المملكة العربية السعودية
جمعيــة التنميــة األســرية بالمنطقــة الشــرقية (وئــام)
مســـجله بـــوزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة
رقم ()496

قائمة المؤشرات الدالة على
وجود شبهة غسيل أموال
وجرائم تمويل اإلرهاب

اهتمامــا غيــر عــادي بشــأن االلتــزام لمتطلبــات مكافحــة
1.ابــداء العميــل
ً
غس ــل األم ــوال وجرائ ــم تموي ــل اإلره ــاب ،وبخاص ــة المتعلق ــة بهويت ــه
ون ــوع عمل ــه.
2.رف ــض العمي ــل تقدي ــم بيان ــات عن ــه أو توضي ــح مص ــدر أموال ــه وأصول ــه
األخ ــرى.
3.رغب ــة العمي ــل ف ــي المش ــاركة ف ــي صفق ــات غي ــر واضح ــة م ــن حي ــث
غرضه ــا القانون ــي أو االقتص ــادي أو ع ــدم انس ــجامها م ــع اس ــتراتيجية
االس ــتثمار المعلن ــة.
4.محاولـــة العميـــل تزويـــد الجمعيـــة بمعلومـــات غيـــر صحيحـــة أو
مضللـــة تتعلـــق بهويتـــه ومصـــدر أموالـــه.
5.عل ــم الجمعي ــة بت ــورط العمي ــل ف ــي أنش ــطة غس ــل أم ــوال أو جرائ ــم
تموي ــل إر ه ــاب ،أو أي مخالف ــات جنائي ــة أو تنظيمي ــة.
6.إب ــداء العمي ــل ع ــدم االهتم ــام بالمخاط ــر والعم ــوالت أو أي مصاري ــف
أخ ــرى.
7.اش ــتباه الجمعي ــة ف ــي أن العمي ــل وكي ــل للعم ــل نياب ــة ع ــن م ــوكل
مجهـــول ،وتـــردده وامتناعـــه بـــدون أســـباب منطقيـــة ،فـــي إعطـــاء
معلومـــات عـــن ذلـــك الشـــخص أو الجهـــة.
8.صعوبـــة تقديـــم العميـــل وصـــف لطبيعـــة عملـــه أو عـــدم معرفتـــه
بأنشـــطته بشـــكل عـــام.
9.قيـــام العميـــل باســـتثمار طويـــل األجـــل يتبعـــه بعـــد مـــدة وجيـــزة
طلـــب تصفيـــة الوضـــع االســـتثماري وتحويـــل العائـــد مـــن الحســـاب.
10.وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
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11.طل ــب العمي ــل م ــن الجمعي ــة تحوي ــل األم ــوال المس ــتحقة ل ــه لط ــرف
آخـــر ومحاولـــة عـــدم تزويـــد الجمعيـــة بـــأي معلومـــات عـــن الجهـــة
والمح ــول إليه ــا.
12.محاول ــة العمي ــل تغيي ــر صفق ــة أو إلغاءه ــا بع ــد تبليغ ــه بمتطلب ــات
تدقيـــق المعلومـــات أو حفـــظ الســـجالت مـــن الجمعيـــة.
13.طلـــب العميـــل إنهـــاء إجـــراءات صفقـــة يســـتخدم فيهـــا أقـــل قـــدر
ممكـــن مـــن المســـتندات.
14.علـــم الجمعيـــة أن األمـــوال أو الممتلـــكات إيـــراد مـــن مصـــادر غيـــر
مشـــروعة.
15.ع ــدم تناس ــب قيم ــة أو تك ــرار التبرع ــات والعملي ــات م ــع المعلوم ــات
المتوف ــرة ع ــن المش ــتبه ب ــه ونش ــاطه ودخل ــه ونم ــط حيات ــه وس ــلوكه.
16.انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
17.ظهـــور عالمـــات البـــذخ والرفاهيـــة علـــى العميـــل وعائلتـــه بشـــكل
مبال ــغ في ــه وبم ــا ال يتناس ــب م ــع وضع ــه االقتص ــادي (خاص ــة إذا كان
بشـــكل مفاجـــئ).
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