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قىاعذ انتعرف عهً هىيت انعًالء يف شركاث انصرافت
تقذيى:

حدد قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم  80لسنة  2002المعدل بالقانونين رقمي  78لسنة  ،2003و

 181لسنة  ،2008في البند (ج) من المادة ( )1المؤسسات المالية التي تسري عمييا أحكامو ،ومنيا شركات الصرافة ،وفرض
عمى ىذه المؤسسات في المادتين  8و  9التزامات محددة ،أوليا الحصول عمى بيانات التعرف عمى اليوية واألوضاع القانونية
لمعمالء والمستفيدين الحقيقيين من األشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتبارية .
ونص البند (  )13من المادة ( )3من الالئحة التنفيذية لمقانون المذكور والصادرة بقرار رئيس مجمس الوزراء رقم 951
لسنة  2003المعدلة بقرار رئيس مجمس الوزراء رقم  2367لسنة  2008عمى أن " تتولى وحدة مكافحة غسل األموال وضع
القواعد التي تستخدم في التعرف عمى اليوية واألوضاع القانونية لمعمالء والمستفيدين الحقيقيين من األشخاص الطبيعيين
واألشخاص االعتبارية من خالل وسائل إثبات قانونية ،والتحقق بالتنسيق مع السمطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية
والجيات األخرى بيا".
وقد طرأت عمى قواعد وسبل واجراءات مكافحة غسل األموال تغيرات ومستجدات دولية واقميمية ومحمية بالغة األىمية،
وارتبطت مجيودات مكافحة تمويل اإلرىاب بمجيودات واجراءات مكافحة غسل األموال في ظل األحداث الدولية واإلقميمية
والمحمية ذات الصمة.
وفي ظل األحكام القانونية سالفة البيان ،وانفاذًا لحكم البند (  )13من المادة (  )3من الالئحة التنفيذية المشار إلييا،
وعمى ضوء اإلجراءات المتبعة في الممارسة العممية من جانب شركات الصرافة وكافة فروعيا والتي تسري عمييا أحكام قانون
مكافحة غسل األموال والئحتو التنفيذية ،بشأن التعرف عمى اليوية واألوضاع القانونية لمعمالء والمستفيدين الحقيقيين وغيرىا من
االلتزامات في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب .
ولما تفرضو المستجدات والتطورات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب ،عمى النحو
سالف البيان ،واإلجراءات المتبعة لمتعرف عمى اليوية واألوضاع القانونية المشار إلييا ،تم وضع القواعد المنصوص عمييا فيما
يمي من قبل وحدة مكافحة غسل األموال .
وتطبيقاً ألحكام قانون مكافحة غسل األموال والئحتو التنفيذية سالفة البيان ،يتعين عمى كافة شركات الصرافة وعمى
كافة فروعيا وشركاتيا التابعة التي تمارس أنشطة مالية االلتزام بأحكام ىذه القواعد ومراعاتيا وتنفيذىا بكل دقة ،تحقيقاً لألىداف
المتوخاة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب وتالفي مخاطر ىاتين الظاىرتين .

قىاعذ انتعرف عهً هىيت انعًالء يف شركاث انصرافت

()3

وحذة يكافحت غسم األيىال

ًال
وو :ادلصطهحاث

يكون لكل من الكممات والعبارات اآلتية المعنى المبين ليا أدناه أينما وردت في ىذه القواعد :
انىحذة
وحدة مكافحة غسل األموال
ادلستفيذ احلقيقي (:) Beneficial Owner
الشخص الطبيعي الذي تؤول لو فعميًا ممكية العميل أو السيطرة عميو ،أو الشخص الذي يتم تنفيذ عممية نيابة عنو ،بما
قانونيا .
تيبا
ً
اء كان شخصا اعتبارياً أو تر ً
في ذلك األشخاص الذين يمارسون بالفعل سيطرة فعالة عمى العميل سو ً
اجلهاث انتي و تهذف نهربح (:) Non-Profit Organizations
أية جية منشأة وفق أحكام القانون يكون غرضيا األساسي تقديم خدمات اجتماعية دون أن تستيدف من نشاطيا بصفة
أصمية تحقيق ربح أو اقتسامو أو تحقيق منفعة خاصة.
انرتتيباث انقانىنيت (:) Legal Arrangements
تشمل الصناديق االستئمانية ( ،)Trustsأو أية ترتيبات قانونية مماثمة .
األشخاص روو ادلخاطر حبكى يناصبهى انعايت (":) Politically Exposed Persons "PEPs
ىم األشخاص المسند إلييم مناصب عامة رفيعة محميًا أو في دولة أجنبية ،أو الذين سبق أن أسندت إلييم ىذه
المناصب ،مثل رؤساء الدول أو الحكومات ،وكبار السياسيين ،وكبار مسئولي الحكومة والمسئولين العسكريين والمسئولين

في الجيات القضائية ،وكبار المسئولين التنفيذيين بالشركات الممموكة لمدولة ،والمسئولين البارزين باألحزاب السياسية.
ًال
انيا :حتقيق كفاءة ونزاهت انعايهني
ينبغي عمى الشركة أن تضع إجراءات تضمن جمع معمومات كافية عن العاممين لدييا لضمان مستويات مرتفعة من الكفاءة

والنزاىة لدييم.

ًال
انلا :حكاو عايت
تتولى شركات الص ارفـة وضع النظـم الكفيمة بالتعرف عمى ىوية عمالئيا والتحقق منيا  ،وذلك فى األحوال اآلتية:
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 العمميات التى تتجاوز قيمتيا مبمغ  30ألف جنيو مصري أو ما يعادليا بالنقد األجنبي ،عمى أن يراعى في
حساب ىذه القيمة الحاالت التي تتم فييا عمميات متعددة تبدو مرتبطة ببعضيا البعض ،ويتعين عمى الشركة أن
تحصل عمى أية معمومات أو مستندات قد ترى ضرورة استيفائيا ،حتى في حالة عدم تجاوز العممية المبمغ
المشار إليو.
 وجود اشتباه في ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل لإلرىاب ،حتى في الحاالت التي يتساوى فييا مبمغ العممية
مع الحد المشار إليو أعاله أو يقل عنو  ،مع مراعاة أنو في األحوال التي يتوافر لدى الشركة مؤشرات معقولة
تحمميا عمى االعتقاد بأن تطبيق إجراءات التعرف عمى اليوية مع العميل من شأنو أن يفصح لو عن ىذا
االشتباه ،يتعين عمى الشركة عدم تطبيق تمك اإلجراءات وارسال إخطار اشتباه إلى الوحدة.
ويراعى لدى وضع النظم المشار إلييا ما يأتي:
 ال يجـوز التعامل مع أشخاص مجيولي اليويـة أو مستخدمين ألسمـاء صوريـة أو وىميـة.
 يتعين عمى الشركة أن تقوم بالتعرف عمى ىوية العميل والتحقق منيا.
 يتعين عمى الشركة التعرف عمى ىوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة لمتحقق من ىويتو باستخدام
معمومات أو بيانات من مصادر موثوق بيا بما يضمن وصول الشركة إلى قناعة بأنيا قد تعرفت عمى ذلك
المستفيد الحقيقي.
 يتعين عمى الشركة تحديد ما إذا كان العميل ينوب عن شخص آخر ،والقيام في ىذه الحالة باتخاذ خطوات
معقولة لجمع معمومات كافية لمتحقق من ىوية من ينوب عنو العميل.
 يجوز لمشركة لدى قياميا بإجراءات التعرف عمى اليوية ـ وفقًا لما تراه الزمًا ـ الحصول من العميل عمى أية
معمومات أو مستندات إضافية غير واردة بيذه القواعد .
 في حال عدم قدرة الشركة عمى استيفاء إجراءات التعرف عمى ىوية العميل والتحقق منيا ،يتعين عمييا عدم قبول
التعامل معو ،والنظر في إرسال إخطار اشتباه بشأنو إلى الوحدة وفقًا ألسباب عدم استيفاء تمك اإلجراءات.
 يتم تسجيل كافة المعمومات ،وحفظ كافة المستندات المتعمقة بإجراءات التعرف عمى اليوية واألوضاع القانونية
بطريقة مالئمة .
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ًال
ابعا :إجراءاث انتعرف عهً هىيت انعًالء وادلستفيذين احلقيقيني
 .1يف حانت األشخاص انطبيعيني
أ .الحصأل عمى المعمأمات أالمستادات الالزمة لمتعرف عمى الهأية


االسم بالكامل وفقاً لممدون بمستند تحقيق الشخصية.



الجنسية.



تاريخ ومحل الميالد .



النوع (ذكر/أنثى).



محل اإلقامة الدائم الحالي.



أرقام اليواتف (وأرقام المحمول إن وجدت).



المينة أو الوظيفة .



جية وعنوان العمل .



رقم المستند الرسمي لتحقيق الشخصية ونوع المستند.



الغرض من العممية

كما يتعين عمى الشركة الحصول عمى المستند الرسمي لتحقيق الشخصية ( بطاقة الرقم القومي  -جواز السفر -البطاقة
العسكرية لمقوات المسمحة).
ويتعين أن تمتزم الشركة لدى القيام بإجراءات التعرف عمى اليوية بما يمي:


التأكد من استيفاء العميل لنموذج موحد لدى كافة الفروع يشمل المعمومات المشار إلييا أعاله والتوقيع عميو
أمام الموظف المختص .



الحصول عمى المعمومات الدقيقة التي تتعمق بمينة العميل ،مع عدم قبول التعبيرات الغامضة التي ال يتضح
منيا عمل أو نشاط ظاىر لمعميل .

ب .إجراءات التحقق
يتعين عمى الشركة القيام بما يأتي:
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 التأكد من صحة المعمومات الواردة بالنموذج المشار إليو قبل بدء التعامل مع العميل ،من خالل االطالع عمى المستند
الرسمي لتحقيق الشخصية المقدم من العميل والحصول عمى صورة ضوئية منو ،وتوقيع الموظف المختص عمييا بما
يفيد أنيا صورة طبق األصل.
 التأكد من استيفاء مستند تحقيق الشخصية لما يأتي:


أن يكون لو رقم ،وأن يحمل صورة فوتوغرافية لصاحبو.



أن يحمل خاتمًا ً رسمياً من قبل الجية المصدرة.



أن يكون ساري المفعول .



أن يخمو من كافة المظاىر التي توحي بالعبث في بياناتو أو تغيير الصورة التي يحمميا.

 .2يف حانت األشخاص اوعتبا يت و انرتتيباث انقانىنيت
أ  -الحصأل عمى المعمأمات أالمستادات الالزمة لمتعرف عمى الهأية
يتعين عمى الشركة الحصول عمى المعمومات اآلتية بما يتناسب مع طبيعة ونشاط كل نوع من أنواع األشخاص االعتبارية
أو الترتيبات القانونية :
 االسم (السمة التجارية ).
 الشكل القانوني .
 طبيعة النشاط.
 العنوان.
 رقم وتاريخ وجية القيد في السجل التجاري (أو سجل الجية اإلدارية المختصة بالقيد ).
 بيانات الشخص الطبيعي المصرح لو بالتعامل نيابة عن العميل  ،وفقاً لما ورد بالبند رابعاً (-1أ).
 الغرض من العممية .
كما يتعين عمى الشركة الحصول عمى المستندات التالية بما يتناسب مع طبيعة ونشاط كل نوع من أنواع األشخاص
االعتبارية أو الترتيبات القانونية ،عمى أن يتم استيفاء أية معمومات أو مستندات أخرى تعد الزمة لممارسة نشاطيا:
 السجل التجاري (أو سجل الجية اإلدارية المختصة بالقيد).
 المستندات الدالة عمى وجود تفويض من الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني لمشخص الطبيعي المصرح لو
بالتعامل .
 المستند الرسمي لتحقيق الشخصية لممصرح لو بالتعامل ( بطاقة الرقم القومي  -جواز السفر  -البطاقة العسكرية
لمقوات المسمحة).
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ويتعين عمى الشركة لدى التعرف عمى الترتيبات القانونية عمى األخص الحصول عمى المعمومات والمستندات القانونية التي
يمكن من خالليا التعرف عمى الترتيب القانوني بما في ذلك اسم الموصي ( المنشئ) والوصي والمستفيدين في حالة الصناديق
االستئمانية (.)Trusts
ويتعين أن تمتزم الشركة لدى القيام بإجراءات التعرف عمى اليوية بالنسبة لألشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية بالتأكد
من استيفاء نموذج موحد لدى كافة الفروع يشمل المعمومات المشار إلييا أعاله والتوقيع عميو من الشخص المصرح لو
بالتعامل نيابة عن الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني أمام الموظف المختص .
ب -إجراءات التحقق
يتعين عمى الشركة التأكد من صحة المعمومات المتوفرة عن العميل قبل بدء التعامل معو ،وذلك باستخدام وثائق أو بيانات
أو معمومات من مصادر موثوق بيا ومستقمة ،بما في ذلك المستندات المبينة أعاله ،مع مراعاة اإلطالع عمى المستندات
األصمية المقدمة من الشخص المصرح لو بالتعامل نيابة عن العميل والحصول عمى صور ضوئية منيا ،وتوقيع الموظف
المختص عمى كل منيا بما يفيد أنيا صورة طبق األصل.
ًال
ايسا :إجراءاث انعنايت ادلشذدة بانعًالء روي ادلخاطر ادلرتفعت اخلاصت بغسم األيىال ومتىيم اإل هاب
وفقا لما يتاح ليا
يتعين عمى الشركة تحديد فئات العمالء ذوى المخاطر المرتفعة الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرىاب ً
من بيانات ومعمومات ،ووضع اإلجراءات المشددة الالزمة لمتعامل معيم ومتابعة عممياتيم ،وفيما يأتي بعض المعايير التي
يمكن االسترشاد بيا لدى تحديد الشركة لتمك الفئة من العمالء :
 العمالء الذين يوجد ما يشوب سمعتيم .
 األشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبيم العامة ،بما يشمل أفراد عائالتيم واألطراف ذوي العالقات الوثيقة بيم،
وفى سبيل تحديد ىؤالء األشخاص يمكن االستعانة بما يأتي:
 المعمومات المقدمة من العميل مباشرة أو أية جيات أخرى. مصادر المعمومات المتاحة لمجميور. قواعد البيانات االلكترونية المتضمنة معمومات عن ىؤالء األشخاص. الجمعيات الخيرية وغيرىا من الجيات األخرى التى ال تيدف لمربح التى تكون أطرافاً فى عمميات ال تتناسب مع
الغرض المعمن ليا.
 تجار المعادن الثمينة واألحجار ذات القيمة والتحف واألعمال الفنية.
قىاعذ انتعرف عهً هىيت انعًالء يف شركاث انصرافت
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 العمالء الذين ينتمون إلى الدول التي تشتير بانتشار مستوى عال من الفساد أو األنشطة األخرى غير
المشروعة ،مثل االتجار في المخدرات وزراعتيا وتيريب األسمحة وغيرىا .
 العمالء الذين ينتمون إلى الدول التى ال يتوفر لدييا تشريعات أو نظم مناسبة لمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرىاب ،أو ال تطبق توصيات مجموعة العمل المالي ،أو ال تطبقيا بالكفاءة المطموبة ،أو تقوم بتمويل أو دعم
األنشطة اإلرىابية ،أخذًا في االعتبار ما يتم موافاة الشركة بو من قبل الوحدة أو البنك المركزي المصري .
ونورد فيما يأتي أمثمة لإلجراءات التى يمكن لمشركة تطبيقيا لدى التعامل مع العمالء ذوى المخاطر المرتفعة الخاصة
بغسل األموال وتمويل اإلرىاب ،مع مراعاة أن تمك اإلجراءات تعد إجراءات إضافية يتم اتخاذىا باإلضافة إلى إجراءات العناية
الواجبة المطبقة عمى كافة العمالء السالف بيانيا :
 متابعة عمميات تمك الفئة من العمالء بصورة مستمرة ومكثفة ،ويمكن االستعانة فى ذلك بالتقارير الدورية التى تعد
فى ىذا الشأن.
 إيالء عناية خاصة لفحص عمميات ىؤالء األشخاص ،واخطار الوحدة في حالة عدم توافر سبب واضح ليا أو
توافر أية شكوك بشأنيا.

قىاعذ انتعرف عهً هىيت انعًالء يف شركاث انصرافت
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