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  الضوابط الرقابية للبنوك
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1 

شأنبللبنوك الضوابط الرقابية   

فحة غسل األموال ومتويل اإلرهابمكا  

  مقدمة
  

أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية للبنوك  ٢٠٠٣من فبراير سنة  ١٩بتاريخ 

وذلك في ضوء أحكام قانـون مكافحــة غسل األموال الصـادر  بشأن مكافحة غسل األموال ، 

البنـوك  وأولها ماليـة التزامات على المؤسسات الوما ورد به من  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠بالقانون رقم 

  .العاملـة فى مصـر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك األجنبية العاملة في مصر
  

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

 لتوصيات األربعينوتم تحديث ا، 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 صدرت أ، كما  ٢٠٠٣

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

  .بها االلتزامل الظاهرتين يتعين على الدو
  

روعي فيها للبنوك في شأن هذه المكافحة ، إصدار ضوابط رقابية جديدة قد استلزم ذلك و

ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسـة العمليـة في مجال األخذ في االعتبار تلك المستجدات و

يـل تلـك   مع تحسـين وتفع  ،مكافحة الفتـح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية وإجراءات 

الجهود بما يتواءم مع المتغيرات العالمية في هذا المجال ، وبحيث يتم االلتزام بهذه الضوابط بكل 

  .العاملـة في مصـروفروع البنوك األجنبية البنوك دقة من قبل 
  

للبنوك العاملة فـي  في الخارج أيضاً على كافة الفروع المشار إليها كما تسري الضوابط 

الواردة بهذه الضوابط عن تلـك المفروضـة   تزامات لاالاختالف ي حالة ف مصر مع مراعاة أنه

بما ال يتعارض مـع التشـريعات أو التعليمـات     األشديتم تطبيق االلتزامات بالدولة المضيفة ، 

عدم القدرة ، مع مراعاة إبالغ البنك المركزي المصري في حالة الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة 

نتيجـة لتلـك التشـريعات أو     سليمة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابتطبيق تدابير على 

 .التعليمات
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  قواعد التعرف على اهلوية: أوالً 
  

التـي  واألوضاع القانونية للعمالء االلتزام بقواعد التعرف على الهوية يتعين على البنوك 

الالئحـة  مـن  ) ٣(ادة من الم) ١٣(حكم البند إعماالً ل -تصدر عن وحدة مكافحة غسل األموال 

ـ  رئيس مجلس الـوزراء  قرارالتنفيذية لقانـون مكافحــة غسل األموال الصادرة ب ) ٩٥١(م رق

واألوضـاع   لتعرف على الهويةه الداخلية لواعدقيام كل بنك بوضع قوذلك لدى  - م٢٠٠٣لسنة 

ـ يدالمسـتفي وكذلك  االعتباريةللعمالء من األشخاص الطبيعيين أو األشخاص القانونية  ن ين الحقيقي

  .البنوك المراسلةو

  اإلرهابومتويل  املدير املسئول عن مكافحة غسل األموال: ثانياً 
  

هو المسئول عن مكافحـة غسـل األمـوال    بالبنك لتزام يكون المدير المسئول عن اال

مكافحة غسـل   خطار وحدةإثناء غيابه ، مع أيحل محله يتم تحديد من ، وبه وتمويل اإلرهاب 

يراعى في تحديد المدير المسئول ومن يحل محلـه عنـد   و، ى حالة تغيير أى منهماف األموال

  :والمهام المبينة فيما يأتيوالصالحيات ، وأن تكون له الضمانات المعايير اآلتية غيابه 
  

אא−١ א אא
المسئول عن مكافحـة   لمديرتحديد ا لدىالتالية يير معاباللتزم يبنك أن كل 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 

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

في أداء مهامه وأن تُهيأ له الوسائل الكفيلة للقيام بهذه المهام على نحو يحقق الغـرض منهـا ،   

  :ويستلزم ذلك ما يأتي
  

عن  مسئوالً اًمديرباعتباره أعمال إليه تتعارض مع مهامه  ةإسناد أيعدم  •

  .المكافحة
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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 بالبنك لتنفيذ تلكبمن يلزم من العاملين 

إلـى   وأفي البنـك  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 يات ميع إجراءات تلقيه تقارير العملكفل السرية التامة لجأن تُ •

وإخطـار  المشار إليها ، وما يتم في شأنها من فحـص   االشتباهوتقارير 

 .لوحدة مكافحة غسل األموال
   

א−٣ א א א אמ
  

تتحدد مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فـي    

 إليـه أن يوكـل  يتعين  وبصفة عامةوالنظم المطبقة به، نك وموارده وفقاً لحجم البكل بنك 

  :اآلتيةالمهام 
  

التي تتيح أنظمة البنـك الداخليـة توفيرهـا لـه     فحص العمليـات غير العاديـة  -أ 

العمليـات المشتبه فيها التى ترد إليه من العـاملين بالبنـك مشفوعــة    فحص و

 .ن أيـة جهـة أخـرىترد إليـه مالتى باألسباب المبررة لها ، أو 
 

القيام بإخطار وحدة مكافحـة غسل األمـوال بالعمليات التي تتضمن شبهة غسل  -ب 

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

 

، هاأية شـبهة بشـأن  التي يتبين له عدم وجود ت بشأن حفظ العمليات اتخاذ القرارا -ج 

 .الحفظإليها فى  استندب التى األسبا تضمن القراريويجب أن 
 
  

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

،  مجـال واإلجراءات المتبعة بالبنك في هذا الوالنظم ،  األموال وتمويل اإلرهاب

 .لمستجدات المحلية والعالمية مواكبتها ا، و زيادة فاعليتها وكفاءتهاوذلك بهدف 
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على التزام جميع فروع البنك بتطبيق أحكام القوانين وميدانياً مكتبياً اف العام اإلشر -ه 

والضوابط الرقابية والنظم الداخلية بالبنك في شأن مكافحة غسل األموال وتمويـل  

 .اإلرهاب

فى شأن وضـع خطـط التـدريب    بالبنك  المختصةدارة اإلالتعاون والتنسيق مع  -و 

، واقتـراح   غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب  بالبنك في مجال مكافحة  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      عرضه على مجلس اإلدارةو،  وتمويل اإلرهاب بالبنك

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

 البنـك مشفوعاً بمالحظات وقـرارات مجلـس إدارة    مكافحة غسل األموال وحدة

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

العمليات غيـر  بشأن التي يتناولها التقرير الجهود التى تمت خالل الفترة  •

  .وما اتخذ فى شأنها المشتبه فيها ،العمليات و العادية

ما تسفر عنه المراجعة الدورية لنظم وإجراءات مكافحة غسـل األمـوال    •

ومقترحات تالفيها ، بما  وتمويل اإلرهاب المتبعة بالبنك من نقاط ضعف

ذلك التقارير التي تتيحها أنظمة البنك الداخلية عـن العمليـات غيـر     في

  .العادية 

اإلجراءات أو النظم الداخلية أو تعديالت على السياسات من  اؤهما تم إجر •

التي بالبنك في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل الفترة 

 . التقرير يتناولها

بيان مدى االلتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة خالل فترة التقرير لإلشراف  •

تحقق من التزامها بتطبيق العام مكتبياً وميدانياً على مختلف فروع البنك لل

أحكام القوانين والضوابط الرقابية والنظم الداخلية في شأن مكافحة غسـل  

 .األموال وتمويل اإلرهاب

عرض الخطة الموضوعة لإلشراف العام مكتبياً وميدانياً على فروع البنك  •

 .خالل الفترة التالية للتقرير

في مجـال  لعاملين بالبنك لالبرامج التدريبية التي تم عقدها تفصيلي ببيان  •

 .المشار إليهامكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل الفترة 
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إجراءات اإلخطار عن العمليات الىت يشـتبه فـى أنهـا تتضـمن غسـل : ثالثاً 
  متويل إرهاب وأأموال 

  

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

وذلك بغض النظر عن حجم  العمليات،بما في ذلك محاوالت إجراء تلك  اب،إرهتمويل 

 .العملية
 

ألسباب والدواعى التى استند إليها البنك فى تقرير تفصيالً ليتعين أن يتضمن اإلخطار  - ٢

 .مشتبه فيهاأن العملية 
  

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

كافة به ، وأن ترفق تعليمات استيفائه به مرفقاً والذي تم إرساله إلى البنك غرض ال

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

 .إليهاالمشار استيفاء النموذج 
    

كحد  ـباإلخطار ار عن العمليات المشتبه فيها أن ترفق ـيتعين على البنوك لدى اإلخط - ٤

 :اآلتيةصور المستندات ـ أدنى 
  

 .طلب فتح الحساب •
  

 .مستند تحقيق الشخصية •
  

 .اللعملية المشتبه فيهالمؤيدة المستندات  •
 

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

جراءات اإلخطار التى تتخذ إجراء من إ أيعن مكافحة غسل األموال وتعديالته قانون 

، أو أو تمويل إرهاب فى شأن المعامالت المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال 

 .عن البيانات المتعلقة بها 
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  واملستندات  االحتفاظ بالسجالت:  رابعاً 

אאא−١ א אא
  

  :ييأتاالحتفاظ بما  البنكعلى يتعين 

طلبـات فـتح   على أن تتضمن ، سجالت ومستندات العمالء والمستفيدين الحقيقيين  -أ 

ـ كـانوا  سـواء   تحقيق الشخصية الخاصة بهمصور مستندات و الحسابات  اًأشخاص

 .هموكذا صور المراسالت التى تتم مع،  اعتبارية اًطبيعيين أو أشخاص

تتضـمن  ، علـى أن   مالءالمتعلقة بالعمليات التى تتم مع الع السجالت والمستندات -ب 

  .لتعرف على تفاصيل كل عملية على حدةلكافية بيانات 

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

السجالت الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، على أن تتضمن صور اإلخطارات عـن   - د 

انـات والمسـتندات   العمليات التي تم إرسالها إلى وحدة مكافحة غسل األموال والبي

 .المتعلقة بها

سجالت ومستندات التقارير التي تم اتخاذ قرار بحفظها من قبل المدير المسئول عن  -ه 

  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

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

يحصل عليها العاملون بالبنك في مجال مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب،   

اإلدارات التي يعملـون بهـا، ومحتـوى البرنـامج     / وأسماء المتدربين، واألقسام 

 .التدريبي ، ومدته ، والجهة التي قامت بالتدريب سواء بالداخل أو بالخارج
 

א−٢ א אא
  

المسـتندات  بالسـجالت و مراعاة الشروط اآلتيـة لـدى االحتفـاظ    على البنك يتعين 

  :فى البند السابقالمنصوص عليها 
  

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

 .فى مكان آخر منهااحتياطية 
  

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

 .دون تأخيروواف بشكل يتم طلبها أية بيانات أو معلومات  يتم توفير وبحيث
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א−٣
  

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

  :يأتيها وفقا لما حسب أنواع بهابدء فترة االحتفاظ 
  
א א א  א

الحسـاب ، أو مـن    قفـال ايتم االحتفاظ بها لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ 

  .تاريخ انتهاء العملية بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها لعمالء ليست لديهم حسابات
  

אא א אאא מ
أو من تاريخ  الحساب، قفالاسنوات من تاريخ خمس يتم االحتفاظ بها لمدة ال تقل عن 

  .انتهاء العملية بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها لعمالء ليست لديهم حسابات
  

אא א א
 

  :يأتياألقل بكل مما يراعى أن يتم االحتفاظ لمدة خمس سنوات على 
 

 .وذلك من تاريخ صدور التقرير تقارير العمليات غير العادية •

  

إلـى وحـدة   تم إرسـالها   التيالمشتبه فيها  الخاصة بالعملياتسجالت ال •

 صـدور حـين   إلىأو ، تاريخ إرسالها وذلك من مكافحة غسل األموال 

 .قرار أو حكم نهائى فى شأن العملية أيهما أطول

 

قبـل  من  تم اتخاذ قرار بحفظها التيتقارير االشتباه ندات مستسجالت و •

مـن  وذلـك  المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 .تاريخ اتخاذ القرار بحفظها

  

من تاريخ انتهاء البرنـامج  وذلك ،  السجالت الخاصة بالبرامج التدريبية •

  .التدريبي
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  نظم الضبط الداخلي: خامساً 
  

لضوابط الرقابية للتشريع واالبنك وضع النظم الداخلية المناسبة للتطبيق السليم يتعين 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 واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفيها ، مع مراعاة لقصور فيها مواطن الضعف أو ا
    

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

من مجلس اإلدارة أو المدير اإلقليمي لفروع البنوك األجنبية بغرض التطبيق 

، مع مراعاة تحديثها السليم للتشريع والضوابط الرقابية الصادرة فى هذا الشأن

 .بصفة مستمرة
 

وضع إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسـل األمـوال وتمويـل     .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

وضعها تحـت  و، أو التى تتم مع عمالء مشتبه فيهم غير العادية ات ـلعمليا

 . اإلرهابنظر المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل 
  

وضع آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بالنظم الداخلية الموضـوعة لمكافحـة    .٤

 .عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 
الداخلية، بالتنسيق مـع المـدير    يفة المراجعةوظالتي تكفل قيام  النظموضع  .٥

ـ فحـص  ب ،المسئول عن مكافحة غسل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب    نظم ال

فعاليتها في مكافحة عمليات غسـل األمـوال   كفاءتها وللتأكد من الموضوعة 

واقتراح ما يلزم الستكمال ما يكون بها من نقـص أو مـا    ،وتمويل اإلرهاب

 .تحتاجه من تحديث وتطوير
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  التدريب يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب: سادساً 
  

ـ  برامج مستمرةخطط ويتعين على البنك وضع  العـاملين  تدريب ل ـ سنوياً على األقل 

بهدف زيادة كفاءتهم فى االلتزام الدقيق بالقواعد والنظم المقـررة لمكافحـة غسـل األمـوال     فيه 

واالتجاهات العامة ساليب التطورات الجديدة المتعلقة باألطالعهم على اضمان وتمويل اإلرهاب، و

والعالمية واإلقليمية والمستجدات المحلية  ونظم مكافحتها، غسل األموال وتمويل اإلرهابلعمليات 

وحدة مكافحة غسـل  وبين  البنوكبالتنسيق بين وتنفيذها  ويكون وضع هذه البرامج فى هذا الشأن،

  :أتييعلى أن يراعى ما  ،األموال
  

 .به يكون التدريب شامال لكافة وحدات البنك وكافة العاملينأن  .١

  

بالمعاهـد  أو المصري بالمعهد المصرفي  التدريبيةبرامج الفى تنفيذ  االستعانة .٢

مكافحـة  مجـال   المتخصصة التى تنشأ لهذا الغرض أو يكون التدريب فى 

و خارجية ، محلية كانت أ ، من بين أغراضهاوتمويل اإلرهاب غسل األموال 

مع االستفادة بالخبرات المحلية والدولية فى هذا الخصوص ، ويكـون ذلـك  

وحدة مكافحة غسـل  فى إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التى تضعها 

 . األموال

  

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

ين يتم ترشـيحهم لحضـور بـرامج    فيما يتعلق باختيار العاملين الذاإلرهاب 

 .تدريبية في هذا المجال
 

أن يتم إخطار وحدة مكافحة غسل األموال بكافة البيانات الخاصـة بـالبرامج    .٤

 .)و(١-والسالف بيانها في البند رابعاًالمشار إليها 
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املؤشرات االسرتشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه يف أنها : سابعاً 
  و متويل إرهابتتضمن غسل أموال أ

  

א−١ א א א א
  

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

الكافية للعاملين في البنك بأحكام قانون مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ولهذه الضوابط 

والمعلومات التي تتوفر من التدريب ، وفيما  ضالً عن الخبرة المكتسبة من الممارسةالرقابية ف

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

  :اشتباه فى غسل أموال
   

א א
 

  .ناسب مع نشاط العميلاإليداعات النقدية الكبيرة بصورة غير عادية بما ال يت −

معينـة مـع   زمنية اإليداعات النقدية المتكررة التى ال يتناسب مجموعها خالل فترة  −

 .نشاط العميل

العمالء الذين يستخدمون حسابات متعددة فى إيداع مبالغ نقدية يكون مجموعها كبيرا  −

 .قصيرة خالل فترة زمنية 

ل فترات زمنية قصيرة الى جهة أخرى النقدية الكبيرة التى يتم تحويلها خال اإليداعات −

 .م بتحويلهاوقيل الذين يالترتبط بشكل وثيق بنشاط العم

اإليداعات النقدية المتكررة من قبل أشخاص أو جهات مختلفة فـى حسـابات أحـد     −

هذه هؤالء األشخاص أو العمالء لغرض غير واضح ودون أن يكون ثمة عالقة بين 

 .العميلبين الجهات و

ل الذي يستعمل الشيكات أو األدوات يلنقدية بمبالغ كبيرة التى يقوم بها العماإليداعات ا −

 .النقد بشكل كبيربال يتطلب نشاطه التعامل  أوعادة  المصرفية األخرى

 خالل فترة زمنيـة قصـيرة  اإليداعات النقدية المتكررة فى عدة فروع للبنك الواحد  −

 .ة أشخاص آخرينأو بواسط هسواء تم ذلك عن طريق صاحب الحساب نفس

الزيادات الكبيرة في اإليداعات النقدية دون مبرر واضح لتلك الزيادات، وخاصـة إذا   −

ما كان يتبع هذه اإليداعات تحويل هذه الزيادات في خالل فترة قصيرة إلى حسـابات  

 .أخرى ال تربطها بالعميل صلة واضحة
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جهزة الصـرف واإليـداع   الكبيرة التي تتم باستخدام أأو المسحوبات عمليات اإليداع  −

أو  اآللي لتجنب االتصال المباشر مع موظفي البنك، خاصة إذا كانت هذه اإليـداعات 

 .ال تتماشى مع طبيعة نشاط العميل المسحوبات

 .الحسابات الراكدة أو غير النشطة منالنقدية الكبيرة والمسحوبات  اإليداعات −

 .مبرر واضحدون  تكرار سحب األموال بعد إيداعها بفترات قصيرة −

ل الذي يقوم باستخدام عدة آالت صرف آلي منفصلة إلجراء معـامالت نقديـة   يالعم −

 .  على نفس الحسابمتزامنة 
  

א א א
  

بنك آخر، بحيث تعود حسابات بلى إبنك العميل بالالقيام بعمليات متعددة من حسابات  −

 .نه العملياتبدأت م الذياألموال مرة أخرى إلى البنك 

ودون قيام عالقة  العميل،بما ال يتناسب مع نشاط تقديم شيكات للتحصيل بمبالغ كبيرة  −

 .الساحب أو المظهر للشيكبين المستفيد وتبرر ذلك واضحة 

الحركات النقدية المدينة والدائنة التي تتم على نفس الحسـاب خـالل فتـرات    تقارب  −

 .مبرر واضحدون  زمنية قصيرة

א
تحويالت بمبالغ كبيرة ـ وبخاصة المصحوبة بتعليمات بالـدفع نقـدا ـ بمـا      تلقي  −

 .اليتناسب مع نشاط العميل

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

 .تلك الصادرة من العميل لتلك األطراف

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

، أو من دول ليست لديها نظم فعالـة لمكافحـة غسـل     تجارة أو زراعة المخدرات

 .األموال أو تمويل اإلرهاب

 .تلقي تحويالت كبيرة من الخارج على حسابات راكدة أو غير نشطة −

ناسب مع ، بما ال يت المتكررة أو بمبالغ كبيرة وتكون ممولة نقداًالصادرة التحويالت  −

 . نشاط العميل

 .التحويالت المتكررة التى ال يتناسب مجموعها خالل فترة معينة مع نشاط العميل −

استخدام العميل لحسابه كحساب وسيط لتحويل األموال فيما بين أطراف أو حسـابات   −

 .أخرى
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אא א א  א
 

 .مع طبيعة وحجم نشاط العميلأو قيمتها ماشى نوعها بضاعة ال يت استيراد أو تصدير −

باالعتمـاد   بينـة البضاعة الم بدرجة كبيرة بين قيمةختالف االوجود مؤشرات على  −

 .قيمتها الحقيقيةوبين أو مستندات التحصيل المستندي 

أو  تعديل اسم المسـتفيد مـن االعتمـاد المسـتندي    دون مبرر واضح طلب العميل  −

 .ل الدفعقب مستندات التحصيل

بما ال يتناسـب  ت مستندية أو التعامل من خالل مستندات التحصيل دااعتما فتحتعدد  −

 .مع نشاط العميل

عتمادات مستندية مقابل ضمانات مالية ال تتناسب مع حجم نشاط العميل وسابقة افتح  −

 .تعامالته مع البنك

لها عالقـة  وجود شروط دفع تبدو غير عادية ، أو الدفع لصالح أطراف أخرى ليس  −

 .عتماد المستندى أو مستندات التحصيلواضحة باال
 

א
 

 .صدار خطابات ضمان بما ال يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط العميلإتعدد  −

تسييل خطابات ضمان بعـد فتـرة قصـيرة مـن     واضح  ردون مبرطلب المستفيد  −

 .من قبل البنك اإصداره

مالية ال تتناسب مع حجم نشاط العميل وسابقة  إصدار خطابات ضمان مقابل ضمانات −

  .تعامالته مع البنك
  

א
  

أو تقـديم العمـالء المقترضـين     ،طلب االقتراض بضمان أصول مملوكة آلخـرين  −

 .خرين، مع عدم وجود صلة واضحة تربطهم بهمآلضمانات إضافية مملوكة 

مل خارج الـبالد بـدون   تسهيالت ائتمانية مقابل ضمانات من بنك يععلى الحصول  −

 .سبب واضح لذلك

دون وضـوح   ، طلب العميل المقترض سرعة تحويل مبلغ القرض إلى بنوك أخرى −

 .الغرض من ذلك

، من قبل العميل أو أطـراف أخـرى   للمديونيات السداد المبكر بصورة غير متوقعة  −

 .خاصة بالنسبة للعمالء المتعثرين
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א  א
 

بمبالغ تفوق الحد الممنـوح للعميـل أو الرصـيد    دون مبرر واضح ذية عمليات التغ −

 .المستخدم

تكرار قيام العمالء باستخدام كامل حد البطاقة، ثم القيام بالسـداد الكامـل للرصـيد     −

 .المدين

 .تكرار سحب الحد األقصى للسحب النقدى اليومى المقرر للبطاقة −

  
א אא א

 

 .شراء أو بيع عمالت أجنبية بمبالغ كبيرة بما ال يتناسب مع نشاط العميل −

ة ال يتناسب مجموعها خالل فتـر  لعمالت أجنبية متكرربيع شراء أو إجراء عمليات  −

 .معينة مع نشاط العميل زمنية

الطلبات المتكررة للحصول على الشيكات السياحية، وغيرهـا مـن األدوات القابلـة     −

 .ال يتناسب مع نشاط العميلللتداول بما 

א א
 

 .قيام العميل بزيارات متكررة بشكل غير عادى للخزينة الخاصة به −

خاصـة  ـ دون مبرر واضح ـ    احتفاظ العمالء غير المقيمين بمنطقة البنك بخزائن −

 .توافر هذه الخدمة فى البنوك العاملة بالمنطقة التى يقيمون بها فى حالة

 .الء الذين يستأجرون العديد من الخزائنالعم −
  

א
 

البنكنوت من فئات صـغيرة   أوراقالذين يسعون لتبديل كميات كبيرة من  األشخاص −

 .دون مبرر واضحالى فئات كبيرة 

، غير صحيحةأو يقدمون معلومات ون عن توفير معلومات كافية، العمالء الذين يمتنع −

طبيعة الغرض من التعامل على الحساب أو مثل  النشاط،شخصية أو عن كانت  سواء

   .من التعامل على الحساب نالمستفيدين الحقيقييعن أو  النشاط

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

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

 .العمليات المشتبه فيهاب
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العمالء الذين يتم استخدام حساباتهم في تلقى وصرف مبالغ كبيرة ليس لهـا غـرض    −

  .الحساب ونشاطهصاحب واضح أو عالقة واضحة ب

  .هفيأو الظهور مباشرة العمالء الذين يتجنبون االتصال بالبنك  −

قها بعد فترة صغيرة الحسابات التي تتلقى إيداعات نقدية او تحويالت متعددة ثم يتم غل −

 .أو تركها في حالة ركود

 .التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد موظفي البنك دون مبرر واضح −
  

אאא−٢ א א
    

الحسابات التى تتم بها إيداعات أو تتلقى تحويالت من جهـات محليـة أو أجنبيـة ال     -أ 

  .ربح ، وخاصة إذا كانت هذه الجهات في دول تشتهر بتدعيم اإلرهابتهدف لل

 ال تهدف للربح بما ال يتماشى من حيث النمط أوجهة العمليات التى تتم على حساب  -ب 

 .الجهةالحجم مع غرض ونشاط 

ال تهـدف للـربح،   جهـة  بحساب  أجنبية،من جهات خاصة  ضخمة،وجود تبرعات  -ج 

 . بينهماط وخاصة دون وجود عالقة واضحة ترب

 .اإلرهابتدعيم  عنهايشتهر التحويالت التى ترد من أو ترسل الى دول  - د 

 .التحويالت الواردة الى مستفيدين ينتمون إلى دول مرتبطة بأنشطة إرهابية -ه 

من مصدر غيـر معـروف يكـون    كبيرة حسابات األفراد التي ترد إليها تحويالت  -و 

 .الغرض المعلن منها تمويل نفقاتهم المعيشية
 


