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  مقدمة

رهاب لمكافحة غسل األموال وتمويل اإل 2019( لسنة 20حكام القانون رقم )أ بتطبيقبدأ العمل  -1

 2010( لسنة 4العمل بالقانون رقم ) ىلغوهو القانون الذي أ 2019ر سبتمبر اعتبارا من شه

  .لمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب

باشر كما بشكل م بتدابير العناية الواجبة للعمالءاحكاما خاصة  2019لسنة  20تضمن القانون رقم  -2

 (.16( و)15( و)14( و)13وبشكل مرتبط بنصوص المواد )( 12و)( 11( و)10بالمواد أرقام )

نظومة ام بوضع مبهذه االرشادات في إطار مسئولية المؤسسة المالية بااللتز تقرأ وتطبق ويعمل -3

 فعالية.الكفاءة وبال تتسمغسل األموال وتمويل اإلرهاب متكاملة لمكافحة 

 الهدف -1

 ما يلي: إلى تهدف هذه االرشادات

  وذلك  بالعمالء، العناية الواجبةتدابير حول بتوجيهات عمليّة  المؤسسات الماليةتزويد

التعليمات واليومية التي تواجهها المؤسسات المالية لاللتزام بالقوانين تحديات ال مواجهةل

 .وإعطاء أمثلة عن أفضل الممارسات الدوليّة

حيث أنها تمثل توضيحاً ألفضل  استعراض جميع السيناريوهات الممكنة تتضمن هذه اإلرشادات الو

السياسات واإلجراءات واألنظمة  تضعأن  المالية المؤسساتعلى  الممارسات المالية الممكنة، ويجب

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

 عملها ونطاقه ودرجة تعقيده.  

ت ذات تمويل اإلرهاب أو سائر التشريعاو وال تحّل اإلرشادات محّل قانون مكافحة غسل األموال

حكم إطار التي تمسؤولةً عن االمتثال ألحكام التشريعات  المؤسسات الماليةتبقى ودولة قطر الصلة في 

 .ملهاع

 

 بالعمالء العناية الواجبة توصيف تدابير -2

رفة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، معجرائم في سبيل الوقاية من  مؤسسة ماليةيتعيّن على أي 

 رفها.صمصدر أموالها ووجهة  باإلضافة إلىي تمارسه الذوطبيعة العمل  الجهات التي تتعامل معها

ميل وفهم طبيعة العهوية في سبيل تحديد المؤسسات المالية عمليّة تنتهجها  بمثابةالعناية الواجبة تعد و

 ووجهة صرفها. وهي تتضمن ما يلي:  أموالهعمله ومصدر 

 لصادرة ت أو المعلومات االعميل والتحقق من هويّته بواسطة المستندات والبيانا التعرف على

 .ن مصادر موثوقة ومستقلّةع

  د لمستفيافي سبيل التحقق من هويّة  مناسبةالعميل واتخاذ خطوات  منتحديد المستفيد الحقيقي

 )يرجى مراجعة االرشادات الخاصة .رفتها بهواثقةً من مع المؤسسة الماليةبحيث تكون 

 .بالمستفيد الحقيقي(

  يد هويّة في سبيل تحد المناسبةتحديد الجهات التي تعمل بالنيابة عن العميل، واتخاذ الخطوات

 .العمل بالنيابة عن العميلبوالتحقق من أنّهم مفّوضون  هؤالء
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 وسائر الجهات ذات الصلة واألشخاص بهدف الحرص على أالّ  مطابقة بيانات العمالءفحص و 

لدولية اوالعقوبات وقائمة العقوبات المحلية األمم المتحدة  قراراتالمؤسسة المالية تخالف 

 .المؤسسة الماليةأو العقوبات المتصلة بنشاط األخرى التي تفرض 

  تهاعالقة العمل مع العميل وطبيع من المبررالغرض و لمعرفةالحصول على معلومات مناسبة. 

 ذلك مصدر  ن عالقة العمل بما فياتخاذ الخطوات المناسبة من أجل فهم تدفّق األموال الناتجة ع

 .تها النهائيّةاألموال ووجه

  العمليّات مراقبةلعالقة العمل بما في ذلك  متابعة مستمرةإجراء عمليّة. 

 يلبالعمالمؤسسة المالية معرفة مع تتماشى  التي يمارسها العميل األنشطةأن  التأكد من. 

 حدثة متبقى معلوماٍت بشأن العميل  الماليةالمؤسسة المعلومات التي تجمعها أن  التأكد من

 . باستمرار
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 أواًل: متطلبات عامة (أ

 

 بالعمالء  العناية الواجبةتدابير ممارسة  توقيت -3

لمؤسسة االظروف الخاّصة بعالقة  كلّما استوجبت ذلكبالعمالء العناية الواجبة تدابير يجب ممارسة 

 ويعني ذلك ضمناً: بالعميل المالية

  عالقة عمل مع العميل بتأسيسعند البدء. 

 ألف  50 مبلغ  قيمتها اإلجماليّةلعميل عرضي تتجاوز  أو سلسلة عمليات إجراء عمليّة عندما يتم

 .أو فترة متقاربة أو يبدو أنها متربطة أو ما يُعادله بالعملة األجنبيّةلاير قطري 

  لاير قطري 3500عند اجراء أي حوالة برقية من دولة قطر تتجاوز قيمتها سقف 

  العميلب يقع تغيير في البيانات والمعلومات المرتبطةعندما. 

  العميل نشاطعندما يقع تغيير مهّم في. 

  عميلال عنشكوك حول المعلومات المتوفِّّرة  المؤسسة المالية تتوافر لدىعندما. 

  إلرهاب. اغسل األموال أو تمويل ب أو محاولة قيامه في قيام العميل المؤسسة الماليةحين تشتبه 

 بالعمالء في مرحلة الحقة العناية الواجبةتدابير  استكمال حاالت -4

مع  قة العملفي إنشاء عال المؤسسة الماليةعندما تبدأ  بالعمالء يجب استكمال تدابير العناية الواجبة

 كن استكماليمو العناية الواجبةتدابير بأي عمل أو معاملة إلى حين استكمال  القيامالعميل وال يجوز 

 هي: وظروف محددة  في العالقة أثناءتدابير العناية الواجبة 

 عندما يكون ذلك ضرورياً بهدف عدم تعطيل السير الطبيعي لألعمال 

 عاليةعندما تكون مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب محدودة وتتم معالجة هذه المخاطر بف 

  ألول بالعميل.أن يتم االتصال ابعد  اقرب فرصة ممكنةفي بالعمالء لواجبة تدابير العناية ااستكمال 

ستكمالها جبة أو اتطبيق تدابير العناية الواتأجيل عند  وضع قيود مشددةويجب على المؤسسات المالية 

اءات العناية بما في ذلك المتابعة المستمرة واخطار اإلدارة العليا للتأكد من ان إجر ،في مرحلة الحقة

نوعية من العمالء الواجبة قد تم استكمالها فيما بعد ومن الضروري أن يتم تقييد الخدمات التي تقدم لهذه ال

لواجبة في االعناية  تطبيق تدابير وفي حال تعذّر. لحين استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مرضية

 .العميلبإنهاء عالقة العمل أن تنظر في  المؤسسة المالية، يجب على الوقت المناسب

الماليّة  إلى وحدة المعلوماترفع تقرير اشتباه في احتمال كذلك أن تنظر  المؤسسة الماليةويجب على 

 . كما هو موضح أدناه تطبيق إجراءات حظر التنبيهتحرص على  القطرية كما يجب أن

 محدثة  العناية الواجبةأهمية االحتفاظ بمعلومات تدابير  -5

وأن  ظممنت بشكل كافة العمالءأن تقوم بمراجعة المعلومات المتاحة بشأن  المؤسسة الماليةيجب على 

 .محدثة باستمرارتحرص على أن تكون المعلومات 
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ودرجة  العميلملف المرتبطة بفتُحددها درجة المخاطر  وتحديثها هذه المعلومات مراجعة دوريةأّما  

دني على أغرافية وقنوات تقديم الخدمة الخ(، ويجب أن تكون كحد تقييمه )مخاطر المنتج والمنطقة الج

 النحو التالي:
 

 شهر  18-12العمالء مرتفعي المخاطر من  -

 شهر  30-24العمالء متوسطي المخاطر من  -

 شهر  42-36العمالء منخفضي المخاطر من  -

أن وفي كل األحوال يجب أن تكون المستندات الرسمية الخاصة بالعميل صالحة وسارية المفعول، و

جب أن يكما  تحتفظ المؤسسة المالية بسجالت منتظمة تتضمن نسب التحديث لكل فئة من فئات العمالء. 

ات ود تنبيهات على معامالت العميل أو ورود طلبيتم مراجعة وتحديث بيانات العميل في حالة وج

 .لبشأن العمي طلبات معلومات من البنوك المراسلةتلقي معلومات بشأنه من الجهات الرقابية أو 

سسة المؤفي نشاط العمل أو الملكيّة، يجب على  تغيّرفي حال طرأ تغيير على ظروف العميل، مثل و

يق تدابير تطبالحاجة إلى مدى بشأن المناسب القرار  وأن تتخذأن تُراجع تقييم مخاطر العميل  المالية

 عناية واجبة إضافيّة.

كن يما لم سبقا م طبقتهاالعناية الواجبة التي  تدابير على تعتمدأن  المؤسسة الماليةعلى وبشكٍل عام، يجب 

لكن يجب و. الصالحيةمنتهية لديها شكوك بشأن دقّة المعلومات وموثوقيّتها أو في حال أصبحت األخيرة 

رهاب أو اإل تمويلمتصلة مثالً بغسل األموال أو شكوك  العناية الواجبة في حال وردت مراجعة تدابير

  . المعتادوضعه مع  وهو تغيير يتعارضفي حال طرأ تغيير مادي على حساب العميل أو نشاطه 

 :تدابير العناية الواجبةمستندات االعتبارات العامة الخاصة ب -6

صدٍر ممستمدة من أن يتم التحقق من العميل باستخدام المستندات والبيانات والمعلومات اليجب  -

 في وقت الحصول عليها. سارية المفعولويجب أن تكون المعلومات  موثوٍق ومستقلّ 

بات وقانونية بما يتضمن صورة ضوئية من مستند اث تكون المستندات واضحةً ومقروءةً يجب أن  -

 . شخصية العميل

 وهذا و الحصول عليها بصورة غير مشروعةأفضل المستندات هي تلك التي يصعب تزويرها أان  -

ول عليها والمعلومات التي يتم الحصوجوازات السفر  الحكومةيتضّمن بطاقات الهويّة الصادرة عن 

 ومصادروتقارير سنويّة مدقق بها  األخرى وسجالت الشركات التجاريةمن الجهات المستقلة 

 .موثوق فيها خرىمعلومات أ

ض لدى المستندات، يجب أن يتم التحقق منها على يد موظف مفوّ  من ضوئيةعند االستعانة بصوٍر  -

لتحقق. وفي عمليّة ابيانات  توثيقيجب ود األصلي. نالمست االطالع علىيؤّكد على  المؤسسة المالية

صدّق عليها قبول نسخة مفي إمكانية  المؤسسة المالية تنظرمستند أصلي، يُمكن أن  تقديمحال تعذّر 

 أخرى فتكون بمثابة نسخة أصليّة.  رسمية أو أي جهةو أي جهة حكومية العدل أ وزارةمن 

وبطريقة  سبةأن تتخذ الخطوات المنا ،المؤسسة المالية بلغٍة أجنبيّة، يجب على في حال ورد مستند   -

 لماليةالمؤسسة ا. وقد يتولّى ذلك موظف من ومحتواهللحرص على أن تفهم طبيعة المستند  مستقلة

ً عن الجوانب األساسيّة للمست الصادر بها لغةيتحدث ال ند. ويُمكن المستند ويوّفِّر موجزاً خطيّا

 للمؤسسة المالية االستعانة بمصدر خارجي متخصص للترجمة. 
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 السجالتب االحتفاظ -7

ً أعوام  عشراالحتفاظ بمستندات العناية الواجبة المناسبة لمدّة أقلّها  المؤسسات الماليةيجب على  بعد  عاما

 يجوز في المستندات أن تكون الكترونيّة و/أو ورقيّة.وانتهاء عالقة العمل. 

ى أن تتضّمن عن طريق تدابير العناية الواجبة عل التي تم الحصول عليهايجب االحتفاظ بجميع المستندات 

 ما يلي:

 ص ورخ دق عليها رسمياُ مثل جوازات السفر وبطاقات الهويّةسجالّت عن المستندات المصو نسخ أ

 .القيادة أو المستندات المماثلة

 ي عالقة العمل أدلة على مراجعة تطابق اسم العميل مع قوائم العقوبات المحلية والدولية وقت البدء ف

 وبشكل منتظم طوال عالقة العمل

  لمتعلقة بعالقة العملاملفات الحساب ومراسالت. 

  المعقدّة. و عتادةة المعامالت الكبيرة غير المخلفيّ تحديد  مثل المؤسسة الماليةجرته تحليل أأي 

بالمعامالت  الضروريّة الخاّصة االحتفاظ بها جميع المستندات تتضّمن سجالت العناية الواجبة التي يجب

 الجهاتدة من لطلبات المعلومات الوار الفوري االلتزاممن  المؤسسة الماليةالمحليّة والدوليّة لتمكين 

ون بسرعة ومن دبالمعامالت  ةت الخاصضمان إمكانية استرجاع السجالّت والتعليماويجب مختصة. ال

توفر عند  بحيث يمكن انو العملةنوع المعامالت بما في ذلك المبالغ و تركيب بإعادةبما يسمح وتأخير 

 .االجرامي النشاط ضد لالدعاء ليالالضرورة د

 

 ثانيا: مقاييس محددة  (ب

 

  االطبيعي والتحقق منهتحديد هويّة الشخص  -8

ل وتاريخ الشخص الطبيعي من خالل الحصول على االسم الكام هويّةأن تُحدد  المؤسسة الماليةيجب على 

عميل. رة واضحة عن التحمل صوو ينصالحالميالد والجنسيّة باالستناد إلى جواز سفر وبطاقة هويّة 

 لفمأن تنظر في تأثير ذلك في  المؤسسات الماليةلعميل هويّة مزدوجة، يجب على في حال كانت لو

على بالمنهج القائم " الخاصةمراجعة اإلرشادات يرجى مخاطر العميل )لمزيٍد من المعلومات، 

 المخاطر"(.

يِّّن وفي حين قد يكون الحصول على مستندات تُب ،عند اإلمكان من عنوان سكن العميل ويجب التحقق

 :التاليةيُمكن االستعانة بأي من المستندات العنوان السكني صعباً في قطر، 

 عقد إيجار سكني. 

 إيصال صادر عن كهرماء. 

  .كتاب من صاحب عمل العميل 

من معلوماٍت  تتحققأن  المؤسسة الماليةعلى  يتعينوإذا لم يكن التحقق من عنوان سكن العميل ممكناً، 

 أخرى مثل عنوان البريد أو عنوان العمل وذلك بحسب درجة المخاطر التي يمثِّّلها العميل. 
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كون تويجب على المؤسسة المالية الحصول على وثائق تحقق مماثلة للعمالء غير المقيمين ويجب أن 

لتي يتواجد تحقق في الدولة اتم الحصول عليها معتمدة على ما هو متاح من وثائق يطبيعة الوثائق التي 

 فيها العميل مثل فواتير الخدمات.... إلخ.

  اأو الترتيب القانوني والتحقق منه االعتباريهويّة الشخص  التعرف على -9

تيب أو تر اعتباريالعميل الذي يكون بمثابة شخص  تتعرف على هويةأن  المؤسسة الماليةيجب على 

ات الضروريّة . وتتضّمن المعلوموملكيّته وهيكليّة الرقابة عليه هقانوني وأن تعمل على فهم طبيعة عمل

 لهذه الغاية ما يلي:

  ت وهو مثب الشخص االعتباري أو الترتيب القانونياالسم، الشكل القانوني وإثبات عن وجود

من  أو أي مستندات أخرى ومستند تأسيس الترتيب القانونيبموجب شهادة تأسيس واتفاق شراكة 

 ووضعه الحالي. ه القانونيوشكل اسم العميل يُثبتمعتمد وموثوق فيه  مصدر مستقل

  لقانونية وتخضعه لاللتزامات االشخص المعنوي أو الترتيب القانوني عمل الصالحيّات التي تنّظم

( التوقيعواألشخاص المفوضين ب والسجل التجاري األساسيونظامها عقد التأسيس  )مثالً  والرقابية

ً  نين الذين يشغلونالمع شخاصأسماء اال باإلضافة إلى الشخص  لدى رفيع المستوى منصباً إدارّيا

 وأمين باريالكيان االعتالمعنوي أو الترتيب القانوني )مثالً مدراء إداريين رفيعي المستوى لدى 

 (.واألوصياء أو األمناء ومؤسس الصندوق الصندوق

  ل ومكان العمل األساسي )في  حال اختالفه(. عنوان المكتب المسجَّ

اجبة التي قد العناية الو تدابير حول معلومات باإلضافة إلىأمثلة عن نوع العميل  1يتضّمن الملحق رقم 

 .ترغب المؤسسة المالية في اتخاذها

منهج القائم وفق إجراءات ال الضروريّةوالعملية أن تتخذ الخطوات المنطقيّة  المؤسسة المالية يجب على

طر على نسبة إذا كان يملك أو يسيلتحقق من هويّة المستفيد الحقيقي للتعرف على العميل وا على المخاطر

تخدم نسب % أو أكثر من الكيان االعتباري وفي الحاالت األكثر خطورة يمكن للمؤسسة المالية أن تس20

 .اقل من النسبة المشار إليها وذلك للحد من أي مخاطر قد تكون مرتبطة بالعميل

 االعتباريص الشخ منالمستفيد الحقيقي هوية الضروريّة لتحديد و التي تم التحقق منهالمعلومات تتضّمن ا

 ما يلي:

  يسيطر فيالذي  االعتباريهويّة األشخاص الطبيعيين الذين يُمارسون السيطرة على الشخص 

 .االعتباريفي الشخص على هيكل الملكية  النهاية

  أخرى  من خالل سبلٍ  االعتباريهويّة األشخاص الطبيعيين الذين يُمارسون السيطرة على الشخص

 .ملكيّةيُمارس السيطرة من خالل الالشخص الطبيعي الذي  التعّرف علىفي حال لم يكن باإلمكان 

  عّرفالتهويّة الشخص الطبيعي الذي يتولّى منصب المسؤول اإلداري؛ في حال لم يكن باإلمكان 

 الملكيّة أو أي طريقٍة أخرى. الشخص الطبيعي الذي يُمارس السيطرة من خالل  على

 ب قانوني فهي:من ترتيالمستفيد الحقيقي هوية الضروريّة لتحديد و التي تم التحقق منهاأّما المعلومات    
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 ن والمستفيد)في حال وجوده(،  ضامنال/ المتصرفين األمناء//األوصياءهويّة  –مان ئتسصناديق اال

ل )من خالعلى الصندوق  فاعلة نهائيةوأي شخص طبيعي آخر يُمارس سيطرة  درجة استفادتهمأو 

 .سلسلة رقابة أو ملكيّة(

  لما سبق  هويّة األشخاص في مناصب مناسبة أو مماثلة -ع أخرى من الترتيبات القانونيّة أنواأي

 1.ذكره

 

 الهويّة  للتحقق من موثوقةمعلومات ستخدام مصادر ا -10

تحقق ة من أجل الأن تقبل غير المستندات الصادرة عن مصادر رسميّ  المؤسسات الماليةال يجب على 

 أو الترتيب القانوني.االعتباري أو وجود الشخص عمل طبيعة من الهويّة أو 

ن أعلى  ةاألصلي التعرف اتمستنداالطالع على ب المؤسسة الماليةيجب أن يقوم موظف من موظفي و

من سخة في حال لم يكن باإلمكان االحتفاظ بنو. اتالمستند من تلك بنسخةٍ  المؤسسة الماليةتحتفظ 

وأي  اتندأن تدّون رقم التعريف التسلسلي الخاص بالمست المؤسسة المالية، يجب على التعرف اتمستند

فاظ بنسخة سيئة. ويجب تسجيل سبب استحالة االحت ةٍ حالبأو  ةممّزق كأن تكون ابحالتهمعلومات متصلة 

 . اتعن المستند

 يعتمدهلذي األصل" ا االطالع علىنسخ بطاقات الهويّة األصليّة مقروءةً وتحمل ختم "بعد يجب أن تكون 

 ابقها معطال يجب استالم نسخ غير مصادق عليها مباشرة من العميل ما لم يكن الموّظف قد والموّظف. 

 .منسوخةنسخ ال يجب قبول و. صلي وبالتالي يستطيع إثبات صّحتهاألالمستند ا

روف ي ظعلى المخاطر من أجل التحقق من هويّة األشخاص الطبيعيين ف المنهج القائميجب اعتماد و

 .دة واستثنائيةمحد

 (PEPs)المخاطر سياسيّون ممثلو الشخاص األ -11

الدولة  وظائف عليا عامة سواء في لهماالشخاص السياسيون ممثلو المخاطر هم األفراد الذين أسندت 

دارة إلأنظمة مناسبة  تضعأن  المؤسسات الماليةيجب على أو في دولة أجنبية أو في منظمة دولية و

هو شخص  نهمأو المستفيد الحقيقي  المسيطرة عليهأو الجهة المخاطر تسمح بتحديد ما إذا كان العميل، 

 لمخاطر.لسياسي ممثل 

سي ممثل الشخص السيا هوية تحديد عندوالمناسب  السليم تتخذ القرارأن  المؤسسة الماليةيجب على و

 المعلومات من مصادر مختلفة مثل: والحصول علىالمخاطر 

 معلومات من العميل. 

  المحليالمعلومات المتوافرة عن العميل على المستوى. 

 بحث بواسطة االنترنت. 

  التجارية الخاصةالتي تقدمها الشركات بيانات القواعد . 

                                                
. لمزيد من التفاصيلاالمستفيد الحقيقي، بما في ذلك المستفيد من وثائق التأمين على الحياة تتضمن الورقة االرشادية الخاصة ب 1

 الشخص المعنوي والترتيبات القانونيّة". من"المستفيد الحقيقي 
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تي تقدمها القواعد البيانات  فيالمعلومات المتاحة بمحدودية  علمعلى  المؤسسات الماليةيجب أن تكون 

ً . وال يجب أن يكون ورود االسم في قاعدة البيانات أو غيابه الشركات التجارية الخاصة  عن إجراء مانعا

مخاطر حيث يجوز لمقدمي قواعد البيانات استخدام التعريف بالشخص السياسي ممثل ال ،بحوث إضافيّة

 .المالية المؤسسةالذي يختلف عن التعريف الذي تعتمده 

 و ال.لمخاطر ألممثل  سياسيّ  شخص العميلأسباب اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان  توثيقيجب أن يتم 

ك قبل سواء كان ذل األجانب األشخاص السياسيين ممثلي المخاطرالعمالء على أنهم من  تصنيفمتى تم 

 اجبة مشددةعناية وتدابير  تطبيق، يجب البدء في عالقة العمل أو متى تم اكتشاف ذلك خالل عالقة العمل

 بما في ذلك:

  واصلة العالقة ممراجعة سنوية والموافقة على الحصول على موافقة اإلدارة العليا إلقامة العالقة )أو

 .(الحاليينبالنسبة إلى العمالء أو إنهائها 

 قيقيين منهللعميل أو المستفيدين الح أجل تحديد مصدر الثروة واألموال اتخاذ تدابير منطقيّة من. 

  معهم. العملمستمّرة لعالقة  متابعة ومراقبةإجراء عمليّة  

ة من قبل أو الذين أسندت اليهم وظيفة بارز السياسيين ممثلو المخاطر المحلييناألشخاص أما في حالة 

القة العمل عمنظمة دولية سواء تم تصنيفهم كذلك قبل البدء في عالقة العمل أو متى تم اكتشاف ذلك خالل 

يتم تطبيق  ليةعا وفي حالة وجود مخاطرفإنه باإلضافة إلى تطبيق تدابير العناية الواجبة االعتيادية تجاههم 

 تدابير العناية الواجبة المشددة المشار إليها أعاله.

لى أفراد عطبق التدابير اإلضافيّة الخاّصة بالشخص السياسي ممثل المخاطر يجب أن توفي كافة الحاالت 

مسؤول  نيّ المع الشخصت . وعند تحديد ما إذا كانوفقا لما هو وارد أعاله العائلة والمسؤول القريب منه

 ثلأن تنظر في عوامل م المؤسسة الماليةالشخص السياسي ممثل المخاطر، يجب على ومرتبط بقريب 

لكيّة عمل مشخص السياسي )مثالً هل لديهما بال األخير ارتباطأو درجة  يهدرجة تأثير الشخص السياسي عل

الحصول  العامة ويتم صادرالمعلى المعلومات المتاحة من  تعتمدأن  للمؤسسة الماليةيجوز ومشتركة(. 

 العميل.  من خالل التواصل مععلى المعلومات 

 التي ال تتم وجها لوجه عالقات العمل  -12

يتضّمن  . وهذاقد تحمل درجة مرتفعة من المخاطرالتي ال تتم وجها لوجه هي عالقات عالقات العمل  إن

عليمات توالمعامالت التي تقوم بها بموجب  مع العمالء المؤسسة المالية تؤسسهاعالقات العمل التي 

أو الرسائل  لهاتفبواسطة البريد االلكتروني والبريد والفاكس أو اأو يُعطيها العمالء على شبكة االنترنت، 

 .النصية

 ترتبطوف فهي هذه الظرالعميل في من أجل التحقق من هويّة  المؤسسة الماليةأّما التدابير التي ستتخذها 

 مخاطر العميل.وتج أو الخدمة وخصائصه بطبيعة المن

قييمات تأن تجري  المؤسسة الماليةحين يتم التحقق من الهويّة من دون اتصاٍل وجهاً لوجه، يجب على 

اتخاذ في ثّل اإلضافيّة فقد تتم اإلجراءاتانتحال الشخصّية. أّما  مخاطرإضافيّة إلدارة  وإجراءات فحص

 منتظمةورة بص المؤسسة الماليةعمليّات تقوم بها  لمكافحة االحتيال وهيتدابير وإجراءات قوية ومحكمة 

 تتضمن ما يلي: يمكن أن والتي التي تطبقهاكجزٍء من اإلجراءات 
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  على الرقم الذي يُمكن التحقق منهاالتصال الهاتفي بالعميل في مكان السكن أو العمل. 

 متاحة ة الموقع أو أي وسيلة أخرىزيارالتأكيد على عنوان العميل من خالل تبادل المراسالت و. 

 لعمل على بناًء على موافقة العميل يتم التأكيد بواسطة اتصال هاتفي على وضع العميل مع صاحب ا

 .احب العمل المدرج في دليل الهاتفرقم عمل ص

 ثة التأكيد على تفاصيل متصلة براتب العميل من خالل طلب الحصول على كشوفات مصرفيّة حدي

ً  عنصادرة   .مصرٍف آخر، حين يكون ذات متاحا

  ألموال التي باستخدام ا بالمؤسسة الماليةالطلب من العميل القيام بإيداع أّولي في الحساب الخاّص

 .  إن أمكن يملكها العميل في حساٍب له لدى مصرٍف آخر في دولة قطر

أكثر كون قد تاسطة االنترنت لطلبات والمعامالت التي تتم بوا تدرك أنن أ المؤسسات الماليةعلى يجب 

امها عبر وأن تلك المخاطر يمكن أن تكون مضاعفة إذا اقترن اتمخطورةً من تلك التي تتم وجهاً لوجه 

 :يليالمخاطر ما تلك ومن  االنترنت ولم تتم وجها لوجه

 في أي زمان ومن أي مكان المؤسسة الماليةبه إلى  تسهيل الوصول غير المسموح. 

  قيقفحص وتدها كلفة إضافة أو مخاطر ليم طلبات وهميّة عديدة ال تترتب عتقديعمليّة تسهيل. 

 غياب المستندات الماديّة. 

  .سرعة المعامالت االلكترونيّة 

 

 مصدر الثروات ومصدر األموال  -13

القات مخاطر العميل وطبيعة ع ملف أن تتخذ خطوات منطقيّة تتماشى مع المؤسسة الماليةيجب على 

لطلب وفي حال ما إذا كان العميل مقدم ا ر ثروة العميل ومصدر أموالهدالعمل من أجل تحديد مص

دام منخفض المخاطر يجب على المؤسسة المالية التحقق من مصدر ثروة وأموال مقدم الطلب باستخ

 .تواالحتفاظ بتلك السجالموثوقة ومستقلة معلومات وبيانات مصادر 

يعني  ذااألصول(. وه إجمالييُقصد عادةً بمصدر الثروة مصدر ثروة العميل والمستفيد الحقيقي )أي 

لتي يملكونها. ا األصولتحديد  ال يعني الطريقة التي اكتسب بها العميل والمستفيد الحقيقي الثروة وهذا

لمستفيد ثروة المتوقّعة للعميل واالالمعلومات المتّصلة بمصدر الثروات إلى حجم أن تُشير يجب و

 األصولأن معلومات محددة بش للمؤسسة الماليةالحقيقي وطريقة كسب الثروة. ومع أنّه قد ال تتوفّر 

لعميل اأو تمّر من خاللها، فقد يكون باإلمكان الحصول على معلومات عامة من بها التي ال تودع 

طقيّة والمناسبة . ومن األمثلة عن السبل المنحة للعامةالمتاوقواعد البيانات التجاريّة وسائر المصادر 

 لةاالثباتات المتص مثل ذات الصلة المعلومات والمستنداتعلى  الحصوللتحديد مصدر الثروات 

ال كان وصيّة )في حال منة ونسخ ةونسخ عن السندات االئتمانيّة والحسابات المدقق بصكوك الملكية

 بيعألموال ال الملكيّة )في حال كان مصدر الثروة أو قومستندات ن ة أو األموال ميراثاً(ورمصدر الث

 المصرفيّة. وكشوف الحساباتمملكات(، وتفاصيل الراتب، والعائدات الضريبيّة 

أخرى يستخدمها العميل كجزٍء من عالقة العمل  أصولِّ وال، مصدر أموال محددة أو يُقصد بمصدر األم

عالقة العمل(.  كجزء منة، أو التي يتم تحويلها ع)مثل المبالغ المستثمرة، المود المؤسسة الماليةمع 

أن  المؤسسة الماليةأن تكون األموال من عائدات الجريمة، يجب على  مخاطرالحدّ من  وحتى يمكن

ا من دون االكتفاء بتحديد المؤسسة الماليّة التي جرى منها تحويل األموال. أمّ  مصدر األموالتنظر في 
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العميل  التي يمثلها بالمخاطرالضروريّة لتحديد مصدر األموال ونطاقها فرهن   االستفساراتطبيعة 

 وبطبيعة المعاملة. 

 العناية الواجبةتدابير نطاق  -14

العميل بصورة تدابير العناية الواجبة الخاّصة ب تتأكد من قيامها بتطبيقأن  المؤسسة الماليةيجب على 

وات العناية . أّما خطالمؤسسةعالقة العمل مع وطبيعة  يمثلها العميلراعي المخاطر التي ي كافية وبشكل

 لرجوع إلىويمكن االعميل.  يمثلهابالمخاطر التي  مرتبطةفهي  المؤسسة الماليةالواجبة التي تتخذها 

 ل تفصيلي.شكبالعميل يمثلها المخاطر التي  لتقييم على المخاطر"بالمنهج القائم " الخاصةرشادات اإل

في  ماليةالمؤسسة ال تنظر، يُمكن أن يمثل درجة منخفضة من المخاطرحين يتم تقييم العميل على أنّه 

يجب  المخاطر،عي مرتف. وبالنسبة إلى العمالء األساسية العناية الواجبةتدابير تطبيق االكتفاء بإمكانيّة 

باإلضافة ه أن تتخذ بعض الخطوات المفّصلة المتصلة بكيفيّة فهم العميل ومعرفتالمؤسسة المالية على 

 الواجبة المشددة.  تطبيق تدابير العناية إلى

 العناية الواجبة المبّسطةتدابير  -15

لعناية اتطبق تدابير أن  للمؤسسة المالية، يجوز المخاطر منخفضالعميل على أنّه  تم تقييمفي حال 

وال أو تمويل ماأليجب عدم ممارسة العناية الواجبة المبّسطة في حال االشتباه بغسل والواجبة المبّسطة. 

ضي المخاطر ويجب أن تأخذ تدابير العناية الواجبة المبسطة في االعتبار طبيعة العمالء منخف اإلرهاب.

قط أو ت مبسطة عند قبول العمالء فمثل تطبيق إجراءاتماشية مع عناصر تقييم المخاطر )وأن تكون م

عمل عميل خاضع طبيعة في حال طرأ تغيير جوهري على و عند تطبيق بعض إجراءات المتابعة(،

عميل وعند مراجعة المخاطر التي يتعّرض لها ال المؤسسة الماليةعلى يجب ، المبّسطةللعناية الواجبة 

لظروف ا متناسبة معتلك التدابير لضمان أن تكون المطبقة العناية الواجبة تدابير  رفع درجةالحاجة 

 .لملف العميل المتغيّرة

 تدابير العناية الواجبة المبّسطة: الحاالت التي يمكن فيها يلي أمثلة عن فيماو

 في ةرقابي جهةالبحث في سجل عام متوفر لدى  التحقق من المعلومات المتصلة بالعميل من خالل ،

 .رقابية هةمن ج حال خضع العميل لترخيٍص 

 ون في البورصة وتك أسهمهاهويّة المساهم أو المستفيد الحقيقي في شركة مدرجة  التحقق من

العميل أو من  عنمن خالل الحصول على المعلومات من سجل عام  إلجراءات اإلفصاحخاضعة 

 .موثوقةمصادر أخرى 

  عالقة العمل تأسيس عندالتحقق من هويّة العميل أو المستفيد الحقيقي. 

 ثوق فيه مصدر واحد موعلى االعتماد  مثل إلجراء عمليّة التحققحجم المعلومات الضروريّة  تقليل

 .وحيد مصداقيّة واستقالليّة أو على مصدر بياناتيتمتع بو

 بدالً من  العميل التي يقدمهانوعيّة المعلومات أو مصدرها مثالً الموافقة على المعلومات  تعديل

 .المستفيد الحقيقيستقل عند تحديد مصدٍر م

 العناية الواجبة في عالقة العمل مراجعة تدابير تعديل دورية. 

  ومتابعتها المعامالت الرقابة على دورية وشدةتعديل  . 
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 العناية الواجبة المشددةتدابير  -16

تطبق أن  المؤسسة المالية، يجب على يمثل درجة عالية من المخاطرعلى أنّه  تم تصنيف العميلفي حال 

 العناية الواجبة المشددة. تدابير

 العناية الواجبة المشددة ما يلي: علىومن األمثلة 

 ومستقلّةموثوق فيها ستخدام مصادر معلومات متعددة التحقق من المعلومات با. 

 ن م أخرى ومعلومات األصولعميل )مثالً المهنة وحجم الومات إضافيّة بشأن لعالحصول على م

بصورة قي بحث على االنترنت الخ( وتحديث بيانات العميل والمستفيد الحقيالقواعد بيانات عامة و

 .مستمرة

  الغرض األصلي لعالقة العملالحصول على معلومات إضافيّة بشأن. 

 صدر األموال أو مصدر ثروة العميلالحصول على معلومات بشأن م. 

  ق أن معامالت التي سبأو ال التي يطلبها العميلالمعامالت  أسبابالحصول على معلومات بشأن

 .أُجريت

  جدإن و لدى مصرٍف آخر في قطراشتراط أن تجري المعاملة األولى بواسطة حساب باسم العميل. 

 االستمرار فيهاأو  العملعالقة في بدء الموافقة اإلدارة العليا على  طلب الحصول على. 

  يار أنواع عالقة العمل من خالل زيادة عدد الضوابط وتوقيتها واخت متابعة ومراقبةتعزيز عمليّة

 أو أنماط محددة من المعامالت التي تقتضي مراجعةً إضافيّةً. 

 

 مع قوائم العقوبات العمالء مطابقة بيانات -17

ً من معرفة العميل. ويجبمع قوائم العقوبات العمالء  مطابقة بياناتيُعتبر  فحص أسماء  جزءاً اساسيّا

 وبدوريةة وبصورة مستمرّ مع قوائم العقوبات الدولية والمحلية في بداية عالقة العمل  العمالء وبيانات

 .مع توثيق هذه اإلجراءات وحفظها في ملف العميل ،العميلتأخذ في االعتبار درجة مخاطر 

الّ تتعامل فهو الحرص على أبالمؤسسة المالية العمالء  مطابقة أسماء وبياناتأّما الهدف األساسي من 

سسة المؤويجب على  .العقوبات قوائممع أشخاٍص أو منّظمات واردة أسماؤهم على  المؤسسة المالية

 ض لها العميللمخاطر التي يتعرّ معلوماٍت أخرى يُمكن أن تؤثِّّر في اأي التحقق من  تعمل علىأن  المالية

 رفي إن أمكنسمعة العميل في القطاع المالي والمصعلى سبيل المثال، التقارير اإلعالميّة والتحقق من ف

بعض  ا توفِّّروالتي قد تكون مفيدةً في إعداد نبذة كافية عن العميل. وعادةً م عمالوتقارير متصلة باأل

كما يجب على  عن بعض األشخاص المدرجين على قوائم العقوباتبيانات  الشركات المتخصصة

بات وممارسة االلتزام بتطبيق العقورتبة عن عدم تالعقوبات المالمؤسسات المالية أن تأخذ في اعتبارها 

 . المراقبة والفحص المستمرينعمليّات 

عقوبات تجاريّة واقتصاديّة في سبيل استهداف بعض الدول األجنبيّة بفرض الدول والكيانات الدوليّة  قامت

ويتعين على كافة بنشر أسلحة الدمار الشامل.  تي تقومتّجار المخدّرات والجهات الواإلرهابيين و

االلتزام بالعقوبات الصادرة عن األمم المتحدة وقوائم قطر دولة العاملة في  الماليةالمؤسسات المالية 

عتبار أن تأخذ بعين اال المؤسسات الماليةعلى ب ولكن يجبشكل فوري ودون تأخير، العقوبات المحلية 

فعلى سبيل المثال ال الحصر فإن بعض العقوبات تتعلق بنطاق أعمالها قد التي خرى الدولية األ عقوباتال
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الواليات المتحدة األمريكية تكون بمثابة عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية تعمل  تفرضهااألحادية التي 

أو لديها عالقات عمل معها وتعد المخاطر  في دول أخرى مرتبطة باألطراف الخاضعة للعقوبات

المرتبطة بالعقوبات واحدة من الدوافع الرئيسية لتجنب المخاطر ومن ثم فإنه من الضروري معرفة 

العقوبات األمريكية نظرا إلى الطبيعة الحساسة لعالقات المراسلة المصرفية التي يتم تنفيذها بعملة الدوالر 

 األمريكي.

رات بإدراج لمكافحة اإلرهاب فإن النائب العام يقوم بإصدار قرا 2019لسنة  27رقم وبناء على القانون 

نة الوطنية أسماء اشخاص وكيانات على قوائم العقوبات المحلية وفق معايير محددة بالقانون وتقوم اللج

ل خال لمكافحة اإلرهاب بنشرها على الموقع االلكتروني لتسهيل تطبيقها ويمكن مراجعة األسماء من

 االطالع على الرابط التالي:

https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/list_main/!ut/p/a1/hY5Nj4IwEIZ_i4dem

-hTKLZd9u8vEj3punOaefPMkxcYJMBKXoucW6FKLm83GxwXYbHi541VAyriR0iEXkzNsl

-rSwKWhv1jPcbfZLWfu1qcYdRsgbYB

-EM59d4WRP4w_GoAG8WAfUMTuf_8HYC3yztAC

-Md4CEtguVSntm7qlafeKAems69MZ9r51k18trYyE4IEK6Utl06hhJOr2rlygj

-fmaWC2le-VeeQEo2k8JSiFsceCi_K

/FBIS9nQSEhc_KWEietFAVCV76sg69TucXNkj08A!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0 

 

يع الدول زمةً لجمتكون قرارات مجلس األمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ملو

وجب ولة عضو في األمم المتحدة. وعليه، تنطبق العقوبات المفروضة بموقطر دبشكل فوري  األعضاء

 العاملة في قطر.  المؤسسات الماليةقرارات مجلس األمن على 

 1526و 1455و 1390و 1333و 1267منشأة بموجب القرارات لجان مختلفة مجلس األمن  شكل

. لعقوباتالمدرجين على قوائم ا الصادرة عن مجلس األمن والتي تحدد األفراد والكيانات 1735و 1617و

عليها  العثور الموّحدة التي يُمكن القائمة علىيالت دبصورة مستمّرة وترد التع القائمةيتم تحديث هذه و

 يلي:  فيماعلى موقع األمم المتحدّة 

ted.https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolida

xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated.xsl 

النظر  حظر التعامل مع األشخاص المدرجين في قوائم العقوبات الدولية يجب أن تتم بغض تإن إجراءا

ف إلى عن المخاطر التي يمثلها العميل حيث أن إجراءات مطابقة أسم عميل على قوائم العقوبات يهد

 . تطبيق اإلجراءات بشكل وقائي

وذلك قبل  العقوبات ذات الصلةقوائم  معالعمالء بمطابقة أسماء أن تقوم  المؤسسات الماليةيجب على و

أسماء لى عاجراء أي تعديالت  المطابقةعمليّة  تراعيعمل وطوال مدّة العالقة. ويجب أن البدء عالقة 

العمالء  ) مثل أي تغييرات في أسماء خاصة الكيانات العقوبات وبيانات األشخاص المدرجين على قوائم

 .و المساهمين الرئيسين أو اسم الكيان(أو المدراء أو المسيطرين على الكيان أ

تم المعامالت مع كيانات  مثلالمعامالت المحظورة ) لمراقبةأنظمةً  المؤسسات الماليةويجب أن تضع 

سائر التي تدرج على قوائم العقوبات المحلية أو قرارات مجلس األمن ذات الصلة أو  ادراجها وفق

https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/list_main/!ut/p/a1/hY5Nj4IwEIZ_i4dembHi541VAyriR0iEXkzNslhTKLZd9u8vEj3punOaefPMkxcYJMBKXoucW6FKLm83GxwXY-rSwKWhv1jPcbfZLWfu1qcYdRsgbYB-EM59d4WRP4w_GoAG8WAfUMTuf_8HYC3yztAC-Md4CEtguVSntm7qlafeKAems69MZ9r51k18trYyE4IEK6Utl06hhJOr2rlygj-VeeQEo2k8JSiFsceCi_K-fmaWC2le-c_KWEietFAVCV76sg69TucXNkj08A!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/list_main/!ut/p/a1/hY5Nj4IwEIZ_i4dembHi541VAyriR0iEXkzNslhTKLZd9u8vEj3punOaefPMkxcYJMBKXoucW6FKLm83GxwXY-rSwKWhv1jPcbfZLWfu1qcYdRsgbYB-EM59d4WRP4w_GoAG8WAfUMTuf_8HYC3yztAC-Md4CEtguVSntm7qlafeKAems69MZ9r51k18trYyE4IEK6Utl06hhJOr2rlygj-VeeQEo2k8JSiFsceCi_K-fmaWC2le-c_KWEietFAVCV76sg69TucXNkj08A!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/list_main/!ut/p/a1/hY5Nj4IwEIZ_i4dembHi541VAyriR0iEXkzNslhTKLZd9u8vEj3punOaefPMkxcYJMBKXoucW6FKLm83GxwXY-rSwKWhv1jPcbfZLWfu1qcYdRsgbYB-EM59d4WRP4w_GoAG8WAfUMTuf_8HYC3yztAC-Md4CEtguVSntm7qlafeKAems69MZ9r51k18trYyE4IEK6Utl06hhJOr2rlygj-VeeQEo2k8JSiFsceCi_K-fmaWC2le-c_KWEietFAVCV76sg69TucXNkj08A!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/list_main/!ut/p/a1/hY5Nj4IwEIZ_i4dembHi541VAyriR0iEXkzNslhTKLZd9u8vEj3punOaefPMkxcYJMBKXoucW6FKLm83GxwXY-rSwKWhv1jPcbfZLWfu1qcYdRsgbYB-EM59d4WRP4w_GoAG8WAfUMTuf_8HYC3yztAC-Md4CEtguVSntm7qlafeKAems69MZ9r51k18trYyE4IEK6Utl06hhJOr2rlygj-VeeQEo2k8JSiFsceCi_K-fmaWC2le-c_KWEietFAVCV76sg69TucXNkj08A!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/list_main/!ut/p/a1/hY5Nj4IwEIZ_i4dembHi541VAyriR0iEXkzNslhTKLZd9u8vEj3punOaefPMkxcYJMBKXoucW6FKLm83GxwXY-rSwKWhv1jPcbfZLWfu1qcYdRsgbYB-EM59d4WRP4w_GoAG8WAfUMTuf_8HYC3yztAC-Md4CEtguVSntm7qlafeKAems69MZ9r51k18trYyE4IEK6Utl06hhJOr2rlygj-VeeQEo2k8JSiFsceCi_K-fmaWC2le-c_KWEietFAVCV76sg69TucXNkj08A!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/list_main/!ut/p/a1/hY5Nj4IwEIZ_i4dembHi541VAyriR0iEXkzNslhTKLZd9u8vEj3punOaefPMkxcYJMBKXoucW6FKLm83GxwXY-rSwKWhv1jPcbfZLWfu1qcYdRsgbYB-EM59d4WRP4w_GoAG8WAfUMTuf_8HYC3yztAC-Md4CEtguVSntm7qlafeKAems69MZ9r51k18trYyE4IEK6Utl06hhJOr2rlygj-VeeQEo2k8JSiFsceCi_K-fmaWC2le-c_KWEietFAVCV76sg69TucXNkj08A!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/list_main/!ut/p/a1/hY5Nj4IwEIZ_i4dembHi541VAyriR0iEXkzNslhTKLZd9u8vEj3punOaefPMkxcYJMBKXoucW6FKLm83GxwXY-rSwKWhv1jPcbfZLWfu1qcYdRsgbYB-EM59d4WRP4w_GoAG8WAfUMTuf_8HYC3yztAC-Md4CEtguVSntm7qlafeKAems69MZ9r51k18trYyE4IEK6Utl06hhJOr2rlygj-VeeQEo2k8JSiFsceCi_K-fmaWC2le-c_KWEietFAVCV76sg69TucXNkj08A!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated.xsl
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated.xsl
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 كما يجب عليها. مطابقة األسماء فوراً ودون تأخيرعمليّة ذات الصلة(. ويجب أن تتم األخرى العقوبات 

الخاّصة األصول والموجودات بتجميد األموال أو سائر أيضا أو سابق إنذار  أن تقوم ومن دون تأخير

وحدة إخطار . ويجب الساريةعلى ضوء القوانين واألنظمة  إدراجهموالكيانات الذين جرى  باألشخاص

االلتزام بتطبيق التعليمات الخاصة  المؤسسة المالية. ويجب على اشتباهتقرير  رفعو المعلومات المالية

 . بحظر التنبيه

بعد بدء  االسم مطابقةإجراء عمليّة ويجب أن يتم مطابقة األسماء قبل البدء في عالقة العمل حيث أن 

الجهات التي بذات الصلة في دولة قطر والمتصلة  والتعليماتالقوانين  مخالفةقد يؤدّي إلى عمل العالقة 

 اراخط، وجب عليها على الفور مخالفاتوجود أي  المؤسسة الماليةجرت معاقبتها. وفي حال أيقنت 

 .المعنيّةالسلطات وحدة المعلومات المالية و

 لي:يا مااللتزام ب تضمنأن تضع السياسات واإلجراءات والضوابط التي  المؤسسات الماليةيجب على 

 مطابقة األسماء مع قوائم العقوباتعمليّة  دورية. 

  ت )بما في األفراد والكيانا أسماء مطابقةفي سبيل  المؤسسة الماليةمصادر المعلومات التي تستخدمها

 .مات المتصلة باألفراد والكيانات(ذلك قواعد البيانات المستخدمة لتحديد المعلو

  المؤشراتومتابعة االنذارات و المطابقةبالموظفين المعنيين بعمليّة  الخاصةاألدوار والمسؤوليّات 

 .وتحديثها بشكل مستمروحفظها إذا اقتضى األمر ذلك ومراجعتها 

 مع توثيق  ) أن تحدد المؤسسة المالية اإلجراءات الواجب اتخاذها في حالة التطابق ونسبة هذا التطابق

ذه النسب هالنسبة التطابق التي تستخدمها المؤسسة عند مراجعة األسماء مع القوائم ومبررات استخدام 

 التي يجب أن يتم اتخاذها بشأنها. واالجراءات بالتحديد(

  خص أو اإلجراءات الواجب اتخاذها عند التحقق الكامل من تطابق اسم الش تحدد المؤسسة الماليةأن

الجهات الية واإلدارة العليا بالمؤسسة المالية ووحدة المعلومات المالكيان مع قوائم العقوبات وإخطار 

 . ذات الصلة بالحالةالرقابية 

 اص صول الخاصة باألشخالخطوات التي يجب اتخاذها لتجميد و/أو منع التعامل على الحسابات واأل

 والكيانات الخاضعة للعقوبات

به  وبكافة األشخاص المرتبطين الخاصة بهالمعلومات التعرف على العميل  تيجب ان تتضمن إجراءا

اعدة بيانات في ق كافة تلك المعلومات يجب إدخالو ن منهحقيقيال ينمستفيدالووالذين يتصرفون نيابة عنه 

 لعقوبات.لالعمالء الفعليين الذين يخضعون  تحديد في المؤسسةيُساعد أن حيث أن ذلك من شأنه  العميل

ذه األنظمة التلقائيّة ولكن يجب الحرص على أن تكون هالمطابقة استخدام أنظمة  للمؤسسات الماليةيجوز 

ع األسماء من كافة وتلتزم المؤسسات المالية بإلغاء التجميد ورف، مستمرة صورةويتم تحديثها بمالئمةً للغاية 

ن عدم تطابق القوائم إذا ما تم ادراج الشخص أو الكيان بطريق الخطأ نتيجة تطابق كاذب أو بعد التحقق م

لية الموجهة القوائم الصادرة بموجب قرارات مجلس األمن الخاصة بالعقوبات المااسم الشخص أو الكيان مع 

 .وذلك وفقا للمنهجية الصادرة من النائب العامأو القوائم المحلية يل انتشار التسلح وتمو

 المؤسسةبعين االعتبار طبيعة مخاطر المطابقة في عمليّة  أن تأخذ األنظمة الفنية المستخدمةيجب 

 التلقائيّةالمطابقة أن تعي مواطن القصور في أنظمة  المؤسسة الماليةوحجمها ونوعها. ويجب على 

" من أجل الخاطئة /. ومن المهّم على وجه الخصوص النظر في "حاالت المطابقة غير األكيدةالمستخدمة
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أن تحرص على أن تكون عمليّة المطابقة  المؤسسة الماليةيجب على وتحديد حاالت المطابقة غير األكيدة. 

يّة تطبيق المطابقة غير األكيدة إلى عدٍد يث يُمكن أن تؤدّي عملاألعمال. وحمع طبيعة  متسقةيدة غير األك

، سيتعيّن على الموظفين الوصول إلى معلومات العناية الواجبة التحقق منها يتعيّنالتي  االنذاراتمن  كبير

 تحديد المطابقات المحتملة.  اتخاذ قرار بشأنالتي تمّكنهم من 

صرف قطر ممتبعة في هذا الشأن، يقوم وفي كافة األحوال وبناء على قرار من النائب العام وااللية ال

لقوائم سواء االمركزي بالتعميم على كافة المؤسسات المالية في حاالت الغاء التجميد أو الرفع من كافة 

شار صادرة بموجب قرارات مجلس االمن والخاصة بالجزاءات المالية المستهدفة أو تمويل انتكانت 

اتخاذه في  مع االلتزام بما هو وارد في نص القرار واخطار المصرف بما تم المحلية أو القوائمالتسلح 

 هذا الشأن.

عليها  ويمكن السماح للمؤسسات المالية برفع التجميد عن أي مبالغ أو ارصدة أو أصول تم الموافقة

لنسبة با والقرارات الالحقة له وذلك 1452ألغراض النفقات األساسية بناء على قرار مجلس االمن رقم 

كافة القوائم سواء كانت صادرة بموجب قرارات مجلس االمن  في المدرجين والكيانات لألشخاص

ناء على االلية وذلك بوالخاصة بالجزاءات المالية المستهدفة أو تمويل انتشار التسلح أو القوائم المحلية 

 الصادرة من النائب العام.

ضافة إلى باإلتلك القوائم أيا من ألشخاص المدرجين في وتقوم المؤسسات المالية التي تحتفظ بحسابات ل

ء هؤالسنوي عن ربع  بتقريربموافاة المصرف تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة المستمرة 

 .يتضمن كافة المعامالت التي تمت على حساباتهم األشخاص والكيانات

 العمليات مراقبة -18

دورية المراقبة  لمراقبة معامالت العمالء أما سقف المعاملة أوتنشئ المؤسسات المالية آليات فنية يجب أن 

 لهذه المعامالت فتحددهما درجة مخاطر العميل وعالقة العمل معه.

يدويّة ألنظمة الااستخدام  )مثل درجة التعقيدمن حيث النطاق أو  اأو أنظمته المراقبة آلياتيُمكن أن تختلف 

جم عمليّات باختالف حتعقيدها العمليّات أو  تكنولوجيالف درجة (. وتختفنية الكترونية معقدةأو أنظمة 

 أن وجب عليها، المؤسسة ها. وأيّاً كان شكل العمليّات واألنظمة التي تعتمدوطبيعة عملها المؤسسة المالية

لضروريّة ابالمعلومات العالقة  االلتزام واإلدارات ذات ومسئولوال تزّود مسؤول اإلبالغ عن غسل األم

 وأألموال اغسل أو محاوالت لالكتشاف حاالت بفاعلية ومراقبتها حسابات العميل وتحليلها طبيعة لتحديد 

 تمويل اإلرهاب.

 : تاليةخاصاً للنقاط الماماً تتولي اه أن أثناء تطبيق آليات الرقابة المؤسسة الماليةويجب على 

 (عة المماثلة لهللمجموبالنسبة إلى العميل أو  الدوريةأو  يطبيعطبيعة المعاملة )مثالً الحجم غير ال. 

 لي الذي الحد االسترشادي الداخ بغرض التحايل على تتم المعامالتما إذا كانت سلسلة النظر في

 .(يرةصغ معامالتتوزيع معاملة واحدة على مجموعة  مثل)وضعته المؤسسة المالية ألنظمتها 

  (إلى أو من بلٍد ذات خطورة أعلى مصدر الدفع )مثالً  المعاملة أوالدولة المرتبط بها. 

 قوائم )مثالً طلب القيام بمدفوعات من وإلى الشخص الوارد على األطراف المرتبطة بالمعاملة 

 العقوبات(.
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عمليّات با العميل في الحاالت التي يقوم فيه تطبق إجراءات فحص إضافيةأن  المؤسسة الماليةيجب على 

ألموال على سبيل المثال، تحويالت اف. اقتصادّي أو قانونّي واضح غرضمتكررة ومتراكمة من دون أي 

التي ال يكون وفي خالل فترة زمنيّة قصيرة أو اإليداعات الماليّة المتعددة  المستفيد نفسالمتكررة إلى 

أن تقوم  ليةالمؤسسات المايجب على ون كبيراً. فيها مبلغ اإليداع في كّل مّرة كبير ولكّن مجموعه يكو

 . من المخاطر عالية بوضع درجة رقابة خاصة للدول أو الجهات التي تمثل درجة

ل مجموعةً من العمليّات المشبوهعند  المؤسسة الماليةيجب على و المعقدّة و ةتحديد ما يجب أن يُشّكِّ

مثالً مجموعة ) الدوليّة األمثلة والحاالت العملية، أن تنظر في عاديوكبيرة الحجم بشكٍل غير مألوف أو 

 اٍت أخرى وفي المعلومات المتاحة من أجهزة إنفاذ القانون ومن سلط ،ونت(مجالعمل المالي ومجموعة إي

 مما يلي: لمؤسسة الماليةاالعمليّات واألنظمة ذات الصلة مراقبة  تدابير أن تمكنيجب 

 لمؤسسةاكافة خدمات عبر و منتج أو خدمة معينةفي تعود لعميل  المتعددة التيحسابات المتابعة   -

ل أي من ادارات من خالالتي يتم اكتشافها  أو غير المعتادة مشبوهةالعمليّات الأجل تحديد  المالية من

 يم شاملوعمل تقي بهدرجة المخاطر الخاصة  بناء علىالمؤسسة المالية تتم من خالل حساب العميل 

 لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي يُمثِّّلها

المؤسسة  اتأيا إدارة من إداروفي حال اكتشفت في تقييم المخاطر الشامل إعادة النظر بشكل منتظم  -

 تقوم باإلخطار عنها حساب العميل تتم من خالل أو غير معتادة عمليّات مشبوهة المالية

خطار عن واال ةاالعتياديغير و ةاألنماط االعتيادي تحديدشامالً للمعامالت بهدف تحليالً إجراء  -

 العمليات المشبوهة

م فهبحيث تالمشتركة الربط بين كافة حساباته ومعامالته  تنظر للعميل كوحدة واحدة بهدفأن  -

 .ذوي المجموعات المرتبطة واألنماط المعتادة العمالء مخاطر وبشكٍل أكبر

شبوهة تحديد المعامالت المل المؤسسة الماليةالتي تعتمدها  والسقوف يتم توثيق العناصرويجب أن 

يجب . ووالنمط المعتادلعمليّات ا متسقة معكون مستقل في سبيل الحرص على أن تبشكل  والتحقق منها

 المراقبةة المستخدمة في عمليّ  والسقوف العناصرأن تُراجع وبشكٍل دوريٍ جدوى  المؤسسات الماليةعلى 

 ً ديد أو جكما يجب القيام بمراجعة في حالة وجود حدث مؤثر مثل استخدام منتج  على األقل مرة سنويا

معينة جديدة  حدوث تغيير في احد األنماط الرئيسية الحد المنتجات أو الخدمات أو تقديم منتج حالي لفئة

 . في دولة جديدة ) مثل العمالء غير المقيمين أو العمالء من ذوي الثروات الكبيرة الخ( أو

إلرهاب اوال يجب أن يتم طرح أي منتج أو خدمة جديدة دون اجراء تقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل 

مدى كفاءة  واختبار أنظمة مراقبة العمليات كما يجب على المؤسسة المالية ان تقوم بشكل دوري بمراجعة

 ة.وفعالية العوامل والحدود التي تم وضعها في أنظمة المراقب

 ةالمستمرّ  المتابعة والمراقبة -19

ئص إطار عمل خصال صر األساسيةامن العنلعالقات العمل مع العمالء  ةالمستمرّ تعتبر المتابعة والمراقبة 

 قبة المستمرةالمتابعة والمرافي إدارة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب. ويجب أن تتّم عمليّة  عالف

ها مثّليالتي المخاطر يتماشى مع  مناسب ونطاق دورية المؤسسة المالية تضعمع جميع العمالء على أن 

ويجب ّل عميل. ك ايُمثّلّه التي المخاطرمراجعة العناية الواجبة باختالف  دوريةالعميل. ويُمكن أن تختلف 

 خاضعين لمراجعة دوريّةً أكثر تكرّراً.  العالية مخاطرأن يكون العمالء ذوي ال
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ً يتمثّل  ةالمستمرّ  المتابعة والمراقبةوتتضمن عمليّة  العناية  تدابير اتاالحتفاظ ببيانفي عنصراً أساسيّا

بما يسمح  رىاالخ المستندات والمعلومات الضروريّة باإلضافة إلى وتحديثها باستمرارالواجبة ذات الصلة 

 تحديد التغييرات التي تطرأ على مخاطر العميل. للمؤسسة المالية من

بة )بما العناية الواج بغرض تطبيق تدابيرأن تحصل على معلومات محدّثة  لمؤسسة الماليةاويجب على 

في وذلك  (اهمأي منفي حال انتهاء صالحيّة  ثة عن جواز سفر العميل أو بطاقة هويّتهفي ذلك نسخ محدّ 

ما  مثلدخل تستدعي التحاالت أو في حال وقوع  والمعتادة العناية الواجبة الدوريّةتدابير  إطار تطبيق

 يلي:

 او استثنائية. مؤثرةكبيرة او معاملة  تنفيذ 

 تغيير مادي في طريقة إدارة حساب العميل حدوث. 

  جبةالعناية الواتدابير وإجراءاتها أو معاييرها المتصلة ب المؤسسة الماليةتغيّر سياسات. 

 بأنّها تفتقر إلى ما يكفي من المعلومات بشأن العميل المؤسسة المالية إدراك. 

  غسل األموال أو تمويل اإلرهاب. بفي حال االشتباه 

عت، قد ارتف مع العميل ساريةأّن المخاطر المتصلة بعالقات عمل  تشير إلىوفي حال ورود مؤشرات 

لحاجة اميل بهدف تحديد طلب معلومات إضافيّة وإجراء مراجعة لمخاطر الع المؤسسة الماليةوجب على 

 . وما إذا كانت هناك حاجة لتعديل درجة مخاطر العميل إلى تدابير إضافيّة

 إضافيّة  إجراءات فحصتستوجب وغير عادية ظروف استثنائيّة  -20

لدى ر عادي أن تتنبّه إلى أي سلوك غي المؤسسات الماليةالعناية الواجبة، يجب على تطبيق تدابير عند 

ؤسسة شكوك المي حال استمّرت فو، إضافيّة إجراءات فحصعميل أو إلى أي ظروف استثنائيّة تقتضي ال

 في وعالشر المناسبما إذا كان من ، توّجب عليها أن تنظر فيات الفحص اإلضافيةبعد إجراء المالية

ً أن تنظر في  المؤسسة المالية. ويجب على استمرارهاعالقة عمل أو  شتباه اتقرير  إمكانية رفعأيضا

 مخالفة قواعد حظر التنبيه.حرص على عدم والوحدة المعلومات الماليّة. ل

 الحاالت التي يكون فيها العميل: االعتياديةومن األمثلة عن سلوكيّات العميل غير 

  ً  .بشأن هويّته وسبب المعاملة أو مصدر األموالغير متعاون أو  متحفظا

  المطلوبة أو الغرض منهايفتقر إلى معرفة جدوى العملية. 

  آخر حقيقييد أو مستفلعميل يمثل واجهة العمليّة أو يبدو أنّه يدير يستخدم وسيطاً وال يبدو كاّنه. 

 يتفادى االتصال الشخصي من دون سبٍب منطقي. 

  ًةأو غير كامل يرفض توفير المعلومات أو المستندات أو تكون المستندات المتاحة مشبوهة. 

  ميّةاجرإشطة ارتباط بأنلديه. 

  ّأو تمويل اإلرهاب بعمليّات غسل األموال ةلديه درجة معرفة غير عادي. 

  ولكن يبدو متصالً بهم. معاملةالمتصلة بالطراف األب علم كافال يبدو على 

 

 ومن األمثلة عن الظروف االستثنائيّة المتصلة بمصدر األموال ما يلي:

 مدفوعات نقديّة كبيرة. 
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  من طرٍف ثالثمدفوعات غير مبررة. 

  فرداً كان أم مؤسسة طبيعة نشاط العميلمدفوعات خاّصة كبيرة ال تتماشى مع. 

 ض من جهات إقراض غير مؤسسيّةوقر. 

  تغطية نفقات خاصة بأفرادمؤسسة في ال أصولاستخدام. 

  دول ذات مخاطر عاليةاستخدام حسابات متعددة أو حسابات أجنبيّة من. 

 :يليما  المعتادةومن األمثلة على المعامالت غير 

  ة تنفيذهاأو طريق اودوريته اوطبيعته المعاملةحجم. 

 عمليّات سداد الرهن/القروض المبكرة. 

  اإلقراض.عند  قصيرةفترات تسديد 

 الماليّة.األوراق المبالغة في قيم الموجودات و 

 معامالت تتضمن احتمالية كبيرة لتحقيق خسائر. 

  بشكل غير مبرر ماليةمعامالت قد تؤدي إلى فرض جزاءات. 

 ها دون مبرر واضحأثناء تنفيذ المعاملةفي  التداخل والتعقيد. 

  ن تتضم يقابلها عمليات عملياتأو أو أطراف مرتبطة تعليمات متكررة تتضمن أنماط متشابهة

 أصول متغيرة القيمة بشكل سريع

  النشاطوطبيعة العمل أو عمر  العميلبالنسبة إلى  معتادةتكون المعامالت غير. 

 خصوصاً في اللحظة األخيرة طريقة تنفيذ العمليةوطلبات تغيير  حاالت طوارئ غير مبررة. 

  غير مبررةاستخدام الوكالة في ظروٍف. 

  واضحة أو مبررةافتقار المعاملة إلى غايات تجاريّة غير. 

  األصلي أطراف ثالثة أو إلى المصدر إلىالمعاملة و/أو طلبات التسديد ألغاء. 

 

 اكتشاف العمليات واالنشطة المشتبه بها واالخطار عنها -21

 

اكتشاف  واألنظمة والضوابط تغطي واإلجراءاتيجب على المؤسسة المالية أن تتأكد من ان السياسات 

 األنشطة والعمليات المشتبه بها واالخطار الداخلي والخارجي.

 

مسئولين بالمؤسسة المالية اخطار مسئول اإلبالغ عن غسل األموال بشكل ويجب على الموظفين وال

فوري عند االشتباه او وجود أسباب معقولة لالشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو اذا كانت 

  األموال:

 

 متحصلة من نشاط اجرامي  -

 مرتبطة بتمويل اإلرهاب -

في اإلرهاب أو أعمال إرهابية او من قبل منظمة مرتبطة أو متعلقة أو يمكن أو سيتم استخدامها  -

 .إرهابية
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االخطار الداخلي وينطبق هذا االلتزام القانوني على كافة الموظفين والمسئولين بالمؤسسة المالية بالقيام ب

 حتى في حالة عدم االستمرار في عالقة العمل او المعاملة.

ان ذلك مناسباً تقرير االشتباه الداخلي والقيام حيثما كويعد مسئول اإلبالغ مسئوال عن تلقي وفحص وتقييم 

 برفع تقرير اشتباه لوحدة المعلومات المالية.

حدة وتتضمن مسئوليات مسئول اإلبالغ عن غسل األموال تحديد ما إذا كان يجب رفع تقرير اشتباه و

لمعلومات المالية اوإبالغ وحدة المعلومات لمالية من عدمه بعد االخذ بعين االعتبار كافة المعلومات المتاحة 

 ة.حتى في حالة عدم تلقي تقرير اشتباه داخلي ويجب أن يتم رفع كافة تقارير االشتباه بحسن ني

 المعلومات المالية ويجب على المؤسسة المالية التأكد ال تقوم بتنبيه العميل في حالة رفع تقرير اشتباه لوحدة

 

 التنبيه -22

لكشف عن لغير مصرح به ، هو فعل أو مقدم طلب الخدمة بعميل المؤسسة الماليةتنبيه فيما يتعلق الإّن  

مالية أو وحدة المعلومات ال خالف)أن العميل أو طالب الخدمة أو الطرف الثالث  ؤدي إلىتقد معلومات 

 : يعلم أو يشتبه في أنه موضع أو قد يكون موضع ما يليمصرف قطر المركزي( 

i.  ،تقرير بعملية مشبوهة 

ii. قيق يتصل بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، تح 

iii.  أو الكشف عنها، أو اعتقال مرتكبي الجرائم أو مقاضاتهم،  جريمةبعملية منع اإلضرار

 .متحصالت الجريمة، أو منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب تجميعأو 

 

 عموميات  –العناية الواجبة التي تمارسها األطراف الثالثة تدابير االعتماد على  -23

طراف على المقدّمين والوسطاء واأل تعتمد المؤسسة الماليةفي ظروٍف محدودة وصارمة، يُمكن أن 

ى األعمال. عل المؤسسة الماليةالعناية الواجبة أو تعريف تدابير الثالثة في سبيل إدارة بعض عناصر 

ية الواجبة العنار التأكد من تطبيق تدابيعن  ينواإلدارة العليا مسؤول تبقى المؤسسة الماليةولكّن 

 للعمالء.  ةالمستمرّ والمتابعة والمراقبة 

 التعامل مع سلسلة من المقدمين أو الوسطاء او األطراف الثالثة -24

كافة التعليمات التعامل مع سلسلة من المقدمين أو الوسطاء او األطراف الثالثة يجب االلتزام ب حالةفي 

معلومات المشار إليها في الفقرات ادناه من قبل كل طرف في السلسلة وأن يتم الحصول على كافة ال

 والوثائق ذات الصلة والخاصة بالعميل النهائي.

 

 بة التي يُمارسها فرٌد من المجموعة نفسهاالعناية الواج تدابير االعتماد على -25

العناية الواجبة التي تمارسها مؤسسة ماليّة أخرى في  تدابير االعتماد على مؤسسة مالية يمكن ألي

بنفسها  المؤسسة الماليةالمجموعة نفسها داخل قطر أو خارجها في حال استيفاء بعض الشروط. ولن تقوم 
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ل على المستندات األصليّة التي حصل عليها فرد من المجموعة عندما بممارسة العناية الواجبة أو الحصو

 العناية الواجبة.  تطبيق تدابيرتقوم ب

 أّما المعايير التي يجب استيفاؤها فهي:

  تمويل و مكافحة غسل األموالألغراض  خاضعا للرقابة واالشرافيكون العضو في المجموعة

 اخرى. دولةفي قطر أو هيئة تنظيم معادلة في  رقابية جهةاإلرهاب على يد 

 لقوانين مكافحة غسل األمواليكون العضو في المجموعة خا ً ٍع تمويل اإلرهاب أو تشريو ضعا

 أخرى. دولةمعادٍل له في 

  في قطر أو في ً ً ومنشأ جال في م فعالنظام  اله ةأجنبي دولةيكون العضو في المجموعة مؤسسا

 .يل اإلرهابتموو مكافحة غسل األموال

  اجبة المتصلة العناية الو تدابير بجميع معلومات المؤسسة الماليةيكون العضو في المجموعة قد زّود

 .اية الواجبة بنفسهاالعن طبقت تدابيرإليها يوماً، إذا كانت قد المالية  المؤسسةبالعميل والتي قد تحتاج 

 نسخٍة  طيع أن تحصل مباشرةً منه علىمن الفرد في المجموعة أو تست المؤسسة المالية تم تزويد

 . سهاهذه التدابير بنف المؤسسة طبقتفي حال  امستند العناية الواجبة الذي ستحتاج إليه من

مصرف قطر إال أنه يمكن أال يتم استيفاء العناصر المشار إليها أعاله إذا ما قررت السلطة المختصة )

 للمجموعة ما يلي:المركزي( او الجهة الرقابية في الدولة األم 

بق ان المجموعة المالية تطبق تدابير وإجراءات مكافحة غسل األموال وتحتفظ بالسجالت وتط -

تمويل وبرامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يتماشى مع قانون مكافحة غسل األموال 

 اإلرهاب والئحته التنفيذية والتعليمات الرقابية السارية في دولة قطر 

ن مطبيق المجموعة المالية لتلك المتطلبات يخضع لرقابة واشراف على مستوى المجموعة أن ت -

 قبل الجهة الرقابية المختصة

ر أن سياسات المجموعة الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كافية للحد من مخاط -

 األنشطة والعمليات التي تتم في دول عالية المخاطر.

 

  مقدم العميلالعناية الواجبة التي يُمارسها  تدابير االعتماد على -26

يستوفي  لمقدم العميبعميل وإذا كان  المؤسسة الماليةيقتصر على تعريف العميل  مقدمفي حال كان دور 

. ا مقدم العميلمارسهالعناية الواجبة التي  تدابير على االعتماد المؤسسة الماليةبعض الشروط، فباستطاعة 

تندات األصليّة العناية الواجبة بنفسها أو الحصول على المس تطبيق تدابير المالية المؤسسةولن يكون على 

 قد حصل عليها.  مقدم العميلالتي يكون 

م استيفاءها:و  فيما يلي المعايير التي يجب على المقدِّّ

  تمويل و مكافحة غسل األموالفي إجراءات  خاضعا إلشراف ورقابة هيئة أو جهة مختصةيكون

 أخرى. دولةمعادلة في  جهة رقابيةي قطر أو اإلرهاب ف

 ى.خرا ةدولمويل اإلرهاب أو تشريعٍ معادٍل له في وت يكون خاضعاً لقوانين مكافحة غسل األموال 

  موالنظام فاعل في مجال مكافحة غسل األ اله ةأجنبي دولةيكون مؤسساً ومنشأً في قطر أو في 

 تمويل اإلرهاب؛و
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  ّاليةالمؤسسة الممن شأنها أن تحول دون حصول  مقتضياتة أو ألي ال يكون خاضعاً لقانون سري 

عي مكافحة إليها لدوا المؤسسةعلى أي معلومات أو مستندات أصليّة خاّصة بالعميل والتي قد تحتاج 

 تمويل اإلرهاب.و غسل األموال

لشروط افاء أن تحرص على استي المؤسسة الماليةفي حال استيفاء جميع المعايير فيما سبق، يجب على 

 :هذه النوعية من العمالءأدناه قبل بدء عالقة عمل مع 

  بشهادة عن العميل المؤسسة الماليةقد زّود  مقدم العميليكون. 

  لمتصلة بالعميل العناية الواجبة اتدابير بجميع معلومات  المؤسسة الماليةقد زّود  مقدم العميليكون

 ا.اجبة بنفسهالعناية الو طبقت تدابيرقد  تإليها يوماً، إذا كان المؤسسة الماليةوالتي قد تحتاج 

  دها مباشرةً بنسخٍة  المؤسسة الماليةقد زّود  مقدم العميليكون  اتمستندكافة ال منأو يستطيع أن يزّوِّ

 طبقتلمالية قد كانت المؤسسة افي حال  االعناية الواجبة الذي ستحتاج إليهتدابير الدالة على تطبيق 

 . بنفسها ير العناية الواجبةتداب
 

 

 العناية الواجبة التي يُمارسها الوسيط  تدابير االعتماد على -27

ل عالقة العمل بين تُ  هو جهةالوسيط  ف الوسيط عندما يُعّرِّ ، فوعميل لدى الوسيط المؤسسة الماليةسّهِّ

 مؤسسة الماليةال، تستطيع األخيرة أن تتعامل مع الوسيط على أنّه عميل لدى المؤسسة الماليةالعميل أمام 

لعناية الواجبة ا تطبيق تدابيربعد ذلك بحاجٍة إلى  المؤسسة الماليةفي حال استيفاء بعض الشروط فال تعود 

 ربيطبق تداعلى عميل الوسيط أو الحصول على المستندات األصليّة التي حصل عليها الوسيط عندما 

 العناية الواجبة. 

 فيما يلي المعايير التي يجب على الوسيط استيفاءها:و

  يد  تمويل اإلرهاب علىو مكافحة غسل األموالألغراض  خاضعا للرقابة واالشراف الوسيطيكون

 أخرى. دولةفي قطر أو هيئة تنظيم معادلة في  رقابية جهة

  دولةه في تمويل اإلرهاب أو تشريعٍ معادٍل لو ضعاً لقوانين مكافحة غسل األموالخا الوسيطيكون 

 أخرى.

  ومنشأً في قطر أو في  الوسيطيكون ً غسل  نظام فاعل في مجال مكافحة اله ةأجنبي دولةمؤسسا

 .تمويل اإلرهابو األموال

  ة بالعميل والتي العناية الواجبة المتصل تدابير بجميع معلومات المؤسسة الماليةقد زّود  الوسيطيكون

  .نفسهاالعناية الواجبة ب طبقت تدابيرإليها يوماً، إذا كانت قد المالية  المؤسسةتاج قد تح

  دت  منسخٍة من الفرد في المجموعة أو تستطيع أن تحصل مباشرةً منه على ن المؤسسة الماليةزّوِّ

 . بنفسها هذه التدابيرقد طبقت  لمؤسسةكانت افي حال  امستند العناية الواجبة الذي ستحتاج إليه

 

  المؤسسةمن قبل أي من وكالء المطبقة العناية الواجبة  تدابير االعتماد على -28

تمويل اإلرهاب بالنيابة عن و مكافحة غسل األموالل اجراءات المؤسسة الماليةأحد وكالء  طبقفي حال 

الوكيل على التزام أن تحرص  المؤسسة الماليةالعناية الواجبة، يجب على تدابير ، بما في ذلك المؤسسة

 :بتطبيق ما يلي
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 ذات الصلة والتعليمات تمويل اإلرهاب واي من التشريعاتو قانون مكافحة غسل األموال. 

  وتمويل اإلرهاب األموالفي مجال مكافحة غسل  المؤسسةوأنظمة وضوابط  وإجراءاتسياسات. 

 تابعة المستمرةالمالوكيل بما في ذلك عمليّة ومراقبة أنشطة  لمتابعةنظاماً  المؤسسة الماليةيجب أن تضع 

 متابعة االلتزام.يجب توثيق عمليّة وأعاله بالمتطلبات المشار إليها  االلتزاملضمان 

 المؤسسة الماليةمع  لبعض المهامالعناية الواجبة في إطار اتفاق إسناد خارجي  تدابير على االعتماد -29

لخاّصة اتمويل اإلرهاب و بإسناد أي من وظائف مكافحة غسل األموال المؤسسة الماليةفي حال قامت 

التأكد ا مسؤولةً عن واإلدارة العليالمالية  المؤسسةالعناية الواجبة، تبقى  تطبيق تدابيربها، بما في ذلك 

 تمويل اإلرهاب والتشريعات ذات الصلة.و قانون مكافحة غسل األموالمن االلتزام ب

ع مالحصول على موافقة الجهة الرقابية قبل البدء في العمل  حرص علىن تأ المؤسسةيجب على و

باإلضافة  أن يكون الطرف الثالث الذي أُسندت إليه الوظيفةجهة اسناد خارجي ألي من األنشطة ويجب 

 ي:ما يلب ملتزمينمكاتبه وموظفيه وعمالئه والمتعاقدين مع الطرف الثالث حيثما كانوا،  إلى

 ةذات الصل والتعليمات تمويل اإلرهاب وسائر التشريعاتو سل األموالقانون مكافحة غ. 

  األموالفي مجال مكافحة غسل  المؤسسة الماليةوأنظمة وضوابط  وإجراءاتسياسات 

 .وتمويل اإلرهاب

ً  المؤسسة الماليةيجب أن تضع و إسناد الوظائف لطرٍف ثالٍث بما في ذلك  ومراقبة أنشطة لمتابعةنظاما

متابعة يجب توثيق عمليّة وأعاله.  المتطلبات الواردةمع االلتزام لضمان  المراقبة المستمرةعمليّة 

  . االلتزام
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   1 الملحق

لةً بحسب نوع العميلتدابير أمثلة عن معلومات خاّصة ب  2العناية الواجبة مفصَّ

 

 أمثلة عن المعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة  العميل

 .التجاري المسّجل كامالً االسم   المالك الفرد

 مكان العمل األساسيو الشركة/عنوان المؤسسة. 

  المؤسسة الماليةمعلومات حول الغاية وطبيعة عالقات العمل مع. 

 الك أسماء جميع األشخاص الطبيعيين الذين يتصّرفون بالنيابة عن الم

 .الفرد )عند وجوده(

 اسم المالك الفرد. 

 معلومات حول مصدر األموال. 

 ؤسسة الممكان عمل العميل إذا رأت  إلى المؤسسة الماليةزيارة ب تقرير

 .ضرورةً لذلك المالية

 المالك الفرد )عند انطباق ذلك( هيكل ملكية. 

  مستقلّة أوأي جهات في  المؤسسة /أي معلومات متوافرة عن الشركة 

والتراخيص الخاصة بها  وسريان سجالتها أدلّة عن تسجيل المؤسسة

 إن وجدت

                                                
 ويةمن وثائق التعرف على اله األدنىاسترشادية وليست حصرية كما أنها ال تمثل الحد  األمثلةتعد هذه  2
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 أمثلة عن المعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة  العميل

 شركات التضامن

غير  والجهات

 المؤسسة

 اسم الجهة بالكامل. 

  ساسيأو مكان العمل األالشركة  /عنوان المؤسسة. 

  الماليةالمؤسسة معلومات حول الغاية وطبيعة عالقات العمل مع. 

 هةأسماء جميع األشخاص الطبيعيين الذين يتصّرفون بالنيابة عن الج. 

  ذات الصلة األطراف والجهاتأسماء جميع. 

 أسماء المستفيدين الحقيقيين. 

 معلومات حول مصادر األموال. 

  ت ارتأ في حالإلى مكان عمل العميل  المالية المؤسسةتقرير بزيارة

 .ضرورةً لذلكالمالية  المؤسسة

 هيكل الملكية الخاص بالشركة أو المؤسسة 

 مستقلّة أو أدلّة عنأي جهات في  أي معلومات متوافرة عن الشركة 

وسريان سجالتها والتراخيص الخاصة بها أن  تسجيل المؤسسة

 .وجدت

  عقد التأسيس والنظام األساسي. 

 عضوية العميل في هيئة مهنيّة ذات صلة. 

  اختصاص أخرى )مثالً مقر  مناطقأي شراكة بين الجهة ودول أو

 .والمنشآت التشغيليّة والفروع والشركات التابعة( الرئيسي الجهة
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 أمثلة عن المعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة  العميل

 .بالكامل الشركةاسم   الشركات

  ساسيأو مكان العمل األ الشركةعنوان. 

  المالية المؤسسةمعلومات حول الغاية وطبيعة عالقات العمل مع. 

  أسماء جميع األشخاص الطبيعيين الذين يتصّرفون بالنيابة عن

 .الشركة

 أسماء جميع الجهات ذات الصلة. 

 أسماء المستفيدين الحقيقيين. 

  األموالمعلومات حول مصادر. 

  ت ارتأ في حالإلى مكان عمل العميل المالية  المؤسسةتقرير بزيارة

 .ضرورةً لذلكالمالية  المؤسسة

 مستقلّة أو أدلّة عنأي جهات في  أي معلومات متوافرة عن الشركة 

 المؤسسة.تسجيل 

  أدلّة 

 ألسهم سجل او وشهادة المالءة المالية والهيكل التنظيميالملكيّة  هيكل

 .بحسب مقتضى الحالالخاص بالشركة 

  للشركة.النظام األساسي 

 تأسيس عقد. 

  يةالمال المؤسسةحساب العميل لدى  بفتحبالسماح  مجلس اإلدارةقرار. 

  اختصاص أخرى )مثالً مقر  مناطقأي شراكة بين الجهة ودول أو

 .والمنشآت التشغيليّة والفروع والشركات التابعة( الرئيسي الجهة
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 أمثلة عن المعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة  العميل

 العام القطاع هيئات

والحكومة 

والشركات 

 المملوكة من الدولة

 اسم الجهة بالكامل. 

 )طبيعة الكيان )مثالً حكومة في الخارج، معاهدة. 

 ساسيعنوان المؤسسة أو مكان العمل األ. 

  المؤسسة الماليةمعلومات حول الغاية وطبيعة عالقات العمل مع. 

  ذه همع  المؤسسةالمؤسسة/الحكومة/اسم الهيئة المحليّة وطبيعة عالقة

 .الهيئة المحليّة

 هةأسماء جميع األشخاص الطبيعيين الذين يتصّرفون بالنيابة عن الج. 

  المرتبطة بالجهةأسماء جميع الجهات. 

 أسماء المستفيدين الحقيقيين. 

 معلومات حول مصادر األموال. 

 والهيكل التنظيمي.الملكيّة  هيكل 

  ت ارتأ في حالإلى مكان عمل العميل المالية  المؤسسةتقرير بزيارة

 .ضرورةً لذلكالمالية  المؤسسة

  المؤسسة الماليةقرار المجلس الذي يسمح بفتح حساب للعميل لدى. 
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 أمثلة عن المعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة  العميل

النوادي، الجمعيّات 

 والمنظمات الخيريّة

 اسم الجهة بالكامل. 

 ساسيعنوان المؤسسة أو مكان العمل األ. 

  الماليةالمؤسسة معلومات حول الغاية وطبيعة عالقات العمل مع. 

  وأهدافها الجهةمعلومات حول طبيعة نشاطات. 

  أو من يُعادلهم( المدراء أو مجلس االمناءأسماء جميع(. 

 هةأسماء جميع األشخاص الطبيعيين الذين يتصّرفون بالنيابة عن الج. 

  المرتبطة بالجهةأسماء جميع الجهات 

  المستفيدين الحقيقيينأسماء. 

 معلومات حول مصادر األموال. 

  ت ارتأ في حالإلى مكان عمل العميل المالية  المؤسسةتقرير بزيارة

 .ضرورةً لذلكالمالية  المؤسسة

 والهيكل التنظيميالملكيّة  هيكل. 

 التأسيس عقد. 

 الرخصة التجارية( شهادة تسجيل(. 

  المؤسسةالذي يسمح بفتح حساب للعميل لدى  اإلشرافيةالجهة قرار. 

  يل الذي يسمح بفتح حساب للعم مجلس اإلدارة بالمؤسسة الماليةقرار

 .يهالد

  مستقلّة أو أدلّة عن أي جهات  الجهة فيأي معلومات متوافرة عن

 .إذا كانت جهة خارجية في البلد المنشأتسجيل المؤسسة 

 الخاصة بها إن وجدتوالتراخيص  سريان السجالت أدلّة عن. 
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 أمثلة عن المعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة  العميل

  الصندوق

وسائر  االستئماني

الترتيبات المشابهة 

 له

 اسم الجهة بالكامل. 

 ساسيعنوان المؤسسة أو مكان العمل األ. 

  وأهدافهاوالغاية منها  الجهةمعلومات حول طبيعة. 

 هةأسماء جميع األشخاص الطبيعيين الذين يتصّرفون بالنيابة عن الج. 

  المرتبطة.أسماء جميع الجهات 

 أسماء المستفيدين الحقيقيين. 

 معلومات حول مصادر األموال. 

  ت ارتأ في حالإلى مكان عمل العميل المالية  المؤسسةتقرير بزيارة

 .ضرورةً لذلكالمالية  المؤسسة

  سة المؤسمعلومات حول الغاية والطبيعة المنشودة من عالقة العمل مع

 .المالية

  مستقل في البلد أو نطاق االختصاص سجالت في سجل ذات صلة أو

 .الذي تأسست فيه الجهة

  والتراخيص الخاصة بها إن وجدت سريان السجالتأدلّة عن 

 بلد أو نطاق االختصاص الذي تأسست فيه الجهة. 

 االستئمانيعقد ال. 

  ي أالمستفيدين أو أي شخص له سلطة على و األمناءو المؤتمنينأسماء

 .ملكيّة خاضعة للصندوق

 تفويض استئماني إعالن. 

 عند انطباقه(وانتهاء عملهم األمناء  قواعد تعيين(. 
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 المراجع

 

 ن سابق إشعار:ويجوز ألصحاب الموقع المعنيين تغييرها من دوالمثال على سبيل  التاليةأدرجت الروابط 
  

Basel Committee on Banking Supervision 

Sound management of risks related to ML and financing of terrorism June 2017 

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

 

European Supervisory Authorities (Joint Committee of the European Supervisory 

Authorities) 

The Risk Factors Guidelines 

June 2017 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+

8JC+2017+37%29.pdf%2 

European Union  

Directive (EU) 2018/843 (5th EU AML Directive)  

May 2018  

 content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843-lex.europa.eu/legal-https://eur 

 

Financial Action Task Force  

International Standards on Combating ML and the Financing of Terrorism & 

Proliferation (The FATF Recommendations)  

Updated June 2019  

-https://www.fatf

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

pdf.%202012  

 

Financial Action Task Force  

FATF Methodology for assessing technical compliance with the FATF 

Recommendations and the effectiveness of AML/CFT Systems (The FATF 

Methodology) Updated October 2019  

-https://www.fatf

odology%2022%20Feb%gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Meth

 pdf.202013 
 

Monetary Authority of Singapore 

Guidelines to MAS Notice 626 on Prevention of ML and Countering the Financing of Terrorism 

April 2015 

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

tory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20th

e%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20

 April%202015.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.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
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
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Sound Practices to Counter Proliferation Financing 

 

August 2018  

-counter-to-practices-https://www.mas.gov.sg/regulation/guidance/sound

 financing-rationprolife 

 

Guidance on AML/CFT Controls in Trade Finance and Correspondent Banking  

October 2015  

-and-Publications/Monographs-and-/media/MAS/News-https://www.mas.gov.sg/

-and-Finance-Trade-in-Controls-CFT-AML-on-Papers/Guidance-ormationInf

 Banking.pdf-Correspondent 

 

UK Financial Conduct Authority 

Financial crime: a guide for firms 

April 2015 

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/FC1_FCA_20150427.pdf 

 

UK HM Treasury & Customs  

ML Regulations: your responsibilities 

June 2017 

responsibilities-your-regulations-laundering-https://www.gov.uk/guidance/money 

 

UK Solicitors Regulatory Authority  

The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the 

Payer) Regulations 2017  

Updated November 2019  

https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/ethics-guidance/the-money-laundering-

terrorist-financing-and-transfer-of-funds-information-on-the-payer-regulations-2017/  

 

Warning notice: Money Laundering and terrorist financing  

Updated November 2019  

https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/warning-notices/money-laundering-and-

terrorist-financing--warning-notice/  

 

US Federal Financial Institutions Examination Council  

Customer Due Diligence (2018)  

2018  

https://bsaaml.ffiec.gov/manual/RegulatoryRequirements/02 

 

 

 

 

 

https://www.mas.gov.sg/regulation/guidance/sound-practices-to-counter-proliferation-financing
https://www.mas.gov.sg/regulation/guidance/sound-practices-to-counter-proliferation-financing
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/News-and-Publications/Monographs-and-Information-Papers/Guidance-on-AML-CFT-Controls-in-Trade-Finance-and-Correspondent-Banking.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/News-and-Publications/Monographs-and-Information-Papers/Guidance-on-AML-CFT-Controls-in-Trade-Finance-and-Correspondent-Banking.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/News-and-Publications/Monographs-and-Information-Papers/Guidance-on-AML-CFT-Controls-in-Trade-Finance-and-Correspondent-Banking.pdf
https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/FC1_FCA_20150427.pdf
https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities
https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/ethics-guidance/the-money-laundering-terrorist-financing-and-transfer-of-funds-information-on-the-payer-regulations-2017/
https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/ethics-guidance/the-money-laundering-terrorist-financing-and-transfer-of-funds-information-on-the-payer-regulations-2017/
https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/warning-notices/money-laundering-and-terrorist-financing--warning-notice/
https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/warning-notices/money-laundering-and-terrorist-financing--warning-notice/
https://bsaaml.ffiec.gov/manual/RegulatoryRequirements/02

