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                                                                                                           تقديم:

رقام الماادة بفاي البناد (    0220نة ااالس 02حدد قاانون مكافحاة لسال األماوال الصاادر بالقاانون رقام 
العربيااة مصاار جمهوريااة وعلااى رأسااها البنااوم العاملااة فااي  ،  المؤسسااات الماليااة التااي تساارأ عليهااا أحكاماا 1(

فار  علاى هاذه المؤسساات و  ،العربياة مصارجمهورياة وفروعها في الخار  وفروع البنوم األجنبية العاملاة فاي 
تطبيااق اجااراءات العنايااة الواجبااة بااالعمالء وليرهااا ماان التزامااات محااددة أولهااا   9( و  0( رقمااى المااادتينفااي 

الوحاادة، كمااا ت اامن   صاادرهارهاااب التااي تالقواعااد واإلجااراءات اات الصاالة بمكافحااة لساال األمااوال وتموياال اإل
فاي وتعاديالتها  0223لسانة  951رار رئاي  مللا  الاوءراء رقام الالئحة التنفيذية للقانون المذكور الصاادرة بقا

، بما يشمل وضع هذه القواعد واالجراءات والتحقاق بالتنسايق ماع السالطات   اختصاصات الوحدة3رقم ( ةمادال
 .الرقابية من التزام المؤسسات المالية بها

كافة  مواكبةرهاب على حرص وحدة مكافحة لسل األموال وتمويل اإل إطارفي تأتى هذه االجراءات و 
علاى أال تواون متطلباات مكافحاة والعمال المتعلقاة بمتطلباات الشامول الماالي تلاك خاصة  ،المستلدات العالمية

مان خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول تعد حيث ،  لسل األموال وتمويل اإلرهاب عائقا  دون تحقيق أهداف
الهواتاف المحمولاة ساتخدام الواساع الشار تناالفي ضوء ول المالي أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشم

 يفوق بشكل كبير انتشار الخدمات المصرفية.بما 

للتعاامالت التاي تاتم مان خاالل قصاو  حادود  بوضاعوالبناوم قيام البناك المركازأ المصارأ في ضوء و 
، وفي ظل وجود ة بهذه الخدمةيؤد  الى تخفيض المخاطر المتعلقبما  خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول

 فقاد تام هاذه الخدماة لمراقبة التعاامالت التاي تاتم مان خااللفعالة البنوم بوضع نظم وإجراءات أطر رقابية تلزم 
والاذأ  FATFعلاى المخااطر الاذأ تبنتا  ملموعاة العمال الماالي القاائم المانه   في ضوءإعداد هذه اإلجراءات 

  .ت التي توون فيها مخاطر لسل األموال وتمويل اإلرهاب منخف ةيتيح تطبيق إجراءات مبسطة في الحاال

يتعاين علاى كافاة البناوم  ،وتطبيقا  ألحكام قانون مكافحاة لسال األماوال والئحتا  التنفيذياة ساالفة البياان
وكاذلك كافاة  ،وعلى كافة فروعها وشركاتها التابعة فاي الاداخل وفاي الخاار العربية مصر جمهورية العاملة في 

ومراعاتهاا وتنفيااذها االجاراءات ، االلتازام بأحكاام هااذه العربياة مصاارجمهورياة البناوم األجنبياة العاملااة فاي  فاروع
تحقيقا  لألهداف المتوخاة في ملال مكافحاة لسال  ،المحموللد  تقديم خدمة الدفع باستخدام الهاتف  بكل دقة

الهاااتف المحمااول التااي يصاادر بشااأنها باسااتخدام  ويسااتثنى ماان الااك خاادمات الاادفع ،األمااوال وتموياال اإلرهاااب
، حيااث يتعااين اإللتاازام بمااا لمبااادرات قوميااة دعمااا  موافقاات إسااتثنائية ماان قباال الساايد رئااي  مللاا  أمناااء الوحادة 

    .عمالء تلك الخدماتب تت من  هذه الموافقات من إجراءات للعناية الواجبة 
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                                                                                                 المصطلحات -1

 
 :االجراءاتيكون لكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين لها أدناه أينما وردت في هذه 

 

 الخدمة

 خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول
 

 المستفيد الحقيقي:

ل أو الساايطرة علياا ، أو الشااخا الااذأ يااتم تنفيااذ الشااخا الطبيعااي الااذأ تااؤول لاا  فعليااا  ملويااة العمياا
عملية نيابة عن ، بما في الك األشخاص الذين يمارساون بالفعال سايطرة فعالاة علاى العميال ساواء  كاان 

 ا. ا قانوني  ا اعتباريا  أو ترتيب  العميل شخص  
 

 الوحدة:

 وحدة مكافحة لسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 

 الخدمة:مقدم 

ل اواب  الصاادرة لوفقاا الادفع باساتخدام الهااتف المحماول  ةاقد معها البناك لتقاديم خدماالتي يتع اللهات
 من البنك المركزأ المصرأ في هذا الشأن.

 
 إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك

 اإلرهاابوتمويال  األماوالقواعد التعارف علاى هوياة العماالء باالبنوم الصاادرة عان وحادة مكافحاة لسال 
 ة التعديالت التي تصدرها الوحدة بشأنها.وكاف 0211عام 
 

 الشركات والمنشآت متناهية الصغر

 الشركات والمنشآت التي تعرف بهذه الصفة وفقا للتعريف الذ  يصدر من البنك المركزأ المصرأ.
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 القوائم السلبية

القاااوائم ، و 0215لسااانة  0المنظماااة بموجااان القاااانون رقااام تشااامل قاااوائم الوياناااات اإلرهابياااة واإلرهاااابيين 
 أساالحة انتشااار وتموياال االرهاااب بتموياال الصاالة ااتألماام المتحاادة مللاا  األماان التااابع لالصااادرة عاان 

 إليها.ضرورة الرجوع أو ير  البنك يعدها ، وأية قوائم أخر  الشامل الدمار
 

 تجميد الأموال:

 التصرف فيها. الحظر المؤق  الذ  يفر  على نقل األموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو

 هذه اإلجراءات سريان  نطاق -2

 
 قواعاااد تشاااغيل أوامااار الااادفع عااان طرياااق الهااااتف المحماااولكااال مااان علاااى عماااالء الخدماااة سااار  ت .  1.0

 ماااان البنااااك المركاااازأ المصاااارأ  تينالصااااادر وتموياااال االرهاااااب  األمااااوالوضااااواب  مكافحااااة لساااال 
ياتم لام عماالء الخدماة فيماا علاى ناوم إجراءات العناياة الواجباة بعماالء الب ، كما تسر  وتعديالتهما
 .، وبما يتفق مع طبيعة الخدمةاإلجراءاتبموجن هذه  تنظيم 

علاااى العمااااالء والمساااتفيدين الحقيقياااين مااان األشاااخاص الطبيعيااااين فقااا  هاااذه اإلجاااراءات تسااار  و  .  0.0
علاى م البناو  بعماالء الواجباة العناياة تسر  إجاراءات، بينما "الشركات والمنشآت متناهية الصغر"و

  مان هاذه 9، ويستثنى من الك القواعد الخاصاة باالتحويالت الاواردة بالبناد (لير الك من العمالء
 على كافة عمالء الخدمة. فتسر  اإلجراءات 

 من والتحقق المصريين الطبيعيين األشخاص من الخدمة عميل على التعرف سبق أن حالة وفي  .  3.0
 بطاقة بخالف آخر مستند أأ باستخدام البنوم بعمالء الواجبة العناية إلجراءات وفقا هويت 
 على والحصول للعميل القومى الرقم بطاقة أصل على االطالع البنك على يتعين القومي الرقم
 مع األصل، طبق صورة أنها يفيد بما عليها المختا الموظف وتوقيع منها، ضوئية صورة
 . بياناتها في بالعبث حيتو  التي المظاهر كافة من وخلوها سريانها من التأكد

وال تسر  هاذه االجاراءات علاى عماالء أأ مان المنتلاات أو الخادمات األخار  التاي يقادمها البناك   .  4.0
فااي  ، كمااا يلااوء لاا  الوحاادةالساايد رئااي  مللاا  أمناااء إال فااي حالااة الموافقااة علااى الااك ماان قباال 

، أن قومياااةم مباااادرات خااادمات الااادفع باساااتخدام الهااااتف المحماااول التاااي تااادعبعاااض  إطاااار تقاااديم
تختلاف خاصاة بعماالء تلاك الخادمات موافقة علاى تطبياق إجاراءات عناياة واجباة إساتثنائية  يصدر

 عما جاء بهذه اإلجراءات
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ارتوااااب جريماااة  فااايال تسااارأ هاااذه اإلجاااراءات علاااى العماااالء الاااذين يتاااوافر للبناااك بشاااأنهم اشاااتباه     . 5.0
 .و تمويل لإلرهابأ بهالسل األموال أو جرائم أصلية مرتبطة 

 
 لتعرف على هوية العمالء والتحقق منها لالخدمة  االستعانة بمقدم -3

 "التعارف علاى هوياة العماالء والتحقاق منهاا"اجاراءات ياق بتطفى يمكن للبنك االستعانة بمقدم الخدمة . 1.3
 :الحاالت التالية فى، جراءات  من هذه اإل5البند رقم (الواردة ب

شركة هاتف محمول مرخا لها بالعمل في جمهورية مصر الخدمة  مقدمكون يأن  1,1,3
م يتقدتم ، سواء من قبل اللهة المختصة 0223لسنة  12لقانون االتصاالت رقم  طبقا  العربية 

تطبيق اجراءات يتم أن  ، علىالثابتة أو المتنقلة هاأو منافذالخدمة من خالل أحد فروعها 
 .شركةال من قبل أحد موظفي "نهاف على هوية العمالء والتحقق مالتعر "

التابعاااة للهياااة القومياااة للبريااد، علاااى أن ياااتم  أن يكااون مقااادم الخدمااة أحاااد مكاتاان البرياااد 0,1,3
مااان قباااال أحاااد مااااوظفي الهياااااة  "التعااارف علااااى هوياااة العمااااالء والتحقاااق منهااااا"تطبياااق اجااااراءات 

 المذكورة.

حاصاااالة علااااى تاااارخيا  أن يكااااون مقاااادم الخدمااااة شااااركة أو جمييااااة أو مؤسسااااة أهليااااة 3,1,3
ألحكاام  بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهياة العامة للرقابة المالياة وفقاا  

، علاااى أن يتاااوافر ماااا لااا  والقااارارات الصاااادرة تنفياااذا   0214لسااانة  141القاااانون رقااام 
 يلي:

 فةةةةل  ا ةةةةي وبطاقةةةةي يةةةةريبيي  ةةةةاريي. أن يكااااون لللهااااة ساااالل تلااااارأ سااااارأ 1.3.1.3
فااااى حالااااة أساسااااي معتمااااد مااان وءارة الت ااااامن االجتماااااعي  لشاااركات أو نظاااااما
 للمييات والمؤسسات األهلية.ا

خطاااب ماان الهيااااة العامااة للرقاباااة الماليااة يفياااد الموافقااة علاااى أن توااون اللهاااة  .0.3.1.3
 مقدم للخدمة.

تموياال متناااهى  علاى الحاصاالين اللهاة للخدمااة علااى عمالئهااأن يقتصار تقااديم . 3.3.1.3
 والقاااارارات 0214 لساااانة 141 رقاااام يخااااالف أحكااااام القااااانون ، وبمااااا الالصااااغر
 .ل  تنفيذا الصادرة



 

                                                                    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       

             

 

                إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول                                                            

7 

. أن يكون مقدم الخدمة إحد  اللهات الحكومية أو وحدات القطاع العام، من خالل 4.1.3
االدارات المختصة، والك بعد الحصول على موافقة كتابية في هذا الشأن من البنك 

 المركزأ المصرأ.

على أن يتوافر  البنود السابقةأخر  بخالف ما ورد في  جهةم الخدمة مقدكون يأن   5,1,3
 :ما يلى

 . جل تجاري  اري وبطاقي يريبيي  اريي  لجهييكون أن  ,,1,5,1

، يكون بلهة أخر   فى حالة تقديم اللهة للخدمة من خالل منفذ تابع لها 0,5,1,3
 . سلل تلارأ سارأ وبطاقة ضريبية سارية لللهة األخر  

عناية مالوي اللهة والقائمين على إدارتها إلجراءات ال بإخ اعالبنك قيام  ,,5,1,,
  بشأنهم.ير  ضرورة الحصول عليها معلومات أية جمع ، و الواجبة بعمالء البنوم

والقائمين على  اللهةالتحقق من عدم تعر  أأ من مالوي قيام البنك ب 4,5.1,3
مخلة بالشرف أو على جرائم  اتأو عقوب لناياتتتعلق ب اتعقوبإدارتها ل
 .األمانة

تشترط لديها توافر نظم وإجراءات ضرورة اللهة ن شروط التعاقد مع يت م 5,5,1,3
بالمنافذ التابعة و  االعاملين به لد مستويات مرتفعة من الوفاءة والنزاهة توافر 
العمل االستفسار عن واالجراءات كحد أدنى على أن تت من هذه النظم ، لها

 .الحصول على صحيفة الحالة اللنائيةو  السابق
   

 ق القواعد التالية:بيتطيتعين السابقة  األحوالوفي كل  .0.3

بمااا يتفااق مااع مااا  "التعاارف علااى هويااة العمااالء والتحقااق منهااا"يقااوم البنااك بتحديااد اجااراءات  .1.0.3
بتطبيااااق هااااذه االجااااراءات مقاااادم الخدمااااة   ماااان هااااذه اإلجااااراءات، ويقااااوم 5ورد بالبنااااد رقاااام (

هاذه يكون البنك مساوال  مسااولية كاملاة عان ساالمة و كيال  عن البنك فى تطبيقها، باعتباره و 
 .هاتطبيقاالجراءات وفعالية 

الخدماااة مااان التااازام مقااادم مناسااابة للتحقاااق بشاااكل دورأ إجاااراءات يتعاااين علاااى البناااك وضاااع  .0.0.3
، وفاااى حالاااة وجاااود مخالفاااات "التعااارف علاااى هوياااة العماااالء والتحقاااق منهاااا"بكافاااة إجاااراءات 
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يتعااين أن ينظاار البنااك  -البنااك  ي ااعهالمعااايير  وفقااا   –ة أو متوااررة فااى هااذا الشااأن جوهرياا
التعاارف علاااى "فااى مااد  مالءمااة اسااتمراره فااي االساااتعانة بمقاادم الخدمااة لتطبيااق اجااراءات 

 ."هوية العمالء والتحقق منها

كاال ات ليمساااو التزامااات و مااع مقاادم الخدمااة ماان قباال البنااك يتعااين أن يت اامن العقااد الموقااع  .3.0.3
 ، بمااا يشااامل"التعاارف علااى هويااة العمااالء والتحقااق منهااا"طاارف بالنساابة لتطبيااق إجااراءات 

الساامال لمفتشاااي البنااك المركاازأ المصااارأ بزيااارة مقاااار تقااديم الخدماااة التاازام مقاادم الخدماااة ب
 .اإلجراءاتسالمة وفعالية تطبيق هذه للتحقق من 

التادرين الاالءم مقادم الخدماة منافاذ التابعاة لالبالفروع و البنك بالتحقق من تلقي العاملين  يقوم .4.0.3
 ."التعرف على هوية العمالء والتحقق منهاإجراءات "للقيام ب

 الخدمااة حساااب المتعلقااة بفااتح كافااة المسااتندات للبنااك يرساال أن الخدمااة علااى مقاادم يتعااين 5.0.3
فااتح الحساااب، وفااى حالااة عاادم االلتاازام  تاااري  ماان يومااأ ثالثااين أقصااى بحااد والااكللعمياال 
 الالءمااة االجااراءات تطبيااق البنااك علااى يتعااين الفتارة تلااك وخااالل الحساااب، يااتم إيقااافباذلك 
 وقااايم عااادد علاااى حاادود وضاااع يشااامل بماااا اإلرهاااب، وتمويااال األماااوال لسااال مخاااطر إلدارة
 .   تنفيذها يمكن التي العمليات ونوعية

                                                                                 سياسة قبول العمالء -4

 

خدمااة تحقااق متطلبااات الشاامول الء سااات وإجااراءات واضااحة لقبااول عماااليتعااين علااى البنااك وضااع سيا. 1.4
تحديد الظروف التي قد ال يقبل البناك فيهاا عالقاة عمال جديادة أو قاد على أن تت من كذلك ، المالي

لير مقبولة مان مخااطر لسال األماوال أو نتيلة تعرض   لمستويات  تتطلن إنهاء عالقة عمل قائمة
 إرساااال فااي والنظاار ،بمااا يشاامل اكتشاااف إدرا  العمياال علااى أأ ماان القااوائم الساالبية تموياال اإلرهاااب

 الوحدة وفقا  ألسباب انهاء عالقة العمل. إلى اشتباه إخطار

ذين يمكان الاالخدماة عماالء المشاار اليهاا تحديادا  لفااات كما يلن أن تت امن السياساات واإلجاراءات  .0.4
   من هذه االجراءات بشأنهم.0ومراعاة تطبيق ما ورد بالبند رقم (أن يشكلوا خطرا  أكبر على البنك، 
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                                                                         والتحقق منها التعرف على هوية العمالء -5

 أحكام عامة: .5.1

وتموياااال اإلرهااااب المتعلقااااة بتقااااديم  األمااااوالارة مخاااااطر لسااال عاااان إد لبنااااك مسااااوال  يكاااون ا .1.1.5
لاام اضااافية مسااتندات معلومااات أو  الحصااول علااى أيااةالخدمااة بمااا يشاامل، إاا لاازم األماار، 

علااااى عمااااالء  هااااذه اإلجااااراءات أو تطبيااااق إجااااراءات العنايااااة الواجبااااة بعمااااالء البنااااومب تاااارد
 .ل على حدةالبنك لول عمي يقدرهاوالك وفقا للمخاطر التي  ،الخدمة

ماان ى الهويااة، أو بأسااماء ملهااولألشااخاص خدمااة الحسااابات فااتح  يتعااين علااى البنااك عاادم.    0.1.5
 .وهميةالواضح أنها 

باساااتخدام مساااتندات  "التعااارف علاااى هوياااة العميااال والتحقاااق منهاااا"أن تاااتم إجاااراءات يتعاااين  .3.1.5
 أصلية أو معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها ومستقلة.

العمااالء الاااذين  "التعاارف علاااى هويااة العمااالء والتحقاااق منهااا"إجااراءات بياااق يسااتثنى ماان تط .4.1.5
وجاود  سبق للبنك أن قام بإخ اعهم إلجراءات العناية الواجبة بعماالء البناوم إال فاي حالاة

، تطبياق اإلجاراءات الماذكورةشك لد  البنك في دقة البيانات التي حصل عليها ساابقا  لاد  
 .استومالهانات والحاجة إلى أو تقدير عدم كفاية هذه البيا

تصاارف نيابااة عاان العمياال ال يطلاانيتعااين علااى البنااك أن يقااوم بااالتحقق ماان أن أأ شااخا  .5.1.5
التعاارف علااى "ويتعااين أن تطبااق علااى هااذا الشااخا إجااراءات ، لاا  بااذلك ا  مصاارحأن يكااون 

 .االجراءاتهذه   من 0.5بالبند رقم (وفقا لما ورد  "الهوية والتحقق منها

ك التعرف على هوية المستفيد الحقيقي واتخاا إجراءات معقولاة للتحقاق مان يتعين على البن .6.1.5
بماا ي امن وصااول ومساتقلة هويتا  باساتخدام معلوماات أو بياناات مان مصااادر موثاوق بهاا 
التحقق با يقاوم للبناك أن ويمكن، البنك إلى قناعة بأن  قد تعرف على الك المستفيد الحقيقي

 :ية عالقة العمل وفقا للشروط التاليةبعد بدامن هوية المستفيد الحقيقي 

 أن يتم الك في أسرع وق  ممكن.. 1.6.1.5

 .للنشاطأمرا ضروريا حتى ال يتم تعطيل المسار الطبيعي الك  يكون أن  .0.6.1.5
 أن مخاطر لسل األموال وتمويل اإلرهاب قد تم إدارتها على نحو فعال. .3.6.1.5
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صاااغر فهااام هيكااال الملوياااة الشاااركات أو المنشاااآت متناهياااة الفاااي حالاااة العماااالء مااان  يراعاااى .7.1.5
إجااااراءات شاااامل تأن والساااايطرة علااااى العمياااال، وتحديااااد المسااااتفيدين الحقيقيااااين مناااا ، علااااى 

 :من كل "منهاوالتحقق المستفيد الحقيقي على هوية التعرف "

األشخاص الطبيعيين الاذين لهام حصاة ملوياة مسايطرة علاى الشاركة أو المنشاأة  .1.7.1.5
 (ان وجد .

لهاام حصااة ملويااة مساايطرة علااى الشااركة أو  األشااخاص الطبيعيااين الااذين لااي  .0.7.1.5
 المنشأة ويمارسون سيطرة علي  من خالل أية وسائل أخر  (إن وجد . 

الشااخا الطبيعااي المساااول عاان االدارة الفعليااة للشااركة أو المنشااأة، والااك فااي  .3.7.1.5
 حالة عدم التوصل الى أشخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين (أ  و(ب .

 بالوامااالخدماااة الفاااتح حسااااب طلااان اساااتيفاء بياناااات نماااوا   يتعاااين علاااى البناااك التأكاااد مااان .0.1.5
 ، والتوقياااع عليااا  مااان قبااال العميااال أو صاااادر عااان البناااكخااااص بالخدماااة  (نماااوا  موحاااد

  والاك أماام الشاركات والمنشاآت متناهياة الصاغرالشخا المصرل لا  بالتعامال (فاي حالاة 
 الموظف المختا.

، إال أنا  فاي ة الك التعامالوطبيع ابعلى الحس يتعين على البنك فهم الغر  من التعامل .9.1.5
الحاالت التي يكون فيها الغر  من التعامل وطبيعت  واضاحا  للبناك يلاوء للبناك ادراجهماا 

الخدمااة دون الحصااول علااى معلومااات أو مسااتندات متعلقااة فااتح حساااب طلاان نمااوا  فااى 
 بذلك من العميل.

نشاااط العمياال، مهنااة أو ب يتعااين علااى البنااك الحصااول علااى المعلومااات الدقيقااة التااي تتعلااق .12.1.5
 التي ال يت ح منها نشاط ظاهر ل .لير الواضحة مع عدم قبول التعبيرات 

العميل من  تواجد بمكان "التعرف على الهوية والتحقق منها"اتخاا اجراءات  يتم أن يلوء .11.1.5
 خالل أحد الموظفين المختصين باتخاا هذه االجراءات. 

 ، يتعاااين عليااا  عااادم فاااتح حسااااباالجاااراءاتهاااذه تطبياااق فاااي حاااال عااادم قااادرة البناااك علاااى  .10.1.5
وحااادة وفقااا  ألساااباب عااادم ال، والنظاار فاااي إرسااال إخطاااار اشااتباه بشاااأن  إلااى للعميااال خدمااةال

 اإلجراءات.هذه استيفاء 
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م واإلجااااااراءات إلدارة المخاااااااطر المتعلقااااااة ظيتعااااااين علااااااى البنااااااك وضااااااع السياسااااااات والاااااان. 13.1.5
مااا يشاامل قيااام البنااك بالوشااف عاان باألشااخاص واللهااات الماادرجين علااى القااوائم الساالبية، ب

لاى القاوائم السالبية قبال التعامال،   عسان األحاوالحالمساتفيد الحقيقاي و ( إدرا  العميال  مد
واتخااا ماا يلازم مان إجاراءات  إجراء تحديث على تلاك القاوائم، لد  مع مراعاة إعادة الوشف

 .ات الصلةوفقا ألحكام القوانين واللوائح واالجراءات واآلليات ا هذا الصدد في

 شخاص الطبيعيينللعمالء من األبالنسبة التعرف على هوية العمالء والتحقق منها إجراءات  .5.1

 هوية الالحصول على المعلومات الالزمة للتعرف على  .5.2.1

 التالية كحد أدنى الحصول على المعلومات التعرف على هوية العميل من خالل تعين على البنك ي
 :ةخدمالقبل فتح حساب 

 .االسم بالوامل وفقا  للمدون بمستند تحقيق الشخصية 

 اللنسية. 

 .تاري  ومحل الميالد 

 . النوع (اكر/أنثى 

 .محل اإلقامة الدائم الحالي 

 .رقم الهاتف المحمول الخاص بالخدمة 

 إن وجد  رقم الهاتف األرضي). 
 .المهنة أو الوظيفة 

 .جهة وعنوان العمل 
 .الرقم القومي للمصريين 
 مع اكر اسم المستفيد خدمةال ميل بأن  المستفيد الحقيقي من حسابتعهد الع ،

 الحقيقي إن وجد.
 .تعهد العميل بتحديث بيانات  فور حدوث أية تغيرات بها أو عند طلن البنك لذلك 

 

  إجراءات التحقق . 2.2.2

على المستند االطالع ، أن يقوم بخدمةالقبل فتح حساب ، يتعين على البنك .1.0.0.5
للتأكد من صحة البيانات الخاص بالعميل ق الشخصية األصلي لتحقي
ضوئية من ،  ةوالحصول على صور التى تم الحصول عليها والمعلومات 
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وتقتصر ، يفيد أنها صورة طبق األصل ابم يهاوتوقيع الموظف المختا عل
للتحقق من الرقم مستندات تحقيق الشخصية التي توون مقبولة لد  البنك 

أن  يراعىفي كل  األحوال و جواء السفر،  وأقم القومي على بطاقة الر القومي 
 وجود مظاهرفي حالة  هاأأ من قبول عدمتوون المستندات المذكورة سارية و 

 .تالعن واضحة بها

 ت محل إقام عدم ت من مستند تحقيق الشخصية الخاص بالعميلفي حالة  .0.0.0.5
نموا  ب عما هو مدون في هذا الشأنأو اختالف أأ منهما  مهنت أو الدائم 
باستخدام  المعلوماتهذه  صحة من التأكديتعين  الخدمة،فتح حساب طلن 

مستندات أصلية أو معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها ومستقلة، 
الواردة بالبند لشروط وفقا  لويمكن أن يتم الك بعد فتح حساب الخدمة، 

ات التي ونوعية العملي وقيموضع حدود على عدد   على أن يراعى 6.1.5(
 أو البيانات المذكورة.  المستندات أو المعلوماتيمكن تنفيذها حتى يتم استيفاء 

  
للعمالء من الشركات والمنشآت بالنسبة التعرف على هوية العمالء والتحقق منها إجراءات  .5.1

  متناهية الصغر

  هويةالالحصول على المعلومات الالزمة للتعرف على  . 1.3.5

 خدمة:الك الحصول على المعلومات التالية قبل فتح حساب يتعين على البن

 . االسم (السمة التلارية 

 ا ن وجدالتلار  أو رخصة مزاولة النشاط إ (وفقا  لما ورد بالسلل الشكل القانوني. 
 .طبيعة النشاط 

 .عنوان المقر الرئيسي 

 بالخدمة الخاص المحمول الهاتف رقم. 
 وجد إن( األرضي الهاتف رقم.  
 في حالة إصدار سلل تلارأ ( اري  وجهة القيد في السلل التلارأ رقم وت.  

   في حالة أن تم  حكومية جهة من الصادرة النشاط لممارسة الالءمة الرخصةرقم وتاري
 . تلارية سلالت لها يصدر ال التي لللهات بالنسبة(هذه الرخصة  إصدار
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 بالنسبة موثوق بها –لعميل بخالف ا -مصادر أخر   أو بيانات عن النشاط من واقع وثائق) 
  .تلارية أو رخصة لممارسة النشاط  سلالت لها يصدر لم التي لللهات

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

تمتع بأكبر حصة ملوية، وفى حالة تساو  كافة حصا الملوية يتم الحصول للشريك الذ  ي
 -التى ي عها  للمعايير وفقا-على البيانات المذكورة بالنسبة للشريك الذ  يقدر البنك 

 .وسيلة أخر  (إن وجد  بأية الشركة أو المنشأةممارست  لسيطرة على 
 أو  للشركة الفعلية االدارة عن نيالمساول أو األشخاص لشخاا وجنسيات وعناوين أسماء

 .المنشأة
  فور حدوث أية تغيرات بها أو عند طلن البنك العميل تعهد المفو  بالتعامل بتحديث بيانات

 لذلك.

 

 إجراءات التحقق. 1.3.2

الشركة يتعين على البنك التحقق من المستندات الدالة على وجود تفويض من  .1.0.3.5
 ن الذين يمثلونها.الطبيعيي األشخاصالمنشأة للشخا أو أو 

بالحصول على مستخر  ، أن يقوم خدمةالقبل فتح حساب  ،يتعين على البنك. 0.0.3.5
الالءمة رخصة الصورة  أو، من السلل التلارأ الخاص بالعميلسار   رسمي

التي ال يصدر لها بالنسبة لللهات لممارسة النشاط الصادرة من جهة حكومية 
يصدر لها سلل تلارأ أو لم  التي، وفي حالة اللهات سلالت تلارية

 بيانات أو وثائق نشاط العميل باستخدامالتحقق من رخصة ممارسة نشاط يتم 
وكذا مستند ، موثوق بها -بخالف العميل -أخر  مصادر  من معلومات أو

 ، 1.3.5الوارد اكرهم بالبند (لشركاء لتحقيق الشخصية لصاحن المنشأة أو 
كما يمكن للبنك الحصول على الشركة، أة أو المنشوالمفوضين بالتوقيع عن 

المزيد من المستندات من العميل (مثل البطاقة ال ريبية أو عقد التأسي  أو 
المرتبطة ليرها من المستندات اات الصلة  وفقا لتقدير البنك لحلم المخاطر 

عدم أن توون المستندات المذكورة سارية و ، وفي كل األحوال يراعى العميلب
 من المستندات المذكورة في حالة وجود مظاهر تالعن واضحة بها.قبول أأ 



 

                                                                    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       

             

 

                إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول                                                            

14 

 من خالل، العميل عن المتوفرة المعلومات صحة من التأكد البنك على يتعين. 3.0.3.5
على المستندات األصلية المقدمة من المفو  بالتوقيع عن العميل  االطالع

ل منها والحصول على صور ضوئية منها، وتوقيع الموظف المختا على ك
 يفيد أنها صورة طبق األصل. ابم

 
 

                                                                                        تحديث البيانات -6

 

المعلومات والمستندات التي حصل عليها عند تطبيق هذه البيانات و يتعين على البنك تحديث  .1.6
وطالما كان  المخاطر منخف ة ، وفي أوقات مناسبة و مالئماءات بصفة مستمرة وعلى نحاإلجر 

حالة تقدير البنك لمخاطر  فياإللوترونية، و  الوسائل خالل يمكن للبنك أن يقوم بذلك التحديث من
إجراءات العناية مرتفعة مرتبطة بالعميل يتعين على البنك االلتزام بما جاء فى هذا الشأن في 

 .الواجبة بعمالء البنوم

تطبيق هذه  ، يتعين على البنكاإلجراءاتالقائمين قبل صدور هذه الخدمة سبة لعمالء بالن .0.6
عتبار ما ورد االفى أخذا  المخاطر واألهمية النسبيةدرجة عليهم فى أوقات تتناسن مع  اإلجراءات

جراءات، مع مراعاة ما إاا كان قد سبق تطبيق إجراءات إلمن هذه ا  0( في هذا الشأن بالبند
التي تم الحصول عليها في  البياناتكفاية   ة الواجبة عليهم، وتوقي  هذا التطبيق، ومدايالعن
  0-3-5و(  0-0-5البند (باتخاا إجراءات التحقق من الهوية الواردة حالة أن  سبق وفي ، حين 

مطلوبة يمكن للبنك استيفاء أية بيانات أو معلومات إضافية فلد  تقديم الخدمة لهؤالء العمالء 
 من خالل الوسائل اإللوترونية.    1-3-5(و   1-0-5البندين ( موجنب
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                                                                         الرقابة المستمرة للعمليات -7
 

التاااي تاااتم مااان خاااالل  يتعاااين علاااى البناااك وضاااع نظاااام داخلاااي يسااامح لااا  بالرقاباااة المساااتمرة للعملياااات .1.7
، بمااا يشاامل فحااا العمليااات التااي تااتم طااوال فتاارة قيااام العالقااة مااع العمياال، ل اامان اتساااق مااةخدال

العملياااات التااااي يااااتم إجراتهااااا مااااع ماااا يتااااوافر لااااد  البنااااك ماااان معلوماااات عاااان العمياااال ونماااا  نشاااااط  
 والمخاطر التي يمثلها بما في الك مصدر األموال، إاا اقت ى األمر.

ة للميااع العمليااات المعقاادة أو الوبياارة بصااورة لياار معتااادة، أو يتعااين علااى البنااك إيااالء عنايااة خاصاا .0.7
أنماااط العمليااات لياار العاديااة، والااك فااي األحااوال التااي ال يكااون ألأ ماان هااذه العمليااات أو األنماااط 

تت من بعض صور هذه العملياات واألنمااط المشاار إليهاا كاال  و  ،لر  مشروع أو اقتصادأ واضح
 مما يأتي:

 أية حدود ي عها البنك للوشف عن العمليات لير العادية. العمليات التي تلاوء 

  مقارنااااة بطبيعااااة نشاااااط العمياااال وتعامالتاااا   ا  كبياااار التااااي يكااااون إجماليهااااا العمليااااات المعقاااادة أو
 السابقة. 

 بمااا يقااال عاان حااادود التعاماال الموضاااوعة ماان قبااال البنااك مااان خااالل عااادة المعاااامالت تلزئااة 
   .مرتبطةتبدو حسابات 

                                خاطر الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهابنظم إدارة الم -8
 

 تقييم المخاطر  .5.1

يتعاااين علاااى البناااك اتخااااا خطاااوات مناسااابة لتحدياااد وتقيااايم وفهااام مخااااطر لسااال األماااوال وتمويااال اإلرهااااب 
خاصااة بغساال األمااوال المتعلقااة بالخدمااة، أخااذا  فااى االعتبااار مااا ورد بالبنااد الخاااص باانظم إدارة المخاااطر ال

وتمويل اإلرهاب الوارد بإجراءات العناية الواجباة بعماالء البناوم بماا يتناسان ماع طبيعاة الخدماة، ماع مراعااة 
 ما يلي:
دراسااة كافااة عواماال المخاااطر اات الصاالة بغساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب لااد  تحديااد مسااتو   -

 د من تلك المخاطر.المخاطر ونوع ومستو  اإلجراءات التي يتعين اتخااها للح

 توثيق تقييم المخاطر الذ  يعده البنك. -

 بصفة دورية، ومتى دع  الحاجة إلى الك. تحديث تقييم المخاطر -
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تاوافر آليااات مناسابة لتااوفير المعلومااات المتعلقاة بتقياايم المخااطر والنتااائ  التااى أسافر عنهااا لواال  -
 ت امن وجاود معوقاات جوهرياةمن البنك المركزأ المصرأ والوحدة، بما يشامل الحااالت التاى ت

بالخدمااة التااى  المتعلقااة اإلرهاااب وتموياال األمااوال لساال مخاااطر إدارة عاان البنااك تحااد ماان قاادرة
 .أسفر عنها التقييم

 

 الحد من المخاطر .5.1

 يتعين على البنك القيام بما يلي:
وضااع سياسااات ونظاام ضااب  داخلااي وإجااراءات معتماادة ماان مللاا  اإلدارة بشااأن إدارة مخاااطر  -

ل األماااوال وتمويااال اإلرهااااب المتعلقاااة بالخدماااة التاااي تااام تحديااادها مااان قبااال البناااك أو علاااى لسااا
 العمليااتوقايم عادد ود قصاو  يومياة وشاهرية لوضاع حادمساتو  الدولاة والحاد منهاا، بماا يشامل 

ومتابعااة تنفيااذ هاااذه السياسااات والااانظم واإلجااراءات ومراجعتهاااا الخدماااة، التااي تااتم علاااى حساااب 
التعااااديالت الالءمااااة عليهااااا بمااااا يااااتالءم مااااع مااااا تساااافر عناااا  نتااااائ  تقياااايم  بصااافة دوريااااة واجااااراء

 المخاطر. 

اتخااا إجااراءات العناياة المشااددة بالنسابة لفاااات العماالء التااى يقادر البنااك أنهاا مرتفعااة المخاااطر  -
 كما وردت ضمن إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوم. 

 قواعد خاصة بالتحويالت -9

 

 سال التحويالت المحليةفي حالة إر  .5.1

يتعاااين علاااى البناااك مرسااال التحويااال الحصاااول علاااى المعلوماااات الخاصاااة بطالااان التحويااال،  .1.1.9
واالحتفااااه بهاااا، وإدراجهاااا بالوامااال فاااي رساااالة التحويااال، وتتمثااال تلاااك  والتحقاااق مااان دقتهاااا
 المعلومات فيما يأتي:

 اسم طالن التحويل. .1.1.1.9

 الذأ يتم التحويل من . خدمة رقم حساب ال .0.1.1.9

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

 رقم حساب المستفيد المتلقى للتحويل.  .4.1.1.9
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آالف جنياا  مصارأ، يساتثنى الحصاول علاى المعلومااات  12بالنسابة للتحاويالت األقال مان  .0.1.9
    ، وادراجها فى رسالة التحويل.3.1.1.9الواردة بالبند (

  1.1.9(دون ادرا  البناااك للمعلوماااات الاااواردة بالبناااد ود مشااااكل فنياااة تحاااول فاااي حالاااة وجااا .3.1.9
فااي حالااة أناا  يمكناا  بوسااائل أخاار  توفيرهااا خااالل هااا عاادم إدراجلاا  يمكاان برسااالة التحوياال 

ثالثاة أياام عماال لبناك المساتفيد أو اللهااات المختصاة لااد  طلبهاا، علاى أن يقااوم البناك فااي 
 رسالة التحويل.في الذأ يتم التحويل من  مة الخدهذه الحالة بإدرا  رقم حساب 

يمكااان للبناااك االعتمااااد علاااى المعلوماااات التاااي سااابق الحصاااول عليهاااا مااان خاااالل إجاااراءات  .   4.1.9
التحويال متاى كااان  إلتمااامالتعارف علاى هويااة العميال الساتيفاء بعااض المعلوماات المطلوباة 

ات والتحقاق منهاا عناد تنفياذ دون الحاجة إلى تورار الحصول على تلك المعلوما الك مناسبا  
 التحويل.

فااي حالاااة إرسااال عااادة تحااويالت كدفعاااة واحاادة بنااااء علااى طلااان نفاا  العميااال، فيلااان أن .    5.1.9
تت من تلك الدفعة من التحويالت المعلومات التي تم استيفائها من طالان التحويال المبيناة 

  .1.1.9بالبند (

  يتعااين علياا  عاادم 1.9ء االلتزامااات الااواردة بالبنااد (فااي حالااة عاادم قاادرة البنااك علااى اسااتيفا  . 6.1.9
 تنفيذ عملية التحويل.

 والمساتفيد التحويال طالان عان المعلوماات بكافاة االحتفااه التحويال مرسال البنك على يلن 7.1.9  
 .عليها تم الحصول التي

 

 المحلية أو الخارجية في حالة تلقي التحويالت. 5.1

  -أو لحظيااة إاا كااان الااك ممكنااا   -تابعااة معقولااة الحقااة يتعااين علااى البنااك تبنااي تاادابير م .1.0.9
لتحدياد التحاويالت ليار المصاحوبة بمعلوماات كاملااة عان طالان التحويال كماا وردت بالبنااد 

باإلضاافة إلاى  اسم المساتفيدادرا  التأكد من  ، وفي حالة التحويالت الخارجية يلن 1.9(
 .  1.9(في البند  ةالمذكور المعلومات 
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ين علاى البناك تبناي سياساات وإجاراءات مبنياة علاى المخااطر لتحدياد متاى ياتم تنفيااذ أو يتعا   0.0.9
رفااض أو تعليااق التحاااويالت التااى ال تت ااامن المعلومااات المطلوبااة بشاااأن كاال مااان طالاان التحويااال 

 والمستفيد، وكذلك إجراءات المتابعة التى يتعين اتخااها في كل حالة.

 

 في سلسلة الدفع في حالة أن يكون البنك وسيطا   .5.1

 باإلضاافة  1.9(الاواردة بالبناد يتعين على البنك أن يتأكد من مد  ادرا  كافاة المعلوماات  .1.3.9
 .  في حالة التحويالت الواردة من الخار المستفيد السم 

فاي حالاة وجاود قيااود فنياة تحاول دون احتفااه رسااالة التحويال بمعلوماات طالان التحوياال أو  .0.3.9
االحتفااااه بكافاااة المعلوماااات التاااي تلقاهاااا مااان اللهاااة مرسااالة المساااتفيد، يتعاااين علاااى البناااك 

 التحويل لمدة خم  سنوات على األقل من تاري  تنفيذ التحويل.

من المعلوماااات تت ااا الالتاااي  التحاااويالتاتخااااا تااادابير معقولاااة لتحدياااد يتعاااين علاااى البناااك  .3.3.9
ماااع  مااان طالااان التحويااال أو المساااتفيد، علاااى أن تتساااق هاااذه التااادابير أن كااالالمطلوباااة بشااا
ة رة دون اتخاااااا أيااااورة إلوترونيااااة مباشااااصااااب التحااااويالتتخدمة للتعاماااال مااااع المساااا اآلليااااات

  . Straight through processing( إجراءات يدوية

التاي ياتم  الحااالتمبنياة علاى المخااطر لتحدياد  واجاراءات تبناي سياسااتيتعين على البناك  .4.3.9
المطلوباة بشاأن كال مان طالان  يت امن المعلوماات الفيها تنفيذ أو رفض أو تعليق تحويال 

 .التحويل أو المستفيد، وكذلك إجراءات المتابعة المناسبة التي يتم اتخااها في كل حالة
 

 السلبية القوائم على المدرجين والجهات باألشخاص العالقة ذات التحويالت 4.9

اات  حويالتبالت المتعلقة المخاطر واإلجراءات إلدارة والنظم السياسات وضع البنك على يتعين
التحويل  مرسل البنك قيام يشمل بما السلبية، القوائم على المدرجين واللهات باألشخاص العالقة
التحويل  متلقي والبنك التحويل، تنفيذ قبل السلبية القوائم على التحويل إدرا  طالن  مد عن الوشف
أن  على لحساب ، إلضافةا أو ل  الصرف قبل السلبية القوائم على المستفيد إدرا   مد عن الوشف
واإلجراءات واآلليات  واللوائح القوانين ألحكام وفقا الصدد هذا في إجراءات من يلزم ما البنك يتخذ
 .الصلة اات
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