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 المحتويـات

 االطراف الرئيدية: أوال

   السعمومات لتبادل والتشظيسي والتذريعي السؤسدي االطار :ثانيا

 السعمومات تبادل نساذج :ثالثا

 نساذج متعددة االطراف. أ

 (مرربشوك اتحاد )جيات متخررة -

 (حالة عسمية –السياجرين في البذر وتيريب االتجار )مذروع متخرص -

 (حالة عسمية –وحدة مكافحة غدل األموال وتسويل اإلرىاب )نساذج ثشائية االطراف . ب



 .السؤسدات السالية •
 .أصحاب السهؽ واألعسال غير السالية •
 .أخرى  •

 

 .سمظات تحقيق •
 .جهات انفاذ قانؾن  •
 .سمظات رقابية •
وحدة مكافحة غدل األمؾال وتسؾيل  •

 .اإلرهاب
 أخرى  •



التي تزمسن وجمود تعماون وتشدمين بمين ( 9و 7و 4)السواد عددا من مكافحة غدل األموال قانون تزسن • 
الجيمممات السعشيمممةو مثمممل وحمممدة التحريمممات الساليمممة وسممممظات اناممماذ ال مممانون والدممممظات الرقابيمممةو والجيمممات 

 .  السبمغة
 

 (4)السادة •
تختص الوحدة بتم ي االخظارات الواردة من السؤسدات السالية وأصحاب السين واألعسال غير السالية عمن •

العسميات التي يذتبو في أنيما تذمكل متحرمأت أو تتزمسن غدمل األمموال أو تسويمل اإلرىماب أو محماوالت 
 .القيام بيذه العسميات

وعممما الوحممدة ءنذمماة قاعممدة بيانممات لسمما  تمموافر لممد يا مممن معمومممات وليمما أن تتيحيمما لمدمممظات ال زممائية •
و وكمذا تبمادل ىمذه السعموممات والتشدمين وغيرىا من الجيات السخترمة بتظبيمن أحكمام ىمذا ال مانون 

مممج جيممات الرقايممة فممي الدولممةو ومممج الجيممات السخترممة فممي الممدول االجشبيممة والسشظسممات 
الدوليممة تظبي مما ألحكممام االتااليممات الدوليممة التممي ت ممون مرممر طرفمما فييمما أو تظبي مما لسبممدأ 

 .السعاممة يالسثل
 
 



 

 (7)السادة •
تمتزم الجيات السخترة يالرقاية عمما السؤسدمات الساليمة وأصمحاب السيمن واألعسمال غيمر الساليمة ي نذماة •

الساليمة السالية وأصمحاب السيمن واألعسمال غيمر وتييئة الوسائل ال ايمة يالتح ن من التزام تمك السؤسدات 
ياألنظسة الس ررة قانونا لسكافحة غدل األمموال وتسويمل اإلرىماب يسما فمي ذلمك االخظمار عمن العسميمات التمي 

وتمتممزم ىممذه الجيممات يذممتبو فممي أنيمما تذممكل متحرممأت أو تتزممسن غدممل األممموال أو تسويممل اإلرىمماب 
والسؤسدات السالية وأصحاب السين واألعسال غير السالية ي مداد الوحمدة يسما تظمبمو ممن 
البيانمممممات والسعموممممممات واالحرمممممائيات الأزممممممة لسبالمممممرة اختراصممممماتيا وف ممممما لم واعمممممد 

 .واالجراةات التي تزعيا
 
 (9)السادة •
تمتزم السؤسدات السالية وأصحاب السين واألعسال غير السالية ي مداك سجأت ومدتشدات ل يد مما تجريمو •

من العسميات السالية السحميمة أو الدوليمة تتزمسن البيانمات ال اليمة لمتعمرف عمما ىمذه العسميمات وعمييما أن 
تحممتاب بيممذه الدممجأت والسدممتشدات وادممجأت بيانممات العسممأة والسدممتايد ن الحقي يممين مممن االلممخا  
الظبعيين وااللمخا  االعتباريمة لسمدة ال ت مل عمن خسمس سمشوات ممن تماريا انتيماة التعاممل معيما أو ممن 

مما لمت تظممب الوحمدة أو سممظات التح يمن االحتامام بيما لسمدة  –عما حدب االحوال  –تاريا قال الحداب 
بتحممد   السؤسدممات الساليممة وأصممحاب السيممن واألعسممال غيممر الساليممة وتمتممزم تزيممد عممن ذلممك 

ىذه البيانات يراة دورية وأن تزج ىذه الدمجأت والسدمتشدات تحمص ترمرف الدممظات 
 .ال زائية عشد طمبيا



 غدل مكافحة وحدة اختراصات (3) السادة في األموال غدل مكافحة ل انون  التشايذية الأئحة تزسشص
 الشحو عما وذلك (11 و 10) البشد ن ومشيا السعمومات بتبادل  تعمن ما مشيا اإلرىاب وتسويل األموال
   :التالي

 
 (10) البشد
 من سواة وذلك ال انونو ألحكام وف ا   الدولة في الرقاية وجيات ال زائية الجيات مج السعمومات تبادل
 يردد  مزم ما واتخاذ والاحص التحري  أغراض لخدمة الجيماتو تمك طمب عما بشاة   أو ناديا تم اة
 في عمييا السشرو  الجرائت من أي أو األصمية الجرائت أو اإلرىاب تسويل أو األموال غدل جرائت

 .ال مانون 
 

 (11) البشد
 والسشظسات األجشبية الدول في السخترة الجيات من وغيرىا الشظيرة الوحدات مج السعمومات تبادل

 ألحكام تظبي ا   وذلك اإلرىابو وتسويل األموال غدل يسكافحة  ترل ليسا معيا والتشدين الدوليةو
 السعاممة لسبدأ تظبي ا   أو فيياو طرفا   مرر ت ون  التي فاألطرا ومتعددة الثشائية الدولية االتااليات

 السعموماتو ىذه سرية عما يالحاام تتعمن ضسانات من األحكام ىذه تتزسشو ما مراعاة مج يالسثلو
 .أجمو من طمبص أو قدمص الذي الغرض عما استخداميا وقرر



 
و تمت 2019لعمام  600السعمدل يمال رار رقمت  2005لعمام  63من قرار رئيس الوزراة رقمت  1يسوجب السادة 

ضسن وحدة مكافحمة غدمل األمموال غدل األموال وتسويل اإلرىاب مجشة الوطشية التشديقية لسكافحة الءنذاة 
وتسويمل اإلرىماب برئاسمة مجممس أمشمماة الوحمدة وتزمت المجشمة فممي عزمويتيا مسثممين ممن وزارات الخارجيممةو 
والداخميةو والتزامن االجتسماعيو والتسموين والتجمارة الداخميمةو االترماالت وت شولوجيما السعمومماتو والعمدلو 
والساليممةو ياإلضممافة ءلممي الشيايممة العامممةو وىيئممة األمممن ال مموميو وىيئممة الرقايممة اإلداريممةو والبشممك السركممزي 
السرريو والييئة العامة لمرقاية الساليةو ووحدة مكافحة غدل األموال وتسويمل اإلرىمابو والسعيمد السرمرفي 

 .السرريو وإدارة السخابرات الحراية واالستظأع يال وات السدمحة



 
تتولا المجشة الوطشية التعاون والتشدين كجزة من الجيود الوطشية السبذولة في مجال مكافحمة غدمل األمموال •

وتعشا ىذه المجشة يالتعاون والتشدين السحمي بين كافمة الجيمات السعشيمة لوضمج الدياسمات . وتسويل اإلرىاب
 .الوطشّية لسكافحة غدل األموال وتسويل اإلرىاب

 
 ومجسوعات عسل وعما السدتوى التذغيميو لدراسة موضوعات محددةيسكن لمجشة تذكيل •

 
يممو لسشاقذممة أيممة موضمموعات ذات صمممة يسكافحممة غدممل األممموال وتسويممل لمجشممة دعمموة مممن تممراه لأسممتعانة •

 .اإلرىاب
 





 

جسيممج البشمموك السرممرية والبشمموك األجشبيممة ويزممت االتحمماد ككيممان مدممت ل غيممر راحمميو اتحمماد بشمموك مرممر تممت تيسمميس •
اتحاد بشوك مرر الا مشاقذة وتبادل ال زايا السذتركة بين أعزماة االتحمادو ياإلضمافة الما مررو وييدف العاممة في 

تمت ءنذماة  2003ءبداة الرأي فمي مذمروعات ال موانين واقتمراد تعمديأت تذمريعية تتعممن يال ظماع السرمرفيو وفمي عمام 
رايظة مدئولي االلتزام كسبادرة من اتحاد بشوك مرر ضسص جسيج مدئولي االلتزام في البشوك العاممة في مرر أعزاة 

تع ممد لجشممة مدممئولي االلتممزام اجتساعممات دوريممة حممول ال زممايا الستعم ممة يسكافحممة غدممل األممموال وتسويممل . ىممذه الجسعيممة
اإلرىابو كسا ي وم البشك السركمزي السرمري ووحمدة مكافحمة غدمل األمموال وتسويمل اإلرىماب يالمدعوة دائسما لحزمور ىمذه 

 .االجتساعات لت ديت السأحظات والسداعدة الاشية يذين ال زايا التي يظرحيا مدؤولو االلتزام
 



االتجار في البذر 
 وتهريب السهاجريؽ

 شراكة قائمة على مشروعات



مكتمممب األمممؼ الستحمممدة السخشممي والسخمممدرات والجريسممة ووحمممدة مكافحممة غدمممل األممممؾال نغممؼ •
وتسؾيممل اإلرهمماب السرممرية اجتسمماد مزممؼ عممدد مممؽ خخممراج القظمماد الخمماص وجهممات انفمماذ 
القممممانؾن والدمممممظات الرقابيممممة وجهممممات التحقيممممق والؾحممممدة لسشاقذممممة مؤ ممممرات اال ممممتبا  فممممي 

 .االتجار في البذر وتهريب السهاجريؽ

مؤشرات تتشابه 
االشتباه الخاصة 

. الجرائمب  

الٌعد توافر مؤشر 
اشتباه واحد على 

وجود جرٌمة ما ولكن 
قد ٌعد مؤشراُ جٌداً 

.لإلبالغ  

بالنسبة لجرائم االتجار 
بالبشر وتهرٌب 

المهاجرٌن، تشٌر 
المؤسسات الدولٌة إلى 
سٌادة استخدام النقد 
.فً التعامالت المالٌة  

 ٌعد شٌوع استخدام
النقد فً التعامالت 

من اكبر  المالٌة
المعوقات فً مجال 
مكافحة الجرٌمة 
. المالٌة بشكل عام  

 نظرة عامة



تؼ عقد اجتساعات وورش عسل بيؽ خخراج الجهات السذار اليها لؾضع عمدد ممؽ السؤ مرات الساليمة التمي تمؼ تجسيخهما 
وتقممدمؼ وخمممض اإلر ممادات لمجهمممات الساليممة السقدممممة إفريكيممما  الذممر  األوسممما و ممسال وسمما نتشاسممب ممممع سمميا  مشظقمممة 

لتقارير السخامالت السذخؾهة حؾل جريستي االتجار والبذر وتهريب السهاجريؽ  ممع األخمف فمي االعتبمار انمو ال نؾجمد 
 .مؤ ر واحد مكفي لخشاج قزية االتجار والبذر وتهريب السهاجريؽ  ولكؽ نشبغي الشغر في جسمة مؽ تمػ السؤ رات

تؼ صياغة عدد مؽ السؤ رات السرتبظة وجرائؼ االتجمار فمي البذمر وتهريمب السهماجريؽ فمي صمؾرة مؤ مرات عاممة قمد 
فممي االتجممار )حممد  واإلضممافة الممد عممدد مممؽ السؤ ممرات الستخمقممة وكممل سمممؾ  اجرامممي عمممد الجممريستيؽ  ترمممل لهمماتيؽ 

 (.تهريب السهاجريؽ –األعزاج 

تمممؼ ترمممشيش السؤ مممرات أمزممما سمممؾاج تسمممت عشمممد فمممتل الحدممماب حتمممد نتدمممشد لسمممؾعفي الخظمممؾ  األماميمممة 
 .مالحغة الدمؾ  السذتبو فيو  وأمزا عشد إجراج السخامالت عمد الحداب



قامص وحدة مكافحة غدل األموال وتسويل اإلرىاب السرمرية بتعسميت مؤلمرات االلمتباه •
سمممابن اإللمممارة الييممما عمممما السوقمممج االل ترونمممي الخممما  يالوحمممدة لسدممماعدة الجيمممات 
الس دمممممة لت ممممارير السعممممامأت السذممممبوىة حممممول جريستممممي االتجممممار يالبذممممر وتيريممممب 

 .السياجرين



   فتح الحداب/ عشد بدة العأقة السالية وخض مؤ رات اال تبا: 
 

نتؼ فتل حداوات مختمفة مرتبظة بشفس السدتفيد أو الؾكيل ويتؼ إعظاج نفس الخيانات والخشاويؽ والخيانات -
 .الؾعيفية لجسيع الحداوات

 
فممتل حدمماوات لخسممال أجانممب أو طممالب  حيمما مكممؾن صمماحب الخسممل أو وكالممة التؾعيممش الؾصممي عمممد -

 .الحداب أو نرافق صاحب الحداب دائسا الد الخشػ
 

 .محاوالت فتل الحداوات واستخدام مدتشدات تخدو مزورة والسيسا مؽ قخل أجانب-



 

  عشد ءجراة السعامأتيعض مؤلرات االلتباه: 
 

 .تمقي تحؾيالت متكررة مؽ  ركات السدفؾعات االلكترونية أو  ركات مدفؾعات الخسالت االفتراضية-
 
 .إرسال عسالج متخددنؽ  ال عالقة لبخزهؼ البخض عمد ما نخدو  لتحؾيالت مالية الد نفس السدتفيد-

 
صممماحب الحدممماب أثشممماج الدمممحب أو إنمممداد األممممؾال فمممي الحدممماب وإعظممماج تخميسمممات المممد ثالممما قيمممام طمممر  -

 .وقد مقؾم طر  ثالا دائسا وحيازة الهؾية الخاصة والخسيل  السررفي
 

تحممؾيالت ماليممة خارجيممة متكممررة  مممع عممدم وجممؾد أعسممال تجاريممة أو غممرض قممانؾني واضممل والتممي ال تتفممق مممع -
 .نذا  الخسيل  وتكؾن مؾجهة الد الخمدان األكثر عرضة لخظر جرائؼ االتجار والبذر وتهريب السهاجريؽ

 



 

 حالح عمليح 

 



  فيو السذتبو حداب تمقي تكرار وذأن المحلٌة البنوك أحد من إخطارا الوحدة تلقت
 .ضخسة وسبالغ و يكات انداعات (طخيب)

 

 (االخطاز االول)طثيعح الحالح 



 المودعة االموال مصدر وضح عدم
 .بالحساب

 حساب علً التعامالت اجمالً ضخامة
 .مهنته مع ٌتناسب ال بما فٌه المشتبه

 المتهمٌن كأحد فٌه المشتبه اسم ورود
 البشرٌة باألعضاء االتجار قضٌة فً

 اسثاب االشتثاه



 (طبٌب) فٌه المشتبه حساب تلقً تكرار ٌتضمن البنوك أحد من إخطارا الوحدة تلقت

 .مختلفٌن اشخاص من اٌداعات

 

 (االخطاز الثاوي)طثيعح الحالح 



 اسثاب االشتثاه

 فٌه المشتبه بٌن العالقة وضوح عدم
 حسابه فً باإلٌداع القائمٌن وبٌن

 االٌداعات من الغرض علً الوقوف عدم

 فً المتهمٌن كأحد فٌه المشتبه اسم ورود
 البشرٌة باألعضاء االتجار قضٌة



  الي واإلضافة فيهسا السذتبو حدابي عمي التخامالت لزخامة ونغرا سخق ما ضؾج وفي
 الوحدة قامت لذا البشرٌة، باألعضاء االتجار قضٌة فً المتهمٌن كأحد اسمٌهما ورود

 .التحقٌق سلطات من معلومات مذكرة بطلب

   
 

 التحسياخ الماليح للىحدج



 زراعة جرائم وارتكاب األ خاص مؽ عدد قيام تزسشت مخمؾمات مفكرة الؾحدة تمقت

 األعضاء زراعة تنظيم بشأن 2010 لسنة 5 رقم للقانون بالمخالفة بشرية اعضاء
  .البشرية

 

 سلطاخ التحقيق



 سلطاخ التحقيق –تاتع 

 :التالية القرارات الشياوة اصدرت
 .اليها السذار الجرائؼ وارتكاب الستهسيؽ ضبا -1
 عؽ التفتيش واسفر بها مخسمؾن  التي الظخية والسراكز السدتذفيات تفتيش -2

 كمي مشو مشقؾل (.ج.م) حالة وجؾد الي ا ارت والتي مدتشدات عؽ الخثؾر
 .كمي لو مزرود (.س.ج) اخر و خص

 



 القانون إنفاذ جهات من المصرٌة االرهاب وتموٌل االموال غسل مكافحة وحدة طلبت

 عن مالٌة تحرٌات بإجراء الوحدة قٌام ذلك وتلً االصلٌة، الجرٌمة بمحضر موافاتها
 .المتهمٌن

 طلة مزيد مه المعلىماخ



 في الؾعيفية مؾاقخهؼ واستغالل لكيامهؼ التسريض واطقؼ االطباج مؽ عدد ضبا
 وذرية اعزاج زراعة عسميات اجراج مقابل السرضي مؽ مالية مبالغ تقاضي

 عسميات واجراج ومخدات حكؾمية وسدتذفيات خاصة طخية تقارير عمي واالستيالج
 5 رقؼ لمقانؾن  والسخالفة اعزاج زراعة عسميات بيشها ومؽ مذروعة غير جراحية
 .2010 لدشة

 جهاخ إوفاذ القاوىنوتائج تحسياخ 



 زرد عسميات واجراج البذرية االعزاج بيع في التخامل جرائؼ في الستهسيؽ احتفاظ
 :ارصدتها نمي وفيسا الخشؾ  وخض طر  وحداوات وذرية اعزاج

   

 وتائج التحسياخ الماليح للىحدج

 الستهؼ االول

ٌحتفظ المذكور بأرصدة بلغت نحو 
 ملٌون جنٌه

 المتهم الثانً

ٌحتفظ بأوعٌة ادخارٌة بإجمالً نحو 
 ملٌون جنٌه 3,5

 المتهم الثالث

 2.8ٌحتفظ بأوعٌة ادخارٌة بنحو 
 ملٌون جنٌه



 الستهؼ الراوع

 نحو بإجمالً ادخارٌة بأوعٌة المذكور ٌحتفظ
 امرٌكً دوالر الف 100

 الستهؼ الخامس

 نحو بإجمالً ادخارٌة بأوعٌة المذكور ٌحتفظ
 أمرٌكً دوالر الف 50

 .جنٌه الف 720 نحو المذكور ارصدة بلغت

  بنحو ادخارٌة بأوعٌة (.خ.ش) زوجته تحتفظ 
 امرٌكً دوالر االف 10

 وتائج التحسياخ الماليح للىحدج -تاتع 



 الستهؼ الداوع

 .جنٌه ملٌون 2 نحو المذكور ارصدة بلغت•

 25 بنحو ادخارٌة بأوعٌة (.ا.ا) زوجته تحتفظ•
 مصري جنٌه الف

 الستهؼ الدادس

 نحو بإجمالً ادخارٌة بأوعٌة المذكور ٌحتفظ•
 أمرٌكً دوالر الف10

 وتائج التحسياخ الماليح للىحدج -تاتع 



 لمؾحدة وتالحظ محمية بشؾ  طر  حداوات وخدة وذويهؼ وزوجاتهؼ الستهسيؽ احتفاظ
 الي واإلضافة وجيزة فترة خالل وذويهؼ وزوجاتهؼ الستهسيؽ حداوات أرصدة تزخؼ
 واضحة صمة تربظهؼ ال مختمفيؽ ا خاص مؽ ضخسة وسبالغ الحداوات تغفمة تكرار

 .والستهسيؽ
 
 

وتائج التحسياخ  -تاتع 

 الماليح للىحدج



 بيع في التخامل جرائؼ مؽ الستحرمة االمؾال غدل جريسة وارتكاب الستهسيؽ قيام
 زراعة تشغيؼ قانؾن  الحكام والسخالفة وذرية اعزاج زرد عسميات واجراج االعزاج
 وخض قيام عؽ التحريات اسفرت وقد  2010 لدشة 5 رقؼ البذرية االعزاج
 واضفاج طخيختها اخفاج وقرد االمؾال تمػ عمي مختمفة تررفات وإجراج الستهسيؽ
 مردرها اكتذا  دون  والحيمؾلة عميها مذروعية

 جهاخ إوفاذ القاوىنتحسياخ 



 التدابير اتخاذ لطلب العام النائب المستشار إلى بالكتابة الوحدة قامت•

 وذلك االموال غسل مكافحة قانون من (5) المادة تقتضيه لما وفقا التحفظية

 .األموال غسل جريمة بارتكاب المتهمين قيام علي دالئل توافر ضوء في

 

 اإلجساء المتخر مه جاوة الىحدج



تبادل السعمومات عما : حالة عسمية
الحالةوصف   -مدتوى ثشائي   

لمتميمين وقاممص بتحد مد ( م)يذراة وثمائن تميمين ممن لمركة ( س) ليام الديدة
 .كسدتايدتين من تمك الوثائن( متوى)كريستييا ال رر 

التبيص الجية السبمغة في تمك التعمامأت نظمرا لت راريمة لمراة وثمائن التميمين 
 .يسبالغ ضخسة خأل فترة وجيزة ودون الوقوف عما مبررات ذلك



 الاحص

 (.أ ك)و ومتزوجة من السدعو(د)و وتستمك وتد ر مشذية 1985من مواليد ( س)الديدة 
 

 وثي ة  14افادت الجية السبمغة يقيام السذكورة خأل نحو ثأثة ألير يذراة عدد
 مميون جشيو  1.4تيمين ياست كريستييا بشحو 

 و وتأحب ان (1)طرف بشك ( د)تحويأت من حداب مشذيتيا  4عن طرين
 .الف جشيو 400الا  300مبالغ التحويأت تتراود بين 

 

مشذية 
(د)  

بشك 
(1)  

 أ ك س

 ىم ت



 طمب معمومات من السؤسدات السالية

(د)يذين السشذية ( 1)قامص الوحدة يظمب معمومات من بشك   

 وفي ضؾج عدم الؾقؾ  عمد مردر األمؾال
 فزال عؽ عدم تؾافر أمة مخمؾمات وذأن السشذأة السسمؾكة لمديدة السذار اليها

 واإلضافة الد عدم التحقق مؽ اتدا  اجسالي األمؾال مع نذا  السشذأة



(1)ورود معمومات من بشك   

 نذمماطها االسممتيراد وسختمممع انؾاعممو  ويخمممغ رأس 2017تأسدممت عممام ( ح)مشذممأة  
 .ألع جشيو 150مالها 

 وبفحرو عؽ فترة عام  2017تحتفظ السشذأة وحداب طر  الخشػ مشف عام  
 :تخيؽ ما نمي

 مميؾن جشيو تسثمت فيسا نمي 3بمغ اجسالي الحركات الدائشة نحؾ: 
 .مميؾن جشيو 1.5انداعات نقدمة وإجسالي نحؾ •
 :مميؾن جشيو عمد الشحؾ التالي 1.5تحؾيالت واردة وإجسالي نحؾ •

 (.2)طر  بشػ ( أ  )نحؾ مميؾن جشيو مؽ حداب زوجها 
 (.3)طر  بشػ ( ن)الع جشيو مؽ حداب  كيقة زوجها  500نحؾ 

 

 تحوٌالت تحوٌالت

 اٌداعات

 ن أ ك



تايج -( 1)ورود معمومات من بشك   

 مميؾن جشيو تسثمت فيسا نمي 3بمغ اجسالي الحركات السدنشة نحؾ: 
 

لمتممأميؽ لذممراج ( م)مميممؾن جشيممو لرممالل  ممركة  1.4تحممؾيالت صممادرة بشحممؾ •
 .وثائق تأميؽ عمد الشحؾ سالع امزاحو

 .الع جشيو وأسساج كريستيها القرر 600 راج اوعيو ادخارية بشحؾ •
و ( د.م)الع جشيمو لرمالل كمال ممؽ السمدعؾ  450 يكات مخرؾمة بشحؾ •

 (. د.ا)السدعؾ

 .الع جشيو 550مدحؾبات نقدمة بشحؾ •



 مؤلرات االلتباه

عدم وجؾد مخامالت تخكس نذا  لمسشذأة 
(االستيراد وسختمع أنؾاعو)السذتبو فيها   

استخدام األمؾال 
السحؾلة في  راج 
مشتجات ادخارية 
واسؼ كريستي الديدة 
 محل اال تبا  

حداب السشذأة تمقي 
لتحؾيالت وسبالغ 
ضخسة مؽ زوج 

الديدة محل اال تبا  
و كيقتو دون الؾقؾ  
 عمد مخررات ذلػ

عدم وضؾح 
الخالقة بيؽ 
السدتفيدنؽ مؽ 
الذيكات 

السخرؾمة ونذا  
 السشذأة



لمؾقمؾ  عممي طخيخمة نذما  ( 1)طمب تحريات مؽ احمدى جهمات انفماذ القمانؾن 
 .الديدة محل اال تبا  وزوجها ومرادر امؾالهؼ وكفا سجالتهؼ الجشائية

لظممممب مخمؾممممات عمممؽ حدممماوات كمممل ممممؽ ( 3)و بشمممػ ( 2)الرجمممؾد لخشمممػ 
 (.ن)و كيقتو ( زوج الديدة محل اال تبا ( )أ  )السدعؾ

 .االستيرادمة الخاصة والسشذأةعؽ الخسميات طمب مخمؾمات 

 اإلجراةات التي اتخذتيا الوحدة



تلقت الوحدة معلومات من وزارة المالٌة بع تفٌد عدم توافر اٌة 

 منذ تأسٌسها( ح)بٌانات عن عملٌات استٌرادٌة ترتبط بالمنشأة 

وزارة السالية –ورود معمومات   

 (1)وهو ما تم التلحٌق به لجهة انفاذ القانون 
للوقوف على النشاط الفعلً للمنشأة والغرض من 

 التعامالت التً تمت على حساباها



 .  مهشدس كهرباج1982مؽ مؾاليد ( أ  )السدعؾ•
محتفظ السفكؾر وحدابيؽ طر  الخشػ احدهسا والجشيو السرري واالخر والدوالر  وقد قام بتؾكيل •

 .لمتخامل عمي الحداب"(  "مخسل رئيس مجمس إدارة والخزؾ السشتدب لمذركة ( ) )والد  
 :وفحص الحركة عمي الحدابيؽ عؽ فترة عام تخيؽ ما نمي•

 الحداب والجشيو السرري: 
 مميممؾن  2مميممؾن جشيممو تسثمممت فممي تحممؾيميؽ بشحممؾ  2.3بمممغ اجسممالي الحركممات الدائشممة نحممؾ

 .جشيو مؽ حداوو والدوالر  وتسثل الباقي في تحؾيالت راتبو الذهري 
  تداوى اجسالي الحركات السدنشة والدائشة حيا تسثمت الحركات السدنشة في تحمؾيميؽ بشحمؾ

  (عمممي الشحممؾ الدممالع امزمماحو( )س)السسمؾكممة لزوجتممو ( ح)مميممؾن جشيممو لحدمماب مشذممأ  
 .  وتسثل الباقي في مدحؾبات نقدمة(ن)وتحؾيل بشحؾ مميؾن جشيو لرالل حداب  كيقتو 

 

(2)بشك  –ورود معمومات   

 تحوٌالت
 راتب شهري

 تحوٌالت
 تحوٌالت

 س ن

 مسحوبات



تايج -( 2)بشك  –ورود معمومات   

 الدوالري الحداب: 
المع دوالر تسثممت فمي تحؾيمل وارد ممؽ حدماوو وإحمدى المدول وغمرض تغفممة  150بمغ اجسالي الحركمات الدائشمة نحمؾ

 .الحداب
 الع دوالر 120تسثمت الحركات السدنشة في تحؾيميؽ لحداوو والجشيو السرري بشحؾ . 

وحداب وأحد الخشؾ  ( أ  )قامت الؾحدة وظمب مخمؾمات مؽ وحدة التحريات السالية الشغيرة والدولة التي محتفظ السدعؾ 
طرفها نغرا لتمكيو تحؾيالت مؽ الحداب السذار اليو  وقام بتحؾيل السخادل مشها لحداوو والجشيو السرري ثؼ تحؾيمها 
لكال مؽ زوجتو و كيقتو  لالستفدار عسا اذا كان هشا  امة إخظارات وذأنو وامة مخمؾمات وذأن مردر االمؾال محل 

 .التحؾيالت

 .القزاماوالد زوج الديدة محل اال تبا  وإحدى ( أ )والبحا عمد قاعدة بيانات الؾحدة تخيؽ ارتبا  السدعؾ 



 صيدالنية1987مؽ مؾاليد ( ن)الديدة  . 

وفحص حداب السفكؾرة طر  الخشػ عؽ فترة عام تخيؽ ما نمي: 

 سمممالع )بشحمممؾ مميمممؾن جشيمممو ( أ  )تمممؼ تغفممممة الحدممماب بتحؾيمممل ممممؽ حدممماب  مممكيقها
ألممممع جشيممممو تسثممممل فممممي تحممممؾيالت راتخهمممما  200  والبمممماقي البممممالغ نحممممؾ (اال ممممارة اليممممو

 .الذهري 

 ( ح)المممع جشيمممو لحدممماب السشذمممأة  500فمممي السقابمممل قاممممت السمممفكؾرة بتحؾيمممل بشحمممؾ
  وكمفا  مراج اوعيمة ادخاريمة بشحمؾ (سالع اال ارة اليو( )س)السسمؾكة لزوجة  كيقها 

 .الع جشيو 200الع جشيو  واإلضافة مدحؾبات نقدمة بشحؾ  500

 

(3)بشك  –ورود معمومات   

 تحوٌالت

 أ ك

 راتب شهري

 تحوٌالت

 س

 اوعية ادخارية



 :عسا  مي( 1)اسارت تحريات جية ءنااذ ال انون 
 

لؼ مدتدل عمي ثسة مخمؾمات جشائية مدجمة وذأن الديدة محل اال تبا  وزوجها. 
 و تخسمل فمي مجمال االسمتيراد  2017تؼ تأسيدها في غزؾن عام ( ح)تستمػ الديدة محل اال تبا  مشذأة

 . وأنؾاعو

 كان مخسل وإحدى الدول والخارج( أ  )زوج السذتبو فيها . 
 قزيةجاري التحقيق مخو عمد ذمة "( أ  "والد السدعؾ ( ) )السدعؾ. 

 ورود نتائج تحريات
(1)جية ءنااذ ال انون   



 ورود معمومات 
 وحدة التحريات السالية الشظيرة

 (.أ  )لؼ مدخق وان تمقت الؾحدة السفكؾرة امة اخظارات عؽ السدعؾ 

 ولؼ مدتدل لو عمي عؾدة مرة اخري 2017السفكؾر غادر البالد مشف  . 
 محممتفظ السممفكؾر وحدمماب طممر  أحممد الخشممؾ  السحميممة حيمما افمماد انممو مخسممل طممر  احممدى الذممركات ولممؼ تممتؼ عمممد

 .الحداب امة عسميات مثيرة لال تبا 
 وخرؾص التحؾيل الرادر مؽ حداوو فقد تخيؽ ان االمؾال تذكل حريمة بيمع عقمار  وان السخممغ السحمؾل سمخق

مرممري الجشدممية  والممفي افمماد الخشممػ ان السخمممغ السممؾدد مسثممل قيسممة عقممار كممان  -( أ خ)انداعممو بؾاسممظة السممدعؾ
 (.أ خ)  وتؼ بيخو وسؾجب تؾكيل صادر لمسدعؾ (أ  )مسمكو السدعؾ

وافقت طمخت الؾحدة الشغيرة عمد اتاحة السخمؾمات الد جهات انفاذ القانؾن السررية  وطمخت الؾحدة الشغيرة االذن •
مؽ الؾحدة السررية برفع طمب السخمؾمات لجهات انفاذ القانؾن لمتأكد مؽ تؾاريخ و سخر  راج وبيع الخقار  وهؾ ما 

 .اذنت وو الؾحدة السررية
 

قامت الؾحدة السررية وظمب مخمؾمات تكسيمية مؽ الؾحدة الشغيرة وذأن تاريخ وسخر  راج وبيع الخقار  واإلضافة الد •
 .الحرؾل عمد االذن وإتاحة السخمؾمات الؾاردة مؽ الؾحدة الشغيرة الد جهات انفاذ القانؾن السررية



 التحميل

 تخيؽوقؾاعد الخيانات الستاحة طر  الؾحدة ( السؾكل في بيع الخقار عؽ السدعؾ أ  )والبحا عؽ السدعؾ أ خ 
 

 

و وىي ذاتيا (م)فترة رئاستو لذركة ال زايا خأل في ءحدى ( أ خ)السدعو  سابن اتيام       
 والد زوج الديدة محل االلتباه( ك)ال زية الستيت فييا السدعو 



 التحميل

 غالبية االموال موضوع االلتباه ىي حريمة بيج ع ار ي حدى الدول يالخارج•

سبن اتيامو في ءحدى ( م)ال ائت عمي عسمية البيج كان  رأس مجمس ادارة لركة  (أ خ)السدعو •
 ال زايا

 (أ خ)فييا السدعو ال زية الستيت والد زوج الديدة محل االلتباه متيت في ذات ( ك)السدعو •



 اإلجراة الذي اتخذتو الوحدة

لمتيكد من ( 2)طمب اجراة التحريات من قبل ءحدى جيات انااذ ال انون 
والسدعو ( أ خ)مدى ارتباط االموال محل االلتباه ياالتيام الدابن لمسدعو

 (والد زوج الديدة محل االلتباه( )ك)



 (.والد زوج السذتبو فيها) 1961مؽ مؾاليد (  )السدعؾ 

 اسممتغل السممفكؾر مؾقخممو الممؾعيفي كممرئيس  2018حتممد عممام  2016فممي غزممؾن الفتممرة مممؽ عممام
ممن بيشيما مبالغ مالية وىدايا وعظايا وحرل عمي (  )لذركة مجمس اإلدارة والخزؾ السشتدب 

 .سكشية ي حدى الدول الخارجية ياست نجمووحدة 
 

 ورود نتائج تحريات
(2)جية ءنااذ ال انون   



 تسكؽ السفكؾر مؽ تكؾيؽ ثروة طائمة مؽ خالل نذاطو اإلجرامي السذار إليو  وقام وغدمها ممؽ خمالل االسمتخانة بشجممو
وكريستمو وزوجمة نجممو بهمد  إخفماج وتسؾيمو طخيخمة تممػ األممؾال وقظمع الرممة بيشهما وبميؽ مشذمأها اإلجراممي ممؽ خممالل 

 : عدة أساليب تسثمت في  راج الخقارات والديارات وإنداد جانب مشها والخشؾ  وذلػ عمي الشحؾ التالي

  مميؾن جشيو واسؼ زوجة نجمو 1.5وحدة سكشية بشحؾ. 
  حدنثتيؽمميؾن جشيو واسؼ نجمتو  وكفا سيارتيؽ  2وحدة سكشية بشحؾ. 
  أرضقظخة 

 ورود نتائج تحريات
(2)جية ءنااذ ال انون   



  (ن)  وكريستمو (أ  )  ونجممو ( )نغرًا لسا تخيؽ مؽ التررفات واألفخال سالفة الفكر والتي قام بها السذتبو فميهؼ 
خممالل تممؾاريخ متخاقبممة عمممي األمممؾال الستحرمممة مممؽ جريسممة الر ممؾة كانممت بهممد  إخفمماج وتسؾيممو ( س)وزوجممة نجمممو 

طخيخة ومردر تممػ األممؾال  األممر المفي مذمير إلمي تمؾافر دالئمل عممي ارتكمابهؼ جريسمة غدمل األممؾال الستحرممة 
 .مؽ جريسة الر ؾة

 اإلجراة الذي اتخذتو الوحدة

 طمبص الوحدة من الشياية العامة اتخاذ التدابير التحاظية

واالاعل قامص الشياية العامة ي صدار أمر يالتحاب عما أموال 
 السذكورين



للتأمين( م)شركة   

(1)بنك   

(2)بنك   

(3)بنك   

 وحدة التحريات المالية

FIU 

(4)بنك   
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وحدة التحرٌات 

 المالٌة 

 مؤسسات مالٌة

 أصحاب مهن وأعمال 

 جهات التحقٌق  السلطات الرقابٌة  جهات انفاذ القانون

ت 
قا
قٌ
ح
الت

ج 
ائ
نت

 

ل
الئ

د
 

ت 
را

طا
خ
إ

ه 
با
شت

ا
 

 

ه 
ذٌ

تغ

ٌة
س
عك

 

تبادل معلومات 

متعلقة بالدالئل 

 والتحقٌقات 

 تبادل معلومات 

 




