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شأنبلسماسرة العقارات الضوابط الرقابية   

 مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
 

 مقدمة
 

من ، والهي  يهيتض  هوتعديالته  2002لسنة  80مكافحة غسل األموال بالقانون رقم صدر قانون 

مويهل المعهايير الدوليهة فهض مجهال مكافحهة غسهل األمهوال وتمه  اتخهيتها مرهر توافقها  مجموعة إجهرااات

 .يتعين على الدول االلتزام بهاالتض واإلرهاب 

 

يهر الماليهة فض البند )ز( أصحاب المهن واألعمهال غمن  ( 1فض المادة )القانون المشار إلي  وحدد 

بشهكل منفهرد  سواًا كهانوا يزاولهون المهنهة العقاراتسماسرة تتضمن التض المخاطبة بيحكام هيا القانون، و

ت لرهال  شهركة تمهاره ههيل المهنهة، وعله  عنهد قيهامهم بوعهداد أو تنفيهي عمليها ضأو كشركاا أو مهنيين ف

 .العقارات وبي  شراابيتعلق  عمالئهم فيما

 

لهى ههيل ع ( مهن الالئحهة التنفيييهة للقهانون سهالك الهيكر السهلقات الرقابيهة1تضمنت المهادة )كما 

ارد الهوالهوزارة المخترهة باإلشهرال علهى سماسهرة العقهارات وتراقهب سماسهرة العقهارات الجهات ومنها 

 عكرهم فض هيل المادة.

 

 ضههواب بوصههدار هههيل ال وزارة التجههارة والرههناعةوفههض  ههوا مهها تقههدم فقههد اسههتلزم األمههر قيههام 

زام بهها بكهل والتهض يتعهين االلتهاإلرههاب، بشين مكافحة غسل األموال وتمويل  سماسرة العقاراتلية رقابال

 العاملين فض مرر. جمي  سماسرة العقاراتمن قبل  دقة

 
 

 العاملهة لسماسرة العقهاراتكما تسر  الضواب  المشار إليها أيضاً على كافة الفروع فض الخارج 

 ات الهواردةتزامهم  مراعاة أنه  فهض حالهة افهتالل االلوالشركات التابعة التض تمتل  أغلبية فيها فض مرر 

ارض مه  ، يهتم تقبيهق االلتزامهات األشهد بمها ال يتعهعهن تله  المفرو هة بالدولهة المضهيفةبهيل الضهواب  

 اعةارة والرهنوزارة التجهالتشريعات أو التعليمات الرقابية المقبقة بالدولة المضهيفة ، مه  مراعهاة إبهال  

تلهه  لاألمههوال وتمويههل اإلرهههاب نتيجههة فههض حالههة عههدم القههدرة علههى تقبيههق تههدابير سههليمة لمكافحههة غسههل 

 التشريعات أو التعليمات.
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 التعريفات: أواًل
 ئحت ألغراض هيل الضواب  الرقابية وفض  وا أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتعديالت  وال

بارة فض عة أو التنفييية وتعديالتها وما يردر بشينهما من قرارات أو إجرااات عات صلة يقرد بكل كلم

 ا البند ما هو مو   قرين كل منها.هي

 

 الوحدة: 

ألمهوال ( مهن قهانون مكافحهة غسهل ا3المنشية بموجب المادة ) وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 .وتعديالت 

 

 سماسرة العقارات:

  .سماسرة العقارات عند تنفييهم عمليات لرال  عمالئهم بشراا أو بي  عقارات

 

 المستفيد الحقيقي: 

يي يتم تنف الي  لشخص القبيعض الي  تؤول ل  فعلياً ملكية العميل أو السيقرة علي  أو الشخص القبيعضا

كان  سواا عملية نيابةً عن  بما فض عل  األشخاص اليين يمارسون بالفعل سيقرة فعالة على العميل

 ً  .العميل شخًرا اعتبارياً أو ترتيبًا قانونيا

 

 المدير المسئول:

 .ئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابالمدير المس

 

 إجراءات العناية الواجبة بالعمالءثانيًا: 
لقواعد ايرها من وغوجرااات العناية الواجبة بالعمالا االلتزام ب المعنيين سماسرة العقاراتيتعين على 

 إعماالً  وعل ، وحدةال هاالتض تردرواإلجرااات عات الرلة بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب 

البند وكيا  ،ت وتعديال 2002لسنة  80( من قانون مكافحة غسل األموال الرادر بالقانون رقم 8للمادة )

لوزراا رقم قانـون الرادرة بقرار رئيس مجلس ايات الالالئحة التنفييية لمن ( 3من المادة )( 13)

 .وتعديالتهام 2003( لسنة 951)

 

 املدير املسئول: ثالثًا
اإلرهاب  وتمويلمكافحة غسل األموال عن مسئول مدير تحديد  المعنيين سماسرة العقاراتعلى يتعين 

فض رال بهما وببيانات االت والسلقة الرقابية المخترةوحدة الفقار إ  بثناا غياب ، مأيحل محل  من و

 هيا الشين ما يلض:يراعى فض و، منهماأ  حالة تغيير 

 

 المسئولتحديد المدير  معايير-1

 :ياب غومن يحل محل  أثناا المسئول  لمديرتحديد ا لدىالتالية معايير باليتعين االلتزام 

 . عال  يكون عا مستوى وظيفض أن  -أ

 والخبرة العملية الكافية.المناسبة لدي  المؤهالت العلمية تتوافر أن  -ب

 

 صالحيات المدير المسئولو ضمانات-2

هيههي لهه  فههض أداا مهامهه  وأن ت   يةباالسههتقالل، ومههن يحههل محلهه يتعههين أن يتمتهه  المههدير المسههئول 

 ض:عل  ما ييتالوسائل الكفيلة للقيام بهيل المهام على نحو يحقق الغرض منها، ويستلزم 

  أعمال إلي  تتعارض م  مهام  ةإسناد أيعدم 

  السههجالت أو طههالع علههى كافههة واالالمعلومههات كافههة أن يكههون لهه  الحههق فههض الحرههول علههى

تقهارير العمليهات غيهر العاديهة فحهص وفاصهة لمباشهرة مهامه  هها الزمهة المستندات التهض يرا
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 لتنفيهي تلهه ، واالترهال بمههن يلهزم مهن العههاملين تهرد إليهه  ضوتقهارير االشههتبال التهالتهض تتهال لهه  

 مهام.ال

  نظهمفعاليهة و بما يساعد على زيهادة كفهااةفض تقديم تقارير إلى اإلدارة العليا يكون ل  الحق أن 

 .ألموال وتمويل اإلرهابمكافحة غسل ا

   تههال لهه  ت ضالتههغيههر العاديههة ميهه  إجههرااات تلقيهه  تقههارير العمليههات كفههل السههرية التامههة لجأن ت

 لوحدة.لوإفقار ، وما يتم فض شينها من فحص التض ترد إلي  االشتبالوتقارير 

 

 المدير المسئول  مهام-3

 سماسههرة العقههاراتعمههال أحجههم حسههب  ينالمسههئول ينمهههام المههديريمكههن أن تختلههك تفاصههيل 

 :آلتيةاالمهام  للمدير المسئولأن يوكل يتعين  وبرفة عامة، ملديهوالنظم المقبقة  موموارده

 ،ضالمعن راتاعقسمسار لدى  نظمة الدافليةل  األ هاالتض تتيحفحص العمليـات غير العاديـة  -أ

لمبررة األسباب وعـة بامن العاملين مشفدافلياً ترد إلي   ضالعمليـات المشتب  فيها التفحص و

 أفـرى.مرادر ترد إليـ  من أيـة  ضالتلها، أو 

سل تتضمن غتشكل متحرالت أو فض أنها التض يشتب  جمي  العمليات إفقار الوحدة عن  -ب

 أو محاوالت القيام بهيل العمليات أيا كانت قيمتها.أموال أو تمويل إرهاب، 

ويجب أن  ،هاأية شبهة بشينل  عدم وجود التض يتبين تخاع القرارات بشين حفظ العمليات ا -ج

 .الحفظ ضإليها ف استند ضاألسباب الت تضمن القراري

ً زمال يرالاقترال ما  -د رة سماسدى لوالنظم واإلجرااات المتبعة من تقوير وتحديث لسياسة  ا

 كفااتها،وفعاليتها زيادة بهدل فض مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  العقارات

 لمستجدات المحلية والعالمية.ها امواكبتو

ً اإلشرال العام  -ل مكاتب  يل ، علىبنفس  أو باالستعانة باإلدارات المخترة بوميدانياً مكتبيا

سل غمكافحة أحكام قانون بتقبيق  همالتزامالمعنض للتيكد من مدى  السمسارأو فروع 

 اات عاتب  واالجراوالقواعد والضواالتنفييية وتعديالتها والئحت  األموال وتعديالت  

ة مو وعالرلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والنظم واالجرااات الدافلية ال

 فض هيا الشين.

عاملين لدى للشين و   فق  التدريب  ضفالمخترة دارة اإلالتعاون والتنسيق م   -و

مج برا، واقترال الفض مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابالمعنيين  السماسرة

 التدريبية الالزمة لتنفيي هيل الخق ، ومتابعة التنفيي.

رة وحدة بما تقلب  من المعلومات والبيانات واإلحرائيات الالزمة لمباشالإمداد  -ز

ل افتراصاتها، وتيسير اطالعها على السجالت والمستندات فض سبيل مباشرتها أعما

 الوحدة.التحر  والفحص، أو لتضمينها قاعدة البيانات المنشية فض 

 األموال غسل مكافحة وإجرااات لنظم وتقييم نشاط   أوج عن  سنو إعداد تقرير  -ل

 وما يهاف والمشتب  العادية غير العمليات وعن ،المعنيين السماسرةدى ل اإلرهاب وتمويل

ً  شينها فض اتخي إلدارة العليا ل، ويقدم التقرير الشين هيا فض اقتراحات من يرال بما مشفوعا

ير يا التقره وإرسالمن إجرااات فض شين ،  لقررت  اتخاع ما ورال من مالحظات، ت إلبداا ما

 –ر التقري ، ويراعى أن يتضمن هيااإلدارة العلياوحدة مشفوعاً بمالحظات وقرارات الإلى 

 :يتضما ي -كحد أدنى 

 لعادية ابشين العمليات غير التض يتناولها التقرير تمت فالل الفترة  ضالجهود الت

 شينها. ضالمشتب  فيها، وما اتخي فمليات العو

 ما تسفر عن  المراجعة الدورية لنظم وإجرااات مكافحة غسل األموال وتمويل 

 ما فضبومقترحات تالفيها،  من نقاط  عكالمعنيين  السماسرةلدى اإلرهاب المتبعة 

 .نظمة الدافلية عن العمليات غير العاديةاألعل  التقارير التض تتيحها 

  ض شين اإلجرااات فأو النظم الدافلية أو تعديالت على السياسات من  إجراؤلما تم

 التقرير.  التض يتناولهامكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فالل الفترة 

  ًبيان مدى االلتزام بتنفيي الخق  المو وعة فالل فترة التقرير لإلشرال العام مكتبيا

بتقبيق االلتزام للتحقق من  المعنيين ماسرةالسفروع مكاتب أو وميدانياً على مختلك 
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أحكام القوانين والضواب  الرقابية والنظم الدافلية فض شين مكافحة غسل األموال 

 وتمويل اإلرهاب.

  على ً ً وميدانيا فروع مكاتب أو عرض الخقة المو وعة لإلشرال العام مكتبيا

 فالل الفترة التالية للتقرير. المعنيين السماسرة

  فض معنيينال السماسرةلدى للعاملين البرامج التدريبية التض تم عقدها تفريلض ببيان 

 .المشار إليهامجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فالل الفترة 

 

 املشتبه فيها اإلخطار عن العمليات : رابعا
اعج ام النمداستخبالمشتب  فيها وفقا للمتقلبات التض تضعها والعمليات عن إفقار الوحدة يتم  -1

 .وتنفيي التعليمات الالزمة ليل  لهيا الغرضة من قبلها المخرر

لتامة رية ايراعى فض كافة مراحل اإلفقار الدافلض أو للوحدة وما قبل  )فحص العمليات( الس -2

ااات أ  إجراا من اإلجرعن    شخص أو جهة غير مخول لها قانونا بيل االفرال ألوعدم 

تعديالت  ( من قانون مكافحة غسل األموال و11م  المادة ) اافقالمتخية فض هيا الشين، تو

  .( مكررا )أ( من الالئحة التنفييية ل  وتعديالتها34والمادة )

ب ألسبالوصك العملية أو العمليات المشتب  فيها واتفريالً أن يتضمن اإلفقار يجب  -3

 .مشتب  فيهاتقرير أن العملية  ضد إليها فاستنتم اال التض والدواعض

ل يجب أن تشتم كحد أدنىوالمساعدة ، كافة المستندات صور يرفق باإلفقار أن يتعين  -4

 :المرفقات على ما يلض

 طلب بدأ العالقة م  العميل أو تقديم الخدمة أو العقد. 

  (ا أو شخرا اعتبارياطبيعي اشخرسواا كان )مستند تحقيق الشخرية للعميل. 

  الخدمةالتض ت قدم لمن الشخص االعتبار  مستفيد الحقيقض تحقيق الشخرية للمستند  . 

  للعملية المشتب  فيهاالمستندات المؤيدة. 

 

 واملستندات  االحتفاظ بالسجالت: خامسا
 االحتفاظ بهايتعين المستندات التى السجالت و أنواع (1

 :السجالت والمستندات التاليةاالحتفاظ ب سماسرة العقاراتعلى يتعين 

، جبهة تم الحرول عليها من فالل تقبيق إجرااات العناية الواالتض  مستنداتالسجالت وال -أ

صههور مسههتندات و (التعاقههد أو االتفهها بههدا العالقههة مهه  العميههل )طلبههات علههى أن تتضههمن 

ً أشخاصهكهانوا سواا  تحقيق الشخرية الخاصة بهم ً طبيعيهين أو أشخاصه ا يا وكه، اعتباريهة ا

إنههاا ن فمهس سهنوات مهن تهاري  ، وعله  لمهدة ال تقهل عهههمتتم معالتض صور المراسالت 

 أو من تاري  انتهاا عالقة العمل.التعاقد أو االتفا  

يانهات بتتضهمن ، على أن العمالالرال  تتم  ضالمتعلقة بالعمليات الت السجالت والمستندات -ب

 عل  لمدة ال تقل عن فمهس سهنوات مهن، ولتعرل على تفاصيل كل عملية على حدةلكافية 

 ات التههض يههتم، أو مههن تههاري  انتهههاا العمليههة بالنسههبة للعمليههاو االتفهها انتهههاا التعاقههد تههاري  

 لم يتم توقي  عقود أو اتفاقات معهم.تنفييها لعمالا 

 تهم إجهراؤل ونتائج أ  تحليهل ،، وما يفيد مراجعة هيل التقاريرالعمليات غير العادية تقارير -ج

 لمدة فمس سنوات على األقل من تاري  صدور التقرير. وعل 

جالت الخاصههة بالعمليههات المشههتب  فيههها، علههى أن تتضههمن صههور اإلفقههارات عههن السهه -د

 لمهدة فمهس وعل  ،وحدة والبيانات والمستندات المتعلقة بهاالالعمليات التض تم إرسالها إلى 

شهين  ضفه ضسنوات على األقل من تاري  إرسالها، أو إلهى حهين صهدور قهرار أو حكهم نههائ

 .ها عل  من قبل السلقات المخترة()متى طلب من العملية أيهما أطول

سهئول التقارير التهض تهم اتخهاع قهرار بحفظهها مهن قبهل المهدير المعن مستندات السجالت وال -ل

 .لمدة فمس سنوات على األقل وعل  من تاري  اتخاع القرار بحفظها

علههى أن تشههتمل علههى بيانههات كافههة البههرامج التههض ، السههجالت الخاصههة بههالبرامج التدريبيههة -و

، ئهمههها العههاملون فههض مجههال مكافحههة غسههل األمههوال وتمويههل اإلرهههاب، وأسههمايحرههل علي
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اإلدارات التض يعملون بها، ومحتوى البرنامج التدريبض، ومدته ، والجههة التهض أو واألقسام 

لمدة فمس سنوات على األقهل وعله  مهن وعل   ،قامت بالتدريب سواا بالدافل أو بالخارج

 تاري  انتهاا البرنامج التدريبض.

 

 لدى االحتفاظ إتباعهالشروط الواجب ا (2

ات المسهتندبالسهجالت ومراعهاة الشهروط اآلتيهة لهدى االحتفهاظ  سماسرة العقهاراتعلى يتعين 

 البند السابق: ضفالمنروص عليها 

ياطيههة المسههتندات والتقههارير بقريقههة ومنههة، واالحتفههاظ بنسهه  احتالسههجالت واالحتفهاظ بكافههة  -أ

 .الالزمة والمتقلبات الفنية األمانكافة شروط  تتوافر في  مكان وفر ضف منها

، والمسههتندات المحههتفظ بهههااسههترجاع السههجالت وسههرعة أن تتسههم طريقههة الحفههظ بسهههولة  -ب

 .دون تيفيرووال  بشكل يتم طلبها أية بيانات أو معلومات  يتم توفير وبحيث

ث ديههة، بحيههينبغههض أن تكههون سههجالت العمليههات كافيههة للسههمال بوعههادة تركيههب العمليههات الفر -ج

 يمكن أن توفر، عند الضرورة، دليالً لالدعاا  د النشاط اإلجرامض.

 

 نظم الضبط الداخلي: سًاساد
لرقابية ضواب  الللتشري  واو   النظم الدافلية المناسبة للتقبيق السليم  سماسرة العقاراتيتعين على 

 إلرهابويل ات غسل األموال وتمفرها لمكافحة عملياابما يشتمل على السياسات واإلجرااات الواجب تو

لتزام ى االمد للوقول على دورية ة  ، م  مراجعة هيل النظم برفينلوالتيكد من توافرها لكافة العام

ة ما   مراعامواتخاع اإلجرااات الالزمة لتالفيها، واكتشال مواطن الضعك أو القرور فيها بتقبيقها 

  :ضييت

االدارة مهوال وتمويهل اإلرههاب معتمهدة مهن و   سياسة وا حة لمكافحهة عمليهات غسهل األ .1

ههيا  ضفهة بغرض التقبيق السليم للتشري  والضهواب  الرقابيهة الرهادر المعنين للسماسرةالعليا 

 الشين، م  مراعاة تحديثها برفة مستمرة.

و   إجهرااات تفرهيلية مكتوبهة لمكافحهة عمليهات غسهل األمهوال وتمويهل اإلرههاب يراعهى  .2

 لشين.هيا افض للواجبات والمسؤوليات بما يتفق م  السياسة المقررة  فيها التحديد الدقيق

، أو عاديهةغيهر الالعمليهـات  اكتشالعلى اإلجرااات المتبعة السياسات ووالدافلية قـدرة النظم  .3

 و عها تحت نظر المدير المسئول. وتتم م  عمالا مشتب  فيهم التض 

سههل دافليههة المو ههوعة لمكافحههة عمليههات غو هه  وليههة مناسههبة للتحقههق مههن االلتههزام بههالنظم ال .4

 األموال وتمويل اإلرهاب.

ير ، بالتنسههيق مهه  المههدن وجههدت(إ) الدافليههة وظيفههة المراجعههةالتههض تكفههل قيههام  الههنظمو هه   .5

ل فعاليتهها فهض مكافحهة عمليهات غسهكفااتهها وللتيكهد مهن المو هوعة نظم الهفحص ب ،المسئول

تاج  من الستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحواقترال ما يلزم  ،األموال وتمويل اإلرهاب

 .تحديث وتقوير

 

 : التدريب يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابًابعسا
بهدل العاملين تدريب ل - سنوياً على األقل - برامج مستمرةفق  وو    سماسرة العقاراتيتعين على 

المقررة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، االلتزام الدقيق بالقواعد والنظم  ضزيادة كفااتهم ف

غسل األموال لعمليات واالتجاهات العامة ساليب طالعهم على التقورات الجديدة المتعلقة باألا مان و

ويكون و    هيا الشين، ضوالعالمية فواإلقليمية والمستجدات المحلية  ونظم مكافحتها، وتمويل اإلرهاب

 :ييتضعلى أن يراعى ما ، وحدةال م سيق هيل البرامج وتنفييها بالتن

 .االدارات واالقسام وكافة العاملين بهم يكون التدريب شامال لكافةأن  .1

جههال م  ضيكههون التههدريب فهه ضبالمعاهههد المتخررههة التهه تنفيههي البههرامج التدريبيههة ضاالسههتعانة فهه .2

مهه   مههن بههين أغرا ههها، محليههة كانههت أو فارجيههة،وتمويههل اإلرهههاب مكافحههة غسههل األمههوال 

ة إطههار السياسهه ضهههيا الخرههوص، ويكههـون علهه  فهه ضاالسههتفادة بههالخبرات المحليههة والدوليههة فهه

 .وحدةالالعامة للتيهيل والتدريب الت تضعها 
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هم لحضهور فيمها يتعلهق بافتيهار العهاملين الهيين يهتم ترشهيحالمسئول أن يتم التنسيق م  المدير  .3

 برامج تدريبية فض هيا المجال.

 هها فهض البنهدوالسهالك بيانة بكافة البيانهات الخاصهة بهالبرامج المشهار إليهها وحدالأن يتم إفقار  .4

ً فامس  .)و(1-ا

 

العمليات اليت يشتبه يف أنها نشطة أو األًا: املؤشرات االسرتشادية للتعرف على ثامن
 تتضمن غسل أموال أو متويل إرهاب

ى ، علهو تمويهل إرههابأ يعتمد التعرل على العمليات التهض يشهتب  فهض أنهها تتضهمن غسهل أمهوال

ة ولهههيل بيحكههام قههانون مكافحههة غسههل األمههوال والئحتهه  التنفيييهه لسماسههرة العقههاراتالمعرفههة الكافيههة 

تهدريب، والمعلومهات التهض تتهوفر مهن ال الضواب  الرقابية فضالً عهن الخبهرة المكتسهبة مهن الممارسهة

ى وجهود والفحهص، للتعهرل علهى مهدتستلزم المزيد من العناية  ضبعض أمثلة للعمليات التوفيما ييتض 

 :أو تمويل إرهاب غسل أموالأن العملية أو النشاط يتضمن  ضاشتبال ف
 

 موالاألغسل ذات صلة بمؤشرات  (أ

  سعار على الرغم من و ول عدم علم  باألالستثمار فض سو  العقارات افض رغبة العميل

 العقار.الة وحيسعار ال تتناسب م  قيمة بالعادلة ويرغب فض اتمام العمليات 

  شخص وفر ال تربق  بالعميل صلة وا حة أو عالقة مبررة باسمشراا عقارات.  

 براجاأل من عدد فض الشقق من عدد امتالك. 

 ل.ؤدفل المشترى ال يتناسب م  سعر العقار المراد شرا 

 العميل نفس يملكها شركة لىإ الشخرض  باسم مسجلة عقارات ببي  العميل قيام. 

  معاينة العقار قبل اتمام عملية.ترى بالمشاهتمام عدم 

  ب  أورعندما يقوم العميل ببي  األصول أو العقارات بشكل متكرر دون تحقيق أ  هامش 

 تقديم تفسير معقول فض هيا الشين.

 انون يتبين أن لدى العميل معرفة شاملة حول قضايا غسل األموال وتمويل اإلرهاب وق

 مكافحة غسل األموال بشكل غير معتاد.

  الض عير م دون أ  عملية البي  أو الشرااعندما يستخدم العميل شخًرا وفر كواجهة إلتمام

 أو قانونض أو تجار  شرعض.

 . عندما يقلب العميل أو يسعى لتنفيي المعامالت دون الكشك عن هويت 

 . عندما يرفض العميل تقديم وثائق أصلية فاصة تل  المتعلقة بتحديد هويت 

 ( أو لفعلضعمداً بعض المعلومات المهمة مثل عنوان  )مكان اإلقامة ا عندما يخفض العميل

 رقم الهاتك أو يعقض رقم هاتك موجود أو معقل.

 اتشراا عقارلقيام بعملية استخدام شركات وهمية ل. 

  المدة.قبل انقضاا   المعجل لقرض تمويل عقارسداد البقيام العميل 

 لبي  بسرعة عند رغبة القائم بوتمام عملية الشراا أو ا -
 

 تمويل اإلرهابب مؤشرات ذات صلة (ب

 .وجود شركاا للعميل غير مقيمين و لديهم جنسيات لدول مرتفعة المخاطر 

 مم األمن والرادرة عن مجلس األ قوائمالقوائم اإلرهاب المحلية أو  ضفالعميل  اسم دراجإ

 المتحدة عات الرلة باإلرهاب وتمويل .

 درجةم /مدرج ةإرهابي / كيانات إرهابض نم  كيا  فعميل معرول عن  انتمائ  أو تعاط 

 مم المتحدة.على القوائم المحلية أو قوائم األ

  ة أو بيطرال لها عالقة بمناطق صراع أو عمليات إرهابيالعميل عالقات تظهر ارتباط

 .جرائم


