
 

 

 

 دليل مؤششات وإجشاءات عمليات غسيل ألاموال وثـــمــويل إلاسهـاب

 :مؤششات قذ ثذل على عمليات غسل ألاموال أو جشائم ثمويل إلاسهاب
  الػميل إبداء .1

 
ل حسائم أو ألامىال غسل مكافحت ملخعلباث الالتزام بشأن غادي غير اهخماما  إلازهاب، جمٍى

خه املخػلقت وبذاصت  .غمله وهىع بهٍى

 .ألادسي  وأصىله أمىاله مصدز جىضيح أو غىه بياهاث جقدًم الػميل زفض .2

 مؼ اوسجامها غدم أو الاقخصادي أو القاهىوي غسضها حيث مً واضحت غير صفقاث في املشازكت في الػميل زغبت .3

 .لىتاملػ الاسدثماز استراجيجيت

د الػميل محاولت .4 خه جخػلق مضللت أو صحيحت غير بمػلىماث الجمػيت جزٍو  .أمىاله مصدز و/أو بهٍى

ل حسائم أو أمىال غسل أوشعت في الػميل بخىزط الجمػيت غلم .5  .جىظيميت أو حىائيت مذالفاث أي أو إزهاب، جمٍى

ف أي أو والػمىالث باملخاظس الاهخمام غدم الػميل إبداء .6  .أدسي  مصاٍز

 في مىعقيت، أسباب بدون  وامخىاغه وجسدده مجهىل، مىكل غً هيابت للػمل وكيل الػميل أن في الجمػيت شدباها .7

 .الجهت أو الشخص ذلك غً مػلىماث إغعاء

 .غام بشكل بأوشعخه مػسفخه غدم أو غمله لعبيػت وصف الػميل جقدًم صػىبت .8

ل الاسدثمازي  الىضؼ جصفيت ظلب وحيزة مدة بػد ًدبػه ألاحل ظىٍل باسدثماز الػميل قيام .9  مً الػائد وجحٍى

 .الحساب

 .الػادًت واملمازساث الػميل أوشعت بين كبير ادخالف وحىد .11

ل الجمػيت مً الػميل ظلب .11 د غدم ومحاولت آدس لعسف له املسخحقت ألامىال جحٍى  مػلىماث بأي الجمػيت جزٍو

 .إليها واملحىل  الجهت غً

 .الجمػيت مً السجالث حفظ أو املػلىماث جدقيق بمخعلباث جبليغه بػد إلغاءها أو صفقت حغيير الػميل محاولت .12

 .املسدىداث مً ممكً قدز أقل فيها ٌسخذدم صفقت إحساءاث إنهاء الػميل ظلب .13

 .مشسوغت غير مصادز مً إًساد املمخلكاث أو ألامىال أن الجمػيت غلم .14

 وهمغ وددله ووشاظه به املشدبه غً املخىفسة اثاملػلىم مؼ والػملياث الخبرغاث جكساز أو قيمت جىاسب غدم .15

 .وسلىكه حياجه

 .محظىز  بيشاط مػسوفت أو مػسوفت غير ملىظمت الػميل اهخماء .16



 

 

 

 الاقخصادي وضػه مؼ ًدىاسب ال وبما فيه مبالغ بشكل وغائلخه الػميل غلى والسفاهيت البرخ غالماث ظهىز  .17

 .(مفاجئ بشكل كان إذا )داصت

 مؤششات الاشتباه :  إلاجشاءات في حال وجود

 زصد الحالت وحمؼ كافت ألادلت املخىفسة  .1

 حػبئت همىذج الاشدباه املسفق .  .2

 غدم إشػاز الػميل بأي جصسف أو جيبيهه .  .3

 السفؼ لإلدازة بالىمىذج وكافت املسفقاث  .4

ت جامت مؼ الجهاث املخخصت . .5  الخىاصل بسٍس

م ، هره الالئحت وجحل 27/11/2122املىافق  ألاحدالثاهيت بيىم في دوزجه  3اغخمد مجلس الادازة في حلسخه زقم  .6

ذه .  وحػمل بها مً جاٍز
 
 محل الالئحت املىضىغت مسبقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نمورج الاشتباه

 

  التاسيخ

  اسم العميل

  الجنسية

  سقم الهوية

  سقم الجوال

  املبلغ

  مصذس الذخل

 سبب الاشتباه

 

 

 

 

 

 

 املذًش التنفيزي       اسم املوظف 
 

 


