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قىاعد انتعسف عهً هىيت انعًالء ببجلهبث انعبيهت فً رلبل انتأيني
تقديى:
حدد قانوف مكافحة غسؿ األمواؿ الصادر بالقانوف رقـ  80لسنة  2002المعدؿ بالقانونيف  رقمي  78لسنة  2003و 181
لسنة ،2008في البند( ج) مف المادة( )1المؤسسات المالية التي تسري عمييا أحكامو ،ومنيا الجيات التى تمارس أي نوع مف أنشطة
التأميفوصناديؽالتأميف الخاصة وأعماؿ السمسرةفيمجاؿالتأميف ،وفرضعمى ىذهالمؤسساتفيالم ػػادتيف8و9التزاماتمحددة
أوليا الحصوؿ  عمى بيانات التعرؼ عمى اليوية واألوضاع القانونية  لمعمالءوالمستفيديف الحقيقييف  مف األشخاص الطبيعييف  واألشخاص
االعتبارية.
ونص البند(  )13مف المادة(  )3مف الالئحة التنفيذية لمقانوف  المذكور والصادرة بقرار رئيس مجمس الوزراء  رقـ  951لسنة
 2003المعدلة 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
خالؿوسائؿإثباتقانونية،والتحقؽبالتنسيؽمعالسمطاتالرقابية مفالتزاـالمؤسساتالماليةوالجياتاألخرىبيا".
وقدطرأتعمىقواعد وسبؿواجراءاتمكافحةغسؿاألمواؿتغيرات ومستجداتدوليةواقميمية ومحميةبالغةاألىمية،وارتبطت
مجيوداتمكافحةتمويؿاإلرىاببمجيوداتواجراءاتمكافحةغسؿاألمواؿفيظؿاألحداثالدوليةواإلقميميةوالمحميةذاتالصمة .
وفيظؿاألحكاـالقانونية  سالفةالبياف ،وانفاذاً لحكـالبند()13مفالمادة()3مفالالئحةالتنفيذية المشارإلييا،وعمىضوء
اإلجراءات المتبعة في الممارسة العممية مف جانب الجيات العاممة  في مجاؿ  التأميف والتي تسري عمييا أحكاـ قانوف مكافحة غسؿ
األمواؿ والئحتو التنفيذية ،بشأف التعرؼ عمى اليوية واألوضاع القانونية لمعمالء والمستفيديف الحقيقييف  وغيرىامف االلتزامات  في مجاؿ
مكافحةغسؿاألمواؿوتمويؿاإلرىاب.
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 إلييا تـ وضع القواعد المنصوص عمييا فيما يمي مف قبؿ
وحدةمكافحةغسؿاألمواؿ.
وتطبيقاً ألحكاـ قانوف مكافحة غسؿ األمواؿ والئحتو التنفيذية  سالفة البياف ،يتعيف عمى كافة الجيات التى تمارس أي نوع مف
أنشطة التأميف ،وصناديؽ التأميف الخاصة ،وأعماؿ السمسرة فى مجاؿ التأميف العاممة في مصر وعمى كافة فروعيا وشركاتيا التابعة 
التي تمارس أنشطة مالية ،االلتزاـ بأحكاـ ىذه القواعد ومراعاتيا وتنفيذىا بكؿ دقة ،تحقيقًا لألىداؼ المتوخاة في مجاؿ مكافحة غسؿ
األمواؿوتمويؿاإلرىابوتالفيمخاطرىاتيفالظاىرتيف.
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ًال
وو :ادلصطهحبث
يكوفلكؿمفالكمماتوالعباراتاآلتيةالمعنىالمبيفلياأدناهأينماوردتفيىذهالقواعد:
انىحدة:
وحدةمكافحةغسؿاألمواؿ.
اذلنئت:
الييئةالعامةلمرقابةالمالية.
ادلستفند احلقنقي (:)Beneficial Owner
الشخص الطبيعي الذي تؤوؿ لو فعميًا ممكية العميؿ أو السيطرة عميو ،أو الشخص الذي يتـ تنفيذ عممية نيابة عنو ،بما في ذلؾ
اءكافالعميؿشخصااعتبارياً أوترتيباقانونيا .
األشخاصالذيفيمارسوفبالفعؿسيطرةفعالةعمىالعميؿسو ً
اجلهبث انتي و تهدف نهسبح (:)Non-Profit Organizations
أي جية منشأة وفؽ أحكاـ القانوف  يكوف غرضيا األساسي تقديـ خدمات اجتماعية دوف أف تستيدؼ مف نشاطيا بصفة أصمية 
ة
تحقيؽربحأواقتساموأوتحقيؽمنفعةخاصة.
عالقت ادلساسهت ):(Correspondence Relationship
تقديـخدماتماليةمفجانبالجيةلمؤسسةماليةأخرىسواءلصالحياأولصالحعمالئيا
انبُك انىهًي :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 خدمات مالية تخضع لرقابة فعالة ،وال يعتبر مجرد وجود وكيؿ محمي لمبنؾ أو
موظفيفلومفمستوىإداريمنخفضوجودامادياًلو.
انرتتنببث انقبَىَنت (:)Legal Arrangements
تشمؿالصناديؽاالستئمانية(،)Trustsأوأيةترتيباتقانونيةمماثمة.
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األشخبص ذوو ادلخبطس حبكى يُبصبهى انعبيت )"(Politically Exposed Persons "PEPs
ىـ األشخاص المسند إلييـ مناصب عامة رفيعة محميًا 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 ،
وكبارالمسئوليفالتنفيذييف بالشركاتالممموكةلمدولة،والمسئوليفالبارزيف باألحزاب السياسية.
ًال
بَنب :حتقنق كفبءة وَزاهت انعبيهني
يتعيف عمى الجيات التي تمارس نشاط التأميف المباشر أو نشاط إعادة التأميف  أف تضع إجراءات تضمف جمع معمومات كافية عف
العامميفلدييالضمافمستوياتمرتفعةمفالكفاءةوالنزاىةلدييـ.
ًال
بنلب  :سنبست قبىل انعًالء
يتعيف عمى الجيات التي تمارس نشاط التأميف المباشر وضع سياسات واجراءات واضحة لقبوؿ عمالئيا عمى أف تتضمف تمؾ 
السياسات واإلجراءات وصفاً ألنواع العمالء الذيف يمكف أف يشكموا خط اًر أكبر عمى الجية أخذاً في االعتبار  بعض العوامؿ مثؿ
طبيعة نشاط العميؿ ،وجنسيتو ،وكذا أية مؤشرات أخرى ذات صمة بدرجة ىذه المخاطر مع مراعاة ما ورد في البند سابعا(  )2مف
ىذهالقواعد ،ويجبأفيراعىبالنسبةلمعمالءذويالمخاطرالمرتفعةأفتوليالجيةعنايةخاصةلدىاتخاذإجراءاتالتعرؼعمى 
ىويةىؤالءالعمالءوأوضاعيـالقانونية.
ًال
زابعب :انتعسف عهً هىيت انعًالء
 .1حكبو عبيـــت
أ  -بالنسبة للجهات التي تمارس نشاط التأمين المباشر
 اليجوزالتعامؿمعأشخاصمجيولياليويػةأومستخدميفألسمػاءصوريػةأووىميػة.
قانونيا ،
تيبا ً
 يتعيفعمىالجيةأفتقوـبالتعرؼعمى ىويةالعميؿوالتحقؽمنيا ،سواءكافشخصاًطبيعياًأواعتبارياًأوتر ً
باإلضافةإلىالتعرؼعمىالغرضمفالتعامؿوطبيعتو،وذلؾفىاألحواؿاآلتية:
أ .بدءالتعامؿمعالعميؿ.
ب .وجود اشتباه فى ارتكاب جريمة غسؿ أمواؿ أوتمويؿ لإلرىاب ،مع مراعاة أنو في األحواؿ التي يتوافر 
لدى الجية مؤشرات معقولة تحمميا عمى االعتقاد بأف تطبيؽ إجراءات التعرؼ عمى اليوية مع العميؿ مف 
شأنو أفيفصح لو عف ىذا االشتباه ،يتعيف عمى الجية عدـ تطبيؽ تمؾ اإلجراءات وارساؿ إخطار اشتباه 
إلىالوحدة.

ج .وجود شؾ لدى الجية فى دقة البيانات التي حصمت عمييا سابقاً لدى التعرؼ عمى ىوية العميؿ ،أو
تقديرعدـكفايةىذهالبياناتوالحاجةإلىاستيفائيا.
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 يتعيف عمى الجية التعرؼ عمى ىوية المستفيد الحقيقي  واتخاذ إجراءات معقولة لمتحقؽ  مف ىويتو باستخداـ  معمومات أو
بياناتمفمصادرموثوؽبيابمايضمفوصوؿالجيةإلىقناعة بأنياقدتعرفتعمىذلؾالمستفيدالحقيقي .
 يتعيف عمى الجية تحديد ما إذا كاف العميؿ ينوب عف شخص آخر ،والقياـ في ىذه الحالة باتخاذ خطوات معقولة لجمع
معموماتكافيةلمتحقؽمفىويةمفينوبعنوالعميؿ.
 تطبؽإجراءاتالتعرؼعمىاليويةأيضاًعمىاألشخاصالذيفيصرحليـالعميؿبالتعامؿ نيابةعنو.
 يجوز لدى القياـ بإجراءات  التعرؼ عمى اليوية ػ حسب ما تقتضيو الحاجة ػ الحصوؿ  مف العميؿ عمى أية معمومات أو
مستنداتإضافيةغيرواردةبيذهالقواعد.
 يتعيف أال ُي َقبؿ مف الوكيؿ كالمحامى  أو المحاسب أو الوسيط المالي ،ومف فى حكميـ التذرع بعدـ إفشاء سر المينة عند
استيفاءبياناتالتعرؼعمىاليوية.

 يتعيف لدى االشتباه فى صحة ما ُي َق َدـ مف بيانات أو مستندات التعرؼ مف قبؿ العميؿ ،القياـ بالتحقؽ مف صحتيا بكافة
الطرؽ ،بما فييا االتصاؿ بالجيات المختصة بتسجيؿ ىذه البيانات  أو إصدار تمؾ المستندات كمصمحة التسجيؿ التجاري ،
والييئةالعامةلالستثماروالمناطؽالحرة،ومصمحةالشركات،ومصمحةاألحواؿالمدنية،ومصمحةالشيرالعقاريوالتوثيؽ،
وغيرىا.
 فى حالة عدـ القدرة عمى  استيفاء إجراءات التعرؼ عمى ىوية العميؿ والتحقؽ منيا ،يتعيف عدـ قبوؿ التعامؿ مع العميؿ،
وفقاألسبابعدـاستيفاءتمؾاإلجراءات.
والنظرفىإرساؿإخطار اشتباهبشأنوإلىالوحدة ً
 ينبغي عمى الجية إذا كانت تتبع مجموعة مالية أف تأخذ فى االعتبار نشاط العميؿ مع مختمؼ الفروع والشركات التابعة
لممجموعةالتيتمارسأنشطةماليةلدىتطبيؽإجراءاتالعنايةالواجبة فىالتعرؼعمىىويةالعمالء.
 يتـ تسجيؿ كافة المعمومات ،وحفظ كافة المستندات المتعمقة بإجراءات التعرؼ عمى اليوية واألوضاع القانونية  بطريقة
مالئمة
 يجوز لمجية 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 الجية ذاتيا ،ويشترط عمى الجية في
ىذهالحالةالقياـبمايأتي:
أ .الحصوؿفو ارمفالمؤسسةالماليةعمىالمعموماتالالزمةالمتعمقةبالتعرؼعمىىويةالعميؿ.
ب .اتخاذ خطوات كافية لالطمئناف إلى أفالمؤسسة المالية سوؼ تقوـ بدوف تأخير عند الطمب بتقديـ صور 
مستندات التعرؼ عمى اليوية وغيرىا مف الوثائؽ ذاتالصمة والمتعمقة بمتطمبات التعرؼ عمى ىوية 
العمالء.
ج .أفتطمئف الجية إلى أفالمؤسسة المالية تخضع لرقابة واشراؼ مف سمطة رقابية ولدييا إجراءات مالئمة 
خاصةبمتطمباتالتعرؼعمىىويةالعمالءواالحتفاظبالسجالت.
د .فى حالة وجود المؤسسة المالية التي تتـ االستعانة بيا في دولة أخرى يتعيف عمى الجية -فى ضوء ما 
يتوفر لدييا مف معمومات ،وخاص ًة مف الوحدة -التحقؽ مف تطبيؽ تمؾ الدولة لتوصيات مجموعة 

العمؿالماليFATFالمتعمقةبمكافحةغسؿاألمواؿوتمويؿاإلرىاب.

قىاعد انتعسف عهً هىيت انعًالء ببجلهبث انعبيهت فً رلبل انتأيني
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 في حالة قياـ الجية بطمب إعادة التأميف لدى أحد معيدي التأميف ،يتعيف عمييا االلتزاـ بقائمة معيدي التأميف المعتمدة مف
الييئة ،وفي حالة التعامؿ مع معيدي التأميف خارج القائمة  ،فيتعيف عمى الشركة المسندة المجوء لمييئة لمحصوؿ  عمى 
الموافقةعمىىذاالتعامؿ.
 يتعيفعمىالجيةمراعاةمايميلدىالتعامؿمعوسطاءالتأميف:
أ .اليجوزقبوؿعممياتتأميفمحميةمفوسطاءالتأميفغيرالمقيديففىالسجؿالمعدلذلؾبالييئة.
ب .في حالة تولي وسيط التأميف القياـ بإجراءات التعرؼ عمى ىوية العميؿ ،يتعيف عمى الجية التأكد مف 
التزامو بإجراءات التعرؼ عمى اليوية وفقاً ليذه القواعد ،وتقع المسئولية النيائية في القياـ بإجراءات 

التعرؼعمىالجيةذاتيا.

ج .عدـقبوؿسدادأيةمبالغتخصعمميةتأمينيةمفحسابيخصوسيطالتأميف.
ب -بالنسبة للجهات التي تمارس نشاط إعادة التأمين
يتعيفعمىالجياتالتيتمارسنشاطإعادةالتأميفالقياـبمايمي :
 التأكد مف التزاـ شركات التأميف المسندة بمبادئ االكتتاب السميمة وتطبيقيا لقواعد التعرؼ عمى ىوية العمالء وذلؾ فيما
يختصبالعممياتالواردةإليياسواءمفالسوؽالمحمىأوالخارجي .
 التحقؽمفالوجودالفعميلشركةالتأميفالمسندة،وفي حالةوجودىافيالخارج يتعيفالتحقؽمفأنيا مسجمةلدىسمطة
رقابيةبالدولةالتيتعمؿبيا.
 .2إجساءاث انتعسف عهً هىيت انعًالء وادلستفنديٍ احلقنقنني ببنُسبت نألشخبص انطبنعنني
أ  -الحصول على المعلومات والمستندات الالزمة للتعرف على الهوية
يتعيفعمىالجياتالتيتمارسنشاطالتأميف المباشرالحصوؿعمىالمعموماتوالمستنداتاآلتية:
المعلومات
 االسـبالكامؿوفقاًلممدوفبمستندتحقيؽالشخصية.
 الجنسية.

 تاريخومحؿالميالد.
 النوع(ذكر/أنثى).
 محؿاإلقامةالدائـالحالي.

المستندات المطلوبة
 المستند الرسمي لتحقيؽ الشخصية (بطاقة الرقـ 
القومي ػ جواز السفر ػ البطاقة العسكرية لمقوات 
المسمحة).
 مستند يحدد محؿ اإلقامة ،مثؿ إحدى فواتير المرافؽ 
العامة (الكيرباء ػ المياه ػ الغاز ػ الياتؼ )أوأية 

 أرقػ ػػاـاليواتػؼ(وأرقاـالمحموؿإفوجدت).

وسيمة أخرى ممكنة ،وذلؾ فى حالة اختالؼ العنواف 

 البريدااللكتروني(إفوجد).

المذكورفىطمبفتحالحسابعفالموجودفى مستند 

 المينةأوالوظيفة.

تحقيؽالشخصية.

 جيةوعنوافالعمؿ.

 مستنديحددالجيةالتىيعمؿبيا الموظؼ ،أورخصة 

 رقـالمستندالرسميلتحقيؽالشخصيةونوعالمستند.

مزاولة المينة أوالبطاقة الضريبية بالنسبة ألصحاب 

 أسماء وعناويف األشخاص الذيف يصرح ليـ العميؿ بالتعامؿ نيابة 

الميفالحرة،وذلؾفيحالةاختالؼالوظيفة أوالمينة 

عنو(إفوجدوا).

عماىوموضحفىمستندتحقيؽالشخصية.

قىاعد انتعسف عهً هىيت انعًالء ببجلهبث انعبيهت فً رلبل انتأيني
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 أسماء وعناويف الممثميف القانونييف لألشخاص ناقصي األىمية (مثؿ   المستندات الالزمة لتفويض األشخاص الذيف يصرح 
ليـ العميؿ بالتعامؿ نيابة عنو (إفوجدوا )،وعمى 

القصر).
 بياناتالحسابالجاريالذيتدفعمنوأقساطالوثيقة(إفوجد).
 طبيعةالعالقةبيفالعميؿوالمستفيدمفالوثيقة.

األخصتوكيؿرسمي.
 المستندات الدالة عمى الممثؿ القانوني فى التعامؿ مع 

 نوعالخدمةالتأمينية.

الجية بالنسبة لألشخاص ناقصي األىمػية (مثؿ 

 تعيد العميؿ بأنو المستفيد الحقيقي مف الوثيقة ،أوذكر اسـ المستفيد 

القصر).
 مستند تحقيؽ الشخصية لألشخاص المصرحليـ 

الحقيقي(إفوجد).
 تعيدالعميؿبتحديثبياناتو فور حدوث أية تغيرات بيا أوعند طمب 

بالتعامؿنيابةعفالعميؿ.

الجيةلذلؾ.
ويتعيفأفتمتزـالجيةلدىالقياـبإجراءاتالتعرؼعمىاليويةبالنسبة لألشخاصالطبيعييفبمايمي:
 التأكد مف استيفاء العميؿ لنموذج طمب التأميف بالكامؿ( نموذج موحد لدى كافة الفروع) ،والتوقيع عميو أماـ الموظؼ
المختص.
 الحصوؿعمى المعمومات الدقيقةالتيتتعمؽبطبيعةنشاط طالب شراءالوثيقة،مععدـ قبوؿالتعبيراتالغامضةالتي ال
يتضحمنياعمؿأونشاطظاىرلمعميؿ.
ب -إجراءات التحقق
يتعيفعمىالجياتالتيتمارسنشاطالتأميف المباشرالتأكدمفصحةالمعموماتالمتوفرةعفالعميؿقبؿبدءالتعامؿمعو،وذلؾ
باستخداـ وثائؽ أو بيانات  أو معمومات مف مصادر موثوؽ بيا ومستقمة ،بما في ذلؾ المستندات المبينة في الجدوؿ السابؽ ،مع
مراعاةمايمي:
 اإلطالع عمى المستندات األصمية المستخدمة فى التأكد مف صحة البيانات  والمعمومات ،والحصوؿ عمى صور ضوئية 
منيا،وتوقيعالموظؼالمختصعمىكؿمنيابمايفيدأنياصورةطبؽاألصؿ.
 التأكدمفاستيفاءمستندتحقيؽالشخصيةلمايأتي:


أفيكوفلورقـ،وأفيحمؿصورةفوتوغرافيةلصاحبو.



أفيحمؿخاتماًرسمياًمفقبؿالجيةالمصدرة.



أفيكوفساريالمفعوؿ.



أفيخمومفكافةالمظاىرالتىتوحيبالعبثفىبياناتوأوتغييرالصورةالتىيحمميا.




قىاعد انتعسف عهً هىيت انعًالء ببجلهبث انعبيهت فً رلبل انتأيني
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 .3إجساءاث انتعسف عهً هىيت انعًالء وادلستفنديٍ احلقنقنني ببنُسبت نألشخبص اوعتببزيت وانرتتنببث
انقبَىَنت
أ  -الحصول على المعلومات والمستندات الالزمة للتعرف على الهوية
يتعيف عمى الجيات التي  تمارس نشاط التأميف المباشر الحصوؿ  عمى المعمومات والمستندات اآلتية لدى التعامؿ مع المنشآت
الفرديةوالشركات:
المستندات المطلوبة

المعلومات
 االسـ(السمةالتجارية).

 السجؿالتجاري.

 الشكؿالقانوني.

 البطاقةالضريبية.

 طبيعةالنشاط.

 عقدالتأسيسوالنظاـاألساسي.

 العنواف.

 أرقاـاليواتؼ.
 رقـالفاكس(إفوجد).
 البريدااللكترونيوالموقعااللكتروني(إفوجدا).
 رقـوتاريخوجيةالقيدفىالسجؿالتجاري.
 رقـالبطاقةالضريبية،وجيةإصدارىا.
 اسـ وكيؿ المؤسسيف (فى حالة أفتكوف الشركة تحت 
التأسيس).
 اسـوعنوافصاحبالمنشأة(فيحالةالمنشآتالفردية)

 أسماءوعناويفكافةالشركاءالمتضامنيف(فيحالةشركات
التضامف،والتوصيةالبسيطة،والتوصيةباألسيـ)
 أسماء وعناويف كافة الشركاء أوالمساىميف الذيف تكوف 

 الجريدةالرسميةالمنشوربيا عقد التأسيس والنظاـ األساسي (
وتمؾالمنشوربياالتعديالتالتىتط أرعمييما).
 العقد االبتدائي (فى حالة أفتكوف الشركة تحت التأسيس )
موقعاًعميومفالمؤسسيفوموضحابوحصة كؿ منيـ ،وسند 

الوكالة.

 مستندتحقيؽالشخصيةلصاحبالمنشأة(فيحالةالمنشآت
الفردية)
 مستندتحقيؽالشخصيةلكافةالشركاءالمتضامنيف(فيحالة
شركاتالتضامف،والتوصيةالبسيطة،والتوصيةباألسيـ)

 مستند تحقيؽ الشخصية لكافة الشركاء أوالمساىميف الذيف 
تكوف حصتيـ %10فأكثر في رأسماؿ الشركة (في حالة 
الشركاتذاتالمسئوليةالمحدودةوالشركاتالمساىمة)

حصتيـ %10فأكثر في رأسماؿ الشركة (في حالة   مستندات تحقيؽ الشخصية الخاصة بأعضاء مجمس اإلدارة،
الشركاتذاتالمسئوليةالمحدودةوالشركاتالمساىمة)

أواألشخاصالمسئوليفعفاإلدارةالعميا.

 أسماء وعناويف أعضاء مجمس اإلدارة،أواألشخاص   المستندات الدالة عمى وجود تفويض مف العميؿ لمشخص أو 
المسئوليفعفاإلدارةالعميا.

األشخاصالطبيعييفالمصرحليـبالتعامؿبالنيابة عنو.

 أسماء وعناويف األشخاص الـ صرح ليـ بالتعامؿ نيابة عف   مستندات تحقيؽ الشخصية لألشخاص المصرح ليـ بالتعامؿ 
العميؿ.

 تعيد األشخاص المصرح ليـ بالتعامؿ بالنيابة عف العميؿ 

نيابةعفالعميؿ.


بالقياـ بتحديث بياناتو فور حدوث أية تغيرات بيا أوعند 
طمبالجيةلذلؾ.

قىاعد انتعسف عهً هىيت انعًالء ببجلهبث انعبيهت فً رلبل انتأيني
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ب -الحصول على المعلومات والمستندات الالزمة للتعرف على هوية األشخاص االعتبارية األخرى والترتيبات القانونية:
في حالة األشخاص االعتبارية( بخالؼ المنشآت الفردية والشركات) والترتيبات القانونية  ،يتعيف عمى الجيات التي تمارس نشاط
التأميف المباشر الحصوؿ  عمى المعمومات والمستندات السابقة بما يتناسب مع طبيعة ونشاط كؿ نوع مف أنواع تمؾ األشخاص
االعتبارية والترتيبات القانونية ،عمى أف يتـ استيفاء أية معمومات أو مستندات أخرى تعد الزمة لممارسة ىؤالء األشخاص لنشاطيـ،
ويتعيف عمى الجية لدى التعرؼ عمى الترتيبات القانونية عمى األخص 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
ويتعيفأفتمتزـالجيةلدىالقياـبإجراءاتالتعرؼعمىاليويةبالنسبة لألشخاصاالعتباريةوالترتيباتالقانونية بمايمي:
 التأكد مف استيفاء بيانات نموذج طمب التأميف بالكامؿ( نموذج موحد لدى كافة الفروع) ،والتوقيع عميو مف الشخص 
المصرحلوبالتعامؿعفالشخصاالعتباريأوالترتيبالقانونيأماـالموظؼالمختص،وذلؾطبقالنماذج شراءالوثائؽ
المعموؿبياوفقاًلمشكؿالقانوني لمعميؿ.
 اتخاذ إجراءات معقولة حتى يتسنى لمجية فيـ ىيكؿ الممكية والسيطرة عمى العميؿ مف األشخاص االعتبارية  والترتيبات 
القانونية،وتحديدالمستفيديفالحقيقييف منو.
 في حالة طمب إحدى المؤسسات الماليػة( المحمية  أو األجنبيػة ) التأميف لدى الجية فيتعيف تطبيؽ إجراءات التعرؼ عمى 
اليويةالخاصة باألشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية ،عمىأفيراعى فيحالةالمؤسساتالمالية األجنبية التأكدمف
وجود تشريعات مالئمة لمكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب فى الدولة األـ لممؤسسة المالية ،وخضوع تمؾ المؤسسة
الماليةلمرقابة مفسمطةرقابيةبالدولةاألـ.
ج -إجراءات التحقق
يتعيف عمى الجية التأكد مف صحة المعمومات المتوفرة عف العميؿ قبؿ بدء التعامؿ معو ،وذلؾ باستخداـ وثائؽ أو بيانات أو
معمومات مف مصادر موثوؽ بيا ومستقمة ،بما في ذلؾ المستندات المبينة في الجدوؿ السابؽ ،مع مراعاة اإلطالع عمى المستندات
األصميةالمستخدمةفىالتأكدمفصحةالبيانات والمعموماتوالحصوؿعمىصورضوئيةمنيا ،وتوقيعالموظؼالمختصعمىكؿ
منيابمايفيدأنياصورةطبؽاألصؿ.
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 .4إجساءاث انتعسف عهً اذلىيت فً حبنت إقبيت عالقت يساسهت :
في حالة إقامة الجيات التي تمارس نشاط التأميف أو إعادة التأميف  عالقة مراسمة مع مؤسسة مالية أخرى فيتعيف تطبيؽ إجراءات
التعرؼ عمى اليوية السالؼ ذكرىا بالنسبة لألشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية عمى ىذه المؤسسة المالية باإلضافة إلى القياـ
بمايمي:
 الحصوؿعمىموافقةاإلدارةالعميالمجيةقبؿإقامةعالقةالمراسمة.
 عدـ الدخوؿ في عالقة مراسمة مع بنوؾ وىمية أو االستمرار في عالقة مراسمة قائمة معيا ،أو مع المؤسسات التي تقدـ
خدماتالمراسمةلبنوؾوىمية.
 جمع معمومات كافية عف المؤسسة المالية لتحقيؽ فيـ كامؿ لطبيعة عمميا والقياـ مف خالؿ المعمومات المعمنة بالتعرؼ 
عمى السمعة التي تتمتع بيا ونوعية الرقابة التي تتـ عمييا ،وما إذا كانت ىذه المؤسسة أو أيًا مف أعضاء مجمس إدارتيا
أو مالكي الحصة  المسيطرة بيا قد خضعوا لتحقيقات  بشأف جرائـ  غسؿ األمواؿ أو تمويؿ اإلرىاب أو أية جزاءات أو
تدابيرإدارية.
 استيفاء استقصاء يوضح موقؼ المؤسسة المالية مف االلتزاـ بالتشريعات والضوابط الرقابية المحمية الخاصة  بيا ،ومعايير
العناية الواجبة المطبقة عمى عمالئيا ،وجيودىا في مجاؿ مكافحة  غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،ومدى توافر سياسات
واجراءاتداخميةفعالةلدييافيىذاالشأف.
 تحديدمسئوليةكؿمفالجيةوالمؤسسةالماليةعفمكافحةغسؿاألمواؿوتمويؿاإلرىابكتابة.
 المراجعة الدورية لمعمميات التي تتـ عمى حساب المؤسسة المالية لمتأكد مف تناسب تمؾ العمميات مع الغرض مف فتح
الحساب.
ويراعى لدى قياـ الجية بإجراءات  التعرؼ عمى اليوية الخاصة  بالمؤسسة المالية التى سيقاـ معيا عالقة المراسمة تحديد درجة 
مخاطرىااسترشادابالمعموماتالمتوفرةلديالجية،أوالتىتمدىابياالوحدة،ومنيامايأتي:
 وجود أية تحفظات رقابية عمى النظـ الخاصة بمكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب المطبقة بالمؤسسة أو نظـ إدارة
المخاطرالتيقدتنجـعنيما.
 ماإذاكافموقعالمركزالرئيسيلممؤسسةفيدولةذاتمخاطرمرتفعةأـمنخفضة.
 مدىوجودتعامالتألشخاصذويمخاطربحكـمناصبيـالعامةلدىالمؤسسة.
 مدىجودةالنظـالرقابيةواإلشرافيةالتيتخضعلياالمؤسسة.
 وجودتغيراتفيإدارةالمؤسسةأوخطةعمميا.

قىاعد انتعسف عهً هىيت انعًالء ببجلهبث انعبيهت فً رلبل انتأيني
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ًال
بيسب  :حتديث انبنبَبث
 .1بالنسبة لمعمالء الذيف خضعوا إلجراءات التعرؼ الواردة بقواعد التعرؼ عمى اليوية الصادرة عف الوحدة لمجيات العاممة فى 
مجاؿ التأميف ،يتعيف عمى الجيات التي تمارس نشاط التأميف  المباشر تحديث المعمومات والمستندات التي حصمت عمييا عند
تطبيؽ ىذهاإلجراءات بصفةمستمرةوعمىنحومالئـ ،خاص ًةفيمايتعمؽ بفئات العمالء والعممياتمرتفعةالمخاطر ،أخذًافي 

االعتبار ما ورد في البند سابعًا مف ىذه القواعد ،عمى أف يتـ تحديث بيانات كافة العمالء كؿ خمس سنوات كحد أقصى ،مع
مراعاةتخفيضىذهالمدةبالنسبةلمعمالءذويالمخاطرالمرتفعة.

 .2في حالة وجود عمالء لـ يخضعوا إلجراءات التعرؼ الواردة بقواعد التعرؼ عمى اليوية المشار إلييا ،يتعيف عمى الجية 
إخضاعيـ إلجراءات التعرؼ عمى اليوية الواردة بيذه القواعد ،وذلؾ عمى أساس درجة المخاطر واألىمية النسبية ،أخذًا في

االعتبارماوردفيالبندسابعاًمفىذهالقواعد،عمىأفيتـإخضاع جميعىؤالءالعمالءليذهاإلجراءاتخالؿفترةالتتجاوز 

خمس سنوات ،مع مراعاة أنو يتعيف عمى الجية تطبيؽ اإلجراءات  المشار إلييا عمى ىؤالء العمالء بصورة فورية في الحاالت 
اآلتية:
أ .عندتنفيذعمميةكبيرةأومعقدةأليٍيمفىؤالءالعمالء.
ب .عندحدوثتغيراتممموسةفيالمستنداتالالزمةلمتعرؼعمىالعميؿ.
ج .عندمايحدثتغيرممموسفيطريقةالتعامؿ.
د .حاجةالجية،وفؽتقديرىا،إلىبياناتأخرىعفالعميؿ.
 .3في حالة إقامة الجية عالقة مراسمة مع مؤسسة مالية أخرى فيتعيف تحديث البيانات والمستندات الخاصة بيذه المؤسسة بشكؿ
دوري ،كؿ خمس سنوات كحد أقصى ،أو عند حدوث أية تغييرات  أو ظيور شكوؾ بشأف المؤسسة المالية في أية مرحمة مف
مراحؿالتعامؿ.
ًال
سباسب  :انسقببت ادلستًسة عهً انعًهنبث
يتعيف عمى الجيات التي تمارس نشاط التأميف المباشر وضع نظاـ داخمي يسمح ليا بالرقابة  المستمرة لمعمميات ،بما يشمؿ فحص
العممياتالتيتتـطواؿفترةالتعامؿمعالعميؿ،لضمافاتساؽالعمميات التييتـإجراؤىامعمايتوافرلدىالجيةمفمعموماتعف
العميؿونمطنشاطووالمخاطرالتييمثميابمافيذلؾمصدراألمواؿ،إذااقتضىاألمر.
ويتعيف عمى الجية 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 مشروع أو اقتصادي  واضح .وتتضمف بعض صور ىذه
العممياتواألنماطالمشارإليياكالًممايمي-:
 العممياتالكبيرةأوالمعقدةمقارنةبطبيعةنشاطالعميؿوتعامالتوالسابقة.
 العممياتالتيتجاوزأيةحدودماليةتضعياالجية.

قىاعد انتعسف عهً هىيت انعًالء ببجلهبث انعبيهت فً رلبل انتأيني
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ويتعيف عمى الجية القياـ بفحص خمفية تمؾ التعامالت والغرض منيا ألقصى حد ممكف ،وتسجيؿ ما يتـ التوصؿ إليو مف نتائج
كتابةً،واالحتفاظبتمؾالنتائجلمدةخمس سنواتعمىاألقؿ،بحيثيتاحلمسمطاتالمختصة ومراجعيالحساباتاالطالععمييالدى
مباشرةمياميا.
ًال
سببعب َ :ظى إاازة ادلخبطس اخلبصت مبكبفحت غسم األيىال ومتىيم اإلزهبة
يتعيف عمى الجيات التي تمارس نشاط التأميف  المباشر وضع نظاـ  إلدارة المخاطر  الخاصة  بغسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب بحيث
يتضمف تحديد العمالء ذوى المخاطر المرتفعة ووضع اإلجراءات الالزمة لمتعامؿ معيـ ،ويتعيف عمى  الجيات المذكورة القياـ بتحديد 
تمؾ الفئة مف العمالء بصفة دورية ػ مرة عمى األقؿ كؿ سنة ػ أو في حالة حدوث تغيرات تستدعى ذلؾ ،ويعتبر مف ىذه التغيرات
تكرارظيوراسـالعميؿفىالتقارير المستخرجةعفالعممياتغيرالعادية،أوإخطارالوحدةعفعمميةمشتبوفيياتتعمؽبالعميؿ.
كما يتعيف عمى الجيات التي تمارس نشاط التأميف المباشر أف تتحقؽ 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،بحيثتتضمفكحدأدنىمايمي:
 المخاطرالمتعمقةبالمنتجاتوالخدمات.
 المخاطرالمتعمقةبالعمالء.
 المخاطرالمتعمقةبمناطؽجغرافيةمعينة.
وتتمثؿىذهالمخاطرفيمايأتي :
 .1خمبطس ادلُتجبث واخلديبث
تتضمف المخاطر المتعمقة بنوعية الخدمات التأمينية التي تتسـ بإمكانية استغالليا فى غسؿ األمواؿ أو تمويؿ اإلرىاب ،بما يشمؿ
المنتجاتأوالخدماتالجديدة أوالمبتكرة سواءالتىتقدمياالجية أوتكوفطرفًافييا،وفيمايأتيبعض العوامؿالتييتـ االسترشاد
بيالدىتحديدالجيةلتمؾالمخاطر :
 الخدماتالتىيتـتحديدىاعمىأنياذاتمخاطرمرتفعةمفقبؿالوحدةبالتنسيؽمعالييئة.
 الخدمات التى ال تتيح اإلفصاح  عف قدر كبير مف المعمومات المتعمقة بيوية مستخدمييا ،أو تمؾ التى تتسـ بالطابع 
الدولي،مثؿالخدماتالمقدمةمفخالؿشبكةالمعموماتالدولية.

 .2خمبطس انعًالء
وتتضمف المخاطر المتعمقة بالعمالء ،أو تعامالتيـ ،أو القطاع الذي ينتموف إليو ،ويتعيف عمى الجية لدى تحديدىا لتمؾ المخاطر 
االستناد إلى المعمومات التى تـ الحصوؿ  عمييا مف خالؿ إجراءات  التعرؼ عمى اليوية والمعمومات العامة المعروفة أو المتاحة 
قىاعد انتعسف عهً هىيت انعًالء ببجلهبث انعبيهت فً رلبل انتأيني
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لمجية ،وكذلؾ مف خالؿ متابعة نمط عمميات العمالء ،وفيما يمي بعض العوامؿ التي يتـ االسترشاد بيا لدى تحديد الجية لتمؾ
المخاطر:
أ  -بالنسبة للمخاطر المتعلقة بالعمالء :
 العمالءالذيفيصعبالتعرؼعمىالمستفيدالحقيقي مفتعامالتيـ ،وعمىسبيؿالمثاؿبسببتعقد ىيكؿالممكيةالخاص
بيـفىحالةاألشخاصاالعتبارية والترتيباتالقانونية.
 العمالءالذيفيوجدمايشوبسمعتيـأوتعامالتيـالسابقة.
 العمالءغيرالمقيميف.
 العمالءالذيفيعدوفمفاألشخاصذوىالمخاطربحكـمناصبيـالعامةأوالذيفليـارتباطبيـ.
ب -بالنسبة للمخاطر المتعلقة بتعامالت العمالء :
 عدـتناسبنوعالخدماتالتأمينيةالمطموبةمفقبؿالعمالءمعطبيعةنشاطيـ.
 التعامؿ مع مقر جية بعيد عف مقر إقامة العميؿ أو مكاف عممو بالرغـ مف توافر نفس الخدمة التأمينية بمقر قريب دوف 
مبررواضح.
 التعامؿبمبالغنقديةكبيرةعمىالرغـمفعدـانتماءنشاطالعميؿإلىاألنشطةالتىتتميزبكثافةالتعامؿالنقدي.
 العمالء الذيف يط أر تغير واضح في نمط تعامالتيـ دوف مبرر  واضح ،أو ترد لمجية معمومات عف تورطيـ في أنشطة
غيرمشروعة.
 االستخداـغيرالمبررلوسطاءيمثموفالعميؿفيالتعامؿمعالجية.
 طمبالعميؿإحاطةبعضالعممياتبقدرمبالغفيومفالسرية.
 العممياتغيرالمباشرة،وتمؾالتىتتـباستخداـالوسائؿالتكنولوجية الحديثة.
ج -بالنسبة للمخاطر المتعلقة بقطاعات األنشطة التى يمارسها العمالء :
 الجمعياتالخيريةوغيرىامفالجياتاألخرىالتىالتيدؼلمربح .
 تجارالمعادفالثمينةواألحجارذاتالقيمةوالتحؼواألعماؿالفنية .


 .3ادلخبطس ادلتعهقت مبُبطق جغسافنت يعنُت
تتضمف المخاطر  المتعمقة بمكاف إقامة العميؿ أو عممو أو الدولة  التى يتمتع بجنسيتيا ،ويمكف لمجيات التي تمارس نشاط التأميف 
المباشرلدىتحديدىالممناطؽالجغرافية ذاتالمخاطرالمرتفعةاالسترشادبمايمي:
 الدوؿالتىيتـتحديدىامفقبؿالوحدةأوالييئةبصفتيا:

قىاعد انتعسف عهً هىيت انعًالء ببجلهبث انعبيهت فً رلبل انتأيني
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 اليتوفر لدييا تشريعات أونظـ مناسبة لمكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،أوالتطبؽ توصيات مجموعة 
العمؿالمالي،أوالتطبقيابالكفاءةالمطموبة.
 تقوـبتمويؿأودعـاألنشطةاإلرىابية.

عاؿ مف الفساد أو األنشطة األخرى غير المشروعة ،مثؿ االتجار فى المخدرات
 الدوؿ التى تشتير بانتشار مستوى ٍي
وزراعتياوتيريباألسمحةوغيرىا.
ًال
بيُب  :إجساءاث انعُبيت ادلشداة اخلبصت ببنعًالء ذوي ادلخبطس ادلستفعت
بالنظر ألىمية قياـ الجيات التي تمارس نشاط التأميف المباشر بإجراءات  العناية الواجبة لمعمالء بما يتناسب مع درجة المخاطر 
الخاصة بيـ ،نورد فيما يمي بعض فئات العمالء التى تعد مرتفعة المخاطر ،واجراءات العناية المشددة الواجب اتخاذىا بشأنيا ،مع
مراعاةأفتمؾاإلجراءاتتعدإجراءاتإضافيةيتـاتخاذىاباإلضافة إلىإجراءات العنايةالواجبةالمطبقةعمىكافةالعمالءالسالؼ
بيانيا:
 .1انعًالء غري ادلقنًني
تشمؿفئةالعمالءغيرالمقيميف ،سواءكانواأشخاصًاطبيعييفأوأشخاصًااعتباريةأوترتيباتقانونية،العمالءالذيفاليوجدليـ
محؿأقامةأوعنوافدائـبمصر،ويتعيفمراعاةمايأتيعندالقياـ بإجراءاتالتعرؼعمىىويةىؤالءالعمالءوأوضاعيـالقانونية:
أ  -فى حالة األشخاص الطبيعيين
 االطالععمىتأشيرةالدخوؿإلىالبالدمعالتأكدمفأنياساريةالمفعوؿوالحصوؿعمىصورةطبؽاألصؿمنيا.
ب -فى حالة األشخاص االعتبارية و الترتيبات القانونية
 الحصوؿ عمى صورة مف مستند تأسيس الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني مصدقاً عمييا مف السفارة الموجودة فى
الدولةاألـ.
 الحصوؿعمى صورةمستندرسمييفيدتسجيؿالشخصاالعتباري أوالترتيبالقانوني مصدقاعمييامفالجيةالمختصة 
بالدولةاألـ.
 الحصوؿعمى موافقةالجيةالرقابية التىيخضعلياالشخص االعتباري أوالترتيبالقانوني فىالدولةاألـ عمى التعامؿ 
معالجية،وذلؾفىحالةوجودذلؾالقيدفىالنظاـاألساسيلمشخصاالعتباريأوالترتيبالقانوني .
ويتعيف عمى الجيات التي تمارس نشاط التأميف المباشر القياـ  بمراقبة تعامالت العمالء غير المقيميف ،سواء كانوا أشخاصاً
طبيعييفأوأشخاصًا اعتباريةأوترتيباتقانونيةلمتعرؼعمى أيةعمميةغيرعاديةأومشتبوفييا،واعدادتقاريرخاصةدوريةعف
نشاطىؤالءالعمالءتعرضعمىالمديرالمسئوؿعفمكافحةغسؿاألمواؿوتمويؿاإلرىاببالجية.
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 .2األشخبص ذوو ادلخبطس حبكى يُبصبهى انعبيت
يتعيف عمى الجيات التي تمارس نشاط التأميف المباشر إيالء عناية خاصة عند التعامؿ مع تمؾ الفئة مف العمالء واألشخاص
االعتباريةأوالترتيباتالقانونية التىيممكوفحصةمسيطرةفييا،وأفرادعائالتىؤالءاألشخاص،والمتعامموفنيابةعنيـ،واألطراؼ
ذوىالعالقاتالوثيقةبيـ،وفىسبيؿذلؾيتعيفوضعنظاـإلدارةالمخاطرالمتعمقةبيـ،بحيثيتضمفكحدأدنىمايمي:
 تحديدماإذاكاف العميؿأوالمستفيدالحقيقيمفاألشخاصذويالمخاطربحكـمناصبيـالعامة ،ويمكففيسبيؿ ذلؾ
الحصوؿعمىمعموماتإضافيةباالستعانةبالمصادر التالية :


المعموماتالمقدمةمفالعميؿمباشرة،أوأيةجياتأخرى.



االستعانةبمصادرالمعموماتالمتاحةلمجميور.



االستعانةبقواعدالبيانات االلكترونيةالمتضمنةمعموماتعفىؤالءاألشخاص.

 التعرؼ عمى مصدر ثروة وأمواؿ العميؿ أو المستفيد الحقيقي الذي تـ تحديد أنو مف األشخاص ذوى المخاطر بحكـ
مناصبيـالعامة.
 الحصوؿ عمى موافقة اإلدارة العميا عمى التعامؿ مع العميؿ بعد التشاور مع المدير المسئوؿ عف مكافحة غسؿ األمواؿ
وتمويؿاإلرىاب.
 فى حالة اكتشاؼ أف العميؿ أو المستفيد الحقيقي شخص ذو مخاطر بحكـ منصبو العاـ أثناء التعامؿمعو  ،يتعيف
الحصوؿعمىموافقةاإلدارةالعمياعمىمواصمةالتعامؿمعو.
 وضعأسماءىؤالءالعمالءفىقائمةخاصةيحتفظبيالدىالجيةمعمراعاةتحديثياأوالًبأوؿ.
 متابعة تعامالت تمؾ الفئة مف العمالء بصورة مستمرة ومكثفة ،وذلؾ مف خالؿ التقارير  الدورية ،واالستعانة في ذلؾ
بالوسائؿالتكنولوجيةالحديثةمتىكافذلؾمناسباً.
 المراجعة الدورية لسياسات واجراءات إدارة مخاطر تمؾ الفئة مف العمالء ،واتخاذ ما يمزـ مف إجراءات تصحيحية إذا لزـ
األمر.


 .3األشخبص انريٍ يُتًىٌ إىل اول و تطبق تىصنبث رلًىعت انعًم ادلبيل و تطبقهب بصىزة غري كبفنت
يتعيف عمى الجيات التي تمارس نشاط التأميف المباشر إيالء عناية خاصة لمعمميات التى تتـ مع األشخاص الذيف ينتموف إلى أو
يتواجدوف فى دوؿ ال تطبؽ توصيات مجموعة العمؿ المالي  أو ال تطبقيا بالكفاءة  المطموبة( بما فى ذلؾ األشخاص االعتبارية
أوالترتيباتالقانونيةوالمؤسساتالماليةاألخرى)،أخذاًفىاالعتبار مايتـموافاةالجيةبومفقبؿالوحدةأوالييئة.
وفى األحواؿ التي ال يكوف ألي مف ىذه العمميات غرض مشروع أو اقتصادي واضح فيتعيف عمى الجية القياـ بفحص خمفية تمؾ 
العمميات والغرض منيا ألقصى حد ممكف ،وتسجيؿ ما يتـ التوصؿ إليو مف نتائج كتابةً ،بحيث يتاح لمسمطات المختصة ومراجعي
الحساباتاالطالععمييالدىمباشرةمياميا.
قىاعد انتعسف عهً هىيت انعًالء ببجلهبث انعبيهت فً رلبل انتأيني
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وحدة يكبفحت غسم األيىال
وفى حالة استمرار الدولة في عدـ تطبيقيا لتوصيات مجموعة العمؿ المالي المشار إلييا أو عدـ تطبيقيا بالكفاءة المطموبة ،وفقا 
لممعمومات التي تتوافر لدى الجية وما يتـ موافاتيا بو مف قبؿ الوحدة أو الييئة ،فيتعيف عمى الجية اتخاذ اإلجراءات  اآلتية مع
اءكانواعمالءأومستفيديفحقيقييف):
األشخاصالذيفينتموفإلىىذهالدولةأويتواجدوففييا(سو ً
 تطبيؽإجراءاتالعنايةالمشددةلدىالتعرؼعمىىويةىؤالءاألشخاص.
 المراقبةالدقيقةلمعممياتالمرتبطةبيؤالءاألشخاص،والتعرؼعمى الغرضمنيا.
 إرساؿبيافبالعممياتالمرتبطةبيؤالءاألشخاصإلىالوحدة.
 الحدمفالتعامؿمعىؤالءاألشخاص.
 .4انعًهنبث غري ادلببشسة
يتعيفعمىالجياتالتيتمارسنشاطالتأميف المباشرأفيكوفلديياسياساتواجراءاتداخميةفعالةتتخذفىحالةالعممياتغير
المباشرة،لمنعاستغالؿتمؾالعممياتفىأنشطةغسؿاألمواؿأوتمويؿاإلرىاب،ومفأمثمةىذهاإلجراءاتمايأتي:
 المطالبةبتوثيؽبعضالمستنداتالمقدمةمفالعميؿلدىبدايةالتعامؿ معو.
 إنشاءاتصاؿمستقؿبيفالجيةوبيفالعميؿ.
 االعتمادقدراإلمكافعمىتوصيةطرؼثالػػثفىتقديـالعميؿ( مثؿإحدىالمؤسساتالماليةالتىسبؽلمعميؿالتعامؿ 
معيا).
 المطالبة ،قدر اإلمكاف ،بسداد الدفعة األولى مف قيمة التعامؿ مف خالؿ حساب باسـ العميؿ لدى بنؾ يخضع لنفس
معاييرمراعاةالعنايةالواجبةفيالتعرؼعمىىويةالعمالء.

قىاعد انتعسف عهً هىيت انعًالء ببجلهبث انعبيهت فً رلبل انتأيني
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