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  لشركات حتويل األموالالضوابط الرقابية 
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  حتويل األموالللجهات الىت تباشر نشاط الضوابط الرقابية 

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب شأنب  

  مقدمة
  

 جهـات لالمركزي المصري ضوابط رقابية  بنكأصدر ال ٢٠٠٣من فبراير سنة  ٣بتاريخ 

وذلك في ضوء أحكام قانـون مكافحـــة غسـل   بشأن مكافحة غسل األموال ،  تحويل األموال

التزامات على المؤسسات الماليـة وما ورد به من  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠األموال الصادر بالقانون رقم 

   .رالعاملـة فى مصـ تحويل األموال جهاتبما فيها 
  

مستجدات عالمية بشـأن مكافحـة   طرأت بعد صدور الضوابط الرقابية المشار إليها وقد 

وتم تحديث التوصيات األربعين ، تمويل اإلرهاب هذه المكافحة بمكافحة اقترنت و، غسل األموال 

فـي يــونيو سـنة    FATF الصادرة عن مجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل األموال 

، التوصيات التسعة في شأن مكافحـة تمويـل اإلرهـاب    ذات المجموعة  صدرتأ، كما  ٢٠٠٣

التسعة بمثابة معايير دوليـة فـي مجـال مكافحـة هـاتين      األربعين والتوصيات هذه واعتبرت 

  .بها االلتزامالظاهرتين يتعين على الدول 
  

في  تحويل األموالللجهات التى تباشر نشاط إصدار ضوابط رقابية جديدة قد استلزم ذلك و

ترسيخ ما هو قائم بالفعل في روعي فيها األخذ في االعتبار تلك المستجدات وشأن هذه المكافحة ، 

مع تحسين وتفعيل تلك الجهود بما يتـواءم مـع    ، تحويل األموالالممارسـة العمليـة في مجال 

هـذه  بـل  المتغيرات العالمية في هذا المجال ، وبحيث يتم االلتزام بهذه الضوابط بكل دقة مـن ق 

   .جهاتال
  

 جهـات لالتابعـة  في الخـارج  أيضاً على كافة الفروع المشار إليها كما تسري الضوابط 

الـواردة بهـذه   تزامـات  لاالاخـتالف  ي حالة ف في مصر مع مراعاة أنه المنشأة تحويل األموال

ض مـع  بما ال يتعار األشديتم تطبيق االلتزامات الضوابط عن تلك المفروضة بالدولة المضيفة ، 

المركـزي   بنـك ، مع مراعاة إبـالغ ال التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة 

 تطبيق تدابير سليمة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب عدم القدرة على المصري في حالة 

 .نتيجة لتلك التشريعات أو التعليمات



                
 

  لشركات حتويل األموالالضوابط الرقابية 
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  قواعد التعرف على اهلوية: أوالً 
  

واألوضاع القانونية االلتزام بقواعد التعرف على الهوية  تحويل األموال هاتجيتعين على 

من ) ٣(من المادة ) ١٣(حكم البند إعماالً ل -التي تصدر عن وحدة مكافحة غسل األموال للعمالء 

ـ  رئيس مجلس الـوزراء  قرارالالئحة التنفيذية لقانـون مكافحــة غسل األموال الصادرة ب م رق

 لتعـرف علـى هويـة   الداخلية ل اهواعدبوضع ق جهةقيام كل وذلك لدى  - م٢٠٠٣لسنة ) ٩٥١(

  .العمالء
  

  اإلرهابومتويل  املدير املسئول عن مكافحة غسل األموال: ثانياً 
  

المسئول عن مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل      ليكون جهةأحد المسئولين بال يتم تحديد

فى  مكافحة غسل األموال خطار وحدةإه ، مع ثناء غيابأيحل محله يتم تحديد من ، و ابهاإلرهاب 

المعـايير  يراعى في تحديد المدير المسئول ومن يحل محله عنـد غيابـه   و، حالة تغيير أى منهما

  :والمهام المبينة فيما يأتيوالصالحيات ، وأن تكون له الضمانات اآلتية 
  

אא−١ א אא
المسئول عـن مكافحـة    لمديرتحديد ا لدىالتالية معايير باللتزم تأن  جهةكل يتعين على 

  :ومن يحل محله أثناء غيابه اإلرهابوتمويل  غسل األموال

 . عاٍليكون ذا مستوى وظيفي أن   -أ 

  .والخبرة العملية الكافيةالمناسبة لديه المؤهالت العلمية توافر تأن   -ب 
  

אא−٢ א אא
فـي   باالسـتقالل المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  يتعين أن يتمتع

ويسـتلزم  ، هيأ له الوسائل الكفيلة للقيام بهذه المهام على نحو يحقق الغرض منها مهامه وأن تُ أداء

  :أتييما  ذلك

  



                
 

  لشركات حتويل األموالالضوابط الرقابية 
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

عن  مسئوالً اًمديرباعتباره ال إليه تتعارض مع مهامه أعم ةإسناد أيعدم  •

 .المكافحة

طالع على كافة واالالمعلومات كافة أن يكون له الحق في الحصول على  •

 لمباشرة مهامـه فـي فحـص   التي يراها الزمة  المستنداتالسجالت أو 

، واالتصـال   إليه تقدمتى االشتباه الالعمليات غير العادية وتقارير  تقارير

 .مهامال لتنفيذ تلك جهةبالن يلزم من العاملين بم

إلـى   وأ جهـة الفي في تقديم تقارير إلى اإلدارة العليا يكون له الحق أن  •

بما يساعد على زيادة كفاءة وفاعليـة   املجنة تابعة له ةمجلس اإلدارة وأي

 .نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتزام العاملين بها

غير العادية ميع إجراءات تلقيه تقارير العمليات التامة لجكفل السرية أن تُ •

وإخطـار  المشار إليها ، وما يتم في شأنها من فحـص   االشتباهوتقارير 

 .لوحدة مكافحة غسل األموال
   

א−٣ א א א אמ
  

وفقاً  جهةوتمويل اإلرهاب في كل تتحدد مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال   

  :اآلتيةالمهام  إليهأن يوكل يتعين  وبصفة عامة، اوالنظم المطبقة به اوموارده هالحجم
  

الداخليـة توفيرهـا لـه     جهةالالتي تتيح أنظمة فحص العمليـات غير العاديـة   -أ 

مشفوعــة   جهـة بالالعمليـات المشتبه فيها التى ترد إليه من العـاملين  فحص و

 .أخـرىجهة ترد إليـه من أيـة  التى باب المبررة لها ، أو باألس
 
 

ت بشأن حفظ العمليات التي يتبين له عدم وجود أية شـبهة بشـأنها،   ااتخاذ القرار  -ب 

 .ويجب أن يتضمن القرار األسباب التى استند إليها فى الحفظ

 

ل غسشبهة تتضمن التي العمليات ب مكافحـة غسل األمـوالالقيام بإخطار وحدة   -ج 

 .وذلك على النماذج المعمول بها في هذا الشأن إرهاب،أو تمويل أموال 
  



                
 

  لشركات حتويل األموالالضوابط الرقابية 
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

في مجال مكافحة غسـل   جهةالمن تطوير وتحديث لسياسة  اًزمال يراهاقتراح ما   - د 

، وذلك  مجالفي هذا ال بهاواإلجراءات المتبعة والنظم ،  األموال وتمويل اإلرهاب

 .لمستجدات المحلية والعالمية مواكبتها ا، و زيادة فاعليتها وكفاءتهابهدف 

بتطبيـق أحكـام    جهـة العلى التزام جميع فروع وميدانياً مكتبياً اإلشراف العام   -ه 

في شأن مكافحة غسل  جهةالمطبقة بالالقوانين والضوابط الرقابية والنظم الداخلية 

 .األموال وتمويل اإلرهاب

طـط التـدريب   فى شأن وضـع خ  جهةبال المختصةدارة اإلالتعاون والتنسيق مع   -و 

، واقتـراح   في مجال مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب   جهةبال للعاملين

 .البرامج التدريبية الالزمة لتنفيذ هذه الخطط ، ومتابعة التنفيذ
 

عن نشاط مكافحة غسل األموال ـ مرة على األقل كل سنة  ـ دورى  إعداد تقرير   -ز 

إلبـداء مـا يـراه مـن     ليا الع عرضه على اإلدارةو،  جهةبالوتمويل اإلرهاب 

هذا التقرير إلـى   وإرسالشأنه ،  فيمن إجراءات  هيقرراتخاذ ما و،  مالحظات

 جهـة المشفوعاً بمالحظات وقرارات مجلـس إدارة   مكافحة غسل األموال وحدة

 :أتيما ي -كحد أدنى  –، ويراعى أن يتضمن هذا التقرير المشار إليها 
  

العمليات غيـر  بشأن ي يتناولها التقرير التالجهود التى تمت خالل الفترة  •

  .وما اتخذ فى شأنها المشتبه فيها ،العمليات والعادية 

ما تسفر عنه المراجعة الدورية لنظم وإجراءات مكافحة غسـل األمـوال    •

ومقترحات تالفيها ، بما  من نقاط ضعف جهةبالوتمويل اإلرهاب المتبعة 

عن العمليات غيـر   جهةللخلية الدانظمة األذلك التقارير التي تتيحها  في

  .العادية 

اإلجراءات أو النظم الداخلية أو تعديالت على السياسات من  ما تم إجراؤه •

التي في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل الفترة  جهةبال

 . التقرير يتناولها

بيان مدى االلتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة خالل فترة التقرير لإلشراف  •

للتحقق من التزامها بتطبيق  جهةاللعام مكتبياً وميدانياً على مختلف فروع ا

أحكام القوانين والضوابط الرقابية والنظم الداخلية في شأن مكافحة غسـل  

 .األموال وتمويل اإلرهاب



                
 

  لشركات حتويل األموالالضوابط الرقابية 
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

عرض الخطة الموضوعة لإلشراف العام مكتبياً وميدانياً علـى فـروع    •

 .خالل الفترة التالية للتقرير جهةال

في مجـال   جهةبالللعاملين البرامج التدريبية التي تم عقدها تفصيلي ببيان  •

 .المشار إليهامكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل الفترة 

إجراءات اإلخطار عن العمليات الىت يشـتبه فـى أنهـا تتضـمن غسـل : ثالثاً 
  متويل إرهاب وأأموال 

  
في أنها تتضمن غسل أموال أو المشتبه  اإلخطار عن جميع العمليات جهةاليتعين على  - ١

، بما في ذلك محاوالت إجراء تلك العمليات ، وذلك بغض النظر عن تمويل إرهاب 

 .حجم العملية
 

فى تقرير  جهةالإليها  تألسباب والدواعى التى استندتفصيالً ليتعين أن يتضمن اإلخطار  - ٢

 .مشتبه فيهاأن العملية 
  

لهذا  وحدة مكافحة غسل األموالقبل وذج المعد من اإلخطار على النم أن يتميتعين  - ٣

كافة به ، وأن ترفق تعليمات استيفائه به مرفقاً  جهةالوالذي تم إرساله إلى الغرض 

تعليمات االلتزام بمع مراعاة  ،ة المشتبه فيها لعمليابالبيانات وصور المستندات المتعلقة 

 .االمشار اليهاستيفاء النموذج 
  

لدى اإلخطـار عن العمليات المشتبه فيها أن ترفق باإلخطار ـ كحد  جهةاليتعين على  - ٤

الخاص بالشخص المشتبه فيه، ونماذج  مستند تحقيق الشخصيةكل من  أدنى ـ صور

 . التحويل
  

أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام يحظر اإلفصاح للعميل أو المستفيد  - ٥

إجراء من إجراءات اإلخطار التى تتخذ  أي عنمكافحة غسل األموال وتعديالته قانون 

، أو عن أو تمويل إرهاب المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال  العملياتفى شأن 

 .البيانات المتعلقة بها 



                
 

  لشركات حتويل األموالالضوابط الرقابية 
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  واملستندات  االحتفاظ بالسجالت:  رابعاً 

אאא .١ א אא
  

  :يأتياالحتفاظ بما  جهةالعلى يتعين 

الشخص ويقصد بالمستفيد الحقيقى ، الحقيقيينسجالت ومستندات العمالء والمستفيدين   -أ 

الذي تـتم  الطبيعي أو االعتباري الشخص والطبيعي الذي يسيطر فعلياً على العميل، 

لشخص الذي يمتلك شخصـية اعتباريـة أو   وكذا ا، لمصلحته أو نيابة عنهالعمليات 

يملك الحق في تصرف قانوني باعتبـاره وصـياً أو    ، أوة ليسيطرة فععليها يمارس 

تحقيق صور مستندات  تلك السجالت والمستندات على أن تتضمن، وكيالً أو غير ذلك

وكـذا  ، اعتباريـة  اًطبيعيين أو أشخاص اًأشخاصكانوا سواء  الشخصية الخاصة بهم

 .همصور المراسالت التى تتم مع
  

تتضـمن  ، علـى أن   التى تتم مع العمـالء  المتعلقة بالعمليات السجالت والمستندات  -ب 

  .لتعرف على تفاصيل كل عملية على حدةلكافية بيانات 

 .، وما يفيد مراجعة هذه التقاريرالعمليات غير العادية  تقارير  -ج 

سجالت ومستندات التقارير التي تم اتخاذ قرار بحفظها من قبل المدير المسئول عـن    - د 

  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

على أن تتضمن صور اإلخطـارات عـن    فيها،لسجالت الخاصة بالعمليات المشتبه ا  -ه 

إلى وحدة مكافحة غسل األمـوال والبيانـات والمسـتندات     إرسالهاالعمليات التي تم 

 .المتعلقة بها

على أن تشتمل على بيانات كافة البرامج التـي   التدريبية،السجالت الخاصة بالبرامج   -و 

في مجال مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب،    جهةباليحصل عليها العاملون 

التي قامت بالتدريب  جهةوأسماء المتدربين، ومحتوى البرنامج التدريبي ، ومدته ، وال

 .سواء بالداخل أو بالخارج
 

א .٢ א אא
  

دات المسـتن بالسـجالت و مراعاة الشروط اآلتيـة لـدى االحتفـاظ     جهةالعلى يتعين 

  :فى البند السابقالمنصوص عليها 
  



                
 

  لشركات حتويل األموالالضوابط الرقابية 
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

بنسـخ  ، واالحتفـاظ   المستندات والتقارير بطريقة آمنـة السجالت واالحتفاظ بكافة   -أ 

 .فى مكان آخر منهااحتياطية 
  

، والمستندات المحتفظ بها استرجاع السجالت وسرعة أن تتسم طريقة الحفظ بسهولة   -ب 

 .دون تأخيروواف بشكل ها يتم طلبأية بيانات أو معلومات  يتم توفير وبحيث
  

א .٣
  

حساب يختلف تاريخ و األقل،لمدة خمس سنوات على بالسجالت والمستندات يكون االحتفاظ 

  :يأتيحسب أنواعها وفقا لما  بهابدء فترة االحتفاظ 
    

א א א  א

  .سنوات من تاريخ انتهاء العمليةيتم االحتفاظ بها لمدة ال تقل عن خمس 
  

אא א אאא מ
  .انتهاء العمليةسنوات من تاريخ خمس يتم االحتفاظ بها لمدة ال تقل عن 

  

אא א א
 

  :يأتييراعى أن يتم االحتفاظ لمدة خمس سنوات على األقل بكل مما 
 

 .وذلك من تاريخ صدور التقرير تقارير العمليات غير العادية •
  

إلى وحدة مكافحـة غسـل   تم إرسالها  التيالمشتبه فيها  الخاصة بالعملياتسجالت ال •

قرار أو حكم نهائى فى شـأن   صدورحين  إلىأو ، تاريخ إرسالها وذلك من األموال 

 .العملية أيهما أطول
  

المـدير  قبـل  مـن   تم اتخاذ قرار بحفظهـا  التي تقارير االشتباهمستندات سجالت و •

من تاريخ اتخاذ القـرار  وذلك المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 .بحفظها
  

 .التدريبيمن تاريخ انتهاء البرنامج وذلك ،  السجالت الخاصة بالبرامج التدريبية •



                
 

  لشركات حتويل األموالالضوابط الرقابية 
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  نظم الضبط الداخلي: خامساً 
    

لضوابط الرقابية للتشريع وااخلية المناسبة للتطبيق السليم وضع النظم الد جهةاليتعين على 

فرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويـل  ابما يشتمل على السياسات واإلجراءات الواجب تو

واكتشـاف  مدى االلتـزام بتطبيقهـا    للوقوف علىدورية  ةاإلرهاب، مع مراجعة هذه النظم بصف

  :يأتىما إلجراءات الالزمة لتالفيها ، مع مراعاة واتخاذ امواطن الضعف أو القصور فيها 
        

وضع سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب معتمدة  .١

بغرض التطبيق السـليم للتشـريع والضـوابط الرقابيـة      اإلدارةمجلس من 

 .الصادرة فى هذا الشأن، مع مراعاة تحديثها بصفة مستمرة
 

بة لمكافحة عمليات غسـل األمـوال وتمويـل    وضع إجراءات تفصيلية مكتو .٢

اإلرهاب يراعى فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بمـا يتفـق مـع    

 .السياسة المقررة فى هذا الشأن
 

 اكتشـاف علـى  اإلجـراءات المتبعـة   السياسـات و والداخلية  النظم درةـق .٣

ها تحـت  وضعو، أو التى تتم مع عمالء مشتبه فيهم غير العادية ات ـالعملي

 . اإلرهابنظر المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل 
  

لمكافحة عمليات غسل األمـوال   الموضوعةنظم الفحص لوضع آلية مناسبة  .٤

واقتراح ما يلزم الستكمال مـا   ،فعاليتها كفاءتها وللتأكد من  وتمويل اإلرهاب

 .يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير
  

ة مناسبة للتحقق من االلتزام بالنظم الداخلية الموضـوعة لمكافحـة   وضع آلي .٥

 .عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  التدريب يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب: سادساً 
لين ـالعاملتدريب ـ  ـ سنوياً على األقلبرامج مستمرة  خطط ووضع  جهةاليتعين على 

االلتزام الدقيق بالقواعد والنظم المقررة لمكافحـة غسـل األمـوال     بهدف زيادة كفاءتهم فى افيه

واالتجاهات العامة ساليب طالعهم على التطورات الجديدة المتعلقة باألاضمان وتمويل اإلرهاب، و

والعالمية واإلقليمية والمستجدات المحلية  ونظم مكافحتها، غسل األموال وتمويل اإلرهابلعمليات 

وحدة مكافحة غسـل  وبين  جهةالبالتنسيق بين وتنفيذها  ون وضع هذه البرامجويك فى هذا الشأن،

  :يأتيعلى أن يراعى ما  ،األموال



                
 

  لشركات حتويل األموالالضوابط الرقابية 
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  

 .ابه وكافة العاملين جهةال فروعيكون التدريب شامال لكافة أن  .١
  

بالمعاهـد  أو المصري بالمعهد المصرفي  التدريبيةبرامج الفى تنفيذ  االستعانة .٢

مكافحـة  مجـال   الغرض أو يكون التدريب فى المتخصصة التى تنشأ لهذا 

محلية كانت أو خارجية ،  ، من بين أغراضهاوتمويل اإلرهاب غسل األموال 

مع االستفادة بالخبرات المحلية والدولية فى هذا الخصوص ، ويكـون ذلـك  

وحدة مكافحـة غسـل   فى إطار السياسة العامة للتأهيل والتديب التى تضعها 

 . األموال
  

المسئول عن مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل     لتنسيق مع المدير أن يتم ا .٣

فيما يتعلق باختيار العاملين الذين يتم ترشـيحهم لحضـور بـرامج    اإلرهاب 

 .تدريبية في هذا المجال

املؤشرات االسرتشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه يف أنها : سابعاً 
  تتضمن غسل أموال أو متويل إرهاب

  

אאאא−١ א
א

  

يعتمد التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أمـوال ، علـى المعرفـة    

بأحكام قانون مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ولهذه الضوابط  جهةالالكافية للعاملين في 

والمعلومات التي تتوفر من التدريب ، وفيما  ة المكتسبة من الممارسةالرقابية فضالً عن الخبر

، للتعرف على مدى وجود  بعض أمثلة للعمليات التى تستلزم المزيد من العناية والفحصيأتي 

  :اشتباه فى غسل أموال
  

التحويالت الصادرة أو الواردة بمبالغ كبيرة بما اليتناسب مع نشاط طالب التحويل أو  −

 .المستفيد

التى ال يتناسب مجموعها خالل فترة زمنية المتكررة  أو الواردة التحويالت الصادرة −

 .طالب التحويل أو المستفيدمعينة مع نشاط 



                
 

  لشركات حتويل األموالالضوابط الرقابية 
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

التحويالت المتكررة الواردة من أطراف مختلفة ال تربطها عالقة واضحة بالعميـل،    −

 .أو تلك الصادرة من العميل لتلك األطراف

رة بصفة منتظمة من مناطق تشتهر بجـرائم معينـة، مثـل    تلقي تحويالت بمبالغ كبي −

ليست لديها نظم فعالة لمكافحة تشتهر بأنها تجارة أو زراعة المخدرات ، أو من دول 

 .غسل األموال أو تمويل اإلرهاب

خـالل  العميـل  نفس ب الخاصةالتحويالت الصادرة و حجم التحويالت الواردةتقارب  −

 .حمبرر واضن ود فترات زمنية قصيرة

ـ باالستفسار عن النظم المطبقة للتعرف  بصورة غير عاديةـ العمالء الذين يهتمون   −

على العمليات غير العادية، أو معايير االشـتباه، أو إجـراءات اإلخطـار الخاصـة     

 .بالعمليات المشتبه فيها

دون أو أماكن عملهـم  مع فروع تكون بعيدة عن مقار إقامتهم  يتعاملونالعمالء الذين  −

 .واضح مبرر

 .بقدر مبالغ فيه من السريةعملياتهم إحاطة  ونطلبالعمالء الذين ي −

دون مبرر واضـح، أو   الجهةالعمالء الذين يطرأ تغير واضح في نمط تعامالتهم مع  −

 .معلومات عن تورطهم في أنشطة غير مشروعة للجهةترد 

 .دون مبرر واضح جهةالتغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد موظفي ال −
 

א−٢ א א א א
א

  

 .اإلرهابتدعيم  عنهايشتهر التحويالت التى ترد من أو ترسل الى دول  −

 .التحويالت الواردة الى مستفيدين ينتمون إلى دول مرتبطة بأنشطة إرهابية −
 

  


