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  هٌئة السوق المالٌة و العام واالدعاء التحقٌق هٌئة حددتحسب قرارات وتوجٌهات 

ـ :تم وضع مؤشرات االشتباه بعملٌات ؼسٌل األموال وجرائم تموٌل اإلرهاب كالتالً 

 

 ومهنته الفعلٌة إقامته محل مثل المهمة، المعلومات بعض إخفاء كتعمد كاملة ؼٌر أو دنٌا بحدود بٌانات به المشتبه تقدٌم -

. الدخل ومصادر

 وثائق أو الهوٌة بإثبات المتعلقة تلك خاصة األصلٌة، المستندات تقدٌم كرفضه منها التحقق ٌصعب أو وهمٌة بٌانات تقدٌم -

. المال على خاللها من المتحصل والشراء البٌع عملٌات

. أصال موجود ؼٌر أو الخدمة من مفصول هاتؾ كرقم للشكوك مثٌرة أو واضحة ؼٌر معلومات تقدٌم -

 ودخله ونشاطه به المشتبه عن المتوفرة المعلومات مع...( تحوٌالت / سحوبات / إٌداعات )العملٌات تكرار أو قٌمة تناسب عدم -

. وسلوكه حٌاته ونمط

 الحقٌقً بالمستفٌد تتعلق مؤشرات -

 ذوي خاصة واضحة عالقة بٌنهم توجد ال واحد، حساب على بالتوقٌع مفوضٌن عدة ووجود أشخاص عدة بواسطة التعامل -

. األجنبٌة الجنسٌات

. آخرٌن ألشخاص تعود مصرفٌة حسابات استخدام -

. اإلجرامً بالنشاط معروفة لمنطقة الحقٌقً المستفٌد انتماء -

. الحدود عبر المادي بالنقل تتعلق مؤشرات -

. الحدود عبر النقد من كبٌر مبلػ حٌازة -

. النقد حٌازة عن اإلفصاح/ إقرار نموذج تقدٌم عدم -

. كاذب إفصاح / إقرار تقدٌم -

 الحساب حركة بطبٌعة تتعلق مؤشرات -

. متكرر وبشكل كبٌرة بمبالػ بكثرة الداخل أو الخارج إلى تحوٌالت -

. صادرة تحوٌالت أو بالشٌكات أو نقدي سحب عملٌات تعقبها الحساب إلى واردة تحوٌالت -

. مدورة/صفرٌة بأرقام تتم التعامالت -

. وجٌزة زمنٌة فترة بعد تحوٌل عملٌات ٌتبعها القٌمة كبٌرة مبالػ إٌداع -

. علٌه المتوقعة والحركة الحساب طبٌعة مع المعامالت نوع أو تكرار أو قٌمة تناسب عدم -

. القٌمة كبٌر تحوٌال تلقى جدٌد حساب -



. كبٌر مبلػ تجزئة على ٌدل بشكل اإلٌداعات / التحوٌل عملٌات تكرار -

. القٌمة ارتفاع مع وخاصة نشط ؼٌر حساب على مفاجئ بشكل نشاط / حركة -

 به المشتبه وتصرفات بسلوك تتعلق مؤشرات -

. به االتصال حاولوا كلما البنك مسؤولً من والتهرب باستمرار، اآللً الصرؾ ماكٌنات خالل من التعامل -

. العملٌة تنفٌذ أثناء عنه ٌنوب من أو به المشتبه على واالرتباك القلق عالمات ظهور -

. واضح مبرر دون متعددة مصرفٌة حسابات به المشتبه امتالك -

. األموال ؼسل مكافحة تفاصٌل عن عنه ٌنوب من أو به المشتبه استفسار كثرة -

. الناقصة المهمة المعلومات على الحصول البنك موظفً محاولة بمجرد المعاملة إلؽاء عنه ٌنوب من أو به المشتبه طلب -

 

 

 المالٌة بالمعامالت تتعلق مؤشرات -

. خاسرة شركة فً أسهم كشراء طبٌعٌة ؼٌر حاالت أو ظروؾ فً مالٌة أوراق بٌع أو شراء -

. العمٌل نشاط طبٌعة مع التجارة موضع البضاعة نوع تناسب عدم -

. نقدا السداد كان إذا خاصة المرتقب الموعد قبل متعثرة قروضا ٌسددون الذٌن العمالء -

. معروؾ ؼٌر مصدرها أصول مقابل قروضا ٌطلبون الذٌن العمالء -

. حسابات عدة على واحد لمستفٌد أو مختلفة دول فً األشخاص من لعدد متقاربة أو متساوٌة بقٌم تحوٌالت -

 أخرى جهات من المتوفرة بالمعلومات تتعلق مؤشرات -

. االقتصادي وضعه مع ٌتناسب ال وبما فٌه مبالػ بشكل وعائلته به المشتبه على والرفاهٌة البذخ عالمات ظهور -

. العملٌة أطراؾ أحد أو الحقٌقً المستفٌد أو به للمشتبه إجرامً سجل وجود -

. عالٌة بقٌمة أخرى وممتلكات / مجوهرات / مركبات / عقارات شراء -

. وثائق أو محررات أو مستندات فً التزوٌر ثبوت -

. خارجٌة جهة قبل من تحقٌقات محل( ؼٌرهم أو الحقٌقً المستفٌد أو به المشتبه )العملٌة فً أطراؾ وجود -

. العنوان نفس فً اعتبارٌة وشخصٌة طبٌعً شخص اشتراك -

 تشؽٌلٌة مالحظات أو محاسبٌة مالحظات وجود أو الشركة مٌزانٌة صحة وعدم للشركات بالنسبة محاسبً نظام وجود عدم -

. علٌها

. آخرٌن أطراؾ مع وهمٌة عقود وجود -

المشتبه  رفض وخاصة اإلرهاب، تموٌل أو األموال ؼسٌل مكافحة لمتطلبات االلتزام بشأن عادي ؼٌر اهتماماًا  المشتبه به إبداء –

 .األخرى وأصوله أمواله مصدر توضٌح أو عنه بٌانات تقدٌم به



 مع انسجامها عدم أو االقتصادي، أو القانونً، ؼرضها حٌث من واضحة ؼٌر صفقات فً المشاركة فً المشتبه به رؼبة –

 .المعلنة االستثمار استراتٌجٌة

 .أمواله مصدر أو بهوٌته، تتعلق مضللة أو صحٌحة، ؼٌر بمعلومات له المرخص الشخص تزوٌد المشتبه به محاولة –

 .تنظٌمٌة أو جنائٌة مخالفات أٌة أو إرهاب، تموٌل أو أموال، ؼسل أنشطة فً المشتبه به بتورط له المرخص الشخص علم –

 .أخرى مصارٌؾ أي أو والعموالت بالمخاطر االهتمام عدم المشتبه به إبداء –

 فً منطقٌة أسباب بدون وامتناعه وتردده مجهول، موكل عن نٌابة للعمل وكٌل المشتبه به أن فً له المرخص الشخص اشتباه –

 .الجهة أو الشخص ذلك عن معلومات إعطاء

 .عام بشكل بأنشطته معرفته عدم أو عمله لطبٌعة وصؾ تقدٌم صعوبة –

 .مسوغ دون آخر لطرؾ التحوٌل أو الحسابات، بٌن التحوٌل وتعدد أسماء، بعدة أو واحد باسم حسابات بعدة المشتبه به احتفاظ –

 توضٌح دون ثالث لطرؾ المبلػ لتحوٌل مباشر بطلب ٌتبعه باالستثمار الخاص لحسابه متعددة برقٌة بتحوٌالت المشتبه به قٌام –

 .ذلك من الؽرض

 .الحساب من العائد وتحوٌل االستثماري الوضع تصفٌة طلب وجٌزة مدة بعد ٌتبعه األجل طوٌل باستثمار المشتبه به قٌام –

 .العادٌة والممارسات المشتبه به أنشطة بٌن كبٌر اختالؾ وجود –

 .هوٌته من للتأكد استثماري بصندوق الخاصة األساسٌة بالمعلومات له المرخص الشخص تزوٌد المشتبه به رفض –

 عن معلومات بأٌة له المرخص الشخص تزوٌد عدم ومحاولة برقٌاًا، األموال تحوٌل له المرخص الشخص من المشتبه به طلب –

 .إلٌه والمحول المحولة الجهة

 .له المرخص الشخص من السجالت حفظ أو المعلومات، تدقٌق بمتطلبات تبلٌؽه بعد إلؽاءها أو صفقة تؽٌٌر المشتبه به محاولة –

 .المستندات من ممكن قدر أقل فٌها ٌستخدم صفقة إجراءات إنهاء المشتبه به طلب –

 

 .المالٌة األوراق صفقات قٌمة تدنً من الرؼم على تفسٌرها ٌصعب التً البرقٌة الحواالت من كبٌر بعدد المشتبه به قٌام –

 .مشروعة ؼٌر مصادر من إٌراد الممتلكات أو األموال أن له المرخص الشخص علم –

 .مستمر بشكل المشتبه به دخل مصادر تؽٌر –

 .وسلوكه حٌاته ونمط ودخله ونشاطه به، المشتبه عن المتوفرة المعلومات مع العملٌات، تكرار أو قٌمة تناسب عدم –

 .اإلجرامً بالنشاط معروفة لمنظمة الحقٌقً المستفٌد انتماء –

 كان إذا خاصة )االقتصادي وضعه مع ٌتناسب ال وبما فٌه مبالػ بشكل وعائلته به المشتبه على والرفاهٌة البذخ عالمات ظهور –

 (.مفاجئ بشكل

 .العملٌات من كبٌر بعدد القٌام ثم ومن معٌنة؛ لفترة نشطة ؼٌر الحسابات بقاء –

 .منها التحقق ٌصعب بٌانات تقدٌم –

 .الخدمة من مفصول هاتؾ كرقم للشكوك مثٌرة بٌانات تقدٌم –

 .وثائق أو مستندات أي فً بالتزوٌر االشتباه –



 .المشتبه به على واالرتباك القلق عالمات ظهور –

 .معهم التعامل المحظور قوائم فً المشتبه به اسم ورود –

( قاصر أو واٍع، ؼٌر أو السن، فً كبٌراًا  أو عاجزاًا  المشتبه به كون حالة فً )المشتبه به عن نٌابة آخر شخص ٌتصرؾ أن –

 .قرابة صلة تربطهم أن دون

 .الموظفٌن ألحد المشتبه به تهدٌد –

 .الموظفٌن من التقرب المشتبه به محاولة –

 .للموظفٌن المشتبه به مقابلة كثرة –

 .بالفاكس التعامل المشتبه به طلب –

 .مزاعمه ٌدعم ما وجود دون سرٌة بعملٌة ٌقوم وأنه للقانون، منفذة لسلطة سري عمٌل أنه المشتبه به ٌزعم أن –

 .الحاجة عند إلٌهم الرجوع ٌمكن أشخاص ألسماء المشتبه به تقدٌم عدم –

 .مستمر بشكل المشتبه به عنوان تؽٌر –

 .آخرٌن عمالء عن المشتبه به استفسار –

 .مبرر بدون المنزل عنوان على المراسالت تسلم المشتبه به رؼبة عدم –

 .المؤسسة أو الشركة لدى العمالة تدوٌر معدل ارتفاع –

 .نشاطها مع المؤسسة أو الشركة موظفً عدد تناسب عدم –

 .المشتبه به وفاة بعد الحساب على التعامل استمرار –

 .بمناصبهم التصرٌح العالٌة المخاطر ذوي السٌاسٌٌن العمالء رفض –

 .الحساب لفتح العلٌا اإلدارة موافقة أخذ وجوب حالة فً ما عمٌل قبول على الموظؾ إصرار –

 .دخله مع الموظؾ حٌاة مستوى مالءمة عدم –

 .عالقة ذات أخرى أنظمة وأي التنفٌذٌة، ولوائحه المالٌة السوق نظام الموظؾ ٌتجاهل أو ٌتجاوز أن –

 .الخاصة لمصلحته الشركة موارد الموظؾ ٌستخدم أن –

 .طوٌلة لفترات بإجازته الموظؾ تمتع عدم –

–  

 اعتماد مدٌر عام الجمعٌة                                                           رئٌس مجلس اإلدارة

 


