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ـــدابير التـــي اتخـــذتها يشـــتمل هـــذا التقر  ـــةيـــر علـــى لمحـــة عامـــة عـــن الت لمعالجـــة أوجـــه القصـــور الرئيســـية المرتبطـــة  جمهوريـــة مصـــر العربي
يشـير التقـدم الملحـوظ إلـى أنـه تــم . منـذ تـاريخ التقيـيم األخيـر" ملتزمـة جزئيــا"أو " غيـر ملتزمـة"بالتوصـيات التـي حصـلت بشـأنها علـى درجـة 

 ، والخاصــة األولـــى، والخاصـــة٢٣ ،١٣، ٥رقـــم قصـــور الرئيســية خاصـــة تلـــك المرتبطــة بالتوصـــيات اتخــاذ إجـــراء كـــاف لمعالجــة حـــاالت ال
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  . نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامجموعة العمل المالي لم ٢٠١٥© 
  
ويمكن الحصول على إذن . ال يجوز القيام بإعادة إصدار هذا المستند أو ترجمته أو نشره دون الحصول على إذن مسبق. جميع الحقوق محفوظة

: عنوان البريد اإللكتروني(يابإعادة إصدار هذا المستند أو ترجمته أو نشره من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريق

info@menafatf.org.(  
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  لجمهورية مصر العربية الخامستقرير المتابعة 
  طلب االنتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

  

  مقدمة  .أ 
ونتيجة لما . م٢٠٠٩مايو  ١٩في  )مصر(العربية  لجمهورية مصر تبادلتقرير التقييم الم التاسعاالجتماع العام اعتمد  .١

تقرير  مصر توقدم. تبادلجراءات عملية التقييم المإلمتابعة العادية وفقًا لعملية ال مصرأخضعت جاء في هذا التقرير، 
م، وتقرير ٢٠١٣مايو تقرير المتابعة الثالث في و ، م٢٠١٢مايو الثاني في  تقرير المتابعةو  ،م٢٠١١مايو المتابعة األول في 

في  ارغبتهإلى  العشرونالعام  االجتماعإلى أن ينظر  اعن تطلعه مصر تأعربوقد  .م٢٠١٤المتابعة الرابع في يونيو 
 . الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين

 

نـــوفمبر (الثـــاني عشـــر يســـتند هـــذا التقريـــر علـــى إجـــراءات الخـــروج مـــن عمليـــة المتابعـــة المعتمـــدة خـــالل االجتمـــاع العـــام  .٢
، ويتضــمن )م٢٠١٣ســبتمبر  –أغســطس (والتعــديالت التــي أقــرت علــى اإلجــراءات مــن االجتمــاع العــام اإللكترونــي  )م٢٠١٠
ــًا عــن التــدابير المتخــذة مــن قبــل  وصــفاً  ـــالمصــنفة  ٢والرئيســية ١فيمــا يتعلــق بالتوصــيات األساســية مصــرتفصــيليًا وتحليلي غير ب

يتضـمن التقريـر أيضـًا وصـفًا وتحلـيًال للتوصـيات األخـرى و . المشار إليه أعاله تبادلي تقرير التقييم المملتزمة وملتزمة جزئيًا ف
مكافحــة بنظــام الئحــة بــأهم القــوانين والمســتندات المتعلقــة  ١ونــورد فــي الملحــق رقــم . ملتزمــة جزئيــًا أو غيــر ملتزمــةبالمصــنفة 

 . مصر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في
  

حسـب مـا يـراه  -ينظر االجتماع العام في إخراج الدولة من عملية المتابعـة العاديـة إذا كـان لـديها راءات أن تتطلب اإلج .٣
نظـــام فعـــال لمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب يكـــون قـــد مكنهـــا مـــن تطبيـــق التوصـــيات األساســـية  -العـــام  االجتمـــاع

مــع األخــذ فــي االعتبــار أنــه لــن يــتم تعــديل درجــات االلتــزام " كبيــرملتزمــة إلــى حــد "أو " ملتزمــة"والرئيســية بدرجــة تقابــل درجــة 
  .األصلية

  

لجمهورية مصر  تبادلتقرير التقييم المل وفقاً  توصية ٢٣بمجموع  ةوغير ملتزم جزئياً  ةملتزمب مصر تم تصنيفسبق أن  .٤
 :على النحو التالي ،م٢٠٠٩ الصادر عامالعربية 

  يًا أو غير ملتزمةملتزمة جزئالتوصيات األساسية المصنفة 
   ٢، خ١٣ ،٥

  التوصيات الرئيسية المصنفة ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمة
  ٥، خ ٣ خ، ١خ  ،٢٣

  توصيات أخرى مصنفة ملتزمة جزئياً 
، ٧، خ٣٣، ٣٢، ٢٩، ٢٥، ٢٢، ١٧، ١٦، ١٥، ١٢، ١١، ٩، ٧ ،٦
    ٩خ

  توصيات أخرى مصنفة غير ملتزمة 
٢٤   

                                                 
 .٤،خ٢، خ١٣، ١٠، ٥، ١: التوصيات األساسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي ١
 .٥، خ٣،خ١، خ٤٠، ٣٦، ٣٥، ٢٦، ٢٣، ٤، ٣: عمل المالي هيالتوصيات الرئيسية حسب تصنيف مجموعة ال ٢
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٤ 
 

تقريـرًا كـامًال عـن ) السـكرتارية(المجموعـة لسكرتارية  مصر تج من عملية المتابعة، فقد قدموكما تقضي إجراءات الخرو  .٥
السـكرتارية بإعـداد تقريـر تحليلـي تفصـيلي عـن التقـدم قامـت بنـاًء علـى ذلـك ، و تبـادلالمحرز منذ اعتماد تقرير التقيـيم الم مالتقد

عـن  المصـنفة غيـر ملتزمـة أو ملتزمـة جزئيـًا، متضـمنًا تحلـيالً  فيمـا يتعلـق بالتوصـيات األساسـية والرئيسـية مصـر هتالذي أحرز 
مـزودًا بـبعض  المصـريةوقـدمت السـكرتارية تقريرهـا إلـى السـلطات . التوصيات األخرى المصنفة غيـر ملتزمـة أو ملتزمـة جزئيـاً 

بتوفير جميـع المسـتندات وتم األخذ بالتعليقات المقدمة من قبل جمهورية مصر العربية، وقامت مصر  ،االستفسارات والطلبات
 .والمعلومات المطلوبة من قبل السكرتارية خالل هذه العملية

 
طبيعـة مكتبيـة وبالتـالي فهـو أقـل  وإن هـذا اإلجـراء ذ: كمالحظة عامة لجميع طلبات الخروج من عملية المتابعـة العاديـة .٦

لمصنفة غير ملتزمة أو ملتزمة جزئيًا، وبالتالي لـن ركز التحليل على التوصيات اوي. تبادلتفصيال وشموًال من تقرير التقييم الم
النظــر فــي القـــوانين ويســتند هــذا التحليــل إلــى  .يــتم اســتعراض ســوى جــزء مــن نظــام مكافحــة غســل األمـــوال وتمويــل اإلرهــاب

يـيم مـدى إحـراز ولتق. واللوائح وغيرها من المواد للتحقق من اإللتزام الفني للتشريعات المحلية مع معايير مجموعة العمل المالي
تقدم كاف، يؤخذ بعين االعتبار الفعالية إلى أقصى حد ممكن في المراجعة المكتبية والورقية وذلك من خالل مراجعة البيانـات 

وٕان أية خالصـة أو اسـتنتاج فـي هـذا التقريـر ال يحكـم مسـبقا علـى نتـائج عمليـات التقيـيم فـي المسـتقبل، إذ . المقدمة من الدولة
  .تبادلمعلومات لم يتم التحقق منها ميدانيًا وليست شاملة كما هو الحال في التقييم الم أنها تستند إلى

  
 :العام االجتماعالخالصة والتوصية إلى   .ب 

  
  :التوصيات األساسية

تــم معالجــة أوجــه القصــور المتعلقــة بهــذه  ):العنايــة الواجبــة فــي التحقــق مــن هويــة العمــالء( الخامســةالتوصــية  .٧
جميــع المؤسســات الماليــة للضــوابط الرقابيــة فــي إخضــاع تــم حيــث  ،قــانون مكافحــة غســل األمــوالديل التوصــية مــن خــالل تعــ

وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل مـن قواعد التعـرف علـى العمـالء ٕاصدار مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، و 
عمـل وطبيعتهـا والرقابـة المسـتمرة علـى العمليـات لتعرف على العمالء والتعـرف علـى الغـرض مـن عالقـة الا بما يشمل اإلرهاب

وتحديـــد المســـتويات الحديـــة للعمليـــات العارضـــة والعمليـــات المتعـــددة التـــي تبـــدو مترابطـــة ببعضـــها الـــبعض والـــزام المؤسســـات 
رف التعبـبالتحقق من الشخص الـذي يعمـل نيابـة عـن العميـل وتحديـد المسـتفيد الحقيقـي والتأكيـد علـى ضـرورة قيـام المؤسسـات 

إنهـاء إلـى  ، باالضـافةبشـكل مسـتمر ءعمـالالتحـديث ملفـات و وتصنيف العمالء حسب درجـة المخـاطر  على المستفيد الحقيقي
 . عالقة العمل في حال تعذر تطبيق إجراءات العناية الواجبة

وصـية وذلـك تمت معالجة أوجه القصـور المتعلقـة بهـذه الت): اإلبالغ عن العمليات المشبوهة(التوصية الثالثة عشر  .٨
وأصــحاب المهــن  المؤسســات الماليــةجميــع إلــزام المشــار إليــه أعــاله حيــث تــم قــانون مكافحــة غســل األمــوال  تعــديلمــن خــالل 

شتبه فـي أنهـا تشـكل متحصـالت أو تتضـمن جريمـة غسـل األمـوال أو ي بإخطار الوحدة عن أي عمليات واألعمال غير المالية
توسيع إطار اإلخطار بحيث يتضـمن  وهو ما يشتمل على ،ه العمليات أيًا كانت قيمتهاتمويل اإلرهاب، أو محاوالت القيام بهذ

عـــن محـــاوالت تنفيـــذ  بـــاإلبالغللقـــانون  الجهـــات الخاضـــعةكمـــا تـــم إلـــزام . أي عمليـــة يشـــتبه فـــي أنهـــا تـــرتبط بجنايـــة أو جنحـــة
 .  جريمة تمويل اإلرهابباالضافة إلى بها،  العمليات المشتبه في ارتباطها بجريمة غسل األموال والجرائم األصلية المرتبطة
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قامت مصر بمعالجة أوجه القصـور المتعلقـة بهـذه التوصـية مـن خـالل  ):تجريم تمويل اإلرهاب(التوصية الخاصة الثانية  .٩
 ةبطريقـالتعديل الذي قامت به على قانون العقوبات، حيث قامت مصـر بتجـريم جمـع األمـوال وتوفيرهـا بـأي وسـيلة كانـت ولـو 

  .أو تنفيذًا لغرض إرهابي نية استخدامها من قبل شخص إرهابيببنية غير مشروعة الستخدامها أو و  ،ةغير مباشر 
  

إلـى حـد  ةملتزمـ"في هذه التوصيات يمكن أن يصنف بدرجـة تقابـل  مصر التزامجة عامة، يمكن القول أن مستوى يوكنت  .١٠
  .على األقل "كبير

  
  :الرئيسية التوصيات

  
تحديـد حيـث تـم  قامت مصر بمعالجة أوجـه القصـور المتعلقـة بهـذه التوصـية): لتنظيم والرقابة والمتابعةا( ٢٣التوصية  .١١

ام السلطات بإصدار تعليمـات ومنشـورات يوق ،األشخاص الخاضعين للقانون، وتفعيل الرقابة عليهاكافة الجهات المشرفة على 
بقيـــة األشـــخاص  بإخضـــاعمعالجـــة أوجـــه القصـــور المتعلقـــة تـــم كمـــا  .تســـاعد المؤسســـات الماليـــة فـــي فهـــم متطلبـــات القـــانون

ذ عــددًا مــن ااتخــتــم لجهــة رقابيــة لمراقبــة االلتــزام بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، كمــا  للقــانون الخاضــعين
 . التحقق من نزاهة المالكين أو المسيطرين على االشخاص المعنويةبهدف  إلجراءاتا
  

، بتمويـل الشـخص اإلرهـابي قةعلالمت القصورتمت معالجة أوجه  ):المتحدةتطبيق أدوات األمم (لى التوصية الخاصة األو  .١٢
 .١٣٧٣و  ١٢٦٧ بتطبيق قرارات مجلس األمن رقم اآلليات المتعلقةوٕاصدار 

  
اءات تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة باعتماد إجر  ):تجميد أموال اإلرهابيين ومصادرتها(التوصية الخاصة الثالثة  .١٣

 .١٢٦٧لتطبيق قرار مجلس األمن رقم  اعتماد إجراءات خاصة، و ١٣٧٣خاصة بتطبيق قرار مجلس األمن رقم 
 

بهذه التوصية من خالل  ةقامت مصر بمعالجة أوجه القصور المتعلق  ):التعاون الدولي(التوصية الخاصة الخامسة  .١٤
 .تجريم تمويل الشخص اإلرهابي

  
  األخرى التوصيات 

  
مـن  مصـرالمتعلقة بالتوصيات األخرى، وتجدر اإلشارة إلى أن اتخاذ قـرار بخـروج  القصور بمعالجة أوجهمصر قامت   .١٥

ال يقدم هذا التقرير تحليًال تفصـيليًا بالنسـبة للتوصـيات و . عملية المتابعة مبني في األساس على التوصيات األساسية والرئيسية
 .األخرى

    
  الخالصة

  
ذلك، وبالتـالي يجـب دولة من عملية المتابعة اتخاذها إجراءات كافية تسمح بـالظر في إخراج تشير إجراءات المتابعة للن  .١٦

نظام فعال لمكافحة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب قـد مكنهـا مـن تطبيـق التوصـيات األساسـية والرئيسـية أن يكون لدى الدولة 
مـع . العتبـار أنـه لـن يـتم تعـديل درجـات االلتـزام األصـليةمع األخـذ فـي ا" ملتزمة إلى حد كبير"أو " ملتزمة"بدرجة تقابل درجة 
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العـــام بعـــض المرونـــة تجـــاه التوصـــيات الرئيســـية إذا مـــا تـــم إحـــراز تقـــدم ملحـــوظ فـــي جميـــع  لالجتمـــاعاإلشـــارة إلـــى أنـــه يتـــوفر 
 ".غير ملتزمة"أو " ملتزمة جزئياً "التوصيات والتي حصلت فيها الدولة على درجة 

  
 ةملتزمـ"فـي هـذه التوصـيات يصـنف بدرجـة تقابـل  مصـر التـزاممسـتوى ألساسـية يمكـن القـول أن فيما يتعلق بالتوصيات ا .١٧

 .على األقل" إلى حد كبير
 

 "التوصـيات يصـنف بدرجـة تقابـل فـي مجمـل  مصـرأما فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية، فيمكن القول أن مسـتوى التـزام  .١٨
  .على األقل" إلى حد كبير ةملتزم

  
علــى درجــة التــزام غيــر ملتزمــة أو ملتزمــة جزئيــًا، فــيمكن  مصــرفيهــا  تبالتوصــيات األخــرى التــي حصــلأمــا فيمــا يتعلــق  .١٩

 . على األقل "إلى حد كبير ةملتزم" في هذه التوصيات يقابل درجة  بشكل عام مصرالقول أن مستوى التزام 
  

 باإلضــافة إلــى حكــم  ل األمــوال،دانــة فــي قضــايا غســباإل اً حكمــ) ١٣(عــدد مصــر فقــد أصــدرت  وفيمــا يتعلــق بالفعاليــة، .٢٠
) ١٣٥٠( م عـدد٢٠١٢توضح اإلحصـائيات تلقـي الوحـدة فـي عـام ف أما بخصوص البالغات،. دانة بجرائم تمويل اإلرهابباإل

إخطـــارًا وتلقـــت فـــي عـــام ) ١٨٢٤(م عـــدد ٢٠١٣، فيمـــا تلقـــت فـــي عـــام م٢٠١١إخطـــارًا فـــي عـــام ) ١١٤٨(إخطـــارًا، و عـــدد
إخطارًا فـي ) ١٦٣(م، وعدد ٢٠١٤خالل عام إخطارًا إلى النيابة العامة ) ٨٩(وتم إحالة عدد .إخطاراً  )٢٠٣٧(م عدد ٢٠١٤

  .وتمويل اإلرهاب بخصوص جرائم غسل األموالم ٢٠١٢إخطارًا في عام ) ١٥٧(م، وعدد ٢٠١٣عام 
 

 ، فـيمكن القـول بـأنمحـددةلواألعمـال والمهـن غيـر الماليـة الـى المؤسسـات الماليـة وفيما يتعلق بفعاليـة الجهـات الرقابيـة ع .٢١
سسات المالية، من حيـث زيـادة عـدد الجـوالت مؤ من الخطوات اإليجابية في سبيل تحسين مستوى مراقبة ال اً مصر اتخذت عدد

بة واإلشراف علـى المؤسسـات االتفتيشية، وتحديث وتطوير األدلة التفتيشية على المؤسسات المالية، بهدف تفعيل إجراءات الرق
قامــت مصــر باتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات التــي تزيــد مــن فعاليــة الجهــات اإلشــرافية علــى األعمــال والمهــن غيــر كمــا . الماليــة
 .المالية

  
علـى األقـل، " ملتـزم إلـى حـد كبيـر"  التـزامبالتوصـيات األساسـية يقابـل درجـة  مصـر التـزاموبما أن مسـتوى ونتيجة لذلك،  .٢٢

على طلـب  االجتماع العام وافقفقد  .على األقل" ملتزم إلى حد كبير " التزامجة يقابل در  بالتوصيات الرئيسية االلتزامومستوى 
، وتقــديم تقريــر التحــديث األول لالجتمــاع العــام جمهوريــة مصــر العربيــة بــالخروج مــن عمليــة المتابعــة إلــى التحــديث كــل عــامين

   .الرابع والعشرين للمجموعة
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 جمهورية مصر العربيةنظرة عامة عن تطور   .ج 
  

  :المتبادل نظرة عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم
 

لمعالجة أوجـه القصـور المشـار  مكافحة غسل األموال قانونعلى تعديل  مصر تركز ، تبادلالممنذ اعتماد تقرير التقييم  .٢٣
نفيـــذ قـــرارات مجلـــس األمـــن وتنفيـــذ باإلضـــافة إلـــى إصـــدار العديـــد مـــن القـــرارات المتعلقـــة بت، تبـــادلإليهـــا فـــي تقريـــر التقيـــيم الم

  .وتعديل قواعد التعرف على هوية العمالء، باإلضافة إلى إصدار عدد من الضوابط الرقابية الدوليةاالتفاقيات 
  

  :اإلطار القانوني والتنظيمي
  

مكافحــة  قــانون علــى جمهوريــة مصــر العربيــةفــي  مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــابلنظــام  يرتكــز اإلطــار القــانوني .٢٤
رقــم  رئــيس جمهوريــة مصــر العربيــة بالقــانونقــرار  وآخرهــاوتعديالتــه،  ٢٠٠٢لســنة  ٨٠غســل األمــوال الصــادر بالقــانون رقــم 

كمـا قامـت مصـر بإصـدار . ، والالئحة التنفيذيـة للقـانونبتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل األموال م٢٠١٤لسنة ) ٣٦(
وبـات، وتـم نشــره فـي الجريـدة الرســمية قمـن قــانون الع) ٧٨(، المتعلـق بتعــديل المـادة م٢٠١٤لسـنة ) ١٢٨(القـانون رقــم القـرار ب

م بهـدف ٢٠١٤لسـنة ) ٣٦(إصـدار القـانون رقـم وجـاء . م، المتضـمن تجـريم تمويـل الشـخص اإلرهـابي٢٠١٤سـبتمبر  ٢١في 
التعــديالت علـى المسـتوى القــانوني وأحــدث القـانون بعـض  .المتبـادلمعالجـة أوجـه القصـور التــي تـم تحديـدها فــي تقريـر التقيـيم 

مــن خــالل تبنــي المــنهج الشــامل فــي تحديــد الجــرائم  لمصــر مــن حيــث توســيع نطــاق الجــرائم األصــلية لجريمــة غســل األمــوال
واألعمـال والمهن للعمالء، بحيث تشمل جميع المؤسسات المالية  العناية الواجبة، ووضع اإللتزامات األساسية لتدابير األصلية
باإلضــافة إلــى تحديــد جهــات اإلشــراف والرقابــة التــي تقــوم بالتأكــد مــن التــزام األشــخاص الخاضــعين لهــا . ليــة المحــددةغيــر الما

لوحـدة مكافحـة غسـل وتقـديم تقـارير المعـامالت المشـبوهة  الرقابـةبمتطلبات تنفيذ القانون، وٕايضاح الواجبـات المتعلقـة باليقظـة و 
مسـتوى الوحـدة، مـن حيـث اختصاصـاتها  ى، أحـدث القـانون بعـض التعـديالت علـىومـن ناحيـة أخـر . األموال وتمويـل اإلرهـاب

  ).١٣٧٣(و ) ١٢٦٧(مجلس األمن رقم وضع اجراءات وآليات لتنفيذ قرارات و التي تقوم بها، 
 

البنـوك العاملـة فـي : من لكالً  في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أصدر البنك المركزي ضوابط رقابيةكما  .٢٥
وأصــــدرت وزارة اإلتصــــاالت . والجهــــات التــــي تباشــــر نشــــاط تحويــــل األمــــوال ،شــــركات الصــــرافةو مهوريــــة مصــــر العربيــــة، ج

لصـــندوق تـــوفير البريـــد والمنتجـــات بشـــأن مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب وتكنولوجيـــا المعلومـــات الضـــوابط الرقابيـــة 
للبريــد، كمـا أصـدرت الهيئــة العامـة لالسـتثمار والمنــاطق الحـرة الضــوابط والخـدمات الماليـة األخــرى التـي تقـدمها الهيئــة القوميـة 

للجهات التي تمارس نشاط التـأجير التمـويلي، وأصـدرت الهيئـة المصـرية بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الرقابية 
 .ات العاملـــة فـــي مجـــال التـــأمينللجهـــبشـــأن مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب الضـــوابط الرقابيـــة للرقابـــة علـــى التـــأمين 

وأصــدرت الهيئــة العامــة لســوق المــال الضــوابط الرقابيــة بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب للشــركات العاملــة فــي 
وأصـدرت الهيئـة العامـة لشـئون . تلقـي األمـوال السـتثمارها وشـركات التوريـقاألوراق المالية والشركات العاملة في مجـال مجال 

. للجهـات التـي تمـارس نشـاط التمويـل العقـاريبشأن مكافحة غسل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب العقاري الضوابط الرقابية التمويل 
قواعـد : المتمثلـة فـيالمعدلـة أما بشـأن وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، فقـد أصـدرت الوحـدة العديـد مـن القواعـد 

الجهـات التـي تباشـر نشـاط تحويـل األمـوال والشـركات العاملـة و شـركات الصـرافة و التعرف على هوية العمـالء لكـًال مـن البنـوك 
الجهـات العاملـة فـي مجـال في مجال األوراق المالية والشركات العاملـة فـي مجـال تلقـي األمـوال السـتثمارها وشـركات التوريـق و 
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أجير التمــويلي وفــي مجــال الخــدمات الجهــات التــي تمــارس نشــاط التمويــل العقــاري والجهــات التــي تمــارس نشــاط التــو التــأمين 
  .المالية للهيئة القومية للبريد

 
  استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األساسية  .د 

  
   )ملتزمة جزئياً (درجة االلتزام : التوصية الخامسة

 
قيقي غيـر مقصـور علـى المستفيد الح تعريف( عدم اكتمال المتطلبات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين: وجه القصور األول

  ).األشخاص الطبيعيين وطبيعة إجراءات العناية الواجبة التي يتم تنفيذها
  

مكافحـة غسـل علـى اختصـاص وحـدة  لقـانون مكافحـة غسـل األمـوال مـن الالئحـة التنفيذيـة) ١٣(الفقـرة ) ٣(تنص المادة  .٢٦
ة واألوضـــاع القانونيـــة للعمـــالء والمســـتفيدين األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب بوضـــع القواعـــد التـــي تســـتخدم فـــي التعـــرف علـــى الهويـــ

وبنـاًء علـى ذلـك، أصـدر مجلـس . من خالل وسائل إثبـات قانونيـة يينالحقيقيين من األشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتبار 
 أمناء وحدة مكافحة غسل األموال قواعد جديدة للتعرف على هوية العمـالء، بحيـث تحـل تلـك القواعـد محـل القواعـد التـي سـبق

، والجهــات التــي تمــارس ٣للتعــرف علــى هويــة العمــالء فــي البنــوكوقــد قــام مجلــس األمنــاء بإصــدار القواعــد  .وأن تــم إصــدارها
، ومجــال الخــدمات الماليــة للهيئــة ٦، وشــركات الصــرافة٥، وشــركات التــأمين٤نشــاط التمويــل العقــاري، ونشــاط التــأجير التمــويلي

شـاط تحويـل األمــوال، والجهـات العاملـة فـي مجـال األوراق الماليـة، والشـركات العاملــة والجهـات التـي تباشـر ن . ٧للبريـدالقوميـة 
 . في مجال تلقي األموال الستثمارها وشركات التوريق

 
الشـخص الطبيعـي الـذي تـؤول لـه فعليـًا : حيـث أصـبح ُيعـرف بأنـهبتعديل تعريف المسـتفيد الحقيقـي تضمنت تلك القواعد  .٢٧

يه، أو الشخص الذي يتم تنفيذ عمليـة نيابـة عنـه، بمـا فـي ذلـك األشـخاص الـذين يمارسـون بالفعـل ملكية العميل أو السيطرة عل
 . سيطرة فعالة على العميل سواء كان شخصًا إعتباريًا أو ترتيبًا قانونياً 

 
ء تلــك مــن عمــال(كمــا طالبــت تلــك القواعــد المؤسســات الماليــة باتخــاذ تــدابير معقولــة للتحقــق مــن هويــة المســتفيد الحقيقــي  .٢٨

باســتخدام معلومــات أو بيانــات مــن مصــادر موثــوق بهــا بمــا يضــمن وصــول تلــك المؤسســات إلــى قناعــة بأنهــا قــد ) المؤسســات
 .تعرفت على المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة لجمع معلومات كافية للتحقق من هوية من ينوب عن العميل

 

                                                 
م، لتلغي بذلك القواعد التي سبق وأن ٢٠١١مارس  ١٦وتاريخ ) ٩٩(اعتمد مجلس أمناء الوحدة القواعد الجديدة للتعرف على العمالء في البنوك بجلسته رقم  ٣

 .م٢٠٠٨فبراير  ٢٥اعتمدها في تاريخ 
يناير  ١٨واعد الجديدة للتعرف على العمالء في شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري في جلسته المنعقدة في تاريخ اعتمد مجلس أمناء الوحدة الق ٤

 . م٢٠١٢
 . م٢٠١٢يناير  ١٨اعتمد مجلس أمناء الوحدة القواعد الجديدة للتعرف على هوية العمالء في شركات التأمين في جلسته المنعقدة في تاريخ  ٥
 .م٢٠٠٨يوليو  ١٤يخ تمد مجلس أمناء الوحدة القواعد الجديدة للتعرف على هوية العمالء في شركات الصرافة لتلغي بذلك القواعد التي سبق وأن اعتمدها في تار اع ٦
لتلغي بذلك القواعد التي سبق وأن اعتمدت في اعتمد مجلس أمناء الوحدة القواعد الجديدة للتعرف على هوية العمالء في مجال الخدمات المالية للهيئة القومية للبريد  ٧

 .م٢٠٠٨سبتمبر  ٢٨تاريخ 
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إجــراءات العنايــة الواجبــة عنــد وجــود شــك لــدى البنــك فــي دقــة البيانــات  تلــك القواعــد المؤسســات الماليــة بتطبيــق كمــا تلــزم .٢٩
، وعنــد التــي حصــل عليهــا ســابقًا لــدى التعــرف علــى هويــة العميــل، أو تقــدير عــدم كفايــة هــذه البيانــات والحاجــة إلــى اســتيفائها

 .إجراء أية عملية تحويل عارضة أيًا كانت قيمتها
 

المؤسســـات الماليـــة بـــالتعرف علـــى هويـــة عمالئهـــم عنـــد إجـــراء عمليـــة عارضـــة كـــذلك تلـــزم القواعـــد الصـــادرة مـــن الوحـــدة  .٣٠
سـابقًا ( ، وأفـادت السـلطات بأنهـا قـد خفضـت الحـدجنيه مصري أو ما يعادلهـا مـن العمـالت األجنبيـة) ٣٠,٠٠٠(تتجاوز مبلغ 

مقيمــين، وبمــا يــتالءم مــع الــذي يتعــين عنــد تجــاوزه تطبيــق إجــراءات التعــرف علــى العميــل اســتجابة لتوصــية ال )جنيــه ٥٠,٠٠٠
  .البيئة المصرية

 
العمــل الخاصــة بهــا وذلــك عنــد بالحصــول علــى معلومــات عــن غــرض وطبيعــة عالقــة  شــركات الصــرافةكــذلك تطالــب  .٣١

  . تطبيق إجراءات العناية الواجبة
  

سسـات الـثالث التـي وجود نقاط ضعف رئيسية بشأن متطلبات العنايـة الواجبـة بـالعمالء بالنسـبة للمؤ : وجه القصور الثاني
أنها غير خاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلـق بنطـاق شـروط التعـرف  في حينتزاول أنشطة مصرفية 

على هوية العمالء، وعدم وجود شرط يتطلب جمع معلومات عن الغرض من عالقة العمـل والهـدف منهـا، أو إجـراء متابعـة 
  . بالعميل إستنادًا إلى المخاطر مستمرة أو تحديث المعلومات الخاصة

  
ســلطة لقامــت مصــر بمعالجــة كافــة أوجــه القصــور مــن خــالل إخضــاع المؤسســات الــثالث التــي تــزاول أنشــطة مصــرفية  .٣٢
قــد نــص القــانون المعــدل علــى توســيع نطــاق المؤسســات الماليــة ف. افحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــابمكفــي مجــال  ةيــرقاب

وٕاخضاع الجهات التي ليس لها سلطة رقابية إلى وحدة مكافحة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب،  الخاضعة لمتطلبات القانون،
بإنشــاء وتهيئــة الوســائل الكفيلــة علــى قيــام وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ) ٧(حيــث نــص القــانون فــي المــادة 

ات المختصـة بالرقابـة، باألنظمـة والقواعـد المقـررة فـي بالتحقق من التـزام كافـة المؤسسـات الماليـة، التـي ال تخضـع لرقابـة الجهـ
مــن بــين المؤسســات الماليــة و . هــذا الشــأن بمــا فيهــا القواعــد والضــوابط ذات الصــلة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب

لتتضــمن  بتعــديل اتفاقيــة إنشــاء المصــرف، لــهقامــت الجمعيــة العامــة ، والــذي المصــرف العربــي الــدوليالــثالث ســالفة الــذكر، 
، كمـــا تســـري علـــى فروعـــه فـــي الـــدول عليـــه ســـريان قـــانون البنـــك المركـــزي والجهـــاز المصـــرفي والنقـــد الســـاري فـــي دولـــة المقـــر

وبالفعـل تـم تسـجيل المصـرف العربـي الـدولي رسـميًا فـي . األعضاء األخرى القوانين المنظمة للمصـارف واالئتمـان السـارية بهـا
ـــ ٥ســـجالت البنـــك المركـــزي بتـــاريخ  ـــه، وبالتـــالي ســـريان جميـــع القواعـــد ٢٠١٢و يوني م باعتبـــاره أحـــد البنـــوك الخاضـــعة لرقابت

وعليـــه، تكـــون تلـــك المؤسســـات الماليـــة مطالبـــة . والضـــوابط الصـــادرة مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي علـــى المصـــرف العربـــي الـــدولي
كافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب بااللتزامات المفروضة على بقية المؤسسات المالية، وبالقواعد الصادرة من قبـل وحـدة م

 .المصرية
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عــدم كفايــة المتطلبــات الخاصــة بــالتعرف علــى الهويــة عنــد التعامــل مــع الصــناديق االســتئمانية : وجــه القصــور الثالــث
  . والترتيبات القانونية األخرى

  
ويـــل اإلرهـــاب لكافـــة قامـــت مصـــر بتعـــديل قواعـــد التعـــرف علـــى الهويـــة الصـــادرة مـــن وحـــدة مكافحـــة غســـل األمـــوال وتم .٣٣

المؤسســات الماليــة، مــن خــالل الــنص علــى اجــراءات التعــرف علــى هويــة العمــالء والمســتفيدين الحقيقيــين بالنســبة لألشــخاص 
والوصـي ) المنشـئ(اإلعتبارية والترتيبات القانونية بحيث تشمل حصول المؤسسة المالية على البيانات الخاصـة باسـم الموصـي

لتعامـل علـى الحسـاب، كمـا تلـزم هـذه اإلجـراءات المؤسسـات الماليـة بـالتعرف علـى أسـماء وعنـاوين والمستفيدين والغرض مـن ا
شـــخص اإلعتبـــاري والترتيـــب القـــانوني، باإلضـــافة إلـــى األشـــخاص المصـــرح لهـــم بالتعامـــل علـــى الحســـاب بالنســـبة لكـــًال مـــن ال

 . التعرف على الشكل القانوني للترتيب القانوني
  

ضعف تطبيق متطلبات الرقابة المستمرة، بما فـي ذلـك بالنسـبة للعمـالء ذوي المخـاطر (  م الفعاليةعد: الرابع وجه القصور
  ). بالعمالء الخالمعلومات الخاصة  المرتفعة، وفي تحديث

  
فــي ســبيل معالجــة أوجــه القصــور المتعلقــة بهــذه التوصــية، قامــت الســلطات الرقابيــة بجهــود كبيــرة فــي مجــال الرقابــة علــى  .٣٤

لماليــة الخاضــعة لهــا، ســواء فــي مجــال التفتــيش الكامــل أو التفتــيش النــوعي علــى مــدى التــزام المؤسســة بمتطلبــات المؤسســات ا
الماليــة  بــالتفتيش علــى المؤسســات جهــات الرقابيــةالوقــد تمثلــت هــذه الجهــود فــي قيــام . مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب

قـــدمتها الســـلطات للتحقـــق مـــن تطبيـــق إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة علـــى  ل الجـــداول التاليـــة إحصـــائياتوتمثـــ ا،الخاضـــعة لرقابتهـــ
 : المؤسسات الخاضعة لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
  إحصائية حول عمليات التفتيش على البنوك): ١(جدول رقم 

عدد البنوك الخاضعة   عدد البنوك اإلجمالي  السنة
  للزيارة 

  دةو عدد المخالفات المرص

٢٦  ١٧  ٣٩  ٢٠١٠  
٢٦  ٨   ٣٩  ٢٠١١  
٣١   ٢٤  ٣٩  ٢٠١٢  
٣١  ١٩  ٤٠  ٢٠١٣  

  
  إحصائية حول عمليات التفتيش التي تمت على شركات الصرافة :)٢(جدول رقم 

  دةو المخالفات المرص عدد المنافذ الخاضعة للزيارة   عدد المنافذ اإلجمالي  السنة
معظم المخالفات تتعلق بالضوابط التشغيلية   ٣٩٢  ٣٩٢  ٢٠١٠

وابط مكافحة غسل األموال وتمويل وض
اإلرهاب الصادرة عن البنك المركزي إلى جانب 

مخالفات لبعض بنود قواعد التعرف على 
  الهوية الصادرة من الوحدة

٣٦٤  ٤٢٤  ٢٠١١  
٣٨١  ٤٤٩  ٢٠١٢  
٤٣٣  ٤٧٨  ٢٠١٣  



  المتابعة الخامس لجمھورية مصر العربية ر تقري
 

١١ 
 

  إحصائية حول عمليات التفتيش التي تمت على شركات تحويل األموال :)٣(جدول رقم 

عدد الشركات   عدد الشركات   امالع
  المخالفات   الخاضعة للزيارة 

 تتعلق مخالفاتمعظم ال  ٢  ٢  ٢٠١٠
 التشغيلية لضوابطبا

 البنك عن الصادرة
والترتيبات النقدية  المركزي

  . الصادرة لها

٢  ٢  ٢٠١١  
٢  ٢  ٢٠١٢  
٢  ٢  ٢٠١٣  

  
  ات التأمينإحصائية حول عمليات التفتيش التي تمت على شرك :)٤(جدول رقم 

عدد   العام
عدد الجزاءات   عدد المخالفات  عدد مرات التفتيش  الشركات 

  المطبقة
  --  ٣  نوعى ١١/شامل  ٢١  ٢٩  ٢٠١٠
   ١٠   ١٠  نوعى ١٢/شامل  ٢٨  ٢٨  ٢٠١١
   ٦  ١٣  شامل ونوعى   ٩  ٣٠  ٢٠١٢
  ٦  ١٤  نوعى ٦/شامل ٢٩  ٣٠  ٢٠١٣

  
  ت على الشركات العاملة في مجال األوراق الماليةإحصائية حول عمليات التفتيش التي تم :)٥(جدول رقم 

عدد الشركات   العام
  عدد الجزاءات المطبقة  عدد المخالفات  عدد مرات التفتيش  اإلجمالى

  ١٢  ١٢  شامل ونوعى ١٤٩  ٥٩٩  ٢٠١٠
  ٨  ٦  شامل ونوعى ٢٤٢  ٦٩٠  ٢٠١١
  ٢٢  ١٢  شامل ونوعى ٤٢٤  ٧٠٤  ٢٠١٢
  ٤  ٥  نوعي ٢٢شامل  ٥٢٦  ٧٠٨  ٢٠١٣
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  إحصائية حول عمليات التفتيش التي تمت على قطاع البريد :)٦(جدول رقم 

عدد مكاتب   السنة
  البريد 

عدد المكاتب 
 ٨والوحدات البريدية
  الخاضعة للزيارة

عدد مرات المرور على 
  المكاتب والوحدات البريدية

  عدد المخالفات 

٣٧٧٤  ١٣٩٠٩  ٤٤١٠  ٣٨٣١  ٢٠١٠  
١٠٢٥  ١١٥٤٦  ٤٠٩١  ٣٨٣١  ٢٠١١  
٢٣٣٣  ١١٦٤١  ٤٤٣٧  ٣٨٣١  ٢٠١٢  
٢١٨٦  ١١٠٩٩  ٤٥٣٩  ٣٨٠٧  ٢٠١٣  

  
ايجابيًا مما يعطي مؤشرًا  ،مستوى الرقابة على المؤسسات المالية وحجم المخالفاتوتوضح اإلحصائيات الواردة أعاله  .٣٥

جدر اإلشارة إلى وت. فعالية تطبيق إجراءات العناية الواجبة من قبل المؤسسات المالية حول جهود الجهات االشرافية لضمان
المركزي قام بوضع دليل للتفتيش على نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على الجهات الخاضعة له،  بنكأن ال

للمتطلبات الواردة في قانون مكافحة غسل األموال لها وفقًا بالعناصر التي يتم التحقق من تنفيذ البنك يتضمن قائمة 
م بتطوير وتحديث دليل إجراءات عمل إدارة االلتزام ٢٠١٣داخلية المطبقة، كما قام خالل عام والضوابط الرقابية والنظم ال

قواعد التعرف على هوية العمالء، والرقابة على التعامالت، واإلبالغ عن كافة متطلبات شمل يلدى البنك المركزي، ل
 .العمليات المشبوهة

 
األدلة االسترشادية التي تطبق لتفعيل إجراءات المكافحة واإلشراف فيما قامت هيئة الرقابة المالية بتطوير وتحديث   .٣٦

وتحديث الدليل االسترشادي لفحص االلتزام وفقًا للضوابط والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، وتقييم أدائها، 
وتحديد اإلجراءات التي تعقب عملية الرقابية والتشريعات القانونية، وتحديث قائمة استيفاء العناصر الخاصة بااللتزام، 

التفتيش الدوري الذي تقوم به الهيئة، بما يتضمن إتخاذ اإلجراءات المناسبة لتالفي السلبيات والمخالفات، وٕاصدار خطابات 
وكتب دورية للمؤسسات المالية بما يتعلق بنتائج الفحص المكتبي أو التفتيش الميداني، واإلجراءات التي يتعين على 

وقامت الهيئة القومية للبريد بتطوير دليل التشغيل لمسئولي المراجعة بالمناطق، وتصميم نماذج . سسات المالية اتخاذهاالمؤ 
تقارير التفتيش لتأمين األعمال المالية، بما يتضمن إحصائيات عن نسب تحديث بيانات العمالء، وتطبيق قواعد التعرف 

عاملين بالمكاتب البريدية لنظم العمل واإلجراءات الخاصة بمكافحة غسل األموال على هوية العمالء، والتأكد من استيعاب ال
، وقامت الهيئة بزيادة عدد مسئولي المراجعة وتأمين األعمال المالية، وعقد لجان عمل شهرية لمتابعة وتمويل اإلرهاب

 الهيئة القوميةأعمال جنة الرقابية على كما قامت الل. أعمالهم، ومناقشة المشاكل التي تعترض عملهم والعمل على تفاديها
التعليمات عدد من بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتوجيه  للبريد في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يم دور لموحد لتقياالنموذج فيما يتعلق بالتأكيد على تنفيذ الخطط الشهرية للتفتيش على المكاتب البريدية، واالعتماد على 
  . المكاتب البريدية في تنفيذ النظم واإلجراءات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب اثناء عملية التفتيش

  
  
  

                                                 
 ).المركزية التوفير، والحاسب اآللى، والمراجعة المحلية(اإلدارات ذات الصلة بمجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ٨
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   ): ملتزمة جزئياً ( التوصية الثالثة عشر 
  

مويـل حيـث يقتصـر ذلـك علـى حـاالت اإلشـتباه فـي غسـل األمـوال أو ت(ضـيق نطـاق اإللتـزام باإلخطـار : وجه القصور األول
 ). اإلرهاب فحسب

  
إلـــزام المؤسســـات الماليـــة وأصـــحاب المهـــن واألعمـــال غيـــر علـــى  مكافحـــة غســـل األمـــوال مـــن قـــانون) ٨(نصـــت المـــادة   .٣٧

عـن العمليـات التـي يشـتبه فـي أنهـا تشـكل متحصـالت أو تتضـمن غسـل األمـوال أو علـى وجـه السـرعة وحـدة المالية بإخطـار ال
  .أيًا كانت قيمتها بهذه العملياتتمويل اإلرهاب أو محاوالت القيام 

 
وال يـــنص القــــانون علــــى ضــــرورة اإلبــــالغ عــــن حــــاالت االشــــتباه بــــأن تلــــك األمــــوال لهــــا صــــلة أو مرتبطــــة باإلرهــــاب أو  .٣٨

بالعمليــات اإلرهابيــة، أو ســوف تســتخدم مــن قبــل المنظمــات اإلرهابيــة، وبــالرغم مــن ذلــك، يمكــن القــول بــأن تلــك الجــرائم تنــدرج 
  .لواسع للجرائم األصلية لجريمة غسل األموال بحيث يشمل أية جريمة أصلية بموجب القانون المصريضمن التعريف ا

  
  ).  إنخفاض عدد اإلخطارات، خاصة بالنسبة للمؤسسات غير المصرفية( عدم الفعالية: وجه القصور الثاني

  
خـــالل الســـنوات  تلقتهـــالتـــي ا إلخطـــاراتيالحـــظ مـــن خـــالل اإلحصـــائيات التـــي قـــدمتها الســـلطات المصـــرية بخصـــوص ا  .٣٩

 : على النحو التالي وذلك السنوات الثالث الماضيةبالمقارنة بالوحدة، تلقتها  اإلخطارات التيالماضية إرتفاع مستوى عدد 
  

  إحصائية حول عدد اإلخطارات التي تلقتها الوحدة : ٧جدول رقم 
  عدد اإلخطارات التي تلقتها الوحدة  العام
١١٤٨  ٢٠١١  
١٣٥٠  ٢٠١٢  
١٨٢٤  ٢٠١٣  
٢٠٣٧  ٢٠١٤  

  
  إحصائيات حول الجهات التي قدمت إخطارات للوحدة: ٨جدول رقم 

  

مؤسسات   البنوك  العام
 مالية أخرى

األعمال 
والمهن غير 

 المالية

السلطات 
  الرقابية 

الجهات 
الرقابية 
  العامة

النيابة 
  العامة

جهات 
  أخرى

١١٢  ٣٦  ١٧  ٨  ٠  ٧٨  ٨٩٧  ٢٠١١  
٤٨  ٣  ٣٣  ١٥  ٠  ٧٦  ١١٧٥  ٢٠١٢  
٦٠  ٦  ٦٣  ١٧  ٠  ٢٠٠  ١٤٧٨  ٢٠١٣  
٥٢  ٩  ٥٣  ١٨  ٠  ١٨٧  ١٧١٨  ٢٠١٤  
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  إحصائيات حول تفاصيل اإلجراءات المتخذة تجاه اإلخطارات :)٩(جدول رقم 
  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  اإلجراء المتخذ

  ٢٠٥  ٨  ٠  ٠  بشأنها معلومات وطلب الفحص قيدإخطارات 
  ١٣٧٨  ٧٦٥  ٣٧٨  ٢٩٦  التحري قيدإخطارات 

  ٨٩  ١٦٣  ١٥٧  ٩٨  بشأنهاالنيابة العامة  إبالغات تم إخطار 
ارتكاب لعدم وجود دالئل علي  هاحفظإخطارات تم 

  الجريمة
٣٦٥  ٨٨٨  ٨١٥  ٧٥٤  

  
وعلـى يظهر من خالل اإلحصـائيات المقدمـة أن هنـاك تزايـدًا فـي عـدد اإلخطـارات المقدمـة مـن قبـل الجهـات الخاضـعة،  .٤٠

وال تتـوافر ، بأهميـة االلتـزام بالمتطلبـات وعـي المؤسسـات الماليـةمستوى  ارتفاعمر يعكس هذا األقد و  .األخص من قبل البنوك
إحصـــائيات بشـــأن اإلخطـــارات الـــواردة مـــن األعمـــال والمهـــن غيـــر الماليـــة ممـــا يصـــعب معـــه الوقـــوف علـــى مـــدى فعاليـــة تلـــك 

  .الجهات
 

ليـل اإلخطـارات المقدمـة لهـا، يظهـر ذلـك ومن ناحية أخرى، يمكن القـول بـأن الوحـدة تبـذل جهـودًا ملموسـة فـي عمليـة تح .٤١
ويالحــظ زيــادة عــدد اإلخطــارات  مــن خــالل اإلخطــارات التــي تمــت معالجتهــا، ســواء بحفظهــا، أو إبــالغ النيابــة العامــة بشــأنها،

ت القانونيــة المتعلقــة بمتطلــب اإللــزام بــاإلبالغ عــن العمليــا لتعــديالتلم، وقــد يكــون ذلــك نتيجــة ٢٠١٤الــواردة للوحــدة فــي عــام 
  .المشبوهة، وهو ما يلقي عبئًا إضافيًا على الوحدة لتالفي تزايد عدد اإلخطارات قيد الفحص لديها

    
  ):ملتزمة جزئياً (  درجة اإللتزام: ةالتوصية الخاصة الثاني

  
  .عدم شمولية تعريف تمويل اإلرهاب في قانون العقوبات : وجه القصور األول 

  . تمويل الشخص اإلرهابي لم تتم تغطية: وجه القصور الثاني
  .لم تتم تغطية جمع األموال: وجه القصور الثالث

تعـديل قـانون العقوبـات، بموجـب قامت مصر بمعالجة أوجه القصور المتعلقة بشمول تعريـف تمويـل اإلرهـاب مـن خـالل  .٤٢
، بمــا يتضــمن هـابير تجـريم تمويــل الشــخص اإلالمعــدل مـن القــانون ) ٧٨(نص المــادة تــحيـث  .٢٠١٤لســنة  ١٢٨القـانون رقــم 

علــى عــدة صــور لجمــع األمــوال وتوفيرهــا، حيــث تــنص علــى طلــب المعدلــة، ) ٧٨(المــادة  تــنصو  .جمــع األمــوال أو توفيرهــا
ســواًء كانــت  عطــاء األمــوال، وعرضــها،إكــذلك و اشــرة، أو الوعــد بتقــديم أمــوال بولــو بطريقــة غيــر م األمــوال أو قبولهــا أو أخــذها

ارتكــاب بقصــد  )الشــخص اإلرهــابي أو غيــره( مــن قبــل الغيــر، وبنيــة غيــر مشــروعة الســتخدامها تلــك األمــوال ســائلة أو منقولــة
 يغطــيعــالج الــنص الــوارد فــي القــانون مســألة تمويــل الشــخص اإلرهــابي، حيــث يو  .غــراض إرهابيــةأل اً أعمــال عدائيــة أو تنفيــذ

، كمـا يعاقـب الشـخص تمويـل اإلرهـاب إلـى حـد كبيـر االتفاقية الدوليـة لقمـعالتعريف الوارد في القانون العناصر المطلوبة وفق 
الذي يقوم بهذه الجريمة بالسجن المؤبد أو بالغرامة التي ال تقل عن خمسائة ألـف جنيـه، وال تزيـد علـى مـا أعطـى أو وعـد بـه، 

فــي الجريمـة  كمـا تضـمن الــنص حـاالت لتغلــيظ العقوبـة، منهــا إذا كـان الجــاني موظفـًا عامــًا أو مكلفـًا بخدمــة عامـة، أو ارتكــب
  .تنفيذًا لغرض إرهابيأو  زمن الحرب
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 استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية  .ه 
  

  )ملتزمة جزئياً (درجة االلتزام : ٢٣التوصية 
  

مال عدم وجود متطلبات بالنسبة للبنوك الثالثة التي ال تخضع لرقابة البنك المركزي المصري وعدم اكت: وجه القصور األول
 .المتطلبات الخاصة بشفافية ملكية المؤسسات المالية األخرى

  
حيــث  ،لرقابــة البنــك المركــزي اخاضــعالمصــرف العربــي الــدولي  وفقــًا للتعــديالت األخيــرة المشــار إليهــا ســابقًا، فقــد أصــبح .٤٣

كــزي المصــري بتســجيل ام البنــك المر يــســبقت اإلشــارة إلــى قيــام المصــرف العربــي الــدولي بتعــديل اتفاقيــة إنشــاء المصــرف، وق
كافــة المؤسســات  تأصــبحو  .المصــرف كأحــد البنــوك الخاضــعة إلشــرافه، وٕالزامــه بكافــة القواعــد والضــوابط المصــرفية المطبقــة

وذلـك  فـي هـذا الشـأن لرقابة وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـابخاضعة  المالية التي لم تخضع لسلطة رقابية محددة
  . ٢٠١٤سنة ل ٣٦بموجب القانون رقم 

  
وعليه، أصبح المصرف العربي الدولي يخضع لمعايير السالمة والنزاهة التي يخضع لها مـالك وأعضـاء مجـالس اإلدارة  .٤٤

وكبار مديري البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري باعتباره أحد البنوك الخاضعة لرقابته واإلشراف عليهإال أنـه مـن 
مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب علـى بنـك ناصـر االجتمـاعي والبنـك المركـزي باعتبـاره  ناحية أخرى فتظل رقابـة وحـدة

  .فقط ل األموال وتمويل اإلرهابمؤسسة مالية في إطار مكافحة غس
  

أحكامــًا قانونيــة  وقـانون إنشــاء بنـك ناصــر االجتمـاعي قـانون البنــك المركـزي والجهــاز المصـرفي والنقــدكـل مــن يوجـد فــي  .٤٥
هم، فضًال عن أن كـل مـن البنـك المركـزي وبنـك ناصـر االجتمـاعي هـي جهـات أعضاء مجالس اإلدارة، وشروط تعيينالختيار 

مملكة بالكامل للدولة، وتقوم هيئة الرقابة اإلدارية بالتحري عن المرشحين لشغل الوظائف القياديـة بهـذه الجهـات، وٕابـداء الـرأي 
 .في مدى صالحياتهم لشغل الوظائف المرشحين لها

  
عــدم وجــود ضــوابط ملزمــة بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بالنســبة للمصــرف العربــي : وجــه القصــور الثــاني

 ).أي عدم وجود عقوبات رادعة ومتناسبة(الدولي وبنك ناصر اإلجتماعي والبنك المركزي المصري 
 

رهاب سلطة قانونية واضحة لوحـدة مكافحـة غسـل أوجد التعديل القانوني األخير لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإل .٤٦
لتحقـق مـن التـزام كافـة المؤسسـات الماليـة وأصـحاب المهـن واألعمـال غيـر الماليـة، والتـي ال تخضـع لاألموال وتمويل اإلرهاب 

ة بمكافحـة لرقابة الجهات الرقابية، باألنظمة والقواعد المقررة في هـذا الشـأن، بمـا فـي ذلـك وضـع القواعـد والضـوابط ذات الصـل
وفـــي المقابـــل أعطـــى القـــانون للوحـــدة صـــالحية فـــرض . علـــى ذلـــك) ٧(غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، حيـــث نصـــت المـــادة 

نـص المـادة عقوبات على المؤسسات المالية التي تخالف األحكـام والقـرارات والقواعـد والضـوابط الصـادرة مـن قبـل الوحـدة وفـق 
الطلــب مــن  وأومنــع الجهــة المخالفــة مــن القيــام بــبعض العمليــات، أتوجيــه تنبيــه، ، بحيــث تشــمل العقوبــات قــانونالمــن ) ١٦(

الجهة المسؤولة عن منح ترخيص مزاولة األعمال التي تباشرها الجهة المخالفة منعهـا مـن مزاولـة هـذه األعمـال لمـدة محـدودة، 
 . أو إلغاء الترخيص
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مين علـى الحيـاة، ومكاتـب الصـرافة، وشـركات تحويـل األمـوال رقابة محـدودة للغايـة علـى شـركات التـأ: وجه القصور الثالث
  . فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  
فــي ســبيل تحســين مســتوى فعاليــة الرقابــة علــى شــركات التــأمين علــى الحيــاة ومكاتــب الصــرافة وشــركات تحويــل األمــوال،  .٤٧

قامــت الهيئــة العامــة للرقابــة  حيــث . المؤسســات الماليــةتلــك ى تكثيــف جــوالت التفتــيش الميــداني علــب الجهــات الرقابيــةقامــت 
تمثلــت فــي إلــزام الشــركات بموافــاة الهيئــة بتقــارير ســنوية عــن  ،فــي مجــال الرقابــة علــى شــركات التــأمينملموســة الماليــة بجهــود 

اكتشــاف بعــض  تقــارير عــنالالفحــص المكتبــي لتلــك ، حيــث أســفر نشــاطها فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
المخالفــات للضــوابط الرقابيــة الصــادرة عــن الهيئــة، وكــذا قواعــد التعــرف علــى الهويــة الصــادرة عــن الوحــدة، وقــد قامــت الهيئــة 

 .)٤يرجى الرجوع إلى الجدول رقم ( بتوجيه هذه الشركات نحو اإلجراءات التصحيحية
 

ل والنـوعي علـى كافـة الشـركات المسـجلة التـي تـزاول تـم إجـراء التفتـيش الشـام، الصـرافة في مجـال الرقابـة علـى شـركاتو  .٤٨
نشــاط الصــرافة، حيــث أســفر التفتــيش عــن بعــض المالحظــات المتعلقــة بمخالفــات للضــوابط التشــغيلية وضــوابط مكافحــة غســل 
ت األموال وتمويل اإلرهاب إلى جانب مخالفات لبعض بنود قواعد التعرف على الهوية الصادرة عـن الوحـدة، وتمثلـت اإلجـراءا

المتخــذة مــن قبــل البنــك المركــزي فــي التوجيــه والكتابــة للشــركات المخالفــة للتنبيــه بضــرورة االلتــزام بالضــوابط الرقابيــة الخاصــة 
  . )٢يرجى الرجوع إلى الجدول رقم ( بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وااللتزام بقواعد التعرف على الهوية

 
ألمــوال والجهــات المــرخص لهــا بالتعامــل فــي النقــد األجنبــي ألغــراض الســياحة تحويــل ا فــي مجــال الرقابــة علــى شــركاتو  .٤٩

، حيــث أســفر التفتــيش هــاونــوعي علــى تلــك الجهــات بمــا يشــمل مراكزهــا الرئيســية وبعــض فروع شــاملتــم إجــراء تفتــيش ، والســفر
 الرجــوع إلــى الجــدول رقــميرجــى ( عــن بعــض المالحظــات المتعلقــة بمخالفــات للضــوابط التشــغيلية الصــادرة عــن البنــك المركــزي

٣(. 
  

  )ملتزمة جزئياً (درجة االلتزام: التوصية الخاصة األولى
  

  .عدم التنفيذ التام التفاقية قمع تمويل اإلرهاب بما في ذلك جمع األموال: وجه القصور األول
  
كـــون مصـــر قـــد ســـبقت اإلشـــارة إلـــى قيـــام مصـــر بمعالجـــة أوجـــه القصـــور المتعلقـــة بالتوصـــية الخاصـــة الثانيـــة، وبـــذلك ت  .٥٠

  .عالجت أوجه القصور المتعلق بهذه التوصية
 

  ). ١٣٧٣(و ) ١٢٦٧(عدم القيام باجراءات تنفيذ متطلبات القرارين : وجه القصور الثاني
  
المتمثـل فـي اتخـاذ ) ١٣٧٣(و ) ١٢٦٧(قانون نصًا متعلقـًا بتنفيـذ قـراري مجلـس األمـن رقـم المن ) ٢١(تضمنت المادة   .٥١

الزمــة لتنفيــذ التزامــات مصــر وفقــًا لالتفاقيــات والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة ذات الصــلة بتمويــل اإلرهــاب الوحــدة االجــراءات ال
كمـا قامـت السـلطات المصـرية باصـدار آليـات لتنفيـذ القـرارات السـابقة ووضـعها موضـع . وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشـامل

 . ن التوصية الخاصة الثالثة، وسيأتي الحديث عنها بشكل مفصل عند الحديث عالتنفيذ
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  )ملتزمة جزئياً ( درجة االلتزام: التوصية الخاصة الثالثة
  

ال يوجـد أسـاس قـانوني لتجميـد أو مصـادرة أصـول إرهابيـة ألشـخاص أو كيانـات قانونيـة علـى قائمـة : وجـه القصـور األول
   .األمم المتحدة دون تأخير

  
والقـرارات الالحقـة لـه، ) ١٢٦٧(لتنفيـذ قـرارات مجلـس األمـن رقـم  إجـراءاتإلصـدار  اً قانونيـ اً أساسـالوحـدة  قـانونال أعطى .٥٢

قامــت الوحــدة و . والمتعلقــة بتحديــد األشــخاص والكيانــات مــن قبــل لجنــة عقوبــات القاعــدة وطالبــان وفقــد القــوائم التــي تصــدرها
الخارجيـة قـوائم التجميـد الـواردة  فـي تلقـي وزارةاإلجـراءات تتمثـل تلـك و  م،٢٠١٤يونيو  ١١في تاريخ بإصدار تلك اإلجراءات، 

فحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي تتــولى مــن مجلــس األمــن، وقيــام وزارة الخارجيــة بإرســال هــذه القــوائم إلــى وحــدة مكا
. اوتقوم السلطات الرقابية بإرسال القوائم إلى المؤسسات الماليـة الخاضـعة لرقابتهـ. الجهات الرقابيةتعميم تلك اإلجراءات على 

تطالــب الجهــات المعنيــة بالتنفيــذ بتحديــد العمــالء مــن األشــخاص الطبيعيــين واالعتبــاريين المــدرجين علــى القائمــة، والتجميــد و 
حـدة بالتنسـيق وتتـولى الو . ذات صلة بالعمالء المدرجـة أسـماءهم علـى القـوائمالفوري ودون إشعار مسبق ألية أصول أو أموال 

  .لتزام المؤسسات المالية وغير المالية بأوامر التجميدالتأكد من ا مع السلطات الرقابية
  

ال توجد إجراءات للتجميـد أو الحجـز بـدون إبطـاء علـى األصـول اإلرهابيـة التـي تخـص األشـخاص أو : وجه القصور الثاني
  .الكيانات اإلعتبارية المدرجة في قائمة األمم المتحدة

  
قــرارات مجلــس األمــن، علــى التــزام الجهــات المعنيــة بتنفيــذ التجميــد  مــن اإلجــراءات التنفيذيــة لتطبيــق) ٥(نصــت الفقــرة    .٥٣

تحديــد العمــالء مــن األشــخاص الطبيعيــين واالعتبــاريين المدرجــة أســمائهم  بوضــع وتنفيــذ نظــم داخليــة فعالــة يراعــى مــن خاللهــا
محــتفظ بهــا ذات صــلة  التجميــد الفــوري ودون إشــعار مســبق أليــة أمــوال أو أصــولعلــى قــوائم التجميــد، وقيــام تلــك الجهــات ب

ــالعمالء المدرجــة أســماؤهم علــى قــوائم التجميــد ، بحيــث يشــمل التجميــد جميــع األمــوال أو األصــول التــي يمتلكهــا العميــل، أو ب
يــتحكم بهــا، بالكامــل أو باالشــتراك مــع آخــرين، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وكــذلك العائــدات المتولــدة منهــا، وكــذلك 

كـذلك فرضـت تلـك  .خاصة باألشخاص أو الكيانات المفوضة بالتعامل عن العميل أو تعمل بتوجيه منـهاألموال أو األصول ال
اآلليــة ضــرورة الرجــوع إلــى تلــك القائمــة عنــد إجــراء أي عمليــة أو الــدخول فــي عالقــة عمــل جديــدة مــع العميــل للتأكــد مــن مــدى 

  .رأ عليها من تعديالتإدراجه على هذه القوائم، والتحديث الفوري لقوائم التجميد وما يط
 

وتنص اإلجراءات على قيام وزارة الخارجية بإرسال القوائم وما يطرأ عليها من تعديالت إلى وحدة مكافحة غسـل األمـوال  .٥٤
بــدورها تقــوم بتعمــيم تلــك القــوائم علــى الجهــات المختصــة بالرقابــة علــى المؤسســات الماليــة وأصــحاب والتــي وتمويــل اإلرهــاب، 
يـــر الماليـــة، والمؤسســـات الماليـــة وأصـــحاب المهـــن واألعمـــال غيـــر الماليـــة التـــي ال تخضـــع لرقابـــة جهـــات المهـــن واألعمـــال غ

ة التسـجيل العقـاري ومصـلحة الشـركات، والهيئـة العامـة لالسـتثمار والمنـاطق الحـرة، ومصـلحة الشـهر العقـاري حمحددة، ومصل
اخلية، وأية جهة أخرى ترى الوحدة ضـرورة تعمـيم القـوائم عليهـا، والتوثيق، ومصلحة الجمارك، واإلدارة العامة للمرور بوزارة الد

   . حيث تقوم تلك الجهات بتعميم تلك القوائم على الجهات الخاضعة لها
  
  



  المتابعة الخامس لجمھورية مصر العربية ر تقري
 

١٨ 
 

ــم : وجــه القصــور الثالــث ــرار رق ــذلك الق ــة حســبما يقضــي ب ــات اإلعتباري ــراد أو الكيان ال توجــد إجــراءات بشــأن تصــنيف األف
)١٣٧٣.(  

  
: وقد تمثلت اآلليـة فـي .م٢٠١٤يونيو  ١١في تاريخ ) ١٣٧٣(آلية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم دار قامت الوحدة بإص  .٥٥

تلقي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أسماء األشخاص أو الكيانات المقتـرح تجميـد أموالهـا أو 
ومــن ثــم تقــوم اللجنــة بدراســة المقترحــات واتخــاذ القــرار بشــأن اإلدراج  أصــولها مــن ممثلــي النيابــة العامــة وجهــات إنفــاذ القــانون،

الـورادة فـي تلـك  معايير اإلدراجعلى أن الشخص أو الكيان تنطبق عليه  لية في حالة توافر أدلة موضوعيةبقوائم التجميد المح
ي الــداخل أو الخــارج بأيــة وســيلة وتتمثــل تلــك المعــايير فــي إدراج أي شــخص يرتكــب أو يحــاول إرتكــاب عمــل إرهــابي فــ .اآلليــة

مباشرة، أو غير مباشرة، أو يسـاهم فـي هـذا العمـل أو يسـهل إرتكابـه، أو يوجـه أخـرين الرتكابـه، أو ينضـم لكيـان مـن الكيانـات 
اإلرهابية أو يساهم في نشاطه بأي صورة مـع علمـه بأغراضـه، سـواء كـان مقـره فـي الـداخل أو الخـارج، كـذلك أي كيـان يتـألف 

رتكاب عمل إرهابي أو محاولة إرتكابه في الداخل أو الخـارج بأيـة وسـيلة مباشـرة أو غيـر مباشـرة أو يسـهل إرتكابـه أو بغرض ا
يســهم أو يوجــه أو يشــارك آخــرين، بــأي صــورة، ســواء فــي إرتكــاب هــذا العمــل أو محاولــة ارتكابــه، أو مــع العلــم بغرضــهم فــي 

ابـــة أو بتوجيـــه مـــن األشـــخاص أو الكيانـــات المشـــار إليهـــا ســـابقًا، ارتكـــاب عمـــل إرهـــابي، أو أي شـــخص أو كيـــان يتصـــرف ني
مــن اآلليــة ال ) ٥(وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الفقــرة رقــم . مــن اآلليــة) ٤(باإلضــافة إلــى عــدد مــن المعــايير الــواردة فــي الفقــرة رقــم 

لمـا تـوفرت أدلـة موضـوعية تفيـد تشترط وجود دعوى جنائية ضد األشخاص أو الكيانات المقترح إدراجهم في القوائم المحلية طا
 .من اآللية) ٤(بقيامهم بأي من األفعال الواردة في الفقرة رقم 

 
وتقوم الوحدة بتعميم القائمة وما يطرأ عليها من تعديالت علـى الجهـات المختصـة بالرقابـة والمؤسسـات الماليـة الخاضـعة  .٥٦

ئــة العامــة لالســتثمار والمنــاطق الحــرة، ومصــلحة الشــهر لرقابــة الوحــدة، ومصــلحة التســجيل التجــاري ومصــلحة الشــركات، والهي
العقاري والتوثيـق، وغيرهـا مـن الجهـات، وتقـوم الجهـات المختصـة بالرقابـة علـى المؤسسـات الماليـة وأصـحاب األعمـال والمهـن 

لــك الجهــات، غيــر الماليــة بتعمــيم القــوائم علــى المؤسســات الماليــة وأصــحاب األعمــال والمهــن غيــر الماليــة الخاضــعة لرقابــة ت
كمــا تقــوم . بحيــث تلتــزم تلــك الجهــات بتنفيــذ التجميــد الفــوري أليــة أمــوال أو أصــول محــتفظ بهــا لهــؤالء األشــخاص أو الكيانــات

وزارة الخارجيـــة بتعمـــيم القـــوائم المحليـــة علـــى الـــدول األجنبيـــة وحثهـــا علـــى تفعيـــل اإلجـــراءات المحـــددة، وتـــوفير أكبـــر قـــدر مـــن 
  .األشخاص أو الكيانات على القوائم مة إلدراجالمعلومات الداع

 
أخــرى عــن األفــراد أو الكيانــات اإلعتباريــة  ال توجــد إجــراءات بشــأن مراجعــة القــوائم التــي ترســلها دول: وجــه القصــور الرابــع

  ).١٣٧٣(المشتبه فيها حسبما يقضي بذلك القرار رقم 
  

في هذا الخصوص حيث نص توضيحًا  ١٣٧٣م من آلية تنفيذ قرار مجلس األمن رق) ١١(و ) ١٠(تضمن البندين رقم  .٥٧
علــى اختصــاص وزارة الخارجيــة بتلقــي طلبــات الــدول األخــرى بشــأن إدراج أشــخاص أو كيانــات ذات صــلة باإلرهــاب وتمويلــه 

وتقــوم بعــدها بإرســالها إلــى وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ليــتم عرضــها علــى اللجنــة الوطنيــة  ،بــالقوائم المحليــة
، وفـي حالـة الموافقـة علـى مـن اآلليـة) ٤(وفق المعايير الواردة في الفقرة رقـم يقية التي تقوم بدورها بدراسة طلبات اإلدراج التنس

 . وفق اآللية السابقة طلب الدولة يتم إدراج األشخاص أو الكيانات الواردة بقوائم التجميد المحلية ومن ثم يتم تعميمها
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إجـراءات خاصـة برفـع األسـماء مـن القائمـة ورفـع التجميـد عـن أمـوال األشـخاص المدرجـة ال توجد : وجه القصور الخامس
  . أسمائهم في القائمة بطريق الخطأ

  
بـــالنص علـــى اختصـــاص الجهـــات المعنيـــة بتنفيـــذ ) ١٣٧٣(و ) ١٢٦٧(تنفيـــذ قـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم آليـــة تضـــمنت   .٥٨

جهـات بموافـاة الوحـدة بالطلبـات المشـار إليهـا، والتـي بـدورها تعرضـها رفع التجميد أو تعديل نطاقه، وتقوم تلـك الالتجميد بتلقي 
على اللجنة الوطنية التنسيقية التخـاذ قـرار بشـأنها، مـن حيـث موافـاة وزارة الخارجيـة بالطلـب، للطلـب مـن مجلـس األمـن النظـر 

يـــة بدراســـة الطلبـــات الخاصـــة فـــي تلـــك الطلبـــات، وتلقـــي القـــرارات الصـــادرة منـــه فـــي هـــذا الشـــأن، فـــي حـــين تقـــوم اللجنـــة الوطن
 . باالعتراض على إدراج الشخص أو الكيان ضمن القائمة المحلية

  
ال توجد إجراءات بشأن اآللية التي يمكن عن طريقها أن يقـوم الشـخص أو الكيـان المعنـي بـالتظلم : وجه القصور السادس

   .من قرار التجميد
  
لبـات الـتظلم مـن قـرارات التجميـد وموافـاة وزارة الخارجيـة بطلبـات اللجنـة الوطنيـة طنصت اإلجراءات الصـادرة علـى تلقـي  .٥٩

الــتظلم مــن قــرارات التجميــد، وقيــام وزارة الخارجيــة برفــع األمــر إلــى مجلــس األمــن لدراســة الطلــب، وتقــوم وزارة الخارجيــة بموافــاة 
ئمـة المحليـة، فتضـمنت اآلليـة قيـام وفـي سـبيل الـتظلم مـن إدراج االسـم علـى القا .الوحدة بالقرار الصادر من قبل مجلس األمن

  . اللجنة الوطنية بدارسة تلك الطلبات واتخاذ قرار بشأن تلك الطلبات
  

ال توجــد إجــراءات يمكــن مــن خاللهــا أن يقــوم األشــخاص الخاضــعون ألمــر التجميــد بالوصــول إلــى : وجــه القصــور الســابع
  .أموالهم أو أصولهم للحصول على النفقات الضرورية

  
الوصــول إلــى األمــوال المجمــدة أو األصــول للحصــول  طلبــات يــة الصــادرة اختصــاص اللجنــة الوطنيــة بتلقــياآلل تتضــمن .٦٠

ودراستها، واتخاذ قرار بشأن موافاة وزارة الخارجية بتلك الطلبـات، لعرضـها علـى مجلـس األمـن التخـاذ  على النفقات الضرورية
فـي إطـار األسـماء المدرجـة  –للجنة الوطنية بدراسة تلك الطلبـات كما تختص ا. قرار بشأن تلك الطلبات، وموافاة الوحدة بذلك

 .واتخاذ القرار المناسب بشأن تلك الطلبات -على القائمة المحلية
  

ال توجد آلية فعالة لتلقي التغذية العكسية مـن كافـة القطاعـات ذات العالقـة التـي تحصـل علـى قائمـة : وجه القصور الثامن
  . األمم المتحدة

  
ليـة إلــزام الجهـات المعنيــة بالتجميـد بإخطــار الوحـدة والجهــات المختصـة بالرقابــة بـاألموال واألصــول التـي يــتم تضـمنت اآل .٦١

ونظرًا لحداثة صدور اآلليات الخاصة بتطبيق قرارات مجلـس األمـن فلـم  .تجميدها، واإلجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن
   .تقدم السلطات أية إحصائيات بهذا الشأن
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  المهن واألعمال غير المالية المحددة غير مشمولة في توزيع قائمة األمم المتحدة: جه القصور التاسعو 
 

. تعميم القائمة على أصحاب المهن واألعمـال غيـر الماليـة ١٢٦٧تضمنت اآللية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  .٦٢
تعميم القائمة على أصـحاب المهـن واألعمـال  ١٣٧٣من رقم باإلضافة إلى ذلك تضمنت اآللية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس األ

  . غير المالية
  

  )ملتزمة جزئياً (  درجة االلتزام: التوصية الخاصة الخامسة
  

  . عدم التطبيق التام ألحكام مكافحة تمويل اإلرهاب وفق إتفاقية قمع تمويل اإلرهاب: وجه القصور األول
  
جه القصور المتعلق بهذه التوصية من خالل تجريم تمويـل الشـخص اإلرهـابي، سبقت اإلشارة إلى قيام مصر بمعالجة أو  .٦٣

وبــذلك تكــون مصــر قــد عالجــت أوجــه القصــور المتعلــق بهــذه التوصــية، بمــا يســاعدها فــي تعزيــز ســبل التعــاون الــدولي تقــديم 
  .المساعدة القانونية المتبادلة في مجال تمويل اإلرهاب

  
  علق بالتوصيات األخرى المصنفة ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمةاستعراض للتدابير المتخذة فيما يت  .و 

  
 )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:(التوصية السادسة

  
قامت الوحدة بتعديل القواعد الخاصة بالتعرف على الهوية على جميع المؤسسات المالية بحيث تشـمل وضـع نظـام إدارة  .٦٤

ما صبهم العامة، بحيث يتم التعرف على مصدر ثروة العميل وأمواله، و المخاطر المتعلقة باألشخاص ذوي المخاطر بحكم منا
، كمـا أن المؤسسـات الماليـة الثالثـة التـي مـن األشـخاص ذوي المخـاطر العاليـةيعـد المستفيد الحقيقي الـذي تـم تحديـده  إذا كان

رقابــة فيمــا يتعلــق بقواعــد لل كانــت ال تخضــع لجهــة رقابيــة محــددة قــد أصــبحت وفــق التعــديل القــانوني األخيــر للقــانون تخضــع
 . التعرف على الهوية الصادرة من الوحدة

 
كما قامت الوحدة باتخاذ عدد من التدابير بهدف زيادة وعي المؤسسات الماليـة بالمتطلبـات الخاصـة بهـذه التوصـية، مـن  .٦٥

ن الفعاليــة أثنــاء التفتــيش حيــث عقــد عــدد مــن االجتماعــات علــى مســتوى اللجنــة الوطنيــة، وقيــام الســلطات الرقابيــة بــالتحقق مــ
الميــداني الــذي تقــوم بــه علــى المؤسســات الماليــة التــي تخضــع لرقابتهــا، كمــا قامــت مصــر بتــوفير عــدد مــن الــدورات التدريبيــة 

، وزيادة عدد الزيارات التفتيشية التي تقوم بها على المؤسسات المالية، وهو األمـر الـذي يسـاعد للعاملين في المؤسسات المالية
 وقامت السلطات بتـوفير عـدد مـن اإلحصـائيات .ادة فعالية التزام المؤسسات المالية بالمتطلبات الخاصة بهذه التوصيةعلى زي

  . لمؤسسات الماليةالخاصة بالزيارات التفتيشية على ا
  

  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( التوصية السابعة
  

الــواردة فــي قواعــد التعــرف علــى  اتابــة جهــة محــددة بااللتزامــغيــر الخاضــعة لرققامــت مصــر بــإلزام المؤسســات الماليــة    .٦٦
فحـة غسـل األمـوال وتمويـل العميل، وذلك بعد إلزامها وفق القانون بالقواعد والضوابط الصادرة من قبل الوحـدة فيمـا يتعلـق بمكا
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ة للمؤسســات التــي تقــيم أمــا بالنســب. اإلرهــاب، والتــي تتضــمن أحكامــًا محــددة عــن العالقــات المصــرفية المراســلة عبــر الحــدود
ة عالقــات شــبيهة بالمراســلة المصــرفية مثــل تلــك العمليــات الخاصــة بــاألوراق الماليــة فقــد قامــت الوحــدة بتعــديل القواعــد الخاصــ

  .بتلك المؤسسات بما يتضمن معالجة أوجه القصور المحددة
  

  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( التوصية التاسعة
  

إلـزام  للمؤسسـات الماليـة، لى الهوية الصادرة من وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـابعد التعرف عاقو  تضمنت  .٦٧
بالتزامـات خاصـة تتضـمن  االعتماد على أطراف ثالثة فـي تنفيـذ بعـض متطلبـات العنايـة الواجبـة بـالعمالء تلك المؤسسات عند

بعناصر العناية الواجبة، وتقـديم الطـرف الثالـث صـور  الحصول فورًا على من الطرف الثالث على المعلومات الالزمة المتعلقة
تــم  حيــث لبيانــات التعــرف علــى الهويــة وغيرهــا مــن الوثــائق المطلوبــة للتعــرف علــى العميــل عنــد طلبهــا مــن المؤسســة الماليــة،

األمـــوال  جهـــات العاملـــة فـــي األوراق الماليـــة وتلقـــيتعـــديل قواعـــد التعـــرف علـــى الهويـــة أيضـــًا الصـــادرة لكـــل مـــن الشـــركات وال
   .فيما تقدمه من خدمات ماليةالستثمارها والتوريق، والتأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، والهيئة القومية للبريد 

  
  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام( :عشرالتوصية الحادية 

  
صنيف العمالء والخدمات التي تقـدمها المؤسسات المالية بت إلزام من قبل الوحدةضمنت قواعد التعرف المعدلة الصادرة ت .٦٨

إلـى بـذل العنايـة الخاصـة عنـد التعامـل مـع  باإلضـافةبحسب درجة المخـاطر، وٕاتخـاذ التـدابير الكافيـة لمعالجـة تلـك المخـاطر، 
حيـث . الحاالت التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك المعامالت غير المعتادة والتي ليس لها مبرر اقتصادي واضـح

ضرورة ايالء عناية خاصة لجميع العمليات المعقـدة أو الكبيـرة بصـورة غيـر معتـادة، أو أنمـاط العمليـات غيـر العاديـة  تنتضم
القيــام بفحــص خلفيــة تلــك التعــامالت  المؤسســة الماليــةالتــي لــيس لهــا غــرض مشــروع أو اقتصــادي واضــح، حيــث يتعــين علــى 

تفـاظ بتلـك النتـائج لمـدة خمـس سـنوات حمـن نتـائج كتابـًة، واال إليـهل والغرض منها ألقصى حد ممكن، وتسـجيل مـا يـتم التوصـ
 . على األقل حتى تتاح للسلطات المختصة ومراجعي الحسابات االطالع عليها مباشرة

  
  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( التوصية الثانية عشر

  
مـــن ) ز(ســـب مـــا تـــم الـــنص عليـــه فـــي الفقـــرة المعـــدل ليشـــمل األعمـــال والمهـــن غيـــر الماليـــة المحـــددة، بحقـــانون اليمتـــد   .٦٩

 : من القانون المشار إليه، حيث تم تعريف أصحاب المهن واألعمال غير المالية وفقًا لما يلي) ١(المادة
 .سماسرة العقارات، عند تنفيذهم عمليات لصالح عمالئهم بشراء أو بيع العقارات .١
يذهم أي عمليات نقديـة مـع عمالئهـم تسـاوي أو تتجـاوز الحـد تجار المعادن النفيسة وتجار األحجار الكريمة، عند تنف .٢

 . الذي تحدده الالئحة التنفيذية
بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين في شركة تمـارس هـذه المهنـة،  كانوا يزاولون المهنة ءً المحامون والمحاسبون، سوا .٣

 : نشطة التاليةتنفيذ عمليات لصالح عمالئهم فيما يتعلق باأل ووذلك عند قيامهم بإعداد أ
 .شراء وبيع العقارات  . أ
 .إدارة األموال أو األوراق المالية أو غيرها من األصول  . ب
  . إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات األوراق المالية. ج
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  . تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات. د 
  .رتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها، وشراء وبيع الكيانات التجاريةإنشاء الشخصيات اإلعتبارية أو الت. ه

تباشــر أنشــطتها مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت وعلــى مــتن الســفن، عنــد قيــام عمالئهــا  أنديــة القمــار، بمــا فــي ذلــك التــي .٤
 . بعمليات مالية تساوي أو تتجاوز الذي تحدده الالئحة التنفيذية

يصــدر بتحديــدها، وبالتزاماتهــا، وبالجهــات التــي تتــولى الرقابــة عليهــا، قــرار مــن رئــيس  المهــن واألعمــال األخــرى التــي .٥
 . مجلس الوزراء

 
وبالنظر إلى القائمة أعاله، يتضح أنها تضمنت كل األعمال والمهن غير المالية المحددة التي تتضـمنها المنهجيـة، كمـا  .٧٠

هــن غيــر الماليــة المحــددة بنــاء علــى قــرار مــن رئــيس مجلــس يمكــن إضــافة أي مــن األنشــطة األخــرى إلــى قائمــة األعمــال والم
اإلخطـار عـن : متمثلـة فـي األعمـال والمهـن غيـر الماليـة المحـددة علـى عـاتق وتضمن القانون المعدل أيضـًا التزامـات .الوزراء

ام بهـــذه العمليـــات التـــي يشـــتبه فـــي أنهـــا تشـــكل متحصـــالت أو تتضـــمن غســـل األمـــوال أو تمويـــل اإلرهـــاب أو بمحـــاوالت القيـــ
العمليات أيًا كانت قيمتها، وضع نظم خاصة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بـالعمالء، إمـداد الوحـدة بمـا تطلبـه مـن البيانـات 
والمعلومـــات واإلحصـــائيات لالزمـــة لمباشـــرة اختصاصـــاتها، إمســـاك ســـجالت ومســـتندات لقيـــد مـــا تجريـــه مـــن العمليـــات الماليـــة 

العمليــات، االحتفــاظ بالســجالت والمســتندات وبســجالت العميــل و  بيانــات الكافيــة للتعــرف علــى المحليــة أو الدوليــة تتضــمن ال
ين مـن األشـخاص الطبيعيـين، واألشـخاص اإلعتباريـة لمـدة ال تقـل عـن خمـس سـنوات مـن يـبيانات العمالء والمسـتفيدين الحقيق

هــذه البيانــات بصــفة دوريــة وأن تضــع الســجالت  تــاريخ إنتهــاء التعامــل بهــا أو مــن تــاريخ قفــل الحســاب وتلتــزم كــذلك بتحــديث
المؤسسات غيـر الماليـة واألعمـال والمهـن غيـر  وبشكل عام تطالب. والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند الطلب

عمــالء، المفروضــة فــي القــانون والالئحــة التنفيذيــة فــي ســبيل بــذل العنايــة الواجبــة علــى الالماليــة المحــددة باتخــاذ كافــة التــدابير 
كالعمليــات الكبيــرة والمعقــدة، والتعامــل مــع وبــذل العنايــة الخاصــة فــي التعامــل مــع الحــاالت التــي تمثــل درجــة مخــاطر مرتفعــة، 

، و منــع اســتغالل التطــورات التكنولوجيــة العمــالء والعمليــات بحســب درجــة المخــاطر تصــنيفاألشــخاص المعرضــين سياســيًا، و 
  . رهابالحديثة في غسل األموال وتمويل اإل

 
أمـا بشــأن زيـادة فعاليــة تطبيــق الضـوابط الرقابيــة فــي مجـال مكافحــة غسـل األمــوال وتمويــل اإلرهـاب لسماســرة العقــارات،   .٧١

مـــن الهيئـــة العامـــة للرقابـــة علـــى  ٢٠١٢لســـنة ) ١٧(قـــرار إداري رقـــم  بإصـــدارفقـــد قامـــت وزارة الصـــناعة والتجـــارة واالســـتثمار 
كـل  علـىسجل يتوجـب  بأنشاءلوسطاء التجاريين في مجال سمسرة العقارات، والتي تختص ادارة ا بإنشاءالصادرات والواردات 

كمــا أصــدر رئــيس الهيئــة  ا،يســجل نفســه فيهــ نمــن يمــارس نشــاط الوســاطة التجاريــة فــي مجــال السمســرة فــي ســوق العقــارات أ
مكافحة غسـل األمـوال بمكاتـب الهيئـة  بتحديد مسؤول ٢٠١٤لسنة ) ٢٠٩(العامة للرقابة على الصادرات والواردات القرار رقم 

  .على مستوى الجمهورية
  

  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: (التوصية الخامسة عشرة
  

بوضــع الــنظم الكفيلــة بتطبيــق أحكــام القــانون، علــى أن  والجهــات األخــرى المعــدل جميــع المؤسســات الماليــةيلــزم القــانون  .٧٢
والتـــدريب وتعيـــين مســـئولي االمتثـــال فـــي ذلـــك اءات ونظـــم المراقبـــة واإللتـــزام تتضـــمن تلـــك الـــنظم السياســـات الداخليـــة واإلجـــر 

المـــواد ( وتتوســـع الالئحـــة التنفيذيـــة للقـــانون . المؤسســـات وفقـــًا للضـــوابط والمعـــايير والقواعـــد التـــي تضـــعها الجهـــات المختصـــة
اليـة، حيـث تلـزم المؤسسـات فـي بيـان هـذا اإللـزام علـى المؤسسـات الم) ٣٧و  ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣مكرر،  ٣٢، ٣٢، ٣٠،٣١
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٢٣ 
 

وااللتـزام  المالية بوضع نظم مراقبة والتزام وٕاجراءات العناية الواجبة ومسك السجالت، والكشف عن المعامالت غير اإلعتياديـة
كمـــا تلـــزم جميـــع المؤسســـات الماليـــة بتعيـــين مـــدير مســـئول عـــن مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، تحديـــد . باإلخطـــار

تلقي المعلومات عن العمليات غير العاديـة والمشـتبه فيهـا، وفحـص هـذه العمليـات وٕاتخـاذ القـرار فـي : ي تشملاختصاصاته الت
كما يجب علـى المؤسسـات الماليـة والجهـات األخـرى أن تهيـئ للمـدير المسـئول ومـن يحـل  .شأن إخطار الوحدة بها أو حفظها

وأفـادت السـلطات بـأن المؤسسـات . د إليه واإلجراءات التـي يقـوم بهـامحله، االستقاللية  والحفاظ على سرية المعلومات التي تر 
الماليــة التــي ال تخضــع لجهــة رقابيــة محــددة قامــت بوضــع سياســات لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، ووضــع الــنظم 

اجبــــة، واالحتفــــاظ واإلجــــراءات الالزمــــة لتنفيــــذ تلــــك السياســــات، وقــــد تضــــمنت تلــــك السياســــات واإلجــــراءات تــــدابير العنايــــة الو 
  . بالسجالت، واكتشاف المعامالت غير المعتادة والمشتبه فيها، وااللتزام باإلبالغ

  
  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:(  التوصية السادسة عشرة

  
إلزام أصحاب المهـن واألعمـال غيـر الماليـة بإخطـار الوحـدة علـى وجـه السـرعة عـن )  ٨المادة ( المعدل تضمن القانون  .٧٣
بهـذه  تشكل متحصالت أو تتضمن غسل األموال أو تمويل اإلرهـاب، أو محـاوالت القيـاممن العمليات التي تشتبه في أنها أي 

العمليات أيًا كانت قيمتها ووضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بـالعمالء وغيرهـا مـن القواعـد واإلجـراءات ذات 
ويقـع واجـب اإلبـالغ علـى أصـحاب المهـن واألعمـال غيـر الماليـة إلـى وحـدة .  اإلرهـاب الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويـل

) ٣١(حيــث نصــت المــادة . مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وفــق الضــوابط واإلجــراءات المحــددة فــي الالئحــة التنفيذيــة
 صـــيلية التـــي تضـــعها المؤسســـات الماليـــةمـــن الالئحـــة التتنفيذيـــة للقـــانون علـــى وجـــوب أن يكـــون اإلخطـــار وفقـــًا الجـــراءات التف

 .والجهات متضمنة المؤشرات التفصيلية، كما يجب أن يتم اإلخطار على النماذج التي تعدها الوحدة لهذا الغرض
 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ألـــزم القـــانون أصـــحاب المهـــن واألعمـــال غيـــر الماليـــة بوضـــع نظـــم مراقبـــة والتـــزام وٕاجـــراءات العنايـــة  .٧٤
 لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية والدولية، الكشـف عـن العمليـات المشـتبه بهـا جالت والمستنداتالواجبة وٕامساك الس

وااللتــزام باإلخطــار وتعيــين مــدير مســؤول عــن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أن تتضــمن اختصاصــاته تلقــي 
هــا األنظمــة الداخليــة للمؤسســات الماليــة والجهــات األخــرى، أو المعلومــات عــن العمليــات غيــر العاديــة والمشــتبه بهــا التــي تتيح

 . التي ترد إاليه من العاملين وقيامه بفحص العمليات واتخاذ القرار بشأنها
 

كمــا تلــزم المؤسســات غيــر الماليــة بوضــع برنــامج مســتمر لتــدريب المــوظفين وتــأهيلهم فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال  .٧٥
هــذا التــدريب علــى التعريــف بــالقوانين واألنظمــة والتعليمــات واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصــلة ، علــى أن يشــمل وتمويــل اإلرهــاب

 بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  

    )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:(  التوصية السابعة عشرة
  

تشــملهم اإللتزامــات غســل األمــوال المعــدل علــى سلســلة مــن العقوبــات علــى األشــخاص الــذي مكافحــة يتضــمن قــانون    .٧٦
المعاقبــة بــالحبس وبالغرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف جنيــه وال علــى  )١٥(تتضــمن المــادة  المنصــوص عليهــا فــي القــانون، حيــث

كمـا تضـمنت . مـن القـانون )١١، ٩، ٨(كـل مـن يخـالف أحكـام المـوادهـاتين العقـوبتين تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى 
تضمن النص علـى معاقبـة المسـئول عـن اإلدارة و عتباري، االشخص معاقبة العدل أحكامًا متعلقة بمن القانون الم) ١٦(المادة 
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٢٤ 
 

الفعليــة للشــخص اإلعتبــاري بالعقوبــات ذاتهــا المقــررة عــن األفعــال التــي ترتكــب بالمخالفــة ألحكــام القــانون إذا ثبــت علمــه بهــا 
بغرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف جنيــه وال تجــاوز خمســة  وكانــت الجريمــة قــد وقعــت بســبب إخاللــه بواجبــات وظيفتــه، كمــا يعاقــب

ماليين جنيه، ويكون مسئوًال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به مـن عقوبـات ماليـة وتعويضـات إذا كانـت الجريمـة التـي وقعـت 
القــانون  مكــرر مــن) ١٦(ت مــن أحــد العــاملين باســمه ولصــالحه، كمــا تضــمنت المــادة بالمخالفــة ألحكــام هــذا القــانون قــد ارتكبــ

من القـانون مـن المؤسسـات الماليـة وأصـحاب المهـن واألعمـال غيـر الماليـة، أو ) ٧(على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 
، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن العقوبـات اإلدرايـة التـي تفرضـها الوحـدة تشـمل تلـك األحكام الصادرة أو القرارات أو الضوابط الصادرة

 .  تخضع لرقابة جهة محددةالمؤسسات المالية التي ال
  

 )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( الثانية والعشرونالتوصية 
  

علـى المؤسسـات الماليـة الموجـودة فـي مصـر، وعلـى فـروع المؤسسـات األجنبيـة العاملـة فـي  المعدلتسري أحكام القانون  .٧٧
نص قواعــد التعــرف علــى هويــة تــلخــارج، و علــى فــروع المؤسســات الماليــة المصــرية العاملــة فــي االقــانون كمــا يســري  .مصــر

العاملــة فــي مصــر وعلــى كافــة فروعهــا وشــركاتها التابعــة فــي الــداخل والخــارج،  المؤسســات الماليــةالتــزام كافــة علــى العمــالء 
كمـا  .األجنبية العاملة في مصر، اإللتزام بأحكام هذه القواعد ومراعاتها وتنفيذها بكل دقـة مؤسسات الماليةوكذلك كافة فروع ال

الضــوابط الرقابيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي التــي أكــدت علــى ســريان تلــك الضــوابط علــى  أشــارت إلــى نفــس المعنــى الســابق
مـن االلتـزام بهـذا كمـا تلـزم المؤسسـات الماليـة بـإيالء عنايـة خاصـة للتأكـد . كافة الفروع والشركات التابعة للمصرف في الخارج

  . التي تعمل في دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بكفاءة المبدأ بالنسبة لفروعها التابعة
  

    )غير ملتزم:درجة االلتزام:( التوصية الرابعة والعشرون
  

ســبق الحــديث عــن قيــام مصــر بإخضــاع المؤسســات الماليــة واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة لقــانون مكافحــة     .٧٨
ث حـــددت الالئحـــة التنفيذيـــة للقـــانون الجهـــات الرقابيـــة، وقـــد تضـــمن تلـــك الجهـــات، وزارة ب، حيـــغســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــا

اإلتصاالت والمعلومات التي تراقب صـندوق تـوفير البريـد، الهيئـة العامـة لإلسـتثمار والمنـاطق الحـرة التـي تراقـب الجهـات التـي 
تــي الالهيئــة العامــة للتمويــل العقــاري، تراقــب الجهــات  عاملــة فــي نشــاط التخصــيم،التمــارس نشــاط التــأجير التمــويلي والجهــات 

مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون، إلــزام الجهــات الرقابيــة بإنشــاء وتهيئــة ) ١٩(وتتضــمن المــادة . تمــارس نشــاط التمويــل العقــاري
القواعــد المقــررة قانونــًا الوســائل الكفيلــة بــالتحقق مــن إلتــزام المؤسســات الماليــة والجهــات األخــرى الخاضــعة لرقابتهــا باألنظمــة و 

التعاون مع الوحدة من أجـل وضـع ضـوابط الرقابـة علـى المؤسسـات الماليـة والجهـات لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
والجهات المذكورة تطبيقها، التعاون مع الوحدة من أجل تهيئـة الوسـائل  المؤسساتاألخرى وتحديد اإللتزامات التي يتعين على 

تحقـــق مـــن قيـــام المؤسســـات الماليـــة والجهـــات األخـــرى الخاضـــعة لرقابتهـــا بوضـــع نظـــام خـــاص للتعـــرف علـــى الهويـــة الكفيلـــة لل
، إتخــاذ وســائل الرقابــة واألوضــاع القانونيــة للعمــالء والمســتفيدين الحقيقيــين مــن األشــخاص الطبيعيــين واألشــخاص اإلعتباريــة

اإلجـراءات المقـررة فـي شـأن يـة والجهـات األخـرى بأحكـام القـانون، إتخـاذ المكتبيـة والميدانيـة للتحقـق مـن إلتـزام المؤسسـات المال
، موافــاة الســلطات الرقابيــة الوحــدة بتقريــر دوري مــرة كــل ســنة مجــال المكافحــة، وتعيــين كــل جهــة مــن أي مخالفــة لتلــك األحكــام

يكــون ذا كفــاءة وخبــرة بهــذه الجهــات الرقابيــة مســئول اتصــال يمثلهــا لــدى الوحــدة فــي شــئون غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
 . الشئون
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وزارة اإلقتصاد والتجارة الخارجية باصدار القواعد والترتيبات بشأن تنظيم العمل بكازينوهـات القمـار، كمـا كًال من وقامت  .٧٩
لمركـزي أضـف إلـى ذلـك، أصـدر البنـك ا. وزارة السياحة قواعد مزاولة ألعاب المائدة وقوانين المراقبة المالية والفنية صدرت عن

بالمنشــآت ) كازيونوهــات القمــار(نشــاط نــوادي ألعــاب المائــدة المتعلقــة بتــداول النقــد األجنبــي فــي  قــرارًا بشــأن القواعــد والترتيبــات
 . السياحية

  
  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( الخامسة والعشرونالتوصية 

  
ادئ إرشـــادية حـــول اإلخطـــار عـــن العمليـــات بتـــوفير مبـــ قامـــت وحـــدة مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب المصـــرية .٨٠

المشتبه بها، وتم تعميمها وٕارسالها إلى كافـة القطاعـات، بمـا يتضـمن نمـاذج اإلخطـار، كمـا أفـادت السـلطات بـأن الوحـدة تقـوم 
التـي  للمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحـددة بخصـوص الحـاالت يةمبادئ اإلرشادالبتوفير التغذية العكسية و 

وشـركات الصـرافة  كمـا أصـدر البنـك المركـزي الضـوابط الرقابيـة للبنـوك. يتم اإلخطار عنهـا ومـا يسـفر عنـه تحليـل اإلخطـارات
لالشـــتباه فـــي غســـل األمـــوال وتمويـــل  اإلسترشـــاديةالمؤشـــرات التـــي تضـــمنت ، و والجهـــات التـــي تباشـــر نشـــاط تحويـــل األمـــوال

األوراق الماليـة وتلقـي األمـوال الضـوابط الرقابيـة للجهـات العاملـة فـي مجـال المـال الهيئـة العامـة لسـوق  تاإلرهاب، كما أصـدر 
التــأمين الضــوابط الرقابيــة للجهــات العاملــة فــي مجــال كمــا أصــدرت الهيئــة المصــرية للرقابــة علــى التــأمين ، بغــرض اســتثمارها
تتضـمن الضـوابط كمـا  ال وتمويـل اإلرهـاب، األمـو غسـل  لالشـتباه فـي  المؤشـرات اإلسترشـادية تتضـمنوالتـي وٕاعادة التأمين، 
 المؤشـرات اإلسترشـادية للجهات التي تمارس نشاط التأجير التمـويلي، والتمويـل العقـاري والهيئـة القوميـة للبريـدالرقابية الصادرة 

  . الخاصة لالشتباه في غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  

  )زئياً ملتزمة ج: درجة االلتزام:( والعشرونالتوصية التاسعة 
  

البنـك المركـزي المصـري، الهيئـة المصـرية : السلطات الرقابيـة بالجهـات التاليـة) ١(تحدد الالئحة التنفيذية بموجب المادة  .٨١
للرقابة على التأمين، الهيئة العامة لسوق المال، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للتمويـل العقـاري، وزارة 

معلومـات، وأي سـلطة رقابيـة أخـرى تخـول  صـالحية الرقابـة واإلشـراف علـى أي مـن أنشـطة المؤسسـات الماليـة اإلتصاالت وال
وتتــولى الســلطات الرقابيــة اإلشــراف . واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بمقتضــى قــرار يصــدر مــن رئــيس مجلــس الــوزراء

 .من الالئحة التنفيذية) ١٩(والرقابة تجاه الجهات التابعة لها وفق ما تقتضيه المادة 
  

شـركات التـأمين، الشـركات : أفادت السلطات بقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالتفتيش على كًال مـنومن ناحية أخرى،  .٨٢
كما أفادت بأن كافـة المفتشـين التـابعين . وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويليالعاملة في مجال األوراق المالية 

هـــات الرقابـــة المعنيـــة الـــذين يقومـــون بـــالتفتيش علـــى نظـــم مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب يطلعـــون علـــى تقـــارير لج
 .وٕاخطارات العمليات المشتبه بها عند القيام بالفحص الميداني

 
  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( التوصية الثانية والثالثون

  
مــوال وتمويــل اإلرهــاب تقــوم بصــورة منتظمــة بجمــع اإلحصــائيات الشــاملة أفــادت الســلطات بــأن وحــدة مكافحــة غســل األ .٨٣

صـحاب المهـن واألعمـال والمتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل جهات الرقابة واإلشراف علـى المؤسسـات الماليـة وأ
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وقـدمت السـلطات عـددًا  رهـاب،غير المالية، بحيث يتم مراجعة مدى فعاليـة الـنظم الخاصـة بمكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإل
من اإلحصائيات التي تثبت توفر تلك اإلحصائيات لدى الوحدة بصورة منتظمة، إال أن ما يزال علـى السـلطات االسـتمرار فـي 

راجعة مدى فعالية النظم الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بصورة منتظمة من خالل اإلحصـائيات التـي تقـوم م
  .بجمعها

  
 )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( الثالثة والثالثونصية التو 
  

أفــادت الســلطات بأنهــا قامــت بتوقيــع برتوكــول تعــاون بــين جهــاز تنميــة التجــارة الداخليــة التــابع لــوزارة التجــارة والصــناعة  .٨٤
تـب السـجل التجـاري مـن خـالل هـدف تطـوير مكاواالستثمار والمعهد القومي لإلدارة التابع لوزارة الدولة للتنمية اإلدارية، وذلـك ب

كمـا  .مكتب سجل تجـاري فـي مختلـف أنحـاء الجمهوريـة، وتـدريب المـوظفين عليـه) ٨٧(إنشاء قاعدة بيانات موحدة لربط عدد 
يقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بإعداد مشروع وضع رقم قـومي موحـد يـربط السـجل التجـاري والصـناعي ومصـلحة الضـرائب 

ة للتسهيل على المستثمرين، ومنع التالعب والتهرب الضـريبي، فضـًال عـن تسـهيل تنفيـذ القـرارات الصـادرة بقاعدة بيانات موحد
من النائب العام، واألحكام القضائية المتعلقة بالمنشآت التجارية، باإلضافة إلـى إنشـاء أرشـيف إلكترونـي لنشـر جميـع األسـماء 

 . من أجل زيادة الشفافيةوالعالمات التجارية، والتعديالت التي تطرأ عليها 
  

  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( التوصية الخاصة السابعة
  

قامــت مصـــر بإخضـــاع المؤسســـات الماليـــة التـــي ال تخضـــع لرقابـــة محـــددة لرقابـــة وحـــدة مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل  .٨٥
قواعــد التعــرف علــى  النص فــيبــ اإلرهــاب فــي مــا يبتعــق بتطبيــق متطلبــات قــانون مكافحــة غســل األمــوال، حيــث قامــت الوحــدة

علـى التزامـات المؤسسـات التـي تمـارس عمليـات التحـويالت البرقيـة، حيـث ألـزم تلـك المؤسسـات  هوية العمالء الصـادرة للبنـوك
البنــك مرســل التحويــل بالحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بالشــخص  التحويــل بيانــات التعــرف علــى الهويــة، كمــا ألــزمتضــمن 

ـــل، والتح ـــذلك الغـــرض فـــي النمـــوذج الخـــاص قـــق مـــن دقتهـــا واالحتفـــاظ بهـــا، وٕادراجهـــا بالكامـــلطالـــب التحوي ، وتتمثـــل تلـــك ب
، عنــوان طالــب التحويــل، )أو رقــم إشــاري مميــز إذا لــم يكــن هنــاك حســاب( اســم طالــب التحويــل، رقــم الحســاب: المعلومــات فــي

 .  الغرض من التحويل واسم المستفيد
 

تبنـي إجـراءات فعالـة : على التزامات البنوك في حالة تلقي التحويل وهي متمثلة فـيكما تضمنت القواعد السابقة النص   .٨٦
مبنية علـى المخـاطر لتحديـد التحـويالت غيـر المصـحوبة بمعلومـات كاملـة عـن طالـب التحويـل والتعامـل معهـا، االسـتعانة فـي 

مســتفيد يتعــين علــى البنــك اســتيفاء بياناتــه أمــا فــي حالــة عــدم وجــود حســاب لل. تحديــد التحــويالت بالوســائل التكنولوجيــة الحديثــة
ونصــت القواعــد أيضــًا علــى التزامــات . الشخصــية واالحتفــاظ بصــورة طبــق األصــل مــن مســتند تحقيــق الشخصــية الخاصــة بــه

 : للبنك في حالة ما إذا كان وسيطًا متمثلة في
  

 .لكترونياالحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بطالب التحويل المرفقة بنموذج التحويل اإل  . أ
فــي حالــة تلقــي البنــك الوســيط معلومــات غيــر كاملــة عــن طالــب التحويــل مــن البنــك المرســل فيتعــين عليــه إخطــار البنــك   . ب

 . المتلقي بذلك عند القيام بالتحويل
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  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( التاسعةالتوصية الخاصة 
  

ولــه إلــى الــبالد أو مغادرتــه لهــا اإلفصــاح للســلطات مــن القــانون المعــدل إلــزام كــل شــخص عنــد دخ) ١٢(تضــمنت المــادة  .٨٧
ويكــون اإلفصــاح وفــق الضــوابط  ،لحاملهــا ومــا يقابلهــا مــن األدوات القابلــة للتــداول نقــد األجنبــيمــن المــا يحملــه الجمركيــة عــن 

مــأموري الضــبط التــي تحــددها الالئحــة التنفيذيــة، كمــا تضــمنت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة صــالحية قيــام الســلطات الجمركيــة مــن 
، سؤال المخالف عن مصدر مـا بحوزتـه )اإلفصاح الكاذب( اإلفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة القضائي، في حالة عدم

قــانون البنــك وتجــدر اإلشــارة إلــى أن  .مــن النقــد األجنبــي واألدوات القابلــة للتــداول لحاملهــا المشــار إليــه، وأغــراض اســتخدامها
يجـوز للقـادمين إلـى "أنـه) ١١٦(المـادة  فـىتضـمن   ٢٠٠٣لسـنة  ٨٨والنقد الصـادر بالقـانون رقـم المركزي والجهاز المصرفي 

ويحظــر إدخـال النقــد المصــرى أو  .الـبالد أو المســافرين منهـا حمــل أوراق النقــد المصـرى فــى حـدود خمســة آالف جنيــه مصـرى
 ".إخراجه من خالل الرسائل والطرود البريدية 

 
كـل مـن يخـالف أيـا مـن أحكـام علـى  مـن ذات القـانون تسـرى) ١٢٦(فـى المـادة عقوبات الـواردة ومن الجدير بالذكر أن ال .٨٨

بــالحبس والتــى تقضــى ، ســالفة الــذكر مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال) ١٢(أحكــام المــادة  وأمــن هــذا القــانون ) ١١٦(المــادة 
، أو بإحــدى هـاتين العقــوبتين رين ألــف جنيـة مـدة ال تجـاوز ثالثــة أشـهر وبغرامــة ال تقـل عــن خمسـة أالف جنيـة والتجــاوز عشـ

ٕان لــم تضــبط حكــم بغرامــة إضــافية تعــادل و  بمصــادرتها،وفــى جميــع األحــوال تضــبط المبــالغ واألشــياء محــل الــدعوى ويحكــم 
  .قيمتها

 
المتمثلـة المصـرية بـأن للسـطات الجمركيـة مـن مـأموري الضـبط القضـائي اتخـاذ عـددًا مـن اإلجـراءات أفادت السـلطات  و .٨٩
وأغـراض اسـتخدامها فـي حالـة  ،سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من نقد وأوراق مالية وتجاريـة قابلـة للتـداول لحاملهـا في

عـدم القيـام بواجــب اإلفصـاح أو تقــديم بيانـات غيــر صـحيحة أو عنــد قيـام دالئــل علـى ارتكــاب جريمـة غســل األمـوال أو تمويــل 
  .طة المختصة مع موافاة وحدة مكافحة غسل األموال بصورة من المحاضراإلرهاب، وٕارسال ما يحرر من محاضر إلى السل

 
وقـــد أفـــادت الســـلطات بـــأن مصـــلحة الجمـــارك تقـــوم بتعزيـــز جهودهـــا الخاصـــة بتفعيـــل نظـــام اإلفصـــاح، مـــن حيـــث نشـــر  .٩٠

جمركـي، وٕانشـاء اللوحات اإلرشادية، وٕاستحداث إدارة متخصصـة لمكافحـة غسـل األمـوال بـاإلدارة المركزيـة لمكافحـة التهريـب ال
نيـة مـن البيانـات التـي تـم إدراجهـا، وٕاعـداد تقـارير شـهرية قاعدة بيانـات خاصـة بنمـاذج اإلفصـاح، وموفـاة الوحـدة بصـور إلكترو 

وســنوية عــن المغــادرين للــبالد والقــادمين إليهــا بصــورة متكــررة، باإلضــافة إلــى إعــداد إحصــائيات دوريــة حــول محاضــر الضــبط 
 . للنقد األجنبي

 
  : السلطات اإلحصائيات التاليةوقدمت  .٩١

 
  يبين محاضر ضبط النقد األجنبي :  )١٠(جدول رقم 

  عدد المحاضر  البيان  السنة
  ١٢  محاضر ضبط النقد األجنبي  ٢٠١٠

  ٨ محاضر ضبط النقد األجنبي  ٢٠١١
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  ٢٤   محاضر ضبط النقد األجنبي  ٢٠١٢

  ٤٩  محاضر ضبط النقد األجنبي ٢٠١٣
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قائمة بأهم القوانين والمستندات المتعلقة بنظام مكافحة غسل األموال : ١الملحق رقم 
  وتمويل اإلرهاب

 ). ٢٠١٤، ٢٠٠٨، ٢٠٠٣(، وتعديالته، للسنوات ٢٠٠٢لسنة ) ٨٠(القانون رقم  .١
  . م، المتعلق بتعديل قانون العقوبات٢٠١٤لسنة ) ١٢٨(القانون رقم  .٢

  

  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠رقم قانون ال

  ٩مكافحة غسل األموال بإصدار قانون
  ـــــــــــــــــــــــ

  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية
     

  :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه
  

  )المادة األولى(
  

  .فقايعمل بأحكام قانون مكافحة غسل األموال المر 
  

  )المادة الثانية(
  

يذيـة للقـانون المرافـق ، وذلـك خـالل ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحـة التنف
  .نشره 

  
  )المادة الثالثة(

  
  .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره 

  
  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

                                                 
  :ممكرر، وقد عدل بالقوانين أرقا ٢٠العدد  -٢٠٠٢مايو سنة  ٢٢الجريدة الرسمية فى  ٩

 ).٢٠٠٣يونية سنة  ٨مكرر فى  ٢٣الجريدة الرسمية العدد ( ٢٠٠٣لسنة   ٧٨ -
 ).٢٠٠٨يونية سنة  ٢٢مكرر فى  ٢٥الجريدة الرسمية العدد ( ٢٠٠٨لسنة  ١٨١ -
 .)٢٠١٤مايو سنة  ١٥فى ) أ(تابع  ٢٠الجريدة الرسمية العدد ( ٢٠١٤لسنة  ٣٦قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  -
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  قانون مكافحة غسل األموال
  

  :    ١٠)١( مادة  
  :كل منها المعنى المبين قرين فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات اآلتية    

  
  :األموال  )أ (

العملــة الوطنيــة والعمــالت األجنبيــة واألوراق الماليــة واألوراق التجاريــة، وكــل ذى قيمــة مــن عقــار أو 
القانونيـة التـي تـدل علـى ملكيـة الصـكوك الوثـائق و ها، و منقول مادى أو معنوى، وجميع الحقوق المتعلقة بأى من

  . تلك األموال أو المصلحة فيها أيًا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو اإللكتروني
  

  :غسل األموال  )ب (
  .من هذا القانون) ٢(فعل من األفعال المنصوص عليها في المادة كل 
  

 :الجريمة األصلية  )ج (

جب القانون المصري، سواء ارتكب داخل البالد أو خارجهـا متـى كـان كل فعل يشكل جناية أو جنحة بمو 
  .معاقبًا عليه في كال البلدين

 

  
  :المتحصالت  )د (

  .أية جريمة أصلية األموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب

  
  :الوحدة  )ه (

  .وتمويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال
  

  :المؤسسات المالية  )و (
  .العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك األجنبية العاملة فى مصرالبنوك  -١
  .شركات الصرافة والجهات األخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد األجنبى -٢
  .الجهات التى تباشر نشاط تحويل األموال  -٣
  .الجهات العاملة فى مجال األوراق المالية  -٤
  .ل الجهات العاملة فى مجال تلقــــى األموا -٥
  .الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية -٦
  .الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى  -٧
  .الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى  -٨

                                                 
 .٢٠١٤لسنة  ٣٦رئيس الجمهورية بالقانون رقم  مستبدلة بقرار ١٠
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  . الجهات العاملة فى نشاط التخصيم -٩

  .وأعمال السمسرة فى مجال التأمين الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة - ١٠
 .العاملة فى مجال اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية الجهات - ١١

نشاطًا أو أكثر من األنشـطة المـرخص  -لصالح عميل أو نيابة عنه -أية جهة أخرى تمارس على سبيل االحتراف  - ١٢
 .بها للمؤسسات المالية المشار اليها فى هذا البند

 مجلـس رئـيس مـن قـرار عليهـا، الرقابـة تتـولى التـي وبالجهـات وبالتزاماتهـا، بتحديدها، يصدر لتيا األخرى الجهات - ١٣
  .الوزراء

  

  .وذلك كله سواء كان من يباشر األنشطة المنصوص عليها فى هذا البند شخصًا اعتباريًا أو شخصًا طبيعياً 

  
  :المالية غيرواألعمال  المهنأصحاب   )ز (

 .عقارات بشراء أو بيع عمالئهم عمليات لصالحتنفيذهم  العقارات، عند سماسرة -١

الحـد  تتجـاوز أو تساوي عمالئهم الكريمة، عند تنفيذهم أي عمليات نقدية مع روتجار األحجا النفيسة المعادن تجار -٢
 .الذى تحدده الالئحة التنفيذية

 هــذه تمــارس شــركة ىفــأو مهنيــين  كشــركاء أو منفــرد بشــكل لمهنــةا كــانوا يزاولــون ســواءً  والمحاســبون، المحــامون -٣
 :التالية يتعلق باألنشطة فيما عمالئهملصالح  عمليات تنفيذ أو بإعداد قيامهم عندوذلك  المهنة،

  .شراء وبيع العقارات  .أ 
 .األصول من األموال أو األوراق المالية أو غيرها إدارة  .ب 

 .المالية األوراق حسابات أو التوفير حسابات أو المصرفية الحسابات إدارة  .ج 

 .إدارة الشركات أو تشغيل أو إنشاء بغرض المساهماتتنظيم    .د 

 وشـراء أو بيـع الكيانـات إدارتهـا، أو تشـغيلها أو القانونيـة الترتيبـات أو االعتباريـة الشخصـيات إنشـاء  .ه 

 .التجارية

 عمالئهـا شـبكة اإلنترنـت وعلـى مـتن السـفن، عنـد قيـامالتـى تباشـر أنشـطتها مـن خـالل  فـي ذلـكالقمـار، بمـا  أنديـة -٤

 .الحد الذى تحدده الالئحة التنفيذية تتجاوز أو تساوي مالية اتبعملي

 رئــيس مــن قــرار عليهــا، الرقابــة تتــولى التــي وبالجهــات وبالتزاماتهــا، بتحديــدها، يصــدر التــي األخــرى المهــن واألعمــال -٥
 .الوزراء مجلس

  

  .وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه على هذه المهن واألعمال
  

  القابلة للتداول لحاملها األدوات  )ح (
هي األدوات النقدية التي في شكل وثيقة لحاملها، وغيرها من األدوات القابلـة للتـداول، مثـل الشـيكات  أيـًا   

كان نوعها ، والسندات اإلذنية وأوامر الدفع، التي تكـون إمـا لحاملهـا أو مظّهـرة لـه دون قيـود، أو صـادرة لمسـتفيد 
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معـه الملكيـة بالمناولـة، وكـذا األدوات الموّقعـة مـن قبـل السـاحب وال تتضـمن اسـم صوري، أو في شكل آخـر تنتقـل 
  .المستفيد

  :الوزير المختص  )ط (
  .رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء    

  
       :١١)٢(مادة 

من علم أن األموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا بأي  كليعد مرتكبًا لجريمة غسل األموال     
 :ليمما ي

 صاحبه أو مكانه أو مصدره أو طبيعته تمويه أو المال إخفاء بقصد وذلك نقلها، أو متحصالت تحويل  .أ 
 رتكبم إلى التوصل عرقلة أو ذلك اكتشاف دون الحيلولة أو حقيقته تغيير أو فيه الحق صاحب أو

 .األصلية الجريمة

 

 أو إيداعها أو استبدالها أو احفظه أو إدارتها أو استخدامها أو حيازتها أو المتحصالت اكتساب  .ب 
 أو لمصدرها أو لها الحقيقية الطبيعة تمويه أو إخفاء أو قيمتها فى التالعب أو استثمارها أو ضمانها
  .بها المتعلقة الحقوق أو ملكيتها أو حركتها أو فيها التصرف كيفية أو مكانها

   :)٣(مادة 
 ١٢وتمويل اإلرهاب خاص لمكافحة غسل األموال تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع    

  . تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى االختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون 
  

والمتخصصين فى المجاالت المتعلقـة  ١٣أعضاء السلطة القضائية الخبراء منمن ويلحق بها عدد كاف 
  .ين المؤهلين والمدربين بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العامل

ويصــدر رئــيس الجمهوريــة قــرارًا بتشــكيل الوحــدة ونظــام إدارتهــا ، وبنظــام العمــل والعــاملين فيهــا ، دون 
  .التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال العام

  : )٤(مادة 
وأصحاب المهـن واألعمـال غيـر الماليـة، ت المالية خطارات الواردة من المؤسساتختص الوحدة بتلقى اإل    

أو تمويــل اإلرهــاب أو محــاوالت  تتضــمن غســل األمــوالتشــكل متحصــالت أو عــن العمليــات التــى يشــتبه فــى أنهــا 
  ١٤.القيام بهذه العمليات

  
للسـلطات القضـائية  ١٥ولهـا أن تتيحهـاوعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها مـن معلومـات 

رهــا مــن الجهــات المختصــة بتطبيــق أحكــام هــذا القــانون، وكــذلك تبــادل هــذه المعلومــات والتنســيق مــع جهــات وغي

                                                 
  .٢٠١٤لسنة  ٣٦مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ١١
 .٢٠١٤لسنة  ٣٦بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم " وتمويل اإلرهاب" تم اضافة عبارة  ١٢
 .٢٠١٤لسنة  ٣٦ون رقم بقرار رئيس الجمهورية بالقان"من أعضاء السلطة القضائية"تم اضافة عبارة  ١٣
 .٢٠١٤لسنة  ٣٦مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ١٤
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الرقابــة فــى الدولــة ، ومــع الجهــات المختصــة فــى الــدول األجنبيــة والمنظمــات الدوليــة تطبيقــًا ألحكــام االتفاقيــات 
  .لالدولية التى تكون مصر طرفًا فيها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمث

  
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فـى شـأن العمليـات التـى يشـتبه فـى   :     )٥(مادة 

وتقوم بـإبالغ النيابـة العامـة بمـا يسـفر عنـه أو تمويل اإلرهاب تتضمن غسل األموال  ١٦تشكل متحصالت أوأنها 
  .لجرائم المنصوص عليها فى هذا القانونالتحرى من قيام دالئل على ارتكاب جريمة من ا

  
 ")د" مكـرراً  ٢٠٨و ،"ج" مكـرراً  ٢٠٨ و ،"ب" مكرراً  ٢٠٨ و ،"أ" مكرراً  ٢٠٨(أرقام  المواد أحكام وتسري

 سـلطات التحقيـقطلب من تأن  وللوحدة. اإلرهاب وتمويل األموال غسل جرائم علىالجنائية  اإلجراءات قانون من
  ١٧.المشار إليهاعلى النحو المبين في المواد اتخاذ التدابير التحفظية 

  
وتسرى على جرائم غسل األموال وجرائم اإلرهاب وجريمة تمويل اإلرهاب أحكام الفقرة األخيـرة مـن المـادة 

  . ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ) ٩٨(
  :      ١٨)٦(مادة 

الـوزير المخـتص بالوحدة الذين يصـدر بتحديـدهم قـرار مـن وزيـر العـدل بنـاء علـى طلـب  يكون للعاملين    
لــى الجــرائم المنصــوص عليهــا فــى هــذا القــانون والتــى تكــون متعلقــة إصــفة مــأمورى الضــبط القضــائى بالنســبة 

  .بأعمال وظائفهم
  

    :     ١٩)٧(مادة 
صحاب المهن واألعمال غيـر الماليـة بإنشـاء بالرقابة على المؤسسات المالية وأالمختصة تلتزم الجهات     

ــزام تلــك المؤسســات ــالتحقق مــن الت ــة ب ــة وأصــحاب المهــن واألعمــال وتهيئــة الوســائل الكفيل ــة  المالي ــر المالي غي
بما فى ذلك اإلخطار عن العمليات التى  ،اإلرهاب وتمويلباألنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل األموال 

والمؤسسـات  الجهـات هـذه وتلتـزم ،اإلرهـاب تمويـل أوتتضـمن غسـل األمـوال  أو متحصالت شكلت يشتبه فى أنها
 واإلحصـائيات والمعلومـات البيانـات مـن طلبـهت بمـا الوحـدة بإمـداد المالية وأصحاب المهن واألعمـال غيـر الماليـة

 .ضعهاتإلجراءات التي للقواعد واوفقا  ،ااختصاصاته لمباشرة الالزمة

  
المؤسسات المالية وأصحاب  كافةلوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام ا ولىتتكما 

 فيرقابة الجهات المشار اليها فى الفقرة األولى من هذه المادة ل ال تخضعالتي  - المهن واألعمال غير المالية

                                                                                                                                                          
  .٢٠١٤لسنة  ٣٦بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم " وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها"بعبارة "  ولها أن تتيحها"تم استبدال عبارة ١٥
 .٢٠١٤لسنة  ٣٦جمهورية بالقانون رقم بقرار رئيس ال" تشكل متحصالت أو" تم اضافة عبارة  ١٦
 .٢٠١٤لسنة  ٣٦مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ١٧
 .٢٠١٤لسنة  ٣٦مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ١٨
 .٢٠١٤لسنة  ٣٦مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ١٩
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٣٤ 
 

وضع  فى ذلكا الشأن، بما باألنظمة والقواعد المقررة في هذ  - شأن مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب
  .تمويل اإلرهابو القواعد والضوابط ذات الصلة بمكافحة غسل األموال 

المشار إليها  المالية وأصحاب المهن واألعمال غير المالية متابعة الجهات والمؤسسات الوحدة تولىوت
 .دةاألولى من هذه المافي هذه المادة فيما يتعلق بااللتزام المنصوص عليه في الفقرة 

  
 جرائم بشأن معلومات من لديها يتوافر بما الوحدة بإبالغ المختصة الجهات تلتزم األحوال، جميع وفى

  .فيها التصرف إليه يؤول وما بشأنها إجراءات من تتخذه وما اإلرهاب وتمويل األموال غسل
 

 .وذلك كله على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية

    
  :    ٢٠)٨(مادة 

عـن علـى وجـه السـرعة  الوحـدة بإخطـارغير المالية واألعمال المهن أصحاب لمؤسسات المالية و تلتزم ا   
 محـاوالت أو اإلرهـاب، تمويـل أوموال األتتضمن غسل أو شتبه فى أنها تشكل متحصالت تالعمليات التى أى من 
العنايــة الواجبــة بــالعمالء  عليهــا وضــع الــنظم الكفيلــة بتطبيــق اجــراءاتو تهــا، قيمأيــا كانــت  العمليــات بهــذه القيــام

  .الوحدة صدرهاوغيرها من القواعد واإلجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب التي ت
  

  .الالئحة التنفيذية هتحددذلك كله على النحو الذي و 
  :٢١)٩(مادة 

تندات لقيــد مــا تلتــزم المؤسســات الماليــة وأصــحاب المهــن واألعمــال غيــر الماليــة بإمســاك ســجالت ومســ    
تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانـات الكافيـة للتعـرف علـى هـذه العمليـات، وعليهـا أن 
تحتفظ بهذه السجالت والمستندات وبسجالت بيانات العمـالء والمسـتفيدين الحقيقيـين مـن األشـخاص الطبيعيـين، 

ات من تاريخ انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفـل الحسـاب واألشخاص االعتبارية لمدة ال تقل عن خمس سنو 
مــا لــم تطلــب الوحــدة أو ســلطات التحقيــق االحتفــاظ بهــا لمــدة تزيــد عــن ذلــك، وتلتــزم  –علــى حســب األحــوال  –

المؤسســات الماليــة وأصــحاب المهــن واألعمــال غيــر الماليــة بتحــديث هــذه البيانــات بصــفة دوريــة وأن تضــع هــذه 
  .ندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبهاالسجالت والمست

  
ويجــوز لتلــك المؤسســات الماليــة وأصــحاب المهــن واألعمــال غيــر الماليــة االحتفــاظ للمــدة المــذكورة بالصــور 

كــون لتلــك الصــور حجيــة األصــل فــى اإلثبــات إذا روعــى فــى إعــدادها تبــدًال مــن األصــل، و ) الميكروفيلميــة(المصــغرة 
  .واعد التى يصدر بها قرار من الوحدةوحفظها واسترجاعها الق

  
  
  

                                                 
  .٢٠١٤لسنة  ٣٦مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ٢٠
  .٢٠١٤لسنة  ٣٦مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ٢١
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   :٢٢)١٠(مادة 
بواجــب اإلخطــار للوحــدة عــن أي مــن  –بحســن نيــة  –تنتفــى المســئولية الجنائيــة والمدنيــة عــن كــل مــن قــام      

العمليــات المشــتبه فيهــا الخاضــعة ألحكــام هــذا القــانون، أو تقــديم معلومــات أو بيانــات للوحــدة بالمخالفــة للقواعـــد 
  . لضمان سريتها المفروضة

  
  .وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها في هذا الشأن

  
  

  :)١١(مادة 
يحظر اإلفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السـلطات والجهـات المختصـة بتطبيـق  أحكـام هـذا القـانون عـن       

تشـكل شأن المعامالت المالية المشـتبه فـى أنهـا أى إجراء من إجراءات اإلخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى 
  .، أو عن البيانات المتعلقة بهاأو تمويل اإلرهابتتضمن غسل أموال  ٢٣متحصالت أو

  
    : ٢٤)١٢(مادة 

من قانون البنك المركزي والجهاز المصـرفي والنقـد الصـادر بالقـانون ) ١١٦(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 
كل شخص عند دخوله إلى البالد أو مغادرته لها اإلفصاح للسلطات الجمركية عـن ، يجب على ٢٠٠٣لسنة  ٨٨رقم 

حقيقــة مــا يحمـــله مــن النقــد األجنبــي واألدوات القابلــة للتــداول لحاملهــا، ويكــون االفصــاح وفقــا للقواعــد واإلجــراءات 
  .والحدود التي توضحها الالئحة التنفيذية

  
ي، فـي حالـة عـدم القيـام بواجـب اإلفصـاح، أو تقـديم بيانـات وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضـائ

غيــر صــحيحة بشــأنه، ســؤال المخــالف عــن مصــدر مــا بحوزتــه مــن النقــد االجنبــي واألدوات القابلــة للتــداول لحاملهــا 
  .المشار إليها، وأغراض استخدامها

  
لهـا فـي الحـاالت المنصـوص وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجـراءات ضـبط النقـد واألدوات القابلـة للتـداول لحام

عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دالئل جديـة علـى أنهـا تتضـمن غسـل األمـوال أو تمويـل اإلرهـاب، علـى أن 
  .رسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة إلجراء شئونها فيهاتُ 

  
نــك المركــزي والجهــاز المصــرفي والنقــد المشــار مــن قــانون الب) ١٢٦(وتســرى فــي هــذا الشــأن أحكــام المــــادة 

  .إليه

                                                 
  .٢٠١٤لسنة  ٣٦مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ٢٢
 ٢٠١٤لسنة  ٣٦بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم " تشكل متحصالت أو"تم إضافة عبارة  ٢٣
  .٢٠١٤لسنة  ٣٦مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ٢٤
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   :)١٣(مادة 
مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد يــنص عليهــا قــانون العقوبــات أو أى قــانون آخــر، يعاقــب علــى الجــرائم  

  .المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
  

    :  )١٤(مادة 
وات وبغرامــة تعــادل مثلــى األمــوال محــل الجريمــة، كــل مــن ارتكــب أو يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز ســبع ســن

  .من هذا القانون) ٢(شرع فى ارتكاب جريمة غسل األموال المنصوص عليها فى المادة 
  

ويحكــم فــى جميــع األحــوال بمصــادرة األمــوال المضــبوطة ، أو بغرامــة إضــافية تعــادل قيمتهــا فــى حالــة تعــذر 
وتستثنى هذه الجريمة من تطبيـق أحكـام الفقـرة الثانيـة مـن  ،إلى الغير حسن النية ضبطها أو فى حالة التصرف فيها

  .من قانون العقوبات ٣٢المادة 
  

  :٢٥ )١٥(مادة 
بإحــدى  أو  ألــف جنيــه خمســمائة جنيــه وال تجــاوز  ألــف مائــةيعاقــب بــالحبس والغرامــة التــى التقــل عــن       

  .من هذا القانون) ١١،٩،٨(أرقام  المواد ام أحك من  أيًا  يخالـف  من  كل  هاتين العقوبتين 
  

  : ٢٦)١٦(مادة 
في األحوال التي ترتكب فيها الجريمـة بواسـطة شـخص اعتبـارى يعاقـب المسـئول عـن اإلدارة الفعليـة لهـذا      

رتكـب بالمخالفـة ألحكـام هـذا القـانون إذا ثبـت علمـه المقررة عن األفعال التـى تُ  بالعقوبات ذاتها الشخص االعتباري
  .بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخالله بواجبات وظيفته

  
ويعاقـب الشـخص االعتبــاري بغرامـة ال تقـل عــن مائـة ألـف جنيــه وال تجـاوز خمسـة ماليــين جنيـه، ويكــون 
مسئوًال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليـة وتعويضـات إذا كانـت الجريمـة التـى وقعـت بالمخالفـة 

لقانون قد ارتكبت من أحد العـاملين بـه باسـمه ولصـالحه، ويجـوز للمحكمـة أن تقضـى بمنـع الشـخص ألحكام هذا ا
  .االعتباري من مزاولة  نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط

  
ميتين وتأمر المحكمة في الحكم الصادر باإلدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص االعتبـاري فـي جريـدتين يـو 

  .واسعتي االنتشار

  
                                                 

  .٢٠١٤لسنة  ٣٦مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ٢٥
  .٢٠١٤لسنة  ٣٦مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ٢٦
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  : ٢٧مكرراً  )١٦(مادة 
المالية المشار إليها في  في األحوال التي تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن واألعمال غير

القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذًا  من هذا القانون أيًا من أحكامه أو) ٧(الفقرة الثانية من المادة 
  :اآلتية ن للوحدة أن تتخذ أيًا من اإلجراءاتيكو ،له

  .توجيه تنبيه -١
  .منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات -٢
الطلــب مــن الجهــة المســئولة عــن مــنح تــرخيص مزاولــة األعمــال التــي تباشــرها الجهــة المخالفــة  -٣

 .منعها من مزاولة هذه األعمال لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص

  
  : )١٧(مادة 

ــإبالغ أى مــن الســلطات المختصــة فــى حا ــادر أحــدهم ب ــاة فــى جريمــة غســل األمــوال، إذا ب ــدد الجن ــة تع ل
باالستدالل أو التحقيق ، بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم ألى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد علـم 

متـى قـدرت  –، تقضـى المحكمـة السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو األمـوال محـل الجريمـة
بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السـجن والغرامـة المقـررتين فـى الفقـرة األولـى مـن المـادة  -توافر هذه الشروط

  .من هذا القانون ، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها) ١٤(
  
  

  :)١٨(مادة 
ت القضائية المصرية مع الجهات القضائية األجنبية التعاون القضائي فى مجال جرائم غسل تتبادل الجها      
لى المساعدات واإلنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم إ، وذلك بالنسبة وجرائم تمويل اإلرهاب ،األموال

لمتعددة األطراف التى تكون مصر عليهم واألشياء، وذلك كله وفق القواعد التى تقررها االتفاقيات الثنائية أو ا
  . طرفًا فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

  :)١٩( مادة
 –علــى وجــه الخصــوص   -ب ـمــن هــذا القــانون أن تطلــ) ١٨(ادة ـشار اليهــا فــى المـــجهات المـــيكــون للــ       

أو  وجرائم تمويـل اإلرهـاب اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتعقب أو تجميد األموال موضوع جرائم غسل األموال
  . عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية

  
  : )٢٠(مادة 

يجــوز للجهــات القضـــائية المصــرية المختصـــة أن تــأمر بتنفيــذ األحكـــام الجنائيــة النهائيـــة الصــادرة مـــن      
 وجـرائم تمويـل اإلرهـابتحصلة من جرائم غسـل األمـوال الجهات القضائية األجنبية المختصة بمصادرة األموال الم
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وعائداتها، وذلك كله وفق القواعد واإلجراءات التى تتضمنها االتفاقيـات الثنائيـة أو متعـددة األطـراف التـى تكـون أ
  . مصر طرفًا فيها

نهائيــا كمــا يجــوز إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف تــنظم التصــرف فــى حصــيلة األمــوال المحكــوم 
تتضـمن  –مـن جهـات قضـائية مصـرية أو أجنبيـة وجـرائم تمويـل اإلرهـاب فى جـرائم غسـل األمـوال  –بمصادرتها 

  . قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف االتفاقية وفقا لألحكام التى تنص عليها
  

  :٢٨)٢١(مادة 
ت والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات مصر وفقًا لالتفاقيا لتنفيذ التزامات الالزمة الوحدة االجراءات تتخذ      

 .التنفيذيةالصلة بتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك على النحو الذى تحدده الالئحة 
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