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إجراءات العناية الواجبة بعمالء أصحاب املهن واألعمال غري املالية
تقديم:
حدد قانون مكافحة غسللل األموال الصللادر بالقانون رقم  80لسللنة  2002وتعديالته ،في البند (ز)

من المادة ( )1أصلحا

المهن واألعمال غير المالية التي تسلرع عليها أحكامه ،وفرع على هذا الجهات

التزامات محددة تتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد ذات الصل ل ل ل لللة بمكافحة

غسل األموال وتمويل اإلرها

التي تصدرها الوحدة.

ونص البند ( )13من المادة ( )3من الالئحة التنفيذية للقانون المش ل ل للار إليه س ل ل لللفا الص ل ل للادرة بق ارر

رئيس مجلس الوزراء رقم  951لس ل ل ل ل للنة  2003وتعديالتها على أن "تتولى الوحدة وض ل ل ل ل للل اجراءات العناية
الواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد والض ل ل ل لوابط واإلجراءات ذات الص ل ل لللة بمكافحة غسل ل ل للل األموال وتمويل
االرها  ،والتحقق بالتنسلليق مل السلللطات الرقابية من التزام الماس لسللات المالية وأصللحا

غير المالية بها".

المهن واألعمال

ونظ ار لما تفرض لله المس للتجدات العالمية والتطورات بشل ل ن المعايير الدولية في مجال مكافحة غسللل

األموال وتمويللل اإلرهللا

وأخللذا في االعتبللار النتللائ التي تم التوصل ل ل ل ل ل ل للل إليهللا من خالل التقييم الوطني

لمخاطر غسل ل ل ل للل األموال وتمويل اإلرها  ،وتعزي از التباع المنه القائم على المخاطر وتعزيز نظم مكافحة
غسل ل ل ل ل ل للل األموال وتمويل اإلرها  ،فقد اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل ل ل ل ل ل للل األموال وتمويل اإلرها

النسل ل للخة المعدلة من إجراءات العناية الواجبة بعمالء أصل ل للحا
انعقدت بتاريخ (األول من مارس .)2020

أص ل للحا

المهن واألعمال غير المالية بجلسل ل للته التي

وتطبيقا ألحكام قانون مكافحة غسل ل ل ل ل ل للل األموال والئحته التنفيذية سل ل ل ل ل ل للالفة البيان ،يتعين على كافة
المهن واألعمال غير المالية المخاطبة بهذا األحكام (كل فيما يخص ل لله) ،االلتزام بهذا اإلجراءات

ومراعاتها وتنفيذها بكل دقة ،تحقيقا لألهداف المتوخاة في مجال مكافحة غسل ل ل ل ل ل للل األموال وتمويل اإلرها

وتالفيا لمخاطر هاتين الظاهرتين.
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 -1املصطلحات
يكون لكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين لها أدناه في سياق تنفيذ هذه اإلجراءات:
اجلهة:
كل جهة من أص ل ل ل ل ل للحا

المهن واألعمال غير المالية التي تم تحديدها في قانون مكافحة غس ل ل ل ل ل للل

األموال والئحته التنفيذية وتعديالتهما وهي:

 .1سماسرة العقارات عند تنفيذهم عمليات لصالح عمالئهم بشراء أو بيل عقارات.

 .2تجار المعادن النفيسللة وتجار األحجار الكريمة عند تنفيذهم أع عمليات نقدية مل عمالئهم تسللاوع
أو تتجاوز مائتي ألف جنيه مص ل للرع أو ما يعادلها بالنقد األجنبي ويش ل للمل ذلم العمليات المرتبطة
التي يساوى أو يتجاوز إجماليها الحد المذكور.

 .3المحامون والمحاسل للبون س ل لواء كانوا يزاولون المهنة بشل للكل منفرد أو كشل للركاء أو مهنيين في شل للركة

تمللارس هللذا المهنللة وذلللم عنللد قيللامهم ب ل عللداد أو تنفيللذ عمليللات لص ل ل ل ل ل ل للالح عمالئهم فيمللا يتعلق

باألنشطة التالية:

أ) شراء وبيل العقارات.

) إدارة األموال أو األوراق المالية أو غيرها من األصول.

ج) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات األوراق المالية.

د) تنظيم المساهمات بغرع إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.

ه) إنش للاء الش للخص لليات االعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تش للغيلها أو إدارتها وشل لراء أو بيل
الكيانات التجارية.

 .4أندية القمار بما في ذلم التي تباشر أنشطتها من خالل شبكة اإلنترنت وعلى متن السفن عند قيام
عمالئها بعمليات مالية تسللاوع أو تتجاوز عش لرين ألف جنيه مصللرع أو ما يعادلها بالنقد األجنبي

ويشمل ذلم العمليات المرتبطة التي يساوى أو يتجاوز إجماليها الحد المذكور.

 .5المهن واألعمال األخرى التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها قرار
من رئيس مجلس الوزراء.
املستفيد احلقيقي:
الش للخص الطبيعي الذع تاول له فعليا ملكية العميل أو الس لليطرة عليه أو الش للخص الطبيعي الذع يتم
تنفيذ عملية نيابة عنه بما في ذلم األشللخاص الذين يمارسللون بالفعل سلليطرة فعالة على العميل س لواء

كان العميل شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا.
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اجلهات اليت ال تهدف للربح:
أع شللخص اعتبارع أو ترتي

قانوني أو ماسلسللة تقوم أو تشللترم بشللكل أسللاسللي في تجميل أو إنفاق

األموال ألغراع خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها من األنشلطة أو األعمال
دون أن تستهدف بصفة أساسية تحقيق ربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة خاصة.
الوحدة:
وحدة مكافحة غسللل األموال وتمويل اإلرها

المنش ل ة بالبنم المركزع المصللرع بموج

قانون مكافحة

غسل األموال وتعديالته.
السلطة الرقابية املختصة:
يقص للد بها الس لللطة الرقابية المختص للة على الجهة في مجال مكافحة غس للل األموال وتمويل اإلرها ،
وفقا لما يلى:

 وزارة التجارة والصناعة ،وتختص بالرقابة على سماسرة العقارات.

 وزارة التموين والتجارة الداخلية ،وتختص بالرقابة على تجار المعادن النفيس ل ل ل ل ل ل للة واالحجار
الكريمة.

 وزارة السياحة ،وتختص بالرقابة على أندية القمار.
 نقابة المحامين ،وتختص بالرقابة على المحامين.

 نقابة التجاريين ،وتختص بالرقابة على المحاسبين.
الرتتيبات القانونية:
الصل للناديق االسل للتئمانية ( )Trustsأو أية ترتيبات قانونية مماثلة ،وتعد الصل للناديق االسل للتئمانية عالقة

ن
موص يعهد من خاللها إلى وص ل ل للي ب دارة أموال مملوكة للموص ل ل للي لمص ل ل لللحة
قانونية تنشل ل ل ل من قبل
مس للتفيد أو أكثر ويمكن أن تتض للمن هذا العالقة القانونية تحديد رقي

اختصاصاته.

مس للتقل على الص للندوق وتحديد

األشخاص ذوو املخاطر حبكم مناصبهم العامة (:)PEPs
هم األشخاص المسند إليهم مناص

عامة رفيعة محليا أو في دولة أجنبية ،أو الذين سبق أن أسندت

إليهم هذا المناص ل ل  ،مثل راسل للاء الدول أو الحكومات ،وكبار السل للياسل لليين ،وكبار مسل للئولي الحكومة

والمس ل للئولين العس ل للكريين والمس ل للئولين في الجهات القض ل للائية ،وكبار المس ل للئولين التنفيذيين بالش ل للركات

المملوكة للدولة ،والمسئولين البارزين باألح از السياسية.
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وكذا األش للخاص المس للند إليهم مناصل ل

رفيعة من قبل منظمة دولية ،أو الذين س للبق أن أس للندت إليهم

هذا المناص ل ل ل  ،ويقصلل للد بذلم أعضل ل للاء اإلدارة العليا مثل المديرين ونوا
اإلدارة أو المناص

المديرين وأعضل ل للاء مجلس

التي تعادلها.

وال ينطبق هذا التعريف على األشل ل للخاص المسل ل للند إليهم مناص ل ل ل

المذكورة.

متوسل ل للطة أو أقل بالنسل ل للبة للفئات

القوائم السلبية:
تش ل ل ل للمل قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين المنظمة بموج

القانون رقم  8لس ل ل ل للنة  2015وتعديالته،

والقوائم الصللادرة عن مجلس األمن التابل لألمم المتحدة ذات الصلللة باإلرها

وتمويله وتمويل انتشللار

أسلحة الدمار الشامل ،وأية قوائم أخرى تعدها الجهة أو ترى ضرورة الرجوع إليها.

 -2حتقيق كفاءة ونزاهة العاملني

ينبغي على الجهة أن تض ل ل للل إجراءات تض ل ل للمن جمل معلومات كافية عن العاملين لديها لض ل ل للمان

مستويات مرتفعة من الكفاءة والنزاهة لديهم ،بحيث تتضمن تلم اإلجراءات كحد أدنى ما يلي:

 التحقق من عدم تعرض ل ل ل للهم لعقوبات جنائية أو عقوبات مخلة بالش ل ل ل للرف أو األمانة ما لم يكن قد رد
إليهم اعتبارهم عند التعيين.

 اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف على سلل للالمة سل ل لللوكهم المهني خالل فترة عملهم الس ل للابق (إن وجد)،
مثل االسل للتفسل للار من جهة العمل ،أو طل

التي تراها الجهة مناسبة في هذا الش ن.

شل للهادات أو خطابات توصل للية ،أو غيرها من اإلجراءات

 متابعة تعامالتهم بصل ل ل ل ل ل للفة دورية ،واتخاذ اإلجراءات الداخلية الالزمة واخطار الوحدة لدى قيامهم
بعمليات مشتبه فيها.

 الت كد من عدم إدراج أيا منهم على القوائم السلبية.

 -3سياسة قبول العمالء
يتعين على الجهة وض ل ل للل س ل ل للياس ل ل للات واجراءات واض ل ل للحة لقبول عمالئها ،على أن تتض ل ل للمن تلم

الس ل ل ل للياس ل ل ل للات واإلجراءات وص ل ل ل للفا لفئات العمالء الذين يمكن أن يش ل ل ل للكلوا خط ار أكبر على الجهة أخذا في
االعتبللار مللا ورد في البنللد ( )8من هللذا اإلجراءات ،ويج ل

أن يراعى بللالنس ل ل ل ل ل ل لبللة للعمالء ذوع المخللاطر

المرتفعة أن تولي الجهة عناية خاصة لدى تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعمالء ،كما يج
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سل ل للياسل ل للة قبول العميل تحديد الظروف التي قد ال تقبل الجهة فيها إنشل ل للاء عالقة عمل جديدة أو قد تتطل

إنهاء عالقة عمل قائمة نتيجة تعرضل ل ل ل ل للها لمسل ل ل ل ل للتويات غير مقبولة من مخاطر غسل ل ل ل ل للل األموال أو تمويل
اإلرها  ،والنظر في إرسال إخطار اشتباا إلى الوحدة وفقا ألسبا

انهاء عالقة العمل.

 -4أحكام عامة
 1.4يتعين على الجهة عدم التعامل أو قبول أموال ب سل ل ل ل للماء مجهولة أو أسل ل ل ل للماء تبدو صل ل ل ل للورية أو
وهمية.

 2.4يتعين على الجهة تطبيق إجراءات العناية الواجبة على العميل ،س ل لواء كان شل للخصل للا طبيعيا أو
اعتباريا أو ترتيبا قانونيا ،عند تنفيذ عملية أو خدمة لصل ل ل ل ل ل للالح العميل ،لدى تحقق الشل ل ل ل ل ل للروط
والحدود الواردة في تعريف الجهة بالبند ( )1من هذا االجراءات ،على أن يراعى في حسل ل ل ل ل ل للا

هذا الحدود الحاالت التي تتم فيها المعامالت في ص ل ل ل للورة معاملة واحدة أو عدة معامالت تبدو

مرتبطة ببعضل للها البعع ،وكذلم عند وجود اشل للتباا في ارتكا

جريمة غسل للل أموال أو الجرائم

األصلية المرتبطة بها أو تمويل اإلرها .

 3.4في األحوال التي تتوافر لدى الجهة ماشل لرات معقولة تحملها على االعتقاد ب ن تطبيق إجراءات
العناية الواجبة من ش نه أن يفصح للعميل عن هذا االشتباا يتعين على الجهة عدم تطبيق هذا

اإلجراءات ،مل ضرورة إرسال إخطار اشتباا إلى الوحدة.

 4.4في حالة طل

شخص طبيعي التصرف نيابة عن العميل (سواء كان العميل شخصا طبيعيا أو

اعتباريا أو ترتيبا قانونيا) ،وسواء كان هذا الشخص وكيال ،أو ممثال قانونيا لألشخاص ناقصي

األهلية (مثل القصر) ،أو مفوضا بالتوقيل عن الشخص االعتبارع أو الترتي القانوني ،أو وكيال
للماسسين (في حالة أن تكون الشركة تحت الت سيس) ،أو ب ع صفة أخرى ،يتعين على الجهة
ما يلي:

 oالتحقق من أن هذا الشخص مصرح له بذلم.
 oأن يطبق على هذا الشخص ذات إجراءات التعرف على هوية العمالء من األشخاص
الطبيعيين والتحقق منها الواردة بهذا اإلجراءات (البند .)1-5

 5.4يتعين على الجهة التعرف على هوية المسل ل ل ل ل ل للتفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من
هويته باسلل ل ل للتخدام معلومات أو بيانات أو وثائق من مص ل ل ل للادر أخرى موثوق بها ومسلل ل ل للتقلة بما

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

 6.4يراعى أن تشمل إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها بالنسبة للصناديق
االستئمانية كل من منشئ الصندوق االستئماني ) ،)Settlorوالوصي ) ،)Trusteeوالرقي

) ،)Protectorوالمسل ل للتفيدين ) ،)Beneficiariesوأع شل ل للخص طبيعي خر له سل ل لليطرة
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فعالة على الصل ل للندوق االسل ل للتئماني ،وكذا األشل ل للخاص الذين يحتلون مواقل مسل ل للاوية أو شل ل للبيهة
بالنسبة للنوعيات األخرى من الترتيبات القانونية.

 7.4يتعين على الجهة تحديد ما إذا كان العميل ينو عن شل ل ل ل ل ل للخص خر ،والقيام في هذا الحالة
باتخاذ خطوات معقولة لجمل معلومات كافية للتحقق من هوية من ينو عنه العميل.

 8.4يتعين على الجه للة فهم الغرع من التع للام للل وطبيعت لله ،ويمكن للجه للة الحصل ل ل ل ل ل للول على أي للة
معلومات أخرى ترى ضرورة الحصول عليها لتحقيق هذا الغرع.

 9.4يتعين على الجهة الت كد من اسل ل ل ل ل ل للتيفاء بيانات نموذج التعرف على العميل لبدء تقديم الخدمة
بالكامل (نموذج موحد لدى كافة الفروع) والتوقيل عليه من قبل العميل أو الشخص المصرح له

بذلم كالممثل القانوني لألشل ل للخاص ناقصل ل للي األهلية (مثل القصل ل للر) ،أو المفوع بالتوقيل عن
الشللخص االعتبارع أو الترتي

القانوني ،أو وكيل الماسلسللين (في حالة أن تكون الشللركة تحت

الت سيس) ،وذلم أمام الموظف المختص.

 10.4يتعين على الجهة االحتفاظ بالنموذج المشل ل ل ل ل للار إليه في البند السل ل ل ل ل للابق وبالمسل ل ل ل ل للتندات التي تم
الحص للول عليها من خالل تطبيق هذا اإلجراءات ،وأية مس للتندات أو س للجالت أو ملفات أخرى

مرتبطة بهذا الشل ل ل ل ل ن ،وص ل ل ل للور الم ارس ل ل ل للالت مل العمالء ،وكذا بيانات العمليات التي تتم معهم

ونتائ أع تحليل تم إجرااا ،وذلم للمدة وبالشل ل ل ل ل ل للروط التي حددتها األحكام والنصل ل ل ل ل ل للوص ذات

العالقة.

 11.4يتعين على الجهة الحصل للول على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بنشل للاط العميل ،مل عدم قبول
التعبيرات الغامضة التي ال يتضح منها نشاط ظاهر له.

 12.4بالنسبة للعمالء األجان  ،تتعين مراعاة ما ي تي عند القيام ب جراءات العناية الواجبة بهم:

 oفي حالة األشخاص الطبيعيين :االطالع على ت شيرة الدخول إلى البالد (أو إقامة) سارية
المفعول والحصول على صورة طبق األصل منها.

 oفي حالة األشخاص االعتبارية أو الترتيبات القانونية:
 الحصول على صورة من مستند إنشاء الشخص االعتبارع أو الترتي
مصدقا عليه من السفارة الموجودة في الدولة األم.

القانوني

 الحصول على صورة مستند رسمي يفيد تسجيل الشخص االعتبارع أو الترتي
القانوني مصدقا عليه من الجهة المختصة بالدولة األم.

 الحصول على موافقة الجهة الرقابية التي يخضل لها الشخص االعتبارع أو
الترتي

القانوني في الدولة األم بالتعامل مل الجهة ،في حالة وجود ذلم القيد

في النظام األساسي للشخص االعتبارع أو الترتي

إجراءات العناية الواجبة بعمالء أصحاب املهن واألعمال غري املالية
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 13.4بالنسبة للجهات التي ال تهدف للربح ،تتعين مراعاة ما ي تي عند القيام ب جراءات العناية الواجبة
بها:

أ .استيفاء رقم وتاريخ وجهة القيد في سجالت الجهة اإلدارية المختصة.

 .الحصول على مستخرج رسمي من محضر اجتماع الجمعية العمومية الذع يتضمن تعيين
أعضاء مجلس اإلدارة موثقا من الجهة اإلدارية المختصة.

ج .الحصول على مستند رسمي صادر من الجهة اإلدارية المختصة يفيد بالموافقة على فتح
الحسا

لدى البنم.

د .الحصول على مستخرج رسمي من محضر اجتماع مجلس اإلدارة الذع يتضمن تعيين من
له حق التوقيل موثقا من الجهة اإلدارية المختصة.

 14.4يجوز للجهة لدى تنفيذها هذا اإلجراءات ،وفقا لما تراا الزما ،الحصل ل ل ل ل ل للول من العميل على أية
معلومات أو مستندات إضافية غير واردة بهذا اإلجراءات.

 15.4يتعين أن تقوم الجهة ،عند االشتباا في صحة ما يقدم لها من بيانات أو مستندات لدى التعرف
على هوية العميل ،بالتحقق من صل ل ل ل ل ل للحة هذا البيانات أو المسل ل ل ل ل ل للتندات بكافة الطرق ،بما فيها
االتصل ل للال بالجهات المختصل ل للة بتسل ل للجيل هذا البيانات أو إصل ل للدار تلم المسل ل للتندات كمصل ل لللحة

التس ل للجيل التجارع ،والهيئة العامة لالس ل للتثمار والمناطق الحرة ومص ل لللحة الش ل للركات ،ومص ل لللحة
األحوال المدنية ،ومصلحة الشهر العقارع والتوثيق وغيرها.

 16.4في حال عدم قدرة الجهة على تطبيق هذا االجراءات يتعين عليها عدم البدء أو االس ل للتمرار في
أع عالقة عمل مل العميل أو تنفيذ أع عمليات لصل ل للالحه ،والنظر في إرسل ل للال إخطار اشل ل للتباا
عدم استيفاء تلم اإلجراءات.

بش نه إلى الوحدة وفقا ألسبا

 17.4يتم تس ل ل ل للجيل كافة المعلومات ،وحفظ كافة المس ل ل ل للتندات المتعلقة ب جراءات التعرف على الهوية
والتحقق منها بطريقة مالئمة.

 18.4يتعين على الجهة تطبيق برام لمكافحة غس ل ل ل للل األموال وتمويل اإلرها

بما يش ل ل ل للمل إجراءات

العنللايللة الواجبللة ،على أن ت ل خللذ هللذا البرام بعين االعتبللار مخللاطر غس ل ل ل ل ل ل للل األموال وتمويللل

اإلرها

وحجم األعمال بحيث تتضمن السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية التالية:

 oترتيبات إلدارة االلتزام (من ضمنها تعيين مسئول االلتزام ذو مستوى إدارع عالي).
 oإجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين العاملين.
 oبرام مستمرة لتدري

العاملين.

 oوحدة تدقيق مستقلة الختبار النظام.
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 19.4إذا كانت الجهة ت خذ شكل مجموعة مالية منش ة في مصر ،فيتعين عليها وضل نظام لمكافحة
غسل ل للل األموال وتمويل اإلرها

على مسل ل للتوى المجموعة بالداخل أو الخارج يطبق من قبل كل

فروعها وشركاتها التابعة يتضمن ما يلي:

أ .سل للياسل للات واجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة وادارة مخاطر غسل للل
األموال وتمويل اإلرها .

 .الس ل ل ل ل ل للماح بتوفير المعلومات المتعلقة بالعمالء والحس ل ل ل ل ل للابات والعمليات من الفروع

والشل ل ل ل ل ل للركات التابعة لوظائف االلتزام والتدقيق و/أو مكافحة غسل ل ل ل ل ل للل األموال وتمويل

اإلرها

على مسللتوى المجموعة ،عندما يكون ذلم ضللروريا ألغراع مكافحة غسللل

األموال وتمويل اإلرها  ،وينبغي أن يتضل ل ل ل ل ل للمن ذلم المعلومات وتحليل التقارير أو
األنشل ل ل ل ل ل للطة التي تبدو غير عادية (في حال تم إجراء ذلم التحليل) وكذلم ينبغي أن

تتلقى الفروع والشل ل للركات التابعة مثل هذا المعلومات من تلم الوظائف على مسل ل للتوى
المجموعة وبما يتالءم ويتناس

مل إدارة المخاطر

ج .وضلل ضلمانات كافية للحفاظ على سلرية المعلومات المتبادلة وكيفية اسلتخدامها ،بما
يشمل ضمانات لعدم التنبيه.

 20.4في حالة أن تكون الجهة جزءا من مجموعة مالية منش ل ل ل ل ل ل ل ة بالخارج ،يمكن لها أن تقوم بتقديم
المعلومات المش للار اليها بالبندين (أ،

) بالبند الس للابق على مس للتوى المجموعة ككل وذلم في

حالة توافر كافة الشروط الواردة بالبند المذكور.

 21.4يتعين على الجهة الت كد من أن فروعها الخارجية وشل ل ل ل ل ل للركاتها التابعة التي تمتلم أغلبية فيها
تطبق تدابير مكافحة غس ل للل األموال وتمويل اإلرها  ،بما يش ل للمل إجراءات العناية الواجبة ،بما

يتفق مل المتطلبات المفروضل ل ل ل ل ل للة في الدولة األم ،عندما تكون متطلبات الحد األدنى لمكافحة

غسل األموال وتمويل اإلرها

في الدولة المضيفة أقل شدة منها ،بالقدر الذع تسمح به قوانين

غس ل ل للل األموال وتمويل اإلرها

بش ل ل للكل يتوافق مل متطلبات الدولة األم ،يتعين على المجموعة

ولوائح الدولة المض ل ل لليفة ،واذا كانت الدولة المض ل ل لليفة ال تس ل ل للمح بالتنفيذ المالئم لتدابير مكافحة
المالية تطبيق إجراءات إض للافية مناس للبة إلدارة مخاطر غس للل األموال وتمويل اإلرها  ،وابال
السلطات الرقابية في الدولة األم بذلم.

 22.4يتعين على الجهة وض ل للل الس ل للياس ل للات والنظم واإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة باألش ل للخاص
والجهات المدرجين على القوائم السلللبية ،بما يشللمل قيام الجهة بالكشللف عن مدى إدراج العميل

و/أو المسل ل للتفيد الحقيقي (حس ل ل ل

األحوال) على القوائم السل ل لللبية قبل التعامل ،مل مراعاة إعادة

الكشل ل ل للف لدى إجراء أع تحديث على تلم القوائم ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الصلل ل للدد
وفقا ألحكام القوانين واللوائح واإلجراءات واألليات ذات الصلة.
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 -5التعرف على اهلوية
 -1.5إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة لألشخاص الطبيعيين
أ ـ الحصول على المعلومات الالزمة للتعرف على الهوية
يتعين على الجهة الحصول على المعلومات والمستندات الواردة في الجدول التالي:
المعلومات


االسم بالكامل وفقا لمستند تحقيق الشخصية.



الجنسية (أو الجنسيات) التي يتمتل بها.



تاريخ ومحل الميالد.



النوع (ذكر/أنثى).



محل اإلقامة الدائم الحالي.



محل اإلقامة في الخارج (إن وجد).



أرقام الهواتف (وأرقام المحمول إن وجدت).



البريد االلكتروني (إن وجد).



المهنة أو الوظيفة.



جهة وعنوان العمل.



رقم المستند الرسمي لتحقيق الشخصية ونوعه.



الغرع من التعامل.



المستندات المطلوبة
• المستند الرسمي لتحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القومي
 -جواز السفر  -وثائق السفر لالجئين -

العسكرية للقوات المسلحة).

البطاقة

• المستندات الالزمة لتفويع األشخاص الذين يصرح
لهم العميل بالتعامل (إن وجدوا) ،وعلى األخص توكيل
رسمي.

توقيل العميل.

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

باستخدام معلومات أو بيانات أو وثائق من مصادر أخرى موثوق بها ومستقلة ،بما في ذلم المستندات

المبينة في الجدول السابق ،مل مراعاة ما يلي:

 االطالع على المستندات األصلية المستخدمة في الت كد من صحة البيانات والمعلومات
والحصول على صور ضوئية واضحة منها ،وتوقيل الموظف المختص على كل منها ب نها

صورة طبق األصل.

 الت كد من أن مستند تحقيق الشخصية سارع المفعول ،وخالي من كافة المظاهر التي توحي
بالعبث به.
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 -2.5إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة لألشخاص االعتبارية
والترتيبات القانونية

أ ـ الحصول على المعلومات والمستندات الالزمة للتعرف على هوية المنشآت الفردية والشركات
المستندات المطلوبة

المعلومات
•

االسم (السمة التجارية).

• مسل ل ل للتخرج سل ل ل للارع من السل ل ل للجل التجارع (أو مسل ل ل للتند يثبت

•

طبيعة النشاط.

عنوان المقر الرئيسي.

• عقد الت سيس والنظام األساسي أو الجريدة الرسمية المنشور
بها عقد الت سل ل لليس والنظام األسل ل للاسل ل للي (وتلم المنشل ل للور بها

•

أرقام الهواتف (وأرقام المحمول إن وجدت).

التعديالت التي تط أر عليهما).

•

البريد االلكتروني (إن وجد).

•
•

•

الشكل القانوني.

• العقد االبتدائي (في حالة أن تكون الش للركة تحت الت س لليس)

رقم وتاريخ وجهة القيد في السل ل ل ل للجل التجارع (أو رقم

موقعا عليه من الماس ل لسل للين وموضل للحا به حصلللة كل منهم،

وتاريخ التس ل ل ل ل ل للجيل لدى الجهة اإلدارية المختصل ل ل ل ل ل للة

وسند الوكالة لوكيل الماسسين.

بالقيد).

• اسم وعنوان صاح

المنش ة والجنسية (أو الجنسيات) التي

يتمتل بها (في حالة المنشآت الفردية).

• أسل للماء األشل للخاص الذين يشل للغلون وظائف اإلدارة العليا في
الشخص االعتبارع.

• المعلومات اآلتية بالنسبة للمستفيد الحقيقي:
أ.

التسجيل لدى الجهة اإلدارية المختصة بالقيد).

• المستندات الدالة على وجود تفويع من المنش ة أو الشركة
للشخص أو األشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها.
• مس ل ل للتند تحقيق الش ل ل للخص ل ل للية لص ل ل للاح
المنشآت الفردية).

المنشل ل ل ل ة (في حالة

• مس ل للتندات تحقيق الش ل للخص ل للية لألش ل للخاص الطبيعيين الذين
يملكون حصل للص مسل لليطرة على الشل للركة والتي تمثل %25

أسللماء وعناوين وجنسلليات األشللخاص الطبيعيون الذين

ف كثر من رأس مال الشركة (إن وجد).

تمثل %25ف كثر من رأس مال الشركة (إن وجد).

الذين يسل لليطرون على الشل للركة من خالل أية وسل للائل أخرى

 .أسللماء وعناوين وجنسلليات األشللخاص الطبيعيون الذين

(إن وجللدت) ،وذلللم في حللالللة عللدم امتالم أع ش ل ل ل ل ل للخص

يملكون حص ل ل ل ل ل للص مس ل ل ل ل ل لليطرة على الش ل ل ل ل ل للركللة والتي • مسلتندات تحقيق الشلخصلية الخاصلة باألشلخاص الطبيعيين

يس ل لليطرون على الش ل للركة من خالل أية وس ل للائل أخرى

طبيعي لحصة الملكية المشار إليها في البند السابق.

(إن وجدت) ،وذلم في حالة عدم امتالم أع شل ل للخص • مستنداتحقيق الشخصية الخاص برئيس مجلس إدارة الشركة

طبيعي لحصة الملكية المشار إليها في البند (أ).

ج .اسم وعنوان وجنسية رئيس مجلس إدارة الشركة أو من
يش ل ل ل ل للغل المنصل ل ل ل ل ل

أو من يش ل ل للغل المنصل ل ل ل

الذى يعادله ،وذلم في حالة عدم

تحديد أشخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين السابقين.

الذى يعادله ،وذلم في حالة عدم • نماذج التوقيل لألشخاص المصرح لهم بالتعامل.

التوصل ل للل إلى أشل ل للخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين

(أ) و ( ).
•

الغرع من العملية أو الخدمة.
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ب ـ الحصول على المعلومات والمستندات الالزمة للتعرف على هوية األشخاص االعتبارية األخرى
والترتيبات القانونية:

في حللالللة األش ل ل ل ل ل ل لخللاص االعتبللاريللة األخرى والترتيبللات القللانونيللة يتعين على الجهللة الحصل ل ل ل ل ل للول على
المعلومات والمستندات المشار إليها في الجدول الوارد بالبند ( – 2.5أ) بما يتناس

مل طبيعة ونشاط كل

نوع من أنواع تلم األشل ل ل ل ل ل للخاص االعتبارية والترتيبات القانونية ،على أن يتم اسل ل ل ل ل ل للتيفاء أية معلومات أو

مسل ل ل للتندات أخرى تعد الزمة لممارسل ل ل للة نشل ل ل للاطها ،ويتعين على الجهة لدى التعرف على الترتيبات القانونية
الحصول على المعلومات والمستندات القانونية التي يمكن من خاللها التعرف على الترتي

القانوني.

ويتعين أن تلتزم الجهة لدى القيام ب جراءات التعرف على الهوية بفهم هيكل الملكية والس ل لليطرة على العميل
من األشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية ،وتحديد المستفيدين الحقيقيين منه.
ج ـ إجراءات التحقق

يتعين على الجهة الت كد من صلل للحة المعلومات المتوفرة عن العميل قبل التعامل ،وذلم باسلل للتخدام

معلومات أو بيانات أو وثائق من مص للادر أخرى موثوق بها ومس للتقلة ،بما في ذلم المس للتندات المبينة في

الجداول الس للابقة ،مل مراعاة االطالع على المس للتندات األص لللية والحص للول على ص للور ض للوئية واض للحة
منها ،وتوقيل الموظف المختص على كل منها ب نها صورة طبق األصل.

 -6حتديث البيانات
أ .يتعين على الجهة تسلل للجيل بيانات العمالء والعمليات التي تتم معهم (يفضل ل للل أن يكون التسلل للجيل
الكترونيا س ل ل ل لواء باسل ل ل للتخدام قاعدة بيانات أو أحد تطبيقات الحسل ل ل للا

اآللي) بما يمكن الجهة من

تحديث البيانات والمعلومات التي حصلت عليها عند تطبيق هذا اإلجراءات على نحو مالئم وفي

أوقات مناسبة ،خاصة فيما يتعلق بفئات العمالء مرتفعي المخاطر ،أخذا في االعتبار ما ورد في
هذا الش ن بالبند ( )8من هذا اإلجراءات.

 .بالنس للبة للعمالء الحاليين (المس للجلين لدى الجهة) قبل سل لريان هذا اإلجراءات ،يتعين على الجهة

إخض ل ل ل للاعهم لها على أس ل ل ل للاس درجة المخاطر واألهمية النس ل ل ل للبية وفي أوقات مناس ل ل ل للبة ،أخذا في
االعتبار ما ورد في هذا الشل ل ل ل ل ن بالبند ( )8من هذا اإلجراءات ،مل مراعاة ما إذا كان قد س ل ل ل للبق
تطبيق إجراءات العنللايللة الواجبللة عليهم ،وتوقيللت هللذا التطبيق ،ومللدى كفللايللة البيللانللات التي تم

الحصول عليها في حينه.
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 -7الرقابة املستمرة للعمليات:
يتعين على الجهة وضل ل للل نظام داخلي يسل ل للمح لها بالرقابة المسل ل للتمرة للعمليات ،بما يشل ل للمل فحص

العمليات المسلجلة لديها ،لضلمان اتسلاقها مل ما يتوافر لدى الجهة من معلومات عن العميل ونمط نشلاطه
والمخاطر التي يمثلها ،وكذا معلومات عن مصدر األموال إذا اقتضى األمر.
ويتعين على الجهة إيالء عناية خاصللة لجميل العمليات المعقدة أو الكبيرة بصللورة غير معتادة ،أو

أنمللاط العمليللات غير العللاديلة ،وذللم في األحوال التي ال يكون ألع من هلذا العمليللات أو األنمللاط غرع

مشروع أو اقتصادع واضح ،وتتضمن بعع صور هذا العمليات واألنماط المشار إليها كال مما ي تي:
 العمليات المعقدة أو الكبيرة مقارنة بطبيعة نشاط العميل وتعامالته السابقة.
 العمليات التي تجاوز أية حدود مالية تضعها الجهة.

 -8نظم إدارة املخاطر اخلاصة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب
 -1.8تقييم املخاطر

اإلرها

يتعين على الجهة اتخاذ خطوات مناسل ل ل ل ل ل للبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غس ل ل ل ل ل ل للل األموال وتمويل
التي تواجهها ،والمتعلقة بكل من العمالء ،والمناطق الجغرافية ،على أن يتضمن ذلم ما يلي:

 -االحتفاظ بالمستندات المتعلقة ب عداد تقييم المخاطر.

 -مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات الص ل ل لللة بغس ل ل للل األموال وتمويل اإلرها

لدى تحديد مس ل ل للتوى

المخاطر ونوع ومستوى اإلجراءات التي يتعين اتخاذها للحد من تلم المخاطر.

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

 توافر ليات مناس ل ل للبة لتوفير المعلومات التي نتجت عن تقييم المخاطر لكل من الس ل ل لللطة الرقابيةوالوحدة.

 مراعاة إدراج المخاطر المرتفعة التي توصل ل ل ل ل ل لللت إليها نتائ التقييم الوطني للمخاطر وتحديثاته،وأية مخاطر مرتفعة أخرى يتم تحديدها على مستوى الدولة ،وتتم موافاة الجهة بها بشكل رسمي.
 -2.8جماالت املخاطر

لللدى قيللام الجهللة بتقييم مخللاطر غس ل ل ل ل ل ل للل األموال وتمويللل اإلرهللا  ،يتعين أن يتنللاول التقييم كللافللة

مجاالت المخاطر ،بحيث تتضمن كحد أدنى ما يلي:
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 المخاطر المتعلقة بالعمالء.
تتضل ل ل ل ل ل للمن المخلاطر المتعلقلة بلالعمالء ،أو تعلامالتهم مل الجهلة ،أو القطلاع اللذع ينتمون إليله،

ويتعين على الجهة لدى تحديدا لتلم المخاطر االسل للتناد إلى المعلومات التي تم الحصل للول عليها
من خالل إجراءات التعرف على الهوية والمعلومات العامة المعروفة أو المتاحة للجهة ،وكذلم

من خالل متابعة نمط عمليات العمالء.

 المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة.
تتضل ل ل ل ل للمن المخاطر المتعلقة بمكان إقامة العميل أو عمله ،ومصل ل ل ل ل للدر ووجهة العمليات التي يتم
تنفيذها.
وفيما يلي أمثلة للعوامل التي يمكن للجهة لدى تحديدا لفئات المخاطر المرتفعة االسل ل ل ل ل ل للترش ل ل ل ل ل ل للاد بها في

المجاالت المشار إليها:
 -1.2.8خماطر العمالء

 العمالء غير المقيمين (سل ل لواء كانوا أش ل للخاص ل للا طبيعيين ،أو أش ل للخاص ل للا اعتباريين ،أو ترتيبات
قانونية الذين ال يوجد لهم محل إقامة أو عنوان دائم بمصر).

 األنشطة التي تتميز بكثافة التعامل النقدع

 هياكل ملكية الشركات التي تبدو غير اعتيادية أو معقدة مقارنة بطبيعة أعمالها.
 الجهات التي ال تهدف للربح.

 -3.2.8املخاطر املتعلقة مبناطق جغرافية معينة

 الدول التي ليس لديها نظم س ل للليمة لمكافحة غس ل للل األموال وتمويل اإلرها  ،والتي يتم تحديدها
من قبل مصللادر موثوق بها ،مثل التقارير المنشللورة بش ل ن تقييم الدول من قبل منظمات إقليمية

أو دولية.

 الللدول التي تخضل ل ل ل ل ل للل للعقوبللات أو حظر التعللامللل أو إلجراءات أخرى ممللاثلللة (من قبللل األمم
المتحدة مثال).

 الدول التي يتم تحديدها من قبل مص للادر موثوق بها على أنها تتص للف بوجود مس للتويات عالية
من الفساد.

 الدول او المناطق الجغرافية التي يتم تحديدها من قبل مص ل ل للادر موثوق بها على أنها تتص ل ل للف
بوجود مستويات عالية من األنشطة اإلجرامية.
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 اللدول او المنلاطق الجغرافيلة التي يتم تحلديلدهلا من قبلل مص ل ل ل ل ل ل للادر موثوق بهلا على أنهلا تقوم
بتوفير التمويل أو الدعم لألنشطة اإلرهابية أو التي تعمل بها المنظمات اإلرهابية.

 -3.8تصنيف العمالء وفقاً لفئات املخاطر

يتعين أن يتض ل للمن نظام إدارة المخاطر الخاص ل للة بغس ل للل األموال وتمويل اإلرها

للجهة تص ل للنيف

العمالء إلى فئات وفقا لدرجات المخاطر ،ووضل اإلجراءات الالزمة للتعامل مل هذا المخاطر بما يتناس
مل تلم الدرجات ،ويراعى في هذا الش ن – كحد أدنى  -تصنيف العمالء وفقا لثالث فئات كالتالي:
 عمالء ذوع مخاطر مرتفعة.

 عمالء ذوع مخاطر متوسطة.

 عمالء ذوع مخاطر منخفضة.
ويتعين على الجهة مراجعة تص ل ل ل ل ل للنيف العمالء بش ل ل ل ل ل للكل دورع وفقا لدرجات المخاطر أو في حالة

حدوث تغيرات تسل للتدعى ذلم ،ويعتبر من هذا التغيرات تكرار ظهور اسل للم العميل في التقارير المسل للتخرجة
عن العمليات غير العادية ،أو إخطار الوحدة عن عملية مشتبه فيها تتعلق بالعميل.
 4.8احلد من املخاطر

في ضوء ما يسفر عنه قيام الجهة بتقييم المخاطر فيتعين عليها القيام بما يلي:
 وض للل س للياس للات ونظم ض للبط داخلي واجراءات معتمدة من مجلس اإلدارة بشل ل ن إدارة مخاطرغسل ل للل األموال وتمويل اإلرها

التي تم تحديدها من قبل الجهة أو على مسل ل للتوى الدولة والحد

منها ،ومتابعة تنفيذ هذا السياسات والنظم واإلجراءات وتطويرها إذا تطل

األمر ذلم.

 -التحقق من أن السل ل ل للياسل ل ل للات والنظم واإلجراءات الموضل ل ل للوعة إلدارة المخاطر تقوم على تحديد

المخللاطر وتقييمهللا والرقللابللة عليهللا واإلبال عنهللا وكللذلللم يتعين عليلله المراجعللة الللدوريللة لتلللم

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

 تطبيق إجراءات عنللايللة واجبللة معززة عنللدمللا تكون مخللاطر غس ل ل ل ل ل ل للل األموال وتمويللل اإلرهللامرتفعة (باالستعانة بما ورد بالبند  9من هذا اإلجراءات).

 -9إجراءات العناية املعززة
يتعين على الجهة أن تفحص ،إلى أقصى حد ممكن بصورة معقولة ،خلفية وغرع جميل العمليات
المعقدة والكبيرة غير االعتيادية ،وجميل أنماط العمليات غير المعتادة ،التي ليس لها غرع اقتصادع أو

قانوني واضح .ويتعين على الجهة تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة عندما تكون مخاطر غسل األموال
إجراءات العناية الواجبة بعمالء أصحاب املهن واألعمال غري املالية
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أو تمويل اإلرها مرتفعة ،بما يتفق مل المخاطر التي تم تحديدها .وينبغي عليه ،بشكل خاص ،زيادة درجة
وطبيعة متابعة عالقة العمل ،وذلم لتحديد ما إذا كانت تلم العمليات أو األنشطة تبدو غير اعتيادية أو

مشبوهة .وفيما يلي أمثلة إلجراءات العناية المعززة التي يمكن تطبيقها على عالقات العمل مرتفعة المخاطر
مل مراعاة أن تلم اإلجراءات تعد إجراءات إضافية يتم اتخاذها باإلضافة إلى إجراءات العناية الواجبة

المطبقة على كافة العمالء السالف بيانها:

 الحصل ل ل ل ل ل للول على معلوملات إض ل ل ل ل ل ل للافيلة عن العميلل (مثلل حجم األصل ل ل ل ل ل للول أو الممتلكلات،
والمعلومات المتاحة من خالل قواعد البيانات العامة ،واإلنترنت ،الخ).

 الحصول على معلومات حول مصدر األموال أو مصدر ثروة العميل.
 الحصول على موافقة اإلدارة العليا لبدء أو مواصلة عالقة العمل.
ونورد فيمللا يلي إجراءات العنللايللة المعززة الواج ل

اتخللاذهللا تجللاا بعع الفئللات التي تعللد بطبيعتهللا

مرتفعة المخاطر ،مل مراعاة أن تلم اإلجراءات تعد إجراءات إض للافية يتم اتخاذها باإلض للافة إلى إجراءات
العناية الواجبة الواردة في هذا اإلجراءات:

 -1.9األشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة
يتعين على الجهة اتخاذ اإلجراءات التالية عند التعامل مل هاالء األشل ل ل ل ل ل للخاص ،وكذا األشل ل ل ل ل ل للخاص

االعتبارية أو الترتيبات القانونية التي يملكون حصل ل ل ل للة مسل ل ل ل لليطرة فيها ،وأفراد عائالت هاالء األشل ل ل ل للخاص،
والمتعاملون نيابة عنهم ،واألطراف ذوع العالقات الوثيقة بهم ،بحيث تتضمن كحد أدنى ما يلي:

 وض للل نظم مالئمة إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المس للتفيد الحقيقي من األش للخاصذوع المخاطر بحكم مناص ل للبهم العامة ،ويمكن في ذلم الشل ل ل ن الحص ل للول على معلومات إض ل للافية
باالستعانة بالمصادر التالية:

 المعلومات المقدمة من العميل مباشرة أو أية جهات أخرى.
 االستعانة بمصادر المعلومات المتاحة للجمهور.

 االستعانة بقواعد البيانات االلكترونية المتضمنة معلومات عن هاالء األشخاص.

 اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف على مص ل ل ل ل ل للدر ثروة وأموال العميل أو المس ل ل ل ل ل للتفيد الحقيقي الذع تمتحديد أنه من األشخاص ذوع المخاطر بحكم مناصبهم العامة.

 الحصول على موافقة اإلدارة العليا على قيام عالقة العمل مل العميل بعد التشاور مل إدارة االلتزامبالمركز الرئيسي.

 المتابعة المعززة لتعامالت تلم الفئة من العمالء بصل ل للورة مسل ل للتمرة ومكثفة ،وذلم من خالل تقاريردورية لمتابعة تعامالتهم ،واالستعانة في ذلم بالوسائل التكنولوجية الحديثة متى كان ذلم مناسبا.
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 -2.9األشخاص الذين ينتمون إلى دول مرتفعة المخاطر


يتعين على الجهة اتخاذ إجراءات عناية معززة متناس ل ل ل ل للبة مل درجة المخاطر (وفقا لما ورد بالبند

 7من هذا اإلجراءات) بالنس ل للبة لعالقات العمل والعمليات التي تتم مل األش ل للخاص الطبيعيين أو
االعتباريين (بما يشل ل ل للمل الماس ل ل ل لسل ل ل للات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى

اتخاذ ذلم اإلجراء بش نها (وفقا للبيان الدورع الذع تتم موافاة الجهة به من قبل الوحدة).


يتعين على الجهة اتخاذ تدابير مض ل ل ل ل ل ل للادة ( )counter measuresمتناسل ل ل ل ل ل للبة مل درجة

المخاطر بالنس ل ل ل ل ل للبة للدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلم اإلجراء بشل ل ل ل ل ل ل نها أو

الدول التي يثار بشل ل ل ل نها مخاوف متعلقة ب وجه ض ل ل للعف في نظم مكافحة غس ل ل للل األموال وتمويل
اإلرها

(وفقا للبيان الدورع الذع تتم موافاة الجهة به من قبل الوحدة ،أو المخاوف التي تحددها

الجهة ذاتها) ،وكذا الدول األخرى التي تتم موافاة الجهة بها من قبل الوحدة أو من قبل الس ل ل ل لللطة
الرقابية المختصة ،وتشمل التدابير المضادة التي يمكن اتخاذها ما يلي:

 oالحصل ل للول على موافقة اإلدارة العليا على قيام عالقة العمل مل العمالء الذين ينتمون لهذا
الدول.

 oعدم إنشاء فروع أو شركات تابعة للجهة في هذا الدول.

 oالحد من عالقات العمل أو العمليات المالية مل هذا الدول أو األشخاص المنتمين إليها.


يمكن للجهة تطبيق إجراءات العناية المعززة وتدابير مضادة متناسبة مل درجة المخاطر بالنسبة
للدول التي يثار بش نها مخاوف من قبل الجهة ذاتها.

 -3.9استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة
 يتعين على الجهة تحديد وتقييم مخاطر غسللل األموال وتمويل اإلرها

التي تنش ل عن تطوير منتجات

وممارس ل للات جديدة بما يش ل للمل الوس ل للائل الحديثة لقنوات تقديم الخدمات وتلم المخاطر التي تنشل ل ل عن

استخدام تقنيات حديثة أو متطورة لمنتجات جديدة أو قائمة.


يتعين على الجهلة إجراء تقييم لمخلاطر هلذا المنتجلات والمملارس ل ل ل ل ل ل للات والتقنيلات قبلل بلدء إطالقهلا أو

استخدامها ،واتخاذ إجراءات مناسبة إلدارة هذا المخاطر والحد منها.

إجراءات العناية الواجبة بعمالء أصحاب املهن واألعمال غري املالية
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