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الضوابط الرقابية للجهات اليت متارس نشاط التأجري التمويلي
بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
مقدمة
بتاريخ  9أكتوبر  2003صدر قرار رئيس الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحره رقم
 2774لسنة  2003بشأن الضوابط الرقابية التى يتعين على شركات التأجير التمويلي االلتزام بها

لمكافحة غسل األموال  ،وذلك في ضوء أحكام قانـون مكافحــة غسل األموال الصادر بالقانون رقم

 80لسنة  2002وما ورد به من التزامات على المؤسسات الماليـة ومنها الجهات التي تمارس نشاط

التأجير التمويلي.
وقد طرأت بعد صدور الضوابط الرقابية المشـار لليهـا مسـتجدات عالميـة بشـأن مكافحـة غسـل

األموال  ،واقترنت هذه المكافحة بمكافحة تمويل اإلرهاب  ،وتم تحديث التوصيات األربعـين فـي شـأن
مكافحــة غســل األمـوال الصــادرع عــن مجموعــة العمــل المــالي  FATFفــي يــونيو ســنة  ، 2003كمــا

أصـ ــدرت ذات المجموعـ ــة التوصـ ــيات التسـ ــعة فـ ــي شـ ــأن مكافحـ ــة تمويـ ــل اإلرهـ ــاب  ،واعتبـ ــرت ه ـ ـذه
التوصــيات األربعــين والتســعة بمثابــة معــايير دوليــة فــي مجــال مكافحــة هــاتين الىــاهرتين يتعــين علــى

الدول االلتزام بها.
وقــد اســتلزم ذلــك لصــدار ضـوابط رقابيــة جديــدع للجهــات التــي تمــارس نشــاط التــأجير التمــويلي
في شأن هذه المكافحة  ،روعي فيها األخذ في االعتبار تلـك المسـتجدات وترسـيخ مـا هـو قـائم بال عـل

فــي الممارس ــة العملي ــة فــي مجــال التــأجير التمــويلي واج ـراءات المكافحــة  ،مــح تحســين وت عيــل تلــك
الجهــود بمــا يتـواءم مــح المتعيـرات العالميــة فــي هــذا المجــال  ،وبحيــث يــتم االلتـزام بهــذه الضـوابط بكــل

دقة من قبل الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي في مصـر.

كمــا تســرض الضـوابط المشــار لليهــا أيضـال علــى كافــة ال ــروة فــي الخــار التابعــة للجهــات التــي

تمارس نشاط التأجير التمويلي المنشأع في مصر مح مراعاع أنـه فـي حالـة اخـت ا االلت ازمـات الـواردع
بهذه الضوابط عن تلك الم روضة بالدولة المضي ة  ،يتم تطبيق االلتزامات األشد بما ال يتعارض مح
التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضي ة  ،مح مراعاع لب غ الهيئة العامة لإلستثمار

والمن ــاطق الح ــرع ف ــي حال ــة ع ــدم الق ــدرع عل ــى تطبي ــق ت ــدابير س ــليمة لمكافح ــة غس ــل األمـ ـوال وتموي ــل
اإلرهاب نتيجة لتلك التشريعات أو التعليمات.
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أوالً :املصطلحات
يقصد  -لدى تطبيق أحكـام هـذه الضـوابط  -بالكلمـات والعبـارات التاليـة المعنـي المبـين قـرين
كل منها:

الهيئة:
الهيئة العامة ل ستثمار والمناطق الحرع

الوحدة:
وحدع مكافحة غسل األموال.

الجهة:
 الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمـويلي ،وهـى شـركات األمـوال المـرخ

لهـا بمزاولـة

هذا النشاط طبقال ألحكام القانون رقم  95لسنة  1995في شأن التأجير التمويلي.

المستفيد الحقيقي:
الشــخ

الطبيعــي أو االعتب ــارض الــذض تــتم العملي ــات لمصــلحته أو نيابــة عن ــه ،أو الــذى ل ــه

سيطرع كاملة أو فعالة على شخصية اعتبارية  ،أو يملك الحق في تصرا قـانوني باعتبـاره وصـيال أو
وكي ل أو غير ذلك.

ثانياً :قواعد التعرف على اهلوية
يتعــين عل ــى الجهــة االلتـ ـزام بقواعــد التع ــرا عل ــى الهويــة واألوض ــاة القانونيــة للعمــ ء الت ــي

تصــدر عــن وحــدع مكافحــة غســل األم ـوال  -لعمــاالل لحكــم البنــد ( )13مــن المــادع ( )3مــن ال ئحــة

التن يذية لقانـون مكافحــة غسل األموال الصادرع بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )951لسنة 2003م
 -وذلك لدى قيام كل جهة بوضح قواعدها الداخلية للتعرا علـى الهويـة واألوضـاة القانونيـة للعمـ ء

من األشخا

الطبيعيين أو األشخا

االعتبارية وكذلك المست يدين الحقيقيين.
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ثالثاً :املدير املسئول عن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
يــتم تحديــد أحــد المســئولين بالجهــة ليكــون المســئول عــن مكافحــة غســل األم ـوال وتمويــل
اإلرهـاب بهـا  ،ويــتم تحديــد مــن يحــل محلــه أثنــاء غيابــه  ،مــح لخطــار الهيئـة ووحــدع مكافحــة غســل

األم ـوال باســمه واســم مــن ينــوب عن ـه ،وأيضــا لخطــار الهيئــة والوحــدع فــى حالــة تعييــر أى منهمــا،
وي ارعــى فــي تحديــد المــدير المســئول ومــن يحــل محلــه عنــد غيابــه المعــايير ايتيــة  ،وأن تكــون لــه

الضمانات والص حيات والمهام المبينة فيما يأتي:

 -1معايير تحديد المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتعين على الجهة أن تلتزم بالمعايير التالية لدى تحديد المدير المسئول عن مكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب ومن يحل محله أثناء غيابه:
أ -أن يكون ذا مستوى وىي ي عال.

ب -أن تتوافر لديه المؤه ت العلمية المناسبة والخبرع العملية الكافية.

 -2ضمانات و صالحيات المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتعـين أن يتمتـح المــدير المسـئول عـن مكافحــة غسـل األمـوال وتمويــل اإلرهـاب باإلســتق ل

فــي أداء مهامــه وأن تهيــأ لــه الوســائل الك يلــة للقيــام بهــذه المهــام علــى نحــو يحقــق العــرض منهــا ،
ويستلزم ذلك ما يأتي:

أ -عدم لسناد أية أعمال لليه تتعارض مح مهامه باعتباره مدي الر مسئوالل عن المكافحة.
ب -أن يكون له الحـق فـي الحصـول علـى كافـة المعلومـات واالطـ ة علـى كافـة السـج ت
أو المستندات التي يراها الزمة لمباشرع مهامه في فح

تقارير العمليات غيـر العاديـة

وتقارير االشتباه التـى تقـدم لليـه  ،واالتصـال بمـن يلـزم مـن العـاملين بالجهـة لتن يـذ تلـك
المهام.
 أن يكون لـه الحـق فـي تقـديم تقـارير للـى اإلدارع العليـا فـي الجهـة أو للـى مجلـس اإلدارعوأية لجنة تابعة لهما بما يساعد علـى زيـادع ك ـاءع وفاعليـة نىـم مكافحـة غسـل األمـوال
وتمويل اإلرهاب والتزام العاملين بها.
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د -أن تك ــل الس ـرية التامــة لجميــح لج ـراءات تلقيــه تقــارير العمليــات غيــر العاديــة وتقــارير
االشــتباه المشــار لليهــا  ،ومــا يــتم فــي شــأنها مــن فحـ

واخطــار لوحــدع مكافحــة غســل

األموال.

 -3مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تحــدد الجهــة مهــام المــدير المســئول عــن مكافحــة غســل األمـوال وتمويــل اإلرهــاب وبصـ ة عامــة
يتعين أن يوكل لليه المهام ايتية كحد ادنى:
أ -فح ـ

العملي ــات غيــر العادي ــة التــي تتــي الــنىم الداخليــة للجهــة توفيرهــا لــه وفح ـ

العمليـات المشتبه فيها التى تـرد لليـه مـن العـاملين بالجهـة مش وعــة باألسـباب المبـررع
لها  ،أو التى ترد لليـه من أيـة جهـة أخـرى.
ب -القيــام باخطــار وحــدع مكافحـ ـة غســل األمـ ـوال بالعمليــات التــي تتضــمن شــبهة غســل
أموال أو تمويل ارهاب  ،وذلك على النماذ المعمول بها في هذا الشأن.
ارت بشــأن ح ــى العمليــات التــي يتبــين لــه عــدم وجــود أيــة شــبهة بشــأنها،
 اتخــاذ الق ـر اويجب أن يتضمن القرار األسباب التى استند لليها فى الح ى.
د -اقت ـرام مــا ي ـراه الزم ـال مــن تطــوير وتحــديث لسياســة الجهــة فــي مجــال مكافحــة غســل
األمـوال وتمويــل اإلرهــاب  ،والــنىم واإلجـراءات المتبعــة بهــا فــي هــذا المجــال  ،وذلــك
بهدا زيادع فاعليتها وك اءتها  ،ومواكبتها المستجدات المحلية والعالمية .
ه -اإلش ـراا العــام مكتبي ـال وميــدانيال علــى الت ـزام المركــز الرئيســي للجهــة وفروعهــا بتطبيــق
أحكــام الق ـوانين والض ـوابط الرقابيــة والــنىم الداخليــة المتبعــة بالجهــة فــي شــأن مكافحــة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
و -التعــاون والتنســيق مــح اإلدارع المختصــة بالجهــة فــى شــأن وضــح خطــط التــدريب فــي
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للعاملين بها  ،واقترام البرامج التدريبيـة
ال زمة لتن يذ هذه الخطط  ،ومتابعة التن يذ.
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ز -لعــداد تقريــر دورى ـ م ـرع علــى األقــل كــل ســنة ـ عــن نشــاط مكافحــة غســل األم ـوال
وتمويل اإلرهاب بالجهة وعرضه على مجلس اإلدارع إلبـداء مـا يـراه مـن م حىـات ،
واتخــاذ مــا يقــرره مــن لج ـراءات فــي شــأنه ،وارســال هــذا التقريــر للــى الوحــدع مش ـ وعال
بم حىات وق اررات مجلس لدارع الجهة المشار لليها ،ويراعى أن يتضمن هذا التقرير
– كحد أدنى  -ما يأتي:
 الجهود التى تمت خ ل ال ترع التي يتناولها التقرير بشأن العمليات غير
العادية والعمليات المشتبه فيها  ،وما اتخذ فى شأنها.
 ما تس ر عنه المراجعة الدورية لنىم واجراءات مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب المتبعة بالجهة من نقاط ضعا ومقترحات ت فيها  ،بما
يشمل مراجعة أسس لعداد التقارير التي تتيحها النىم الداخلية للجهة عن
العمليات غير العادية .
 ما تم لجراؤه من تعدي ت على السياسات أو النىم الداخلية أو اإلجراءات
بالجهة في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خ ل ال ترع التي
يتناولها التقرير.
 بيان مدى االلتزام بتن يذ الخطط الموضوعة خ ل فترع التقرير لإلشراا
العام مكتبيال وميدانيال على مختلا فروة الجهة للتحقق من التزامها بتطبيق
أحكام القوانين والضوابط الرقابية والنىم الداخلية في شأن مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
 عرض الخطة الموضوعة لإلشراا العام مكتبيال وميدانيال على فروة الجهة
خ ل ال ترع التالية للتقرير.
 بيان ت صيلي بالبرامج التدريبية التي تم عقدها في مجال مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب للعاملين بالجهة خ ل ال ترع المشار لليها.
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رابعاً :إجراءات اإلخطار عن العمليات التى يشتتبه فتى أنهتا تتضتمن غستل
أموال أو متويل إرهاب
 -1يتعين على الجهة اإلخطار عن جميح العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو
تمويل اإلرهاب ،بما في ذلك محاوالت لجراء تلك العمليات ،وذلك بعض النىر عن حجم
العملية.
 -2يتعين أن يتضمن اإلخطار ت صي ل لألسباب والدواعى التى استندت لليها الجهة فى تقرير
أن العملية مشتبه فيها.
 -3يتعين أن يتم اإلخطار على النموذ

المعد من قبل وحدع مكافحة غسل األموال لهذا

العرض والذض تم لرساله للى الجهة  ،مح مراعاع االلتزام بتعليمات استي ائه المرفقة به ،وأن
ترفق به كافة البيانات وصور المستندات المتعلقة بالعملية المشتبه فيها ،وعلى األخ

ما

يأتى:
 عقود التأجير التمويلي.
 نماذ التعرا على هوية العم ء.
 مستندات تحقيق الشخصية.
 المستندات المؤيدع للعملية المشتبه فيها.
 -4يحىر اإلفصام للعميل أو المست يد أو لعير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام
قانون مكافحة غسل األموال وتعدي ته عن أض لجراء من لجراءات اإلخطار التى تتخذ فى
شأن العمليات المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل لرهاب  ،أو عن البيانات
المتعلقة بها .
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سادساً :االحتفاظ بالسجالت واملستندات
 -1أنواع السجالت و المستندات التى يتعين االحتفاظ بها
يتعين على الجهة االحت اى بما يأتي:

أ -ســج ت ومســتندات العم ـ ء والمســت يدين الحقيقيــين  ،علــى أن تتضــمن كافــة البيانــات
الخاصة بهويتهم ،وصور مستندات تحقيق الشخصية الخاصة بهم سواء كانوا أشخاصال
طبيعيــين أو أشخاص ـال اعتباريــة  ،ونمــاذ التعــرا علــى الهويــة وكــذا صــور الم ارس ـ ت

التــى تــتم معهــم ،والمســتندات الدالــة علــى الت ــويض بالتعامــل لألشــخا
بالتعامل نيابة عن العم ء.

المصــرم لهــم

ب -الس ــج ت والمس ــتندات المتعلق ــة بالعملي ــات الت ــى ت ــتم م ــح العمـ ـ ء  ،بم ــا يش ــمل عق ــود
التــأجير التمــويلي ومســتندات الســداد ومســتندات التنــازل (فــي حــاالت التنــازل) علــى أن
تتضــمن بيانــات كافيــة للتعــرا علــى ت اصــيل كــل عمليــة علــى حــدع ،بمــا يتضــمن محــل
العقد ،وقيمة العملية ،وآجال االئتمان،وطريقة وسند سداد األرصدع المستحقة.

 السج ت والمستندات المتعلقة باألصول المؤجرع (لدى القيـام بعمليـات تـأجير تمـويلي)،بما يشـمل كافـة بيانـات تلـك األصـول ومصـادر تمويلهـا وجهـة الشـ ارء أو الجهـة المـوردع

وكذا الجهة المستأجرع.

د -تقارير العمليات غير العادية  ،وما ي يد مراجعة هذه التقارير.
ه -السـ ــج ت والمسـ ــتندات الخاصـ ــة بالعمليـ ــات المشـ ــتبه فيهـ ــا ،علـ ــى أن تتضـ ــمن صـ ــور
اإلخطارات عن العمليات التي تم لرسالها للى وحدع مكافحة غسل األموال.

و -سج ت ومسـتندات التقـارير التـي تـم اتخـاذ قـرار بح ىهـا مـن قبـل المـدير المسـئول عـن
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ز -الســج ت والمســتندات الخاصــة بــالبرامج التدريبيــة  ،علــى أن تشــتمل علــى بيانــات كافــة
البـرامج التـي يحصـل عليهــا العـاملون بالجهـة فـي مجــال مكافحـة غسـل األمـوال وتمويــل

اإلرهــاب ،وأســماء المتــدربين ،واألقســام د اإلدارات التــي يعملــون بهــا ،ومحتــوى البرنــامج
التدريبي  ،ومدته  ،والجهة التي قامت بالتدريب سواء بالداخل أو بالخار .
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 -2الشروط الواجب إتباعها لدى االحتفاظ
يتعين على الجهة مراعاع الشروط ايتية لدى االحت اى بالسج ت والمستندات المنصو

عليها فى البند السابق:

أ -تلتزم الجهة ب ت حساب مستقل لكل عميل يوض بها حركة ورصيد الحساب.
ب -في حالة تنازل الجهة عن عقد التأجير التمويلي للى جهـة مـؤجرع أخـرى  ،يتعـين لخطـار
الهيئة بكافة بيانات المؤجر الجديد وفقالُ لإلستمارع المعدع لذلك.

 فــي حالــة تنــازل المســتأجر (عميــل التــأجير التمــويلي) عــن العقــد لمســتأجر آخــر وبموافقــةالمــؤجر يتعــين لخطــار الهيئــة بصــورع مــن عقــد التنــازل مرفقـال بــه اســتمارع بيانــات المتنــازل

لليه وفقال للنموذ المعد لذلك.

د -فــي حالــة تنــازل الجهــة عــن عقــد تخصــيم للــى جهــة تخصــيم أخــرى يتعــين لخطــار الهيئــة
بكافة بيانات هذا التنازل مرفقال به صور المستندات الدالة على ذلك.

ه -االحت اى بكافة السج ت والمستندات والتقارير بطريقة آمنة  ،واالحت اى بنسـخ احتياطيـة
منها فى مكان آخر.

و -أن تتســم طريقــة الح ــى بســهولة وســرعة اســترجاة الســج ت والمســتندات المحــت ى بهــا ،
وبحيث يتم توفير أية بيانات أو معلومات يتم طلبها بشكل واا ودون تأخير.

 -3مدة االحتفاظ
يكــون االحت ــاى بالســج ت والمســتندات لمــدع خمــس ســنوات علــى األقــل ،ويختلــا تــاريخ

حساب بدء فترع االحت اى بها حسب أنواعها وفقا لما يأتي:
أ ــ سجالت ومستندات العمالء والمستفيدين الحقيقيين

يتم االحت اى بها لمدع ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء عقد التأجير التمويلي.
ب ــ السجالت والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العمالء

يتم االحت اى بها لمدع ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء عقد التأجير التمويلي.
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ج ــ السجالت والمستندات األخرى

يراعى أن يتم االحت اى لمدع خمس سنوات على األقل بكل مما يأتي:
 الس ــج ت والمس ــتندات المتعلق ــة باألص ــول الم ــؤجرع م ــن ت ــاريخ لنته ــاء عق ــد
التأجير التمويلي.
 تقارير العمليات غير العادية وذلك من تاريخ صدور التقرير.
 السـ ــج ت الخاصـ ــة بالعمليـ ــات المشـ ــتبه فيهـ ــا التـــي تـ ــم لرس ــالها للـ ــى وحـ ــدع
مكافحـة غســل األمـوال وذلــك مـن تــاريخ لرسـالها  ،أو للــى حـين صــدور قـرار
أو حكم نهائى فى شأن العملية أيهما أطول.

 ســج ت ومســتندات تقــارير االشــتباه التــي تــم اتخــاذ ق ـرار بح ىهــا مــن قبــل
المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وذلك من تـاريخ

اتخاذ القرار بح ىها.

 الس ــج ت الخاص ــة ب ــالبرامج التدريبي ــة  ،وذل ــك م ــن ت ــاريخ انته ــاء البرن ــامج
التدريبي.
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سابعاً  :نظم الضبط الداخلي
يتعين علـى الجهـة وضـح الـنىم الداخليـة المناسـبة للتطبيـق السـليم للتشـريح والضـوابط الرقابيـة

بم ــا يش ــتمل عل ــى السياس ــات واإلجـ ـراءات الواج ــب توافره ــا لمكافح ــة عملي ــات غس ــل األمـ ـوال وتموي ــل
اإلرهاب ،مـح مراجعـة هـذه الـنىم بصـ ة دوريـة للوقـوا علـى مـدى االلتـزام بتطبيقهـا واكتشـاا مـواطن
الضعا أو القصور فيها واتخاذ اإلجراءات ال زمة لت فيها  ،مح مراعاع ما يأتى:

 .1وضـح سياسـة واضـحة لمكافحــة عمليـات غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب معتمــدع
من مجلس اإلدارع بعرض التطبيق السليم للتشريح والضوابط الرقابية الصادرع فى
هذا الشأن ،مح مراعاع تحديثها بص ة مستمرع.

 .2وضح لجراءات ت صيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يراعى فيها التحديد الـدقيق للواجبـات والمسـؤوليات بمـا يت ـق مـح السياسـة المقـررع

فى هذا الشأن.

 .3قـدرع النىم الداخلية والسياسات واإلجراءات المتبعة على اكتشاا العملي ـات غيـر
العادي ــة  ،أو الت ــى ت ــتم م ــح عمـ ـ ء مش ــتبه ف ــيهم ووض ــعها تح ــت نى ــر الم ــدير
المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 .4وض ــح آلي ــة مناس ــبة للتحق ــق م ــن االلتـ ـزام ب ــالنىم الداخلي ــة الموض ــوعة لمكافح ــة
عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 .5وض ــح ال ــنىم الت ــي تك ــل قي ــام وىي ــة المراجع ــة الداخلي ــة ،بالتنس ــيق م ــح الم ــدير
المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب ،ب حـ

الـنىم الموضـوعة

للتأكد من ك اءتها وفعاليتها في مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
واقت ـرام مــا يلــزم الســتكمال مــا يكــون بهــا مــن نق ـ

أو مــا تحتاجــه مــن تحــديث

وتطوير.
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ثامناً  :التدريب يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
يتعــين علــى الجهــة وضــح خطــط وبـرامج مســتمرع ـ ســنويال علــى األقــل ـ لتــدريب العــاملين فيهـا

به ــدا زي ــادع ك ــاءتهم ف ــى االلتـ ـزام ال ــدقيق بالقواع ــد وال ــنىم المق ــررع لمكافح ــة غس ــل األمـ ـوال وتموي ــل
اإلرهـاب ،وضــمان اط عهــم علـى التطــورات الجديــدع المتعلقــة باألسـاليب واالتجاهــات العامــة لعمليــات
غســل األم ـوال وتمويــل اإلرهــاب ونىــم مكافحتهــا ،والمســتجدات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة فــى هــذا

الشــأن ،ويكــون وضــح هــذه البـرامج وتن يــذها بالتنســيق بــين الجهــة وبــين وحــدع مكافحــة غســل األمـوال،
على أن يراعى ما يأتي:
 .1أن يكون التدريب شام لكافة العاملين بالجهة.
 .2االســتعانة فــى تن يــذ الب ـرامج بالمعاهــد المتخصصــة التــى تنشــأ لهــذا العــرض أو
يك ــون الت ــدريب ف ــى مج ــال مكافح ــة غس ــل األمـ ـوال وتموي ــل اإلره ــاب م ــن ب ــين

أغ ارضــها  ،محليــة كانــت أو خارجيــة  ،مــح االســت ادع بــالخبرات المحليــة والدوليــة
فــى هــذا الخصــو

 ،ويك ــون ذلــك فــى لطــار السياســة العامــة للتأهيــل والتــدريب

التى تضعها وحدع مكافحة غسل األموال.
 .3أن يتم التنسيق مح المدير المسئول عن مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب
فيما يتعلق باختيار العاملين الـذين يـتم ترشـيحهم لحضـور بـرامج تدريبيـة فـي هـذا

المجال.
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تاسعاً  :املؤشرات االسرتشادية للتعرف على العمليات اليت يشتبه يف أنها
تتضمن غسل أموال أو متويل إرهاب
 -1مؤشرات التعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال
يعتمد التعرا على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال  ،على المعرفة الكافيـة

للعاملين في الجهة بأحكام قانون مكافحة غسل األمـوال والئحتـه التن يذيـة ولهـذه الضـوابط الرقابيـة

فض ل عن الخبرع المكتسبة من الممارسة والمعلومات التي تتوفر من التدريب  ،وفيما يأتي بعـض
أمثلــة للعمليــات التــى تســتلزم المزيــد مــن العنايــة وال ح ـ
غسل أموال:

 ،للتعــرا علــى مــدى وجــود اشــتباه فــى

 العملي ــات الت ــي ت ــتم م ــح عمـ ـ ء يقوم ــون بس ــداد أقس ــاط الت ــأجير التم ــويلي م ــن حس ــابات
يحت ىـون بهــا لـدى دول ال تتـوافر لـديها نىــم تشـريعية فـى مجــال مكافحـة عمليــات غســل

األموال أو تمويل اإلرهاب.

 العمليــات التــي تـتم مــح عمـ ء ينتمــون الــى منــاطق تشــتهر بجـرائم معينــة ،مثــل تجــارع أو
ز ارع ــة المخ ــدرات  ،أو م ــن دول تش ــتهر بأنه ــا ليس ــت ل ــديها نى ــم فعال ــة لمكافح ــة غس ــل
األموال أو تمويل اإلرهاب.

 عدم مباالع العميل بكبر مبلغ قسط التأجير التمويلي أوتكل ة التمويل.
 العمليات الكبيرع التى ليس لها هدا اقتصادى واض .

 العم ء الذين يمتنعون عن توفير معلومـات كافيـة ،أو يقـدمون معلومـات غيـر صـحيحة،
سواء كانت شخصية أو عن طبيعة النشاط أو عن المست يد الحقيقى.

 العم ء الذين يهتمون ـ بصورع غير عادية ـ باالست سار عن النىم المطبقة للتعرا على
العمليــات غيــر العاديــة ،أو معــايير االشــتباه ،أو لج ـراءات اإلخطــار الخاصــة بالعمليــات
المشتبه فيها.

 التعير الم اجئ في مستوى معيشة أحد موى ي الجهة دون مبرر واض .

 اإليــداعات النقديــة الكبيـرع أو المتكــررع التــى تودعهــا جهــات مختل ــة لحســاب أحــد العمـ ء
دون أن يكون هناك ثمة ع قة بين هذه الجهات والعميل .

 -2مؤشرات التعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن تمويل اإلرهاب
الضوابط الرقابية للجهات العاملة في مجال التأجير التمويلي
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 العمليات التى تتم من خ ل جهات محلية أو أجنبية ال تهـدا للـرب بمـا ال يتماشـى مـن
حيث النمط أوالحجم مح غرض ونشاط تلك الجهات ،وخاصة لذا كانت هذه الجهات فـي

دول تشتهر بتدعيم اإلرهاب.

 العمليات التى تتم من خ ل عم ء ينتمون الى دول يشتهر عنها تدعيم اإلرهاب.

الضوابط الرقابية للجهات العاملة في مجال التأجير التمويلي
فى شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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