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:
 

        إبداء العميل اهتماماً غري عادي بشأأ ا االلتمامل طتبلبات مفاة غ غسأأل األموال أو جرائم  .1

 .بهويته ونوع عملهتمويل اإلرهاب، وبخاصغ اطتعلقغ 

 .رةض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى .2

صفقات غري واض غ من حيث غرضها القانوني أو االقتصادي  .3 رغبغ العميل يف اطشاركغ يف 

 .أو عدمل انسجامها مع اسرتاتيجيغ االستثمار اطعلنغ

أو مضأأللغ تتعلب بهويته ووأو م اولغ العميل تمويد الجمعيغ بمعلومات غري صأأ ي غ  .4

 .مصدر أمواله

سل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات  .5 شبغ غ علم الجمعيغ بتورط العميل يف أن

 .جنائيغ أو تنظيميغ

 .إبداء العميل عدمل االهتمامل باطخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى .6

مجهول، وتردده وامتناعه بدوا اشأأتباه الجمعيغ يف أا العميل وكيل للعمل نيابغ عن موكل  .7

 .أسباب منبقيغ، يف إعباء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهغ

 .صعوبغ تقديم العميل وصف لببيعغ عمله أو عدمل معرةته ب نشبته بشفل عامل .8

ستثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة وجيمة طلب تصفيغ الوضع االستثماري  .9 قيامل العميل با

 .وت ويل العائد من ال ساب

 .د اختالف كبري بني أنشبغ العميل واطمارسات العاديغوجو  .10

له لبرف رخر وم اولغ عدمل تمويد  .11 طلب العميل من الجمعيغ ت ويل األموال اطسأأت قغ 

 .الجمعيغ ب ي معلومات عن الجهغ واط ول إليها

م اولغ العميل تغيري صأأفقغ أو إلغاءها بعد تبليغه بمتبلبات تدقيب اطعلومات أو حف   .12

  .من الجمعيغ السجالت
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 .طلب العميل إنهاء إجراءات صفقغ يستخدمل ةيها أقل قدر ممفن من اطستندات .13

 .علم الجمعيغ أا األموال أو اطمتلفات إيراد من مصادر غري مرشوعغ .14

مغ أو تفرار التاعات .15 به  عدمل تناسأأب قي به  يات مع اطعلومات اطتوةرة عن اطشأأت   والعمل

 .هودخله ونمط حياته وسلوك ونشاطه 

 .انتماء العميل طنظمغ غري معروةغ أو معروةغ بنشاط م ظور .16

ظهور عالمات البذخ والرةاهيغ عىل العميل وعائلته بشأأفل مبالف ةيه وبما ال يتناسأأب مع  .17

 .وضعه االقتصادي )خاصغ إذا كاا بشفل مفاجئ(

 

 يف حال وجود مؤشرات االشتباه : اإلجراءات 

 

 جمع كافة األدلة املتوفرة رصد الحالة و  .1

 االشتباه املرفق . تعبئة نموذج  .2

 عدم إشعار العميل بأي ترصف أو تنبيهه .  .3

 الرفع لإلدارة بالنموذج وكافة املرفقات  .4

 التواصل برسية تامة مع الجهات املختصة .  .5

 

 

  



 4من  4الصفحة 
 

 
  التاريخ

  اسم العميل

  الجنسيغ

  رقم الهويغ

  رقم الجوال

  اطبلف

  مصدر الدخل

 سبب االشتباه

 

 

 

 

 

 

 

 
 


