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      مقدمة 

رهاب موال وتمويل اإلاأللمكافحة غسل  2019( لسنة 20حكام القانون رقم )أ بتطبيقبدأ العمل  -1

 2010( لسنة 4بالقانون رقم ) لالعم هو القانون الذي ألغىو 2019اعتبارا من شهر سبتمبر 

  .لمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب

م على اما خاصة بتطبيق المنهج القائكاحوالئحته التنفيذية  2019لسنة  20تضمن القانون رقم  -2

( 15و) (14( و)13) الموادغير مباشر ب( وبشكل 7و)( 6)رقام المخاطر بشكل مباشر كما بالمواد أ

 ( وأصبحت التزاما ثابتا على كل مؤسسة مالية.16و)

نظومة متقرأ وتطبق ويعمل بهذه االرشادات في اطار مسئولية المؤسسة المالية بااللتزام بوضع  -3

 فعالية.الكفاءة وبال تتسموتمويل اإلرهاب األموال غسل مكافحة ل متكاملة

 

 الهدف .1

 االرشادات إلى ما يلي:تهدف هذه 

  ن تمويل اإلرهاب مو في مجال مكافحة غسل األموالالجيدة تسليط الضوء على الممارسات

 ؛ األسلوب القائم على المخاطرخالل اعتماد 

  لقائم التطبيق المنهج  على تصميم وتطبيق أنظمة وضوابط ضروريّة المؤسسات الماليةمساعدة

ل غسل األموال وتمويالمؤسسات المالية في  استغالل مخاطرمن  لحدا على المخاطر بهدف

 . بشكل فعال اإلرهاب

فضل ألحيث أنها تمثل توضيحاً  استعراض جميع السيناريوهات الممكنة تتضمن هذه اإلرشادات الو

ألنظمة السياسات واإلجراءات وا تضعأن  المؤسسات الماليةعلى  ، ويجب الممارسات المالية الممكنة

يعة والضوابط الخاّصة بها في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بحسب ما يتناسق مع طب

 عملها ونطاقه ودرجة تعقيده.  

 

ت ذات تمويل اإلرهاب أو سائر التشريعاو ت محّل قانون مكافحة غسل األموالوال تحّل اإلرشادا

حكم إطار تالتي مسؤولةً عن االمتثال ألحكام التشريعات  المؤسسات المالية تبقىوالصلة في دولة قطر 

 .ملهاع

 

 يلي:ما  اإلرشادات وتتضمن تلك

  ا مراعاته المؤسسات المالية يجب علىالتي معلومات عامة بشأن أطر عمل إدارة المخاطر

ال سمح بتحديد مخاطر غسل األموبشكل يعلى المخاطر  األسلوب القائمإعداد وتطبيق  عند

 منها وإدارتها؛ والحدوتمويل اإلرهاب 

  جيهات تو وتوفر على المخاطر األسلوب القائمعلى تطبيق  المؤسسات الماليةإرشادات تُساعد

مخاطر حول إعداد منهجيّة لتقييم المخاطر وتقييم مخاطر األعمال وإجراء عمليّة تحديد ال

 ؛من المخاطر الحد المقبولان عالقات العمل وضمل ووضع أطر

  تعامل وال المخاطر عاليةالدول تحديد على  المؤسسات الماليةلمساعدة  االساسيةالمعلومات

  .معها
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 إطار عمل إدارة المخاطر   .2

 اليةالمؤسسات المفي هذه اإلرشادات إلى مساعدة  المعروضيهدف إطار عمل إدارة المخاطر  -

على تطوير وتطبيق برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي تضعه وضمان 

منها  حدوالعلى المخاطر لتحديد مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  األسلوب القائماعتماد 

 وإدارتها.

لتي اأن تضع برنامجاً لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  المؤسسات الماليةيجب على  -

ة تعقيدها. في ممارسة أعمالها وذلك بالنظر إلى حجم أعمالها وطبيعتها ودرج تواجههايُمكن أن 

خاطر العمل المتصلة بإدارة الم أطربناء مرونة في  ويجب أن يكون لدى المؤسسات المالية

تمويل و تكون مناسبةً لمخاطر غسل األموالعلى المخاطر )بهدف إعداد أنظمة وضوابط مبنيّة 

ت و/أو هيكليّة العمل والمنتجاالحد من تلك المخاطر وفق إستراتيجيّات ضع أن تاإلرهاب( و

 للعمالء.  المقدّمةالخدمات 

ل معالجة مناهج منطقيّة وشاملة وتلقائيّة من أج وتطورالمؤسسات المالية أن تعد  يتعين على -

 رشاداتاال هذهفي  يردما تطبيق يتعين كما  تاإلرشاداالُمشار إليها في هذه  التوجيهاتكّل من 

مع االخذ في مالية  التي تواجهها كل مؤسسة تمويل اإلرهابو غسل األموالحسب مخاطر 

فحة غسل لمكاوالئحته التنفيذية  2019( لسنة 20االعتبار المتطلبات الواردة بالقانون رقم )

 . طبيق المنهج القائم على المخاطرتوتمويل اإلرهاب لاالموال 

د المؤسسات المالية علىو - لمبنيّة على أّن السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط اب أن تؤّكِّ

 أفضل ع( ومتماشية ماودرجة تعقيده اوطبيعته االمخاطر هي مناسبة لعملها )مع مراعاة حجمه

أعمال متصلة بويّة وفعّالة مبنيّة على المخاطر منطقوضع منهجية ويجب .الدولية الممارسات

د قتمويل اإلرهاب التي و على إدارة مخاطر غسل األموالالمؤسسة المالية بما يساعدها 

 عرض لها تت

 تقييملسنوية ) على األقل( إجراء مراجعة دوريّة يجب أن تحرص المؤسسات المالية على كما  -

على  اً وقادر فعّاالً هذا االطار حرص على أن يكون لواإطار عمل إدارة المخاطر الخاص بها 

هذه  رمع تقديم األدلة لمصرف قطر المركزي عن معايي المستقبليّة التطويرأولويات تحديد 

 . المراجعات

القائم  سلوباال: تقييم المخاطر وتطبيق التوصية األولى – فاتف() توصية مجموعة العمل المالي

  على المخاطر

ينبغي على الدول تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تواجهها، وينبغي 

لتنسيق  مرجعيةأو آلية  هيئة إداريّةعليها أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لذلك، بما في ذلك تعيين 

المخاطر على نحو فعال. بناًء على هذا إجراءات تقييم المخاطر، وتوجيه الموارد، بهدف خفض 

 تقييم ينبغي على الدول تطبيق منهج قائم على المخاطر لضمان تناسب تدابير منع غسل األموالال

 ةً أساسيّ  . وينبغي أن يمثل هذه المنهج ركيزةً قيد المعالجةوتمويل اإلرهاب أو تخفيفها مع المخاطر 

ل األموال وتمويل اإلرهاب وتطبيق تدابير قائمة لتخصيص الموارد بكفاءة عبر نظام مكافحة غس

حدد الدول مخاطر . وحيثما تفاتف() على المخاطر بالنسبة لجميع توصيات مجموعة العمل المالي

التي مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  تدابيرينبغي عليها أن تتأكد من أن من مستوى أعلى، 

يجوز ، أقّل صعوبةً الدول مخاطر  ترصد. وعندما المخاطر بشكٍل كافٍ  حصرتتبعها قادرة على 

 نةمعيّ  وفق شروطٍ  )فاتف( العمل الماليلبعض توصيات مجموعة  مبسطةتدابير  وضعلها أن تقرر 

ة المحددة بتحديد مخاطر ة واألعمال والمهن غير الماليّ وينبغي على الدول أن تلزم المؤسسات الماليّ 
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 .الة لخفضهاتتعرض لها وتقييمها واتخاذ تدابير فعّ غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي 

 تمويل اإلرهاب و إعداد برنامج مكافحة غسل األموال .3

 تركيزالمع إعداد برنامج لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  المؤسسات الماليةعلى  يتعين -

ل ركائز أساسيّة على عناصر لبرنامج افي بناء  أساسيّة مرتبطة بالقواعد والتشريعات التي تُشّكِّ

 تجراءااإلسياسات والالحرص على أن تكون  المؤسسةوتطبيقه. ويجب على اإلدارة العليا في 

 والتشريعات.ت التعليمامقتضيات ب االلتزاممناسبة وقادرةً على األنظمة والضوابط و

 نظر إلىفي سياق برنامجها ونطاقه مناسبَين بال المؤسسةالتدابير التي تعتمدها  تكونويجب أن  -

 ها.تمويل اإلرهاب وحجم األعمال ودرجة تعقيدها وطبيعتو الخطر الذي يمثِّّله غسل األموال

ص على رتحوأن .  عشر سنواتأن تحتفظ بسجالّت العمل لمدّة أقلّها المؤسسات المالية يجب على  -

طة االدعاء ضد األنشخاصة عند بناء أدلة  تأخيرأن يتم استرجاع جميع السجالت من دون أي 

  االجرامية .

 والتقييم المستقلمراجعة ال .4

عة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب "مراجالمؤسسة المالية برنامج  تضمنييجب أن 

ل سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط غسالتزام المؤسسة بلتحقق من مدى لمستقلّة واختبار 

 وتمويل اإلرهاب".األموال 

مراجعة  أن تحرص على المؤسسات الماليةالحالّي لعملّيات تقييم المخاطر، يجب على  السياقوفي 

ر بما في تقييم المخاطواختبار السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاّصة بها في مجال 

قة العمل من عال التي تمثِّّلهااألعمال ومنهجيّة تقييم المخاطر وتحديد المخاطر  مخاطرذلك تقييم 

ما إذا كانت وونطاقها ودرجة تعقيدها  المؤسسةما إذا كانت األخيرة متناسقةً مع طبيعة  تحديدأجل 

 . مناسبة للهدف منها

 على المخاطر  القائم بالمنهجإرشادات خاّصة   -5

توصية الق لمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب ووف  2019( لسنة 20باحكام القانون رقم )عمالً 

صلة( التفسيريّة ذات ال والمذكرة)وسائر التوصيات  األولى من توصيات مجموعة العمل المالي

لى عالقائم يجب على المؤسسات المالية تطبيق األسلوب ، المرتبطة بهاوالتشريعات والقواعد 

ها وأن هاجفي إدارة المخاطر التي توللمؤسسة المالية رك اإلدارة العليا تويجب أن تُش، طرالمخا

اصة فيما خالمخاطر. تلك  لمعالجة المناسبةعداد األنظمة تحرص على توفير اإلمكانيات الالزمة إل

 .المخاطر األعلىذات  مجاالتٍ للبتخصيص الموارد اإلضافيّة يتعلق 

تتم بطريقٍة  سوف المتابعةحيثيّات  إال أن العمالء أنشطة متابعة المؤسسات الماليةسيتعيّن دوماً على و

 . يتم تقديمهاوبنوع المنتجات التي  جهونهاايومرتبطٍة بطبيعة المخاطر التي 

 :جية المخاطرهالمصطلحات التي ترتبط بمنمن وفيما يلي مجموعة    

 محصلة ثالثة عوامل رئيسية وهي التهديد وأوجه القصور والنتائج المترتبة على ذلك : هوالخطر 

بمثابة عملية قائمة على منهجية تم االتفاق عليها  وتمويل اإلرهاب ويعد تقييم مخاطر غسل األموال

وذلك بهدف تحديد وتحليل وفهم مخاطر غسل بالمؤسسة المالية، من قبل عدد من األطراف المعنية 

وبشكل  بمثابة الخطوة األولى لمعالجة تلك المخاطر حيث أن ذلك يعداألموال وتمويل اإلرهاب 

 ويُقاسالتهديدات وأوجه القصور والنتائج المترتبة على ذلك تحديد مثالي فإن تقييم المخاطر يتضمن 

بالنتائج التي تمويل اإلرهاب مضاعفاً  وأ األموالغسل ل نشاطحدوث  يةاحتمالحجم الخطر ومداه ب

مخاطر كبيرة أو  هاعنينتج قد أوجه قصور وجود قبول التعامل في ظل . وعليه، فإّن يترتب عليها
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 عتبر "ذات خطورة عالية". تُ مواطن ضرر يُمكن أن 

 ل خطراً  يمكن أن شخص أو مجموعة من األشخاص أو نشاط معين: هو التهديد لة الدوعلى يُشّكِّ

 وفي سياق مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب فإن ذلك يتضمنأو المجتمع أو االقتصاد.

مويل العناصر االجرامية أو الجماعات اإلرهابية أو مساعديهم أو مصادر تمويلهم أو أنشطة ت

 عناصرالحد ه هو أاإلرهاب أو غسل األموال السابقة أو الحالية أو المستقبلية ويعد التهديد المشار إلي

 ؛فهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب تبالمخاطر وهو نقطة البداية ل المرتبطة

 بما في ذلك مواطن الضعف في هيكل مافي نظاٍم أو  الموجودة: هي الخصائص أوجه القصور( 

ورطة مت إجراميةالنظام والضوابط أو التدابير( والتي تجعله عرضةً لالستغالل على يد عناصر 

مليات تجعلها جاذبة لعفي أي منظومة  حيث أن أوجه القصور، إلرهابسل األموال و تمويل اغ في

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 أثر  يتضمنهي بمثابة األثر أو الضرر الذي قد يسببه غسل األموال أو تمويل اإلرهاب و:  النتائج

 ،بشكل عام والمؤسسات المالية وعلى المجتمع المالية النشاط االجرامي أو اإلرهابي على المنظومة

كون تكما أن نتائج غسل األموال وتمويل اإلرهاب قد تكون قصيرة المدى أو طويلة المدى وقد 

 دولية.أو ببيئة العمل أو بالمصالح اإلقليمية او المرتبطة بالمجتمع ككل أو بجاليات معينة 

 المؤسسة المالية  فيالمخاطر  منهجية تقييم

 األعمال مخاطر تقييم -أوال   

عّرض ت يةلاحتما قد أخذت بعين االعتبارأن تتمكن من أن تُثبت بأنّها  المؤسسة الماليةيجب على  -

ثّقاً تمويل اإلرهاب. ويجب أن يكون تقييم مخاطر األعمال موو أعمالها لمخاطر غسل األموال

ً وبصورة منتظمة وعلى األدوريا بموافقة اإلدارة العليا بحيث يُمكن مراجعته ومدعوماً   . قّل سنويا

ستوى يتعين على المؤسسة المالية أن تقيم وتوثق درجة قبولها للمخاطر الذي يحدد طبيعة وم -

 الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب تحديدا ومدى المخاطر

بول درجة في عملية ق الذي تقبله المؤسسة المالية في إطار عملها ويعد اشراك اإلدارة العلياو  -

ة المالية لما لذلك من أثر على أرباح المؤسستلك العملية جزءا ال يتجزأ من  المخاطر وتقييمها

 .والتزاماتها الرقابية

 من تقييم المخاطر الهدف -1

هذه ارة إد تطوير عمليةفي تمويل اإلرهاب و غسل األموالمخاطر من تقييم  األساسيّ  يتمثل الهدف

جال غسل في مالمؤسسة المالية مخاطر عن طريق تحديد المخاطر العاّمة والخاّصة التي تواجهها ال

 .اتواجهه الذي المخاطر المتبقيةوتحديد من هذه المخاطر  الحدو من ثما تمويل اإلرهاب و األموال

 أسباب منها: لعدةيُمكن استخدام نتائج تقييم المخاطر    

  مويل تو  لتحسين سياسات وإجراءات وعمليّات مكافحة غسل األموالتحديد الثغرات أو الفرص

 اإلرهاب؛

  ووضع أنظمة مناسبة للمراقبة المخاطر قبول الرغبة في عند  مدروسةاتخاذ قرارات

 ؛لذلك والتكنولوجيا الضروريّة الكافية وتخصيص الموارد

  من خالل جودة االلتزامووهيكليته بالمؤسسة المالية  منظومة العملمساعدة اإلدارة على فهم 

 المخاطر؛حجم مع ومدى تناسبها تمويل اإلرهاب و  تدابير مكافحة غسل األموال
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  رجة دداخليّة وبالتالي خفض الضوابط المن المخاطر بما في ذلك  للحد استراتيجياتإعداد

 ؛المؤسسة المالية للمخاطر المتبقية من خالل نوعية و طبيعة الخدمة المقدمة تعّرض 

 وابط في التعليمات والض الحرص على أن تعي اإلدارة العليا المخاطر األساسيّة والثغرات

 ؛معالجة أوجه القصوراتخاذ ما يلزم لو الداخلية

  خدمات المناسبة بالمنتجات والمساعدة اإلدارة العليا على اتخاذ القرارات اإلستراتيجيّة المتصلة

 ؛وتجنب المنتجات والخدمات عالية المخاطر

  عليمات الخاصة بالتالمخاطر األساسيّة وثغرات الرقابة  الرقابيةالحرص على أن تعي الجهات

ة معالجة أوجه المخاطر والقصور في المؤسسيلزم من أجل  والضوابط الداخلية واتخاذ ما

 ؛المالية

  أولويّات المخاطرتحديد و االستخدام األمثل للموارد التأكد من اإلدارة فيمساعدة . 

 عمليّات تقييم المخاطر دورية -2

والتحقق من  عمليّات تقييم المخاطر بعدٍد من العوامل بما في ذلك المنهجيّة المتبعة دوريةترتبط 

يُنظر إلى  أن ويجب خاطر السابقة.المتقييم  فعاليتها ومراجعتها وخطة العمل المرتبطة بها ونتائج

لمراجعة استوجب هذه يما  حدوثأكبر في حال بدورية مّرةً في السنة أو على األقل تقييم المخاطر 

 ً أو  االختصاص دوائرخدمات أو العمل والمنتجات والطبيعة العمالء ونوعية مثل تغير داخليا

 .خارجياً مثل تطبيق نظام جديد للعقوبات أو تعديل التعليمات والقوانين

قارير إعداد تمن المؤسسة المالية يُطلب فإنه عملّيات تقييم المخاطر،  دوريةالنظر عن  وبغض

تمويل و مخاطر غسل األموالب ل اإلبالغ عن غسل األموال المتصلسنويّة مثل تقرير مسؤو

ت خطورة تقييم المخاطر مع التركيز على مجاالت ذا تجري عمليّاتاإلرهاب. وباإلضافة إلى ذلك، 

 . التي تم تحديدهاالمخاطر أعلى وعلى الضوابط التي جرى تطبيقها من أجل معالجة 

ييم مخاطر غسل عملّيات تقالالحق ل الدوري ويُمكن أن يتم دمج نتائج عمليّات التقييم هذه في التقييم

 تمويل اإلرهاب. و األموال

 عمليّة تقييم المخاطرتنظيم   -3

أن تحرص على أن تكون  المؤسسات الماليةبعة، يجب على المتّ  المنهجيةبصرف النظر عن 

سيّما ال اضحة من اإلدارة العليا. ويجب أن تكون منهجيّة تقييم المخاطر و ومعتمدةموثّقة  منهجيتها

 -الواجب اخذها في االعتبار وهي:في ما يخّص العوامل 

  .مهاالتي تقييالعناصر  -

 .المعايير التي طبقت لتحديد درجة كل منها -

لتي قد اما فيها العناصر المنهجية التي وضعت لتحديد االوزان النسبية لكل درجة مخاطر ب -

 بار.أو ال يتم اخذها بعين االعتيتم تقييم درجة مخاطرها مرة اخري وفق عوامل محددة 

لمخاطر التي االمقدرة الفنية لدي المؤسسة المالية لتقييم كفاءة كل العناصر السابقة لتحديد  -

 تواجهها.

سير عمليّة تقييم المخاطر أي ببتقييم المخاطر ويُديرها م ويُمكن أن يتأثِّّر القرار بشأن من يتحكّ 

 بالهيكل التنظيمي للمؤسسةوسيتأثر القرار  ،أو المنطقة أو المؤسسةبعينها دولة أو  أنشطة مالية

، يُمكن أن يتم المجموعة المالية. وبالنسبة إلى تقييم المخاطر على مستوى ومدى التعقيد في هيكلها

في إطار التدابير التكتيكية للمجموعات المالية كما يمكن أن تطبق المخاطر  اتعدد من تقييم تجميع
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مستوى المجموعة أو المنطقة. وقد وأن يتم التحكم بها على بمجموعة محددة التدابير اإلستراتيجيّة 

تكون الجهات المعنيّة ودرجة تعقيدها على أن  مؤسسةحجم ال باختالف المتخذة ختلف التدابيرت

 عن إنجاز العمليّة.  التدابير هي المسؤولةباتخاذ 

 نطاق عمليّة تقييم المخاطر -4

  ؤسسةالم طبيعة أعمال عن مستقالً كان  سواءً  نطاق تقييم المخاطر واضح المعالم يجب أن يكون

 .بالكامل ظمتهاأنوالمالية المؤسسة  يتضّمن مخاطر أو كان متكامالً االلتزام على مستوى ويتم  المالية

 إلرهابوتمويل ا والفحة غسل األملمكا المؤسسة المالية الهيكل التنظيمي المناسب تنشئيجب أن 

لفساد العقوبات ومكافحة الرشوة واومتابعة اب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهبحيث يتضمن 

صالحيّات  يهيكل التنظيمبال لالدارات المعنية وتكون .باإلضافة إلى الوقاية من الجريمة الماليّة

 . شاملة

مة الماليّة عن تُقيِّّم بشكٍل رسمّيٍ جميع مخاطر الجري المؤسسة الماليةوبصرف النظر عّما إذا كانت 

 نكويلة، صتمويل اإلرهاب أو عن طريق عمليّات تقييم منفو غسل األموال مخاطرطريق تقييم 

فهم درجة  ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال مسؤولَين عنللمؤسسة المالية اإلدارة العليا  كّل من

وابط ضفاعليّة  مدى مسؤول اإلبالغ أن يفهميجب على  وبالمثل المؤسسة.المخاطر القائمة عبر 

عن وأبط إدارة هذه الضوامسئوالً عن بصرف النظر عّما إذا كان ومواطن خللها  المخاطر منالحد 

 . حفظها

 مسؤوليّة تقييم المخاطر -5

بالغ عن غسل ويكون مسئولو اإلهي المسؤولة عن بيئة المخاطر.  للمؤسسة الماليةإّن اإلدارة العليا 

تتضمن و. تمويل اإلرهابو غسل األموال مخاطراألموال هم المسؤولون بالدرجة األولى عن تقييم 

جالّت لسا وحفظها وتحسينها بشكل منتظم كما تتضمن حفظمثل تطوير المنهجيّة  هذه المهام أمور

 إدارة اإلدارات األخرى في المؤسسة المالية مثل إشراك ويجبهذا تقييم. الالخاّصة بعملّيات 

المكلفة بعملية  وأيا كانت اإلدارة. حسبما كان ذلك مناسبا والمخاطر التشغيليّة تكنولوجيا المعلومات

لقصور التي امعالجة أوجه تظل مسئولية اإلدارة العليا قائمة في  تقييم المخاطر بالمؤسسة المالية

 . ظهرت خالل عملية تقييم المخاطر

 تضع ماحيث في الحدّ منها وأن يُساهممن تقييم المخاطر  الهدف يوضح كّل طرفيجب أن و

سسات المؤ. ويجب أن تحرص المنوطة بالموّظفين المعنيين السنويّة األهدافالمؤسسات المالية 

ً على توفير التدريبالمالية  ة تقييم استكمال عمليّ بالتوجيه المناسب للموظفين المعنيين و أيضا

 على األقل فيوذلك وضع منهجية موحدة لألسلوب القائم على المخاطر المخاطر للحرص على 

 المصطلحات. استخدام

حدى ويجب أن تُصادق اإلدارة العليا على إطار عمل تقييم المخاطر على أن يتم استخدامه كإ

ا ومسؤول ويجب على كّل من اإلدارة العليثقافة االلتزام  تكوينمن خاللها  األدوات التي يُمكن

 اطراإلبالغ عن غسل األموال الحرص على تخصيص الموارد الكافية لتقييم عمليّة تقييم المخ

 . ونتائجها

 :االعتبارعين في  يجب أن تأخذها المؤسسة المالية العوامل التي  -6

 يلي:  فيمار تمويل اإلرهاب، أن تنظو تقييم مخاطر غسل األموال عند المؤسسات الماليةيتعيّن على    

  عية المخاطرالقطاوفي التقييم الوطني للمخاطرأ حددتالتهديدات ومخاطرونقاط الضعف التي

 .(1يمكن االسترشاد بالرسم رقم )طة االشرافية التي تم تحديدها من جانب السل

 اإلرهاب؛تمويل و غسل األموال عملياتاإلدارة العليا في تحديد المخاطر التي تمثِّّلها  راكاش 
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 هاب؛اإلرتمويل و غسل األموال لمخاطرالتعّرض خطر  امل التنظيميّة التي قد تزيد منالعو 

  ع نوّ )بما في ذلك الت هاوتنّوع عمليّات ونطاق ودرجة تعقيد المؤسسة الماليةعمل طبيعة

 رجة المخاطر الناشئة عن مجاالت العمل؛وحجم العمليّات ودالجغرافّي( 

 هويّة العمالء وطبيعة النشاط االقتصادي؛ 

  مرتبطةاالختصاص  دوائردول أو النظر في احتمال وجود أي مخاطر إضافيّة ناتجة عن 

وامل (. )وسوف تؤثِّّر عأو عند االعتماد على أطراف أخرىالعمالء )بما في ذلك الوسطاء ب

اسبة المنمثل ارتفاع درجات الجريمة المنّظمة، وازدياد التعّرض للفساد وأطر العمل غير 

ات عن العالق المخاطر الناتجةفي  والكشف عنهتمويل اإلرهاب و للوقاية من غسل األموال

 (؛الدول أو دوائر االختصاصالمتصلة بهذه 

  ة عن الناتجالضعف مواطن ها المؤسسة المالية وتقييم التي تقدموالخدمات  المنتجاتخصائص

 ؛تقديم الخدمةكّل خدمة ومنتج بما في ذلك قنوات 

  أكبراطر المثال، يُحتمل أن تكون المخوالخدمات للعمالء. )على سبيل  المنتجاتطريقة تقديم 

 ؛بعدها عن بعندما تقوم العالقات عن بعٍد وليس وجهاً لوجه أو عندما يُمكن للعميل أن يتحّكم 

 أوجه القصور التي تممع على المؤسسة المالية اتخاذها  اإلجراءات التي يجب -7

 تقييم المخاطرتحديدها خالل عملية 

 

 تعليماتوال في بيئة الرقابة الثغرات وأوجه القصورعمليّة تقييم المخاطر إلى رصد  تخلصيُمكن أن 

يتم أن و األولويات ضرورة اتخاذ قرارات وتدابير بشأن ترتيب وهو ما يجب أن يترتب عليه الداخلية

ً متابعتها  على المالية  المؤسسةبإدارات مختلفة في التدابير  وقد ترتبط هذهالمناسب.  وبالشكلمركزيّا

 .هانجازواجب اإلشراف على إإلدارة االلتزام أن يكون 

استكمال تلك  بعدي الخطر المتبقتقييم تأثيراً كبيراً في نتيجة  اإلجراءات التي تم اتخاذهايُمكن أن تُحدث 

بالمؤسسة  اإلداراتوبالتالي يحظى باالهتمام والدعم األكبر من اإلدارة العليا ومن سائر  االجراءات

م المخاطر عمليّة تقييبدء قبل  تم تحديدهاأوجه القصور التي معالجة ومن المستحسن أن تتم . المالية

ة العليا أن . ويجب بعد ذلك على اإلدارةالمتبقي المخاطر التطور في معالجةالمقبلة بهدف تقييم درجة 

الة استمرار حوفي  بعد انتهاء فترة معيّنةالمطلوبة بير اعدم استكمال التدأسباب  تبرر للجهة الرقابية

 .يات األعلىه يتعين على المؤسسة المالية أن تقوم بتصعيد األمور للمستوعدم معالجة أوجه القصور فإن

لتخطيط اعمليّة  علىتقييم المخاطر عملية خالل وأوجه القصور التي تم تحديدها  المشكالت وقد تؤثر

، فال بدّ من . وعليهالمؤسسة المالية فيوفي إدارة المعلومات  ةالسنوي والمراجعة واالختبار والمتابعة

ُ بحيث لضمان الجودة  وفعالةدقيقة وجود عمليّة   كافةعالج تتحقق مما إذا كانت التدابير المقترحة ت

لمعالجة أوجه حرز اإلدارة العليا للتقدّم الم متابعةبما في ذلك  المشاكل و أوجه القصور التي تم تحديدها

 .  القصور

 

 عمليّة تقييم المخاطر  الخطوات التي تتم بعد -8

 عمليّة تقييم المخاطر:ل التالية العامةفيما يلي الخطوات 
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  خل المؤسسة والوحدات المختصة دا اإلدارات المعنيةسائر على اإلدارة العليا وعلى تعميم النتائج

 ؛المالية

  جة الخطورة قد درالمقارنة بين عمليّات تقييم المخاطر الحاليّة والسابقة من أجل تحديد ما إذا كانت

 ضت أو بقيت على حالها؛فارتفعت أو انخ

 هو جزء من  وتحديد ما إذا كان تقييم المخاطر مناقشةإلى اإلدارة مجلس أو  تحتاج اإلدارة العليا

على المخاطر )ودرجة احتمالها المخاطر( مع مراعاة األهداف  المؤسسة تحملدرجة 

 ؛االستراتيجية

 منها؛ والحدلجديدة النظر في المخاطر المتأصلة ا 

  الُمبيّنة في بيئة الرقابة؛ أوجه القصورمعالجة 

  تمويل اإلرهابو مستقّل لمراجعة واختبار برنامج مكافحة غسل األموال تقييمإجراء.  

 

 (من أجل مراجعة مثال توضيحي عن تقييم مخاطر األعمال.  1على الملحق  )يرجى االطالع

 

 خطوات عمليّة تقييم مخاطر األعمال

 

  تحديد المخاطر المتأصلة1الخطوة : 

  وإدارتها والرقابة عليها ومتابعتها  لحد من المخاطرا –: تقييم بيئة المراقبة 2الخطوة

 .والتقييم الدوري لها

  تمويل اإلرهاب النهائي و غسل األموال خطر – المخاطر المتبقية الوصول إلى: 3الخطوة

 . المؤسسة الماليةلدى 

  المتأصلة: تحديد المخاطر 1الخطوة        

ِّّل المخاطر المتأصلة ا تمويل اإلرهاب وغيرهو غسل األمواللمخاطر التعّرض  مدى تمث

ب ة. ويجيرقابوالرشاوى والفساد في غياب أي بيئة  الدولية من المخاطر مثل العقوبات

 . التالية تحديد درجة المخاطر وفق العناصرالعمل بوضوح على 

 العمالء .أ

 المنتجات والخدمات .ب

 قنوات تقديم الخدمة .ج

 االختصاص دوائر .د

 يةالمؤسسة المالغيرها من عوامل الخطر النوعيّة التي تُحدد طبيعة العمل لدى  .ه

 الخ(. والرقابة والتنظيم والسلوك االجرامي ونطاقه ودرجة تعقيده )السمعة 

فئات  ويمكن تقسيمواسعة النطاق. المالية في المؤسسة  المتأصلةويُمكن أن تكون فئات المخاطر 

إرشاداٍت تنظيميّة أو توقعات قائمة ومبنية على تكون  ةمتأصلمخاطر هذه إلى عوامل المخاطر 

وهي تتضمن خليطاً من المعايير الكميّة المبتكرة للمؤسسة المالية  األنشطة باإلضافة إلىالمؤسسة 

كناية عن األسباب أو الظروف الكامنة التي يتم فيها استخدام الخطر وتكون عوامل والنوعيّة. 
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 ألغراٍض متصلة بالجريمة الماليّة.المؤسسة 

في  الية استغالل المؤسسة الم ؤدّي إلىيبصورة مناسبة أن المخاطر إدارة عوامل عدم من شأن إن 

هقد يؤدي بدوره إلى األموال أو تمويل اإلرهاب والذي غسل   ذلك من يترتب على وماالسمعة  تشّوِّ

 لمنتجاتااألعمال، أو أو األنشطة  وبناء علىخسائر ماليّة. بالتالي ووجزاءات  عقوبات تنظيميّة

ر في سبيل على المخاطالمنهج القائم ، يتم استخدام العمالءوقاعدة  العمل طةة بخوالخدمات المتصل

ً ووزن درجةعادةً ما يُمنح كّل عامل خطر وتحديد المخاطر المتأصلة.  طر درجة الخ انيعكس ا

 المرتبط بعامل الخطر ودرجة انتشار هذا الخطر بالمقارنة مع عوامل أخرى. 

 العمالء  .أ

أن  ، يجبمعين  قسمأو وحدة أو إدارة تمويل اإلرهاب في و غسل األموال مخاطرلدواعي تقييم 

والمهن  نشطةوالمنتجات واألتحديد نوعية العمالء  إنكما وعالقات العمل. قاعدة العمالء يتم تقييم 

سل غ مخاطرأن يزيد من  من شأنه عالقة العمل نطاقعوامل أخرى مثل باإلضافة إلى واألعمال 

من التالية مل ة بالعوانيُمكن االستعاو. اتمويل اإلرهاب أو سواه من المخاطر أو الحدّ منهو والاألم

، لقطاعاالملكيّة، هيكل نوع العميل،  بهم: ةالمخاطر المرتبطقواعد العمالء وتحديد أجل تحديد 

إال أن لة صذات  ااألعمال. وقد يكون بعض هذه الفئات أو كلّه نوع ، المهنة و/أوأو المنتج النشاط

 قيد المراجعة.  قسم المعنيالأو العمل وحدة طبيعة عمل اإلدارة أو  يعتمد علىهذا 

النسبة بحسب حجم الخطر المتصل بكّل نوع. أّما ب درجة مخاطرمن فئات العمالء  تُمنح كّل فئة

الذين  ءالعمالتقدير حجم أو  المعني، فيجب أن يتم تحديد قسمأو الالعمل أو وحدة اإلدارة إلى 

يتم و سمق حدة أوو وأ، ادارةعمالء والنسبة الخاّصة بكّل كّل نوع من أنواع الفئة يندرجون ضمن 

 ةالمتأصل المخاطرومرتفع بهدف تحديد ض ومتوسط منخفبحسب تصنيف المخاطر مثالً ذلك 

 لعميل. ل ةاإلجمالي

  والخدمات المنتجات .ب

نات الخطر  تعتبرإن مخاطر المنتجات والخدمات  ة المؤسسحيث تسعى األخرى ، إحدى أبرز مكوَّ

متأصلة  لتحديد درجة مخاطرة ساسيّ أنواع الحسابات األأو  من المنتجات حصتهاإلى تحديد المالية 

ن باالستناد إلى الخصائص العاّمة متوسطة، منخفضة) رجة غسل الخاّصة به ودو، مرتفعة( لكّل مكّوِّ

سم المعني القأو  ةأو الوحداإلدارة . وبالنسبة إلى األخرىتمويل اإلرهاب وسائر المخاطر و األموال

عند و)مالية ال المؤسسة المتاحة لدىأنواع الحسابات أو  تقدير حجم المنتجات تحديد أويجب أن يتم   ،

ستخدام . ويجب اباإلضافة إلى حجم أعمال المؤسسة المالية (العالقةالحسابات ذات  أرصدة اإلمكان

أو مل العوحدة اإلدارة أو  وأنواع حسابات لمنتجاتهذه البيانات من أجل تحديد النسبة المخصصة 

 المخاطر من أجل تحديد إجمالي خطر المنتج المتأّصل. درجة وتصنيفها بحسب  قسم المعنيال

  قنوات تقديم الخدمة. ج

ب تمويل اإلرهاو غسل األموال عملياتتقديم الخدمات زيادة طرق  قنوات أوبعض  سببيمكن أن تُ 

مما  معنيالقسم الأو  والوحدةاإلدارة يؤدّي إلى زيادة الخطر على مستوى  هوغيرها من المخاطر لكون

 إدارتهلحساب أو ا فتحهج المتبع في نإلى هويّة العميل ونشاطاته. وعليه، يجب تقييم ما إذا كان المسيء يُ 

ً لوجه أو مشاركة   واليزيد خطر غسل األمقد ثالثة ومنها الوسطاء  أطرافمثل فتح الحساب وجها

ً إلى بالذكرتمويل اإلرهاب المتأّصل. وجدير و  في مخاطر زيادةٍ  بأّن هذه الحسابات قد ال تؤدّي دوما

ً ون العميل يككأن تمويل اإلرهاب المتأصلة و غسل األموال نّه ال أمع المؤسسة المالية لدى  معروفا

المؤسسة دى ل معروفينيُمارس األعمال وجهاً لوجه. أّما العمالء غير المنتظمين أو أولئك الذين ليسوا 

اب وسواه تمويل اإلرهو مستوى غسل األموالطورة أعلى على فيُرجح فيهم أن يُمثِّّلوا درجة خالمالية 

 من المخاطر.
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نسبة )%(  رتقديأو  تحديداإلدارة المعنية أو القسم المختص وبالنسبة إلى فئة الخطر هذه، سيكون على 

أو  متوسطةأو منخفضة كانت سواء الحسابات أو العمالء الذين يتم تصنيفهم بحسب ترتيب المخاطر 

 . قنوات تقديم الخدمةمرتفعة بهدف تحديد الخطر اإلجمالي القائم في 

  دوائر االختصاصد. 

نات األساسيّة خطورةدرجة  دوائر االختصاص التي قد تسببإّن تحديد  لتقييم أي  عالية هو من المكّوِّ

ات فتح الحساببفهم المخاطر المتصلة  قسم المعنيالوالوحدة أو اإلدارة خطر متأصل ويجب على 

 حددة.موالخدمات و/أو تسهيل العمليّات التي تتم في مواقع جغرافيّة  المنتجاتوخدمتها وتقديم 

قسم الوحدة أو والاإلدارة موقع بدوائر االختصاص بناء على يُمكن أن يتم تحليل الخطر الخاص 

ن  المعني لي والمحلّي. المستويين الداخالفروع والشركات التابعة والمكاتب على ذلك ويُمكن أن يتضمَّ

ديد عدد تحفي . ويتمثّل الهدف بالنسبة إلى العمالء للمؤسسة و تحديد البصمة الجغرافيّةدف هواله

بنيّاً على بعٍض أن تُحدد ما إذا كان هذا العدد مالمؤسسة المالية لعمالء في كّل دولة. وسيتعيّن على ا

ص على دوائر االختصاسيس، الجنسيّة. وبهدف توزيع أو كلّها: المكان، التأالتالية من العوامل 

لمالية االذي تتبناه المؤسسة ، يُمكن استخدام نموذج الخطر اطرخالمترتيب  ة من حيثمختلفدرجات 

لنحو ابعد مراجعته على  خاصة من شركةثالث )طرف االستعانة بمنتج مقدم من في داخل الدولة أو 

 المناسب(. 

ي فإلى جانب بعض عوامل الخطر األخرى  في دائرة اختصاص محددةالخطر المتمثل  تحليلويُمكن 

. ويُمكن ذات خطورة عالية دولةالذين يملكون جنسيّتين إحداهما من فئات خطر مختلفة مثل العمالء 

أن توفِّّر  يةعالمع بلٍد ذات خطورة  قسم المعنيالوالوحدة أو  اإلدارةعمليّات التي تتم على مستوى لل

 .دوائر االختصاصدليالً عن الخطر المتأصل من منظور 

 ةهة الدولمهّماً في أي عمليّة تقييم للمخاطر ليس فقط لجدوائر االختصاص الناتج عن ويكون الخطر 

روفة أو صلة معأو  بذاتها وإنّما أيضاً بالنسبة إلى تلك التي لديها روابط مهّمة التي تخضع لعقوبات

ريبة منها أو الق الخاضعة للعقوباتللدول  جاورهتتضمن هذه األخيرة الدول الم. والدولةبهذه مهّمة 

 . أو الدول التي يُحتمل أن تقوم بتحويل األموال بهدف انتهاك العقوبات أو التحايل عليها

لدول ابعض ففي على تقييم أي خطر رشوة أو فساد.  دوائر االختصاصوباإلضافة إلى ذلك، ينطبق خطر 

ب عمستويات مرتفعة من الرشوة والفساد وهي متصلة بقدرة الجهات في السلطة على التال فإن هناك

 لنظر فيا توّجب عليهايفي نطاق اختصاص مماثل،  مؤسسة ماليةتقع بموقفها كسباً للربح المادي. وحين 

 مخاطر الفساد والرشوة على النحو المناسب. 

 وامل الخطر النوعيّة ه. ع

ِّّر في المخاطر التشغيليّة وأن تُسهم في زيادة أو خفض  باستطاعة عوامل الخطر اإلضافيّة أن تؤث

 تؤثِّّر عوامل الخطر النوعيّةوتمويل اإلرهاب. و  ضوابط مكافحة غسل األموال ضعفاحتمال 

لخطر ثر ابصورة مباشرة أو غير مباشرة في عوامل الخطر المتأصلة. على سبيل المثال، يُمكن أن يتأ

و خدمة أاستحداث منتج  مثل التشغيليةوالعوامل  االستراتيجيةفي  جذريّةالمتأصل نتيجة تغييرات 

ِّّر في مؤسسة قد تإغالق جديدَين أو عمليّة دمج واستحواذ أو افتتاح فرع جديد في موقع جديد أو  ؤث

 الخطر المتأّصل.

 عند استحداث ضوابط جديدةوة الموجوداجعة الضوابط الداخليّة سوف تقتضي هذه التغييرات مر

 ةحدأو الو اإلدارةبعض الوقت، سيتعيّن على قد يستغرق تفعيل هذه الضوابط  أن. وحيث الضرورة

 ضّمن:تتقد األخرى" ف النوعية. أّما "عوامل الخطر صل أو تغيّرهتأالمالخطر  ارتفاعتقييم مدى 

  قاعدة العمالءاستقرار مدى 

  المعلوماتدمج أنظمة تكنولوجيا 



 بة على المؤسسات المالية مصرف قطر المركزي                                                       قطاع االشراف والرقا         

  2020  يوما –اإلرشادات                                                اإلرهاب وتمويلاالموال مكافحة غسل  إدارة

  

 

Page 12 of 30 

 

 لحساب/العميلالنمو المتوقع في ا 

 النمو المتوقّع في العائدات 

  غسل األموال إدارة مكافحة موظفيفي  تغيّرالنسبة 

 االعتماد على مقدّمي الخدمات من الطرف الثالث 

 بصورة مخطط لها استحداث منتجات و/أو خدمات 

 المخطط لهاأو  عمليّات االستحواذ الحديثة 

  وياتالتسمكافحة غسل األموال )مثالً شروط ب االلتزامومبادرات حديثة متصلة بقضايا مشاريع ،

 األوفشور(من األعمال المتراكمة،  االنتهاء

  ذات الصلة الجزاءات أو العقوباتتدابير 

 الوطني للمخاطرتقييم ال. 

 .التقييم القطاعي للمخاطر  

 الرقابية التقييمات نتائج . 

 

 : تقييم بيئة الرقابة 2الخطوة 

درجة جل تحديد أيتعيّن تقييم الضوابط الداخليّة من  حديد المخاطر المتأصلة وتقييمها،ت يتمّ  بعد أن

ضعتها و اجراءاتالضوابط برامج وسياسات أو  وتتضمنالمخاطر اإلجماليّة. معادلة في فاعليّة ال

حديد تضمان أن يتم وتمويل اإلرهاب و األموالغسل مخاطر من  حمايتهامن أجل المؤسسة المالية 

تحكم ي اللوائح واألنظمة التااللتزام بضمان لالضوابط  كما تستخدمبسرعة.  المحتملةالمخاطر 

 .إطار عمل المؤسسة المالية

 (على سبيل المثال ال الحصر)العوامل التالية: بيئة الرقابة  تضمنيجب أن ت   

  االلتزامثقافة 

  المسئولياتعلى تلك  والمحاسبة مسئوليات مجلس اإلدارة 

  مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ونائبهومهام أدوار ومسؤوليّات 

 بطوالسياسات واإلجراءات واألنظمة والضوا اإلرهابتمويل و إطار عمل مكافحة غسل األموال 

  األعمال، منهجيّة تقييم المخاطر، وتحديد نموذج عالقات العمل مخاطرتقييم 

  اعرف عميلك، العناية الواجبة والعناية الواجبة المشددةإجراءات 

 باالنجليزي (  اضافتها)  هوحظر التنبي إعداد تقارير المعامالت المشبوهة 

 الموظفين إجراءات التحري عن 

 تمويل اإلرهابو برنامج التدريب على مكافحة غسل األموال. 

  لمجلس اإلدارةإعداد تقارير دورية وإعداد تقارير. 

 . التقارير المرفوعة للجهات االشرافية والرقابية 

  بما في ذلك حفظ السجالت مااللتزاأدلّة توثيقيّة بشأن.  

 الداخلية. والضوابط المراقبة 

  العيّنات ونظامالمستقل التقييم. 

 

جميعها تقيد النظر وهي عند يتم منح درجة لكل عنصر المتأصلة أعاله،  المخاطرمع عوامل  تمكما 

لتي تضعها اوزن مبني على األهميّة  عنصريُمكن منح كّل  حيث تعكس القّوة النسبيّة لهذه الرقابة.

ي عمليّة تقييم فالعناية الواجبة  تُمنحعلى سبيل المثال، من المتوقّع أن والمؤسسة على هذه الرقابة. 

ً اطر المخ  السجالت. ب االحتفاظأكبر من عمليّة  وزنا
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 (وفق درجة المخاطر المالية النهائيتقييم المؤسسة ) ةالفعلي المخاطر الوصول إلى. 3الخطوة 

حيث تحديد الخطر المتبقي.  يتم وفاعليّة بيئة الرقابة الداخليّة،المتأصل الخطر  األخذ بعين االعتباربعد 

ياً، إنّها النتيجة لالخطر الذي يبقى بعد تطبيق الضوابط على الخطر المتأصل. وعم هوالخطر المتبقي  أن

      ة من نتيجة الخطر المتأّصل. يالرقابالضوابط بعد حسم نتيجة خطر  تتحققالتي 

 

فض وهو الترتيب رتفع ومتوسط ومنخم –نتيجة الخطر المتبقي ومعدّل الخطر  ربطيجب بعد ذلك 

 ويمكن للمؤسسة المالية استخدام النموذج الخماسي لتقييم المخاطر. الثالثي المعياري

 قياس المخاطر على النحو الفاعل. لمقياساً مهماً  المتأصلويُعتبر الخطر 

 وزان النسبية ودرجة المخاطرتحديد األ

 والمنتجات العوامل المختلفة مثل أنشطة العملفي  يتعين على المؤسسة المالية النظر بعين االعتبار

منح كّل يُ احتساب الخطر المتأصل. وعادةً ما عند  ،الجغرافيّة قاعدة العمالء والمنطقةو والخدمات

زناً و نوع مخاطرالخطورة الناتجة عنه. وبعد ذلك يُمكن إعطاء كّل مستوى تعكس  درجةعامل خطر 

 .المخاطرميّة في عمليّة االحتساب اإلجماليّة لسائر مجاالت هيعكس درجة األنسبياً 

سبيل المثال،  وزناً يعكس القّوة النسبيّة له. على من الضوابطوعلى نحٍو مماثل، يُمكن أن يُمنح كّل 

عدة قامن  البعض يقعالمصرفيّة، وبالتالي  المراسلةعلى  تركز في عملها اإلدارة تفي حال كان

لتالي تُمنح أهميّة أكبر )وبا للتوزيع الجغرافي لقاعدة العمالءفي اختصاصات مختلفة، يكون  العمالء

ً أكبر بالمقارنة مع نوع العميل  لضوابط ا(. وعلى النحو نفسه، يكون لبعض انفسه اإلدارةفي وزنا

يمات لوتعتمويل اإلرهاب مثل ضوابط و غسل األموال مخاطرمن  الحدتأثير مباشر على والتعليمات 

ً أكبر  بالعمالء حيث تُمنح العناية الواجبة المؤسسة الماليةفي  المكاتب األمامية ن الضوابط موزنا

 . ةالمستقلّ والمراجعة  بالتقييمالخاّصة 

 

 تقييم المخاطرمع العوامل المتعلقة ب المؤسسة المالية تعامل خطوات -9

 التعليماتو في بيئة الرقابة وأوجه القصورالثغرات خاطر إلى رصد عمليّة تقييم الم تخلصيُمكن أن 

تابعتها ميتم أن ولويّة واأل ترتيبضرورة اتخاذ قرارات وتدابير بشأن  وهو ما يجب أن يترتب عليه

 ً على أن ة الماليالمؤسسة بإدارات مختلفة في التدابير  هذهترتبط قد والمناسب.  وبالشكلمركزيّا

 .هاعلى إنجازواجب اإلشراف إلدارة االلتزام يكون 

يتم استكمال ا أن في نتيجة الخطر المتبقي مكبيراً تأثيراً  اإلجراءات التي تم اتخاذهايُمكن أن تُحدث 

دارات اإلاألكبر من اإلدارة العليا ومن سائر  موبالتالي يحظى باالهتمام والدع تلك االجراءات

مليّة عبدء قبل  التي تم تحديدهاجه القصور وأمعالجة ومن المستحسن أن تتم . بالمؤسسة المالية

إلدارة العليا . ويجب بعد ذلك على اةالمتبقي المخاطرتقييم المخاطر المقبلة بهدف تقييم درجة تحسّن 

 بعد انتهاء فترة معيّنة.المطلوبة بير اعدم استكمال التدأسباب أن تنظر في 

 والمتابعةعمليّة التخطيط  علىفقد تؤثِّّر  رطجرت إثارتها في خالل تقييم المخاأّما المواضيع التي 

. وعليه، فال بدّ من وجود المؤسسة الماليةوفي إدارة المعلومات عبر  ةالسنوي والمراجعة واالختبار

 كافةالمقترحة تُعالج  التدابيرتتحقق مما إذا كانت بحيث كفايةً لضمان الجودة دقيقة وعمليّة 

نتيجة الخطر 
صلأالمت

نتيجة 
الضوابط

الخطر 
المتبقي
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 .  لمعالجة أوجه القصوراإلدارة العليا للتقدّم المحرز  متابعةالمواضيع المثارة بما في ذلك 

 عمليّة تقييم المخاطر  الخطوات التي تتم بعد -10

 عمليّة تقييم المخاطر:لالخطوات التالية  فيما يلي    

  ؛اإلدارات المعنيةسائر على اإلدارة العليا وعلى تعميم النتائج 

  جة الخطورة قد ت دروالسابقة من أجل تحديد ما إذا كانالمقارنة بين عمليّات تقييم المخاطر الحاليّة

 ضت أو بقيت على حالها؛فارتفعت أو انخ

 هو جزء من  وتحديد ما إذا كان تقييم المخاطر مناقشةإلى اإلدارة مجلس أو  تحتاج اإلدارة العليا

 ؛اتيجيةاالسترالمخاطر )ودرجة احتمالها المخاطر( مع مراعاة األهداف على  المؤسسة درجة إقبال

  منها؛ والحدالنظر في المخاطر المتأصلة الجديدة 

  الُمبيّنة في بيئة الرقابة؛ أوجه القصورمعالجة 

  تمويل اإلرهابو ختبار برنامج مكافحة غسل األمواللمراجعة وا مستقلّ  تقييمإجراء.  

 (من أجل مراجعة مثال توضيحي عن تقييم مخاطر األعمال.  1على الملحق  االطالعيرجى )

 

 منهجيّة تقييم المخاطر  .أ

 للمؤسسةح إجراء عمليّة تقييم المخاطر باالستناد إلى منهجيّة تسم يتعين على المؤسسات المالية

ات جديدة أو خدم منتجاتبتحديد التغيّرات الطارئة على المخاطر بما في ذلك المخاطر الناتجة عن 

دة التقييم المتكررة عمليّات إعا أنّ  المؤسسة المالية. ويُمكن أن تعتبر متطورةأو تكنولوجيّات جديدة أو 

الٍت أخرى ( وهي أقّل وتيرةً في حاوناشئةديناميكيّة  في مؤسساتمناسبة في بعض الحاالت )مثالً 

خلية ، ويجب أخذ األحداث والمؤثرات الدا(مستقّرة تقدم منتجات وخدمات)مثالً مؤسسة راسخة 

 دة التقييم.بعين االعتبار عند إعا والخارجية 

 منهجيّة تقييم المخاطر

 وفيمافيها.  التي تعملالبيئة  المالية في المؤسسةالمخاطر التي تواجهها  تقوم على تحديد جيّةمنه هي

 نها في إعداد منهجيّة تقييم المخاطر:يمهّمة يتعيّن تضم يلي نواحٍ 

 وحفظها  يهافوالبيئة التي تعمل  عملهاونموذج  المؤسسة الماليةالمخاطر التي تنطبق على  النظر في

المؤسسة ن على بفهم المخاطر والتدابير التي يتعيّ  وإداراتها للمؤسسة المالية. وهذا يسمح وتسجيلها

 من هذه المخاطر؛ اتخاذها للحد

  مويل تو غسل األموال مكافحة ( في سياق بيئة1الرسم ) التاليةيتعيّن قراءة مصفوفة المخاطر

ت باالستناد إلى آراء مختلفة عن هذه التهديدا مؤسسة ماليةاإلرهاب اإلجماليّة. ويُمكن أن تكون لكّل 

 ؛والتي قد تزداد بناء على درجة تعرض تلك المؤسسة للمخاطرالظروف الخاّصة بها 

 حسب احتمال وقوعها وتأثيرها. لدواعي وضع مصفوفة المخاطر، ستُقاس مخاطر التهديدات ب

ين بع تمويل اإلرهابو ردة في قانون مكافحة غسل األموالالجرائم األصليّة والوا أخذب جوي

ال وتمويل األنماط المعتادة لغسل األموباإلضافة إلى  لدى وضع منهجيّة تقييم المخاطر االعتبار

 . المحلية والسلطاتاإلرهاب التي تم تحديدها من قبل المنظمات الدولية 

 

 



 بة على المؤسسات المالية مصرف قطر المركزي                                                       قطاع االشراف والرقا         

  2020  يوما –اإلرشادات                                                اإلرهاب وتمويلاالموال مكافحة غسل  إدارة

  

 

Page 15 of 30 

 

    

 ة ليست شاملة(دمثال عن مصفوفة المخاطر )التهديدات الوار – 1الرسم 

 كبيرتأثير   -ذات احتماٍل مرتفع  تهديدات تأثير كبير و –أربع جزئيات  تتوّزع المصفوفة على

 نخفضوتأثير م –ذات احتمال منخفض  تأثير قليل وتهديدات – نخفضم لاحتماوتهديدات ذات 

 وتهديدات ذات احتمال مرتفع.

في المصفوفة، كلّما وكلّما احتّل مكانةً أعلى  أكبر.تأثيره  اليمين كلّما جاء اتجه السهم نحوكلّما 

ِّّل المربّع إلى أعلى اليمين الفئة ذات الخطورة األعلى. ووقوعه.  لازداد احتما  يُمث

 (لتصنيف المخاطر الفعليّة.  2لى الملحق رقم ع االطالعيرجى )       

 عالقة العمل عن  الناتجةتحديد المخاطر  .ج

بفهٍم واضحٍ للعالقة بين  المؤسسة المالية إلى تزويد عن عالقة العملالمخاطر الناتجة تحديد  يهدف

 المتابعة والمراقبةدرجات  إلى باإلضافة العناية الواجبة الناتج عنها  ولمستوىوالعميل المؤسسة 

 .(إلى اإلرشادات الخاّصة بالعناية الواجبةالرجوع  العمل. )يرجىعالقة ل

)بما في  الصلة ذات المخاطركحدٍّ أدنى أن تنظر في جميع عوامل  المؤسسات الماليةويجب على 

بين المؤسسة العمل عالقة الناتجة من ( لدى تحديد درجة الخطورة التاليةذلك العوامل األربعة 

 والعميل:

 العميل مخاطر .أ

رتفع
 م

 
 

 
 

ض 
خف
 من

 مرتفع      منخفض

ل
حتما

ال
  ا

 
 التأثير                             

 /تحويل األموال

 المعامالت النقديّة
 

التمويه 
 

المعامالت االلكترونّية 
 

أنظمة التحويالت البديلة 
 

توظيف األموال/تحويلها 

 تمويل اإلرهاب 

 

االحتيال 

 

الفساد 

 

الرشوة 

 

العقوبات الدولية 

 سوء استخدام الشركات

 ذات الطبيعة الخاصة

 

 سوء استخدام حسابات

 العميل

 

الدمج 

 

 سوء استخدام

لصناديق ا

 االستئمانية

 توفير منتجات

 تأمين عامة

 خدمات توفير

استشارية مالية 

 واستثمارية
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 مخاطر المنتج .ب

 قنوات تقديم الخدمة مخاطر .ج

 دوائر االختصاصمخاطر  .د

مكن بعد يُ ونتيجة تعكس درجة الخطورة الكامنة فيه.  عوامل المخاطرمن عادةً ما يُمنح كّل عامل  -

ً يعكس درجة األهميّة في احتساب الخطر اإلجمن تلك العوامل ذلك إعطاء كّل عامل  مالي وزنا

 نسبة إلى مجاالت الخطر األخرى.

ملف خطورة عالقة العمل مع  والتي تعكسالمجتمعة  المخاطرويجب مراعاة جميع عوامل  -

لعناية طاق تدابير اعند تحديد نبعين االعتبار خذ درجة الخطورة هذه أويجب  المالية، سسةالمؤ

 العميل. لعمليات إجراءات العناية الواجبة المستمرة الواجبة وتدابير

أنشطة ى علبناء  تحديد المخاطروالخدمات، قد يكون باإلمكان  المنتجاتوبالنسبة إلى بعض أنواع  -

ر تعقيداً، وخدماٍت أكث منتجاتامل مع ع. ولكن في حال التبشكل عام المتوقّعةوالعمليّات العمالء 

 .خاص لهذه األنشطةيجب تفصيل نموذج 

قة العمل عال التي تمثِّّلها المخاطرأن تُبرهن أّن  المؤسسة الماليةيجب على  األحوال،جميع وفي  -

 تتضمن ما يكفي من المعلومات لتحديد ما يلي:

 المتوقّع والعمليّات الخاّصة بكّل عالقة عمل؛نشاط العمل  •

 رهاب.تمويل إو ة وعمليّات قد يتخللها غسل أموالنشاط غير اعتيادي أو على درجة خطورة مرتفع •

عالقة. وسيسمح حقٍة بعد إقامة الالخطورة التي تمثّلها عالقة العمل إالّ في مرحلٍة ال تتبلوروقد ال 

ُ  للمؤسسة الماليةللمعلومات الجديدة  االستخدام الديناميكي ة منتظمة بإعادة برهن بأنها تقوم بصوربأن ت

تعكس  مستمرةوإجراءات العناية الواجبة المستمرة والمراقبة التقييم المخاطر وأّن العناية الواجبة 

 العميل.  الناتجة عن التعامل معالمخاطر 

 

 المخاطر تحديد نموذج 

، لخدمةاقنوات تقديم )العميل، المنتج،  مأخوذة في االعتباراألربعة المخاطر يجب أن تكون عوامل 

من تحديد  حتى تتمكن المؤسسة الماليةأخرى  مخاطراالختصاص( إلى جانب أي عناصر ودوائر 

 لمخاطر الناتجة عن عالقة العمل.ا

لمثال، اعلى سبيل  يةالمؤسسة المال، قد تختار بدرجات المخاطرفي الملحقات الخاّصة  هو موضحوكما 

نات المختلفة في كّل عامل. ولقد ُمنحت العوامل في المثال أدن أقصاها  درجةاه تخصيص قيم عدديّة للمكّوٍ

ٍم لكّل منها. ولدى النظر في الخصائص، يُمكن وضع المجموع الخاّص بكّل عامل خطر على رس 10

 بيانّي بسيط.

م المخاطر يبتقي في وقت وجيز أن تقوم المؤسسة المالية تستطيعالمعايير السابق تحديدها،  وباستخدام

المقترحة قة العمل عال تقع فيهمثاالً  2. ويُبيِّّن الرسم رقم إليهابالنسبة محددة عمل التي تمثّلها عالقة 

إلى  يةالمؤسسة المال. وفي هذه الحال، سوف تحتاج المخاطرعلى المؤسسة المالية ضمن هامش إقبال 

 . االعتيادية العناية الواجبة اتخاذ اجراءات

 



 بة على المؤسسات المالية مصرف قطر المركزي                                                       قطاع االشراف والرقا         

  2020  يوما –اإلرشادات                                                اإلرهاب وتمويلاالموال مكافحة غسل  إدارة

  

 

Page 17 of 30 

 

لمخاطر. ل قبول المؤسسة المالية درجة العميل مع مواصفاتالمخاطر حيث تتماشى  نموذج عن – 2الرسم 

يّة تُناسبها إلى اعتماد منهجحيث قد تحتاج المؤسسة المالية وليس هذا النهج في تحديد المخاطر ملزماً، 

 . عملهاوتتماشى مع نموذج 

10

10

10 10

Risk profile of customers

“Acceptable” risk profile of firm

Customer Risk

Product Risk

Interfacing Risk Jurisdiction Risk

 

  



 بة على المؤسسات المالية مصرف قطر المركزي                                                       قطاع االشراف والرقا         

  2020  يوما –اإلرشادات                                                اإلرهاب وتمويلاالموال مكافحة غسل  إدارة

  

 

Page 18 of 30 

 

10

10

10 10

Risk profile of customers

“Acceptable” risk profile of firm

Customer Risk

Product Risk

Interfacing Risk Jurisdiction Risk

Enhanced Due 

Dilligence required to 

address increased 

risk posed by 

customer

 

 

 المشددة ة الواجبةتطبيق العناي التي تستوجبالمخاطر  مثال عن – 3الرسم 

دخول في عالقة قد تعتمد المؤسسة المالية قبول درجة معينة من  المخاطر إال أنها قد يقترح عليها ال

مكن أن يُ وفي هذه الحالة  .تعتمدها المؤسسة الماليةالتي مخاطر الدرجة  تتخطى فيها جديدة عمل

ت عناية تقوم بتطبيق إجراءا أو العميلالتعامل مع المؤسسة المالية أن ترفض إما يحصل أمران: 

 .واجبة إضافية للتحقق من العميل رغبة منها في التعامل معه

 (.عالقات العملن للمخاطر الناتجة ع درجاتوضع  – 3مراجعة الملحق يرجى )        
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 مرتفعة المخاطرإرشادات حول الدول  –ثانيا 

 لدول مرتفعة المخاطر ا – 19توصية فاتف رقم 

القات العمل عبتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على  ة مطالبةً "ينبغي أن تكون المؤسسات الماليّ 

تحددها  ة من الدول التيوالمؤسسات الماليّ  ينمع األشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتباري والتعامل

عالة ومتناسبة مع فة تدابير العناية الواجبة المشددة المطبّقة مجموعة العمل المالي. وينبغي أن تكون نوعيّ 

 المخاطر. 

إلى لمالي تدابير مضادة مناسبة عندما تدعوها مجموعة العمل ا اتخاذينبغي أن تكون الدول قادرة على 

عمل مجموعة ال بمعزل عن طلباتبغي أن تكون الدول قادرة على أن تتخذ تدابير مضادة ذلك. كما ين

 .المالي. وينبغي أن تكون هذه التدابير المضادة فعّالة ومتناسبة مع المخاطر"

لدولة، يُمكن ال وجود لتعريف متفق عليه دولياً عن الدول ذات الخطورة العالية ولكن لدى إجراء تقييم ا

 يلي:مراعاة ما 

 اني نقصا الدول التي حددتها مجموعة العمل المالي أو المنظمات اإلقليمية النظيرة على أنها تع

 استراتيجيا في منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 يل اإلرهابالتي يُعتقد أو يُعرف بأن لديها أنظمة غير فعّالة في مكافحة غسل األموال/تمو الدول 

  المتعاونة دوليّاً غير الدول 

  الخاضعة لعقوبات دوليّة وقيودالدول 

  ئحة الأي  ضمنمؤشر منظمة الشفافية الدوليّة للفساد أو  المدرجة ضمنالمعّرضة للفساد الدول

 أخرى ذات مصداقيّة

 غسل األموالمكافحة درجة خطورة الدول بحسب مؤشر بازل ل 

 نة مع نشاطات إرهابيّةالتي يُعتبر أو يُعرف بأن لديها عالقات متي الدول 

 غير المستقّرة سياسّياً أو التي تعاني اضطراباً سياسيّاً  الدول 

 قتصاديبالنسبة إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان اال بياضري مالذاالتي تعتبر  الدول 

 عقلية في أكثر من دولة مختلفة.التي ترتبط بإنتاج و/أو شحن مخدرات ومؤثرات  الدول  

رهاب من تمويل اإلو ليها أن تنظر في خطر غسل األموالبتقييم المخاطر ع المؤسسة الماليةعندما تقوم 

مالية ؤسسات مأي إلى  باإلضافةمنظور الدولة التي يستقّر فيها العميل وفي الدول التي تمارس فيها عملها 

ذات  لعميلا جنسيّةلجنسيّات المزدوجة فيجب مراعاة ما يخّص العمالء ذوي اجنبيّة قد تتعامل معها. وفيأ

 (. في حال انطباق ذلكالخطورة العالية )

راتيجي او أن من االهداف الرئيسية لمجموعة العمل المالي ) الفاتف( هو تحديد الدول ذات النقص االست

موعتين دول في مجالدول التي لديها أنظمة ضعيفة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و تقع تلك ال

 رئيستين هما 

نتيجة  دول يتطلب اتخاذ إجراءات عناية واجبة تتماشي مع درجة المخاطر التي تم تحديدها او -

 الوجة القصور التي تم تحديدها.

لي االدول التي تعاني من نقص استراتيجي ومستمر ويتطلب اتخاذ إجراءات مضادة باإلضافة  -

 إجراءات العناية الواجبة المشددة.

 الدولتُحدد و العالية وغير المتعاونة المخاطر ذات قائمة بالدول مجموعة العمل المالي )فاتف(تُصدر 

بالتحقق المؤسسة المالية تمويل اإلرهاب. وتُنصح و التي تعتمد تدابير ضعيفة في مكافحة غسل األموال
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العالية المخاطر بحثاً عن معلومات بشأن الدول ذات  منتظمةبصورة للمجموعة  ياإللكترونمن الموقع 

 تغييرات الطارئة على وضع الدولة. نتيجة للاطر األعمال وعمليّات تحديد المخاطر ختقييم م لتعديل

ل تقارير  . أّما بالدول المعطيات الخاّصة تحديثتقييم ولنقطة انطالق جيّدة  مجموعة العمل الماليتُشّكِّ

دولٍة محددة  لوالرقابة وااللتزام بالمعايير الدولية من قبراف ومات المتصلة باإلشلالمصدر األفضل للمع

وصندوق  نظيرة لهاالوالهيئات اإلقليميّة  مجموعة العمل الماليبها  تقومالتي المشتركة التقييم تقارير  وفه

تي تقوم بها تلك وتجدر اإلشارة إلى أن هناك قيود على عدد جوالت التقييم ال النقد الدولي والبنك الدولي.

ة العمل التقييم الضعيف لبعض عناصر التقييم من قبل مجموعنتائج المنظمات الدولية كل عام كما أن 

مرتفعة نها تظل أإال  ،المالي لدولة ما قد ال يرقى إلدراجها في قوائم الدول التي تعاني نقصا استراتيجيا 

ب أن تكون المخاطر وبناء عليه فإنه على الرغم من أهمية قوائم مجموعة العمل المالي إال أنها ال يج

 المعيار األوحد لتقييم مخاطر الدول.

رير دوليّة . وتصدر المنظمات الدوليّة األخرى تقاتهيجب مراعاآخر  مهم   أّما سمعة الدولة فهي عنصر  

 في الدول. حول معدالت الجريمة والفساد 

 ت المحلية: واالسماء المدرجة على قوائم العقوبااألمم المتحدة  تفرضها الحظر التيوتدابير  عقوبات

ة بهدف صون ةً وتجاريّة مفروضةً على دول محددوسياسيّ  ةً ماليّ  قيوداً  الحظرتدابير العقوبات وتعتبر 

لمفروضة إلى االحظر وتدابير عقوبات األمم المتحدة  تهدفوالسالم واألمن الدوليين أو المحافظة عليهما. 

 تطبيق قرارات مجلس األمن.

تقييم  مقاييسبفي ما يلي دول ذات خطورة مرتفعة  الحظر تدابير فرض عليهاعادةً ما تعتبر الدول التي تُ و

 خاطر الدول. ويجب ان يؤخذ بعين االعتبار لدي المؤسسة المالية هذه العناصر عند تقييم م خطورة الدولة

 السالح حظر 

  االنتشار النوويحظر 

  األصولعقوبات ماليّة وتجميد 

 السفر حظر 

  محظورةأخرى نشاطات أي 

 والتجارة قيود مفروضة على االستيراد والتصدير. 

 كما أن دولة قطر لديها قائمة عقوبات محلية تشمل أسماء اشخاص وكيانات مرتبطة باإلرهاب 

 لتعامل معاعند الحرص على اتخاذ الترتيبات المناسبة  تقديرعلى أقّل المؤسسات المالية يجب على جميع و

مراجعة يرجى والمفروضة من األمم المتحدة. أنظمة الحظر لعقوبات ووالدول الخاضعة لالعمالء 

 .قبول العمالء اإلرشادات الخاّصة بالعناية الواجبة لمزيٍد من التفاصيل بشأن

 العقوبات الدولية األخرى

يتم فرض عقوبات اقتصادية وتجارية من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية األخرى تستهدف بعض 

يجب أن تكون  ومن ثم الدمار الشامل الدول أو اإلرهابيين أو تجار المخدرات او المتورطين في نشر أسلحة

فعلى سبيل المثال  من عقوباٍت أخرى قد تُفرض على عمليّاتها ومجال عملها حذرعلى  المؤسسات المالية

ال الحصر فإن بعض العقوبات األحادية التي تفرضها الواليات المتحدة األمريكية تكون بمثابة عقوبات 

ثانوية على مؤسسات مالية تعمل في دول أخرى مرتبطة باألطراف الخاضعة للعقوبات أو لديها عالقات 

فع الرئيسية لتجنب المخاطر ومن ثم فإنه من عمل معها وتعد المخاطر المرتبطة بالعقوبات واحدة من الدوا
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الضروري معرفة العقوبات األمريكية نظرا إلى الطبيعة الحساسة لعالقات المراسلة المصرفية التي يتم 

 .تنفيذها بعملة الدوالر األمريكي

 عالقات العمل ب المرتبطةمثال عن تقييم المخاطر  – 1الملحق 

مؤسسة طبّقها أي عناصر من منهجيّة تقييم المخاطر التي يُمكن أن تُ إظهار في سبيل التالية تستخدم األمثلة 

مكن وي المخاطر.درجات  تحديدفي منهجيتها أن تقوم بتوثيق المؤسسة المالية ولكن يجب على مالية 

 :التالية باألمثلةاالسترشاد 

 المتأصلة المخاطرتحديد عوامل  -1

 المنهجيّةصلة بحسب أالمت المخاطرتحديد وزن عوامل  -2

 تجميع البيانات وإخضاعها للمراجعة المناسبة -3

 :بهدفصلة ألعوامل الخطر المت درجاتوضع  -4

 (ومنخفضةمرتفعة ومتوسطة )المخاطر تحديد درجات  -

 (ومنخفضة)مرتفعة، متوسطة  المخاطرنتيجة إجماليّة لدرجة التوصل إلى  -

 الداخلية الرقابةوالضوابط فاعليّة  درجات تحديد -5

 : الضوابط وترتيبها في تحديد جميع -6

 فئات الضوابط:   -

  تحديد حجم الفئات باالستناد إلى أهميّة الضوابط وعددها وعدد

 الضوابط األساسيّة

  جة ئج لتحصيل نتيافاعليّة الرقابة من خالل تجميع النتل درجةوضع

 ، متوسطة، مرتفعة(منخفضةإجماليّة )

o :فئات العوامل المتأصلة 

  الضوابط باالستناد إلى عامل األهميّة والضوابط األساسيّة وزنتحديد 

  وإعطاؤها وضع خارطة بالضوابط الخاّصة بكّل فئة من فئات المخاطر المتأصلة

 إجماليّة درجة

  ة، متوسطة، إجماليّة )مرتفعنتيجة  للتوّصل إلىبفاعليّة الرقابة تجميع الفئات الخاّصة

 (منخفضة

جعة الفقرة )مرابمعالجتها مستقبلياً ي كّل من الضوابط المحددة للقيام فالقصور أوجه تدوين وتسجيل  -7

 أدناه( 10

 وتطبيق فاعليّة الضوابط؛ صل اإلجماليأالخطر المتأخذ نتيجة  -8

في  تقع قيةالمتبلمعرفة ما إذا كانت الخطورة  المناسب اإلداريالخطر المتبقي واتخاذ القرار  تحديد -9

 على المخاطر؛ هاإقبالفي على االحتمال أو  المؤسسة الماليةقدرة 

المعنية  راتاإلداد يتحدوتدابير إضافيّة  اتخاذتحتاج إلى والتي أوجه القصور  خّطة عمل لمعالجة وضع -10

 . وتوقيتات تدخلها
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 تصنيف عوامل الخطر  -2الملحق 

 منخفضتهديد  عوامل الخطر

 

 تهديد متوّسط

 

 تهديد مرتفع

 

المنتجات  مدى توافر

إمكانيّة الوصول  والخدمات و

 إليها

وفرة المنتجات والخدمات التي 

في غسل استغاللها يُمكن 

 األموال وتمويل اإلرهاب

 

 صعبة

صعوبة الوصول 

و/أو كلفة أكثر من 

 الخيارات األخرى. 

 متوسطة

بصورة منطقيّة  متوفرة

يمكن قبوله و/أو خيار 

 ً  .وتحمله ماليا

 سهلة

 ةوممكن متوفرة

بصورة عامة عن 

طريق عدٍد من السبل 

متدنيّة  تكلفةو/أو 

 نسبيّاً. 

 سهولة االستعمال

معرفة و/أو خبرة فنيّة تتطلب 

 .ودعم مطلوب

 

 صعبة

تستوجب مزيداً من 

التخطيط والمعرفة 

و/أو الخبرة الفنيّة 

سائر  بالمقارنة مع

 الخيارات. 

 متوسطة

 مستوياتتستوجب 

معتدلة من التخطيط 

والمعرفة و/أو الخبرة 

 الفنيّة. 

 سهلة

يسهل استغاللها 

درجة تخطيط و نسبياً؛

، ومعرفة منخفضة

خبرة فنيّة  و/أو

ضروريّة بالمقارنة 

 مع خياراٍت أخرى.

 الحماية

مناسبة ضوابط وجود مدى 

أمام  صعوباتو/أو  وفعّالة

 .التطبيق

 

 ةكبير

وجود تدابير 

 حمايةوضوابط 

فعالة و مناسبة

غسل  لمكافحة

األموال/تمويل 

 .اإلرهاب

 ةمحدود

 الحمايةتدابير تتمتع 

قدرة على بوالضوابط 

القدرة الحد من 

على االجرامية 

 استغالل الخدمة. 

 ةضعيف

التدابير محدودة 

 وفعاليتهاومعدومة 

ليس على النحو 

 المنشود. 

 الكشف

 مناسبةوجود آليّات مدى 

غسل لرصد عمليات  وفعّالة

تمويل اإلرهاب و األموال

 عنها للسلطاتواالبالغ 

 .المعنية

 

 

 

 

 محتمل

 لطرق محدودوجود 

غسل األموال 

الواضحة والمحتملة 

 والتي يُمكن رصدها. 

 محدود

يُمكن أن يكون بعض 

غسل األموال  طرق

ً ولكّن عمليّات  واضحا

التقارير محدودة  إعداد

 ومستويات تدفق

األموال مرتفعة و/أو 

تقنيّات التهّرب الفاعلة 

المتابعة تحدّ من نطاق 

  والكشف.

 صعب

صعبة  الكشفعمليّة 

وقليلة هي المؤشرات 

الماليّة أو سواها عن 

 النشاطات المشبوهة. 

 القابلية

ة لعمليّات غسل الجاذبيّ مدى 

تمويل اإلرهاب من و األموال

 . المالية خالل المؤسسة

 متدنيّة

تعتبر غير جذابة 

 نسبيّاً و/أو غير آمنة. 

 معتدلة

تعتبر جاذبة بصورة 

 معتدلة و/أو آمنة نسبيّاً.

 مرتفعة

تعتبر جاذبة و/أو 

 . آمنة
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 المخاطرلعوامل  الدرجاتوضع  – 3الملحق 

 للمخاطر التي يُمثِّّلها العمالء  درجاتوضع  .أ

ثلة التالية عن في مراعاة األم المؤسسات المالية، قد ترغب العمالء للمخاطر التي يُمثِّّلها درجات وضعلدى 

توضيحي إال  مثاليلي  وفيما. درجة المخاطر الخاصة بهسيناريوهات عالقة العمل بالعميل مما قد يؤثِّّر في 

نحٍو مماثل،  وسيناريوهات إضافيّة أو أكثر تحديداً. وعلىعالقات عمل  المؤسسات الماليةقد تكون لدى أنه 

ً مع حجم تعطي المؤسسات المالية درجة قد  ً يكون متناسبا لعالقة  يُمكنالمخاطر الملحوظة والتي ووزنا

  مةً.ملزالممنوحة شاملةً أو  الدرجات. وليست األمثلة وال تنتج عنهابالعميل أن المالية المؤسسة 

  المالية والمؤسسةسيناريوهات العالقة بين العميل 

 

 )أمثلة( 10 -1النتيجة من 

 

 

معقدة من دون ذات طبيعة وهيكل ملكية عالقة عمل مرتبط بالعميل 

 أي منطق تجاري مشروع. 

 

10 

العميل وهو شخص معنوي )صندوق استئماني، شركة أو أي ترتيب قانوني 

غ تجاري لها مما  هيكل ملكيةآخر( لديه  مؤسسة يقيد من قدرة المعقدة ال مسّوِّ

 هويّة المستفيد الحقيقي النهائي للعميل. تحديد  تإجراءاعلى تطبيق 

 

10 

 9 ه للفساد.ضالعميل في موقع يُعرَّ 

 7 كثافة نقديّة. بأنشطة عمل ذات  مرتبطالعميل 

 .مخاطرللالعميل هو شخص سياسي ممثل 
9 

 من الصعوبة بمكان التحقق من مصدر األموال والثروات.
9 

 مستوياتأو طلب العميل منتج معين لدى العميل لشراء  يوجد مبرر تجاريال 

  غير مسبوقة من السريّة. 

 

10 

يصعب تحديد الجهات المستفيدة لدى الشخص المعنوي و/أو التعّرف 

 . عليها
9 

  . بالمقارنة مع عالقة عمل مستمّرة أو سلسلة عمليّات عملية عارضةهناك  

8 

يقوم العميل بالمدفوعات أو يقبلها )على سبيل المثال التحويالت 

 للمؤسسة المالية يتم تحديدها( من وإلى حسابات لم اإللكترونية

.   

 

10 

، خالل فترات زمنية متنوعة بطلب الحصول على خدمات مختلفة قيام العميل

 تمويل اإلرهاب. و نوع مختلف من مخاطر غسل األموالمستوى أو  يطرحبما 

 

5 
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.غير يجني العميل دخالً من غير عمله ومن مصدر   معلوٍم
8 

  معها. وليست لديه عالقة عمل قديمة وفاعلة المؤسسة الماليةالعميل جديد لدى 

5 

 جمعيّة أو مؤسسة خيريّة أو ثقافيّة غير مسّجلة.  يمثللعميل ا
10 

 . المخاطر العاليةذات  الدولهما من احدإ جنسيتينلدى العميل 
10 

 

ت العناية داالعودة إلى إرشا ويمكن)العناية الواجبة.  مستوى علىالعميل  مخاطر تؤثر درجةمالحظة، سوف 

 . (الواجبة للحصول على مزيٍد من المعلومات

 المنتج التي يُمثِّّلها للمخاطر درجاتوضع  .ب

ختلفة المالمنتج مبنيّة على مجموعة من المنتجات التي يُمثلها  بالخطورةالخاّصة  الدرجةتكون 

 لدرجاتواعالقتها مع العمالء. وليست األمثلة إطار في  المؤسسةها موهي منتجات تُقدّ  والمتنوعة

 شاملةً أو ملزمة. الممنوحة 

تي تُحدد ال التاليةفي مراعاة األمثلة  المؤسسة الماليةالمنتج، قد ترغب  درجات لمخاطروضع  وعند

كون تقد حيث  مجرد أمثلةيلي  وفيما. المخاطرئص المنتجات التي قد تؤثِّّر في طريقة تحديد خصا

، قد تفرض منتجات وسيناريوهات إضافيّة تأخذها بعين االعتبار. وعلى نحٍو مماثلللمؤسسات المالية 

 الذي قد ينشأ عن المنتج.  طرللخووزناً للخطر يكون مناسباً درجات  المؤسسات المالية

 

 

 

                                                  المنتج                     لمخاطرسيناريوهات وضع العالمات 

 )أمثلة( 10-1وضع العالمات 

   

 القدرة على القيام بمدفوعات ألطراف ثالثة
6 

 6 القدرة على الدفع نقداً أو سحب المال نقداً 

 القدرة على التحّول من منتجٍ إلى آخر 
5 

 9 القدرة على استخدام حسابات مرقّمة

 9 استخدام حسابات بالوكالة القدرة على 
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ى لحصول علل في سعيهتجاري واضح بالنسبة إلى العميل  مبررال وجود 

 الخدمة أو المنتج

10 

ة على  طلب الحصول على ة من السريّ درجة غير ضروريّ

 والخدمات المنتجات
10 

 ةمصرفي خدماتوالخدمات المتاحة للعميل هي بالدرجة األولى  المنتجات

 للثروات و/أو إدارة  ة خاص
 

7 

 

 قنوات تقديم الخدمة تمثلها للمخاطر التي درجاتوضع  .ج

ً على اآلليّات المستخ قنوات تقديم الخدمة مثِّّلهات للمخاطر التي درجاتسيكون وضع  دمة لبدء عالقة مبنيّا

 عمل مع العمالء أو إقامتها.

ريوهات سينا النظر في األمثلة التالية التي تمثلفي  المؤسسات المالية، قد ترغب الدرجاتوضع  عندو

قد يكون ال أنه إبعض األمثلة يلي  وفيما. للمخاطرالممنوحة  الدرجةوالتي قد تؤثّر في  لقنوات تقديم الخدمة

فرض إضافيّة وسيناريوهات تراعيها. وعلى نحٍو مماثل، قد ت تقديم خدمةقنوات  للمؤسسات المالية

والدرجات  ثلة، وليست األماسباً للخطر الملحوظ ألي عمليّةووزناً للخطر يكون من درجة المؤسسات المالية

 أو ملزمة.   الممنوحة شاملة

 

 )أمثلة( 01-1النتيجة                      قنوات تقديم الخدمة يمثِّّلها للمخاطر التي الدرجاتوضع 
 

 

على األطراف الثالثة  االعتماديث يتم ح –عالقة غير مباشرة مع العميل 

 العناية الواجبة  تطبيق إجراءاتأو الوسطاء من أجل 

 

7 

 6 س بوساطة الهاتف أو الفاكالسحب أو التحويل يُعطي العميل أوامر 

 5 البريدمن خالل عالقة العمل  تسيير

 10 بشكل حصرياالنترنت  من خاللعمل ال تسيير عالقة

ت ت باستخدام آالنترنخدمات أو العمليّات بواسطة االال الحصول على

 السحب اآللي أو الهاتف أو الفاكس 
8 
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أو  استخدام بطاقات مدفوعة سلفاً وقابلة للتحميل أو مرتبطة بالحساب

 ة البيع االلكترونيّ  اطنق في عملياتالبطاقات التي ال تحمل اسماً 

 

8 

 

 االختصاصدوائر  مثِّّلهاتالتي للمخاطر  درجاتوضع  .د

ِّّلها للمخاطر درجاتوضع يكون  التي اص الدول ودوائر االختصاالختصاص محدداً بأنواع دوائر  التي يمث

 تقوم فيها عالقة عمل مع العميل. 

مثلة في مراعاة األالمؤسسات المالية قد ترغب  االختصاص،للمخاطر المرتبطة بدوائر  درجةوضع وعند 

امة، يوفِّّر عرة وبصو المخاطر.االختصاص والتي يُمكن أن تؤثِّّر في دوائر العوامل الناتجة عن من التالية 

خاطر لدى تقييم مأخرى معلوماٍت كافية  مخاطرمع عوامل  االختصاص )أي الدولة( بالتعاوندوائر خطر 

الخطر لتي تمثل التأكد من أن الدول والمناطق ايُمكن أن تؤدّي العوامل إلى ووتمويل اإلرهاب.  لاألمواغسل 

طر وسيناريوهات مخاللمؤسسات المالية يُمكن أن تكون إال أنه  أمثلةما يلي في السيناريو. وفيمشمولة األكبر 

ً مرتفعة ووزندرجة  المؤسسات المالية تضعاالختصاص. ويُمكن أن بدوائر إضافيّة متصلة  ً مرتفع ا يكون  ا

 ً جزئيّة المتصلة اليرجى مراجعة )أن يُمثّله. الدولة القائم في يُمكن للخطر للمخاطر الملحوظة التي مناسبا

 شاملةً أو ملزمة.  الدرجات الممنوحةأو وليست األمثلة  (،مرتفعة المخاطربالدول 

 

 )مثال( 10إلى  1النتيجة          االختصاصتمثلها دوائر التي مخاطر لل الدرجاتوضع سيناريوهات 

  
 

ذات  صدول أو مناطق اختصاالعميل مقيم أو يُقيم عمالً من خالل أو في 

  عاني من الفسادت ايُعرف بأنّه دولة أو منطقةخطورة عالية و/أو 

 

9 

دول المستفيدون الحقيقيّون من الشخص المعنوي يُقيمون في 

 ذات خطورة عالية ومناطق اختصاص 

8 

قديّة(  التحويالت النالعميل يقوم بمدفوعات أو يوافق عليها )مثالً 

 أو إليها خارجية )اوفشور(  من حسابات

 

6 

وبات ثال، السحصناديق أوفشور )على سبيل المحسابات في للعميل 

 الماليّة أو تحويالت الصناديق االلكترونيّة(

 

 

6 

 من دون ةأجنبي دول أو مناطق اختصاصيتم تسجيل أعمال العمالء في 

 أي عمليّات محليّة 

8 

 

على سبيل بموجب وكالة  في دولة أخرى العميل ممثل من شخٍص آخر

 المثال

7 
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على  مجموعة العمل المالي )فاتف( قائمةالدول الواردة في 

ها ال تتمتع ب ة لمكافحة غسل األموالأنّ تمويل و أنظمة قويّ

ة أن  ليّ تطبق اإلرهاب والتي يجب على المؤسسات الما

 عالقات العمل والمعامالت عند اجراء  إجراءات عناية خاصة

 

 

8 

ة  أو  والحظرللعقوبات  الخاضعةالدول أو المناطق الجغرافيّ

ة مثل مؤسسات لقلق  المثيرة ومجموعة األمم المتحدة دوليّ

 . أو الحكومات (فاتفالعمل المالي )

 

10 

نّها تفتقر الدول أو المناطق الجغرافيّة التي صنّفتها مصادر موثوقة على أ

تمويل و لير المناسبة لمكافحة غسل األمواإلى القوانين واألنظمة والتداب

 .اإلرهاب

 

10 

على  مصداقيةالدول أو المناطق الجغرافيّة التي صنّفتها مصادر ذات 

ً أنّها توفِّّر التمويل أو الدعم لنشاطات إرهابيّة أو التي تت عامل ضمنا

 مع منظمات إرهابيّة محددة.

  

 

10 

صداقيّة الدول أو المناطق الجغرافيّة التي يتم تحديدها من مصادر ذات م

  .األنشطة اإلجراميةأو  الفساددرجة مرتفعة من  تمثلعلى أنّها 

 

9 

سرية قواعد ال قوانين و فيها تقيدالدول أو المناطق الجغرافيّة التي 

تمويل و غسل األموال متطلبات ومعاييرلالفعال بيق التط المصرفية

و أاإلرهاب و/أو تسهل إطار العمل الرامي إلى إقامة شركات وهميّة 

  .ليأو تعيق تبادل المعلومات أو التعاون الدو إصدار األسهم لحامله

 

 

9 

ستفيد من ل وجود مقدّم المنتج والعميل والمثعبر الحدود متقديم الخدمات 

  .مختلفةدول ومناطق اختصاص العقد في 

 

8 
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 مراجع حول تقييم الدول  – 4الملحق 

دون سابق  ويجوز ألصحاب الموقع المعنيين تغييرها من االسترشادعلى سبيل  التاليةأدرجت الروابط 

 إشعار:
 مجلس األمن

 /https://www.un.org/sc/suborg/en 
 

 عقوبات مجلس األمن 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information 
 

 مجموعة وولفسبرج 

 (2018الخاصة بتقييم مخاطر الدول ) األسئلة

-sberghttps://www.wolf

principles.com/sites/default/files/wb/Wolfsberg%20FC%20Country%20Risk%20FAQs%2

0Mar18.pdf 
 

 مؤشر بازل لمكافحة غسل األموال   
  2019تقرير 

-https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/2019

Basel%20AML%20Index%202019.pdf/08 
 

 فاتف -مجموعة العمل المالي 
 الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة

-riskandnon-gafi.org/publications/high-http://www.fatf
 cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate) 

 

 فاتف -مجموعة العمل المالي 
 2019وبر أكت 18تعزيز االلتزام الدولي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب: عملية مستمرة تحديث 

-monitored-other-and-risk-gafi.org/publications/high-http://www.fatf

2019.html-october-mentstate-jurisdictions/documents/public  

 

 نيوزيلندا -هيئة األسواق الماليّة 
 إرشادات تقييم الدول

-money-supervision/anti-and-/media/ReserveBank/Files/regulation-https://www.rbnz.govt.nz/
publications/4853287.pdf?la=en-and-laundering/guidance 

 

 ةمنظمة التعاون والتنمية االقتصادي
 قائمة الدول التي توفر مالذات ضريبة آمنة

 operativetaxhavens.htm-http://www.oecd.org/countries/monaco/listofunco 

 

 مؤشر السرية المالية

results-2018-https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi 
  

 منظمة الشفافية الدوليّة
 2018مؤشر المنظمة لعام 

pages/2018_CPI_Executive_Summary.pdfhttps://www.transparency.org/files/content/ 
 

  األوروبيعقوبات االتحاد 

https://www.sanctionsmap.eu/#/main?search=%7B%22value%22:%22%22,%22search

Type%22:%7B%22id%22:1,%22title%22:%22regimes,%20persons,%20entities%22%7D%7D 
 
 
 

https://www.un.org/sc/suborg/en/
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Wolfsberg%20FC%20Country%20Risk%20FAQs%20Mar18.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Wolfsberg%20FC%20Country%20Risk%20FAQs%20Mar18.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Wolfsberg%20FC%20Country%20Risk%20FAQs%20Mar18.pdf
https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/2019-08/Basel%20AML%20Index%202019.pdf
https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/2019-08/Basel%20AML%20Index%202019.pdf
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-october-2019.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-october-2019.html
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/regulation-and-supervision/anti-money-laundering/guidance-and-publications/4853287.pdf?la=en
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/regulation-and-supervision/anti-money-laundering/guidance-and-publications/4853287.pdf?la=en
http://www.oecd.org/countries/monaco/listofunco-operativetaxhavens.htm
https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2018-results
https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_Executive_Summary.pdf
https://www.sanctionsmap.eu/#/main?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%22id%22:1,%22title%22:%22regimes,%20persons,%20entities%22%7D%7D
https://www.sanctionsmap.eu/#/main?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%22id%22:1,%22title%22:%22regimes,%20persons,%20entities%22%7D%7D
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 مؤشر الحوكمة التابع للبنك الدولي 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home 
 
 

 مؤشر الدول الهشة/ الضعيفة

http://fundforpeace.org/fsi  
 

 قاعدة بيانات اإلرهاب الدولي 

/https://www.start.umd.edu/gtd 
 

 ليل بشأن العقوبات والحصار والقيودد –الحكومة البريطانيّة 
 2016مارس /آذار 

restrictions-and-embargoes-https://www.gov.uk/guidance/sanctions 

 

 
 

  

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://fundforpeace.org/fsi
https://www.start.umd.edu/gtd/
https://www.gov.uk/guidance/sanctions-embargoes-and-restrictions
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 المراجع

دون سابق  ويجوز ألصحاب الموقع المعنيين تغييرها من االسترشادعلى سبيل  التاليةأدرجت الروابط 

 إشعار:
 

 

 لجنة بازل للرقابة المصرفيّة
 االرشادات الصادرة عن مجموعة بازل الخاصة باإلدارة السليمة والخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 2017يونيو 

  http://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf 

 فاتف -مجموعة العمل المالي 
 التوصيات االربعين

 2017يونيو 

-http://www.fatf

 gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf 

 

 فاتف -مجموعة العمل المالي 
 م الدولي لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهابورقة التقيي

 2010يوليو 
-http://www.fatf

 gafi.org/media/fatf/documents/reports/Global%20Threat%20assessment.pdf 

 

 هيئة إدارة االستثمار بسنغافورة 
 إرشادات تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

-o_assessing_MLhttp://www.imas.org.sg/uploads/media/2015/12/01/1026_IMAS_Guidance_t
 TF_v2.pdf 

 

 الهيئة المالية بسنغافورة
 االرشادات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن الهيئة المالية بسنغافورة 

 2015إبريل 

http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20

and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20the%20Financing
 %20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20April%202015.pdf 

 

 البنك المركزي بنيوزيالند 
 إرشادات تقييم المخاطر 

-assessment-risk-cft-aml-https://fma.govt.nz/assets/Guidance/_versions/3234/110613

 guideline.1.pdf 

 

 مجموعة وولفسبرج

 اهم األسئلة الخاصة بمكافحة غسل األموال والرشوة والفساد

 2015.pdf-FAQs-Assessment-Risk-principles.com/pdf/faq/Wolfsberg-http://www.wolfsberg 
 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Global%20Threat%20assessment.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Global%20Threat%20assessment.pdf
http://www.imas.org.sg/uploads/media/2015/12/01/1026_IMAS_Guidance_to_assessing_ML-TF_v2.pdf
http://www.imas.org.sg/uploads/media/2015/12/01/1026_IMAS_Guidance_to_assessing_ML-TF_v2.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20the%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20April%202015.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20the%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20April%202015.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20the%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20April%202015.pdf
https://fma.govt.nz/assets/Guidance/_versions/3234/110613-aml-cft-risk-assessment-guideline.1.pdf
https://fma.govt.nz/assets/Guidance/_versions/3234/110613-aml-cft-risk-assessment-guideline.1.pdf
http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/faq/Wolfsberg-Risk-Assessment-FAQs-2015.pdf

