سياسة مكافحة تمويل اإلرهاب في منظمة ()X
مقدمة :
فى اطار التؾاصل الجائؼ بيؽ مشغسة ( )Xوو ازرة التزامؽ اإلجتساعى وما تقؾم بو مؽ إجخاءات لتقييؼ مخاطخ قظاع
السشغسات األىمية ،ونغ اًخ لكياميا بإتباع السشيج القائؼ عمى السخاطخ حيث تقؾم الؾ ازرة بتحجيج السجسؾعة الفخعية
وترشيف مخاطخ الجسعيات والسؤسدات األىمية ضسؽ ىحه السجسؾعة طبقاً الى درجة السخاطخ ،ونغ اخ ألن السشغسة

( )Xتؼ ترشيفيا انيا ذات مخاطخ مختفعة مؽ قبل الؾ ازرة ،لحا وجب عمييا تظبيق اجخاءات معدزة بذأن مكافحة غدل

األمؾال وتسؾيل اإلرىاب لمحج مؽ استغالل السشغسة في عسميات قج تذكل خظ اخ عمى اقتراد وآمؽ البالد  ،وعميو فقج
قامت مشغسة ( )Xبالعسل عمى مخاجعة وتعجيل سياسات واجخاءات مكافحة غدل األمؾال وتسؾيل اإلرىاب لجييا،
لتتشاسب مع األنغسة والسعاييخ الجولية حتى تتسكؽ مؽ تجشب ىحا الخظخ ،ونعخض فيسا يمي أسذ سياسة مكافحة
تسؾيل االرىاب في السشغسة:
مدئهلية مجلس االدارة
 نذخ مبجأ الذفافية.
 التأكج مؽ فيؼ العامميؽ لسخاطخ تسؾيل االرىاب ووضع سياسات وأنغسة داخمية لمعسل عمى الحج مؽ استغالل
السشغسة فى عسميات تسؾيل االرىاب.
 تؾفيخ سبل التجريب والتؾاصل.

 تظبيق عقؾبات رادعة فى حال مخالفة االجخاءات الجاخمية السؾضؾعة.
الهدف من اإلرجاااات الداللية المعززة:

 .1حساية السشغسة والسؾعفيؽ والستبخعيؽ والستظؾعيؽ عمى حج سؾاء مؽ العسميات غيخ القانؾنية التي قج تشظؾي عمى
عسميات تسؾيل اإلرىاب ،وتعديد أسذ السداءلة ونداىة العسل الخيخي وثقة الجسيؾر في إدارة السشغسة.
 .2ضسان اإلمتثال لمقؾانيؽ التالية:
أ .أحكام القانؾن رقؼ  141لدشة  2111والق اخرات الؾ ازرية السشغسة لجسع السال أرقام  111لدشة 241 ،2113
لدشة  1 ،2114لدشة  2114وغيخىا.
ب .قانؾن مكافحة االرىاب رقؼ  14لدشة  ،2115وقانؾن تشغيؼ قؾائؼ الكيانات اإلرىابية واإلرىابييؽ رقؼ  8لدشة
 - 2115وتعجيالتيسا الرادرة بسؾجب القانؾن رقؼ  11لدشة .)2111

1

الباب األول – التعايفات
المنظمات غيا الهادفة للابح  :ىي كل شخص أو مشغسة قانؾنية تعسل بذكل رئيدى في مجال جسع أو تؾزيع األمؾال
ألغخاض خيخية أو ديشية أو تعميسية او ثقافية أو اجتساعية او أخؾية او لتشفيح أية أنؾاع آخخى مؽ العسال الرالحة "وذلػ
وفقا لتعخيف مجسؾعة العسل السالى "FATF -

األمهال :جسيع األصؾل أو السستمكات أيا كان نؾعيا سؾاء كانت مادية أو معشؾية ،مشقؾلة أو ثابتة ،بسا في ذلػ العسالت
الؾطشية والعسالت األجشبية واألوراق السالية واألوراق التجارية ،وجسيع الحقؾق الستعمقة بأى مشيا ،والؾثائق والركؾك
القانؾنية التي تجل عمى مميكة تمػ األمؾال او السرمحة فييا أيا كان شكميا بسا في ذلػ الذكل الخقسي أو اإللكتخوني.
تمهيل اإلرهاب :جسع او تمقى أو حيازة أو إمجاد أو نقل أو تؾفيخ أمؾال او أسمحة أو ذخائخ او مفخقعات أو ميسات أو
آالت أو بيانات أو معمؾمات أو مؾاد أو غيخىا بذكل مباشخ او غيخ مباشخ ،وبأية وسيمة كانت ،وذلػ بقرج استخجاميا
كميا أو بعزيا ،في ارتكاب اى جخيسة إرىابية او العمؼ بأنيا تدتخجم في ذلػ ،أو بتؾفيخ مالذ آمؽ الرىابى او آكثخ ،أو
لسؽ يقؾم بتسؾيمو بأى مؽ الظخق الستقجم ذكخىا.
المدتفيد الحقيقى :الذخص الظبيعى (األشخاص الظبيعيؽ) الحى يستمػ أو يديظخ فعميا عمى العسيل بذكل نيائي أو
الذخص الظبيعى الحى تتؼ العسميات نيابة عشو ،كسا يتزسؽ أيزا األشخاص الحيؽ يسمكؾن حرة مديظخة فعمية عمى
شخص اعتبارى أو تختيب قانؾنى.

الباب الثانى –فهم مخاطا تمهيل االرهاب
أوال :تحديد مخاطا تمهيل االرهاب
قيام السشغسة بجراسة الخرائص والدسات التي قج تجعميا عخضة لسخاطخ تسؾيل االرىاب وفقا لمسعاييخ التي حجدتيا و ازرة
التزامؽ االجتساعي وتظبيق تجابيخ وإجخاءات معدزة بذأن التعامل مع تيجيجات اإلرىاب التي قج تتعخض ليا ،والعسل
عمى تظبيق السشيج القائؼ عمى السخاطخ ،كسا يشبغي أال تؤثخ تمػ التجابيخ واالجخاءات عمى ازدىار الشذاط الخيخى ،وأال
يكؾن عائقا في طخيق تشفيح األنذظة الخيخية.

ويتضمن العمل بالمنهج القائم على المخاطا ما يلى:
2

 التأكج مؽ فيؼ العامميؽ لسخاطخ تسؾيل االرىاب التى قج تتعخض ليا السشغسة.
 أن تقؾم السشغسة بؾضع اجخاءات تتشاسب مع درجة السخاطخ التي تؼ تحجيجىا.
 تشسية الؾعي لجى العامميؽ تجاه انساط واتجاىات محاوالت استغالل السشغسة في عسميات تسؾيل اإلرىاب.

يهدف تطبيق المبدأ القائم على المخاطا الى:
 اتخاذ تجابيخ فعالة ومتشاسبة تتساشى مع السخاطخ السحجدة مؽ خالل السشيج القائؼ عمى السخاطخ الخاص
بترشيف السشغسة.
 تحجيج طبيعة التيجيجات التي تذكل خظ اخ عمى السشغسة وكيفية مؾاجيتيا.

 مخاجعة اإلجخاءات الستخحة مؽ قبل السشغسة والتأكج مؽ أنيا مشاسبة وفعالة في الحج مؽ تمػ السخاطخ.
 التأكج مؽ الكذف عؽ أسساء كافة السؾعفيؽ والستعامميؽ مع السشغسة والجيات السانحة عمى قؾائؼ
الكيانات اإلرىابية واالرىابييؽ السحمية والجولية لمتأكج مؽ أنيؼ غيخ مجرجيؽ كأشخاص أو ككيانات
إرىابية".

الباب الثالث :معايير أساسية لمكافحة تمويل اإلرهاب
أوال :الذفافية:

 قيام السشغسة بشذخ أىجافيا وأنذظتيا والغخض مؽ التأسيذ ،وكحلػ ىؾية أعزاء مجمذ اإلدارة
واألمشاء والسؾعفيؽ عمى السؾقع الخسسي الخاص بيا.

 التعخف عمى السدتفيجيؽ الحكيقييؽ مؽ التبخعات والخجمات واألنذظة التي تقؾم السشغسة بتؾفيخىا
وتقجيسيا ،والتأكج مؽ تقجيؼ وتؾفيخ ىحه الخجمات واألنذظة فقط لسؽ يدتحق ،وذلػ حخصا عمى تفادي
استغالل السشغسة ومؾاردىا.
 التعخف عمى األطخاف الثالثة الحيؽ يتعاممؾن معيا ،سؾاء كانت مؤسدات أخخى أو أفخاد مانحة أو
متبخعة أو أي عشاصخ أخخى خارجية تتعامل معيا السشغسة

 التأكج مؽ تظبيق إجخاءات العشاية الؾاجبة مع السدتفيجيؽ مؽ التبخعات والسشح برؾرة كافية ،والتشبيو عمى
السختريؽ بالتحقق مؽ الستبخعيؽ والسدتفيجيؽ مؽ خالل مظابقة بظاقات اليؾية أو مدتشجات اثبات
الذخرية والتحقق مؽ محل إقامة وعسل الستبخع.
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 اصجار تعميسات واضحة لكل مؽ مؾعفي السشغسة والستظؾعيؽ بعجم قبؾل اية مبالغ نقجية مؽ الستبخعيؽ
خارج الشظاق الستعارف عميو والسشرؾص عميو بالمؾائح والقؾانيؽ العامة.
 تقشيؽ التبخعات الشقجية وتؾجيو الستبخعيؽ إلى اتسام التعامالت الخاصة بالسشغسة مؽ خالل القشؾات السالية،
لتدييل عسمية السخاقبة واالشخاف واالبال غ عؽ العسميات السذتبو فييا.

 يجب عمى السشغسة اجخاء استعالمات أمشية حؾل أفخاد اإلدارة وعشج اختيار السؾعفيؽ وكحا عشج قبؾل
الستظؾعيؽ لمعسل لجييا ،والكذف عؽ اسساؤىؼ عمى قؾائؼ الكيانات اإلرىابية واالرىابييؽ السحمية والجولية
لمتأكج مؽ أنيؼ غيخ مجرجيؽ كأشخاص أو ككيانات إرىابية".
 عجم اجخاء اية تعامالت مع أشخاص وكيانات مجرجة عمى القؾائؼ الدمبية والتبميغ فؾ ار حال التأكج مؽ
ذلػ.

ثانيا :التهاصل والتدريب
 تجريب السؾعفيؽ السعشييؽ بالسشغسة عمى انساط واتجاىات استغالل السشغسات غيخ اليادفة لمخبح في عسميات
تسؾيل االرىاب مع ايالء عشاية لسؤشخات االشتباه التى تقؾم و ازرة التزامؽ االجتساعى بشذخىا عمى مؾقعيا.
 تجريب السؾعفيؽ السعشييؽ بالسشغسة عمى تظبيق سياسات ومتظمبات نغؼ مكافحة تسؾيل اإلرىاب وتظبيق
اجخاءات العشاية الؾاجبة تجاه السدتفيجيؽ مؽ التبخعات والسشح .
 اصجار مشذؾر دورى خاص بتعديد فيؼ مخاطخ تسؾيل اإلرىاب ،والتجابيخ االحت اخزية التي يسكؽ اتخاذىا لمترجي
لخظخ االستغالل فى تسؾيل االرىاب.
مشغسة

ثالثا :التفتيش والمااقبة واإلبالغ
أ -المااقبة واالشااف
فخيق السخاجعة والخقابة الجاخمية
يقجم ىحا الفخيق دو ار رقابيا مؽ اجل التحقق مؽ ان العسميات التي تقؾم بيا السشغسة تتؼ عمى نحؾ صحيح مؽ الشاحية
الفشية والسالية والخقابية الخاصة بديخ العسل وايزا لزسان التدام العامميؽ بالقؾاعج السشرؾص عمييا ضسؽ ميثاق
عسل السشغسة باالضافة الى الخقابة عمى االلتدام بالقؾاعج والشغؼ الجاخمية لمسشغسة وتقييؼ مجى كفاية االجخاءات
الستخحة لمحج مؽ اساءه استغالل السشغسة في عسميات تسؾيل االرىاب ويتؼ ذلػ مؽ خالل الخظؾات التالية:
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 أن يكون الفريق على قدر عال من الدراية بمخاطر استغالل المنظمة بعمليات تمويل االرهاب ،ولديه االستقاللية
الكافية ،وقنوات االتصال المباشرة بمجلس االدارة.
 تقؾم إدارة الذئؾن السالية بالعسل عمى إجخاء فحص مالى وإدارى بذكل دورى لمؾقؾف عمى أوجو ترخفات السشح
والتبخعات .







عسل تقخيخ مؾحج لتقييؼ ومخاجعة أعسال السشغسة عمى األقل مخة شيخيا.
تحجيث نساذج تقاريخ الستابعة بذكل دورى وجعميا أكثخ شسؾلية ألنذظة السشغسة وقظاعاتيا السختمفة.
التأكج مؽ الكذف عمى القؾائؼ الدمبية السحمية واألمسية ورصج التحجيثات الخاصة بيا.
االلتدام بحفظ الدجالت الخاصة بالستبخعيؽ والسدتفيجيؽ ،والتي تحتؾي عمى السعامالت السحمية والجولية بذكل
مفرل ولسجة التقل عؽ خسذ سشؾات ،عمى ان يتؼ الحفظ بذكل الكتخونى أو ندخ ورقية يديل الخجؾع الييا،
وتحجيثيا أوال بأول.
إمكانية تقجيؼ تمػ الدجالت لمجيات السخترة إذا لدم األمخ.

ب اإلبالغ :
يجب عمى السشغسة أن تتأكج مؽ إتسام عسمية اإلبالغ بذكل فهري لمدمظات السخترة "و ازرة التزامؽ او وحجة
مكافحة غدل االمؾال وتسؾيل االرىاب" عؽ العسميات السذتبو فييا والتي قج تكؾن متعمقة بعسميات تسؾيل اإلرىاب،

عمى ان يخاعى مايمى:
 مخاجعة جؾدة اإلبال غ عؽ العسميات السذتبو فييا (ويخاعى في ىحا الذأن مؤشخات االشتباه التى وضعتيا
و ازرة التزامؽ االجتساعى) ،ومخاجعة تقاريخ العسميات الزخسة والتأكج مؽ صحتيا.
 تحخى الدخية وعجم الترخيح بأمخ اإلبال غ عؽ عسمية مذتبو فييا.
 فى حالة تظابق أحج اسساء أطخاف التعامل ألشخاص أو كيان مجرج عمى القؾائؼ الدمبية" 1السحمية أو
األمسية ،يتؼ ايقاف التعامل وابال غ الؾ ازرة".
 يتؼ ابال غ الؾ ازرة في حالة تؾاتخ اخبار أو تقاريخ عؽ أحج الجيات السانحة لمتبخع في حالة اذا ما تبيؽ ارتباطيا او
تؾرطيا بأحج السشغسات أو الكيانات االرىابية السعخوفة

الباب الرابع  :مؤشرات االشتباه
 اذا كانت أحج أطخاف السعاممة مؽ أحج الجول السرشفة عالية السخاطخ السعخوفة بجعؼ األنذظة أوالسشغسات
اإلرىابية.
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يتم االسترشاد بالقوائم السلبية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على موقعها االلكترونى www.mlcu.org.eg
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 تؾاتخ اخبار أو تقاريخ عؽ الجية السانحة لمتبخع مؽ أنيا مختبظة أو يذتبو فى تؾرطيا بسشغسات أو كيانات
إرىابية معخوفة.
 إذا كان التحؾيل وارد مؽ دول تعج مؽ الجول السدتقبمة لمتبخعات واالعانات.
 اذا كان الغخض مؽ السشحة الؾاردة ليذ لو أية ارتباط باألنذظة السعمشة لمسشغسة أو يتؼ صخفو في غيخ االنذظة
السخرص ليا.

الباب الخامس :العقوبات
وجدءات رادعة – كسا ىؾ محكؾر في الئحة الشغام االساسى  -ترل إلى
سؾف تقؾم السشغسة بتظبيق عقؾبات إدارية ا
الفرل أو تحخيخ محزخ رسسى ضج كل مؽ يخالف االلتدام بتمػ االجخاءات ،وذلػ لسا قج تتعخض لو السشغسة لسدئؾليات
جدسية ومدائالت قانؾنية باالضافة إلى مخاطخ فقج ُحدؽ الديخة والدسعة وثقة الستبخعيؽ والجيات السانحة ،وفيسا يمى
نؾجد بعض العقؾبات التى تشص عمييا كل مؽ قانؾن التالية:
 تؾجيو عقؾبات جشائية لألفخاد والسؤسدات والسشغسات غيخ اليادفة لمخبح ،حال تؾرطيؼ في أنذظة دعؼ اإلرىاب
أو تسؾيمو وذلػ وفقا لمقانؾن رقؼ ( )141لدشة  2111والسعشي بتشغيؼ مسارسة العسل األىمي ،وذلػ وفقا
لشرؾص السؾاد ( )15 ،14 ،13 ،81 ،81 ،15بالقانؾن سالف الحكخ.
 يعاقب باعتباره شخيكا كل مؽ سيل إلرىابى أو لجساعة ارىابية بأية وسيمة مباشخة أو غيخ مباشخة وفقا لمسادة ()1
مؽ قانؾن مكافحة االرىاب رقؼ  14لدشة .2115
 يعاقب بالدجؽ السؤبج لكل مؽ ارتكب جخيسة مؽ جخائؼ تسؾيل االرىاب وفقا لمسؾاد أرقام ( )13 ،12مؽ قانؾن
مكافحة االرىاب رقؼ  14لدشة .2115
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