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قىاعد اىتعسف عيى هىيت اىعَالء يف اىبْىك
تقديٌ:
حدد قانوف مكافحة غسؿ األمواؿ الصادر بالقانوف رقـ  80لسنة  2002المعدؿ بالقانونيف رقـ ي
 78لسنة  ،2003و  181لسنة  ،2008في البند (ج) مف المادة (  )1المؤسسات المالية التي تسري
عمييا أحكامو ،وعمى رأسيا البنوؾ العاممة في مصر وفروعيا في الخارج وفروع البنوؾ األجنبية العاممة

في مصر ،وفرض عمى ىذه المؤسسات في المادتيف  8و  9التزامات محددة أوليا الحصوؿ عمى بيانات
التعرؼ عمى اليوية واألوضاع القانونية لمعمالء والمستفيديف الحقيقييف مف األشخاص الطبيعييف

واألشخاص االعتبارية.

ونص البند (  )13مف المادة (  )3مف الالئحة التنفيذية لمقانوف المذكور الصادرة بقرار رئيس

مجمس الوزراء رقـ  951لسنة  2003والمعدلة بقرار رئيس مجمس الوزراء رقـ  2367لسنة  2008عمى
أف " تتولى وحدة مكافحة غسؿ األمواؿ وضع القواعد التي تستخدـ في التعرؼ عمى اليوية واألوضاع
القانونية لمعمالء والمستفيديف الحقيقييف مف األشخاص الطبيعييف واألشخاص االعتبارية مف خالؿ وسائؿ
إثبات قانونية ،والتحقؽ بالتنسيؽ مع السمطات الرقابية مف التزاـ المؤسسات المالية والجيات األخرى بيا".
وقد طرأت عمى قواعد وسبؿ واجراءات مكافحة غسؿ األمواؿ تغيرات ومستجدات دولية واقميمية
ومحمية بالغة األىمية ،وارتبطت مجيودات مكافحة تمويؿ اإلرىاب بمجيودات واجراءات مكافحة غسؿ
األمواؿ في ظؿ األحداث الدولية واإلقميمية والمحمية ذات الصمة.

وفي ظؿ األحكاـ القانونية سالفة البياف ،وانفاذاً لحكـ البند (

 )13مف المادة (  )3مف الالئحة

التنفيذية المشار إلييا ،وعمى ضوء اإلجراءات المتبعة في الممارسة العممية مف جانب البنوؾ وكافة

فروعيا في الداخؿ والخارج والتي تسري عمييا أحكاـ قانوف مكافحة غسؿ األمواؿ والئحتو التنفيذية ،بشأف
التعرؼ عمى اليوية واألوضاع القانونية لمعمالء والمستفيديف الحقيقييف في نطاؽ فتح الحسابات ومزاولة

العمميات المصرفية وغيرىا مف االلتزامات في مجاؿ مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب.

ولما تفرضو المستجدات والتطورات والمعايير الدولية في مجاؿ مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ

اإلرىاب ،عمى النحو سالؼ البياف ،واإلجراءات المتبعة لمتعرؼ عمى اليوية واألوضاع القانونية المشار
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إلييا ،تـ وضع القواعد المنصوص عمييا فيما يمي مف قبؿ وحدة مكافحة غسؿ األمواؿ ،والتي عرضت
عمى مجمس أمناء الوحدة فوافؽ عمييا بجمستو المعقودة بتاريخ  16مف مارس سنة .2011
وتطبيقاً ألحكاـ قانوف مكافحة غسؿ األمواؿ والئحتو التنفيذية سالفة البياف ،يتعيف عمى كافة

البنوؾ العاممة في مصر وعمى كافة فروعيا وشركاتيا التابعة في الداخؿ وفي الخارج ،وكذلؾ كافة فروع
البنوؾ األجنبية العاممة في مصر ،االلتزاـ بأحكاـ ىذه القواعد ومراعاتيا وتنفيذىا بكؿ دقة ،تحقيقًا

لألىداؼ المتوخاة في مجاؿ مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب وتالفي مخاطر ىاتيف الظاىرتيف.
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ًال

وو :ادلصطيحبث
يكون لكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين لها أدناه أينما وردت في هذه القواعد:
ادلستفيد احلقيقي:

الشخص الطبيعي الذي تؤوؿ لو فعمياً ممكية العميؿ أو السيطرة عميو ،أو الشخص الذي يتـ تنفيذ

اء
عممية نيابة عنو ،بما في ذلؾ األشخاص الذيف يمارسوف بالفعؿ سيطرة فعالة عمى العميؿ سو ً
قانونيا.
تيبا
كاف العميؿ
ً
شخصا اعتباريًا أو تر ً
ً
اىعَيو اىعبزض:

العميؿ الذي ال يمتمؾ حسابًا لدى البنؾ ويطمب تنفيذ عممية ما ،دوف أف تكوف لديو نية في إقامة

عالقة مستمرة مع البنؾ ،وتعد العممية المطموب تنفيذىا مف ىذا العميؿ عممية عارضة.
اجلهبث اىتي و تهدف ىيسبح :

أي جية منشأة وفؽ أحكاـ القانوف يكوف غرضيا األساسي تقديـ خدمات اجتماعية دوف أف

تستيدؼ مف نشاطيا بصفة أصمية تحقيؽ ربح أو اقتسامو أو تحقيؽ منفعة خاصة.
اىبْىك ادلساسيت :

البنوؾ التي يتـ مف خالليا تقديـ خدمة أو أكثر لبنؾ آخر ال يقوـ بتقديميا بصورة مباشرة ،ومف

أمثمة ىذه الخدمات تحويالت األمواؿ ،وتسوية الشيكات وخدمات النقد األجنبي.
اىبْل اىىهَي : Shell Bank

البنؾ الذي ليس لو وجود مادي في الدولة التي تأسس فييا وحصؿ عمى ترخيص بمزاولة النشاط

بيا  -بمعنى عدـ وجود إدارة فعمية ليا أىداؼ محددة – أو ال يتبع مجموعة مالية تخضع لرقابة
فعالة ،وال يعتبر مجرد وجود وكيؿ محمي لمبنؾ أو موظفيف لو مف مستوى إداري منخفض وجودا

مادياً لو.
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اخلدٍبث ادلصسفيت اخلبصت :

األنشطة التي يقوـ البنؾ مف خالليا بتوفير خدمات شخصية لكبار العمالء ،ويتـ أداؤىا عادة مف

خالؿ مسئوؿ اتصاؿ مركزي بيف العميؿ والبنؾ ،ويتولى ىذا المسئوؿ تسييؿ استخداـ العميؿ

لمخدمات والمنتجات المالية الخاصة التي يقدميا البنؾ ،والتي تتضمف ما يأتي:
 التعامؿ عمى الحسابات بمختمؼ أشكاليا.
 تحويؿ األمواؿ.
 إدارة األصوؿ وتقديـ الخدمات االستشارية.

 اإلقراض (ويشمؿ ذلؾ البطاقات االئتمانية ،والقروض الشخصية ).
 فتح االعتمادات المستندية واصدار خطابات الضماف وتحصيؿ المستندات.


ظ ،ومنيا حفظ األوراؽ المالية لمعمالء.
الحؼ

 الخدمات األخرى المتنوعة لمعمالء سواء كانت مصرفية أو مالية أو غيرىا.
اىرتتيببث اىقبّىّيت:

تشمؿ الصناديؽ االستئمانية ( ،)Trustsأو أية ترتيبات قانونية مماثمة.
األشخبص ذوو ادلخبطس حبنٌ ٍْبصبهٌ اىعبٍت :

ىـ األشخاص المسند إلييـ مناصب عامة رفيعة محمياً أو في دولة أجنبية ،أو الذيف سبؽ أف

أسندت إلييـ ىذه المناصب ،مثؿ رؤساء الدوؿ أو الحكومات ،وكبار السياسييف ،وكبار مسئولي
الحكومة والمسئوليف العسكرييف والمسئوليف في الجيات القضائية ،وكبار المسئوليف التنفيذييف

بالشركات الممموكة لمدولة ،والمسئوليف البارزيف باألحزاب السياسية.
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ًال
بّيب :حتقيق مفبءة وّزاهت اىعبٍيني
ينبغي عمى البنؾ أف يضع إجراءات تضمف جمع معمومات كافية عف العامميف لديو لضماف

مستويات مرتفعة مف الكفاءة والنزاىة لدييـ.

ًال
بىلب :سيبست قبىه اىعَالء
يتعيف عمى البنؾ وضع سياسات واجراءات واضحة لقبوؿ عمالئو ،عمى أف تتضمف تمؾ
السياسات واإلجراءات وصفاً لفئات العمالء الذيف يمكف أف يشكموا خط اًر أكبر عمى البنؾ أخذاً في

االعتبار بعض العوامؿ مثؿ طبيعة نشاط العميؿ ،وجنسيتو ،والحسابات المرتبطة بو ،وكذا أية مؤشرات

أخرى ذات صمة بدرجة المخاطر أخذا في االعتبار ما ورد في البند سابعا (  )2مف ىذه القواعد ،ويجب
أف يراعى بالنسبة لمعمالء ذوي المخاطر المرتفعة أف يولي البنؾ عناية خاصة لدى اتخاذ إجراءات
التعرؼ عمى ىوية ىؤالء العمالء وأوضاعيـ القانونية.

ًال
زابعب :اىتعسف عيى هىيت اىعَالء
 -1حنبً عبٍت:
 يتعيف عمى البنؾ عدـ فتح أو االحتفاظ بحسابات أو ربط ودائع أو قبوؿ أمواؿ بأسماء مجيولة أو
صورية أو وىمية.

اء كاف شخصاً طبيعياً أو
 يتعيف عمى البنؾ أف يقوـ بالتعرؼ عمى ىوية العميؿ والتحقؽ منيا ،سو ً
اعتبارياً أو ترتيبا قانونيا باإلضافة إلى التعرؼ عمى الغرض مف التعامؿ وطبيعتو ،وذلؾ فى
األحواؿ اآلتية:

أ  .بدء إقامة عالقة مع العميؿ.
ب .إجراء عممية عارضة بقيمة تجاوز مبمغ

 30ألؼ جنيو مصري أو ما يعادليا بالنقد

األجنبي ،عمى أف يراعى في حساب ىذه القيمة الحاالت التي تتـ فييا معامالت متعددة
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تبدو مرتبطة ببعضيا البعض ،ويتعيف عمى البنؾ أف يحصؿ عمى

أية معمومات أو

مستندات يرى ضرورة استيفائىا ،حتى في حالة عدـ تجاوز العممية المبمغ المشار إليو.
ج .إجراء عممية تحويؿ عارضة أياً كانت قيمتيا.
د .وجود اشتباه في ارتكاب جريمة غسؿ أمواؿ أو تمويؿ لإلرىاب حتى في حالة قياـ

العميؿ بعممية عارضة أقؿ مف الحد المبيف في البند (ب) ،مع مراعاة أنو في األحواؿ
التي يتوافر لدى البنؾ مؤشرات معقولة تحممو عمى االعتقاد بأف تطبيؽ إجراءات
التعرؼ عمى اليوية مع العميؿ مف شأنو أف يفصح لو عف ىذا االشتباه ،يتعيف عمى

البنؾ عدـ تطبيؽ تمؾ اإلجراءات وارساؿ إخطار اشتباه إلى وحدة مكافحة غسؿ
األمواؿ.

ىػ  .وجود شؾ لدى البنؾ في دقة البيانات التي حصؿ عمييا سابقاً لدى التعرؼ عمى ىوية
العميؿ ،أو تقدير عدـ كفاية ىذه البيانات والحاجة إلى استيفائيا.

 يتعيف عمى البنؾ التعرؼ عمى ىوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة لمتحقؽ مف ىويتو
باستخداـ معمومات أو بيانات مف مصادر موثوؽ بيا بما يضمف وصوؿ البنؾ إلى قناعة بأنو قد
تعرؼ عمى ذلؾ المستفيد الحقيقي.

 يتعيف عمى البنؾ تحديد ما إذا كاف العميؿ ينوب عف شخص آخر ،والقياـ في ىذه الحالة باتخاذ
خطوات معقولة لجمع معمومات كافية لمتحقؽ مف ىوية مف ينوب عنو العميؿ.
 تطبؽ إجراءات التعرؼ عمى اليوية أيضًا عمى األشخاص المصرح ليـ بالتعامؿ عمى حسابات
العميؿ.

 يجوز لمبنؾ لدى قيامو بإجراءات التعرؼ عمى اليوية ػ وفقاً لما يراه الزماً ػ الحصوؿ مف العميؿ
عمى أية معمومات أو مستندات إضافية غير واردة بيذه القواعد.

 يتعيف أال ُيقبؿ مف الوكيؿ كالمحامى أو المحاسب أو الوسيط المالي  ،ومف فى حكميـ التذرع بعدـ
إفشاء سر المينة عند استيفاء بيانات التعرؼ عمى اليوية.
 يتعيف أف يؽوـ البنؾ ،عند االشتباه فى صحة ما يقدـ لو مف بيانات أو مستندات التعرؼ ،بالتحقؽ
مف صحتيا بكافة الطرؽ ،بما فييا االتصاؿ بالجيات المختصة بتسجيؿ ىذه البيانات أو إصدار

تمؾ المستندات كمصمحة التسجيؿ التجاري  ،والييئة العامة لالستثمار والمناطؽ الحرة ومصمحة
الشركات ،ومصمحة األحواؿ المدنية ،ومصمحة الشير العقاري والتوثيؽ وغيرىا .
 في حاؿ عدـ قدرة البنؾ عمى استيفاء إجراءات التعرؼ عمى ىوية العميؿ ،يتعيف عميو عدـ فتح
الحساب أو الدخوؿ في أي عالقة مصرفية مع العميؿ أو تنفيذ أي عمميات لحسابو ،والنظر في
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إرساؿ إخطار اشتباه بشأنو إلى وحدة مكافحة غسؿ األمواؿ وفقًا ألسباب عدـ استيفاء تمؾ

اإلجراءات.

 ينبغي عمى البنؾ الذي يتبع مجموعة مالية أف يأخذ في االعتبار نشاط العميؿ مع مختمؼ الفروع
والشركات التابعة لممجموعة في الداخؿ والخارج لدى تطبيؽ إجراءات العناية الواجبة في التعرؼ

عمى ىوية العمالء .

 يجوز لمبنؾ االستعانة بمؤسسة مالية أخرى في تطبيؽ إجراءات التعرؼ عمى ىوية العميؿ سواء
الستيفاء البيانات الالزمة أو التحقؽ مما تـ تقديمو مف بيانات ،عمى أف تقع المسئولية النيائية عف

ذلؾ عمى البنؾ ذاتو ،ويشترط عمى البنؾ في ىذه الحالة القياـ بما يأتي:
أ.

فور مف المؤسسة المالية عمى المعمومات الالزمة المتعمقة بالتعرؼ عمى ىوية
الحصوؿ ًا
العميؿ.

ب .اتخاذ خطوات كافية لالطمئناف إلى أف المؤسسة المالية سوؼ تقوـ بدوف تأخير عند
الطمب بتقديـ صور مستندات التعرؼ عمى اليوية وغيرىا مف الوثائؽ ذات الصمة والمتعمقة
بمتطمبات التعرؼ عمى ىوية العمالء.
ج .أف يطمئف البنؾ إلى أف المؤسسة المالية تخضع لرقابة واشراؼ ولدييا إجراءات مالئمة
خاصة بمتطمبات التعرؼ عمى ىوية العمالء واالحتفاظ بالسجالت.

د .فى حالة وجود المؤسسة المالية التي تتـ االستعانة بيا في دولة أخرى يتعيف عمى البنؾ،
فى ضوء ما يتوفر لديو مف معمومات ،وخاص ًة مف وحدة مكافحة غسؿ األمواؿ ،التحقؽ

مف تطبيؽ تمؾ الدولة لتوصيات مجموعة العمؿ المالي

 FATFالمتعمقة بمكافحة غسؿ

األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب.
 يتـ تسجيؿ كافة المعمومات ،وحفظ كافة المستندات المتعمقة بإجراءات التعرؼ عمى اليوية
واألوضاع القانونية بطريقة مالئمة.

قىاعد اىتعسف عيى هىيت اىعَالء يف اىبْىك
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 -2إجساءاث اىتعسف عيى هىيت اىعَالء وادلستفيديِ احلقيقيني ببىْسبت ىألشخبص
اىطبيعيني
أ ـ الحصول عمى المعمومات الالزمة لمتعرف عمى الهوية
يتعيف عمى البنؾ الحصوؿ عمى المعمومات والمستندات الواردة في الجدوؿ التالي:
المعمومات

المستندات المطموبة

ػ االسـ بالكامؿ وفقًا لممدوف بمستند تحقيؽ

ػ المستند الرسمي لتحقيؽ الشخصية (بطاقة الرقـ

ػ الجنسية.

المسمحة).

ػ تاريخ ومحؿ الميالد.

ػ مستند يحدد محؿ اإلقامة مثؿ إحدى فواتػير المرافؽ

الشخصية.

ػ النوع (ذكر/أنثى).

ية لمقوات

القومي  -جواز السفر -البطاقة العسكر

العامػػة ( الكيرباء  -المياه – الغاز -الياتؼ) أو أية

ػ محؿ اإلقامة الدائـ الحالي.

وسيمة أخرى ممكنة وذلؾ في حالة

ػ أرقاـ اليواتؼ (وأرقاـ المحموؿ إف وجدت).

المذكور في طمب فتح الحساب عف الموجود فى مستند

ػ البريد االلكتروني (إف وجد).

تحقيؽ الشخصية.

ػ جية وعنواف العمؿ.

اختالؼ الوظيفة عما ىو موضح في مستند تحقيؽ

ػ رقـ المستند الرسمي لتحقيؽ الشخصية ونوع

الشخصية.

ػ أسماء وعناويف األشخاص المصرح ليـ بالتعامؿ

ألصحاب الميف الحرة وذلؾ في حالة اختالؼ الوظيفة

عمى الحساب (إف وجدوا).

عما ىو موضح في مستند تحقيؽ الشخصية.

ػ المينة أو الوظيفة.

المستند.

اختالؼ العنواف

ػ مستند يحدد الجية التي يعمؿ بيا الموظؼ في حالة

ػ رخصة مزاولة المينة أو البطاقة الضريبية بالنسبة

ػ أسماء وعناويف الممثميف القانونييف لألشخاص

ػ نماذج التوقيع لمعميؿ واألشخاص المصرح ليـ

ناقصي األىمية (مثؿ القصر).

بالتعامؿ عمى الحساب (إف وجدوا).

ػ الغرض مف التعامؿ عمى الحساب.

ػ المستندات الالزمة لتفويض األ شخاص الذيف يصرح

ػ توقيع العميؿ.

ليـ العميؿ بالتعامؿ عمى حساباتو (إف وجدوا) ،وعمى

ػ تعيد العميؿ بأنو المستفيد الحقيقي مف الحساب،

األخص توكيؿ رسمي أو مصرفي.

مع ذكر اسـ المستفيد الحقيقي إف وجد.

ػ المستندات الدالة عمى الممثؿ القانوني في التعامؿ مع

ػ تعيد العميؿ بتحديث بياناتو فور حدوث أية

تغيرات بيا أو عند طمب البنؾ لذلؾ.

قىاعد اىتعسف عيى هىيت اىعَالء يف اىبْىك

البنؾ بالنسبة
القصر).

لألشخاص ناقصي

األىمية (مثؿ
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ويتعيف أف يمتزـ البنؾ لدى القياـ بإجراءات التعرؼ عمى اليوية بما يمي:
 التأكد مف استيفاء العميؿ لنموذج طمب فتح الحساب بالكامؿ (نموذج موحد لدى كافة
الفروع) ،والتوقيع عميو أماـ الموظؼ المختص.
 الحصوؿ عمى المعمومات الدقيقة التي تتعمؽ بمينة طالب فتح الحساب ،مع عدـ قبوؿ
التعبيرات الغامضة التي ال يتضح منيا عمؿ أو نشاط ظاىر لمعميؿ.
ب ـ إجراءات التحقق
يتعيف عمى البنؾ التأكد مف صحة المعمومات المتوفرة عف العميؿ قبؿ بدء عالقة العمؿ ،أو

إجراء عممية لعميؿ عارض (عمى النحو الوارد باألحكاـ العامة الواردة بيذه القواعد)،

وذلؾ باستخداـ

وثائؽ أو بيانات أو معمومات مف مصادر موثوؽ بيا ومستقمة ،بما في ذلؾ المستندات المبينة في الجدوؿ
السابؽ ،مع مراعاة ما يمي:
 اإلطالع عمى المستندات األصمية المستخدمة في التأكد مف صحة البيانات والمعمومات
والحصوؿ عمى صور ضوئية منيا ،وتوقيع الموظؼ المختص عمى كؿ منيا بـ

ا يفيد أنيا

صورة طبؽ األصؿ.
 التأكد مف استيفاء مستند تحقيؽ الشخصية لما يأتي:
 أف يكوف لو رقـ ،وأف يحمؿ صورة فوتوغرافية لصاحبو.
 أف يحمؿ خاتمًا ًً رسميًا مف قبؿ الجية المصدرة.
 أف يكوف ساري المفعوؿ.
 أف يخمو مف كافة المظاىر التي توحي بالعبث في بياناتو أو تغيير الصورة التي يحمميا.

قىاعد اىتعسف عيى هىيت اىعَالء يف اىبْىك
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 -3إجساءاث اىتعسف عيى هىيت اىعَالء وادلستفيديِ احلقيقيني ببىْسبت ىألشخبص
اوعتببزيت واىرتتيببث اىقبّىّيت
أ ـ الحصول عمى المعمومات والمستندات الالزمة لمتعرف عمى هوية المنشآت الفردية والشركات
المستندات المطموبة

المعمومات
ػ االسـ (السمة التجارية).

ػ السجؿ التجاري.

ػ الشكؿ القانوني.

ػ البطاقة الضريبية.

ػ طبيعة النشاط.

ػ عقد التأسيس والنظاـ األساسي.

ػ العنواف.

ػ الجريدة الرسمية المنشور بيا عقد التأسيس والنظاـ

ػ أرقاـ اليواتؼ.

األساسي (وتمؾ المنشور بيا التعديالت التي تط أر

ػ رقـ الفاكس(إف وجد)

عمييـ ا).

ػ البريد االلكتروني والموقع اإللكتروني(إف وجدا)

ػ العقد االبتدائي (فى حالة أف تكوف الشركة تحت

ػ رقـ وتاريخ وجية القيد فى السجؿ التجاري.

التأسيس) موقعا عميو مف المؤسسيف وموضحا بو

ػ رقـ البطاقة الضريبية ،وجية إصدارىا

حصة كؿ منيـ ،وكذا تحديد اسـ وكيؿ المؤسسيف

ػ اسـ وعنواف صاحب المنشأة (فى حالة المنشآت الفردية).
ػ أسماء وعناويف الشركاء المتضامنيف (فى حالة شركات
األشخاص).

واستيفاء صورة مف سند الوكالة.

ػ المستندات الدالة عمى وجود تفويض مف المنشأة أو
الشركة لمشخص أو

األشخاص الطبيعييف الذيف

ػ أسماء وعناويف المساىميف الذيف تكوف حصتيـ في رأس

يمثمونيا.

ػ أسماء وعناويف األشخاص المصرح ليـ بالتعامؿ عمى

المتضامنيف بشركات األشخاص أو المساىميف الذيف

ماؿ اؿشرؾة  %10فأكثر (فى حالة شركات األمواؿ).

الحساب.

ػ أسماء وعناويف أعضاء مجمس اإلدارة ،أو األشخاص
المسئوليف عف اإلدارة العميا.
ػ الغرض مف التعامؿ عمى الحساب.

ػ توقيعات األشخاص المصرح ليـ بالتعامؿ عمى الحساب
ػ التعيد بالقياـ بتحديث بيانات الشخص االعتباري فور
حدوث أية تغيرات بيا أو عند طمب البنؾ لذلؾ.

ػ مستند تحقيؽ الشخصية لصاحب المنشأة أو الشركاء
تكوف حصتيـ في رأس ماؿ الشركات المساىمة

 %10فأكثر.

ػ مستندات تحقيؽ الشخصية لممفوضيف بالتوقيع عف
الشركة.

ػ مستندات تحقيؽ الشخصية الخاصة بأعضاء مجمس
اإلدارة ،أو األشخاص المسئوليف عف اإلدارة العميا.
ػ نماذج التوقيع لألشخاص المصرح ليـ بالتعامؿ عمى
الحساب.

قىاعد اىتعسف عيى هىيت اىعَالء يف اىبْىك
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ب ـ الحصول عمى المعمومات والمستندات الالزمة لمتعرف عمى هوية الجهات التي ال تهدف لمربح:
المعمومات
ػ االسـ.
ػ الشكؿ القانوني.
ػ الغرض مف النشاط.
ػ العنواف.

ػ رقـ الياتؼ.
ػ رقـ الفاكس(إف وجد).
ػ البريد االلكتروني والموقع اإللكتروني(إف وجدا).

ػ رقـ وتاريخ وجية القيد فى سجالت الجية اإلدارية
المختصة.

ػ أسماء وعناويف أعضاء مجمس اإلدارة ،أو األشخاص
المسئوليف عف اإلدارة العميا.

ػ أسماء وعناويف األشخاص المصرح ليـ بالتعامؿ عمى
الحساب.
ػ الغرض مف التعامؿ عمى الحساب.

المستندات المطموبة
ػ النظاـ األساسي المشير بالجية اإلدارية
المختصة.
ػ مستخرج رسمي مف محضر اجتماع
الجمعية العمومية الذي يتضمف تعييف

أعضاء مجمس اإلدارة موثقاً مف الجية
اإلدارية المختصة.

ػ مستند رسمي صادر مف الجية اإلدارية
المختصة يفيد بالموافقة عمى فتح

الحساب لدى البنؾ.
ػ مستخرج رسمي مف محضر اجتماع

مجمس اإلدارة الذي يتضمف تعييف مف

لو حؽ التوقيع موثقاً مف الجية اإلدارية
المختصة.

ػ مستندات تحقيؽ الشخصية الخاصة

ػ توقيع األشخاص المصرح ليـ بالتعامؿ عمى الحساب.

بأعضاء مجمس اإلدارة ،أو األشخاص

ػ التعيد بالقياـ بتحديث بيانات الجية فور حدوث أية

المسئوليف عف اإلدارة العميا.

تغيرات بيا أو عند طمب البنؾ لذلؾ.
ج ـ الحصول عمى المعمومات والمستندات الالزمة لمتعرف عمى هوية األشخاص االعتبارية األخرى
والترتيبات القانونية:
في حالة األشخاص االعتبارية األخرى والترتيبات القانونية يتعيف عمى البنؾ الحصوؿ عمى
ابعا (  – 3أ) بما يتناسب مع طبيعة ونشاط
المعمومات والمستندات المشار إلييا في الجدوؿ الوارد بالبند ر ً
كؿ نوع مف أنواع تمؾ األشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية ،عمى أف يتـ استيفاء أية معمومات أو
مستندات أخرى تعد الزمة لممارسة نشاطيا ،ويتعيف عمى البنؾ لدى التعرؼ عمى الترتيبات القانونية

الحصوؿ عمى المعمومات والمستندات القانونية التي يمكف مف خالليا التعرؼ عمى الترتيب القانوني ،بما
في ذلؾ اسـ الموصي (المنشئ) والوصي والمستفيديف في حالة الصناديؽ االستئمانية (.)Trusts
قىاعد اىتعسف عيى هىيت اىعَالء يف اىبْىك
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ويتعيف أف يمتزـ البنؾ لدى القياـ بإجراءات التعرؼ عمى اليوية بما يأتي:
 التأكد مف استيفاء بيانات نموذج طمب فتح الحساب بالكامؿ (نموذج موحد لدى كافة الفروع)،
والتوقيع عميو مف الشخص المصرح لو بالتعامؿ عف الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني أماـ
الموظؼ المختص ،وذلؾ طبقا لنماذج فتح الحسابات المعموؿ بيا وفقاً لمشكؿ القانوني لمعميؿ.

 اتخاذ إجراءات معقولة حتى يتسنى لمبنؾ فيـ ىيكؿ الممكية والسيطرة عمى العميؿ مف األشخاص
االعتبارية والترتيبات القانونية ،وتحديد المستفيديف الحقيقييف منو.

األجنبية ) فتح حساب لدى البنؾ فيتعيف تطبيؽ
ػ
المالية (المحمية أو
ػ
 في حالة طمب إحد ى المؤسسات
إجراءات التعرؼ عمى اليوية الخاصة باألشخاص االعتبارية ،عمى أف يراعى في حالة المؤسسات

المالية األجنبية التأكد مف وجود تشريعات مالئمة لمكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب فى الدولة
األـ لممؤسسة المالية ،وخضوع تمؾ المؤسسة المالية لمرقابة مف سمطة رقابية بالدولة األـ.

د ـ إجراءات التحقق
يتعيف عمى البنؾ التأكد مف صحة المعمومات المتوفرة عف العميؿ قبؿ بدء عالقة العمؿ ،أو
إجراء عممية لعميؿ عارض (عمى النحو الوارد باألحكاـ العامة الواردة بيذه القواعد)،

وذلؾ باستخداـ

وثائؽ أو بيانات أو معمومات مف مصادر موثوؽ بيا ومستقمة ،بما في ذلؾ المستندات المبينة في

الجداوؿ السابقة ،مع مراعاة اإلطالع عمى المستندات األصمية المقدمة مف المفوض بالتوقيع عف العميؿ
والحصوؿ عمى صور ضوئية منيا ،وتوقيع الموظؼ المختص عمى كؿ منيا بـ

األصؿ.

ا يفيد أنيا صورة طبؽ

 -4إجساءاث اىتعسف عيى اذلىيت ببىْسبت ىيبْىك ادلساسيت:
يطبؽ عمى البنوؾ المراسمة إجراءات التعرؼ عمى اليوية السالؼ ذكرىا بالنسبة لألشخاص
االعتبارية باإلضافة إلى القياـ بما يمي:
 الحصوؿ عمى موافقة اإلدارة العميا لمبنؾ قبؿ إقامة العالقة مع البنوؾ المراسمة.

 عدـ الدخوؿ في عالقة مراسمة مع البنوؾ الوىمية أو االستمرار في عالقة عمؿ قائمة مع بنوؾ
وىمية ،أو مع البنوؾ التي تقدـ خدمات المراسمة لبنوؾ وىمية.
 جمع معمومات كافية عف البنؾ المراسؿ لتحقيؽ معرفة كاممة لطبيعة عممو والقياـ مف خالؿ
المعمومات المعمنة بتحديد نوع السمعة التي يتمتع بيا ونوعية الرقابة التي تتـ عميو ،ويتضمف ذلؾ
قىاعد اىتعسف عيى هىيت اىعَالء يف اىبْىك
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أيضًا معرفة ما إذا كاف البنؾ أو أيًا مف أعضاء مجمس إدارتو أو مالكي الحصة المسيطرة بو قد
خضعوا لتحقيقات بشأف جرائـ غسؿ األمواؿ أو تمويؿ اإلرىاب أو أية جزاءات أو تدابير إدارية.

 استيفاء استقصاء يوضح موقؼ البنؾ المراسؿ مف االلتزاـ بالتشريعات والضوابط الرقابية المحمية
الخاصة بو ،ومعايير العناية الواجبة المطبقة عمى عمالئو ،وجيوده في مجاؿ مكافحة غسؿ

األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ومدى توافر سياسات واجراءات داخمية فعالة لدى البنؾ المراسؿ في ىذا
الشأف.
 تحديد مسئولية كؿ مف البنؾ والبنؾ المراسؿ عف مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب كتابة.

 المراجعة الدورية لمعمميات التي تتـ عمى حساب البنؾ المراسؿ لمتأكد مف تناسب تمؾ العمميات مع
الغرض مف فتح الحساب.
ويراعى لدى قياـ البنؾ بإجراءات التعرؼ عمى اليوية الخاصة بالبنوؾ المراسمة تحديد درجة مخاطرىا
استرشادا بالمعمومات المتوفرة لديو ،أو التى تمده بيا وحدة مكافحة غسؿ األمواؿ ،ومنيا ما يأتي:
 وجود أية تحفظات رقابية عمى نظـ البنؾ المراسؿ الخاصة بمكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب
أو نظـ إدارة المخاطر التي قد تنجـ عنيما.

 ما إذا كاف موقع المركز الرئيسي لمبنؾ المراسؿ في دولة ذات مخاطر مرتفعة.
 مدى تقديـ البنؾ المراسؿ لخدمات مصرفية خاصة.
 مدى وجود حسابات ألشخاص ذوي مخاطر بحكـ مناصبيـ العامة لدى البنؾ المراسؿ.
 مدى جودة النظـ الرقابية واإلشرافية التي يخضع ليا البنؾ المراسؿ.
 وجود تغيرات في إدارة البنؾ المراسؿ أو خطة عممو.

ًال
بٍسب :حتديث اىبيبّبث
 .1بالنسبة لمعمالء الذيف خضعوا إلجراءات التعرؼ عمى اليوية الواردة بقواعد التعرؼ عمى اليوية
الصادرة عف الوحدة لمبنوؾ ،يتعيف عمى البنؾ تحديث المعمومات والمستندات التي حصؿ عمييا عند
تطبيؽ ىذه اإلجراءات بصفة مستمرة وعمى نحو مالئـ ،خاصةً فيما يتعمؽ بفئات العمالء والعمميات
مرتفعة المخاطر ،أخذاً في االعتبار ما ورد في البند سابعاً مف ىذه القواعد ،عمى أف يتـ تحديث

بيانات كافة العمالء كؿ خمس سنوات كحد أقصى ،مع مراعاة تخفيض ىذه المدة بالنسبة لمعمالء

ذوي المخاطر المرتفعة.

قىاعد اىتعسف عيى هىيت اىعَالء يف اىبْىك
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 .2في حالة وجود عمالء لـ يخضعوا إلجراءات التعرؼ عمى اليوية الواردة بقواعد التعرؼ عمى اليوية
المشار إلييا ،يتعيف عمى البنؾ إخضاعيـ إلجراءات التعرؼ عمى اليوية الواردة بيذه القواعد ،وذلؾ
عمى أساس درجة المخاطر واألىمية النسبية ،أخذاً في االعتبار ما ورد في البند سابعاً مف ىذه

القواعد  ،عمى أف يتـ إخضاع جميع ىؤالء العمالء ليذه اإلجراءات خالؿ فترة ال تتجاوز خمس

سنوات ،مع مراعاة أنو يتعيف عمى البنؾ تطبيؽ اإلجراءات المشار إلييا عمى ىؤالء العمالء بصورة

فورية في الحاالت اآلتية:
ألي مف ىؤالء العمالء.
أ .عند تنفيذ عممية كبيرة أو معقدة ٍ
ب .عند حدوث تغيرات ممموسة في المستندات الالزمة لمتعرؼ عمى العميؿ.
ج .عندما يحدث تغير ممموس في طريقة التعامؿ عمى الحساب.
د .عند حاجة البنؾ ،وفؽ تقديره ،إلى بيانات أخرى عف العميؿ.

 .3بالنسبة لمبنوؾ المراسمة ،يتعيف

تحديث البيانات والمستندات بشكؿ دوري كؿ

خمس سنوات كحد

أي مرحمة مف مراحؿ التعامؿ.
أقصى أو عند حدوث أية تغ ييرات أو ظيور شكوؾ بشأف البنؾ في ة

ًال
سباسب :اىسقببت ادلستَسة ىيعَييبث
يتعيف عمى البنؾ وضع نظاـ داخمي يسمح لو بالرقابة المستمرة لمعمميات ،بما يشمؿ فحص
العمميات التي تتـ طواؿ فترة قياـ العالقة مع العميؿ ،لضماف اتساؽ العمميات التي يتـ إجراؤىا مع ما
يتوافر لدى البنؾ مف معمومات عف العميؿ ونمط نشاطو والمخاطر التي يمثميا بما في ذلؾ مصدر

األمواؿ ،إذا اقتضى األمر.

ويتعيف عمى البنؾ إيالء عناية خاصة لجميع العمميات المعقدة أو الكبيرة بصورة غير معتادة ،أو
أنماط العمميات غير العادية ،وذلؾ في األحواؿ التي ال يكوف ألي مف ىذه العمميات أو األنماط غرض

ال مما يأتي:
مشروع أو اقتصادي واضح ،وتتضمف بعض صور ىذه العمميات واألنماط المشار إلييا ك ً
 العمميات المعقدة أو الكبيرة مقارنة بطبيعة نشاط العميؿ وتعامالتو السابقة.
 العمميات التي تجاوز أية حدود مالية يضعيا البنؾ.

ويتعيف عمى البنؾ القياـ بفحص خمفية تمؾ التعامالت والغرض منيا ألقصى حد ممكف ،وتسجيؿ
ما يتـ التوصؿ إليو مف نتائج كتاب ًة ،واالحتفاظ بتمؾ النتائج لمدة خمس سنوات عمى األقؿ ،بحيث يتاح
لمسمطات المختصة ومراجعي الحسابات االطالع عمييا لدى مباشرة مياميا.
قىاعد اىتعسف عيى هىيت اىعَالء يف اىبْىك
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ًال
سببعبّ :ظٌ إاازة ادلخبطس اخلبصت بغسو األٍىاه ومتىيو اإلزهبة
يتعيف عمى البنؾ وضع نظاـ إلدارة المخاطر الخاصة بغسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب يتضمف

تصنيؼ العمالء إلى فئات وفقا لدرجات المخاطر ،ووضع اإلجراءات الالزمة لمتعامؿ مع ىذه المخاطر
بما يتناسب مع تمؾ الدرجات ،ويراعى في ىذا الشأف تصنيؼ العمالء وفقاً لثالث فئات كالتالي:
 عمالء ذوي مخاطر مرتفعة.

 عمالء ذوي مخاطر متوسطة.
 عمالء ذوي مخاطر منخفضة.
ويتعيف عمى البنؾ مراجعة تصنيؼ العمالء وفقًا لدرجات المخاطر مرة عمى األقؿ كؿ سنة أو في

حالة حدوث تغيرات خالؿ السنة تستدعى ذلؾ ،ويعتبر مف ىذه التغيرات تكرار ظيور اسـ العميؿ فى

التقارير المستخرجة عف العمميات غير العادية ،أو إخطار وحدة مكافحة غسؿ األمواؿ عف عممية مشتبو

فييا تتعمؽ بالعميؿ.
كما يتعيف عمى البنؾ أف يتحقؽ مف أف النظاـ الموضوع إلدارة مخاطر العمالء يتضمف سياسات

واجراءات تقوـ عمى تحديد المخاطر وتقييميا والرقابة عمييا واإلبالغ عنيا عمى أف يتناوؿ ذلؾ النظاـ
كافة مجاالت المخاطر ،بحيث تتضمف كحد أدنى ما يمي:
 المخاطر المتعمقة بالمنتجات والخدمات المصرفية
 المخاطر المتعمقة بالعمالء

 المخاطر المتعمقة بمناطؽ جغرافية معينة
وتتمثل هذه المخاطر فيما يأتي:
 . 1خمبطس ادلْتجبث واخلدٍبثادلصسفيت
تتضمف المخاطر المتعمقة بالمنتجات والخدمات المصرفية التي تتسـ بإمكانية استغالليا فى غسؿ

األمواؿ أو تمويؿ اإلرىاب ،بما يشمؿ المنتجات أو الخدمات الجديدة أو المبتكرة سواء التى يقدميا البنؾ
أو يكوف طرفاً فييا ،وفيما يأتي بعض العوامؿ التي يتـ االسترشاد بيا لدى تحديد البنؾ لتمؾ المخاطر:
 الخدمات التى يتـ تحديدىا عمى أنيا ذات مخاطر مرتفعة مف قبؿ وحدة مكافحة غسؿ األمواؿ
بالتنسيؽ مع البنؾ المركزي المصري.

 الخدمات التى ال تتيح اإلفصاح عف قدر كبير مف المعمومات المتعمقة بيوية مستخدمييا ،أو تمؾ
التى تتسـ بالطابع الدولي ،مثؿ الخدمات المصرفية المقدمة مف خالؿ شبكة المعمومات الدولية،
والبطاقات ذات القيمة المختزنة.
قىاعد اىتعسف عيى هىيت اىعَالء يف اىبْىك
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 . 2خمبطس اىعَالء
وتتضمف المخاطر المتعمقة بالعمالء ،أو تعامالتيـ مع البنؾ ،أو القطاع الذي ينتموف إليو،

ويتعيف عمى البنؾ لدى تحديده لتمؾ المخاطر االستناد إلى المعمومات التى تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ
إجراءات التعرؼ عمى اليوية والمعمومات العامة المعروفة أو المتاحة لمبنؾ ،وكذلؾ مف خالؿ متابعة نمط
عمميات العمالء ،وفيما يمي بعض العوامؿ التي يتـ االسترشاد بيا لدى تحديد البنؾ لتمؾ المخاطر:
أ  .بالنسبة لممخاطر المتعمقة بالعمالء:
 العمالء الذيف يصعب التعرؼ عمى المستفيد الحقيقي مف تعامالتيـ ،وعمى سبيؿ المثاؿ
بسبب تعقد ىيكؿ الممكية الخاص بيـ فى حالة األشخاص االعتبارية.

 العمالء الذيف يوجد ما يشوب سمعتيـ أو تعامالتيـ السابقة.
 العمالء غير المقيميف.

 العمالء الذيف يعدوف مف األشخاص ذوي المخاطر بحكـ مناصبيـ العامة أو الذيف ليـ
ارتباط بيـ.
ب  .بالنسبة لممخاطر المتعمقة بتعامالت العمالء :
 عدـ تناسب التعامالت مع الغرض المعمف مف التعامؿ.
 عدـ تناسب الخدمات المطموبة مف قبؿ العمالء مع طبيعة نشاطيـ.
 القياـ بعمميات معقدة أو ضخمة دوف مبرر واضح.

 التعامؿ مع مقر بنؾ بعيد عف مقر إقامة العميؿ أو مكاف عممو دوف مبرر واضح.
 تعدد حسابات العمالء لدى البنؾ ،أو في أكثر مف بنؾ يقع في نفس المنطقة ،وذلؾ
دوف غرض واضح.

 التعامؿ بمبالغ نقدية كبيرة عمى الرغـ مف عدـ انتماء نشاط العميؿ إلى األنشطة التى
تتميز بكثافة التعامؿ النقدي.
 العمالء الذيف يط أر تغير واضح في نمط تعامالتيـ مع البنؾ دوف مبرر واضح ،أو ترد
لمبنؾ معمومات عف تورطيـ في أنشطة غير مشروعة.

 االستخداـ غير المبرر لموسطاء في المعامالت.

 طمب العميؿ إحاطة بعض العمميات بقدر مبالغ فيو مف السرية.
 العمميات غير المباشرة ،وتمؾ التى تتـ باستخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة.
ج  .بالنسبة لممخاطر المتعمقة بقطاعات األنشطة التي يمارسها العمالء:
قىاعد اىتعسف عيى هىيت اىعَالء يف اىبْىك
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 األنشطة التي تتميز بكثافة التعامؿ النقدي ،بما يشمؿ بعض األنشطة التجارية ،وبعض
األنشطة المتعمقة بتقديـ خدمات مالية ،مثؿ شركات تحويؿ األمواؿ وشركات الصرافة
األجنبية ،في حالة عدـ خضوعيا لنفس مستوى الرقابة الذي يخضع لو البنؾ.
 الجمعيات الخيرية وغيرىا مف الجيات األخرى التى ال تيدؼ لمربح.
 تجار المعادف النفيسة واألحجار الكريمة والتحؼ واألعماؿ الفنية.
 . 3ادلخبطس ادلتعيقت مبْبطق جغسافيت ٍعيْت
تتضمف المخاطر المتعمقة بمكاف إقامة العميؿ أو عممو ،ومصدر ووجية العمميات التي تتـ عمى
الحساب ،ويمكف لمبنؾ لدى تحديده لممناطؽ الجغرافية ذات المخاطر المرتفعة االسترشاد بما يمي:
 الدوؿ التى تخضع لعقوبات أو لحظر التعامؿ أو إلجراءات أخرى مماثمة مف قبؿ األمـ المتحدة.
 الدوؿ التي يتـ تحديدىا مف قبؿ وحدة مكافحة غسؿ األمواؿ بالتنسيؽ مع البنؾ المركزي
المصري بصفتيا:


ال يتوفر لدييا تشريعات أو نظـ مناسبة لمكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،أو



تقوـ بتمويؿ أو دعـ األنشطة اإلرىابية.

ال تطبؽ توصيات مجموعة العمؿ المالي ،أو ال تطبقيا بالكفاءة المطموبة.

 الدوؿ التي تشتير بانتشار مستوى عاؿ مف الفساد أو األنشطة األخرى غير المشروعة ،مثؿ
االتجار في المخدرات وزراعتيا وتيريب األسمحة وغيرىا.

ًال
بٍْب :إجساءاث اىعْبيت ادلشداة اخلبصت بفئبث اىعَالء و اخلدٍبث واىعَييبث
ادلبىيت ٍستفعت ادلخبطس :
بالنظر ألىمية قياـ البنؾ بإجراءات العناية الواجبة لمعمالء بما يتناسب مع درجة المخاطر الخاصة
بيـ ،نورد فيما يمي بعض فئات العمالء والخدمات والعمميات التى تعد بطبيعتيا مرتفعة المخاطر،
واجراءات العناية المشددة الواجب اتخاذىا بشأنيا ،مع مراعاة أف تمؾ اإلجراءات تعد إجراءات إضافية يتـ
اتخاذىا باإلضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المطبقة عمى كافة العمالء السالؼ بيانيا:
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 . 1اىعَالء غري ادلقيَني
تشمؿ فئة العمالء غير المقيميف العمالء ،سواء كانوا أشخاصًا طبيعييف أو أشخاصًا اعتبارية الذيف

ال يوجد ليـ محؿ إقامة أو عنواف دائـ بالدولة المتواجديف بيا ،ويتعيف مراعاة ما يأتي عند القياـ بإجراءات
التعرؼ عمى ىوية ىؤالء العمالء وأوضاعيـ القانونية:
أ -فى حالة األشخاص الطبيعيين
اإلطالع عمى تأشيرة الدخوؿ إلى البالد مع التأكد مف أنيا سارية المفعوؿ والحصوؿ عمى
صورة طبؽ األصؿ منيا.
ب -في حالة األشخاص االعتبارية أو الترتيبات القانونية
 الحصوؿ عمى صورة مف مستند إنشاء الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني مصدقًا عميو
مف السفارة الموجودة في الدولة األـ.

 الحصوؿ عمى صورة مستند رسمي يفيد تسجيؿ الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني
مصدقاً عميو مف الجية المختصة بالدولة األـ.

 الحصوؿ عمى موافقة الجية الرقابية التي يخضع ليا الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني
في الدولة األـ بالتعامؿ مع البنؾ ،وذلؾ في حالة وجود ذلؾ القيد في النظاـ األساسي
لمشخص االعتباري أو الترتيب القانوني.
ويتعيف عمى البنؾ القياـ بمراقبة حسابات العمالء غير المقيميف ،سواء كانوا أشخاصًا طبيعييف أو

أشخاصاً اعتبارية أو الترتيبات القانونية ،لمتأكد مف استخداميا في الغرض المنشأة مف أجمو ولمتعرؼ عمى
أية عممية غير عادية أو مشتبو فييا تتـ عمييا ،واعداد تقارير خاصة دورية عف نشاط تمؾ الحسابات
تعرض عمى المدير المسئوؿ عف مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب بالبنؾ.

 . 2األشخبص ذوو ادلخبطس حبنٌ ٍْبصبهٌ اىعبٍت
يتعيف عمى البنؾ إيالء عناية خاصة عند التعامؿ مع تمؾ الفئة مف العمالء واألشخاص االعتبارية

أو الترتيبات القانونية التى يممكوف حصة مسيطرة فييا ،وأفراد عائالت ىؤالء األشخاص ،والمتعامموف
نيابة عنيـ ،واألطراؼ ذوي العالقات الوثيقة بيـ ،وفى سبيؿ ذلؾ يتعيف وضع نظاـ إلدارة المخاطر
المتعمقة بيـ ،بحيث يتضمف كحد أدنى ما يمي:

 تحديد ما إذا كاف العميؿ أو المستفيد الحقيقي مف األشخاص ذوي المخاطر بحكـ مناصبيـ
العامة ،ويمكف في ذلؾ الحصوؿ عمى معمومات إضافية باالستعانة بالمصادر التالية:
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 المعمومات المقدمة مف العميؿ مباشرة أو أية جيات أخرى.
 االستعانة بمصادر المعمومات المتاحة لمجميور.
 االستعانة بقواعد البيانات االلكترونية المتضمنة معمومات عف ىؤالء األشخاص.
 التعرؼ عمى مصدر ثروة وأمواؿ العميؿ أو المستفيد الحقيقي الذي تـ تحديد أنو مف األشخاص
ذوى المخاطر بحكـ مناصبيـ العامة.

 الحصوؿ عمى موافقة اإلدارة العميا عمى قياـ عالقة العمؿ مع العميؿ بعد التشاور مع إدارة االلتزاـ
بالمركز الرئيسي.
 فى حالة اكتشاؼ أف العميؿ أو المستفيد الحقيقي شخص ذو مخاطر بحكـ منصبو العاـ أثناء
عالقة العمؿ ،يتعيف الحصوؿ عمى موافقة اإلدارة العميا عمى مواصمة عالقة العمؿ معو.

 وضع أسماء ىؤالء العمالء فى قائمة خاصة يحتفظ بيا لدى البنؾ مع مراعاة تحديثيا أوالً بأوؿ.
 متابعة حسابات تمؾ الفئة مف العمالء بصورة مستمرة ومكثفة ،وذلؾ مف خالؿ تقارير دورية

لمتابعة النشاط عمى حساباتيـ ،واالستعانة في ذلؾ بالوسائؿ التكنولوجية الحديثة متى كاف ذلؾ

مناسبًا.

 المراجعة الدورية لسياسات واجراءات إدارة مخاطر تمؾ الفئة مف العمالء ،واتخاذ ما يمزـ مف
إجراءات تصحيحية إذا لزـ األمر.

 . 3األشخبص اىريِ يْتَىُ إىل اوه و تطبق تىصيبث رلَىعت اىعَو ادلبيل و تطبقهب
بصىزة غري مبفيت
يتعيف عمى البنؾ إيالء عناية خاصة لمعمميات التي تتـ مع األشخاص الذيف ينتموف إلى أو

يتواجدوف في دوؿ ال تطبؽ توصيات مجموعة العمؿ المالي أو ال تطبقيا بالكفاءة المطموبة (بما في ذلؾ
األشخاص االعتبارية والمؤسسات المالية األخرى) ،أخذاً في االعتبار ما يتـ موافاة البنؾ بو مف قبؿ وحدة

مكافحة غسؿ األمواؿ أو البنؾ المركزي المصري.

وفى األحواؿ التي ال يكوف ألي مف ىذه العمميات غرض مشروع أو اقتصادي واضح ،فيتعيف عمى
البنؾ اتخاذ كافة ما يمزـ لفحص خمفية تمؾ العمميات والغرض منيا ،وتسجيؿ ما يتـ التوصؿ إليو مف
نتائج كتابةً ،بحيث يتاح لمسمطات المختصة ومراجعي الحسابات االطالع عمييا لدى مباشرة مياميا.
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وفى حالة استمرار الدولة في عدـ تطبيقيا لتوصيات مجموعة العمؿ المالي المشار إلييا أو عدـ
تطبيقيا بالكفاءة المطموبة ،وفقا لممعمومات التي تتوافر لدى البنؾ وما يتـ موافاة البنؾ بو مف قبؿ وحدة
مكافحة غسؿ األمواؿ أو البنؾ المركزي المصري ،فيتعيف عمى البنؾ اتخاذ اإلجراءات اآلتية مع
اء كانوا عمالء أو مستفيديف حقيقييف:
األشخاص الذيف ينتموف إلى ىذه الدولة أو يتواجدوف فييا (سو ً
 تطبيؽ إجراءات العناية المشددة لدى التعرؼ عمى ىوية ىؤالء األشخاص.


المراقبة الدقيقة لمعمميات المرتبطة بيؤالء األشخاص ،والتعرؼ عمى الغرض منيا.

 إرساؿ بياف بالعمميات المرتبطة بيؤالء األشخاص إلى وحدة مكافحة غسؿ األمواؿ.
 الحد مف عالقات العمؿ أو التعامالت المالية مع ىؤالء األشخاص.

 . 4اىعَييبث غري ادلببشسة
يتعيف عمى البنؾ أف يكوف لديو سياسات واجراءات داخمية فعالة تتخذ فى حالة العمميات غير
المباشرة ،لمنع استغالؿ تمؾ العمميات في أنشطة غسؿ األمواؿ أو تمويؿ اإلرىاب ،ومف أمثمة ىذه
اإلجراءات ما يأتي:

 المطالبة بتوثيؽ بعض المستندات المقدمة مف العميؿ لدى بداية التعامؿ معو.
 إنشاء اتصاؿ مستقؿ بيف البنؾ وبيف العميؿ.
 االعتماد ،قدر اإلمكاف ،عمى توصية طرؼ ثالث فى تقديـ العميؿ ( مثؿ إحدى المؤسسات
المالية التى سبؽ لمعميؿ التعامؿ معيا).

 المطالبة ،قدر اإلمكاف ،بسداد الدفعة األولى مف قيمة التعامؿ مف خالؿ حساب باسـ العميؿ لدى
بنؾ آخر يخضع لنفس معايير مراعاة العناية الواجبة في التعرؼ عمى ىوية العمالء.
 . 5استخداً اىىسبئو اىتنْىىىجيت احلديلت
يتعيف عمى البنؾ وضع سياسات واجراءات داخمية لمحد مف مخاطر العمميات والخدمات المصرفية

التي تتـ باستخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة ومنيا بطاقات الدفع اإللكترونية بأنواعيا المختمفة ،بما
يشمؿ البطاقات الفرعية ليا ،والعمميات المصرفية مف خالؿ شبكة اإلنترنت وغيرىا.
ويتعيف عمى البنوؾ مراعاة أىمية االلتزاـ بضوابط العمميات المصرفية االلكترونية الصادرة عف

البنؾ المركزي المصري والتي تمت موافاة البنوؾ بيا بالكتاب الدوري رقـ  359الصادر بتاريخ  10مارس
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 ، 2002وقواعد تشغيؿ أوامر الدفع عف طريؽ الياتؼ المحموؿ الصادرة عف البنؾ المركزي المصري
بتاريخ  2فبراير  ،2010كما يتعيف مراعاة ما يأتي لدى تقديـ الخدمات المصرفية اإللكترونية التالية:
أ .خدمة البطااات المدفوعة مقدماًا

 وضع حدود مالئمة لوسائؿ تغذية ىذه البطاقات واستخداماتيا بما يتفؽ مع األغراض
الصادرة مف أجميا.

 وضع حدود مالئمة لقيمة كؿ بطاقة ،وعدد البطاقات التي يمكف إصدارىا لكؿ عميؿ عمى
حدة بما يتفؽ مع الغرض مف إصدارىا.
 الرقابة المستمرة لحركة التعامؿ بتمؾ البطاقات ،واستخراج تقارير استثنائية ألية عمميات غير
عادية تتـ باستخداميا.

 إتاحة إمكانية إيقاؼ استخداـ البطاقات التي يساء استخداميا مف قبؿ العمالء ،مع تضميف
ذلؾ الشرط ضمف بنود التعاقد مع العمالء.
ب .خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول
 عند استخداـ تمؾ الخدمة في عمميات تحويؿ األمواؿ ،فيتعيف عمى البنؾ أف تتوافر لديو
المعمومات الواردة بالبند تاسعًا مف ىذه القواعد والخاص بقواعد تحويؿ األمواؿ.

 إتاحة إمكانية إيقاؼ استخداـ الخدمة عند إساءة استخداميا مف قبؿ العميؿ ،مع تضميف ذلؾ
الشرط ضمف بنود التعاقد.
 الرقابة المستمرة عمى العمميات واستخراج تقارير استثنائية ألية عمميات غير عادية تتـ
باستخداـ ىذه الخدمة.

 وضع حدود معقولة لتغذية الحسابات المستخدمة في ىذه الخدمة ،وكذا لقيمة العمميات التي
يمكف أف تستخدـ بيا الخدمة.
 . 6اخلدٍبث ادلصسفيت اخلبصت
أ .تقييم المخاطر المتعمقة بعمالء الخدمات المصرفية الخاصة
يتعيف عمى البنؾ الذي يزاوؿ أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وضع النظـ
المناسبة لتحديد وتقييـ المخاطر التي تنتج عف مزاولة تمؾ األنشطة

عمى أساس نطاؽ تمؾ

العمميات ومدى تشعب العالقة مع العميؿ ،ويمكف االعتماد عمى العوامؿ اآلتية عؿ ى سبيؿ

المثاؿ:
 طبيعة العميؿ ونشاطو:
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تتضمف مصادر ثروة العميؿ ،وطبيعة نشاطو ،ومدى اعتبار نشاط العميؿ مف
ضمف األنشطة ذات المخاطر في مجاؿ مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب.


الغرض مف طمب الخدمات المصرفية الخاصة:
تتضمف حجـ وغرض وأنواع المنتجات والخدمات الخاصة التي سيتـ تقديميا
لمعميؿ ،والنشاط المتوقع لحسابو.



العالقة مع البنؾ:
يقصد بيا طبيعة وتطور عالقة البنؾ مع عميؿ الخدمات المصرفية الخاصة.



ىيكؿ الشركات الخاصة بالعميؿ:
يقصد بيا أنواع ىياكؿ الشركات التي ستستخدـ ىذه الخدمات.

 الموقع والدولة :
يقصد بيما عنواف العميؿ المستفيد مف الخدمة الخاصة ،وعنواف نشاطو (محميًا أو

خارجياً) ،ويتعيف عمى البنؾ النظر فى مدى وجود مخاطر فيما يتعمؽ بغسؿ
األمواؿ أو تمويؿ اإلرىاب متعمقة بالبمد المعني أو مدى قوة نظـ المكافحة

الموجودة فى ىذا البمد.
 المعمومات العامة :
تشمؿ المعمومات المعروفة أو المتاحة لمبنؾ عف العميؿ المستفيد مف الخدمات

الخاصة ،ويجب أف يعتمد مدى مراجعة تمؾ المعمومات عمى طبيعة العالقة بيف

البنؾ وبيف العميؿ ،ومدى المخاطر المتوقعة بالنسبة لعممياتو.
ب .إجراءات العناية الخاصة بعمالء الخدمات المصرفية الخاصة
يعد إيالء عناية خاصة بعمالء الخدمات المصرفية الخاصة مف األمور األساسية في
إقامة العالقة معيـ ،لذا يتعيف عمى البنؾ الحصوؿ عمى موافقة اإلدارة العميا بو عمى تقديـ
تمؾ الخدمات لمعمالء ،وتطبيؽ إجراءات التعرؼ عمى اليوية السالؼ ذكرىا كما يجب أف

تتـ إجراءات العناية بناء عمى عوامؿ المخاطر التي سبقت اإلشارة إلييا.
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تبسعب :قىاعد بصت ببىتحىيالث اإلىنرتوّيت
 . 1فى حبىت إزسبه اىتحىيو
يتعيف عمى البنؾ مرسؿ التحويؿ ،سواء تـ التحويؿ إلى الداخؿ أو الخارج ،الحصوؿ عمى
المعمومات الخاصة بالشخص طالب التحويؿ ،والتحقؽ مف دقتيا

واالحتفاظ بيا ،وادراجيا بالكامؿ في

النموذج الذي يتـ التحويؿ مف خاللو ،وتتمثؿ تمؾ المعمومات فيما يأتي:


اسـ طالب التحويؿ.

 رقـ الحساب (أو رقـ إشاري مميز إذا لـ يكف ىناؾ حساب).


عنواف طالب التحويؿ.



الغرض مف التحويؿ.



اسـ المستفيد.

ويمكف لمبنؾ االعتماد عمى المعمومات التى سبؽ الحصوؿ عمييا مف خالؿ إجراءات التعرؼ

عمى ىوية العميؿ دوف الحاجة إلى تكرار الحصوؿ عمى تمؾ المعمومات والتحقؽ منيا عند تنفيذ التحويؿ،
وال يسرى ذلؾ عمى إجراء التحويؿ لعميؿ عارض.
وتسرى تمؾ االلتزامات عمى التحويالت التي تستخدـ فييا بطاقة االئتماف أو الخصـ كنظاـ دفع
في تحويؿ النقود.

 . 2يف حبىت تيقي اىتحىيو


يجب عمى البنؾ تبني إجراءات فعالة مبنية عمى المخاطر لتحديد التحويالت غير المصحوبة
بمعمومات كاممة عف طالب التحويؿ والتعامؿ معيا ويمكف االستعانة في تحديد تمؾ

التحويالت بالوسائؿ التكنولوجية الحديثة ،كما يمكف اعتبار نقص تمؾ المعمومات مف
العناصر التى تؤخذ في االعتبار لدى تقدير مدى وجود اشتباه فى التحويؿ أو العمميات
المرتبطة بو ،ومف ثـ إبالغ وحدة مكافحة غسؿ األمواؿ بيذا االشتباه.


في حالة عدـ وجود حساب لممستفيد يتعيف عمى البنؾ استيفاء بياناتو الشخصية ،واالحتفاظ

بصورة طبؽ األصؿ مف مستند تحقيؽ الشخصية الخاص بو.
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ًال
 . 3يف حبىت ُ ينىُ اىبْل وسيطب يف سيسيت اىدفع


يتعيف عمى البنؾ االحتفاظ بكافة المعمومات الخاصة بطالب التحويؿ المرفقة بنموذج

التحويؿ اإللكتروني.


إذا تمقى البنؾ الوسيط معمومات غير كاممة عف طالب التحويؿ مف البنؾ المرسؿ فيتعيف
عميو إخطار البنؾ المتمقي بذلؾ عند القياـ بالتحويؿ.
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