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السيد األستاذ/ رئيس جملس اإلدارة

              بنك
   

حتية طيبة وبعد،،

ــي  ــز الشــمول املال ــل االرهــاب لتعزي ــك املركــزي املصــري ووحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتموي ــة وكل مــن البن تماشــيًا مــع توجــه الدول
ــع  ــن م ــير تعامــات املواطن ــة لتيس ــد والتعليمــات الرقابي ــادرات والقواع ــن املب ــد م ــدار العدي ــد تــم إص ــه، فق ــع معدالت ــى رف ــل عل والعم
البنــوك، وتهيئــة البيئــة الرقابيــة، ومــن ضمنهــا القواعــد املنظمــة لتصنيــف منتجــات وخدمــات الشــمول املالــي الصــادرة فــي يوليــو 2019 
وتعدياتهــا األخيــرة الصــادرة فــي 5 أكتوبــر 2020، وكــذا إجــراءات العنايــة الواجبــة بعمــاء منتجــات وخدمــات الشــمول املالــي الصــادرة 

عــن وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب فــي نوفمبــر 2018 وتعدياتهــا فــي مــارس 2020.

وجديــر بالذكــر أن البنــوك قــد بــدأت فــي اتخــاذ خطــوات جــادة فيمــا يتعلــق بالشــمول املالــي، وهــو مــا انعكــس فــي نمــو قاعــدة عمائهــا 
وتنوعهــا، إال أنــه فــي إطــار متابعــة وتقييــم التطبيــق الفعلــي للقواعــد واإلجــراءات املشــار إليهــا بعاليــه، تبــن أنــه مــا زالــت هنــاك فــرص 
ــاء  ــدة عم ــى قاع ــة إل ــن واألنشــطة االقتصادي ــن املواطن ــر م ــة شــرائح أكث ــي وإضاف ــدالت الشــمول املال ــادة مع ــر مســتغلة لزي ــرة غي كبي
القطــاع املصرفــي مــن خــال االســتفادة ممــا أتاحــه كل مــن البنــك املركــزي املصــري ووحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــن 
تيســييرات، حيــث يجــب علــى البنــوك العمــل علــى أن تتضمــن اإلجــراءات الداخليــة بــكل بنــك أكبــر قــدر ممكــن مــن التيســير بمــا يعكــس 

هــذه القواعــد واإلجــراءات.

وفــي ضــوء مــا تقــدم، فقــد قــام البنــك املركــزي املصــري برصــد أهــم املعوقــات التــي تحــول دون فتــح املواطنــن لحســابات بالبنــوك باملعــدل 
الــذي يعــزز الشــمول املالــي، وتبــن مــا يلــي:

عدم وضع الشمول املالي ضمن أولويات بعض البنوك.

ــة املســتهدف  ــم الطبق ــن البســطاء - وه ــن املواطن ــح الحســابات، خاصــة م ــات لفت ــب املســتندات والبيان ــي طل ــوك ف ــراط بعــض البن إف
تضمينهــا بالقطــاع املالــي الرســمي والذيــنُ يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب املصــري - األمــر الــذي يجعلهــم يعزفــون عــن التعامــل 

مــع القطــاع املصرفــي.

تطبيــق اإلجــراءات الخاصــة بالتعــرف علــى هويــة العمــاء بصــورة متشــددة ممــا يــؤدي إلــى تجنــب املواطنــن التعامــل مــع البنــوك، حيــث 
يتــم فــي بعــض األحيــان رفــض طلبــات فتــح حســاباتهم.

إنخفاض الوعي والتثقيف املالي في التعامل مع الخدمات املالية واملصرفية لدى العديد من فئات املجتمع.

ــة  ــل اإلرهــاب عــى أمهي ــوال ومتوي ــزي املــري ووحــدة ماكحفــة غســل األم ــك املرك ــن البن ــق لك م ــد اتف ــا ســبق، فق ــاًء عــى م وبن
التنســيق بشــل مشــرك إلصــدار املذكــرة املرفقــة الــي تتنــاول أمه أوجــه التيســر الــواردة بالقواعــد واإلجــراءات املشــار إلهيــا، إىل 
جانــب إيضــاح بعــض البنــود الــواردة هبــا وذلــك معــًا عــى اســتفادة البنــوك مــن تلــك األوجــه وااليضاحــات لــدى التطبيــق مبــا يــدمع 

ويعــزز المشــول املــايل.

برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الازم في هذا الشأن اعتبارًا من تاريخه.

طارق عامر
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أصــدر البنــك املركــزي املصــري القواعــد املنظمــة لعــدد مــن الخدمــات املصرفيــة التــي مــن شــأنها جــذب كافــة شــرائح املجتمــع للتعامــل 
مــع الجهــاز املصرفــي، والتــي تمثلــت فيمــا يلــي:

١- القواعد املنمظة لتقدمي خدمات الدفع باستخدام اهلاتف احملمول

٢- القواعد املنمظة خلدمات الدفع باستخدام البطاقات املدفوعة مقدمًا.

٣- القواعد املنمظة لتصنيف منتجات وخدمات المشول املايل.

كمــا تــم التنســيق بــن كل مــن البنــك املركــزي املصــري ووحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب فــي وقــت متزامــن إلصــدار 
القواعــد ســالفة الذكــر وإصــدار عــدد مــن إجــراءات العنايــة الواجبــة والتــي تمثلــت فيمــا يلــي:

١- إجراءات العناية الواجبة بعمالء خدمة الدفع باستخدام اهلاتف احملمول. 

٢- إجراءات العناية الواجبة بعمالء خدمة البطاقات املدفوعة مقدمًا. 

٣- إجراءات العناية الواجبة بعمالء منتجات وخدمات المشول املايل.

وذلــك بهــدف مواكبــة كافــة املســتجدات املتعلقــة بمتطلبــات الشــمول املالــي، والعمــل علــى أال تكــون متطلبــات مكافحــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب عائقــًا دون تحقيــق أهدافــه، وقــد تــم إعــداد تلــك اإلجــراءات فــي ضــوء املنهــج القائــم علــى املخاطــر الــذي تبنتــه 
مجموعــة العمــل املالــي FATF والــذي يتيــح تطبيــق إجــراءات مبســطة فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب منخفضــة. 

هــذا، ويتــم اإلشــارة بهــذه املذكــرة إلــى القواعــد املنظمــة لتصنيــف منتجــات وخدمــات الشــمول املالــي بـــ "القواعــد"، وإلــى إجــراءات 
العنايــة الواجبــة بعمــاء منتجــات وخدمــات الشــمول املالــي بـــ  "اإلجــراءات املبســطة" ،  وبنــاًء علــى مــا ســبق، نــورد فيمــا يلــي أهــم 

أوجــه التيســير الخاصــة باإلجــراءات املبســطة وكــذا بعــض اإليضاحــات ذات الصلــة: 

مذكرة تفسيرية



أوال: أهم أوجه التيسير باإلجراءات المبسطة

ثانيا: ايضاحات لبعض البنود الواردة باإلجراءات المبسطة 

التعرف على هوية األشخاص الطبيعيين والتحقق منها: 
باإلشارة إلى البند )5-2-2( من اإلجراءات املبسطة، يتعن توضيح النقاط التالية:

ــاء  ــى العم ــد واإلجــراءات املبســطة عل ــق القواع ــق بتطبي ــا يتعل ــر ٢٠٢٠ فيم ــي ٥ أكتوب ــات الصــادرة ف ــى التعليم ــد عل التأكي
الجــدد لــدى فتــح الحســابات املصرفيــة التقليديــة بالبنــوك ســواء الجاريــة أو االدخاريــة، )متضمنــة حســابات التوفيــر والودائــع 
والشــهادات االدخاريــة وغيرهــا( التــي ال تعتمــد علــى اســتخدام التكنولوجيــا املاليــة الحديثــة "ويقصــد بذلــك فــي هــذا الســياق 
الحســابات التــي ال تتعلــق باســتخدام منتــج جديــد يتــم اطاقــه ألول مــرة علــى مســتوى البنــك، أو اســتخدام وســيلة تكنولوجيــة 
جديــدة ألول مــرة لتقديــم املنتجــات الجديــدة أو الحاليــة"  وذلــك دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة كل مــن البنــك املركــزي 

املصــري ووحــدة مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب، شــريطة تصنيــف العمــاء منخفضــي املخاطــر.

ــا  ــق منه ــاء والتحق ــة العم ــى هوي ــرف عل ــطة للتع ــراءات املبس ــق اإلج ــي تطبي ــات ف ــي الخدم ــتعانة بمقدم ــك االس ــن للبن يمك
وذلــك وفقــًا للشــروط الــواردة باإلجــراءات، بمــا يســهل الوصــول الــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن العمــاء، علمــًا بالتــزام مقدمــي 
ـــ بالتعــرف علــى العمــاء والتحقــق مــن هويتهــم وفقــًا لإلجــراءات التي يطبقهــا البنك. ـــ باعتبارهــم وكاء عــن البنــوكـ  الخدمــاتـ 

يجــوز تطبيــق اإلجــراءات املبســطة للتعــرف علــى هويــة العمــاء والتحقــق منهــا بمــكان تواجــد العميــل مــن خــال أحــد املوظفــن 
املختصــن، بمــا يشــمل موظفــي البنــوك ومقدمــي الخدمــة.

يمكــن للبنــك تحديــث البيانــات واملعلومــات واملســتندات التــي حصــل عليهــا باســتخدام وســائل إلكترونيــة طاملــا كانــت املخاطــر 
املتعلقــة بالعميــل منخفضــة.

يمكــن للبنــك لــدى تطبيــق االجــراءات املبســطة للتعــرف علــى هويــة العمــاء والتحقــق منهــا االكتفــاء بالحصــول علــى املعلومــات 
واملســتندات الــواردة بهــا دون طلــب أيــة معلومــات أو مســتندات إضافيــة لــم تــرد بهــذه اإلجــراءات، بمــا يشــمل عــدم املبالغــة 

فــي مطالبــة العمــاء بمســتندات للتحقــق مــن مصــدر األمــوال أو اثبــات الدخــل. 

إذا توافقــت الوظيفــة بمســتند تحقيــق الشــخصية مــع املعلومــات الــواردة بنمــوذج طلــب فتــح الحســاب، يجــب االكتفــاء بمســتند 
تحقيــق الشــخصية للتحقــق مــن هــذه املعلومــات دون إلــزام العميــل بتقديــم أي مســتندات أو معلومــات أو بيانــات إضافيــة. 

بالنســبة للعميــل الــذي ال يتضمــن مســتند تحقيــق الشــخصية الخــاص بــه مهنــة أو وظيفــة محــددة )علــى ســبيل املثــال ربــة 
منــزل، أو حاصــل علــى مؤهــل وال يعمــل، أو بــدون عمــل( بمــا يتوافــق مــع املعلومــات الــواردة بنمــوذج طلــب فتــح الحســاب، ال 
يتعــن أن يكــون ذلــك معوقــًا للبنــك فــي فتــح الحســاب، أو مطالبــة العميــل بتقديــم أيــة مســتندات أو معلومــات أو بيانــات إضافية.

فــي حالــة اختــاف املهنــة الــواردة بمســتند تحقيــق الشــخصية الخــاص بالعميــل عمــا هــو  مــدون بنمــوذج طلــب فتــح الحســاب، 
يمكــن  التأكــد مــن صحــة تلــك املعلومــات وفقــا لإلجــراءات الداخليــة لــكل بنــك مــع مراعــاة تيســير تلــك االجــراءات باســتخدام أي 

ممــا يلــي:

أ ـ  مســتندات تحــدد الجهــة التــي يعمــل بهــا العميــل، علــى ســبيل املثــال: خطــاب صــادر مــن جهــة العمــل، أو مســتند صــادر 
مــن إحــدى الجهــات الحكوميــة يتضمــن جهــة العمــل )مثــل: املســتندات الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للتأمينــات، أو مكاتــب 
العمــل(، أو كارنيــه يتضمــن جهــة العمــل، أو رخصــة مزاولــة املهنــة أو البطاقــة الضريبيــة بالنســبة ألصحــاب املهــن الحــرة 

)إن وجد(.
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ب ـ معلومــات أو  بيانــات يمكــن للبنــك الحصــول عليهــا بشــتى الطــرق )بنفســه أو عــن طريــق مقــدم الخدمــة(، ويمكــن علــى 
ســبيل املثــال ال الحصــر االعتمــاد علــى مــا يلــي:

ــة  ــة او بطاق ــة املهن ــر لديهــم رخصــة مزاول ــات العمــاء أصحــاب املهــن الحــرة الذيــن ال يتواف ــى األخــص بالنســبة لفئ وعل
ضريبيــة، والعمــاء أصحــاب الحــرف واألعمــال التــي يصعــب ترخيصهــا أو اثباتهــا )مثــل عامل املعمــار، النجــار، الكهربائي، 
الســباك، حــارس العقــار، املربيــات والعاملــن باألنشــطة الخدميــة باملنــازل، وغيرهــا مــن الحــرف واألعمــال(، ويمكــن أن يتــم 

االعتمــاد فــي االســتعام امليدانــي علــى املحيطــن بالعميــل أو املتعاملــن معــه. 

وعلى األخص بالنسبة للعماء أصحاب الصفحات واملدونات التي تقدم خدمات أو منتجات للجمهور.

االستعالم الميداني

وسائل التواصل االجتماعي

فــي حالــة اختــاف محــل اإلقامــة الــوارد بمســتند تحقيــق الشــخصية الخــاص بالعميــل عمــا هــو  مــدون بنمــوذج طلــب فتــح 
الحســاب، يمكــن التأكــد مــن صحــة تلــك املعلومــات وفقــا لإلجــراءات الداخليــة لــكل بنــك مــع مراعــاة تيســير تلــك االجــراءات 

باســتخدام أي ممــا يلــي:

4-1

أ ـ مســتندات  تحــدد محــل اإلقامــة، وعلــى ســبيل املثــال إحــدى فواتيــر املرافــق العامــة )الكهربــاء ـ امليــاه ـ الغــاز ـ الهاتــف( 
أو عقــد ملكيــة )بمــا يشــمل العقــود االبتدائيــة(، أو عقــد إيجــار. 

ب ـ معلومــات أو  بيانــات يمكــن للبنــك الحصــول عليهــا بشــتى الطــرق، بمــا يشــمل االســتعام امليدانــي علــى ســبيل املثــال 
ال الحصــر.

أ ـ لدى وجود مقر للمنشأة أو الشركة ملزاولة نشاطها:
ــك االجــراءات باســتخدام  ــك مــع مراعــاة تيســير تل ــكل بن ــة ل ــا لإلجــراءات الداخلي ــل وفق ــق مــن نشــاط العمي ــن التحق يمك
الوثائــق مثــل: عقــد ملكيــة )بمــا يشــمل العقــود االبتدائيــة(، أو عقــد إيجــار، أو باســتخدام  بيانــات أو معلومــات مــن مصــادر 
أخــرى والتــي يمكــن للبنــك الحصــول عليهــا بشــتى الطــرق )بنفســه أو عــن طريــق مقــدم الخدمــة(، ويمكــن أن يشــمل ذلــك 

إجــراء اســتعام ميدانــي، أو االعتمــاد علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.

ب ـ في حالة عدم وجود مقر للمنشأة أو الشركة ملزاولة النشاط:
يمكــن التحقــق مــن نشــاط العميــل باســتخدام  بيانــات أو معلومــات مــن مصــادر أخــرى، والتــي يمكــن للبنــك الحصــول عليهــا 
بشــتى الطــرق )بنفســه أو عــن طريــق مقــدم الخدمــة(، ويمكــن أن يشــمل ذلــك إجــراء اســتعام ميدانــي، أو االعتمــاد علــى 

وســائل التواصــل االجتماعــي. 

2 التعرف على هوية العمالء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر والتحقق منها:

باإلشارة إلى البند )5-٣-2-2( من اإلجراءات املبسطة، يتعن توضيح النقاط التالية:

فــي حالــة توافــر ســجل تجــاري أو رخصــة ممارســة النشــاط: يمكــن االكتفــاء بالحصــول علــى مســتخرج رســمي مــن الســجل 
أو صــورة طبــق األصــل مــن الرخصــة دون إلــزام العميــل بتقديــم أي مســتندات أو معلومــات أو بيانــات إضافيــة.

في حالة عدم توافر سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط:
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جـ  بالنســبة للشــركات واملنشــآت متناهيــة الصغــر او اصحــاب املهــن الحــرة التــي ال يتوافــر لديهــا ســجل تجــاري أو رخصــة 
مزاولــة املهنــة والعمــاء أصحــاب الحــرف واألعمــال )علــى ســبيل املثــال: حرفــي، كهربائــي، ســباك، نجــار، ... الــخ(، التــي 
يصعــب ترخيصهــا أو اثباتهــا فــي فتــح حســاب لألنشــطة الخاصــة بهــم دون وجــود مقــر ملمارســة النشــاط، يمكــن فتــح هــذه 
الحســابات تحــت مســمى "حســاب نشــاط اقتصــادي" ويتــم التحقــق مــن نشــاط صاحــب النشــاط االقتصــادي عــن طريــق 
مســتند تحقيــق الشــخصية  وفقــًا ملــا ســبق ايضاحــه فــي البنــد 1 بحســب الحالــة، دون إلــزام العميــل بتقديــم أي معلومــات 
أو مســتندات إضافيــة، علــى أن يتمتــع بحــدود التعامــل الخاصــة باألشــخاص الطبيعيــن وفقــًا للقواعــد علــى النحــو التالــي:

الحد األقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك

الحد األقصى اليومي: مبلغ ٣٠ ألف جنيه

الحد األقصى الشهري: ١٠٠ ألف جنيه

حدود المعامالت الواردة بالقواعد:

االنتقال من تطبيق االجراءات المبسطة الى تطبيق اجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك:

٣

4

ــات وأرصــدة الحســابات الخاصــة باألشــخاص  ــه الحــدود القصــوى للمعام ــًا ـ 1 ـ ح( وتعديل ــد )ثالث ــد بالبن ــت القواع تضمن
الطبيعيــة والشــركات واملنشــآت متناهيــة الصغــر التــي يتعــن تطبيقهــا كشــرط لســريان تطبيــق االجــراءات املبســطة، وفــى هــذا 

الخصــوص يتعــن توضيــح مــا يلــي:

ــم  ــه يت ــح أن ــن القواعــد، يتعــن توضي ــاً ـ 1 ـ  ح ـ  4( م ــد )ثالث ــن اإلجــراءات املبســطة والبن ــد )5 ـ 1 ـ 1( م ــى البن باإلشــارة إل
تحديــث البيانــات واملســتندات الخاصــة بالعميــل، ويتــم االنتقــال مــن تطبيــق االجــراءات املبســطة الــى تطبيــق اجــراءات العنايــة 
الواجبــة بعمــاء البنــوك الصــادرة عــن وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب فــي فبرايــر 2020 فــي الحــاالت التاليــة:

تســري الحــدود القصــوى اليوميــة والشــهرية املذكــورة بالبنــد املشــار اليــه علــى إجمالــي عمليــات الســحب أو التحويــات 
الصــادرة أو أيــة عمليــات خصــم.

تنفيذ عملية تؤدى الى تجاوز الحدود القصوى املقررة للتعامل على الحساب.
ــوال  ــث درجــة مخاطــر غســل األم ــن حي ــن م ــه املصنف ــى عمائ ــك عل ــا البن ــي يطبقه ــة واالجــراءات الت ــًا للدوري ــك وفق وذل
وتمويــل اإلرهــاب بدرجــة "منخفــض"، إال إذا أســفر فحــص العمليــة املشــار اليهــا عــن رفــع درجــة تصنيــف العميــل الــى درجــة 
ــى تطبيــق  ــة ال ــل، باإلضاف ــات واملســتندات الخاصــة بالعمي ــم تحديــث البيان ــة يت "متوســط" أو "مرتفــع"، وفــي هــذه الحال
باقــي اجــراءات العنايــة الواجبــة بعمــاء البنــوك عليــه وفقــًا للدوريــة واالجــراءات التــي يطبقهــا البنــك علــى فئــة التصنيــف 

الجديــدة للعميــل.

حــدوث أيــة تغييــرات مــن شــأنها قيــام البنــك بتغييــر تصنيــف العميــل مــن حيــث درجــة مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب الخاصــة بــه الــى درجــة "متوســطة" أو "مرتفعــة".

يتعن أال يتجاوز رصيد الحساب للعميل في أي وقت الحد األقصى الذي يضعه البنك في هذا الشأن.
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