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الضوابط الرقابية للجهات اليت متارس نشاط التمويل العقاري بشأن
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
مقدمة
بتاريخ  21أكتوبر  2003تم إقرار الضوابط الرقابية التى يتعين على الجهات التي تمارس

نشاط التمويل العقاري االلتزام بها لمكافحة غسل األموال من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون
التمويل العقارى  ،وذلك في ضوء أحكام قانـون مكافحــة غسل األموال الصادر بالقانون رقم  80لسنة
 2002وما ورد به من التزامات على المؤسسات الماليـة ومنها الجهات التي تمارس نشاط التمويل

العقاري.

وقد طرأت بعد صدور الضوابط الرقابية المشـار إليهـا مسـتجدات عالميـة بشـمن مكافحـة غسـل

األموال  ،واقترنت هذه المكافحة بمكافحة تمويل اإلرهاب  ،وتم تحديث التوصيات األربعـين فـي شـمن
مكافحــة غســل األمـوال الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المــالي  FATFفــي يــونيو ســنة  ، 2003كمــا

أصـ ــدرت ذات المجموعـ ــة التوصـ ــيات التسـ ــعة فـ ــي شـ ــمن مكافحـ ــة تمويـ ــل اإلرهـ ــاب  ،واعتبـ ــرت هـ ــذه
التوصــيات األربعــين والتســعة بمبابــة معــايير دوليــة فــي مجــال مكافحــة هــاتين الىــاهرتين يتعــين علــى

الدول االلتزام بها.

وقد استلزم ذلك إصدار ضوابط رقابية جديدة للجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري فـي

شمن هذه المكافحة  ،روعي فيها األخذ في االعتبار تلك المسـتجدات وترسـيخ مـا هـو قـائم بالفعـل فـي

الممارســة العمليــة فــي مجــال التمويــل العقــارى واجـراءات المكافحــة  ،مــت تحســين وتفعيــل تلــك الجهــود
بما يتواءم مـت المتييـرات العالميـة فـي هـذا المجـال  ،وبحيـث يـتم االلتـزام بهـذه الضـوابط بكـل دقـة مـن

قبل الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري في مصـر.

كمــا تســري الضـوابط المشــار إليهــا أيضـال علــى كافــة الفــروة فــي الخــار التابعــة للجهــات التــي

تمارس نشاط التمويل العقاري المنشمة في مصـر مـت م ارعـاة أنـه فـي حالـة اخـت ا االلت ازمـات الـواردة
بهذه الضوابط عن تلك المفروضة بالدولة المضيفة  ،يتم تطبيق االلتزامات األشد بما ال يتعارض مت

التشـريعات أو التعليمــات الرقابيــة المطبقــة بالدولــة المضــيفة  ،مــت م ارعــاة إبـ

الهيئــة العامــة لشــئون

التمويــل العقــارى فــي حالــة عــدم القــدرة علــى تطبيــق تــدابير ســليمة لمكافحــة غســل األم ـوال وتمويــل
اإلرهاب نتيجة لتلك التشريعات أو التعليمات.

الضوابط الرقابية للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري
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أوالً :املصطلحات
يقصد  -لدى تطبيق أحكـام هـذه الضـوابط  -بالكلمـات والعبـارات التاليـة المعنـي المبـين قـرين
كل منها:

الهيئة:
الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.

الوحدة:
وحدة مكافحة غسل األموال.

الجهة:
الجهــات التــى تمــارس نشــاط التمويــل العقــارى أو التــى يــدخل نش ـاط التمويــل العقــارى ضــمن
أغراضها والمنصوص عليهـا فـى قانـون التمويـل العقـارى الصادر بالقانون رقم  148لسنة .2001

المستفيد الحقيقي:
الشــخص الطبيعــي أو االعتب ــاري الــذي تــتم العملي ــات لمصــلحته أو نيابــة عن ــه ،أو الــذى ل ــه
سيطرة كاملة أو فعالة على شخصية اعتبارية  ،أو يملك الحق في تصرا قـانوني باعتبـاره وصـيال أو
وكي ل أو غير ذلك.

ثانياً :قواعد التعرف على اهلوية
يتعــين عل ــى الجهــة االلتـ ـزام بقواعــد التع ــرا عل ــى الهويــة واألوض ــاة القانونيــة للعمــ ء الت ــي

تصــدر عــن وحــدة مكافحــة غســل األم ـوال  -إعمــاالل لحكــم البنــد ( )13مــن المــادة ( )3مــن ال ئحــة

التنفيذية لقانـون مكافحــة غسل األموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )951لسنة 2003م
 -وذلك لدى قيام كل جهة بوضت قواعدها الداخلية للتعرا علـى الهويـة واألوضـاة القانونيـة للعمـ ء

من األشخاص الطبيعيين أو األشخاص االعتبارية وكذلك المستفيدين الحقيقيين.
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ثالثاً :املدير املسئول عن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
يكون المدير المسئول عن االلتزام بالجهة هو المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويـل
اإلرهـاب بهـا  ،ويــتم تحديــد مــن يحــل محلــه أبنــاء غيابــه  ،مــت إخطــار الهيئـة ووحــدة مكافحــة غســل

األم ـوال باســمه واســم مــن ينــوب عن ـه ،وأيضــا إخطــار الهيئــة والوحــدة فــى حالــة تيييــر أى منهمــا،
وي ارعــى فــي تحديــد المــدير المســئول ومــن يحــل محلــه عنــد غيابــه المعــايير ايتيــة  ،وأن تكــون لــه

الضمانات والص حيات والمهام المبينة فيما يمتي:

 -1معايير تحديد المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتعـين علــى كــل جهــة أن تلتــزم بالمعــايير التاليـة لــدى تحديــد المــدير المســئول عــن مكافحــة

غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومن يحل محله أبناء غيابه:
أ -أن يكون ذا مستوى وىيفي عال.

ب -أن تتوافر لديه المؤه ت العلمية المناسبة والخبرة العملية الكافية.
 -أن يكون عضوال بلجنة المراجعة بالشركة .

 -2ضمانات و صالحيات المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتعـين أن يتمتـت المــدير المسـئول عـن مكافحــة غسـل األمـوال وتمويــل اإلرهـاب باإلســتق ل
فــي أداء مهامــه وأن تهيــم لــه الوســائل الكفيلــة للقيــام بهــذه المهــام علــى نحــو يحقــق اليــرض منهــا ،
ويستلزم ذلك ما يمتي:

أ -عدم إسناد أية أعمال إليه تتعارض مت مهامه باعتباره مدي الر مسئوالل عن المكافحة.
ب -أن يكون له الحـق فـي الحصـول علـى كافـة المعلومـات واالطـ ة علـى كافـة السـج ت
أو المستندات التي يراها الزمة لمباشرة مهامه في فحص تقارير العمليات غيـر العاديـة
وتقارير االشتباه التـى تقـدم إليـه  ،واالتصـال بمـن يلـزم مـن العـاملين بالجهـة لتنفيـذ تلـك
المهام.
 أن يكون لـه الحـق فـي تقـديم تقـارير إلـى اإلدارة العليـا فـي الجهـة أو إلـى مجلـس اإلدارةوأية لجنة تابعة لهما بما يساعد علـى زيـادة كفـاءة وفاعليـة نىـم مكافحـة غسـل األمـوال
وتمويل اإلرهاب والتزام العاملين بها.
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د -أن تكفــل الس ـرية التامــة لجميــت إج ـراءات تلقيــه تقــارير العمليــات غيــر العاديــة وتقــارير
االشــتباه المشــار إليهــا  ،ومــا يــتم فــي شــمنها مــن فحــص واخطــار لوحــدة مكافحــة غســل
األموال.

 -3مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تحدد كل جهة مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وبصـفة عامـة
يتعين أن يوكل إليه المهام ايتية كحد ادنى:

أ -فحــص العملي ــات غيــر العادي ــة التــي تتــي الــنىم الداخليــة للجهــة توفيرهــا لــه وفحــص
العمليـات المشتبه فيها التى تـرد إليـه مـن العـاملين بالجهـة مشفوعــة باألسـباب المبـررة
لها  ،أو التى ترد إليـه من أيـة جهـة أخـرى.
ب -القيــام باخطــار وحــدة مكافح ــة غســل األمـ ـوال بالعمليــات التــي تتضــمن شــبهة غســل
أمـوال أو تمويــل ارهــاب  ،وذلــك علــى النمــاذ المعمــول بهــا فــي هــذا الشــمن مرفقـال بـه
كافة البيانات وصور المستندات المتعلقة بهذه العمليات واألسباب التى استند إليها.
ارت بشــمن حفــى العمليــات التــي يتبــين لــه عــدم وجــود أيــة شــبهة بشــمنها،
 اتخــاذ الق ـر اويجب أن يتضمن القرار األسباب التى استند إليها فى الحفى.
د -اقت ـرام مــا ي ـراه الزم ـال مــن تطــوير وتحــديث لسياســة الجهــة فــي مجــال مكافحــة غســل
األمـوال وتمويــل اإلرهــاب  ،والــنىم واإلجـراءات المتبعــة بهــا فــي هــذا المجــال  ،وذلــك
بهدا زيادة فاعليتها وكفاءتها  ،ومواكبتها المستجدات المحلية والعالمية .
ه -اإلش ـراا العــام مكتبي ـال وميــدانيال علــى الت ـزام المركــز الرئيســي للجهــة وفروعهــا بتطبيــق
أحكــام الق ـوانين والض ـوابط الرقابيــة والــنىم الداخليــة المتبعــة بالجهــة فــي شــمن مكافحــة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
و -التعــاون والتنســيق مــت اإلدارة المختصــة بالجهــة فــى شــمن وضــت خطــط التــدريب فــي
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للعاملين بها  ،واقترام البرامج التدريبيـة
ال زمة لتنفيذ هذه الخطط  ،ومتابعة التنفيذ.
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ز -مراجع ــة ال ــنىم واإلجـ ـراءات الت ــى تض ــعها الجه ــة ل لتـ ـزام ولمكافح ــة غس ــل االمـ ـوال
وتمويل اإلرهاب ومدى االلتـزام بتطبيقهـا  ،بمـا فـى ذلـك مراجعـة نمـاذ التعـرا علـى
العم ء التى يتم استيفاؤها عند فت الحسابات وعند كل تجديـد أو تحـديث للبيانـات ،
والنماذ واقترام ما يلزم الستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجـه مـن تحـديث
وتطوير أو لزيادة فاعليتها وكفاءتها .
م -إعــداد تقريــر دورى ـ م ـرة علــى األقــل كــل ســنة ـ عــن نشــاط مكافحــة غســل األم ـوال
وتمويل اإلرهاب بالجهة وعرضه على مجلس اإلدارة إلبـداء مـا يـراه مـن م حىـات ،
واتخــاذ مــا يقــرره مــن إج ـراءات فــي شــمنه ،وارســال هــذا التقريــر إلــى كــل مــن الوحــدة
والهيئــة مشــفوعال بم حىــات وق ـ اررات مجلــس إدارة الجهــة المشــار إليهــا ،وي ارعــى أن
يتضمن هذا التقرير – كحد أدنى  -ما يمتي:
 الجهود التى تمت خ ل الفترة التي يتناولها التقرير بشمن العمليات غير
العادية والعمليات المشتبه فيها  ،وما اتخذ فى شمنها.
 ما تسفر عنه المراجعة الدورية لنىم واجراءات مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب المتبعة بالجهة من نقاط ضعا ومقترحات ت فيها  ،بما
يشمل م ارجعة أسس إعداد التقارير التي تتيحها النىم الداخلية للجهة عن
العمليات غير العادية .
 ما تم إجراؤه من تعدي ت على السياسات أو النىم الداخلية أو اإلجراءات
بالجهة في شمن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خ ل الفترة التي
يتناولها التقرير.

 بيان مدى االلتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة خ ل فترة التقرير لإلشراا
العام مكتبيال وميدانيال على مختلا فروة الجهة للتحقق من التزامها بتطبيق
أحكام القوانين والضوابط الرقابية والنىم الداخلية في شمن مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
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 عرض الخطة الموضوعة لإلشراا العام مكتبيال وميدانيال على فروة الجهة
خ ل الفترة التالية للتقرير.
 بيان تفصيلي بالبرامج التدريبية التي تم عقدها في مجال مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب للعاملين بالجهة خ ل الفترة المشار إليها.

رابعاً :إجراءات اإلخطار عن العمليات التى يشتتبه فتى أنهتا تتضتمن غستل
أموال أو متويل إرهاب
 -1يتعين على الجهة اإلخطار عن جميت العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو
تمويل اإلرهاب ،بما في ذلك محاوالت إجراء تلك العمليات ،وذلك بيض النىر عن حجم
العملية.
 -2يتعين أن يتضمن اإلخطار تفصي ل لألسباب والدواعى التى استندت إليها الجهة فى تقرير
أن العملية مشتبه فيها.
 -3يتعين أن يتم اإلخطار على النموذ

المعد من قبل وحدة مكافحة غسل األموال لهذا

اليرض والذي تم إرساله إلى الجهة  ،مت مراعاة االلتزام بتعليمات استيفائه المرفقة به ،وأن
ترفق به كافة البيانات وصور المستندات المتعلقة بالعملية المشتبه فيها ،وعلى األخص ما
يمتى:
 نماذ طلب التمويل العقارى.
 مستندات تحقيق الشخصية.
 المستندات المؤيدة للعملية المشتبه فيها.
 -4يحىر اإلفصام للعميل أو المستفيد أو ليير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام
قانون مكافحة غسل األموال وتعدي ته عن أي إجراء من إجراءات اإلخطار التى تتخذ فى
شمن العمليات المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب  ،أو عن البيانات
المتعلقة بها .
الضوابط الرقابية للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري
فى شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

6

خامساً :اإليداعات
يراعى فى االيداعات النقدية التى تتم بواسطة العم ء ،سواء لدفت المقدمات أو األقساط،
التى تفوق مبلغ  100ألا جنيه مصري أن تكون عن طريق حسابات مصرفيةل للعم ء ،او يتم
ايداعها بحساب الجهة لدى احد البنوك.

سادساً :االحتفاظ بالسجالت واملستندات
 -1أنواع السجالت و المستندات التى يتعين االحتفاظ بها
يتعين على الجهة االحتفاى بما يمتي:

أ -ســج ت ومســتندات العم ـ ء والمســتفيدين الحقيقيــين  ،علــى أن تتضــمن كاف ـة البيانــات
الخاصة بهويتهم ،ونماذ طلب التمويـل العقـارى  ،وصـور مسـتندات تحقيـق الشخصـية

الخاصـ ــة بهـ ــم س ـ ـواء كـ ــانوا أشخاص ـ ـال طبيعيـ ــين أو أشخاص ـ ـال اعتباريـ ــة  ،وكـ ــذا صـ ــور
الم ارسـ ـ ت الت ــى ت ــتم معه ــم ،والمس ــتندات الدال ــة عل ــى التف ــويض بالتعام ــل لألش ــخاص
المصرم لهم بالتعامل نيابة عن العم ء

ب -الس ــج ت والمس ــتندات المتعلق ــة بالعملي ــات الت ــى ت ــتم م ــت العمـ ـ ء  ،بم ــا يش ــمل وب ــائق
وعقود التمويـل ،علـى أن تتضـمن بيانـات كافيـة للتعـرا علـى تفاصـيل كـل عمليـة علـى

حدة.

 تقارير العمليات غير العادية  ،وما يفيد مراجعة هذه التقارير.د -السـ ــج ت والمسـ ــتندات الخاصـ ــة بالعمليـ ــات المشـ ــتبه فيهـ ــا ،علـ ــى أن تتضـ ــمن صـ ــور
اإلخطارات عن العمليات التي تم إرسالها إلى وحدة مكافحة غسل األموال.

ه -سج ت ومسـتندات التقـارير التـي تـم اتخـاذ قـرار بحفىهـا مـن قبـل المـدير المسـئول عـن
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
و -الســج ت والمســتندات الخاصــة بــالبرامج التدريبيــة  ،علـى أن تشــتمل علــى بيانــات كافــة
البـرامج التـي يحصـل عليهــا العـاملون بالجهـة فـي مجــال مكافحـة غسـل األمـوال وتمويــل
اإلرهــاب ،وأســماء المتــدربين ،واألقســام ت اإلدارات التــي يعملــون بهــا ،ومحتــوى البرنــامج

التدريبي  ،ومدته  ،والجهة التي قامت بالتدريب سواء بالداخل أو بالخار .
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 -2الشروط الواجب إتباعها لدى االحتفاظ
يتعين على الجهة مراعاة الشروط ايتية لدى االحتفاى بالسج ت والمستندات المنصوص

عليها فى البند السابق:

أ -االحتفاى بكافة السج ت والمستندات والتقارير بطريقة آمنة  ،واالحتفاى بنسـخ احتياطيـة
منها فى مكان آخر.
ب -أن تتســم طريقــة الحفــى بســهولة وســرعة اســترجاة الســج ت والمســتندات المحــتفى بهــا ،
وبحيث يتم توفير أية بيانات أو معلومات يتم طلبها بشكل واا ودون تمخير.

 -3مدة االحتفاظ
يكون االحتفاى بالسج ت والمسـتندات لمـدة خمـس سـنوات علـى األقـل ،ويختلـا تـاريخ حسـاب
بدء فترة االحتفاى بها حسب أنواعها وفقا لما يمتي:

أ ــ سجالت ومستندات العمالء والمستفيدين الحقيقيين

يتم االحتفاى بها لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مت العميل.
ب ــ السجالت والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العمالء

يتم االحتفاى بها لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مت العميل.
ج ــ السجالت والمستندات األخرى

يراعى أن يتم االحتفاى لمدة خمس سنوات على األقل بكل مما يمتي:
 تقارير العمليات غير العادية وذلك من تاريخ صدور التقرير.
 السـ ــج ت الخاصـ ــة بالعمليـ ــات المشـ ــتبه فيهـ ــا التـــي تـ ــم إرس ــالها إلـ ــى وحـ ــدة
مكافحـة غســل األمـوال وذلــك مـن تــاريخ إرسـالها  ،أو إلــى حـين صــدور قـرار
أو حكم نهائى فى شمن العملية أيهما أطول.
 ســج ت ومســتندات تقــارير االشــتباه التــي تــم اتخــاذ ق ـرار بحفىهــا مــن قبــل
المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وذلك من تـاريخ

اتخاذ القرار بحفىها.
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 الس ــج ت الخاص ــة ب ــالبرامج التدريبي ــة  ،وذل ــك م ــن ت ــاريخ انته ــاء البرن ــامج
التدريبي.

سابعاً  :نظم الضبط الداخلي
يتعين علـى الجهـة وضـت الـنىم الداخليـة المناسـبة للتطبيـق السـليم للتشـريت والضـوابط الرقابيـة

بم ــا يش ــتمل عل ــى السياس ــات واإلجـ ـراءات الواج ــب توافره ــا لمكافح ــة عملي ــات غس ــل األمـ ـوال وتموي ــل
اإلرهاب ،مـت مراجعـة هـذه الـنىم بصـفة دوريـة للوقـوا علـى مـدى االلتـزام بتطبيقهـا واكتشـاا مـواطن

الضعا أو القصور فيها واتخاذ اإلجراءات ال زمة لت فيها  ،مت مراعاة ما يمتى:

 .1وضـت سياسـة واضـحة لمكافحــة عمليـات غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب معتمــدة
من مجلس اإلدارة بيرض التطبيق السليم للتشريت والضوابط الرقابية الصادرة فى
هذا الشمن ،مت مراعاة تحديبها بصفة مستمرة.

 .2وضت إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يراعى فيها التحديد الـدقيق للواجبـات والمسـؤوليات بمـا يتفـق مـت السياسـة المقـررة

فى هذا الشمن.

 .3قـدرة النىم الداخلية والسياسات واإلجراءات المتبعة على اكتشاا العملي ـات غيـر

العاديــة ،والتــى تتجــاوز قيمتهــا حــدودال معينــة يــتم وضــعها مــن قبــل إدارة الجهــة
باالتفــاق مــت الهيئــة العام ــة لشــئون التمويــل العقــارى  ،أو الت ــى تــتم مــت عمــ ء

مشــتبه فــيهم ووضــعها تحــت نىــر المــدير المســئول عــن مكافحــة غســل األم ـوال
وتمويل اإلرهاب.

 .4وض ــت آلي ــة مناس ــبة للتحق ــق م ــن االلتـ ـزام ب ــالنىم الداخلي ــة الموض ــوعة لمكافح ــة
عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 .5وض ــت ال ــنىم الت ــي تكف ــل قي ــام وىيف ــة المراجع ــة الداخلي ــة ،بالتنس ــيق م ــت الم ــدير
المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب ،بفحـص الـنىم الموضـوعة

للتمكد من كفاءتها وفعاليتها في مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب،

الضوابط الرقابية للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري
فى شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

9

واقت ـرام مــا يلــزم الســتكمال مــا يكــون بهــا مــن نقــص أو مــا تحتاجــه مــن تحــديث

وتطوير.

 .6وضت نىام عمل داخلى يتم من خ له التعـرا الجيـد علـى المسـتبمرين والتحقـق
من بياناتهم  ،على أن يتم تسجيل تلك البيانـات علـى قاعـدة بيانـات دقيقـة يسـهل

الرجوة إليها .

 .7القيام بعمليات الفحص الدورى على أساس ربت سنوى للتمكد من تحديث البيانات
والمســتندات المتعلقــة بعمليــات التمويــل العقــارى مــت إي ـ ء عنايــة خاصــة بتقــارير

خبـراء التقيـيم وسـداد األقسـاط لعمليــات التمويـل العقـارى والتحـوي ت النقديـة التــى
تتم بالوسائل التكنولوجية الحديبة .

ثامناً  :التدريب يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
يتعــين علــى الجهــة وضــت خطــط وبـرامج مســتمرة ـ ســنويال علــى األقــل ـ لتــدريب العــاملين فيهـا

به ــدا زي ــادة كف ــاءتهم ف ــى االلتـ ـزام ال ــدقيق بالقواعـ ـد وال ــنىم المق ــررة لمكافح ــة غس ــل األمـ ـوال وتموي ــل
اإلرهـاب ،وضــمان اط عهــم علـى التطــورات الجديــدة المتعلقــة باألسـاليب واالتجاهــات العامــة لعمليــات
غســل األم ـوال وتمويــل اإلرهــاب ونىــم مكافحتهــا ،والمســتجدات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة فــى هــذا

الشــمن ،ويكــون وضــت هــذه الب ـرامج وتنفي ـذها بالتنســيق بــين الجهــة والهيئــة وبــين وحــدة مكافحــة غســل
األموال ،على أن يراعى ما يمتي:

 .1أن يكون التدريب شام لكافة العاملين بالجهة.
 .2االســتعانة فــى تنفيــذ الب ـرامج بالمعاهــد المتخصصــة التــى تنشــم لهــذا اليــرض أو
يك ــون الت ــدريب ف ــى مج ــال مكافح ــة غس ــل األمـ ـوال وتموي ــل اإلره ــاب مـ ـن ب ــين

أغ ارضــها  ،محليــة كانــت أو خارجيــة  ،مــت االســتفادة بــالخبرات المحليــة والدوليــة

فــى هــذا الخصــوص  ،أو عــن طريــق مــدربين مــن ذوى الخب ـرة فــى هــذا المجــال
ويكـ ــون ذل ــك ف ــى إط ــار السياس ــة العام ــة للتمهي ــل والت ــدريب الت ــى تض ــعها وح ــدة

مكافحة غسل األموال والهيئة.
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 .3أن يتم التنسيق مت المدير المسئول عن مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب
فيما يتعلق باختيار العاملين الـذين يـتم ترشـيحهم لحضـور بـرامج تدريبيـة فـي هـذا

المجال.

تاسعاً  :املشؤررات االسشررادية للتعرف على العمليات اليت يشتبه يف أنها
تتضمن غسل أموال أو متويل إرهاب
 -1مؤشرات التعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال
يعتمد التعرا على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال  ،على المعرفة الكافيـة
للعاملين في الجهة بمحكام قانون مكافحة غسل األمـوال والئحتـه التنفيذيـة ولهـذه الضـوابط الرقابيـة

فض ل عن الخبرة المكتسبة من الممارسة والمعلومات التي تتوفر من التدريب  ،وفيما يمتي بعـض
أمبلــة للعمليــات التــى تســتلزم المزيــد مــن العنايــة والفحــص  ،للتعــرا علــى مــدى وجــود اشــتباه فــى

غسل أموال:

 العملي ــات الت ــي ت ــتم م ــت عمـ ـ ء يقوم ــون بس ــداد أقس ــاط التموي ــل العق ــارى م ــن حس ــابات
يحتفىـون بهــا لـدى دول ال تتـوافر لـديها نىــم تشـريعية فـى مجــال مكافحـة عمليــات غســل

األموال أو تمويل اإلرهاب.

 العمليــات التــي تــتم مــت عمـ ء ينتمــون الــى منــاطق تشــتهر بجـرائم معينــة ،مبــل تجــارة أو
ز ارع ــة المخ ــدرات  ،أو م ــن دول تش ــتهر بمنه ــا ليس ــت ل ــديها نى ــم فعال ــة لمكافح ــة غس ــل

األموال أو تمويل اإلرهاب.

 عدم مباالة العميل بكبر مبلغ قسط التمويل أو تكلفة التمويل .

 عمليات التمويل الكبيرة التى ليس لها هدا اقتصادى واض .
 طلب ـات التمويــل العقــاري بضــمان أصــول مملوكــة يخ ـرين ،أو تقــديم العم ـ ء ضــمانات
إضافية مملوكة يخرين ،مت عدم وجود صلة واضحة تربطهم بهم.

 طلــب الحصــول علــى تمويــل عقــاري مقابــل ضــمانات مــن بنــك يعمــل خــار الــب د بــدون
سبب واض لذلك.

 السداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات من قبـل العميـل أو أطـراا أخـرى ،خاصـة
بالنسبة للعم ء المتعبرين.

 العم ء الذين يمتنعون عن توفير معلومـات كافيـة ،أو يقـدمون معلومـات غيـر صـحيحة،
سواء كانت شخصية أو عن طبيعة النشاط أو عن المستفيد الحقيقى.
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 العم ء الذين يهتمون ـ بصورة غير عادية ـ باالستفسار عن النىم المطبقة للتعرا على
العمليــات غيــر العاديــة ،أو معــايير االشــتباه ،أو إج ـراءات اإلخطــار الخاصــة بالعمليــات

المشتبه فيها.

 التيير المفاجئ في مستوى معيشة أحد موىفي الجهة دون مبرر واض .
 اإليداعات النقدية الكبيرة بصورة غير عادية بما ال يتناسب مت نشاط العميل .

 اإليداعات النقدية المتكررة التـى ال يتناسـب مجموعهـا خـ ل فتـرة زمنيـة معينـة مـت نشـاط
العميل بها فى ذلك حاالت السداد المعجل لمبالغ كبيرة أو المتكررة خ ل فتـرات قصـيرة

.

 اإليـ ــداعات النقديـ ــة بمبـ ــالغ كبي ـ ـرة التـ ــى يقـ ــوم بهـ ــا العميـ ــل الـ ــذى يسـ ــتعمل الشـ ــيكات أو
المصرفية األخرى عادة أو ال يتطلب نشاطه التعامل بالنقد بشكل كبير

 اإليــداعات النقديــة الكبيـرة أو المتكــررة التــى تودعهــا جهــات مختلفــة لحســاب أحــد العمـ ء
دون أن يكون هناك بمة ع قة بين هذه الجهات والعميل .

 اإليــداعات النقديــة الكبي ـرة التــى يودعهــا أصــحاب الحســاب بمنفســهم أو المفوضــين عــنهم
الذين يستعملون عادة الشيكات أو األدوات المصرفية األخرى .

 حاالت السداد الكامل فى نفس عام من التمويل

 العمـ ء الــذين يشــترون عقــارات بمبــالغ كبي ـرة تفــوق أســعار التقيــيم بدرجــة كبيـرة ويقومــون
بتيطية فرق السعر من مواردهم الخاصة

 -2مؤشرات التعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن تمويل اإلرهاب
 العمليات التى تتم من خ ل جهات محلية أو أجنبية ال تهـدا للـرب بمـا ال يتماشـى مـن
حيث النمط أوالحجم مت غرض ونشاط تلك الجهات ،وخاصة إذا كانت هذه الجهات فـي

دول تشتهر بتدعيم اإلرهاب.

 العمليات التى تتم من خ ل عم ء ينتمون الى دول يشتهر عنها تدعيم اإلرهاب.

الضوابط الرقابية للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري
فى شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

12

