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فصل تمهيدي
نظــرا لتطــور تشــريعات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي العديــد مــن
الــدول واتخــاذ المؤسســات الماليــة تدابيــر وقائيــة لمنــع اســتغالل الخدمــات التــي تقدمهــا
فــي عمليــات غســل االمــوال وتمويــل اإلرهــاب  ،فقــد اتجــه غاســلو األمــوال إلــى القطــاع
غيــر المالــي لمحاولــة تمريــر عمليــات غســل متحصــات وعوائــد اإلجــرام .
واستشــعرت بعــض الــدول هــذه المخاطــر لــذا بــادرت باتخــاذ تدابيــر وقائيــة فــي
محاولــة منهــا لمنــع اســتغالل األعمــال والمهــن غيــر ماليــة فــي عمليــات غســل األمــوال
ووجــدت ان مــن هــذه األعمــال والمهــن الوســطاء العقارييــن(((.
يعــد أســلوب غســل األمــوال مــن خــال القطــاع العقــاري أســلوبا تقليديــا خاصــة فــي
المجتمعــات القائمــة علــى التعامــل النقــدي  ،ويمكــن أن يتــم غســل األمــوال مــن خــال
العقــارات عــن طريــق عــدة صــور منهــا  :تنفيــذ سلســلة مــن العمليــات إلخفــاء المصــدر غيــر
المشــروع لألمــوال  ،اإلســتثمار فــي مجمعــات ســياحية  ،شــراء وبيــع العقــارات باســماء
وهميــة . ...
لــذا اعتبــرت مجموعــة العمــل المالــي سماســرة العقــارات مــن األعمــال والمهــن غيــر
الماليــة المحــددة المطالبــة باإللتــزام بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
عنــد إبرامهــم لصفقــات لحســاب عمالئهــم تتعلــق بشــراء وبيــع العقــارات .
شــهد مجــال التعامــل فــي العقــارات طفــرة هامــة فــي التعامــات ونمــوا مطــردا ً فــي
الفتــرة األخيــرة فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة التــي ســعت إلــى إنشــاء مجتمعــات
عمرانيــة وســياحية جديــدة وإلــى تطويــر المــدن واألحيــاء القديمــة ،وجــذب وتشــجيع
االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة  ،فــي هــذا الســياق حفــز التشــريع القطــري تدريجيــا
االســتثمار األجنبــي فــي العقــارات داخــل قطــر منــذ ســنة  2004الــى غايــة صــدور القانــون
رقــم ( )16لســنة  2018المتعلــق بتنظيــم تملــك غيــر القطرييــن للعقــارات واالنتفــاع بهــا  ،غيــر
((( غســل األمــوال عبــر قطــاع العقــارات مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
افريقيــا ،نوفمبــر  ،2018ص2 .
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أن هــذا الخيــار اقتضــى مرافقــة انكشــاف القطــاع العقــاري علــى الرأســمال األجنبــي
وحمايتــه مــن ســوء االســتخدام مــن قبــل المجرميــن .
فــي هــذا الســياق صنــف القانــون رقــم ( )20لســنة 2019بإصدار قانــون مكافحة غســل األموال
(((
وتمويــل اإلرهــاب الوســطاء العقارييــن مــن ضمــن األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة
وفــرض عليهــم جملــة مــن اإللتزامــات فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
متــى باشــروا معامــات تتعلــق بشــراء أو بيــع عقــارات أو كليهمــا لصالــح العمــاء.

الغرض من الدليل:
يهــدف هــذا الدليــل إلــى عــرض التزامــات الوســيط العقــاري بمتطلبــات مكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى ضــوء القانــون رقــم ( )20لســنة  2019بإصــدار قانــون مكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )41لســنة  2019بإصــدار
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وقواعــد التزامــات
الوســطاء العقارييــن والموثقيــن المفوضيــن بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب الصــادرة عــن وزيــر العــدل بموجــب القــرار رقــم 25لســنة .2020
وسيســهم هــذا الدليــل فــي مســاعدة الوســيط العقــاري علــى االمتثــال لمتطلبــات
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،كل ذلــك فــي ســبيل نشــر الوعــي بمخاطــر
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومســاعدة الوســيط العقــاري علــى االمتثــال لمتطلبــات
نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
وتتولــى وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بــوزارة العــدل المحدثــة
بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )9لســنة  2020بتعديــل تنظيــم بعــض الوحــدات
اإلداريــة التــي تتألــف منهــا وزارة العــدل وتعييــن اختصاصاتهــا الرقابــة والمتابعــة واإلشــراف
علــى الوســطاء العقارييــن لضمــان التزامهــم بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب وفقــا ألحــكام قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب واقتــراح
الجــزاءات اإلداريــة والماليــة ضــد مــن تثبــت مخالفتــه منهــم ألحــكام القانــون والئحتــه
التنفيذيــة ،وأيــة قــرارات أو توجيهــات ذات صلــة.
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((( المادة  1من القانون رقم ( )20لسنة .2019

ميدان انطباق الدليل:
يمكــن للوســطاء العقارييــن ممارســة مهنتهــم منفرديــن أي بوصفهــم أشــخاصا
طبيعيّيــن أو فــي إطــار شــركة وفقـا ً ألحــكام القانــون المنظــم للشــركات التجاريــة ،ويكون
غرضهــا الرئيســي مزاولــة أعمــال الوســاطة العقاريــة(((.
ويجــوز الترخيــص لشــركات ومكاتــب الوســاطة العقاريــة غيــر القطريــة ،وفقــا ً
للشــروط والضوابــط المبينــة بقــرار مجلــس الــوزراء ْ
رقــم  28لســنة  2019بتحديــد شــروط
وضوابــط الترخيــص لشــركات ومكاتــب الوســاطة العقاريــة غيــر القطريــة بمزاولــة أعمــال
الوســاطة العقاريــة.
ويتعيــن علــى الوســطاء العقارييــن ســواء كانــوا يزاولــون مهنتهــم منفرديــن
(أشــخاص طبيعييــن) أو فــي إطــار اشــخاص معنويــة ،االمتثــال لجملــة االلتزامــات التــي
وضعهــا القانــون رقــم ( )20لســنة  2019بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب والالئحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب وكذلــك
قواعــد التزامــات الوســطاء العقارييــن والموثقيــن المفوضيــن بمتطلبــات مكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الصــادرة عــن وزيــر العــدل بموجــب القــرار رقــم  25لســنة 2020
متــى باشــروا معامــات تتعلــق بشــراء أو بيــع عقــارات أو كليهمــا لصالــح العمــاء.

((( الما ّدة 3 .من القانون رقم  22لسنة  2017بتنظيم أعمال الوساطة العقارية.
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الجــزء األول :مـراحــل غــسل األمــوال
يشــمل غســل األمــوال كل ّاألمــوال غيــر المشــروعة الناتجــة عــن مجموعــة واســعة
النطــاق مــن األنشــطة اإلجراميــة (بيــع األســلحة ،االتجــار بالبشــر ،الرشــوة ،االحتيــال،
االبتــزاز ،الدعــارة ،الغــش ،خيانــة األمانــة ،)...وذلــك غســل عائدات تلــك األنشــطة اإلجرامية
المختلفــة ،وينطــوي علــى مراحــل متعــددة.
يتم غسل األموال على ثالثة مراحل متتابعة:
 - ١مرحلــة اإليــداع أو التوظيــف :يتولــى غاســل األمــوال فــي هــذه المرحلــة التخلــص
مــن حيازتــه لمتحصــات الجريمــة بإيداعهــا فــي النظــام المالــي وعــادة مــا يكــون ذلــك عبــر
مؤسســة ماليــة:
إمــا بتجزئــة المبالــغ النقديــة الكبيــرة إلــى مبالــغ نقديــة صغيــرة ال تثيــر الشــكوك حولهــا
مــن قبــل ذات العميــل والتــي تقــل قيمتهــا غالبــا عــن  50ألــف ريــال قطــري فــا يقــع التثبــت
منهــا ،أو توزيــع المبلــغ علــى عــدد مــن األشــخاص بخــاف العميــل يقومــون بإيداعهــا أو
تحويلهــا الــى حســاب أو حســابات بنكيــة تابعــة لــذات الشــخص فــي أزمنــة مختلفــة وبفروع
مختلفــة لمؤسســة ماليــة أو لمؤسســات ماليــة متعــددة ،وهــو مــا يعــرف اصطالحــا
بالتجزئــة (.)schtroumphage/smurfing
 أو بتحويــل األوراق النقديــة ذات القيمــة المنخفضــة إلــى أوراق نقديــة ذات قيمة مرتفعةأو إلــى عملــة أجنبيــة أو إلــى أدوات ماليــة كالشــيكات واألوامــر بالدفــع حتــى يســهل حملهــا
ماديــا عبــر الحدود.
 كمــا يمكــن لغاســل األمــوال أن يوظــف متحصــات الجريمــة فــي شــراء عقــارات أوقيــم منقولــة عاليــة القيمــة أو فــي إبــرام عقــد تأميــن.
 - ٢مرحلــة التمويــه أو الغســل :تبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن غســل األمــوال إثــر دخــول
األمــوال غيــر المشــروعة الــى قنــوات النظــام المالــي الشــرعي ،فبعــد إيــداع أو توظيــف
متحصــات الجريمــة ،يقــوم غاســل األمــوال بإخفــاء أو تمويــه مصدرهــا غيــر المشــروع
عبــر إنجــاز سلســلة معقــدة مــن العمليــات والتحويــات التــي تحــول دون كشــف مصدرهــا
كالخدمــات والعقــود الوهميــة والفواتيــر المفتعلــة والشــركات الواجهــة .وذلــك بهــدف
جعــل تتبــع مصــدر تلــك األمــوال غيــر المشــروعة أمــرا صعبــا.
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 - ٣مرحلــة اإلدمــاج ويطلــق عليهــا أيضــا مرحلــة التجفيــف :يقــوم غاســل األمــوال فــي
هــذه المرحلــة بإدمــاج متحصــات الجريمــة التــي قــام بغســلها فــي أنشــطة اقتصاديــة
مشــروعة تضفــي عليهــا طابــع الشــرعية ويمنحهــا مظهــر األمــوال الشــرعية كشــراء
العقــارات واألســهم واألشــياء الثمينــة وتأســيس الشــركات والمســاهمة فيهــا .ويصبــح
بذلــك مــن الصعــب بــل حتــى مــن المســتحيل تحديــد األمــوال علــى أنهــا متحصــات الجريمة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن عائــدات الجريمــة ليســت نقـ ًدا دائ ًمــا .فــي حالــة االحتيــال (مثــل
االحتيــال المصرفــي أو االحتيــال الســيبراني) ،مــن المرجــح أن تأخــذ العائــدات شــكل
تحويــل األمــوال مــن الحســاب المصرفــي للضحيــة.
العائــدات ،يمكــن أن تشــمل ً
أيضــا الدخــل أو الفائــدة أو اإليــرادات أو أي منتــج آخــر،
ســواء تــم تحويلــه كليًــا أو جزئيًــا إلــى ممتلــكات أو عائــدات اســتثمار
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الجزء الثاني :تجريم غسل األموال وتمويل اإلرهاب
جريمة غسل األموال في القانون القطري:
تضمنــت المــادة  2مــن القانــون رقــم ( )20لســنة  2019المتعلــق بإصــدار قانــون مكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،تجريمــا واضحــا وصريحــا لغســل األمــوال ،فقــد جــاء بها:
يُع ّد مرتكبا ً لجريمة غسل األموال كل من قام عمدا ً بأي من األفعال التالية:
 -1تحويــل األمــوال أو نقلهــا مــع العلــم بأنهــا متحصــات جريمــة أو أي مــن أفعــال
االشــتراك فــي هــذه الجريمــة ،بقصــد إخفــاء أو تمويــه المصــدر غيــر المشــروع لتلــك
األمــوال ،أو مســاعدة أي شــخص قــام بارتــكاب هــذه الجريمــة علــى اإلفــات مــن
العواقــب القانونيــة ألفعالــه
 -2إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة لألمــوال أو مصدرهــا أو مكانهــا أو طريقــة
التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا ،مــع العلــم بأنهــا
متحصــات جريمــة
 -3اكتســاب األمــوال أو حيازتهــا أو اســتخدامها مــع العلــم وقــت تســلمها أنهــا
متحصــات جريمــة
 -4االشــتراك أو االرتبــاط أو التواطــؤ أو المســاعدة أو التحريــض أو التســهيل أو
تقديــم المشــورة أو التعــاون أو المســاهمة أو التآمــر فــي ارتــكاب أو الشــروع فــي
ارتــكاب أي مــن األفعــال المحــددة فــي هــذه المــادة.
وتعتبر جريمة غسل األموال جريمة مستقلة عن الجريمة األصلية.
وعنــد إثبــات أن األمــوال متحصــات جريمــة ،ال يشــترط أن يكــون قــد تــم إدانــة
الشــخص بارتــكاب جريمــة أصليــة.
وال تحــول معاقبــة األشــخاص الذيــن يرتكبــون الجريمــة األصليــة دون معاقبتهــم
علــى جريمــة غســل األمــوال.
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وبناء عليه فإن جريمة غسل األموال :
جريمــة الحقــة زمنيــا للجريمــة األصليــة التــي تشــمل الجنايــات أو الجنــح متــى تولــدعنهــا مــال وهــو مــا يجعــل نطــاق زجــر جريمــة غســل األمــوال واســعا.
 جريمــة مســتقلة عــن الجريمــة األصليــة فــا يشــترط أن يكــون قــد تــم إدانــةالشــخص بارتــكاب جريمــة أصليــة حتــى يقــع تتبعــه مــن أجــل ارتكابــه لجريمــة غســل
األمــوال وال تحــول معاقبتــه مــن أجــل ارتكابــه لجريمــة أصليــة دون معاقبتــه علــى جريمــة
غســل األمــوال.
 تنــص المــادة  78مــن القانــون رقــم ( )20لســنة  2019بإصــدار قانــون مكافحــة غســلاألمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أنــه« :يعاقــب بالحبــس لمــدة ال تجــاوز عشــر ســنوات،
وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن ( )2,000,000مليونــي ريــال وال تزيــد علــى ( )5,000,000خمســة مالييــن
ريــال أو ضعــف قيمــة األمــوال التــي تــم غســلها ،أيهمــا أكثــر ،كل مــن ارتكــب إحــدى جرائــم
غســل األمــوال ،المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )2مــن هــذا القانــون «.

جريمة تمويل اإلرهاب في القانون القطري:
أمــا تمويــل اإلرهــاب فقــد ج ّرمتــه المــادة  3مــن القانــون رقــم ( )20لســنة  2019المتعلــق
بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،والتــي ورد بهــا مــا يلــي:
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يُعــد مرتكبــا ً لجريمــة تمويــل اإلرهــاب كل مــن قــام عمــدا ً وبقصــد غيــر مشــروع
بتوفيــر أمــوال أو جمعهــا بــأي وســيلة كانــت ،مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،وذلــك
أي ممــا يلــي:
الســتخدامها أو مــع العلــم بأنهــا ســوف تســتخدم كليــا ً أو جزئيــا ً فــي ّ
 -1القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية
 -2بواســطة إرهابــي أو كيــان إرهابــي ،حتــى فــي حالــة عــدم وجــود رابــط مــع عمــل
إرهابــي أو عمليــات إرهابيــة محــددة
 -3تمويــل ســفر أفــراد إلــى دولــة غيــر التــي يقيمــون فيهــا أو يحملــون جنســيتها،
وذلــك بغــرض ارتــكاب عمــل إرهابــي أو اإلعــداد أو التخطيــط أو المشــاركة فيــه أو توفيــر
أو تلقــي تدريبــات إرهابيــة
 -4تنظيــم ارتــكاب ،أو توجيــه آخريــن الرتــكاب أو الشــروع فــي ارتــكاب أي مــن
األفعــال المحــددة فــي هــذه المــادة
 -5االشــتراك أو التواطــؤ أو المســاعدة أو التحريــض أو التســهيل أو تقديــم
المشــورة أو التعــاون أو المســاهمة أو التآمــر فــي ارتــكاب ،أو الشــروع فــي ارتــكاب أي
مــن األفعــال المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.
وتشــمل األمــوال المســتخدمة فــي جريمــة تمويــل اإلرهــاب أيــة أمــوال ،ســواء
كانــت مــن مصــدر مشــروع أو غيــر مشــروع ،وبغــض النظــر عــن اســتخدامها فعـاً فــي
تنفيــذ أو الشــروع فــي تنفيــذ عمــل إرهابــي أو ارتباطهــا بــأي عمــل إرهابــي محــدد.
كمــا تتحقــق جريمــة تمويــل اإلرهــاب ،بغــض النظــر عمــا إذا كان الشــخص المتهــم
بارتكابهــا يتواجــد فــي الدولــة التــي يوجــد فيهــا اإلرهابــي أو الكيــان اإلرهابــي ،أو فــي
الدولــة التــي أُرتكــب أو س ـيُرتكب فيهــا العمــل اإلرهابــي ،أو فــي دولــة أخــرى
وتعد جريمة تمويل اإلرهاب جريمة أصلية لجريمة غسل األموال.
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 وبناء عليه فإن جريمة تمويل اإلرهاب تقوم :سواء كانت األموال من مصدر مشروع أو غير مشروع. بغــض النظــر عــن اســتخدام األمــوال فعــا فــي تنفيــذ أو الشــروع فــي تنفيــذ عمــلإرهابــي أو ارتباطهــا بــأي عمــل إرهابــي محــدد.
 تشــمل األمــوال المســتخدمة فــي جريمــة تمويــل اإلرهــاب األصــول أو الممتلــكات،أي ـا ً كان نوعهــا ،ماديــة أو غيــر ماديــة ،ملموســة أو غيــر ملموســة ،منقولــة أو ثابتــة ،بمــا
فــي ذلــك األصــول الماليــة والمــوارد االقتصاديــة كالنفــط والمــوارد الطبيعيــة األخــرى وكافــة
الحقــوق المتعلقــة بهــا ،أيــا ً كانــت قيمتهــا وطريقــة الحصــول عليهــا ،وجميــع الوثائــق أو
المســتندات القانونيــة أي ـا ً كان شــكلها بمــا فــي ذلــك الصــور الرقميــة أو اإللكترونيــة ،التــي
تثبــت حــق ملكيــة تلــك األصــول ،أو حصــة فيهــا ،وكذلــك األربــاح أو الفوائــد أو الريــع أو أي
مداخيــل أخــرى ناتجــة عنهــا أو أي أصــول أخــرى يحتمــل اســتخدامها للحصــول علــى
تمويــل أو ســلع أو خدمــات.
 فيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى تمويــل اإلرهــاب  :منــح أمــوال للجماعــة اإلرهابيــة ،أوإجــراء تحويــل إلكترونــي لألمــوال؛ شــراء تذكــرة طائــر إلرهابــي ؛ توفيــر المقــر أو المؤونــة
لإلرهابييــن ،نشــر المــواد اإلرهابيــة أو توفيــر موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت؛ منــح مجموعــة
إرهابيــة االئتمــان للســلع أو الخدمــات التــي تقــدم. ...
 تنــص المــادة  79مــن القانــون رقــم ( )20لســنة  2019بإصــدار قانــون مكافحــة غســلاألمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أنــه« :يعاقــب بالحبــس لمــدة ال تجــاوز عشــرين ســنة،
وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن ( )5,000,000خمســة مالييــن ريــال وال تزيــد علــى ( )10,000,000عشــرة
مالييــن ريــال أو ضعــف قيمــة التمويــل ،أيهمــا أكثــر ،كل مــن ارتكــب إحــدى جرائــم تمويــل
اإلرهــاب المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )3مــن هــذا القانــون .
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ما هو الفرق بين جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟
جريمة غسل األموال

جريمة تمويل اإلرهاب

جريمة مستقلة عن
الجريمة األصلية

جريمة أصلية لجريمة غسل األموال

جريمة الحقة زمنيا للجريمة
األصلية

غالبا ً جريمة سابقة زمنيا للجريمة اإلرهابية

األموال المغسولة
متحصالت جريمة أصلية

األموال المستخدمة في تمويل اإلرهاب قد تكون
مشروعة (كالتبرعات) أو غير مشروعة (كمتحصالت
جرائم اإلتجار في المخدرات)...

هل يعاقب الشخص المعنوي في جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب؟
تنــص المــادة  77مــن القانــون رقــم ( )20لســنة  2019بإصــدار قانــون مكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أنــه  »:يعاقــب بالغرامــة التــي ال تقــل عــن ( )4,000,000أربعــة
مالييــن ريــال ،وال تزيــد علــى ( )8,000,000ثمانيــة مالييــن ريــال ،أو ثالثــة أضعــاف الحــد األقصــى
للغرامــة المقــررة للجريمــة ،أيهمــا أكثــر ،كل شــخص معنــوي ،ارتُكبــت إحــدى الجرائــم
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون باســمه ولصالحــه مــن جانــب شــخص طبيعــي يعمــل
منفــردا ً أو كجــزء مــن جهــاز تابــع لــه ،أو يشــغل موقعـا ً قياديـا ً فيــه أو يســتند إلــى تمثيلــه،
أو لديــه تفويــض باتخــاذ القــرارات نياب ـ ًة عنــه ،أو مخــول بممارســة الســلطة فيــه.
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الجزء الثالث :االلتزامات القانونية المحمولة على
الوسطاء العقاريين في إطار نظام مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب
ً
أول :تطبيق المنهج القائم على المخاطر:
 -1ما هو المنهج القائم على المخاطر؟
يقصــد بــه جملــة التدابيــر واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى تحديــد مخاطــر غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب وتقييمهــا وفهمهــا وتطبيــق منهــج قائــم علــى المخاطــر لخفضهــا بمــا
يســمح بتخصيــص المــوارد وتوجيههــا إلــى المجــاالت التــي تكــون فيهــا المخاطــر أكثــر
ارتفاعــا.
ويقصــد بالمنهــج القائــم علــى المخاطــر أن الوســيط العقــاري مدعــو إلــى تحديــد وتقييــم
وفهــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي يتعــرض لهــا ثــم اتخــاذ التدابيــر
المالئمــة وتنفيذهــا بفعاليــة مــن أجــل خفــض المخاطــر وإدارتهــا  ،وذلــك بإيــاء عنايــة خاصــة
للمخاطــر المرتبطــة بقاعــدة العمــاء والخدمــات ودوائــر اإلختصــاص الــي يمارســون فيهــا
نشــاطهم وتقييــم مــدى نجاعــة الضوابــط الرقابيــة وتخصيــص المــوارد وتوجيههــا إلــى
المجــاالت التــي تكــون فيهــا المخاطــر أكثــر ارتفاعــا.

 -2كيف ُيق ّيم الوسيط العقاري مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه؟
على الوسيط العقاري أن:
أ  -يحدد ويدرس ويفهم ويُق ّيم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه.
ب  -يراعي عند قيامه بذلك:
 طبيعــة أعمالــه وحجمهــا :بحســب مــا إذا كان يمــارس مهنتــه فــي إطــار مكتــب منفردأو شــركة وعــدد موظفيــه وإن كانــت أنشــطته تمتــد إلــى خــارج دولــة قطــر وحجمهــا
المالــي.
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 المخاطــر المحــددة فــي التقييــم الوطنــي للمخاطــر :إذ يتنــاول التقييــم الوطنــيللمخاطــر الجرائــم األصليــة األساســية التــي ينتــج عنهــا متحصــات فــي دولــة قطــر ،باإلضافة
الــى الطــرق التــي قــد يســعى المجرمــون مــن خاللهــا الــى غســل متحصــات تلــك الجرائــم،
أو الطــرق التــي يمكــن أن يســعى مــن خاللهــا ممولــو اإلرهــاب الــى نقــل األمــوال .وعلــى
الوســطاء العقارييــن االطــاع علــى نتائــج التقييــم الوطنــي للمخاطــر واألخــذ بعيــن االعتبــار
إن كان أي منهــا ينطبــق علــى عمالئهــم ومعامالتهــم.

 عوامــل المخاطــر المرتبطــة بالعمــاء الذيــن يتعامــل معهــم أو يســعىللتعامــل معهــم ،والمســتفيدين الحقيقييــن مــن العمــاء ،والمســتفيدين مــن
المعامــات التــي يقــوم بهــا العمـــاء (مخاطــر العميــل) ويمكــن أن تتمثــل فــي:
 أحــد األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائلتــه أو األشــخاصالمقربيــن منــه
 العميــل مــن األشــخاص المعنوييــن أو الترتيبــات القانونيــة ،الذيــن يصعــب بســببهيكلتهــم أو طبيعتهــم تحديــد المســتفيد الحقيقــي منهــم.
 العميل الذي يستعمل النقد بشكل مكثف في معامالته. العميــل الــذي يرغــب فــي التملــك والحصــول علــى حــق اإلقامــة مقابــل ضــخ أمــوالهامــة فــي الدولــة التــي يرغــب فــي التملــك فيهــا

عوامــل المخاطــر المرتبطــة بالــدول والمناطــق الجغرافيــــة التــي يتبــع أو
قــد يتبــع لهــا العمــاء كدائــرة االختصــاص التــي يقيــم فيهــا العميــل أو تأســس
فيهــا أو يباشــر فيهــا أعمالــه أو يمتلــك فيهــا أمــوا ًال (مخاطــر دوائــر االختصــاص)
ويمكــن أن تتمثــل فــي:
 الــدول والمناطــق التــي حددتهــا مصــادر موثوقــة (كمجموعــة العمــل المالــي ،البنــكالدولــي ،صنــدوق النقــد الدولــي ،مجموعــة إيجمونــت  )...كجهــات ممولــة أو داعمة لألنشــطة
اإلرهابيــة أو تــأوي أو تتعامــل مــع كيانــات وقــع تصنيفهــا ككيانــات إرهابيــة.
 البلــدان الخاضعــة لعقوبــات أو حظــر أو تدابيــر مماثلــة مــن منظمــات دوليــة كمنظمــةاألمــم المتحــدة.
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 الــدول التــي حددتهــا مصــادر موثوقــة علــى أنهــا دول تعانــي مــن قصــور فــي نظــامالحوكمــة وإنفــاذ القانــون بمــا فيهــا الــدول التــي حددتهــا مجموعــة العمــل المالــي أو اللجنــة
الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أنهــا دول تعانــي مــن قصــور فــي
أنظمــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
 الــدول التــي حددتهــا مصــادر موثوقــة علــى أنهــا دول غيــر متعاونــة فــي توفيــرالمعلومــات حــول المســتفيد الحقيقــي للســلطة المختصــة والتــي يمكــن تحديدهــا مــن
خــال مراجعــة تقاريــر التقييــم المتبــادل لمجموعــة العمــل المالــي أو تقاريــر المنتــدى
العالمــي للشــفافية وتبــادل المعلومــات لألغــراض الضريبيــة التابــع لمنظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة .OECD

عوامــل المخاطــر المرتبطــة بالمنتجــات والخدمــات والمعامــات والممارســات
المهنيــة الجديــدة التــي يوفرهــا الوســيط العقــاري أو ينــوي توفيرهــا أو يط ّورهــا
(مخاطــر المنتــج) ويمكــن أن تتمثــل فــي:
 المعامالت التي تسمح بإخفاء هوية المستفيد الحقيقي الخدمــات التــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى وســائل التكنولوجيــا الحديثــة والتخضــع لمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
 خدمــات متعلقــة بتســوية وضعيــة شــركات أو عقــارات تابعــة لشــخص متوفــي يعلــمالوســيط العقــاري أنــه ســبق لــه التــورط فــي جرائــم أصليــة درت عليــه متحصــات جريمــة
 اســتخدام شــركات واجهــة أو شــركات تحــوي مســاهمين أو مديريــن بالنيابــة دونهــدف اقتصــادي أو قانونــي واضــح
 عوامــل المخاطــر المرتبطــة بقنــوات تقديــم المنتجــات والخدمــات والعمليــات بمــافــي ذلــك الوســائل الجديــدة لتقديمهــا أو تلــك التــي تنشــأ عــن اســتخدام تقنيــات جديــدة
أو قيــد التطويــر وذلــك قبــل إطــاق المنتجــات أو الممارســات أو التقنيــات أو اســتخدامها
(المخاطــر البينيــة) كالخدمــات والمعامــات التــي يتــم توفيرهــا أو مزاولتهــا مــن خــال البريــد
أو اإلنترنــت ،عبــر اســتخدام الصــراف اآللــي أو الهاتــف أو الفاكــس.
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 عوامــل المخاطــر المرتبطــة بالغــرض مــن إنشــاء عالقــة العمــل وطبيعتهــا والحصولعلــى معلومــات اضافيــة بشــأنها عندمــا تدعــو الحاجــة الــى ذلك.
 عوامل المخاطر المرتبطة بحجم العمليات والمعامالت. -عوامل المخاطر المرتبطة بمدة العالقة مع العميل ،ووتيرة العمليــات.

 -3ماهــي المنهجيــة التــي يعتمدهــا الوســيط العقــاري لمعالجــة مخاطــر غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديــه وخفضهــا؟
أ  -علــى الوســيط العقــاري أن يعتمــد علــى منهجيــة مناســبة تعالــج المخاطــر التــي
يواجههــا وذلــك عنــد تطبيقــه للمنهــج المعتمــد مــن قبلــه لخفــض مخاطــر غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب (منهجيــة تقييــم التهديــدات) تقــوم ،علــى األخــص ،علــى مــا يلــي:
 تحديد طبيعة عالقة العمل مع كل عميل وفهم الغرض منها. تقييم وصف المخاطر الخاص بعالقة العمل من خالل تصنيف تلك العالقة .ب  -ينبغــي أن تكــون منهجيــة تقييــم التهديــدات مصممــة بشــكل يمكــن الوســيط
العقــاري مــن تحديــد أي تغييــرات فــي مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديــه
والكشــف عنهــا.
ج  -على الوسيط العقاري تغيير تلك المنهجية كلما اقتضى األمر ذلك.
د  -علــى الوســيط العقــاري أن يراعــي مخرجــات وصــف مخاطــر عالقــة العمــل عنــد
تحديــد درجــة العنايــة الواجبــة والرقابــة المســتمرة التــي ســيتم تطبيقهــا علــى العميــل.

 -4كيــف يتصـ ّرف الوســيط العقــاري فــي نتائــج تقييــم مخاطــر غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب لديــه؟
على الوسيط العقاري أن:
أ  -يوثّــق عمليــة تقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديــه وأي معلومــات
أساســية بحيــث يكــون قــادرا علــى عــرض األســس والمصــادر التــي اعتمــد عليهــا لتحديــد
وتقييــم وفهــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديهــا ،بمراعــاة التقييــم الوطنــي
للمخاطــر وأي مصــادر أخــرى لتحديــد تلــك المخاطــر وعلــى األخــص التقييــم القطاعــي الــذي
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تجريــه وزارة العــدل وإجــراءات خفــض مســتوى المخاطــر المتخــذة بعــد تقييــم مخاطــر
األعمــال ونتائجهــا مــن حيــث التوصــل إلــى خفــض تلــك المخاطــر أو اإلخفــاق فــي خفضهــا.
ب  -يراقب تنفيذ مخرجات تقييم المخاطر ويحدثه باستمرار.
ج  -يُو ّفــر تقاريــر عــن ذلــك لوحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بــوزارة
العــدل بصفــة دوريــة فــي األجــل الــذي تحــدده وبنــاء علــى طلبهــا.

ثانيًا :برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
 على الوسيط العقاري أن:أ  -يضــع برنامجــا لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب يتضمــن سياســات
وإجــراءات وضوابــط داخليــة تُراعــي المخاطــر التــي تــم تحديدهــا ،وحجــم أعمالــه ودرجــة
تعقيدهــا وطبيعتهــا.
ب  -يُن ّفــذ البرنامــج بفاعليــة مــن أجــل إدارة المخاطــر وخفضهــا بشــكل يتناســب مــع
طبيعــة أعمالــه وحجمهــا.
ج  -يُراجع ويح ّدث ويُع ّزز البرنامج إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
د  -يُطبــق البرنامــج علــى جميــع فروعــه والشــركات التابعــة لــه التــي يملــك فيهــا حصــة
األغلبيــة فــي الدولــة وفــي الخــارج.
هـــ  -يقــدم نســخة مــن برنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــع التقريــر
الســنوي لمســؤول االلتــزام مــرة فــي الســنة الــى وحــدة مكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب بــوزارة العــدل وأيــة وثائــق أو مؤيــدات يمكــن طلبهــا للغــرض.

ما هو محتوى برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟
يشتمل برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على األخص على ما يلي:

 -1ترتيبــات مناســبة إلدارة االلتــزام ،علــى أن يكــون مــن ضمنهــا تعيين مســؤول
عــن االلتــزام على مســتوى اإلدارة:
 إذا كان الوســيط العقــاري شــخصا ً طبيعيــا ً يمــارس نشــاطه فــي شــكل مكتــب17

فــردي ،فإنــه يقــوم شــخصيا ً بمســؤوليات مســؤول االلتــزام بالمكتــب ،ويمكــن لــه تســمية
أحــد موظفيــه كمســؤول التــزام لديــه .وإذا كان الوســيط العقــاري يمــارس نشــاطه فــي
شــكل شــركة ،فلــه تعييــن مســؤول التــزام ونائــب لــه بشــكل دائــم ســوا ًء مــن الهيئــة
اإلداريــة أو مــن الموظفيــن.
 يتو ّلــى مســؤول االلتــزام إدارة إلتزام مكتب أو شــركة الوســيط العقــاري بمتطلباتمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الــواردة بقانــون مكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب والئحتــه التنفيذيــة وقواعــد التزامــات الوســطاء العقارييــن لســنة 2020
بمتطلبــات مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب  ،ويقــوم خا ّصــة بإعــداد ورفــع تقاريــر
االشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة والســهر علــى تحقيــق التنفيــذ الفعــال والناجــع
لبرنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
 يعمــل مســؤول االلتــزام كنقطــة اتصــال أساســية بيــن الوســيط العقــاري ووحــدةمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التابعــة لــوزارة العــدل والســلطات المختصــة
األخــرى فــي كل مــا يتعلــق بمســائل مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .يجــب
منــح مســؤول االلتــزام الســلطات والصالحيــات الالزمــة بمــا يســمح لــه بتأديــة دوره
فعــال وموضوعــي ومســتقل طبقــا لمــا تُحــدده قواعــد التزامــات الوســطاء
بشــكل ّ
العقارييــن بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لســنة .2020
 يتــم اعــام وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ووحــدة المعلومــاتالماليــة باســم مســؤول االلتــزام وبياناتــه الكاملــة.

 -2تطبيــق إجــراءات التحــري والتدقيــق الالزمــة لضمــان االلتــزام بأعلــى معاييــر
الكفــاءة عنــد توظيــف أو تعييــن المســؤولين والموظفيــن:
علــى الوســيط العقــاري وضــع إجــراءات تحــري مناســبة لضمــان اســتيفاء الموظفيــن
والمســؤولين والعامليــن لديــه بالمكتــب أو الشــركة لمواصفــات الكفــاءة والنزاهــة طبــق
مــا تحــدده قواعــد التزامــات الوســطاء العقارييــن لســنة  .2020وعليــه يتعيــن علــى الوســيط
العقــاري قبــل تعييــن المســؤولين أو الموظفيــن أن يحصــل علــى المراجــع المتعلقــة
بالشــخص وعلــى المعلومــات المتصلــة بتاريخــه الوظيفــي ومؤهالتــه وأن يتأكّــد م ّمــا إذا
ســبق إدانتــه جزائيــا أو توقيــع جــزاء تأديبــي عليــه.
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تكــون إجــراءات الفحــص أكثــر تشــ ّددا إزاء األشــخاص الذيــن يشــغلون مواقــع
حساســة بالمكتــب أو الشــركة.

 -3إعداد وتطبيق برنامج تدريب مستمر ومناسب للمسؤولين والموظفين:
علــى الوســيط العقــاري وضــع وتصميــم برنامــج تدريبــي مالئــم ومســتمر للموظفيــن
والعامليــن لديــه بمــا مــن شــأنه أن يضمــن حصــول المســؤولين والموظفيــن لديــه علــى
المعــارف والمؤهــات والقــدرات الالزمــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب،
وتطويرهــا ومواكبــة أحــدث مخاطــر وتقنيــات واتجاهــات وأنمــاط ومؤشــرات غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وإلمامهــم باألنظمــة المتبعــة إلدارة مخاطــر غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب وخفضهــا وآليــات اإلبــاغ عــن المعامالت المشــبوهة .باإلضافــة الى ضمان
حصــول الموظفيــن المعنييــن علــى الوعــي واإلدراك الكافــي مســؤولياتهم وواجباتهــم
القانونيــة والرقابيــة دورهــم فــي منــع غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وماهيــة وأهميــة
تدابيــر العنايــة الواجبــة والرقابــة المســتمرة تجــاه العمــاء.
يجــب علــى الوســيط العقــاري عنــد وضــع وتصميــم البرنامــج التدريبــي المناســب
للمســؤولين والموظفيــن ،أن يأخــذ بعيــن االعتبــار علــى وجــه الخصــوص مختلــف احتياجــات
المســؤولين والموظفيــن ووظائفهــم وأدوارهــم ومســتوياتهم علــى ســبيل المثــال :فــإن
الموظــف المكلــف بالعقــود يحتــاج الــى تدريــب مختلــف نوعـا ً ما عــن الموظــف المكلــف بالعمالء.
علــى الوســيط العقــاري مراجعــة االحتياجــات التدريبيــة للمســؤولين والموظفيــن لديــه
علــى فتــرات زمنيــة منتظمــة ومالئمــة والتأكــد مــن تلبيتهــا لالحتياجــات بفعاليــة ،وعليــه وضــع
خطــة عمــل تعالــج أوجــه القصــور فــي البرنامــج التدريبــي المعتمــد علــى ضــوء نتائــج المراجعات.

 -4وحــدة تدقيــق مســتقلة إلجــراء تقييــم ومراجعــة واختبــار مســتمرين
ومناســبين ،بغــرض التأكــد مــن مــدى االلتــزام بسياســات مكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب:
 يشــمل االختبــار علــى األخــص ،برنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــابوإجــراءات التحــري عــن الموظفيــن ومســك الســجالت واالحتفــاظ بهــا والرقابــة
المســتمرة علــى العمــاء ،وذلــك بغــرض رفــع النقائــص والثغــرات واالخــاالت قصــد تالفيهــا
فــي المســتقبل.
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 يجــب أن يتــم اجــراء االختبــار مــرة كل ســنتين علــى األقــل مــن قبــل مدقق مســتقلداخلــي أو خارجــي للشــركة أو المكتــب علــى أن يتــم تقديــم مــا يفيــد ذلــك الــى وحــدة
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بحلــول تاريــخ  31يوليــو  2021وكل ســنتين بعــد
هــذا التاريــخ.

ثالثًا :تدابير العناية الواجبة:
هــي جملــة التدابيــر المتخــذة لضمــان تعــرف الوســيط العقــاري علــى هويــة العميــل
وأوضاعــه القانونيــة ونشــاطه والغــرض مــن عالقــة العمل وطبيعتهــا والمســتفيد الحقيقي
مــن هــذه العالقــة.

 -1متى يتخذ الوسيط العقاري تدابير العناية الواجبة؟
على الوسيط العقاري اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند:
أ  -إقامة عالقة العمل.
ب  -اإلشــتباه فــي وجــود عمليــة غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب بصــرف النظــر عــن
مبلــغ العمليــة.
ج  -وجــود شــكوك حــول صحــة أو كفايــة بيانــات التعريــف بالهويــة التــي تــم الحصــول
عليهــا مســبقا ً.

 -2ماهي تدابير العناية الواجبة التي يجب على الوسيط العقاري أن يتخذها؟
 يحظــر علــى الوســيط العقــاري االحتفــاظ بحســابات مجهولــة أو حســابات بأســماءوهميــة بشــكل واضــح.
 يتخذ الوسيط العقاري على األخص ما يلي:أ  -تحديــد هويــة العمــاء الدائميــن أو العرضييــن والتحقــق منهــا باســتخدام وثائــق أو
بيانــات أو معلومــات أصليــة مــن مصــدر مســتقل وموثــوق.
ب  -تحديــد هويــة أي شــخص يعمــل بالنيابــة عــن العميــل ،والتحقــق منهــا وممــا يفيــد
صحــة نيابتــه وفقـا ً للقواعــد المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.
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ج  -تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق منهــا باســتخدام
وثائــق أو معلومــات أو بيانــات مــن مصــدر موثــوق بمــا يقنعه بأنــه يعرف المســتفيد الحقيقي.
د  -الحصــول علــى معلومــات بشــأن الغــرض مــن عالقــة العمــل أو المعاملــة وفهــم
طبيعتهــا بالشــكل المناســب.
هـــ تحديــد طبيعــة نشــاط العميــل بالنســبة لألشــخاص المعنويــة أو الترتيبــات القانونيــة
وفهــم هيــكل ملكيتــه والســيطرة عليــه والتأكــد مــن هويــة المســتفيد الحقيقــي.
و  -جمــع أي معلومــات إضافيــة والتحقــق منهــا حســب درجــة المخاطــر المرتبطــة
بالعميــل أو بأعمالــه أو بمعامالتــه.
ز  -تحديــث ومالءمــة الوثائــق والبيانــات والمعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا بموجــب
تدابيــر العنايــة الواجبــة بصفــة مســتمرة ،وذلــك بمراجعــة الســجالت القائمــة وعلــى األخــص
المتعلقــة بفئــة العمــاء مرتفعــي المخاطــر.
ح  -التدقيــق فــي عمليــات ومعامــات العمــاء وفحصهــا باســتمرار للتحقــق مــن
تناســقها مــع مــا يتوفــر لديــه مــن معلومــات عنهــم وعــن أنشــطتهم والمخاطــر التــي
يمثلونهــا ومصــادر أموالهــم عنــد الحاجــة.
 يتــم التحقــق مــن كل معطــى مــن المعطيــات الســابقة باالعتمــاد علــى الوثائــقوالبيانــات والمعلومــات الالزمــة وذلــك مــن مصــدر موثــوق ومســتقل.
 يتعيــن علــى الوســيط العقــاري تحديــد هويّــة عميلــه والتحقــق منهــا باســتخدام وثائــق أوبيانــات أصليــة مــن مصــدر موثــوق ومســتقل ،مــن خــال الحصــول علــى المعلومــات التاليــة علــى األقـ ّـل:
 - ١إذا كان العميــل شــخصا طبيعيــا :يقــع تحديــد هويتــه مــن خــال الحصــول علــى
االســم الكامــل للشــخص المــدون فــي إثباتــات رســمية (تحمــل هويتــه كاملــة وصورتــه)،
وعنــوان محــل إقامتــه ،أو العنــوان المحلــي ،وتاريــخ ومــكان الــوالدة ،والجنســية.
فعلــى ســبيل المثــال يمكــن التحقــق مــن اســم العميــل وتاريــخ ميــاده وجنســيته
باالســتناد إلــى جــواز ســفر صالــح أو بطاقــة هويــة تحمــل صــورة واضحــة عــن العميــل.
وبخصــوص محــل إقامــة العميــل يمكــن التحقــق منــه باالســتناد إلــى عقــد ايجــار ســكني
أو إيصــال صــادر عــن كهرمــاء أو كتــاب مــن صاحــب عمــل العميــل.
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 - ٢إذا كان العميــل شــخصا معنويــا أو ترتيبــا قانونيــا :يقــع تحديــد هويتــه مــن خــال
الحصــول علــى اســم الشــخص وشــكله القانونــي((( وســند تأسيســه (مثــل عقــد
الشــركة) والصالحيــات واألنظمــة التــي تنظــم الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي،
وأســماء األشــخاص الذيــن يشــغلون وظائــف اإلدارة العليــا المعنييــن (أي األشــخاص
الذيــن يحتلــون منصبــا إداريــا مرموقــا لــدى الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي مثــل
المديريــن اإلدارييــن رفيعــي المســتوى بالشــركة أو األميــن بالصنــدوق) ،وعنــوان المكتــب
المســجل ،والمقــر الرئيســي لألعمــال عنــد اختالفــه عــن عنــوان المكتــب المســجل.
كمــا يجــب علــى الوســيط العقــاري  ،فيمــا يتعلــق بالعمــاء مــن األشــخاص المعنويــة
أو الترتيبــات القانونيــة  ،ان يفهــم هيــكل ملكيــة العميــل وســيطرته والتأكــد مــن هويــة
المســتفيدين الحقيقيــن.

 -3هــل يجــوز للوســيط العقــاري االعتمــاد علــى أطــراف ثالثــة لتنفيــذ تدابيــر
العنايــة الواجبــة؟
يجــوز للوســيط العقــاري االعتمــاد علــى أطــراف ثالثــة مــن المؤسســات الماليــة أو
األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة لتنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة تجــاه العمــاء بمــا
يشــمل التعــرف علــى العميــل والمســتفيد الحقيقــي وفهــم طبيعــة العمــل.
غير أن المسؤولية النهائية لاللتزام بتنفيذ هذه التدابير تبقى محمولة على الوسيط العقاري.

 -4ما هي شروط االعتماد على أطراف ثالثة لتنفيذ تدابير العناية الواجبة؟
يجــب علــى الوســيط العقــاري ،عنــد اعتمــاده علــى أطــراف ثالثــة للقيــام بتدابيــر العنايــة
الواجبــة تجــاه العميــل ،اتخــاذ مــا يلــي:
أ  -الحصــول فــورا ً مــن الطــرف الثالــث علــى المعلومــات الضروريــة المتعلقــة بتدابيــر
العنايــة الواجبــة بمــا يشــمل التعــرف علــى العميــل.
((( علــى ســبيل المثــال ،إذا تعلــق األمــر بشــركة تجاريــة فإنهــا تتخــذ وجوبــا إحــدى األشــكال القانونيــة
المنصــوص عليهــا بالمــادة  4مــن القانــون رقــم ( )11لســنة  2015المتعلــق بإصــدار قانــون الشــركات التجاريــة ،وهــي :
شــركة التوصيــة البســيطة ،شــركة المحاصــة ،شــركة المســاهمة العامــة ،شــركة المســاهمة الخاصــة ،شــركة
التوصيــة باألســهم والشــركة ذات المســؤولية المحــدودة.
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ب  -التأكــد مــن أن الطــرف الثالــث ســي ُ َوفّر دون تأخيــر نســخ بيانــات التعــرف علــى
العميــل ،وغيرهــا مــن المســتندات المتعلقــة بتلــك التدابيــر عنــد طلبهــا منــه.
ج  -التحقــق مــن أن الطــرف الثالــث يخضــع للتنظيــم والرقابــة أو لإلشــراف ،ويلتــزم بتدابيــر
العنايــة الواجبــة تجــاه العمــاء ،وحفــظ الســجالت وفقـا ً لقانــون مكافحة غســل االمــوال وتمويل
االرهــاب والئحتــه التنفيذيــة وقواعــد االلتزامــات التــي يخضــع لهــا الطــرف الثالــث إن وجــدت.
د  -مراعــاة المعلومــات المتوفــرة عــن مســتوى مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب فــي الــدول التــي يوجــد بهــا الطــرف الثالــث الــذي يعتمــد عليــه وعلــى األخــص تلــك
الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والــدول االجنبيــة.
هـــ  -التأكــد مــن قيــام الطــرف الثالــث بتزويــده بكافــة المعلومــات حــول العميــل والتــي
حصــل عليهــا بعــد اتخــاذه تدابيــر العنايــة الواجبــة والتــي كان سيســعى للحصــول عليهــا لــو
أنــه اتخــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة بنفســه.

-5مــاذا يتعيــن علــى الوســيط العقــاري أن يفعــل فــي حــال تعــذر عليــه االمتثــال
لهــذه التدابيــر بســبب رفــض العميــل توفيــر المعلومــات أو الحــظ صوريــة
البيانــات المتعلقــة بهويــة العمــاء بصــورة واضحــة أو عــدم كفايتهــا؟
أ  -االمتناع عن بدء عالقة العمل أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة.
ب  -وعنــد االقتضــاء إبــاغ وحــدة المعلومــات الماليــة عــن حــاالت االشــتباه المتعلقــة
بالعميــل ،خصوصــا عنــد رفــض العميــل توفيــر المعلومــات ذات الصلــة أو انســحابه مــن
العمليــة فــي منتصــف المطــاف أو توفيــره معلومــات صوريــة.

-6مــاذا يتعيــن علــى الوســيط العقــاري أن يفعــل عنــد اشــتباهه بــأن العمليــات
ترتبــط بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب؟
 يجــب علــى الوســيط العقــاري ،عنــد اشــتباهه ،أثنــاء إنشــاء عالقــة عمــل مــع أحــدالعمــاء أو خــال مســار هــذه العالقــة ،أو عنــد إجــراء المعامــات العرضيــة ،بــأن العمليــات
ترتبــط بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب ،القيــام بمـــا يلــــي:
 - ١تحديــد هويــة العميــل والمســتفيد الحقيقــي والتحقــق منهمــا ،ســوا ًء كان العميــل
دائم ـا ً أو عارض ـا ً ،وبغــض النظــر عــن أي إعفــاء أو حــد معيــن معمــول بــه.
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 - ٢تقديم تقرير اشتباه إلى وحدة المعلومات المالية.
 فــي الحــاالت التــي يعتقــد فيهــا الوســيط العقــاري ألســباب معقولــة بــأن تنفيــذ تدابيــرالعنايــة الواجبــة مــن شــأنه أن ينبــه العميــل ،فيجــب عليــه أن يتوقــف عــن اتخــاذ تدابيــر
العنايــة الواجبــة ويرفــض إقامــة عالقــة العمــل أو تنفيــذ المعاملــة .

راب ًعا :تدابير العناية الواجبة المشددة:
هــي جملــة التدابيــر المتخــذة لضمــان معرفــة الوســيط العقــاري المزيــد عــن العميــل أو
المعاملــة بقصــد الحــد مــن خطــر احتمــال ارتباطهمــا بمتحصــات جريمــة غســل أمــوال أو
جريمــة تمويــل إرهــاب.

-1متى يجب على الوسيط العقاري أن يطبق تدابير العناية الواجبة المشددة؟
يطبق الوسيط العقاري تدابير العناية الواجبة المشددة:
أ  -علــى عالقــات العمــل والعمليــات التــي تتــم مــع العمــاء أو األطــراف الثالثــة بمــا فــي
ذلــك المؤسســات الماليــة واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة مــن الــدول التــي:
 تدعــو مجموعــة العمــل المالــي إلــى اتخــاذ ذلــك اإلجــراء بحقهــا وتنشــرها اللجنــةالوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى موقعهــا اإللكترونــي علــى
شــبكة المعلومــات الدوليـــة(((.
 تحددهــا اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب أنهــا عاليــةالمخاطــر وتصــدر التعميمــات المرتبطــة بأوجــه الضعــف فــي أنظمــة مكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديهــا وتنشــرها علــى موقعهــا اإللكترونــي علــى شــبكة
المعلومــات الدوليـــة.
ب  -عندمــا تكــون مخاطــر غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب مرتفعــة وباألخــص فــي
الحــاالت التاليــة:
((( يراجــع تعميــم رقــم (  )1لســنة  2020للمحاميــن والوســطاء العقارييــن والموثقيــن المفوضيــن بشــأن
الــدول عاليــة المخاطــر التــي تدعــو مجموعــة العمــل المالــي إلــى اتخــاذ إجــراءات بشــأنها والــدول الخاضعــة لرقابــة
مكثفــة .
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العمليــات الكبيــرة أو المعقــدة وجميــع أنمــاط المعامــات غيــر العاديــة التــي ليــس لهــاغــرض اقتصــادي أو قانونــي واضــح.
عالقــات العمــل أو المعامــات التــي ال تتــم وجهــا لوجــه وتشــمل علــى األخــص تلــكالمبرمــة مــن خــال اإلنترنــت أو البريــد والخدمــات والمعامــات التــي يتــم توفيرهــا أو
مزاولتهــا مــن خــال اإلنترنــت ،عبــر اســتخدام الصــراف اآللــي أو الهاتــف أو الفاكــس.
 عالقــات العمــل أو المعامــات التــي تســتخدم فيها وســائل قانونية أو اتفاقية تســهمفــي خفــض الشــفافية وإخفــاء هويــة مقــدم الطلــب أو العميــل كالتوكيــات خصوصــا تلــك
المتعلقــة بالعمــاء غيــر المقيميــن فــي الدولــة.
ج  -فــي الحــاالت األخــرى التــي تقررهــا اللجنــة أو وحــدة مكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب بــوزارة العــدل.

 -2ماهــي تدابيــر العنايــة الواجبــة المشــددة التــي يجــب علــى الوســيط العقــاري
أن يتخذهــا؟
على الوسيط العقاري بوجه خاص:
أ  -زيادة درجة متابعة عالقة العمل.
ب  -الحصــول علــى معلومــات إضافيــة عــن العميــل ،مــن بينهــا المهنــة ،وحجــم األصــول،
والمعلومــات المتاحــة مــن خــال قواعــد البيانــات العامــة والمصــادر المفتوحــة.
ج  -تحديــث بيانــات التعــرف علــى هويــة العميــل والمســتفيد الحقيقــي بصــورة منتظمــة
وذلــك بمراجعــة الســجالت القائمــة وعلــى األخــص المتعلقــة بفئــة العمــاء مرتفعــي المخاطر.
د  -الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة عالقة العمل المتوقعة.
هـ  -الحصول على معلومات حول مصدر األموال أو مصدر ثروة العميل.
و  -الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها.
ز  -الحصول على موافقة اإلدارة العليا لبدء أو مواصلة عالقة العمل.
ح  -تطبيــق متابعــة مشــددة لعالقــة العمــل مــن خــال زيــادة عــدد وفتــرات الرقابــة
عليهــا واختيــار أنمــاط العمليــات التــي تحتــاج إلــى المزيــد مــن الفحــص والمراجعــة.
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ط  -إجــراء الدفعــة األولــى مــن خــال حســاب باســم العميــل فــي أحــد المصــارف
الخاضعــة لمعاييــر عنايــة واجبــة مماثلــة.

خامسا :تدابير العناية الواجبة المبسطة:
ً
 -1متى يمكن للوسيط العقاري أن يطبق تدابير العناية الواجبة المبسطة؟
يجوز للوسيط العقاري تطبيق تدابير عناية واجبة مبسطة إذا:
أ  -كانــت عوامــل المخاطــر المرتبطــة بالعميــل أو المعاملــة الناتجــة عــن التقييــم الوطنــي
للمخاطــر منخفضة.
ب  -كانــت عوامــل المخاطــر المرتبطــة بالعميــل أو المعاملــة الناتجــة عــن تقييــم
الوســيط العقــاري الذاتــي لمخاطــر أعمالــه منخفضــة.
ج  -عند عدم وجود اشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.
د  -عنــد عــدم تحقــق حــاالت خاصــة للمخاطــر المرتفعــة كانتفــاء أي صلــة للعميــل أو
المعاملــة بدولــة عاليــة المخاطــر.

 -2مــا هــي تدابيــر العنايــة الواجبــة المبســطة التــي يجــوز للوســيط العقــاري
تطبيقهــا؟

يمكن أن تشمل ما يلي:
أ  -التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد إقامة عالقة العمل.
ب  -تخفيض وتيرة ودرجة وعدد عمليات تحديث هوية العميل.
ج  -تقليــل درجــة العنايــة الواجبــة المســتمرة وتدقيــق العمليــات ،علــى أســاس مبلــغ
معقــول محــدد.
د  -عــدم جمــع معلومــات أو تنفيــذ إجــراءات محــددة لفهــم طبيعــة عالقــة العمــل أو
الغــرض منهــا ،مــع االكتفــاء باســتنباطها مــن نــوع العمليــات التــي يتــم إجراؤهــا أو مــن
عالقــة العمــل القائمــة.
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سادسا :المستفيد الحقيقي:
ً
 -1من هو المستفيد الحقيقي؟
هو الشخص الطبيعي(أو األشخاص الطبيعيون) الذي:
أ  -يمتلــك أو يســيطر فعليـا ً علــى العميــل بشــكل نهائــي ،وذلــك مــن خــال حصــة ملكيــة
أو حقــوق تصويت.
ل آخــر مــن
ب  -تتـ ّـم العمليــات نيابـ ًة عنــه ،ســوا ًء بوكالــة أو وصايــة أو واليــة ،أو ّ
أي شــك ٍ
أشــكال النيابــة.
ج  -يمتلــك ســيطرة فعليــة ونهائيــة علــى شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي بمــا فــي
ذلــك الشــخص الطبيعــي الــذي يمــارس ســيطرة فعليــة نهائيــة بــأي وســيلة كانــت.

 -2ما هي التزامات الوسيط العقاري الخاصة بالمستفيد الحقيقي؟
أ  -علــى الوســيط العقــاري قبــل البــدء فــي عالقــة العمــل مــع العميــل تحديــد هويــة
المســتفيد الحقيقــي واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق منهــا باســتخدام وثائــق أو معلومــات
أو بيانــات مــن مصــدر موثــوق بمــا يقنعــه بأنــه يعــرف المســتفيد الحقيقــي.
ب  -يجــب علــى الوســيط العقــاري فيمــا يتعلــق بالعمــاء مــن األشــخاص المعنويــة
أو الترتيبــات القانونيــة أن يفهــم هيــكل ملكيــة العميــل وســيطرته والتأكــد مــن هويــة
المســتفيدين الحقيقييــن طبــق المعاييــر المحــددة أدنــاه.

 -3كيف يتم تحديد هوية المستفيد الحقيقي؟
يجب على الوسيط العقاري تحديد هوية المستفيد الحقيقي على النحو التالي:
 تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العمالء من األشخاص المعنوية:أ  -تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي أو األشــخاص الطبيعييــن الذيــن تــؤول إليهــم
نهائيـا ً حصــة ملكيــة مســيطرة فعليـا ً علــى نســبة ال تقــل عــن ( )%20مــن حصــص الشــخص
المعنــوي ،أو حقــوق التصويــت فيــه.
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ب  -فــي الحــاالت التــي ال يتــم التوصــل فيهــا إلــى تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي  ،أو
عنــد وجــود شــك بــأن الشــخص الطبيعــي الــذي يملــك حصــص مســيطرة هــو المســتفيد
الحقيقــي وفقـا ً للمعيــار الســابق  ،أو عنــد عــدم ممارســة أي شــخص طبيعــي للســيطرة
مــن خــال حصــة الملكيــة  :تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي أو األشــخاص الطبيعييــن
الذيــن يُمارســون رقابــة أو ســيطرة واقعيــة أو قانونيــة  ،بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو
غيــر مباشــرة  ،فــي الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي أو علــى األجهــزة التنفيذيــة أو
الجمعيــة العامــة  ،أو علــى ســير عمــل الشــخص المعنــوي أو غيــر ذلــك مــن أدوات الرقابــة
أو الســيطرة .
ج  -فــي حالــة عــدم التعــرف علــى أي شــخص طبيعــي وفقــا ً للمعياريــن الســابقين:
تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي الــذي يشــغل وظيفــة إداريــة عليــا لــدى الشــخص
المعنــوي كالممثــل القانونــي للشــركة التجاريــة .
 تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العمالء من الترتيبات القانونية:أ  -فيمــا يتعلــق بالعمــاء مــن الصناديــق االســتئمانية :تحديــد هويــة المؤســس واألميــن
والرقيــب حــال وجــوده ،والمســتفيدين أو فئــة المســتفيدين ،وأي شــخص طبيعــي آخــر
يمــارس ســيطرة فعليــة ونهائيــة علــى الصنــدوق االســتئماني بصــور ٍة مباشــرة أو غيــر
مباشـرة.
ب  -فيمــا يتعلــق بالترتيبــات القانونيــة األخـــرى :تحديــد هويــة األشــخاص الطبيعييــن
الذيــن يشــغلون مناصــب مماثلــة.
ج  -اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحديــد مــا إذا كان العميــل يعمــل كأميــن لصنــدوق
اســتئماني أو يشــغل منصب ـا ً معــادالً أو مماث ـاً فــي نــوع آخــر مــن الترتيبــات القانونيــــة.

ساب ًعا :األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر:
يعتبــر األشــخاص السياســيون ممثلــو المخاطــر مــن فئــات العمــاء ذوي المخاطــر
المرتفعــة فــي ســياق مكافحــة غســل األمــوال ،ذلــك أنهــم وبحكــم توليهــم مناصــب بــارزة
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فــي دولــة قطــر أو فــي دولــة أجنبيــة أو فــي منظمــة دوليــة ،قــد يتورطــون أو يســتغلون
ســلطاتهم ونفوذهــم لتحقيــق الكســب الشــخصي ،أو قــد يســيئون اســتخدام المــال
العــام أو يســتولون عليــه .وغالبــا مــا يقــوم هــؤالء األشــخاص باالســتعانة بأفــراد عائالتهــم
أو شــركائهم المقربيــن إلخفــاء األمــوال المتحصلــة مــن اســتغالل مناصبهــم الرســمية،
لذلــك يجــب علــى الوســيط العقــاري التعامــل مــع أفــراد عائــات األشــخاص السياســيين
ممثلــي المخاطــر وشــركائهم المق ّربيــن منهــم علــى أنهــم األشــخاص السياســيون
ممثلــو المخاطــر أنفســهم (((.
 يجــب علــى الوســيط العقــاري أن يضــع أنظمــة إدارة مخاطــر مالئمــة لتحديــد مــاإذا كان العميــل أو المســتفيد الحقيقــي للعميــل مــن األشــخاص السياســيين ممثلــي
المخاطــر أو أحــد أفــراد عائالتهــم أو المقربيــن منهــم .ويشــمل نظــام إدارة المخاطــر علــى
وجــه الخصــوص طلــب المعلومــات الالزمــة مــن العمــاء ،والرجــوع الــى المعلومــات المتاحــة
للجمهــور وإمكانيــة االطــاع علــى قواعــد البيانــات فــي حــدود مــا يســمح بــه التشــريع
الجــاري بــه العمــل.
 إن تبيــن لــه ذلــك يجــب عليــه اتخــاذ التدابيــر اإلضافيــة المبينــة أدنــاه للعنايــة الواجبــةتجاههــم.

 - 1مــن هــم األشــخاص السياســيون ممثلــو المخاطــر وأفــراد عائلتهــم
واألشــخاص المقربيــن منهــم؟
أ  -األفــراد الموكلــة إليهــم أو الذيــن أوكلــت إليهــم مهــام عامــة بــارزة فــي دولــة قطــر أو
فــي دولــة أجنبية ،كرؤســاء الدول أو الحكومات ،والسياســيين والمســؤولين الحكوميين
رفيعــي المســتوى ،والمســؤولين القضائييــن والعســكريين ،وكبــار الموظفيــن التنفيذييــن
فــي الشــركات المملوكــة للدولــة ،وأعضــاء المجالــس النيابيــة ،ومســؤولي األحــزاب
السياســية الهاميــن ،وكذلــك أعضــاء اإلدارة العليــا مــن المديريــن ونــواب المديريــن وأعضاء
مجلــس اإلدارة أو المناصــب التــي تعادلهــا بالمنظمــات الدوليــة.
((( المصــدر :مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيا/األشــخاص
السياســيون ممثلــو المخاطــر فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب  11نوفمبــر  2008ص .4
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ب  -تشــمل أفــراد عائلــة الشــخص السياســي ممثــل المخاطــر الــزوج أو الزوجــة
ـي مرتبــط بــه برابطــة نســب أو مصاهــرة إلــى الدرجــة الثانيــة وهــم:
ّ
وأي شــخص طبيعـ ّ
األب واألم ،والــد أو والــدة الــزوج أو الزوجــة ،االبــن أو البنــت ،ابــن أو ابنــة الــزوج أو الزوجــة،
الجد والجــدة ،األخ أو األخــت ،أخ أو أخــت الــزوج أو الزوجــة ،ابــن أو بنت االبن/ابــن أو بنــت
االبنــة.
ج  -يشــمل الشــخص المقــرب مــن الشــخص السياســي ممثــل المخاطــر أي
شــخص طبيعــي شــريك لــه فــي شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي ،أو مســتفيد حقيقــي
مــن شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي يملكــه أو يســيطر عليــه فعليـا ً شــخص سياســي
ممثــل للمخاطــر ،أو أي شــخص تربطــه بــه عالقــة مهنيــة أو اجتماعيــة وثيقـــة.

 - 2مــا الــذي يجــب علــى الوســيط العقــاري اتخــاذه إذا كان العميــل أو المســتفيد
الحقيقــي منــه مــن األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد
عائلتــه أو المقربيــن منــه؟
إذا كان العميــل أو المســتفيد الحقيقــي منــه مــن األشــخاص السياســيين ممثلــي
المخاطــر أو أحــد أفــراد عائلتــه أو المقربيــن منــه يجــب علــى الوســيط العقــاري اتخــاذ
التدابيــر اإلضافيــة التاليــة للعنايــة الواجبــة تجاههــم:
أ  -الحصــول علــى موافقــة اإلدارة العليــا بمكتبــه قبــل إقامــة عالقــة عمــل أو االســتمرار
فيهــا ،بالنســبة للعمــاء الحالييــن.
ب  -اتخــاذ تدابيــر معقولــة لمعرفــة مصــدر ثــروة وأمــوال العمــاء والمســتفيدين
الحقيقييــن مــن األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائالتهــم أو
المقربيــن منهــم.
ج  -تطبيــق رقابــة مشــددة ومســتمرة علــى عالقــة العمــل الخاصــة بهــم مــا فــي ذلــك
التدقيــق المســتمر فــي العمليــات التــي تتــم طــوال فتــرة قيــام عالقــة العمــل وضمــان
اتســاقها مــع نمــط نشــاط العميــل والمخاطــر التــي يمثلهــا.
وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه بأنــه ال تعنــي المطالبــة باتخــاذ إجــراءات العنايــة الواجبــة
المشــددة مــع األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر توقــف إبــرام أو إنشــاء أو
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الدخــول فــي عالقــات عمــل معهــم ،فهــم ليســوا مجرميــن أو إرهابييــن أو غاســلي أمــوال
أو تجــار مخــدرات فــا توجــد تشــريعات فــي دول مجموعــة العمــل المالــي والمجموعــات
اإلقليميــة التــي تعمــل علــى غرارهــا تمنــع التعامــل مــع هــؤالء األشــخاص لكــن المطلــوب
(((
هــو إدراك المخاطــر المرتبطــة بهــم والتعامــل معهــا بشــكل مناســب

ثامنا :اإلبالغ عن العمليات المشبوهة:
 -1متى وإلى من يبلغ الوسيط العقاري؟
أ  -علــى الوســيط العقــاري إبــاغ وحــدة المعلومــات الماليــة فــورا ً بــأي معاملــة أو عمليــة
أو محاولــة لتنفيذهــا وذلــك بغــض النظــر عــن قيمتهــا عنــد االشــتباه أو عنــد توفــر أســباب
معقولــة لالشــتباه فــي أنهــا ترتبــط بمتحصــات جريمــة أصليــة أو تشــملها أو ترتبــط
بتمويــل اإلرهــاب.
ب  -علــى الوســيط العقــاري إعــام وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
بــوزارة العــدل بأنــه رفــع تقريــر اشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة دون تقديــم
معلومــات أو تفاصيــل حــول محتــوى ذلــك التقريــر.
ج  -يتعيــن علــى الوســيط العقــاري رفــع تقريــر االشــتباه لوحــدة المعلومــات الماليــة،
بصــرف النظــر عمــا يلــي:
قيمة المعاملة أو العملية.
أن المعاملة تتعلق بمسائل ضريبية.
أن المعاملة أو محاولة بدء المعاملة لم تتم أو لن تتم.
أن الوسيط العقاري قام بإنهاء كل عالقة عمل مع العميل.
أن محاولة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب قد باءت بالفشل.
((( األشــخاص السياســيون ممثلــو المخاطــر فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ص 7مرجــع
ســابق -8
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 علــى الوســيط العقــاري قبــل أن يقــرر بــأن المعاملــة غيــر العاديــة أو غيــر المتســقةمــع النمــط المعتــاد لنشــاط العميــل أو حجــم معامالتــه ،مشــبوهة أو غيــر مشــبوهة ،أن
يراعــي ،علــى األخــص ،مــا يلــي:
أ  -إذا كان للمعاملة غرض اقتصادي أو قانوني واضح.
ب  -إذا كان للمعاملــة تفســير معقــول أو أخفــق العميــل فــي تقديــم تفســير معقــول
للمعاملــة أو المعلومــات الكاملــة حولهــا.
ج  -إذا كانت المعاملة ناشئة عن عالقة عمل حديثة أو كانت معاملة واحدة.
د  -إذا كانــت المعاملــة تتضمــن اســتخدام الحســابات أو الشــركات أو الكيانــات
الموجــودة بالخــارج ،دون أن يكــون ذلــك مبــررا ً باحتياجــات العميــل االقتصاديــة.
هـــ  -إذا كانــت المعاملــة تتضمــن تحويــل األمــوال عبــر أطــراف ثالثــة دون وجــود ضــرورة
لذلك.
وفيما يلي بعض المؤشرات التي قد تدل على أن العملية مشبوهة :
 العميل الذي يجري معامالته أو يطلب خدمات في ظروف استثنائية أو غير عادية العميــل الــذي يســعى للحيلولــة دون فهــم المعامــات والعمليــات التــي يجريهــا عبــراســتخدام شــركات وهميــة أو واجهــة أو ذات هيــكل ملكيــة معقــد أو شــركات تحــوي
مســاهمين أو مديريــن بالنيابــة أو تتــم إدارتهــا عبــر عــدة دول دون هــدف اقتصــادي واضــح
 العميل الذي يدير جزء هاما من انشطته بدول عالية المخاطر. العميل الذي ال يتطلب نشاطه استخداما مكثفا للنقد ومع ذلك يستخدمه. العميــل الــذي يبــدو أنــه يتصــرف بنــاء علــى تعليمــات شــخص آخــر دون أن يكشــفهويتــه
 العميــل الــذي يتجنــب اللقــاءات المباشــرة أو يصعــب التواصــل معــه رغــم عــدم وجــودمبــرر لذلــك
 العميــل الــذي يطلــب إنجــاز المعاملــة بســرعة غيــر عاديــة ودون مبــرر معقــول لذلــكممــا يســتحيل معــه علــى الوســيط العقــاري تقييــم المخاطــر المتعلقــة بهــذا العميــل
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 العميل الذي ليس له عنوان أو الذي له عدة عناوين العميــل الــذي يمتلــك أمــواال ال تتناســب مــع حالتــه االجتماعيــة (الســن الدخــل،الوظيفــة )...
 العميــل الــذي يغيــر وســيلة الدفــع الخاصــة بالمعاملــة فــي اللحظــة األخيــرة ودونمبــرر يذكــر
 العميــل الــذي يدفــع للوســيط العقــاري أتعابــا مرتفعــة ال تتناســب وحجــم الخدمــةالمطلوبــة منــه
 العميــل الــذي يدفــع أمــواال كثيــرة أو يقــوم بمعامــات كبيــرة ال تتناســب مــع غيــرهمــن العمــاء المشــابهين لــه
 العميــل الــذي يرغــب فــي التملــك والحصــول علــى حــق اإلقامــة مقابــل ضــخ أمــوالهامــة فــي الدولــة التــي يرغــب فــي التملــك فيهــا
 العميــل المشــتبه فــي تورطــه فــي أفعــال تزويــر كاســتخدام قــروض وهميــةوفواتيــر مفتعلــة وأســماء مزيفــة
 العميل الذي ينخرط في أنشطة جديدة ال تتناسب مع نشاطه المعتاد العميــل الــذي ال يرغــب فــي الحصــول علــى التراخيــص أو الموافقــات مــن الجهــاتالحكوميــة
 العميــل الــذي يتــردد فــي تقديــم المعلومــات الضروريــة للوســيط العقــاري أو يشــكالوســيط العقــاري فــي أن المعلومــات التــي قدمهــا العميــل غيــر صحيحــة أو غيــر مكتملــة.
 قيــام العميــل بشــراء عقــار مخصــص لالســتعمال الشــخصي (كمنــزل عائلــي) علــىان يتــم تســجيله باســم شــركة يملكهــا العميــل.
 قيــام العميــل باعــادة تصميــم العقــار الــذي اشــتراه او اجــراء تحســينات كبيــرة فيــهبحيــث يقــوم بدفــع قيمــة اعــادة التصميــم او كلفــة اجــراء التحســينات نقــدا ،بقصــد بيــع
العقــار بقيمــة اضافيــة.
 قيــام العميــل بدفــع قيمــة عربــون كبيــرة للمشــتري نقــدا ومــن ثــم رفضــه إلتمــام33

عمليــة الشــراء وحصولــه علــى قيمــة العربــون مــن خــال شــيك
 قيــام العميــل بدفــع قيمــة العربــون الــازم لشــراء العقــار بموجــب شــيك صــادر عــنشــخص ثالــث ال تربطــه بــه عالقــة واضحــة أو محــل شــبهة او مــن غيــر اصولــه او فروعــه.
 عــدم اهتمــام العميــل بمعاينــة العقــار والتأكــد مــن حالتــه االنشــائية قبــل اتمــام عمليــةالشــراء او العمليــة التــي يرغــب بإتمامهــا.
 قيــام العميــل بشــراء عــدد مــن العقــارات فــي مــدة قصيــرة ،وال يبــدي اي اهتمــامبخصــوص موقعهــا وحالتهــا وتكاليــف اصالحهــا وغيــر ذلــك.
 عــدم رغبــة العميــل فــي وضــع اســمه علــى اي ملفــات يمكــن ان تربطــه بملكيتــهللعقــارات او اســتخدام اســماء مختلفــة عنــد تقديــم عــروض الشــراء.
 الخدمــات المتعلقــة بنقــل ملكيــة العقــارات أو األصــول أو األشــياء أو المنقــوالت الثمينــةبيــن األطــراف فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة تُعـ ّد غيــر عاديــة ودون غــرض اقتصــادي أو قانونــي
واضح
 الدفوعات النقدية أو من أطراف مجهولة أو التي ال يقع فيها تبرير المقابل خدمــات متعلقــة بتســوية وضعيــة شــركات أو عقــارات تابعــة لشــخص متوفــي يعلــمالوســيط العقــاري أنــه ســبق لــه التــورط فــي جرائــم أصليــة درت عليــه متحصــات جريمــة
 اســتخدام شــركات واجهــة أو شــركات تحــوي مســاهمين أو مديريــن بالنيابــة دونهــدف اقتصــادي أو قانونــي واضــح
 نقل ملكية الثروات دون سبب قانوني أو اقتصادي مشروع. الخدمــات والمعامــات التــي يقــع فيهــا اســتخدام وســائل دفــع غيــر عاديــة كاألحجــارالكريمــة والمجوهــرات.
 تأجيل دفع مقابل العقار رغم الحصول عليهما وانعدام أية ضمانا ت للدفع المعامــات بيــن أفــراد العائلــة بخصــوص بيــع العقــارات أو شــرائها ودون ســببقانونــي أو اقتصــادي واضــح
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 -2كيف يُبلّغ الوسيط العقاري؟
أ  -يجــب علــى الوســيط العقــاري اإلبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة عبــر إعــداد تقريــر
اشــتباه وفقــا للنمــوذج المعتمــد مــن وحــدة المعلومــات الماليــة والتعليمــات واإلرشــادات
التــي تصدرهــا.
ب  -ويمكــن فــي هــذا الســياق مراجعــة دليــل اإلبــاغ عــن المعلومــات المشــبوهة المعد
مــن قبــل وحــدة المعلومــات المالية.

 -3ماذا يترتب على اإلبالغ؟
ال يترتــب علــى اإلبــاغ بحســن نيــة أي مســؤولية مدنيــة أو جنائيــة ناتجــة عــن إفشــاء
السـ ّر المقـ ّرر بنــا ًء علــى قانــون أو الئحــة أو قــرار إداري أو عقــد وذلــك حتــى فــي حالــة عــدم
ـض النظــر عــن وقوعهــا فعليـا ً.
علــم الوســيط العقــاري بالجريمــة األصليــة وبغـ ّ
يحظــر علــى الوســيط العقــاري التنبيــه /اإلفصــاح ألي شــخص غيــر مخــول عــن واقعــة
تقديــم تقريــر اشــتباه لوحــدة المعلومــات الماليــة أو عــدم تقديمــه ،أو أي معلومــات أخــرى
ذات صلــة بمــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى:
 - ١معرفة العميل أو اشتباهه بأنه:
أ -محل أو قد يكون محل تقرير اشتباه.
ب -محــل أو قــد يكــون محــل بحــث أو تحقيــق يتصــل بغســل األمــوال أو تمويــل
اإلرهــاب.
 - ٢عرقلــة منــع ارتــكاب جريمــة غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو الكشــف عنهــا أو
القبــض علــى مرتكبيهــا أو مقاضاتهــم أو اســترداد متحصــات الجريمــة.
ج  -تــؤدي مخالفــة هــذا المنــع إلــى توقيــع العقوبــات الجزائيــة المنصــوص عليهــا بالمــادة
 84مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب(((.
((( تنــص المــادة  84مــن القانــون رقــم  20لســنة  2019بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب « يعاقــب بالحبــس م ـ ّدة ال تتجــاوز ثــاث ســنوات ،وبالغرامــة التــي ال تزيــد علــى ( )500.000خمســمائة ألــف
كل مــن قــام بإفشــاء معلومــات تتعلــق بتقديــم أو عــدم تقديــم تقريــر
ريــال ،أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــنّ ،
اشــتباه إلــى الوحــدة».
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د  -ال يحــول حظــر التنبيــه /اإلفصــاح المنصــوص عليــه أعــاه دون مشــاركة الوســيط
العقــاري المعلومــات مــع الفــروع الخارجيــة والشــركات التابعــة فــي الخــارج التــي يمتلــك
أغلبيــة فيهــا ،إلــى الحــد الــذي يكــون ضروريــا لوضــع برنامــج موحــد لمكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

تاسعا :االحتفاظ بالسجالت:
 -1بماذا يجب أن يحتفظ الوسيط العقاري؟
على الوسيط العقاري أن يحتفظ بــــــــ :
أ  -جميــع الســجالت والمســتندات والوثائــق والبيانــات لجميــع المعامــات والعمليــات
المحليــة أو الدوليــة.
ب  -جميــع الســجالت والمســتندات والوثائــق والبيانــات التــي حصــل عليهــا أو جمعهــا
مــن خــال إجــراءات تدابيــر العنايــة الواجبــة.
ج  -ملفات الحسابات والمراسالت التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه.

 -2ما هي مدة االحتفاظ بالسجالت؟
أ  -عشر سنوات على األقل:
 من تاريخ انتهاء المعاملة أو العملية المحلية أو الدولية العارضة. من تاريخ انتهاء عالقة العمل.ب  -بعد مضي العشر سنوات المذكورة أعاله:
 إذا رفــع الوســيط العقــاري إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة تقريــر اشــتباه يتعلــقبمقــدم طلــب العمــل أو بالعميــل.
 إذا كان يعلــم أن مقــدم طلــب العمــل أو العميــل هــو قيــد البحــث أو التحقيــق مــنقبــل إحــدى جهــات إنفــاذ القانــون أو الســلط القضائيــة بخصــوص مســائل تتّصــل بغســل
األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب.
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 - 3لمن يتيح الوسيط العقاري السجالت؟
 علــى الوســيط العقــاري إتاحــة كافــة معلومــات العنايــة الواجبــة وجميــع ســجالتومســتندات ووثائــق المعامــات والعمليــات المحتفــظ بهــا دون تأخيــر للســلطات المختصــة
عنــد طلبهــا.
 وعليــه وضــع األنظمــة المناســبة التــي تمكنــه مــن االســتجابة بصــورة ســريعة لطلبــاتالســلطات المذكورة.

 -4ما الغرض من احتفاظ الوسيط العقاري بالسجالت؟
أ  -تثبــت وتقيــم مــدى التــزام الوســيط العقــاري بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب.
ب  -تســمح للســلطات بإعــادة تركيــب وترتيــب العمليــات الفرديــة إلجــراء تحليــل علــى
بياناتهــا بحيــث يمكــن أن توفــر عنــد الضــرورة دلي ـاً لالدعــاء ضــد النشــاط اإلجرامــي.
ج  -تســمح للوســيط العقــاري باالســتجابة ألي طلــب مــن وحــدة المعلومــات الماليــة
أو الجهــات الرقابيــة أو الســلطات المختصــة أو جهــات إنفــاذ القانــون أو الســلطات القضائيــة.
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الجزء الرابع :العقوبات والجزاءات المترتبة عن مخالفة الوسيط
العقاري التزاماته بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
فــي حــال مخالفــة الوســيط العقــاري التزاماتــه بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب فإنــه يكــون مســتهدفا لتطبيــق العقوبــات والجــزاءات المنصــوص عليهــا
فــي القانــون المنظــم لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

-1العقوبات:
تنــص المــادة  82مــن القانــون رقــم ( )20المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب علــى أنــه يعاقــب بالحبــس لمــدة ال تجــاوز ســنتين ،أو بالغرامــة التــي ال تقــل عــن
( )5,000,000خمســة مالييــن ريــال وال تزيــد علــى ( )10,000,000عشــرة مالييــن ريــال ،أو بإحــدى
هاتيــن العقوبتيــن ،كل مــن رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة األعمــال والمهــن غيــر الماليــة
المحــددة (الوســيط العقــاري) أو مالكيهــا أو ممثليهــا المفوضيــن عنهــا أو العامليــن بهــا فــي
حالــة مخالفتهــم عمــدا ً أو بإهمــال جســيم ،األحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــواد التاليــة:
 ( :)9االحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح. ( :)10عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة في الحاالت التي يقررها القانون. ( :)11عــدم اتخــاذ إجــراءات للتعــرف علــى هويــة العمــاء الدائميــن أو العرضييــن  /بــدءعالقــة العمــل أو مواصلتهــا أو إنجــاز المعاملــة رغــم تعــذر االمتثــال لتدابيــر التعــرف علــى
العميــل أو فــي حــال صوريــة البيانــات المتعلقــة بهويــة العمــاء بصــورة واضحــة أو عــدم
كفايتهــا.
 ( :)13عدم تطبيق تدابير العناية المشددة في الحاالت التي يقررها القانون. ( :)14عــدم تحديــث ومالءمــة الوثائــق والبيانــات والمعلومــات المتعلقــة بإجــراءات العنايــةالواجبــة بصفــة مســتمرة.
 ( :)15عــدم تطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة علــى العمــاء علــى أســاس مســتوىالمخاطــر المرتبــط بهــم أو بأعمالهــم أو بمعامالتهــم.
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 ( :)16عــدم وضــع أنظمــة إدارة مخاطــر مالئمــة لتحديــد ما إذا كان العميل أو المســتفيدالحقيقــي مــن العميــل مــن األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أفــراد عائالتهــم
والمقربيــن منهــم  /عــدم تطبيــق تدابيــر إضافيــة إن ثبــت ذلــك.
( :)20عــدم االحتفــاظ بالســجالت /عــدم إتاحــة الســجالت دون تأخيــر للســلطات
المختصــة عنــد طلبهــا.
( :)21عــدم إبــاغ وحــدة المعلومــات الماليــة فــورا بمعاملــة أو عمليــة أو محاولــة لتنفيذهــا
وذلــك بغــض النظــر عــن قيمتهــا عنــد اإلشــتباه أو عنــد توفــر أســباب معقولــة لالشــتباه
فــي أنهــا ترتبــط بمتحصــات جريمــة أصليــة أو تشــملها أو ترتبــط بتمويــل اإلرهــاب.
-2الجزاءات اإلدارية والمالية:
تنــص المــادة  44مــن القانــون رقــم ( )20المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب علــى
أنــه مــع عــدم اإلخــال بــأي جــزاء أشــد ينــص عليــه قانــون آخــر ،يجــوز لــوزارة العــدل،
فــي حالــة ثبــوت مخالفــة أي أعمــال ومهــن غيــر ماليــة محــددة (الوســيط العقــاري) أو أي
مــن مديريهــا أو أعضــاء مجلــس إداراتهــا أو المســؤولين التنفيذييــن أو اإلدارييــن ،ألحــكام
القانــون والالئحــة أو أيــة قــرارات أو توجيهــات بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب ،اتخــاذ كل أو بعــض اإلجــراءات التاليــة:
 -1توجيه إنذارات كتابية.
 -2إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة.
 -3إصدار أمر بااللتزام بتعليمات معينة.
 -4فــرض جــزاء مالــي علــى األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة المخالفــة ال يقــل
عــن ( )25,000خمســة وعشــرين ألــف ريــال ،وال يزيــد علــى ( )100,000مائــة ألــف ريــال يوميـا ً عــن
كل مخالفــة مســتمرة بعــد اإلنــذار.
 -5فــرض جــزاء مالــي علــى األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة المخالفــة بمــا ال
يزيــد علــى ( )100,000,000مائــة مليــون ريــال.
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 -6فــرض جــزاء مالــي ال يزيــد علــى ( )1,000,000مليــون ريــال علــى أي مــن المديريــن أو
أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المســؤولين التنفيذييــن أو اإلدارييــن.
 -7تقييــد صالحيــات المديريــن أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المســؤولين التنفيذييــن أو
اإلدارييــن ،باإلضافــة إلــى تعييــن مشــرف إداري خــاص ،أو إخضــاع األعمــال والمهــن غيــر
الماليــة المحــددة للرقابــة المباشــرة.
 -8منــع مرتكــب المخالفــة مــن العمــل فــي القطاعــات ذات الصلــة بصــورة دائمــة أو
مؤقتــة.
 -9إيقــاف المديريــن أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المســؤولين التنفيذييــن أو اإلدارييــن
بصــورة مؤقتــة أو طلــب عزلهــم أو اســتبدالهم.
 -10وقــف الترخيــص أو تقييــد أي نــوع آخــر مــن التصاريــح ،أو حظــر اســتمرار العمــل أو
مزاولــة المهنــة أو النشــاط ،أو شــطب االســم مــن الجــدول المقيــد بــه.
 -11سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل
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مالحظات ختامية
تـ ّـم إعــداد هــذا الدليــل االرشــادي بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
لفائــدة الوســطاء العقارييــن مــن طــرف وزارة العــدل بهــدف التوعيــة بمخاطــر غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والتعريــف بالمقاربــة التشــريعية الشــاملة لهــذه الظاهــرة
والتذكيــر بااللتزامــات القانونيــة المحمولــة علــى الوســطاء العقارييــن فــي هــذا المجــال.
وإن االطــاع عليــه ال يغنــي بــأي حــال مــن األحــوال عــن مراجعــة النصــوص القانونيــة
والتنفيذيــة ســارية المفعــول بالدولــة والمنشــورة بالجريــدة الرســمية والتــي تبقــى المرجع
الرســمي فــي تحديــد االلتزامــات القانونيــة المحمولــة علــى الوســطاء العقارييــن وغيرهــم
مــن الجهــات والمهــن الخاضعــة لمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
وممــا ال شــك فيــه أن امتثــال الوســطاء العقارييــن لهــذه االلتزامــات هــو بمثابــة
المعاضــدة لمجهــودات الدولــة الراميــة إلــى التصــدي إلــى غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
والحفــاظ علــى نزاهــة وســامة األنشــطة االقتصاديــة والماليــة بالبــاد.
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المراجع القانونية
 قانــون رقــم ( )20لســنة  2019بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــلاإلرهــاب.
 قانون رقم ( )1لسنة  2020بشأن السجل االقتصادي الموحد. قانون رقم ( )22لسنة  2017بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )41لســنة  2019بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــةغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الصــادر بالقانــون رقــم ( )20لســنة .2019
 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )12لســنة  2020بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ()1لســنة  2020بشــأن الســجل االقتصــادي الموحــد.
 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )9لســنة  2020بتعديــل تنظيــم بعــض الوحــدات اإلداريــةالتــي تتألــف منهــا وزارة العــدل وتعييــن اختصاصاتهــا.
 قواعــد التزامــات الوســطاء العقارييــن والموثقيــن المفوضيــن بمتطلبــات مكافحة غســلاألمــوال وتمويــل اإلرهــاب الصــادرة عــن وزيــر العــدل بموجــب القــرار رقــم 25لســنة .2020

أدلة مجموعة العمل المالي
 تطبيقــات غســل االمــوال عبــر قطــاع العقــارات /مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــةالشــرق األوســط وشــمال افريقيــا ،نوفمبــر 2018
 االعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويلاإلرهــاب ،نوفمبــر /2008مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
افريقيــا.
 األشــخاص السياســيون ممثلــي المخاطــر فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوالوتمويــل اإلرهــاب نوفمبــر /2008مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط
وشــمال افريقيــا.
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