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  (2)                            األموال حتويل نشاط تباشر اليت اجلهات بعمالء الواجبة العناية إجراءات 

 إجراءات العناية الواجبة بعمالء اجلهات اليت تباشر نشاط حتويل األموال
 

  :تقديم
 

( وفي البند )وتعديالته  2002لسلللنة  80حدد قانون مكافحة غسلللل األموال الصلللادر بالقانون رقم 
الجهات التي تباشللللللر نشللللللاط تحويل منها و  ،( المؤسللللللسللللللات المالية التي تسللللللر  عليها  حكامه1من المادة )

الكفيلة وضلللللللل  الن م التزامات محددة  ولها  (9و 8)وفرض على هذه المؤسللللللللسللللللللات في المادتين  ،األموال
بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد واإلجراءات ذات الصلللللللللللللللة بمكافحة غسللللللللللللللل 

 .األموال وتمويل اإلرهاب
 

ر الصلللللللادرة بقرا المشلللللللار إليه سللللللللفا( من الالئحة التنفيذية للقانون 3( من المادة )13ونص البند )
جراءات العناية إوضللللللللللل  وحدة العلى  ن "تتولى  تهاوتعديال 2003لسلللللللللللنة  951رئيس مجلس الوزراء رقم 

الواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد والضللللللللوابط واإلجراءات ذات الصلللللللللة بمكافحة غسللللللللل األموال وتمويل 
ال االرهاب، والتحقق بالتنسللليق م  السللللطات الرقابية من التزام المؤسلللسلللات المالية و صلللحاب المهن واألعم

 ."غير المالية بها
 
المعايير الدولية في مجال مكافحة غسلللل بشللل ن والتطورات العالمية  لما تفرضللله المسلللتجداتن رًا و 

خذًا ، و الجهات التي تباشر نشاط تحويل األموالوكذا الممارسة العملية من جانب  األموال وتمويل اإلرهاب
سلللللللللللللللل األموال وتمويل في االعتبار النتائج التي تم التوصلللللللللللللللل إليها من خالل التقييم الوطني لمخاطر غ

 هاب،اإلرهاب، وتعزيزًا التباع المنهج القائم على المخاطر وتعزيز ن م مكافحة غسللللللل األموال وتمويل اإلر 
ية إجراءات العناالنسخللللللللة المعدلة من وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  اعتمد مجلس  مناءفقد 

ن ماألول بتاريخ ) التي انعقدتبجلسلللللته تحويل األموال لكافة الجهات التي تباشلللللر نشلللللاط الواجبة بالعمالء 
 (.2020مارس 

 
 وتطبيقًا ألحكام قانون مكافحة غسللللللللللللللل األموال والئحته التنفيذية سللللللللللللللالفة البيان، يتعين على كافة

قة، الجهات التي تباشللللللللللر نشللللللللللاط تحويل األموال، االلتزام ب حكام هذه اإلجراءات ومراعاتها وتنفيذها بكل د
لألهللداف المتوخللاة في مجللال مكللافحللة غسللللللللللللللللل األموال وتمويللل اإلرهللاب وتالفيللًا لمخللاطر هللاتين تحقيقللًا 

 ال اهرتين.
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  (3)                            األموال حتويل نشاط تباشر اليت اجلهات بعمالء الواجبة العناية إجراءات 

  :املصطلحات -1
 

 اءات:سياق تنفيذ هذه اإلجر فييكون لكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين لها أدناه 
 

 اجلهة:
 الجهة التي تباشر نشاط تحويل األموال.

 

 احلقيقي:املستفيد 
الشلللخص الطبيعي الذ  تؤول له فعليًا ملكية العميل  و السللليطرة عليه  و الشلللخص الطبيعي الذ  يتم 

ء عنه بما في ذلك األشللخاص الذين يمارسللون بالفعل سلليطرة فعالة على العميل سللوا تنفيذ عملية نيابةً 
 .كان العميل شخًصا اعتباريًا  و ترتيًبا قانونياً 

 

 تهدف للربح:اجلهات اليت ال 
   شللخص اعتبار   و ترتيب قانوني او مؤسللسللة تقوم  و تشللترك بشللكل  سللاسللي في تجمي   و إنفاق  

عمال األموال ألغراض خيرية  و دينية  و ثقافية  و تعليمية  و اجتماعية او غيرها من األنشلطة او اال
 .دون  ن تستهدف بصفة  ساسية تحقيق ربح  و اقتسامه  و تحقيق منفعة خاصة

 

 الوحدة:
وحدة مكافحة غسللل األموال وتمويل اإلرهاب المنشلل ة بالبنك المركز  المصللر  بموجب قانون مكافحة 

 غسل األموال وتعديالته.
 

  :القانونية الرتتيبات
القة  و  ية ترتيبات قانونية مماثلة، وتعد الصلللللناديق االسلللللتئمانية ع( Trusts)الصلللللناديق االسلللللتئمانية 

قبل موٍص يعهد من خاللها إلى وصللللللللي بودارة  موال مملوكة للموصللللللللي لمصلللللللللحة قانونية تنشلللللللل  من 
مسلللتفيد  و  كثر ويمكن  ن تتضلللمن هذه العالقة القانونية تحديد رقيب مسلللتقل على الصلللندوق وتحديد 

  .هاختصاصات
 

 (:PEPsاملخاطر حبكم مناصبهم العامة ) األشخاص ذوو
محليًا  و في دولة  جنبية،  و الذين سبق  ن  سندت هم األشخاص المسند إليهم مناصب عامة رفيعة 

إليهم هذه المناصللللب، مثل رؤسللللاء الدول  و الحكومات، وكبار السللللياسلللليين، وكبار مسللللئولي الحكومة 
والمسللللللئولين العسللللللكريين والمسللللللئولين في الجهات القضللللللائية، وكبار المسللللللئولين التنفيذيين بالشللللللركات 

 ين باألحزاب السياسية.المملوكة للدولة، والمسئولين البارز 
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  (4)                            األموال حتويل نشاط تباشر اليت اجلهات بعمالء الواجبة العناية إجراءات 

 

وكذا األشلللخاص المسلللند إليهم مناصلللب رفيعة من قبل من مة دولية،  و الذين سلللبق  ن  سلللندت إليهم 
هذه المناصللللللب، ويقصللللللد بذلك  عضللللللاء اإلدارة العليا مثل المديرين ونواب المديرين و عضللللللاء مجلس 

 اإلدارة  و المناصب التي تعادلها. 
 

األشلللللللخاص المسلللللللند إليهم مناصلللللللب متوسلللللللطة  و  قل بالنسلللللللبة للفئات وال ينطبق هذا التعريف على  
 المذكورة.

 

 القوائم السلبية:

، وتعديالته 2015لسلللللللللنة  8الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين المن مة بموجب القانون رقم  متشلللللللللمل قوائ
شللار والقوائم الصللادرة عن مجلس األمن التاب  لألمم المتحدة ذات الصلللة باإلرهاب وتمويله وتمويل انت

 ضرورة الرجوع إليها.ة  و ترى الجهتعدها   خرىالدمار الشامل، و ية قوائم   سلحة
 

  قيق كفاءة ونزاهة العاملني:حت -2
 

ينبغي على الجهة  ن تضلللللللل  إجراءات تضللللللللمن جم  معلومات كافية عن العاملين لديها لضللللللللمان 
  مستويات مرتفعة من الكفاءة والنزاهة لديهم، بحيث تتضمن تلك اإلجراءات كحد  دنى ما يلي:

 مخلة بالشللللللللللرف  و األمانة ما لم يكن قد رد  ات و عقوب جنائية اتعقوبل التحقق من عدم تعرضللللللللللهم
 .م عند التعييناعتباره مإليه

  ،)اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف على سللللللالمة سلللللللوكهم المهني خالل فترة عملهم السللللللابق )إن وجد
مثل االسللللتفسللللار من جهة العمل،  و طلب شللللهادات  و خطابات توصللللية،  و غيرها من اإلجراءات 

 مناسبة في هذا الش ن. الجهةراها تالتي 

 خطار الوحد الالزمة الداخليةاإلجراءات  متابعة التعامالت على حسللللللاباتهم بصللللللفة دورية، واتخاذ ة وا 
 لدى قيامهم بعمليات مشتبه فيها.

  منهم على القوائم السلبية.  ياالت كد من عدم إدراج 

 

  سياسة قبول العمالء: -3
 

جراءات واضللللللللحة لقبول عمالئها، على  ن تتضللللللللمن تلك  يتعين على الجهة وضلللللللل  سللللللللياسللللللللات وا 
السلللللللللياسلللللللللات واإلجراءات وصلللللللللفًا لفئات العمالء الذين يمكن  ن يشلللللللللكلوا خطرًا  كبر على الجهة  خذًا في 

من هللذه اإلجراءات، ويجللب  ن يراعى بللالنسللللللللللللللبللة للعمالء ذو  المخللاطر  (8)االعتبللار مللا ورد في البنللد 
، كما يجب  ن تتضمن العمالءإجراءات العناية الواجبة ب تطبيقمرتفعة  ن تولي الجهة عناية خاصة لدى ال
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  (5)                            األموال حتويل نشاط تباشر اليت اجلهات بعمالء الواجبة العناية إجراءات 

سلللللللللللياسلللللللللللة قبول العميل تحديد ال روف التي قد ال تقبل الجهة فيها إنشلللللللللللاء عالقة عمل نتيجة تعرضلللللللللللها 
خطار اشتباه إلى لمستويات غير مقبولة من مخاطر غسل األموال  و تمويل اإلرهاب، والن ر في إرسال إ

  الوحدة.
 

  أحكام عامة: -4
 .صورية  و وهميةمجهولة  و  سماء تبدو ب سماء التعامل م  عمالء  يتعين على الجهة عدم 1.4

على العميل، سلللللللواًء كان شلللللللخصلللللللًا طبيعيًا  و إجراءات العناية الواجبة يتعين على الجهة تطبيق  2.4
 تحويل  موال.اعتباريًا  و ترتيبا قانونيَا عند تنفيذ عمليات 

في األحوال التي تتوافر لدى الجهة مؤشلللللللللللرات معقولة تحملها على االعتقاد ب ن تطبيق إجراءات  3.4
العناية الواجبة من شللل نه  ن يفصلللح للعميل عن هذا االشلللتباه يتعين على الجهة عدم تطبيق هذه 

 اإلجراءات، م  ضرورة إرسال إخطار اشتباه إلى الوحدة.

، يسلللمح بتعقب التحويل من لمسلللتفيدرقم إشلللار  مميز لكل من العميل وايتعين على الجهة تحديد  4.4
يتم الحصللول عليها بموجب هذه  التيالعمليات الخاصللة بهما، ويتم تسللجيلهما ضللمن المعلومات 

 االجراءات. 

التصللرف نيابة عن العميل )سللواء كان العميل شللخصللًا طبيعيًا  و  طبيعيفي حالة طلب شللخص  5.4
 قصللينا لألشللخاص اً قانوني ممثالكان هذا الشللخص وكيال،  و اعتباريًا  و ترتيبًا قانونيًا(، وسللواء 

 و ،  و الترتيب القانوني الشلللللللللخص االعتبار  عن بالتوقي  (،  و مفوضلللللللللاً القصلللللللللر مثل) األهلية
 و ب   صلللفة  خرى، يتعين على  ،(الت سللليس تحت الشلللركة تكون  ن حالة في) لمؤسلللسلللينل وكيال

 الجهة ما يلي:

o .التحقق من  ن هذا الشخص مصرح له بذلك 

o  ن تطبق على هذا الشخص ذات إجراءات التعرف على هوية العمالء من األشخاص 
 (.1-5البند الطبيعيين والتحقق منها الواردة بهذه اإلجراءات )

 التعرف على هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويتهيتعين على الجهة  6.4
باسللللللللتخدام معلومات  و بيانات  و وثائق من مصللللللللادر  خرى موثوق بها ومسللللللللتقلة بما يضللللللللمن 

 وصول الجهة إلى قناعة ب نها قد تعرفت على ذلك المستفيد الحقيقي.

العميل من األشللللخاص االعتبارية والترتيبات يتعين على الجهة فهم هيكل الملكية والسلللليطرة على  7.4
 القانونية، وتحديد المستفيدين الحقيقيين منه.

يراعى  ن تشلللمل إجراءات التعرف على هوية المسلللتفيد الحقيقي والتحقق منها بالنسلللبة للصلللناديق  8.4
(، والرقيب (Trustee(، والوصللي (Settlorاالسللتئمانية كل من منشللص الصللندوق االسللتئماني 

Protector) والمستفيدين ،)Beneficiaries) و   شخص طبيعي آخر له سيطرة فعالة ،)
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  (6)                            األموال حتويل نشاط تباشر اليت اجلهات بعمالء الواجبة العناية إجراءات 

على الصلللللندوق االسلللللتئماني، وكذا األشلللللخاص الذين يحتلون مواق  مسلللللاوية  و شلللللبيهة بالنسلللللبة 
 للنوعيات األخرى من الترتيبات القانونية.

مات  خرى يتعين على الجهة فهم الغرض من التحويل، ويمكن للجهة الحصللللللللللللللول على  ية معلو  9.4
 ترى ضرورة الحصول عليها لتحقيق هذا الغرض.

نموذج التعرف على العميلل لبلدء تقلديم الخلدملة اسللللللللللللللتيفلاء بيلانلات  يتعين على الجهلة التل كلد من 10.4
الشلللللخص المصلللللرح له عليه من قبل العميل  و  والتوقي  )نموذج موحد لدى كافة الفروع(بالكامل 

 عن بالتوقي المفوض (،  و القصلللللللللر مثل) األهلية ناقصلللللللللي لألشلللللللللخاصبذلك كالممثل القانوني 
 تحت الشللللركة تكون  ن حالة في) لمؤسللللسللللينوكيل ا،  و  و الترتيب القانوني الشللللخص االعتبار 

 ..وذلك  مام المو ف المختص ،(الت سيس

ول مستندات التي تم الحصبالو يتعين على الجهة االحتفا  بالنموذج المشار إليه في البند السابق  11.4
و ية مسللتندات  و سللجالت  و ملفات  خرى مرتبطة بهذا جراءات، هذه اإلعليها من خالل تطبيق 

م ونتائج    تحليل تالعمالء، وكذا بيانات العمليات التي تتم معهم  صور المراسالت م الش ن، و 
 عالقة.، وذلك للمدة وبالشروط التي حددتها األحكام والنصوص ذات الإجراؤه

يتعين على الجهة الحصلللللللللول على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بنشلللللللللاط العميل، م  عدم قبول  12.4
 التعبيرات الغامضة التي ال يتضح منها نشاط  اهر له.

 تعين مراعاة ما ي تي عند القيام بوجراءات العناية الواجبة بهم:تبالنسبة للعمالء األجانب،  13.4

طالع على ت شللللللللللللليرة الدخول إلى البالد ) و إقامة( في حالة األشلللللللللللللخاص الطبيعيين: اال . 
 سارية المفعول والحصول على صورة طبق األصل منها.

 في حالة األشخاص االعتبارية  و الترتيبات القانونية: .ب

  الحصول على صورة من مستند إنشاء الشخص االعتبار   و الترتيب القانوني
 .مصدقًا عليه من السفارة الموجودة في الدولة األم

  الحصول على صورة مستند رسمي يفيد تسجيل الشخص االعتبار   و الترتيب
 القانوني مصدقًا عليه من الجهة المختصة بالدولة األم.

  الحصول على موافقة الجهة الرقابية التي يخض  لها الشخص االعتبار   و الترتيب
القيد في الن ام ، في حالة وجود ذلك الجهةالقانوني في الدولة األم بالتعامل م  

 األساسي للشخص االعتبار   و الترتيب القانوني.

واجبة تعين مراعاة ما ي تي عند القيام بوجراءات العناية الت، للربح تهدف ال التي لجهاتبالنسللللللبة ل 14.4
 بها:

 استيفاء رقم وتاريخ وجهة القيد في سجالت الجهة اإلدارية المختصة. . 
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  (7)                            األموال حتويل نشاط تباشر اليت اجلهات بعمالء الواجبة العناية إجراءات 

اع الجمعية العمومية الذ  يتضلللللمن الحصلللللول على مسلللللتخرج رسلللللمي من محضلللللر اجتم .ب
 تعيين  عضاء مجلس اإلدارة موثقًا من الجهة اإلدارية المختصة.

الحصلللللول على مسلللللتند رسلللللمي صلللللادر من الجهة اإلدارية المختصلللللة يفيد بالموافقة على  .ج
 .التعامل م  الجهة

الحصلللول على مسلللتخرج رسلللمي من محضلللر اجتماع مجلس اإلدارة الذ  يتضلللمن تعيين  .د
 التوقي  موثقًا من الجهة اإلدارية المختصة. من له حق

يجوز للجهة لدى تنفيذها هذه اإلجراءات، وفقًا لما تراه الزمًا، الحصللللللللللللللول من العميل على  ية  15.4
 . ذه اإلجراءاتمعلومات  و مستندات إضافية غير واردة به

في  االسلللللللللللللتمرارالبدء  و عدم عليها يتعين  تطبيق هذه االجراءاتعلى الجهة في حال عدم قدرة  16.4
ه، والن ر في إرسلللللللللال إخطار اشلللللللللتباه صلللللللللالح   عالقة عمل م  العميل  و تنفيذ    عمليات ل

 .بش نه إلى الوحدة وفقًا ألسباب عدم استيفاء تلك اإلجراءات

يتم تسللللللللللللللجيل كافة المعلومات، وحف  كافة المسللللللللللللللتندات المتعلقة بوجراءات التعرف على الهوية  17.4
 مالئمة.والتحقق منها بطريقة 

إجراءات يشلللللللللللللمل يتعين على الجهة تطبيق برامج لمكافحة غسلللللللللللللل األموال وتمويل اإلرهاب بما  18.4
ب خذ هذه البرامج بعين االعتبار مخاطر غسلللل األموال وتمويل اإلرها العناية الواجبة، على  ن ت

 السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية التالية:بحيث تتضمن وحجم األعمال 

o  (.إدار  عاليمستوى ذو االلتزام )من ضمنها تعيين مسئول االلتزام  إلدارةترتيبات 

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

o  لتدريب العاملين. ةمستمر برامج 

o .وحدة تدقيق مستقلة الختبار الن ام 

 يتعين على الجهة عند تنفيذ التحويالت اتخاذ االجراءات اآلتية: 19.4
 :التحويل إرسال حالة في .أ

o كحد خالله من التحويل يتم الذ  النموذج فياآلتية الخاصللللللللة بالعميل  المعلومات إدراج 
 : دني
 التحويل طالب اسم. 
 لطالب التحويل مميزال شار اإل رقمال. 
 تاريخ و  به، الخاص الشللللللللخصللللللللية تحقيق مسللللللللتند رقم و  التحويل، طالب عنوان 

 .الميالد ومحل
 التحويل من الغرض. 
 من التحويل المستفيد اسم. 
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 التحويل من مستفيدلل المميز اإلشار  الرقم. 
o ن فيجب العميل، نفس طلب على بناء واحدة كدفعة تحويالت عدة إرسلللللللللللللللال حالة في  

 البند السابق. فيالمشار اليها  المعلومات التحويالت من الدفعة تلك تتضمن
 :التحويل تلقي حالة في .ب

o التحويالت دلتحدي - ممكناً  ذلك كان إذا لح ية  و - الحقة معقولة متابعة تدابير تبني 
 الواردة منه والمسللللللللتفيد التحويل طالب من كل عن الكاملة بالمعلومات المصللللللللحوبة غير
 (. )بالبند

o الهوية معلوماتب واالحتفا  التحويل، من المسلللللللللللتفيد هوية من التحقق الجهة على يتعين 
 .التحويل ورود تاريخ من سنوات خمس لمدة عليها الحصول تم التي المستندات وصور

o جراءات سياسات تبني الجهة على يتعين   و تنفيذ يتم متى لتحديد المخاطر على مبنية وا 
 التحويل طالب من كل بشلللللللللل ن المطلوبة المعلومات يتضللللللللللمن ال تحويل تعليق  و رفض

 .حالة كل في اتخاذها يتم التي المناسبة المتابعة إجراءات تحديد وكذلك والمستفيد،
 :الدفع سلسلة في وسيطا   الجهة تكون أن حالة في .ج

o  من بكل الخاصللللة المعلومات كافة التحويل رسللللالة تضللللمن من الت كد الجهة على يتعين 
 (. )بالبند الواردة والمستفيد التحويل طالب

o و التحويل طالب معلومات التحويل رسللللالة تضللللمن دون تحول فنية قيود وجود حالة في  
 مرسللللللللللللة الجهة من تلقتها التي المعلومات بكافة االحتفا  الجهة على يتعين المسلللللللللللتفيد،

 .التحويل ذلك تنفيذ تاريخ من األقل على سنوات خمس لمدة التحويل
o المعلومات تتضللللللللللللللمن ال التي التحويالت لتحديد معقولة تدابير اتخاذ الجهة على يتعين 

 م  التدابير هذه تتسللللللللق  ن على المسللللللللتفيد،  و التحويل طالب من كل بشلللللللل ن المطلوبة
  يه اتخاذ دون مباشللللللللللرة إلكترونية بصللللللللللورة التحويالت م  للتعامل المسللللللللللتخدمة اآلليات
 (.Straight through processing) يدوية إجراءات

o جراءات سللللللللياسللللللللات تبني الجهة على يتعين  التي الحاالت لتحديد المخاطر على مبنية وا 
 من كل بشلللللل ن المطلوبة المعلومات يتضللللللمن ال تحويل تعليق  و رفض  و تنفيذ فيها يتم

 كل في اتخاذها يتم التي المناسلللبة المتابعة إجراءات وكذلك المسلللتفيد،  و التحويل طالب
 .حالة

إذا كانت الجهة ت خذ شكل مجموعة مالية منش ة في مصر، فيتعين عليها وض  ن ام لمكافحة  20.4
يطبق من قبل كل بالداخل  و الخارج غسلللللللل األموال وتمويل اإلرهاب على مسلللللللتوى المجموعة 

 فروعها وشركاتها التابعة يتضمن ما يلي:



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  
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جراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة .  دارة مخاطر غسلللللللللللل  سلللللللللللياسلللللللللللات وا  وا 
 األموال وتمويل اإلرهاب.

والشللللركات  الفروع من والعمليات والحسللللابات بالعمالء المتعلقة المعلومات السللللماح بتوفير .ب
على  و/ و مكللافحللة غسللللللللللللللللل األموال وتمويللل اإلرهللاب االلتزام والتللدقيقالتللابعللة لو للائف 

األموال وتمويل مسللللللتوى المجموعة، عندما يكون ذلك ضللللللروريًا ألغراض مكافحة غسللللللل 
اإلرهاب، وينبغي  ن يتضمن ذلك المعلومات وتحليل التقارير  و األنشطة التي تبدو غير 

الفروع والشللللللللركات التابعة  تلقىتعادية )في حال تم إجراء ذلك التحليل( وكذلك ينبغي  ن 
مثل هذه المعلومات من تلك الو ائف على مسللللتوى المجموعة وبما يتالءم ويتناسللللب م  

 إدارة المخاطر

وضلللللل  ضللللللمانات كافية للحفا  على سللللللرية المعلومات المتبادلة وكيفية اسللللللتخدامها، بما  .ج
 التنبيه. لعدم ضمانات يشمل

في حالة  ن تكون الجهة جزءًا من مجموعة مالية منشللللللللللللللل ة بالخارج، يمكن لها  ن تقوم بتقديم  21.4
ليها بالبندين ) ، ب( الواردة بالبند السللللللللابق على مسللللللللتوى المجموعة ككل إالمعلومات المشللللللللار 

  المذكور.وذلك في حالة توافر كافة الشروط الواردة بالبند 

ها الخارجية وشللللللللللللللركاتها التابعة التي تمتلك  غلبية فيها يتعين على الجهة الت كد من  ن فروع 22.4
بما العناية الواجبة،  إجراءات، بما يشللللللمل تطبق تدابير مكافحة غسللللللل األموال وتمويل اإلرهاب

يتفق م  المتطلبات المفروضلللللللللللللللة في الدولة األم، عندما تكون متطلبات الحد األدنى لمكافحة 
 منها، بالقدر الذ  تسمح به قوانينشدة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الدولة المضيفة  قل 

ذا كانت الدولة المضللللللليفة ال تسلللللللمح بالتنفيذ المالئم لتدابير مكا ة فحولوائح الدولة المضللللللليفة، وا 
غسللللللللللللللللل األموال وتمويللل اإلرهللاب بشللللللللللللللكللل يتوافق م  م  متطلبللات الللدولللة األم، يتعين على 
المجموعة المالية تطبيق إجراءات إضلللللللللللللافية مناسلللللللللللللبة إلدارة مخاطر غسلللللللللللللل األموال وتمويل 

بالغ السلطات الرقابية في الدولة األم بذلك.  اإلرهاب، وا 

جراءات إلدارة المخاطر المتعلقة باألشلللللخاص يتعين على الجهة وضللللل  السلللللياسلللللات والن م واإل 23.4
العميل الكشللف عن مدى إدراج قيام الجهة بوالجهات المدرجين على القوائم السلللبية، بما يشللمل 

ة م  مراعا، المحدثة قبل التعاملعلى القوائم السلللبية )حسللب األحوال(  و المسللتفيد الحقيقي و/ 
هذا  فيمن إجراءات واتخاذ ما يلزم  ،تحديث على تلك القوائم   إعادة الكشللللللللللللللف لدى إجراء 

  .ذات الصلةواآلليات الصدد وفقًا ألحكام القوانين واللوائح واالجراءات 
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  التعرف على اهلوية: -5
 

 :إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة لألشخاص الطبيعيين -5.1
  المعلومات الالزمة للتعرف على الهوية:أ ـ الحصول على 

 يتعين على الجهة الحصول على المعلومات والمستندات الواردة في الجدول التالي:

 

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

باستخدام معلومات  و بيانات  و وثائق من مصادر  خرى موثوق بها ومستقلة، بما في ذلك المستندات 
 :يلي ما مراعاة م  ،المبينة في الجدول السابق

  االطالع على المستندات األصلية المستخدمة في الت كد من صحة البيانات والمعلومات
منها، وتوقي  المو ف المختص على كل منها ب نها  واضحةوالحصول على صور ضوئية 

 صورة طبق األصل.

 المستندات المطلوبة المعلومات
  .االسم بالكامل وفقًا لمستند تحقيق الشخصية 
 .الجنسية ) و الجنسيات( التي يتمت  بها  
 .تاريخ ومحل الميالد  
  ذكر/ نثى(.النوع( 
 .محل اإلقامة الدائم الحالي 
 .)رقام الهواتف )و رقام المحمول إن وجدت  
 .)البريد االلكتروني )إن وجد 
 .المهنة  و الو يفة 
 .جهة وعنوان العمل 
 .رقم المستند الرسمي لتحقيق الشخصية ونوعه 

 .الغرض من التحويل 
 .اسم المستفيد من التحويل 

  جدا(.جنسية المستفيد وعنوانه )إن و 

 التحويل إليها المرسل الدولة. 
 

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.
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  الت كد من  ن مستند تحقيق الشخصية سار  المفعول، وخالي من كافة الم اهر التي توحي
 بالعبث به.

 

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

  أ ـ الحصول على المعلومات الالزمة للتعرف على الهوية:

نواع  من يتعين على الجهة الحصول على المعلومات والمستندات بما يتناسب مع طبيعة ونشاط كل نوع 
عد تاألشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية، على  ن يتم استيفاء  ية معلومات  و مستندات  خرى تلك 

ات الزمة لممارسة نشاطها، ويتعين على الجهة لدى التعرف على الترتيبات القانونية الحصول على المعلوم
 .والمستندات القانونية التي يمكن من خاللها التعرف على الترتيب القانوني

 

 المستندات المطلوبة المعلومات
 االسم )السمة التجارية(. •
 الشكل القانوني. •
 طبيعة النشاط. •
 عنوان المقر الرئيسي. •

  رقام الهواتف. •

 رقم الفاكس )إن وجد(. •

 وجدا(. )إنالبريد االلكتروني والموق  االلكتروني  •
رقم وتاريخ وجهة القيد في السجل التجار  ) و رقم وتاريخ التسجيل  •

 الجهة اإلدارية المختصة بالقيد(. لدى

 اسم وعنوان صاحب المنش ة )في حالة المنشآت الفردية(. •

في الشخص  األشخاص الذين يشغلون و ائف اإلدارة العليا سماء  •
 االعتبار .

 :للمستفيد الحقيقيالمعلومات اآلتية بالنسبة  •
 سماء وعناوين وجنسيات األشخاص الطبيعيون الذين يملكون  . 

ف كثر من  %25مسللللليطرة على الشلللللركة والتي تمثلحصلللللص 
 الشركة )إن وجد(.ر س مال 

 سلللللللللللماء وعناوين وجنسللللللللللليات األشلللللللللللخاص الطبيعيون الذين  .ب
يسللللللللليطرون على الشلللللللللركة من خالل  ية وسلللللللللائل  خرى )إن 
وجللدت(، وذلللك في حللالللة عللدم امتالك    شلللللللللللللخص طبيعي 

 في البند ) (. لحصة الملكية المشار إليها

التجار  ) و مسلللللتند يثبت  مسلللللتخرج سلللللار  من السلللللجل •
 التسجيل لدى الجهة اإلدارية المختصة بالقيد(.

عقد الت سلللللليس والن ام األسللللللاسللللللي  و الجريدة الرسللللللمية  •
 المنشور بها عقد الت سيس والن ام األساسي.

 تحلللت الشلللللللللللللركلللة تكون  ن حلللاللللة في) االبتلللدائي العقلللد •
 (.الت سيس

المسلللللللللللللتندات الدالة على وجود تفويض من الشلللللللللللللخص  •
 األشلللللخاصبار   و الترتيب القانوني للشلللللخص  و االعت

 الطبيعيين المصرح لهم بالتعامل.

 حالة في) المنشلللل ة لصللللاحب الشللللخصللللية تحقيق مسللللتند •
 (.الفردية المنشآت

 الذين الطبيعيين لألشللخاص الشللخصللية تحقيق مسللتندات •
 تمثل والتي الشلللللللللركة على مسللللللللليطرة حصلللللللللص يملكون

 (.وجد إن) الشركة مال ر س من ف كثر 25%
 باألشلللللللخاص الخاصلللللللة الشلللللللخصلللللللية تحقيق مسلللللللتندات •

  ية خالل من الشللللللركة على يسلللللليطرون الذين الطبيعيين
 امتالك عدم حالة في وذلك ،(وجدت إن)  خرى وسلللللللائل

 البند في إليها المشار الملكية لحصة طبيعي شخص   
 .السابق



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (12)                            األموال حتويل نشاط تباشر اليت اجلهات بعمالء الواجبة العناية إجراءات 

 
 

 ب ـ إجراءات التحقق:
 وذلك العمل، عالقة بدء قبل العميل عن المتوفرة المعلومات صللللللللللللحة من الت كد الجهة على يتعين

بها ومسلللللتقلة، بما في ذلك المسلللللتندات باسلللللتخدام وثائق  و بيانات  و معلومات من مصلللللادر  خرى موثوق 
االطالع على المسللتندات األصلللية والحصللول على صللور ضللوئية  مراعاة م  ،المبينة في الجداول السللابقة

 منها، وتوقي  المو ف المختص على كل منها ب نها صورة طبق األصل. واضحة
  

 حتديث البيانات  -6
 

التسللللللجيل يفضللللللل  ن يكون )تسللللللجيل بيانات العمالء والعمليات التي تتم معهم يتعين على الجهة  . 
قاعدة بيانات  و  حد تطبيقات الحسللللللللاب اآللي( بما يمكن الجهة من باسللللللللتخدام سللللللللواء  االكتروني

وفي  تحديث البيانات والمعلومات التي حصلت عليها عند تطبيق هذه اإلجراءات على نحو مالئم
يما يتعلق بفئات العمالء مرتفعي المخاطر،  خذًا في االعتبار ما ورد في ، خاصًة ف وقات مناسبة

 ( من هذه اإلجراءات.8هذا الش ن بالبند )
الجهة ، يتعين على الحاليين )المسلللجلين لدى الجهة( قبل سلللريان هذه اإلجراءاتبالنسلللبة للعمالء  .ب

 خذًا في  ،وفي  وقات مناسلللللللللبة المخاطر واألهمية النسلللللللللبية إخضلللللللللاعهم لها على  سلللللللللاس درجة
م  مراعاة ما إذا كان قد سلللللللللبق ، ( من هذه اإلجراءات8االعتبار ما ورد في هذا الشللللللللل ن بالبند )

تطبيق إجراءات العنلللايلللة الواجبلللة عليهم، وتوقيلللت هلللذا التطبيق، وملللدى كفلللايلللة البيلللانلللات التي تم 
 .الحصول عليها في حينه

 

  الرقابة املستمرة للعمليات: -7
بما يشللللللمل يتعين على الجهة وضلللللل  ن ام داخلي يسللللللمح لها بالرقابة المسللللللتمرة لعمليات التحويل، 

لضللمان اتسللاقها م  ما يتوافر لدى الجهة من معلومات عن العميل ونمط المسللجلة لديها، فحص العمليات 
 اقتضى األمر. إذانشاطه والمخاطر التي يمثلها، وكذا معلومات عن مصدر األموال 

من يشلغل سلية رئيس مجلس إدارة الشلركة  و اسلم وعنوان وجن .ج
، وذلك في حالة عدم التوصللللللللللللل إلى المنصللللللللللللب الذى يعادله

  شخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين ) ( و)ب(.

 .التحويل من الغرض •
 .التحويل من المستفيد اسم •
 (.وجدا إن) وعنوانه المستفيد جنسية •
 .التحويل إليها المرسل الدولة •

رئيس مجلس إدارة مسللللللتند تحقيق الشللللللخصللللللية الخاص ب •
 في وذلك ، المنصللب الذى يعادلهمن يشللغل الشللركة  و 

 بالبندين ورد ما عليهم ينطبق  شلللخاص تحديد عدم حالة
 .السابقين

 

 



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (13)                            األموال حتويل نشاط تباشر اليت اجلهات بعمالء الواجبة العناية إجراءات 

و على الجهة إيالء عناية خاصلللة لجمي  العمليات المعقدة  و الكبيرة بصلللورة غير معتادة،  ويتعين 
 نمللاط العمليللات غير العللاديلة، وذللك في األحوال التي ال يكون أل  من هلذه العمليللات  و األنمللاط غرض 

 ي تي:مشروع  و اقتصاد  واضح، وتتضمن بعض صور هذه العمليات واألنماط المشار إليها كاًل مما 
  .العمليات المعقدة  و الكبيرة مقارنة بطبيعة نشاط العميل وتعامالته السابقة 
 .العمليات التي تجاوز  ية حدود مالية تضعها الجهة 

 

 

  نظم إدارة املخاطر اخلاصة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب: -8
 

 :تقييم المخاطر -.81
وتقييم وفهم مخاطر غسلللللللللللللللل األموال وتمويل يتعين على الجهة اتخاذ خطوات مناسللللللللللللللبة لتحديد 

 اإلرهاب التي تواجهها، والمتعلقة بالعمالء، والمناطق الجغرافية، على  ن يتضمن ذلك ما يلي:
 االحتفا  بالمستندات المتعلقة بوعداد تقييم المخاطر. -

وتمويل اإلرهاب لدى تحديد مسللللللللتوى  لمراعاة كافة عوامل المخاطر ذات الصلللللللللة بغسللللللللل األموا -
 المخاطر ونوع ومستوى اإلجراءات التي يتعين اتخاذها للحد من تلك المخاطر.

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

توافر آليات مناسللللللللللللللبة لتوفير المعلومات التي نتجت عن تقييم المخاطر لكل من البنك المركز   -
  والوحدة.المصر  

 ليها نتائج التقييم الوطني للمخاطر وتحديثاته،إتوصلللللللللللللللت  التيمراعاة إدراج المخاطر المرتفعة  -
 .رسميموافاة الجهة بها بشكل م تتو ية مخاطر مرتفعة  خرى يتم تحديدها على مستوى الدولة، و 

 

 

 مجاالت المخاطر: -.82
اإلرهللاب، يتعين  ن يتنللاول التقييم كللافللة لللدى قيللام الجهللة بتقييم مخللاطر غسللللللللللللللللل األموال وتمويللل 

 مجاالت المخاطر، بحيث تتضمن كحد  دنى ما يلي:
 

 .المخاطر المتعلقة بالعمالء 

 تتضلللللللللللمن المخاطر المتعلقة بالعمالء،  و القطاع الذ  ينتمون إليه، ويتعين على الجهة لدى تحديدها
 العناية الواجبةلتلك المخاطر االسللللللللللتناد إلى المعلومات التي تم الحصللللللللللول عليها من خالل إجراءات 
 العمالء.والمعلومات العامة المعروفة  و المتاحة للجهة، وكذلك من خالل متابعة نمط عمليات 

 

 .المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة 

 .تتضمن المخاطر المتعلقة بمكان إقامة العميل  و عمله، ومصدر ووجهة التحويالت التي يتم تنفيذها
 



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (14)                            األموال حتويل نشاط تباشر اليت اجلهات بعمالء الواجبة العناية إجراءات 

ا لفئات المخاطر المرتفعة االسللللللللترشللللللللاد به اوفيما يلي  مثلة للعوامل التي يمكن للجهة لدى تحديده
 في المجاالت المشار إليها:

 

 :مخاطر العمالء -1.2.8

  العمالء غير المقيمين )سلللللللواء كانوا  شلللللللخاصلللللللًا طبيعيين  و  شلللللللخاصلللللللًا اعتباريين  و ترتيبات
 قانونية، الذين ال يوجد لهم محل إقامة  و عنوان دائم بمصر(.

 . األنشطة التي تتميز بكثافة التعامل النقد 

  مقارنة بطبيعة  عمالها.هياكل ملكية الشركات التي تبدو غير اعتيادية  و معقدة 

 .الجهات التي ال تهدف للربح 

 

 :المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة -2.2.8

  الدول التي ليس لديها ن م سلللللليمة لمكافحة غسلللللل األموال وتمويل اإلرهاب، والتي يتم تحديدها
من مات إقليمية من قبل مصللادر موثوق بها، مثل التقارير المنشللورة بشلل ن تقييم الدول من قبل 

  و دولية.

  الللدول التي تخضلللللللللللللل  للعقوبللات  و ح ر التعللامللل  و إلجراءات  خرى ممللاثلللة )من قبللل األمم
 المتحدة مثاًل(.

  الدول التي تم تحديدها من قبل مصلللللادر موثوق بها على  نها تتصلللللف بوجود مسلللللتويات عالية
 من الفساد.

 بل مصللللللللللادر موثوق بها على  نها تتصللللللللللف الدول  و المناطق الجغرافية التي تم تحديدها من ق
 بوجود مستويات عالية من األنشطة اإلجرامية.

 ر الدول  و المناطق الجغرافية التي تم تحديدها من قبل مصادر موثوق بها على  نها تقوم بتوفي
 التمويل  و الدعم لألنشطة اإلرهابية  و التي تعمل بها المن مات اإلرهابية.

 

 الحد من المخاطر: .83
 في ضوء ما يسفر عنه قيام الجهة بتقييم المخاطر فيتعين عليها القيام بما يلي:

جراءات معتمدة من مجلس اإلدارة بش ن إدارة مخاطر غسل  - وض  سياسات ون م ضبط داخلي وا 
األموال وتمويل اإلرهاب التي تم تحديدها من قبل الجهة  و على مسللللللللللللللتوى الدولة والحد منها، 

 السياسات والن م واإلجراءات وتطويرها إذا تطلب األمر ذلك.ومتابعة تنفيذ هذه 

 



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (15)                            األموال حتويل نشاط تباشر اليت اجلهات بعمالء الواجبة العناية إجراءات 

التحقق من  ن السللللللللللللياسللللللللللللات والن م واإلجراءات الموضللللللللللللوعة إلدارة المخاطر تقوم على تحديد  -
المخللاطر وتقييمهللا والرقللابللة عليهللا واإلبالغ عنهللا وكللذلللك يتعين عليهللا المراجعللة الللدوريللة لتلللك 

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

 تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة عندما تكون مخاطر غسللللللللل األموال وتمويل اإلرهاب مرتفعة -
 (.من هذه اإلجراءات 9)باالستعانة بما ورد بالبند 

 

  :إجراءات العناية املعززة -9
 

معقولة، خلفية وغرض جمي  العمليات يتعين على الجهة  ن تفحص، إلى  قصللى حد ممكن بصللورة 
 و  المعقدة والكبيرة غير االعتيادية، وجمي   نماط العمليات غير المعتادة، التي ليس لها غرض اقتصللللللاد 

قانوني واضح، ويتعين على الجهة تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة عندما تكون مخاطر غسل األموال 
يللة المخللاطر التي تم تحللديللدهللا، وفيمللا يلي  مثلللة إلجراءات العنللا  و تمويللل اإلرهللاب مرتفعللة، بمللا يتفق م 

م  مراعلللاة  ن تللللك اإلجراءات تعلللد  المعززة التي يمكن تطبيقهلللا على عالقلللات العملللل مرتفعلللة المخلللاطر،
الف إجراءات إضلللللافية يتم اتخاذها باإلضلللللافة إلى إجراءات العناية الواجبة المطبقة على كافة العمالء السللللل

 بيانها: 
 والمعلومات  و الممتلكات حصلللللللول على معلومات إضلللللللافية عن العميل )مثل حجم األصلللللللولال ،

 .المتاحة من خالل قواعد البيانات العامة، واإلنترنت، الخ(

 الحصول على معلومات حول مصدر األموال  و مصدر ثروة العميل. 
  مواصلة عالقة العمل. و اإلدارة العليا لبدء  ةموافقالحصول على 
  داخلية مشللددة إذا لزم  ضللوابط ووضلل  نماط العمليات التي تحتاج إلى المزيد من الفحص تحديد

 األمر.

فئللات التي تعللد بطبيعتهللا ال الواجللب اتخللاذهللا تجللاه بعض إجراءات العنللايللة المعززة نورد فيمللا يليو 
ات م  مراعاة  ن تلك اإلجراءات تعد إجراءات إضلللافية يتم اتخاذها باإلضلللافة إلى إجراء ،مرتفعة المخاطر
 اإلجراءات:الواردة في هذه العناية الواجبة 

 :األشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة -.91
األشللللللللللللللخاص كذا و  هؤالء األشللللللللللللللخاص،عند التعامل م   اتخاذ اإلجراءات التالية الجهةيتعين على 

و فراد عائالت هؤالء األشلللللللللللخاص،  التي يملكون حصلللللللللللة مسللللللللللليطرة فيها، و الترتيبات القانونية االعتبارية 
 تضمن كحد  دنى ما يلي:توالمتعاملون نيابة عنهم، واألطراف ذو  العالقات الوثيقة بهم، بحيث 



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (16)                            األموال حتويل نشاط تباشر اليت اجلهات بعمالء الواجبة العناية إجراءات 

من لتحلديد ما إذا كان العميلل  و المسللللللللللللللتفيلد الحقيقي إلدارة المخلاطر ن م مالئملة وضلللللللللللللل   -
الحصللللللللول على الشلللللللل ن األشللللللللخاص ذو  المخاطر بحكم مناصللللللللبهم العامة، ويمكن في ذلك 

 معلومات إضافية باالستعانة بالمصادر التالية:

 .المعلومات المقدمة من العميل مباشرة  و  ية جهات  خرى 

 ور.االستعانة بمصادر المعلومات المتاحة للجمه 

 .االستعانة بقواعد البيانات االلكترونية المتضمنة معلومات عن هؤالء األشخاص 

 تم الذ  الحقيقي المسلللللللللللللتفيد  و العميل و موال ثروة مصلللللللللللللدر على لتعرفاتخاذ إجراءات معقولة ل 
 . العامة مناصبهم بحكم المخاطر ذو  األشخاص من  نه تحديد

  لمركز م  العميل بعد التشللللاور م  إدارة االلتزام با التعاملالحصللللول على موافقة اإلدارة العليا على
 الرئيسي.

 

 :األشخاص الذين ينتمون إلى دول مرتفعة المخاطر -.92
  9 وفقا لما ورد بالبند) المخاطراتخاذ إجراءات عناية معززة متناسلللللللبة م  درجة  الجهةيتعين على 

مل لعمليات التي تتم م  األشخاص الطبيعيين  و االعتباريين )بما يشلبالنسبة  من هذه اإلجراءات(
 تخاذ ذلك اإلجراء بشللللللل نهاادول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى ال منالمؤسلللللللسلللللللات المالية( 

 .الوحدة()وفقا للبيان الدور  الذ  تتم موافاة الجهة به من قبل 
 

  الجهةيتعين على ( اتخاذ تدابير مضلادةCounter Measures متناسلبة م  درجة المخاطر )من 
 نها ،  و الدول التي يثار بشبش نها اإلجراء ذلك اتخاذ لىإ المالي العمل مجموعة تدعو التي الدول

 الدور  للبيان وفقامكافحة غسلللل األموال وتمويل اإلرهاب )ن م متعلقة ب وجه ضلللعف في مخاوف 
وكللذا الللدول ، (اذاتهلل تحللددهللا الجهللة،  و المخللاوف التي الوحللدة قبللل من بلله لجهللةا موافللاة تمت الللذ 

شللللللللللمل األخرى التي تتم موافاة الجهة بها من قبل الوحدة  و من قبل البنك المركز  المصللللللللللر ، وت
 التدابير المضادة التي يمكن اتخاذها ما يلي:

o  الدول.م  العمالء الذين ينتمون لهذه  التعاملالحصول على موافقة اإلدارة العليا على 

o .عدم إنشاء فروع  و شركات تابعة للجهة في هذه الدول 

o .الحد من عالقات العمل  و العمليات المالية م  هذه الدول  و األشخاص المنتمين اليها 

 

 بالنسبة تدابير مضادة متناسبة م  درجة المخاطر و تطبيق إجراءات العناية المعززة  جهةيمكن لل 
 .من قبل الجهة ذاتها للدول التي يثار بش نها مخاوف


