
:1ملحق عدد  

 بعض المؤشرات للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال
 
الحرفاء الذين يمتنعون عن توفير معمومات كافية، أو يقدمون معمومات غيـر صـحيحة،  -

  .سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيـين
 .ء الذين يقومون بتقديم وثائق ىوية بيا شبية تزويرحرفاال- 
 المعمومـات إلىالحرفاء الذين يواجيون صعوبة في وصف طبيعة نشاطيم أو يفتقرون - 

 .العامة فيما يتعمق بذلك النشاط
 باالستفسار عن النظم المطبقـة لمتعـرف ، بصورة غير عادية ، الحرفاء الذين ييتمون  -

 . الخاصة بالعمميات المشتبو فيياتصريحعمى العمميات غير العادية ، أو إجراءات ال
الحرفاء الذين ينتمون إلى منـاطق تشـتير بانتشار مستوى عال من الفساد أو األنشطة - 

يمكن ).غير المشروعة  مثل االتجـار فـي المخدرات وزراعتيا وتيريب األسمحة وغيرىا
"( FATF"االستعانة بقائمة مجموعة العمل المالي   

 التأمين أو العموالت أو غيرىا من تكاليف مبمغ قسطالحرفاء الذين يبدون ال مباالة تجاه - 
 .التغطية التأمينية

 .يتناسب مع نشاط الحريف  بمبالغ كبيرة بما الة عقود التأمينطمب زيادة قيم -
 . تأمين بمبمغ كبير يسدد عمى دفعة واحدةعقدطمب الحريف زيادة قيمة - 
 بمبالغ ال يتناسب مجموعيا خالل فترة زمنية معينة مـع نشـاط عقود تأمينتكرار شراء - 

 .الحريف
 . تغطية تأمينية خارج نطاق النشاط المعتاد لوحريفطمب ال -
لنفس أخرى وذلك   تأمينشـركاتمع   قيام الحريف باكتتاب عّدة عقودتوّفر معمومات تفيد- 

 (لتأمين عمى الحياة مثال ا) التغطية التأمينية
 . بقسط وحيد أو بمبمغ كبير بما يخالف نمط التعامالت السابقة لمحريفإكتتاب عقد تأمين- 
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 .تعاممو المعتادأو طريقة قيام الحريف بسداد قسط التأمين نقدًا بما يخالف نمط - 
 اىتمامـا كبيـرًا ئو مع إبـداعقدعدم إبداء طالب التأمين اىتماما بالتغطيات المشمولة بال- 

 .بتاريخ اإللغاء المبكر لمعقد
 .التعاقد بمبالغ كبيرة وطمب استردادىا أو تغيير المستفيد بعد فترة قصيرة مـن التعاقد -
 التأمين بواسطة تحويالت من أطراف أجنبية أو طمب اسـترداد عقدسداد قيمة أو أقساط  -

 .وتحويل قيمتيا ألطراف أجنبية
وحيد بعد فترة قصيرة مـن القسط ال ذا العقدطمب الحريف اقتراض الحد األقصى من قيمة - 

 .التعاقد
 التأمين بحيث يتم تضمين أشخاص ال يوجد ليم صمة عقدتغيير المستفيدين المحددين في  -

 .واضحة بالحريف
 أو تغيير تاريخ استحقاقيا، وخاصة عندما عقد التأمين طمب االسترداد المبكر لقيمة - 

 .يؤدى ذلك الى تحمل خسائر مادية
 يمكن اإلستعانة ) اإلرىاب تدعيمب شتيرت دول إلى ينتمون ءحرفا مع تتم التي العمميات- 

 (.1267األمن  مجمس بقرار المحدثة العقوبات لمجنة بالقائمة الموحدة
 


