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 خامسالفصل ال
 *مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھابتعلیمات  

 أوالً: التعلیمات
 -ساس القانوني للتعلیمات:األ -۱

) لس�نة ۱۳رق�م ( وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة ق�انون مص�رف قط�ر المرك�زيبعد االط�الع عل�ى 

اب، بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتموی�ل اإلرھ� ۲۰۱۰) لسنة ٤(والقانون رقم  ۲۰۱۲

ق��ّرر مص��رف قط��ر المرك��زي إص��دار التعلیم��ات التالی��ة الموّجھ��ة إل��ى المؤّسس��ات المالی��ة وفق��ا 

لس�نة  ۱۳قانون مصرف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م  )۱(للتعاریف بالمادة 

، وذلك لتكون ھذه التعلیمات ج�زءاً ال یتج�ّزأ م�ن أنظم�ة المؤسس�ات المالی�ة وإجراءاتھ�ا  ۲۰۱۲

 یة إلى ضبط و اكتشاف و منع أنشطة غسل األموال و تمویل اإلرھاب و اإلبالغ عنھا .الرام

م��ن  ۹) والفق��رة ۸و  ۷والم��ادتین ( )۱۲۱(ت ھ��ذه التعلیم��ات بموج��ب أحك��ام الم��ادة دروق��د أص��

لس��نة  ۱۳) م��ن ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات المالی��ة رق��م ۳۳الم��ادة (

بإصدار ق�انون مكافح�ة غس�ل األم�وال  ۲۰۱۰) لسنة ٤( مانون رقمن الق )٤۱(، والمادة ۲۰۱۲

) لس�نة ٤تطب�ق أحك�ام الق�انون رق�م(وفي حال حدوث مخالف�ة لھ�ذه التعلیم�ات وتمویل اإلرھاب. 

۲۰۱۰ . 

 -أھداف التعلیمات: -۲
) لس��نة ٤التأك��د م��ن الت��زام المؤّسس��ات المالی��ة العامل��ة ف��ي دول��ة قط��ر بأحك��ام الق��انون رق��م ( -۱

 بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب وبأحكام ھذه التعلیمات. الخاص  ۲۰۱۰

، باإلض��افة إل��ى ۲۰۱۰) لس��نة ٤یج��ب عل��ى كاّف��ة المؤّسس��ات المالی��ة االلت��زام بالق��انون رق��م ( -۲

 المتطلّبات المحّددة الواردة في ھذه التعلیمات. 

التأك����د م����ن تطبی����ق السیاس����ات واإلج����راءات واألنظم����ة و الض����وابط م����ن أج����ل ض����بط  -۳

كتش����اف ومن����ع أنش����طة غس����ل األم����وال و تموی����ل اإلرھ����اب و اإلب����الغ عنھ����ا ، وذل����ك وا

ح�����ول مكافح�����ة غس�����ل األم�����وال وتموی�����ل  مجموع�����ة العم�����ل الم�����الي توص�����یات ل" وفق�����اً 

 . "حوانتشار التسل اإلرھاب

 
 

 یعمل بھ من تاریخ صدوره ۱٥/٦/۲۰۱۰تاریخ  ۱۳/۲۰۱۰* تعمیم 
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حمایة المؤّسسات المالیة العاملة في دولة قطر م�ن من�ع اس�تغاللھا كقن�وات لتمری�ر مع�امالت  -٤

 ناشئة عن غسل األموال وتمویل اإلرھاب وأي أنشطة أخرى غیر مشروعة. غیر مشروعة

 تعزیز و حمایة الثقة بنزاھة و سمعة المؤسسات المالیة في دولة قطر و المحافظة علیھا. -٥

 -:التعریفات -۳
بإص�دار ق�انون مكافح�ة  ۲۰۱۰لس�نة  ٤مع عدم اإلخالل بالتعریف�ات ال�واردة ف�ي الق�انون رق�م 

  ل اإلرھ��اب یك��ون للكلم��ات و العب��ارات التالی��ة المعن��ى المب��ین ق��رین ك��ل غس��ل األم��وال و تموی��
  .منھا ، ما لم یكن في السیاق معنى أخر

الش��خص الطبیع��ي ال��ذي یمتل��ك أو یم��ارس س��یطرة فعال��ة عل��ى العمی��ل أو  المستفید الحقیقي

الشخص الذي تتم العملیات نیابة عنھ ، كما یتضمن أیض�ا الش�خص ال�ذي 

 عالة على شخص اعتباري أو ترتیب قانوني.یمارس سیطرة ف

 مجلس إدارة المؤسسة المالیة أو السلطة المعادلة لھ. مجلس اإلدارة

فیما یتعلّق بالمؤّسسة المالیة، ھي عبارة عن عالقة عمل أو عالق�ة مھنی�ة  عالقة العمل

أو تجاری��ة ب��ین المؤّسس��ة المالی��ة والعمی��ل؛ وتك��ون بخ��الف عالق��ة العم��ل 

 المؤقتة.

العالقة المصرفیة 
 بالمراسلة

تق���دیم خ���دمات مص���رفیة م���ن قِب���ل مص���رف (المص���رف المراس���ل) إل���ى 

 مصرف آخر (المصرف المجیب) .

(*یوجد تعریف للشخص والعمی�ل  أي شخص یتعامل مع المؤسسة المالیة العمیل

) م����ن ق����انون مص����رف قط����ر المرك����زي وتنظ����یم ۱ب����ین ف����ي الم����ادة (م

 .)۲۰۱۲ لسنة ۱۳المؤسسات المالیة رقم 

تدابیر العنایة 
 الواجبة

ق بعم��الء المؤّسس��ة المالی��ة، تعن��ي الت��دابیر الُمتَّخ��ذة م��ن قِب��ل ـّ��ـلّ فیم��ا یتع

المؤّسسة المالیة لتحدید ھویة العمی�ل، والتحّق�ق منھ�ا، وتحدی�د م�ا إذا ك�ان 

العمی��ل یعم��ل بالنیاب��ة ع��ن ش��خص آخ��ر، وم��ا إذا ك��ان العمی��ل شخص��یة 

ید الحقیق��ي، والحص��ول عل��ى معلوم��ات ح��ول اعتباری��ة، وتحدی��د المس��تف

 .غرض عالقة العمل وطبیعتھا المقصودة، الخ
 

 

 * الشخص : الشخص الطبیعي أو المعنوي حسب األحوال .  
في تلقي أو التعامل في إحدى الخدمات  * العمیل : كل شخص طبیعي أو معنوي یتلقى أو یتعامل في إحدى الخدمات المالیة ، كما یعتبر عمیالً كل من شرع

 المالیة مع المؤسسة المالیة .
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المؤسسة المالیة ألغراض ھذه التعلیمات (أي بنك أو شركة استثمار أو تمویل  *المؤّسسة المالیة

أو صرافة أو مكت�ب تمثی�ل أو وح�دة خارجی�ة وغیرھ�ا م�ن المؤسس�ات المالی�ة 

م��ن مص��رف قط��ر المرك��زي ق��رار وتنظ��یم أعمالھ��ا الت��ي یص��در بتحدی��دھا 

ویرخص لھا وفقاً ألحك�ام ق�انون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات 

بمزاول���ة ك���ل او بع���ض األعم���ال المص���رفیة  ۲۰۱۲لس���نة  ۱۳المالی���ة رق���م 

واالس��تثمار والتموی��ل والص��رافة وغیرھ��ا م��ن األعم��ال والخ��دمات واألنش��طة 

) ٤( ) من القانون رقم۱والمادة (المركزي) المالیة التي یحددھا مصرف قطر 

و ھي بأنھا أي شخص یزاول كعمل تجاري، نشاطاً أو أكث�ر م�ن  ۲۰۱۰لسنة 

 األنشطة أو العملیات التالیة لصالح العمیل أو بالنیابة عنھ:

قب��ول الودائ��ع وغیرھ��ا م��ن األم��وال القابل��ة إلع��ادة الس��داد كالخ��دمات  -١

 المصرفیة الخاصة.

 اإلقراض. -٢

 ر التمویلي.التأجی -٣

 تحویل األموال أو األشیاء ذات القیمة. -٤

إصدار وسائل الدفع كبطاقات االئتمان والسحب والشیكات و الشیكات  -٥

الس����یاحیة وأوام����ر ال����دفع والش����یكات المص����رفیة وتحوی����ل األم����وال 

 اإللكترونیة، أو إداراتھا.

 االلتزامات أو الضمانات المالیة. -٦

المالی��ة كالش��یكات والكمبی��االت  الت��داول أو االتج��ار ف��ي أدوات الس��وق -٧

وش��ھادات اإلی��داع والمش��تقات المالی��ة، والص��رف األجنب��ي، وأدوات 

صرف العملة، وأسعار الفائدة، والمؤش�رات، واألوراق المالی�ة القابل�ة 

 للتحویل، وعقود السلع المستقبلیة.

المش��اركة ف��ي إص���دارات األوراق المالی��ة وت���وفیر الخ��دمات المالی���ة  -٨

 ه اإلصدارات.المتعلقة بھذ

 ي إدارة المحافظ الفردیة أو الجماعیة. ــّ تول -٩

 حفظ النقد أو األوراق المالیة السائلة، بالنیابة عن الغیر أو إدارتھا. -١٠

 استثمار األموال أو النقود أو إدارتھا أو تشغیلھا بالنیابة عن الغیر. -١١
 .۲۰۱۲لسنة  ۱۳) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم ۱التعریف للمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة اإلسالمیة بالمادة ( * 
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التعھ��د أو إص��دار وث��ائق الت��أمین وبخاص��ة الت��أمین عل��ى الحی��اة  -١٢

ا من أنواع الت�أمین المتص�لة باالس�تثمار بص�فة م�ؤمن أو وغیرھ

 وسیط لعقد التأمین.

 تبدیل النقود أو العمالت. -١٣

أي نش��اط أو عملی��ة أخ��رى یص��در بتحدی��دھا، ق��رار م��ن رئ��یس  -١٤

 . مجلس الوزراء، بناء على اقتراح اللجنة

دول�ة، أي شكل من أشكال مناطق االختصاص القانونیة التي قد تشمل ال دائرة االختصاص

أو بلد أجنبي، (سواء كانت أو لم تكن دائرة اختصاص أجنبیة مس�تقلة)، 

أو دولة أو منطقة أو إقلیماً آخ�ر ف�ي بل�د أجنب�ي، أو مرك�ز قط�ر للم�ال، 

 أو أي ھیئة مماثلة.

 یعني أیاً من األفعال التالیة: غسل األموال

تحوی��ل أو نق���ل أم���وال، م���ن قب���ل أي ش���خص یعل���م أو ك���ان ینبغ���ي  -۱

عل����ى عل����م أو لدی����ھ اش����تباه ب����أن ھ����ذه األم����وال ھ����ي  أن یك����ون

متحص����الت جریم����ة، وذل����ك لغ����رض إخف����اء أو حج����ب المص����در 

غی����ر المش����روع لھ����ذه األم����وال أو بھ����دف مس����اعدة أي ش����خص 

مت����ورط ف����ي ارتك����اب الجریم����ة األص����لیة لل����تخلص م����ن اآلث����ار 

 القانونّیة ألفعالھ.

إخف�����اء أو حج�����ب الطبیع�����ة الحقیقی�����ة لألم�����وال أو مص�����درھا أو  -۲

كانھ�����ا أو التص�����رف بھ�����ا أو تحریكھ�����ا أو تملكھ�����ا أو الحق�����وق م

و ك���ان ینبغ���ي أالمرتبط���ة بھ���ا، وذل���ك م���ن قب���ل أي ش���خص یعل���م 

أن یك����ون عل����ى عل����م أو لدی����ھ اش����تباه ب����أن ھ����ذه األم����وال ھ����ي 

 متحصالت جریمة. 

ام����تالك أو حی����ازة أو اس����تخدام األم����وال م����ن قب����ل أي ش����خص  -۳

ی��ھ اش��تباه ب��أن ھ��ذه یعل��م أو ك��ان ینبغ��ي أن یك��ون عل��ى عل��م أو لد

 األموال ھي متحصالت جریمة.
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المنظمة غیر 
 الھادفة للربح

وتش��مل أي كی��ان، غی��ر الف��رد، یق��وم بش��كل أساس��ي بجم��ع أو توزی��ع 

األم�����وال ألغ�����راض خیری�����ة، أو دینی�����ة، أو ثقافی�����ة، أو تعلیمی�����ة، أو 

اجتماعیة، أو أخوی�ة، أو ألغ�راض مماثل�ة، أو یق�وم ب�أنواع أخ�رى م�ن 

 خیریة أو األعمال المماثلة.األعمال ال

قیم خارج دولة قطر و/ أو موج�ودة ف�ي ــُ شخصیة طبیعیة أو اعتباریة ت العمیل غیر المقیم

 قطر بشكل مؤقّت (للسیاحة أو الزیارة). 

المراقبة 
 المستمّرة

ق بالعمیل، یعني ھ�ذا المص�طلح تفّح�ص المع�امالت الت�ي ی�تّم ــّ فیما یتعل

م��ل، وأعم��ال العمی��ل وتوص��یف المخ��اطر إجراؤھ��ا بموج��ب عالق��ة الع

الخاصة ب�ھ، ومص�ادر دخل�ھ وثروت�ھ، عن�د االقتض�اء؛ فض�الً ع�ن قی�ام 

ت م��ن أج��ل تح��دیثھا لتظ��ل حدیث��ة لمؤّسس��ة المالی��ة بمراجع��ة الس��جالّ ا

 ومالئمة. 

األشخاص 
السیاسیون ممثلو 

 المخاطر

بل�د  ف�ي أوكلت إلیھم وظائف علیا عام�ة الذین إلیھم أو األشخاص الموكلة

 أو إقلیم أجنبي، أو أحد أفراد أسرتھم ، أو أحد شركائھم المقربین لدیھم.

 قد تشتمل الوظائف العلیا العامة في ھذا السیاق على ما یلي: 

رؤس���اء ال���دول، ورؤس���اء الحكوم���ات، وال���وزراء، ون���ّواب أو مس���اعدي 

ال��وزراء، والن��ّواب، وكب��ار السیاس��یین أو أھ��ّم المس��ئولین ف��ي األح��زاب 

یاسیة، والمسئولین القضائّیین، وأعضاء مجالس المصارف المركزیة، الس

والسفراء والقائمین باألعمال، وضباط الفئات العلیا ف�ي الق�وات المس�لّحة، 

 وكبار المدراء التنفیذیین في المؤّسسات المملوكة من الدولة. 

فی��ھ مص��رف ل��یس ل��ھ وج��ود م��ادي ف��ي البل��د أو اإلقل��یم ال��ذي تأس��س  المصرف الوھمي

وحص��ل عل��ى ترخیص��ھ من���ھ، و ال یتب��ع أي مجموع��ة خ��دمات مالی���ة 

 خاضعة لرقابة موحدة فعالة.

وتعن��ي عب��ارة "الوج��ود الم��ادي" ف��ي بل��د أو إقل��یم وج��ود یتطل��ب اتخ��اذ 

الق�رارات المھم��ة واإلدارة الفعال�ة ول��یس مج�رد وج��ود وكی�ل محل��ي أو 

 موظفین من الدرجات الدنیا.
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تقریر العملیة 
 المشبوھة

تقریر یجب على المؤسسة المالیة إعداده ورفع�ھ إل�ى وح�دة المعلوم�ات 

المالی��ة ح��ول أي مع��امالت أو أي مح��اوالت مش��بوھة، وذل��ك بموج��ب 

 . ۲۰۱۰) لسنة ٤) من القانون رقم (۱۸و ( )۱٤(أحكام المادتین 

 أي شخص طبیعي یرتكب أي فعل من األفعال التالیة: رھابياإل

أفع��ال إرھابی��ة، عم��داً، ب��أي وس��یلة، ارتك��اب أو محاول��ة ارتك��اب  -١

 سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر.

 االشتراك كطرف متواطئ في أفعال إرھابیة. -٢

 تنظیم أفعال إرھابیة، أو توجیھ اآلخرین إلى ارتكابھا.  -٣

المس�اھمة ف�ي ارتك��اب أفع�ال إرھابی�ة، م��ع مجموع�ة م�ن األش��خاص  -٤

ف تعجی�ل تعمل لغرض مشترك حیث تكون المساھمة متعم�دة، وبھ�د

 الفعل اإلرھابي أو مع العلم بنیة المجموعة في ارتكاب فعل إرھابي.

ل جریمة وفق�اً ألي م�ن االتفاق�ات التالی�ة: اتفاقی�ة قم�ع ـّـأي فعل یشك -۱ الفعل اإلرھابي

)، واتفاقی��ة قم��ع ۱۹۷۰االس��تیالء غی��ر المش��روع عل��ى الط��ائرات (

فاقی�ة من�ع ات)،و۱۹۷۱جرائم االعتداء على سالمة الطیران المدني (

ُ  ومعاقبة الجرائم التي رتكب ض�د األش�خاص المش�مولین بالحمای�ة ت�ـ

)، واالتفاقی����ة الدولی����ة ۱۹۷۳بم����ا ف����یھم الممثل����ین الدبلوماس����یین (

)، واتفاقی��ة الحمای��ة المادی��ة للم��واد ۱۹۷۹لمناھض��ة أخ��ذ الرھ��ائن (

)، والبروتوك��ول المتعل��ق بقم��ع أعم��ال العن��ف غی��ر ۱۹۸۰النووی��ة (

ي المط���ارات الت���ي تخ���دم الطی���ران الم���دني ال���دولي المش���روعة ف���

التكمیلي التفاقیة قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد س�المة 

)، واتفاقی��ة قم��ع األعم��ال غی��ر المش��روعة ۱۹۸۸الطی��ران الم��دني (

)، والبروتوك���ول ۱۹۸۸الموجھ���ة ض���د س���المة المالح���ة البحری���ة (

د س���المة المتعل���ق بقم���ع األعم���ال غی���ر المش���روعة الموجھ���ة ض���

)، واالتفاقی��ة ۱۹۸۸المنص��ات الثابت��ة القائم��ة ف��ي الج��رف الق��اري (

 .)۱۹۹۷الدولیة لقمع الھجمات اإلرھابیة بالقنابل (



      
 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب                                                      تعلیمات شركات االستثمار    

                                                                                                                       

  ۲۰۱٤یولیو         
 الطبعة السادسة         

 

٧١ 

أي فعل آخر یراد منھ قتل مدنیین أو إلحاق ضرر جسدي جس�یم بھ�م أو  -۲ 

ب��أي ش��خص آخ��ر ل��یس طرف��اً ناش��طاً ف��ي األعم��ال العدائی��ة ف��ي ح��االت 

ى ك�ان الغ�رض م�ن ھ�ذا الفع�ل، بطبیعت�ھ أو س�یاقھ، ح، متلــّ النزاع المس

تخوی��ف مجموع��ة م��ن الن��اس أو إجب��ار حكوم��ة أو منظم��ة دولی��ة عل��ى 

 القیام بعمل معّین أو االمتناع عن القیام بھ.

بأی�ة وس�یلة كان�ت، مباش�رة أو غی�ر مباش�رة،  فع�ل یرتكب�ھ أي ش�خص یق�وم تمویل اإلرھاب

الش�روع ف�ي ذل�ك، بقص�د اس�تخدامھا،  بإرادتھ، بتوفیر األموال أو جمعھا أو

 جزئیا في تنفیذ فعل إرھابي، أو مع علمھ بأن تلك األموال ستستخدم كلیا أو

 إرھابیة. أو من ِقَبل إرھابي أو منظمة

 أي مجموعة من اإلرھابیین تقوم بأي فعل من األفعال التالیة:  مة اإلرھابیةالمنظ

م�داً، ب�أي وس�یلة، بش�كل ارتكاب أو محاولة ارتك�اب أفع�ال إرھابی�ة، ع )۱

 مباشر أو غیر مباشر.

 التواطؤ في تنفیذ أفعال إرھابیة. )۲

 تنظیم أفعال إرھابیة، أو توجیھ اآلخرین إلى ارتكابھا. )۳

المساھمة في ارتكاب أفعال إرھابیة، مع مجموعة من األشخاص تعمل  )٤

لغرض مش�ترك حی�ث تك�ون المس�اھمة متعم�دة، وبھ�دف تعجی�ل الفع�ل 

 العلم بنیة المجموعة في ارتكاب فعل إرھابي.اإلرھابي أو مع 

أي عملیة مالیة تجري نیابة عن شخص منشئ ( طبیع�ي أو اعتب�اري ) م�ن  الحوالة البرقیة

خالل مؤسسة مالیة بوسائل الكترونیة بھدف إتاحة مبل�غ م�ن الم�ال لش�خص 

. و ق�د یك��ون المنش�ئ و المس�تفید شخص��ا  ىمس�تفید ف�ي مؤسس�ة مالی��ة أخ�ر

 واحدا.

 -:حكام عامةأ -٤
 -:التطبیق العام  ۱٫٤

تنطبق ھذه التعلیمات على المؤسسات المالیة و تشمل كافّة البنوك وشركات االستثمار والتمویل 

ص وغیرھا من المؤسسات المالیة الوحدات الخارجیة وومكاتب التمثیل ومحال الصرافة  المرخَّ

الی�ة اعتم�اد و تطبی�ق األحك�ام لھا من ِقبل مصرف قطر المركزي. و یجب على المؤّسس�ات الم

 وھذه التعلیمات بما یتناسب و ینطبق علیھا. ۲۰۱۰) لسنة  ٤المحّددة في القانون رقم (
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 -:المبادئ األساسیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب -٥
 -:مسؤولیة مجلس إدارة المؤسسة المالیة  -المبدأ األول  ۱٫٥

السیاس���ات واإلج���راءات  التأك���د م���ن أنّ یج���ب عل���ى مجل���س إدارة المؤّسس���ة المالی���ة 

بات ق�انون مكافح�ة غس�ل ـّ فیھا تراعي بشكل مالئم وك�اف متطل�و الضوابط  واألنظمة

 وھذه التعلیمات. ۲۰۱۰لسنة  ٤رقم األموال وتمویل اإلرھاب 

 -:األسلوب المرتكز على المخاطر  -المبدأ الثاني ۲٫٥
ل�ى المخ�اطر حس�ب متطلب�ات المؤسس�ة المالی�ة اعتم�اد أس�لوب مرتك�ز ع ىیجب عل

 ھذه التعلیمات .

 -:اعرف عمیلك -المبدأ الثالث ۳٫٥
یج��ب عل��ى المؤسس��ة المالی��ة أن تع��رف ك��ّل عمی��ل ل��دیھا بم��ا یتناس��ب م��ع توص��یف   

 المخاطر الخاص بھ.

 -:اإلبالغ الفّعال -المبدأ الرابع ٤٫٥
إتمام اإلب�الغ ال�داخلي  خذ التدابیر الفّعالة للتأكد منـّ یجب على المؤسسة المالیة أن تت

والخارجي ف�ي أي وق�ت ی�تّم فی�ھ الكش�ف ع�ن غس�ل األم�وال أو تموی�ل اإلرھ�اب أو 

 االشتباه بذلك.

 -:التحري وفق المعاییر الرفیعة والتدریب المناسب  -المبدأ الخامس ٥٫٥
یجب على المؤّسسة المالیة أن تضع إجراءات للتح�ري ع�ن خلفی�ة الم�وظفین بش�كل 

          أو توظی���ف مس���ئولین أو لت���زام بالمع���اییر الرفیع���ة عن���د تعی���ین ك���اف لض���مان اال

فین ، وأن تضع برنامجاً تدریبیاً مستمراً ومناس�باً عل�ى مكافح�ة غس�ل األم�وال ـّ موظ

 فین فیھا.ـّـوتمویل اإلرھاب للمسئولین والموظ

 -:إثبات االلتزام -المبدأ السادس ٦٫٥
ت���وفیر وث���ائق تثب���ت التزامھ���ا درة عل���ى یج���ب عل���ى المؤسس���ة المالی���ة أن تك���ون ق���ا

 بات قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب وھذه التعلیمات .ـّ بمتطل

 -:المسؤولیات العامة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب -٦
 -:تطویر برنامج مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب ۱٫٦
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ج لمكافح��ة غس��ل األم��وال یج��ب عل��ى المؤسس��ة المالی��ة أن تعم��ل عل��ى تط��ویر ب��رام -۱

 وتمویل اإلرھاب.

خذھا المؤسسة المالیة ومدى ھذه اإلجراءات ـّ نوع اإلجراءات التي تت یجب أن یكون -۲

متناسبین مع مخ�اطر غس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب ، وحج�م وطبیع�ة و تعقی�دات 

 أعمال ھذه المؤّسسة.

 یجب أن یتضمن البرنامج كحّد أدنى ما یلي:  -۳

راءات، ـ�����ـات، واإلجـ�����ـاسـیـر وإدارة السـ�����ـاء وتطویـ�����ـإنش ىـ�����ـل علـ�����ـالعم -أ

ة، والضوابط لمنع غسل األموال وتمویل اإلرھاب و إلبالغ م�وظفي ـــواألنظم

 المؤسسة المالیة ھذه السیاسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط.

الترتیب��ات المناس��بة إلدارة االلت��زام، عل��ى أن یك��ون تعی��ین مس��ئول اإلب��الغ ع��ن  -ب

 على مستوى إداري عال.سل األموال غ

مسئول اإلبالغ ع�ن غس�ل األم�وال وغی�ره م�ن الم�وظفین ذوي  إمكانیة وصول -ج

العالق��ة ف��ي الوق��ت المناس��ب عل��ى بیان��ات تحدی��د ھوی��ة العمی��ل وغیرھ��ا م��ن 

المعلومات الخاصة بالعنایة الواجبة للعمیل، وس�جالت المع�امالت وغیرھ�ا م�ن 

 ة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.المعلومات ذات الصلة المتعلق

إج��راءات التح��ري المناس��بة للتأك��د م��ن تطبی��ق المع��اییر الرفیع��ة عن��د تعی��ین أو  -د 

توظیف المسئولین والموظفین ، وإبقاء الموظفین على علم بالتطورات الخاصة 

بتقنیات وأسالیب وتوجھات غسل األموال وتمویل اإلرھاب، والتفسیر الواض�ح 

وتعلیم���ات مكافح���ة غس���ل األم���وال وتموی���ل اإلرھ���اب  واحي ق���انونلكاف���ة ن���

والمتطلب��ات الناش��ئة ع��ن الق��انون و التعلیم��ات خاص��ة تل��ك المتعلق��ة بالعنای���ة 

 الواجبة وتقاریر اإلبالغ عن العملیات المشبوھة.

 فین.ـّ مراً و مناسباً للمسئولین والموظبرنامجاً تدریبیاً مست  -ھـ              

ت���دقیق باس���تقاللیة وم���وارد كافی���ة الختب���ار م���دى االلت���زام بالسیاس���ات  وظیف���ة  -و

واإلجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھ�اب، بم�ا 

 في ذلك اختبار العینات.
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تقییم ومراجعة سیاسات المؤسسة المالیة واإلجراءات واألنظم�ة والض�وابط فیھ�ا  -ز

 بصورة مستمّرة ومناسبة. 

 :ما یليتغطي السیاسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط ، كحّد أدنى،  یجب أن -٤

 تدابیر العنایة الواجبة  والمراقبة المستمّرة. -أ

 ت وحفظھا.إعداد السجالّ  -ب

 الكشف عن العملیات المشبوھة. -ج

 متطلبات اإلبالغ الداخلي والخارجي. -د

م�ة والض�وابط إطالع المسئولین والموّظفین على السیاسات واإلج�راءات واألنظ -ھـ

 للمؤسسة المالیة.

بھا قانون مكافحة غس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب أو ـّ أي مسائل أخرى قد یتطل  -و

 ھذه التعلیمات حسب االقتضاء ووفقاً لما ینطبق على المؤسسة المالیة. 

 -:السیاسات المناسبة و المراعیة للمخاطر ۲٫٦
المؤسس��ة المالی���ة ف��ي  ض���وابطیج��ب أن تك��ون السیاس���ات واإلج��راءات واألنظم��ة وال

مناس��بة ووافی��ة، ومراعی��ة لمخ��اطر غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب، وك��ذلك لحج��م 

 األعمال وتعقیداتھا وطبیعتھا.

 -:المسائل التي یجب أن تغطیھا سیاسة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب ۳٫٦   

ة بالمؤسسة المالیة الخاصي السیاسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط ـّ یجب أن تغط

 قة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب كحّد أدنى ما یلي:ــّ والمتعل

تحدید وفحص المعامالت المعقدة أو الكبیرة بغیر المعتاد و نم�اذج المع�امالت غی�ر  -۱

واضح أو ظاھر، وأي عملیات  أو مشروعاً  اقتصادیاً  المعتادة التي لیس لھا غرضاً 

لمالی�ة، بحك�م طبیعتھ�ا، مّتص�لة بغس�ل األم�وال أو تموی�ل أخرى تعتبرھا المؤسسة ا

 اإلرھاب.

طل��ب تعزی��ز ت��دابیر العنای��ة الواجب��ة  عل��ى المنتج��ات و المع��امالت الت��ي ق��د تك��ون  -۲

 مجھولة الھویة ألغراض غسل األموال أو تمویل اإلرھاب.
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وضع اإلجراءات المناسبة للتخفیف من المخاطر المرتبطة بتأسیس عالق�ة العم�ل م�ع  -۳

 .ممثلي المخاطرشخاص السیاسیین األ

تقییم وتوثیق مخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب المّتصلة عند اإلسناد الخ�ارجي،  -٤

قبل قیام المؤسسة المالیة باإلسناد الخارجي لمثل ھذه الخدمات ألی�ة وظیف�ة أو نش�اط؛ 

 وفرض المراقبة المستمّرة على المخاطر المذكورة.

) ٤ئولي المؤسسة المالی�ة ب�االلتزام بمتطلّب�ات الق�انون رق�م (في ومسـّ إلزام جمیع موظ -٥

بشأن مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب وھذه التعلیمات عند إعداد  ۲۰۱۰لسنة 

 .العملیات المشبوھة تقاریر 

 -:التقییم السنوي ومراجعة السیاسات ٤٫٦
لی��ة السیاس��ات یج��ب عل��ى المؤسس��ة المالی��ة إج��راء تقی��یم دوري بش��أن م��دى كفای��ة وفعا

واإلجراءات والضوابط المطبقة و الخاصة بمنع غسل األموال وتمویل اإلرھاب، س�نویا 

 على اقل تقدیر.

تطبی��ق متطلّب��ات مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب وااللت��زام بھ��ا م��ن قِب���ل  ٥ -٦
  -:المسئولین و الموظفین

بات ـّ لم�وظفین ل�دیھا بمتطل�المس�ئولین وایجب على المؤسسة المالیة أن تتأك�د م�ن الت�زام  -۱

قانون  وتعلیمات مكافحة غسل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب ، و بالسیاس�ات واإلج�راءات 

واألنظم���ة والض���وابط الخاص���ة ب���ذلك ،  و فیم���ا یتعلّ���ق بإمكانی���ة التطبی���ق ف���ي دائ���رة 

یة ـ��ـّ تس��مح ب��ھ الق��وانین واألنظم��ة المحلاختص��اص أخ��رى، ف��یمكن التطبی��ق بالح��ّد ال��ذي 

 و الخاصة بتلك الدائرة .  النافذة

أع�اله، ینبغ�ي أن  ةالم�ذكور) ٥٫٦( ) م�ن الفق�رة۱النقطة (بدون الحد من إمكانیة تطبیق  -۲

فین رف�ع ـّ ة والض�وابط عل�ى المس�ئولین والموظ�تفرض السیاس�ات واإلج�راءات واألنظم�

، ع�ن العملی�ات الت�ي تح�دث ف�ي دائ�رة غس�ل األم�وال  التقاریر إلى مسئول اإلب�الغ ع�ن

أن ت��وفر لمجل��س إدارة ص��اص المؤّسس��ة المالی��ة أو تص��در منھ��ا أو إلیھ��ا كم��ا یج��ب اخت

لمؤّسس��ة المالی��ة، ومس��ئول اإلب��الغ ع��ن غس��ل األم��وال ، و مص��رف قط��ر المرك��زي، ا

ووحدة المعلومات المالیة، إمكانیة الوصول غیر المقّید وفي الوقت المناسب إلي الوثائق 

ی��ة والت��ي ق��د تتعلّ��ق بش��كل مباش��ر أو غی��ر مباش��ر والمعلوم��ات الخاص��ة بالمؤّسس��ة المال

 دائرة االختصاص .  ىبالعملیات في أو من أو إل
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٧٦ 

 

بات التي تفرض معاییر أعل�ى وأكث�ر اتس�اقا ـّ المؤسسة المالیة المتطل یجوز أن تطبِّق -۳

م��وال ف��ي السیاس��ات واإلج��راءات واألنظم��ة والض��وابط الخاص��ة بمكافح��ة غس��ل األ

د مع�امالتھم أو عملی�اتھم إل�ى ع�دد ـّ ق بالعمالء الذین تمت�ـّ تعلوتمویل اإلرھاب، فیما ی

 من دوائر االختصاص.  

إذا كانت القوانین أو األنظمة في دوائر اختصاص أخرى تحول دون تطبیق حكم أو  -٤

وم��ن ھ��ذه التعلیم��ات ، یج��ب عل��ى  ۲۰۱۰) لس��نة ٤ع��ّدة أحك��ام م��ن الق��انون رق��م (

ة ف�ي ال�دائرة الم�ذكورة إع�الم مس�ئول اإلب�الغ المسئولین في المؤّسسة المالیة الواقع�

 عن غسل األموال في المركز الرئیسي بذلك  فوراً.  

بات مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب م��ن قِب��ل ف��روع ـّ تطبی��ق متطل��االلت��زام و  ٦٫٦
 -:المؤسسة المالیة والشركات التابعة لھا في الخارج

أو  فین ف�ي فروعھ�اـّ المس�ئولین والموظ�الی�ة م�ن الت�زام یجب أن تتأك�د المؤسس�ة الم -۱

بات قانون مكافحة غسل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب و ـّ الشركات التابعة لدیھا بمتطل

ق بإمكانی�ة التطبی�ق ف�ي ل�ـّ و األنظم�ة والض�وابط ، و فیم�ا یتعالتعلیمات والسیاسات 

دائ��رة اختص��اص أخ��رى، یمك��ن التطبی��ق بالح��ّد ال��ذي تس��مح ب��ھ الق��وانین المحلّی��ة 

 واألنظمة النافذة في تلك الدائرة. 

أع�اله، یج�ب أن تف�رض  ٦٫٦الفق�رة ) م�ن ۱النقطة (بدون الحد من إمكانیة تطبیق  -۲

فین ف��ي ـّ ة والض��وابط عل��ى المس��ئولین والموظ��السیاس��ات واإلج��راءات  واألنظم��

الفروع والشركات التابعة لھا رفع التقاریر إلى مسئول اإلبالغ ع�ن غس�ل األم�وال 

الت��ي تح��دث ف��ي دائ��رة اختص��اص المؤسس��ة المالی��ة أو ی��ات المش��بوھة العملح��ول 

تصدر منھا أو إلیھا. كم�ا یج�ب أن ت�وفر لمجل�س إدارة المؤّسس�ة المالی�ة، ومس�ئول 

اإلب��الغ ع���ن غس���ل األم���وال ، و مص��رف قط���ر المرك���زي ، ووح���دة المعلوم���ات 

لومات الخاصة المالیة، الوصول غیر المقّید وفي الوقت المناسب إلى الوثائق والمع

بالمؤّسس��ة المالی��ة والت��ي ق��د تتعلّ��ق بش��كل مباش��ر أو غی��ر مباش��ر بالمع��امالت الت��ي 

 تحدث في دائرة االختصاص المذكورة أو منھا أو إلیھا .

 



      
 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب                                                      تعلیمات شركات االستثمار    

                                                                                                                       

  ۲۰۱٤یولیو         
 الطبعة السادسة         

 

٧٧ 

ُ یج��وز أن ت�� -۳ بات الت��ي ـّ لی��ة والش��ركات التابع��ة لھ��ا المتطل��طبِّق ف��روع المؤسس��ة الماـ

واإلجراءات واألنظم�ة والض�وابط  تفرض معاییر أعلى وأكثر اتساقا في السیاسات

د ـّ ق ب�العمالء ال�ذین تمت�ل�ـّ األموال وتمویل اإلرھاب فیما یتعالخاصة بمكافحة غسل 

 معامالتھم أو عملیاتھم على عدد من دوائر االختصاص.  

إذا كانت القوانین أو األنظمة في دائ�رة اختص�اص أخ�رى تح�ول دون تطبی�ق حك�م  -٤

وم�ن ھ�ذه التعلیم�ات عل�ى الف�روع  ۲۰۱۰) لسنة ٤(أو عّدة أحكام من القانون رقم 

أو الشركات التابعة ، یجب على المسئولین في ف�روع المؤّسس�ة المالی�ة والش�ركات 

التابع��ة لھ��ا ف��ي دائ��رة االختص��اص الم��ذكورة إع��الم مس��ئول اإلب��الغ ع��ن غس��ل 

 األموال  في المركز الرئیسي بذلك فوراً. 

ام خ���اص ب���اإلجراءات ف���ي الف���روع أو اھتم��� إب���داءیج���ب عل���ى المؤسس���ة المالی���ة  -٥

الشركات التابعة لھا في الدول التي ال تطّبق أو تطبِّق بش�كل غی�ر ك�اٍف التوص�یات 

(ف�اتف) ح�ول مكافح�ة غس�ل األم�وال وتموی�ل الصادرة عن مجموعة العمل المالي 

 . اإلرھاب وانتشار التسلح 

وی��ل اإلرھ��اب عن��د اإلس��ناد متطلّب��ات مكافح��ة غس��ل األم��وال وتمالتطبی��ق وااللت��زام ب  ۷٫٦
 -الخارجي لألنشطة :

یجب على المؤسسة المالیة، عن�د اإلس�ناد الخ�ارجي ألي م�ن األنش�طة أو الوظ�ائف، أن 

 تتأكد مما یلي: 

أن تكون المؤّسسة المالیة ومجلس إدارتھ�ا مس�ئولین بش�كل أساس�ي ع�ن التأك�د م�ن  -۱

 ھذه التعلیمات.االلتزام بقانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب و

أن تتأكد المؤسسة المالیة من خالل عقد الخدم�ة أو غیرھ�ا م�ن الوس�ائل عن�د إس�ناد  -۲

فین أو المس�ئولین فیھ�ا أو وكالئھ�ا، ف�ي ـّ إلى أي شركة أو مؤّسسة أن الموظ أنشطة

بات ق�انون مكافح�ة غس�ل األم�وال وتموی�ل ـّ ئرة اختصاص، أنھ�ا تلت�زم بمتطل�أي دا

ت ، والسیاسات واإلجراءات واألنظم�ة والض�وابط ، حس�ب اإلرھاب وھذه التعلیما

ق بإمكانی���ة التطبی���ق ف���ي دائ���رة ل���ـّ عل���ى المؤسس���ة المالی���ة. و فیم���ا یتعم���ا ینطب���ق 

یة واألنظم�ة ـّ نین المحل�اختصاص أخرى، یمكن التطبیق بالحّد الذي تس�مح ب�ھ الق�وا

 النافذة الخاصة بدائرة اختصاص معّینة. 
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٧٨ 

من خالل السیاسات واإلجراءات واألنظم�ة والض�وابط أن تفرض المؤسسة المالیة  -۳

الخاصة بمكافحة غس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب فیھ�ا عل�ى الش�ركة أو المؤّسس�ة 

المسند إلیھا، وعلى المسئولین والموّظفین فیھ�ا، ف�ي أي دائ�رة اختص�اص، اإلب�الغ 

ركة أو إل��ى المؤّسس��ة المالی��ة بالمع��امالت م��ن أو إل��ى الش��العملی��ات المش��بوھة ع��ن 

المؤسسة المسند إلیھ�ا. ویج�ب أن ترس�ل الش�ركة أو المؤّسس�ة المس�ند إلیھ�ا تق�اریر 

إلى مسئول اإلبالغ عن غسل األموال في المؤّسس�ة المالی�ة العملیات المشبوھة عن 

 التي أسندت أنشطتھا. 

المؤّسس���ة المالی���ة م���ن أّن الش���ركة أو المؤسس���ة المس���ند إلیھ���ا ت���وفر  ك���ـّدیج���ب أن تتأ -٤

ل اإلبالغ عن غسل األموال ، و لمصرف قط�ر المرك�زي، ووح�دة المعلوم�ات لمسئو

المالیة، الوصول غیر المقّید وفي الوق�ت المناس�ب إل�ي الوث�ائق والمعلوم�ات الخاص�ة 

ق بش�كل مباش�ر أو غی�ر مباش�ر بالمع�امالت الجاری�ة م�ع المؤّسس�ة ل�ـّ بھا والتي قد تتع

 المالیة.

ة تح��ول دون تطبی��ق أي م��ن أحك��ام الق��انون أو إذا كان��ت دائ��رة االختص��اص األجنبی�� -٥

التعلیمات، یجب على الشركة أو المؤّسسة المسند إلیھا أن تبلغ فوراً المؤّسس�ة المالی�ة 

الت��ي تس��ند  أنش��طتھا، عل��ى أن تق��وم المؤسس��ة المالی��ة ب��دورھا ب��إبالغ مص��رف قط��ر 

 المركزي باألمر على الفور. 

 -:مجلس اإلدارة -۷
 -:لمجلس اإلدارةالمسؤولیة العامة  ۱٫۷

یكون مجلس إدارة المؤّسسة المالیة مسئوال عن فعالیة السیاسات واإلج�راءات واألنظم�ة 

 والضوابط في منع غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

 -:المسؤولیة المحّددة لمجلس اإلدارة ۲٫۷
 ما یلي: على مجلس إدارة المؤسسة المالیة أن یضمن

ات واإلج���راءات واألنظم���ة والض���وابط الخاص���ة أن تنش���ئ المؤّسس���ة المالی���ة السیاس��� -۱

بات ـّ ، وتطّورھا وتحفظھ�ا، وفق�اً لمتطل�بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب الفّعالة

بإصدار قانون مكافحة غس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب  ۲۰۱۰) لسنة ٤القانون رقم (

 و ھذه التعلیمات.
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٧٩ 

افی��ة لض��مان تطبی��ق أفض��ل أن یك��ون ل��دى المؤّسس��ة المالی��ة إج��راءات التح��ري الك -۲

 فین.ـتعیین أو توظیف المسئولین والموظالمعاییر عند 

أن تحدد المؤّسسة المالیة و تصمم برنامجاً ت�دریبیاً مس�تمراً و مناس�باً ح�ول مكافح�ة  -۳

 تحفظھ . فین فیھا وـّ اإلرھاب للمسئولین والموظ غسل األموال وتمویل

و بم�وارد كافی�ة الختب�ار م�دى االلت�زام  أن یكون لدى المؤّسسة المالیة تدقیق مستقلّ  -٤

وال ـل األم��ـة غس��ـقة بمكافح��ـبالسیاس��ات واإلج��راءات واألنظم��ة والض��وابط المتعل��

اإلرھ��اب الخاص��ة بالمؤّسس��ة المالی��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك االختب��ار عل��ى أس��اس  لـوتموی��

 العینات. 

ق���ت ر المؤّسس���ة المالی���ة إل���ى مجل���س اإلدارة معلوم���ات منتظم���ة وف���ي الوـّ أن توف��� -٥

المناسب حول إدارة المخاطر الخاصة بالمؤّسسة المالی�ة فیم�ا یتعل�ق بمكافح�ة غس�ل 

 األموال وتمویل اإلرھاب. 

أن تقوم المؤّسسة المالیة بتوثیق السیاس�ات والمنھجی�ات ذات الص�لة ب�إدارة مخ�اطر  -٦

غسل األموال وتمویل اإلرھاب، بما في ذلك توثیق السیاس�ات والمنھجی�ات م�ن قب�ل 

 المالیة.  المؤسسة

الخ�اص بمس�ئول  -۸-أن یتّم تعی�ین مس�ئول اإلب�الغ ع�ن غس�ل األم�وال (وف�ق البن�د  -۷

اإلبالغ عن غسل األموال ) ألمور غسل األموال وتمویل اإلرھاب، بموج�ب أحك�ام 

 ، على أن یكون لدیھ ما یلي:۲۰۱۰) لسنة ٤) من القانون رقم (۳٦المادة (

 الالزمة ؛ مستوى إداري عال  والخبرة والصالحیات  -أ

م��ا یكف��ي م��ن الم��وارد و الم��وظفین والتقنی��ة المالئم��ة لتأدی��ة دوره بش��كل فّع��ال  -ب

 وموضوعي ومستقّل،

إمكانیة الوصول بحریة وفي الوقت المناسب إلى كاف�ة المعلوم�ات ف�ي المؤّسس�ة  -ج

قة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب؛ وق�د یش�تمل ذل�ك عل�ى ـّ لمالیة المتعلا

ھوی��ة العم��الء، ومس��تندات أخ��رى، وبیان��ات ومعلوم��ات مختلف��ة،  وث��ائق تحدی��د

واجب��ة والمراقب��ة المس��تمّرة، إض��افة إل��ى الوث��ائق المندرج��ة ف��ي إط��ار العنای��ة ال

 ت المعامالت.الـّ ة سجـّ وكاف
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أن توض��ع الترتیب��ات االحتیاطی��ة المناس��بة لالس��تمرار بوظیف��ة مس��ئول اإلب��الغ ع��ن  -۸

ن�اء غی�اب مس�ئول اإلب�الغ ع�ن غس�ل األم�وال ، غسل األموال  بدون انقط�اع ف�ي أث

وفي حال ش�غر  )٤٫۸( الفقرة) من ۱۱) و (۹( نقطتینالبما في ذلك تعیین نائب لھ (

ھذا المنصب، على مجلس اإلدارة ض�مان تعی�ین مس�ئول ب�دیل، بع�د الحص�ول عل�ى 

 موافقة مصرف قطر المركزي.  

ب��ات مكافح��ة غس��ل األم��وال المؤسس��ة المالی��ة ثقاف��ة االلت��زام بمتطلّ  ىأن یك��ون ل��د -۹

 وتمویل اإلرھاب.

خاذ التدابیر الالزمة للتأكد من مراعاة مخاطر غس�ل األم�وال ، وأن تطّب�ق ـّ أن یتّم ات -۱۰

ق ب�ـتطویر منتج�ات جدی�دة، و قب�ول ـّ ي المعامالت الیومیة، وفیم�ا یتعل�ھذه التدابیر ف

 عمالء  جدد،  وبالتغییرات على نوع أعمال المؤّسسة المالیة.

اإلدارة الواردة أعاله للداللة على ھذه المسؤولیات  ّن المسـؤولیات المحددة بمجلسإ

خاذ تدابیر ص�ارمة لمواجھ�ة ـّ ال تقیــّد مجلس اإلدارة بشأن اتولیس لحصرھا، وھي 

 مخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب في المؤّسسة المالیة. 

 -:مسئول اإلبالغ عن غسل األموال ونائبھ -۸
 -:نالتعیی ۱٫۸

یجب على المؤّسس�ة المالی�ة تعی�ین مس�ئول اإلب�الغ ع�ن غس�ل األم�وال المح�دد لإلش�راف  -۱

ة ـّ رھ��اب ف��ي المؤّسس��ة المالی��ة ف��ي كاف��عل��ى مواجھ��ة مخ��اطر غس��ل األم��وال وتموی��ل اإل

 .  ۲۰۱۰) لسنة ٤) من القانون رقم (۳٦األوقات، وفقا ألحكام المادة (

ن غسل األموال و وظائف أخرى في المؤسس�ة یمكن الجمع بین وظیفة مسئول اإلبالغ ع -۲

المالیة ومنھا مسئول متابعة االلتزام ف�ي الح�االت الت�ي یك�ون فیھ�ا حج�م المؤسس�ة المالی�ة 

 وتوسعھا الجغرافي محدوداً، بحیث ال تأخذ متطلبات الوظیفة كامل وقت مسئول اإلبالغ.

وظ�ائف الت�ي ق�د تنش�ئ مسئول اإلب�الغ ع�ن غس�ل األم�وال والال یجوز الجمع بین وظیفة  -۳

 تضارباً في المصالح.

 ال یجوز اإلسناد الخارجي لوظیفة مسئول اإلبالغ عن غسل األموال. -٤
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یجب إخطار قسم مكافح�ة غس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب ف�ي إدارة اإلش�راف والرقاب�ة  -٥

والمس�مى  مسئول اإلبالغ عن غسل األموال ونائب�ھبمصرف قطر المركزي باسم كل من 

 .الخاص بكل منھما الوظیفي

یج��ب أن تطل��ب المؤسس��ة المالی��ة موافق��ة مص��رف قط��ر المرك��زي عل��ى تعی��ین مس��ئول * -٦

 اإلبالغ عن غسل األموال ونائبھ أو عند إنھاء خدماتھما أو استقالتھما.

 -:مؤھالت مسئول اإلبالغ عن غسل األموال ونائبھ ۲٫۸
المالی��ة، ال��ذي ی��تّم تعیین��ھ ف��ي المؤّسس��ة غس��ل األم��وال ُیش��ترط ف��ي مس��ئول اإلب��الغ ع��ن  

 لإلشراف على مسائل غسل األموال وتمویل اإلرھاب أن:

 یكون موظفاً على مستوى إداري عال؛ -۱

 یكون لدیھ المركز والخبرة والصالحیة الالزمة لالضطالع  بمسؤولیاتھ بشكل مستقّل؛ -۲

 لمؤّسسة المالیة؛مجلس إدارة ایرفع تقاریره مباشرة إلى  -۳

 . یكون مقیماً في قطر -٤

 -المسؤولیات العامة لمسئول اإلبالغ عن غسل األموال: ۳٫۸
 یكون مسئول اإلبالغ عن غسل األموال مسئوال عن التالي:

اإلشراف على تطبیق السیاسات واإلجراءات واألنظمة والض�وابط لمكافح�ة غس�ل األم�وال  -۱

اطر فیم�ا ب المرتك�ز عل�ى المخ�وتمویل اإلرھاب في المؤّسسة المالیة، بما ف�ي ذل�ك األس�لو

 ق بمخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب.ــّ یتعل

التأكد من وضع السیاسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط المناسبة ف�ي المؤّسس�ة المالی�ة  -۲

وتطویرھ�ا والحف�اظ علیھ�ا، وذل�ك لمراقب�ة االلت��زام ف�ي المع�امالت الیومی�ة بق�انون مكافح��ة 

اإلجراءات واألنظم�ة والض�وابط لسیاسات وغسل األموال وتمویل اإلرھاب و التعلیمات وا

 و تقییمھا دوریا ( سنویا ) و كذلك تقییم فعالیتھا في منع غسل األموال وتمویل اإلرھاب.  ؛

ة بمع���امالت العم���الء ف���ي التمت���ع بالوص���ول غی���ر المقی���د إل���ى كاف���ة المعلوم���ات المتعلق��� -۳

س��ب بغی��ة تحدی��د المالی��ة ، و الحص��ول عل��ى ھ��ذه المعلوم��ات ف��ي الوق��ت المناالمؤسس��ة 

 المعامالت و تحلیلھا و مراقبتھا بشكل فعال.

 
   و إنھاء خدمات أو استقالة مسئول االبالغ عن غسل األموال ونائبھ .) عند تعیین أ۸و  ۷و  ۳۰مالحظة : یجب تعبئة المالحق (* 
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یكون ھ�و الش�خص األساس�ي والمح�وري ف�ي تطبی�ق اس�تراتیجیات المؤّسس�ة المالی�ة لمكافح�ة  -٤

 غسل األموال وتمویل اإلرھاب. 

دعم وتنسیق عمل مجلس اإلدارة في إدارة مخاطر المؤّسسة المالی�ة المرتبط�ة بمكافح�ة غس�ل  -٥

 .مویل اإلرھاب في مجاالت األعمال الفردیةاألموال وت

التأك��د م��ن أن مس��ئولیة المؤسس��ة المالی��ة الش��املة فیم��ا یتعل��ق بمن��ع غس��ل األم��وال وتموی��ل  -٦

 اإلرھاب تتم معالجتھا مركزیاً.

التأك��د م��ن المراقب��ة والمس��اءلة ف��ي مج��ال مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب داخ��ل  -۷

 المؤّسسة المالیة. 

 -:ونائبھغسل األموال یات المحّددة لمسئول اإلبالغ عن المسؤول ٤٫۸
 ملتزماً بالمسؤولیات المحّددة التالیة:غسل األموال یكون مسئول اإلبالغ عن 

 .تلّقي تقاریر العملیات المشبوھة الداخلیة للمؤّسسة المالیة، والتحقیق فیھا وتقییمھا -۱

 معلومات المالیة.    إعداد تقاریر العملیات المشبوھة و رفعھا إلى وحدة ال -۲

العمل كحلقة وصل أساس�یة أو محوری�ة ب�ین المؤّسس�ة المالی�ة ووح�دة المعلوم�ات المالی�ة و  -۳

مصرف قط�ر المرك�زي والجھ�ات األخ�رى ف�ي الدول�ة، فیم�ا یتعلّ�ق بمس�ائل مكافح�ة غس�ل 

 األموال وتمویل اإلرھاب

م من قِبل وحدة  -٤ المعلومات المالیة و مصرف التأكد من االستجابة الفوریة إلى أي طلب مقدَّ

قط��ر المرك��زي و الجھ��ات األخ��رى ف��ي الدول��ة، للحص��ول عل��ى معلوم��ات تتعلّ��ق بمس��ائل 

 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

تلقّي النتائج المتعلق�ة بمكافح�ة غس�ل األم�وال و تموی�ل اإلرھ�اب الص�ادرة م�ن مص�رف قط�ر  -٥

 المركزي و الجھات الدولیة والتطبیق على أساسھا.

م��ة وفعالی��ة البرن��امج الت��دریبي ف��ي المؤّسس��ة المالی��ة ح��ول مكافح��ة غس��ل ءمراقب��ة م��دى مال -٦

 األموال وتمویل اإلرھاب.

التقاریر إلى مجلس إدارة المؤّسسة المالیة حول األم�ور المتعلق�ة بمكافح�ة غس�ل األم�وال رفع  -۷

 وتمویل اإلرھاب.

بالغ عن غسل األموال بموج�ب ق�انون المھاّم األخرى الُمسنَدة إلى مسئول اإل كاّفةممارسة  -۸

مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب وھ��ذه التعلیم��ات ، أو األم��ور األخ��رى المتعلق��ة 

 بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب. 
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التأكد من علم نائ�ب مس�ئول اإلب�الغ ع�ن غس�ل األم�وال ب�التطورات الملحوظ�ة المتعلق�ة  -۹

 .]) أعاله۲٫۷) من الفقرة (۸النقطة (راجع [ بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب

بمس��ؤولیاتھ بنزاھ��ة و بش��كل معق��ول و  غس��ل األم��وال القی��امعل��ى مس��ئول اإلب��الغ ع��ن  -۱۰

مستقل الّسیما عند استالمھ تقاریر العملیات المشبوھة الداخلیة، والتحقیق فیھ�ا وتقییمھ�ا، 

وھة إل�ى وح�دة المعلوم�ات و اتخاذ القرار فیما یجب تقدیم�ھ م�ن تق�اریر بالعملی�ات المش�ب

 المالیة.

یحل نائب مسئول اإلبالغ عن غسل األموال محل مسئول اإلبالغ عن غسل األموال ف�ي  -۱۱

ش�اغراً، و یخض�ع للقواع�د ذاتھ�ا الت�ي تس�ري عل�ى مس�ئول  حالة غیابھ أو ك�ان منص�بھ 

 اإلبالغ عن غسل األموال من حیث المسؤولیات. 

  -:رة من قبل مسئول اإلبالغ عن غسل األموالالتقاریر المرفوعة لمجلس اإلدا ٥٫۸
 -:عن غسل األموالتقاریر مسئول اإلبالغ  ۱٫٥٫۸

یجب على مجلس إدارة المؤّسسة المالیة أن یق�ّرر، بش�كل من�تظم، م�ا ھ�ي التق�اریر  -۱

العامة التي ینبغي أن یستلمھا من ِقب�ل مس�ئول اإلب�الغ ع�ن غس�ل األم�وال ، ومت�ى 

لتق�اریر، لی�تمكن المجل�س م�ن الوف�اء بمس�ؤولیاتھ بموج�ب ینبغي أن ترفع إلیھ ھذه ا

 قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب وھذه التعلیمات .

یجب على مس�ئول اإلب�الغ ع�ن غس�ل األم�وال أن یرف�ع تقری�راً س�نویاً إل�ى مجل�س  -۲

اإلدارة كحد أدنى ع�ن ك�ل س�نة مالی�ة ، لتمك�ین مجل�س اإلدارة م�ن دراس�ة التقری�ر 

) م��ن الفق��رة الفرعی��ة ۳النقط��ة (ط��ار زمن��ي مح��ّدد، كم��ا ھ��و وارد ف��ي ف��ي ظ��ّل إ

أدناه غیر أن ذلك ال یحّد م�ن التق�اریر الت�ي ق�د یطلبھ�ا مجل�س اإلدارة أو  )۳٫٥٫۸(

م��ن تل��ك الت��ي یق��ّدمھا مس��ئول اإلب��الغ ع��ن غس��ل األم��وال بمب��ادرة خاص��ة من��ھ ف��ي 

 سیاق قیامھ بمسؤولیاتھ. 

  -:ل اإلبالغ عن مكافحة غسل األموالالتقریر السنوي لمسئو  ۲٫٥٫۸
م�ة وفعالی�ة السیاس�ات واإلج�راءات ءیجب أن یحتوي التقریر عل�ى تقی�یم لم�دى مال -۱

واألنظمة والضوابط في المؤّسسة المالیة والمتعلّقة بمكافحة غسل األم�وال وتموی�ل 

 اإلرھاب .
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د إع�داد م�ن المتطلب�ات و الت�ي یج�ب االلت�زام بھ�ا عن� األدن�ىیجب أن یش�تمل الح�د  -۲

التقریر السنوي الواجب تقدیمھ إلى مجلس إدارة المؤّسسة المالیة لك�ّل س�نة مالی�ة ، 

 على التفاصیل التالیة: 

عدد وأنواع تقاریر العملیات المشبوھة الداخلیة التي رفعت إلى مسئول اإلبالغ  -أ

 عن غسل األموال.

ی�ة وع�دد تل�ك الت�ي عدد ھذه التقاریر التي تّم تقدیمھا إلى وحدة المعلوم�ات المال -ب

 لم تقدم إلیھا، واألسباب الكامنة وراء ذلك.

عدد وأنواع مخالفات المؤّسسة المالیة لقانون و تعلیمات مكافحة غس�ل األم�وال  -ج

في المؤّسسة وتمویل اإلرھاب، أو للسیاسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط 

  المالیة.

األنظم�ة والض�وابط المتعلّق�ة النقاط الواجب تحسینھا في السیاسات واإلج�راءات و -د

 بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، و اقتراحات التطویر الالزمة.

م  -ھـ ملّخص عن التدریب الخاص بمكافحة غس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب، المق�دَّ

 إلى المسئولین والموّظفین في المؤّسسة المالیة.

مكافح��ة غس��ل األم��وال النق��اط الواج��ب تحس��ینھا ف��ي برن��امج الت��دریب الخ��اص ب -و

 الالزم. اب، واالقتراحات للقیام بالتطویروتمویل اإلرھ

 فین ضمن فئة المخاطر المرتفعة.ــَّاع عمالء المؤسسة المالیة المصنعدد وأنو -ز

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

سنوي م�ن ِقب�ل مجل�س اإلدارة، األموال وتمویل اإلرھاب، مثل دراسة التقریر ال

ع��ن تقی��یم الت��دریب ومراجعت��ھ، وأي مس��ائل أخ��رى ذات ص��لة بمكافح��ة  فض��الً 

 غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

قة ـّ لمؤّسس���ة المالی���ة والمتعل���نت���ائج أی���ة مراجع���ات للت���دقیق ت���تّم بتف���ویض م���ن ا -ط

 بالسیاسات واإلجراءات واألنظمة و الضوابط .

واإلج����راءات واألنظم����ة للمخ����اطر والسیاس����ات نت����ائج أي مراجع����ة أو تقی����یم  -ي

 والضوابط . 
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 -:النظر في التقریر السنوي لمسئول اإلبالغ عن غسل األموال من قبل مجلس اإلدارة ۳٫٥٫۸
یج��ب عل��ى مجل��س إدارة المؤّسس��ة المالی��ة النظ��ر ف��ي التقری��ر الس��نوي ال��ذي أع��ّده  -۱

 مسئول اإلبالغ عن غسل األموال في الوقت المناسب.

ل تحدید التقریر أوجھ قصور في التزام المؤّسس�ة المالی�ة بق�انون و تعلیم�ات في حا -۲

مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب، وف��ي الب��رامج التدریبی��ة، عل��ى مجل��س 

ة عمل وتوثیقھا، وذلك بغی�ة معالج�ة أوج�ھ ـّ خط ىاإلدارة إعداد و/ أو المصادقة عل

 القصور ھذه في الوقت المناسب. 

إلدارة النظر في التقریر الذي یرفعھ مسئول اإلب�الغ ع�ن غس�ل یجب على مجلس ا -۳

، ضمن مھلة أعاله )۲٫٥٫۸) من الفقرة الفرعیة (۲النقطة (األموال بما یتوافق مع 

م�ن ی�وم انتھ�اء الس�نة المالی�ة موض�وع التقری�ر ش�ھور)  ٤(ال تتعّدى أربعة ش�ھور 

 السنوي. 

 -:األسلوب المرتكز على المخاطر -۹

 -:قواعد عامة ۱٫۹

عملی�ة المراقب�ة، یجب على المؤسسة المالیة تط�ویر أس�لوب مرتك�ز عل�ى المخ�اطر ل -۱

 وعملھا وعدد عمالئھا وأنواع المعامالت.بما یتناسب 

یجب تصمیم أنظمة المراقب�ة بحی�ث تس�مح بالتنّب�ھ إل�ى المع�امالت الكبی�رة أو أنم�اط  -۲

 لى ما یلي:على ھذا النظام أن یشتمل عنشطة البارزة أو غیر المعتادة واأل

الح�دود الخاص��ة  بع�دد و ن��وع و حج��م المع�امالت الت��ي تن�درج ض��من المق��اییس  -أ

 غیر المتوقعة .

 الحدود الخاصة بالمعامالت النقدیة وغیر النقدیة. -ب

یجب على المؤسسة المالیة تقییم الخطر الم�رتبط بغس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب،  -۳

 والناجم عن:

 ین.أنواع عمالئھا، الحالیین والمحتمل -أ

 مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي توفّرھا. -ب

ُ لیاً والتقنیة الجدیدة التي قد تالتقنیة المستخَدَمة حا -ج  ستخَدم لتحسین الخدمة.ـ
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ة الناتج��ة ع��ن البن��ود الس��ابق ـّ یج��ب عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة تقی��یم المخ��اطر الُمحتَمل�� -٤

 اطر.ذكرھا وتقریر االستراتیجیات الالزمة للتخفیف من ھذه المخ

 -:منھجیة التقییم للحّد من التھدیدات المرتبطة بغسل األموال وتمویل اإلرھاب ۲٫۹
یج��ب عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة اعتم��اد منھجی��ة تقی��یم التھدی��دات بغی��ة التخفی��ف م��ن  -۱

مخاطر غسل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب، وتك�ون ھ�ذه المنھجی�ة متناس�بة م�ع حج�م 

 طرھا.و مخاأعمالھا المؤّسسة المالیة ونوع 

على المؤّسسة المالیة أن تتمّكن من اإلثبات لمص�رف قط�ر المرك�زي أّن منھجیتھ�ا  -۲

 لتقییم المخاطر قادرة على ما یلي: 

 تقییم نوع المخاطر في عالقة العمل مع كّل عمیل. -أ

مة على التنّبھ إلى التغییرات التي تطرأ عل�ى المخ�اطر المرتبط�ة بغس�ل  -ب أنھا ُمَصمَّ

اب في المؤّسسة المالیة، والمخ�اطر الناجم�ة ع�ن المنتج�ات األموال وتمویل اإلرھ

والخدمات الجدیدة التي تدخلھا المؤّسس�ة المالی�ة، وع�ن اعتم�اد تقنی�ات جدی�دة ف�ي 

 توفیر الخدمات من قبل المؤّسسة المالیة.

، على المؤّسسة المالیة  )أعاله۲٫۲٫۹) من الفقرة الفرعیة (بالنقطة (استناداً إلى  -ج

قة ب�إدارة مخ�اطر غس�ل ـّ ثب�ات أّن ممارس�تھا العام�ة المتعل�ة على اإلأن تكون قادر

 األموال وتمویل اإلرھاب مطابقة لمنھجیتھا في تقییم التھدیدات.

 -:توصیف المخاطر في عالقة العمل  ۳٫۹
عند وضع توصیف المخاطر في عالقة العمل التي تربط المؤّسسة المالیة بالعمیل،  -۱

 نظر في عناصر المخاطر األربعة التالیة:على المؤّسسة المالیة أن ت

 مخاطر العمیل؛ -أ

 مخاطر المنتج؛ -ب

  مخاطر قنوات تقدیم الخدمة -ج

 مخاطر دوائر االختصاص أو المنطقة الجغرافیة. -د

ل ـص���تتــّ  دـر أخ��رى ق��ـّدد أیض��اً أي مخاط��ـوتح��� عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تق��ّیم -۲   

ر حج�م أعم�ال المؤّسس�ة وتعقی�داتھا عالقات األعمال، آخذة باالعتبا تلف أنواعـبمخ

 وطبیعتھا، وكذلك أعمال عمالئھا.
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ب عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تأخ��ذ بع��ین االعتب��ار المخ��اطر األربع��ة ال��واردة ف��ي ـّ یترت�� -۳

) أعاله، وذلك من أجل التوص�ل إل�ى توص�یف مخ�اطر ۳٫۹( بندال) من ۲) و(۱الفقرتین (

 عالقة العمل.

ّرر م�دى لى توصیف المخاطر الخ�اص بعالق�ة العم�ل لتق�إیة یجب أن تستند المؤّسسة المال -٤

 خذھا على صعید العنایة الواجبة والمراقبة المستمّرة. ـّ شّدة اإلجراءات التي ستت

 -:مخاطر العمالء  -۱۰
 -:تقییم مخاطر العمالء ۱٫۱۰

ق مخاطر غسل األموال و غیرھا من األنش�طة ـّ على المؤّسسة المالیة أن تقّیم وتوث -۱

 وعة التي یشكلھا مختلف أنواع العمالء.غیر المشر

یجب أن تكون شّدة تدابیر العنایة الواجبة والمراقبة المستمّرة المطلوبة لنوع محّدد  -۲

من العمالء متناسبة مع درجة المخاطر الظاھرة أو المحتملة الت�ي تش�كلھا العالق�ة 

 مع العمیل.

 -السیاسات واإلجراءات لمعالجة مخاطر العمالء : ۲٫۱۰
المؤّسس���ة المالی���ة أن تمتل���ك السیاس���ات واإلج���راءات واألنظم���ة والض���وابط  عل���ى -۱

الالزم��ة لمعالج��ة المخ��اطر المح��ّددة المرتبط��ة بغس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب 

 وغیرھا من األنشطة غیر المشروعة التي یشكلھا مختلف أنواع العمالء.

نھجی��ة المعتَم��َدة تھا وإجراءاتھ��ا عل��ى الماعل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تش��تمل سیاس�� -۲

 لتحدید توصیف العمالء ومخاطرھم، استناداً إلى مصادر دخلھم وثروتھم.

عل���ى المؤّسس���ة المالی���ة أن تمتل���ك إج���راءات مش���ددة للعنای���ة الواجب���ة والمراقب���ة  -۳

مة ـّ خیریة، أو منظالمستمّرة في حال اشتبھت بأّن أحد العمالء ھو فرد، أو جمعیة 

مة إرھابی�ة ـّ رھابیة أو بتمویل اإلرھاب أو منظ�ال إغیر ھادفة للربح، ترتبط  بأعم

أو لھا صلة بھ�ا، أو ف�ي ح�ال ك�ان الف�رد أو الكی�ان خاض�عاً لعقوب�ات أو مب�ادرات 

 دولیة أخرى تتصل  بمسائل مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب. 
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٨٨ 

بص��رف النظ��ر ع��ن نتیج��ة تص��نیف مخ��اطر العمی��ل، عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تع��ّزز   -٤

النقط�ة  ر العنایة الواجبة والمراقبة المستمرة المشددة على العم�الء الم�ذكورین ف�يتدابی

 .) أعاله۲٫۱۰( ) من الفقرة الفرعیة۳(

ت غی��ر ھادف��ة لل��ربح أو مارار بال��دخول ف��ي عالق��ة عم��ل م��ع منظ��ـّ ال یج��ب أن یتخ��ذ ق��  -٥

فق�ة مجل�س بون تدابیر العنای�ة الواجب�ة المش�ّددة إال بع�د الحص�ول عل�ى مواعمالء یتطلـّ 

 اإلدارة وبعد استكمال اإلجراءات المشّددة المذكورة.

 -:التدابیر الخاصة باألشخاص السیاسیین ممثلي المخاطر ۳٫۱۰
على المؤّسسة المالیة اعتماد التدابیر التالیة لتخفیف المخاطر المرتبطة بإنشاء عالقة 

 العمل مع األشخاص السیاسیین ممثلي المخاطر، والحفاظ علیھا:

ب أن تق��وم المؤّسس��ة المالی��ة بإنش��اء سیاس��ة للقب��ول بعمی��ل یك��ون شخص��اً سیاس��یاً یج�� -۱

مم��ثالً للمخ��اطر، م��ع األخ��ذ ف��ي االعتب��ار المخ��اطر المرتبط��ة بالس��معة وغیرھ��ا م��ن 

 المخاطر.

یج��ب أن تمتل���ك المؤّسس���ة المالی���ة السیاس��ات واإلج���راءات واألنظم���ة والض���وابط  -۲

 األشخاص السیاسیین ممثلي المخاطر. الواضحة من أجل إقامة عالقة العمل مع

عل�ى المؤّسس��ة المالی�ة إنش��اء نظ��ام مناس�ب إلدارة المخ��اطر والحف�اظ علی��ھ، وذل��ك  -۳

لتقّرر ما إذا كان العمیل الق�ائم أو المحتم�ل أو المس�تفید الحقیق�ي م�ن عمی�ل ق�ائم أو 

ن تش�تمل ھ��ذه الت�دابیر عل�ى طل��ب إمحتم�ل ھ�و ش�خص سیاس��ي ممث�ل للمخ�اطر و 

ات ذات الصلة من العمالء، و الرج�وع إل�ى المعلوم�ات المتاح�ة للعام�ة، و المعلوم

الوص���ول إل���ى أو الرج���وع إل���ى قواع���د البیان���ات التجاری���ة اإللكترونی���ة الخاص���ة 

 .ألشخاص السیاسیین ممثلي المخاطر با

إّن قرار المؤّسسة المالیة الدخول في عالقة العمل مع األشخاص السیاسیین ممثل�ي  -٤

خذ فقط بع�د موافق�ة مجل�س اإلدارة، وبع�د اتخ�اذ ت�دابیر العنای�ة الواجب�ة المخاطر ُیتّ 

 .المشّددة و اعتماد الرقابة المشددة 

ف��ي ح��ال ت��ّم االكتش��اف، ف��ي وق��ت الح��ق، أّن العمی��ل الق��ائم أو المس��تفید الحقیق��ي م��ن  -٥

العمیل القائم ھو في الحقیقة من األشخاص السیاسیین ممثلي المخ�اطر أو أص�بح ھ�ذا 

یل من ھؤالء األشخاص، یجوز للعالقة أن تستمّر ولكن فقط بموافق�ة م�ن مجل�س العم

 اإلدارة.
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٨٩ 

 

خذ الت��دابیر الالزم��ة ـّ ی��ة أن تنش��ئ منھجی��ة مح��ّددة وأن تت��عل��ى المؤّسس��ة المال -٦

لمعرفة مصادر ثروة وأموال العم�الء والمس�تفیدین الحقیقی�ین ال�ذین ت�ّم تحدی�دھم 

 مخاطر.ھم أشخاص سیاسیون ممثلو الـّ على أن

یج�ب أن یك��ون األش�خاص السیاس��یون ممثل�و المخ��اطر موض�ع مراقب��ة مس��تمّرة  -۷

 مشددة.
 

عملی��ة تقی��یم المخ��اطر للكیان��ات االعتباری��ة، والترتیب��ات و التس��ھیالت القانونی��ة،  ٤٫۱۰
 والصنادیق االستئمانیة، والنوادي والجمعیات :

ؤّسس�ة المالی�ة عل��ى لمالخاص�ة بایج�ب أن تش�تمل عملی�ات ومنھجی�ة تقی�یم المخ�اطر  -۱

تحدی���د المخ���اطر الت���ي تفرض���ھا الكیان���ات االعتباری���ة، والترتیب���ات والتس���ھیالت 

والشراكات ، والصنادیق االستئمانیة، ووكاالت  انونیة، والتي قد تضّم الشركات،الق

 المساھمة، والتوكیالت القانونیة، و ما إلى ذلك .

ری��ة أو الترتیب��ات أو التس��ھیالت ف��ي تقی��یم المخ��اطر الت��ي تش��كلھا الكیان��ات االعتبا -۲

القانونیة ھذه، على المؤّسسة المالیة أن تضمن أّن المخاطر الناش�ئة ع�ن المس�تفیدین 

الحقیقیین، أو المسئولین، أو المساھمین، أو األمناء، أو المتصرفین، أو المستفیدین، 

 أو المدراء أو أي كیانات أخرى ذات صلة تظھر في توص�یف مخ�اطر الكیان�ات أو

 الترتیبات أو التسھیالت.

في إطار تقییم المخاطر الناشئة ع�ن  الص�نادیق االس�تئمانیة، عل�ى المؤّسس�ة المالی�ة  -۳

أن تأخذ في االعتبار مختلف مخ�اطر غس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب الناش�ئة ع�ن 

الص��نادیق االس��تئمانیة ذات األحج��ام واألنش��طة المختلف��ة و یج��ب تقی��یم ذل��ك عل��ى 

قام ص�نادیق اس�تئمانیة ـُ ستئمانیة (على سبیل المثال، قد ت�دیق االضوء غرض الصنا

ألغ��راض مح��دودة أو ق��د تك��ون لھ��ا سلس��لة مح��دودة م��ن األنش��طة، فیم��ا ل��بعض 

الص���نادیق االس���تئمانیة أنش���طة موّس���عة، بم���ا ف���ي ذل���ك ص���الت مالی���ة ف���ي دوائ���ر 

 اختصاص أخرى).

لی�ة أن تأخ�ذ ف�ي االعتب�ار في تقییم مخاطر النوادي والجمعیات، عل�ى المؤّسس�ة الما -٤

المخ��اطر المحتمل��ة المرتبط��ة بغس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب الت��ي ق��د ت��نجم ع��ن 

 العالقات مع ھذا النوع من العمالء ومختلف مجاالت أنشطتھم. 
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٩٠ 

یجب أن یشتمل توصیف المخاطر عل�ى رص�د للمخ�اطر الت�ي تفرض�ھا كیان�ات كھ�ذه  -٥

 قدرة على إخفاء المخاطر. من خالل تقلیص الشفافیة أو عبر زیادة ال

  -. مخاطر المنتج :۱۱
 تقییم مخاطر المنتج ۱٫۱۱

عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تق��وم بتقی��یم وتوثی��ق مخ��اطر غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب  -۱

وغیرھا من األنشطة غیر المشروعة الناشئة عن المنتجات التي تق�ّدمھا أو تقت�رح تق�دیمھا 

منتج��ات عل��ى حس��ابات الت��وفیر، ومنتج��ات التح��ویالت إل��ى عمالئھ��ا و ق��د تش��تمل ھ��ذه ال

 المالیة اإللكترونیة، حسابات الدفع المراسلة، والحواالت البرقیة، وما إلى ذلك.

یجب أن تكون شّدة تدابیر العنای�ة الواجب�ة والمراقب�ة المس�تمّرة المطلوب�ة بالنس�بة إل�ى ك�ّل  -۲

خ�اطر الظ�اھرة والمحتمل�ة الت�ي نوع من أنواع المنتجات متناسبة ومتوازی�ة م�ع درج�ة الم

 یشكلھا كّل نوع من أنواع المنتجات.

 السیاسات واإلجراءات الخاصة بمخاطر المنَتج ۲٫۱۱

ة ع المؤّسس��ة المالی��ة بالسیاس��ات واإلج��راءات واألنظم��ة والض��وابط الالزم��مت��ـّ یج��ب أن تت -۱

ا من األنش�طة صلة بغسل األموال وتمویل اإلرھاب وغیرھـّ لمعالجة المخاطر المحّددة المت

غیر المشروعة الت�ي تن�تج ع�ن مختل�ف أن�واع المنتج�ات الت�ي تق�ّدمھا المؤّسس�ة المالی�ة أو 

 تقترح تقدیمھا إلى عمالئھا. 

ع بمنھجی��ة ی��تّم عل��ى أساس��ھا تص��نیف عالق��ة العم��ل الت��ي ـّ عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تتمت�� -۲

ت الت�ي تق�ّدمھا أو تقت�رح تق�دیمھا اً إلى األنواع المختلفة من المنتجااستنادتربطھا بعمالئھا 

 إلیھم. 

 المنتجات بأسماء وھمیة أو مزّورة أو بدون أسماء ۳٫۱۱

تسمح باستخدام أي من منتجاتھ�ا باس�م وھم�ي أو م�زّور أو  یجب على المؤّسسة المالیة أال

 من دون تحدید االسم .   
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٩١ 

 

 العالقة المصرفیة بالمراسلة  ٤٫۱۱

(المؤسسة المراِسلة) بإنشاء عالق�ة مص�رفیة بالمراس�لة م�ع قبل أن تقوم مؤّسسة مالیة  -۱

 مؤّسسة مالیة في دائرة اختصاص أجنبیة (المؤسسة المجیبة) ، علیھا أن تنفّذ ما یلي:

ن طری�ق             جمع المعلومات الكافیة عن المؤسسة المجیبة لفھ�م طبیع�ة عملھ�ا (م�ثالً ع� -أ

 م ) ؛ـَّ استبیان منظ

 ؛ المؤسسة المالیة المجیبھملكیة واإلدارة في الیكل جمع المعلومات حول ھ -ب

 ھالمجیب� ؤسسة المالیةبھا المقوم تجمع المعلومات حول أبرز أنشطة األعمال التي  -ج

وص��یات مجموع��ة العم��ل إذا ك��ان ف��ي دائ��رة اختص��اص تلت��زم بت وموقعھ��ا (م��ثال

 عن مقر الشركة األم أینما تنطبق .  فضال(الفاتف) المالي) 

 ض من فتح الحساب؛الغر -د

 ؤسس�ة المالی�ةخاذ القرار حول س�معة المـّ لى المعلومات المتاحة للعامة، اتاستناداً إ -ھـ

 ونوعیة اإلشراف و التعلیمات التي یخضع لھما؛ ھالمجیب

قة بمكافح�ة غس�ل األم�وال ـّ جراءات واألنظمة والضوابط المتعلتقییم السیاسات واإل -و

المالیة المجیبة، واتخاذ الق�رار فیم�ا إذا كان�ت وافی�ة وتمویل اإلرھاب في المؤّسسة 

 ؛وفّعالة

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

 د مّما یلي:ـّ سة المالیة المراسلة ضمان والتأكعلى المؤسّ  -ح

 ق بعم��الء المؤسس��ة المالی��ة المجیب��ة ال��ذین ل��دیھم إمكانی��ة الوص��ولـّ فیم��ا یتعل�� -۱

ھم ذات ـّ د م���ن أن���ـّ المؤسس���ة المالی���ة المراس���لة، التأك���إل���ى حس���ابات  المباشــ���ـر

 العمالء الذین تّم اّتخـاذ  تدابیر العنایة الواجبة تجاھھم وتم التحقق منھم؛

 أّن المؤسسة المالیة المجیبة تقوم بالمراقبة المستمّرة ؛  -۲
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٩٢ 

لوث�ائق أو البیان�ات أو أّن المؤسسة المالی�ة المجیب�ة س�تكون ق�ادرة عل�ى ت�وفیر ا -۳

المعلومات المستوفاة في إطار ت�دابیر العنای�ة الواجب�ة والمراقب�ة المس�تمّرة إل�ى 

 المؤسسة المالیة المراسلة عند طلبھا، وذلك ضمن فترة زمنیة مقبولة.

 قبل إقامة عالقة عمل، على المؤسسة المالیة المراسلة األخذ في االعتبار ما یلي: -۲

حقی��ق أو دع��وى مدنی��ة أو المالی��ة المجیب��ة ق��د خض��عت ألي ت م��ا إذا كان��ت المؤسس��ة -أ

 صلة بغسل األموال أو تمویل اإلرھابـّ جنائیة مت

 المركز المالي للمؤسسة المالیة المجیبة. -ب

م��ا إذا كان��ت المؤسس��ة المالی��ة المجیب��ة خاض��عة لتنظ��یم وإش��راف جھ��ة رقابی��ة أو  -ج

 یة.ـّ المحل المركزي في دائرة االختصاصحكومیة توازي مصرف قطر 

ما إذا كانت دائرة االختصاص الت�ي تعم�ل ض�منھا المؤسس�ة المالی�ة المجیب�ة تتمّت�ع  -د

 بنظام فّعال لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

ف��ي ح��ال كان��ت المؤسس��ة المالی��ة المجیب��ة ش��ركة تابع��ة لكی��ان اعتب��اري آخ��ر، عل��ى  -۳

الكی��ان، ومكان��ھ ومق��ّره،  المؤسس��ة المالی��ة المراس��لة البح��ث ع��ن معلوم��ات ح��ول ھ��ذا

وس��معتھ، وم��ا إذا ك��ان ھ��ذا الكی��ان خاض��عاً لإلش��راف م��ن ِقب��ل جھ��ة رقابی��ة أو ھیئ��ة 

حكومیة ت�وازي الجھ�ة اإلش�رافیة ض�من دائ�رة االختص�اص المحلّی�ة ( مص�رف قط�ر 

المركزي )  و ذلك ألغراض مكافحة غسل األموال وتموی�ل اإلرھ�اب، وم�ا إذا كان�ت 

             یعم����ل ض����منھا الكی����ان االعتب����اري تمل����ك نظام����اً فّع����االً  دائ����رة االختص����اص الت����ي

لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، باإلضافة إلى الملكیة   و السیطرة و الھیك�ل 

لملكی��ة أو س��یطرة أو  اً اإلداري ، بم��ا ف��ي ذل��ك بع��ض األوج��ھ مث��ل م��ا إذا ك��ان خاض��ع

 إدارة شخص سیاسي ممثل للمخاطر.

لمؤسسة المالیة المجیبة تعمل ضمن دائرة اختصاص عالی�ة المخ�اطر، في حال كانت ا -٤

على المؤسسة المالیة المراسلة إجراء مراقبة مستمّرة مشددة على المع�امالت الجاری�ة 

 بموجب ھذه العالقة، كما علیھا مراجعة العالقة سنویاً.
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٩٣ 

 

رفیة قام���ة عالق���ة مص���إض���افیة قب���ل إن تتخ���ذ ت���دابیر إیج���ب عل���ى المؤسس���ة المالی���ة  -٥

ي ی��نّص عل�ى مس��ؤولیات وواجب�ات ك��ّل م�ن المؤّسس��ة ـّ فاق خط�ـّ تتض�من ات��بالمراس�لة 

ق بالكش�ف ع�ن عملی�ات غس�ل األم�وال و تموی�ل ل�ـّ الیة المراس�لة والمجیب�ة فیم�ا یتعالم

 اإلرھاب والمراقبة.

 المصارف الوھمیة ٥٫۱۱

رف ل�یس لھ�ا ال یجوز أن تقیم المؤّسسة المالیة أو تستمر في عالقة العمل مع مصا .۱

وجود ماّدي أو إدارة فعالة تتخذ القرارات المھمة في دائرة االختصاص الم�رّخص 

لھا فیھا وال تتبع ألي مجموعة مالیة خاضعة لإلشراف الفعال الموح�د (المص�ارف 

 الوھمیة) .

یجب على المؤسسة المالیة رفع تق�اریر العملی�ات المش�بوھة إل�ى وح�دة المعلوم�ات  .۲

مالی�ة ص�ل بھ�ا مص�رف وھم�ي أو أي مؤّسس�ة تش�تبھ المؤّسس�ة الالمالیة في حال ات

 ھا مصرف وھمي.ـّ بناًء على أسباب وجیھة بأن

عل��ى المؤسس��ة المالی��ة ع��دم ال��دخول أو االس��تمرار ف��ي عالق��ة عم��ل م��ع مؤّسس��ات  .۳

 مالیة مجیبة في دائرة اختصاص أجنبیة ، وذلك إن كانت تسمح باستخدام حس�اباتھا

دوائر اختصاص لیس لھا فیھا وجود ماّدي و ال تتبع ألي  من قبل بنوك مسّجلة في

د.  مجموعة مالیة خاضعة لإلشراف الفّعال الموحَّ

 حسابات الدفع المراسلة ٦٫۱۱

، یج��ب عل��ى مت��ى اقتض��ت العالق��ة بالمراس��لة االحتف��اظ بحس��ابات ال��دفع المراس��لة  -۱

بالتحدی�د نظ�راً  د من األمور المذكورة أدناه ( ینطب�ق ھ�ذا األم�رـّ المؤسسة المالیة التأك

ھ، وفق�اً لعالق�ة المراس�لة، یمل�ك عمی�ل المؤسس�ة المالی�ة المجیب�ة، وال�ذي ل�یس ـّ أن�إلى 

عم��یالً للمؤسس��ة المالی��ة المراِس��لة، إمكانی��ة الوص��ول المباش��ر إل��ى حس��اب المؤسس��ة 

 المالیة المجیبة ) :
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٩٤ 

بالعنای��ة ة اإلج��راءات العادی��ة الخاص��ة ـّ مؤسس��ة المالی��ة المجیب��ة قام��ت بكاف��أّن ال -أ

الواجبة تجاه عمالئھا الذین یتمّتعون بالنفاذ المباشر إل�ي حس�ابات المؤسس�ة المالی�ة 

 المراِسلة.

 ھا تزاول مراقبة مستمّرة على العمیل.ـّ أن  -ب

أّن المؤسسة المالیة المجیبة تستطیع توفیر المعلومات ذات الص�لة الخاص�ة بتحدی�د  -ج

 مراِسلة.ھویة العمیل عند طلب المؤسسة المالیة ال

ف��ي ح��ال طلب��ت المؤسس��ة المالی��ة المراِس��لة م��ن المؤسس��ة المالی��ة المجیب��ة الوث��ائق أو  -۲

)  أع�اله، وتخلّف�ت  ٦٫۱۱( ) من الفقرة ۱لنقطة (البیانات أو المعلومات المذكورة في ا

المؤسسة المالیة المجیبة عن تلبیة ھذا الطلب، على المؤسسة المالیة المراِسلة أن تبادر 

 حساباتھا. ىنھاء إمكانیة وصول العمیل إللى إإ

 التوكیل ۷٫۱۱

ل، عل�ى المؤّسس�ة المالی�ة ض�مان ـّ م بأص�ول الموك�ـّ یسمح التوكیل للموكل إلیھ التحك� حین

 ما یلي:

ش�ترك ل لتدابیر العنایة الواجبة قب�ل أن ت�دخل أو تـِّ والموكل إلیھ ـّ الموكإخضاع كّل من -۱

 . في أي معاملة تتضّمن توكیال

 ل عمیلَین لدیھا.ـّ ل إلیھ والموكـّ ار الموكاعتب -۲

 أدوات قابلة للتداول لحاملھا ۸٫۱۱

مؤّسس��ة المالی��ة السیاس��ات واإلج��راءات واألنظم��ة والض��وابط یج��ب أن تك��ون ل��دى ال -۱

الوافیة للعنایة الواجب�ة الخاص�ة بمكافح�ة غس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب بالنس�بة إل�ى 

ت القابلة للتداول لحاملھ كلما ك�ان ذل�ك ینطب�ق عل�ى المخاطر المرتبطة باستخدام األدوا

 المؤسسة المالیة.

قبل أن تدخل المؤّسسة المالیة أو تشترك في معاملة تتض�ّمن تحوی�ل أداة قابل�ة  للت�داول  -۲

لحاملھا إلى نموذج مسّجل، أو تسلیم قسائم عن أداة قابل�ة للت�داول لحاملھ�ا بغ�رض دف�ع 

عل��ى المؤسس��ة المالی��ة أن تطّب��ق ت��دابیر العنای��ة ل، األرب��اح أو المكاف��آت أو رأس الم��ا
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٩٥ 

الواجبة المشّددة على  حامل األداة و/ أو أي مستفید حقیقي و یجب اعتبار حام�ل األداة 

 وأي مستفید حقیقي كعمیلین لدى المؤّسسة المالیة. 

 وخدمات تحویل األموال أو القیمة الحواالت البرقیة  ۹٫۱۱

الت�ي  المب�الغوخدمات تحوی�ل األم�وال أو حواالت البرقیة یجب تطبیق ھذا البند على ال

أو م���ا یع���ادل ھ���ذا المبل���غ  (أربع���ة آالف لایر قط���ري)لایر  ٤۰۰۰تزی���د قیمتھ���ا ع���ن 

بالعمالت األجنبیة في حینھ ، س�واء كان�ت المؤسس�ة المالی�ة ھ�ي م�ن أرس�لت أو تلقّ�ت 

 ھذه التحویالت. 

 و ال یطّبق ھذا البند في الظروف التالیة:

ن تتّم المعاملة من خالل استخدام بطاقة السحب أو االئتم�ان، وح�ین یراف�ق رق�م حی -۱

ُ ناشئة عن المعامالت، وعن�دما ال ت�البطاقة كّل التحویالت ال ستعَمل البطاق�ة كنظ�ام ـ

 للدفع من أجل تنفیذ تحویل مالي؛

د من المنشئ و المستفی الً ؤّسسة مالیة إلى أخرى وإذا كان كحین یتّم التحویل من م -۲

 مؤّسستین مالیتین تتصّرفان لحسابھما الخاص. 

 التحویالت الصادرة - ۱٫۹٫۱۱
 یجب على المؤسس�ة المالی�ة إدخ�ال كاّف�ة تفاص�یل المعلوم�ات المطلوب�ة الخاص�ة بالمنش�ئ -۱

 و المصاحبة لتحویالت األموال اإللكترونیة التي تجریھا بالنیابة عن عمالئھا. والمستفید

یق ت�دابیر العنای�ة الواجب�ة فیم�ا یخ�ّص المعلوم�ات الت�ي یج�ب على المؤّسسة المالیة تطب -۲

الحصول علیھ�ا م�ن الش�خص المنش�ئ (كام�ل المعلوم�ات ع�ن الش�خص المنش�ئ) ال�ذي 

 یقوم بالتحویالت الخارجیة، بما في ذلك: 

 اسم منشئ التحویل -أ

 ) أو الرقم الممیز في حالة عدم وجود حساب؛۱رقم الحساب( -ب

 از السفر؛رقم بطاقة الھویة أو جو -ج

 العنوان؛ -د

 ره)؛ـّ العنوان، رقم الحساب في حال توف معلومات عن المستفید (االسم، -ھـ

  یملك حساباً في المصرف، على المصارف وضع نظام یمنح المنشئ رقماً مرجعیاً ممیزاً خاصاً  ) في حال لم یكن طالب التحویل ۱ ( 
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٩٦ 

 غرض التحویل. -و

ة المعلوم���ات وفق���اً لإلج���راءات والت���دابیر ـّ ق م���ن كاف���ق���ـّ عل���ى المؤّسس���ة المالی���ة التح -۳

المنص��وص علیھ��ا، وذل��ك قب��ل إج��راء أي عملی��ة تحوی��ل و فیم��ا یتعلّ��ق بحوال��ة الحزم��ة 

الواحدة، على المؤّسسة المالیة (حسب كّل حالة) أن تدرج رقم حساب المنشئ ( طال�ب 

 التحویل)  أو رقمھ الممیز في حالة عدم وجود حساب باسمھ، شرط أن:

تحتفظ المؤّسسة المالیة بكامل المعلومات الخاصة بالمنشئ ( طالب التحویل ) كم�ا  -أ

 ) أعاله.۱٫۹٫۱۱( یةالفرع الفقرة ) من۲النقطة ( ھو منصوص علیھ في

على توفیر المعلومات الالزمة إلى المؤّسس�ة المالی�ة  یة قادرةتكون المؤّسسة المال -ب

عم�ل اعتب�اراً م�ن ت�اریخ تلقّ�ي أي طل�ب  )أی�ام ۳( ثالثة أی�ام المستلمة خالل مھلة

 بھذا الخصوص.

عل��ى االس��تجابة الفوری��ة ألي أم��ر ص��ادر ع��ن  تك��ون المؤّسس��ة المالی��ة ق��ادرة -ج

 ات الرسمیة المختّصة بشأن طلب االطالع على ھذه المعلومات.الجھ

یجب عل�ى المؤّسس�ة المالی�ة التأك�د م�ن ع�دم تجمی�ع التح�ویالت غی�ر الروتینی�ة بحزم�ة  -٤

واحدة إذ إّن الحزمة الواحدة قد تزید من مخ�اطر غس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب ف�ي 

ة ھ��ذه عل��ى التح��ویالت الت��ي المؤّسس��ة المالی��ة و ال تنطب��ق التزام��ات الحزم��ة الواح��د

تجریھا مؤّسسة مالیة تعمل لحسابھا الخاص ، مثل في حال عملی�ات الص�رف األجنب�ي 

 الفوریة. 

 التحویالت الواردة  - ۲٫۹٫۱۱
ذات ص��لة  عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة وض��ع أنظم��ة فّعال��ة لرص��د أي معلوم��ات ناقص��ة -۱

 .مستلم التحویل)وبالمستفید ( بالمنشئ (طالب التحویل)

تق��دیم كافّ��ة المعلوم��ات  للحوال��ةمص��درة الل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تطل��ب م��ن الجھ��ة ع -۲

ب عل�ى ـّ ع�ن القی�ام ب�ذلك، یترت�للحوال�ة رة مص�دالفت الجھ�ة ـّ ناقصة، وف�ي ح�ال تخل�ال

خاذ التدابیر المناسبة استناداً إل�ى تقی�یم توص�یف المخ�اطر، بم�ا ف�ي ـّ المؤّسسة المالیة ات

 ذلك رفض التحویل.
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٩٧ 

لمؤّسس��ة المالی��ة أخ��ذ ھ��ذه الظ��روف ف��ي االعتب��ار ل��دى تقییمھ��ا م��دى االش��تباه عل��ى ا -۳

بالمعاملة وإحالة الموضوع إلى مسئول اإلبالغ ع�ن غس�ل األم�وال لینظ�ر فی�ھ ویق�ّرر 

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

 التزامات المؤّسسة المالیة الوسیطة -۳٫۹٫۱۱
ھا لیس�ت ـّ س�ة وس�یطة لتنفی�ذ التحوی�ل (أي أن�ء المؤّسسة المالی�ة دورھ�ا كمؤسّ عند أدا -۱

ة المعلوم���ات مرفق���ًة ف���ـّ ة أو المس���تلمة )، علیھ���ا إبق���اء كاالمؤّسس���ة المالی���ة المص���در

 بالتحویل.

ن المؤّسس�ة المالی�ة م�ن الحص�ول عل�ى المعلوم�ات المرفق�ة بالتحوی�ل ـّ في حال ل�م تتمك� -۲

اء كّل المعلومات األخرى متاحًة، سواء كانت ھذه المعلوم�ات (ألسباب فنیة)، علیھا إبق

 كاملة أم غیر كاملة.

أو ع�ن  ت المؤّسس�ة المالی�ة الوس�یطة معلوم�ات غی�ر مكتمل�ة ع�ن المنش�ئـّ ق�في ح�ال تل -۳

، علیھ��ا إع��الم المؤّسس��ة المالی��ة المس��تلمة بالمعلوم��ات الناقص��ة عن��د إج��راء المس��تفید

 التحویل. 

ع فیھ��ا القی��ود الفنی��ة إرس��ال كاف��ة المعلوم��ات الخاص��ة بالمنش��ئ ف��ي الح��االت الت��ي تمن�� -٤

أو المص�احبة لخدم�ة (المصاحبة للحوال�ة البرقی�ة م�ع حوال�ة برقی�ة محلی�ة مرتبط�ة بھ�ا 

، یج��ب عل��ى )تحوی��ل األم��وال أو القیم��ة م��ع خدم��ة أم��وال أو قیم��ة محلی��ة مرتبط��ة بھ��ا

من كاف��ة المعلوم��ات الت��ي المؤسس��ة المالی��ة الوس��یطة المس��تلمة أن تح��تفظ بس��جل یتض��

 .سنوات)  ٥( لمدة خمس سنواتالمنشئة تلقتھا من المؤسسة المالیة 

 مة غیر الھادفة للربحـّ المنظ ۱۰٫۱۱
مات غیر الھادفة للربح                     ـّ تقّدم أي خدمات مالیة إلى المنظ یجب على المؤّسسة المالیة أالّ 

إذا تّم�ت تلبی�ة  نس�انیة والتعاونی�ة والمھنی�ة، إالمثل الجمعیات والمؤسسات الخیری�ة واإل

 بات التالیة:ـّ المتطل

الحصول على كّل بیانات تحدید ھویة العمیل مثل اس�م الجمعی�ة أو المؤسس�ة، والش�كل  -١

خ التأس��یس، الق��انوني، وعن��وان المرك��ز الرئیس��ي والف��روع، وأن��واع األنش��طة، وت��اری

ص��ول إل��ى الحس��اب، وأرق��ام الھوات��ف، لین المفوض��ین بالوـّ وأس��ماء وجنس��یات الممث��

وھدف عالقة العمل، ومصادر واستخدامات األم�وال، وموافق�ة الجھ�ة المختّص�ة عل�ى 
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٩٨ 

ف��تح الحس��اب ف��ي المؤسس��ة المالی��ة، وأي معلوم��ات أخ��رى تطلبھ��ا الجھ��ة المختّص��ة 

 الشؤون االجتماعیة).العمل و(وزارة 

انوني م��ن خ��الل المعلوم��ات التحقّ��ق م��ن وج��ود المؤسس��ة أو الجمعی��ة وم��ن ش��كلھا الق�� -٢

 الموجودة في المستندات الرسمیة الخاصة بھا. 

الحصول على المستندات الداِعمة التي تشیر إل�ى وج�ود تف�ویض ص�ادر ع�ن الجمعی�ة  -٣

أو المؤسس��ة لص��الح األش��خاص المفوض��ین بالوص��ول إل��ى الحس��اب، باإلض��افة إل��ى 

اءات تحدید ھویة العمیل المنص�وص علیھ�ا ف�ي ضرورة تحدید الممثل عنھا وفقاً إلجر

 ھذه التعلیمات.

  -المخاطر البینیة أو مخاطر قنوات تقدیم الخدمة : -۱۲
 تقییم المخاطر البینیة ۱٫۱۲

ق مخ�اطر غس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب ـّ المؤّسسة المالیة أن تقّیم وتوثیجب على  -۱

آللی�ات، والمع�امالت المص�رفیة وغیرھا من األنشطة غیر المشروعة الت�ي تش�كلھا ا

خرى التي یتّم من خاللھا ب�دء عالق�ة العم�ل نیة، والمعامالت اإللكترونیة األاإللكترو

 ومزاولتھا واالستمرار فیھا.

ق بواجھ�ة ـّ ة والمراقب�ة المس�تمّرة فیم�ا یتعل�یجب أن تك�ون ش�ّدة ت�دابیر العنای�ة الواجب� -۲

مخاطر الظاھرة والمحتملة التي ق�د تش�كلھا بینیة محّددة مالئمة ومتناسبة مع درجة ال

  ھذه الواجھة البینیة.

 السیاسات واإلجراءات الخاصة بالمخاطر البینیة ۲٫۱۲
یجب أن تضع المؤّسسة المالیة السیاس�ات واإلج�راءات واألنظم�ة والض�وابط لمعالج�ة  -۱

وعة المحّددة لغسل األموال وتمویل اإلرھاب أو أي أنشطة أخرى غیر مشر المخاطر

یشكلھا مختلف أنواع الواجھات البینی�ة والتط�ورات التكنولوجی�ة الت�ي ی�تّم م�ن خاللھ�ا 

 بدء عالقة العمل ومزاولتھا واالستمرار فیھا.

   یجب أن تشمل السیاسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط تدابیر ترمي إلى: -۲

ل وتموی���ل من���ع س���وء اس���تخدام التط���ّورات التكنولوجی���ة ف���ي إط���ار غس���ل األم���وا -أ

 اإلرھاب.
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٩٩ 

 

إدارة المخاطر المحّددة المرتبطة بعالقة العمل الت�ي ال ت�تم أو المع�امالت الت�ي ال  -ب

 تتّم وجھاً لوجھ.

یج��ب أن تش��مل المؤّسس��ة المالی��ة ف��ي منھجی��ة إجراءاتھ��ا كیفی��ة تص��نیف العم��الء فیم��ا  -۳

 زاولتھا و استمرارھا.یتعلّق بالواجھة البینیة التي یتّم من خاللھا بدء عالقة العمل وم

 عالقات األعمال التي ال تتّم وجھاً لوجھ والتقنیات الحدیثة ۳٫۱۲
 األن��واع ھ أی��ا م��نـ��ـاً لوجـ��ـت��تّم وجھ ي الـ��ـل أو المع��امالت التـ��ـة العمـ��ـیمك��ن أن تك��ون عالق -۱

 التالیة:

ائل تقنی�ة مختلف أنواع العالق�ات أو المع�امالت الت�ي ی�تّم إبرامھ�ا عب�ر اإلنترن�ت، أو وس� -أ

 متطورة أخرى. 

عب�ر اإلنترن�ت، واس�تخدام آالت  الخدمات أو المعامالت التي یتّم توفیرھا أو ومزاولتھ�ا -ب

 الصّراف اآللي، وما إلى ذلك.

معامالت نقاط البی�ع اإللكترونی�ة، أو اس�تخدام البطاق�ات ذات القیم�ة المدفوع�ة مس�بقاً أو  -ج

 القابلة للتعبئة أو المّتصلة بالحساب.

قة بھ��ذه األن��واع م��ن ـّ ج��راءات واألنظم��ة والض��وابط المتعل��یج��ب أن تتض��ّمن السیاس��ات واإل -۲

الحس��ابات طل��ب وث��ائق إض��افیة لتحدی��د الھوی��ة، وتطبی��ق ت��دابیر إض��افیة للتحقّ��ق م��ن ص��حة 

   الوثائق المقدمة، وتطویر االتصال المستقّل، وما إلى ذلك.

بیر العنایة الواجبة المحددة والفّعالة التي یمك�ن تطبیقھ�ا یجب أن یكون لدى المؤّسسة المالیة تدا -۳

عل�ى العم�الء ال�ذین ال ی�تّم التعام�ل معھ�م وجھ�اً لوج�ھ. و تحدی�دا یج�ب عل�ى المؤّسس�ة المالی�ة 

د من أّن العمیل ھو الشخص الذي یّدعیھ ومن أّن العنوان الم�زّود ـّ لالزمة للتأكإرساء التدابیر ا

 مل ھذه التدابیر، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:ھو بالفعل عنوانھ. وقد تش

عم�ل س�بق التحقّ�ق اتصال ھاتفي بالعمیل المتقّدم بالطل�ب، عل�ى رق�م من�زل أو وظیف�ة أو  -أ 

 ة.ـّ منھ بصورة مستقل

 د من التوظیف وذلك بعد موافقة العمیل.ـّ االتصال برّب العمل للتأك -ب

 میة، الخ. الحصول على تفاصیل الراتب بطریقة رس -ج
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١٠٠ 

 

عل���ى المؤّسس���ة المالی���ة الت���ي تس���مح بإتم���ام عملی���ات ال���دفع م���ن خ���الل خ���دمات الش���بكة  -٤

اإللكترونیة أن تتأكد من أّن المراقبة عل�ى ھ�ذه المع�امالت ھ�ي ذاتھ�ا المتبع�ة ف�ي خ�دماتھا 

األخرى وأّن لدیھا منھجی�ة مرتك�زة عل�ى المخ�اطر لتقی�یم مخ�اطر غس�ل األم�وال وتموی�ل 

 لناشئة عن مثل ھذه الخدمات.اإلرھاب ا

المرك�زي م�ن یجب على المؤّسسة المالیة مراجعة التعلیمات التي یصدرھا مصرف قط�ر  -٥

والمع���امالت المص���رفیة  ق بمخ���اطر التكنولوجی���ا الحدیث���ةل���ـّ وق���ت إل���ى آخ���ر فیم���ا یتع

اإللكترونی���ة، ویج���ب التأك���د م���ن االلت���زام بأی���ة تعلیم���ات خاص���ة بالمع���امالت المص���رفیة 

 ترونیة یصدرھا مصرف قطر المركزي. اإللك

 االعتماد على طرف ثالث ٤٫۱۲
یجب على أي مؤّسسة مالیة أن تقبل فقط العمالء الذین تّم تعریفھم إلیھا من قب�ل مؤّسس�ات  -۱

مالیة أخرى أو وسطاء قد خضعوا لت�دابیر العنای�ة الواجب�ة الموازی�ة لإلج�راءات المعتم�دة 

 .(فاتف) من مجموعة العمل المالي

عندما تفّوض المؤّسسة المالیة أي جزء من تدابیر العنایة الواجبة إلى مؤّسسة مالیة أخ�رى  -۲

أو وس��یط آخ��ر، وھم��ا ط��رف ثال��ث، أو تعتم��د علیھم��ا ف��ي ذل��ك، تبق��ى المس��ؤولیة النھائی��ة 

م�ن الق�انون رق�م  )۳۳(إل�ى  )۲۲(بات العنایة الواجبة وفقاً ألحك�ام الم�واد م�ن ـّ متطل لتلبیة

وألحك��ام ھ��ذه التعلیم��ات مترّتب��ة عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة المعنی��ة ول��یس  ۲۰۱۰س��نة ل ) ٤(

 على الطرف الثالث.

عندما تعتمد مؤّسسة مالیة على أطراف ثالثة لتأدیة بعض عناص�ر ت�دابیر العنای�ة الواجب�ة،  -۳

وجھ قة بأـّ وثائق والمعلومات الالزمة المتعلعلیھا أن تحصل فوراً من الطرف الثالث على ال

د م��ن أّن بیان��ات تحدی��د الھوی��ة ـّ خذ الخط��وات المالئم��ة للتأك��ـّ أن تت��عملی��ة العنای��ة الواجب��ة، و

وغیرھا من الوثائق المطلوبة في إط�ار عملی�ة العنای�ة الواجب�ة تتواف�ق م�ع إج�راءات تحدی�د 

 ھویة العمالء.

ل�ب الوث�ائق نشئ قن�اة اتص�ال مباش�رة م�ع العمی�ل بع�د طـُ مؤسس�ة المالی�ة أن ت�یجب عل�ى ال -٤

 والمعلومات والتوصیات من الطرف الثالث.
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١٠١ 

عندما یكون لدى المؤسسة المالی�ة ف�روع أو ش�ركات تابع�ة ف�ي دائ�رة اختص�اص أجنبی�ة،   -٥

علیھ�ا أن تأخ��ذ ف��ي االعتب��ار ف��ي أي م��ن دوائ��ر االختص��اص یمكنھ��ا أن تعتم��د عل��ى ط��رف 

رة ح�ول م�ا إذا ـّ المعلوم�ات المتوف�باالس�تناد إل�ى  ثالث بالنسبة إلى التعریف بالعمیل ، وذلك

 بصورة وافیة  .(فاتف) كانت ھذه الدول تطّبق توصیات مجموعة العمل المالي 

یج��ب عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة قب��ل أن تعتم��د عل��ى األط��راف الثالث��ة، فیم��ا یخ��ص ب��التعریف  -٦

الواجب�ة دابیر العنای�ة جمی�ع ت� بالعمیل، أن تحصل على إثبات خطي من الجھة المعّرف�ة ب�أنّ 

بعت وتّم تحدید الھوی�ة والتحق�ق ـّ قد ات (فاتف) موعة العمل الماليبھا توصیات مجـّ التي تتطل

 منھا. 

بات توص��یات ـّ م��ن الت��زام الجھ��ة المعّرف��ة بمتطل�� عن��دما ال تك��ون المؤّسس��ة المالی��ة راض��یة -۷

ة ف��ي ش��أن ، علیھ��ا أن تق��وم بنفس��ھا بت��دابیر العنای��ة الواجب��(ف��اتف) مجموع��ة العم��ل الم��الي 

 تقب�ل أي تعریف�ات الحق�ة م�ن عریف بالعمی�ل ؛ كم�ا یج�وز لھ�ا أالعالقة العمل الخاصة ب�الت

ى في إمكانیة التوقف عن االعتم�اد عل�ى الجھ�ة الم�ذكورة ـّ الجھة المعّرفة ھذه وأن تنظر حت

 فیما یختص بأغراض تدابیر العنایة الواجبة.

ل األط��راف الثالث��ة المعرف��ة (عل��ى س��بیل یج��ب عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن ت��زّود بتفاص��ی -۸

المثال، تفاصیل الشركة، ھیكل الشركة ، موقعھا، ن�وع األعم�ال الت�ي تق�وم بھ�ا، ال�خ) الت�ي 

 تعتمد علیھا ألغراض تدابیر العنایة الواجبة. 

  -مخاطر دوائر االختصاص : -۱۳
 تقییم مخاطر دوائر االختصاص ۱٫۱۳

ق مخاطر التوّرط بأنشطة غس�ل األم�وال وتموی�ل ـّ ّیم وتوثالمؤّسسة المالیة أن تق یجب على -۱

اإلرھاب وسواھا من األنشطة غیر المشروعة التي تشكلھا دوائر اختص�اص مختلف�ة یتب�ع 

لھا أو ق�د یتب�ع لھ�ا عمالؤھ�ا وق�د تك�ون مث�ل ھ�ذه التبعی�ة مرتبط�ة بمك�ان إقام�ة العمی�ل أو 

 یة. بإنشاء المؤّسسة أو تأسیسھا في دائرة اختصاص أجنب

یجب أن تكون درجة تدابیر العنایة الواجبة والمراقبة المستمّرة المطلوبة للعمالء في دائرة  -۲

اختص���اص أخ���رى متناس���بة م���ع المخ���اطر الظ���اھرة أو المحتمل���ة الت���ي تش���كلھا دائ���رة 

 االختصاص المعنیة. 
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١٠٢ 

 ب تشدید العنایة الواجبة قد تكون كما یلي:ـّ ائر االختصاص التي تتطلدو -۳

دوائ��ر اختص��اص تك��ون فیھ��ا أنظم��ة مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب غی��ر  -أ 

 فّعالة.

 دوائر اختصاص یكون بھا خلل فیما یخص التعاون الدولي . -ب

  .(فاتف)  ھا غیر متعاونة من قبل مجموعة العمل الماليـّ دوائر اختصاص مدرجة على أن -ج

 دوائر اختصاص تكون خاضعة لعقوبات دولیة. -د

 دوائر اختصاص تكون فیھا نسبة االستعداد للفساد عالیة.   -ھـ        

یج��ب أن تمتل��ك المؤّسس��ة المالی��ة السیاس��ات واإلج��راءات واألنظم��ة والض��وابط لمعالج��ة  -٤

المخاطر المحّددة لغسل األموال وتمویل اإلرھ�اب وس�واھا م�ن األنش�طة غی�ر المش�روعة 

 التي یتبع لھا أو قد یتبع لھا عمالء ھذه المؤّسسة.التي تشكلھا دوائر االختصاص المختلفة 

یج��ب أن تش��مل سیاس��ات المؤّسس��ة المالی��ة وإجراءاتھ��ا منھجی��ة مح��ددة لتص��نیف المخ��اطر  -٥

 المرتبطة بمختلف دوائر االختصاص.  

 التأكد من فعالیة أنظمة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب ۲٫۱۳
ي العوام��ل الثالث��ة التالی��ة بھ��دف تقی��یم فعالی��ة أنظم��ة عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تنظ��ر ف�� -۱

 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب في دوائر اختصاص أخرى: 

 إطار العمل القانوني؛ -أ

 فرض العقوبات واإلشراف؛ -ب

 التعاون الدولي. -ج

 أع�اله، یج�ب أیض�اً  )۲٫۱۳( الفق�رة) م�ن ۱( النقط�ةبعد النظر في العوام�ل المدرج�ة ف�ي  -۲ 

على المؤّسسة المالیة أن تنظر في النت�ائج المدرج�ة ع�ن دوائ�ر االختص�اص والمنش�ورة 

 م�ن قب�ل المنّظم�ات الدولی�ة والحكوم�ات وغیرھ��ا م�ن الھیئ�ات، كمجموع�ة العم�ل الم��الي

 الخ. (فاتف)

 دوائر االختصاص التي یكون بھا خلل فیما یخص التعاون الدولي  ۳٫۱۳
ن تحترس من العمالء أو العمالء المع�رفین م�ن أط�راف یجب على المؤّسسة المالیة أ -۱

 ثالثة تأتي من دوائر اختصاص یكون بھا خلل في قدرتھا على التعاون الدولي. 
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١٠٣ 

خضع عالق���ة العم���ل الناش���ئة م���ن أو إل���ي دوائ���ر ـُ یج���ب عل���ى المؤّسس���ة المالی���ة أن ت��� -۲

 .المشددةلمستمّرة االختصاص المذكورة لتدابیر العنایة الواجبة المشّددة وللمراقبة ا

 دوائر االختصاص غیر المتعاونة والخاضعة للعقوبات  ٤٫۱۳
یجب على المؤّسسة المالیة أن تقوم بإجراءات مشّددة على صعید العنایة الواجبة والمراقب�ة 

المستمّرة فیما یتعلّق بالمعامالت وعالق�ة العم�ل الناش�ئة ع�ن دوائ�ر اختص�اص ت�ّم تص�نیفھا 

ھا دول غی�ر متعاون�ة أو تخض�ع لعقوب�ات ـّ عل�ى أن� (ف�اتف) الم�الي قبل مجموع�ة العم�ل من

 دولیة.

 دوائر اختصاص تكون فیھا نسبة االستعداد للفساد عالیة  ٥٫۱۳
یج��ب أن یك��ون ل��دى المؤسس��ة المالی��ة منھجی��ة لتق��ّیم وتوّث��ق دوائ��ر االختص��اص الت��ي ھ��ي  -۱

 عرضة لدرجة عالیة من الفساد.

ة والمراقب�ة المس�تمّرة مالی�ة إج�راءات مش�ّددة ف�ي العنای�ة الواجب�خذ المؤسس�ة الـّ یج�ب أن تت� -۲

 ق بالعمالء التابعین لدائرة االختصاص ھذه.ـّ فیما یتعل

عن��دما ی��تّم قب��ول األش��خاص السیاس��یین ممثل��ي المخ��اطر م��ن مث��ل دوائ��ر االختص��اص ھ��ذه -۳

خذ ت�دابیر ـّ ة أن تت�ارة، عل�ى المؤّسس�ة المالی�كعمالء في المؤّسسة المالیة بموافق�ة مجل�س اإلد

ضافیة ومناسبة للتخفیف من المخاطر اإلضافیة الناشئة عن ھؤالء األشخاص التابعین لمث�ل ا

 دائرة االختصاص المذكورة.   

  -اعرف عمیلك : -۱٤ 
 عرف عمیلك :المبدأ العام إل ۱٫۱٤

ل�ك وث�ائق تمیتطلّب مبدأ "اعرف عمیلك" أن تعرف كّل مؤّسسة مالیة من ھم عمالؤھ�ا، وأن ت     

 تحدید ھویة العمالء، والبیانات والمعلومات الضروریة التي تثبت صّحة ھویتھم. 

 سیاسة وإجراءات قبول العمیل  ۲٫۱٤
یجب عل�ى المؤّسس�ة المالی�ة أن تض�ع سیاس�ة واض�حة لقب�ول العمی�ل آخ�ذة ف�ي االعتب�ار  -۱

أخ�رى مرتبط�ة  جمیع العوامل المتص�لة ب�العمالء وأنش�طتھم وحس�اباتھم، وأي مؤّش�رات

بمخ��اطر العم��الء. ویج��ب أن تش��مل ھ��ذه السیاس��ة وص��فاً مفّص��الً ع��ن ك��ّل عمی��ل وفق��اً 

 ف على أساسھ عالقة العمل مع ـّ صنتـٌ طر العائدة لھ واألساس الذي سوف لدرجات المخا
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ھ عمی�ل ع�ارض یس�عى نـار مصادر ثرواتھم وأموالھم، أو أالعمالء، مع األخذ في االعتب

 ھاء عملیة واحدة .إلى إجراء و إن

یجب أن تنظر ھذه السیاسة، من بین أم�ور أخ�رى، ف�ي وض�ع إج�راءات داخلی�ة نظامی�ة  -۲

 ق منھا ومن مصدر ثرواتھم وأموالھم.ــّ الة إلثبات ھویة العمالء والتحقفعّ 

ن ھ���ذه السیاس���ات واإلج���راءات خطی���اً وأن یواف���ق علیھ���ا مجل���س إدارة یج���ب أن ت���دوَّ  -۳

 المؤّسسة المالیة.

 بات األساسیة في تدابیر العنایة الواجبةـّ المتطل ۳٫۱٤
تبن��ي المؤّسس��ة المالی��ة عالق��ة عم��ل م��ع العمی��ل، م��ا ل��م ی��تّم تحدی��د ھوی��ة ھ��ذا  یج��ب أال -۱

العمی��ل، واألط��راف المعنی��ة بعالق��ة العم��ل بم��ا فیھ��ا أي مس��تفید حقیق��ي، والتحقّ��ق م��ن 

 الھویة.

بات مجھول��ة االس��م، أو تتعام��ل م��ع عم��الء تق��وم المؤّسس��ة المالی��ة بف��تح حس��ا یج��ب أال -۲

 مجھولي األسماء، أو تفتح حسابات بأسماء وھمیة.

متى تّم بناء العالق�ة، یج�ب أن ی�تم تقی�یم األعم�ال االعتیادی�ة الت�ي یق�وم بھ�ا العمی�ل عل�ى  -۳

فترات منتظم�ة، وذل�ك عل�ى أس�اس ال�نمط المتوقّ�ع ألنش�طتھ. و أن ی�تّم فح�ص أي نش�اط 

دید ما إذا كان ھناك أي اشتباه بأن یك�ون مرتبط�اً بغس�ل األم�وال وتموی�ل غیر متوقّع لتح

اإلرھاب. ومن أج�ل تقی�یم األنش�طة غی�ر المتوقّع�ة، عل�ى المؤّسس�ة المالی�ة أن تحص�ل و 

 تحفظ المعلومات حول: 

 طبیعة األعمال المحتمل القیام بھا؛ -أ

 نمط المعامالت؛ -ب

 الغرض والسبب من فتح الحساب . -ج

 النشاط ؛ ىبیعة و مستوط -د

 الموقّعون على الحساب، الخ. -ھـ

في حال لم تحصل المؤّسسة المالیة عل�ى إثب�ات مرض�ي ح�ول الھوی�ة قب�ل إنش�اء عالق�ة  -٤

 العمل:
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تنش�ئ المؤّسس�ة المالی�ة العالق�ة، أو تج�ري معامل�ة لحس�اب ھ�ذه العالق�ة أو  یجب أال -أ

 بالنیابة عنھا.

انیة رفع تقریر العملیة المش�بوھة إل�ى وح�دة المعلوم�ات كما یجب أن تنظر في إمك -ب

 المالیة.

یج��ب عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تطّب��ق ت��دابیر العنای��ة الواجب��ة  عن��د قی��ام عمی��ل ع��ارض  -٥

بمعاملة. ومبلغ الح�ّد لمعامل�ة عارض�ة واح�دة، س�واء عب�ر عملی�ة واح�دة أو ع�دة عملی�ات 

لایر قط��ري أو م��ا یعادل��ھ  )٥٥۰۰۰( خمس��ة وخمس��ون أل��ف لایر قط��ري مترابط��ة، ھ��و

) لس��نة ٤) م��ن الق��انون رق��م (۲۳ب��العمالت األجنبی��ة ف��ي حین��ھ، و وفق��اً ألحك��ام الم��ادة (

۲۰۱۰.   

على المؤّسسة المالیة أن تطّبق العنایة الواجبة  في حال كان لدیھا أي شّك ف�ي ص�ّحة  یجب -٦

 العمیل.مة أي معلومات سبق الحصول علیھا عن ھویة ءأو دّقة أو مال

یج��ب عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تطّب��ق ت��دابیر العنای��ة الواجب��ة  ف��ي ح��ال اش��تباھھا بت��وّرط  -۷

 العمیل في غسل األموال أو تمویل اإلرھاب. 

 تحدید ھویة المستفید الحقیقي: -۸

یجب على المؤسسة المالیة أن تحدد بالنسبة إلى كل العمالء ما إذا ك�ان العمی�ل یتص�رف  .أ

شخص آخر و یجب على المؤسس�ة المالی�ة أن تأخ�ذ كاف�ة الخط�وات الالزم�ة بالنیابة عن 

 للحصول على بیانات تحدید الھویة الكافیة للتحقق من ھویة الشخص اآلخر.

فیما یتعلق ب�العمالء ال�ذین یكون�ون شخص�یات اعتباری�ة أو ترتیب�ات قانونی�ة، یج�ب عل�ى  .ب

 المؤسسة المالیة أن تتخذ الخطوات الھادفة إلى:

 ھیكل الملكیة والسیطرة لدى العمیل،فھم  -۱

تحدید الشخص الطبیعي أو األشخاص الطبیعیین الذین یملك�ون أو یس�یطرون ف�ي النھای�ة  -۲

 على العمیل.

 بات العامة لمدى تدابیر العنایة الواجبة ـّ المتطل ٤٫۱٤

س یج��ب عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تق��ّرر م��دى تطبی��ق ت��دابیر العنای��ة الواجب��ة عل��ى أس��ا -۱    

 ،جـَ ر المنتـاطـل ومخــر العمیــخاطـا مـّدة منھــل عـوامـى عـحساسیة المخاطر باالستناد إل
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 و المخاطر البینیة أو مخاطر قنوات تقدیم الخدمة ، ومخاطر دائرة االختصاص. 

یج��ب عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تك��ون ف��ي وض��ع یس��مح لھ��ا ب��أن تب��ین لمص��رف قط��ر  -۲

العنای��ة الواجب��ة مالئ��م ومتناس��ب م��ع مخ��اطر غس��ل األم��وال  المرك��زي أّن م��دى ت��دابیر

 وتمویل اإلرھاب. 

 ةطلّبات العامة للمراقبة المستمرّ المت ٥٫۱٤
 ة على كّل عمیل.مستمرّ یجب على المؤّسسة المالیة أن تقوم بالمراقبة ال -۱

، أو الكبی�رة یجب على المؤّسسة المالیة أن تولي اھتماماً خاصاً لكافة المع�امالت المعقّ�دة -۲

بغیر المعتاد، أو األنماط غیر المعتادة من المعامالت التي ل�یس لھ�ا غرض�اً اقتص�ادیاً أو 

مش���روعاً واض���ح أو ظ���اھر. و یج���ب عل���ى المؤّسس���ة المالی���ة التحقّ���ق م���ن خلفی���ة ھ���ذه 

ب أن یتّم االحتفاظ المعامالت والغرض منھا، وأن تسّجل ما توّصلت إلیھ من نتائج و یج

م�ن ھ�ذه التعلیم�ات  )۲۱(ت المحّددة في البن�د ت وفقاً لمتطلّبات حفظ السجالّ بھذه السجالّ 

 ( حفظ الوثائق و السجالت ) .

الزم��ة یج��ب أن تض��ع المؤّسس��ة المالی��ة السیاس��ات واإلج��راءات واألنظم��ة والض��وابط ال -۳

 ة. ویجب أن تشتمل تلك األنظمة  والضوابط على ما یلي :للقیام بالمراقبة المستمرّ 

اإلشارة بالعالمات إلي المعامالت التي تتطلّب المزید من الفح�ص. وق�د یق�وم ب�إجراء  -أ

مثل ھذا الفحص مسئول مستقّل كبیر من المؤّسسة المالیة، ویجب اتخ�اذ إج�راءات 

المتابعة المناسبة استناداً إلى نتائج ھذا الفحص. وفي حال أّدت نت�ائج ھ�ذا الفح�ص 

ألم��وال أو تموی��ل اإلرھ��اب، یج��ب عل��ى المس��ئول إل��ى العل��م أو االش��تباه بغس��ل ا

 غسل األموال .المستقّل الكبیر أن یقّدم تقریراً إلى مسئول اإلبالغ عن 

ة الق�درة عل�ى مراجع�ة المع�امالت عل�ى یكون لدي نظ�ام المراقب�ة المس�تمرّ یجب أن  -ب

 أساس الوقت الفعلي أي عند حدوثھا.

الل الرجوع إلي نوع مع�ین م�ن المع�امالت أو ة من خیمكن أن تتّم المراقبة المستمرّ  -ج

م��ن خ��الل ارتباطھ��ا بتوص��یف المخ��اطر الخ��اص بالعمی��ل؛ أو م��ن خ��الل مقارن��ة 

معامالت العمیل المحّدد أو توص�یف المخ�اطر الخ�اص ب�ھ م�ع التوص�یف الخ�اص 

بنظرائھ أو العمالء المماثلین لھ، أو من خالل مجموعة م�ن ھ�ذه األس�الیب و عل�ى 
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الیة أالّ تحصر األسالیب بما سبق ذكره ، وأن تّتخذ إجراءات ص�ارمة المؤّسسة الم

 ة. یما یخص عملیة المراقبة المستمرّ ف

 : مراقبة المعامالت الواحدة و المنتھیة المتصلة بالشخص نفسھ حیث  -٤

نھا م��ن تحدی��د ـّ الی��ة األنظم��ة والض��وابط  الت��ي تمك��یج��ب أن تك��ون ل��دى المؤّسس��ة الم -أ

 صلة بالشخص نفسھ.ـّ متحدة / المنتھیة الالمعامالت الوا

ف��ي ح��ال علم��ت المؤّسس��ة المالی��ة أو اش��تبھت، أو كان��ت ل��دیھا األس��باب المعقول��ة  -ب

صلة بالشخص نفس�ھ ـّ المعامالت الواحدة المنتھیة المتلالعتقاد بأّن سلسلة متصلة من 

 ھ��ي ألغ��راض غس��ل األم��وال أو تموی��ل اإلرھ��اب، یج��ب أن ترف��ع تقری��راً لمس��ئول

 اإلبالغ عن غسل األموال .

 عدم قدرة المؤسسة المالیة على إتمام تدابیر العنایة الواجبة ٦٫۱٤
 عندما تكون المؤّسسة المالیة غیر قادرة على إتمام تدابیر العنایة الواجبة، یجب أن:       

 تنھي فوراً أي عالقة مع العمیل. -أ

 المشبوھة إلى وحدة المعلومات المالیة. تنظر فیما إذا كان یجب تقدیم تقریر العملیات  -ب

 توقیت تدابیر العنایة الواجبة ۷٫۱٤
على المؤّسسة المالیة أن تطّبق تدابیر العنایة الواجبة الواردة في الفصل السادس  یجب -۱

 و ھذه التعلیمات . ۲۰۱۰) لسنة ٤( من القانون رقم

) ٤) م�ن الق�انون رق�م (۲۳دة (یجب على المؤّسس�ة المالی�ة أن تق�وم بتطبی�ق أحك�ام الم�ا -۲

 وكذلك عند:  ۲۰۱۰لسنة 

 بناء عالقة عمل مع عمیل جدید. -أ

ق بالمفوض بالتوقیع أو بالمستفید الحقیقي م�ن حس�اب ق�ائم أو ـّ حدوث تغییر یتعل -ب

 عالقة عمل موجودة.

 إجراء معاملة كبیرة . -ج

ل�دى المؤّسس�ة  حدوث تغییر ج�وھري ف�ي الطریق�ة الت�ي ی�تّم بھ�ا تش�غیل الحس�اب -د

 المالیة أو تغییرات جوھریة في أسلوب تسییر عالقة العمل.

 تغّیر معاییر التوثیق بشكل كبیر. -ھـ
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وجود شكوك لدى المؤّسسة المالی�ة ح�ول ص�ّحة أو مطابق�ة المعلوم�ات والوث�ائق  -و

 التي سبق الحصول علیھا من جراء تدابیر العنایة الواجبة.

العنای�ة الواجب�ة بخص�وص عمی�ل ق�ائم ف�ي ح�ال البن�ود (ب) إمكانیة اتخاذ تدابیر  -ز

 إلى (و) أعاله.

                ر.ق  ٥٥۰۰۰ى مبل����غ تتخط����ـّ امالت واح����دة منتھی����ة أو عارض����ة إج����راء مع���� -ح

 أو ما یعادلھ بالعمالت األجنبیة في حینھ. ( خمس وخمسون ألف لایر قطري)

 عینة.  إجراء تحویالت إلكترونیة تزید عن الحدود الم -ط

 االشتباه بغسل أموال أو تمویل اإلرھاب. -ي

 حاالت إكمال تدابیر العنایة الواجبة في مرحلة الحقة   ۸٫۱٤
یمكن إكمال التحقق من الھوی�ة ألغ�راض ت�دابیر العنای�ة الواجب�ة ف�ي مرحل�ة الحق�ة وفق�اً 

 حیث: ۲۰۱۰) لسنة ٤) من القانون رقم (۲٥لما جاء في أحكام المادة (

 ذلك ضروریاً بھدف عدم تعطیل السیر الطبیعي لألعمال.أ. یكون 

ب. تكون مخاطر غسل األموال أو تموی�ل اإلرھ�اب ض�ئیلة وت�تم معالج�ة ھ�ذه المخ�اطر 

 بفعالیة.

) ٤) م�ن الق�انون رق�م (۲٥ج. یتم استكمال عملیة تدابیر العنایة الواجبة بموجب الم�ادة (

 یتم االتصال األول بالعمیل. في أقرب فرصة ممكنة عملیاً بعد أن  ۲۰۱۰لسنة 

  -وثائق تحدید ھویة العمیل : -۱٥
 المتطلّبات العامة لوثائق تحدید ھویة العمیل  ۱٫۱٥

یجب على المؤّسسة المالیة أن تتأكد أّن وثائق تحدی�د ھوی�ة العمی�ل تتعل�ق بالعمی�ل كش�خص  -۱

 ماّدي وبطبیعة نشاطھ االقتصادي.

ة الوث��ائق الخاص��ة بتحدی��د ھوی��ة ـّ ع��د وتح��تفظ بس��جل لكاف��المالی��ة أن تیج��ب عل��ى المؤّسس��ة  -۲

العمیل المس�توفاة م�ن خ�الل القی�ام بت�دابیر العنای�ة الواجب�ة والمراقب�ة المس�تمّرة عل�ى عالق�ة 

 العمل الخاصة بھ.

یجب على المؤّسسة  المالیة أن تعد و تحتفظ بسجل لكیفی�ة إتمامھ�ا ك�ّل خط�وة م�ن خط�وات  -۳

 ىـو ُیطّبق ذلك عل ي، والزمن الذي تّمت فیھ،ـشكل مرضلعنایة الواجبة بالتدابیر المتعلّقة با
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 العمیل بصرف النظر عن طبیعتھ وتوصیف المخاطر الخاص بھ.

وبھدف أن تح�ّد المؤّسس�ة المالی�ة م�ن المخ�اطر المرتبط�ة بغس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب  -٤

بالنش���اط االقتص���ادي عب���ر اس���تخدام عالق���ة العم���ل وخل���ط متحّص���الت النش���اط اإلجرام���ي 

الشرعي بغیة التمویھ وإخفاء المصدر األصلي لھذه األموال، علیھا أن تعالج ھ�ذه المخ�اطر 

 على النحو التالي:

تحدید مصادر دخل العمیل وثروتھ، والتأكد من أّن ھذه المصادر لیست ناجم�ة ع�ن  -أ

ش�ئة ع�ن العمی�ل ن المؤّسسة المالیة من تقی�یم المخ�اطر الناـّ ، مّما یمكينشاط أجرام

 ودائرة االختصاص. 

تحدید الغرض من عالقة العمل والطبیعة المقصودة منھا، و من خالل ذل�ك تك�ون  -ب

المؤّسس��ة المالی��ة ق��ادرة عل��ى مراقب��ة المع��امالت ف��ي الوق��ت الفعل��ي، و التأك��د م��ن 

تطابق ھذه المعامالت م�ع المع�امالت المقص�ود إجراؤھ�ا بموج�ب عالق�ة العم�ل و 

َف التقییم عن اختالفات بین المعامالت الفعلیة الجاری�ة بموج�ب عالق�ة في حال كشَ 

العم��ل، وغ��رض المع��امالت المعلَ��ن وطبیعتھ��ا المقص��ودة، یج��ب عل��ى المؤّسس��ة 

المالی��ة أن تك��ون متأك��دة و راض��یة أّن المع��امالت غی��ر موّجھ��ة ألغ��راض غس��ل 

 األموال وتمویل اإلرھاب.

راض�یة ع�ن االخ�تالف ف�ي المع�امالت المعنی�ة،  في حال لم تك�ن المؤّسس�ة المالی�ة -ج

 یجب أن تنظر في تقدیم تقریر بالعملیة المشبوھة إلى وحدة المعلومات المالیة. 

 وثائق تحدید ھویة العمیل  ۲٫۱٥
بات الدنیا الخاصة بأنواع                  ـّ لوثائق التالیة باعتبارھا المتطلعلى المؤّسسة المالیة االحتفاظ با  

 عمالء أدناه:ال

 األفراد -۱

یج��ب أن تش��تمل بیان��ات تحدی��د ھوی��ة العمی��ل عل��ى اس��م العمی��ل الكام��ل، وعن��وان إقامت��ھ 

الدائمة، ورقم ھاتف�ھ، ومھنت�ھ، وعن�وان ومرك�ز عمل�ھ، وجنس�یتھ، ورق�م الھوی�ة للقط�ریین 

والمقیم��ین (رق��م ج��واز الس��فر لغی��ر المقیم��ین)، وت��اریخ ومك��ان ال��والدة، واس��م الكفی��ل 
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ل�ین المفوض�ین بالوص�ول وعنوان ھ، والغرض م�ن عالق�ة العم�ل، وأس�ماء وجنس�یات الممثِّ

 إلى الحساب. 

 الكیانات االعتباریة -۲
یجب أن تتض�ّمن بیان�ات تحدی�د ھوی�ة العمی�ل اس�م الكی�ان االعتب�اري (ش�ركة / مؤسس�ة)، 

وبیانات السجّل التجاري، ون�وع النش�اط، وت�اریخ ومك�ان اإلنش�اء، ورأس الم�ال، وأس�ماء 

الق�ة العم�ل، وجنسیات المفوض�ین ب�التوقیع ، وأرق�ام الھ�اتف، والعن�وان، والغ�رض م�ن ع

ع، واسم وعنوان الفرد المالك في المؤّسس�ة (للمؤّسس�ات الفردی�ة)، ــَّ وحجم األعمال المتوق

اء وعن��اوین المس��اھمین ع المش��تركة، وأس��میوأس��ماء وعن��اوین الش��ركاء ف��ي حال��ة المش��ار

 من رأس مال الشركات المساھمة . %۱۰نسبة ى أسھمھم ـّ الذین تتخط

 الشركات القابضة -۳
ع بھیك�ل ملكی�ة وس�یطرة متع�ّددة الطبق�ات، عل�ى ـّ الكیان�ات االعتباری�ة تتمت� في حال كان�ت

المؤّسس�ة عن�د ك�ّل مس�توى تحصل على ھیك�ل الملكی�ة والس�یطرة ف�ي المؤّسسة المالیة أن 

 ات التحقّق الخاصة بالكیانات االعتباریة.  ، ذلك باإلضافة إلى متطلّبمنھا ق كلــّ وأن توث

 شركات المحاصة -٤
في حال كان الكیان االعتباري شركة محاص�ة أو مؤسس�ة غی�ر مس�جلة ، یج�ب الحص�ول 

 على ھویة كافّة الشركاء/ المدراء والتحقّق منھا. 

 الشراكة -٥
عق�د ش�راكة رس�مي، یج�ب عل�ى المؤسس�ة المالی�ة أن  في حال كان الكیان شراكة بموجب

 تحصل على أمر رسمي من الشركة یخّولھا:

 السماح بإنشاء عالقة مع المؤّسسة المالیة؛ )أ(

 تمكین األشخاص من التصرف بالنیابة عن الشركة؛   )ب(

 لتشغیل الحسابات.ع بالصالحیة ـّ التمت  (ج)

 الصنادیق االستئمانیة والنوادي والجمعیات -٦
 وبة الخاصة بتحدید ھویة العمیل. على المؤّسسة المالیة الحصول على كافّة الوثائق المطل
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 تدابیر العنایة الواجبة والمراقبة المستمّرة   -۱٦
  -المتطلّبات العامة بتدابیر العنایة الواجبة والمراقبة المستمّرة: 

خاذ تدابیر مشّددة من جھة العنای�ة الواجب�ة وتش�دید المراقب�ة ـّ یجب على المؤّسسة المالیة ات -۱

لتي تنّص علیھا أحكام القانون أو التعلیم�ات، أو عن�د إدراك درج�ة المستمّرة في الحاالت ا

 كبیرة من مخاطر غسل األموال أو تمویل اإلرھاب.

 بشكل عام، یجب تطبیق تدابیر العنایة الواجبة على الفئات التالیة:  -۲

 األعمال التي ال تتّم وجھاً لوجھ والتقنیات الحدیثة.  -أ

 األشخاص السیاسیون ممثلو المخاطر.  -ب

 العالقات المصرفیة بالمراسلة.  -ج

 أدوات قابلة للتداول لحاملھا.  -د

 .النوادي والجمعیاتوالمنظمات الخیریة   -ھـ  

مخاطر دوائر االختص�اص (خاص�ة دوائ�ر االختص�اص الت�ي یك�ون بھ�ا خل�ل ف�ي  -و 

دوائ��ر االختص��اص غی��ر المتعاون��ة والخاض��عة للعقوب��ات، و التع��اون  ال��دولي ، و 

 التي تكون فیھا نسبة االستعداد للفساد عالیة).دوائر االختصاص 

 یجب على المؤسسة المالیة تطبیق تدابیر العنایة الواجبة المشّددة على:  -۳

یجب القی�ام ب�الخطوات التالی�ة عن�د تطبی�ق إج�راءات التحق�ق  -العمالء غیر المقیمین  -أ

 من الھویة:

 تحدید الغرض من عالقة العمل. )۱

 دخول عند إقامة عالقة عمل.التحقّق من صالحیة تأشیرة ال  )۲

 الحصول على نسخة من جواز السفر.  )۳

الحصول على نسخة عن عقد التأس�یس ف�ي حال�ة الكی�ان االعتب�اري، تك�ون مص�َدقة   )٤

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

ص�اَدق علیھ�ا م�ن الحصول على نسخة ع�ن الس�جل التج�اري أو وث�ائق التس�جیل المُ   )٥

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

 األشخاص السیاسیون ممثلو المخاطر. -ب
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 العمالء الذین ینتمون إلى بلدان ال تطبِّ�ق توص�یات مجموع�ة العم�ل الم�الي ىبالنسبة إل  -ج

نتمی�اً إل�ى دول�ة خاض�عة بالشكل المناس�ب ت�زداد المخ�اطر ح�ین یك�ون العمی�ل م (فاتف)

لعقوبات تفرضھا األمم المّتحدة، أو دولة ال تطبِّق تش�ریعات كافی�ة بش�أن مكافح�ة غس�ل 

األموال وتموی�ل اإلرھ�اب، أو م�ن المعل�وم أّنھ�ا تت�أثر باألنش�طة اإلجرامی�ة مث�ل تج�ارة 

عم�الء المخّدرات و في ھذه الحاالت، یجب تطبیق تدابیر العنایة الواجبة المشّددة على ال

اآلتین من دول كھذه، كما یجب مراقبة حساباتھم بشكل مس�تمّر ودقی�ق وعل�ى المؤّسس�ة 

المالی���ة تقی���یم وتوثی���ق مخ���اطر غس���ل األم���وال وتموی���ل اإلرھ���اب المتأتی���ة م���ن دوائ���ر 

االختص�اص المختلف�ة الت��ي یك�ون عمالؤھ��ا م�رتبطین بھ��ا ویج�ب أن تك��ون ش�ّدة ت��دابیر 

بة م��ع الخط��ر الظ��اھر أو المحتم��ل ال��ذي تش��كلھ دائ��رة العنای��ة الواجب��ة مالئم��ة ومتناس��

 االختصاص. 

 یج��ب عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة ای��الء اھتم��ام خ��اص ألي تع��امالت ت��تّم م��ع الكیان��ات أو -د

ھا ـّ عل��ى أن�� (ف�اتف) فتھا مجموع��ة العم�ل الم��اليـّ األش�خاص ال��ذین یقیم�ون ف��ي دول صن�

لین من دون أن یك�ون لھ�ا "غیر متعاونة" و في حال حصلت معامالت مع أطراف مماث

أغراض اقتصادیة أو مشروعة واضحة، یجب عل�ى المؤّسس�ة المالی�ة إع�ادة النظ�ر ف�ي 

خلفیة ھذه المعامالت وغایتھا، فضالً عن توثیق نتائج عملیة إعادة النظر ھذه. في ح�ال 

وج���ود أس���باب ت���دعو إل���ى االعتق���اد أّن المع���امالت مرتبط���ة بغس���ل األم���وال وتموی���ل 

 ب رفع ھذه المعلومات إلى وحدة المعلومات المالیة. اإلرھاب، یج

 االعتماد على طرف ثالث إلتمام تدابیر العنایة الواجبة . -ھـ

 المخاطر البینیة و مخاطر قنوات تقدیم الخدمة. -و

الخدمات المصرفیة الخاصة:  یجب رسم السیاسات المالئمة وتحلیل مخاطر المنتج، م�ع  -ز

 لخدمات ، و التي یجب أن تشتمل على ما یلي: األخذ في االعتبار طبیعة ھذه ا

 تحدید الغرض من تطبیق الخدمات المصرفیة الخاصة )۱

 تطور عالقة العمل بین المصرف والعمیل الذي یتلقّى الخدمة.   )۲

  -تدابیر العنایة الواجبة المبّسطة : -۱۷
 المبّسطة بات العامة لتدابیر العنایة الواجبةـّ المتطل  ۱٫۱۷
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١١٣ 

بات تدابیر العنایة الواجب�ة ـّ طلبتبسیط مت ۲۰۱۰) لسنة ٤) من القانون رقم (۳۱تسمح المادة ( -۱

غیر أّن ذلك ال یح�ّد م�ن ق�درة المؤّسس�ة المالی�ة عل�ى تش�دید ت�دابیر العنای�ة الواجب�ة ف�ي ح�ال 

 االشتباه بغسل األموال وتمویل اإلرھاب.

 طة على العمالء التالیین فقط:یمكن أن تطبِّق المؤّسسة المالیة تدابیر العنایة الواجبة المبسّ  -۲

ال���وزارات والھیئ���ات الحكومی���ة والش���ركات ش���بة الحكومی���ة ف���ي دول مجل���س التع���اون  -أ

 الخلیجي. 

أو منش��أًة ف��ي قط��ر أو  یك��ون مقرھ��ا ف��ي قط��ر أو تك��ون مؤسس��ةالمؤسس��ة المالی��ة الت��ي  -ب

خ�رى المؤسسة المالیة التي یكون مقرھا أو تكون مؤسسًة أو منشأًة في دوائر اختص�اص أ

تفرض المتطلبات المماثلة لتلك الواردة في قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھ�اب 

، وتخض�ع "ف�اتف" )لمجموع�ة العم�ل الم�الي التوص�یات(وھذه التعلیمات، والمتطابق�ة م�ع 

 لإلشراف من جھة التزامھا بھذه المتطلبات.

عاون الخلیجي وتلك الت�ي الشركات المدرجة في أسواق األوراق المالیة في دول مجلس الت -ج

��ق مع��اییر اإلفص��اح الموازی��ة والت��ي تفرض��ھا ھیئ��ة قط��ر لألس��واق المالی��ة وبورص��ة  تطبِّ

 . قطر

ف��ي ح��االت العملی��ة العارض��ة أو الواح��دة المنتھی��ة الت��ي ال یتج��اوز فیھ��ا حج��م المعامل��ة  -د

 (خمس��ة وخمس��ون أل��ف لایر قط��ري) (المع��امالت) أو المعامل��ة (المع��امالت) ذات الص��لة

، أو ما یعادل ھذا المبل�غ بالعمل�ة األجنبی�ة، حی�ث یمك�ن الحص�ول  )لایر قطري ٥٥۰۰۰(

 على اسم العمیل وعلى معلومات االتصال الخاصة بھ كافیاً.

عل�ى المؤّسس�ة المالی��ة الراغب�ة ف�ي تطبی��ق ت�دابیر العنای�ة الواجب��ة المبّس�طة عل�ى العم��الء  -ھ�ـ

 لتي تدعم التصنیف الذي تعطیھ للعمیل.السابق ذكرھم أن تحتفظ بوثائق اإلثبات ا

ال یج��وز تطبی��ق ت��دابیر العنای��ة الواجب��ة المبّس��طة ف��ي الح��االت الت��ي تعل��م فیھ��ا المؤّسس��ة  -و

المالی�ة أو تش�تبھ أو یك��ون ل�دیھا س�بب لالش��تباه ب�أّن العمی�ل مت��وّرط ف�ي غس�ل األم��وال أو 

خ��ر مت�وّرط ف��ي أنش��طة تموی�ل اإلرھ��اب أو أّن المعامل�ة ی��تّم إجراؤھ�ا نیاب��ًة ع��ن ش�خص آ

 غسل األموال وتمویل اإلرھاب.
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ال یج��وز تطبی��ق ت��دابیر العنای��ة الواجب��ة المبّس��طة ف��ي الح��االت الت��ي تعل��م فیھ��ا المؤّسس��ة  -ز

ھا تھ��دف إل��ى ـّ امالت متص��لة وأن��المالی��ة أو تش��تبھ أو یك��ون ل��دیھا س��بب لالش��تباه ب��أّن المع��

 ) أعاله .۲٫۱٫۱۷الفقرة الفرعیة (من  في النقطة (د)مبلغ الحّد المذكور  يـّ تخط

  -اإلبالغ : -۱۸
 بات اإلبالغ العامةـّ متطل  ۱٫۱۸

إّن أي معامل��ة غی��ر معت��ادة أو غی��ر متس��قة م��ع العم��ل الش��رعي المع��روف  وتوص��یف 

المخاطر للعمیل ال تكون بّحد ذاتھا مشبوھة. في ھذا اإلطار، على المؤّسسة المالیة النظر 

 فیما یلي:

 عاملة ال تتضمن غرضا اقتصادیا أو مشروعا یكون واضح أو ظاھر؛إذا كانت الم  -۱

 إذا كانت المعاملة ال تتضّمن تفسیراً معقوالً؛ -۲

للعم��الء س��ابقة  إذا ك��ان حج��م أو نم��ط المعامل��ة مختلف��ین ع��ن نم��ط أو حج��م مع��امالت -۳

 أنفسھم أو العمالء المشابھین؛

ل�ة أو ف�ي إعط�اء المعلوم�ات إذا كان العمیل قد فشل في إعط�اء التفس�یر ال�وافي للمعام -٤

 الكاملة حولھا؛

 ؛واحدة  منتھیةھا معاملة ـّ عن عالقة عمل أنشئت حدیثاً أو أن یةـّ إذا كانت المعاملة متأت -٥

إذا كانت المعاملة تتضّمن استخدام حسابات أو شركات خارج الحدود (أوف ش�ور) ال  -٦

 تبّررھا حاجات العمیل االقتصادیة؛ 

 ن التمریر غیر الضروري لألموال من خالل أطراف ثالثة ؛إذا كانت المعاملة تتضمّ  -۷

إّن قائمة االحتماالت السابقة  لیست حص�ریة ویمك�ن أن تنظ�ر المؤّسس�ة المالی�ة ف�ي  -۸

أي مسألة أخرى ذات صلة من أجل تقییم ما إذا كانت المعامل�ة ذات ط�ابع غی�ر معت�اد 

 أو غیر متسق. 

 متطلّبات اإلبالغ الداخلي ۲٫۱۸
ك المؤّسس���ة المالی���ة السیاس���ات واإلج���راءات واألنظم���ة والض���وابط یج���ب أن تمل��� -۱

ة ح��االت غس��ل األم��وال ـّ ال��داخلي ع��ن كاف�� ة بالنس��بة إل��ى اإلب��الغـاللواض��حة والفّع��ا

 وتمویل اإلرھاب المعروفة أو المشبوھة.
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ن ھذه السیاس�ات واإلج�راءات واألنظم�ة والض�وابط الخاص�ة ب�اإلبالغ ـّ یجب أن تمك -۲

األموال وتمویل اإلرھ�اب  ة المالیة من االلتزام بقانون مكافحة غسلالداخلي المؤّسس

التعلیم��ات ، وأن تت�یح ك��ذلك رف�ع التق��اریر الداخلی�ة ح��ول العملی�ات المش��بوھة  وھ�ذه

 غسل األموال .بصورة سریعة إلى مسئول اإلبالغ عن 

صال ـّ م االتفین فیھا یمكنھـّ مالیة أّن كافة المسئولین والموظیجب أن تتأكد المؤّسسة ال -۳

وأّن آلی���ة اإلب���الغ الت���ي ت���ربط ب���ین غس���ل األم���وال مباش���رة بمس���ئول اإلب���الغ ع���ن 

 فین قصیرة. ـّ المسئولین والموظ

فین ف�ي المؤّسس�ة المالی�ة ملَزم�ون ب�اإلبالغ ح�ین تك�ون ـّ المس�ئولین والموظ� فـّةإّن كا -٤

رھ��ا عب��ر ل��دیھم أس��باب منطقی��ة ت��دفعھم إل��ى االش��تباه ب��أّن األم��وال الت��ي ی��تّم تمری

بتموی�ل اإلرھ�اب أو  المؤّسسة المالیة ھي من متحّصالت نشاط إجرام�ي أو مرتبط�ة

 مة إرھابیة. ـّ م بأعمال إرھابیة أو من ِقبل منظستخَدم لإلرھاب أو للقیاـُتأّنھا س

فین في المؤّسسة المالیة أن یقوموا على وج�ھ الس�رعة ـّ یجب على المسئولین والموظ -٥

بع�د  ولیة المشبوھة إلى مسئول اإلب�الغ ع�ن غس�ل األم�وال برفع تقریر داخلي بالعم

ف اإلب�الغ ع�ن ك�ّل تفاص�یل المع�امالت ـّ ری�ر، عل�ى المس�ئول أو الموظ�رفع ھذا التق

ب��ھ مس��ئول اإلب��الغ ع��ن غس��ل الالحق��ة الخاص��ة بالعمی��ل لغای��ة الت��اریخ ال��ذي یطل

 .األموال

إل�ى مس�ئول اإلب�الغ ع�ن  یجب إعداد التقاریر الداخلیة بالعملی�ات المش�بوھة ورفعھ�ا -٦

 غسل األموال بصرف النظر عن حجم المعاملة. 

 عند استالمھ التقاریر الداخلیة التزامات مسئول اإلبالغ عن غسل األموال ۳٫۱۸

فین ف��ي المؤّسس��ة المالی��ة، عل��ى ـّ الداخلی��ة م��ن المس��ئولین أو الموظ�� عن��د اس��تالم التق��اریر

 یلي: مسئول اإلبالغ عن غسل األموال القیام بما

 .توثیق التقریر بصورة مالئمة ومناسبة  -۱

یاً ب�التقریر، إض�افة إل�ى ت�ذكیره باألحك�ام ـّ ف إق�راراً خط�ـّ إعطاء المس�ئول أو الموظ� -۲

 المتعلّقة بالتنبیھ.
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ة المعلومات األخرى ذات الص�لة المتاح�ة ـّ في التقریر الداخلي على ضوء كاف النظر -۳

بوھًة، و إعط�اء ا إذا كان�ت المعامل�ة مش�لدى المؤّسسة المالیة، واتخ�اذ الق�رار ف�ي م�

 ف بالغاً خطیاً بقرار مسئول اإلبالغ عن غسل األموال .ـّ المسئول أو الموظ

 متطلبات اإلبالغ الخارجي  ٤٫۱۸
یجب أن تملك المؤّسسة المالیة السیاسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الواض�حة  -۱

غس��ل األم��وال و تموی��ل اإلرھ��اب  والفّعال��ة م��ن أج��ل رف��ع التق��اریر ع��ن كافّ��ة ح��االت

 المعروفة أو المشبوھة إلى وحدة المعلومات المالیة .

ن ھ��ذه السیاس��ات واإلج��راءات المؤّسس��ة المالی��ة م��ن االلت��زام بق��انون و ـّ یج��ب أن تمك�� -۲

ق برف�ع تق�اریر العملی�ات ـّلاألم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب فیم�ا یتع�تعلیمات مكافحة غس�ل 

ات المالی��ة عل��ى وج��ھ الس��رعة، باإلض��افة إل��ى التع��اون المش��بوھة إل��ى وح��دة المعلوم��

الفّع��ال م��ع وح��دة المعلوم��ات المالی��ة و جھ��ات تنفی��ذ الق��انون بش��أن تق��اریر العملی��ات 

 المشبوھة التي یتّم رفعھا إلى وحدة المعلومات المالیة. 

 التزامات المؤّسسة المالیة في إبالغ وحدة المعلومات المالیة   ٥٫۱۸
ل في إبالغ وحدة المعلومات المالیة، وذل�ك وفق�اً ـَـالمالیة التزام قانوني یتمثّسسة على المؤ -۱

وفقاً إلرشادات ونماذج اإلبالغ الصادرة م�ن وح�دة  ۲۰۱۰) لسنة  ٤ألحكام القانون رقم (

 .)٤ملحق رقم ( المعلومات المالیة

و تش�تبھ ب�أّن إذا كانت المؤّسسة المالیة تع�رف أو تش�تبھ أو ل�دیھا أس�باب معقول�ة لتع�رف أ -۲

ُتس�تخَدم سھا مرتبط�ة بتموی�ل اإلرھ�اب، أو ـّ ھي متحّصالت نشاط إجرام�ي، أو أن� األموال

مة إرھابی�ة، یج�ب علیھ�ا رف�ع تقری�ر إل�ى ـّ ألعمال اإلرھابیة أو من ِقبل منظ�لإلرھاب أو ل

 وحدة المعلومات المالیة. 

یة على وج�ھ لمعلومات المالعلى المؤّسسة المالیة رفع تقریر العملیة المشبوھة إلى وحدة ا -۳

 ق ب���التقریر إالعل���ـّ أو معروض���ة تت تج���ري أي معامل���ة مس���تقبلیة الس���رعة وأن تتأك���د أال

 بالتشاور مع وحدة المعلومات المالیة. 

یرفع تقریر العملیة المشبوھة إل�ى وح�دة المعلوم�ات المالی�ة م�ن قب�ل مس�ئول اإلب�الغ ع�ن  -٤

 .أعاله) ٤٫۸(والفقرة  )۲٫۷(ن الفقرة ) م۸( لنقطةغسل األموال أو نائبھ (راجع ا
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المالی��ة رف��ع تقری��ر العملی��ة المش��بوھة إل��ى وح��دة المعلوم��ات المالی��ة  یج��ب عل��ى المؤّسس��ة -٥

) أعاله، بصرف النظر عّما إذا كان ق�د ت�ّم رف�ع تقری�ر داخل�ي بالعملی�ة ۲( النقطةبموجب 

أع�اله،  )۲٫۱۸(رة بموجب متطلّبات الفق�غسل األموال المشبوھة إلى مسئول اإلبالغ عن 

 أو بصرف النظر عن مبلغ المعاملة. 

 محتویات التقریر  ٦٫۱۸
 یجب أن یتضمن التقریر الواجب رفعھ إلى وحدة المعلومات المالیة ما یلي:

 الحقائق أو الظروف التي ارتكزت إلیھا المؤّسسة المالیة في المعرفة أو االشتباه ؛  و -۱

 معرفة واالشتباه لدى المؤّسسة المالیة. األساس الذي تم االستناد إلیھ في ال  -۲

 ت المّتصلة بالعمیل قید التحقیقالـعدم إتالف السجالتزامات المؤّسسة المالیة ب  ۷٫۱۸

عندما ترف�ع المؤّسس�ة المالی�ة إل�ى وح�دة المعلوم�ات المالی�ة تقری�راً بعملی�ة مش�بوھة ألح�د  -۱

ات تنفی�ذ الق�انون، وذل�ك فیم�ا العمالء، یخضع ھذا العمیل  للتحقیق والمراقبة م�ن ِقب�ل جھ�

 یتعلّق بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

في ظّل الظروف التي تكون فیھا المؤّسسة المالیة قد رفعت تقری�راً إل�ى وح�دة المعلوم�ات  -۲

س��ة المالی��ة ع��دم إت��الف أي المالی��ة ویك��ون فیھ��ا العمی��ل قی��د التحقی��ق، یج��ب عل��ى المؤسّ 

 بعالقة العمل من دون التشاور مع وحدة المعلومات المالیة.  ت لھا عالقة بالعمیل أوسجالّ 
 تقیید أو إنھاء عالقة العمل الخاصة بالعمیل قید التحقیق  ۸٫۱۸

ف��ي إط��ار الممارس��ات التجاری��ة، ق��د تق��وم المؤّسس��ة المالی��ة بتقیی��د عالق��ة العم��ل م��ع أح��د 

المعلوم�ات المالی�ة. لك�ن، العمالء أو إنھائھا بعد رفعھا تقری�راً بعملی�ة مش�بوھة إل�ى وح�دة 

 قبل تقیید عالقة العمل أو إنھائھا، یجب على المؤّسسة المالیة:

 أن تتشاور مع وحدة المعلومات المالیة بشأن ھذه المسألة؛ و  -۱

 یؤّدي ذلك إلى تنبیھ العمیل عن طریق السھو.  أن تتأكد من أال -۲

 -: تحفظ السجال  ۹٫۱۸
 ت المرتبطة بما یلي :داد و حفظ السجالسل األموال إععلى مسئول اإلبالغ عن غ -۱

 تفاصیل كّل تقریر داخلي بعملیة مشبوھة یرفع إلیھ. -۱
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 .۳٫۱۸ فقرةوفقاً للغسل األموال التفاصیل المرتبطة بواجبات مسئول اإلبالغ عن  -۲

 تفاصیل حول كّل تقریر بعملیة مشبوھة یتّم رفعھ إلى وحدة المعلومات المالیة.  -۳

 -تنبیھ :ال -۱۹
 -یھ العمیل من قبل المؤسسة المالیة :تنب ۱٫۱۹

م�ن الق�انون رق�م  )۳۹(إّن تنبیھ العمیل بأنھ موضع مراقبة محظور بموجب أحك�ام الم�ادة  -۱

 .۲۰۱۰) لسنة ٤(

و الموظفین فیھا مدركین لحساس�یة   المسئولینیجب على المؤّسسة المالیة أن تتأكد من أن  -۲

 المسائل المحیطة بالتنبیھ وعواقب التنبیھ .

ب على المؤّسسة المالیة وضع السیاسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط التي تحول یج -۳

 دون حصول التنبیھ .

ف��ي ح��ال اعتق��دت المؤّسس��ة المالی��ة أو ك��ان ل��دیھا أس��باب معقول��ة ت��دفعھا إل��ى االعتق��اد أّن  -٤

، یج�ب العمیل قد یتنّبھ من خالل اتخاذ تدابیر العنای�ة الواجب�ة أو المراقب�ة المس�تمّرة بش�أنھ

علیھا أن تقّدم تقریراً بالعملیة المشبوھة إلى وحدة المعلومات المالیة بدالً من اّتخ�اذ ت�دابیر 

 العنایة الواجبة أو المراقبة المذكورة . 

عن��دما تق��وم مؤّسس��ة مالی��ة بإع��داد تقری��ر بالعملی��ة المش��بوھة وترف��ع التقری��ر إل��ى وح��دة  -٥

أع��اله، یج��ب عل��ى  )۱٫۱۹( الفق��رة) م��ن ٤(النقط��ة المعلوم��ات المالی��ة باالعتم��اد عل��ى 

ت المناس��بة م��ن أج��ل إظھ��ار إع��داد و حف��ظ الس��جالّ غس��ل األم��وال مس��ئول اإلب��الغ ع��ن 

خاذ تدابیر العنایة الواجبة أو المراقبة المس�تمّرة كان�ت ـّ إلى االعتقاد بأّن ات األسباب الدافعة

 ستؤّدي إلى تنبیھ العمیل.

 قة بتقاریر العملیات المشبوھة الداخلیةـّ علإجراءات حمایة المعلومات المت ۲٫۱۹
یجب على المؤّسسة المالیة اتخاذ جمیع اإلجراءات المعقولة للتأك�د م�ن حمای�ة المعلوم�ات  -۱

 المّتصلة بتقاریر العملیات المشبوھة الداخلیة.

یج��ب عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة التأك��د م��ن ع��دم اإلفص��اح ع��ن معلوم��ات مّتص��لة بتق��اریر  -۲

 لـغسن ـالغ عـول اإلبـة مسئـوافقـن دون مـص مـة ألي شخـة الداخلیـھالعملیات المشبو
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 وإذن منھ، باستثناء أعضاء مجلس إدارة المؤّسسة المالیة .األموال  

اإلذن باإلفص�اح ع�ن أالّ یم�نح الموافق�ة أو مس�ئول اإلب�الغ ع�ن غس�ل األم�وال یجب على  -۳

إذا ك�ان متیقن�ا  اخلی�ة ألي ش�خص، إالالمش�بوھة الد صلة بتقاریر العملیاتمتـّ المعلومات ال

  من أّن اإلفصاح عن ھذه  المعلومات لن یترتب علیھ تنبیھ.

صلة ـّ إلفص��اح ع��ن معلوم��ات مت��عل��ى امس��ئول اإلب��الغ ع��ن غس��ل األم��وال عن��دما یواف��ق  -٤

ت المناس�بة الت�ي تثب�ت أّن اخلیة، علیھ إعداد و حفظ السجالّ بتقاریر العملیات المشبوھة الد

 ح ال یترتب علیھ تنبیھاً .ھذا اإلفصا

 -متطلّبات التحري والتدریب : -۲۰
 بات المحّددة إلجراءات التحريـّ المتطل ۱٫۲۰

) م�ن ۳٥) م�ن الم�ادة  (۱یجب على المؤّسس�ة المالی�ة ض�مان التزامھ�ا بأحك�ام الفق�رة ( -۱

) ح��ول ۳٥) م��ن الم��ادة  (۲ح��ول التح��ري والفق��رة ( ۲۰۱۰) لس��نة ٤الق��انون رق��م (

 التدریب.

 كما یلي: فرادغراض التحري ، یمكن تصنیف األأل -۲

األفراد ذوي التأثیر الكبیر : وھم األفراد الذین یؤّدون دوراً في منع غس�ل األم�وال  -أ

وتمویل اإلرھاب بموجب برنامج المؤّسسة المالیة لمكافحة غس�ل األم�وال وتموی�ل 

و ن، اإلرھ��اب. وألغ��راض التنظ��یم تش��مل ھ��ذه الفئ��ة م��ن األف��راد كب��ار الم��وظفی

، مس�ئول اإلب�الغ ع�ن غس�ل األم�وال ، ونائ�ب  مسئول اإلبالغ ع�ن غس�ل األم�وال

لی��ة وتتض��ّمن أي ف��رد یمك��ن أن ی��ؤدي وظ��ائف الض��بط ال��داخلي ف��ي المؤّسس��ة الما

 المؤّسسة المالیة). م في ـّ (مسئول یقوم بنشاط منظ

 أفراد آخرون.  -ب

ادف�ة إل�ى تعی�ین المالی�ة والھ یجب التأكد من أن إجراءات التحري المعتم�دة ل�دى المؤّسس�ة -۳

فین أو المس��ئولین ال��ذین ـّ فین تش��مل االطمئن��ان إل��ى شخص��یة الموظ��ـّ المس��ئولین والموظ��

ینتمون إلى فئة األشخاص ذوي التأثیر الكبیر، وإلى المعرفة والمھارة والقدرة لدیھم عل�ى 

ن ال ینتمون إلى التصّرف بصدق ومنطق واستقاللیة. أّما بالنسبة إلى األفراد اآلخرین الذی

 د من نزاھتھم وتطمئن إلى ھذه النزاھة. ـّ جب على المؤّسسة المالیة أن تتأكھذه الفئة، فی
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یج��ب التأك��د م��ن أن عملی��ة التح��ري ، بالح��ّد األدن��ى منھ��ا وقب��ل التعی��ین أو التوظی��ف، أن  -٤

 تضمن ما یلي:

 الحصول على المراجع عن الفرد و التأكد منھا. -أ

 ظیفي والمؤھالت.التأكد من التاریخ الو -ب

الحصول على معلومات أو تفاصیل عن أي إدانات جنائی�ة أو إج�راءات س�لطة رقابی�ة  -ج

 في حال وجودھا و التحقق منھا.

د من دقّة واكتمال المعلومات التي حصلت علیھ�ا ـّ عقولة للتأكالقیام بخطوات مناسبة وم -د

 المؤّسسة المالیة لغایات التحري.

 مكافحة غسل األموال  و تمویل اإلرھاببرامج التدریب الخاصة ب ۲٫۲۰
مس�تمّراً و مالئم�اً لت�دریب على المؤّسسة المالیة أن تحّدد وتص�ّمم و تنف�ذ برنامج�اً ت�دریبیاً  -۱

فین والمسئولین فیھا على مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب و تستمر في ھذا ـّ الموظ

 البرنامج.

            ن والمس��ئولین ف��ي المؤّسس��ة المالی��ة فیـّ یض��من برن��امج الت��دریب إدراك الموظ��یج��ب أن  -۲

 لما یلي:

المس��ؤولیات و االلتزام��ات القانونی��ة و الرقابی��ة الت��ي ی��نّص علیھ��ا ق��انون و تعلیم��ات  -أ

 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

دور الم���وظفین والمس���ئولین ف���ي من���ع غس���ل األم���وال وتموی���ل اإلرھ���اب، وإدراكھ���م  -ب

عاتقھم وعل�ى ع�اتق المؤّسس�ة المالی�ة ف�ي ح�ال ت�وّرطھم ف�ي  المسؤولیة التي تقع على

غس��ل األم��وال أو تموی��ل اإلرھ��اب وع��دم الت��زامھم بق��انون و تعلیم��ات مكافح��ة غس��ل 

 األموال وتمویل اإلرھاب.

مسئول اإلبالغ إدارة المؤّسسة المالیة لمخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب، ودور  -ج

العنای��ة الواجب��ة والمراقب��ة المس��تمّرة، وتطبیق��ات ، وأھمی��ة ت��دابیر ع��ن غس��ل األم��وال 

تھدی���دات غس���ل األم���وال وتموی���ل اإلرھ���اب، وغس���ل األم���وال وتموی���ل اإلرھ���اب، 

ل��ى العملی��ات علمنتج��ات المقّدم��ة، والتع��ّرف واألس��الیب والتوجھ��ات، ونق��اط ض��عف ا
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ل�ي المشبوھة، وعملیات وإج�راءات إع�داد تق�اریر العملی�ات المش�بوھة الداخلی�ة، وم�ا إ

 ذلك.

عن��د دراس��ة حاج��ات الت��دریب، عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تنظ��ر أیض��اً ف��ي مس��ائل مث��ل  -۳

الخب�رات، والمھ��ارات والق�درات القائم��ة والوظ�ائف واألدوار المطلوب��ة، وحج�م المؤّسس��ة 

وتوصیف مخاطر المؤّسسة المالیة، ونتیجة الت�دریب المس�بق والحاج�ات المتص�ّورة، وم�ا 

 إلى ذلك. 

 اریة التدریب ومراجعتھاستمر ۳٫۲۰
یجب أن یشمل برنامج التدریب على مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھ�اب الخ�اص  -۱

فین فیھ��ا عل��ى ـّ مس��ئولین والموظ��بالمؤّسس��ة المالی��ة ت��دریباً مس��تمّراً لض��مان محافظ��ة ال

مع��ارفھم ومھ��اراتھم وق��دراتھم ف��ي مج��ال مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب، 

ی���ات واألس���الیب ب التط���ّورات الجدی���دة بم���ا ف���ي ذل���ك أح���دث التقنوتح���دیثھا لتواك���

 قة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.ـّ والتوّجھات المتعل

على المؤّسسة المالیة إجراء مراجعة لحاجات التدریب بانتظام من أجل ضمان تحقی�ق  -۲

 األھداف المذكورة أعاله.

ع�ین االعتب�ار. بنتیج�ة ك�ّل مراجع�ة یجب على مجلس إدارة المؤّسس�ة المالی�ة أن یأخ�ذ  -۳

س�ل األم�وال بات الت�دریب عل�ى مكافح�ة غـّ ما أظھرت المراجع�ة ثغ�رات ف�ي متطل�وكلّ 

ب عل��ى المؤّسس��ة المالی��ة أن تع��د خط��ة عم��ل وتواف��ق علیھ��ا ـّ وتموی��ل اإلرھ��اب، یترت��

 لمعالجة ھذه الثغرات في الوقت المناسب.  

  -ت :. حفظ الوثائق والسجال۲۱
قة بالعناصر التالی�ة لم�ّدة ـّ ت المتعلمالیة حفظ جمیع الوثائق والسجالالمؤّسسة ال یجب على -۱

 ال تقّل عن الحدود المذكورة فیما یلي:

یجب على المؤسسة المالیة االحتفاظ بالسجالت الالزمة المتعلقة بالمعامالت المحلیة    -أ

فقة. و ذل�ك ، بع�د االنتھ�اء م�ن الص� س�نة) ۱٥س�نة ( )خمس�ة عش�ر(والدولیة ، لم�دة 

 بغض النظر عما إذا كان الحساب أو عالقة العمل مستمرة أو قد تم إنھاؤھا.
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فیم��ا یتعل��ق بالحس��ابات المفتوح��ة لألش��خاص الطبیعی��ین أو الكیان��ات االعتباری��ة أو  -ب

ه ت التابعة لھ�ذق والسجالّ یجب حفظ الوثائ: رف والمؤّسسات المالیة األخرى المصا

عتب��اراً م��ن ت��اریخ إقف��ال ا س��نة) خمس��ة عش��ر  س��نة۱٥الحس��ابات لم��ّدة ال تق��ّل ع��ن (

 الحساب. 

فیما یتعلق بالمعامالت التي تتم لحساب عم�الء ال یملك�ون أي حس�اب ف�ي المص�رف   -ج

ت المتعلّق�ة ب�أي رضون): یجب حفظ الوثائق والسجالّ أو  المؤّسسة المالیة (عمالء عا

اعتباراً م�ن ت�اریخ سنة ر ) خمسة عش سنة ۱٥من ھذه  المعامالت لمّدة ال تقّل عن ( 

 إجراء المعاملة. 

ت لم�ّدة ال تق�ّل دة أو المشبوھة: یج�ب حف�ظ الس�جالّ فیما یتعلق بالمعامالت غیر المعتا  -د 

ل ـّ ت��ى التوّص��ل إل��ى حك��م ف��ي ح��ال التدخ��أو ح س��نة) خمس��ة عش��ر س��نة ۱٥ع��ن (

 أطول.  ّدتینـق بالمعاملة، أي المُ ـّ أو لغایة إصدار قرار نھائي متعل القضائي،

فیما یتعلق بالسجالت الخاصة بالنواقص في المعلوم�ات ع�ن الش�خص طال�ب التحوی�ل   -ھـ

) م�ن الفق�رة ٤النقط�ة (لموانع فنیة في خالل إتمام الحوالة البرقی�ة حس�ب م�ا ورد ف�ي 

 ) .  سنوات( خمس  سنوات ٥یجب حفظ السجالت لمدة  )۳٫۹٫۱۱الفرعیة (

 ) .  سنوات( خمس  سنوات ٥جب حفظھا لمّدة ت التدریب، یفیما یتعلق بسجالّ  -و

ت و التعلیم�ات جالّ یجب ضمان إمكانیة استرجاع الس� -تفیما یتعلق باسترجاع السجال -ز

 قة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب بسرعة ومن دون تأخیر.ـّ المتعل

أّن الس�لطات یجب على المؤسسة المالیة أن تحّدث ھذه البیانات بصورة دوریة وأن تتأك�د  -۲

القض���ائیة والجھ���ات المختّص���ة الموّكل���ة بإنف���اذ ق���وانین مكافح���ة غس���ل األم���وال وتموی���ل 

ت ف��ي الوق��ت المناس��ب، عن��د الط��الع عل��ى ھ��ذه الوث��ائق والس��جالّ اإلرھ��اب ق��ادرة عل��ى ا

 الحاجة. 

  -. التدقیق الداخلي والخارجي :۲۲
ظم�ة الض�بط الت�ي تطبقھ�ا یجب على التدقیق الداخلي أن یراج�ع فعالی�ة اإلج�راءات وأن -۱

المؤسس��ة المالی��ة ف��ي إط��ار مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب عل��ى فروعھ��ا 

والشركات التابعة لھا في قطر والخارج بشكل سنوي و یجب اتخاذ جمی�ع اإلج�راءات 



      
 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب                                                      تعلیمات شركات االستثمار    

                                                                                                                       

  ۲۰۱٤یولیو         
 الطبعة السادسة         

 

١٢٣ 

المناسبة لسّد أي ثغرات أو لتحدیث اإلجراءات واألنظم�ة الم�ذكورة وتطویرھ�ا بھ�دف 

 ءمتھا. ضمان فعالیتھا ومال

د م�ن الت�زام المؤّسس�ة ـّ یج�ب عل�ى الم�دقّق الخ�ارجي أن یتأك�إلى جان�ب مھ�ام أخ�رى،  -۲

تطّبقھ�ا ف�ي المالیة بھذه التعلیمات ومن التحقق من كفای�ة السیاس�ات واإلج�راءات الت�ي 

وإع��الم   ب علی��ھ ع��رض نت��ائج مراجعت��ھ ف��ي كت��اب اإلدارةـّ ھ��ذا اإلط��ار. كم��ا یترت��

 بأي مخالفات بارزة لھذه التعلیمات .  مصرف قطر المركزي فوراَ 

  -: . العقوبات۲۳

قة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب بموجب أحكام القانون رق�م ـّ تطبق العقوبات المتعل

 . ۲۰۱۰)  لسنة ٤(

  -. النماذج المعتمدة الواجب استخدامھا :۲٤
فح��ة غس��ل سیص��در مص��رف قط��ر المرك��زي النم��اذج الواج��ب ملؤھ��ا ألغ��راض ق��انون مكا

 األموال وتمویل اإلرھاب وفق ھذه التعلیمات. 

  -. دخول التعلیمات والضوابط حّیز التنفیذ :۲٥
كافّ��ة التعلیم��ات  تص��بح ھ��ذه التعلیم��ات والض��وابط ناف��ذة ابت��داًء م��ن ت��اریخ ص��دورھا وتلغ��ى

  قة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب والخاصة بالمؤّسسات المالیة.ـّ األخرى المتعل

 ملحق
 أ.  متفّرقات

 عملیات غسل األموال .۱
 یتّم غسل األموال على ثالث مراحل كما یلي: 

 ش��رعیة إل��ى النظ��ام الم��الي، ع��ادة بطریق��ة غی��ر ـّھیش��مل إدخ��ال أم��وال متحصل�� -التوظی��ف  )(أ

بواسطة المؤّسسات المالیة. وی�تّم ذل�ك م�ن خ�الل الودائ�ع النقدی�ة، أو ش�راء األدوات المالی�ة 

ص��رف العم��الت، أو ش��راء عق��ود الض��مان أو الت��أمین، أو ص��رف الش��یكات، أو  نق��داً، أو

 الشراء نقداً، أو تھریب النقد بین البلدان. 

ل ف��ي عملی��ات تحوی��ل وتحری��ك ث��ـّ م��ا یش��مل سلس��لة م��ن المع��امالت تتم غالب��اً  -التجمی��ع  (ب)

برقی�ة إل�ى األموال وتھدف إلى إخفاء مصدر األموال. یتّم التجمیع عب�ر إرس�ال تح�ویالت 
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مصارف أخرى، أو شراء االستثمارات وبیعھا، أو عبر األدوات المالیة، وعق�ود الت�أمین، 

 واالستثمارات المزّیفة أو الوھمیة، والخطط التجاریة، وما إلى ذلك.

یقوم على إعادة إدخال األموال في االقتصاد الشرعي. ویتّم ذلك من خالل ش�راء  –الدمج (ج) 

و السلع الفاخرة أو االس�تثمارات العقاری�ة و األصول المالیة ألمالیة أاألصول أو األوراق ا

 أو المشاریع التجاریة. 

 غسل األموال من خالل المعامالت النقدیة  .۲
 ودائع نقدیة كبیرة غیر متماشیة مع نوع شركة العمیل أو وظیفتھ.  -۱

تجزئة) من أج�ل لة من مبالغ صغیرة (وُیعرف ھذا بالتنظیم أو الـّ ودائع نقدیة عدیدة مشك -۲

 تفادي تعقّب مصدر األموال.

 ودائع نقدیة یتبعھا تحویل (حوالة برقیة، شیك مصرفي، الخ.). -۳

 مة لتغطیة أرصدة بطاقات االئتمان المدینة، مبالغھا مرتفعة نسبیاً.ـّ دفعات نقدیة منظ -٤

 هإیداع النق�د عب�ر قس�ائم إی�داع متع�ّددة، بحی�ث ت�تّم عملی�ات اإلی�داع ك�ّل واح�دة عل�ى ح�د -٥

وبمبالغ صغیرة، بغیة ع�دم لف�ت انتب�اه الس�لطات. ولك�ن عن�د احتس�اب مجم�وع الودائ�ع، 

 یكون المبلغ الكامل ھائالً. 

 عملیات إیداع منتظمة عبر الشیكات أو التحویالت أو األدوات المالیة القابلة للتداول. -٦

ة مح��اوالت اس��تبدال أوراق العم��الت ذات القیم��ة المنخفض��ة ب��أوراق عم��الت ذات قیم�� -۷

 أعلى.

ى الح���دود الطبیعی���ة المتوقّع���ة لھ���ا، تبع���اً وع تظھ���ر فیھ���ا مع���امالت نقدی���ة تتخط���ف���ر -۸

 لإلحصاءات الخاصة بھا. 

اتص�ال مباش�ر م�ع مس�ئولي ب أنظم�ة اإلی�داع اإللكترونی�ة لتجن� ودائع نقدی�ة كبی�رة عب�ر -۹

 المؤّسسات المصرفیة والمالیة.

 غسل األموال من خالل الحسابات المصرفیة  .۳
 یتّم ھذا النوع من المعامالت كما یلي:  غالباً ما
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عن طریق عم�الء راغب�ین ف�ي المحافظ�ة عل�ى ع�دد م�ن الحس�ابات العادی�ة وحس�ابات  -۱

الص��نادیق االس��تئمانیة ف��ي ح��ین یودع��ون مب��الغ كبی��رة م��ن النق��د ف��ي ك��ّل م��ن ھ��ذه 

 الحسابات، وال تكون طبیعة عملھم متطابقة مع حجم المبالغ المودعة.

قدیة بین الدفعات الخارجیة (أوامر الدفع، التحویالت) وأرص�دة العمی�ل ف�ي التسویة الن -۲

 الیوم ذاتھ أو في الیوم السابق.

 إیداع شیكات بمبالغ كبیرة من قبل أطراف ثالثة تّم تظھیرھا لصالح العمیل. -۳

سحوبات نقدیة كبیرة من حساب كان غیر ناشط في الس�ابق أو م�ن حس�اب ُمم�ّول م�ن  -٤

 ئلة. الخارج بمبالغ ھا

عملیات إی�داع متع�ّددة یق�وم بھ�ا ع�دد كبی�ر م�ن األش�خاص ف�ي حس�اب واح�د م�ن دون  -٥

 تقدیم أي تفسیرات واضحة.

 غسل األموال من خالل معامالت مالیة مّتصلة بنشاطات استثماریة  .٤
 تتّم ھذه العملیة كما یلي: 

مالی�ة  معامالت اقتراض أو إیداع ی�تّم إجراؤھ�ا م�ع ش�ركات تابع�ة أو فرعی�ة لمؤّسس�ات -۱

 تقع وتعمل في مناطق معروفة بشیوع غسل األموال وتجارة المخّدرات فیھا.

طلبات یتقّدم بھا العمالء لشراء أو بی�ع االس�تثمارات أو الخ�دمات (س�واء كان�ت عم�الت  -۲

أجنبی���ة أو أدوات مالی���ة) وتك���ون مص���ادر أم���والھم غامض���ة أو ال تتط���ابق م���ع طبیع���ة 

 نشاطھم الظاھر.

 لعملیات شراء أوراق مالیة أو بیعھا. تسویات نقدیة كبیرة -۳

 غسل األموال من خالل النشاطات عبر الحدود .٥
 تتمّثل ھذه المعامالت باألشكال التالیة:

ع��ن طری��ق مؤّسس��ة مالی��ة خارجی��ة تق��ع ف��ي دول��ة معروف��ة  عل��یھمعم��الء یتع��ّرف المص��رف  -۱

 بشیوع إنتاج المخّدرات اإلجرامي فیھا وتجارتھا غیر القانونیة.

فعون أو یتلقّون مبالغ كبیرة بانتظام، نقداً أو عبر تحویالت الف�اكس أو ال�تلكس، م�ن عمالء ید -۲

دون أي مؤش��رات ت��دّل إل��ى المص��ادر الش��رعیة لھ��ذه األم��وال، أو عم��الء لھ��م ص��لة ب��دول 
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معروفة بشیوع إنتاج المخّدرات أو تجارتھا فیھا أو بعالقتھا مع منظمات إرھابی�ة محظ�ورة، 

 لتھّرب من دفع الضرائب.أو دول تتیح فرصاً ل

عملیات التحویل الواردة أو الصادرة التي یجریھا العمیل م�ن دون اس�تخدام أي م�ن حس�اباتھ  -۳

 في أي مصرف.

السحب واإلیداع المنتظم والمستمّر للشیكات الص�ادرة بعم�الت أجنبی�ة أو للش�یكات الس�یاحیة  -٤

 في حساب العمیل.

 ب. التطبیقات

لتموی��ل  لعدی��دة أو األس��الیب المس��تخدمة لعملی��ات غس��ل األم��وال أوالتقنی��ات اـُعرف بش��كل ع��ام، ت��

ل دراس��ة التطبیق��ات أداة فّعال��ة لدراس��ة التوّجھ��ات والتھدی��دات الناش��ئة ـّ اإلرھ��اب بالتطبیق��ات. تشك��

وأسالیب التخفیف من حّدتھا، كم�ا تق�ّدم معلوم�ات ونظ�رة عمیق�ة ح�ول ھ�ذه المس�ائل. یج�ب أن تق�وم 

خ��اص بھ��ا. إّن ھ��ذه دیث التطبیق��ات الجدی��دة الت��ي تنطب��ق عل��ى مج��ال العم��ل الالمؤّسس��ة المالی��ة بتح��

ومجموع�ة  (ف�اتف) رة عل�ى المواق�ع اإللكترونی�ة الخاص�ة بمجموع�ة العم�ل الم�اليـّ المعلومات متوف�

  (مینا فاتف). نطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیالم العمل المالي

 یشمل بعض األمثلة ما یلي: 

إلذن�ي، .. ال�خ) وھ�ي آلی�ات غی�ر رس�میة تعتم�د ابدیلة (مثل الحوالة والس�ند قنوات التحویل ال -۱

عل��ى ش��بكة م��ن الص��نادیق االس��تئمانیة المس��تخدمة لتحوی��ل الم��ال. وغالب��اً م��ا تعم��ل بش��كل 

ف��ذو عملی��ات غس��ل األم��وال وتموی��ل خدم منمت��واٍز م��ع القن��وات المص��رفیة القائم��ة. یس��ت

 دون أن ُیكشف أمرھم وإلخفاء ھویتھم. اإلرھاب ھذا النظام لنقل األموال من 

یشمل معامالت عدیدة مثل الودائع والسحوبات والتح�ویالت الت�ي غالب�اً  -التنظیم أو التجزئة  -۲

القیم�ة وحس�ابات ما تضّم مجموعة من األشخاص وأعداداً كبیرة من المعامالت المنخفض�ة 

سات ب�التبلیغ ع�ن أي تج�اوز ي الحدود المعّینة أو لتفادي التزامات المؤسّ ب تخطنعدیدة لتج

 یحصل. 

م��ن خ��الل اس��تخدام الش��یكات الس��یاحیة أو اللج��وء  -ص��رف العم��الت والتحوی��ل النق��دي -۳

 المكثف إلى مكاتب صرف العملة. 

 نقل خفي للعمالت عبر الحدود. -ناقلو النقد/ تھریب العمالت -٤



      
 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب                                                      تعلیمات شركات االستثمار    

                                                                                                                       

  ۲۰۱٤یولیو         
 الطبعة السادسة         

 

١٢٧ 

اء س�لع عالی�ة القیم�ة یتّم استثمار متحصالت األنشطة اإلجرامیة ف�ي ش�ر -شراء األصول القّیمة -٥

 مثل العقارات واألسھم والذھب، الخ.

 استخدام الحواالت البرقیة. -٦

ویشمل التالعب بالفواتیر واستخدام طرق التمویل التجاري  -غسل األموال عن طریق التجارة  -۷

 والسلع.

 من خالل جمع متحصالت األنشطة اإلجرامیة مع األموال التجاریة المشروعة. -الخلط  -۸

 مون باألموال.إلخفاء ھویة األشخاص الذین یتحك -ركات وھمیة استخدام ش -۹

 ج. إرشادات الھیئات الدولیة

  gafi.org-www.fatfراجع  - (فاتف) توصیات مجموعة العمل المالي -۱

 ۱۹۸۸یس��مبر د -لجن��ة ب��ازل: بی��ان  عملی��ات غس��ل األم��وال وت��دابیر العنای��ة الواجب��ة المص��ارف -۲

 www.bis.org/publراجع  -۲۰۰۱وأكتوبر 

 قة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب لـّ معلومات متع مواقع إلكترونیة أخرى تتضّمن -۳

  (مین�������ا ف�������اتف)لمنطق�������ة الش�������رق األوس�������ط وش�������مال إفریقیا مجموع�������ة العم�������ل الم�������الي  -أ

www.menafatf.org  

  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 اإلرھاب -د

  –قائمة األمم المتحدة لألشخاص المحددین  -ھـ

www.un.org/Docs/sc/committees.1267/1267ListEng.htm   

  principles.com-www.wolfsberg –مجموعة "وولفسبیرغ"  -و

  www.acams.org -جمعیة األخّصائیین المعتمدین في مكافحة غسل األموال -ز

 qawww.qfiu.gov. –وحدة المعلومات المالیة القطریة  -ح
 البیانات الدوریة لمجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن مكافحة غسل األموال وتمویل  اإلرھاب:ثانیاً : 

بش�كل من�تظم بیان�ات عام�ة بخص�وص ال�دول نشیر إلى أن مجموعة العمل المالي (فاتف) تصدر  −

ق�دماً ع�ن الت�ي حقق�ت ت التي تمثل مخاطر على النظام الم�الي الع�المي باإلض�افة إل�ى قائم�ة ال�دول

وتموی�ل اإلرھ�اب ،  طریق تصحیح أوجھ القصور االستراتیجیة في أنظمة مكافحة غسل األموال

وعلى شركات االستثمار مراجعة تلك التقییمات وقیاس مخاطر التعامل م�ع أي م�ن تل�ك ال�دول ، 

و  ۱۳/۲۰۱۲و  ۱۸/۲۰۱۰و ۱۸/۲۰۰۹و  ۱۲/۲۰۰۸ومث��ال ذل��ك م��ا ص��در بالتع��امیم أرق��ام 

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.bis.org/publ
http://www.menafatf.org/
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/


      
 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب                                                      تعلیمات شركات االستثمار    

                                                                                                                       

  ۲۰۱٤یولیو         
 الطبعة السادسة         

 

١٢٨ 

) والت�ي ۲۹) ملحق رق�م (٦/۲۰۱٤(*و   ٤۰/۲۰۱۳و  ۲٤/۲۰۱۳و  ۱۱/۲۰۱۳و  ٥۳/۲۰۱۲

أشارت إلى الدول ذات النقص االستراتیجي في مكافحة غس�ل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب ، ل�ذلك 

یرجى العمل على اتخاذ تدابیر العنایة الواجبة المشددة وتشدید المراقبة المستمرة عند التعامل م�ع 

 أي من البیانات الدوریة العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف).الدول التي یتم ذكرھا ب

البیانات العام�ة الص�ادرة ع�ن مجموع�ة العم�ل الم�الي (ف�اتف) عل�ى الموق�ع ویمكن االطالع على 

 -الشبكي التالي :

www.fatf-gafi.org . 

مركزي بشأن ق�رارات مجل�س األم�ن المفروض�ة ویوجد عدة تعامیم صدرت عن مصرف قطر ال −

 . ) یبین أرقام التعامیم ۳٤من األمم المتحدة إلى شركات االستثمار والملحق رقم (

  -:*درة من وحدة المعلومات المالیة *ثالثاً: الدلیل اإلرشادي ونماذج اإلبالغ الصا
العملی��ات الت��ي یش��تبھ  أص��درت وح��دة المعلوم��ات المالی��ة دلی��ل إرش��ادي بش��أن كیفی��ة اإلب��الغ ع��ن -أ

عالقتھ��ا بأنش��طة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب ، نرف��ق لك��م ال��دلیل اإلرش��ادي ونم��اذج اإلب��الغ 

 .)٤الخاصة بالعملیات المشتبھ بھا والتي تبلغ لوحدة المعلومات المالیة بالملحق رقم (

 وعلى جمیع شركات االستثمار االلتزام بتلك اإلرشادات والنماذج.

 .*اإلبالغ عن غسل األموال ونائبھ**ات مسؤول تحدیث بیان -ب

وتزوی�د مص�رف قط�ر ) ۸و ۷والملحق�ین ( )۳۰على جمیع شركات االستثمار تعبئ�ة ملح�ق رق�م (

 أوالً بأول . موتحدیثھ مالمركزي بھ

بخص�وص آلی�ة مراجع�ة تط�ابق اإلرھ�اب الدلیل اإلرشادي الص�ادر م�ن اللجن�ة الوطنی�ة لمكافح�ة ****-رابعاً:
 -العقوبات الصادرة من مجلس األمن: واألشخاص والكیانات مع قوائماألسماء 

أص��درت اللجن��ة الوطنی��ة لمكافح��ة اإلرھ��اب دلی��ل إرش��ادي آللی��ة مراجع��ة تط��ابق أس��ماء األش��خاص 

 ٤) م�ن الق�انون رق�م ٥۰والكیانات مع قوائم العقوبات الدولی�ة ویعم�ل بھ�ذا ال�دلیل اس�تناداً إل�ى الم�ادة (

  .مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھابالخاص ب ۲۰۱۰لسنة 

ت�اریخ  ۲۰/۲۰۱۲نرفق لكم الدلیل اإلرشادي الصادر م�ن اللجن�ة الوطنی�ة لمكافح�ة اإلرھ�اب ب�التعمیم 

بخص��وص آلی��ة مراجع��ة تط��ابق األس��ماء واألش��خاص والكیان��ات م��ع ق��وائم العقوب��ات  ۲۰۱۲/٥/۲۰

العمل على م�ا ج�اء ف�ي ال�دلیل اإلرش�ادي  وعلى جمیع شركات االستثمارالصادرة من مجلس األمن ، 

 .وااللتزام بتلك اإلرشادات) ۲۰/٥/۲۰۱۲اعتباراً من تاریخ () ۳۲ملحق رقم (

 .۱۲/۳/۲۰۱٤تاریخ  ٦/۲۰۱٤تعمیم * 
 الخاص بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب. ۲۰۱۰لسنة  ٤) من القانون رقم ۱۹استناداً إلى المادة ( ۲۰/٥/۲۰۱۰تاریخ  ۱۲/۲۰۱۰تعمیم **
 .۲۸/۸/۲۰۱۱تاریخ  ۲۱/۲۰۱۱*تعمیم **

 .۲۰/٥/۲۰۱۲تاریخ  ۲۰/۲۰۱۲* تعمیم ***

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fatf-gafi.org/

	6.6 الالتزام و تطبيق متطلـّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قِبل فروع المؤسسة المالية والشركات التابعة لها في الخارج:-
	على المؤسّسة المالية اعتماد التدابير التالية لتخفيف المخاطر المرتبطة بإنشاء علاقة العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والحفاظ عليها:
	1- يجب أن تقوم المؤسّسة المالية بإنشاء سياسة للقبول بعميل يكون شخصاً سياسياً ممثلاً للمخاطر، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالسمعة وغيرها من المخاطر.
	2- يجب أن تمتلك المؤسّسة المالية السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الواضحة من أجل إقامة علاقة العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
	3- على المؤسّسة المالية إنشاء نظام مناسب لإدارة المخاطر والحفاظ عليه، وذلك لتقرّر 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 الصلة من العملاء، و...
	4- إنّ قرار المؤسّسة المالية الدخول في علاقة العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر يُتّخذ فقط بعد موافقة مجلس الإدارة، وبعد اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشدّدة و اعتماد الرقابة المشددة .
	5- في حال تمّ الاكتشاف، في وقت لاحق، أنّ العميل القائم أو المستفيد الحقيقي من العميل القائم هو في الحقيقة من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو أصبح هذا العميل من هؤلاء الأشخاص، يجوز للعلاقة أن تستمرّ ولكن فقط بموافقة من مجلس الإدارة.
	6- على المؤسّسة المالية أن تنشئ منهجية محدّدة وأن تتـّخذ التدابير اللازمة لمعرفة مصادر ثروة وأموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين الذين تمّ تحديدهم على أنـّهم أشخاص سياسيون ممثلو المخاطر.
	7- يجب أن يكون الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر موضع مراقبة مستمرّة مشددة.
	4.10 عملية تقييم المخاطر للكيانات الاعتبارية، والترتيبات و التسهيلات القانونية، والصناديق الاستئمانية، والنوادي والجمعيات :
	1- يجب أن تشتمل عمليات ومنهجية تقييم المخاطر الخاصة بالمؤسّسة المالية على تحديد المخاطر التي تفرضها الكيانات الاعتبارية، والترتيبات والتسهيلات القانونية، والتي قد تضمّ الشركات، والشراكات ، والصناديق الاستئمانية، ووكالات المساهمة، والتوكيلات القانونية،...
	2- في تقييم المخاطر التي تشكلها الكيانات الاعتبارية أو الترتيبات أو التسهيلات القانونية هذه، على المؤسّسة المالية أن تضمن أنّ المخاطر الناشئة عن المستفيدين الحقيقيين، أو المسئولين، أو المساهمين، أو الأمناء، أو المتصرفين، أو المستفيدين، أو المدراء أو أ...
	3- في إطار تقييم المخاطر الناشئة عن  الصناديق الاستئمانية، على المؤسّسة المالية أن تأخذ في الاعتبار مختلف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن الصناديق الاستئمانية ذات الأحجام والأنشطة المختلفة و يجب تقييم ذلك على ضوء غرض الصناديق الاستئمانية (...
	4- في تقييم مخاطر النوادي والجمعيات، على المؤسّسة المالية أن تأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنجم عن العلاقات مع هذا النوع من العملاء ومختلف مجالات أنشطتهم.
	5- يجب أن يشتمل توصيف المخاطر على رصد للمخاطر التي تفرضها كيانات كهذه من خلال تقليص الشفافية أو عبر زيادة القدرة على إخفاء المخاطر.
	7.18  التزامات المؤسّسة المالية بعدم إتلاف السجـلات المتّصلة بالعميل قيد التحقيق
	1- عندما ترفع المؤسّسة المالية إلى وحدة المعلومات المالية تقريراً بعملية مشبوهة لأحد العملاء، يخضع هذا العميل  للتحقيق والمراقبة من قِبل جهات تنفيذ القانون، وذلك فيما يتعلّق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	2- في ظلّ الظروف التي تكون فيها المؤسّسة المالية قد رفعت تقريراً إلى وحدة المعلومات المالية ويكون فيها العميل قيد التحقيق، يجب على المؤسّسة المالية عدم إتلاف أي سجلاّت لها علاقة بالعميل أو بعلاقة العمل من دون التشاور مع وحدة المعلومات المالية.
	8.18  تقييد أو إنهاء علاقة العمل الخاصة بالعميل قيد التحقيق
	في إطار الممارسات التجارية، قد تقوم المؤسّسة المالية بتقييد علاقة العمل مع أحد العملاء أو إنهائها بعد رفعها تقريراً بعملية مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية. لكن، قبل تقييد علاقة العمل أو إنهائها، يجب على المؤسّسة المالية:
	1-  أن تتشاور مع وحدة المعلومات المالية بشأن هذه المسألة؛ و
	2- أن تتأكد من ألا يؤدّي ذلك إلى تنبيه العميل عن طريق السهو.
	9.18  حفظ السجلات :-
	1- على مسئول الإبلاغ عن غسل الأموال إعداد و حفظ السجلات المرتبطة بما يلي :
	1- تفاصيل كلّ تقرير داخلي بعملية مشبوهة يرفع إليه.
	2- التفاصيل المرتبطة بواجبات مسئول الإبلاغ عن غسل الأموال وفقاً للفقرة 3.18.
	3- تفاصيل حول كلّ تقرير بعملية مشبوهة يتمّ رفعه إلى وحدة المعلومات المالية.


