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 هومتويل اإلرهابمؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم 
 يف مجعية خريكم لتعليم القرآن الكريم وحتفيظه

 

 لة تتعلق هبويته ومصدر أمواله.حماولة العميل تزويد اجلمعية مبعلومات غري صحيحة أو مضل   .1
 رفض العميل تقدمي بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى. .2
 منطقية   ده وامتناعه بدون أسباب  جمهول، وترد   ل  عن موك   العميل وكيل للعمل نيابة   اشتباه اجلمعية يف أن   .3

 عن ذلك الشخص أو اجلهة. يف إعطاء معلومات  
جرائم متويل و غسل األموال أ بات مكافحةإبداء العميل اهتماما  غري عادي  بشأن االلتزام ملتطل   .4

 املتعلقة هبويته ونوع عمله. ة  خاص  اإلرهاب، و 
 صعوبة تقدمي العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام. .5
 آخر وحماولة عدم تزويد اجلمعية بأي   ة له لطرف  طلب العميل من اجلمعية حتويل األموال املستحق   .6

 ل إليها.عن اجلهة واحملو   معلومات  
 إبداء العميل عدم االهتمام باملخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى. .7
 من املستندات. ممكن   قدر   يستخدم فيها أقل   طلب العميل إهناء إجراءات صفقة   .8
من حيث غرضها القانوين أو االقتصادي أو عدم  غري واضحة   املشاركة يف صفقات  رغبة العميل يف  .9

 اسرتاتيجية االستثمار املعلنة.انسجامها مع 
اري وحتويل طلب تصفية الوضع االستثم وجيزة   ة  طويل األجل يتبعه بعد مد   قيام العميل باستثمار   .11

 العائد من احلساب.
ت تدقيق املعلومات أو حفظ السجالت من ها بعد تبليغه مبتطلبائأو إلغا حماولة العميل تغيري صفقة   .11

 اجلمعية.
 جنائية   خمالفات   ، أو أي  همتويلاإلرهاب و ط العميل يف أنشطة غسل األموال أو جرائم علم اجلمعية بتور   .12

 أو تنظيمية.
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 من مصادر غري مشروعة. األموال أو املمتلكات إيراد   أن  بعلم اجلمعية  .13
 حمظور. بنشاط   أو معروفة   غري معروفة   انتماء العميل ملنظمة  بعلم اجلمعية  .14
 كبري بني أنشطة العميل واملمارسات العادية.  وجود اختالف   .15
يتناسب مع وضعه  فيه ومبا ال غ  مبال   ظهور عالمات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل   .16

 .مفاجئ إذا كان بشكل   ة  خاص   ،االقتصادي
املشتبه به ونشاطه ودخله رة عن عدم تناسب قيمة أو تكرار التربعات والعمليات مع املعلومات املتوف   .17

 ومنط حياته وسلوكه.
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