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الماليةالتحريات الوظائف الرئيسية لوحدة 2.

المصريةأدوار إضافية للوحدة 3.
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إعداد التقييم الوطني للمخاطر.

المشاركة في التدريب ورفع الوعى.



هي وحدة التحريات المالية؟ما.1

 ا وغيرها من لتلقي تقارير اإلخطار عن العمليات المشتبه فيهمركز قومي يتمتع باالستقاللية هي
.المعلومات المتعلقة بعمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب وتحليلها وتوجيهها



التحليل التشغيلي.

التحليل االستراتيجي.

الوظائف الرئيسية لوحدة التحريات المالية2.

الجهات المبلغة.

جودة االخطار.

نتائج التحليل.

الجهات المبلغة

التوجيهالتحليلالتلقى
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إضافية للوحدة المصريةأدوار 3.

.إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعمالء العادية والمبسطة.   أ

.إعداد التقييم الوطني للمخاطر. ب

.المشاركة في التدريب ورفع الوعى.  ج
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:اهم المحاور ذات العالقة بمكافحة الجرائم المالية

إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعمالء-أ
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 والتحقق منهاوالمستفيدين الحقيقيين إجراءات التعرف علي هوية العمالء.

الكشف علي القوائم السلبية.

إجراءات التعرف على الهوية بالنسبة لعالقات المراسلة.

الرقابة المستمرة للعمليات.

نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب

(المخاطر، اتخاذ إجراءات للحد من المخاطرلفئات تصنيف العمالء وفقا )



المحمولالهاتفباستخدامالدفعبعمالءالواجبةالعنايةإجراءات

مقدما  المدفوعةالبطاقاتخدمةبعمالءالواجبةالعناية

المالىالشمولوخدماتمنتجاتبعمالءالواجبةالعنايةإجراءات.

إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعمالء-أ

إجراءات العناية الواجبة المبسطة
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:التبسيطأوجهأهم

هذهعليهاتسريالتيالماليالشمولخدمةأولمنتجمعيننوعاشتراطعدم

.اإلجراءات

للتعرفطةالمبساإلجراءاتتطبيقفىومتنوعةعديدةبجهاتاالستعانةللبنكيمكن

.هاتطبيقفىالبنكعنوكالءباعتبارهمللخدمات،كمقدمينالعمالءهويةعلى

للشروطفقاوالعملعالقةبدايةبعدالحقيقيالمستفيدهويةمنالتحققللبنكيمكن

.االجراءاتفىالواردة

إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعمالء-أ

وبين مواجهة الجرائم الماليةالعناية الواجبة التوازن بين تبسيط إجراءات 
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:التبسيطأوجهأهم

العميلتواجدبمكانالعمالءهويةعلىللتعرفالمبسطةاإلجراءاتاتخاذيتمأنيجوز.

هذهبهخاصالالشخصيةتحقيقمستندتضمنعدمحالةفيبالعميلالخاصةالمعلوماتبعضصحةمنالتأكديتمأنيمكن
هذافيباإلجراءاتالواردةللشروطوفقا  الحسابفتحبعدالحساب،فتحطلببنموذجمدونهوعمااختالفهاأوالمعلومات

.الشأن

إلكترونيةوسائلباستخداموالمستنداتوالمعلوماتالبياناتتحديثللبنكيمكن.

إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعمالء-أ

بين تبسيط إجراءات العناية الواجبة وبين مواجهة الجرائم الماليةالتوازن 
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:الوقوف على ما يلييتم الوطنىمن خالل التقييم 

.عواقبها المحتملةفرص حدوثها ووالخاصة بغسل األموال لتهديدات التعرف علي ا1.

.المحتملةالتهديدات الخاصة بتمويل اإلرهاب وفرص حدوثها وعواقبها علي التعرف2.

.المختلفةتحليل مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالقطاعات 3.

التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب-ب

10



:معادلة تحديد المخاطر
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التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب-ب

فرص حدوث التهديد

Likelihood
المخاطر

RISKS

التهديدات
THREATS

نقاط الضعف
Vulnerability

العواقب

CONSEQUENCES



المشاركة فى التدريب ورفع الوعى-ج

ال وتمويل تقوم الوحدة بإعداد البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال مكافحة غسل األمو
املين وكاا ا للعااقانونااا  اإلرهاااب للعاااملين بالجهااات الرقابيااة فااى الدولااة  والجهااات المختصااة 

.بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن واألعمال غير المالية

 تتااولى الوحاادة توعيااة الجمهااور بشااسل مخاااطر غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب وأهميااة
.مكافحتهما بما يتسق مع اإلستيراتيجية الوطنية الموضوعة فى ه ا الشسل
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ً على حسن استماعكم  شكرا
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