
  
 
 
 
 
 

 

     /    الرقــــــم :

 هـ  14    /       /      التاريخ : 

 فرع جازان   -(119608010535126رقم احلساب لدى مصرف الراجحي )  ( 0173292553( هاتف : )1714: جازان _ اخلشابية ص.ب )  معيةعنوان ال 

 اململكة العربية السعودية 
 مجعية التنمية األهلية ابخلشابية 

 4141ترخيص رقم : 

 

 

 

 

 املؤشرات الدالة على وجود

 غسيل األموالشبه 

  



  
 
 
 
 
 

 

     /    الرقــــــم :

 هـ  14    /       /      التاريخ : 

 فرع جازان   -(119608010535126رقم احلساب لدى مصرف الراجحي )  ( 0173292553( هاتف : )1714: جازان _ اخلشابية ص.ب )  معيةعنوان ال 

 اململكة العربية السعودية 
 مجعية التنمية األهلية ابخلشابية 

 4141ترخيص رقم : 

 : ؤشرات الدالة على وجود شبة غسيل أموالامل

 مؤشرات العناية الواجبة جتاه العمالء

محل إقامته    تقديم المشتبه به بيانات بحدود دنيا أو غير كاملة كتعمد إخفاء بعض المعلومات المهمة، مثل 

 .ومهنته ومصادر الدخل الفعلية  

المتعلقة بإثبات   تقديم بيانات وهمية أو يصعب التحقق منها كرفضه تقديم المستندات األصلية، خاصة تلك 

 .الهوية أو وثائق عمليات البيع والشراء المتحصل من خاللها على المال 

عدم تناسب   وجود أصال تقديم معلومات غير واضحة أو مثيرة للشكوك كرقم هاتف مفصول من الخدمة أو غير م 

المشتبه به ونشاطه    قيمة أو تكرار العمليات )إيداعات / سحوبات / تحويالت...( مع المعلومات المتوفرة عن 

 .ودخله ونمط حياته وسلوكه 

 

 مؤشرات تتعلق باملستفيد احلقيقي

عالقة    بينهم واحد، ال توجد    التعامل بواسطة عدة أشخاص ووجود عدة مفوضين بالتوقيع على حساب  -1

 .واضحة خاصة ذوي الجنسيات األجنبية 

 .ستخدام حسابات مصرفية تعود ألشخاص آخرين ا  -2

 .اء المستفيد الحقيقي لمنطقة معروفة بالنشاط اإلجرامي م انت  -3

 مؤشرات تتعلق بالنقل العادي عرب احلدود

 .حيازة مبلغ كبير من النقد عبر الحدود  -1

 .النقد   عدم تقديم نموذج إقرار اإلفصاح عن حيازة  -2

 .تقديم إقرار / إفصاح كاذب  -3

  



  
 
 
 
 
 

 

     /    الرقــــــم :

 هـ  14    /       /      التاريخ : 

 فرع جازان   -(119608010535126رقم احلساب لدى مصرف الراجحي )  ( 0173292553( هاتف : )1714: جازان _ اخلشابية ص.ب )  معيةعنوان ال 

 اململكة العربية السعودية 
 مجعية التنمية األهلية ابخلشابية 

 4141ترخيص رقم : 

 مؤشرات تتعلق بطبيعة حركة احلساب

 .تحويالت إلى الخارج أو الداخل بكثرة بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر  -1

 .تحويالت واردة إلى الحساب تعقبها عمليات سحب نقدي أو بالشيكات أو تحويالت صادرة  -2

 .لتعامالت تتم بأرقام صفرية/مدورة  -3

 .كبيرة القيمة يتبعها عمليات تحويل بعد فترة زمنية وجيزة يداع مبالغ  ا  -4

 .عدم تناسب قيمة أو تكرار أو نوع المعامالت مع طبيعة الحساب والحركة المتوقعة عليه  -5

 .حساب جديد تلقى تحويال كبير القيمة  -6

 .تكرار عمليات التحويل / اإليداعات بشكل يدل على تجزئة مبلغ كبير  -7

 .مفاجئ على حساب غير نشط وخاصة مع ارتفاع القيمة ركة / نشاط بشكل  ح  -8

 مؤشرات تتعلق بسلوك وتصرفات املشتبه به

 التعامل من خالل ماكينات الصرف اآللي باستمرار، والتهرب من مسؤولي البنك كلما حاولوا  -1

 .االتصال به 

 .العملية ظهور عالمات القلق واالرتباك على المشتبه به أو من ينوب عنه أثناء تنفيذ   -2

 .امتالك المشتبه به حسابات مصرفية متعددة دون مبرر واضح  -3

 .كثرة استفسار المشتبه به أو من ينوب عنه عن تفاصيل مكافحة غسل األموال  -4

المعلومات    طلب المشتبه به أو من ينوب عنه إلغاء المعاملة بمجرد محاولة موظفي البنك الحصول على  -5

 .المهمة الناقصة 

 :عامالت املاليةمؤشرات تتعلق بامل

 شراء أو بيع أوراق مالية في ظروف أو حاالت غير طبيعية كشراء أسهم في شركة خاسرة  -1

 .عدم تناسب نوع البضاعة موضع التجارة مع طبيعة نشاط العميل  -2

 .العمالء الذين يسددون قروضا متعثرة قبل الموعد المرتقب خاصة إذا كان السداد نقدا  -3

 .قروضا مقابل أصول مصدرها غير معروف العمالء الذين يطلبون   -4

عدة    تحويالت بقيم متساوية أو متقاربة لعدد من األشخاص في دول مختلفة أو المستفيد واحد على  -5

 .حسابات 

 مؤشرات تتعلق باملعلومات املتوفرة من جهات أخرى



  
 
 
 
 
 

 

     /    الرقــــــم :

 هـ  14    /       /      التاريخ : 

 فرع جازان   -(119608010535126رقم احلساب لدى مصرف الراجحي )  ( 0173292553( هاتف : )1714: جازان _ اخلشابية ص.ب )  معيةعنوان ال 

 اململكة العربية السعودية 
 مجعية التنمية األهلية ابخلشابية 

 4141ترخيص رقم : 

وضعه    يتناسب مع ظهور عالمات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما ال    -1

 .االقتصادي 

 .وجود سجل إجرامي للمشتبه به أو المستفيد الحقيقي أو أحد أطراف العملية  -2

 .شراء عقارات / مركبات / مجوهرات / وممتلكات أخرى بقيمة عالية  -3

 ثبوت التزوير في مستندات أو محررات أو وثائق.   -4

جهة    غيرهم( محل تحقيقات من قبل   وجود أطراف في العملية المشتبه به أو المستفيد الحقيقي أو  -5

 .خارجية 

 .شتراك شخص طبيعي وشخصية اعتبارية في نفس العنوان ا  -6

محاسبية أو    عدم وجود نظام محاسبي بالنسبة للشركات وعدم صحة ميزانية الشركة أو وجود مالحظات  -7

 .مالحظات تشغيلية عليها 

 .جود عقود وهمية مع أطراف آخرين  -8

 اتـــــــــــــــاملسؤولي

  جمعية ال   وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف   جمعية تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة ال 

بها  واإللمام  السياسة  هذه  وعلى  األموال  غسل  بمكافحة  المتعلقة  األنظمة  على  عليها،    االطالع  والتوقيع 

اإلدارة المالية نشر الوعي   وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى 

 .في ذلك الخصوص وتزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها 

األموال   حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل  جمعية تحرص ال و 

 .وتمويل اإلرهاب 

 

 


