
 تمويل إرهاب -( 2حالة )

ورد إلى الوحدة إخطار اشتباه من أحد البنوك المحمية تضمن قيام المشتبو فييا )ك( بفتح حساب 
طرفو وقياميا بتوكيل والدىا لمتعامل عمى الحساب، وانو بمتابعة التعامالت من البنك المبمغ تبين 

موال من أن القائم بيا ىو والدىا، حيث قام بإيداعات متعددة في الحساب وانو تم سحب تمك األ
، ونظرا لعدم وجود تعامالت تقوم بيا المشتبو من اماكن مختمفة خالل ماكينات الصراف اآللي

فييا عمى الرغم من أنيا صاحبة الحساب فقد اشتبو البنك أن والدىا ىو المستفيد الحقيقي من 
بو فييا التعامالت عمى الحساب والتي ال تتناسب مع طبيعة نشاطو، كما تبين احتفاظ والد المشت

بحساب طرف البنك المبمغ، وبفحص التعامالت عمى الحساب تبين أنو يتم تغذيتو بتحويالت 
وفي ضوء عدم تناسب  من اماكن مختمفة واردة من مناطق حدودية داخل مصر ليتم سحبيا نقدا

 العمميات مع طبيعة نشاط والد المشتبو فييا وعدم وضوح مبررات العمميات ومصادر األموال
خاصة ان جانب منيا واردة من مناطق  وجود مبررات لسحب االموال من اماكن مختمفةوعدم 

التي احدى جيات انفاذ القانون حدودية ذات مخاطر مرتفعة فقد تم طمب إجراء التحريات من 
أسفرت عن انضمام المذكور لجماعة تعتنق أفكار متطرفة وقام باستخدام جزء من األموال التي 

بو في توفير أموال ومواد لتصنيع المفرقعات تم استخداميا في تنفيذ عمميات تم سحبيا من حسا
 .، وقد قامت النيابة العامة بالتحفظ عمي االموالإرىابية

 

 الدروس المستفادة
 يمي:بما المؤسسات المالية أىمية قيام 
  وبصفة خاصة  بالمشتبو فييماالطراف المرتبطة  لمتعرف عمىبذل العناية الواجبة

التعامالت و المفوضين بالتعامالت عمى الحسابات، والمستفيدين الحقيقيين منيا، 
 .بيمالمالية الخاصة 

 تمك التي  ة سواءالمؤسسة الماليالمخاطر التي تقوم بيا  إيالء عناية خاصة لتصنيف
 و المنتجات أو المناطق الجغرافية.تعمق بالعمالء أت

  بيم  او المرتبطين بالمشتبو فييمإجراء بحث عمي مصادر المعمومات المتاحة تتعمق 
  بشكل مباشر.



 واالرىابين المتاحة عمي الموقع  البحث عمي قاعدة بيانات الكيانات االرىابية
 وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرىاب.االلكتروني الخاص ب

  لمحاولة التوصل الي المؤسسة المالية طاق نالصادرة لحسابات خارج التعامالت تتبع
) مثل الرجوع إلى المؤسسات المالية االخرى داخل اسباب التعامالت او الغرض منيا

المجموعة، والرجوع إلى المراسمين لمحصول عمى معمومات حال وجود تعامالت 
 .خارج الدولة تتم من خالل المراسمين ( 

  تواريخمع أىمية إيالء عناية خاصة ب مميات تمويل االرىاب،عأنماط دراسة 
، وكذا المناطق الجغرافية لمتعامالت والفترات الزمنية التي تمت خالليا العمميات

تجزئة  :معينة ذات االرتباط مثلمدى وجود أية أنماط  لموقوف عمى مبالغال وحجم
 الغ . المب

 من السيناريوىات  تعتمد عمى تغذيتيا بعدد كبير متقدمة الكترونية نظم دفاعية تطوير
الت اعمميات تمويل االرىاب ، بحيث تشمل معظم االحتم فيعن أنماط االشتباه 

سرعة اكتشاف التعامالت ذات المخاطر وذاك لتحقيق ىذا الشأن ،  فيقد تتم  التي
 المرتفعة ومتابعتيا وسرعة االبالغ عنيا.

 


