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وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك
تقديم:
حدد قانون مكافحة غس للل األموال الص للادر بالقانون رقم  80لس للنة  2002وتعديالته في البند (و)

من المادة ( )1المؤسل ل ل لس ل ل للات المالية التي تس ل ل للرأ عليها أحكامه ،وعلى أرس ل ل للها البنوك العاملة في مص ل ل للر
وفروعها في الخارج وفروع البنوك األجنبية العاملة في مصل للر ،وفرض على هذه المؤس ل لسل للات في المادتين

( 8و )9التزامات محددة أولها وضل ل ل ل ل ل للع النبم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعمالء وغيرها من
القواعد واإلجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ونص البند ( )13من المادة ( )3من الالئحة التنفيذية للقانون المش ل ل للار إليه س ل ل لللفا الص ل ل للادرة بق ارر

رئيس مجلس الوزراء رقم  951لس ل ل ل ل للنة  2003وتعديالتها على أن "تتولى الوحدة وض ل ل ل ل للع إجراءات العناية
الواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد والض ل ل ل لوابط واإلجراءات ذات الصل ل ل لللة بمكافحة غسل ل ل للل األموال وتمويل

اإلرهاب ،والتحقق بالتنسلليق مع السلللطات الرقابية من التزام المؤس لسللات المالية وأصللحاب المهن واألعمال
غير المالية بها".
ونب ار لما تفرض لله المس للتجدات العالمية والتطورات بش للأن المعايير الدولية في مجال مكافحة غسللل
األموال وتمويللل اإلرهللاب وكللذا الممللارس ل ل ل ل ل ل للة العمليللة من جللانللب البنوك وأخللذا في االعتبللار النتللائ التي تم

التوصل ل ل ل للل إليها من خالل التقييم الوطني لمخاطر غسل ل ل ل للل األموال وتمويل اإلرهاب ،وتعزي از التباع المنه

القائم على المخاطر وتعزيز نبم مكافحة غسل ل ل ل ل ل للل األموال وتمويل اإلرهاب ،فقد اعتمد مجلس أمناء وحدة
مكافحة غسلل األموال وتمويل اإلرهاب النسلخة المعدلة من إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك بجلسلته

التي انعقدت بتاريخ (األول من مارس .)2020

وتطبيقا ألحكام قانون مكافحة غسل ل ل ل ل ل للل األموال والئحته التنفيذية سل ل ل ل ل ل للالفة البيان ،يتعين على كافة
البنوك العاملة في مصل ل ل ل ل ل للر وفروعها في الخارج ،وكذلك كافة فروع البنوك األجنبية العاملة في مصل ل ل ل ل ل للر،

االلتزام بأحكام هذه اإلجراءات ومراعاتها وتنفيذها بكل دقة ،تحقيقا لألهداف المتوخاة في مجال م كافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتالفيا لمخاطر هاتين الباهرتين.
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وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 -1املصطلحات
يكون لكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين لها أدناه في سياق تنفيذ هذه اإلجراءات:
املستفيد احلقيقي:
الش للخص الطبيعي الذأ تؤول له فعليا ملكية العميل أو الس لليطرة عليه أو الش للخص الطبيعي الذأ يتم
تنفيذ عملية نيابة عنه بما في ذلك األشللخاص الذين يمارسللون بالفعل سلليطرة فعالة على العميل س لواء

كان العميل شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا.
العميل العارض:

العميل الذأ ال يمتلك حسل ل ل ل ل ل للابا لدن البنك ويطلب تنفيذ عملية ما ،دون أن تكون لديه نية في إقامة
عالقة مستمرة مع البنك ،وتعد العملية المطلوب تنفيذها من هذا العميل عملية عارضة.
اجلهات اليت ال تهدف للربح :
أأ شللخص اعتبارأ أو ترتيب قانوني أو مؤسلسللة تقوم أو تشللترك بشللكل أسللاسلي في تجميع أو إنفاق
األموال ألغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها من األنشلطة أو األعمال

دون أن تستهدف بصفة أساسية تحقيق ربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة خاصة.
عالقة املراسلة ()Correspondence Relationship

عالقة لها طرفين ،البنك الم ارسل ل ل ل ل للل ( )Correspondent Bankوالبنك المسل ل ل ل ل للتجيب ( Respondent

 ،)Bankحيث يقوم البنك الم ارسل ل للل بتقديم خدمة أو أكثر للبنك المسل ل للتجيب ،بما يشل ل للمل إدارة األموال
النقدية (مثل حس ل للابات ذات عائد بعمالت مختلفة) والتحويالت الدولية ،وتس ل للوية الش ل لليكات وحس ل للابات

الدفع المراسلة وخدمات النقد األجنبي.

حسابات الدفع املراسلة ()Payable- Through Accounts
حسابات الم ارسلة التي يحتفب بها البنك المستجيب لدن البنك المراسل ويسمح ألط ارف ثالثة (بخالف

طرفي عالقة المراسلة) بالوصول إليها مباشرة واستخدامها لممارسة أعمال لصالح تلك األطراف.
البنك الوهمي :Shell Bank

البنك الذأ ليس له وجود مادأ في الدولة التي تأسللس فيها وحصللل على ترخيص بمزاولة النشللاط بها

 بمعنى عدم وجود إدارة فعلية لها أهداف محددة – أو ال يتبع مجموعة مالية تخضل ل ل للع لرقابة فعالة،وال يعتبر مجرد وجود وكيل محلي للبنك أو موبفين له من مستون إدارأ منخفض وجودا ماديا له.
إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك

()3

وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

الوحدة:
وحدة مكافحة غسللل األموال وتمويل اإلرهاب المنشللأة بالبنك المركزأ المصللرأ بموجب قانون مكافحة

غسل األموال وتعديالته.

اخلدمات املصرفية اخلاصة:
الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك بصفة خاصة لفئة معينة من العمالء ،وعلى األخص أصحاب

الثروات ،وتشمل مجموعة واسعة من خدمات إدارة الثروات كخدمات االستشارات االستثمارية وخدمات
االستثمار وادارة االصول وادارة المحافب االستثمارية ،وأية خدمات أخرن مثيلة ،ويتم تقديمها عادة من

خالل تحديد أحد مسئولي البنك للتنسيق في تقديم هذه الخدمات.
الرتتيبات القانونية

الصل للناديق االسل للتئمانية ( )Trustsأو أية ترتيبات قانونية مماثلة ،وتعد الصل للناديق االسل للتئمانية عالقة
قانونية تنش ل ل للأ من قبل موص يعهد من خاللها إلى وص ل ل للي بودارة أموال مملوكة للموص ل ل للي لمص ل ل لللحة

مسللتفيد أو أكثر ،ويمكن أن تتضللمن هذه العالقة القانونية تحديد رقيب مسللتقل على الصللندوق وتحديد

اختصاصاته.
األشخاص ذوو املخاطر حبكم مناصبهم العامة (:)PEPs
هم األشخاص المسند إليهم مناصب عامة رفيعة محليا أو في دولة أجنبية ،أو الذين سبق أن أسندت
إليهم هذه المناصل للب ،مثل رؤسل للاء الدول أو الحكومات ،وكبار السل للياسل لليين ،وكبار مسل للئولي الحكومة

والمس ل للئولين العس ل للكريين والمس ل للئولين في الجهات القض ل للائية ،وكبار المس ل للئولين التنفيذيين بالش ل للركات

المملوكة للدولة ،والمسئولين البارزين باألحزاب السياسية.

وكذا األش للخاص المس للند إليهم مناص للب رفيعة من قبل منبمة دولية ،أو الذين س للبق أن أس للندت إليهم
هذه المناصلل للب ،ويقصلل للد بذلك أعضل ل للاء اإلدارة العليا مثل المديرين ونواب المديرين وأعضل ل للاء مجلس
اإلدارة أو المناصب التي تعادلها.

وال ينطبق هذا التعريف على األشل ل للخاص المسل ل للند إليهم مناصل ل للب متوسل ل للطة أو أقل بالنسل ل للبة للفئات

المذكورة.
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القوائم السلبية :
تش ل ل ل للمل قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين المنبمة بموجب القانون رقم  8لس ل ل ل للنة  2015وتعديالته،
والقوائم الصللادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلللة باإلرهاب وتمويله وتمويل انتش لار

أسلحة الدمار الشامل ،وأية قوائم أخرن يعدها البنك أو يرن ضرورة الرجوع إليها.

 -2حتقيق كفاءة ونزاهة العاملني
ينبغي على البنك أن يضل ل ل ل للع إجراءات تضل ل ل ل للمن جمع معلومات كافية عن العاملين لديه لضل ل ل ل للمان

مستويات مرتفعة من الكفاءة والنزاهة لديهم ،بحيث تتضمن تلك اإلجراءات كحد أدنى ما يلي:

 التحقق من عدم تعرض ل ل ل للهم لعقوبات جنائية أو عقوبات مخلة بالش ل ل ل للرف أو األمانة ما لم يكن قد رد
إليهم اعتبارهم عند التعيين.

 اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف على سلل للالمة سل ل لللوكهم المهني خالل فترة عملهم الس ل للابق (إن وجد)،
مثل االسل للتفسل للار من جهة العمل ،أو طلب شل للهادات أو خطابات توصل للية ،أو غيرها من اإلجراءات

التي يراها البنك مناسبة في هذا الشأن.

 متابعة التعامالت على حسل ل للاباتهم بصل ل للفة دورية ،واتخاذ اإلجراءات الداخلية الالزمة واخطار الوحدة
لدن قيامهم بعمليات مشتبه فيها.

 التأكد من عدم إدراج أيا منهم على القوائم السلبية.

 -3سياسة قبول العمالء
يتعين على البنك وض ل ل ل للع س ل ل ل للياس ل ل ل للات واجراءات واض ل ل ل للحة لقبول عمالئه ،على أن تتض ل ل ل للمن تلك

السل ل ل ل للياسل ل ل ل للات واإلجراءات وصل ل ل ل للفا لفئات العمالء الذين يمكن أن يشل ل ل ل للكلوا خط ار أكبر على البنك أخذا في
االعتبللار مللا ورد في البنللد ( )8من هللذه اإلجراءات ،ويجللب أن يراعى بللالنس ل ل ل ل ل ل لبللة للعمالء ذوأ المخللاطر

المرتفعة أن يولي البنك عناية خاصلة لدن تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعمالء ،كما يجب أن تتضمن

س ل ل للياس ل ل للة قبول العميل تحديد البروف التي قد ال يقبل البنك فيها إنش ل ل للاء عالقة عمل جديدة أو قد تتطلب

إنهاء عالقة عمل قائمة نتيجة تعرضه لمستويات غير مقبولة من مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب

والنبر في إرسال إخطار اشتباه إلى الوحدة وفقا ألسباب انهاء عالقة العمل.
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 -4أحكام عامة
 1.4يتعين على البنك عدم فتح أو االحتفاب بحس ل للابات أو ربط ودائع أو قبول أموال بأس ل للماء مجهولة
أو أسماء تبدو صورية أو وهمية.

 2.4يتعين على البنك تطبيق إجراءات العناية الواجبة على العميل ،سل ل ل لواء كان ش ل ل للخص ل ل للا طبيعيا أو
اعتباريا أو ترتيبا قانونيا ،في األحوال اآلتية:
أ) إنشاء عالقة عمل مع العميل.

ب) تنفيذ عملية عارض ل ل ل للة لص ل ل ل للالح عميل بقيمة تجاوز مبلغ  200ألف جنيه مص ل ل ل للرأ أو ما
يعللادللله بللالنقللد األجنبي ،على أن يراعى في حس ل ل ل ل ل ل للاب هللذه القيمللة الحللاالت التي تتم فيهللا
المعامالت في صللورة معاملة واحدة أو عدة معامالت تبدو مرتبطة ببعضللها البعض ،وفي

حالة عدم تجاوز العملية المبلغ المشلار إليه يتعين على البنك اسلتيفاء اسلم العميل وعنوانه
والحصول على صورة ضوئية واضحة من المستند الرسمي لتحقيق الشخصية له ،وتوقيع

الموبف المختص عليها بأنها صورة طبق األصل.

ج) إجراء عملية تحويل عارضة أيا كانت قيمتها.

د) وجود اش ل للتباه في ارتكاب جريمة غس ل للل أموال أو الجرائم األص ل لللية المرتبطة بها أو تمويل

اإلرهاب حتى في حالة قيام العميل بعملية عارضل ل ل ل ل ل للة أقل من الحد المبين في البند (ب)،
مع مراعاة أنه في األحوال التي تتوافر لدن البنك مؤش ل ل ل ل ل ل لرات معقولة تحمله على االعتقاد

بأن تطبيق إجراءات العناية الواجبة من ش ل للأنه أن يفص ل للح للعميل عن هذا االش ل للتباه يتعين

على البنك عدم تطبيق هذه اإلجراءات ،مع ضرورة إرسال إخطار اشتباه إلى الوحدة.

ه) وجود ش ل للك لدن البنك في دقة البيانات التي حص ل للل عليها س ل للابقا لدن التعرف على هوية
العميل ،أو تقدير عدم كفاية هذه البيانات والحاجة إلى استيفائها.

 3.4في حالة طلب شخص طبيعي التصرف نيابة عن العميل (سواء كان العميل شخصا طبيعيا أو
اعتباريا أو ترتيبا قانونيا) سواء كان هذا الشخص وكيال ،أو ممثال قانونيا لألشخاص ناقصي

األهلية (مثل القصر) ،أو مفوضا بالتوقيع عن الشخص االعتبارأ أو الترتيب القانوني ،أو وكيال
للمؤسسين (في حالة أن تكون الشركة تحت التأسيس) ،أو بأأ صفة أخرن ،يتعين على البنك ما
يلي:

 oالتحقق من أن هذا الشخص مصرح له بذلك.
 oأن تطبق على هذا الشخص ذات إجراءات التعرف على هوية العمالء من األشخاص
الطبيعيين والتحقق منها الواردة بهذه اإلجراءات (البند .)1-5

إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك

()6

وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 4.4يتعين على البنك التعرف على هوية المسللتفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته
باسل ل ل للتخدام معلومات أو بيانات أو وثائق من مصل ل ل للادر أخرن موثوق بها ومسل ل ل للتقلة بما يضل ل ل للمن
وصول البنك إلى قناعة بأنه قد تعرف على ذلك المستفيد الحقيقي.

 5.4يراعى أن تشللمل إجراءات التعرف على هوية المسللتفيد الحقيقي والتحقق منها بالنسللبة للصللناديق
االسللتئمانية كل من منشللا الصللندوق االسللتئماني ) ،)Settlorوالوصللي ) ،)Trusteeوالرقيب

) ،)Protectorوالمستفيدين ) ،)Beneficiariesوأأ شخص طبيعي آخر له سيطرة فعالة

على الص ل للندوق االس ل للتئماني ،وكذا األش ل للخاص الذين يحتلون مواقع مس ل للاوية أو ش ل للبيهة بالنس ل للبة

للنوعيات األخرن من الترتيبات القانونية.

 6.4يتعين على البنك تحديد ما إذا كان العميل ينوب عن شخص آخر ،والقيام في هذه الحالة باتخاذ
خطوات معقولة لجمع معلومات كافية للتحقق من هوية من ينوب عنه العميل.

 7.4يتعين على البنك فهم الغرض من التعامل وطبيعته ،ويمكن للبنك الحص ل ل ل ل للول على أية معلومات
أخرن يرن ضرورة الحصول عليها لتحقيق هذا الغرض.

 8.4يتعين على البنك التأكد من اس ل ل للتيفاء بيانات نموذج طلب فتح الحس ل ل للاب أو نموذج التعرف على
العميل لبدء تقديم الخدمة بالنسل ل ل ل ل ل للبة للعميل العارض بالكامل (نماذج موحدة لدن كافة الفروع)،

والتوقيع عليه من قبل العميل أو الشخص المصرح له بذلك كالممثل القانوني لألشخاص ناقصي
األهلية (مثل القصل ل ل ل للر) ،أو المفوض بالتوقيع عن الشل ل ل ل للخص االعتبارأ أو الترتيب القانوني ،أو
وكيل المؤسسين (في حالة أن تكون الشركة تحت التأسيس) ،وذلك أمام الموبف المختص.

 9.4يتعين على البنك االحتفاب بالنماذج المشار إليها في البند السابق وبالمستندات التي تم الحصول
عليها من خالل تطبيق هذه اإلجراءات ،وأية مسللتندات أو سللجالت أو ملفات أخرن مرتبطة بهذا

الشأن ،وصور المراسالت مع العمالء ،وكذا بيانات العمليات التي تتم معهم ونتائ أأ تحليل تم
إجراؤه ،وذلك للمدة وبالشروط التي حددتها األحكام والنصوص ذات العالقة.

 10.4يتعين على البنك الحصل ل للول على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بنشل ل للاط العميل ،مع عدم قبول
التعبيرات الغامضة التي ال يتضح منها نشاط باهر له.

 11.4يتعين على البنك االطالع على أصل للل المسل للتند الرسل للمي لتحقيق الشل للخصل للية للمودع (في حالة
اإليداع من غير ص للاحب الحس للاب) ،والتأكد من أنه س للارأ المفعول ،وخالي من كافة المباهر

التي توحي بالعبث به ،والحصللول على صللورة ضللوئية واضللحة منه ،وتوقيع الموبف المختص
عليها بأنها صورة طبق األصل.

 12.4بالنسبة للعمالء األجانب ،تتعين مراعاة ما يأتي عند القيام بوجراءات العناية الواجبة بهم:

 oفي حالة األشخاص الطبيعيين :االطالع على تأشيرة الدخول إلى البالد (أو إقامة) سارية

المفعول والحصول على صورة طبق األصل منها.
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 oفي حالة األشخاص االعتبارية أو الترتيبات القانونية:

 الحصول على صورة من مستند إنشاء الشخص االعتبارأ أو الترتيب القانوني مصدقا
عليه من السفارة الموجودة في الدولة األم.

 الحصول على صورة مستند رسمي يفيد تسجيل الشخص االعتبارأ أو الترتيب القانوني
مصدقا عليه من الجهة المختصة بالدولة األم.

 الحصول على موافقة الجهة الرقابية التي يخضع لها الشخص االعتبارأ أو الترتيب

القانوني في الدولة األم بالتعامل مع البنك ،في حالة وجود ذلك القيد في النبام

13.4

األساسي للشخص االعتبارأ أو الترتيب القانوني.

بالنسل ل ل ل ل ل للبة للجهات التي ال تهدف للربح ،تتعين مراعاة ما يأتي عند القيام بوجراءات العناية

الواجبة بها:

أ .استيفاء رقم وتاريخ وجهة القيد في سجالت الجهة اإلدارية المختصة.

ب .الحص ل للول على مس ل للتخرج رس ل للمي من محض ل للر اجتماع الجمعية العمومية الذأ يتض ل للمن
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة موثقا من الجهة اإلدارية المختصة.

ج .الحصول على مستند رسمي صادر من الجهة اإلدارية المختصة يفيد بالموافقة على فتح
الحساب لدن البنك.

د .الحص للول على مس للتخرج رس للمي من محض للر اجتماع مجلس اإلدارة الذأ يتض للمن تعيين
من له حق التوقيع موثقا من الجهة اإلدارية المختصة.

14.4

يجوز للبنك لدن تنفيذه هذه اإلجراءات ،وفقا لما يراه الزما ،الحصل ل ل ل ل ل للول من العميل على أية

15.4

يتعين أن يقوم البنك ،عند االشتباه في صحة ما يقدم له من بيانات أو مستندات لدن التعرف

معلومات أو مستندات إضافية غير واردة بهذه اإلجراءات.

على هوية العميل ،بالتحقق من صل ل ل ل للحة هذه البيانات أو المسل ل ل ل للتندات بكافة الطرق ،بما فيها
االتص ل للال بالجهات المختص ل للة بتس ل للجيل هذه البيانات أو إص ل للدار تلك المس ل للتندات كمص ل لللحة

التس للجيل التجارأ ،والهيئة العامة لالس للتثمار والمناطق الحرة ومص لللحة الش للركات ،ومص لللحة
16.4

األحوال المدنية ،ومصلحة الشهر العقارأ والتوثيق وغيرها.

في حال عدم قدرة البنك على تطبيق هذه االجراءات يتعين عليه عدم فتح الحسل ل ل للاب أو البدء
أو االستمرار في أأ عالقة عمل مع العميل أو تنفيذ أأ عمليات لصالحه ،والنبر في إرسال
إخطار اشتباه بشأنه إلى الوحدة وفقا ألسباب عدم استيفاء تلك اإلجراءات.

17.4

يتم تسل ل للجيل كافة المعلومات ،وحفب كافة المسل ل للتندات المتعلقة بوجراءات التعرف على الهوية

والتحقق منها بطريقة مالئمة.
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 18.4يتعين على البنك تطبيق برام لمكافحة غسل ل ل للل األموال وتمويل اإلرهاب ،بما يشل ل ل للمل إجراءات
العنللايللة الواجبللة ،على أن تللأخللذ هللذه البرام بعين االعتبللار مخللاطر غس ل ل ل ل ل ل للل األموال وتمويللل

اإلرهاب وحجم األعمال ،بحيث تتضمن السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية التالية:

 oترتيبات إلدارة االلتزام (من ضمنها تعيين مسئول االلتزام ذو مستون ادارن عالي).
 oإجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين العاملين.
 oبرام مستمرة لتدريب العاملين.

 oوحدة تدقيق مستقلة الختبار النبام.
 19.4إذا كان البنك يأخذ شللكل مجموعة مالية منشللأة في مصللر ،فيتعين عليه وضللع نبام لمكافحة

غس للل األموال وتمويل اإلرهاب على مس للتون المجموعة بالداخل أو الخارج يطبق من قبل كل

فروعها وشركاتها التابعة يتضمن ما يلي:

أ) سللياسللات واجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة وادارة مخاطر غسللل
األموال وتمويل اإلرهاب.

ب) السل ل ل ل للماح بتوفير المعلومات المتعلقة بالعمالء والحسل ل ل ل للابات والعمليات من الفروع

والش ل ل ل ل للركات التابعة لوبائف االلتزام والتدقيق و/أو مكافحة غس ل ل ل ل للل األموال وتمويل

اإلرهاب على مستون المجموعة ،عندما يكون ذلك ضروريا ألغراض مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،وينبغي أن يتضل ل ل ل ل ل للمن ذلك المعلومات وتحليل التقارير أو
األنشلل ل ل للطة التي تبدو غير عادية (في حال تم إجراء ذلك التحليل) وكذلك ينبغي أن

تتلقى الفروع والش للركات التابعة مثل هذه المعلومات من تلك الوبائف على مس للتون
المجموعة وبما يتالءم ويتناسب مع إدارة المخاطر.

ج) وضل للع ضل للمانات كافية للحفاب على س ل لرية المعلومات المتبادلة وكيفية اسل للتخدامها،
بما يشمل ضمانات لعدم التنبيه.

 20.4في حالة أن يكون البنك جزءا من مجموعة مالية منشل ل ل ل ل ل للأة بالخارج ،يمكن له أن يقوم بتقديم
المعلومات المشار إليها بالبندين (أ ،ب) بالبند السابق على مستون المجموعة ككل وذلك في
حالة توافر كافة الشروط الواردة بالبند المذكور.

 21.4يتعين على البنك التأكد من أن فروعه الخارجية وشل ل ل ل ل ل للركاته التابعة التي يمتلك أغلبية فيها
تطبق تدابير مكافحة غسللل األموال وتمويل اإلرهاب ،بما يشللمل إجراءات العناية الواجبة ،بما
يتفق مع المتطلبات المفروض ل ل ل ل ل للة في الدولة األم ،عندما تكون متطلبات الحد األدنى لمكافحة

غسل ل للل األموال وتمويل اإلرهاب في الدولة المضل ل لليفة أقل شل ل للدة منها ،بالقدر الذأ تسل ل للمح به

قوانين ولوائح الدولة المضل ل لليفة ،واذا كانت الدولة المضل ل لليفة ال تسل ل للمح بالتنفيذ المالئم لتدابير

مكافحة غسل ل ل ل للل األموال وتمويل اإلرهاب بشل ل ل ل للكل يتوافق مع متطلبات الدولة األم يتعين على
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المجموعة المالية تطبيق إجراءات إضل ل ل ل للافية مناسل ل ل ل للبة إلدارة مخاطر غسل ل ل ل للل األموال وتمويل

اإلرهاب ،وابالغ السلطات الرقابية في الدولة األم بذلك.

 22.4يتعين على البنك وضل للع السل للياسل للات والنبم واإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة باألشل للخاص

والجهات المدرجين على القوائم السلبية ،بما يشمل قيام البنك بالكشف عن مدن إدراج العميل

و /أو المسللتفيد الحقيقي (حسللب األحوال) على القوائم السلللبية قبل التعامل ،مع مراعاة إعادة

الكشل للف لدن إجراء أأ تحديث على تلك القوائم ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الصل للدد
وفقا ألحكام القوانين واللوائح واالجراءات واآلليات ذات الصلة.
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 -5التعرف على اهلوية
 -1.5إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة لألشخاص الطبيعيين
أ ـ الحصول على المعلومات الالزمة للتعرف على الهوية
يتعين على البنك الحصول على المعلومات والمستندات الواردة في الجدول التالي:
المعلومات


االسم بالكامل وفقا لمستند تحقيق الشخصية.



الجنسية (أو الجنسيات) التي يتمتع بها.



تاريخ ومحل الميالد.



النوع (ذكر/أنثى).

المستندات المطلوبة
• المستند الرسمي لتحقيق الشخصية (بطاقة الرقم

القومي  -جواز السفر  -وثائق السفر لالجئين -

البطاقة العسكرية للقوات المسلحة).

• مستند يحدد محل اإلقامة مثل إحدن فواتلير المرافق



محل اإلقامة الدائم الحالي.

العامللة (الكهرباء  -المياه – الغاز -الهاتف) أو أية



محل اإلقامة في الخارج (إن وجد).

وسيلة أخرن ممكنة وذلك في حالة اختالف العنوان



أرقام الهواتف (وأرقام المحمول إن وجدت).

المذكور في طلب فتح الحساب عن الموجود في



البريد االلكتروني (إن وجد).

مستند تحقيق الشخصية.



المهنة أو الوبيفة.

• مستند يحدد الجهة التي يعمل بها الموبف في حالة



جهة وعنوان العمل.

اختالف الوبيفة عما هو موضح في مستند تحقيق



رقم المستند الرسمي لتحقيق الشخصية ونوعه.

الشخصية.



الغرض من فتح الحساب.



توقيع العميل.

• رخصة مزاولة المهنة أو البطاقة الضريبية بالنسبة
ألصحاب المهن الحرة وذلك في حالة اختالف



تعهد العميل بأنه المستفيد الحقيقي من الحساب،

الوبيفة عما هو موضح في مستند تحقيق الشخصية.



تعهد العميل بتحديث بياناته فور حدوث أية تغيرات

بالتعامل على الحساب (إن وجدوا).

مع ذكر اسم المستفيد الحقيقي إن وجد.
بها أو عند طلب البنك لذلك.

• نماذج التوقيع للعميل واألشخاص المصرح لهم
• المستندات الالزمة لتفويض األشخاص الذين يصرح
لهم العميل بالتعامل على حساباته (إن وجدوا) ،وعلى

األخص توكيل رسمي أو مصرفي.

• المستندات الدالة على الممثل القانوني في التعامل
مع البنك بالنسبة لألشخاص ناقصي األهلية (مثل

القصر).

إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك
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ب ـ إجراءات التحقق
يتعين على البنك التأكد من صحة المعلومات المتوفرة عن العميل قبل بدء عالقة العمل ،أو إجراء

عملية لعميل عارض (على النحو الوارد باألحكام العامة الواردة بهذه اإلجراءات) ،وذلك باستخدام معلومات
أو بيانات أو وثائق من مصادر أخرن موثوق بها ومستقلة ،بما في ذلك المستندات المبينة في الجدول

السابق ،مع مراعاة ما يلي:

 االطالع على المستندات األصلية المستخدمة في التأكد من صحة البيانات والمعلومات
والحصول على صور ضوئية واضحة منها ،وتوقيع الموبف المختص على كل منها بأنها

صورة طبق األصل.

 التأكد من أن مستند تحقيق الشخصية سارأ المفعول ،وخال من كافة المباهر التي توحي
بالعبث به.

إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك
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 -2.5إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة لألشخاص االعتبارية
والترتيبات القانونية

أ ـ الحصول على المعلومات والمستندات الالزمة للتعرف على هوية المنشآت الفردية والشركات
المستندات المطلوبة

المعلومات
• االسم (السمة التجارية).

• مستخرج سارأ من السجل التجارأ.

• الشكل القانوني.

• البطاقة الضريبية.

• عنوان المقر الرئيسي.

• عقد التأسل ل ل لليس والنبام األسل ل ل للاسل ل ل للي أو الجريدة الرسل ل ل للمية

• طبيعة النشاط.

• ما إذا كان للمنش لأة أو الشللركة فروع في الخارج (تذكر
الدول).
• أرقام الهواتف.

• رخصة مزاولة النشاط (إن وجد).
المنشل ل ل للور بها عقد التأسل ل ل لليس والنبام األسل ل ل للاسل ل ل للي (وتلك

المنشور بها التعديالت التي تط أر عليهما).
• العقد االبتدائي (في حالة أن تكون الشركة تحت التأسيس)

• رقم الفاكس (إن وجد).

موقعا عليه من المؤس لسللين وموضللحا به حصللة كل منهم،

• البريد االلكتروني والموقع اإللكتروني (إن وجدا).

وسند الوكالة لوكيل المؤسسين.

• رقم البطاقة الضريبية ،وجهة إصدارها.

الشركة للشخص أو األشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها.

• رقم وتاريخ وجهة القيد في السجل التجارأ.

• المس ل ل ل ل ل للتندات الدالة على وجود تفويض من المنش ل ل ل ل ل للأة أو

• اسم وعنوان صاحب المنشأة والجنسية (أو الجنسيات) • مسل ل للتند تحقيق الشل ل للخصل ل للية لصل ل للاحب المنشل ل للأة (في حالة
التي يتمتع بها (في حالة المنشآت الفردية).

المنشآت الفردية).

• أسللماء األشللخاص الذين يشللغلون وبائف اإلدارة العليا • مس للتندات تحقيق الش للخص للية لألش للخاص الطبيعيين الذين
في الشخص االعتبارأ.

• المعلومات اآلتية بالنسبة للمستفيد الحقيقي:
أ.

يملكون حص لص مسلليطرة على الشللركة والتي تمثل %25
فأكثر من رأس مال الشركة (إن وجد).

أسللماء وعناوين وجنسلليات األشللخاص الطبيعيون • مسل ل ل للتندات تحقيق الشل ل ل للخصل ل ل للية الخاصل ل ل للة باألشل ل ل للخاص
الذين يملكون حصل ل ل لص مس ل ل لليطرة على الش ل ل للركة

الطبيعيي ن الذين يس ل ل ل لليطرون على الش ل ل ل للركة من خالل أية

والتي تمثل %25فأكثر من رأس مال الش ل ل ل ل ل للركة

وس ل ل ل ل ل للائل أخرن (إن وجدت) ،وذلك في حالة عدم امتالك

(إن وجد).

ب .أسللماء وعناوين وجنسلليات األشللخاص الطبيعيون

أأ ش للخص طبيعي لحص للة الملكية المش للار إليها في البند
السابق.

الذين يسل ل ل ل ل لليطرون على الشل ل ل ل ل للركة من خالل أية • مسل ل ل للتند تحقيق الشل ل ل للخصل ل ل للية الخاص برئيس مجلس إدارة

وس ل ل ل للائل أخرن (إن وجدت) ،وذلك في حالة عدم

الشل ل للركة أو من يشل ل للغل المنصل ل للب الذن يعادله ،وذلك في

المشار إليها في البند (أ).

السابقين.

امتالك أأ ش ل ل ل ل ل للخص طبيعي لحصل ل ل ل ل ل للة الملكيلة

حالة عدم تحديد أشل ل ل ل للخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين

ج .اس للم وعنوان وجنس للية رئيس مجلس إدارة الش للركة • نماذج التوقيع لألش ل ل ل ل للخاص المص ل ل ل ل للرح لهم بالتعامل على
أو من يش ل ل للغل المنص ل ل للب الذن يعادله ،وذلك في

إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك
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حالة عدم التوصل ل للل إلى أشل ل للخاص ينطبق عليهم
ما ورد بالبندين (أ) و (ب).
• الغرض من فتح الحساب.

• التعهد بالقيام بتحديث بيانات المنش ل للأة أو الش ل للركة فور
حدوث أية تغيرات بها أو عند طلب البنك لذلك.

ب ـ الحصول على المعلومات والمستندات الالزمة للتعرف على هوية األشخاص االعتبارية األخرى
والترتيبات القانونية:

في حالة األشخاص االعتبارية األخرن والترتيبات القانونية يتعين على البنك الحصول على المعلومات

والمسل للتندات المشل للار إليها في الجدول الوارد بالبند ( – 2.5أ) بما يتناسل للب مع طبيعة ونشل للاط كل نوع من
أنواع تلك األشللخاص االعتبارية والترتيبات القانونية ،على أن يتم اسللتيفاء أية معلومات أو مسللتندات أخرن

تعد الزمة لممارس ل ل ل ل للة نش ل ل ل ل للاطها ،ويتعين على البنك لدن التعرف على الترتيبات القانونية الحص ل ل ل ل للول على

المعلومات والمستندات القانونية التي يمكن من خاللها التعرف على الترتيب القانوني.
ويتعين أن يلتزم البنك لدن القيام بوجراءات التعرف على الهوية بما يأتي:

 فهم هيكل الملكية والسل ل ل ل ل ل لليطرة على العميل من األشل ل ل ل ل ل للخاص االعتبارية والترتيبات القانونية ،وتحديد
المستفيدين الحقيقيين منه.

 في حالة طلب إحدن المؤسسات الماليل ل لة (المحلية أو األجنبيل ل لة) فتح حساب لدن البنك فيتعين تطبيق
إجراءات التعرف على الهوية الخاصل ل للة باألشل ل للخاص االعتبارية واسل ل للتيفاء التراخيص الصل ل للادرة بمزاولة

النشاط من قبل السلطة الرقابية عليها ،على أن يراعى في حالة المؤسسات المالية األجنبية التأكد من
وجود تشل ل ل لريعات مالئمة لمكافحة غس ل ل للل األموال وتمويل اإلرهاب في الدولة األم للمؤسل ل ل لس ل ل للة المالية،

وخضوع تلك المؤسسة المالية للرقابة من سلطة رقابية بالدولة األم.

 بالنسبة للمستفيدين من الصناديق االستئمانية الذين يتم تحديدهم بفئة أو خصائص معينة ،ينبغي على
البنك الحصول على معلومات كافية تتعلق بهم بحيث يكون البنك على قناعة بأنه سيكون قاد ار على

التعرف على هوية المستفيد عند صرف العوائد له أو عندما ينوأ المستفيد ممارسة حقوقه المكتسبة
قانونا.

إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك
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ج ـ إجراءات التحقق
يتعين على البنك التأكد من صحة المعلومات المتوفرة عن العميل قبل بدء عالقة العمل ،أو إجراء

عمليللة لعميللل عللارض (على النحو الوارد بللاألحكللام العللامللة الواردة بهللذه اإلجراءات) ،وذلللك بللاسل ل ل ل ل ل للتخللدام
معلومات أو بيانات أو وثائق من مص للادر أخرن موثوق بها ومس للتقلة ،بما في ذلك المس للتندات المبينة في

الجداول الس للابقة ،مع مراعاة االطالع على المس للتندات األص لللية والحص للول على ص للور ض للوئية واض للحة
منها ،وتوقيع الموبف المختص على كل منها بأنها صورة طبق األصل.

 -3.5االستعانة بأطراف ثالثة في تطبيق إجراءات العناية الواجبة:
يجوز للبنك االستعانة بمؤسسة مالية أو جهة من أصحاب المهن واألعمال غير المالية ،في الداخل أو في
الخارج ،للتعرف على العميل والمس ل ل للتفيد الحقيقي وفهم طبيعة العمل ،على أن تقع المس ل ل للئولية النهائية عن
ذلك على البنك ذاته ،ويشترط على البنك في هذه الحالة القيام بما يأتي:
أ.

فور من تلك المؤس ل لسل للة أو الجهة على المعلومات الالزمة المتعلقة بالتعرف على
الحصل للول ا
العميل والمستفيد الحقيقي وفهم طبيعة العمل.

ب .اتخاذ خطوات كافية لالطمئنان إلى أن تلك المؤسسة أو الجهة سوف تقوم بدون تأخير عند
الطلب بتقديم صور مستندات التعرف على الهوية وغيرها من الوثائق ذات الصلة والمتعلقة

بمتطلبات العناية الواجبة بالعمالء.

ج .أن يطمئن البنك إلى أن تلك المؤسل ل لس ل للة أو الجهة تخض ل للع لرقابة واشل ل لراف ولديها إجراءات
مالئمللة تتوافق مع متطلبللات مجموعللة العمللل المللالي الخللاص ل ل ل ل ل ل للة بللالعنللايللة الواجبللة بللالعمالء

واالحتفاب بالسجالت.

د .في حالة وجود المؤس لسللة أو الجهة التي تتم االسللتعانة بها في دولة أخرن يتعين على البنك
األخذ في االعتبار ما يتوفر من معلومات عن مستون المخاطر في تلك الدولة.

 -4.5إجراءات التعرف على الهوية بالنسبة لعالقات المراسلة:
يتعين على البنك (بصفته البنك المراسل) اتخاذ إجراءات العناية الواجبة السالف ذكرها بالنسبة لأل شخاص

االعتبارية لدن إقامة عالقة مراسلة مصرفية باإلضافة إلى القيام بما يلي:

 الحصول على موافقة اإلدارة العليا للبنك قبل إقامة عالقة مراسلة جديدة.

 عدم الدخول في عالقة م ارسل ل ل لللة مع بنوك وهمية أو االس ل ل للتمرار في عالقة م ارسل ل ل لللة قائمة
معها ،أو مع البنوك التي تقدم خدمات المراسلة لبنوك وهمية ،ويتعين على البنك التوصل

إلى قناعة بأن البنك المستجيب ال يسمح بأن يتم استخدام حساباته من قبل بنوك وهمية.

إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك
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 جمع معلومات كافية عن البنك المسل ل ل للتجيب لتحقيق معرفة كاملة لطبيعة عمله والقيام من

خالل المعلومات المعلنة بتحديد نوع السمعة التي يتمتع بها ونوعية الرقابة التي تتم عليه،

ويتضللمن ذلك أيضللا معرفة ما إذا كان البنك المسللتجيب أو أيا من أعضللاء مجلس إدارته

أو مالكي الحصللة المسلليطرة به قد خضللعوا لتحقيقات بشللأن جرائم غسللل األموال أو تمويل

اإلرهاب أو أية جزاءات أو تدابير إدارية.

 تقييم الضوابط التي يستخدمها البنك المستجيب لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 فهم مسل للئولياته كبنك م ارسل للل وكذا مسل للئوليات البنك المسل للتجيب في مجال مكافحة غسل للل
األموال وتمويل اإلرهاب بشكل واضح.
 في حالة سل ل ل ل ل ل للماح البنك بتقديم خدمة حسل ل ل ل ل ل للابات الدفع الم ارسل ل ل ل ل ل لللة "Payable-Through

 ،"Accountsيتعين على البنك (بصلل ل ل للفته البنك الم ارسل ل ل ل للل) التوصل ل ل ل للل إلى قناعة بأن البنك

المسل للتجيب طبق التزامات العناية الواجبة تجاه عمالئه الذين لديهم إمكانية الوصل للول المباشل للر

إلى حسل ل للابات البنك الم ارس ل ل لل ،وأن البنك المسل ل للتجيب لديه القدرة على توفير معلومات العناية
الواجبة تجاه العمالء ذات الصلة للبنك الم ارسل عند طلبه.

 -6حتديث البيانات
أ .يتعين على البنك تحديث البيانات والمعلومات والمس ل ل ل للتندات التي حص ل ل ل للل عليها عند تطبيق هذه

اإلجراءات بصفة مستمرة وعلى نحو مالئم وفي أوقات مناسبة ،خاصة فيما يتعلق بفئات العمالء

مرتفعي المخاطر ،أخذا في االعتبار ما ورد في هذا الشل ل للأن بالبند ( )8من هذه اإلجراءات ،على
أن يراعى تخفيض مدة التحديث كلما ارتفعت درجة المخاطر.

ب .بالنس ل ل للبة للعمالء القائمين وعالقات العمل الحالية قبل سل ل ل لريان هذه اإلجراءات ،يتعين على البنك
تطبيق هذه اإلجراءات عليهم في أوقات تتناسل ل للب مع درجة المخاطر واألهمية النسل ل للبية ،أخذا في

االعتبار ما ورد في هذا الش ل ل ل للأن بالبند ( )8من هذه اإلجراءات ،مع مراعاة ما إذا كان قد س ل ل ل للبق
تطبيق إجراءات العنللايللة الواجبللة عليهم ،وتوقيللت هللذا التطبيق ،ومللدن كفللايللة البيللانللات التي تم

الحصول عليها في حينه.

ج .بالنسلللبة للبنوك الم ارسل لللة ،يتعين عليها تحديث البيانات والمس للتندات الخاصلللة بالبنوك المسلللتجيبة
بش للكل دورأ أو عند حدوث أية تغييرات أو بهور ش للكوك بش للأن البنك المس للتجيب في أية مرحلة

من مراحل التعامل.

إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك
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 -7الرقابة املستمرة للعمليات
يتعين على البنك وضل ل ل للع نبام داخلي يسل ل ل للمح له بالرقابة المسل ل ل للتمرة للعمليات ،بما يشل ل ل للمل فحص
العمليات التي تتم طوال فترة قيام العالقة مع العميل ،لض ل ل ل ل للمان اتس ل ل ل ل للاق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما

يتوافر لللدن البنللك من معلومللات عن العميللل ونمط نش ل ل ل ل ل ل للاطلله والمخللاطر التي يمثلهللا ،وكللذا معلومللات عن

مصدر األموال إذا اقتضى األمر.
ويتعين على البنك إيالء عناية خاصل للة لجميع العمليات المعقدة أو الكبيرة بصل للورة غير معتادة ،أو
أنمللاط العمليللات غير العللاديلة ،وذللك في األحوال التي ال يكون ألأ من هلذه العمليللات أو األنمللاط غرض

مشروع أو اقتصادأ واضح ،وتتضمن بعض صور هذه العمليات واألنماط المشار إليها كال مما يأتي:
 العمليات المعقدة أو الكبيرة مقارنة بطبيعة نشاط العميل وتعامالته السابقة.
 العمليات التي تجاوز أية حدود مالية يضعها البنك.

 -8نظم إدارة املخاطر اخلاصة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب:
 -1.8تقييم المخاطر:
يتعين على البنك اتخاذ خطوات مناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

التي يواجهها ،والمتعلقة بكل من المنتجات والخدمات المصل ل لرفية أو العمليات ،أو قنوات تقديم الخدمات أو

العمالء ،أو المناطق الجغرافية ،على أن يتضمن ذلك ما يلي:

 -االحتفاب بالمستندات المتعلقة بوعداد تقييم المخاطر.

 مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات الص ل ل لللة بغس ل ل للل األموال وتمويل اإلرهاب لدن تحديد مس ل ل للتونالمخاطر ونوع ومستون اإلجراءات التي يتعين اتخاذها للحد من تلك المخاطر.

 -تحديث تقييم المخاطر بصفة دورية ،ومتى دعت الحاجة إلى ذلك.

 توافر آليات مناسل ل ل ل ل ل للبة لتوفير المعلومات التي نتجت عن تقييم المخاطر لكل من البنك المركزأالمصرأ والوحدة.

 مراعاة إدراج المخاطر المرتفعة التي توصل ل ل ل ل ل لللت إليها نتائ التقييم الوطني للمخاطر وتحديثاته،وأية مخاطر مرتفعة أخرن يتم تحديدها على مستون الدولة ،وتتم موافاة البنك بها بشكل رسمي.
 -2.8مجاالت المخاطر
لللدن قيللام البنللك بتقييم مخللاطر غس ل ل ل ل ل ل للل األموال وتمويللل اإلرهللاب ،يتعين أن يتنللاول التقييم كللافللة

مجاالت المخاطر ،بحيث تتضمن كحد أدنى ما يلي:
إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك
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المخاطر المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات المصرفية أو العمليات أو قنوات تقديم الخدمة:
تتضمن المخاطر المتعلقة بهم والتي تتسم بومكانية استغاللها في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب،

بما يشل ل للمل المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو قنوات تقديم الخدمات الجديدة أو المبتكرة س ل ل لواء
التي يقدمها البنك أو يكون طرفا فيها.
 المخاطر المتعلقة بالعمالء
تتضللمن المخاطر المتعلقة بالعمالء ،أو تعامالتهم مع البنك ،أو القطاع الذأ ينتمون إليه ،ويتعين

على البنك لدن تحديده لتلك المخاطر االس للتناد إلى المعلومات التي تم الحص للول عليها من خالل
إجراءات التعرف على الهويللة والمعلومللات العللامللة المعروفللة أو المتللاحللة للبنللك ،وكللذلللك من خالل

متابعة نمط عمليات العمالء.

 المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة
تتضل ل ل ل ل ل للمن المخاطر المتعلقة بمكان إقامة العميل أو عمله ،ومصل ل ل ل ل ل للدر ووجهة العمليات التي يتم
تنفيذها.
وفيما يلي أمثلة للعوامل التي يمكن للبنك لدن تحديده لفئات المخاطر المرتفعة االسل ل ل ل ل ل للترش ل ل ل ل ل ل للاد بها في

المجاالت المشار إليها:

 -1.2.8المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات المصـــــــــرفية أو العمليات أو قنوات تقديم

الخدمات:

 الخدمات التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر مرتفعة من قبل الوحدة بالتنس ل ل ل لليق مع
البنك المركزأ المصرأ.

 الخدمات المصرفية الخاصة.
 عالقات العمل أو العمليات التي تتم وجها لوجه.
 -2.2.8مخاطر العمالء:
 العمالء غير المقيمين (سل ل ل لواء كانوا أش ل ل للخاص ل ل للا طبيعيين ،أو أش ل ل للخاص ل ل للا اعتباريين ،أو
ترتيبات قانونية الذين ال يوجد لهم محل إقامة أو عنوان دائم بمصر).

 األنشطة التي تتميز بكثافة التعامل النقدأ.

 هياكل ملكية الشركات التي تبدو غير اعتيادية أو معقدة مقارنة بطبيعة أعمالها.
 الجهات التي ال تهدف للربح.
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 -3.2.8المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة:
 الدول التي ليس لديها نبم س ل ل ل للليمة لمكافحة غس ل ل ل للل األموال وتمويل اإلرهاب ،والتي يتم
تحديدها من قبل مص ل للادر موثوق بها مثل التقارير المنش ل للورة بش ل للأن تقييم الدول من قبل

منبمات إقليمية أو دولية.

 الدول التي تخضع للعقوبات او حبر التعامل أو إلجراءات أخرن مماثلة (من قبل األمم
المتحدة مثال).

 الدول التي يتم تحديدها من قبل مص للادر موثوق بها على أنها تتص للف بوجود مس للتويات
عالية من الفساد.

 الدول أو المناطق الجغرافية التي يتم تحديدها من قبل مصل ل ل ل ل ل للادر موثوق بها على أنها
تتصف بوجود مستويات عالية من األنشطة اإلجرامية.

 الدول أو المناطق الجغرافية التي يتم تحديدها من قبل مصادر موثوق بها على أنها تقوم
بتوفير التمويل أو الدعم لألنشطة اإلرهابية أو التي تعمل بها المنبمات اإلرهابية.
 -3.8تصنيف العمالء وفقاً لفئات المخاطر

يتعين أن يتض ل للمن نبام إدارة المخاطر الخاص ل للة بغس ل للل األموال وتمويل اإلرهاب بالبنك تص ل للنيف

العمالء إلى فئات وفقا لدرجات المخاطر ،ووضع اإلجراءات الالزمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب
مع تلك الدرجات ،ويراعى في هذا الشأن – كحد أدنى  -تصنيف العمالء وفقا لثالث فئات كالتالي:
 عمالء ذوأ مخاطر مرتفعة.

 عمالء ذوأ مخاطر متوسطة.

 عمالء ذوأ مخاطر منخفضة.
ويتعين على البنك مراجعة تصل ل ل ل ل ل للنيف العمالء بشل ل ل ل ل ل للكل دورأ وفقا لدرجات المخاطر أو في حالة
حدوث تغيرات تسل للتدعى ذلك ،ويعتبر من هذه التغيرات تكرار بهور اسل للم العميل في التقارير المسل للتخرجة
عن العمليات غير العادية ،أو إخطار الوحدة عن عملية مشتبه فيها تتعلق بالعميل.

 4.8الحد من المخاطر

في ضوء ما يسفر عنه قيام البنك بتقييم المخاطر فيتعين عليه القيام بما يلي:
 وض للع س للياس للات ونبم ض للبط داخلي واجراءات معتمدة من مجلس اإلدارة بش للأن إدارة مخاطرغس ل ل للل األموال وتمويل اإلرهاب التي تم تحديدها من قبل البنك أو على مس ل ل للتون الدولة والحد

منها ،ومتابعة تنفيذ هذه السياسات والنبم واإلجراءات وتطويرها إذا تطلب األمر ذلك.
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 -التحقق من أن السل ل ل للياسل ل ل للات والنبم واإلجراءات الموضل ل ل للوعة إلدارة المخاطر تقوم على تحديد

المخللاطر وتقييمهللا والرقللابللة عليهللا واإلبالغ عنهللا وكللذلللك يتعين عليلله المراجعللة الللدوريللة لتلللك

السياسات والنبم واإلجراءات ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية إذا لزم األمر.

 تطبيق إجراءات عنللايللة واجبللة معززة عنللدمللا تكون مخللاطر غس ل ل ل ل ل ل للل األموال وتمويللل اإلرهللابمرتفعة (باالستعانة بما ورد بالبند  9من هذه اإلجراءات).

 -9إجراءات العناية املعززة
يتعين على البنك أن يفحص ،إلى أقص للى حد ممكن بص للورة معقولة ،خلفية وغرض جميع العمليات

المعقدة والكبيرة غير االعتيادية ،وجميع أنماط العمليات غير المعتادة ،التي ليس لها غرض اقتصلل للادأ أو

قانوني واضللح .ويتعين على البنك تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة عندما تكون مخاطر غسللل األموال
أو تمويل اإلرهاب مرتفعة ،بما يتفق مع المخاطر التي تم تحديدها .وينبغي عليه ،بشل ل ل ل ل ل للكل خاص ،زيادة
درجلة وطبيعللة متللابعللة عالقلة العمللل ،وذللك لتحللديلد ملا إذا كلانلت تلللك العمليللات أو األنش ل ل ل ل ل ل لطللة تبللدو غير

اعتيادية أو مشل ل ل ل ل ل للبوهة .وفيما يلي أمثلة إلجراءات العناية المعززة التي يمكن تطبيقها على عالقات العمل

مرتفعة المخاطر مع مراعاة أن تلك اإلجراءات تعد إجراءات إض ل للافية يتم اتخاذها باإلض ل للافة إلى إجراءات

العناية الواجبة المطبقة على كافة العمالء السالف بيانها:

 الحصل ل ل ل ل ل للول على معلوملات إض ل ل ل ل ل ل للافيلة عن العميلل (مثلل حجم األصل ل ل ل ل ل للول أو الممتلكلات،
والمعلومات المتاحة من خالل قواعد البيانات العامة ،واإلنترنت ،الخ).

 تخفيض دورية تحديث بيانات التعرف على هوية العمالء والمستفيد الحقيقي.
 الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة عالقة العمل المتوقعة.

 الحصول على معلومات حول مصدر األموال أو مصدر ثروة العميل.

 الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها.
 الحصول على موافقة اإلدارة العليا لبدء أو مواصلة عالقة العمل.

 تطبيق متابعة معززة لعالقة العمل ،من خالل تحديد أنماط العمليات التي تحتاج إلى المزيد
من الفحص ووضع ضوابط داخلية مشددة إذا لزم األمر.

 المطالبة ،قدر اإلمكان ،بس ل ل ل للداد الدفعة األولى من قيمة التعامل من خالل حس ل ل ل للاب باس ل ل ل للم
العميل لدن بنك آخر يخضل ل ل ل ل ل للع لنفس معايير مراعاة العناية الواجبة في التعرف على هوية

العمالء.
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ونورد فيمللا يلي إجراءات العنللايللة المعززة الواجللب اتخللاذهللا تجللاه بعض الفئللات التي تعللد بطبيعتهللا

مرتفعة المخاطر ،مع مراعاة أن تلك اإلجراءات تعد إجراءات إض للافية يتم اتخاذها باإلض للافة إلى إجراءات
العناية الواجبة الواردة في هذه اإلجراءات:
 -1.9األشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة
يتعين على البنك اتخاذ اإلجراءات التالية عند التعامل مع هؤالء األشل ل ل ل ل ل للخاص ،وكذا األشل ل ل ل ل ل للخاص

االعتبارية أو الترتيبات القانونية التي يملكون حصل ل ل ل للة مسل ل ل ل لليطرة فيها ،وأفراد عائالت هؤالء األشل ل ل ل للخاص،
والمتعاملون نيابة عنهم ،واألطراف ذوأ العالقات الوثيقة بهم ،بحيث تتضمن كحد أدنى ما يلي:

 -وضل ل ل ل ل ل للع نبم مالئملة إلدارة المخلاطر لتحلديد ما إذا كان العميلل أو المسل ل ل ل ل ل للتفيلد الحقيقي من

األشل ل ل للخاص ذوأ المخاطر بحكم مناصل ل ل للبهم العامة ،ويمكن في ذلك الشل ل ل للأن الحصل ل ل للول على
معلومات إضافية باالستعانة بالمصادر التالية:

 المعلومات المقدمة من العميل مباشرة أو أية جهات أخرن.
 االستعانة بمصادر المعلومات المتاحة للجمهور.

 االستعانة بقواعد البيانات االلكترونية المتضمنة معلومات عن هؤالء األشخاص.

 اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف على مص ل ل ل ل ل للدر ثروة وأموال العميل أو المس ل ل ل ل ل للتفيد الحقيقي الذأ تم
تحديد أنه من األشخاص ذوأ المخاطر بحكم مناصبهم العامة.

 الحص ل ل ل للول على موافقة اإلدارة العليا على قيام عالقة العمل مع العميل أو مواص ل ل ل لللة عالقة العمل
معه (بالنسبة للعمالء الحاليين) بعد التشاور مع إدارة االلتزام بالمركز الرئيسي.

 المتابعة المعززة لحسل للابات تلك الفئة من العمالء بصل للورة مسل للتمرة ومكثفة ،وذلك من خالل تقارير
دورية لمتابعة النشللاط على حسللاباتهم ،واالسللتعانة في ذلك بالوسللائل التكنولوجية الحديثة متى كان
ذلك مناسبا.
 -2.9األشخاص الذين ينتمون إلى دول مرتفعة المخاطر
 يتعين على البنك اتخاذ إجراءات عناية معززة متناسل ل ل ل ل ل للبة مع درجة المخاطر (وفقا لما ورد
بالبند  9من هذه اإلجراءات) بالنس ل ل ل ل للبة لعالقات العمل والعمليات التي تتم مع األش ل ل ل ل للخاص

الطبيعيين أو االعتباريين (بما يش ل ل للمل المؤسل ل ل لس ل ل للات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة
العمل المالي إلى اتخاذ ذلك اإلجراء بشل ل ل ل ل ل للأنها (وفقا للبيان الدورأ الذأ تتم موافاة البنك به
من قبل الوحدة).

 يتعين على البنك اتخاذ تدابير مضادة ( )Counter Measuresمتناسبة مع درجة المخاطر
بالنسل ل للبة للدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك اإلجراء بشل ل للأنها ،أو الدول

التي يثار بش ل ل ل للأنها مخاوف متعلقة بأوجه ض ل ل ل للعف في نبم مكافحة غس ل ل ل للل األموال وتمويل
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اإلرهلاب (وفقللا للبيللان اللدورأ اللذأ تتم موافلاة البنللك بله من قبللل الوحلدة ،أو المخللاوف التي
يحلددها البنلك ذاته) ،وكذا الدول األخرن التي تتم موافاة البنلك بهلا من قبلل الوحدة أو من

قبل البنك المركزأ المصرأ ،وتشمل التدابير المضادة التي يمكن اتخاذها ما يلي:

 oالحصول على موافقة اإلدارة العليا على قيام عالقة العمل أو مواصلة عالقة العمل
مع العمالء الذين ينتمون لهذه الدول.

 oعدم إنشاء فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل للبنك في هذه الدول.

 oالحد من عالقات العمل أو العمليات المالية مع هذه الدول أو األشل للخاص المنتمين
اليها.

 oعدم قيام البنك باالعتماد على أطراف ثالثة متواجدة في هذه الدول للقيام بوجراءات
العناية الواجبة تجاه العمالء.

 oاعادة النبر في عالقات المراسلة المصرفية القائمة بهذه الدول لتعديلها ،أو إنهائها
إذا اقتضى األمر.

 يمكن للبنك تطبيق إجراءات العناية المعززة وتدابير مض ل ل ل للادة متناس ل ل ل للبة مع درجة المخاطر
بالنسبة للدول التي يثار بشأنها مخاوف من قبل البنك ذاته.



 -3.9استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة
 يتعين على البنك تحديد وتقييم مخاطر غس للل األموال وتمويل اإلرهاب التي تنش للأ عن تطوير منتجات
وممارس ل للات جديدة بما يش ل للمل الوس ل للائل الحديثة لقنوات تقديم الخدمات وتلك المخاطر التي تنش ل للأ عن

استخدام تقنيات حديثة أو متطورة لمنتجات جديدة أو قائمة.

 يتعين على البنللك إجراء تقييم لمخللاطر هللذه المنتجللات والممللارس ل ل ل ل ل ل للات والتقنيللات قبللل بللدء إطالقهللا أو
استخدامها ،واتخاذ إجراءات مناسبة إلدارة هذه المخاطر والحد منها.

 -10قواعد خاصة بالتحويالت اإللكرتونية
 -1.10في حالة إرسال التحويل
أ .يتعين على البنك مرسل ل ل ل ل ل للل التحويل ،س ل ل ل ل ل ل لواء تم التحويل إلى الداخل أو الخارج ،الحصل ل ل ل ل ل للول على
المعلومات الخاصل ل للة بالشل ل للخص طالب التحويل ،والتحقق من دقتها واالحتفاب بها ،وادراجها بالكامل

في النموذج الذأ يتم التحويل من خالله ،وتتمثل تلك المعلومات فيما يأتي:
 اسم طالب التحويل.
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 رقم حساب طالب التحويل المستخدم في التحويل (أو رقم إشارأ مميز يسمح بتعقب التحويل
إذا لم يكن هناك حساب).

 عنوان طالب التحويل ،أو رقم مستند تحقيق الشخصية الخاص به ،أو تاريخ ومحل الميالد.
 الغرض من التحويل.

 اسم المستفيد من التحويل.
 رقم حساب المستفيد المستخدم في تلقى التحويل (أو رقم إشارأ مميز يسمح بتعقب التحويل
إذا لم يكن هناك حساب).

ب.يجوز للبنك مرسللل التحويل االعتماد على المعلومات التي سللبق الحصللول عليها من خالل إجراءات

التعرف على هوية العميل السللتيفاء أيا من المعلومات المطلوبة بالبند السللابق متى كان ذلك مناس لبا
دون الحاجة إلى تكرار الحصول على تلك المعلومات والتحقق منها عند تنفيذ التحويل.

ج .في حالة إرسلل ل للال عدة تحويالت كدفعة واحدة بناء على طلب نفس العميل ،فيجب أن تتضل ل ل للمن تلك
الدفعة من التحويالت المعلومات التي تم استيفائها من طالب التحويل المبينة بالبند (أ).

د .في حال عدم قدرة البنك مرسللل التحويل على اسللتيفاء االلتزامات (أ حتى ج) ،يتعين عليه عدم تنفيذ
عملية التحويل.

ه .يجب على البنك مرسل ل ل للل التحويل االحتفاب بكافة المعلومات عن طالب التحويل والمسل ل ل للتفيد التي تم
الحصول عليها.

و .تسل للرأ البنود السل للابقة على التحويالت التي تسل للتخدم فيها بطاقة االئتمان أو الخصل للم كنبام دفع في
تحويل النقود.
 -2.10في حالة تلقي التحويل
أ .يتعين على البنك متلقي التحويل تبني تدابير متابعة معقولة الحقة  -أو لحبية إذا كان ذلك ممكنا
 -لتحديد التحويالت غير المصللحوبة بالمعلومات الكاملة عن كل من طالب التحويل والمسللتفيد منه

الواردة بالبند(-1-10أ).

ب.يتعين على البنك متلقي التحويل التحقق من هوية المستفيد من التحويل (إذا لم يكن قد سبق التحقق
منهللا ضل ل ل ل ل ل للمن إجراءات التعرف على الهويللة والتحقق منهللا المنصل ل ل ل ل ل للوص عليهللا بهللذه اإلجراءات)،

واالحتفاب بهذه المعلومات وصللور المسللتندات التي تم الحصللول عليها لمدة خمس سللنوات من تاريخ
ورود التحويل.

ج .يتعين على البنك متلقي التحويل تبني سياسات واجراءات مبنية على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ
أو رفض أو تعليق تحويل ال يتض للمن المعلومات المطلوبة بش للأن كل من طالب التحويل والمس للتفيد،
وكذلك تحديد إجراءات المتابعة المناسبة التي يتم اتخاذها في كل حالة.
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 -3.10في حالة أن يكون البنك وسيطاً في سلسلة الدفع

أ .يتعين على البنك الوسيط التأكد من تضمن رسالة التحويل كافة المعلومات الخاصة بكل من طالب
التحويل والمستفيد.

ب.في حالة وجود قيود فنية تحول دون تضل للمن رسل للالة التحويل معلومات طالب التحويل أو المسل للتفيد،

يتعين على البنك الوسلل ل ل ل لليط االحتفاب بكافة المعلومات التي تلقاها من الجهة مرسل ل ل ل ل لللة التحويل لمدة

خمس سنوات على األقل من تاريخ تنفيذ ذلك التحويل.

ج .يتعين على البنك الوسل ل ل ل ل ل لليط اتخاذ تدابير معقولة لتحديد التحويالت التي ال تتضل ل ل ل ل ل للمن المعلومات
المطلوبة بش ل ل ل ل ل للأن كل من طالب التحويل أو المس ل ل ل ل ل للتفيد ،على أن تتس ل ل ل ل ل للق هذه التدابير مع اآلليات

المسل ل ل ل ل ل للتخدمة للتعامل مع التحويالت بصل ل ل ل ل ل للورة إلكترونية مباش ل ل ل ل ل ل لرة دون اتخاذ أيه إجراءات يدوية

(.)Straight Through Processing

د .يتعين على البنك الوسيط تبني سياسات واجراءات مبنية على المخاطر لتحديد الحاالت التي يتم فيها
تنفيذ أو رفض أو تعليق تحويل ال يتضمن المعلومات المطلوبة بشأن كل من طالب التحويل أو

المستفيد ،وكذلك إجراءات المتابعة المناسبة التي يتم اتخاذها في كل حالة.

 -4.10التحويالت ذات العالقة باألشخاص والجهات المدرجين على القوائم السلبية
يتعين على البنك وضع السياسات والنبم واإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالتحويالت ذات

العالقة باألشخاص والجهات المدرجين على القوائم السلبية ،بما يشمل قيام البنك مرسل التحويل
الكشف عن مدن إدراج طالب التحويل على القوائم السلبية قبل تنفيذ التحويل ،والبنك متلقي التحويل

الكشف عن مدن إدراج المستفيد على القوائم السلبية قبل الصرف له أو اإلضافة لحسابه ،على أن

يتخذ البنك ما يلزم من إجراءات في هذا الصدد وفقا ألحكام القوانين واللوائح واإلجراءات واآلليات

ذات الصلة.

إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك
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