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دلٌل مؤشرات وإجراءات عملٌات 
 غسٌل األموال وتـــمــوٌل اإلرهـاب

 لجمعٌة نور نجران النسائٌة لخدمة ذوي اإلعاقة
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 المحتوٌات
 

مؤشرات قد تدل على عملٌات غسل األموال أو جرائم تموٌل  -

   اإلرهاب

 اإلجراءات فً حال وجود مؤشرات االشتباه -

 نموذج االشتباه -
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 :مؤشرات قد تدل على عملٌات غسل األموال أو جرائم تموٌل اإلرهاب  -4
 
 أو األموال غسل مكافحة لمتطلبات االلتزام بشأن عادي غٌر اهتماما   العمٌل إبداء .1

 .عمله ونوع بهوٌته المتعلقة وبخاصة اإلرهاب، تموٌل جرائم

 .األخرى وأصوله أمواله مصدر توضٌح أو عنه بٌانات تقدٌم العمٌل رفض .2

 أو القانونً غرضها حٌث من واضحة غٌر صفقات فً المشاركة فً العمٌل رغبة .3

 .المعلنة االستثمار استراتٌجٌة مع انسجامها عدم أو االقتصادي

 أو ،بهوٌته لقتتع مضللة أو صحٌحة غٌر بمعلومات الجمعٌة تزوٌد العمٌل محاولة .4

 .أمواله مصدر

 أي أو إرهاب، تموٌل جرائم أو لأموا غسل أنشطة فً العمٌل بتورط الجمعٌة علم .5

 .تنظٌمٌة أو جنائٌة مخالفات

 .أخرى مصارٌف أي أو والعموالت بالمخاطر االهتمام عدم العمٌل إبداء .6

 وامتناعه وتردده مجهول، موكل عن نٌابة للعمل وكٌل العمٌل أن فً الجمعٌة اشتباه .7

 .الجهة أو الشخص ذلك عن معلومات إعطاء فً منطقٌة، أسباب بدون

 .عام بشكل بأنشطته معرفته عدم أو عمله لطبٌعة وصف العمٌل تقدٌم صعوبة .8

 الوضع تصفٌة طلب وجٌزة مدة بعد ٌتبعه األجل طوٌل باستثمار العمٌل قٌام .9

 .الحساب من العائد وتحوٌل االستثماري

 .العادٌة والممارسات العمٌل أنشطة بٌن كبٌر اختالف وجود .11

 عدم ومحاولة آخر لطرف له المستحقة األموال تحوٌل الجمعٌة من العمٌل طلب .11

 .إلٌها والمحول الجهة عن معلومات بأي الجمعٌة تزوٌد
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 أو المعلومات تدقٌق بمتطلبات تبلٌغه بعد إلغاءها أو صفقة تغٌٌر العمٌل محاولة .12

 .الجمعٌة من السجالت حفظ

 .تالمستندا من ممكن قدر أقل فٌها ٌستخدم صفقة إجراءات إنهاء العمٌل طلب .13

 .مشروعة غٌر مصادر من إٌراد الممتلكات أو األموال أن الجمعٌة علم .14

 عن المتوفرة المعلومات مع والعملٌات التبرعات تكرار أو قٌمة تناسب عدم .15

 .وسلوكه حٌاته ونمط ودخله ونشاطه به المشتبه

 .محظور بنشاط معروفة أو معروفة غٌر لمنظمة العمٌل انتماء .16

 ال وبما فٌه مبالغ بشكل وعائلته العمٌل على والرفاهٌة البذخ عالمات ظهور .17

 .مفاجئ( بشكل كان إذا )خاصة االقتصادي وضعه مع ٌتناسب

 

 اإلجراءات فً حال وجود مؤشرات االشتباه :  -2
 

 رصد الحالة وجمع كافة األدلة المتوفرة  .1

 تعبئة نموذج االشتباه المرفق .  .2

 عدم إشعار العمٌل بأي تصرف أو تنبٌهه .  .3

 لرفع لإلدارة بالنموذج وكافة المرفقات ا .4

 التواصل بسرٌة تامة مع الجهات المختصة .  .5
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 :نموذج االشتباه -3

 

 التارٌخ
 

  اسم العمٌل

 الجنسٌة
 

 رقم الهوٌة
 

  رقم الجوال

 المبلغ
 

 مصدر الدخل
 

 سبب االشتباه

 

 

 

 

 

 

 :المدٌر التنفٌذي        :اسم الموظف
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