها 

محاولة العميل تزويد اجلمعية بمعلومات غر صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.  •  

ــة أو  ــم تمويــل إرهــاب، أو أي مخالفــات جنائي ــورط العميــل يف أنشــطة غســل أمــوال أو جرائ ــة بت ــم اجلمعي عل  •  

. تنظيميــة

إبداء العميل عدم االهتمام ابلمخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى.  •  

اشــتباه اجلمعيــة يف أن العميــل وكيــل للعمــل نيابــة عــن مــوكل مجهــول، وتــردده وامتناعــه بــدون أســباب   •  

اجلهــة. أو  الشــخص  ذلــك  عــن  معلومــات  إعطــاء  يف  منطقيــة، 

صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته أبنشطته بشكل عام.  •  

قيــام العميــل ابســتثمار طويــل األجــل يتبعــه بعــد مــدة وجــزة طلــب تصفيــة الوضــع االســتثماري وتحويــل العائــد   •  

مــن احلســاب.

وجود اختالف كبر بني أنشطة العميل والممارسات العادية.  •  

طلــب العميــل مــن اجلمعيــة تحوـيـل األمــوال المســتحقة لــه لطــرف آخــر ومحاولــة عــدم تزويــد اجلمعيــة أبي   •  

إليهــا. والمحــول  اجلهــة  عــن  معلومــات 

محاولــة العميــل تغيــر صفقــة أو إلغاءهــا بعــد تبليغــه بمتطلبــات تدقيــق المعلومــات أو حفــظ الســجالت مــن   •  

اجلمعيــة.

طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.  •  

علم اجلمعية أن األموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غر مرشوعة.  •  

عــدم تناســب قيمــة أو تكــرار التربعــات والعمليــات مــع المعلومــات المتوفــرة عــن المشــتبه بــه ونشــاطه ودخلــه   •  

ونمــط حياتــه وســلوكه.

انتماء العميل لمنظمة غر معروفة أو معروفة بنشاط محظور.  •  

ظهــور عالمــات البــذخ والرفاهيــة عــى العميــل وعائلتــه بشــكل مبالــغ فيــه وبمــا ال يتناســب مــع وضعــه   •  

مفــائج(. بشــكل  كان  إذا  )خاصــة  االقتصــادي 

اإلجراءات يف حال وجود مؤرشات االشتباه: 

رصد احلالة وجمع كافة األدلة المتوفرة   •  

تعبئة نموذج االشتباه المرفق.   •  

عدم إشعار العميل أبي تصرف أو تنبيهه.   •  

الرفع لإلدارة ابلنموذج وكافة المرفقات   •  

التواصل برسية تامة مع اجلهات المختصة.   •  

نموذج االشتباه

المدير التنفيذي        اسم الموظف      

اعتماد مجلس اإلدارة 

تم اعتماد الالئحة المالية جلمعية الغد للشباب، يف اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته احلادي عرش 

رقم  ) 11/01/2022 ( المنعقدة بتاريخ  11/ 02 / 1444 هـ الموافق 26/ 10 / 2022 م

التاريخ

اسم العميل

اجلنسية

رقم الهوية

رقم اجلوال

المبلغ

مصدر الدخل

سبب االشتباه
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