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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 رئاي

مللا

الاوءراء 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

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

لسل األموال وتمويل اإلرهاب عائقا دون تحقيق أهداف  ،حيث تعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول مان
أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي في ضوء االنتشار الواساع الساتخدام الهواتاف المحمولاة

بما يفوق بشكل كبير انتشار الخدمات المصرفية.

وفي ضوء قيام البناك المركازأ المصارأ والبناوم بوضاع حادود قصاو للتعاامالت التاي تاتم مان خاالل
خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول بما يؤد الى تخفيض المخاطر المتعلقة بهذه الخدمة ،وفي ظل وجود
أطر رقابية تلزم البنوم بوضع نظم وإجراءات فعالة لمراقبة التعاامالت التاي تاتم مان خاالل هاذه الخدماة فقاد تام
إعداد هذه اإلجراءات في ضوء المانه القاائم علاى المخااطر الاذأ تبنتا ملموعاة العمال الماالي  FATFوالاذأ
يتيح تطبيق إجراءات مبسطة في الحاالت التي توون فيها مخاطر لسل األموال وتمويل اإلرهاب منخف ة.

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 لد تقديم خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول ،تحقيقا لألهداف المتوخاة في ملال مكافحاة لسال
األم اوال وتموياال اإلرهاااب ،ويسااتثنى ماان الااك خاادمات الاادفع باسااتخدام الهاااتف المحمااول التااي يصاادر بشااأنها
موافقاات إسااتثنائية ماان قباال الساايد رئااي

مللا

أمناااء الوحادة دعمااا لمبااادرات قوميااة ،حيااث يتعااين اإللتازام بمااا

تت من هذه الموافقات من إجراءات للعناية الواجبة بعمالء تلك الخدمات.
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 -1المصطلحات
يكون لكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين لها أدناه أينما وردت في هذه االجراءات:
الخدمة
خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول
المستفيد الحقيقي:
الشااخا الطبيعااي الااذأ تااؤول ل ا فعليااا ملويااة العمي ال 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:
اللهات التي يتعاقد معها البناك لتقاديم خدماة الادفع باساتخدام الهااتف المحماول وفقاا لل اواب الصاادرة
من البنك المركزأ المصرأ في هذا الشأن.

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 الذ يصدر من البنك المركزأ المصرأ.

إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول

4

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القوائم السلبية
تش اامل قا اوائم الويان ااات اإلرهابي ااة واإلره ااابيين المنظم ااة بموج اان الق ااانون رق اام  0لس اانة  ،0215والقا اوائم
الصااادرة عاان ملل ا

األماان التااابع لألماام المتحاادة اات الصاالة بتموياال االرهاااب وتموياال انتشااار أساالحة

الدمار الشامل ،وأية قوائم أخر يعدها البنك أو ير ضرورة الرجوع إليها.
تجميد الأموال:
الحظر المؤق الذ يفر

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

 -2نطاق سريان هذه اإلجراءات
.1.0

تس اار عل ااى عم ااالء الخدم ااة ك اال م اان قواع ااد تش ااغيل أوام اار ال اادفع ع اان طري ااق اله اااتف المحم ااول
وض ا اواب مكافحا ااة لسا اال األم ا اوال وتمويا اال االرها اااب الصا ااادرتين ما اان البنا ااك المركا اازأ المصا اارأ

وتعديالتهما ،كما تسر إجراءات العناياة الواجباة بعماالء البناوم علاى عماالء الخدماة فيماا لام ياتم
تنظيم بموجن هذه اإلجراءات ،وبما يتفق مع طبيعة الخدمة.
.0.0

وتس اار ه ااذه اإلجا اراءات فقا ا عل ااى العم ااالء والمس ااتفيدين الحقيقي ااين م اان األش ااخاص الطبيعي ااين
و"الشركات والمنشآت متناهية الصغر" ،بينما تسر إجاراءات العناياة الواجباة بعماالء البناوم علاى
لير الك من العمالء ،ويستثنى من الك القواعد الخاصاة باالتحويالت الاواردة بالبناد ) 9مان هاذه
اإلجراءات فتسر على كافة عمالء الخدمة.

.3.0

وفي حالة أن سبق التعرف على عميل الخدمة من األشخاص الطبيعيين المصريين والتحقق من
هويت وفقا إلجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوم باستخدام أأ مستند آخر بخالف بطاقة
الرقم القومي يتعين على البنك االطالع على أصل بطاقة الرقم القومى للعميل والحصول على

صورة ضوئية منها ،وتوقيع الموظف المختا عليها بما يفيد أنها صورة طبق األصل ،مع
التأكد من سريانها وخلوها من كافة المظاهر التي توحي بالعبث في بياناتها.
.4.0

وال تسر هاذه االجاراءات علاى عماالء أأ مان المنتلاات أو الخادمات األخار التاي يقادمها البناك
إال فااي حالااة الموافقااة علااى الااك ماان قباال الساايد رئااي

ملل ا

أمناااء الوحاادة  ،كمااا يلااوء ل ا فااي

إط ااار تق ااديم بع ااض خ اادمات ال اادفع باس ااتخدام اله اااتف المحم ااول الت ااي ت اادعم مب ااادرات قومي ااة ،أن
يصدر موافقة علاى تطبياق إجاراءات عناياة واجباة إساتثنائية خاصاة بعماالء تلاك الخادمات تختلاف
عما جاء بهذه اإلجراءات
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.5.0

ال تساارأ هااذه اإلج اراءات عل ااى العمااالء الااذين يتا اوافر للبنااك بشااأنهم اش ااتباه 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 "التعارف علاى هوياة العماالء والتحقاق منهاا"
الواردة بالبند رقم ) 5من هذه اإلجراءات ،فى الحاالت التالية:
 1,1,3أن يكون مقدم الخدمة شركة هاتف محمول مرخا لها بالعمل في جمهورية مصر
العربية طبقا لقانون االتصاالت رقم  12لسنة  0223من قبل اللهة المختصة ،سواء تم تقديم

الخدمة من خالل أحد فروعها أو منافذها الثابتة أو المتنقلة ،على أن يتم تطبيق اجراءات
"التعرف على هوية العمالء والتحقق منها" من قبل أحد موظفي الشركة.
 0,1,3أن يكااون مقاادم الخدمااة أحااد مكاتاان البريااد التابعااة للهياااة القوميااة للبريااد ،علااى أن يااتم
تطبي ااق اجا اراءات "التع اارف عل ااى هوي ااة العم ااالء والتحق ااق منه ااا" م اان قب اال أح ااد م ااوظفي الهيا ااة
المذكورة.
 3,1,3أن يكا ااون مقا اادم الخدما ااة شا ااركة أو جمييا ااة أو مؤسسا ااة أهليا ااة حاصا االة علا ااى تا اارخيا
بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهياة العامة للرقابة المالياة وفقاا ألحكاام

الق ااانون رق اام  141لس اانة  0214والقا ا اررات الص ااادرة تنفي ااذا لا ا  ،عل ااى أن يتا اوافر م ااا
يلي:
 .1.3.1.3أن يك ااون للله ااة س االل تل ااارأ س ااارأ وبطاقةةةةي يةةةةريبيي ةةةةاريي فةةةةل ا ةةةةي
الش ااركات أو نظ ااام أساس ااي معتم ااد م اان و اءرة الت ااامن االجتم اااعي ف ااى حال ااة
اللمييات والمؤسسات األهلية.
 .0.3.1.3خطاااب ماان الهياااة العامااة للرقابااة الماليااة يفيااد الموافقااة علااى أن توااون اللهااة
مقدم للخدمة.

 .3.3.1.3أن يقتصار تقااديم اللهاة للخدمااة علااى عمالئهاا الحاصاالين علاى تموياال متناااهى
الصا ااغر ،وبما ااا ال يخا ااالف أحكا ااام القا ااانون رقا اام  141لسا اانة  0214والق ا ا اررات
الصادرة تنفيذا ل .
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 .4.1.3أن يكون مقدم الخدمة إحد

اللهات الحكومية أو وحدات القطاع العام ،من خالل

االدارات المختصة ،والك بعد الحصول على موافقة كتابية في هذا الشأن من البنك

المركزأ المصرأ.

 5,1,3أن يكون مقدم الخدمة جهة أخر بخالف ما ورد في البنود السابقة على أن يتوافر
ما يلى:
 1,5,1,,أن يكون لجهي جل تجاري اري وبطاقي يريبيي اريي.
 0,5,1,3فى حالة تقديم اللهة للخدمة من خالل منفذ تابع لها بلهة أخر  ،يكون
لللهة األخر سلل تلارأ سارأ وبطاقة ضريبية سارية.

 ,,5,1,,قيام البنك بإخ اع مالوي اللهة والقائمين على إدارتها إلجراءات العناية
الواجبة بعمالء البنوم ،وجمع أية معلومات ير ضرورة الحصول عليها بشأنهم.
 4,5.1,3قيام البنك بالتحقق من عدم تعر

أأ من مالوي اللهة والقائمين على

إدارتها لعقوبات تتعلق بلنايات أو عقوبات على جرائم مخلة بالشرف أو
األمانة.
 5,5,1,3ت مين شروط التعاقد مع اللهة ضرورة توافر نظم وإجراءات لديها تشترط
توافر مستويات مرتفعة من الوفاءة والنزاهة لد

العاملين بها وبالمنافذ التابعة

لها ،على أن تت من هذه النظم واالجراءات كحد أدنى االستفسار عن العمل
السابق والحصول على صحيفة الحالة اللنائية.
 .0.3وفي كل األحوال السابقة يتعين تطبيق القواعد التالية:
.1.0.3

يقااوم البنااك بتحديااد اج اراءات "التعاارف علااى هويااة العمااالء والتحقااق منهااا" بمااا يتفااق مااع مااا
ورد بالبن ااد رق اام ) 5م اان ه ااذه اإلجا اراءات ،ويق ااوم مق اادم الخدم ااة بتطبي ااق ه ااذه االج ا اراءات

باعتباره وكيال عن البنك فى تطبيقها ،ويكون البنك مساوال مسااولية 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 "التعاارف علااى هويااة العمااالء والتحقااق منهااا" ،وفااى حالااة وجااود مخالف ااات
إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول
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جوهرياة أو متوااررة فااى هااذا الشااأن – وفقااا لمعااايير ي ااعها البنااك  -يتعااين أن ينظاار البنااك
فااى مااد مالءمااة اسااتم ارره فااي االسااتعانة بمقاادم الخدمااة لتطبيااق اج اراءات "التعاارف علااى

هوية العمالء والتحقق منها".
.3.0.3

يتعااين أن يت اامن العقااد الموقااع ماان قباال البنااك مااع مقاادم الخدمااة الت ازمااات ومساااوليات كاال
طاارف بالنساابة لتطبيااق إج اراءات "التعاارف علااى هويااة العمااالء والتحقااق منهااا" ،بمااا يشاامل

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

يقوم البنك بالتحقق من تلقي العاملين بالفروع والمنافاذ التابعاة لمقادم الخدماة التادرين الاالءم
للقيام بإجراءات "التعرف على هوية العمالء والتحقق منها".

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 الالءمااة
إلدارة مخاااطر لساال األم اوال وتموياال اإلرهاااب ،بمااا يشاامل وضااع حاادود علااى عاادد وقاايم

ونوعية العمليات التي يمكن تنفيذها.
 -4سياسة قبول العمالء
 .1.4يتعااين علااى البنااك وضااع سياسااات وإجاراءات واضااحة لقبااول عمااالء الخدمااة تحقااق متطلبااات الشاامول
المالي ،على أن تت من كذلك تحديد الظروف التي قد ال يقبل البناك فيهاا عالقاة عمال جديادة أو قاد
لمستويات لير مقبولة مان مخااطر لسال األماوال أو

تتطلن إنهاء عالقة عمل قائمة نتيلة تعرض

تموياال اإلرهاااب بمااا يشاامل اكتشاااف إد ار العمياال علااى أأ ماان الق اوائم الساالبية ،والنظاار فااي إرسااال
إخطار اشتباه إلى الوحدة وفقا ألسباب انهاء عالقة العمل.
 .0.4كما يلن أن تت امن السياساات واإلجاراءات المشاار اليهاا تحديادا لفااات عماالء الخدماة الاذين يمكان
أن يشكلوا خط ار أكبر على البنك ،ومراعاة تطبيق ما ورد بالبند رقم ) 0من هذه االجراءات بشأنهم.

إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول
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 -5التعرف على هوية العمالء والتحقق منها
 .5.1أحكام عامة:
.1.1.5

يك ااون البن ااك مس اااوال ع اان إدارة مخ اااطر لس اال األما اوال وتموي اال اإلره اااب المتعلق ااة بتق ااديم
الخدمااة بمااا يشاامل ،إاا لاازم األماار ،الحصااول علااى أيااة معلومااات أو مسااتندات اضااافية لاام
تااارد بهاااذه اإلج ا اراءات أو تطبياااق إج ا اراءات العناياااة الواجباااة بعماااالء البنا ااوم علا ااى عما ااالء
الخدمة ،والك وفقا للمخاطر التي يقدرها البنك لول عميل على حدة.

.0.1.5

يتعااين علااى البنااك عاادم فااتح حسااابات الخدمااة ألشااخاص ملهااولى الهويااة ،أو بأسااماء ماان
الواضح أنها وهمية.

.3.1.5

يتع ااين أن ت ااتم إجا اراءات "التع اارف عل ااى هوي ااة العمي اال والتحق ااق منه ااا" باس ااتخدام مس ااتندات

.4.1.5

يسااتثنى ماان تطبيااق إج اراءات "التعاارف علااى هويااة العمااالء والتحقااق منهااا" العمااالء الااذين

أصلية أو معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها ومستقلة.

سبق للبنك أن قام بإخ اعهم إلجراءات العناية الواجبة بعماالء البناوم إال فاي حالاة وجاود

شك لد البنك في دقة البيانات التي حصل عليها ساابقا لاد تطبياق اإلجاراءات الماذكورة،
أو تقدير عدم كفاية هذه البيانات والحاجة إلى استومالها.
.5.1.5

يتعااين علااى البنااك أن يقااوم بااالتحقق ماان أن أأ شااخا يطلاان التصاارف نيابااة عاان العمياال

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

.6.1.5

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

من هوية المستفيد الحقيقي بعد بداية عالقة العمل وفقا للشروط التالية:
 .1.6.1.5أن يتم الك في أسرع وق

ممكن.

 .0.6.1.5أن يكون الك أم ار ضروريا حتى ال يتم تعطيل المسار الطبيعي للنشاط.
 .3.6.1.5أن مخاطر لسل األموال وتمويل اإلرهاب قد تم إدارتها على نحو فعال.

إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول
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.7.1.5

ي ارعااى فااي حال ااة العمااالء ماان الش ااركات أو المنشااآت متناهيااة الص ااغر فهاام هيكاال الملوي ااة
والسا اايطرة علا ااى العميا اال ،وتحدياااد المسا ااتفيدين الحقيقيا ااين من ا ا  ،علا ااى أن تشا اامل إج ا اراءات

"التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها" كل من:

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

 .0.7.1.5األشااخاص الطبيعيااين الااذين لااي

لهاام حصااة ملويااة مساايطرة علااى الشااركة أو

المنشأة ويمارسون سيطرة علي من خالل أية وسائل أخر )إن وجد .

 .3.7.1.5الشااخا الطبيعااي المساااول عاان االدارة الفعليااة للشااركة أو المنشااأة ،والااك فااي
حالة عدم التوصل الى أشخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين )أ و)ب .
.0.1.5

يتعااين علااى البنااك التأكااد ماان اسااتيفاء بيانااات نمااوا طلاان فااتح حساااب الخدمااة بالواماال
)نم ااوا موح ااد خ اااص بالخدم ااة ص ااادر ع اان البن ااك  ،والتوقي ااع عليا ا م اان قب اال العمي اال أو
الشخا المصرل لا بالتعامال )فاي حالاة الشاركات والمنشاآت متناهياة الصاغر والاك أماام

الموظف المختا.
.9.1.5

يتعين على البنك فهم الغر

الحاالت التي يكون فيها الغر

من التعامل على الحساب وطبيعة الك التعامال ،إال أنا فاي
من التعامل وطبيعت واضاحا للبناك يلاوء للبناك ادراجهماا

فااى نمااوا طلاان فااتح حساااب الخدمااة دون الحصااول علااى معلومااات أو مسااتندات متعلقااة
بذلك من العميل.
 .12.1.5يتعااين علااى البنااك الحصااول علااى المعلومااات الدقيقااة التااي تتعلااق بمهنااة أو نشاااط العمياال،
مع عدم قبول التعبيرات لير الواضحة التي ال يت ح منها نشاط ظاهر ل .
 .11.1.5يلوء أن يتم اتخاا اجراءات "التعرف على الهوية والتحقق منها" بمكان تواجد العميل من
خالل أحد الموظفين المختصين باتخاا هذه االجراءات.
 .10.1.5ف ااي ح ااال ع اادم ق اادرة البن ااك عل ااى تطبي ااق ه ااذه االجا اراءات ،يتع ااين عليا ا ع اادم ف ااتح حس اااب
الخدمااة للعمياال ،والنظاار فااي إرسااال إخطااار اشااتباه بشااأن إلااى الوحاادة وفقااا ألسااباب عاادم
استيفاء هذه اإلجراءات.
إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول
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. 13.1.5يتعا 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 المتعلقا ا ااة
باألشااخاص واللهااات الماادرجين علااى الق اوائم الساالبية ،بمااا يشاامل قيااام البنااك بالوشااف عاان

مد إد ار العميال )والمساتفيد الحقيقاي حسان األحاوال علاى القاوائم السالبية قبال التعامال،
مع مراعاة إعادة الوشف لد 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.
 اللنسية.
 تاري ومحل الميالد.
 النوع )اكر/أنثى .

 محل اإلقامة الدائم الحالي.
 رقم الهاتف المحمول الخاص بالخدمة.
 رقم الهاتف األرضي )إن وجد .
 المهنة أو الوظيفة.
 جهة وعنوان العمل.
 الرقم القومي للمصريين.

 تعهد العميل بأن المستفيد الحقيقي من حساب الخدمة ،مع اكر اسم المستفيد
الحقيقي إن وجد.
 تعهد العميل بتحديث بيانات فور حدوث أية تغيرات بها أو عند طلن البنك لذلك.
 .2.2.2إجراءات التحقق
 .1.0.0.5يتعين على البنك ،قبل فتح حساب الخدمة ،أن يقوم باالطالع على المستند
األصلي لتحقيق الشخصية الخاص بالعميل للتأكد من صحة البيانات

والمعلومات التى تم الحصول عليها والحصول على صورة ضوئية من ،
إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول
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وتوقيع الموظف المختا عليها بما يفيد أنها صورة طبق األصل ،وتقتصر

مستندات تحقيق الشخصية التي توون مقبولة لد

البنك للتحقق من الرقم

القومي على بطاقة الرقم القومي أو جواء السفر ،وفي كل األحوال يراعى أن
توون المستندات المذكورة سارية وعدم قبول أأ منها في حالة وجود مظاهر
تالعن واضحة بها.
 .0.0.0.5في حالة عدم ت من مستند تحقيق الشخصية الخاص بالعميل محل إقامت
الدائم أو مهنت أو اختالف أأ منهما عما هو مدون في هذا الشأن بنموا

طلن فتح حساب 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 الخدمة ،وفقا للشروط الواردة بالبند

) 6.1.5على أن يراعى 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 البن ك الحصول على المعلومات التالية قبل فتح حساب الخدمة:
 االسم )السمة التلارية .

 الشكل القانوني )وفقا لما ورد بالسلل التلار أو رخصة مزاولة النشاط إن وجدا .
 طبيعة النشاط.
 عنوان المقر الرئيسي.

 رقم الهاتف المحمول الخاص بالخدمة.
 رقم الهاتف األرضي )إن وجد .

 رقم وتاري وجهة القيد في السلل التلارأ )في حالة إصدار سلل تلارأ .
 رقم وتاري

الرخصة الالءمة لممارسة النشاط الصادرة من جهة حكومية في حالة أن تم

إصدار هذه الرخصة )بالنسبة لللهات التي ال يصدر لها سلالت تلارية .

إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول
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 بيانات عن النشاط من واقع وثائق أو مصادر أخر  -بخالف العميل – موثوق بها )بالنسبة
لللهات التي لم يصدر لها سلالت تلارية أو رخصة لممارسة النشاط .

 أسماء وعناوين وجنسيات الشركاء الذين لهم حصة ملوية تزيد عن  %05من رأس المال،
وفى حالة عدم امتالم أ

شريك لهذه النسبة ،يتم الحصول على اات البيانات بالنسبة

للشريك الذ يتمتع بأكبر حصة ملوية ،وفى حالة تساو كافة حصا الملوية يتم الحصول
على البيانات المذكورة بالنسبة للشريك الذ

يقدر البنك -وفقا للمعايير التى ي عها -

ممارست لسيطرة على الشركة أو المنشأة بأية وسيلة أخر )إن وجد .
 أسماء وعناوين وجنسيات الشخا أو األشخاص المساولين عن االدارة الفعلية للشركة أو
المنشأة.

 تعهد المفو

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

لذلك.
 .2.3.1إجراءات التحقق
 .1.0.3.5يتعين على البنك التحقق من المستندات الدالة على وجود تفويض من الشركة
أو المنشأة للشخا أو األشخاص الطبيعيي ن الذين يمثلونها.
 .0.0.3.5يتعين على البنك ،قبل فتح حساب الخدمة ،أن يقوم بالحصول على مستخر

رسمي سار من السلل التلارأ الخاص بالعميل ،أو صورة الرخصة الالءمة
لممارسة النشاط الصادرة من جهة حكومية بالنسبة لللهات التي ال يصدر لها

سلالت تلارية ،وفي حالة اللهات التي لم يصدر لها سلل تلارأ أو
رخصة ممارسة نشاط يتم التحقق من نشاط العميل باستخدام وثائق أو بيانات

أو معلومات من مصادر أخر  -بخالف العميل -موثوق بها ،وكذا مستند
تحقيق الشخصية لصاحن 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 التأسي

أو

ليرها من المستندات اات الصلة وفقا لتقدير البنك لحلم المخاطر المرتبطة

بالعميل  ،وفي كل األحوال يراعى أن توون المستندات المذكورة سارية وعدم
قبول أأ من المستندات المذكورة في حالة وجود مظاهر تالعن واضحة بها.
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 .3.0.3.5يتعين على البنك التأكد من صحة المعلومات المتوفرة عن العميل ،من خالل
االطالع على المستندات األصلية المقدمة من المفو

بالتوقيع عن العميل

والحصول على صور ضوئية منها ،وتوقيع الموظف المختا على كل منها

بما يفيد أنها صورة طبق األصل.

 -6تحديث البيانات
 .1.6يتعين 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 لمخاطر
مرتفعة مرتبطة بالعميل يتعين على البنك االلتزام بما جاء فى هذا الشأن في إجراءات العناية
الواجبة بعمالء البنوم.
 .0.6بالنسبة لعمالء الخدمة القائمين قبل صدور هذه اإلجراءات ،يتعين على البنك تطبيق هذه
اإلجراءات عليهم فى أوقات تتناسن مع درجة المخاطر واألهمية النسبية أخذا فى االعتبار ما ورد
في هذا الشأن بالبند ) 0من هذه اإل جراءات ،مع مراعاة ما إاا كان قد سبق تطبيق إجراءات
العناية الواجبة عليهم ،وتوقي

هذا التطبيق ،ومد

كفاية البيانات التي تم الحصول عليها في

حين  ،وفي حالة أن سبق اتخاا إجراءات التحقق من الهوية الواردة بالبند ) 0-0-5و)0-3-5
لد

تقديم الخدمة لهؤالء العمالء فيمكن للبنك استيفاء أية بيانات أو معلومات إضافية مطلوبة

بموجن البندين ) 1-0-5و ) 1-3-5من خالل الوسائل اإللوترونية.
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 -7الرقابة المستمرة للعمليات
 .1.7يتع ااين عل ااى البن ااك وض ااع نظ ااام داخل ااي يس اامح لا ا بالرقاب ااة المس ااتمرة للعملي ااات الت ااي ت ااتم م اان خ ااالل
الخدمااة  ،بمااا يشاامل فحااا العمليااات التااي تااتم ط اوال فت ارة قيااام العالقااة مااع العمياال ،ل اامان اتساااق
العملي ااات الت ااي ي ااتم إجراته ااا م ااع م ااا يتا اوافر ل ااد البن ااك م اان معلوم ااات ع اان العمي اال ونما ا نش اااط
والمخاطر التي يمثلها بما في الك مصدر األموال ،إاا اقت ى األمر.
 .0.7يتعااين علااى البنااك إيااالء عنايااة خاص اة للميااع العمليااات المعقاادة أو الوبي ارة بصااورة لياار معتااادة ،أو
أنماااط العمليااات لياار العاديااة ،والااك فااي األح اوال التااي ال يكااون ألأ ماان هااذه العمليااات أو األنماااط
لر

مشروع أو اقتصادأ واضح ،وتت من بعض صور هذه العملياات واألنمااط المشاار إليهاا كاال

مما يأتي:

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

ار مقارن ااة بطبيع ااة نش اااط العمي اال وتعامالت ا ا
 العملي ااات المعق اادة أو الت ااي يك ااون إجماليه ااا كبي ا ا
السابقة.
 تلزئااة المعااامالت بمااا يقاال عاان حاادود التعاماال الموضااوعة ماان قباال البنااك ماان خااالل عاادة
حسابات تبدو مرتبطة.

 -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 بالخدمااة ،أخااذا فااى االعتبااار مااا ورد بالبنااد الخاااص باانظم إدارة المخاااطر الخاصااة بغساال األم اوال
وتمويل اإلرهاب الوارد بإجراءات العناية الواجباة بعماالء البناوم بماا يتناسان ماع طبيعاة الخدماة ،ماع م ارعااة
ما يلي:

 د ارسااة كافااة عواماال المخاااطر اات الصاالة بغساال األماوال وتموياال اإلرهاااب لااد تحديااد مسااتوالمخاطر ونوع ومستو اإلجراءات التي يتعين اتخااها للحد من تلك المخاطر.
 توثيق تقييم المخاطر الذ يعده البنك. -تحديث تقييم المخاطر بصفة دورية ،ومتى دع

الحاجة إلى الك.
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 تاوافر آليااات مناسابة لتااوفير المعلومااات المتعلقاة بتقياايم المخااطر والنتااائ التااى أسافر عنهااا لواالمن البنك المركزأ المصرأ والوحدة ،بما يشامل الحااالت التاى تت امن وجاود معوقاات جوهرياة

تحااد ماان قاادرة البنااك عاان إدارة مخاااطر لساال األم اوال وتموياال اإلرهاااب المتعلقااة بالخدمااة التااى
أسفر عنها التقييم.
 .5.1الحد من المخاطر
يتعين على البنك القيام بما يلي:
 -وضااع سياسااات ونظاام ضااب داخلااي وإج اراءات معتماادة ماان ملل ا

اإلدارة بشااأن إدارة مخاااطر

لس ال األما اوال وتموي اال اإلره اااب المتعلق ااة بالخدم ااة الت ااي ت اام تحدي اادها م اان قب اال البن ااك أو عل ااى
مساتو الدولاة والحاد منهاا ،بماا يشامل وضاع حادود قصاو يومياة وشاهرية لعادد وقايم العملياات

التااي تااتم علااى حساااب الخدمااة ،ومتابعااة تنفيااذ هااذه السياسااات والاانظم واإلج اراءات ومراجعتهااا

بص اافة دوري ااة واجا اراء التع ااديالت الالءم ااة عليه ااا بم ااا ي ااتالءم م ااع م ااا تس اافر عنا ا نت ااائ تقي اايم
المخاطر.
 اتخااا إجاراءات العناياة المشااددة بالنسابة لفاااات العماالء التااى يقادر البنااك أنهاا مرتفعااة المخاااطركما وردت ضمن إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوم.
 -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 اان التحوي اال،

والتحق ااق م اان دقته ااا واالحتف اااه به ااا ،وإدراجه ااا بالوام اال ف ااي رس ااالة التحوي اال ،وتتمث اال تل ااك
المعلومات فيما يأتي:
 .1.1.1.9اسم طالن التحويل.
 .0.1.1.9رقم حساب الخدمة الذأ يتم التحويل من .
 .3.1.1.9عنوان طالن التحويل ،أو رقم مستند تحقيق الشخصية الخاص ب  ،أو تاري
ومحل الميالد.

 .4.1.1.9رقم حساب المستفيد المتلقى للتحويل.
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.0.1.9

بالنسابة للتحاويالت األقال مان  12آالف جنيا مصارأ ،يساتثنى الحصاول علاى المعلومااات

.3.1.9

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

الواردة بالبند ) ، 3.1.1.9وادراجها فى رسالة التحويل.

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

ثالثاة أياام عماال لبناك المساتفيد أو اللهااات المختصاة لااد طلبهاا ،علاى أن يقااوم البناك فااي

هذه الحالة بإد ار رقم حساب 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 بعااض 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 طلاان نف ا

العمياال ،فيلاان أن

تت من تلك الدفعة من التحويالت المعلومات التي تم استيفائها من طالان التحويال المبيناة
بالبند ). 1.1.9

 .6.1.9فااي حالااة عاادم قاادرة البنااك علااى اسااتيفاء االلت ازمااات ال اواردة بالبنااد ) 1.9يتعااين علي ا عاادم
تنفيذ عملية التحويل.
7.1.9

يلن على البنك مرسال التحويال االحتفااه بكافاة المعلوماات عان طالان 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 -
لتحدياد التحاويالت ليار المصاحوبة بمعلوماات كاملااة عان طالان التحويال كماا وردت بالبنااد

) ، 1.9وفي حالة التحويالت الخارجية يلن التأكد من اد ار اسم المساتفيد باإلضاافة إلاى
المعلومات المذكورة في البند ). 1.9
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 0.0.9يتعاين علاى البناك تبناي سياساات وإجاراءات مبنياة علاى المخااطر لتحدياد متاى ياتم تنفيااذ أو
رفااض أو تعليااق التحااويالت التااى ال تت اامن المعلومااات المطلوبااة بشااأن كاال ماان طالاان التحوياال
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 مد اد ار كافاة المعلوماات الاواردة بالبناد ) 1.9باإلضاافة
السم المستفيد في حالة التحويالت الواردة من الخار .

.0.3.9

فاي حالاة وجاود قيااود فنياة تحاول دون احتفااه رسااالة التحويال بمعلوماات طالان التحوياال أو
المس ااتفيد ،يتع ااين عل ااى البن ااك االحتف اااه بكاف ااة المعلوم ااات الت ااي تلقاه ااا م اان الله ااة مرس االة
التحويل لمدة خم

.3.3.9

سنوات على األقل من تاري تنفيذ التحويل.

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

اآلليا ااات المس ا اتخدمة 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 رفض أو تعليق تحويال ال يت امن المعلوماات المطلوباة بشاأن كال مان طالان
التحويل أو المستفيد ،وكذلك إجراءات المتابعة المناسبة التي يتم اتخااها في كل حالة.

 4.9التحويالت ذات العالقة باألشخاص والجهات المدرجين على القوائم السلبية
يتعين على البنك وضع السياسات والنظم واإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالتحويالت اات
العالقة باألشخاص واللهات المدرجين على القوائم السلبية ،بما يشمل قيام البنك مرسل التحويل
الوشف عن مد إد ار طالن التحويل على القوائم السلبية قبل تنفيذ التحويل ،والبنك متلقي التحويل
الوشف عن مد

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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