


العالمية بالتحويل من خالل وكالء شركات التحويل سيناريوهات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة 
 (وموني جرام)ويسترين يونين 

  او الغرض من ال حويل والم مثلة بي              دون وجود اي عالقة بين المحول والمسااااااااااااا  يدصااااااااااااا درة او حواالت واردة  .1
 ، اس ش رات ق نونية، خدم ت ... الخ( أق رب، عالج، سي حة،  دريب، عملعالقة شخصية، روا ب، )

 .م ق ربة ب  رات ص درةاو  حواالت واردة .2
او المدرجة على قوائم  المخ طرمر  عة مصن ة على انه  مواقع جغرافية دول و الى من و واردة او  حواالت ص درة .3

 العقوب ت المحلية )قوائم ال جميد( والدولية.
 او بعد ف رة قصيرة. واردة ثم ي م  حويله  بن س ال  رة حواالت .4
 م كررة لمره واحدة او بشكل مجزأ. حويل عملي ت  .5
 وب لعكس. من عدة اشخ ص الى شخص واحدص درة او واردة  حواالت .6
 حواالت ص درة او واردة من والى األشخ ص أصح ب المن صب العلي  ذوي المخ طر.  .7
 (.... الخ ، رقم الجوازالمعلوم ت الشخصية لعدة اشخ ص دون مبرر )العنوان، رقم اله  ف، ال ولد  ش به .8
 . حويالت من والى اشخ ص او كي ن ت مدرجين على القوائم السوداء او قوائم الحظر المحلية او الدولية .9

 .هنش ططبيعة مع  بوبم  ال ي ن س ع ليةمب لغ  لعميلا لقي  .10
  محددة.الحواالت الم كررة إلى ن س المس  يد خالل ف رة زمنية  .11
  البي ن ت الم وافرة لديكم.  قواعد(، وحسب اخ الف الوث ئق المقدمة في كل عميلة  حويل )واردة او ص درة .12
االم ن ع عن  قديم جواز الساااا ر للمرساااال والمساااا لم والذي يع مد في  دقيق األساااام ء في القوائم المذكور في ال قرة  .13

 ( أعاله. 9)
 بمب لغ بسيطة ولذات ال  رة. م كررة حواالت لقي العميل  .14
لى دول  ع ني من اضطراب ت سي سية او  .15  .امنية حويالت بمب لغ كبيرة او صغيرة بصورة م كررة من وا 
ومن  عدة اشخ ص دون وجود عالقة واضحة خ صة إذا كإنو ذوي جنسي ت اجنبية وداخلية إلى حويالت خ رجية  .16

 .دول  ش هر ب ال ج ر غير المشروع
 تنبيهات اخرى 

  س بقة.نود ان نبين بأن السين ريوه ت اعاله هي عالم ت حمراء  ثير الشك  م صي غ ه  وفق  لعملي ت  حليل ألنم ط 
  االطالع على ن  ئج عملية ال قييم الوطني لمخطر غسااااااااااال االموال و مويل االره ب من خالل ال واصااااااااااال مع مك ب مك فحة غسااااااااااال

 االره ب.االموال و مويل 


