
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 فربايرإصدار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (1)    إجراءات العناية الواجبة بعمالء شركات الصرافة واجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل يف النقد األجنيب

 المحتويات جدول
 

 2 ...................................................................................................................................... تقديم:

 3 ............................................................................................................................. املصطلحات -1

 4 ...................................................................................................... العاملنيحتقيق كفاءة ونزاهة  -2

 5 ................................................................................................................ سياسة قبول العمالء -3

 5 ............................................................................................................................ أحكام عامة -4

 8 .................................................................................................................. التعرف على اهلوية -5

 8 ............................... إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة لألشخاص الطبيعيين -1.5

 9 .......... إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة لألشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية -2.5

 10 .................................................................................................................... حتديث البيانات -6

 10 ...................................................................................................... الرقابة املستمرة للعمليات -7

 11 .................................................................. ظم إدارة املخاطر اخلاصة بغسل األموال ومتويل اإلرهابن -8

 11 ............................................................................................................. تقييم المخاطر -1.8

 11 ......................................................................................................... مجاالت المخاطر -2.8

 12 ........................................................................................................... مخاطرالحد من ال 3.8

 13 ........................................................................................................... إجراءات العناية املعززة -9

 13 ......................................................................... األشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة -1.9

 14 ...................................................................... األشخاص الذين ينتمون إلى دول مرتفعة المخاطر -2.9

 
 

 

  

 



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (2)    إجراءات العناية الواجبة بعمالء شركات الصرافة واجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل يف النقد األجنيب

 شركات الصرافة بعمالء إجراءات العناية الواجبة 
األجنيبواجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل يف النقد   

 

                                                      :تقديم
 

( وفي البند )وتعديالته  2002لسنة  80حدد قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 
شركات الصرافة والجهات األخرى منها و  ،( المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكامه1من المادة )
ة التزامات محدد (9و 8)وفرض على هذه المؤسسات في المادتين  ،بالتعامل في النقد األجنبيالمرخص لها 

ذات  جراءات العناية الواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد واإلجراءاتإوضع النظم الكفيلة بتطبيق أولها 
 .الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
ر الصاااااااادرة بقرا المشاااااااار إليه سااااااالفالالئحة التنفيذية للقانون ( من ا3( من المادة )13ونص البند )

جراءات العناية إوضاااااااااااع وحدة العلى أن "تتولى  اوتعديالته 2003لسااااااااااانة  951رئيس مجلس الوزراء رقم 
ة بمكافحة غساااااااال األموال وتمويل الواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد والضااااااااوابط واإلجراءات ذات الصاااااااال

ال بالتنسااايق مع السااالطات الرقابية من التزام المؤساااساااات المالية وأصاااحاب المهن واألعمرهاب، والتحقق اإل
 ."غير المالية بها

 
المعايير الدولية في مجال مكافحة غسااال بشااا ن والتطورات العالمية  لما تفرضاااه المساااتجداتنظرًا و 

مل والجهات المرخص لها بالتعاشركات الصرافة وكذا الممارسة العملية من جانب  األموال وتمويل اإلرهاب
غسل  طروأخذًا في االعتبار النتائج التي تم التوصل إليها من خالل التقييم الوطني لمخا في النقد األجنبي

وال نظم مكافحة غساااااااااااااال األموتعزيز  وتعزيزًا التباع المنهج القائم على المخاطر األموال وتمويل اإلرهاب،
ن مالنسخاة المعدلة  وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أمناءمجلس اعتمد فقد  ،وتمويل اإلرهاب

لنقد شاااركات الصااارافة والجهات األخرى المرخص لها بالتعامل في الكافة إجراءات العناية الواجبة بالعمالء 
 (.2020األول من مارس )بتاريخ  التي انعقدتبجلسته األجنبي، 

 
 يتعين على كافة ،األموال والئحته التنفيذية سااااااااااااااالفة البيانوتطبيقًا ألحكام قانون مكافحة غساااااااااااااال 

ءات اإلجراذه ه حكام ، االلتزام بشركات الصرافة والجهات األخرى المرخص لها بالتعامل في النقد األجنبي
اب تحقيقًا لألهداف المتوخاة في مجال مكافحة غساااااااااااااال األموال وتمويل اإلره ،ومراعاتها وتنفيذها بكل دقة

 مخاطر هاتين الظاهرتين.ل اً وتالفي
    



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (3)    إجراءات العناية الواجبة بعمالء شركات الصرافة واجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل يف النقد األجنيب

 

                                                 املصطلحات -1
 

 :ءاتاإلجراهذه سياق تنفيذ  فييكون لكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين لها أدناه 
 

 :الشركة
الخاضاااااااعة ألحكام قانون  شاااااااركات الصااااااارافة والجهات األخرى المرخص لها بالتعامل في النقد األجنبي

 .مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية وتعديالتهما
 

 املستفيد احلقيقي:
الشااااااخص الطبيعي الذي تؤول له فعليًا ملكية العميل أو الساااااايطرة عليه أو الشااااااخص الطبيعي الذي يتم 

 عنه بما في ذلك األشااااخاص الذين يمارسااااون بالفعل ساااايطرة فعالة على العميل سااااواء تنفيذ عملية نيابةً 
 .كان العميل شخًصا اعتباريًا أو ترتيًبا قانونياً 

 

 اجلهات اليت ال تهدف للربح:
تجميع أو إنفاق  يف يتقوم أو تشاااترك بشاااكل أسااااساااأو مؤساااساااة  يقانون أو ترتيب اعتباريشاااخص  أي 

 مالغيرها من األنشاااااااااطة أو األعأو  اجتماعيةاألموال ألغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو 
 تحقيق ربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة خاصة.أساسية دون أن تستهدف بصفة 

 

 الوحدة:
المركزي المصاااااري بموجب قانون مكافحة  بنكالالمنشااااا ة ب وحدة مكافحة غسااااال األموال وتمويل اإلرهاب

 .غسل األموال وتعديالته
 

 :القانونية الرتتيبات
قة وتعد الصاااااااناديق االساااااااتئمانية عال ،أو أية ترتيبات قانونية مماثلة( Trusts)الصاااااااناديق االساااااااتئمانية 

صي بإدارة أموال مملوكة للموصي لمصلحة مستفيد و إلى يعهد من خاللها  قانونية تنش  من قبل موص  
الصااااااااااااااندوق وتحديد  علىأو أكثر ويمكن أن تتضاااااااااااااامن هذه العالقة القانونية تحديد رقيب مسااااااااااااااتقل 

 . هاختصاصات
 

 :(PEPs)العامة  األشخاص ذوو املخاطر حبكم مناصبهم
الذين ساابق أن أسااندت هم األشااخاص المسااند إليهم مناصااب عامة رفيعة محليًا أو في دولة أجنبية، أو 

ي الحكومة مساااااائولوكبار  ،وكبار السااااااياساااااايين ،إليهم هذه المناصااااااب، مثل رؤساااااااء الدول أو الحكومات
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  (4)    إجراءات العناية الواجبة بعمالء شركات الصرافة واجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل يف النقد األجنيب

ين التنفيذيين بالشاااااااركات مسااااااائول، وكبار الين في الجهات القضاااااااائيةمسااااااائولن والين العساااااااكرييمسااااااائولوال
 ين البارزين باألحزاب السياسية.مسئولوال ،المملوكة للدولة

 

، أو الذين سبق أن أسندت إليهم هذه رفيعة من قبل منظمة دولية مناصبإليهم  المسنداألشخاص وكذا 
و ويقصااد بذلك أعضاااء اإلدارة العليا مثل المديرين ونواب المديرين وأعضاااء مجلس اإلدارة أ ،المناصااب

  .المناصب التي تعادلها
 

لفئات ل بالنساااااااابةمناصااااااااب متوسااااااااطة أو أقل  المسااااااااند اليهم األشااااااااخاصوال ينطبق هذا التعريف على  
 المذكورة.

 

 القوائم السلبية :

، وتعديالته2015لساااااااااااااانة  8تشاااااااااااااامل قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم 
ار وتمويل انتشااااا وتمويله اإلرهاببوالقوائم الصاااااادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصااااالة 

 ضرورة الرجوع إليها. ترىأو  شركةالعدها ت ىالدمار الشامل، وأية قوائم أخر  أسلحة

 
 

                                   حتقيق كفاءة ونزاهة العاملني -2
لضااااامان  اضاااااع إجراءات تضااااامن جمع معلومات كافية عن العاملين لديهتأن  شاااااركةالينبغي على 

  ما يلي: كحد أدنىتلك اإلجراءات تضمن حيث تب، مستويات مرتفعة من الكفاءة والنزاهة لديهم
  مخلة بالشاااااااااارف أو األمانة ما لم يكن قد رد  اتأو عقوب جنائية اتعقوبل عدم تعرضااااااااااهمالتحقق من

 .م عند التعييناعتباره مإليه

  إن وجد( خالل فترة عملهم السااااااابقسااااااالمة ساااااالوكهم المهني اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف على( ،
جراءات اإل، أو غيرها من ةتوصااااي اتخطابشااااهادات أو ، أو طلب االسااااتفسااااار من جهة العملمثل 
 .مناسبة في هذا الش ن شركةالراها ت التي

 خطار  الالزمة الداخليةاإلجراءات  اتخاذو ة، بصاااااافة دوري هممتابعة التعامالت على حسااااااابات  الوحدةوا 
  فيها.مشتبه قيامهم بعمليات  لدى

  على القوائم السلبية.أيا منهم  عدم إدراجالت كد من 
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                                         سياسة قبول العمالء -3
جراءات واضااااااحة لقبول عمالئهوضااااااع ساااااايا شااااااركةاليتعين على  ، على أن تتضاااااامن تلك اسااااااات وا 

أخذًا في  شااااااركةالالعمالء الذين يمكن أن يشااااااكلوا خطرًا أكبر على  لفئاتالسااااااياسااااااات واإلجراءات وصاااااافًا 
ويجااب أن يراعى بااالنساااااااااااااابااة للعمالء ذوي المخاااطر  ،اإلجراءاتمن هااذه  (8)االعتبااار مااا ورد في البنااد 

، كما يجب أن العمالءاية الواجبة بالعنإجراءات تطبيق عناية خاصاااااااااااااااة لدى  شااااااااااااااركةالولي تالمرتفعة أن 
 اتعرضه نتيجة عالقة عملإنشاء فيها  شركةالقبل تتتضمن سياسة قبول العميل تحديد الظروف التي قد ال 

إرسال إخطار اشتباه إلى  فيتمويل اإلرهاب، والنظر  وألمستويات غير مقبولة من مخاطر غسل األموال 
 .الوحدة

 
                                     أحكام عامة -4

 .صورية أو وهميةتبدو  أسماءمجهولة أو ب سماء التعامل مع عمالء  عدم شركةاليتعين على  1.4

 على العميل، سااواًء كان شااخصااًا طبيعيًا أو إجراءات العناية الواجبةيتعين على الشااركة تطبيق  2.4
 :في األحوال اآلتيةاعتباريًا أو ترتيبا قانونيا، 

 أن على األجنبي، بالنقد يعادله ما أو مصري جنيه ألف 200 مبلغ تجاوزعمليات تتنفيذ  .أ
 واحدة معاملة صااااورة في المعامالت فيها تتم التي الحاالت القيمة هذه حساااااب في يراعى

 المبلغ العملية تجاوز عدم حالة وفي البعض، ببعضااااااااااااااها مرتبطة تبدو معامالت عدة أو
 صااااااورة على والحصااااااول وعنوانه العميل اساااااام اسااااااتيفاء الشااااااركة على يتعين إليه المشااااااار
 المختص الموظف، وتوقيع له الشاااخصاااية لتحقيق يالرسااام المساااتندواضاااحة من ضاااوئية 
 .األصل طبق صورة ب نهاعليها 

أو تمويل  ااألصاااالية المرتبطة به مأو الجرائ وجود اشااااتباه في ارتكاب جريمة غساااال أموال .ب
، مع الساااااااااااااااابقحتى في حالة قيام العميل بعملية أقل من الحد المبين في البند  إلرهابا

على االعتقاد  امؤشاااااااارات معقولة تحمله الشااااااااركةتوافر لدى تمراعاة أنه في األحوال التي 
تعين تطبيق إجراءات العناية الواجبة من شاااا نه أن يفصااااح للعميل عن هذا االشااااتباه يب ن 

 ، مع ضرورة إرسال إخطار اشتباه إلى الوحدة.هذه اإلجراءات عدم تطبيق لشركةعلى ا

التصرف نيابة عن العميل )سواء كان العميل شخصًا طبيعيًا أو  يفي حالة طلب شخص طبيع 3.4
 صيناق لألشخاص اً قانوني ممثال، أو وكيال هذا الشخص كاناعتباريًا أو ترتيبًا قانونيًا( سواء 

 الوكيأو ، أو الترتيب القانوني الشخص االعتباري عن بالتوقيع (، أو مفوضاً القصر مثل) األهلية
 شركةأو ب ي صفة أخرى، يتعين على ال ،(الت سيس تحت الشركة تكون أن حالة في) لمؤسسينل

 ما يلي:
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  (6)    إجراءات العناية الواجبة بعمالء شركات الصرافة واجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل يف النقد األجنيب

o .التحقق من أن هذا الشخص مصرح له بذلك 

o  طبق على هذا الشخص ذات إجراءات التعرف على هوية العمالء من األشخاص تأن
 (.1-5واردة بهذه اإلجراءات )البند الطبيعيين والتحقق منها ال

التعرف على هوية المسااااااااتفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من  شااااااااركةاليتعين على  4.4
بما ومسااااااااااتقلة موثوق بها  أخرى من مصااااااااااادر أو وثائق هويته باسااااااااااتخدام معلومات أو بيانات

 .على ذلك المستفيد الحقيقي تقد تعرف اإلى قناعة ب نه شركةاليضمن وصول 

يتعين على الشااااااااااااااركة فهم هيكل الملكية والساااااااااااااايطرة على العميل من األشااااااااااااااخاص االعتبارية  5.4
 والترتيبات القانونية، وتحديد المستفيدين الحقيقيين منه.

أن تشمل إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها بالنسبة للصناديق يراعى  6.4
والرقيب ، ((Trustee، والوصي ((Settlorستئماني منشئ الصندوق االتئمانية كل من االس

Protector)) والمسااااااتفيدين ،Beneficiaries)) ، وأي شااااااخص طبيعي  خر له ساااااايطرة
األشااااااخاص الذين يحتلون مواقع مساااااااوية أو شاااااابيهة  ، وكذايعلى الصااااااندوق االسااااااتئمان فعالة

 .الترتيبات القانونيةبالنسبة للنوعيات األخرى من 

الحصول على أية معلومات أخرى  شركةللويمكن ، العمليةفهم الغرض من  شركةاليتعين على  7.4
 رى ضرورة الحصول عليها لتحقيق هذا الغرض.ت

نموذج التعرف على العميل لبدء تقديم الخدمة اساااااااااتيفاء بيانات  الت كد من الشاااااااااركةيتعين على   8.4
الشخص المصرح له والتوقيع عليه من قبل العميل أو  كافة الفروع()نموذج موحد لدى بالكامل 

 عن بالتوقيع(، أو المفوض القصااااااار مثل) األهلية ناقصاااااااي لألشاااااااخاصبذلك كالممثل القانوني 
 تحت الشااركة تكون أن حالة في) لمؤسااسااينالشااخص االعتباري أو الترتيب القانوني، أو وكيل ا

 .وذلك أمام الموظف المختص، (الت سيس

مسااااااااتندات التي تم بالو بالنموذج المشااااااااار إليه في البند السااااااااابق يتعين على الشااااااااركة االحتفاظ  9.4
وأية مسااااتندات أو سااااجالت أو ملفات أخرى جراءات، هذه اإلالحصااااول عليها من خالل تطبيق 

العمالء، وكذا بيانات العمليات التي تتم معهم  صاااااااااور المراساااااااااالت معمرتبطة بهذا الشااااااااا ن، و 
الشااااااااااااااروط التي حددتها األحكام والنصااااااااااااااوص ذات ب، وذلك للمدة و ل تم إجراؤهونتائج أي تحلي

 العالقة.
الحصااول على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بنشاااط العميل، مع عدم قبول  شااركةاليتعين على  10.4

 التعبيرات الغامضة التي ال يتضح منها نشاط ظاهر له.

ة الحصااااااول من العميل على أي ،راه الزماً توفقًا لما  ،جراءاتهذه اإل اتنفيذهلدى  شااااااركةلليجوز  11.4
 . بهذه اإلجراءاتمعلومات أو مستندات إضافية غير واردة 



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (7)    إجراءات العناية الواجبة بعمالء شركات الصرافة واجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل يف النقد األجنيب

في  االستمرارعدم البدء أو عليها يتعين  تطبيق هذه االجراءاتعلى  الشركةفي حال عدم قدرة  12.4
ه، والنظر في إرساااااااال إخطار اشاااااااتباه صاااااااالحأي عالقة عمل مع العميل أو تنفيذ أي عمليات ل

 .بش نه إلى الوحدة وفقًا ألسباب عدم استيفاء تلك اإلجراءات

يتم تساااااااااااجيل كافة المعلومات، وحفظ كافة المساااااااااااتندات المتعلقة بإجراءات التعرف على الهوية  13.4
 .بطريقة مالئمة والتحقق منها

إجراءات يشااااامل يتعين على الشاااااركة تطبيق برامج لمكافحة غسااااال األموال وتمويل اإلرهاب بما  14.4
العنااايااة الواجبااة، على أن تاا خااذ هااذه البرامج بعين االعتبااار مخاااطر غساااااااااااااااال األموال وتموياال 

 السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية التالية:تتضمن بحيث اإلرهاب وحجم األعمال 

o  (.إداري عاليمستوى ذو ترتيبات إلدارة االلتزام )من ضمنها تعيين مسئول االلتزام 

o  للفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين العاملين.إجراءات 

o  لتدريب العاملين. ةمستمر برامج 

o .وحدة تدقيق مستقلة الختبار النظام 

وضااااااااع نظام  اإذا كانت الشااااااااركة ت خذ شااااااااكل مجموعة مالية منشاااااااا ة في مصاااااااار، فيتعين عليه 15.4
يطبق من أو الخارج بالداخل لمكافحة غساااااال األموال وتمويل اإلرهاب على مسااااااتوى المجموعة 

 قبل كل فروعها وشركاتها التابعة يتضمن ما يلي:

جراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة (أ دارة مخاطر غسااااااال  ساااااااياساااااااات وا  وا 
 األموال وتمويل اإلرهاب.

والشااااااااركات التابعة  الفروع من والعمليات بالعمالء المتعلقة المعلومات السااااااااماح بتوفير (ب
على مساااااااااتوى  و/أو مكافحة غسااااااااال األموال وتمويل اإلرهاب االلتزام والتدقيقلوظائف 

المجموعااة، عناادمااا يكون ذلااك ضااااااااااااااروريااًا ألغراض مكااافحااة غسااااااااااااااال األموال وتمويال 
اإلرهاب، وينبغي أن يتضااااااامن ذلك المعلومات وتحليل التقارير أو األنشاااااااطة التي تبدو 

الفروع والشااااااركات  تلقىتنبغي أن غير عادية )في حال تم إجراء ذلك التحليل( وكذلك ي
التابعة مثل هذه المعلومات من تلك الوظائف على مسااااااااااااااتوى المجموعة وبما يتالءم 

 .ويتناسب مع إدارة المخاطر

وضاااع ضااامانات كافية للحفاظ على سااارية المعلومات المتبادلة وكيفية اساااتخدامها، بما  (ج
 التنبيه. لعدم ضمانات يشمل

قوم بتقديم ا أن تيمكن له جزءًا من مجموعة مالية منشااااااااا ة بالخارج، الشاااااااااركةكون تفي حالة أن  16.4
ليها بالبندين )أ، ب( بالبند السااااابق على مسااااتوى المجموعة ككل وذلك في إالمعلومات المشااااار 

 حالة توافر كافة الشروط الواردة بالبند المذكور. 
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  (8)    إجراءات العناية الواجبة بعمالء شركات الصرافة واجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل يف النقد األجنيب

 التي تمتلك أغلبية فيها يتعين على الشااااااااااركة الت كد من أن فروعها الخارجية وشااااااااااركاتها التابعة 17.4
بما  العناية الواجبة، إجراءات، بما يشاااااامل تطبق تدابير مكافحة غساااااال األموال وتمويل اإلرهاب

يتفق مع المتطلبات المفروضاااااااااااااااة في الدولة األم، عندما تكون متطلبات الحد األدنى لمكافحة 
 الذي تسمح به قوانين منها، بالقدرشدة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الدولة المضيفة أقل 

ذا كانت الدولة المضااااااايفة ال تسااااااامح بالتنفيذ المالئم لتدابير مكاف حة ولوائح الدولة المضااااااايفة، وا 
غسااااااااال األموال وتمويل اإلرهاب بشاااااااااكل يتوافق مع متطلبات الدولة األم يتعين على المجموعة 

بالغ المالية تطبيق إجراءات إضااااافية مناساااابة إلدارة مخاطر غساااال األموال وتموي ل اإلرهاب، وا 
 السلطات الرقابية في الدولة األم بذلك.

وضاااع الساااياساااات والنظم واإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة باألشاااخاص الشاااركة يتعين على  18.4
 الكشف عن مدى إدراج العميلقيام الشركة بوالجهات المدرجين على القوائم السلبية، بما يشمل 

 مع مراعاة إعادةو/ أو المساااااتفيد الحقيقي )حساااااب األحوال( على القوائم السااااالبية قبل التعامل، 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الصاااااااادد  ،تحديث على تلك القوائم أيالكشااااااااف لدى إجراء 

 وفقا ألحكام القوانين واللوائح واالجراءات واآلليات ذات الصلة.

 
 

                                     التعرف على اهلوية -5
 إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة لألشخاص الطبيعيين -5.1
 

  أ ـ الحصول على المعلومات الالزمة للتعرف على الهوية

 الحصول على المعلومات والمستندات الواردة في الجدول التالي: شركةاليتعين على 

 المستندات المطلوبة المعلومات
  .االسم بالكامل وفقًا لمستند تحقيق الشخصية 
 .الجنسية )أو الجنسيات( التي يتمتع بها                     
 .تاريخ ومحل الميالد                  
 .)النوع )ذكر/أنثى 
 الدائم الحالي. محل اإلقامة 
 .)أرقام الهواتف )وأرقام المحمول إن وجدت 
 .المهنة أو الوظيفة 
 .جهة وعنوان العمل 
 هرقم المستند الرسمي لتحقيق الشخصية ونوع. 

 .الغرض من العملية 

المستند الرسمي لتحقيق الشخصية )بطاقة الرقم القومي  •
البطاقة  -لالجئين  وثائق السفر -جواز السفر  -

 للقوات المسلحة(. العسكرية

الذين يصرح  شخاصالمستندات الالزمة لتفويض األ •
لهم العميل بالتعامل )إن وجدوا(، وعلى األخص توكيل 

 رسمي.

االطالع على ت شيرة الدخول إلى البالد )أو إقامة(  •
سارية المفعول والحصول على صورة طبق األصل 

 )بالنسبة للعمالء األجانب(. منها
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  (9)    إجراءات العناية الواجبة بعمالء شركات الصرافة واجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل يف النقد األجنيب

 

 ب ـ إجراءات التحقق 
 وذلك العمل، عالقة بدء قبل العميل عن المتوفرة المعلومات صحة من الت كد شركةال على يتعين

موثوق بها ومستقلة، بما في ذلك المستندات  ىأخر من مصادر أو وثائق  أو بيانات معلوماتباستخدام 
 :يلي ما مراعاة مع ،المبينة في الجدول السابق

 على المستندات األصلية المستخدمة في الت كد من صحة البيانات والمعلومات  االطالع
منها، وتوقيع الموظف المختص على كل منها ب نها واضحة ضوئية والحصول على صور 

 صورة طبق األصل.

  من كافة المظاهر التي توحي وخالي ساري المفعول، مستند تحقيق الشخصية أن الت كد من
 .بهبالعبث 

 

بالنسبة لألشخاص االعتبارية  إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين -5.2
 والترتيبات القانونية

 

  أ ـ الحصول على المعلومات الالزمة للتعرف على الهوية

أنواع  منيتعين على الشركة الحصول على المعلومات والمستندات بما يتناسب مع طبيعة ونشاط كل نوع 
عد تخاص االعتبارية والترتيبات القانونية، على أن يتم استيفاء أية معلومات أو مستندات أخرى تلك األش

مات لدى التعرف على الترتيبات القانونية الحصول على المعلو  شركةالزمة لممارسة نشاطها، ويتعين على ال
 .والمستندات القانونية التي يمكن من خاللها التعرف على الترتيب القانوني

 

 المستندات المطلوبة المعلومات
 االسم )السمة التجارية(. •
 الشكل القانوني. •
 طبيعة النشاط. •
 .المقر الرئيسي عنوان •
)أو رقم وتاريخ  الساااااجل التجاري يرقم وتاريخ وجهة القيد ف •

 .التسجيل لدى الجهة اإلدارية المختصة بالقيد(

في  األشاااخاص الذين يشاااغلون وظائف اإلدارة العلياأساااماء  •
 الشخص االعتباري.

 الغرض من العملية. •

)أو مسااااتند يثبت  السااااجل التجاريمن ساااااري مسااااتخرج  •
 التسجيل لدى الجهة اإلدارية المختصة بالقيد(.

عقد الت ساااااايس والنظام األساااااااسااااااي أو الجريدة الرساااااامية  •
 المنشور بها عقد الت سيس والنظام األساسي.

 تحااات الشااااااااااااااركاااة تكون أن حاااالاااة في) االبتااادائي العقاااد •
 (.الت سيس

الشاااااااااااااخص المساااااااااااااتندات الدالة على وجود تفويض من  •
 األشااااخاصللشااااخص أو االعتباري أو الترتيب القانوني 

 .المصرح لهم بالتعاملالطبيعيين 
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 ـ إجراءات التحقق ب
 وذلك العمل، عالقة بدء قبل العميل عن المتوفرة المعلومات صااااحة من الت كد شااااركةال على يتعين

موثوق بها ومساااااتقلة، بما في ذلك المساااااتندات أخرى باساااااتخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصاااااادر 
ضااوئية على المسااتندات األصاالية والحصااول على صااور  االطالع مراعاة مع ،ةالمبينة في الجداول السااابق

 منها، وتوقيع الموظف المختص على كل منها ب نها صورة طبق األصل.واضحة 
 

 البيانات  حتديث -6
 

التساااجيل يفضااال أن يكون )والعمليات التي تتم معهم تساااجيل بيانات العمالء يتعين على الشاااركة  .أ
قاعدة بيانات أو أحد تطبيقات الحسااااااب اآللي( بما يمكن الشاااااركة من باساااااتخدام ساااااواء  االكتروني

وفي  عليها عند تطبيق هذه اإلجراءات على نحو مالئم تتحديث البيانات والمعلومات التي حصل
ي ف، خاصًة فيما يتعلق بفئات العمالء مرتفعي المخاطر، أخذًا في االعتبار ما ورد أوقات مناسبة

 ( من هذه اإلجراءات.8هذا الش ن بالبند )
الشركة ، يتعين على هذه اإلجراءاتسريان قبل  ن )المسجلين لدى الشركة(يالحاليبالنسبة للعمالء  .ب

أخذًا في  ،وفي أوقات مناسااااااااابة المخاطر واألهمية النسااااااااابية إخضااااااااااعهم لها على أسااااااااااس درجة
مع مراعاة ما إذا كان قد سااااااااابق ، ( من هذه اإلجراءات8االعتبار ما ورد في هذا الشااااااااا ن بالبند )

ناااات التي تم تطبيق إجراءات العنااااياااة الواجباااة عليهم، وتوقيااات هاااذا التطبيق، ومااادى كفااااياااة البياااا
 .الحصول عليها في حينه

 
 الرقابة املستمرة للعمليات  -7

بما يشااامل فحص العمليات بالرقابة المساااتمرة للعمليات،  ايتعين على الشاااركة وضاااع نظام داخلي يسااامح له
من معلومات عن  الشااااااركةلضاااااامان اتساااااااق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يتوافر لدى المسااااااجلة لديها، 

 العميل ونمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها، وكذا معلومات عن مصدر األموال إذا اقتضى األمر.
 

ماط إيالء عناية خاصاااة لجميع العمليات المعقدة أو الكبيرة بصاااورة غير معتادة، أو أن الشاااركةويتعين على 
العمليات غير العادية، وذلك في األحوال التي ال يكون ألي من هذه العمليات أو األنماط غرض مشاااااااااروع 

 أو اقتصادي واضح، وتتضمن بعض صور هذه العمليات واألنماط المشار إليها كاًل مما ي تي:
 مليات المعقدة أو الكبيرة مقارنة بطبيعة نشاط العميل.الع 
  الشركةضعها تالعمليات التي تجاوز أية حدود مالية. 
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                نظم إدارة املخاطر اخلاصة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب -8
 

 تقييم المخاطر -.81
اتخاذ خطوات مناسااااااااااابة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسااااااااااال األموال وتمويل  شاااااااااااركةاليتعين على 

 العمالء، والمناطق الجغرافية، على أن يتضمن ذلك ما يلي:بواجهها، والمتعلقة تاإلرهاب التي 
 تقييم المخاطر. بإعداداالحتفاظ بالمستندات المتعلقة  -

وتمويل اإلرهاب لدى تحديد مسااااااااااتوى  لاألموامراعاة كافة عوامل المخاطر ذات الصاااااااااالة بغساااااااااال  -
 للحد من تلك المخاطر. اتخاذهاالمخاطر ونوع ومستوى اإلجراءات التي يتعين 

 .، ومتى دعت الحاجة إلى ذلكدوريةبصفة  تحديث تقييم المخاطر -

بة لتوفير المعلومات الت - المركزي  بنكالنتجت عن تقييم المخاطر لكل من  يتوافر  ليات مناساااااااااااااا
  وحدة.الالمصري و 

أية و ليها نتائج التقييم الوطني للمخاطر وتحديثاته، إتوصاااااالت  التيمراعاة إدراج المخاطر المرتفعة  -
 .رسميبها بشكل  الشركةموافاة تتم مخاطر مرتفعة أخرى يتم تحديدها على مستوى الدولة، و 

 
 

 مجاالت المخاطر -.82
كافة  التقييم بتقييم مخاطر غساااااااااااااال األموال وتمويل اإلرهاب، يتعين أن يتناول شااااااااااااااركةاللدى قيام 

 مجاالت المخاطر، بحيث تتضمن كحد أدنى ما يلي:
 

 .المخاطر المتعلقة بالعمالء 

 لدى تحديدها الشااااركةتتضاااامن المخاطر المتعلقة بالعمالء، أو القطاع الذي ينتمون إليه، ويتعين على 
 العناية الواجبةلتلك المخاطر االسااااااااااتناد إلى المعلومات التي تم الحصااااااااااول عليها من خالل إجراءات 

 ، وكذلك من خالل متابعة نمط عمليات العمالء.للشركةوالمعلومات العامة المعروفة أو المتاحة 
 

 .المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة 

 .بمكان إقامة العميل أو عملهعلقة تتضمن المخاطر المت
 

ها وفيما يلي أمثلة للعوامل التي يمكن للشااااركة لدى تحديدها لفئات المخاطر المرتفعة االسااااترشاااااد ب
 في المجاالت المشار إليها:

 

 :مخاطر العمالء -1.2.8

  العمالء غير المقيمين )ساااااااواء كانوا أشاااااااخاصاااااااًا طبيعيين أو أشاااااااخاصاااااااًا اعتباريين أو ترتيبات
 قانونية، الذين ال يوجد لهم محل إقامة أو عنوان دائم بمصر(.



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (12)    إجراءات العناية الواجبة بعمالء شركات الصرافة واجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل يف النقد األجنيب

 .األنشطة التي تتميز بكثافة التعامل النقدي 

  هامقارنة بطبيعة أعمالمعقدة أو  ةغير اعتياديالشركات التي تبدو ملكية هياكل. 

 .الجهات التي ال تهدف للربح 

 

  المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة -2.2.8

  يتم تحديدها  والتيليس لديها نظم ساااااليمة لمكافحة غسااااال األموال وتمويل اإلرهاب،  التيالدول
الدول من قبل منظمات إقليمية تقييم  التقارير المنشااورة بشاا ن من قبل مصااادر موثوق بها، مثل

 أو دولية.

  من قباال األمم )عقوبااات أو حظر التعاااماال أو إلجراءات أخرى مماااثلااة لتخضااااااااااااااع ل التيالاادول
 .(مثالً  المتحدة

  الدول التي تم تحديدها من قبل مصاااااادر موثوق بها على أنها تتصاااااف بوجود مساااااتويات عالية
 .من الفساد

  على أنها تتصااااااااااف  تم تحديدها من قبل مصااااااااااادر موثوق بها التيالمناطق الجغرافية أو الدول
 األنشطة اإلجرامية.من  بوجود مستويات عالية

  ر تم تحديدها من قبل مصادر موثوق بها على أنها تقوم بتوفي التيالمناطق الجغرافية أو الدول
 تعمل بها المنظمات اإلرهابية. التيالتمويل أو الدعم لألنشطة اإلرهابية أو 

 
 الحد من المخاطر 8.3 

 القيام بما يلي: ابتقييم المخاطر فيتعين عليه شركةالعنه قيام ر ضوء ما يسف في

جراءات معتمدة من مجلس اإلدارة بشااا ن إدارة مخاطر  - وضاااع ساااياساااات ونظم ضااابط داخلي وا 
أو على مساااتوى الدولة والحد  شاااركةالغسااال األموال وتمويل اإلرهاب التي تم تحديدها من قبل 

 منها، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات والنظم واإلجراءات وتطويرها إذا تطلب األمر ذلك.

سااااااااات والنظم واإلجراءات الموضااااااااوعة إلدارة المخاطر تقوم على تحديد التحقق من أن الساااااااايا -
 المخاااطر وتقييمهااا والرقااابااة عليهااا واإلبالغ عنهااا وكااذلااك يتعين عليااه المراجعااة الاادوريااة لتلااك

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

ناادمااا تكون مخاااطر غساااااااااااااااال األموال وتموياال اإلرهاااب تطبيق إجراءات عنااايااة واجبااة معززة ع -
 (.من هذه اإلجراءات 9 مرتفعة )باالستعانة بما ورد بالبند

  



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (13)    إجراءات العناية الواجبة بعمالء شركات الصرافة واجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل يف النقد األجنيب

 

 املعززة إجراءات العناية  -9
يتعين على الشركة أن تفحص، إلى أقصى حد ممكن بصورة معقولة، خلفية وغرض جميع العمليات 

 العمليات غير المعتادة، التي ليس لها غرض اقتصاااااااااااااااادي أو ، وجميع أنماطعاديةالالمعقدة والكبيرة غير 
قانوني واضح، ويتعين على الجهة تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة عندما تكون مخاطر غسل األموال 

يااة أو تموياال اإلرهاااب مرتفعااة، بمااا يتفق مع المخاااطر التي تم تحاادياادهااا، وفيمااا يلي أمثلااة إلجراءات العنااا
مع مراعااااة أن تلاااك اإلجراءات تعاااد  تطبيقهاااا على عالقاااات العمااال مرتفعاااة المخااااطر،المعززة التي يمكن 

الف إجراءات إضاااااافية يتم اتخاذها باإلضاااااافة إلى إجراءات العناية الواجبة المطبقة على كافة العمالء السااااا
 بيانها: 

 أو الممتلكاات الحصااااااااااااااول على معلوماات إضاااااااااااااااافياة عن العميال )مثال حجم األصااااااااااااااول ،
 .المتاحة من خالل قواعد البيانات العامة، واإلنترنت، الخ(والمعلومات 

 الحصول على معلومات حول مصدر األموال أو مصدر ثروة العميل. 
 اإلدارة العليا لبدء عالقة العمل. ةالحصول على موافق 

 

فئااات التي تعااد بطبيعتهااا ال تجاااه بعضالواجااب اتخاااذهااا  إجراءات العنااايااة المعززة ونورد فيمااا يلي
ات مرتفعة المخاطر، مع مراعاة أن تلك اإلجراءات تعد إجراءات إضاااافية يتم اتخاذها باإلضاااافة إلى إجراء

 اإلجراءات:هذه  فيالواردة العناية الواجبة 
 

 العامةاألشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم  -9.1
األشااااااااخاص كذا و  هؤالء األشااااااااخاص،عند التعامل مع  اإلجراءات التالية اتخاذ شااااااااركةاليتعين على 

وأفراد عائالت هؤالء األشاااااااااااخاص،  يملكون حصاااااااااااة مسااااااااااايطرة فيها، التيأو الترتيبات القانونية االعتبارية 
 بحيث يتضمن كحد أدنى ما يلي:والمتعاملون نيابة عنهم، واألطراف ذوي العالقات الوثيقة بهم، 

من ديد ما إذا كان العميال أو المسااااااااااااااتفياد الحقيقي لتحاإلدارة المخااطر نظم مالئماة وضااااااااااااااع  -
الحصااااااااول على الشاااااااا ن ويمكن في ذلك  ،األشااااااااخاص ذوي المخاطر بحكم مناصاااااااابهم العامة

 معلومات إضافية باالستعانة بالمصادر التالية:

 .المعلومات المقدمة من العميل مباشرة أو أية جهات أخرى 

 .االستعانة بمصادر المعلومات المتاحة للجمهور 

 .االستعانة بقواعد البيانات االلكترونية المتضمنة معلومات عن هؤالء األشخاص 

 تم الذي الحقيقي المساااااااااااااتفيد أو العميل وأموال ثروة مصااااااااااااادر على لتعرفإجراءات معقولة ل اتخاذ 
 . العامة مناصبهم بحكم المخاطر ذوي األشخاص من أنه تحديد

 لتزام الحصول على موافقة اإلدارة العليا على قيام عالقة العمل مع العميل بعد التشاور مع إدارة اال
 .بالشركة
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  (14)    إجراءات العناية الواجبة بعمالء شركات الصرافة واجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل يف النقد األجنيب

 

 مرتفعة المخاطراألشخاص الذين ينتمون إلى دول  -9.2
  وفقا لما ورد )المخاطر إجراءات عناية معززة متناساااااابة مع درجة  اتخاذ شااااااركةاليتعين على

شاااااااااااخاص األمع تتم  التيبالنسااااااااااابة لعالقات العمل والعمليات  اإلجراءات(من هذه  9 بالبند
تدعو مجموعة  التيدول ال من)بما يشااااااامل المؤساااااااساااااااات المالية(  عتبارييناالطبيعيين أو ال

به  ةشااااركالتم موافاة ت)وفقا للبيان الدوري الذي  تخاذ ذلك اإلجراء بشاااا نهاالى إالعمل المالي 
 .الوحدة(من قبل 

  اتخاذ تدابير مضاااادة شاااركةاليتعين على (counter measures)  متناسااابة مع درجة
 بشاااااااااااااااا نهااا اإلجراء ذلااك اتخاااذ الى المااالي العماال مجموعااة تاادعو التي الاادول منالمخاااطر 

مكافحة غساااال نظم متعلقة ب وجه اضااااعف في التي يثار بشاااا نها مخاوف ، أو الدول بشاااا نها
أو  ،الوحدة قبل من به شاااااركةال موافاة تمت الذي الدوري للبيان وفقا) األموال وتمويل اإلرهاب

بها من  شاااااااركةالتتم موافاة  التي األخرىوكذا الدول (، اذاته الشاااااااركةحددها تالمخاوف التي 
يمكن  التيالتدابير المضاااااااااااادة شااااااااااامل وت، المركزي المصاااااااااااري بنكالقبل الوحدة أو من قبل 

 :تخاذها ما يليا

o  قيام عالقة العمل مع العمالء الذين ينتمونالحصول على موافقة اإلدارة العليا على 
 لهذه الدول.

o .عدم إنشاء فروع للشركة في هذه الدول 

o  هذه الدول.األشخاص المنتمين لالحد من عالقات العمل مع 

  

 تدابير مضادة متناسبة مع درجة المخاطرأو تطبيق إجراءات العناية المعززة  شركةيمكن لل 
 .اذاته ةالشركيثار بش نها مخاوف من قبل  التي لألشخاص المنتمين للدولبالنسبة 


