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وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقديم:
حدد قاانون مكافحاة لسال األماوال الصاادر بالقاانون رقام  02لسا انة  0220فاي البناد )

بالماادة رقام

) 1المؤسسااات الماليااة التااي تساارأ عليهااا أحكام ا  ،وعلااى أرسااها البنااوم العاملااة فااي جمهوريااة مصاار العربيااة
وفروعها في الخار وفروع البنوم األجنبية العاملاة فاي جمهورياة مصار العربياة ،وفار

علاى هاذه المؤسساات

فااي المااادتين رقمااى ) 0و ) 9الت ازمااات محااددة أولهااا تطبيااق اج اراءات العنايااة الواجبااة بااالعمالء وليرهااا ماان
القواعااد واإلجاراءات اات الصاالة بمكافحااة لساال األماوال وتموياال اإلرهاااب التااي تصاادرها الوحاادة ،كمااا ت اامن

الالئحة التنفيذية للقانون المذكور الصاادرة بقارار رئايج م لاج الاورراء رقام  951لسانة  0223وتعاديالتها فاي
المادة رقم ) 3اختصاصات الوحدة  ،بما يشمل وضع هذه القواعد واالجراءات والتحقاق بالتنسايق ماع السالطات
الرقابية من التزام المؤسسات المالية بها.
وتأتى هذه االجراءات في إطار حرص وحدة مكافحة لسل األموال وتمويل اإلرهاب على مواكبة كافة

المست دات العالمية ،خاصة تلاك المتعلقاة بمتطلباات الشامول الماالي والعمال علاى أال تواون متطلباات مكافحاة

لساال األم اوال وتموياال اإلرهاااب عائقااا دون تحقيااق أهداف ا  ،وفااي ضااوء توج ا الدولااة المص ارية لاادعم الشاامول
المااالي وتقلياال االعتماااد علااى النقااد وتماشاايا مااع مبااادرة ساايادة رئاايج جمهوريااة مصاار العربيااة بشنشاااء الم لااج

القااومي للماادفوعات  ،وقيااام البنااك المركاازأ المصاارأ بمبااادرات إلطااالق منت ااات وخاادمات مصاار ية منخف ااة
المخاااطر تخ ااع ألطاار رقابيااة تلاازم البنااوم بوضااع نظاام وتجاراءات فعالااة لمراقبااة التعااامالت فقااد تاام إعااداد هااذه
اإلجراءات في ضوء المنهج القائم على المخاطر الذأ تبنت م موعة العمل المالي  FATFوالذأ يتيح تطبياق
إجراءات مبسطة في الحاالت التي توون فيها مخاطر لسل األموال وتمويل اإلرهاب منخف ة ،على أن يكون
تطبيااق هااذه اإلج اراءات علااى عمااالء منت ااات وخاادمات الشاامول المااالي مشااروطا بالحصااول علااى موافقااة ماان
الوحدة ممثلة في السيد رئيج م لج أمنائها  ،ويمكن للموافقة المشار إليهاا أن ت اع قياود علاى كيإياة إساتخدام
هذه اإلجراءات أو تتيح م االت أوسع إلستخدامها وفقا لطبيعاة مناتج أو خدماة الشامول الماالي الصاادر بشاأن
الموافقة.
وتطبيقا ألحكام قانون مكافحاة لسال األماوال والئحتا التنفيذياة ساالفة البياان ،يتعاين علاى كافاة البناوم
العاملة في جمهورية مصر العربية وعلى كافة فروعها وشركاتها التابعة فاي الاداخل وفاي الخاار  ،وكاذلك كافاة
فاروع البناوم األجنبياة العاملااة فاي جمهورياة مصاار العربياة ،االلتازام بأحكاام هااذه االجاراءات ومراعاتهاا وتنفيااذها
بكل دقة لدى تقديم منت ات أو خدمات دعم الشمول المالي التي تحصال علاى موافقاة الوحادة الوتابياة فاي هاذا
الشأن ،والك تحقيقا لألهداف المتوخاة في م ال مكافحة لسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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 -1المصطلحات
يكو ن لكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين لها أدناه أينما وردت في هذه االجراءات:
منتج أو خدمة الشمول المالي
المنتج أو الخدمة التاي ياتم تصاميمها للساما بشدماا الماواطنين بالنظاام الماالي الرسامي بتولفاة معقولاة
وبطريق ااة عادل ااة ،بم ااا يش اامل ف ااتح حس ااابات مص اار ية تقليدي ااة اات س اامات خاص ااة أو تس ااتهدف ف ااات
معينة ،ويتعين حصاول البناك علاى موافقاة كال مان البناك المركازأ المصارأ والوحادة لتقاديم هاذا المناتج

أو الخدمة.

المستفيد الحقيقي:
الشااخا الطبيعااي الااذأ تااؤول ل ا فعليااا ملويااة العمياال أو الساايطرة علي ا  ،أو الشااخا الااذأ يااتم تنفيااذ
عملية نيابة عن  ،بما في الك األشخاص الذين يمارساون بالفعال سايطرة فعالاة علاى العميال ساواء كاان

العميل شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا.

الوحدة:
وحدة مكافحة لسل األموال وتمويل اإلرهاب.
مقدم الخدمة:
ال ه ااات الت ااي يتعاق ااد معه ااا البن ااك لتق ااديم من ااتج أو خدم ااة الش اامول الم ااالي وفق ااا لم ااا ت اام تنظيما ا به ااذه
اإلجراءات أو بموجب موافقة تصدر من الوحدة.
إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك
قواعد التعارف علاى هوياة العماالء باالبنوم الصاادرة عان وحادة مكافحاة لسال األماوال وتمويال اإلرهااب

عام  0211وكافة التعديالت التي تصدرها الوحدة بشأنها.

الشركات والمنشآت متناهية الصغر
الشركات والمنشآت التي تعرف بهذه الصفة وفقا للتعريف الذى يصدر من البنك المركزأ المصرأ.
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الموظف المختص
الموظ اال المسا ا ول ع اان تطبي ااق اجا اراءات فالتع اارف عل ااى هوي ااة العم ااالء والتحق ااق منه اااف ف ااي الح اااالت
المنصوص عليها بهذه اإلجراءات سواء لدى البنك أو لدى مقدم الخدمة.

القوائم السلبية
تش اامل قا اوائم الويان ااات اإلرهابي ااة واإلره ااابيين المنظم ااة بموج ااب الق ااانون رق اام  0لس اانة  ،0215والقا اوائم
الصااادرة عاان م لااج األماان التااابع لألماام المتحاادة اات الصاالة بتموياال االرهاااب وتموياال انتشااار أساالحة

الدمار الشامل ،وأية قوائم أخرى يعدها البنك أو يرى ضرورة الرجوع إليها.
تجميد الأموال:
الحظر المؤق الذى يفر

على نقل األموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها.

 -2نطاق سريان هذه اإلجراءات
.1.0

تسرى هذه اإلجراءات على عمالء منتج أو خدمة الشامول الماالي بموجاب موافقاة تصادر مان قبال
الوح اادة ،عل ااى أن ترف ااق بالموافق ااة ش ااروم تق ااديم المن ااتج أو الخدم ااة الت ااي ص اادرت موافق ااة الوح اادة
بموجبها.

.0.0

تساارأ علااى عمااالء منااتج أو خدمااة الشاامول المااالي القواعااد المنظمااة لتصاانيف منت ااات وخاادمات
الشاامول المااالي الصااادرة عاان البنااك المرك اازأ المصاارأ بالتنساايق مااع الوحاادة ،وض اوابك مكافح ااة
لس اال األما اوال وتموي اال االره اااب الص ااادرة م اان البن ااك المرك اازأ المص اارأ وتع ااديالتها ،كم ااا تس اارى

إج اراءات العنايااة الواجبااة بعمااالء البنااوم علااى عمااالء الخدمااة يمااا لاام يااتم تنظيم ا بموجااب هااذه

اإلجراءات ،وبما يتفق مع طبيعة المنتج أو الخدمة.
.3.0

تطبااق هااذه اإلج اراءات فقااك علااى العمااالء والمسااتفيدين الحقيقيااين طااالبي الحصااول علااى منت ااات
وخاادمات الشاامول المااالي الااذين لاام يساابق التعاارف علاايهم ماان قباال البنااك بموجااب إجاراءات العنايااة
الواجبااة بعمااالء البنااوم ،والااك س اواء كااانوا ه اؤالء العمااالء أشااخاص طبيعيااين أو ماان فالشااركات
والمنشآت متناهية الصغرف.

.4.0

وال تسرى هاذه االجاراءات علاى عماالء أأ مان المنت اات أو الخادمات األخارى التاي يقادمها البناك
إال فاي حالاة الموافقاة علااى الاك مان قباال السايد رئايج م لااج أمنااء الوحادة  ،كماا ي ااور لا فاي
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إطااار تقااديم بعاام الخاادمات الماليااة التااي ت ادعم مبااادرات قوميااة ،أن يصاادر موافقااة علااى تطبيااق
إجراءات عناية واجبة إستثنائية تختلل عما جاء بهذه اإلجراءات.
.5 ،0

ال تساارأ هااذه اإلج اراءات علااى العمااالء الااذين يت اوافر للبنااك بشااأنهم اشااتباه فااي ارتواااب جريم ااة
لسل األموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها أو تمويل لإلرهاب.

 -3االستعانة بمقدم الخدمة للتعرف على هوية العمالء والتحقق منها
 .1.3يمكن للبنك االستعانة بمقدم الخدمة فى تطبياق اجاراءات فالتعارف علاى هوياة العماالء والتحقاق منهااف
الواردة بالبند رقم ) 5من هذه اإلجراءات ،والك في الحاالت التالية:
.1.1.3

أن يك ااون مق اادم الخدم ااة ش ااركة ه اااتل محم ااول م اارخا له ااا بالعم اال ف ااي جمهوري ااة مص اار
العربية طبقا لقانون االتصاالت رقام  12لسانة  0223مان قبال ال هاة المختصاة ،ساواء تام

تقااديم الخدمااة ماان خااالل أحااد فروعهااا أو منافااذها الثابتااة أو المتنقلااة ،علااى أن يااتم تطبيااق
اجراءات فالتعرف على هوية العمالء والتحقق منهاف من قبل أحد موظفي الشركة.
.0.1.3

أن يكون مقدم الخدمة أحد مكاتب البرياد التابعاة للهي اة القومياة للبرياد ،علاى أن ياتم تطبياق

اجراءات فالتعرف على هوية العمالء والتحقق منهاف من قبل أحد موظفي الهي ة المذكورة.

 .3.1.3أن يكاون مقادم الخدماة جهااار تنمياة المشاروعات المتوساطة والصااغيرة ،علاى أن ياتم تطبيااق
اج اراءات فالتعاارف علااى هويااة العمااالء والتحقااق منهاااف ماان قباال أحااد مااوظفي االدارة التااى

تختا بذلك بموجب قرار من الرئيج التنفيذأ لل هار.

 .4.1.3أن يكااون مقاادم الخدمااة جمعيااة أو مؤسسااة أهليااة حاصاالة علااى تاارخيا بممارسااة نشاااطها
ما اان و اررة الت ا ااامن اإلجتما اااعي ،أو شا ااركة أو جمعيا ااة أو مؤسسا ااة أهليا ااة حاصا االة علا ااى
تاارخيا بممارسااة نش ااام التموياال متناااهي الص ااغر ماان الهي ااة العام ااة للرقابااة الماليااة وفق ااا

ألحكااام القااانون رقاام  141لساانة  0214والق ا اررات الصااادرة تنفيااذا ل ا  ،علااى أن يت اوافر مااا

يلي:
 .1.4.1.3أن يك ا ااون لل ه ا ااة مق ا اادم الخدم ا ااة نظ ا ااام أساس ا ااي معتم ا ااد م ا اان و اررة الت ا ااامن
اإلجتماااعي فااى حال ااة ال معيااات والمؤسس ااات األهليااة أو سا ا ل ت ااارأ س ااارأ

وبطاقة ضريبية سارية في حالة الشركات .
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 .0.4.1.3الحصول على موافقة باأن تواون ال هاة مقادم للخدماة مان الهي اة العاماة للرقاباة
الماليااة فااي حالااة الشااركات أو ال معيااات أو المؤسسااات األهليااة الحاصاالة علااى
ت اارخيا بممارس ااة نش ااام التموي اال متن اااهي الص ااغر م اان الهي ااة العام ااة للرقاب ااة

المالية.
 .3.4.1.3الحص ااول عل ااى موافقا ااة ب ااأن توا ااون ال ه ااة مق اادم للخدما ااة م اان و اررة الت ا ااامن

اإلجتماااعي فااي حالااة ال معيااات أو المؤسسااات األهليااة التااي ال ينطبااق عليهااا
البند السابق.

 .5.1.3أن يكااون مقاادم الخدمااة و اررة الت ااامن اإلجتماااعي علااى أن يااتم تطبيااق اج اراءات فالتعاارف
على هوية العمالء والتحقق منهااف مان قبال أحاد ماوظفي االدارة التاى تخاتا باذلك بموجاب
قرار من ورير الت امن االجتماعى.

 . 6.1.3أن يكون مقدم الخدمة إحدى ال هات الحكومية أو وحدات القطاع العام ،من خالل االدارات
المختصة ،والك بعد الحصول على موافقة كتابية في هذا الشأن من البنك المركزأ

المصرأ.

 .7.1.3أن يكااون مقاادم الخدمااة جهااة أخاارى بخااالف مااا ورد فااي البنااود السااابقة علااى أن يت اوافر مااا
يلى:
 .1.7.1.3أن يكون للجهة سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية.
 .0.7.1.3فااى حالااة تقااديم ال هااة للخدمااة ماان خااالل منفااذ تااابع لهااا ب هااة أخاارى ،يكااون
لل هة األخرى س ل ت ارأ سارأ وبطاقة ضريبية سارية.

 .3.7...3قيااام البنااك بشخ اااع مااالوي ال هااة والقااائمين علااى اإلدارة العليااا بهااا إلج اراءات
العناي ااة الواجب ااة بعم ااالء البن ااوم ،وجم ااع أي ااة معلوم ااات ي اارى ض اارورة الحص ااول
عليها بشأنهم.
 . 4.7.1.3قي ااام البن ااك ب ااالتحقق م اان ع اادم تع اار

أأ م اان م ااالوي ال ه ااة والق ااائمين عل ااى

إدارته ااا لعقوب ا اات تتعل ااق ب ناياااات أو عقوبا اات علا ااى جا ارائم مخلاااة بالشا اارف أو

األمانة.
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 . 5.7.1.3ت اامين شااروم التعاقااد مااع ال هااة ضاارورة ت اوافر نظاام وتج اراءات لااديها تشااترم
توافر مساتويات مرتفعاة مان الوفااءة والن ازهاة لادى العااملين بهاا وبالمنافاذ التابعاة
لها ،على أن تت من هاذه الانظم واالجاراءات كحاد أدناى االستفساار عان العمال

السابق والحصول على صحيفة الحالة ال نائية.

 .0.3وفي كل األحوال السابقة يتعين تطبيق القواعد التالية:
.1.0.3

يقااوم البنااك بتحديااد اج اراءات فالتعاارف علااى هويااة العمااالء والتحقااق منهاااف بمااا يتفااق مااع مااا
ورد بالبن ااد رق اام ) 5م اان ه ااذه اإلجا اراءات ،ويق ااوم مق اادم الخدم ااة بتطبي ااق ها اذه االج ا اراءات
باعتباره وكيال عن البنك فى تطبيقها ،ويتعين أن يباذل البناك عناياة خاصاة للتحقاق مان أن
مقاادم الخدمااة يقااوم بااالتعرف علااى هويااة العمااالء والتحقااق منهااا وفقااا لإلج اراءات التااي يقااوم

بتطبيقها البنك اات  ،وفي كل األحاوال يكاون البناك مسا وال مسا ولية كاملاة عان ساالمة هاذه
االجراءات وفعالية تطبيقها.
.0.0.3

يتعااين عل ااى البن ااك وض ااع إج اراءات مناس اابة للتحق ااق بش ااكل دورأ ماان التا ازام مق اادم الخدم ااة
بكافااة إج اراءات فالتعاارف علااى هويااة العمااالء والتحقااق منهاااف ،وفااى حالااة وجااود مخالف ااات
جوهريااة أو متوااررة فااى هااذا الشااأن – وفقااا لمعااايير ي ااعها البنااك  -يتعااين أن ينظاار البنااك
فااى ماادى مالءمااة اسااتم ارره فااي االسااتعانة بمقاادم الخدمااة لتطبيااق اج اراءات فالتعاارف علااى

هوية العمالء والتحقق منهاف.
.3.0.3

يتعااين أن يت اامن العقااد الموقااع ماان قباال البنااك مااع مقاادم الخدمااة الت ازمااات ومسا وليات كاال
طاارف بالنساابة لتطبيااق إج اراءات فالتعاارف علااى هويااة العمااالء والتحقااق منهاااف ،بمااا يشاامل

الت ازام مقاادم الخدمااة بالسااما لمفتشااي البنااك المركاازأ المصاارأ بزيااارة مقااار تقااديم الخدمااة
للتحقق من سالمة وفعالية تطبيق هذه اإلجراءات.
.4.0.3

يتعين على البنك اإللتزام بالبند  3/1/0من تعليماات البناك المركازأ المصارأ الصاادرة فاي
س اابتمبر  0214بخص ااوص تط ااوير نظ اام الرقاب ااة الداخلي ااة ب ااالبنوم ،كم ااا يتع ااين أن يق ااوم
بااالتحقق ماان تلقااي العاااملين بااالفروع والمناف ااذ التابعااة لمقاادم الخدمااة التاادريب الااالرم للقي ااام
بشجراءات فالتعرف على هوية العمالء والتحقق منهاف.
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.5,0,3

يتعااين علااى مقاادم الخدمااة أن يرساال للبنااك كافااة المسااتندات المتعلقااة بفااتح حساااب الخدمااة
للعمياال والااك بحااد أقصااى ثالثااين يومااأ ماان تاااري فااتح الحساااب ،وفااى حالااة عاادم االلت ازام
باذلك يااتم إيقاااف الحساااب ،وخااالل تلااك الفتارة يتعااين علااى البنااك تطبيااق االجاراءات الالرمااة
إلدارة مخاااطر لساال األم اوال وتموياال اإلرهاااب ،بمااا يشاامل وضااع حاادود علااى عاادد وقاايم
ونوعية العمليات التي يمكن تنفيذها.

 -4سياسة قبول العمالء
 .1.4يتع ااين عل ااى البن ااك وض ااع سياس ااات وتجا اراءات واض ااحة لقب ااول عم ااالء منت ااات أو خ اادمات الش اامول
المالي تحقق األهداف القومية اات الصلة ،علاى أن تت امن كاذلك تحدياد الظاروف التاي قاد ال يقبال
البنك فيها عالقة عمل جديدة أو قد تتطلب إنهاء عالقاة عمال قائماة نتي اة تعرضا لمساتويات ليار
مقبولة مان مخااطر لسال األماوال أو تمويال اإلرهااب بماا يشامل اكتشااف إد ار العميال علاى أأ مان

القوائم السلبية ،والنظر في إرسال إخطار اشتباه إلى الوحدة وفقا ألسباب انهاء عالقة العمل.

 .0.4كما ي ب أن تت امن السياساات واإلجاراءات المشاار اليهاا تحديادا لف اات عماالء منت اات أو خادمات
الشمول المالي الذين يمكن أن يشكلوا خط ار أكبر على البناك ،وم ارعااة تطبياق ماا ورد بالبناد رقام )0
من هذه االجراءات بشأنهم.

 -5التعرف على هوية العمالء والتحقق منها
 .5.1أحكام عامة:
.1.1.5

يقتص اار تطبي ااق ه ااذه اإلجا اراءات عل ااى عمي اال من ااتج أو خدم ااة الش اامول الم ااالي مت ااى كانا ا
مخا اااطر لسا اال األم ا اوال وتموي ا اال اإلرها اااب الخاصا ااة به ا اام منخف ا ااة إسترشا ااادا بم ا اااالت

المخاااطر ال اواردة بالبنااد سااابعا ماان إج اراءات العنايااة الواجبااة بعمااالء البنااوم ،ويكااون البنااك

مس ا ا وال عااان إدارة مخااااطر لسااال األم ا اوال وتمويااال اإلرهااااب المتعلقاااة بتقاااديم منت ا ااات أو
خا اادمات الشا اامول الما ااالي بما ااا يشا اامل ،إاا لا اازم األما اار ،الحصا ااول علا ااى أيا ااة معلوما ااات أو
مس ااتندات اض ااا ية ل اام ت اارد به ااذه اإلجا اراءات أو تطبي ااق فإجا اراءات العناي ااة الواجب ااة بعم ااالء

البنومف على عمالء منتج أو خدمة الشمول المالي ،والك وفقا للمخاطر التاي يقادرها البناك
لول عميل على حدة.

إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي

9

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

.0.1.5

يتعا ااين علا ااى البنا ااك عا اادم فا ااتح حسا ااابات خاصا ااة بمنت ا ااات أو خا اادمات الشا اامول الما ااالي
ألشخاص م هولى الهوية ،أو بأسماء من الواضح أنها وهمية.

 .3.1.5يتعين أن تتم إجراءات فالتعرف على هوية العميل والتحقق منهااف باساتخدام مساتندات أصالية
أو معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها ومستقلة.

.4.1.5

يتعاين علاى البناك أن يقاوم باالتحقق مان أن أأ شاخا يطلاب التصارف نياباة عان العمياال

أن يكااون مصاارحا لا بااذلك ،ويتعااين أن تطبااق علااى هااذا الشااخا إجاراءات فالتعاارف علااى
الهوية والتحقق منهاف وفقا لما ورد بالبند رقم ) 0.5من هذه االجراءات.

 .5.1.5يتعاين علاى البنااك التعارف علاى هويااة المساتفيد الحقيقااي واتخااا إجاراءات معقولااة للتحقاق ماان
هويت باستخدام معلومات أو بيانات من مصاادر موثاوق بهاا ومساتقلة بماا ي امن وصاول البناك
إلى قناعة بأن قد تعرف على الاك المساتفيد الحقيقاي ،ويمكان للبناك أن يقاوم باالتحقق مان هوياة

المستفيد الحقيقي بعد بداية عالقة العمل وفقا للشروم التالية:
 .1.5.1.5أن يتم الك في أسرع وق

ممكن.

 .0.5.1.5أن يكون الك أم ار ضروريا حتى ال يتم تعطيل المسار الطبيعي للنشام.
 .3.5.1.5أن مخاطر لسل األموال وتمويل اإلرهاب قد تم إدارتها على نحو فعال.

 .6.1.5ي ارع ااى ف ااي حال ااة العم ااالء م اان الش ااركات أو المنش ااآت متناهي ااة الص ااغر فه اام هيك اال الملوي ااة
والسايطرة علااى العميال ،وتحديااد المساتفيدين الحقيقيااين منا  ،علااى أن تشامل إجاراءات فالتعاارف
على هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منهاف كل من:
 .1.6.1.5األشااخاص الطبيعيااين الااذين لهاام حصااة ملويااة مساايطرة علااى الشااركة أو المنشااأة
)ان وجد .
 .0.6.1.5األش ااخاص الطبيعي ااين ال ااذين ل اايج له اام حص ااة ملوي ااة مس اايطرة عل ااى الش ااركة أو
المنشأة ويمارسون سيطرة علي من خالل أية وسائل أخرى )إن وجد .

 .3.6.1.5الشخا الطبيعي المس ول عن االدارة الفعلية للشركة أو المنشاأة ،والاك فاي حالاة
عدم التوصل الى أشخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين )أ و)ب .
 .7.1.5يتعين على البنك التأكد من استيفاء بيانات نموا طلاب فاتح حسااب مناتج أو خدماة الشامول
المااالي بالواماال )نمااوا موحااد خاااص بالخدمااة صااادر عاان البنااك  ،والتوقيااع علي ا ماان قب اال
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العمياال أو الشااخا المصاار ل ا بالتعاماال )فااي حالااة الشررركاو والشآشررتو شتآاايررة ال رر ر
والك أمام الموظل المختا.
 .0.1.5يتعاين علاى البناك فهام الغار

الحاالت التي يكون فيها الغر

مان التعاماال علاى الحسااب وطبيعاة الاك التعامال ،إال أنا فااي
من التعامل وطبيعت واضحا للبنك ي ور للبناك ادراجهماا فاى

نموا طلب فتح حساب الخدمة دون الحصاول علاى معلوماات أو مساتندات متعلقاة باذلك مان
العميل.

 .9.1.5يتعين على البنك الحصاول علاى المعلوماات الدقيقاة التاي تتعلاق بمهناة أو نشاام العميال )فاي
حالة وجود عمل ل  ،مع عدم قبول التعبيرات لير الواضاحة التاي ال يت اح منهاا تلاك المهناة
أو الك النشاط .
 .12.1.5ي ور أن يتم اتخاا اجراءات فالتعرف على الهوية والتحقق منهاف بمكان تواجد العميل من
خالل أحد الموظفين المختصين باتخاا هذه االجراءات.
 .11.1.5في حال عادم قادرة البناك علاى تطبياق هاذه االجاراءات ،يتعاين عليا عادم فاتح حسااب مناتج
أو خدمااة الشاامول المااالي للعمياال ،والنظاار فااي إرسااال إخطااار اشااتباه بشااأن إلااى الوحاادة وفقااا
ألسباب عدم استيفاء تلك اإلجراءات.
 .10.1.5يتعا ا ااين علا ا ااى البنا ا ااك وضا ا ااع السياسا ا ااات والا ا اانظم واإلج ا ا اراءات إلدارة المخا ا اااطر المتعلق ا ا ااة
باألشااخاص وال هااات الماادرجين علااى الق اوائم الساالبية ،بمااا يشاامل قيااام البنااك بالوشاال عاان

مادى إد ار العميال )والمساتفيد الحقيقاي حساب األحاوال علاى القاوائم السالبية قبال التعامال،
مع مراعاة إعادة الوشل لدى إجراء تحديث على تلاك القاوائم ،واتخااا ماا يلازم مان إجاراءات
في هذا الصدد وفقا ألحكام القوانين واللوائح واالجراءات واآلليات اات الصلة.

 .5.1إجراءات التعرف على هوية العمالء والتحقق منها بالنسبة للعمالء من األشخاص الطبيعيين
 .5.2.1الحصول على المعلومات الالزمة للتعرف على الهوية
يتعين على البنك التعرف على هوية العميل من خالل الحصول على المعلومات التالية كحد أدنى
قبل فتح حساب الخدمة:

 االسم بالوامل وفقا للمدون بمستند تحقيق الشخصية.
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 تاري ومحل الميالد.
 النوع )اكر/أنثى .

 محل اإلقامة الدائم الحالي.
 رقم الهاتل المحمول )إن وجد .
 رقم الهاتل األرضي )إن وجد .

 المهنة أو الوظيفة )في حالة وجود عمل للعميل .
 جهة وعنوان العمل )في حالة وجود عمل للعميل .
 الرقم القومي للمصريين.
 رقم جوار السفر أو وثيقة السفر لغير المصريين.

 تعهد العميل بأن المستفيد الحقيقي ،مع اكر اسم المستفيد الحقيقي إن وجد.
 تعهد العميل بتحديث بيانات فور حدوث أية تغيرات بها أو عند طلب البنك لذلك
 .2.2.2إجراءات التحقق
 .1.0.0.5يتعين على البنك ،قبل فتح حساب منتج أو خدمة الشمول المالي ،أن يقوم
باالطالع على بطاقة الرقم القومي أو جوار السفر أو وثيقة السفر الخاص ة

بالعميل للتأكد من صحة البيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها بما
يشمل الرقم القومي الخاص ب والحصول على صورة ضوئية من المستند

المذكور ،وتوقيع الموظل المختا عليها بما يفيد أنها صورة طبق األصل،

وفي كل األحوال يراعى أن يكون الك المستند ساريا وعدم قبول في حالة
وجود مظاهر تالعب واضحة ب وال يقوم البنك بفتح حساب المنتج أو الخدمة

إال بعد الحصول على ما سبق.

 .0.0.0.5في حالة عدم ت من مستند تحقيق الشخصية الخاص بالعميل محل إقامت
الدائم أو مهنت )في حالة وجود عمل ل

أو اختالف أأ منهما عما هو

مدون في هذا الشأن بنموا طلب فتح حساب المنتج أو الخدمة ،يتعين التأكد

من صحة هذه المعلومات باستخدام مستندات أصلية أو معلومات أو بيانات
من مصادر موثوق بها ومستقلة  ،ويمكن أن يتم الك بعد فتح حساب منتج
أو خدمة الشمول المالي ،وفقا للشروم الواردة بالبند ) 5.1.5على أن يراعى
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وضع حدود على عدد وقيم ونوعية العمليات التي يمكن تنفيذها حتى يتم
استيفاء المستندات أو المعلومات أو البيانات المذكورة.

 .5.1إجراءات التعرف على هوية العمالء والتحقق منها بالنسبة للعمالء من الشركات والمنشآت
متناهية الصغر
 .5.3.1الحصول على المعلومات الالزمة للتعرف على الهوية
يتعين على البنك الحصول على المعلومات التالية كحد أدنى قبل فتح حساب الخدمة:
 االسم )السمة الت ارية .

 الشكل القانوني )وفقا لما ورد بالس ل الت ارى أو رخصة مزاولة النشام إن وجدا ..
 طبيعة النشام.
 عنوان المقر الرئيسي.

 رقم الهاتل المحمول للمفو

بالتوقيع عن الشركة أو المنشأة.

 رقم الهاتل األرضي )إن وجد .

 رقم وتاري وجهة القيد في الس ل الت ارأ )فى حالة إصدار س ل ت ارأ


رقم وتاري الرخصة الالرمة لممارسة النشام الصادرة من جهة حكومية في حالة أن تم

إصدار هذه الرخصة )بالنسبة لل هات التي ال يصدر لها س الت ت ارية .

 بيانات عن النشام من واقع وثائق أو مصادر أخرى  -بخالف العميل – موثوق بها )بالنسب ة
لل هات التي لم يصدر لها س الت ت ارية أو رخصة لممارسة النشام .

 أسماء وعناوين الشركاء الذين لهم حصة ملوية تزيد عن  %05من رأس المال ،وفى حالة
عدم امتالم أى شريك لهذه النسبة ،يتم الحصول على اات البيانات بالنسبة للشريك الذى

يتمتع بأكبر حصة ملوية ،وفى حالة تساوى كافة حصا الملوية يتم الحصول على البيانات

المذكورة بالنسبة للشريك الذى يقدر البنك -وفقا للمعايير التى ي عها  -ممارست لسيطرة

على الشركة أو المنشأة بأية وسيلة أخرى )إن وجد .

 أسماء وعناوين وجنسيات الشخا أو األشخاص المس ولين عن االدارة الفعلية للشركة أو
المنشأة.

 تعهد المفو

بالتعامل بتحديث بيانات العميل فور حدوث أية تغيرات بها أو عند طلب البنك

لذلك.
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 .2.3.1إجراءات التحقق
 .1.0.3.5يتعين على البنك التحقق من المستندات الدالة على وجود تفويم من الشركة
أو المنشأة للشخا أو األشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها.

 .0.0.3.5يتعين على البنك ،قبل فتح حساب الخدمة ،أن يقوم بالحصول على مستخر

رسمي سارأ من الس ل الت ارأ الخاص بالعميل أو صورة الرخصة الالرمة
لممارسة النشام الصادرة من جهة حكومية بالنسبة لل هات التي ال يصدر لها

س الت ت ارية ،وفي حالة ال هات التي لم يصدر لها س ل ت ارأ أو

رخصة ممارسة نشام يتم التحقق من نشام العميل باستخدام وثائق أو بيانات

أو معلومات من مصادر أخرى  -بخالف العميل -موثوق بها ،وكذا مستند
تحقيق الشخصية لصاحب المنشأة أو للشركاء الوارد اكرهم بالبند )، 1.3.5

والمفوضين بالتوقيع عن المنشأة أو الشركة ،كما يمكن للبنك الحصول على
المزيد من المستندات من العميل )مثل البطاقة ال ريبية أو عقد التأسيج أو
ليرها من المستندات اات الصلة وفقا لتقدير البنك لح م المخاطر المرتبطة

بالعميل  ،وفي كل األحوال يراعى أن توون المستندات المذكورة سارية وعدم
قبول أأ من المستندات المذكورة في حالة وجود مظاهر تالعب واضحة بها.

 .3.0.3.5يتعين على البنك التأكد من صحة المعلومات المتوفرة عن العميل ،والك
باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصادر موثوق بها ومستقلة ،مع

مراعاة االطالع على المستندات األصلية المقدمة من المفو

بالتوقيع عن

العميل والحصول على صور ضوئية منها ،وتوقيع الموظل المختا على

كل منها بما يفيد أنها صورة طبق األصل.
 -6تحديث البيانات

 .1.6بالنسبة للعمالء الذين تم اخ اعهم إلجراءات فالتعرف على الهوية والتحقق منهاف وفقا لهذه
اإلجراءات ،يتعين على البنك تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها عند
تطبيق هذه اإلجراءات بصفة مستمرة وعلى نحو مالئم وفي أوقات مناسبة ،وطالما كان

المخاطر

منخف ة يمكن للبنك أن يقوم بذلك التحديث من خالل الوسائل اإللوترونية ،وفي حالة تقدير البنك
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لمخاطر مرتفعة مرتبطة بالعميل يتعين على البنك االلتزام بما جاء فى هذا الشأن في إجراءات
العناية الواجبة بعمالء البنوم.
 -7الرقابة المستمرة للعمليات
 .1.7يتعين على البناك وضاع نظاام داخلاي قاائم علاى المخااطر يسامح لا بالرقاباة المساتمرة علاى العملياات

التي تتم من خالل منت ات وخدمات الشمول المالي ،بما يشمل فحا العمليات التاي تاتم طاوال فتارة
قي ااام العالق ااة م ااع العمي اال ،ل اامان اتس اااق العملي ااات الت ااي ي ااتم إج ار ه ااا م ااع طبيع ااة من ااتج أو خدم ااة

الشمول المالي وما يتوافر لدى البنك مان معلوماات عان العميال ونماك نشااط والمخااطر التاي يمثلهاا
بما في الك حصول البنك على معلومات عن مصدر األموال ،إاا اقت ى األمر.
 0.7يتعااين علااى البنااك إيااالء عنايااة خاصااة ل ميااع العمليااات المعقاادة أو الوبي ارة بصااورة لياار معتااادة ،أو
أنمااام العمليااات لياار العاديااة ،والااك فااي األح اوال التااي ال يكااون ألأ ماان هااذه العمليااات أو األنمااام
لاار

مشااروع أو اقتصااادأ واضااح ،وتت اامن بعاام صااور هااذه العمليااات واألنمااام المشااار إليهااا

كال مما يأتي:

 العمليات التي ت اور أية حدود ي عها البنك للوشل عن العمليات لير العادية.

 العملي ااات المعق اادة أو الت ااي يك ااون إجماليه ااا كبيا ا ار مقارن ااة بطبيع ااة نش ااام العمي اال وتعامالت ا ا
السابقة.
 ت زئااة المعااامالت بمااا يقاال عاان حاادود التعاماال الموضااوعة ماان قباال البنااك ماان خااالل عاادة
تعامالت تبدو مرتبطة.
 .3.7يتعين على البنك القيام بفحا خلإية تلك التعامالت والغر

منها ألقصى حاد ممكان ،وتسا يل ماا

ياتم التوصاال إليا فاي سا الت يمكاان الرجاوع اليهااا ،واالحتفاااب بتلاك النتااائج لماادة خماج ساانوات علااى
األقل ،بحيث يتا للسلطات المختصة االطالع عليها لدى مباشرة مهامها.
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 -8نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب

 .5.1تقييم المخاطر
يتع ااين عل ااى البن ااك اتخ اااا خطا اوات مناس اابة لتحدي ااد وتقي اايم وفه اام مخ اااطر لس اال األما اوال وتموي اال اإلره اااب
المتعلقااة بمنت ااات وخاادمات الشاامول المااالي ،أخااذا فااى االعتبااار مااا ورد بالبنااد الخاااص باانظم إدارة المخاااطر
الخاصااة بغساال األم اوال وتموياال اإلرهاااب ال اوارد بااشجراءات العنايااة الواجبااة بعمااالء البنااوم بمااا يتناسااب مااع

طبيعة المنتج أو الخدمة ،مع مراعاة ما يلي:

 د ارسااة كافااة عواماال المخاااطر اات الصاالة بغساال األماوال وتموياال اإلرهاااب لاادى تحديااد مسااتوىالمخاطر ونوع ومستوى اإلجراءات التي يتعين اتخااها للحد من تلك المخاطر.

 -توثيق تقييم المخاطر الذى يعده البنك.

 -تحديث تقييم المخاطر بصفة دورية ،ومتى دع

الحاجة إلى الك.

 تاوافر لليااات مناسابة لتااوفير المعلومااات المتعلقاة بتقياايم المخااطر والنتااائج التااى أسافر عنهااا لواالمن البنك المركزأ المصرأ والوحدة ،بما يشامل الحااالت التاى تت امن وجاود معوقاات جوهرياة

تح ااد م اان ق اادرة البن ااك ع اان إدارة مخ اااطر لس اال األما اوال وتموي اال اإلره اااب المتعلق ااة ب ااالمنتج أو
الخدمة التى أسفر عنها التقييم.
 .5.1الحد من المخاطر
يتعين على البنك القيام بما يلي:
 وضااع سياسااات ونظاام ضاابك داخلااي وتج اراءات معتماادة ماان م لااج اإلدارة بشااأن إدارة مخاااطرلسال األماوال وتموياال اإلرهااب المتعلقااة بمنااتج أو خدماة الشاامول المااالي التاي تاام تحدياادها ماان

قباال البنااك أو علااى مسااتوى الدولااة والقيااام بالحااد منهااا ،بمااا يشاامل وضااع حاادود قصااوى يوميااة

وش ااهرية لع اادد وق اايم العملي ااات الت ااي ت ااتم عل ااى حس اااب المن ااتج او الخدم ااة ،ومتابع ااة تنفي ااذ ه ااذه
السياسااات والاانظم واإلج اراءات ومراجعتهااا بصاافة دوريااة واج اراء التعااديالت الالرمااة عليهااا بم ااا
يتالءم مع ما تسفر عن نتائج تقييم المخاطر.
 اتخااا إجاراءات العناياة المشااددة بالنسابة لف ااات العماالء التااى يقادر البنااك أنهاا مرتفعااة المخاااطروفقا لما ورد في هذا الشأن ضمن إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوم.
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 -9قواعد خاصة بالتحويالت

 .5.1في حالة إرسال التحويالت المحلية
.1.1.9

يتعااين عل ااى البنااك مرس اال التحوياال الحص ااول علااى المعلوم ااات الخاصااة بطال ااب التحوي اال،
والتحق ااق م اان دقته ااا واالحتف اااب به ااا ،وتدراجه ااا بالوام اال ف ااي رس ااالة التحوي اال ،وتتمث اال تل ااك
المعلومات يما يأتي:
 .1.1.1.9اسم طالب التحويل.

 .0.1.1.9رقم الحساب الذأ يتم التحويل من )أو رقم إشارأ مميز إاا لم يكن هنام
حساب .

 .3.1.1.9عنوان طالب التحويل ،أو رقم مستند تحقيق الشخصية الخاص ب  ،أو تاري
ومحل الميالد.

 .4.1.1.9إسم ورقم حساب المستفيد المتلقى للتحويل )أو رقم إشارأ مميز إاا لم يكن
هنام حساب .

.0.1.9

بالنسابة للتحاويالت األقال مان  12لالف جنيا مصارأ ،يساتثنى الحصاول علاى المعلومااات
الواردة بالبند ) ، 3.1.1.9وادراجها فى رسالة التحويل.

.3.1.9

فااي حالااة وجااود مشاااكل فنيااة تحااول دون اد ار البنااك للمعلومااات ال اواردة بالبن ااد )1.1.9

برسااالة التحوياال يمكاان ل ا عاادم إدراجهااا فااي حالااة أن ا يمكن ا بوسااائل أخاارى توفيرهااا خااالل

ثالثاة أياام عماال لبناك المساتفيد أو ال هااات المختصاة لاادى طلبهاا ،علاى أن يقااوم البناك فااي
هذه الحالة بشد ار رقم حساب المنتج أو الخدمة الذأ يتم التحويل من في رسالة التحويل.

.4.1.9

يمك اان للبن ااك االعتم اااد عل ااى المعلوم ااات الت ااي س اابق الحص ااول عليه ااا م اان خ ااالل إجا اراءات

التعارف علاى هويااة العميال الساتيفاء بعاام المعلوماات المطلوباة إلتمااام التحويال متاى كااان

الك مناسبا دون الحاجة إلى تورار الحصول على تلك المعلوماات والتحقاق منهاا عناد تنفياذ
التحويل.
.5.1.9

فااي حالااة إرسااال عاادة تحااويالت كدفعااة واحاادة بناااء علااى طلااب نفااج العمياال ،ي ااب أن
تت من تلك الدفعة من التحويالت المعلومات التي تم استيفائها من طالاب التحويال المبيناة
بالبند ). 1.1.9

إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي

17

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

.6.1.9

فااي حالااة عاادم قاادرة البنااك علااى اسااتيفاء االلت ازمااات الاواردة بالبنااد ) 1.9يتعااين عليا عاادم
تنفيذ عملية التحويل.

7.1.9

ي ب على البنك مرسال التحويال االحتفااب بكافاة المعلوماات عان طالاب التحويال والمساتفيد
التي تم الحصول عليها.

 .5.1في حالة تلقي التحويالت المحلية أو الخارجية
.1.0.9

يتعااين علااى البنااك تبنااي تاادابير متابعااة معقولااة الحقااة  -أو لحظيااة إاا كااان الااك ممكنااا -
لتحديد التحويالت لير المصحوبة بمعلومات كاملة عن طالب التحويل والمساتفيد منا كماا

وردت بالبند ) 1.9
0.0.9

يتعاين علاى البنااك تبناي سياساات وتجاراءات مبنياة علااى المخااطر لتحدياد متااى ياتم تنفيااذ أو
رفاام أو تعلي ااق التحااويالت الت ااى ال تت اامن المعلومااات المطلوب ااة بش ااأن كاال م اان طال ااب
التحويل والمستفيد ،وكذلك إجراءات المتابعة التى يتعين اتخااها في كل حالة.

 .5.1في حالة أن يكون البنك وسيطا ً في سلسلة الدفع
.1.3.9

يتعين على البنك أن يتأكد من مدى اد ار كافة المعلومات الواردة بالبند ). 1.9

.0.3.9

فاي حالاة وجاود قيااود فنياة تحاول دون احتفااب رسااالة التحويال بمعلوماات طالاب التحوياال أو
المس ااتفيد ،يتع ااين عل ااى البن ااك االحتف اااب بكاف ااة المعلوم ااات الت ااي تلقاه ااا م اان ال ه ااة مرس االة

التحويل لمدة خمج سنوات على األقل من تاري تنفيذ التحويل.
.3.3.9

يتع ااين عل ااى البن ااك اتخ اااا ت اادابير معقول ااة لتحدي ااد التح ااويالت الت ااي ال تت اامن المعلوم ااات
المطلوب ااة بش ااأن ك اال م اان طال ااب التحوي اال أو المس ااتفيد ،عل ااى أن تتس ااق ه ااذه الت اادابير م ااع

اآلليا ااات المسا ااتخدمة للتعاما اال ما ااع التحا ااويالت بص ا اورة إلوترونيا ااة مباش ا ارة دون اتخا اااا أي ا اة
إجراءات يدوية ). Straight through processing
.4.3.9

يتعين على البناك تبناي سياساات واجاراءات مبنياة علاى المخااطر لتحدياد الحااالت التاي ياتم
فيها تنفيذ أو رفم أو تعليق تحويال ال يت امن المعلوماات المطلوباة بشاأن كال مان طالاب

التحويل أو المستفيد ،وكذلك إجراءات المتابعة المناسبة التي يتم اتخااها في كل حالة.
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 4.9التحويالت ذات العالقة باألشخاص والجهات المدرجين على القوائم السلبية
يتعين على البنك وضع السياسات والنظم واإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالتحويالت اات
العالقة باألشخاص وال هات المدرجين على القوائم السلبية ،بما يشمل قيام البنك مرسل التحويل
الوشل عن مدى إد ار طالب التحويل على القوائم السلبية قبل تنفيذ التحويل ،والبنك متلقي التحويل
الوشل عن مدى إد ار المستفيد على القوائم السلبية قبل الصرف ل أو اإلضافة لحساب  ،على أن
يتخذ البنك ما يلزم من إجراءات في هذا الصدد وفقا ألحكام القوانين واللوائح واإلجراءات واآلليات
اات الصلة.
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