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 عبر قطاع العقارات وتمويل اإلرهاب غسل األموالدليل إرشادي في مجال مكافحة 
 

 ةـــدمـــقــم
غاسري  اممرلاو وملرلل   ينتهجر    ذيالرو  ،فر  العرال وأكثرهرا اتتارارا   طرر  العقاري من أسهل ال قطاعيعتبر ال

إلرر  كلسرريي  لتيل ررل اممررلاو اللتيهررل  ييهررا مررن أ لرراله  غيررر اللارررو    لعلييررامه  اإلاراميرر رهررا  اإل
ار معرررا و بأسرررعالعقرررارا  مرررن  رررءو شررررا   شرررر ي أمرررلاو 

                                وبفرررررررررار  غيرررررررررر مقبرررررررررلو،  أضرررررررررعا  أحلاتهرررررررررا اليقيقيررررررررر 
لعلييرررا  غأرررل أمرررلاو أو ملرررا يارررير إلررر  وارررل  شررربها  

مثرراو  يرر  اللرر    جرررا   اللتفارر   تظرررا  و رهررا ، إملل ررل 
ا مجرار ا حتيراو، الرشر ، الأرق ، ا  رتء،، اليهر )
وغيرهرررا مرررن الجررررا       الررر  ا مجرررار بالبارررر   با حرررار، 

القردر الببيرر   إماحر اللدرة لألملاو، اممر الذي من شرأت   
دفعه  لاررا  العقررارا  ير، ملرا اللجرررمينمرن الأريلل  لرد  

فقررد واررد اللجرررمين فر رر  مأرراوم ،  بلبررالط ئا يرر  و و  
،  بر ه  اإلارامي وامئرا  وامفرا  العاميين في  لتلر ر  لييامساتي   ستغءو قطاع العقارا  والاركا  

سررلا  لتغطيرر  الجرررا   ام رريي  والترر  ميهرريلا منهررا  يرر  اممررلاو  ،إارررا  العديررد مررن التعررامء  مررن  ءلرر   
لتبرردو وكررأ  ،  العقررارا التجارة فرر  )ركرربارر ل غيررر ماررروع وشيجررا  شرر ل شررر   مررن  ررءو هررذ  التعررامء  

 .يهي  منهاامملاو مت
  -: لغاسلي األموال وممولي اإلرهابالتي تجعل قطاع العقارات جاذبًا  األسباب

يعتبررر عيرر  أو شرررا  العقررارا  معاميرر  يلميرر   ا يرر ، و قرردم شرررحا  بأرريطا  ومناسرربا  للهرردر اممررلاو فرر    1
 .الهفقا 

اللاررو   بغأرل مبرالط كبيررة اللعامء  العقار    ا ة ما مبل   الي  القيل ، ملا يألح ليجها  غيرر   2
 .ف  معامي  واحدة

غالبا  ما مت  اللعامء  العقار   بجلي  أتلا ها عين الاركا  اللهلي  الت  م  إتااؤها لغرض وحيد هرل   3
 هذ  الللارس  مجعل من الهعب التعر   ي  اللال  اليقيق  ليللتيبا   ،امتءك العقارا 

إل  حد ما، ملا يألح ليجها  غير اللاررو   عتخرمي  أو سعر العقارا  غير حاعت وغير ملضل     4
 .مقييص أسعار البي  أو الارا  لتتناسب با ل أفخل م  ممططامه 

يت  عي  العقارا  ف  كثير من امحيا  وش ا ة عيعها ف  متاب  سرر   إلر  حرد مرا، ملرا يجعيهرا أقرل إحرارة   5
 .ي  امملاو غير الار ي ليا   ندما ينمرط اللجرم ف  سيلكيا  ملاحي  من أال مغط
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 -:دليلأهمية ال
  مررن  ررءو ا سررتثلارا أو ملل ررل اإلرهررا  تظرر ا إلم اتيرر  اسررتغءو القطرراع العقرراري كلظيرر  لغأرل اممررلاو

                ، بلبالط كبيرةيعتبر من القطا ا  التقييدي  ليلعامء  اللالي  النقدي  وغير النقدي  و الذي و العقار   الببيرة، 
وملل ررل  يررد  مرشرررا  ا شررتبا  بغأررل اممررلاوم  ا  ممرراال كافرر  اإلارررا ا  الترر  مررن شررأتها إ  إلرراللرر    ررا 

  ف  هذا اللجاوز ا ة اللعرف  لد  العاميين لوالل  ، العقارا  من  ءو قطاع اإلرها 
 

  -مفاهيم عامة : 
  :كرل فعرل ينطرلي  ير  اكتأرا  أمرلاو أو حياومهرا أو التهرر  فيهرا أو تقيهرا أو إ ارامهرا غسل األمـوال

أو حفظهرررررررا أو اسرررررررتبدالها أو إيررررررردا ها أو اسرررررررتثلارها أو 
التء ررب فرر  قيلتهررا أو ميل يهررا أو أي فعررل أ ررر وكررا  
القهرررررد مرررررن هرررررذا الفعرررررل إ فرررررا  أو ملل ررررر  مهررررردرها أو 

هررررا أو كيفيرررر  الطبيعرررر  اليقيقيرررر  لهررررا أو م اتهررررا أو حركت
التهررررر  فيهررررا أو ميبيتهررررا أو اليقررررل  اللتعيقرررر  عهررررا أو 
اليييلل   و  معرف  من ارمبب الجر ل  اللتيهرل منهرا 
اللرراو مرر  العيرر  بأتهررا متيهرري  مررن الجرررا   اللنهررل  

 العقلبا  العراق   ييها ف  قاتل  
 لعهرا أو مرأمين اليهرلو  ييهرا : هل ارمبا  أي من ا فعاو التالي : مقدي  امملاو أو اتمويل اإلرهاب

أو تقيهررا بررأي وسرريي  كاتررت، سررلا  بهررلرة مباشرررة أو غيررر مباشرررة، وش  كاتررت مررن مهررا ر مارررو  ، 
إلرهرراع  أو منظلرر  أو هيورر  أو العيرر  أو الا رر   إرهاعيرر  أو لعلررل إرهرراع ، مرر  العيرر   عررذل ، سررلا  

 قعت هذ  ام لاو أم ل  مق  استمدمت هذ  امملاو كييا  أو از يا  أم ل  مأتمدم وسلا  و 
 - :و تمويل االرهابأيتم إساءة استخدام قطاع العقارات في أي مرحلة من مراحل عملية غسل األموال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قرررررد يأرررررتثلر اللجررررررم اممرررررلاو غيرررررر 
اللاررررررو   فررررر  القطررررراع مرررررن  رررررءو 

 الارا  امول  تقدا  

 مرحلة االيداع

يخفييييمجرم ايييير جرم ييييي  جرم    ييييمج

رم شيرعة جةيطجيريي جمألمورلجغ رج

ب يييشجعءيييررمجةييي تجميييطجرم     ييي   ج

عإي مييييي جرم بييييي و جبييييي طجر  يييييولج

 .رم   رعم جعرإلي رعجر   مجمألمورل

فاء او خمرحلة اال

 التمويه

ي  ييييطجم  ايييير جب ييييشجة يييي  جعر يييي     ج

ر مييورلجوييمجراد ييي ت جإلجويي  جع ييوتج

 .مي  جم وولجمألمورلجغ رجرم شرعة 

دمجالمرحلة   
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  -:اتقطاع العقار بالمعايير والمتطلبات الدولية المرتبطة 
بارر ل  أكثررر امتاررط  اإلاراميرر  اللنظلرر  الترر  مرررحر مررن معررد وملل ررل اإلرهررا  وأ  ار لرر  غأررل اممررلا

لعلييرررا ، وشلررر  ضرررمام  حجررر  اممرررلاو لتيررر  ا، وتظرررر ا لرحرررار الأررريبي  المطيررررة مباشرررر  يررر  ا قتهرررا ا 
 الجهل  الدولي  واإلقييلي  لل افي  غأل امملاوقد   ت إل  مخافر  ي  مأتل  العال ،  اللغألل  سنل ا  

حيررق قامررت   يرر  ممتيررم أتلائهررا وأسرراليبها، تينالجررر ل ميرر الترر  مأرراه  فرر  م افيرر   وملل ررل اإلرهررا 
نرر  منظلرر   وليرر  معنيرر  بل افيرر  غأررل اممررلاو وملل ررل اإلرهررا  وموهرر  )فررامم   مجلل رر  العلررل اللررال 

وقرررد وضرررعت  جررررا  ،ميررر  اللياربررر  ل يررر  تطرررا   رررالل  واسررر  علضررر  مل ررريا   ،التأررريح اتتارررار ملل رررل
ي ، العقرررررار  القطررررراع) ضرررررلنها ومرررررنمل ررررريا  معنيررررر  بالررررردوو كافررررر  للعالجررررر  سرررررل  اسرررررتمدام القطا رررررا  

  -اآلم :وك بعدة قطا ا  ومن ضلنها العقارا ، هامن  22رق  ) التل ي وممههت 

 

1
. رام زر جب  ط و  جرمعن ي جرمور و جتا هجرمع الم•

2
. جرم ش و جبا رام زر جب م  ط و  جرم  ع   جب اح ف ظجب مباال جم  ع مال جرم  م   جعرم  ا•

3

م ن  يي جر يي  اجر)رام ييزر جب م  ط ويي  جرم  ع  يي جب  ءييخ يجرمب   يي  طجم   ييمجرم خيي يرج•
(. رمع   

4
.رام زر جب م  ط و  جرم  ع   جب م  ن   جرما ي ة•

5
.ام زر جب م  ط و  جرم  ع   جب اة   تجة ىجأيررفجج م  •

6
.تطو  جرم  ط و  جرم  ع   جب إلبالغجةطجرمع     جرم شووه •

7
.رام زر جب م  ط و  جرم  ع   جب مرد ب جرم رخ   •

8

 و    جرم علجرم مجات   لجم)رام زر جب م  ط و  جرم  ع   جب م علجمرتفع جرم خ يرج•
(.  رمف تف

9
.  رام زر جب م  ط و  جرم  ع   جب م نو هجع ري جرم و  غ•

10

رمنش يجمعرو جرم ب ف  عنجرم     ونجمطجر ءخ يجراة و  ي جعمنا جت كجرم مجت   س•
رمع   ي



5 | P a g e  
 

  -من خالل قطاع العقارات:  أو تمويل اإلرهاب واالساليب المستخدمة في غسل األموالاالنماط 
 

مقاعل اليهلو  ي  شي ا  مهرفي  بقيل  أ ر  شرا  العقارا  كمطلة أول  ح  عيعها ف  مرحي    1
العقرررار اللبررراع، ومرررن حررر  يرررت  اسرررتمدام هرررذ  الاررري ا  فررر  فرررتح حأرررابا  مهررررفي  ليأرررا  غاسرررل 

وشررر  ، و عررد هررذا ا سرريل  مررن ا سرراليب البأرريط  لغأررل  ي ررل  مهرردرها معيررلماممررلاو بييررق 
 امملاو وغالبا  مايت  فتح حأابا  ف  أكثر من مهر  لخلا  تجاح  ليي  إ فا  امملاو 

شرررررا  منتجعررررا  سررررياحي  أو اسررررتثلار   بقهررررد إ ارمهررررا و ارررر ل العا ررررد منهررررا مبررررررا  للاررررل  اللرررراو   2
 اللاروع 

أو ا شرما  ا  تبار ر  عردف  مبيرط كبيرر وغيرر ا تيرا ي عردو حلرن قيام اللاتري سلا  مرن ا فررا    1
 العقار تقدا  ف  حين أت  يل ن  فع  علاسط  شي ا  أو علسا ل  ف  أ ر  

ييجررأ اللجرمررل  ليللاقرر  اللتليررزة فرر  الرردوو وشلرر  الاررقر واللنرراوو الفررا رة  رمفرراع أسررعارها بارر ل   2
 ها ل 

عقررارا  عهررد  إتاررا  ماررار   إسرر اتي  ومررن حرر  إ ررا ة عيرر  الاررقر أو اللأرراكن اللناررأة لعررد  شرررا  ال  3
 ملاو من ا شما  يعد من أحد ئر  إيجا  مها ر مارو   لباق  ام

 ئيب العليل ميل ل حلن العقار إل   وو الا  ممائر  الي     4
مقارتر  بأسرعار الأرل  أو أسرعار شرا  أو عي   قار بقيل    متناسرب إئءقرا مر  القيلر  الفعيير  لر    5

 العقارا  الللاحي  ف  الا  اللنطق  سلا  بالز ا ة أو النقها  
 مبرار شرا   قارا    متناسب أسعارها م  القدرة اللعتا ة ليلاتري   6
شرا  العليل  قارا ممهها لءستعلاو الامه  )منزو  ا ي    ي  أ  يت  مأجيي  باس  شررك    7

 يليبها العليل 
 ليل إ ا ة مهلي  ليعقار الذي ينلي شرا   أو إارا  ميأينا  كبيرة في  ئيب الع  8
 فرر  العليررل قيلرر  العربررل  تقرردا، ومررن حرر  رفخرر  إملررام  لييرر  الارررا  واسررترااع قيلرر  العربررل  مررن   9

  ءو الاي   
 ف  العليل قيل  العربل  الءوم لارا  العقار بللاب شي   را ر  رن شرمص حالرق   مربطر  بر    10

 اضي    ءق  و 
 دم اهتلام العليل بلعاينر  العقرار والتأكرد مرن حالتر  اإلتارا ي  قبرل إملرام  ليير  الاررا  أو العليير    11

 الت  يرغب ف  إملامها 
مررن العقررارا  فرر  مرردة قهرريرة، و  يبرردي أي اهتلررام بمهررل  ملقعهررا وحالتهررا  شرررا  العليررل  ررد ا    12

 ومباليم إ ءحها وغير الل  
   ل   و  ا هتلام بالثلن  عي  العليل  قارا  مليلك  13
 مأجيل العليل الللتيبا  أو الرهن باس  شمص آ ر إل فا  ميبي  العقار    14
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شرا  العليل العقار بأ ي  من قيلت  اليقيقي ، و ي  أ  يت  ا مفرا  مر  اللارتري  ير  إ را ة فرر    15
 القيل  ليعليل  ارج الدوا ر الرسلي  

 شرا  وبي  العقارا  بأسلا  وهلي    16
 يبي  العليل  قارا بعد شرا   مباشرة بأعر أقل من سعر الارا  أ    17
إارررا   لييررا  معقرردة ممررص مجلل رر  مررن العقررارا ، واللرر  بالارررا  ومررن حرر  إ ررا ة البيرر  واللبا لرر    18

 واللقايخ  
 رردم رغبرر  العليررل فرر  وضرر  اسررل   يرر  أي ميفررا  يل ررن أ  مربطرر  بليبيرر  العقررارا  أو اسررتمدام   19

 دي   روض الارا  أسلا  ممتيف   ند مق
 شرا   قارا  باس  شمص آ ر   مربط  بالعليل  ي  واضي  أو  ءق  مبررة   20
 استبداو اس  اللاتري قبل إملام العليي  علقت قييل  و  مبرر كا  أو واضح لذل    21
 مرميب ملل ل  لييا  الارا  از يا أو كييا  ن ئر ر مهدر غير معتا  أو عن   ارا    22
العلييررا  إل فرا  اللهرردر غيرر اللاررروع لألمرلاو و ل ررن مهرنيم هررذ  العلييررا  منفيرذ سيأرري  مرن   23

 ضلن مرحي  التلل   
 ا ستثلار ف  مجلعا  سياحي  مثء لتعط  مظهرا مارو ا )مرحي  الدمج     24

  -تبه بها: اإلبالغ عن المعامالت المش
عءغ إاب تل في منفيذها ه   ليي  ماتب  فيهاعءغ أ  العليي  اللرا  االا ملافر الا  لد  الجها  الليزم  باإل

عءغ  ن غأل ا ملاو وملل ل ا رها  والرذي عردور  وبرالتلافر مر  متطيبرا  التبييرط التر  تهرت مأروو اإل
رق  بقطاع العقارا    الما ضلابط العناي  اللااب  ف  مجاو م افي  غأل امملاو وملل ل اإلرها   ييها 

 - بلا يي : القيام  ،2022لأن   1)

 

1
إبالغ مكتبب مكافحبة غسبل اامبوال وتمويبل اارهباب فبوراع لبا االمشيباة اامءببوهة سبوا  تمبة هب   •

.رهاباالمشياة ام ام تتم، وفق نمو ج اإلبالغ ااُملد ما قبل مكتب مكافحة غسل ااموال وتمويل اا

2
.يجب تزويد اامكتب بااملشوماة وتسهيل اطالله لشى ااسجالة وااوثائق•

3
بأي وسبيشة ا يقوم أي موظف باافصاح اشلميل او اامستفيد ااحقيقي بطريق مباءر او غير مباءر أو•

.لشقة بهاكانة لا أي ما إجرا اة اإلبالغ ااتي تتخ  بءأا االمشياة اامءتبه بها أو لا اابياناة اامت


