


اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة منظومة

األولى المرحلة
للجهات األساسية البيانات تحميل1.
األموال غسل مكافحة مسئولي بيانات تسجيل2.
مكتبي تفتيش تقرير3.
الهيئة لرقابة التابعة الجهات استبيان4.
 القوائم (المستهدفة المالية والقيود العقوبات قوائم5.

)السلبية
ونماذج ارشاديه وأدلة ولوائح قوانين6.
الهيئة لرقابة التابعة للجهات السنوي التقرير7.
المنظومة مع والتواصل والشكاوى المقترحات8.

عمليات لميكنة تنفيذها و تصميمها تم الكترونية منصة هي
 مجال في العاملة الجهات لرقابة اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة 

 المالية للرقابة العامة الهيئة بواسطة المصرفية غير المالية األسواق

 ) المنظومة أطراف جميع من إختبارها وجارى  ( األولى المرحلة تنفيذ من االنتهاء وتم

)التنفيذ تحت ( الثانية المرحلة
 بيانات مع العقوبات قوائم مطابقة1.

بالجهات العليا اإلدارة
 مع الدولية العقوبات قوائم دمج2.

المحلية القوائم
التجميد رفع / التجميد عن اإلبالغ3.
GoAML نظام آلية تفعيل4.



اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة منظومة

 ) :األولى المرحلة ( المنظومة تتضمن
األساسية البيانات -1
 – الفروع بيانات – العليا الوظائف- اإلدارة مجلس أعضاء-المساهمين – األموال غسل مكافحة مسئولي    

 - ... القانوني المستشار – الحسابات مراقب    
العامة الهيئة ورقابة إلشراف الخاضعة الجهات لجميع المختلفة االستبيانات إجابات وتلقى إصدار آلية -2

.المالية للرقابة     
.المالية للرقابة العامة الهيئة ورقابة إلشراف الخاضعة الجهات من السنوية التقارير -3
 االستعالم وإتاحة) السلبية القوائم ( المستهدفة المالية والقيود العقوبات لقوائم مركزية بيانات قاعدة -4

 جزء أو االسم – القومي الرقم  (اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة مسئول خالل من الخاضعين للمتعاملين
 - القرار اصدار سنة – القرار رقم – القرار مصدر – السفر جواز رقم – الوظيفة – العنوان – االسم من

... المختلفة المعايير من وغيرها
 ما متابعة مع ( قرارات أو تعليمات بأية بالجهات اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة مسئولي إبالغ آلية -5

).استالمهم يفيد
 واألدلة والنماذج والتعليمات الرقابية والضوابط الوحدة وقرارات واللوائح والتشريعات القوانين جميع نشر -6

.العالقة ذات الهامة والروابط اإلرشادية
.المنظومة داخل من وشكواهم مقترحاتهم وتلقى المنظومة أطراف جميع مع التواصل -7

 



اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة منظومة
 ) :التنفيذ تحت الثانية المرحلة ( المنظومة تتضمن

الميداني والتفتيش المكتبي الفحص برامج تنفيذ في األولى المرحلة بيانات قاعدة استخدام جارى -1
.األداء تقييم بنتائج الخاصة التقارير واستعراض    

 – االسم من جزء أو االسم – القومي الرقم ( البحث وإمكانية المحلية القوائم مع الدولية العقوبات قوائم دمج -2
 من وغيرها - القرار اصدار سنة – القرار رقم – القرار مصدر – السفر جواز رقم – الوظيفة – العنوان
 ...المختلفة المعايير

.المالية للرقابة العامة الهيئة لرقابة الخاضعة بالجهات العليا اإلدارة بيانات مع العقوبات قوائم مطابقة -3

 ).السلبية القوائم ( المستهدفة المالية والقيود العقوبات حاالت في التجميد رفع / التجميد عن الهيئة إبالغ -4

 المتعاملين كافة عن رقابية كجهة الهيئة من اإلشتباه بحاالت الوحدة إلبالغ  GoAML  نظام آلية تفعيل وجارى

 .المالية للرقابة العامة الهيئة ورقابة إلشراف والخاضعين
 





 المرور كلمة إرسال على اضغط

 المرور كلمة ادخل





اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة مسئولي بيانات تعديل / تسجيل
PDF أرشيفية صورة في وكذلك / البيانات قاعدة على رقمية صورة في 



اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة مسئولي بيانات تعديل / تسجيل

النظام على وحفظها المسئولين  بيانات تسجيل•
الشركة بختم وختمها البيانات طباعة•
كأرشيف  PDF صورة في للملف ضوئي مسح عمل•
البيانات قاعدة على األرشيفي الملف تحميل•

 :ملحوظة

 :فى البيانات قاعدة على البيانات تسجيل تم قد يكون وبذلك

qرقمية صورة  
qأرشيفية صورة  



للقطاعات التفصيلية البيانات



 التأمين قطاع شركات بيانات



األساسية  الشركات بيانات



تأمين شركة بيانات



 المال رأس سوق قطاع شركات بيانات



 التمويل قطاع شركات بيانات



)السلبية القوائم( المستهدفة المالية والقيود العقوبات قوائم في البحث



)السلبية القوائم (المستهدفة المالية والقيود العقوبات قوائم في البحث



 - ...القرار رقم – الجهة – الوظيفة – العنوان – االسم من بجزء -  العقوبات قوائم في البحث



االسم من بجزء  -  العقوبات قوائم في البحث



القومي بالرقم  -  العقوبات قوائم في البحث



القومي بالرقم  -  العقوبات قوائم في البحث





اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة الخاصة االستبيانات قائمة



التأمين قطاع -  اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة الخاص االستبيان تفاصيل
التكافلي الحياة لتأمينات اإلماراتية المصرية : المستخدم



 )جمعية / شركة ( الصغر متناهي التمويل قطاع – األموال غسل بمكافحة الخاص االستبيان

بالدقهلية المحلى المجتمع لتنمية والمستثمرين األعمال رجال جمعية : المستخدم



الصغر متناهي التمويل قطاع – األموال غسل بمكافحة الخاص االستبيان



اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة الخاص االستبيان تفاصيل
اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة المركزية اإلدارة : المستخدم



اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة الخاصة االستبيانات إعدادات
اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة المركزية اإلدارة : المستخدم





 بمتطلبات الشركات اللتزام مكتبي تفتيش تقرير
اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة





نماذج - إرشادية أدلة – لوائح – قوانين



والشكاوى المقترحات



بنا اتصل


