تعميم رقم ( )1لسنة  2020بشأن الدول عالية املخاطر اليت تدعو جمموعة العمل

السادة الوسطاء العقاريني

احملرتمني،

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
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IU

السادة احملامني

احملرتمني،
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املالي إىل اختاذ تدابري بشأنها والدول اخلاضعة لرقابة مكثفة

G
BW

عمالً مبقتضيات املادة ( )13من القانون رقم ( )20لسنة  2019بإصدار قانون مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب،
واملواد ( )22و ( )23و ( )60من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الصادرة
بقرار من جملس الوزراء رقم ( )41لسنة ،2019
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واملادة ( )2من قرار جملس الوزراء رقم ( )9لسنة  2020بتعديل تنظيم بعض الوحدات اإلدارية اليت
تتألف منها وزارة العدل وتعيني اختصاصاتها،

WG

جيب على السادة احملامني ،الوسطاء العقاريني ،املوثقني املفوضني تنفيذ اإلجراءات والتعليمات
املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملتعلقة بالتعامل مع الدول اليت تعاني نظمها
من أوجه قصور اسرتاتيجية يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وذلك على النحو
التالي:
أوالً :الدول عالية املخاطر اليت تدعو جمموعة العمل املالي إىل اختاذ إجراءات بشأنها
تعاني الدول عالية املخاطر من أوجه قصور اسرتاتيجية كبرية يف نظمها اخلاصة مبكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتبعا لذلك تدعو جمموعة العمل املالي كافة الدول األعضاء إىل تطبيق تدابري العناية
الواجبة املشددة ) )Enhanced due diligence EDDجتاه هذه الدول.

WG
GB
IU

ويف احلاالت األكثر خطورة ،تدعوهم زيادة عن ذلك إىل تطبيق تدابري مضادة
( ) Counter-measuresحلماية النظام املالي العاملي من خماطر غسل ومتويل
اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل املتأتية من هذه الدول.
وتشتمل هذه القائمة حاليا على:
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• مجهورية كوريا الدميوقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)
تؤكد جمموعة العمل املالي يف بيانها األخري من جديد دعوة كافة الدول األعضاء
إىل توجيه املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة إليالء اهتمام خاص
لعالقات العمل واملعامالت التجارية مع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مبا
يف ذلك الشركات واملؤسسات املالية وأولئك الذين يعملون نيابة عنها ،وتدعو
الدول األعضاء إىل مواصلة تطبيق تدابري العناية الواجبة املشددة والتدابري املضادة
وإىل تطبيق اجلزاءات املالية املستهدفة وفقا لقرارات جملس األمن ذات الصلة
جتاهها.

IU

وبناءً عليه ،يتعني على احملامني والوسطاء العقاريني واملوثقني املفوضني

WG

GB

.1تطبيق تدابري العناية الواجبة املشددة املتناسبة مع درجة املخاطر على عالقات العمل،
والعمليات اليت تتم مع العمالء مبا يف ذلك املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية
احملددة من مجهورية كوريا الدميوقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) 1كالتالي:2
• دراسة إىل أقصى حد ممكن ،خلفية وغرض مجيع العمليات املعقدة أو غري
اعتيادية ،ومجيع أمناط العمليات غري العادية ،واليت ليس هلا غرض اقتصادي أو
قانوني واضـح .

1
2

 المادة  13من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمادة  22من الئحته التنفيذية . -المادة  25من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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• زيادة درجة متابعة عالقة العمل ،وذلك لتحديد األنشطة أو العمليات غري العادية
أو املشبوهة.
• احلصول على معلومات إضافية عن طبيعة عالقة العمل املتوقعة.
• احلصول على موافقة اإلدارة العليا لبدء أو مواصلة عالقة العمل.
.2تطبيق التدابري املضادة على عالقات العمل ،والعمليات اليت تتم مع العمالء مبا يف ذلك
املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة من مجهورية كوريا الدميوقراطية الشعبية
(كوريا الشمالية ) كالتالي:3
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• رفع تقارير فورية إىل وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بوزارة العدل عن
عالقات العمل والعمليات اليت تتم مع هذه الدولة أو األشخاص املتواجدين بها.
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.3تطبيق اجلزاءات املالية املستهدفة ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب ومتويله ومنع انتشار أسلحة
الدمار الشامل ضد مجهورية كوريا الدميوقراطية الشعبية (كوريا الشمالية ) وفقا ألحكام القانون
رقم ( )27لسنة  2019بإصدار قانون مكافحة اإلرهاب وقرار النائب العام رقم ( )1لسنة
 2020بشأن تنظيم آليات تنفيذ اجلزاءات املالية املستهدفة املتصلة مبنع متويل اإلرهاب ومنع
متويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لقانوني مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
ومكافحة اإلرهاب وتطبيقا لقرارات جملس األمن التابع ملنظمة األمم املتحدة وقرار النائب العام
رقم ( )59لسنة  2020بإصدار وثيقة املبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات
املالية املستهدفة يف الدولة .

WG

• مجهورية إيران اإلسالمية
قررت جمموعة العمل املالي إعادة فرض التدابري املضادة جتاه إيران ودعت كافة الدول
األعضاء إىل تطبيقها عليها ،وقد جاءت هذه اخلطوة نتيجة فشل إيران يف االلتزام
بتنفيذ خطة العمل اخلاصة مبعاجلة أوجه القصور يف مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل يف نظامها ضمن املهلة احملددة هلا

 - 3المادة  13من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمادة  23من الئحته التنفيذية.
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وتكمن أهم أوجه القصور احملددة يف عدم تصديق إيران على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (اتفاقية بالريمو) واتفاقية قمع متويل اإلرهاب.

وبناءً عليه ،يتعني على احملامني والوسطاء العقاريني واملوثقني املفوضني

.1تطبيق تدابري العناية الواجبة املشددة املتناسبة مع درجة املخاطر على عالقات العمل،
والعمليات اليت تتم مع العمالء مبا يف ذلك املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية
احملددة من مجهورية إيران اإلسالمية 4كالتالي:5
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•
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دراسة إىل أقصى حد ممكن ،خلفية وغرض مجيع العمليات املعقدة أو غري
اعتيادية ،ومجيع أمناط العمليات غري العادية ،واليت ليس هلا غرض اقتصادي أو
قانوني واضـح .
زيادة درجة متابعة عالقة العمل ،وذلك لتحديد األنشطة أو العمليات غري العادية
أو املشبوهة.
احلصول على معلومات إضافية عن طبيعة عالقة العمل املتوقعة.
احلصول على موافقة اإلدارة العليا لبدء أو مواصلة عالقة العمل.

GB

.2تطبيق التدابري املضادة على عالقات العمل ،والعمليات اليت تتم مع العمالء مبا يف ذلك
املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة من مجهورية ايران اإلسالمية كالتالي:6

WG

• تطبيق تدابري العناية الواجبة املشددة التالية على عالقات العمل ،والعمليات اليت
تتم مع العمالء مبا يف ذلك املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة من
هذه الدولة:

 - 4المادة  13من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمادة  22من الئحته التنفيذية.
 -5المادة  25من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 - 6المادة  13من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل افرهاب والمادة  23من الئحته التنفيذية .
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 احلصول على معلومات إضافية عن العميل ،من بينها املهنة ،وحجم األصول،واملعلومات املتاحة من خالل قواعد البيانات العامة واملصادر املفتوحة ،وحتديث
بيانات التعرف على هوية العميل واملستفيد احلقيقي بصورة منتظمة.
 احلصول على معلومات إضافية عن طبيعة عالقة العمل املتوقعة. احلصول على معلومات حول مصدر األموال أو مصدر ثروة العميل. احلصول على معلومات حول أسباب العمليات املتوقعة أو اليت مت إجراؤها. تطبيق متابعة مشددة لعالقة العمل من خالل زيادة عدد وفرتات الرقابة عليهاواختيار أمناط العمليات اليت حتتاج إىل املزيد من الفحص واملراجعة.
 إجراء الدفعة األوىل من خالل حساب باسم العميل يف أحد املصارف اخلاضعةملعايري عناية واجبة مماثلة.
• رفع تقارير فورية إىل وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بوزارة العدل عن
عالقات العمل والعمليات اليت تتم مع هذه الدولة أو األشخاص املتواجدين بها.
يتعني على احملامني والوسطاء العقاريني واملوثقني املفوضني االطالع بشكل دوري على حتديث قائمة الدول عالية املخاطر اليت تدعو
جمموعة العمل املالي إىل اختاذ إجراءات بشأنها على الرابط التالي:
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http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html

GB

ثانياً :الدول اخلاضعة لرقابة مكثفة

WG

هي دول تعاني نظمها من مواطن ضعف اسرتاتيجية يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
ومتويل انتشار التسلح ،ولكنها قدمت التزاما رفيع املستوى خبطة عمل جملموعة العمل املالي
وختضع هذه الدول إىل مراقبتها إىل حني استيفاء هذه اخلطة ضمن إطار زمين حمدد .وال
تدعو جمموعة العمل املالي الدول األعضاء إىل تطبيق تدابري العناية املشددة جتاه هذه الدول
وإمنا حتثها ،عند حتليل املخاطر ذات العالقة بهذه الدول ،على األخذ بعني االعتبار املعلومات
املنشورة على الرابط املبني أدناه .

وتشمل قائمة هذه الدول اخلاضعة للرقابة حاليا:
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ألبانيا ،جزر الباهاماس ،باربادوس ،بوتسوانا ،كمبوديا ،غانا ،أيسلندا ،جامايكا ،موريشيوس،
منغوليا ،ميامنار ،نيكاراغوا ،باكستان ،بنما ،سوريا ،أوغندا ،اليمن ،زميبابوي.
وبناءً عليه ،يتعني على احملامني والوسطاء العقاريني واملوثقني املفوضني

االطالع بشكل دوري على حتديث قائمة الدول اخلاضعة لرقابة مكثفة لألخذ بعني االعتبار عند حتليل املخاطر
للمعلومات املنشورة على الرابط التالي خبصوص عالقات العمل والعمليات اليت تتم مع العمالء مبا يف ذلك
املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة من تلك الدول:7
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http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitoredjurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html

قامت جمموعة العمل املالي يف اجتماعها األخري بإخراج مجهورية ترينيداد وتوباجو Republic of
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 Trinidad and Tobagoمن قائمة الدول اخلاضعة للرقابة املكثفة بفضل جناحها يف تنفيذ خطة العمل

اخلاصة مبعاجلة أوجه القصور يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
يف نظامها.
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وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،

حصة عبد اهلل السّاعي
رئيس وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 - 7المادة  24من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

