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الضوابط الرقابية للجهات العاملة فى جمال التأمني
بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
----------------------------------مقدمة
بتاريخ  15من يونية سنة  2003أصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
ض ووابر رقابيووة للجهوواا الماملووة جووى مجووان التووأمين بشووأن مفاج ووة اسوون ا،م ووان ي وول و ج و ضووو
أ فام قانوون مفاج ووة اسن ا،موان الصادر بالقانون رقوم  80لسونة  2002وموا ورد بوم مون الت اامواا
علووى المسسسوواا المالي ووة ومنهووا الجهوواا التووى تمووارس أ نووو موون أنشوورة التووأمين وصوونادين التووأمين
الخاصة وأعمان السمسرة جى مجان التأمين.
وقد ررأا بمد صدور الضوابر الرقابية المشوار إليهوا مسوتجداا عالميوة بشوأن مفاج وة اسون
ا،موان ي واقترنا هوه المفاج ة بمفاج ة تموين اإلرهاب ي وتم ت ديث التوصياا ا،ربموين جو شوأن
مفاج ووة اسوون ا،م ووان الصووادرة عوون مجموعووة المموون المووال  FATFج و ي ووونيو سوونة  2003ي فمووا
أصو وودرا واا المجموعو ووة التوصو ووياا التسو وومة ج و و شو ووأن مفاج و ووة تمويو وون اإلرهو وواب ي واعتبو وورا هو وووه
التوصووياا ا،ربمووين والتسوومة بمعابووة ممووايير دوليووة ج و مجووان مفاج ووة هوواتين ال وواهرتين يتمووين علووى
الدون االلتاام بها.
وقد استلام ول إصدار ضوابر رقابية جديدة للجهاا الماملة ج مجان التأمين ج شأن هووه
المفاج ة ي ي ارع جيها ا،خو ج االعتبار تل المستجدااي وترسيخ ما هو قائم بالفمن جو الممارسووة
الممليووة ج و مجووان التووأمين واجو ار اا المفاج ووة ي مووت تروووير وتفميوون جهووود المفاج ووة بمووا يت ووا م مووت
المتغيوراا المالميووة ج و هوووا المجووان ي وب يووث يووتم االلتواام بهوووه الض ووابر بفوون دقووة موون قبوون الجهوواا
المشار إليها.
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فما تسري هوه الضوابر أيضاً على فاجة الفرو ج الخارج التابمة للجهاا الماملة ج مجان
التأمين المنشأة ج مصر مت مراعاة أنم ج

الة اختالف االلتااماا الواردة بهووه الضووابر عون تلو

المفروضو ووة بالدولو ووة المضو وويفة ي يو ووتم تربيو وون االلت اامو وواا ا،شو وود بمو ووا ال يتمو ووار

مو ووت التش و وريماا أو

التمليماا الرقابية المربقة بالدولوة المضويفة ي موت م ارعواة إبوالي الهيئوة المصورية للرقابوة علوى التوأمين
جو

الوة عوودم القودرة علوى تربيوون تودابير سوليمة لمفاج ووة اسون ا،مووان وتمويوون اإلرهواب نتيجوة لتلو

التشريماا أو التمليماا.
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أوالً :املصطلحات
يقصد  -لد تربين أ فوام هووه الضووابر  -بالفلمواا والمبواراا التاليوة الممنو المبوين قورين
فن منها:

الهيئة:
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

الوحدة:
و دة مفاج ة اسن ا،موان.

الجهة:
الجه وواا التو و تم ووارس أي ن ووو م وون أنش وورة الت ووأميني أو إع ووادة الت ووأميني وص وونادين الت ووأمين
الخاصةي وأعمان السمسرة ج مجان التأمين

المستفيد الحقيقي:
الشووخل الربيمو و أو االعتبوواري ال وووي ت ووتم الممليوواا لمص وول تم أو نياب ووة عنوومي أو ال ووو ل ووم
سيررة فاملة أو جمالة على شخصية اعتبارية ي أو يمل ال ن ج تصورف قوانون باعتبواره وصوياً أو
وفيالً أو اير ول .

وسيط التأمين:
فوون شووخل ربيمووى أو اعتبووار يتوسوور جووى عقوود عمليوواا تووأمين أو إعووادة تووأميني بمووا يشوومن
الماملين بالجهاا االنتاجى بشرفاا التأمين واعادة التأمين.
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ثانياً :قواعد التعرف على اهلوية
يتمووين عل ووى الجه ووة االلتو واام بقواع وود التم وورف علووى الهوي ووة وا،وض ووا القانوني ووة للمم ووال التو و
تصوودر عوون و وودة مفاج ووة اسوون ا،م ووان  -إعموواالً ل فووم البنوود ( )13موون المووادة ( )3موون الالئ ووة

التنفيوية لقانوون مفاج ووة اسن ا،موان الصادرة بقرار رئيس مجلس الوا ار رقم ( )951لسنة 2003م
 -وول لد قيام فن جهة بوضت قواعدها الداخلية للتمرف على هوية الممال .

ثالثاً :املدير املسئول عن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
يتم ت ديد أ د المسئولين بالجهة ليفون المسئون عن مفاج ة اسن ا،مووان وتمويون اإلرهواب

بها ي ويتم ت ديد من ي ن م لم أعنا ايابم ي مت إخرار و دة مفاج ة اسن ا،موان جى الة تغيير
أ منهماي ويراعى ج ت ديد المدير المسئون ومن ي ن م لم عند ايابم ا ،فام اآلتية:

 -1معايير تحديد المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتموين علوى الجهوة أن تلتوام بالممووايير التاليوة لود ت ديود الموودير المسوئون عون مفاج وة اسوون

ا،موان وتموين اإلرهاب ومن ي ن م لم أعنا ايابم:
أ -أن يفون وا مستو و يف عان.

ب -أن تتواجر لديم المسهالا الملمية المناسبة والخبرة المملية الفاجية.

 -2ضمانات و صالحيات المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتم ووين أن يتمت ووت الم وودير المس ووئون ع وون مفاج ووة اس وون ا،مو ووان وتموي وون اإلره وواب جو و الجهو وة
باإلسووتقالن جو أدا مهامووم وأن تهيووأ لووم الوسووائن الففيلووة للقيووام بهوووه المهووام علووى ن ووو ي قوون الغوور
منها ي ويستلام ول ما يأت :
أ -عدم إسناد أية أعمان إليم تتمار

مدير مسئوالً عن المفاج ة.
مت مهامم باعتباره
اً

ب -أن يفون لم ال ون جو ال صوون علوى فاجوة المملومواا واالروال علوى فاجوة السوجالا
أو المستنداا الت يراها الامة لمباشرة مهامم ج ج ل تقارير المملياا ايور الماديوة
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وتقارير االشوتباه التوى تقودم إليوم ي واالتصوان بمون يلوام مون المواملين بالجهوة لتنفيوو تلو
المهام.
ج -أن يفون لوم ال ون جو تقوديم تقوارير إلوى اإلدارة المليوا جو الجهوة أو إلوى مجلوس اإلدارة
وأية لجنة تابمة لهما بما يساعد علوى ايوادة ففوا ة وجاعليوة ن وم مفاج وة اسون ا،مووان
وتموين اإلرهاب والتاام الماملين بها.
د -أن تففوون الس ورية التامووة لجميووت إج و ار اا تلقيووم تقووارير الممليوواا ايوور الماديووة وتقووارير
االشووتباه المشووار إليهووا ي ومووا يووتم ج و شووأنها موون ج وول واخرووار لو وودة مفاج ووة اسوون
ا،موان.

 -3مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تت وودد مهووام الموودير المسووئون عوون مفاج ووة اسوون ا،مووان وتمويوون اإلرهوواب جو فوون جهووة وجقواً
ل جم الجهة ومواردها والن م المربقة جيهاي وبصفة عامة يتمين أن يوفن إليم المهام اآلتية:
أ -ج وول المملي وواا ايوور المادي ووة الت و تتووي الوون م الداخليووة للجهووة توجيرهووا لووم وج وول
الممليواا المشتبم جيها التى تورد إليوم مون المواملين بالجهوة مشفوعووة با،سوباب المبوررة
لها ي أو التى ترد إليوم من أيوة جهوة أخور .
ب -القيووام باخرووار و وودة مفاج ووة اسوون ا،مو ووان بالممليوواا الت و تتضوومن شووبهة اسوون
أموان أو تموين ارهاب ي وول على النماوج المممون بها ج هوا الشأن.
ارا بشووأن ف و الممليوواا الت و يتبووين لووم عوودم وجووود أيووة شووبهة بشووأنهاي
ج -اتخوواو الق ور ا
ويجب أن يتضمن القرار ا،سباب التى إستند إليها جى ال ف .
د -اقت ورام مووا ي وراه الام واً موون تروووير وت ووديث لسياسووة الجهووة ج و مجووان مفاج ووة اسوون
ا،مووان وتمويوون اإلرهوواب ي والوون م واإلج و ار اا المتبمووة بهووا ج و هوووا المجووان ي وول و
بهدف ايادة جاعليتها وففا تها ي وموافبتها المستجداا الم لية والمالمية .
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ه -اإلش وراف المووام مفتبي واً وميوودانياً علووى الت واام المرفووا الرئيس و للجهووة وجروعهووا بتربيوون
أ فووام الق ووانين والض ووابر الرقابيووة والوون م الداخليووة المتبمووة بالجهووة ج و شووأن مفاج ووة
اسن ا،موان وتموين اإلرهاب.
و -التموواون والتنسووين مووت اإلدارة المختصووة بالجهووة جووى شووأن وضووت خروور التوودريب ج و
مجان مفاج ة اسن ا،موان وتموين اإلرهاب للماملين بها ي واقترام البرامج التدريبيوة
الالامة لتنفيو هوه الخرر ي ومتابمة التنفيو.
ا -إعووداد تقريوور دور

و م ورة علووى ا،قوون فوون سوونة و عوون نشووار مفاج ووة اسوون ا،م ووان

وتموين االرهاب بالجهةي وعرضم على مجلس اإلدارة إلبدا ما يراه من مال

واا ي

واتخوواو مووا يقوورره موون إج و ار اا ج و شووأنمي وارس وان هوووا التقريوور إلووى الو وودة مشووفوعاً
بمال

اا وق ارراا مجلس إدارة الجهة المشار إليهاي ويراعى أن يتضمن هوا التقرير

– ف د أدنى  -ما يأت :
 الجهود التى تما خالن الفترة الت

يتناولها التقرير بشأن المملياا اير

المادية والمملياا المشتبم جيها ي وما اتخو جى شأنها.
 ما تسفر عنم المراجمة الدورية لن م واج ار اا مفاج ة اسن ا،موان
وتموين االرهاب المتبمة بالجهة من نقار ضمف ومقتر اا تالجيها ي بما
يشمن مراجمة أسس إعداد التقارير الت تتي ها الن م الداخلية للجهة عن
المملياا اير المادية .
 ما تم إجراسه من تمديالا على السياساا أو الن م الداخلية أو اإلج ار اا
بالجهة ج شأن مفاج ة اسن ا،موان وتموين االرهاب خالن الفترة الت
يتناولها التقرير.
 بيان مد

االلتاام بتنفيو الخرر الموضوعة خالن جترة التقرير لإلشراف

المام مفتبياً وميدانياً على مختلف جرو الجهة للت قن من التاامها بتربين
أ فام القوانين والضوابر الرقابية والن م الداخلية ج
ا،موان وتموين االرهاب.

7

شأن مفاج ة اسن

 عر

الخرة الموضوعة لإلشراف المام مفتبياً وميدانياً على جرو الجهة

خالن الفترة التالية للتقرير.
 بيان تفصيل

بالبرامج التدريبية الت

تم عقدها ج

مجان مفاج ة اسن

ا،موان وتموين اإلرهاب للماملين بالجهة خالن الفترة المشار إليها.

رابعاً :إجراءات اإلخطار عن العمليات التى يشتتبه فتى أنهتا تتضتمن غستل
أموال أو متويل إرهاب
 -1يتمين على الجهة اإلخرار عن جميت المملياا المشتبم ج أنها تتضمن اسن أموان أو
تموين اإلرهابي بما ج ول م اوالا إج ار تل الممليااي وول بغ

الن ر عن جم

المملية.
 -2يتمين أن يتضمن اإلخرار تفصيالً لألسباب والدواعى التى استندا إليها الجهة جى تقرير
أن المملية مشتبم جيها.
 -3يتمين أن يتم اإلخرار على النمووج الممد من قبن و دة مفاج ة اسن ا،موان لهوا
والوي تم إرسالم إلى الجهة ي مت مراعاة االلتاام بتمليماا استيفائم المرجقة بمي وأن

الغر

ترجن بم فاجة البياناا وصور المستنداا المتملقة بالمملية المشتبم جيهاي وعلى ا،خل ما
يأتى:
 نماوج رلب التأمين.
 مستنداا ت قين الشخصية.
 المستنداا المسيدة للمملية المشتبم جيها.
 -4ي

ر اإلجصام للممين أو المستفيد أو لغير السلراا والجهاا المختصة بتربين أ فام

قانون مفاج ة اسن ا،موان وتمديالتم عن أي إج ار من إج ار اا اإلخرار التى تتخو جى
شأن المملياا المشتبم جى أنها تتضمن اسن أموان أو تموين إرهاب ي أو عن البياناا
المتملقة بها .

8

خامساً :االحتفاظ بالسجالت واملستندات
 -1أنواع السجالت و المستندات التى يتعين االحتفاظ بها ،ومدة االحتفاظ
أ -يتمين على الجهة اال تفا بالسجالا والمستنداا اآلتية لفن جر من جرو التأمين:
 الس و ووجالا والمس و ووتنداا الخاص و ووة ب و ووالتمرف عل و ووى هوي و ووة المم و ووال والمس و ووتفيدين
ال قيقيووويني علو ووى أن تتضو وومن فاجوووة البيانو وواا الخاص ووة به ووويتهمي ونمو وواوج رلو ووب
التووأمين ( صووور النم وواوج بالنسووبة لوس وورا التووأمين) ي وص ووور مسووتنداا ت قي وون
الشخصية الخاصة بهم سوا فانوا أشخاصاً ربيميين أو أشخاصاً اعتباريةي وفوا
ص ووور الم ارس ووالا الت ووى ت ووتم ممه وومي والمس ووتنداا الدال ووة عل ووى التف وووي

بالتمام وون

لألشخال المصرم لهوم بالتمامون نيابوة عون المموال ( صوور المسوتنداا بالنسوبة
لوسوورا التووأمين)ي ويووتم اال تفووا بهوووه السووجالا والمسووتنداا لموودة ال تقوون عوون
خمس سنواا من تاريخ انتها مدة سريان الوعيقة أو عقد إعادة التأمين.
 السوجالا والمسووتنداا الخاصوة بتقووارير الممليواا ايوور الماديوةي علووى أن تتضوومن
ما يفيد مراجموة هووه التقواريري ويوتم اال تفوا بهووه السوجالا والمسوتنداا لمودة ال
تقن عن خمس سنواا من تاريخ صدور التقرير.
 السجالا والمستنداا الخاصة بالمملياا المشتبم جيها الت تم إرسوالها إلوى و ودة
مفاج ووة اسوون ا،موواني علووى أن تتضوومن صووور اإلخروواراا المرسوولة للو وودة عوون
تل الممليااي ويتم اال تفا بهوه السجالا والمستنداا لمودة ال تقون عون خموس
سوونواا موون توواريخ إرسووان الممليووة المشووتبم جيهووا إلووى الو وودةي أو إلووى ووين صوودور
قرار أو فم نهائى جى شأن المملية أيهما أرون.
 سجالا ومستنداا التقارير الت تم اتخاو قرار ب ف هوا مون قبون المودير المسوئون
ع وون مفاج ووة اس وون ا،مو ووان وتموي وون اإلره ووابي وي ووتم اال تف ووا به وووه الس ووجالا
والمستنداا لمدة ال تقن عن خمس سنواا من تاريخ اتخاو القرار ب ف التقرير.
 السووجالا والمسووتنداا الخاصووة بووالبرامج التدريبيووةي علووى أن تشووتمن علووى بيانوواا
فاجووة الب ورامج جو و مجووان مفاج ووة اس وون ا،م ووان وتمويوون اإلره وواب الت و ي ص وون
عليهووا الموواملون بالجهووة ي وأس ووما المتوودربيني وا،قسووام ل اإلداراا الت و يممل ووون
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بهوواي وم تووو البرنووامج التوودريب ي ومدتووم ي والجهووة الت و قامووا بالتوودريب س ووا
بالداخن أو بالخارجي ويوتم اال تفوا بهووه السوجالا والمسوتنداا لمودة ال تقون عون
خمس سنواا من تاريخ انتها البرنامج التدريب .
ب -باإلضوواجة إلووى السووجالا والمسووتنداا ال ووارد وفرهووا بالبنوود (أ)ي يتمووين علووى الجهووة لوود
مااولة نشار التأمين المباشر اال تفا بالسجالا والمستنداا اآلتية:
 سجن الوعوائني المقيود بوم جميوت الوعوائن التوى تبرمهوا الشورفة والمسوتنداا المتملقوة
بهواي علووى أن يتضوومن بيانوواا فاجيوة للتموورف علووى تفاصووين فون عمليووة علووى وودة
بمووا يشوومن – ف وود أدنووى  -أسووما وعنوواوين المووسمن لهوومي ورقووم الوعيقووةي وتوواريخ
إبرامهاي ومدة التأمين ومبلغمي والتمديالا والتغييراا التى تر أر عل الوعيقةي ويتم
اال تفا بهوا السجن والمستنداا المتملقة بم لمدة ال تقن عن خموس سونواا مون
تاريخ انتها مدة سريان الوعيقة.
 سووجن التمويضووااي المقي وود بووم جمي ووت المرالبوواا التووى تق وودم للشوورفة والمس ووتنداا
المتملقة بها ي على أن يتضومن– ف ود أدنوى  -تواريخ تقوديم فون مرالبوة وقيمتهواي
واس ووم الم ووسمن ل ووم وعنوان وومي ورق ووم الوعيق ووة وت وواريخ إص وودارهاي ومبلو و المخص وول
المفون لل ادث وأية تمديالا ررأا عليمي ومبل التموي
ال ووة الو ورج

وتاريخ سداده ي وجوى

ي وووفر تاريخ ووم وأس ووبابم ي وي ووتم اال تف ووا به وووا الس ووجن والمس ووتنداا

المتملقة بم لمدة ال تقن عن خمس سونواا مون ت واريخ أدا (أو رج

) التموي

.

 سجن الوسورا والمسوتنداا المتملقوة بهومي علوى أن يتضومن – ف ود أدنوى  -اسوم
الوسير وعنوانمي ورقم وتاريخ قيد الوسير بسوجن وسورا التوأمين بالهيئوةي وتواريخ
آخر تجديد لم ي ويتم اال تفوا بهووا السوجن والمسوتنداا المتملقوة بوم لمودة ال تقون
عن خمس سنواا من تاريخ انتها التمامن مت الوسير.
ج -باإلضوواجة إلووى السووجالا والمسووتنداا الووارد وفرهووا بالبنوود (أ) ي يتمووين علووى الجهووة لوود
مااولة نشار إعادة التأمين اال تفا بسجن االتفاقيااي المتضمن جميت عمليواا إعوادة
التووأمين االتفاقيووة واالختياريووة س ووا ً فانووا م ليووة أو خارجيووة والمسووتنداا المتملقووة بهوواي
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علووى أن يتضوومن – ف وود أدنووى  -أسووما وعنوواوين الهيئوواا التووى تبرمهووا ممهوواي واسووم
الوسووير الوووي توسوور ج و عقوود الممليووة (إن وجوود)ي وتوواريخ س وريان وانتهووا فوون اتفاقيووة
والتغييو وراا الت ووى ترو و أر عليه وواي والش وورور ا،ساس ووية للتماق وودي والتب ووادن ال وووي ي ووتم مقاب وون
الممليووة أو اإلتفاقيووة موون عمليوواا إعووادة التووأمين الصووادرةي ويووتم اال تفووا به ووا السووجن
والمستنداا المتملقة بم لمدة ال تقن عن خمس سنواا من تاريخ انتها االتفاقية.

 -2الشروط الواجب إتباعها لدى االحتفاظ بكافة المستندات
يتمين على الجهة مراعاة الشرور اآلتية لد اال تفا بالسجالا والمستنداا المنصول
عليها جى الفقرة السابقة:
أ -اال تفا بفاجة السجالا والمسوتنداا برريقوة آمنوةي واال تفوا بنسوخ ا تياريوة منهوا جوى
مفان آخر.
ب -أن تتسووم رريقووة ال ف و بسووهولة وسوورعة اسووترجا السووجالا والمسووتنداا الم ووتف بهووا ي
وب يث يتم توجير أية بياناا أو مملوماا يتم رلبها بشفن واف ودون تأخير.
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سادساً :نظم الضبط الداخلي
يتم ووين عل ووى الجهو وة وض ووت ال وون م الداخلي ووة المناس ووبة للتربي وون الس ووليم للتشو وريت والضو ووابر
الرقابيووة بمووا يشووتمن علووى السياسوواا واإلج و ار اا الواجووب تواجرهووا لمفاج ووة عمليوواا اسوون ا،م ووان
وتموي وون اإلره ووابي م ووت مراجم ووة ه وووه ال وون م بص ووفة دوري ووة للوق وووف عل ووى م وود االلتو واام بتربيقه ووا
وافتشوواف مووارن الضوومف أو القصووور جيهووا واتخوواو اإلجو ار اا الالامووة لتالجيهوواي مووت مواجوواة الهيئووة
المصرية للرقابة عل التأمين بتل الن م ومراعاة ما يأتى:
 -1وضت سياسة واض ة لمفاج ة عملياا اسن ا،موان وتموين اإلرهاب ممتمدة من مجلس
اإلدارة بغر

التربين السليم للتشريت والضوابر الرقابية الصادرة جى هوا الشأني مت مراعاة

ت ديعها بصفة مستمرة.
 -2وضت إج ار اا تفصيلية مفتوبة لمفاج ة عملياا اسن ا،موان وتموين اإلرهاب يراعى
جيها الت ديد الدقين للواجباا والمسسولياا بما يتفن مت السياسة المقررة جى هوا الشأن.
 -3قودرة الن م الداخلية والسياساا واإلج ار اا المتبمة على افتشاف الممليواا اير الماديةي أو
تل

التى تتم مت عمال مشتبم جيهمي ووضمها ت ا ن ر المدير المسئون عن مفاج ة

اسن ا،موان وتموين اإلرهاب.
 -4وضت اإلج ار اا المناسبة للتأفد من عدم وجود توارس مت الممين من قبن خب ار المماينة
سوا عند تقييم الخرر الو سيتم التأمين عليم أو عند تقييم المرالبة.
 -5وضت آلية مناسبة للت قن من االلتاام بالن م الداخلية الموضوعة لمفاج ة عملياا اسن
ا،موان وتموين اإلرهاب.
 -6وضت الن م الت تففن قيام مسئون المراجمة الداخليةي بالتنسين مت المدير المسئون عن
مفاج ة اسن ا،موان وتموين اإلرهابي بف ل الن م الموضوعة للتأفد من ففا تها
وجماليتها ج مفاج ة عملياا اسن ا،موان وتموين اإلرهابي واقترام ما يلام الستفمان ما
يفون بها من نقل أو ما ت تاجم من ت ديث وتروير.
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سابعاً :التدريب يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
يتمين علوى الجهوة وضوت خرور وبورامج مسوتمرة لتودريب المواملين جيهوا – سونوياً علوى ا،قون-
به وودف اي ووادة فف ووا تهم ج ووى االلتو واام ال وودقين بالقواع وود وال وون م المق ووررة لمفاج ووة اس وون ا،مو ووان وتموي وون
اإلرهووابي وضوومان ارالعهووم علووى التروووراا الجديوودة المتملقووة با،سوواليب واالتجاهوواا المامووة لممليوواا
اسوون ا،م ووان وتمويوون اإلرهوواب ون ووم مفاج تهوواي والمسووتجداا الم ليووة واإلقليميووة والمالميووة جووى هوووا
الشأني ويفون وضت هوه البرامج وتنفيوها بالتنسوين بوين فون مون الجهوة والهيئوة وو ودة مفاج وة اسون
ا،مواني على أن يراعى ما يأت :
 .1أن يفون التدريب شامال لفاجة جرو الجهة وفاجة الماملين بها.
 .2االسوتمانة جووى تنفيوو البورامج التدريبيوة بالمماهوود المتخصصووة التوى تنشووأ لهووا الغوور

أو يفووون

التدريب جى مجان مفاج ة اسن ا،موان وتموين اإلرهاب مون بوين أا ارضوها ي م ليوة فانوا
أو خارجية ي موت االسوتفادة بوالخبراا الم ليوة والدوليوة جوى هووا الخصوول ي ويفووون ولو جوى
إرار السياسة المامة للتأهين والتدريب التى تضمها و دة مفاج ة اسن ا،موان .
 .3أن يتم التنسوين موت المودير المسوئون عون مفاج وة اسون ا،مووان وتمويون اإلرهواب جيموا يتملون
باختيار الماملين الوين يتم ترشي هم ل ضور برامج تدريبية ج هوا المجان.

ثامناً  :املؤشرات االسرتشادية للتعرف على العمليات اليت يشتبه يف أنها
تتضمن غسل أموال أو متويل اإلرهاب
 -1مؤشرات التعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال
يمتمد التمرف على المملياا الت يشتبم ج أنها تتضمن اسن أموان ي على الممرجوة الفاجيوة
للموواملين ج و الجه وة بأ فووام قووانون مفاج ووة اسوون ا،م ووان والئ تووم التنفيويووة ولهوووه الض ووابر الرقابيووة
جضوالً عوون الخب ورة المفتسووبة موون الممارسووة والمملوموواا التو تتوووجر موون التوودريب ي وجيمووا يووأت بم و
أمعلة للمملياا التوى تسوتلام المايود مون المنايوة والف ول ي للتمورف علوى مود وجوود اشوتباه جوى اسون
أموان:
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 الممال الوين يمتنمون عن توجير مملوماا فاجيةي أو يقدمون مملوماا اير ص ي ةي سووا
فانا شخصية أو عن النشاري أو عن المستفيدين ال قيقيين من التمامن على ال ساب.
 الممال الوين يقومون بتقديم وعائن هوية بها شبهة تاوير.
 الممال الوين يواجهون صموبة ج وصف ربيمة نشارهم أو يفتقرون إل المملوماا الماموة
جيما يتملن بول النشار.
 المموال الووين يهتموون و بصووورة ايور عاديوة و باالستفسوار عوون الون م المربقوة للتمورف علووى
المملي وواا اي وور الماديو ووة ي أو مم ووايير االشوووتباه ي أو إجو و ار اا اإلخرو ووار الخاص ووة بالممليو وواا
المشتبم جيها.
 المم ووال ي أو وس وورا الت ووأمين ي أو الش وورفاا المس ووندة ي ال وووين ينتم ووون ال ووى من ووارن تش ووتهر
بانتشووار مسووتو عووان موون الفسوواد أو ا،نشوورة ا،خوور ايوور المشووروعة ي معوون االتجووار ج و
المخدراا واراعتها وتهريب ا،سل ة وايرها.
 الممال الوين يبدون ال مباالة تجاه سومر التوأمين أو الممووالا أو ايرهوا مون تفواليف التغريوة
التأمينية.
 عدم إبدا رالب التأمين اهتماما بالتغرياا المشمولة بالوعيقوة موت إبودا اهتماموا فبيو اًر بتواريخ
اإللغا المبفر للمقد .
 ش ار وعائن تأمين أو رلب ايادة قيمتها بمبال فبيرة بما اليتناسب مت نشار الممين.
 تفو ورار شو و ار وع ووائن ت ووأمين بمب ووال ال يتناس ووب مجموعه ووا خ ووالن جتوورة امني ووة ممين ووة م ووت نش ووار
الممين.
 رلب الممين تغرية تأمينية خارج نران النشار الممتاد لم .
 تواجر مملوماا تفيد قيام رالب التأمين بال صون عل وعائن تأمينية مون عودة شورفاا لونفس
التغرية التأمينية.
 التماقد عل وعيقة بقسر و يد أو بمبل فبير بما يخالف نمر التمامالا السابقة للممين.
 رلب الممين ايادة قيمة وعيقة التأمين بمبل فبير يسدد على دجمة وا دة.
 قيووام المميوون بسووداد قسوور التووأمين نقووداً بمووا يخووالف نموور تماملووم الممتوواد موون يووث السووداد عوون
ررين الشيفاا أو ا،دواا المصرجية ا،خر .
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 اسووتخدام مبووال نقديووة فبي ورة ج و دجووت أقسووار وعيقووة التووأمين أو لش و ار وعيقووة تووأمين واا قسوور
و يد.
 التماقوود عل و وعووائن بمبووال فبي ورة ورلووب اسووتردادها أو تغييوور المسووتفيد بموود جت ورة قصوويرة موون
التماقد.
 رلووب المميوون اقت و ار

ال وود ا،قصووى موون قيمووة وعيقووة واا قسوور و يوود بموود جت ورة قصوويرة موون

التماقد وسداد قيمتها.
 سووداد قيمووة أو أقسووار وعيقووة التووأمين بواسوورة ت ووويالا موون أر وراف أجنبيووة أو رلووب اسووترداد
وت وين قيمتها ،رراف أجنبية.
 تغيير المستفيدين الم ددين ج وعيقة التأمين ب يث يتم تضومين أشوخال ال يوجود لهوم صولة
واض ة بالممين.
 رلوب االسوترداد المبفور لقيمووة الوعيقوة أو تغييور تواريخ اسووت قاقهاي وبخاصوة عنودما يوسد ولو
الى ت من خسائر مادية.
 التغير المفاجئ ج مستو مميشة أ د مو ف الجهة دون مبرر واض .

 -2مؤشرات التعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن تمويل اإلرهاب
 المملياا التى تتم من خالن جهاا م لية أو أجنبية ال تهدف للرب بما ال يتماشى من يث
الوونمر أوال جووم مووت اوور

ونشووار تل و الجهووااي وخاصووة إوا فانووا هوووه الجهوواا ج و دون

تشتهر بتدعيم اإلرهاب.
 المملياا التى تتم من خالن عمال ينتمون الى دون يشتهر عنها تدعيم اإلرهاب.
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