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ابـــداء العميـــل اهتماًمـــا غيـــر عـــادي بشـــأن االلتـــزام لمتطلبـــات مكافحـــة . 	
ـــه  غســـل األمـــوال وجرائـــم تمويـــل اإلرهـــاب، وبخاصـــة المتعلقـــة بهويت

ونـــوع عملـــه. 

رفـــض العميـــل تقديـــم بيانـــات عنـــه أو توضيـــح مصـــدر أموالـــه وأصولـــه . 	
األخـــرى. 

ـــث . 	 ـــن حي ـــة م ـــر واضح ـــات غي ـــي صفق ـــاركة ف ـــي المش ـــل ف ـــة العمي رغب
غرضهـــا القانونـــي أو االقتصـــادي أو عـــدم انســـجامها مـــع اســـتراتيجية 

االســـتثمار المعلنـــة.

محاولـــة العميـــل تزويـــد الجمعيـــة بمعلومـــات غيـــر صحيحـــة أو . 	
مضللـــة تتعلـــق بهويتـــه ومصـــدر أموالـــه.

ـــم . 	 ـــوال أو جرائ ـــل أم ـــطة غس ـــي أنش ـــل ف ـــورط العمي ـــة بت ـــم الجمعي عل
ـــة. ـــة أو تنظيمي ـــات جنائي ـــاب، أو أي مخالف ـــل إر ه تموي

ـــف . 	 ـــوالت أو أي مصاري ـــر والعم ـــام بالمخاط ـــدم االهتم ـــل ع ـــداء العمي إب
ـــرى. أخ

اشـــتباه الجمعيـــة فـــي أن العميـــل وكيـــل للعمـــل نيابـــة عـــن مـــوكل . 	
ــاء  ــي إعطـ ــة، فـ ــباب منطقيـ ــدون أسـ ــه بـ ــردده وامتناعـ ــول، وتـ مجهـ

معلومـــات عـــن ذلـــك الشـــخص أو الجهـــة.

صعوبـــة تقديـــم العميـــل وصـــف لطبيعـــة عملـــه أو عـــدم معرفتـــه . 	
بأنشـــطته بشـــكل عـــام.

ــزة . 	 ــدة وجيـ ــد مـ ــه بعـ ــل يتبعـ ــل األجـ ــتثمار طويـ ــل باسـ ــام العميـ قيـ
طلـــب تصفيـــة الوضـــع االســـتثماري وتحويـــل العائـــد مـــن الحســـاب.

وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.. 		
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طلـــب العميـــل مـــن الجمعيـــة تحويـــل األمـــوال المســـتحقة لـــه لطـــرف . 		
آخـــر ومحاولـــة عـــدم تزويـــد الجمعيـــة بـــأي معلومـــات عـــن الجهـــة 

ـــا. ـــول إليه والمح

محاولـــة العميـــل تغييـــر صفقـــة أو إلغاءهـــا بعـــد تبليغـــه بمتطلبـــات . 		
تدقيـــق المعلومـــات أو حفـــظ الســـجالت مـــن الجمعيـــة. 

طلـــب العميـــل إنهـــاء إجـــراءات صفقـــة يســـتخدم فيهـــا أقـــل قـــدر . 		
ــتندات.  ممكـــن مـــن المسـ

ــن مصـــادر غيـــر . 		 ــراد مـ علـــم الجمعيـــة أن األمـــوال أو الممتلـــكات إيـ
مشـــروعة.

ـــات . 		 ـــع المعلوم ـــات م ـــات والعملي ـــرار التبرع ـــة أو تك ـــب قيم ـــدم تناس ع
ـــلوكه.  ـــه وس ـــط حيات ـــه ونم ـــاطه ودخل ـــه ونش ـــتبه ب ـــن المش ـــرة ع المتوف

انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.. 		

ــكل . 		 ــه بشـ ــل وعائلتـ ــى العميـ ــة علـ ــذخ والرفاهيـ ــات البـ ــور عالمـ ظهـ
ـــة إذا كان  ـــادي )خاص ـــه االقتص ـــع وضع ـــب م ـــا ال يتناس ـــه وبم ـــغ في مبال

بشـــكل مفاجـــئ(.




