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 الفصل العاشر 
 
 

 *تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 

 -التعليمات : -أوالً :
 -سا  الااووو  للتعليمات:األ -1

 

 2132لسنة  )31(رقم مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية  قانونبعد االطالع على 

وتمويل اإلرهاب، قّرر  بإصدار قانون مكافحة غسل األموال 2131( لسنة 4)والقانون رقم 

مصرف قطر المركزي إصدار التعليمات التالية الموّجهة إلى المؤّسسات المالية وفقا للتعاريف 

، 2132لسنة  )31(رقم  قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الماليةمن  )3(بالمادة 

وإجراءاتها الرامية إلى  وذلك لتكون هذه التعليمات جزءاً ال يتجّزأ من أنظمة المؤسسات المالية

 تمويل اإلرهاب و اإلبالغ عنها .وضبط و اكتشاف و منع أنشطة غسل األموال 

( من 9و الفقرة )( 8و  7والمادتين ) )323(وقد أُصِدَرت هذه التعليمات بموجب أحكام المادة 

، 2132( لسنة 31رقم ) بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية(  11المادة  )

بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل  2131( لسنة 4) ممن القانون رق )43(والمادة 

 . 2131( لسنة 4تطبق أحكام القانون رقم)وفي حال حدوث مخالفة لهذه التعليمات اإلرهاب. 

 -أهداف التعليمات: -2

( لسنة 4ون رقم )التأكد من التزام المؤّسسات المالية العاملة في دولة قطر بأحكام القان -3

 الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وبأحكام هذه التعليمات.  2131

، باإلضافة إلى 2131( لسنة 4يجب على كاّفة المؤّسسات المالية االلتزام بالقانون رقم ) -2

 المتطلّبات المحّددة الواردة في هذه التعليمات. 

نظمة و الضوابط من أجل ضبط واكتشاف التأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات واأل  -1

ومنع أنشطة غسل األموال و تمويل اإلرهاب و اإلبالغ عنها ، وذلك وفقاً لتوصيات 

  .وانتشار التسلح" مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب"حول  فاتف مجموعة العمل المالي

 وات لتمرير ــغاللها كقنتـــنع اســـطر من مــة قــلة في دولـحماية المؤّسسات المالية العام -4

 

 
لسنة  11لقانون مصرف قطر المركزي رقم  عدلت مواد القانون المذكورة سابقاً  )إلى جميع البنوك( 39/6/2131تاريخ  99/2131* تعميم رقم 

  2132لسنة  31لتتوافق مع مواد القانون الجديد لمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم  2116
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 ة أخرى غير مشروعة.طشـمعامالت غير مشروعة ناشئة عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأي أن

 تعزيز و حماية الثقة بنزاهة و سمعة المؤسسات المالية في دولة قطر و المحافظة عليها. -9

 -التعريفات: -3

بإصععدار قععانون مكافحععة  2131لسععنة  (4) مععع عععدم اإلخععالل بالتعريفععات الععواردة فععي القععانون رقععم 

غسل األموال و تمويل اإلرهاب يكون للكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، ما 

 .لم يكن في السياق معنى أخر 

 المستفيد الحقيقي
الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعالة على العميل أو الشخص الذي تتم 

نيابة عنه ، كما يتضمن أيضا الشخص الذي يمارس سيطرة فعالة على شخص العمليات 
 اعتباري أو ترتيب قانوني.

 مجلس إدارة المؤسسة المالية أو السلطة المعادلة له. مجلس اإلدارة

 عالقة العمل
فيما يتعّلق بالمؤّسسة المالية، هي عبارة عن عالقة عمل أو عالقة مهنية أو تجارية بين 

 .العمل المؤقتةعالقة  وتكون بخالفالمالية والعميل؛  المؤّسسة
المصرفية  العالقة

 بالمراسلة
المصرف ) مصرف آخر( إلى المصرف المراسل) مصرفخدمات مصرفية من ِقبل  قديمت

 . (المجيب

 *العميل
( 1* يوجد تعريف للشخص وللعميل مبين في المادة )[ أي شخص يتعامل مع المؤسسة المالية

 .]2112لسنة  11مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم  من قانون

 تدابير العناية الواجبة

التدابير الُمتَّخذة من ِقبل المؤّسسة المالية لتحديد هوية  تعنيالمالية،  ةفيما يتعّلق بعمالء المؤّسس
، وما إذا كان العميل، والتحّقق منها، وتحديد ما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص آخر

شخصية اعتبارية، وتحديد المستفيد الحقيقي، والحصول على معلومات حول غرض العميل 
 .الخعالقة العمل وطبيعتها المقصودة، 

 **المالية ةالمؤّسس

 

استثمار أو تمويل أو صرافة أو  شركة أوأي بنك [ المؤسسات المالية ألغراض هذه التعليمات:
وتنظيم وغيرها من المؤسسات المالية التي يصدر بتحديدها  أو وحدة خارجية تمثيل مكتب

 2112لسنة  11ها وفقًا ألحكام القانون رقم لرخص وي  أعمالها من مصرف قطر المركزي 
واالستثمار والتمويل والصرافة وغيرها من األعمال  المصرفية بمزاولة كل أو بعض األعمال

من القانون  (1)المادة و  ]قطر المركزيوالخدمات واألنشطة المالية التي يحددها مصرف 
و هي بأنها أي شخص يزاول كعمل تجاري، نشاطًا أو أكثر من األنشطة  2111( لسنة 4) رقم

 أو العمليات التالية لصالح العميل أو بالنيابة عنه:
 
 
 

 
 
 

 : الشخص الطبيعي أو المعنوي حسب األحوال . * الشخص
في تلقي أو التعامل في إحدى الخدمات العميل : كل شخص طبيعي أو معنوي يتلقى أو يتعامل في إحدى الخدمات المالية مع إحدى المؤسسات المالية ، كما يعتبر عميالً كل من شرع *

 المالية مع المؤسسات المالية 
 2132لسنة  31( من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 3المالية والمؤسسات المالية اإلسالمية( في المادة )** يوجد تعريف )للمؤسسات 
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 .الخدمات المصرفية الخاصةد كلسداإلعادة اقبول الودائع وغيرها من األموال القابلة  -1

 .قراضاإل -2

 .التأجير التمويلي  -1

 األموال أو األشياء ذات القيمة.تحويل   -4

أوامر الشيكات السياحية و  بطاقات االئتمان والسحب والشيكات وكإصدار وسائل الدفع  -5
 .أو إداراتها ة،كترونيإللوتحويل األموال ا المصرفيةوالشيكات الدفع 

 .االلتزامات أو الضمانات المالية -6

الشيكات والكمبياالت وشهادات اإليداع كأدوات السوق المالية  في أو االتجارالتداول  -7
 ،الفائدة أسعارو العملة،  أدوات صرف، و األجنبي الصرف، و والمشتقات المالية

 مستقبلية.عقود السلع التحويل، و األوراق المالية القابلة لل، و مؤشراتالو 
لية المتعلقة بهذه المشاركة في إصدارات األوراق المالية وتوفير الخدمات الما  -8

 .اإلصدارات

  .الفردية أو الجماعية افظتوّلي إدارة المح -9

 إدارتها.بالنيابة عن الغير أو  سائلة،األوراق المالية الالنقد أو حفظ   -11

 .بالنيابة عن الغير تشغيلهاأو إدارتها أو األموال أو النقود استثمار   -11

وغيرها من أنواع  ى الحياةمين علأالت بخاصةمين و أالت وثائقأو إصدار  التعهد  -12
 التأمين المتصلة باالستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين.

 .أو العمالت النقودتبديل   -11

بناء  ،ن رئيس مجلس الوزراءأي نشاط أو عملية أخرى يصدر بتحديدها، قرار م -14
 على اقتراح اللجنة

 االختصاص دائرة
تي قد تشمل الدولة، أو بلد أجنبي، االختصاص القانونية ال مناطقأي شكل من أشكال 

)سواء كانت أو لم تكن دائرة اختصاص أجنبية مستقلة(، أو دولة أو منطقة أو إقليمًا آخر 
 في بلد أجنبي، أو مركز قطر للمال، أو أي هيئة مماثلة.

 غسل األموال

 يعني أيًا من األفعال التالية:
ينبغي أن يكون على علم علم أو كان ي، من قبل أي شخص أموالتحويل أو نقل  -1

وذلك لغرض إخفاء أو  ،هي متحصالت جريمة األموالأو لديه اشتباه بأن هذه 
أو بهدف مساعدة أي شخص متورط األموال حجب المصدر غير المشروع لهذه 
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 .في ارتكاب الجريمة األصلية للتخلص من اآلثار القانونّية ألفعاله

و مصدرها أو مكانها أو التصرف بها أموال إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقية لأل -2
علم يوذلك من قبل أي شخص  ،أو تحريكها أو تملكها أو الحقوق المرتبطة بها

هي  األموالو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديه اشتباه بأن هذه أ
  .متحصالت جريمة

علم أو كان ينبغي أن يمن قبل أي شخص  األموال امتالك أو حيازة أو استخدام -1
 .هي متحصالت جريمة األموالعلى علم أو لديه اشتباه بأن هذه يكون 

المنظمة غير 
 الهادفة للربح

كيان، غير الفرد، يقوم بشكل أساسي بجمع أو توزيع األموال ألغراض خيرية، وتشمل أي 
غراض مماثلة، أو يقوم ألأخوية، أو أو اجتماعية، أو تعليمية، أو ثقافية، أو دينية، أو 

 من األعمال الخيرية أو األعمال المماثلة.بأنواع أخرى 

شخصية طبيعية أو اعتبارية تُقيم خارج دولة قطر و/ أو موجودة في قطر بشكل مؤّقت  العميل غير المقيم
 لزيارة(. ا)للسياحة أو 

 المراقبة المستمرّة

ها بموجب ؤ يتعّلق بالعميل، يعني هذا المصطلح تفّحص المعامالت التي يتّم إجرا فيما
أعمال العميل وتوصيف المخاطر الخاصة به، ومصادر دخله وثروته، و عالقة العمل، 

ت من أجل تحديثها  ةعند االقتضاء؛ فضاًل عن قيام المؤّسس ّّ المالية بمراجعة السجاّل
  لتظل حديثة ومالئمة.

األشخاص السياسيون 
 ممثلو المخاطر

فخخي بلخخد أو إقلخخيم  يخخا عامخخةعل ائفوظخخ مأوكلخخت إلخخيه نالخخذي أو مإلخخيه ةص الموكلخخاشخخخاأل
 .لديهم المقربينشركائهم ، أو أحد  أسرتهمأجنبي، أو أحد أفراد 

 في هذا السياق على ما يلي:  الوظائف العليا العامةقد تشتمل 
الخخخخخخخخخخوزراء،  ينخخخخخخخخخخّواب أو مسخخخخخخخخخخاعدو الخخخخخخخخخخوزراء، و ، اترؤسخخخخخخخخخخاء الحكومخخخخخخخخخخو رؤسخخخخخخخخخخاء الخخخخخخخخخخدول، 

 والمسخخخخخخئولينألحخخخخخخزاب السياسخخخخخخية، فخخخخخخي ا المسخخخخخخئولينبخخخخخخار السياسخخخخخخيين أو أهخخخخخخّم وكالنخخخخخخّواب، و 
ن باألعمخخخخخخخال، يالسخخخخخخخفراء والقخخخخخخخائمو أعضخخخخخخخاء مجخخخخخخخالس المصخخخخخخخارف المركزيخخخخخخخة، و ن، يالقضخخخخخخخائيّ 

كبخخخخخخخخخار المخخخخخخخخخدراء التنفيخخخخخخخخخذيين فخخخخخخخخخي و المسخخخخخخخخخّلحة،  اتفخخخخخخخخخي القخخخخخخخخخو  الفئخخخخخخخخخات العليخخخخخخخخخاضخخخخخخخخخباط و 
 المؤّسسات المملوكة من الدولة. 

 الوهمي مصرفال

وحصل على ترخيصه الذي تأسس فيه ليس له وجود مادي في البلد أو اإلقليم مصرف 
 .خاضعة لرقابة موحدة فعالةمجموعة خدمات مالية منه، و ال يتبع أي 

يتطلب اتخاذ القرارات المهمة واإلدارة  د المادي" في بلد أو إقليم وجودعبارة "الوجو  وتعني
 وجود وكيل محلي أو موظفين من الدرجات الدنيا. مجرد الفعالة وليس
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العملية تقرير 
 المشبوهة

وحدة المعلومات المالية حول أي  ورفعه إلى تقرير يجب على المؤسسة المالية إعداده
من ( 18و ) )14( تينمعامالت أو أي محاوالت مشبوهة، وذلك بموجب أحكام الماد

 . 2111( لسنة 4القانون رقم )

 رهابياإل 

 :يرتكب أي فعل من األفعال التاليةأي شخص طبيعي 
بشكل مباشر أو سواء بأي وسيلة،  ، عمدًا،ة ارتكاب أفعال إرهابيةارتكاب أو محاول -1

 .غير مباشر
 .في أفعال إرهابيةكطرف متواطئ  االشتراك -2

  .أو توجيه اآلخرين إلى ارتكابها ،تنظيم أفعال إرهابية -1

مجموعة من األشخاص تعمل لغرض مع  ،في ارتكاب أفعال إرهابية المساهمة -4
مع العلم  أو وبهدف تعجيل الفعل اإلرهابي مدة،حيث تكون المساهمة متع مشترك

 بنية المجموعة في ارتكاب فعل إرهابي.

 رهابياإل  الفعل

التاليخخخخخة: اتفاقيخخخخخة قمخخخخخع االسخخخخختيالء  ألي مخخخخخن االتفاقخخخخخات وفقخخخخخاً فعخخخخخل يشخخخخخّكل جريمخخخخخة أي  -1
 جخخخخخخخرائم االعتخخخخخخخداء علخخخخخخخى(، واتفاقيخخخخخخخة قمخخخخخخخع 1971غيخخخخخخخر المشخخخخخخخروع علخخخخخخخى الطخخخخخخخائرات )

 تخخخخخخخي ُترتكخخخخخخخبالجخخخخخخخرائم ال ومعاقبخخخخخخخة واتفاقيخخخخخخخة منخخخخخخخع(،1971ي )سخخخخخخخالمة الطيخخخخخخخران المخخخخخخخدن
ن يالدبلوماسخخخخخخخخخخخي مثلخخخخخخخخخخخينفخخخخخخخخخخخيهم الم ابمخخخخخخخخخخخ المشخخخخخخخخخخخمولين بالحمايخخخخخخخخخخخةضخخخخخخخخخخخد األشخخخخخخخخخخخخاص 

(، واتفاقيخخخخخخة الحمايخخخخخخة 1979(، واالتفاقيخخخخخخة الدوليخخخخخخة لمناهضخخخخخخة أخخخخخخخذ الرهخخخخخخائن )1971)
(، والبروتوكخخخخخخخخول المتعلخخخخخخخخق بقمخخخخخخخخع أعمخخخخخخخخال العنخخخخخخخخف 1981الماديخخخخخخخخة للمخخخخخخخخواد النوويخخخخخخخخة )

لمشخخخخخخخروعة فخخخخخخخي المطخخخخخخخارات التخخخخخخخي تخخخخخخخخدم الطيخخخخخخخران المخخخخخخخدني الخخخخخخخدولي التكميلخخخخخخخي غيخخخخخخر ا
التفاقيخخخخخخة قمخخخخخخع األعمخخخخخخال غيخخخخخخر المشخخخخخخروعة الموجهخخخخخخة ضخخخخخخد سخخخخخخالمة الطيخخخخخخران المخخخخخخدني 

(، واتفاقيخخخخخة قمخخخخخع األعمخخخخخال غيخخخخخر المشخخخخخروعة الموجهخخخخخة ضخخخخخد سخخخخخالمة المالحخخخخخة 1988)
(، والبروتوكخخخخخخخخخخخول المتعلخخخخخخخخخخخق بقمخخخخخخخخخخخع األعمخخخخخخخخخخخال غيخخخخخخخخخخخر المشخخخخخخخخخخخروعة 1988البحريخخخخخخخخخخخة )

(، 1988الجخخخخخخرف القخخخخخخاري ) فخخخخخخي قائمخخخخخخةت الثابتخخخخخخة الصخخخخخخاالموجهخخخخخخة ضخخخخخخد سخخخخخخالمة المن
 .(1997واالتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل )

بهم أو بأي شخص  جسيمجسدي  ضررأي فعل آخر يراد منه قتل مدنيين أو إلحاق   -2
 متى كان ،حآخر ليس طرفًا ناشطًا في األعمال العدائية في حاالت النزاع المسلّ 

حكومة  جبارأو إ تخويف مجموعة من الناسالغرض من هذا الفعل، بطبيعته أو سياقه، 
 ل معّين أو االمتناع عن القيام به.عمأو منظمة دولية على القيام ب

إرادته، بتوفير ببأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة،  فعل يرتكبه أي شخص يقوم تمويل اإلرهاب
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مع علمه بأن تلك األموال الشروع في ذلك، بقصد استخدامها، أو  عها أواألموال أو جم
 إرهابية. منظمة أو من ِقَبل إرهابي أو في تنفيذ فعل إرهابي، جزئيا كليا أو ستستخدم

 المنّظمة اإلرهابية

 : بأي فعل من األفعال التاليةأي مجموعة من اإلرهابيين تقوم 
بأي وسيلة، بشكل مباشر أو غير  ، عمدًا،ابيةارتكاب أو محاولة ارتكاب أفعال إره (1

 .مباشر
 .في تنفيذ أفعال إرهابية ؤالتواط (2

 .أو توجيه اآلخرين إلى ارتكابها، تنظيم أفعال إرهابية (1

مجموعة من األشخاص تعمل لغرض ، مع المساهمة في ارتكاب أفعال إرهابية (4
أو مع العلم  وبهدف تعجيل الفعل اإلرهابيحيث تكون المساهمة متعمدة، مشترك 

 بنية المجموعة في ارتكاب فعل إرهابي.

 ةالبرقي حوالةال
عملية مالية تجري نيابة عن شخص منشئ ) طبيعي أو اعتباري ( من خالل مؤسسة أي 

مالية بوسائل الكترونية بهدف إتاحة مبلغ من المال لشخص مستفيد في مؤسسة مالية 
 حدا.. و قد يكون المنشئ و المستفيد شخصا وا ىأخر 

 

 -: ةأحكام عام -4

 التطبيق العام  1.1

وشركات االستثمار والتمويل  تنطبق هذه التعليمات على المؤسسات المالية و تشمل كافّة البنوك

ص لهعا وغيرها من المؤسسات المالية و الوحدات الخارجية  ومكاتب التمثيل الصرافة و المعرخص

سععات الماليععة اعتمععاد و تطبيععق األحكععام مععن ِقبععل مصععرف قطععر المركععزي. و يجععب علععى المؤسّ 

 وهذه التعليمات بما يتناسب و ينطبق عليها. 2131( لسنة  4المحّددة في القانون رقم )

 -المبادئ األساسية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب :  -5

 مسؤولية مجل  إدارة المؤسسة المالية  -المبدأ األول  1.5

التأكد من أن السياسات واإلجراءات واألنظمة  *الماليةيجب على مجلس إدارة المؤسسة 

 وتمويل والضوابط فيها تراعي بشكل مالءم وكاف متطلبات قانون مكافحة غسل األموال

 اإلرهاب وهذه التعليمات.

 األسلوب المرتكز على المخاطر  -المبدأ الثاو  2.5

( 3مادة ) 2132لسنة  31ظيم المؤسسات المالية رقم ن* المؤسسات المالية ، والمؤسسات المالية اإلسالمية لهما تعريف في قانون مصرف قطر المركزي ون
 دونة في بداية كتاب تعليمات البنوك م
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حسب متطلبات هذه المؤسسة المالية اعتماد أسلوب مرتكز على المخاطر  ىيجب عل

 التعليمات .

 اعرف عميلك -المبدأ الثالث 3.5

يجب على المؤسسة المالية أن تعرف كّل عميل لديها بما يتناسب مع توصيف المخاطر 

 الخاص به.

 اإلبالغ الفّعال -المبدأ الرابع 1.5

اخلي يجب على المؤسسة المالية أن تّتخذ التدابير الفّعالة للتأكد من إتمام اإلبالغ الد

والخارجي في أي وقت يتّم فيه الكشف عن غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو االشتباه 

 بذلك.

 التحري وفق المعايير الرفيعة والتدريب المواسب  -المبدأ الخام  5.5

يجعععععععب علعععععععى المؤّسسعععععععة الماليعععععععة أن تضعععععععع إجعععععععراءات للتحعععععععري ععععععععن خلفيعععععععة 

فيعععععععة عنععععععد تعيععععععين أو المععععععوظفين بشععععععكل كععععععاف لضععععععمان االلتععععععزام بالمعععععععايير الر

توظيعععععععععف مسعععععععععئولين أو معععععععععوّظفين ، وأن تضعععععععععع برنامجعععععععععاً تعععععععععدريبياً مسعععععععععتمراً 

ومناسععععععععباً علععععععععى مكافحععععععععة غسععععععععل األمععععععععوال وتمويععععععععل اإلرهععععععععاب للمسععععععععئولين 

 والموّظفين فيها.

 إثبات االلتزام -المبدأ الساد  5.5

يجععععععب علععععععى المؤسسععععععة الماليععععععة أن تكععععععون قععععععادرة علععععععى تععععععوفير وثععععععائق تثبععععععت 

متطلّبععععععات قععععععانون مكافحععععععة غسععععععل األمععععععوال وتمويععععععل اإلرهععععععاب وهععععععذه التزامهععععععا ب

 التعليمات .

 -المسؤوليات العامة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب : -6

 تطوير بروامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 1.5

يجب على المؤسسة المالية أن تعمل على تطوير برامج لمكافحة غسل األموال  -3

 اب.وتمويل اإلره
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يجب أن يكون نوع اإلجراءات التي تّتخذها المؤسسة المالية ومدى هذه اإلجراءات  -2

متناسبين مع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ، وحجم وطبيعة و تعقيدات 

 أعمال هذه المؤّسسة.

  -يجب أن يتضمن البرنامج كحّد أدنى ما يلي: -1

ءات، واألنظمة، والضوابط العمل على إنشاء وتطوير وإدارة السياسات، واإلجرا -أ

لمنع غسل األموال وتمويل اإلرهاب و إلبالغ موظفي المؤسسة المالية هذه 

 السياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط.

غسل الترتيبات المناسبة إلدارة االلتزام، على أن يكون تعيين مسئول اإلبالغ عن  -ب

 على مستوى إداري عال.األموال 

اإلبالغ عن غسل األموال وغيره من الموظفين ذوي مسئول  إمكانية وصول -ج

بيانات تحديد هوية العميل وغيرها من المعلومات لالعالقة في الوقت المناسب 

الخاصة بالعناية الواجبة للعميل، وسجالت المعامالت وغيرها من المعلومات ذات 

 الصلة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ري المناسبة للتأكد من تطبيق المعايير الرفيعة عند تعيين أو توظيف إجراءات التح -د 

المسئولين والموظفين ، وإبقاء الموظفين على علم بالتطورات الخاصة بتقنيات 

لتفسير الواضح لكافة نواحي وأساليب وتوجهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وا

والمتطلبات الناشئة عن وتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  قانون

والتعليمات خاصة تلك المتعلقة بالعناية الواجبة وتقارير اإلبالغ عن العمليات  القانون

 المشبوهة.

 برنامجاً تدريبياً مستمراً و مناسباً للمسئولين والموّظفين. -هـ        

اإلجراءات وظيفة تدقيق باستقاللية وموارد كافية الختبار مدى االلتزام بالسياسات و  -و

والضوابط الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بما في ذلك اختبار 

 العينات.
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تقييم ومراجعة سياسات المؤسسة المالية واإلجراءات واألنظمة والضوابط فيها  -ز

 بصورة مستمّرة ومناسبة. 

 :ما يلييجب أن تغطي السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط ، كحّد أدنى،  -4

 تدابير العناية الواجبة  والمراقبة المستمّرة. -أ

 ت وحفظها.إعداد السجالّ  -ب

 الكشف عن العمليات المشبوهة. -ج

 متطلبات اإلبالغ الداخلي والخارجي. -د

إطالع المسئولين والموّظفين على السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط  -هـ

 للمؤسسة المالية.

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو هذه  أي مسائل أخرى قد يتطلّبها قانون -و

 التعليمات حسب االقتضاء ووفقاً لما ينطبق على المؤسسة المالية. 

 السياسات المواسبة و المراعية للمخاطر 2.5

المؤسسة المالية في  يجب أن تكون السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط

وتمويل اإلرهاب، وكذلك لحجم مناسبة ووافية، ومراعية لمخاطر غسل األموال 

 األعمال وتعقيداتها وطبيعتها.

 المسائل الت  يجب أن تغطيها سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   3.5   

يجب أن تغّطي السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة بالمؤسسة المالية 

 أدنى ما يلي: والمتعلّقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كحدّ 

تحديد وفحص المعامالت المعقدة أو الكبيرة بغير المعتاد و نماذج المعامالت غير  .3

المعتادة التي ليس لها غرضا اقتصاديا أو مشروعا واضح أو ظاهر، وأي عمليات 

أخرى تعتبرها المؤسسة المالية، بحكم طبيعتها، مّتصلة بغسل األموال أو تمويل 

 اإلرهاب.

على المنتجات و المعامالت التي قد تكون بير العناية الواجبة ب تعزيز تداطل .2

 مجهولة الهوية ألغراض غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.
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وضع اإلجراءات المناسبة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتأسيس عالقة العمل مع  .1

 .شخاص السياسيين  ممثلي المخاطراأل

رهاب المّتصلة عند اإلسناد تقييم وتوثيق مخاطر غسل األموال وتمويل اإل .4

الخارجي، قبل قيام المؤسسة المالية باإلسناد الخارجي لمثل هذه الخدمات ألية 

 وظيفة أو نشاط؛ وفرض المراقبة المستمّرة على المخاطر المذكورة.

( 4إلزام جميع موّظفي ومسئولي المؤسسة المالية بااللتزام بمتطلّبات القانون رقم ) .9

افحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليمات عند بشأن مك 2131لسنة 

 .العمليات المشبوهة إعداد تقارير 

 التاييم السووي ومراجعة السياسات  1.5

يجب على المؤسسة المالية إجراء تقييم دوري بشأن مدى كفاية وفعالية السياسات 

وتمويل  موالوالضوابط المطبقة و الخاصة بمنع غسل األ واألنظمة واإلجراءات

 قل تقدير.أاإلرهاب، سنويا على 

تطبيق متطلّبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وااللتزام بها من قِبل  5 .5

 المسئولين والموظفين 

يجب على المؤسسة المالية أن تتأكد من التزام المسئولين والموظفين لديها بمتطلّبات  -3

هاب ، و بالسياسات واإلجراءات قانون وتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلر

و فيما يتعلّق بإمكانية التطبيق في دائرة  واألنظمة والضوابط الخاصة بذلك ،

اختصاص أخرى، فيمكن التطبيق بالحّد الذي تسمح به القوانين واألنظمة المحلّية 

 النافذة و الخاصة بتلك الدائرة . 

أعاله، ينبغي  ةالمذكور(  9,  6)( من الفقرة 3نقطة )البدون الحد من إمكانية تطبيق  -2

أن تفرض السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط على المسئولين والموّظفين 

، عن العمليات التي تحدث في غسل األموال  رفع التقارير إلى مسئول اإلبالغ عن

أن توفر لمجلس دائرة اختصاص المؤّسسة المالية أو تصدر منها أو إليها كما يجب 

لمؤّسسة المالية، ومسئول اإلبالغ عن غسل األموال ، و مصرف قطر إدارة ا
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المركزي، ووحدة المعلومات المالية، إمكانية الوصول غير المقّيد وفي الوقت 

المناسب إلي الوثائق والمعلومات الخاصة بالمؤّسسة المالية والتي قد تتعلّق بشكل 

 ئرة االختصاص .دا  ىمباشر أو غير مباشر بالعمليات في أو من أو إل

يجوز أن تطبِّق المؤسسة المالية المتطلّبات التي تفرض معايير أعلى وأكثر اتساقا  -1

في السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب، فيما يتعلّق بالعمالء الذين تمّتد معامالتهم أو عملياتهم إلى عدد 

 .  من دوائر االختصاص

إذا كانت القوانين أو األنظمة في دوائر اختصاص أخرى تحول دون تطبيق حكم أو  -4

ومن هذه التعليمات ، يجب على  2131( لسنة 4عّدة أحكام من القانون رقم )

المسئولين في المؤّسسة المالية الواقعة في الدائرة المذكورة إعالم مسئول اإلبالغ عن 

 ذلك  فوراً.  غسل األموال في المركز الرئيسي ب

االلتزام و تطبيق متطلّبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قِبل فروع  5.5

 المؤسسة المالية والشركات التابعة لها ف  الخارج

يجب أن تتأكد المؤسسة المالية من التزام المسئولين والموّظفين في فروعها أو   -3

غسل األموال وتمويل اإلرهاب و  الشركات التابعة لديها بمتطلّبات قانون مكافحة

التعليمات والسياسات و األنظمة والضوابط ، و فيما يتعلّق بإمكانية التطبيق في 

دائرة اختصاص أخرى، يمكن التطبيق بالحّد الذي تسمح به القوانين المحلّية 

 واألنظمة النافذة في تلك الدائرة. 

يجب أن تفرض ، أعاله ( 6.6ة )( من الفقر3) النقطةبدون الحد من إمكانية تطبيق   -2

واألنظمة والضوابط على المسئولين والموّظفين فعي الفعروع  السياسات واإلجراءات

والشعركات التابععة لهعا رفعع التقعارير إلعى مسعئول اإلبعالغ ععن غسعل األمعوال حععول 

التي تحدث في دائرة اختصاص المؤسسة المالية أو تصدر منهعا العمليات المشبوهة 

معا يجعب أن تعوفر لمجلعس إدارة المؤّسسعة الماليعة، ومسعئول اإلبعالغ ععن أو إليها. ك

غسل األمعوال ، و مصعرف قطعر المركعزي ، ووحعدة المعلومعات الماليعة، الوصعول 
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غير المقّيد وفي الوقت المناسب إلى الوثائق والمعلومات الخاصعة بالمؤّسسعة الماليعة 

ت التععي تحععدث فععي دائععرة والتععي قععد تتعلّععق بشععكل مباشععر أو غيععر مباشععر بالمعععامال

 االختصاص المذكورة أو منها أو إليها .

يجوز أن ُتطبِّق فروع المؤسسة المالية والشركات التابعة لها المتطلّبات التي   -1

تفرض معايير أعلى وأكثر اتساقا في السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط 

ق بالعمالء الذين تمّتد الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فيما يتعلّ 

 معامالتهم أو عملياتهم على عدد من دوائر االختصاص.  

إذا كانت القوانين أو األنظمة في دائرة اختصاص أخرى تحول دون تطبيق حكم    -4

ومن هذه التعليمات على الفروع أو  2131( لسنة 4أو عّدة أحكام من القانون رقم )

في فروع المؤّسسة المالية والشركات  التابعة ، يجب على المسئولين الشركات

التابعة لها في دائرة االختصاص المذكورة إعالم مسئول اإلبالغ عن غسل األموال  

 في المركز الرئيسي بذلك فوراً. 

يالء اهتمام خاص باإلجراءات في الفروع أو إيجب على المؤسسة المالية   -9

ق بشكل غير كاٍف التوصيات الشركات التابعة لها في الدول التي ال تطّبق أو تطبِّ 

 الصادرة عن مجموعة العمل المالي والتوصيات الخاصة. 

اب عود اإلسواد متطلّبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهالتطبيق وااللتزام ب 6.5

 الخارج  لألوشطة 

يجب على المؤسسة المالية، عند اإلسناد الخارجي ألي من األنشطة أو الوظائف، أن 

 يلي:  مما تتأكد

أن تكون المؤّسسة المالية ومجلس إدارتها مسئولين بشكل أساسي عن التأكد من  .3

 االلتزام بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليمات.

أن تتأكد المؤسسة المالية من خالل عقد الخدمة أو غيرها من الوسائل عند إسناد  .2

ين أو المسئولين فيها أو وكالئها، في أي أنشطة إلى أي شركة أو مؤّسسة أن الموّظف

دائرة اختصاص، أنها تلتزم بمتطلّبات قانون مكافحة غسل األموال وتمويل 
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اإلرهاب وهذه التعليمات ، والسياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط ، حسب 

ما ينطبق على المؤسسة المالية. وفيما يتعلّق بإمكانية التطبيق في دائرة اختصاص 

، يمكن التطبيق بالحّد الذي تسمح به القوانين المحلّية واألنظمة النافذة أخرى

 الخاصة بدائرة اختصاص معّينة. 

أن تفرض المؤسسة المالية من خالل السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط  .1

الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فيها على الشركة أو المؤّسسة 

لى المسئولين والموّظفين فيها، في أي دائرة اختصاص، اإلبالغ المسند إليها، وع

إلى المؤّسسة المالية بالمعامالت من أو إلى الشركة أو العمليات المشبوهة عن 

المؤسسة المسند إليها. ويجب أن ترسل الشركة أو المؤّسسة المسند إليها تقارير عن 

ال في المؤّسسة المالية التي إلى مسئول اإلبالغ عن غسل األموالعمليات المشبوهة 

 أسندت أنشطتها. 

يجب أن تتأّكد المؤّسسة المالية من أّن الشركة أو المؤسسة المسند إليها توفر  .4

لمسئول اإلبالغ عن غسل األموال ، و لمصرف قطر المركزي، ووحدة المعلومات 

الخاصة الوثائق والمعلومات  ىالمالية، الوصول غير المقّيد وفي الوقت المناسب إل

بها والتي قد تتعلّق بشكل مباشر أو غير مباشر بالمعامالت الجارية مع المؤّسسة 

 المالية.

إذا كانت دائرة االختصاص األجنبية تحول دون تطبيق أي من أحكام القانون أو  .9

التعليمات، يجب على الشركة أو المؤّسسة المسند إليها أن تبلغ فوراً المؤّسسة 

نشطتها، على أن تقوم المؤسسة المالية بدورها بإبالغ مصرف المالية التي تسند  أ

 قطر المركزي باألمر على الفور. 

  -مجل  اإلدارة :  -6

 المسؤولية العامة لمجل  اإلدارة 1.6

يكون مجلس إدارة المؤّسسة المالية مسئوال عن فعالية السياسات واإلجراءات واألنظمة 

 اإلرهاب.والضوابط في منع غسل األموال وتمويل 
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 المسؤولية المحّددة لمجل  اإلدارة 2.6

 ما يلي: على مجلس إدارة المؤسسة المالية أن يضمن

أن تنشئ المؤّسسة المالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة  -3

غسل األموال وتمويل اإلرهاب الفّعالة، وتطّورها وتحفظها، وفقاً لمتطلّبات القانون رقم 

بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و هذه  2131( لسنة 4)

 التعليمات.

أن يكون لدى المؤّسسة المالية إجراءات التحري الكافية لضمان تطبيق أفضل المعايير  -2

 عند تعيين أو توظيف المسئولين والموّظفين.

ناسباً حول مكافحة غسل أن تحدد المؤّسسة المالية و تصمم برنامجاً تدريبياً مستمراً و م -1

 األموال وتمويل اإلرهاب للمسئولين والموّظفين فيها و تحفظه .

أن يكععععون لععععدى المؤّسسععععة الماليععععة تععععدقيق مسععععتقّل و بمععععوارد كافيععععة الختبععععار مععععدى  -4

االلتععععزام بالسياسععععات واإلجععععراءات واألنظمععععة والضععععوابط المتعلّقععععة بمكافحععععة غسععععل 

سعععة الماليعععة، بمعععا فعععي ذلعععك االختبعععار علعععى األمعععوال وتمويعععل اإلرهعععاب الخاصعععة بالمؤسّ 

 أساس العينات. 

أن تععععوفصر المؤّسسععععة الماليععععة إلععععى مجلععععس اإلدارة معلومععععات منتظمععععة وفععععي الوقععععت  -9

المناسععععب حععععول إدارة المخععععاطر الخاصععععة بالمؤّسسععععة الماليععععة فيمععععا يتعلععععق بمكافحععععة 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

ياسات والمنهجيات ذات الصلة بإدارة مخاطر أن تقوم المؤّسسة المالية بتوثيق الس  -6

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بما في ذلك توثيق السياسات والمنهجيات من قبل 

 المؤسسة المالية. 

الخاص بمسئول اإلبالغ  (8)أن يتّم تعيين مسئول اإلبالغ عن غسل األموال )وفق البند  -7

( 16اب، بموجب أحكام المادة )عن غسل األموال ( ألمور غسل األموال وتمويل اإلره

 ، على أن يكون لديه ما يلي:2131( لسنة 4من القانون رقم )

 والخبرة والصالحيات الالزمة ؛مستوى إداري عال  -أ
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مععععا يكفععععي مععععن المععععوارد و المععععوظفين والتقنيععععة المالئمععععة لتأديععععة دوره بشععععكل  -ب

 فّعال وموضوعي ومستقّل،

ب إلعععى كافعععة المعلومعععات فعععي إمكانيعععة الوصعععول بحريعععة وفعععي الوقعععت المناسععع -ج

المؤّسسعععة الماليعععة المتعلّقعععة بمكافحعععة غسعععل األمعععوال وتمويعععل اإلرهعععاب؛ وقعععد 

يشعععتمل ذلعععك علعععى وثعععائق تحديعععد هويعععة العمعععالء، ومسعععتندات أخعععرى، وبيانعععات 

ومعلومعععععات مختلفعععععة، إضعععععافة إلعععععى الوثعععععائق المندرجعععععة فعععععي إطعععععار العنايعععععة 

 المعامالت. الواجبة والمراقبة المستمّرة، وكافّة سجالّت

أن توضعععع الترتيبعععات االحتياطيعععة المناسعععبة لالسعععتمرار بوظيفعععة مسعععئول اإلبعععالغ ععععن  -8

غسععل األمععوال  بععدون انقطععاع فععي أثنععاء غيععاب مسععئول اإلبععالغ عععن غسععل األمععوال ، 

. وفععععي (( 4.8) فقععععرة( مععععن ال33( و )9) نقطتععععينالبمععععا فععععي ذلععععك تعيععععين نائععععب لععععه )

ارة ضعععمان تعيعععين مسعععئول بعععديل، بععععد حعععال شعععغر هعععذا المنصعععب، علعععى مجلعععس اإلد

 الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.  
 

المؤسسععععة الماليععععة ثقافععععة االلتععععزام بمتطلّبععععات مكافحععععة غسععععل األمععععوال  ىأن يكععععون لععععد -9

 وتمويل اإلرهاب.
 

أن يععععتّم اّتخععععاذ التععععدابير الالزمععععة للتأكععععد مععععن مراعععععاة مخععععاطر غسععععل األمععععوال ، وأن  -31

ي المععععامالت اليوميعععة، وفيمعععا يتعلّعععق بعععـتطوير منتجعععات جديعععدة، تطّبعععق هعععذه التعععدابير فععع

 و قبول عمالء  جدد،  وبالتغييرات على نوع أعمال المؤّسسة المالية.

اإلدارة الععععععواردة أعععععععاله للداللععععععة علععععععى هععععععذه  إّن المسععععععـؤوليات المحععععععددة بمجلععععععس

ير المسععععؤوليات ولععععيس لحصععععرها، وهععععي ال تقيـععععـّد مجلععععس اإلدارة بشععععأن اّتخععععاذ تععععداب

 صارمة لمواجهة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المؤّسسة المالية. 

 -مسئول اإلبالغ عن غسل األموال ووائبه :  -8

 التعيين 1.8
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يجب على المؤّسسة المالية تعيين مسئول اإلبالغ عن غسل األموال المحدد لإلشراف  -3

ّسسة المالية في كافّة على مواجهة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المؤ

 .  2131( لسنة 4( من القانون رقم )16األوقات، وفقا ألحكام المادة )

يمكن الجمع بين وظيفة مسئول اإلبالغ عن غسل األموال و وظائف أخرى في المؤسسة  -2

المالية ومنها مسئول متابعة االلتزام في الحاالت التي يكون فيها حجم المؤسسة المالية 

 جغرافي محدوداً، بحيث ال تأخذ متطلبات الوظيفة كامل وقت مسئول اإلبالغ.وتوسعها ال

مسئول اإلبالغ عن غسل األموال والوظائف التي قد تنشئ ال يجوز الجمع بين وظيفة  -1

 تضارباً في المصالح.

 ال يجوز اإلسناد الخارجي لوظيفة مسئول اإلبالغ عن غسل األموال. -4

سل األموال وتمويل اإلرهاب في إدارة اإلشراف والرقابة يجب إخطار قسم مكافحة غ -9

والمسمى  مسئول اإلبالغ عن غسل األموال ونائبهبمصرف قطر المركزي باسم كل من 

 .الوظيفي الخاص بكل منهما

يجب أن تطلب المؤسسة المالية موافقة مصرف قطر المركزي على تعيين مسئول  -6

 د إنهاء خدماتهما أو استقالتهما.اإلبالغ عن غسل األموال ونائبه أو عن

 مؤهالت مسئول اإلبالغ عن غسل األموال ووائبه 2.8

في المؤّسسة المالية، الذي يتّم تعيينه غسل األموال ُيشترط في مسئول اإلبالغ عن  

 لإلشراف على مسائل غسل األموال وتمويل اإلرهاب أن:

 يكون موظفاً على مستوى إداري عال؛ -3

والخبرة والصالحية الالزمة لالضطالع  بمسؤولياته بشكل يكون لديه المركز  -2

 مستقّل؛

 لمؤّسسة المالية؛مجلس إدارة ايرفع تقاريره مباشرة إلى   -1

 يكون مقيماً في قطر.   -4

 لمسئول اإلبالغ عن غسل األموال المسؤوليات العامة 3.8
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 يكون مسئول اإلبالغ عن غسل األموال مسئوال عن التالي:

تطبيق السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط لمكافحة غسل اإلشراف على  -3

األموال وتمويل اإلرهاب في المؤّسسة المالية، بما في ذلك األسلوب المرتكز على 

 المخاطر فيما يتعلّق بمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ّسسة التأكد من وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط المناسبة في المؤ-2

المالية وتطويرها والحفاظ عليها، وذلك لمراقبة االلتزام في المعامالت اليومية 

بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و التعليمات والسياسات واإلجراءات 

( و كذلك تقييم فعاليتها في منع غسل  ) سنوياً  واألنظمة والضوابط ؛ و تقييمها دورياً 

 ب. األموال وتمويل اإلرها

التمتع بالوصول غير المقيد إلى كافة المعلومات المتعلقة بمعامالت العمالء في -1

المؤسسة   المالية ، و الحصول على هذه المعلومات في الوقت المناسب بغية تحديد 

 المعامالت و تحليلها و مراقبتها بشكل فعال.

ّسسة المالية يكون هو الشخص األساسي والمحوري في تطبيق استراتيجيات المؤ -4

 لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

دععععم وتنسعععيق عمعععل مجلعععس اإلدارة فعععي إدارة مخعععاطر المؤّسسعععة الماليعععة المرتبطعععة  -9

 بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مجاالت األعمال الفردية.

ال التأكعععد معععن أن مسعععئولية المؤسسعععة الماليعععة الشعععاملة فيمعععا يتعلعععق بمنعععع غسعععل األمعععو-6

 وتمويل اإلرهاب تتم معالجتها مركزياً.

التأكعععععد معععععن المراقبعععععة والمسعععععاءلة فعععععي مجعععععال مكافحعععععة غسعععععل األمعععععوال وتمويعععععل  -7

 اإلرهاب داخل المؤّسسة المالية. 

 ووائبهغسل األموال المسؤوليات المحّددة لمسئول اإلبالغ عن  1.8

 حّددة التالية:ملتزماً بالمسؤوليات المغسل األموال يكون مسئول اإلبالغ عن 

تلقّعععععي تقعععععارير العمليعععععات المشعععععبوهة الداخليعععععة للمؤّسسعععععة الماليعععععة، والتحقيعععععق فيهعععععا   -3

 .وتقييمها
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 إعداد تقارير العمليات المشبوهة و رفعها إلى وحدة المعلومات المالية.     -2

   العمل كحلقة وصل أساسية أو محورية بين المؤّسسة المالية ووحدة المعلومات المالية  -1

قطر المركزي والجهات األخرى في الدولة، فيما يتعلّق بمسائل مكافحة غسل  مصرفو

 األموال وتمويل اإلرهاب.

م من ِقبل وحدة المعلومات المالية  -4       التأكد من االستجابة الفورية إلى أي طلب مقدص

مصرف قطر المركزي و الجهات األخرى في الدولة، للحصول على معلومات تتعلّق و

 افحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.بمسائل مك

تلقّي النتائج المتعلقة بمكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب الصادرة من مصرف قطر  -9

 المركزي و الجهات الدولية والتطبيق على أساسها.

مراقبة مدى مالئمة وفعالية البرنامج التدريبي في المؤّسسة المالية حول مكافحة غسل  -6

 هاب.األموال وتمويل اإلر

التقارير إلى مجلس إدارة المؤّسسة المالية حول األمور المتعلقة بمكافحة غسل رفع  -7

 األموال وتمويل اإلرهاب.

المهاّم األخرى الُمسنَدة إلى مسئول اإلبالغ عن غسل األموال بموجب  كافّةممارسة  -8

 قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليمات ، أو األمور األخرى

 المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

التأكد من علم نائب مسئول اإلبالغ عن غسل األموال بالتطورات الملحوظة المتعلقة  -9

 أعاله(. (2.7( من الفقرة )8) نقطةبمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )راجع ال

و بشكل معقول و مستقل  بمسؤولياته بنزاهة غسل األموال القيامعلى مسئول اإلبالغ عن  -31

الّسيما عند استالمه تقارير العمليات المشبوهة الداخلية، والتحقيق فيها وتقييمها، و اتخاذ 

 القرار فيما يجب تقديمه من تقارير بالعمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.

وال في يحل نائب مسئول اإلبالغ عن غسل األموال محل مسئول اإلبالغ عن غسل األم -33

 ئول ــلى مســها التي تسري عــقواعد ذاتــشاغراً، و يخضع لل حالة غيابه أو كان منصبه 
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 اإلبالغ عن غسل األموال من حيث المسؤوليات. 

 التاارير المرفوعة لمجل  اإلدارة من قبل مسئول اإلبالغ عن غسل األموال  5.8

 تقارير مسئول اإلبالغ عن غسل األموال   1.5.8

لى مجلس إدارة المؤّسسة المالية أن يقّرر، بشكل منتظم، ما هي التقارير يجب ع -3

العامة التي ينبغي أن يستلمها من ِقبل مسئول اإلبالغ عن غسل األموال ، ومتى 

ينبغي أن ترفع إليه هذه التقارير، ليتمكن المجلس من الوفاء بمسؤولياته بموجب 

 هذه التعليمات .قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و

يجب على مسئول اإلبالغ عن غسل األموال أن يرفع تقريراً سنوياً إلى مجلس اإلدارة  -2

ر كحد أدنى عن كل سنة مالية ، لتمكين مجلس اإلدارة من دراسة التقرير في ظّل إطا

أدناه غير أن  (1.9.8( من الفقرة الفرعية)1نقطة )زمني محّدد، كما هو وارد في ال

من التقارير التي قد يطلبها مجلس اإلدارة أو من تلك التي يقّدمها مسئول  ذلك ال يحدّ 

 اإلبالغ عن غسل األموال بمبادرة خاصة منه في سياق قيامه بمسؤولياته. 

 التارير السووي لمسئول اإلبالغ عن مكافحة غسل األموال   2.5.8

سات واإلجراءات وفعالية السيا مالءمةيجب أن يحتوي التقرير على تقييم لمدى  -3

واألنظمة والضوابط في المؤّسسة المالية والمتعلّقة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

 اإلرهاب .

من المتطلبات و التي يجب االلتزام بها عند إعداد التقرير  ىدنأليجب أن يشتمل الحد ا -2

ى السنوي الواجب تقديمه إلى مجلس إدارة المؤّسسة المالية لكّل سنة مالية ، عل

 التفاصيل التالية: 

عدد وأنواع تقارير العمليات المشبوهة الداخلية التي رفعت إلى مسئول اإلبالغ عن  -أ

 غسل األموال.

عدد هذه التقارير التي تّم تقديمها إلى وحدة المعلومات المالية وعدد تلك التي لم تقدم  -ب

 إليها، واألسباب الكامنة وراء ذلك.



-444- 
 تعليمات مكافحة غسل األموال                                                     تعليمات اإلشراف والرقابة -السابع الباب 

         وتمويل اإلرهاب                 
  

 

 3102 سبتمبر         
 الخامسة عشرالطبعة     

 
 

ة المالية لقانون و تعليمات مكافحة غسل األموال عدد وأنواع مخالفات المؤّسس -ج

في المؤّسسة وتمويل اإلرهاب، أو للسياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط 

  المالية.

النقاط الواجب تحسينها في السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط المتعلّقة  -د

 الالزمة.بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، و اقتراحات التطوير 

م إلى  -هـ ملّخص عن التدريب الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، المقدص

 المسئولين والموّظفين في المؤّسسة المالية.

النقاط الواجب تحسينها في برنامج التدريب الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل  -و 

 اإلرهاب، واالقتراحات للقيام بالتطوير الالزم.

 وأنواع عمالء المؤسسة المالية المصنصفين ضمن فئة المخاطر المرتفعة.عدد  -ز

ملّخص عن التقّدم الُمحَرز في مجال تطبيق خطط العمل الخاصة بمكافحة غسل  -ح 

األموال وتمويل اإلرهاب، مثل دراسة التقرير السنوي من ِقبل مجلس اإلدارة، 

ى ذات صلة بمكافحة غسل فضالً عن تقييم التدريب ومراجعته، وأي مسائل أخر

 األموال وتمويل اإلرهاب.

نتائج أية مراجعات للتدقيق تتّم بتفويض من المؤّسسة المالية والمتعلّقة بالسياسات  -ط

 واإلجراءات واألنظمة و الضوابط .

 نتائج أي مراجعة أو تقييم للمخاطر والسياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط .  -ي 

 تارير السووي لمسئول اإلبالغ عن غسل األموال من قبل مجل  اإلدارةالوظر ف  ال 3.5.8

يجب على مجلس إدارة المؤّسسة المالية النظر في التقرير السنوي الذي أعّده مسئول  -3

 اإلبالغ عن غسل األموال في الوقت المناسب.

مكافحة في حال تحديد التقرير أوجه قصور في التزام المؤّسسة المالية بقانون و تعليمات  -2

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وفي البرامج التدريبية، على مجلس اإلدارة إعداد و/ أو 

 تــي الوقـــخّطة عمل وتوثيقها، وذلك بغية معالجة أوجه القصور هذه ف  ىالمصادقة عل
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 المناسب.  

يجب على مجلس اإلدارة النظر في التقرير الذي يرفعه مسئول اإلبالغ عن غسل  -1

أعاله، ضمن مهلة ال ( 2.9.8( من الفقرة الفرعية )2نقطة )بما يتوافق مع ال األموال

 من يوم انتهاء السنة المالية موضوع التقرير السنوي.  شهور( 4أربعة( شهور ) )تتعّدى 

  -األسلوب المرتكز على المخاطر : -9

 قواعد عامة  1.9

بما لعملية المراقبة،  يجب على المؤسسة المالية تطوير أسلوب مرتكز على المخاطر -3

 وعملها وعدد عمالئها وأنواع المعامالت.يتناسب 

يجب تصميم أنظمة المراقبة بحيث تسمح بالتنّبه إلى المعامالت الكبيرة أو أنماط األنشطة  -2

 البارزة أو غير المعتادة و على هذا النظام أن يشتمل على ما يلي:

تي تندرج ضمن المقاييس غير الحدود الخاصة  بعدد و نوع و حجم المعامالت ال -أ

 المتوقعة .

 الحدود الخاصة بالمعامالت النقدية وغير النقدية. -ب

يجب على المؤسسة المالية تقييم الخطر المرتبط بغسل األموال وتمويل اإلرهاب،  -1

 والناجم عن:

 أنواع عمالئها، الحاليين والمحتملين. -أ

 مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي توفّرها. -ب

 قنية المستخَدَمة حالياً والتقنية الجديدة التي قد ُتستخَدم لتحسين الخدمة.الت  -ج

يجب على المؤّسسة المالية تقييم المخاطر الُمحتَملَة الناتجة عن البنود السابق ذكرها  -4

 وتقرير االستراتيجيات الالزمة للتخفيف من هذه المخاطر.

 بغسل األموال وتمويل اإلرهاب موهجية التاييم للحّد من التهديدات المرتبطة   2.9

يجب على المؤّسسة المالية اعتماد منهجية تقييم التهديدات بغية التخفيف من مخاطر  -3

 ةــغسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتكون هذه المنهجية متناسبة مع حجم المؤّسسة المالي
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 ونوع أعمالها  مخاطرها. 

صرف قطر المركزي أّن منهجيتها لتقييم على المؤّسسة المالية أن تتمّكن من اإلثبات لم -2

 المخاطر قادرة على ما يلي: 

 تقييم نوع المخاطر في عالقة العمل مع كّل عميل. -أ

مة علعععى التنّبعععه إلعععى التغييعععرات التعععي تطعععرأ علعععى المخعععاطر المرتبطعععة  -ب أنهعععا ُمَصعععمص

بغسعععل األمعععوال وتمويعععل اإلرهعععاب فعععي المؤّسسعععة الماليعععة، والمخعععاطر الناجمعععة ععععن 

ات والخعععدمات الجديعععدة التعععي تعععدخلها المؤّسسعععة الماليعععة، وععععن اعتمعععاد تقنيعععات المنتجععع

 جديدة في توفير الخدمات من قبل المؤّسسة المالية.

أعععععاله، علععععى المؤّسسععععة ( 2.2.9نقطععععة )ب( مععععن الفقععععرة الفرعيععععة )اسععععتناداً إلععععى ال -ج

ارة الماليعععععة أن تكعععععون قعععععادرة علعععععى اإلثبعععععات أّن ممارسعععععتها العامعععععة المتعلّقعععععة بعععععإد

 مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب مطابقة لمنهجيتها في تقييم التهديدات.

 توصيف المخاطر ف  عالقة العمل  3.9

عنععععد وضععععع توصععععيف المخععععاطر فععععي عالقععععة العمععععل التععععي تععععربط المؤّسسععععة الماليععععة  -3

 -بالعميل، على المؤّسسة المالية أن تنظر في عناصر المخاطر األربعة التالية:

 ل؛مخاطر العمي -أ

 مخاطر المنتج؛ -ب

 ؛مخاطر قنوات تقديم الخدمة -ج

 مخاطر دوائر االختصاص أو المنطقة الجغرافية. -د

على المؤّسسة المالية أن تقّيم وتحّدد أيضاً أي مخاطر أخرى قد تّتصل بمختلف أنواع  -2

عالقات األعمال، آخذة باالعتبار حجم أعمال المؤّسسة وتعقيداتها وطبيعتها، وكذلك 

 الئها.أعمال عم

ي ـواردة فـة الـيترّتب على المؤّسسة المالية أن تأخذ بعين االعتبار المخاطر األربع -1

 رــ( أعاله، وذلك من أجل التوصل إلى توصيف مخاط1.9) فقرة( من ال2( و)3) نـنقطتيال
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 عالقة العمل. 

دى لى توصيف المخاطر الخاص بعالقة العمل لتقّرر مإيجب أن تستند المؤّسسة المالية  -4

 شّدة اإلجراءات التي ستّتخذها على صعيد العناية الواجبة والمراقبة المستمّرة. 

  -مخاطر العمالء : -11

 تاييم مخاطر العمالء  1.11

و غيرها  وتمويل اإلرهاب على المؤّسسة المالية أن تقّيم وتوّثق مخاطر غسل األموال -3

 مالء.من األنشطة غير المشروعة التي يشكلها مختلف أنواع الع

يجب أن تكون شّدة تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمّرة المطلوبة لنوع محّدد من  -2

 العمالء متناسبة مع درجة المخاطر الظاهرة أو المحتملة التي تشكلها العالقة مع العميل.

 السياسات واإلجراءات لمعالجة مخاطر العمالء  2.11

ات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الالزمة على المؤّسسة المالية أن تمتلك السياس -3

لمعالجة المخاطر المحّددة المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب وغيرها من األنشطة 

 غير المشروعة التي يشكلها مختلف أنواع العمالء.

على المؤّسسة المالية أن تشتمل سياستها وإجراءاتها على المنهجية المعتَمَدة لتحديد  -2

 الء ومخاطرهم، استناداً إلى مصادر دخلهم وثروتهم.توصيف العم

على المؤّسسة المالية أن تمتلك إجراءات مشددة للعناية الواجبة والمراقبة المستمّرة في  -1

حال اشتبهت بأّن أحد العمالء هو فرد، أو جمعية خيرية، أو منّظمة غير هادفة للربح، 

مة إرهابية أو لها صلة بها، أو في ترتبط  بأعمال إرهابية أو بتمويل اإلرهاب أو منظّ 

حال كان الفرد أو الكيان خاضعاً لعقوبات أو مبادرات دولية أخرى تتصل  بمسائل 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

بصرف النظر عن نتيجة تصنيف مخاطر العميل، على المؤّسسعة الماليعة أن تععّزز تعدابير  -4

            (1نقطععة)ال المشععددة علععى العمععالء المععذكورين فععيالعنايععة الواجبععة والمراقبععة المسععتمرة 

 . أعاله (2.31من الفقرة )
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ال يجب أن يتخذ قرار بالدخول في عالقة عمل مع منّظمات غير هادفة للربح أو عمالء  -9

يتطلّبون تدابير العناية الواجبة المشّددة إال بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة وبعد 

 ات المشّددة المذكورة.استكمال اإلجراء

 التدابير الخاصة باألشخاص السياسيين ممثل  المخاطر  3.11

على المؤّسسة المالية اعتماد التدابير التالية لتخفيف المخاطر المرتبطة بإنشاء عالقة العمل   

 مع األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والحفاظ عليها:

اسة للقبول بعميل يكون شخصاً سياسياً ممثالً يجب أن تقوم المؤّسسة المالية بإنشاء سي -3

 للمخاطر، مع األخذ في االعتبار المخاطر المرتبطة بالسمعة وغيرها من المخاطر.

يجب أن تمتلك المؤّسسة المالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الواضحة  -2

 من أجل إقامة عالقة العمل مع األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

ى المؤّسسة المالية إنشاء نظام مناسب إلدارة المخاطر والحفاظ عليه، وذلك لتقّرر عل -1

ما إذا كان العميل القائم أو المحتمل أو المستفيد الحقيقي من عميل قائم أو محتمل هو 

شخص سياسي ممثل للمخاطر و إن تشتمل هذه التدابير على طلب المعلومات ذات 

ى المعلومات المتاحة للعامة، و الوصول إلى أو الصلة من العمالء، و الرجوع إل

الرجوع إلى قواعد البيانات التجارية اإللكترونية الخاصة باألشخاص السياسيين ممثلي 

 المخاطر .

إّن قرار المؤّسسة المالية الدخول في عالقة العمل مع األشخاص السياسيين ممثلي  -4

جبة اتخاذ تدابير العناية الوا المخاطر ُيّتخذ فقط بعد موافقة مجلس اإلدارة، وبعد

 .المشددة المشّددة و اعتماد الرقابة 

فعععي حعععال تعععّم االكتشعععاف، فعععي وقعععت الحعععق، أّن العميعععل القعععائم أو المسعععتفيد الحقيقعععي  -9

معععن العميعععل القعععائم هعععو فعععي الحقيقعععة معععن األشعععخاص السياسعععيين ممثلعععي المخعععاطر أو 

تسعععتمّر ولكعععن فقعععط  أصعععبح هعععذا العميعععل معععن هعععؤالء األشعععخاص، يجعععوز للعالقعععة أن

 بموافقة من مجلس اإلدارة.
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على المؤّسسة المالية أن تنشئ منهجية محّددة وأن تّتخذ التدابير الالزمة لمعرفة  -6

مصادر ثروة وأموال العمالء والمستفيدين الحقيقيين الذين تّم تحديدهم على أّنهم 

 أشخاص سياسيون ممثلو المخاطر.

 ثلو المخاطر موضع مراقبة مستمّرة مشددة.يجب أن يكون األشخاص السياسيون مم -7

عملية تاييم المخاطر للكياوات االعتبارية، والترتيبات و التسهيالت الااوووية،  1.11

 الستئماوية، والووادي والجمعيات والصواديق ا

لمؤّسسة المالية على الخاصة بايجب أن تشتمل عمليات ومنهجية تقييم المخاطر  -3

ها الكيانات االعتبارية، والترتيبات والتسهيالت القانونية، تحديد المخاطر التي تفرض

والتي قد تضّم الشركات، والشراكات ، والصناديق االستئمانية، ووكاالت المساهمة، 

 والتوكيالت القانونية، و ما إلى ذلك .

في تقييم المخاطر التي تشكلها الكيانات االعتبارية أو الترتيبات أو التسهيالت  -2

ذه، على المؤّسسة المالية أن تضمن أّن المخاطر الناشئة عن المستفيدين القانونية ه

الحقيقيين، أو المسئولين، أو المساهمين، أو األمناء، أو المتصرفين، أو المستفيدين، 

أو المدراء أو أي كيانات أخرى ذات صلة تظهر في توصيف مخاطر الكيانات أو 

 الترتيبات أو التسهيالت.

مخاطر الناشئة عن  الصناديق االستئمانية، على المؤّسسة المالية أن في إطار تقييم ال -1

تأخذ في االعتبار مختلف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الناشئة عن 

الصناديق االستئمانية ذات األحجام واألنشطة المختلفة و يجب تقييم ذلك على ضوء 

م صناديق استئمانية ألغراض غرض الصناديق االستئمانية )على سبيل المثال، قد ُتقا

محدودة أو قد تكون لها سلسلة محدودة من األنشطة، فيما لبعض الصناديق 

 االستئمانية أنشطة موّسعة، بما في ذلك صالت مالية في دوائر اختصاص أخرى(.

في تقييم مخاطر النوادي والجمعيات، على المؤّسسة المالية أن تأخذ في االعتبار  -4

 ن ــنجم عـــي قد تـــاب التـــلمرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهالمخاطر المحتملة ا
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 العالقات مع هذا النوع من العمالء ومختلف مجاالت أنشطتهم. 

يجب أن يشتمل توصيف المخاطر على رصد للمخاطر التي تفرضها كيانات كهذه  -9

 من خالل تقليص الشفافية أو عبر زيادة القدرة على إخفاء المخاطر. 

  -مخاطر الموتج :. 11

 تاييم مخاطر الموتج 1.11

على المؤّسسة المالية أن تقوم بتقييم وتوثيق مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -3

وغيرها من األنشطة غير المشروعة الناشئة عن المنتجات التي تقّدمها أو تقترح تقديمها 

نتجات التحويالت إلى عمالئها و قد تشتمل هذه المنتجات على حسابات التوفير، وم

 المالية اإللكترونية، حسابات الدفع المراسلة، والحواالت البرقية، وما إلى ذلك.

يجب أن تكون شّدة تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمّرة المطلوبة بالنسبة إلى كّل  -2

نوع من أنواع المنتجات متناسبة ومتوازية مع درجة المخاطر الظاهرة والمحتملة التي 

 شكلها كّل نوع من أنواع المنتجات.ي

 السياسات واإلجراءات الخاصة بمخاطر الموَتج 2.11

يجعععععععععب أن تتمّتعععععععععع المؤّسسعععععععععة الماليعععععععععة بالسياسعععععععععات واإلجعععععععععراءات واألنظمعععععععععة  -3

والضعععععععوابط الالزمعععععععة لمعالجعععععععة المخعععععععاطر المحعععععععّددة المّتصعععععععلة بغسعععععععل األمعععععععوال 

تنعععععتج عععععععن وتمويعععععل اإلرهعععععاب وغيرهعععععا معععععن األنشععععععطة غيعععععر المشعععععروعة التعععععي 

مختلععععععف أنععععععواع المنتجععععععات التععععععي تقععععععّدمها المؤّسسععععععة الماليععععععة أو تقتععععععرح تقععععععديمها 

 إلى عمالئها. 

علعععععى المؤّسسعععععة الماليعععععة أن تتمّتعععععع بمنهجيعععععة يعععععتّم علعععععى أساسعععععها تصعععععنيف عالقعععععة  -2

اً إلعععععى األنعععععواع المختلفعععععة معععععن المنتجعععععات اسعععععتنادالعمعععععل التعععععي تربطهعععععا بعمالئهعععععا 

 إليهم. التي تقّدمها أو تقترح تقديمها 

 الموتجات بأسماء وهمية أو مزّورة أو بدون أسماء 3.11

  يجب على المؤّسسة المالية أالّ تسمح باستخدام أي من منتجاتها باسم وهمي أو مزّور

 أو من دون تحديد االسم .   
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 العالقة المصرفية بالمراسلة  1.11

مصرفية بالمراسلة مع  قبل أن تقوم مؤّسسة مالية )المؤسسة المراِسلة( بإنشاء عالقة -3

 مؤّسسة مالية في دائرة اختصاص أجنبية )المؤسسة المجيبة( ، عليها أن تنفّذ ما يلي:

جمع المعلومات الكافية عن المؤسسة المجيبة لفهم طبيعة عملها )مثالً عن طريق              -أ

م ( ؛  استبيان منظص

 مجيب ؛ملكية واإلدارة في المصرف الالجمع المعلومات حول هيكل  -ب

جمع المعلومات حول أبرز أنشطة األعمال التي يقوم بها المصرف المجيب  -ج

وموقعها )مثالً إذا كان في دائرة اختصاص تلتزم بتوصيات مجموعة العمل 

 المالي( فضالً عن مقر الشركة األم أينما تنطبق . 

 الغرض من فتح الحساب؛   -د

، اّتخاذ القرار حول سمعة المصرف استناداً إلى المعلومات المتاحة للعامة -هـ

 المجيب ونوعية اإلشراف و التعليمات التي يخضع لهما؛

تقييم السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط المتعلّقة بمكافحة غسل  -و

األموال وتمويل اإلرهاب في المؤّسسة المالية المجيبة، واتخاذ القرار فيما إذا 

 ؛كانت وافية وفّعالة

 على موافقة مجلس اإلدارة إلنشاء عالقة مصرفية بالمراسلة؛ الحصول  -ز

 على المؤّسسة المالية المراسلة ضمان والتأّكد مّما يلي:  -ح

فيما يتعلّعق بعمعالء المؤسسعة الماليعة المجيبعة العذين لعديهم إمكانيعة الوصعول  -3

المباشــععـر إلععى حسععابات المؤسسععة الماليععة المراسععلة، التأّكععد مععن أّنهععم ذات 

 تدابير العناية الواجبة تجاههم وتم التحقق منهم؛ اذالعمالء الذين تّم اّتخـ

 أّن المؤسسة المالية المجيبة تقوم بالمراقبة المستمّرة ؛ -2

أّن المؤسسعة الماليعة المجيبعة سعتكون قعادرة علعى تعوفير الوثعائق أو البيانعات أو  -1

 ة ـمراقبــــواجبة والــناية الـــلعير اـــدابــــار تـــي إطــعلومات المستوفاة فـالم
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المستمّرة إلى المؤسسة المالية المراسلة عند طلبها، وذلك ضمن فترة زمنيعة 

 مقبولة.

 قبل إقامة عالقة عمل، على المؤسسة المالية المراسلة األخذ في االعتبار ما يلي:  -2

نية أو ما إذا كانت المؤسسة المالية المجيبة قد خضعت ألي تحقيق أو دعوى مد -أ

 جنائية مّتصلة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب

 المركز المالي للمؤسسة المالية المجيبة. -ب

ما إذا كانت المؤسسة المالية المجيبة خاضعة لتنظيم وإشراف جهة رقابية أو  -ج

 حكومية توازي مصرف قطر المركزي في دائرة االختصاص المحلّية.

تعمل ضمنها المؤسسة المالية المجيبة تتمّتع ما إذا كانت دائرة االختصاص التي  -د

 بنظام فّعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

فععي حععال كانععت المؤسسععة الماليععة المجيبععة شععركة تابعععة لكيععان اعتبععاري آخععر، علععى  -1

المؤسسععة الماليععة المراسععلة البحععث عععن معلومععات حععول هععذا الكيععان، ومكانععه ومقععّره، 

الكيععان خاضعععاً لإلشععراف مععن ِقبععل جهععة رقابيععة أو هيئععة  وسععمعته، ومععا إذا كععان هععذا

حكومية تعوازي الجهعة اإلشعرافية ضعمن دائعرة االختصعاص المحلّيعة ) مصعرف قطعر 

المركزي (  و ذلك ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويعل اإلرهعاب، ومعا إذا كانعت 

لمكافحععة  دائععرة االختصععاص التععي يعمععل ضععمنها الكيععان االعتبععاري تملععك نظامععاً فّعععاالً 

     السععععيطرة و الهيكععععل اإلرهععععاب، باإلضععععافة إلععععى الملكيععععة وغسععععل األمععععوال وتمويععععل 

لملكيععة أو سععيطرة أو  اً اإلداري ، بمععا فععي ذلععك بعععض األوجععه مثععل مععا إذا كععان خاضععع

 إدارة شخص سياسي ممثل للمخاطر.

، في حال كانت المؤسسة المالية المجيبة تعمل ضمن دائرة اختصاص عالية المخاطر -4

على المؤسسة المالية المراسلة إجراء مراقبة مستمّرة مشددة على المعامالت الجارية 

 بموجب هذه العالقة، كما عليها مراجعة العالقة سنوياً.
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قامة عالقة مصرفية إضافية قبل إن تتخذ تدابير أيجب على المؤسسة المالية  -9

كّل من المؤّسسة بالمراسلة تتضمن اّتفاق خّطي ينّص على مسؤوليات وواجبات 

المالية المراسلة والمجيبة فيما يتعلّق بالكشف عن عمليات غسل األموال و تمويل 

 اإلرهاب والمراقبة.

 المصارف الوهمية 5.11

ال يجععععععوز أن تقععععععيم المؤّسسععععععة الماليععععععة أو تسععععععتمر فععععععي عالقععععععة العمععععععل مععععععع  -3

مصعععععارف لعععععيس لهعععععا وجعععععود معععععاّدي أو إدارة فعالعععععة تتخعععععذ القعععععرارات المهمعععععة 

ائعععععععرة االختصعععععععاص المعععععععرّخص لهعععععععا فيهعععععععا وال تتبعععععععع ألي مجموععععععععة فعععععععي د

 مالية خاضعة لإلشراف الفعال الموحد )المصارف الوهمية( .

يجعععععععب علعععععععى المؤسسعععععععة الماليعععععععة رفعععععععع تقعععععععارير العمليعععععععات المشعععععععبوهة إلعععععععى  -2

وحععععععدة المعلومععععععات الماليععععععة فععععععي حععععععال اتصععععععل بهععععععا مصععععععرف وهمععععععي أو أي 

أسعععععععباب وجيهعععععععة بأّنهعععععععا  مؤّسسعععععععة تشعععععععتبه المؤّسسعععععععة الماليعععععععة بنعععععععاًء علعععععععى

 مصرف وهمي.

علعععععى المؤسسعععععة الماليعععععة ععععععدم العععععدخول أو االسعععععتمرار فعععععي عالقعععععة عمعععععل معععععع  -1

مؤّسسعععععات ماليعععععة مجيبعععععة فعععععي دائعععععرة اختصعععععاص أجنبيعععععة ، وذلعععععك إن كانعععععت 

معععععن قبعععععل بنعععععوك مسعععععّجلة فعععععي دوائعععععر اختصعععععاص  تسعععععمح باسعععععتخدام حسعععععاباتها

ة خاضعععععععة لععععععيس لهععععععا فيهععععععا وجععععععود مععععععاّدي و ال تتبععععععع ألي مجموعععععععة ماليعععععع

د.  لإلشراف الفّعال الموحص

 حسابات الدفع المراسلة 5.11

متععععى اقتضععععت العالقععععة بالمراسععععلة االحتفععععاظ بحسععععابات الععععدفع المراسععععلة ، يجععععب  -3

علعععى المؤسسعععة الماليعععة التأّكعععد معععن األمعععور المعععذكورة أدنعععاه ) ينطبعععق هعععذا األمعععر 

سعععة الماليعععة بالتحديعععد نظعععراً إلعععى أّنعععه، وفقعععاً لعالقعععة المراسعععلة، يملعععك عميعععل المؤس

المجيبععععة، والععععذي لععععيس عمععععيالً للمؤسسععععة الماليععععة المراِسععععلة، إمكانيععععة الوصععععول 

 المباشر إلى حساب المؤسسة المالية المجيبة ( :
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أّن المؤسسة المالية المجيبة قامت بكافّة اإلجراءات العادية الخاصة بالعناية  -أ

ابات المؤسسة المالية حس ىالواجبة تجاه عمالئها الذين يتمّتعون بالنفاذ المباشر إل

 المراِسلة.

 أّنها تزاول مراقبة مستمّرة على العميل.  -ب

أّن المؤسسة المالية المجيبة تستطيع توفير المعلومات ذات الصلة الخاصة بتحديد  -ج

 هوية العميل عند طلب المؤسسة المالية المراِسلة.

مجيبة الوثائق أو في حال طلبت المؤسسة المالية المراِسلة من المؤسسة المالية ال -2

أعاله، وتخلّفت  (6.33) من الفقرة (3نقطة )البيانات أو المعلومات المذكورة في ال

المؤسسة المالية المجيبة عن تلبية هذا الطلب، على المؤسسة المالية المراِسلة أن 

 تبادر إلى إنهاء إمكانية وصول العميل إلي حساباتها.

 التوكيل 6.11

ل إليه التحّكم بأصول الموّكل، على المؤّسسة المالية ضمان ما حين يسمح التوكيل للموك

 يلي:

ل لتدابير العناية الواجبة قبل أن تدخل أو تشترك الموّكل إليه إخضاع كّل من  .3 والموكِّ

 في أي معاملة تتضّمن توكيالً.

 اعتبار الموّكل إليه والموّكل عميلَين لديها. .2

 أدوات قابلة للتداول لحاملها 8.11

مؤّسسة المالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط ن تكون لدى اليجب أ -3

الوافية للعناية الواجبة الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالنسبة إلى 

المخاطر المرتبطة باستخدام األدوات القابلة للتداول لحامله كلما كان ذلك ينطبق على 

 المؤسسة المالية.

ؤّسسة المالية أو تشترك في معاملة تتضّمن تحويل أداة قابلة  للتداول قبل أن تدخل الم -2

 غرض دفعــلها بـلحاملها إلى نموذج مسّجل، أو تسليم قسائم عن أداة قابلة للتداول لحام
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على المؤسسة المالية أن تطّبق تدابير العناية األرباح أو المكافآت أو رأس المال، 

داة و/ أو أي مستفيد حقيقي و يجب اعتبار حامل األداة الواجبة المشّددة على  حامل األ

 وأي مستفيد حقيقي كعميلين لدى المؤّسسة المالية. 

 وخدمات تحويل األموال أو الايمة.الحواالت البرقية  9.11

التي  ، وخدمات تحويل األموال أو القيمة  يجب تطبيق هذا البند على الحواالت البرقية

أو ما يعادل هذا المبلغ ر.ق(  4111)لاير قطري الف( )أربعة آتزيد قيمتها عن 

بالعمالت األجنبية في حينه ، سواء كانت المؤسسة المالية هي من أرسلت أو تلّقت هذه 

 التحويالت. 

 و ال يطّبق هذا البند في الظروف التالية:

حين تتّم المعاملة من خالل استخدام بطاقة السحب أو االئتمان، وحين يرافق رقم  .3

بطاقة كّل التحويالت الناشئة عن المعامالت، وعندما ال ُتستعَمل البطاقة كنظام ال

 للدفع من أجل تنفيذ تحويل مالي؛

حين يتّم التحويل من مؤّسسة مالية إلى أخرى وإذا كان ِكال من المنشئ و المستفيد  .2

 مؤّسستين ماليتين تتصّرفان لحسابهما الخاص. 

 الصادرة حواالتال 1.9.11

ى المؤسسة المالية إدخال كافّة تفاصيل المعلومات المطلوبة الخاصة بالمنشئ يجب عل -3

 و المصاحبة لتحويالت األموال اإللكترونية التي تجريها بالنيابة عن عمالئها.والمستفيد 

على المؤّسسة المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة فيما يخّص المعلومات التي يجب  -2

لمنشئ )كامل المعلومات عن الشخص المنشئ( الذي يقوم الحصول عليها من الشخص ا

 بالتحويالت الخارجية، بما في ذلك: 

 ؛اسم منشئ التحويل -أ

 أو الرقم المميز في حالة عدم وجود حساب؛* رقم الحساب -ب

 رقم بطاقة الهوية أو جواز السفر؛ -ج

 العنوان؛ -د

 رقماً مرجعياً مميزاً خاصاً في المصرف، على المصارف وضع نظام يمنح المنشئ  لم يكن طالب التحويل يملك حساباً  * في حالة 
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 حال توفّره(؛ معلومات عن المستفيد )االسم، العنوان، رقم الحساب في -هـ

 غرض التحويل. -و

المؤّسسة المالية التحقّق من كافّة المعلومات وفقاً لإلجراءات والتدابير  على -1

المنصوص عليها، وذلك قبل إجراء أي عملية تحويل و فيما يتعلّق بحوالة الحزمة 

الواحدة، على المؤّسسة المالية )حسب كّل حالة( أن تدرج رقم حساب المنشئ ) طالب 

 حويل(  أو رقمه المميز في حالة عدم وجود حساب باسمه، شرط أن:الت

تحتفظ المؤّسسة المالية بكامل المعلومات الخاصة بالمنشئ ) طالب التحويل ( كما  -أ

 أعاله. (3.9.33) ( من الفقرة الفرعية2نقطة )منصوص عليه في ال هو

المؤّسسة المالية  تكون المؤّسسة المالية قادرًة على توفير المعلومات الالزمة إلى -ب

عمل اعتباراً من تاريخ تلقّي أي طلب  أيام( 1)ثالثة( أيام )المستلمة خالل مهلة 

 بهذا الخصوص.

تكون المؤّسسة المالية قادرًة على االستجابة الفورية ألي أمر صادر عن الجهات  -ج

 الرسمية المختّصة بشأن طلب االطالع على هذه المعلومات.

ماليععععععة التأكععععععد مععععععن عععععععدم تجميععععععع التحععععععويالت غيععععععر يجععععععب علععععععى المؤّسسععععععة ال -4

الروتينيععععععة بحزمععععععة واحععععععدة إذ إّن الحزمععععععة الواحععععععدة قععععععد تزيععععععد مععععععن مخععععععاطر 

غسعععععععل األمعععععععوال وتمويعععععععل اإلرهعععععععاب فعععععععي المؤّسسعععععععة الماليعععععععة و ال تنطبعععععععق 

التزامععععععات الحزمععععععة الواحععععععدة هععععععذه علععععععى التحععععععويالت التععععععي تجريهععععععا مؤّسسععععععة 

ل عمليعععععات الصعععععرف األجنبعععععي ماليعععععة تعمعععععل لحسعععععابها الخعععععاص ، مثعععععل فعععععي حعععععا

 الفورية. 

 الواردة حواالتال 2.9.11

على المؤّسسة المالية وضع أنظمة فّعالة لرصد أي معلومات ناقصة ذات صلة  -3

 .وبالمستفيد )مستلم التحويل(بالمنشئ )طالب التحويل( 

 اتــعلومافّة المــقديم كــت والةـللحدرة ـــمصالة ـهـن الجـعلى المؤّسسة المالية أن تطلب م -2
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عن القيام بذلك، يترّتب على  للحوالةمصدرة الالناقصة، وفي حال تخلّفت الجهة 

المؤّسسة المالية اّتخاذ التدابير المناسبة استناداً إلى تقييم توصيف المخاطر، بما في 

 ذلك رفض التحويل.

على المؤّسسة المالية أخذ هذه الظروف في االعتبار لدى تقييمها مدى االشتباه  -1

المعاملة وإحالة الموضوع إلى مسئول اإلبالغ عن غسل األموال لينظر فيه ويقّرر ب

 ما إذا كان من المالئم إبالغ وحدة المعلومات المالية بذلك أم ال. 

 التزامات المؤّسسة المالية الوسيطة -3.9.11

عند أداء المؤّسسة المالية دورها كمؤّسسة وسيطة لتنفيذ التحويل )أي أّنها ليست  -3

 المؤّسسة المالية المصدرة أو المستلمة (، عليها إبقاء كاّفة المعلومات مرفقًة بالتحويل.

في حال لم تتمّكن المؤّسسة المالية من الحصول على المعلومات المرفقة بالتحويل  -2

)ألسباب فنية(، عليها إبقاء كّل المعلومات األخرى متاحًة، سواء كانت هذه المعلومات 

 لة.كاملة أم غير كام

أو عن  في حال تلّقت المؤّسسة المالية الوسيطة معلومات غير مكتملة عن المنشئ -1

، عليها إعالم المؤّسسة المالية المستلمة بالمعلومات الناقصة عند إجراء المستفيد

 التحويل. 

في الحاالت التي تمنع فيها القيود الفنية إرسال كافة المعلومات الخاصة بالمنشئ  -4

ا)أو المصاحبة لخدمة مع حوالة برقية محلية مرتبطة به البرقية المصاحبة للحوالة

، يجب على  تحويل األموال أو القيمة مع خدمة أموال أو قيمة محلية مرتبطة بها(

المؤسسة المالية الوسيطة المستلمة أن تحتفظ بسجل يتضمن كافة المعلومات التي 

 سنوات( 9)  )خمس( سنواتلمدة المنشئة تلقتها من المؤسسة المالية 

 الموّظمة غير الهادفة للربح 11.11

يجب على المؤّسسة المالية أالّ تقّدم أي خدمات مالية إلى المنّظمات غير الهادفة للربح                     

مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية واإلنسانية والتعاونية والمهنية، إالّ إذا تّمت تلبية 

 المتطلّبات التالية:
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ول على كّل بيانات تحديد هوية العميل مثل اسم الجمعية أو المؤسسة، والشكل الحص -1

القانوني، وعنوان المركز الرئيسي والفروع، وأنواع األنشطة، وتاريخ التأسيس، 

وأسماء وجنسيات الممّثلين المفوضين بالوصول إلى الحساب، وأرقام الهواتف، 

ل، وموافقة الجهة المختّصة على وهدف عالقة العمل، ومصادر واستخدامات األموا

فتح الحساب في المؤسسة المالية، وأي معلومات أخرى تطلبها الجهة المختّصة 

 االجتماعية(. العمل والشؤون)وزارة 

التحقّق من وجود المؤسسة أو الجمعية ومن شكلها القانوني من خالل المعلومات  -2

 الموجودة في المستندات الرسمية الخاصة بها. 

على المستندات الداِعمة التي تشير إلى وجود تفويض صادر عن الجمعية الحصول  -1

أو المؤسسة لصالح األشخاص المفوضين بالوصول إلى الحساب، باإلضافة إلى 

ضرورة تحديد الممثل عنها وفقاً إلجراءات تحديد هوية العميل المنصوص عليها في 

 هذه التعليمات.

  -المخاطر البيوية أو مخاطر قووات تاديم الخدمة : -12

 تاييم المخاطر البيوية 1.12

ق مخاطر غسل األموال وتمويل  -3 ّّ يجب على المؤّسسة المالية أن تقّيم وتوّث

اإلرهاب وغيرها من األنشطة غير المشروعة التي تشكلها اآلليات، والمعامالت 

لكترونية األُخرى التي يتّم من خاللها بدء المصرفية اإللكترونية، والمعامالت اإل

 عالقة العمل ومزاولتها واالستمرار فيها.

يجب أن تكون شّدة تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمّرة فيما يتعلّق بواجهة  -2

بينية محّددة مالئمة ومتناسبة مع درجة المخاطر الظاهرة والمحتملة التي قد تشكلها 

  نية.هذه الواجهة البي

 السياسات واإلجراءات الخاصة بالمخاطر البيوية 2.12

 ة ـوابط لمعالجــيجب أن تضع المؤّسسة المالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والض -3
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المحّددة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب أو أي أنشطة أخرى غير مشروعة  المخاطر

لتكنولوجية التي يتّم من خاللها بدء يشكلها مختلف أنواع الواجهات البينية والتطورات ا

 عالقة العمل ومزاولتها واالستمرار فيها.

   يجب أن تشمل السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط تدابير ترمي إلى: -2

منع سوء استخدام التطّورات التكنولوجية في إطار غسل األموال وتمويل  -أ

 اإلرهاب.

طة بعالقة العمل التي ال تتم أو المعامالت التي ال إدارة المخاطر المحّددة المرتب  -ب

 تتّم وجهاً لوجه.

يجب أن تشمل المؤّسسة المالية في منهجية إجراءاتها كيفية تصنيف العمالء فيما  -1

 يتعلّق بالواجهة البينية التي يتّم من خاللها بدء عالقة العمل ومزاولتها و استمرارها.

 ّم وجهاً لوجه والتاويات الحديثةعالقات األعمال الت  ال تت 3.12

يمكععععن أن تكععععون عالقععععة العمععععل أو المعععععامالت التععععي ال تععععتّم وجهععععاً لوجععععه أيععععا مععععن   -3

 األنواع التالية:

مختلععععف أنععععواع العالقععععات أو المعععععامالت التععععي يععععتّم إبرامهععععا عبععععر اإلنترنععععت، أو  -أ

 وسائل تقنية متطورة أخرى. 

عبر اإلنترنت، واستخدام آالت  فيرها أو ومزاولتهاالخدمات أو المعامالت التي يتّم تو -ب

 الصّراف اآللي، وما إلى ذلك.

معامالت نقاط البيع اإللكترونية، أو استخدام البطاقات ذات القيمة المدفوعة مسبقاً أو  -ج

 القابلة للتعبئة أو المّتصلة بالحساب.

علّقة بهذه األنواع من يجب أن تتضّمن السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط المت -2

الحسابات طلب وثائق إضافية لتحديد الهوية، وتطبيق تدابير إضافية للتحقّق من صحة 

   الوثائق المقدمة، وتطوير االتصال المستقّل، وما إلى ذلك.

                              نـــــكـي يمـــّعالة التـفـــيجب أن يكون لدى المؤّسسة المالية تدابير العناية الواجبة المحددة وال -1
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تطبيقها على العمالء الذين ال يتّم التعامل معهم وجهاً لوجه. و تحديدا يجب على المؤّسسة 

المالية إرساء التدابير الالزمة للتأّكد من أّن العميل هو الشخص الذي يّدعيه ومن أّن 

سبيل المثال ال الحصر،  العنوان المزّود هو بالفعل عنوانه. وقد تشمل هذه التدابير، على

 ما يلي:

اتصال هاتفي بالعميل المتقّدم بالطلب، على رقم منزل أو وظيفة أو عمل سبق  -أ

 التحقّق منه بصورة مستقلّة.

 االتصال برّب العمل للتأّكد من التوظيف وذلك بعد موافقة العميل. -ب

 الحصول على تفاصيل الراتب بطريقة رسمية، الخ.  -ج

سة المالية التي تسمح بإتمام عمليات الدفع من خالل خدمات الشبكة على المؤسّ  -4

اإللكترونية أن تتأكد من أّن المراقبة على هذه المعامالت هي ذاتها المتبعة في خدماتها 

األخرى وأّن لديها منهجية مرتكزة على المخاطر لتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل 

 .اإلرهاب الناشئة عن مثل هذه الخدمات

يجب على المؤّسسة المالية مراجعة التعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي من  -9

والمعامالت المصرفية  وقت إلى آخر فيما يتعلّق بمخاطر التكنولوجيا الحديثة

اإللكترونية، ويجب التأكد من االلتزام بأية تعليمات خاصة بالمعامالت المصرفية 

 ركزي. اإللكترونية يصدرها مصرف قطر الم

 االعتماد على طرف ثالث 1.12

يجب على أي مؤّسسة مالية أن تقبل فقط العمالء الذين تّم تعريفهم إليها من قبل مؤّسسات  -3

مالية أخرى أو وسطاء قد خضعوا لتدابير العناية الواجبة الموازية لإلجراءات المعتمدة 

 من مجموعة العمل المالي.

أي جزء من تدابير العناية الواجبة إلى مؤّسسة مالية أخرى  عندما تفّوض المؤّسسة المالية -2

أو وسيط آخر، وهما طرف ثالث، أو تعتمد عليهما في ذلك، تبقى المسؤولية النهائية 

من القانون رقم  )11(إلى  )22(لتلبية متطلّبات العناية الواجبة وفقاً ألحكام المواد من 
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بة على المؤّسسة المالية المعنية وليس على وألحكام هذه التعليمات مترتّ  2131لسنة  )4(

 الطرف الثالث.

عندما تعتمد مؤّسسة مالية على أطراف ثالثة لتأدية بعض عناصر تدابير العناية الواجبة،  -1

عليها أن تحصل فوراً من الطرف الثالث على الوثائق والمعلومات الالزمة المتعلّقة بأوجه 

الخطوات المالئمة للتأّكد من أّن بيانات تحديد الهوية  عملية العناية الواجبة، وأن تّتخذ

وغيرها من الوثائق المطلوبة في إطار عملية العناية الواجبة تتوافق مع إجراءات تحديد 

 هوية العمالء.

يجب على المؤسسة المالية أن ُتنشئ قناة اتصال مباشرة مع العميل بعد طلب الوثائق  -4

 ف الثالث.والمعلومات والتوصيات من الطر

عندما يكون لدى المؤسسة المالية فروع أو شركات تابعة في دائرة اختصاص أجنبية،  -9

عليها أن تأخذ في االعتبار في أي من دوائر االختصاص يمكنها أن تعتمد على طرف 

ثالث بالنسبة إلى التعريف بالعميل ، وذلك باالستناد إلى المعلومات المتوفّرة حول ما إذا 

 الدول تطّبق توصيات مجموعة العمل المالي بصورة وافية  .كانت هذه 

يجب على المؤّسسة المالية قبل أن تعتمد على األطراف الثالثة، فيما يخص بالتعريف  -6

جميع تدابير العناية الواجبة  بالعميل، أن تحصل على إثبات خطي من الجهة المعّرفة بأنّ 

قد اّتبعت وتّم تحديد الهوية والتحقق  )فاتف( التي تتطلّبها توصيات مجموعة العمل المالي

 منها. 

عنعععععععدما ال تكعععععععون المؤّسسعععععععة الماليعععععععة راضعععععععية معععععععن التعععععععزام الجهعععععععة المعّرفعععععععة  -7

عليهععععععا أن تقععععععوم بنفسععععععها  )فععععععاتف(بمتطلّبععععععات توصععععععيات مجموعععععععة العمععععععل المععععععالي 

بتعععععدابير العنايعععععة الواجبعععععة فعععععي شعععععأن عالقعععععة العمعععععل الخاصعععععة بعععععالتعريف بالعميعععععل ؛ 

وز لهععععععا أالّ تقبععععععل أي تعريفععععععات الحقععععععة مععععععن الجهععععععة المعّرفععععععة هععععععذه وأن كمععععععا يجعععععع

تنظعععععر حّتعععععى فعععععي إمكانيعععععة التوقعععععف ععععععن االعتمعععععاد علعععععى الجهعععععة المعععععذكورة فيمعععععا 

 يختص بأغراض تدابير العناية الواجبة.
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يجععععععب علععععععى المؤّسسععععععة الماليععععععة أن تععععععزّود بتفاصععععععيل األطععععععراف الثالثععععععة المعرفععععععة  -8

الشعععععععركة، هيكعععععععل الشعععععععركة ، موقعهعععععععا، نعععععععوع )علعععععععى سعععععععبيل المثعععععععال، تفاصعععععععيل 

األعمعععععال التعععععي تقعععععوم بهعععععا، العععععخ( التعععععي تعتمعععععد عليهعععععا ألغعععععراض تعععععدابير العنايعععععة 

 الواجبة. 

  -مخاطر دوائر االختصاص : -13

 تاييم مخاطر دوائر االختصاص 1.13

يجب على المؤّسسة المالية أن تقّيم وتوّثق مخاطر التوّرط بأنشطة غسل األموال وتمويل  -3

اإلرهاب وسواها من األنشطة غير المشروعة التي تشكلها دوائر اختصاص مختلفة يتبع 

لها أو قد يتبع لها عمالؤها وقد تكون مثل هذه التبعية مرتبطة بمكان إقامة العميل أو 

 بإنشاء المؤّسسة أو تأسيسها في دائرة اختصاص أجنبية. 

راقبة المستمّرة المطلوبة للعمالء في دائرة يجب أن تكون درجة تدابير العناية الواجبة والم -2

اختصاص أخرى متناسبة مع المخاطر الظاهرة أو المحتملة التي تشكلها دائرة 

 االختصاص المعنية. 

 دوائر االختصاص التي تتطلّب تشديد العناية الواجبة قد تكون كما يلي: -1

ل اإلرهاب غير دوائر اختصاص تكون فيها أنظمة مكافحة غسل األموال وتموي -أ 

 فّعالة.

 دوائر اختصاص يكون بها خلل فيما يخص التعاون الدولي . -ب

 دوائر اختصاص مدرجة على أّنها غير متعاونة من قبل مجموعة العمل المالي.  -ج

 دوائر اختصاص تكون خاضعة لعقوبات دولية. -د

  دوائر اختصاص تكون فيها نسبة االستعداد للفساد عالية.  -هـ        

يجب أن تمتلك المؤّسسة المالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط لمعالجة  -4

المخاطر المحّددة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب وسواها من األنشطة غير المشروعة 

 التي تشكلها دوائر االختصاص المختلفة التي يتبع لها أو قد يتبع لها عمالء هذه المؤّسسة.
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ل سياسات المؤّسسة المالية وإجراءاتها منهجية محددة لتصنيف المخاطر يجب أن تشم -9

 المرتبطة بمختلف دوائر االختصاص.  

 التأكد من فعالية أوظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 2.13

على المؤّسسة المالية أن تنظر في العوامل الثالثة التالية بهدف تقييم فعالية أنظمة  -3

 ألموال وتمويل اإلرهاب في دوائر اختصاص أخرى: مكافحة غسل ا

 إطار العمل القانوني؛ -أ

 فرض العقوبات واإلشراف؛ -ب

 التعاون الدولي. -ج

أعاله، يجب أيضاً  (2.31( من الفقرة )3النقطة )بعد النظر في العوامل المدرجة في  -2 

تصاص والمنشورة على المؤّسسة المالية أن تنظر في النتائج المدرجة عن دوائر االخ

من قبل المنّظمات الدولية والحكومات وغيرها من الهيئات، كمجموعة العمل المالي 

 الخ.

 دوائر االختصاص الت  يكون بها خلل فيما يخص التعاون الدول   3.13

يجب على المؤّسسة المالية أن تحترس من العمالء أو العمالء المعرفين من أطراف  -3

 ختصاص يكون بها خلل في قدرتها على التعاون الدولي. ثالثة تأتي من دوائر ا

دوائر  ىيجب على المؤّسسة المالية أن ُتخضع عالقة العمل الناشئة من أو إل -2

 .المشددةاالختصاص المذكورة لتدابير العناية الواجبة المشّددة وللمراقبة المستمّرة 

 دوائر االختصاص غير المتعاووة والخاضعة للعاوبات 1.13

جب على المؤّسسة المالية أن تقوم بإجراءات مشّددة على صعيد العناية الواجبة والمراقبة ي

المستمّرة فيما يتعلّق بالمعامالت وعالقة العمل الناشئة عن دوائر اختصاص تّم تصنيفها 

 من قبل مجموعة العمل المالي على أّنها دول غير متعاونة أو تخضع لعقوبات دولية.

 صاص تكون فيها وسبة االستعداد للفساد عاليةدوائر اخت  5.13

يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية منهجية لتقّيم وتوّثق دوائر االختصاص التي هي  -3

 عرضة لدرجة عالية من الفساد.
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يجب أن تّتخذ المؤسسة المالية إجراءات مشّددة في العناية الواجبة والمراقبة المستمّرة  -2

 التابعين لدائرة االختصاص هذه.فيما يتعلّق بالعمالء 

عندما يتّم قبول األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر من مثل دوائر االختصاص هذه -1

كعمالء في المؤّسسة المالية بموافقة مجلس اإلدارة، على المؤّسسة المالية أن تّتخذ تدابير 

خاص التابعين أضافية ومناسبة للتخفيف من المخاطر اإلضافية الناشئة عن هؤالء األش

 لمثل دائرة االختصاص المذكورة.   

  -اعرف عميلك : -11 

 لعام ألعرف عميلك المبدأ ا 1.11

يتطلّب مبدأ "اعرف عميلك" أن تعرف كّل مؤّسسة مالية من هم عمالؤها، وأن تملك      

 وثائق تحديد هوية العمالء، والبيانات والمعلومات الضرورية التي تثبت صّحة هويتهم. 

 سياسة وإجراءات قبول العميل  2.11

يجب على المؤّسسة المالية أن تضع سياسة واضحة لقبول العميل آخذة في االعتبار  -3

جميع العوامل المتصلة بالعمالء وأنشطتهم وحساباتهم، وأي مؤّشرات أخرى مرتبطة 

 بمخاطر العمالء. ويجب أن تشمل هذه السياسة وصفاً مفّصالً عن كّل عميل وفقاً 

لدرجات المخاطر العائدة له واألساس الذي سوف ُتصّنف على أساسه عالقة العمل مع 

العمالء، مع األخذ في االعتبار مصادر ثرواتهم وأموالهم، أو أّنه عميل عارض يسعى 

 إلى إجراء و إنهاء عملية واحدة .

يجععععب أن تنظععععر هععععذه السياسععععة، مععععن بععععين أمععععور أخععععرى، فععععي وضععععع إجععععراءات  -2

ميعععععة فّعالعععععة إلثبعععععات هويعععععة العمعععععالء والتحقّعععععق منهعععععا ومعععععن مصعععععدر داخليعععععة نظا

 ثرواتهم وأموالهم.

يجعععععععب أن تعععععععدون هعععععععذه السياسعععععععات واإلجعععععععراءات خطيعععععععاً وأن يوافعععععععق عليهعععععععا  -1

 مجلس إدارة المؤّسسة المالية.

 المتطلّبات األساسية ف  تدابير العواية الواجبة 3.11
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مل مع العميل، ما لم يتّم تحديد هوية هذا يجب أالّ تبني المؤّسسة المالية عالقة ع -3

العميل، واألطراف المعنية بعالقة العمل بما فيها أي مستفيد حقيقي، والتحّقق من 

 الهوية.

يجب أالّ تقوم المؤّسسة المالية بفتح حسابات مجهولة االسم، أو تتعامل مع عمالء  -2

 مجهولي األسماء، أو تفتح حسابات بأسماء وهمية.

ّم بناء العالقة، يجب أن يتم تقييم األعمال االعتيادية التي يقوم بها العميل على متى ت -1

فترات منتظمة، وذلك على أساس النمط المتوّقع ألنشطته. و أن يتّم فحص أي نشاط 

غير متوقّع لتحديد ما إذا كان هناك أي اشتباه بأن يكون مرتبطاً بغسل األموال وتمويل 

    األنشطة غير المتوقّعة، على المؤّسسة المالية أن تحصل اإلرهاب. ومن أجل تقييم 

 و تحفظ المعلومات حول: 

 طبيعة األعمال المحتمل القيام بها؛ -أ

 نمط المعامالت؛ -ب

 ؛الغرض والسبب من فتح الحساب -ج

 النشاط ؛ ىطبيعة و مستو -د

 . الخ ...... الموقّعون على الحساب -هـ

المالية على إثبات مرضي حول الهوية قبل إنشاء عالقة في حال لم تحصل المؤّسسة  -4

 العمل:

يجب أالّ تنشئ المؤّسسة المالية العالقة، أو تجري معاملة لحساب هذه العالقة أو  -أ

 بالنيابة عنها.

كما يجب أن تنظر في إمكانية رفع تقرير العملية المشبوهة إلى وحدة  -ب

 المعلومات المالية.

بة  عند قيام عميل عارض المالية أن تطّبق تدابير العناية الواجيجب على المؤّسسة  -9

ومبلغ الحّد لمعاملة عارضة واحدة، سواء عبر عملية واحدة أو عدة عمليات  بمعاملة
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أو ما يعادله  ر.ق( 99111خمسة وخمسون ألف لاير قطري )مترابطة، هو 

( لسنة 4القانون رقم )( من 21بالعمالت األجنبية في حينه، و وفقاً ألحكام المادة )

2131  . 

على المؤّسسة المالية أن تطّبق العناية الواجبة  في حال كان لديها أي شّك في  يجب -6

 صّحة أو دقّة أو مالئمة أي معلومات سبق الحصول عليها عن هوية العميل.

وّرط يجب على المؤّسسة المالية أن تطّبق تدابير العناية الواجبة  في حال اشتباهها بت -7

 العميل في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب. 

 تحديد هوية المستفيد الحقيقي: -8

يجب على المؤسسة المالية أن تحدد بالنسبة إلى كل العمالء ما إذا كان العميل يتصرف  .أ

بالنيابة عن شخص آخر و يجب على المؤسسة المالية أن تأخذ كافة الخطوات الالزمة 

 الهوية الكافية للتحقق من هوية الشخص اآلخر.للحصول على بيانات تحديد 

فيما يتعلق بالعمالء الذين يكونون شخصيات اعتبارية أو ترتيبات قانونية، يجب على  .ب

 المؤسسة المالية أن تتخذ الخطوات الهادفة إلى:

 فهم هيكل الملكية والسيطرة لدى العميل،  -3

ن أو يسيطرون في تحديد الشخص الطبيعي أو األشخاص الطبيعيين الذين يملكو -2

 النهاية على العميل.

 المتطلّبات العامة لمدى تدابير العواية الواجبة  1.11

يجععععب علععععى المؤّسسععععة الماليععععة أن تقععععّرر مععععدى تطبيععععق تععععدابير العنايععععة الواجبععععة علععععى  -3

أسعععاس حساسعععية المخعععاطر باالسعععتناد إلعععى عوامعععل ععععّدة منهعععا مخعععاطر العميعععل، ومخعععاطر 

نيعععععة أو مخعععععاطر قنعععععوات تقعععععديم الخدمعععععة ، ومخعععععاطر دائعععععرة المنعععععَتج، و المخعععععاطر البي

 االختصاص.

يجععب علععى المؤّسسععة الماليععة أن تكععون فععي وضععع يسععمح لهععا بععأن تبععين لمصععرف قطععر  -2

المركعععععزي أّن معععععدى تعععععدابير العنايعععععة الواجبعععععة مالئعععععم ومتناسعععععب معععععع مخعععععاطر غسعععععل 

 األموال وتمويل اإلرهاب. 
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 ةتمرّ طلّبات العامة للمراقبة المسالمت 5.11

 ة على كّل عميل.الية أن تقوم بالمراقبة المستمرّ يجب على المؤّسسة الم -3

يجب على المؤّسسة المالية أن تولي اهتماماً خاصاً لكافة المعامالت المعقّدة، أو الكبيرة  -2

بغير المعتاد، أو األنماط غير المعتادة من المعامالت التي ليس لها غرضاً اقتصادياً أو 

اضح أو ظاهر. و يجب على المؤّسسة المالية التحقّق من خلفية هذه مشروعاً و

ب أن يتّم االحتفاظ المعامالت والغرض منها، وأن تسّجل ما توّصلت إليه من نتائج و يج

من هذه التعليمات  )23(ت المحّددة في البند بهذه السجالّت وفقاً لمتطلّبات حفظ السجالّ 

 ) حفظ الوثائق و السجالت ( .

الزمة جب أن تضع المؤّسسة المالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الي -1

 ة. ويجب أن تشتمل تلك األنظمة  والضوابط على ما يلي :للقيام بالمراقبة المستمرّ 

المعامالت التي تتطلّب المزيد من الفحص. وقد يقوم بإجراء  ىاإلشارة بالعالمات إل -أ

كبير من المؤّسسة المالية، ويجب اتخاذ إجراءات  مثل هذا الفحص مسئول مستقلّ 

المتابعة المناسبة استناداً إلى نتائج هذا الفحص. وفي حال أّدت نتائج هذا الفحص 

إلى العلم أو االشتباه بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، يجب على المسئول 

 ل .غسل األمواالمستقّل الكبير أن يقّدم تقريراً إلى مسئول اإلبالغ عن 

ة القدرة على مراجعة المعامالت على نظام المراقبة المستمرّ  ىيجب أن يكون لد -ب

 أساس الوقت الفعلي أي عند حدوثها.

نوع معين من المعامالت أو  ىة من خالل الرجوع إليمكن أن تتّم المراقبة المستمرّ  -ج

من خالل ارتباطها بتوصيف المخاطر الخاص بالعميل؛ أو من خالل مقارنة 

معامالت العميل المحّدد أو توصيف المخاطر الخاص به مع التوصيف الخاص 

بنظرائه أو العمالء المماثلين له، أو من خالل مجموعة من هذه األساليب و على 

المؤّسسة المالية أالّ تحصر األساليب بما سبق ذكره ، وأن تّتخذ إجراءات صارمة 

 ة. ما يخص عملية المراقبة المستمرّ في
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 اقبة المعامالت الواحدة و المنتهية المتصلة بالشخص نفسه حيث : مر -4

يجب أن تكون لدى المؤّسسة المالية األنظمة والضوابط  التي تمّكنها من تحديد  -أ

 المعامالت الواحدة / المنتهية المّتصلة بالشخص نفسه.

عقولة لالعتقاد في حال علمت المؤّسسة المالية أو اشتبهت، أو كانت لديها األسباب الم -ب

بأّن سلسلة متصلة من المعامالت الواحدة المنتهية المّتصلة بالشخص نفسه هي 

ألغراض غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، يجب أن ترفع تقريراً لمسئول اإلبالغ 

 عن غسل األموال .

 عدم قدرة المؤسسة المالية على إتمام تدابير العواية الواجبة 5.11

 المؤّسسة المالية غير قادرة على إتمام تدابير العناية الواجبة، يجب أن:عندما تكون        

 تنهي فوراً أي عالقة مع العميل. -3

  تنظر فيما إذا كان يجب تقديم تقرير العمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية. -2

 توقيت تدابير العواية الواجبة 6.11

ق تدابير العناية الواجبة الواردة في الفصل السادس على المؤّسسة المالية أن تطبّ  يجب -3

 و هذه التعليمات . 2131( لسنة 4) من القانون رقم

( 4( من القانون رقم )21يجب على المؤّسسة المالية أن تقوم بتطبيق أحكام المادة ) -2

 وكذلك عند:  2131لسنة 

 بناء عالقة عمل مع عميل جديد. -أ

وض بالتوقيع أو بالمستفيد الحقيقي من حساب قائم أو حدوث تغيير يتعلّق بالمف -ب

 عالقة عمل موجودة.

 إجراء معاملة كبيرة . -ج

حدوث تغيير جوهري في الطريقة التي يتّم بها تشغيل الحساب لدى المؤّسسة  -د

 المالية أو تغييرات جوهرية في أسلوب تسيير عالقة العمل.

 تغّير معايير التوثيق بشكل كبير.  -هـ
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وجود شكوك لدى المؤّسسة المالية حول صّحة أو مطابقة المعلومات والوثائق التي  -و

 سبق الحصول عليها من جراء تدابير العناية الواجبة.

)ب( إلى  نقاطبة بخصوص عميل قائم في حال الإمكانية اتخاذ تدابير العناية الواج -ز

 )و( أعاله.

 (ى مبلغ ) خمس وخمسون ألفإجراء معامالت واحدة منتهية أو عارضة تتخطّ  -ح

 .في حينهأو ما يعادله بالعمالت األجنبية  ر.ق( 99111) لاير قطري

 إجراء تحويالت إلكترونية تزيد عن الحدود المعينة.   -ط

 االشتباه بغسل أموال أو تمويل اإلرهاب. -ي

 حاالت إكمال تدابير العواية الواجبة ف  مرحلة الحاة   8.11

مععععن الهويععععة ألغععععراض تععععدابير العنايععععة الواجبععععة فععععي مرحلععععة يمكععععن إكمععععال التحقععععق 

 2131( لسعععنة 4( معععن القعععانون رقعععم )29الحقعععة وفقعععاً لمعععا جعععاء فعععي أحكعععام المعععادة )

 حيث:

 يكون ذلك ضرورياً بهدف عدم تعطيل السير الطبيعي لألعمال. -3

تكون مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب ضئيلة وتتم معالجة هذه المخاطر  -2

 فعالية.ب

( 4( من القانون رقم )29يتم استكمال عملية تدابير العناية الواجبة بموجب المادة ) -1

 في أقرب فرصة ممكنة عملياً بعد أن يتم االتصال األول بالعميل.  2131لسنة 

  -وثائق تحديد هوية العميل : -15

 المتطلّبات العامة لوثائق تحديد هوية العميل  1.15

ّسسعععة الماليعععة أن تتأكعععد أّن وثعععائق تحديعععد هويعععة العميعععل تتعلعععق بالعميعععل يجعععب علعععى المؤ -3

 كشخص ماّدي وبطبيعة نشاطه االقتصادي.

يجعععب علعععى المؤّسسعععة الماليعععة أن تععععد وتحعععتفظ بسعععجل لكافّعععة الوثعععائق الخاصعععة بتحديعععد  -2

 هويعععة العميعععل المسعععتوفاة معععن خعععالل القيعععام بتعععدابير العنايعععة الواجبعععة والمراقبعععة المسعععتمّرة

 على عالقة العمل الخاصة به.
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يجب على المؤّسسة  المالية أن تعد و تحتفظ بسجل لكيفية إتمامها كّل خطوة من خطوات  -1

. و ُيطّبق ذلك على  بشكل مرضي، والزمن الذي تّمت فيهالتدابير المتعلّقة بالعناية الواجبة 

 العميل بصرف النظر عن طبيعته وتوصيف المخاطر الخاص به.

دف أن تحّد المؤّسسة المالية من المخاطر المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب وبه -4

عبر استخدام عالقة العمل وخلط متحّصالت النشاط اإلجرامي بالنشاط االقتصادي 

الشرعي بغية التمويه وإخفاء المصدر األصلي لهذه األموال، عليها أن تعالج هذه المخاطر 

 على النحو التالي:

هذه المصادر ليست ناجمة عن مصادر دخل العميل وثروته، والتأكد من أّن  تحديد -أ

جرامياً، مّما يمّكن المؤّسسة المالية من تقييم المخاطر الناشئة عن العميل إنشاط 

 ودائرة االختصاص. 

تحديعععد الغعععرض معععن عالقعععة العمعععل والطبيععععة المقصعععودة منهعععا، و معععن خعععالل  -ب

رة علععععى مراقبععععة المعععععامالت فععععي الوقععععت ذلععععك تكععععون المؤّسسععععة الماليععععة قععععاد

الفعلعععععي، و التأكعععععد معععععن تطعععععابق هعععععذه المععععععامالت معععععع المععععععامالت المقصعععععود 

إجراؤهعععا بموجعععب عالقعععة العمعععل و فعععي حعععال كَشعععَف التقيعععيم ععععن اختالفعععات بعععين 

المععععععامالت الفعليعععععة الجاريعععععة بموجعععععب عالقعععععة العمعععععل، وغعععععرض المععععععامالت 

مؤّسسعععة الماليعععة أن تكعععون متأكعععدة المعلَعععن وطبيعتهعععا المقصعععودة، يجعععب علعععى ال

و راضععععية أّن المعععععامالت غيععععر موّجهععععة ألغععععراض غسععععل األمععععوال وتمويععععل 

 اإلرهاب.

في حال لم تكن المؤّسسة المالية راضية عن االختالف في المعامالت المعنية،  -ج

 يجب أن تنظر في تقديم تقرير بالعملية المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية. 

 ق تحديد هوية العميلوثائ  2.15

على المؤّسسة المالية االحتفاظ بالوثائق التالية باعتبارها المتطلّبات الدنيا الخاصة بأنواع                    

 العمالء أدناه:

 األفراد -1
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يجب أن تشتمل بيانات تحديد هوية العميل على اسم العميل الكامل، وعنوان إقامته 

عنوان ومركز عمله، وجنسيته، ورقم الهوية للقطريين الدائمة، ورقم هاتفه، ومهنته، و

والمقيمين )رقم جواز السفر لغير المقيمين(، وتاريخ ومكان الوالدة، واسم الكفيل 

لين المفوضين بالوصول  وعنوانه، والغرض من عالقة العمل، وأسماء وجنسيات الممثِّ

 إلى الحساب. 

 الكياوات االعتبارية -2

يد هوية العميل اسم الكيان االعتباري )شركة / مؤسسة(، يجب أن تتضّمن بيانات تحد

وبيانات السجّل التجاري، ونوع النشاط، وتاريخ ومكان اإلنشاء، ورأس المال، وأسماء 

وجنسيات المفوضين بالتوقيع ، وأرقام الهاتف، والعنوان، والغرض من عالقة العمل، 

ي المؤّسسة )للمؤّسسات الفردية(، وحجم األعمال المتوقصع، واسم وعنوان الفرد المالك ف

ع المشتركة، وأسماء وعناوين المساهمين يوأسماء وعناوين الشركاء في حالة المشار

 من رأس مال الشركات المساهمة . (%31) عشرة بالمئة الذين تتخّطى أسهمهم نسبة

 الشركات الاابضة -3

ععععّددة الطبقعععات، فعععي حعععال كانعععت الكيانعععات االعتباريعععة تتمّتعععع بهيكعععل ملكيعععة وسعععيطرة مت

تحصعععل علعععى هيكعععل الملكيعععة والسعععيطرة فعععي المؤّسسعععة عنعععد علعععى المؤّسسعععة الماليعععة أن 

عععق كععععل ، ذلععععك باإلضعععافة إلععععى متطلّبعععات التحقّععععق الخاصععععة منهعععا كعععّل مسععععتوى وأن توثِّ

 بالكيانات االعتبارية.  

 شركات المحاصة -1

جب الحصول في حال كان الكيان االعتباري شركة محاصة أو مؤسسة غير مسجلة ، ي

 على هوية كافّة الشركاء/ المدراء والتحقّق منها. 

 الشراكة -5

عقعععد شعععراكة رسعععمي، يجعععب علعععى المؤسسعععة  فعععي حعععال كعععان الكيعععان شعععراكة بموجعععب

 المالية أن تحصل على أمر رسمي من الشركة يخّولها:

 السماح بإنشاء عالقة مع المؤّسسة المالية؛ (أ)



-448- 
 تعليمات مكافحة غسل األموال                                                     تعليمات اإلشراف والرقابة -السابع الباب 

         وتمويل اإلرهاب                 
  

 

 3102 سبتمبر         
 الخامسة عشرالطبعة     

 
 

 

 لشركة؛ تمكين األشخاص من التصرف بالنيابة عن ا  (ب)

 لتشغيل الحسابات.التمّتع بالصالحية   )ج(

 الصواديق االستئماوية والووادي والجمعيات -5

 على المؤّسسة المالية الحصول على كافّة الوثائق المطلوبة الخاصة بتحديد هوية العميل. 

  -:تدابير العواية الواجبة المشددة والمراقبة المستمّرة المشّددة  -15

 والمراقبة المستمّرة المشّددة بتدابير العواية الواجبة المشددة  المتطلّبات العامة

يجب على المؤّسسة المالية اّتخاذ تدابير مشّددة من جهة العناية الواجبة وتشديد المراقبة  -3

المستمّرة في الحاالت التي تنّص عليها أحكام القانون أو التعليمات، أو عند إدراك درجة 

 ل أو تمويل اإلرهاب.كبيرة من مخاطر غسل األموا

 بشكل عام، يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة على الفئات التالية:  -2

 األعمال التي ال تتّم وجهاً لوجه والتقنيات الحديثة.  -أ

 األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر.  -ب

 العالقات المصرفية بالمراسلة.  -ج

 أدوات قابلة للتداول لحاملها.  -د

 .النوادي والجمعياتوالمنظمات الخيرية   -هـ   

مخاطر دوائر االختصاص )خاصة دوائر االختصاص التي يكون بها خلل في  -و

       دوائر االختصاص غير المتعاونة والخاضعة للعقوبات، التعاون  الدولي ، و 

 و دوائر االختصاص التي تكون فيها نسبة االستعداد للفساد عالية(.

  -ير العناية الواجبة المشّددة على:يجب على المؤسسة المالية تطبيق تداب -1

يجب القيام بالخطوات التالية عند تطبيق إجراءات التحقق من  -العمالء غير المقيمين  -أ

 الهوية:

 تحديد الغرض من عالقة العمل. (3

 التحقّق من صالحية تأشيرة الدخول عند إقامة عالقة عمل.  (2
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 الحصول على نسخة من جواز السفر.  (1

عقد التأسيس في حالة الكيان االعتباري، تكون مصَدقة  الحصول على نسخة عن  (4

 من ِقبل السلطات المختّصة في بلد المنشأ أو سفارة بلد المنشأ في دولة قطر. 

الحصول على نسخة عن السجل التجاري أو وثائق التسجيل الُمصاَدق عليها من   (9

 ي دولة قطر.ِقبل السلطات المختّصة في بلد المنشأ أو في سفارة البلد المنشأ ف

 األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر. -ب

العمالء الذين ينتمون إلى بلدان ال تطبِّق توصيات مجموعة العمل المالي  ىبالنسبة إل  -ج

بالشكل المناسب تزداد المخاطر حين يكون العميل منتمياً إلى دولة خاضعة لعقوبات 

بشأن مكافحة غسل األموال  تفرضها األمم المّتحدة، أو دولة ال تطبِّق تشريعات كافية

وتمويل اإلرهاب، أو من المعلوم أّنها تتأثر باألنشطة اإلجرامية مثل تجارة المخّدرات 

و في هذه الحاالت، يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المشّددة على العمالء اآلتين من 

مالية دول كهذه، كما يجب مراقبة حساباتهم بشكل مستمّر ودقيق وعلى المؤّسسة ال

تقييم وتوثيق مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المتأتية من دوائر االختصاص 

المختلفة التي يكون عمالؤها مرتبطين بها ويجب أن تكون شّدة تدابير العناية الواجبة 

 مالئمة ومتناسبة مع الخطر الظاهر أو المحتمل الذي تشكله دائرة االختصاص. 

يالء اهتمام خاص ألي تعامالت تتّم مع الكيانات أو إيجب على المؤّسسة المالية  -د

األشخاص الذين يقيمون في دول صّنفتها مجموعة العمل المالي على أّنها "غير 

متعاونة" و في حال حصلت معامالت مع أطراف مماثلين من دون أن يكون لها 

ي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة، يجب على المؤّسسة المالية إعادة النظر ف

خلفية هذه المعامالت وغايتها، فضالً عن توثيق نتائج عملية إعادة النظر هذه. في حال 

وجود أسباب تدعو إلى االعتقاد أّن المعامالت مرتبطة بغسل األموال وتمويل 

 اإلرهاب، يجب رفع هذه المعلومات إلى وحدة المعلومات المالية. 

 اية الواجبة .االعتماد على طرف ثالث إلتمام تدابير العن -هـ
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 المخاطر البينية و مخاطر قنوات تقديم الخدمة. -و

الخدمات المصرفية الخاصة:  يجب رسم السياسات المالئمة وتحليل مخاطر المنتج، مع  -ز

  -األخذ في االعتبار طبيعة هذه الخدمات ، و التي يجب أن تشتمل على ما يلي:

 . تحديد الغرض من تطبيق الخدمات المصرفية الخاصة (3

 طور عالقة العمل بين المصرف والعميل الذي يتلقّى الخدمة. ت  (2

  -تدابير العواية الواجبة المبّسطة : -16

 المبّسطة المتطلّبات العامة لتدابير العواية الواجبة  1.16

بتبسيط متطلّبات تدابير العناية الواجبة  2131( لسنة 4( من القانون رقم )13تسمح المادة ) -3

من قدرة المؤّسسة المالية على تشديد تدابير العناية الواجبة في حال  غير أّن ذلك ال يحدّ 

 االشتباه بغسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 يمكن أن تطبِّق المؤّسسة المالية تدابير العناية الواجبة المبّسطة على العمالء التاليين فقط: -2

 التعاون الخليجي. الوزارات والهيئات الحكومية والشركات شبة الحكومية في دول مجلس  -أ

المؤسسة المالية التي يكون مقرها في قطر أو تكون مؤسسًة أو منشأًة في قطر أو  -ب

المؤسسة المالية التي يكون مقرها أو تكون مؤسسًة أو منشأًة في دوائر اختصاص أخرى 

تفرض المتطلبات المماثلة لتلك الواردة في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

، وتخضع )فاتف( لمجموعة العمل المالي لتعليمات، والمتطابقة مع التوصياتوهذه ا

 لإلشراف من جهة التزامها بهذه المتطلبات.

الشركات المدرجة في أسواق األوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وتلك التي  -ج

وبورصة تطبِّق معايير اإلفصاح الموازية والتي تفرضها هيئة قطر لألسواق المالية 

 . قطر

ا ــــاوز فيهـــي ال يتجــة التــدة المنتهيــواحــة أو الــة العارضــاالت العمليــي حــف -د

خمســة  ةــالت( ذات الصلــة )المعامــالت( أو المعاملــة )المعامــاملــم المعــــحج

 ـذا الــمبلــغهـ ادلــــعـا يــــ، أو م ر.ق( 99111) مســون ألــــف ريــال قطـــــريــوخ
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، حيث يمكن الحصول على اسم العميل وعلى معلومات في حينه  بالعملة األجنبية

 االتصال الخاصة به كافياً.

على المؤّسسة المالية الراغبة في تطبيق تدابير العناية الواجبة المبّسطة على العمالء  -هـ

 ي تعطيه للعميل.السابق ذكرهم أن تحتفظ بوثائق اإلثبات التي تدعم التصنيف الذ

ال يجعععععوز تطبيعععععق تعععععدابير العنايعععععة الواجبعععععة المبّسعععععطة فعععععي الحعععععاالت التعععععي تعلعععععم  -و

فيهعععععا المؤّسسعععععة الماليعععععة أو تشعععععتبه أو يكعععععون لعععععديها سعععععبب لالشعععععتباه بعععععأّن العميعععععل 

متععععععععوّرط فعععععععععي غسععععععععل األمعععععععععوال أو تمويععععععععل اإلرهعععععععععاب أو أّن المعاملععععععععة يعععععععععتّم 

سعععععععل األمعععععععوال إجراؤهعععععععا نيابعععععععًة ععععععععن شعععععععخص آخعععععععر متعععععععوّرط فعععععععي أنشعععععععطة غ

 وتمويل اإلرهاب.

ال يجوز تطبيق تدابير العناية الواجبة المبّسطة في الحاالت التي تعلم فيها المؤّسسة  -ز

المالية أو تشتبه أو يكون لديها سبب لالشتباه بأّن المعامالت متصلة وأّنها تهدف إلى 

 ه.أعال 2.3.37 النقطة )د( من الفقرة الفرعيةتخّطي مبلغ الحّد المذكور في 

  -اإلبالغ : -18

 متطلّبات اإلبالغ العامة  1.18

إّن أي معاملة غير معتادة أو غير متسقة مع العمل الشرعي المعروف  وتوصيف 

المخاطر للعميل ال تكون بّحد ذاتها مشبوهة. في هذا اإلطار، على المؤّسسة المالية النظر 

 فيما يلي:

 يكون واضح أو ظاهر؛ أو مشروعاً  اقتصادياً  إذا كانت المعاملة ال تتضمن غرضاً   -3

 إذا كانت المعاملة ال تتضّمن تفسيراً معقوالً؛ -2

للعمالء سابقة  إذا كان حجم أو نمط المعاملة مختلفين عن نمط أو حجم معامالت -1

 أنفسهم أو العمالء المشابهين؛

إذا كان العميل قد فشل في إعطاء التفسير الوافي للمعاملة أو في إعطاء المعلومات  -4

 لكاملة حولها؛ا

 ؛منتهية واحدة إذا كانت المعاملة متأّتيًة عن عالقة عمل أنشئت حديثاً أو أّنها معاملة  -9
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إذا كانت المعاملة تتضّمن استخدام حسابات أو شركات خارج الحدود )أوف شور( ال  -6

 تبّررها حاجات العميل االقتصادية؛ 

 ال من خالل أطراف ثالثة ؛إذا كانت المعاملة تتضّمن التمرير غير الضروري لألمو -7

إّن قائمة االحتماالت السابقة  ليست حصرية ويمكن أن تنظر المؤّسسة المالية في أي  -8

مسألة أخرى ذات صلة من أجل تقييم ما إذا كانت المعاملة ذات طابع غير معتاد أو 

 غير متسق. 

 متطلّبات اإلبالغ الداخل  2.18

واإلجراءات واألنظمة والضوابط  يجب أن تملك المؤّسسة المالية السياسات -3

الواضحة والفعاّلة بالنسبة إلى اإلبالغ الداخلي عن كافّة حاالت غسل األموال 

 وتمويل اإلرهاب المعروفة أو المشبوهة.

ن هذه السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة باإلبالغ  -2 يجب أن تمكِّ

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الداخلي المؤّسسة المالية من االلتزام بقانون 

وهذه التعليمات ، وأن تتيح كذلك رفع التقارير الداخلية حول العمليات المشبوهة 

 غسل األموال .بصورة سريعة إلى مسئول اإلبالغ عن 

يجب أن تتأكد المؤّسسة المالية أّن كافة المسئولين والموّظفين فيها يمكنهم االّتصال  -1

وأّن آلية اإلبالغ التي تربط بين غسل األموال غ عن مباشرة بمسئول اإلبال

 المسئولين والموّظفين قصيرة. 

إّن كافّة المسئولين والموّظفين في المؤّسسة المالية ملَزمون باإلبالغ حين تكون  -4

لديهم أسباب منطقية تدفعهم إلى االشتباه بأّن األموال التي يتّم تمريرها عبر 

ّصالت نشاط إجرامي أو مرتبطة بتمويل اإلرهاب أو المؤّسسة المالية هي من متح

 أّنها سُتستخَدم لإلرهاب أو للقيام بأعمال إرهابية أو من ِقبل منّظمة إرهابية. 

يجب على المسئولين والموّظفين في المؤّسسة المالية أن يقوموا على وجه السرعة  -9

 سل األموالــن غـــع الغـــئول اإلبـــبوهة إلى مسـبرفع تقرير داخلي بالعملية المش
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بعد رفع هذا التقرير، على المسئول أو الموّظف اإلبالغ عن كّل تفاصيل  و

المعامالت الالحقة الخاصة بالعميل لغاية التاريخ الذي يطلبه مسئول اإلبالغ عن 

 غسل األموال .

يجب إعداد التقارير الداخلية بالعمليات المشبوهة ورفعها إلى مسئول اإلبالغ عن  -6

 األموال بصرف النظر عن حجم المعاملة.  غسل

 عود استالمه التاارير الداخلية التزامات مسئول اإلبالغ عن غسل األموال 3.18

عند استالم التقارير الداخلية من المسئولين أو الموّظفين في المؤّسسة المالية، على 

 مسئول اإلبالغ عن غسل األموال القيام بما يلي:

 .ورة مالئمة ومناسبة توثيق التقرير بص  -3

إعطاء المسئول أو الموّظف إقراراً خّطياً بالتقرير، إضافة إلى تذكيره باألحكام  -2

 المتعلّقة بالتنبيه.

النظر في التقرير الداخلي على ضوء كافّة المعلومات األخرى ذات الصلة المتاحة  -1

مشبوهًة، و إعطاء  لدى المؤّسسة المالية، واتخاذ القرار في ما إذا كانت المعاملة

 المسئول أو الموّظف بالغاً خطياً بقرار مسئول اإلبالغ عن غسل األموال .

 متطلبات اإلبالغ الخارج   1.18

يجب أن تملك المؤّسسة المالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الواضحة  -3

اإلرهاب  غسل األموال و تمويلوالفّعالة من أجل رفع التقارير عن كافّة حاالت 

 المعروفة أو المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية .

يجعععععععب أن تمّكعععععععن هععععععععذه السياسعععععععات واإلجعععععععراءات المؤّسسععععععععة الماليعععععععة مععععععععن  -2

االلتعععععععزام بقعععععععانون و تعليمعععععععات مكافحعععععععة غسعععععععل األمعععععععوال وتمويعععععععل اإلرهعععععععاب 

فيمععععععا يتعلّععععععق برفععععععع تقععععععارير العمليععععععات المشععععععبوهة إلععععععى وحععععععدة المعلومععععععات 

رعة، باإلضععععععافة إلععععععى التعععععععاون الفّعععععععال مععععععع وحععععععدة الماليعععععة علععععععى وجععععععه السعععععع

المعلومععععععععات الماليععععععععة و جهععععععععات تنفيععععععععذ القععععععععانون بشععععععععأن تقععععععععارير العمليععععععععات 

 المشبوهة التي يتّم رفعها إلى وحدة المعلومات المالية. 
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 التزامات المؤّسسة المالية ف  إبالغ وحدة المعلومات المالية   5.18

يتمّثل في إبالغ وحدة المعلومات المالية، وذلك وفقاً  على المؤّسسة المالية التزام قانوني -3

وفقاً إلرشادات ونماذج اإلبالغ الصادرة من وحدة  2131( لسنة  4ألحكام القانون رقم )

 .( 393 رقم و 391الملحقين )رقم ب المعلومات المالية

به بأّن إذا كانت المؤّسسة المالية تعرف أو تشتبه أو لديها أسباب معقولة لتعرف أو تشت -2

ُتستخَدم ساألموال هي متحّصالت نشاط إجرامي، أو أّنها مرتبطة بتمويل اإلرهاب، أو 

لإلرهاب أو لألعمال اإلرهابية أو من ِقبل منّظمة إرهابية، يجب عليها رفع تقرير إلى 

 وحدة المعلومات المالية. 

ت المالية على وجه على المؤّسسة المالية رفع تقرير العملية المشبوهة إلى وحدة المعلوما -1

السرعة وأن تتأكد أالّ تجري أي معاملة مستقبلية أو معروضة تتعلّق بالتقرير إالّ 

 بالتشاور مع وحدة المعلومات المالية. 

يرفع تقرير العملية المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية من قبل مسئول اإلبالغ عن  -4

 .(4.8( والفقرة )2.7رة )( من الفق8لنقطة )راجع اغسل األموال أو نائبه )

دة المعلومات المالية المالية رفع تقرير العملية المشبوهة إلى وح يجب على المؤّسسة -9

( أعاله، بصرف النظر عّما إذا كان قد تّم رفع تقرير داخلي بالعملية 2) النقطةبموجب 

      (2-38) الفقرةبموجب متطلّبات غسل األموال المشبوهة إلى مسئول اإلبالغ عن 

 أعاله، أو بصرف النظر عن مبلغ المعاملة. 

 محتويات التارير  5.18

 يجب أن يتضمن التقرير الواجب رفعه إلى وحدة المعلومات المالية ما يلي:

 الحقائق أو الظروف التي ارتكزت إليها المؤّسسة المالية في المعرفة أو االشتباه ؛  و  -3

 معرفة واالشتباه لدى المؤّسسة المالية. األساس الذي تم االستناد إليه في ال  -2

 ت المّتصلة بالعميل قيد التحايقالتزامات المؤّسسة المالية بعدم إتالف السجالّ   6.18
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عنعععدما ترفعععع المؤّسسعععة الماليعععة إلعععى وحعععدة المعلومعععات الماليعععة تقريعععراً بعمليعععة مشعععبوهة  -3

ات تنفيععععذ ألحععععد العمععععالء، يخضععععع هععععذا العميععععل  للتحقيععععق والمراقبععععة مععععن ِقبععععل جهعععع

 القانون، وذلك فيما يتعلّق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

فعععي ظعععّل الظعععروف التعععي تكعععون فيهعععا المؤّسسعععة الماليعععة قعععد رفععععت تقريعععراً إلعععى وحعععدة  -2

سعععة الماليعععة المعلومعععات الماليعععة ويكعععون فيهعععا العميعععل قيعععد التحقيعععق، يجعععب علعععى المؤسّ 

بعالقعععة العمعععل معععن دون التشعععاور معععع  ت لهعععا عالقعععة بالعميعععل أوععععدم إتعععالف أي سعععجالّ 

 وحدة المعلومات المالية. 

 تاييد أو إوهاء عالقة العمل الخاصة بالعميل قيد التحايق  8.18

في إطار الممارسات التجارية، قد تقوم المؤّسسة المالية بتقييد عالقة العمل مع أحد 

المعلومات المالية. لكن، العمالء أو إنهائها بعد رفعها تقريراً بعملية مشبوهة إلى وحدة 

 قبل تقييد عالقة العمل أو إنهائها، يجب على المؤّسسة المالية:

 أن تتشاور مع وحدة المعلومات المالية بشأن هذه المسألة؛ و  -3

 أن تتأكد من أالّ يؤّدي ذلك إلى تنبيه العميل عن طريق السهو.   -2

  تحفظ السجالّ   9.18

 ت المرتبطة بما يلي :موال إعداد و حفظ السجالّ سل األعلى مسئول اإلبالغ عن غ -3

 تفاصيل كّل تقرير داخلي بعملية مشبوهة يرفع إليه. -3

  (.1.38)فقرة وفقاً للغسل األموال التفاصيل المرتبطة بواجبات مسئول اإلبالغ عن  -2

 تفاصيل حول كّل تقرير بعملية مشبوهة يتّم رفعه إلى وحدة المعلومات المالية.  -1

 -توبيه :ال -19

 توبيه العميل من قبل المؤسسة المالية  1.19

من القانون رقم  )19(إّن تنبيه العميل بأنه موضع مراقبة محظور بموجب أحكام المادة  -3

 .2131( لسنة 4)

و المععععععوظفين فيهععععععا  المسععععععئولينيجععععععب علععععععى المؤّسسععععععة الماليععععععة أن تتأكععععععد مععععععن أن  -2

 عواقب التنبيه .مدركين لحساسية  المسائل المحيطة بالتنبيه و
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يجب على المؤّسسة المالية وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط التي تحول  -1

 دون حصول التنبيه .

في حال اعتقدت المؤّسسة المالية أو كان لديها أسباب معقولة تدفعها إلى االعتقاد أّن  -4

بة المستمّرة بشأنه، يجب العميل قد يتنّبه من خالل اتخاذ تدابير العناية الواجبة أو المراق

عليها أن تقّدم تقريراً بالعملية المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية بدالً من اّتخاذ تدابير 

 العناية الواجبة أو المراقبة المذكورة . 

عندما تقوم مؤّسسة مالية بإعداد تقرير بالعملية المشبوهة وترفع التقرير إلى وحدة  -9

أعاله، يجب على  (3.39) ( من الفقرة4) نقطةتماد على الالمعلومات المالية باالع

ت المناسبة من أجل إظهار السجالّ إعداد و حفظ غسل األموال مسئول اإلبالغ عن 

األسباب الدافعة إلى االعتقاد بأّن اّتخاذ تدابير العناية الواجبة أو المراقبة المستمّرة كانت 

 ستؤّدي إلى تنبيه العميل.

 ية المعلومات المتعلّاة بتاارير العمليات المشبوهة الداخليةإجراءات حما 2.19

يجب على المؤّسسة المالية اتخاذ جميع اإلجراءات المعقولة للتأكد من حماية المعلومات  -3

 المّتصلة بتقارير العمليات المشبوهة الداخلية.

 يجب على المؤّسسة المالية التأكد من عدم اإلفصاح عن معلومات مّتصلة بتقارير -2

غسل العمليات المشبوهة الداخلية ألي شخص من دون موافقة مسئول اإلبالغ عن 

 وإذن منه، باستثناء أعضاء مجلس إدارة المؤّسسة المالية .األموال 

أالّ يمعععععنح الموافقعععععة أو اإلذن مسعععععئول اإلبعععععالغ ععععععن غسعععععل األمعععععوال يجعععععب علعععععى  -1

الداخليعععععة ألي باإلفصعععععاح ععععععن المعلومعععععات المّتصعععععلة بتقعععععارير العمليعععععات المشعععععبوهة 

معععن أّن اإلفصعععاح ععععن هعععذه  المعلومعععات لعععن يترتعععب عليعععه  شعععخص، إالّ إذا كعععان متيقنعععاً 

  تنبيه.

علععععى اإلفصععععاح عععععن معلومععععات مسععععئول اإلبععععالغ عععععن غسععععل األمععععوال عنععععدما يوافععععق  -4

ت اخليعععععة، عليعععععه إععععععداد و حفعععععظ السعععععجالّ مّتصعععععلة بتقعععععارير العمليعععععات المشعععععبوهة الد

 فصاح ال يترتب عليه تنبيهاً .المناسبة التي تثبت أّن هذا اإل



-444- 
 تعليمات مكافحة غسل األموال                                                     تعليمات اإلشراف والرقابة -السابع الباب 

         وتمويل اإلرهاب                 
  

 

 3102 سبتمبر         
 الخامسة عشرالطبعة     

 
 

 

 -متطلّبات التحري والتدريب : -21

 المتطلّبات المحّددة إلجراءات التحري 1.21

( من 19( من المادة  )3يجب على المؤّسسة المالية ضمان التزامها بأحكام الفقرة ) -3

( حول 19( من المادة  )2حول التحري والفقرة ) 2131( لسنة 4القانون رقم )

 .التدريب

 كما يلي: فرادألغراض التحري ، يمكن تصنيف األ -2

األفراد ذوي التأثير الكبير : وهم األفراد الذين يؤّدون دوراً في منع غسل األموال  -أ

وتمويل اإلرهاب بموجب برنامج المؤّسسة المالية لمكافحة غسل األموال وتمويل 

        وظفين، اإلرهاب. وألغراض التنظيم تشمل هذه الفئة من األفراد كبار الم

، مسئول اإلبالغ عن غسل األموال ، ونائب  و مسئول اإلبالغ عن غسل األموال

وتتضّمن أي فرد يمكن أن يؤدي وظائف الضبط الداخلي في المؤّسسة المالية 

  ، والمؤّسسة المالية( )مسئول يقوم بنشاط منّظم في

 أفراد آخرون.  -ب

لعععدى المؤّسسعععة الماليعععة والهادفعععة إلعععى  يجعععب التأكعععد معععن أن إجعععراءات التحعععري المعتمعععدة -1

تعيععععععين المسععععععئولين والمععععععوّظفين تشععععععمل االطمئنععععععان إلععععععى شخصععععععية المععععععوّظفين أو 

المسععععئولين الععععذين ينتمععععون إلععععى فئععععة األشععععخاص ذوي التععععأثير الكبيععععر، وإلععععى المعرفععععة 

والمهععععارة والقععععدرة لععععديهم علععععى التصععععّرف بصععععدق ومنطععععق واسععععتقاللية. أّمععععا بالنسععععبة 

آلخععرين العععذين ال ينتمععون إلعععى هععذه الفئعععة، فيجععب علعععى المؤّسسععة الماليعععة إلععى األفعععراد ا

 أن تتأّكد من نزاهتهم وتطمئن إلى هذه النزاهة. 

يجعععععب التأكعععععد معععععن أن عمليعععععة التحعععععري ، بالحعععععّد األدنعععععى منهعععععا وقبعععععل التعيعععععين أو  -4

 التوظيف، أن تضمن ما يلي:

 الحصول على المراجع عن الفرد و التأكد منها. -أ

 لتاريخ الوظيفي والمؤهالت.التأكد من ا -ب
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الحصول على معلومات أو تفاصيل عن أي إدانات جنائية أو إجراءات سلطة رقابية  -ج

 في حال وجودها و التحقق منها.

القيام بخطوات مناسبة ومعقولة للتأّكد من دقّة واكتمال المعلومات التي حصلت عليها  -د

 المؤّسسة المالية لغايات التحري.

 ب الخاصة بمكافحة غسل األموال  و تمويل اإلرهاببرامج التدري 2.21

على المؤّسسة المالية أن تحّدد وتصّمم و تنفذ برنامجاً تدريبياً مستمّراً و مالئماً لتدريب  -3

الموّظفين والمسئولين فيها على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و تستمر في هذا 

 البرنامج.

الموّظفين والمسئولين في المؤّسسة المالية لما يجب أن يضمن برنامج التدريب إدراك  -2

 يلي:

المسؤوليات و االلتزامات القانونية و الرقابية التي ينّص عليها قانون و تعليمات  -أ

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

دورالموظفين والمسئولين في منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وإدراكهم   -ب

قهم وعلى عاتق المؤّسسة المالية في حال توّرطهم في المسؤولية التي تقع على عات

غسل األموال أو تمويل اإلرهاب وعدم التزامهم بقانون و تعليمات مكافحة غسل 

 األموال وتمويل اإلرهاب.

مسئول اإلبالغ إدارة المؤّسسة المالية لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ودور  -ج

اية الواجبة والمراقبة المستمّرة، وتطبيقات ، وأهمية تدابير العنعن غسل األموال 

تهديدات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وغسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

واألساليب والتوجهات، ونقاط ضعف المنتجات المقّدمة، والتعّرف إلى العمليات 

 ىالمشبوهة، وعمليات وإجراءات إعداد تقارير العمليات المشبوهة الداخلية، وما إل

 لك.ذ

 



-444- 
 تعليمات مكافحة غسل األموال                                                     تعليمات اإلشراف والرقابة -السابع الباب 

         وتمويل اإلرهاب                 
  

 

 3102 سبتمبر         
 الخامسة عشرالطبعة     

 
 

عند دراسة حاجات التدريب، على المؤّسسة المالية أن تنظر أيضاً في مسائل مثل  -1

الخبرات، والمهارات والقدرات القائمة والوظائف واألدوار المطلوبة، وحجم المؤّسسة 

وتوصيف مخاطر المؤّسسة المالية، ونتيجة التدريب المسبق والحاجات المتصّورة، وما 

 إلى ذلك. 

 ة التدريب ومراجعتهاستمراري 3.21

يجب أن يشمل برنامج التدريب على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاص  -3

بالمؤّسسة المالية تدريباً مستمّراً لضمان محافظة المسئولين والموّظفين فيها على 

معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

تطّورات الجديدة بما في ذلك أحدث التقنيات واألساليب وتحديثها لتواكب ال

 والتوّجهات المتعلّقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

على المؤّسسة المالية إجراء مراجعة لحاجات التدريب بانتظام من أجل ضمان تحقيق  -2

 األهداف المذكورة أعاله.

كّل مراجعة في عين  يجب على مجلس إدارة المؤّسسة المالية أن يأخذ نتيجة -1

االعتبار. وكلّما أظهرت المراجعة ثغرات في متطلّبات التدريب على مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب، يترّتب على المؤّسسة المالية أن تعد خطة عمل وتوافق 

 عليها لمعالجة هذه الثغرات في الوقت المناسب.  

  -ت :. حفظ الوثائق والسجالّ 21

ت المتعلّقععععة بالعناصععععر ماليععععة حفععععظ جميععععع الوثععععائق والسععععجالّ ؤّسسععععة اليجععععب علععععى الم -3

 التالية لمّدة ال تقّل عن الحدود المذكورة فيما يلي:

يجعععععععب علعععععععى المؤسسعععععععة الماليعععععععة االحتفعععععععاظ بالسعععععععجالت الالزمعععععععة المتعلقعععععععة  -أ

، بععععد  سعععنة( 39سعععنة ) (خمسعععة عشعععر)بالمععععامالت المحليعععة   والدوليعععة ، لمعععدة 

و ذلعععك بغعععض النظعععر عمعععا إذا كعععان الحسعععاب أو عالقعععة  االنتهعععاء معععن الصعععفقة.

 العمل مستمرة أو قد تم إنهاؤها.
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فيما يتعلق بالحسابات المفتوحة لألشخاص الطبيعيين أو الكيانات االعتبارية أو   -ب

ت التابعة خرى ، ويجب حفظ الوثائق والسجالّ المصارف والمؤّسسات المالية األ

اعتباراً من تاريخ سنة(  39سنة ) (خمسة عشر) لهذه الحسابات لمّدة ال تقّل عن 

 إقفال الحساب. 

حساب في المصرف فيما يتعلق بالمعامالت التي تتم لحساب عمالء ال يملكون أي   -ج

رضون(: يجب حفظ الوثائق والسجالّت المتعلّقة بأي المؤّسسة المالية )عمالء عاأو

اعتباراً من تاريخ سنة(  39سنة ) (خمسة عشر)المعامالت لمّدة ال تقّل عن من هذه 

 إجراء المعاملة. 

ت لمّدة ال تقّل ظ السجالّ فيما يتعلق بالمعامالت غير المعتادة أو المشبوهة: يجب حف  -د 

أو حتى التوّصل إلى حكم في حال التدّخل سنة(  39) (سنة  خمسة عشر) عن

 طول. القضائي، أو لغاية إصدار قرار نهائي متعلّق بالمعاملة، أي المّدتين أ

فيما يتعلق بالسجالت الخاصة بالنواقص في المعلومات عن الشخص طالب التحويل  -هـ

( من الفقرة 4النقطة )لموانع فنية في خالل إتمام الحوالة البرقية حسب ما ورد في 

  سنوات(. 9سنوات ) يجب حفظ السجالت لمدة خمس (1.9.33الفرعية )

سععععععنوات             (هععععععا لمععععععّدة ) خمععععععست التععععععدريب، يجععععععب حفظفيمععععععا يتعلععععععق بسععععععجالّ  -و

 .  سنوات( 9) 

جعععععععب ضعععععععمان إمكانيعععععععة اسععععععععترجاع ي -تفيمعععععععا يتعلعععععععق باسعععععععترجاع السععععععععجالّ  -ز

ت و التعليمعععععععععات المتعلّقعععععععععة بمكافحعععععععععة غسعععععععععل األمعععععععععوال وتمويعععععععععل السعععععععععجالّ 

 اإلرهاب بسرعة ومن دون تأخير.

تتأكعععد أّن  يجعععب علعععى المؤسسعععة الماليعععة أن تحعععّدث هعععذه البيانعععات بصعععورة دوريعععة وأن -2

السعععععلطات القضعععععائية والجهعععععات المختّصعععععة الموّكلعععععة بإنفعععععاذ قعععععوانين مكافحعععععة غسعععععل 

ت فعععي ائق والسعععجالّ األمعععوال وتمويعععل اإلرهعععاب قعععادرة علعععى االطعععالع علعععى هعععذه الوثععع

 الوقت المناسب، عند الحاجة. 

  -. التدقيق الداخل  والخارج  :22
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اءات وأنظمعععععععة يجعععععععب علعععععععى التعععععععدقيق العععععععداخلي أن يراجعععععععع فعاليعععععععة اإلجعععععععر -3

الضعععععبط التعععععي تطبقهعععععا المؤسسعععععة الماليعععععة فعععععي إطعععععار مكافحعععععة غسعععععل األمعععععوال 

وتمويعععععععل اإلرهعععععععاب علعععععععى فروعهعععععععا والشعععععععركات التابععععععععة لهعععععععا فعععععععي قطعععععععر 

والخعععععارج بشععععععكل سعععععنوي و يجععععععب اتخعععععاذ جميععععععع اإلجعععععراءات المناسععععععبة لسععععععّد 

أي ثغعععععععععرات أو لتحعععععععععديث اإلجعععععععععراءات واألنظمعععععععععة المعععععععععذكورة وتطويرهعععععععععا 

 يتها ومالءمتها. بهدف ضمان فعال

إلععععععى جانععععععب مهععععععام أخععععععرى، يجععععععب علععععععى المععععععدقّق الخععععععارجي أن يتأّكععععععد مععععععن  -2

التعععععععزام المؤّسسعععععععة الماليعععععععة بهعععععععذه التعليمعععععععات ومعععععععن التحقعععععععق معععععععن كفايعععععععة 

السياسعععععات واإلجعععععراءات التعععععي تطّبقهعععععا فعععععي هعععععذا اإلطعععععار. كمعععععا يترّتعععععب عليعععععه 

وإععععععععالم مصعععععععرف قطععععععععر   ععععععععرض نتعععععععائج مراجعتعععععععه فععععععععي كتعععععععاب اإلدارة

 بأي مخالفات بارزة لهذه التعليمات .  فوراَ المركزي 

  -: . العاوبات23

تطبععععععق العقوبععععععات المتعلّقععععععة بمكافحععععععة غسععععععل األمععععععوال وتمويععععععل اإلرهععععععاب بموجععععععب 

 . 2131(  لسنة 4أحكام القانون رقم )

  -. الوماذج المعتمدة الواجب استخدامها :21

ن سيصععععععدر مصععععععرف قطععععععر المركععععععزي النمععععععاذج الواجععععععب ملؤهععععععا ألغععععععراض قععععععانو

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفق هذه التعليمات. 

  -. دخول التعليمات والضوابط حّيز التوفيذ :25

تصععععععبح هععععععذه التعليمععععععات والضععععععوابط نافععععععذة ابتععععععداًء مععععععن تععععععاريخ صععععععدورها وتلغععععععى 

كافّععععععة التعليمععععععات األخععععععرى المتعلّقععععععة بمكافحععععععة غسععععععل األمععععععوال وتمويععععععل اإلرهععععععاب 

 لية. والخاصة بالمؤّسسات الما
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 ملحق

 أ.  متفّرقات

 عمليات غسل األموال .1

 يتّم غسل األموال على ثالث مراحل كما يلي: 

بطريقة غير شرعية إلى النظام المالي، عادًة  ةيشمل إدخال أموال متحصل -التوظيف  ))أ

بواسطة المؤّسسات المالية. ويتّم ذلك من خالل الودائع النقدية، أو شراء األدوات المالية 

، أو صرف العمالت، أو شراء عقود الضمان أو التأمين، أو صرف الشيكات، أو نقداً 

 الشراء نقداً، أو تهريب النقد بين البلدان. 

غالباً ما يشمل سلسلة من المعامالت تتمّثل في عمليات تحويل وتحريك  -التجميع  )ب(

الت برقية إلى األموال وتهدف إلى إخفاء مصدر األموال. يتّم التجميع عبر إرسال تحوي

مصارف أخرى، أو شراء االستثمارات وبيعها، أو عبر األدوات المالية، وعقود التأمين، 

 واالستثمارات المزّيفة أو الوهمية، والخطط التجارية، وما إلى ذلك.

يقوم على إعادة إدخال األموال في االقتصاد الشرعي. ويتّم ذلك من خالل شراء  –الدمج )ج( 

و السلع الفاخرة أو االستثمارات العقارية و األصول المالية أاق المالية أاألصول أو األور

 أو المشاريع التجارية. 

 غسل األموال من خالل المعامالت الوادية  .2

 ودائع نقدية كبيرة غير متماشية مع نوع شركة العميل أو وظيفته.  -3

التجزئة( من أجل  ودائع نقدية عديدة مشّكلة من مبالغ صغيرة )وُيعرف هذا بالتنظيم أو -2

 تفادي تعقّب مصدر األموال.

 ودائع نقدية يتبعها تحويل )حوالة برقية، شيك مصرفي، الخ.(. -1

 دفعات نقدية منّظمة لتغطية أرصدة بطاقات االئتمان المدينة، مبالغها مرتفعة نسبياً. -4

حدة إيداع النقد عبر قسائم إيداع متعّددة، بحيث تتّم عمليات اإليداع كّل واحدة على  -9

وبمبالغ صغيرة، بغية عدم لفت انتباه السلطات. ولكن عند احتساب مجموع الودائع، 

 يكون المبلغ الكامل هائالً. 
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 عمليات إيداع منتظمة عبر الشيكات أو التحويالت أو األدوات المالية القابلة للتداول. -6

يمة محاوالت استبدال أوراق العمالت ذات القيمة المنخفضة بأوراق عمالت ذات ق -7

 أعلى.

فروع تظهر فيها معامالت نقدية تتخّطى الحدود الطبيعية المتوّقعة لها، تبعاً  -8

 لإلحصاءات الخاصة بها. 

ودائع نقدية كبيرة عبر أنظمة اإليداع اإللكترونية لتجّنب أي اتصال مباشر مع مسئولي  -9

 المؤّسسات المصرفية والمالية.

 غسل األموال من خالل الحسابات المصرفية  .3

 لباً ما يتّم هذا النوع من المعامالت كما يلي: غا

عن طريق عمالء راغبين في المحافظة على عدد من الحسابات العادية وحسابات  -3

الصناديق االستئمانية في حين يودعون مبالغ كبيرة من النقد في كّل من هذه 

 الحسابات، وال تكون طبيعة عملهم متطابقة مع حجم المبالغ المودعة.

النقدية بين الدفعات الخارجية )أوامر الدفع، التحويالت( وأرصدة العميل في التسوية  -2

 اليوم ذاته أو في اليوم السابق.

 إيداع شيكات بمبالغ كبيرة من قبل أطراف ثالثة تّم تظهيرها لصالح العميل. -1

سعععحوبات نقديعععة كبيعععرة معععن حسعععاب كعععان غيعععر ناشعععط فعععي السعععابق أو معععن حسعععاب  -4

 هائلة.  ُممّول من الخارج بمبالغ

عمليععات إيععداع متعععّددة يقععوم بهععا عععدد كبيععر مععن األشععخاص فععي حسععاب واحععد مععن  -9

 دون تقديم أي تفسيرات واضحة.

 غسل األموال من خالل معامالت مالية مّتصلة بوشاطات استثمارية  .1

 تتّم هذه العملية كما يلي: 

سعععات مععععامالت اقتعععراض أو إيعععداع يعععتّم إجراؤهعععا معععع شعععركات تابععععة أو فرعيعععة لمؤسّ  -3

ماليعععة تقعععع وتعمعععل فعععي منعععاطق معروفعععة بشعععيوع غسعععل األمعععوال وتجعععارة المخعععّدرات 

 فيها.
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طلبات يتقّدم بها العمالء لشراء أو بيع االستثمارات أو الخدمات )سواء كانت عمالت  -2

أجنبية أو أدوات مالية( وتكون مصادر أموالهم غامضة أو ال تتطابق مع طبيعة 

 نشاطهم الظاهر.

 يرة لعمليات شراء أوراق مالية أو بيعها.تسويات نقدية كب -1

 غسل األموال من خالل الوشاطات عبر الحدود .5

 تتمّثل هذه المعامالت باألشكال التالية:

عن طريق مؤّسسة مالية خارجية تقع في دولة معروفة  عليهمعمالء يتعّرف المصرف  -3

 بشيوع إنتاج المخّدرات اإلجرامي فيها وتجارتها غير القانونية.

يدفعون أو يتلقّون مبالغ كبيرة بانتظام، نقداً أو عبر تحويالت الفاكس أو التلكس، من  عمالء -2

دون أي مؤشرات تدّل إلى المصادر الشرعية لهذه األموال، أو عمالء لهم صلة بدول 

معروفة بشيوع إنتاج المخّدرات أو تجارتها فيها أو بعالقتها مع منظمات إرهابية محظورة، 

 للتهّرب من دفع الضرائب. أو دول تتيح فرصاً 

عمليات التحويل الواردة أو الصادرة التي يجريها العميل من دون استخدام أي من حساباته  -1

 في أي مصرف.

السحب واإليداع المنتظم والمستمّر للشيكات الصادرة بعمالت أجنبية أو للشيكات السياحية  -4

 في حساب العميل.

 ب. التطبياات

العديععععدة أو األسععععاليب المسععععتخدمة لعمليععععات غسععععل األمععععوال أو  بشععععكل عععععام، ُتعععععرف التقنيععععات

لتمويعععععل اإلرهعععععاب بالتطبيقعععععات. تشعععععّكل دراسعععععة التطبيقعععععات أداة فّعالعععععة لدراسعععععة التوّجهعععععات 

والتهديععدات الناشععئة وأسععاليب التخفيععف مععن حععّدتها، كمععا تقععّدم معلومععات ونظععرة عميقععة حعععول 

حععععديث التطبيقععععات الجديععععدة التععععي تنطبععععق هععععذه المسععععائل. يجععععب أن تقععععوم المؤّسسععععة الماليععععة بت

علععععى مجععععال العمععععل الخععععاص بهععععا. إّن هععععذه المعلومععععات متععععوفّرة علععععى المواقععععع اإللكترونيععععة 

الخاصعععة بمجموععععة العمعععل المعععالي ومجموععععة العمعععل المعععالي لمنطقعععة الشعععرق األوسعععط وشعععمال 

 إفريقيا. 
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 يشمل بعض األمثلة ما يلي: 

إلذني، .. الخ( وهي آليات غير رسمية تعتمد اوالسند  يل البديلة )مثل الحوالةقنوات التحو -3

على شبكة من الصناديق االستئمانية المستخدمة لتحويل المال. وغالباً ما تعمل بشكل متواٍز 

مع القنوات المصرفية القائمة. يستخدم مّنفذو عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب هذا 

 م وإلخفاء هويتهم. النظام لنقل األموال من دون أن ُيكشف أمره

يشمل معامالت عديدة مثل الودائع والسحوبات والتحويالت التي غالباً  -التنظيم أو التجزئة  -2

ما تضّم مجموعة من األشخاص وأعداداً كبيرة من المعامالت المنخفضة القيمة وحسابات 

ن أي تجاوز عديدة لتجّنب تخّطي الحدود المعّينة أو لتفادي التزامات المؤّسسات بالتبليغ ع

 يحصل. 

من خالل استخدام الشيكات السياحية أو اللجوء المكّثف  -صرف العمالت والتحويل النقدي -1

 إلى مكاتب صرف العملة. 

 نقل خفي للعمالت عبر الحدود. -ناقلو النقد/ تهريب العمالت -4

يتّم استثمار متحصالت األنشطة اإلجرامية في شراء سلع عالية  -شراء األصول القّيمة -9

 لقيمة مثل العقارات واألسهم والذهب، الخ.ا

 استخدام الحواالت البرقية. -6

ويشمل التالعب بالفواتير واستخدام طرق التمويل  -غسل األموال عن طريق التجارة  -7

 التجاري والسلع.

 من خالل جمع متحصالت األنشطة اإلجرامية مع األموال التجارية المشروعة. -الخلط  -8

 خفاء هوية األشخاص الذين يتحّكمون باألموال.إل -استخدام شركات وهمية  -9

 ج. إرشادات الهيئات الدولية

 . gafi.org-www.fatfراجع  -توصيات مجموعة العمل المالي  -3

 3988ديسمبر  -لجنة بازل: بيان  عمليات غسل األموال وتدابير العناية الواجبة المصارف -2

 . www.bis.org/publراجع  -2113وأكتوبر 

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.bis.org/publ
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 مواقع إلكترونية أخرى تتضّمن معلومات متعلّقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -1

  atf.orgwww.menafمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   -أ

  www.egmontgroup.org –مجموعة "إغمونت"  -ب

  www.un.org/terrorism -منظمة األمم المتحدة  -ج

  www.un.org/Docs/sc/Committees/1373 -لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب -د

  –قائمة األمم المتحدة لألشخاص المحددين  -هـ

 www.un.org/Docs/sc/committees.1267/1267ListEng.htm  

  principles.com-www.wolfsberg –مجموعة "وولفسبيرغ"  -و

  www.acams.org -جمعية األخّصائيين المعتمدين في مكافحة غسل األموال -ز

 www.qfiu.gov.qa –وحدة المعلومات المالية القطرية  -ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.menafatf.org/
http://www.egmontgroup.org/
http://www.un.org/terrorism
http://www.un.org/Docs/sc/Committees/1373
http://www.un.org/Docs/sc/committees.1267/1267ListEng.htm
http://www.wolfsberg-principles.com/
http://www.acams.org/
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 :افحة غسل األموال وتمويل اإلرهاببشأن مك FATF اوياً: بيان مجموعة العمل المال ث

تصدر بشكل منتظم بيانات عامعة بخصعوص العدول  FATFنشير إلى أن مجموعة العمل المالي  -

دماً ععن التي تمثل مخاطر على النظام المالي العالمي باإلضافة إلى قائمعة العدول التعي حققعت تقع

اإلستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ، ه القصور طريق تصحيح أوج

وعلى البنوك مراجعة تلك التقييمات وقياس مخاطر التعامعل معع أي معن تلعك العدول . والتععاميم 

( تبين ذلعك والتعمعيم 11/2132و  83/2131و  77/2119و  84/2118و  67/2118أرقام 

ستراتيجي في مكافحة غسل األمعوال وتمويعل اإلرهعاب ، يبين الدول ذات النقص اال 23/2131

يرجى العمل على بذل العناية الواجبة المشددة والرقابة المستمرة المشددة عند التعامل مع الدول 

 . لمجموعة العمل المالي )الفاتف(  2131الواردة بالقرار الذي أصدره االجتماع األول لسنة 

وتعمعععيم  11/2132)تعمعععيم  وقعععع الشعععبكي للفعععاتف :علعععى القائمعععة علعععى الم ويمكعععن االطعععالع

23/2131) . 

http:/www.fatf-gafi.org.    

 ويوجد عدة تعاميم صدرت على موقع شبكة األمم المتحدة إلى البنوك منها التعاميم التالية : -

و  7/2131و  9/2131و  316/2132و  317/2132و  319/2132و  332/2132

و  23/2131و  29/2131و  38/2131 و 34/2131و  31/2131و  8/2131

و  14/2131و  11/2131و  12/2131و  13/2131و  27/2131و  21/2131

 93/2131و  94/2131و  49/2131و  19/2131و  17/2131و  19/2131

 -الدليل اإلرشادي ووماذج اإلبالغ الصادرة من وحدة المعلومات المالية:*ثالثاً: 

 29/4/2131تععاريخ  286/2131ات الماليععة رقععم ن م ح/و م م/بنععاءاً علععى كتععاب وحععدة المعلومعع -أ

التي أصدرت دليلها اإلرشادي بشأن االبالغ عن العمليعات المشعبوهة فعي غسعل األمعوال وتمويعل 

 .اإلرهاب 

الخعاص بمكافحعة غسعل األمعوال وتمويعل  2131لسعنة  4معن القعانون رقعم  39استناداً الى المادة 

رشادي ونماذج اإلبالغ الخاصة بالعمليعات المشعتبه بهعا والتعي تبلعغ اإلرهاب، نرفق لكم الدليل اإل

 لوحدة المعلومات المالية بالملحقين المذكورين أدناه.

 (.21/9/2131على جميع البنوك االلتزام بتلك اإلرشادات والنماذج اعتباراً من تاريخه )

 )إلى جميع البنوك(  21/9/2131تاريخ  46/2131تعميم * 
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 ( 391الدليل اإلرشادي ملحق رقم ) -

 ( 393)نموذج اإلبالغ ملحق رقم  -

 . -:اإلبالغ عن غسل األموال ونائبه* تحديث بيانات مسؤول -ب

ركزي به ـالمرف قطــــــــرــــ( وتزويد مص394على جميع البنوك تعبئة المرفق ملحق )

 ثــديــأي تحــوافاتنا بــع مــ، م 24/8/2133 اريخهــن تــبوع مــاه أســد أقصــفي موع

   بأول .على المعلومات المرسلة به أوالُ  

الدليل اإلرشادي الصادر منن اللجونة الوطوينة لمكافحنة اإلرهناب بخصنوص رلينة مراجعنة رابعاً: 

 تطابق األسماء واألشخاص والكياوات مع قوائم العاوبات الصادرة من مجل  األمن .

الخعاص بمكافحعة غسعل األمعوال  2131( لسعنة 4( معن القعانون رقعم )91استناداً إلى المادة )

 . اإلرهابوتمويل 

نرفععق لكععم الععدليل اإلرشععادي الصععادر مععن اللجنععة الوطنيععة لمكافحععة اإلرهععاب ملحععق رقععم **

بخصوص آلية مراجععة تطعابق األسعماء واألشعخاص والكيانعات معع قعوائم العقوبعات  (319)

الصادرة معن مجلعس األمعن ، يرجعى العمعل علعى معا جعاء فعي العدليل اإلرشعادي اعتبعاراً معن 

 . (29/4/2132) تاريخه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )إلى جميع البنوك(  24/8/2133تاريخ  69/2133* تعميم 

 )إلى جميع البنوك(  29/4/2132تاريخ  19/2132تعميم رقم  **
 


