قائمة المؤشرات الدالة على وجىد شبهة غسيل أمىال
 .1إتذاء انؼًٛم اْتًايا ً غٛش ػاد٘ تشأٌ االنتزاو نًتطهثاخ يكافحح غسم األيٕال أٔ جشائى
تًٕٚم اإلسْابٔ ،تخاصح انًتؼهقح تٕٓٚتّ َٕٔع ػًهّ.
 .2سفض انؼًٛم تقذٚى تٛاَاخ ػُّ أٔ تٕضٛح يصذس أيٕانّ ٔأصٕنّ األخشٖ.
 .3سغثح انؼًٛم ف ٙانًشاسكح ف ٙصفقاخ غٛش ٔاضحح يٍ حٛث غشضٓا انقإََ ٙأٔ
االقتصاد٘ أٔ ػذو اَسجايٓا يغ استشاتٛجٛح االستثًاس انًؼهُح.
 .4يحأنح انؼًٛم تزٔٚذ انجًؼٛح تًؼهٕياخ غٛش صحٛحح أٔ يضههح تتؼهق تٕٓٚتّ ٔ/أٔ يصذس
أيٕانّ.
 .5ػهى انجًؼٛح تتٕسط انؼًٛم ف ٙأَشطح غسم أيٕال أٔ جشائى تًٕٚم إسْاب ،أٔ أ٘ يخانفاخ
جُائٛح أٔ تُظًٛٛح.
 .6إتذاء انؼًٛم ػذو االْتًاو تانًخاطش ٔانؼًٕالخ أٔ أ٘ يصاسٚف أخشٖ.
 .7اشتثاِ انجًؼٛح ف ٙأٌ انؼًٛم ٔكٛم نهؼًم َٛاتح ػٍ يٕكم يجٕٓلٔ ،تشددِ ٔايتُاػّ تذٌٔ
أسثاب يُطقٛح ،ف ٙإػطاء يؼهٕياخ ػٍ رنك انشخص أٔ انجٓح .
 .8صؼٕتح تقذٚى انؼًٛم ٔصف نطثٛؼح ػًهّ أٔ ػذو يؼشفتّ تأَشطتّ تشكم ػاو.
 .9قٛاو انؼًٛم تاستثًاس طٕٚم األجم ٚتثؼّ تؼذ يذج ٔجٛزج طهة تصفٛح انٕضغ االستثًاس٘
ٔتحٕٚم انؼائذ يٍ انحساب.
ٔ .11جٕد اختالف كثٛش ت ٍٛأَشطح انؼًٛم ٔانًًاسساخ انؼادٚح.
 .11طهة انؼًٛم يٍ انجًؼٛح تحٕٚم األيٕال انًستحقح نّ نطشف آخش ٔيحأنح ػذو تزٔٚذ
انجًؼٛح تأ٘ يؼهٕياخ ػٍ انجٓح ٔانًحٕل إنٓٛا.
 .12يحأنح انؼًٛم تغٛٛش صفقح أٔ إنغاءْا تؼذ تثهٛغّ تًتطهثاخ تذقٛق انًؼهٕياخ أٔ حفع
انسجالخ يٍ انجًؼٛح.
 .13طهة انؼًٛم إَٓاء إجشاءاخ صفقح ٚستخذو فٓٛا أقم قذس يًكٍ يٍ انًستُذاخ.
 .14ػهى انجًؼٛح أٌ األيٕال أٔ انًًتهكاخ إٚشاد يٍ يصادس غٛش يششٔػح.
 .15ػذو تُاسة قًٛح أٔ تكشاس انتثشػاخ ٔانؼًهٛاخ يغ انًؼهٕياخ انًتٕفشج ػٍ انًشتثّ تّ
َٔشاطّ ٔدخهّ ًَٔظ حٛاتّ ٔسهٕكّ.
 .16اَتًاء انؼًٛم نًُظًح غٛش يؼشٔفح أٔ يؼشٔفح تُشاط يحظٕس.
 .17ظٕٓس ػالياخ انثزخ ٔانشفاْٛح ػهٗ انؼًٛم ٔػائهتّ تشكم يثانغ فٔ ّٛتًا ال ٚتُاسة يغ
انًشاجغ
اػتًذ يجهس إداسج انجًؼٛح ف ٙاالجتًاع ( 2121 / 3و ) ف ٙدٔستّ ( انخايسح ) قائًح انًؤششاخ
انذانح ػهٗ ٔجٕد شثٓح غسٛم أيٕال ضًٍ سٛاسح االشتثاِ تؼًهٛاخ غسم األيٕال ٔجشائى تًٕٚم
اإلسْاب فْ1442 / 17 / 17 ٙـ انًٕافق2121/13/11:و.
رئيس جملس االدارة
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