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 األساس والتطبيق القانوني .1

 

 األساس القانوني للتعليمات  1.1

 قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الماليةمصرف  قانون بإصدار ميسابعد االطالع على المر .1

 2019( لسنة 20رقم ) غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقانون مكافحة ،2012( لسنة 13رقم )

قّرر مصرف قطر  ؛2019لسنة  (41)رقم  مجلس الوزراء والئحته التنفيذية الصادرة بقرار

وذلك لتكون هذه  المؤّسسات المالية إلىالتالية الموّجهة  التنفيذية المركزي إصدار التعليمات

ضبط واكتشاف  إلىالمؤسسات المالية الرامية  أنظمةو من إجراءاتالتعليمات جزءاً ال يتجّزأ 

 .ومنع أنشطة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واإلبالغ عنها

2.  ُ وقانون مكافحة غسل  المركزي بموجب قانون مصرف قطر التنفيذية صدرت هذه التعليماتوقد أ

المنصوص عليها في  تطبّق العقوباتهذه التعليمات مخالفة  حال وفياإلرهاب، األموال وتمويل 

 قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

 السابقة التنفيذية على التعليماتالمترتب  األثرو التطبيق   1.2

  .صدورهامن تاريخ  التنفيذية عمل بهذه التعليماتيُ  .1

مكافحة غسل األموال  بشأنالمؤسسات المالية  إلى الموّجهةالسابقة  التنفيذية التعليمات تُلغى .2

 وتُستبدل بهذه التعليمات التنفيذية. وتمويل اإلرهاب

    التنفيذية هداف التعليماتأ. 2 

         يلي:ما التنفيذية أهداف هذه التعليمات شمل ت  .1      

  ،والمحافظة عليهافي دولة قطر تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة المؤسسات المالية )أ( 

بأحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل  في دولة قطرضمان التزام المؤّسسات المالية  (ب)

  ،التنفيذية اإلرهاب وهذه التعليمات

استغاللها كقنوات لتمرير معامالت غير  أن يتممن  العاملة في دولة قطر حماية المؤّسسات المالية (ج)

 ،عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأي أنشطة أخرى غير مشروعة ناتجةمشروعة 

التأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط من أجل ضبط واكتشاف ومنع أنشطة  (د)

 بالغ عنهاغسل األموال وتمويل اإلرهاب واإل

المالية لاللتزامات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل تخضع كافة المؤسسات  .2

 .التنفيذية األموال وتمويل اإلرهاب وللمتطلبات المحددة المنصوص عليها في هذه التعليمات

 

 التعريفات . 3

مع عدم اإلخالل بالتعريفات الواردة في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقانون 

ً  المركزيمصرف قطر  قرين  عاني الموضحةيكون للكلمات والعبارات التالية الم ؛المذكورين سابقا

 :خرآالسياق معنى  قتضكل منها، ما لم ي

كافحة مبإصدار قانون  2019لسنة ( 20القانون رقم )قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب: 

 بموجبه.وأي لوائح تنفيذية صادرة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
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 هو:  المستفيد الحقيقي

 ،بشكل نهائي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على الحساب الطبيعي الشخص –حساب اليتعلق ب فيما   (أ)

 أو بالنيابة عنه حسابهأو ستتم فعلياً ل /عملياتتتم ال الذي الطبيعي الشخص – معاملةباليتعلق  فيما  (ب)

  ،(نيابةشكل آخر من أشكال الو بأي أ، تفويضأو وصاية، أو بوكالة،  )سواءً 

الذي يمتلك سيطرة  الطبيعي الشخص –قانوني الترتيب المعنوي أو الشخص اليتعلق ب فيما )ج(   

 ترتيب قانوني. ال أو المعنويشخص ال علىفعلية ونهائية 

 

 أي ،على تعليماته بناءً  ،يعمل طبيعي شخصأي  ،فيما يتعلق بالحساب، المستفيد الحقيقييشمل         

  :من

 ،(ن على الحساب )أو أي منهميالموقع  (أ)

 .الموقعين )أو أي منهم( إلىيعطي تعليمات مباشرة أو غير مباشرة  طبيعي شخص أي( ب)         

 

 :المعنوي للشخص المستفيد الحقيقييشمل         

حقوق  وأ المؤسسةمن أسهم  (%20) عشرين بالمئة على يسيطرالذي يمتلك أو  الطبيعي الشخص (أ)

  ؛ وبشكل مباشر أو غير مباشر ،المعنوي الشخصالتصويت في 

 .المعنوي الشخص إدارةيسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على  الذي الطبيعي الشخص (ب)

 يتعلق بالترتيب القانوني الذي يدير األموال ويوزعها: فيما المستفيد الحقيقييشمل 

في حال  - الترتيبعلى األقل من أموال  (%20) بالمئة عشرين يتلقى الذي الطبيعي الشخص     (أ)

  ،منهم لكل التوزيعونسب  الحقيقيين المستفيدينتم تحديد 

أو تم تشغيله كمستفيد حقيقي  القانوني لترتيبتم تأسيس ا الذين الطبيعيين األشخاصفئة     (ب)

التوزيع لكل في حال لم يتم بعد تحديد المستفيدين الحقيقيين أو نسب  - ساسيةاأل صلحتهملم

 و ،منهم

 (%20عشرين بالمئة )يسيطر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على  الذي الطبيعي الشخص   (ج)

 .القانوني الترتيب ملكيةقيمة( من )على األقل 

 

 مجلس إدارة المؤسسة المالية أو السلطة المعادلة له.: مجلس اإلدارة 

  

بشأن أو أعمال ومهن غير مالية محددة مستمرة تنشأ بين العميل ومؤسسة مالية  ةعالقهي  :العمل عالقة

  له. الخدمات التي تقدمها

 

 مالية مؤسسة إلى(  مراسل ) مالية مؤسسة قبل من مصرفية خدمات تقديم المصرفية: المراسلة عالقة

 .(مستجيب) أخرى

 المالية أو االعمال والمهن غير المالية المحددةأي شخص أو ترتيب قانوني يتعامل مع المؤسسات  العميل:

 :تعني واجبةتدابير العناية ال

التدابير الُمتَّخذة من قِبل المؤّسسة المالية لتحديد هوية العميل، والتحقّق منها، وتحديد ما إذا كان  )أ(

لصندوق  أمينكما إذا كان العميل يعمل  تحديدل آخر )خاصةالعميل يعمل بالنيابة عن شخص 

 (، استئماني
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ً كان العميل  اإذ ()ب ، والحصول على أو المستفيدين الحقيقين ، تحديد المستفيد الحقيقيكياناً معنويا

 معلومات أخرى بشأن العميل.عالقة العمل وإضافية عن طبيعة معلومات 

األموال  قانون مكافحة غسلفي و المركزي كما تّم تعريفها في قانون مصرف قطر المؤسسة المالية:

 .،وتمويل اإلرهاب

قانون مكافحة غسل األموال وتمويل  : وحدة المعلومات المالية المنشأة بموجبوحدة المعلومات المالية

 اإلرهاب. 

 : لىإ شيرذات الصلة بالمنشئ ت الكاملةالمعلومات 

 ،اسم المنشئ (أ)

 بحيث) للعملية المميز التعريفرقم حساب، رقم  وجودوفي حال عدم  ،رقم حساب المنشئ (ب)

 ، (وتتبع العملية بتعقب المنشئالرقم  هذاسمح ي

 ميالدالعميل أو تاريخ ومكان ال هويةتحديد رقم  وأ، الشخصية بطاقةالرقم  أو عنوان المنشئ (ج)

 . والغرض من العملية والعالقة مع المستفيد

وفي حال  ،ورقم حسابه المتلقي /مستفيد: اسم اللىإ شيرت المتلقي /ستفيدذات الصلة بالم الكاملةالمعلومات 

 . (العمليةوتتبع  ستفيدالرقم بتعقب الم هذاسمح ي بحيث)المميز للعملية  التعريفرقم حساب، رقم  وجودعدم 

أي شكل من أشكال مناطق االختصاص القانونية التي قد تشمل الدولة، أو بلد أجنبي، دائرة االختصاص: 

 . أجنبية مستقلة(، أو منطقة أو إقليماً آخر في بلد أجنبي)سواء كانت أو لم تكن دائرة اختصاص 

 . مشابه  اتأي ترتيبأو  الصناديق االسئتمانية المباشرة ترتيب قانوني:

 يشمل أي من األفعال التالية: غسل األموال:

الجريمة، تحويل األموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصالت جريمة أو أي من أفعال االشتراك في هذه ( 1

 بقصد:

(iإخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك األموال، أو ) 

(ii )ت من العواقب القانونية ألفعاله.مساعدة أي شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على اإلفال 

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ( 2

 بأنها متحصالت جريمة. أو االشتباه ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم

 .أنها متحصالت جريمةبوقت تسلمها  االشتباه أواكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم ( 3

أو التعاون أو ( االشتراك أو االرتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة 4

 . ا التعريفالمساهمة أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من األفعال المحددة في هذ

 :تتضمن الخدمة المالية التي لىإ شيرت تحويل األموال أو القيمة: ةخدم

 أي في أو نقداً  معادل مبلغ دفع أو ،القيم مخازن أو غير ذلك من األدوات النقدية وأ الشيكات وأالنقد  قبول

 هذه ليهاإ تنتمي مقاصة شبكة طريق عن أو تحويل أو رسالةأو  اتصال طريق عن لمستفيد، أخرى صورة

 .القيمة أو األموال تحويلب المختصة خدمةال
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اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:

 قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. بموجباإلرهاب المنشأة 

اللجنة الوطنية لمكافحة  عليها وتشرف بإعدادها تقوماألنشطة التي  من مجموعة التقييم الوطني للمخاطر:

وتمويل انتشار  غسل األموال وتمويل اإلرهاب تحديد وتحليل تهديداتل ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  .دولة قطر ونظامها الماليالتي تواجهها  التسلح

 صرف أو بجمع تقوم منظمة، أو قانوني ترتيب أو معنوي شخص أو كيان أي المنظمة غير الهادفة للربح:

 أكثر أو غرض لتحقيق أو تضامنية، أو اجتماعية أو تعليمية او ثقافية أو دينية أو خيرية ألغراض أموال

 . العام النفع أغراض من
 

 :المقيم العميل

 .مقيمة حسابات بطبيعتها تعتبر والتي القطريين والمواطنين الوطنية والمؤسسات الشركات (أ)

 .فأكثر عام لمدة بعقود البالد داخل يعملون الذين األجانب (ب)

ديها لالشركات والمؤسسات األجنبية المرخص لها بالعمل داخل البالد بصفة دائمة و فروع (ج)

 يها.مصالح اقتصادية فيها والعاملين األجانب لد

المؤسسات األجنبية التي ال تهدف إلى الربح )بخالف السفارات والقنصليات األجنبية ومكاتب  (د)

 تمثيل المؤسسات الدولية ... الخ( والمرخص لها مزاولة أعمال داخل البالد لمدة تزيد عن عام.

 .البلد في دائمة إقامة له يكون أن بشرط وطنية شركة في حصة يملك الذي األجنبي المستثمر (ه)

 .األجنبية والمالحة الطيران شركات فروع (و)

  العميل غير المقيم:      

السفارات والقنصليات األجنبية ومكاتب تمثيل المؤسسات الدولية واإلقليمية والعاملين األجانب  (أ)

 لديها وعلى كفالتها.

 .عام من أقل لمدة زيارة تأشيرة على الحاصلون األجانب (ب)

 الدراسة بغرض البالد إلى أتوا والذين الوطنية والجامعات المدارس في يدرسون الذين الطالب (ج)

 .أساسية بصفة

 .السياحية أو الوطنية المستشفيات في العالج بغرض البالد إلى القادمون األجانب (د)

 .عام عن تزيد ال ولمدة موسمية بصورة البالد داخل يعملون الذين األجانب العاملون (ه)

ً  ومملوكة قطر خارج من المرخصة األجنبية الشركات (و) ً  أو كليا  أو شركات قبل من جزئيا

 تقل لمدة البالد داخل أعمال تزاول أو البالد داخل أعمال تزاول ال والتي قطر، داخل مؤسسات

 .عام عن

الشركات األجنبية التي تزاول أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة أو مع مقيمين آخرين  (ز)

 لمدة تقل عن عام.
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 يتعلّق بالعميل:  فيماالمراقبة المستمّرة: 

العميل  العمليات التي يقوم بهاالمعامالت التي يتّم إجراؤها بموجب عالقة العمل، و التدقيق في (أ)

 ، ة العميلدخل وثرو دربه، ومص ةوتوصيف المخاطر الخاص

 مالئمةلتأكد من أن تكون المؤّسسة المالية لالعميل لدى عند االقتضاء، مراجعة سجالت  (ب)

 محدّثة باستمرار.و

حسابات المراسلة التي تستخدم مباشرة من قبل أطراف ثالثة للقيام بنشاط تجاري  حسابات الدفع بالمراسلة:

 .باألصالة عن نفسها

عامة بارزة في  مهامإليهم  أوكلتالذين  وأ اليهم موكلةال األفراد: المخاطر ون ممثلواألشخاص السياسي

والسياسيين والمسئولين الحكوميين رفيعي  أو الحكوماترؤساء الدول، كالدولة، أو في دولة اجنبية، 

المستوى والمسئولين القضائيين والعسكريين وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة 

اإلدارة العليا من المديرين وأعضاء المجالس النيابية ومسئولي األحزاب السياسية الهامين وكذلك أعضاء 

 .ونواب المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة أو المناصب التي تعادلها بالمنظمات الدولية

 الدرجة إلى مصاهرةأو ال النسبمرتبط به برابط  فرد أي: خاطرمفراد عائلة الشخص السياسي ممثل الأ

الدرجة  وألدرجة األولى ا منالسياسي ممثل المخاطر  بالشخص المرتبطون األشخاص شملوي. الثانية

الشخص  الدة الشخص السياسي ممثل المخاطر، والد أو والدة زوج أو زوجةو وأوالد  :واألب األم :الثانية

أخت الزوج  وأ خت، وأخاالخ أو األ، زوجةالزوج أو ال ابنة وأابن  ابنته، وأه السياسي ممثل المخاطر، ابن

 ابنة االبنة.  وأابن و االبن،وابنة  ابنو أو الزوجة

في شخص معنوي أو  لهشخص شريك  أي: الشخص السياسي ممثل المخاطر من المقربالشخص  شملي

عالقة عمل، أو مستفيد حقيقي من شخص معنوي أو ترتيب قانوني  به تربطه شخص أيترتيب قانوني، أو 

 يملكه أو يسيطر عليه فعلياً الشخص السياسي ممثل المخاطر.

بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم  2012( لسنة 13القانون رقم ) قانون مصرف قطر المركزي:

 المؤسسات المالية وأي لوائح تنفيذية له. 

بنك ليس له وجود مادي في البلد أو اإلقليم الذي تأسس فيه، وحصل على ترخيص منه،  صوري:البنك ال

وال يتبع أي مجموعة مالية منظمة خاضعة للرقابة. ويقصد بعبارة " الوجود المادي" في بلد أو إقليم، وجود 

وجود وكيل محلي أو  إدارة فعلية داخل البلد أو اإلقليم المنشأ به البنك مخولة باتخاذ القرارات، وليس مجرد

 موظفين من الدرجات األدنى.

 دولة قطر  الدولة:

 : هو المشبوهة معاملةتقرير ال

 التعليمات هذه في)ويشار  مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال في المؤسسة المالية إلى يُرفعتقرير  (أ)

 المعلومات الماليةوحدة  إلىقبل المؤسسة المالية من  يُرفعتقرير أو  (،الداخلي االبالغتقرير  إلى

بشأن أي عملية مشبوهة أو اشتباه بعملية غسل  ،)أو أي جهة مماثلة لها في دائرة اختصاص أخرى(

 األموال أو تمويل اإلرهاب.

 من األفعال التالية:  فعل أيب يقوم عمداً شخص طبيعي  كل اإلرهابي:
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وبشكل  ،ةأو غير مباشر ةمباشر، كانت بأي وسيلة، إرهابية،  عمالارتكاب أ الشروع فيارتكاب أو  (أ)

 غير مشروع

 ،إرهابية أعمال يمساهمة كشريك فال (ب)

 ، رتكابهاالآخرين أشخاص إرهابية، أو توجيه  عمالتنظيم أ  (ج)

وبهدف توسيع الرتكاب أعمال إرهابية مشترك  بقصد مع مجموعة من األشخاص تعمل شتراكاال (د)

 .إرهابي عملارتكاب  ةأو مع العلم بنية المجموعالنشاط اإلرهابي 

في قانون مكافحة غسل األموال  عليه منصوصال التعريف إلىاإلرهابي  بالعمل يشار: اإلرهابي عملال

 وتمويل اإلرهاب. 
  

 

التعريف المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل األموال   الى اإلرهاب بتمويل شار: يتمويل اإلرهاب

 .وتمويل اإلرهاب

 من اإلرهابيين  مجموعة :المنظمة اإلرهابية

 

 حكام عامة أ .4

ن تطبق قانون أ ،المرخَّص لها من قِبل مصرف قطر المركزييجب على المؤسسات المالية .1

مصرف قطر المركزي، وقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليمات بما 

 يتناسب وينطبق عليها.
 

المنصوص عليها في قانون مكافحة  والجزاءات اإلجراءاتفي حال مخالفة هذه التعليمات تُطبَّق .2

العقوبات و(، 44وفقاً ألحكام المادة ) 2019لسنة  20غسل األموال وتمويل اإلرهاب القانون رقم 

مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية وفقا  قانونالمنصوص عليها في  والجزاءات

 (.218( و )217( و )216( و )210اد )وألحكام الم
 

 

 إشارة كذلكهي  القطري الريال في المال من معيّنمبلغ  تحديدالى  التعليمات هذه فياإلشارة  إن.3

 .أخرى عملة أيب له المساوي المبلغفي الوقت نفسه  تحديد الى

 

 المبادئ األساسية  .5

 واإلدارة العليا مسؤولية مجلس اإلدارة –المبدأ األول  5.1

الموافقة على السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط  يةمجلس إدارة المؤسسة المالية مسؤول تولىي

 على ويجبمن غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  مخاطر منبشكل فعال المؤسسة  حمايةلضمان  الزمةال

 مالئمابط بشكل المالية أن تضمن تنفيذ السياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضو للمؤسسةالعليا  اإلدارة

 . تعليماتهذه الومع متطلبات قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  بما يتماشى، وفعال وواف  
 

 على المخاطر منهج القائمال  -الثاني المبدأ 5.2

 على المخاطر حسب متطلبات هذه التعليمات. منهج قائموتوثيق  يجب على المؤسسة المالية اعتماد       
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 اعرف عميلك -الثالث المبدأ 5.3

كّل عميل لديها بما يتناسب مع توصيف المخاطر  تتعرف علىيجب على المؤسسة المالية أن        

 الخاص به.
 

 

 اإلبالغ الفعال -رابعال المبدأ 5.4

أن تتخذ التدابير الفعالة للتأكد من أن يتم اإلبالغ الداخلي والخارجي في  يجب على المؤسسة المالية

 أي وقت يتم فيه الكشف عن غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو االشتباه بذلك.

 المناسب المعايير والتدريب أفضل التحري وفق  -الخامس المبدأ 5.5

خلفية الموظفين بشكل كاف لضمان يجب على المؤّسسة المالية أن تضع إجراءات للتحري عن 

اإلجراءات  بحيث تكون هذهالمعايير عند تعيين أو توظيف مسؤولين أو موّظفين،  أفضلااللتزام ب

 حولوأن تضع برنامجاً تدريبياً مستمراً ومناسباً  ،مستمرة ودورية بشكل منتظم في المؤسسة المالية

 .لديهاين والموّظفين لمسؤولكافة امكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ل

 إثبات االلتزام -السادس المبدأ 5.6

يجب على المؤسسة المالية أن تكون قادرة على توفير وثائق تثبت التزامها بمتطّلبات قانون مكافحة 

  غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليمات.

 غسل األموال وتمويل اإلرهابمكافحة  –المسؤوليات العامة  -6

 برامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  6.1

 برامج لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وضععلى المؤسسة المالية أن تعمل على يجب  (1

 . تطويرهاأن تقوم بو

نوع اإلجراءات التي تتّخذها المؤسسة المالية ومدى هذه اإلجراءات متناسبين مع  يجب أن يكون (2

 مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وحجم وطبيعة وتعقيدات أعمال هذه المؤّسسة. 

 كحدّ أدنى ما يلي: البرامج  تتضمنيجب أن  (3

والضوابط الداخلية وإدارة السياسات، واإلجراءات، واألنظمة،  وضع وتحديثالعمل على  (أ)

كافة موظفي المؤسسة المالية بهذه  وإلزام وإبالغ لمنع غسل األموال وتمويل اإلرهاب

السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط بحيث تتناسب مع طبيعة مخاطر غسل األموال 

 .وتمويل اإلرهاب وحجم وطبيعة وتعقيدات اعمال المؤسسة

على غسل األموال لتزام، كتعيين مسؤول اإلبالغ عن الترتيبات المناسبة إلدارة االوضع  (ب)

 . ونائب له مستوى إداري عال

بيانات تحديد هوية العميل وغيرها من المعلومات  إلىوصول في الوقت المناسب إمكانية ال (ج)

الخاصة بتدابير العناية الواجبة، وسجالت المعامالت وغيرها من المعلومات ذات الصلة 

 المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

التحري المناسبة للتأكد من تطبيق المعايير الرفيعة عند تعيين أو توظيف إجراءات  (د)

 . واستمرارها في المؤسسة المالية والموظفين المسؤولين
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 برنامجاً تدريبياً مستمراً ومناسباً للمسؤولين والموّظفين. )هـ( 

وموارد كافية الختبار مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات والضوابط مستقلة وظيفة تدقيق  (و)

 . العيناتالخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بما في ذلك اختبار 

بصورة  لديهاومراجعة سياسات المؤسسة المالية واإلجراءات واألنظمة والضوابط تقييم  (ز)

 مستمّرة. 

لمؤسسات المالية بسياسات وإجراءات وأنظمة امراجعة مستقلة واختبار مدى التزام  (ح)

 وضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

لسياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط المؤسسات ة التقييم والمراجعة المستمرغطي ييجب أن  (4

ما  كحدّ أدنى ،وتحديثه تقييمه ودورية المخاطر على القائم المنهجتطبيقات إلى  باإلضافة المالية،

 :  يلي

 .تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة (أ)

  .وكيفية استعادتهااعداد السجالت وحفظها  (ب)

 عن العمليات المشبوهة.الكشف )ج( 

 متطلبات اإلبالغ الداخلي والخارجي.)د( 

المسؤولين والموّظفين على السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط كافة إطالع )هـ( 

 الداخلية للمؤسسة المالية.

ً لمتطلباتأي مسائل أخرى  (و) هذه  اإلرهاب أوقانون مكافحة غسل األموال وتمويل  وفقا

 .التعليمات
  

 

 سياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ب ذات الصلة متطلباتال 6.2

المؤسسة المالية مناسبة ووافية، في  يجب أن تكون السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط       

عمال المؤسسة المالية أمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وكذلك لحجم  وقائمة على

 وتعقيداتها وطبيعتها. 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب اتأن تغطيها سياسالمسائل التي يجب  6.3

السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة بالمؤسسة المالية والمتعّلقة  شمليجب أن ت       

 بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كحدّ أدنى ما يلي: 

تادة التي ليس لها غرض المعامالت غير المعوتحديد وفحص المعامالت المعقدة أو الكبيرة  (أ)

متّصلة  اقتصادي أو مشروع واضح أو ظاهر، وأي عمليات أخرى تعتبرها المؤسسة المالية

 . بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب

يمكن أن تساعد على إخفاء تعزيز تدابير العناية الواجبة على المنتجات والمعامالت التي   (ب)

 ألغراض غسل األموال أو تمويل اإلرهاب. الهوية 

العميل من استخدام عالقة العمل وحتى قبل  أن يتمكن قبل استيفاؤهاالشروط الواجب وضع  (ج)

 التحقق من هوية العميل )أو التحقق من هوية المستفيد الحقيقي للعميل(. 

شخاص المخاطر المرتبطة بتأسيس عالقة العمل مع األ خفضاإلجراءات المناسبة لوضع )د( 

 السياسيين ممثلي المخاطر. 
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 يجب قبل القيام باإلسناد الخارجي ألية وظيفة أو نشاط: )هـ( 

(i ) ،تقييم وتوثيق مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المتّصلة باإلسناد الخارجي 

(ii ) لمخاطر. لالمراقبة المستمّرة 

 العقوبات من األنظمة والتدابير المناسبة لتمكين المؤسسة المالية من تطبيق أيضمان وضع  (و)

ً مستهدفة المالية ال مكافحة  شأنب 2019( لسنة 27قانون رقم )ال لما هو محدد في وفقا

 اإلرهاب. 

إلزام جميع موّظفي ومسؤولي المؤسسة المالية بااللتزام بمتطلّبات قانون مكافحة غسل  (ز)

 العمليات المشبوهة. األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليمات عند إعداد تقارير 

 التقييم السنوي ومراجعة السياسات  6.4

بشأن  أو كلما دعت الحاجة لذلك، ،على أساس سنوي يجب على المؤسسة المالية إجراء تقييم -1

 بمكافحةذات الصلة  عمول بهامدى كفاية وفعالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الم

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

نسخة من  توفيروحفظه ووالمراجعة   التقييمعلى المؤسسة المالية إعداد سجل بنتائج  يجب  -2

وذلك في موعد أقصاه الربع األول من العام التالي الجراء السجل الى مصرف قطر المركزي، 

 التقييم.
 

 

المسؤولين قبل  من بها وااللتزام اإلرهابمتطلّبات مكافحة غسل األموال وتمويل  تطبيق 6.5

  والموظفين

 :  والموظفين لديهاعلى المؤسسة المالية أن تتأكد من التزام المسؤولين يجب  (1

  ،بمتطلّبات قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليمات  (أ)

بمكافحة غسل الخاصة المؤسسة المالية بسياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط   (ب)

 األموال وتمويل اإلرهاب. 
 

  المتطلبات التالية: ،السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط تتضمنأن  يجب (2

غسل األموال  مسؤول اإلبالغ عن إلىداخلية  رفع تقاريربالمسؤولين والموّظفين ،  الزام (أ)

  ، المؤسسة في تمالتي ت المشبوهة عملياتالب، في المؤسسة المالية

لمؤّسسة المالية، ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال، ومصرف مجلس إدارة ا تمكين  (ب)

غير المقيّد وفي الوقت المناسب  لوصولا منقطر المركزي، ووحدة المعلومات المالية، 

والتي قد تتعلّق بشكل مباشر أو  ،الوثائق والمعلومات الخاصة بالمؤّسسة المالية  إلى

   المؤسسةغير مباشر بالعمالء، أو الحسابات أو العمليات في 
 

  

ً جي (3  فيوز أن تطبِّق المؤسسة المالية المتطلّبات التي تفرض معايير أعلى وأكثر اتساقا

السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

عدد من دوائر  إلىاإلرهاب، فيما يتعلّق بالعمالء الذين تمتّد معامالتهم أو عملياتهم 

 . االختصاص

 أحكام من أيإذا كانت القوانين أو األنظمة في دائرة اختصاص أخرى تحول دون تطبيق  (4

يجب على المؤّسسة المالية إعالم مسؤول اإلبالغ عن  ،على موظف أو مسؤول البند،هذا 
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بذلك فوراً. ويجب على مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال غسل األموال في المركز الرئيسي 

 إبالغ مجلس إدارة المؤسسة المالية بذلك.

 

المؤسسة المالية قِبل فروع  تطبيق متطلّبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من 6.6

  لها والشركات التابعة

 يطبق هذا البند على المؤسسة المالية في أي من الحاالت التالية:  (1

  أو ،إذا كان لديها فرع أو شركة تابعة لها في دولة قطر (أ)

، أو شركة تابعة في الخارج في خرىإذا كان لديها فرع في دائرة اختصاص أ (ب)

 يمكنها أن تمارس السيطرة عليها.  في الخارج، دائرة اختصاص أخرى

يجب أن تتأكد المؤسسة المالية من التزام فروعها أو الشركات التابعة لها، والمسؤولين  (2

 بما يلي:  ،اختصاص دائرة أي فيوالموّظفين في فروعها أو الشركات التابعة لديها، 

  ،وهذه التعليمات والئحته التنفيذية قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (أ)

بمكافحة غسل  يتعلق فيماالمؤسسة المالية  سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط  (ب)

 األموال وتمويل اإلرهاب. 

 كان إذا أي ذلك خالف علىدائرة اختصاص أخرى  قانون ينصبهذا البند الفرعي، ما لم  يُعمل

 .البند هذا تطبيق دون يحول أخرى اختصاص دائرة في القانون

 : التالية المتطلباتب االلتزام ،السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط تتضمن أنيجب  (3

والمسؤولين والموّظفين في الفروع  للمؤسسة الماليةفروع والشركات التابعة ال الزام (أ)

مسؤول  إلىرفع تقارير داخلية  ،اختصاص دائرة أي في ،والشركات التابعة لها

في دائرة  تمالتي تالعمليات المشبوهة باإلبالغ عن غسل األموال في المؤسسة المالية 

  ،اختصاص المؤسسة المالية أو تصدر منها أو إليها

لمؤّسسة المالية، ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال، مجلس إدارة ا تمكين (ب)

الوصول غير المقيّد وفي  منومصرف قطر المركزي، ووحدة المعلومات المالية، 

 دائرة أي في ،الوثائق والمعلومات الخاصة بالمؤّسسة المالية إلىالوقت المناسب 

، والتي قد تتعلّق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمالء، أو الحسابات أو اختصاص

 ،المذكورةدائرة االختصاص  إلىالعمليات في أو من أو 

أي إذا  ؛دائرة اختصاص أخرى خالف ذلك قانون يقتِض  لم ما الفرعي، البند بهذا يُعمل

 . ص أخرى يحول دون تطبيق هذا البندكان القانون في دائرة اختصا

ً في جي (4 وز أن تطبِّق المؤسسة المالية المتطلّبات التي تفرض معايير أعلى وأكثر اتساقا

السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

عدد من دوائر  إلىاإلرهاب، فيما يتعلّق بالعمالء الذين تمتّد معامالتهم أو عملياتهم 

 االختصاص. 

هذا البند على  أحكاممن  أيانين في دائرة اختصاص أخرى تحول دون تطبيق ذا كانت القوإ (5

الفروع أو الشركات التابعة، أو على المسؤولين أو الموظفين في الفروع والشركات التابعة 

 يجب على المؤّسسة المالية: 
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 و ،مصرف قطر المركزي بذلك فوراً  الماع (أ)

األموال وتمويل اإلرهاب )على سبيل تطبيق تدابير إضافية إلدارة مخاطر غسل  (ب)

 إلىمعلومات وتقارير إضافية  وفيرت التابعةالطلب من الفرع أو الشركة  :المثال

 . (المؤسسة المالية

في حال لم يقتنع مصرف قطر المركزي بالتدابير اإلضافية التي طبقتها المؤسسة المالية،  (6

يجوز لمصرف قطر المركزي بمبادرة منه تطبيق تدابير رقابية إضافية وتوجيه المؤسسة 

 المالية القيام بما يلي: 

 دائرة تعليق المعامالت التي تتم من خالل الفرع القائم في ،الفرعب يتعلق فيما (أ)

  أو ،ةاالختصاص األجنبي

 . بدولة قطر ترتبط أنها بما ،تعليق معامالت الشركة ،الشركة التابعةب يتعلق فيما (ب)

يجب على المؤسسة المالية إيالء اهتمام خاص باإلجراءات في الفروع أو الشركات التابعة  (7

الصادرة تطبِّق بشكل غير كاف  التوصيات  التيالتي ال تطبّق أو  االختصاص دوائرلها في 

 .والتوصيات الخاصة ذات الصلة (فاتف) عن مجموعة العمل المالي

 تطبيق متطلّبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عند اإلسناد الخارجي لألنشطة 6.7

وظائف ال وأنشطة األ الخارجي ألي من باإلسناد المؤسسة المالية قيام لدىهذا البند  طبقي   (1

 .ثالث طرف إلى

تكون المؤّسسة المالية ومجلس إدارتها مسؤولين عن التأكد من االلتزام بقانون مكافحة  (2

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليمات. 

 الخارجي سناداإلتتأكد المؤسسة المالية من خالل عقد الخدمة أو غيرها من الوسائل عند  (3

 الطرف لدى والمتعاقدين ءوكالوالالمسؤولين و الموّظفينو الثالث الطرف أننشطة لأل

 بما يلي:  يلتزمون، ،، في أي دائرة اختصاصالمعني الثالث

 

 ،قانون مكافحة غسل األموال وتمويل واإلرهاب وهذه التعليمات (أ)

السياسات، واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل األموال   (ب)

 ،وتمويل اإلرهاب في المؤسسة المالية
 

 المالية المؤسسة في بها المعمول والضوابط واألنظمة واإلجراءات السياسات تفرض أن يجب (4

  :التالية المتطلبات اإلرهاب، وتمويل األموال غسل بمكافحة يتعلق فيما

والمتعاقدين  ءوكالوال ، وعلى المسؤولين والموّظفيناليه المسندالطرف الثالث  إلزام (أ)

مسؤول اإلبالغ  إلىتقارير داخلية  رفعبفي أي دائرة اختصاص،  الثالث، الطرف لدى

 ،في دائرة االختصاص أو منها أو إليها التي تتم المشبوهةبالعمليات  ،عن غسل األموال

مل بالنيابة عن عيالثالث الذي  بالطرف )أو صلة بالمؤسسة المالية على تكونوالتي 

 ،المؤسسة المالية(

لمؤّسسة المالية، ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال، ومصرف مجلس إدارة ا تمكين  (ب)

الوصول غير المقيّد وفي الوقت المناسب  منقطر المركزي، ووحدة المعلومات المالية، 

والتي قد الثالث، في أي دائرة اختصاص،  بالطرفالوثائق والمعلومات الخاصة  إلى

لية أو بالحسابات أو العمليات تتعلّق بشكل مباشر أو غير مباشر بعمالء المؤسسة الما
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بالطرف الثالث  أو) دائرة االختصاص ذات الصلة بالمؤسسة المالية إلىفي أو من أو 

 ،مل بالنيابة عن المؤسسة المالية(عي الذي
 

إذا كانت قوانين دائرة االختصاص األجنبية تحول دون تطبيق أي من أحكام هذا البند على  (5

أو المتعاقدين  ءوكالالأو  نموظفيالأو  نمسؤوليالأو على أي من  اليه لمسندا الثالث طرفال

 : المذكور ثالثال الطرف لدى

   على الفور تسند أنشطتهاالمؤّسسة المالية التي  إبالغ  (أ)

على  ذلكيجب أن تقوم المؤسسة المالية بدورها بإبالغ مصرف قطر المركزي بو (ب)

 . الفور

 مجلس اإلدارة  .7

 المسؤولية العامة لمجلس اإلدارة  7.1

واألنظمة  يكون مجلس إدارة المؤّسسة المالية مسؤوالً عن فعالية السياسات واإلجراءات

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب. مخاطر  المعمول بها للوقاية منوالضوابط 

 المحّددة لمجلس اإلدارة اتالمسؤولي 7.2

 ما يلي:  يضمنعلى مجلس إدارة المؤسسة المالية أن ( 1

بمكافحة  يتعلق فيمافعّالة  المؤّسسة المالية سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط ضعأن ت)أ( 

ً لمتطلّبات قانون حفظهاوأن تقوم بتطويرها غسل األموال وتمويل اإلرهاب، و ، وفقا

 ،مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليمات

إجراءات التحري الكافية لضمان تطبيق أفضل المعايير  أن يكون لدى المؤّسسة المالية)ب( 

 ،الموّظفين عند تعيين أو توظيف المسؤولين أو

مكافحة غسل األموال ل ةومناسب ةمستمر ةتدريبي وتضع برامجالمؤّسسة المالية  تحددأن )ج( 

 ،وأن تحتفظ بالسجالت الخاصة بذلكلديها  لمسؤولين والموّظفينوتمويل اإلرهاب ل

وبموارد كافية الختبار مدى االلتزام  ةتدقيق مستقلّ  وظيفة يكون لدى المؤّسسة المالية أن)د( 

بالسياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط المتعلّقة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

 ،اإلرهاب الخاصة بالمؤّسسة المالية، بما في ذلك االختبار على أساس العينات

معلومات منتظمة وفي الوقت المناسب حول إدارة المخاطر الخاصة  يتوافر لديهأن )هـ( 

 ،فحة غسل األموال وتمويل اإلرهاببالمؤّسسة المالية فيما يتعلق بمكا

بتوثيق السياسات والمنهجيات ذات الصلة بإدارة بشكل مناسب  أن تقوم المؤّسسة المالية )و( 

  ،هايقطبمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بما في ذلك ت

 لمسائل المرتبطةيكون معني بكافة اأن يتّم تعيين مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال )ز( 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على أن يكون لديه ما يلي: ب

(i)  الخبرة والصالحيات الالزمةالمعرفة ومستوى إداري عال  و، 

(ii) فهمبهذا الدور و رتبطةوالرقابية الملمسؤوليات القانونية ا فهمو الالزمة معرفةال 

 ،قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليماتمتطلبات 

(iii) والتقنية المالئمة لتأدية دوره بشكل فعّال  ،الموظفين في ذلك الكافية بما الموارد

 ،  وموضوعي ومستقل
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(iv)  المتعلّقة  كافة المعلومات إلىوفي الوقت المناسب  من دون قيودإمكانية الوصول

، والتي قد تشمل المؤّسسة المالية لدى ،بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

المعلومات المرتبطة بالعناية الواجبة تجاه العمالء والمراقبة المستمرة وكافة 

  . وكافة الوثائق االخرىالعمليات 

لالستمرار بالوظيفة بدون انقطاع أثناء تعيين نائب لمسؤول اإلبالغ عن غسل األموال )ح( 

 ،ب مسؤول اإلبالغ عن غسل األموالغيا

فحة غسل األموال وتمويل أن يكون لدى المؤسسة المالية ثقافة االلتزام بمتطلّبات مكا)ط( 

 ،اإلرهاب

أن يتّم اتّخاذ التدابير الالزمة للتأكد من مراعاة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، )ي( 

ه التدابير في المعامالت اليومية للمؤسسة المالية بما في ذلك تلك المتصلة طبّق هذوأن ت

 بما يلي: 

(i )تطوير منتجات جديدة، 

(ii )قبول عمالء جدد،  

(iii )التغييرات على نوع أعمال المؤّسسة المالية ، 

 إلى وتوفيرها إعدادها مطلوبالتقارير ال تكون أن لضمانالتدابير المعقولة  كافةاتخاذ )ك( 

 دقيقة اإلرهاب،تمويل ومكافحة غسل األموال  غراضمصرف قطر المركزي أل

  .وفي الوقت المحددومتكاملة 

وفي . أال يبقى منصب مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال شاغراً  يضمن أن اإلدارة مجلس على( 2

على موافقة لحصول ل بديل، ترشيح ضمان اإلدارة مجلس على يجب ،شغر هذا المنصب حال

 مصرف قطر المركزي.

للداللة على هذه نماذج وأمثلة  هي مجلس اإلدارة الواردة أعالهلإّن المسؤوليات المحددة ( 3

إضافية   اتّخاذ تدابير فيمجلس اإلدارة صالحيات المسؤوليات وليس لحصرها، وهي ال تقيـّد 

 مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المؤّسسة المالية. كافحة لم صارمة أو

 مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ونائبه  .8

 التعيين  8.1

 كافحةلإلشراف على م ،يجب على المؤّسسة المالية تعيين مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال (1

بما ، كافّة األوقاتفي  هامخاطروالحد من غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المؤّسسة المالية 

  متطلبات قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.مع  يتماشى

يمكن الجمع بين وظيفة مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ووظائف أخرى في المؤسسة المالية  (2

، في الحاالت التي يكون فيها حجم المؤسسة المالية وتوسعها (منها مسؤول متابعة االلتزام)

 . محدوداً، بحيث ال تأخذ متطلبات الوظيفة كامل وقت مسؤول اإلبالغالجغرافي 

والوظائف التي قد تنشئ تضارباً في  مسؤول اإلبالغ عن غسل األموالال يجوز الجمع بين وظيفة  (3

  .المصالح

 ال يجوز اإلسناد الخارجي لوظيفة مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال.  (4

اإلشراف والرقابة بمصرف  قطاعوتمويل اإلرهاب في مكافحة غسل األموال  إدارةيجب إخطار  (5

والمسمى الوظيفي الخاص  مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ونائبهقطر المركزي باسم كل من 



       | تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 19

وارسالها لمصرف قطر المركزي  تحديث تلك البيانات كلما اقتضى االمر ذلكمع  بكل منهما

 .ووحدة المعلومات المالية القطرية 

المؤسسة المالية موافقة مصرف قطر المركزي على تعيين مسؤول اإلبالغ عن يجب أن تطلب  (6

 استقالة أي منهما.  لدى غسل األموال ونائبه أو عند إنهاء خدماتهما أو

مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ويضطلع  حلغسل األموال ماإلبالغ عن نائب مسؤول  حلي (7

 على تسري التي ذاتها للقواعد ويخضع .في حال كان منصبه شاغراً  غيابه أو حال فيبمهامه 

 .والمسؤوليات الدور حيث من األموال، غسل عن اإلبالغ مسؤول

 مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  اشتراطات تعيين 8.2

المسائل ، الذي يتم تعيينه لإلشراف على في المؤّسسة الماليةغسل األموال يُشترط في مسؤول اإلبالغ عن 

 : أن المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب،

 يكون موظفاً على مستوى إداري عال،)أ( 

يكون لديه المركز والمعرفة والخبرة والصالحية الالزمة لالضطالع بمسؤولياته بشكل )ب( 

 مستقّل، 

  لمؤّسسة المالية،مجلس إدارة ا إلىيرفع تقاريره مباشرة )ج( 

 .قطر دولة يكون مقيماً في)د( 

  المسؤوليات العامة لمسؤول اإلبالغ عن غسل األموال 3.8

 يكون مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال مسؤوالً عن التالي: 

اإلشراف على تطبيق السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط لمكافحة غسل األموال )أ( 

على المخاطر فيما يتعلّق  القائممنهج وتمويل اإلرهاب في المؤّسسة المالية، بما في ذلك ال

  ،خاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاببم

التأكد من وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط المناسبة في المؤّسسة المالية )ب( 

 ، وذلك: حفظهاوتطويرها و

(i ) ،والسياسات لمراقبة االلتزام بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والتعليمات

في المعامالت وذلك في كافة  في المؤسسة المالية واإلجراءات واألنظمة والضوابط

 ، اليومية 

(ii )السنة في واحدة مرة)فعاليتها في منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومراجعة  تقييمل 

 .أو كلما دعت الحاجة لذلك (األقل على

المناسب إلى كافة المعلومات بالمؤسسة المالية بما )ج( التمتع بالوصول غير المقيد وفي الوقت 

 في ذلك المعامالت الخاصة بالعمالء بغية تحديد المعامالت وتحليلها ومراقبتها بشكل فعال.

 ،افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابتطبيق استراتيجيات المؤّسسة المالية لمك)د( 

المؤّسسة المالية المرتبطة بمكافحة غسل دعم وتنسيق عمل مجلس اإلدارة في إدارة مخاطر )هـ( 

  ،كافة مجاالت أعمالهارهاب في األموال وتمويل اإل

ل غسل األموال وتموي بمكافحةالتأكد من أن مسؤولية المؤسسة المالية الشاملة فيما يتعلق )و( 

 ً  ، اإلرهاب تتم معالجتها مركزيا
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والمتابعة المراقبة  يتعلق بضرورة فيماعلى اعتماد رؤية شاملة للمؤسسة المالية  التشجيع)ز( 

واالطالع على كافة  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابفي مجال  والتمتع بالمسئولية

 ً  .التطورات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب داخليا وخارجيا
   

 المسؤوليات المحّددة لمسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  8.4

 ملتزماً بالمسؤوليات المحدّدة التالية: غسل األموال يكون مسؤول اإلبالغ عن ( 1

  ،المالية، والتحقيق فيها وتقييمهاتلقّي تقارير العمليات المشبوهة الداخلية للمؤّسسة )أ( 

قطر  وإطالع مصرفتقارير العمليات المشبوهة ورفعها إلى وحدة المعلومات المالية  ( إعدادب)

 ،عند الطلب المركزي عليها

العمل كحلقة وصل محورية بين المؤّسسة المالية ووحدة المعلومات المالية ومصرف قطر )ج( 

فيما يتعلّق بمسائل مكافحة غسل األموال وتمويل والجهات المعنية األخرى  المركزي

 .اإلرهاب

أي طلب مقدَّم من قِبل وحدة المعلومات المالية ومصرف  إلىالتأكد من االستجابة الفورية )د( 

قطر المركزي، للحصول على معلومات تتعلّق بمسائل مكافحة غسل األموال وتمويل 

 ،اإلرهاب

المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة والرقابية  االشرافيةالنتائج  تلقي)هـ( 

ات الدولية الجه ومواكبة ودراسة التوصيات الصادرة من ،من مصرف قطر المركزي

 ،والتطبيق على أساسها

فحة غسل في المؤّسسة المالية حول مكا ةالتدريبي البرامجمراقبة مدى مالءمة وفعالية )و( 

 ،األموال وتمويل اإلرهاب

مجلس إدارة المؤّسسة المالية حول األمور المتعلقة بمكافحة غسل األموال  إلىالتقارير رفع )ز( 

 .وتمويل اإلرهاب

مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال بموجب قانون  إلىالمهاّم األخرى الُمسندَة  كافّةممارسة )ح( 

األخرى المتعلقة  مسائلإلرهاب وهذه التعليمات، أو المكافحة غسل األموال وتمويل ا

 ، بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

المتعلقة الهامة  بكافة التطوراتمن علم نائب مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  التأكدط( )

  .الداخلية أو الخارجية(سواء بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )

بمسؤولياته بنزاهة وبشكل معقول ومستقل، الّسيما  غسل األموال القيامعلى مسؤول اإلبالغ عن ( 2

عند استالمه تقارير العمليات المشبوهة الداخلية، والتحقيق فيها وتقييمها، واتخاذ القرار فيما 

 . وحدة المعلومات المالية إلىيجب تقديمه من تقارير بالعمليات المشبوهة 

مسؤول اإلبالغ عن  على جبي يمأو تعام مصرف قطر المركزي أي إرشادات أصدرفي حال ( 3

. ويجب وكافة المسئولين والموظفين المعنيين المؤسسة المالية مجلس إدارة إبالغ غسل األموال

 يخص المسائل التالية:  فيما ه،وحفظ سجل إنشاءعلى المؤسسة المالية 

 ،بعين االعتبار والتعاميم أخذ هذه اإلرشادات اإلدارة قدما إذا كان مجلس )أ( 

 ، والتعاميم إلرشاداتا بهذه عمالً  باتخاذه مجلس اإلدارة  قام جراءإأي )ب( 

 .أسباب اتخاذ االجراءات أو عدمه)ج( 
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 التقارير المرفوعة لمجلس اإلدارة من قِبَل مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  8.5

يجب على مجلس إدارة المؤّسسة المالية أن يقّرر، بشكل منتظم، ما هي التقارير العامة التي ( 1

ينبغي أن يستلمها من قِبَل مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال، ليتمكن المجلس من الوفاء 

 بمسؤولياته بموجب قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليمات. 

2 ) ً مجلس اإلدارة كحد  إلىيجب على مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال أن يرفع تقريراً سنويا

 وبحدأدنى عن كل سنة مالية، لتمكين مجلس اإلدارة من دراسة التقرير في إطار زمني محدّد، 

 .المالية السنة انتهاء تاريخ من شهرأ (4) أربعة خالل قصىأ

التقارير التي قد يطلبها مجلس اإلدارة أو من تلك التي يقدّمها  أي حكم في هذا البند من ال يحدّ ( 3

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

ول اإلبالغ يتضمن كافة التقارير المرفوعة لمجلس اإلدارة واإلجراء ؤاعداد سجل لدى مسيجب ( 4

 بشأن هذه التقارير.الذي تم اتخاذه من قبل مجلس اإلدارة 

 تقرير مسؤول اإلبالغ عن مكافحة غسل األموال  محتوياتاألدنى من  الحد 8.6

وفعالية السياسات واإلجراءات واألنظمة تقييما لكفاية  السنوي يتضمن التقرير انيجب  ( 1

 والضوابط في المؤّسسة المالية والمتعلّقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

 

 : ما يلي على كحد ادنىالسنوي  يجب ان يتضمن التقرير ( 2

مسؤول اإلبالغ عن غسل  إلىعدد وأنواع تقارير العمليات المشبوهة التي رفعت )أ( 

 ،األموال

وحدة المعلومات المالية وعدد تلك  إلىعدد تقارير العمليات المشبوهة التي تّم تقديمها )ب( 

  ،واألسباب الكامنة وراء ذلك التي لم تقدم إليها،

عدد وأنواع مخالفات المؤّسسة المالية لقانون وتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل )ج( 

 ،واإلجراءات واألنظمة والضوابط في المؤّسسة المالية وللسياساتاإلرهاب، 

بمكافحة  السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط المتعلّقة الواجب تحسينها فيالنقاط )د( 

 ،بتطوير ما يلزم واالقتراحات للقيام  غسل األموال وتمويل اإلرهاب،

 ،لديهاالمسؤولين والموّظفين  إلىالمؤّسسة المالية  ذي توفرهملّخص عن التدريب ال)هـ( 

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

  ،للقيام بالتطوير الالزم واالقتراحات المالية،اإلرهاب في المؤسسة 

 ،عدد وأنواع عمالء المؤسسة المالية المصنَّفين ضمن فئة المخاطر المرتفعة)ز( 

ملّخص عن التقدّم الُمحَرز في مجال تطبيق خطط العمل الخاصة بمكافحة غسل األموال )ح( 

دراسة التقرير السنوي من ل نتيجة إعدادها يتم التي العمل خطط مثلوتمويل اإلرهاب، )

وأي  ومراجعته في المؤسسة المالية ةيتدريبال البرامجقِبَل مجلس اإلدارة، فضالً عن تقييم 

 ،(مسائل أخرى مرتبطة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

، فيما يتعلق تتم بتفويض من المؤسسة المالية عملية تدقيق أو مراجعةنتائج أي )ط( 

 ،واإلجراءات واألنظمة والضوابطالسياسات ب
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وتمويل اإلرهاب بالمؤسسة   لمخاطر غسل األموالنتائج أي مراجعة أو عملية تقييم )ي( 

  لسياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط.وإجراءات الحد منها وكذلك ل

 النظر في التقارير السنوية 8.7

التقرير السنوي الذي أعدّه مسؤول اإلبالغ يجب على مجلس إدارة المؤّسسة المالية النظر في ( 1

أشهر من تاريخ انتهاء ( 4) أربعةوبحد أقصى خالل  ن غسل األموال في الوقت المناسب،ع

 . السنوي التقرير موضوعالسنة المالية 

في حال تحديد التقرير أوجه قصور في التزام المؤّسسة المالية بقانون وتعليمات مكافحة غسل ( 2

 في البرامج التدريبية، على مجلس اإلدارة إعداد خّطة عمل أواألموال وتمويل اإلرهاب 

 . أسرع وقت ممكنفي  وذلك بغية معالجة أوجه القصور عليهاوالمصادقة 

 

  على المخاطر قائمال . المنهج9

 قواعد عامة  - 9.1

 يجب على المؤسسة المالية: ( 1

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تواجهها )تقييم مخاطر األعمال( وتوثيق )أ( تقييم 

ً  على نحو منتظم ومناسب ، بما في ذلك المخاطر المحددة في كحد ادنى لمرة واحدة سنويا

 التي قد تنشأ عن: وتلك  والمخاطر القطاعية التقييم الوطني للمخاطر

(i /أنواع العمالء الذين تتعامل معهم المؤسسة المالية و )تقترح التعامل معهم وأ، 

(ii المنتجات والخدمات التي تقدمها )تلك التي تقترح تقديمها وأ /و ، 

(iii التقنيات التي تستخدمها )المنتجات تلك التي تقترح استخدامها لتقديم تلك  وأ/و

  ،) المخاطر البينية أو قنوات تقديم الخدمة( والخدمات

(iv دوائر االختصاص أو المناطق الجغرافية التي تتعامل معها المؤسسة أو فيها أو تلك )

 التي يقترح التعامل معها أو فيها ) مخاطر دوائر االختصاص(

 المخاطر إدارة من المؤسسة لتمكين الالزمة واإلجراءات والضوابط السياسات وضع( ب)

 بشكل وتحديثها واإلجراءات الضوابط هذه تنفيذ ومراقبة منها الحد وآليات تحديدها تم التي

 .المخاطر تقييم نتائج وفق مستمر

 

( يجب وضع وتطوير أنظمة المراقبة لتحديد المعامالت الكبيرة وغير االعتيادية أو أنماط 2

 األنشطة، بما في ذلك:

   األنماط الطبيعية،ع وحجم المعامالت التي ال تتوافق مع انوأسقوف عدد وتحديد )أ( 

  .تحديد سقوف المعامالت النقدية وغير النقدية)ب( 

 منهجية تقييم التهديدات  9.2

مخاطر غسل األموال  الحدّ من بهدفتقييم التهديدات لمنهجية  وضعيجب على المؤّسسة المالية ( 1

 بما يتناسب مع حجم المؤسسة المالية وطبيعة أعمالها وتوصيف مخاطرها وتمويل اإلرهاب

 .وأن يتم اعتمادها من مجلس اإلدارة

 لمصرف قطر المركزي أّن منهجيتها لتقييم المخاطر تثبتعلى المؤّسسة المالية أن ( 2
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 قادرة على ما يلي:)أ( 

  (i )تقييم نوع المخاطر في عالقة العمل مع كّل عميل. 

   (ii تحديد ) التغييرات التي تطرأ على المخاطر المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب

 تضيفهافي المؤّسسة المالية، والمخاطر الناجمة عن المنتجات والخدمات الجديدة التي 

 . خدماتها علىجديدة التقنيات ال في تطبيق المؤّسسة المالية

     (iii تحديد الهدف والطبيعة ) من عالقة العمل مع كل عميلالمحتملة. 

      (iv تقييم )وضع درجة تصنيف للعالقة المخاطر الخاص بعالقة العمل من خالل  ملف. 

              (v )والناشئة.جديدة التقنيات ، والعن المنتجات والخدمات الجديدة الناتجةلمخاطر ا تقييم 

 تناسب حجم أعمال المؤسسة المالية ودرجة تعقيدها وطبيعتها. )ب( 

)ج( تمّكن المؤسسة المالية من تحديد أي تغييرات في مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 المتصلة بها والكشف عنها.

 )د( إجراء التغييرات عند االقتضاء.

غسل ارستها العامة المتعلّقة بإدارة مخاطر على المؤّسسة المالية أن تكون قادرة على اإلثبات، أّن مم ( 3

 .  مطابقة لمنهجيتها في تقييم التهديدات تمويل اإلرهابو األموال

 المخاطر في عالقة العمل  توصيف 9.3

على المؤسسة المالية أن تنظر في  يجبالمخاطر لعالقة العمل مع العميل،  توصيفإعداد في  (1)

 عناصر المخاطر التالية: 

 ،العمالء مخاطر )أ( 

 ،المنتجاتمخاطر )ب( 

 ،مخاطر قنوات تقديم الخدمةأو المخاطر البينية   )ج(

 .مخاطر دوائر االختصاص أو المنطقة الجغرافية )د( 

 بنوع معين منعلى المؤّسسة المالية أن تقيّم وتحدّد أيضاً أي مخاطر أخرى قد تتّصل يجب ( 2)

أعمال المؤّسسة وتعقيداتها وطبيعتها، وكذلك أعمال  ، آخذة باالعتبار حجمالعملأنواع عالقات 

 .عمالئها
   

لتقّرر مدى شدّة  عالقة العملتوصيف المخاطر الخاصة ب علىأن تستند المؤّسسة المالية  يجب ( 3)

 . اإلجراءات التي ستتّخذها على صعيد العناية الواجبة والمراقبة المستمّرة
 

 العمالء . مخاطر10

 تقييم مخاطر العمالء  10.1

غيرها من  وأعلى المؤّسسة المالية أن تقيّم وتوثّق مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ( 1)

 .األنشطة غير المشروعة التي يشكلها مختلف أنواع العمالء

يجب أن تكون شدّة تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمّرة المطلوبة لنوع محدّد من العمالء  (2)

 متناسبة مع درجة المخاطر الظاهرة أو المحتملة التي تشكلها العالقة مع العميل.
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 السياسات واإلجراءات لمعالجة مخاطر العمالء 10.2

عالقة العمل مع  تصنيفالمؤّسسة المالية األسس المعتَمدَة لتحديد يجب أن تتضمن منهجية ( 1)

 التعامل معهم(.والذين تقترح )العمالء آخذة باالعتبار مختلف أنواع العمالء لديها 

تدابير  تتخذعلى المؤّسسة المالية أن يجب ، بصرف النظر عن نتيجة تصنيف مخاطر العميل ( 2)

 حال اشتبهت بأّن أحد العمالء هو شخص أو في المستمرة  والمراقبة المشددةالعناية الواجبة 

 :  ، أو أي كيان آخرمنظمة غير هادفة للربحمؤسسة خيرية، أو 

 .مرتبط بأعمال إرهابية أو بتمويل اإلرهاب أو له صلة بها (أ)

دولية أخرى تتصل بمسائل مكافحة غسل األموال  التزاماتخاضع لعقوبات أو  (ب)

 .وتمويل اإلرهاب
  

منظمة غير هادفة للربح أو عميل يتطلب ال يجب أن يُتّخذ قرار بالدخول في عالقة عمل مع  (3)

أو بعد أو من يفوضه إال بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة  العناية الواجبة المشددة،

 . استكمال تدابير العناية الواجبة المشددة

ها مرتبط بتمويل اإلرهاب أو يخضع في حال اشتبهت أن أحد عمالئ ةيجب على المؤسسة المالي (4)

لعقوبات، أن تتوقف فوراً عن أي عالقة عمل معه ما لم تأمرها بخالف ذلك الجهة المختصة 

 أو جهة إنفاذ القانون. 

 التدابير الخاصة باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر 10.3

المخاطر المرتبطة بإنشاء عالقة العمل للحد من على المؤّسسة المالية اعتماد التدابير التالية ( 1

 : واالستمرار فيهامع األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، 

، مع األخذ في المخاطر ين ممثليسياسيال لقبول العمالء من االشخاصإنشاء سياسة )أ( 

 .االعتبار المخاطر المرتبطة بالسمعة وغيرها من المخاطر

واألنظمة والضوابط الواضحة من أجل إقامة عالقة العمل امتالك السياسات واإلجراءات )ب( 

 .مع األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

إنشاء نظام مناسب إلدارة المخاطر، وذلك لتقّرر ما إذا كان العميل القائم أو المحتمل أو )ج( 

 المستفيد الحقيقي من عميل قائم أو محتمل هو شخص سياسي ممثل للمخاطر. 

مل التدابير على طلب المعلومات ذات الصلة من العمالء، والرجوع إلى يجب أن تشت ( 2

الرجوع إلى قواعد البيانات التجارية اإللكترونية الخاصة باألشخاص  أوالمعلومات المتاحة للعامة، 

 .السياسيين ممثلي المخاطر
 

مصادر ثروة وأموال على المؤّسسة المالية أن تنشئ منهجية وأن تتّخذ التدابير الالزمة لمعرفة  ( 3

 .تّم تحديدهم على أنّهم أشخاص سياسيون ممثلو المخاطر الذين  العمالء والمستفيدين الحقيقيين
  

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

 ..بعد اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشدّدة اإلدارة أو من يفوضه يُتّخذ فقط بعد موافقة مجلس

 .يجب أن يكون األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر موضع مراقبة مستمّرة مشددة ( 5 
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في حال تّم االكتشاف، في وقت الحق، أّن العميل القائم أو المستفيد الحقيقي من العميل القائم   (6 

المخاطر أو أصبح هذا العميل من هؤالء ممثلي  السياسيين هو في الحقيقة من األشخاص

 اإلدارة أو من يفوضه. موافقة مجلسعد األشخاص، يجوز للعالقة أن تستمّر ولكن فقط ب
              

تتحقق المؤسسة المالية بشكل مستمر ما إذا كان العميل مدرجاً بموجب قرار صادر عن مجلس (  7

عن اللجنة  ةالصادر قوائم العقوباتعلى  االدراج قرار بموجبأو. األمن التابع لألمم المتّحدة

بلغ إذا اتّضح أن الشخص مدرج على القوائم المذكورة أعاله، تُ والوطنية لمكافحة اإلرهاب. 

أن تنظر في و )خالل أربعة وعشرون ساعة(فوراً  بذلك المركزيالمؤسسة المالية مصرف قطر 

 .المعلومات الماليةتقريراً بالمعامالت المشبوهة إلى وحدة تقديم 
 

تطبق المؤسسة المالية التدابير نفسها التي تعتمدها تجاه األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر،  (8)

  .على أفراد عائلة األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو األشخاص المرتبطين بهم

 

 العقوبات قوائم التدابير الخاصة باألشخاص المدرجين على  10.4

العمل وطوال مدّة عالقة العمل ما إذا كان الشخص  عالقةالمؤسسة المالية منذ بدء  تتحقق (1)  

 مدرجاً: 

 ، قرار صادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتّحدة )أ( بموجب

 يتم تعميمه من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب  من النائب العام امر ادراج بموجب)ب(  

 

 يجب على المؤسسة المالية: ( إذا اتضح أن الشخص مدرج، 2)

وذلك فوراً  تقوم بعملية معه أو لصالحه وأال)أ( أال تنشئ أو تستمر بعالقة عمل مع الشخص، 

 .)خالل أربعة وعشرون ساعة( 

 .المالية)ب( أن ترفع تقارير بالعمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات 

 .)خالل أربعة وعشرون ساعة(  تبلغ مصرف قطر المركزي بذلك فوراً  (ج)

 المعنوية  لألشخاصعملية تقييم المخاطر  10.5

يجب أن تشتمل عمليات ومنهجية تقييم المخاطر الخاصة بالمؤّسسة المالية المخاطر الناشئة  (1

، والمجموعات ،مثل الشركات ، القانونية والتسهيالتعن األشخاص المعنويين والترتيبات 

االستئمانية وتوكيالت المساهمة باإلنابة االستثمارية و والصناديقوشركات التضامن، 

 والتوكيل القانوني. 

المعنوية أو الترتيبات والتسهيالت القانونية، على  االشخاصفي تقييم المخاطر التي تشكلها  (2

أّن المخاطر الناشئة عن المستفيدين الحقيقيين أو المسؤولين أو  تتأكد منالمؤّسسة المالية أن 

المساهمين أو األمناء أو المتصرفين أو المستفيدين أو المدراء أو أي كيانات أخرى ذات صلة 

  أو التسهيالت. أو الترتيبات األشخاص المعنويةتوصيف مخاطر عند  قد تم اخذها في االعتبار

والتي قد السابقة كيانات ال تمثلهاعلى رصد للمخاطر التي  يجب أن يشتمل توصيف المخاطر (3

 الشفافية أو عبر زيادة القدرة على إخفاء المخاطر.  غياب تكون ناتجة عن
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 من المخاطر    الحد إجراءات 10.6

على نحو تقوم المؤسسة المالية بتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تواجهها (  1

منتظم ومناسب )كحد أدنى لمرة واحدة سنوياً( بما في ذلك المخاطر المحددة في التقييم الوطني 

 الناشئة عما يلي:للمخاطر والمخاطر األخرى 

)مخاطر  تتعامل معهم المؤسسة المالية )وتقترح العمل معهم()أ( أنواع العمالء الذين 

 العميل(

 )وتلك التي تقترح تقديمها( )مخاطر المنتج( والخدمات التي تقدمها)ب( المنتجات 

 التي تستخدمها )وتلك التي تقترح استخدامها( لتقديم تلك المنتجات والخدمات)ج( التقنيات 

 )المخاطر البينية(

) مخاطر  االختصاص التي تتعامل معها أو فيها أو التي تقترح العمل معها أو فيها)د( دوائر 

 دائرة االختصاص(
   

 يجب أن تكون المؤسسة المالية قادرة على إظهار ما يلي:  ( 2

 .)أ( كيفية تحديدها للمخاطر التي تواجهها

 .)ب( كيف أخذت في االعتبار التقييم الوطني للمخاطر ومصادر أخرى لتحديد هذه المخاطر

 .)ج( السبل واألوقات التي تم فيها تقييم مخاطر األعمال

كيف أو بعد التقييم إلى خفض المخاطر التي تواجهها  أدت اإلجراءات المعتمدة)د( كيف 

 .أخفقت هذه اإلجراءات في خفض هذه المخاطر

 أو نتائج التقييم القطاعي للمخاطربالتقييم الوطني بنتائج في حال أخفقت المؤسسة المالية األخذ  ( 3

عليها أن تقدم أسباب تواجهها، يجب  التيأو أخفقت في تقييم أي من المخاطر  غيره من المصادر او

 .هذا اإلخفاق في حال طلب مصرف قطر المركزي ذلك

   

 التوكيل القانوني  10.7

يسمح للموّكل إليه التحكم بأصول تطبق هذه التعليمات على التوكيل القانوني في حال كان  (1

 .الموّكل

ل عميلين لدى المؤسسة الماليةلموّكل إليه ا يعتبر كال من (2  .والموّكِ

المؤسسة المالية تدابير العناية الواجبة تجاه الموَكل إليه والموكل قبل الدخول أو االرتباط تطبق  (3

 .بأي معاملة ذات الصلة بالتوكيل القانوني
 

 والخدمة. مخاطر المنتج 11

 والخدمةتقييم مخاطر المنتج  11.1

على المؤّسسة المالية أن تقوم بتقييم وتوثيق مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب يجب  (1

التي تقدّمها أو تقترح والخدمات وغيرها من األنشطة غير المشروعة الناشئة عن المنتجات 

حسابات التوفير  سبيل المثال على والخدمات تقديمها إلى عمالئها. وقد تشتمل هذه المنتجات

و أوخدمة تحويل األموال ومنتجات التحويالت المالية اإللكترونية وحسابات الدفع المراسلة 

 .القيمة
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يجب أن تكون شدّة تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمّرة المطلوبة بالنسبة إلى كّل نوع  (2

والمحتملة التي يشكلها كّل متناسبة ومتوازية مع درجة المخاطر الظاهرة  من أنواع المنتجات

 .أو الخدمات نوع من أنواع المنتجات

  والخدمة  سياسات مخاطر المنتج 11.2

لمعالجة  المناسبةالمؤّسسة المالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط تضع يجب أن  (1

المخاطر المحدّدة المتّصلة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب وغيرها من األنشطة غير 

التي تقدّمها المؤّسسة المالية أو والخدمات  المشروعة التي تنتج عن مختلف أنواع المنتجات

 .تقترح تقديمها إلى عمالئها

ف عالقة العمل التي تربطها منهجية يتمّ على أساسها تصنيتضع على المؤّسسة المالية أن يجب  (2

تقديمها و/أو تقترح التي تقدّمها  والخدمات اً إلى األنواع المختلفة من المنتجاتاستنادبعمالئها 

 إليهم. 

 بأسماء وهمية أو مزّورة أو بدون أسماء  والخدمات المنتجات 11.3

أو  في حال كان المنتجأو خدماتها  يجب على المؤّسسة المالية أالّ تسمح باستخدام أي من منتجاتها

  :الخدمة

 .)أ( يستخدم اسماً وهمياً أو مزّور للعميل

  .)ب( ال يحدد اسم العميل

)ج( يتم استخدامه لغير الغرض المصرح به )مثالً استخدام الحساب الشخصي ألغراض 

 تجارية(.

 المصرفية  المراسلة عالقة 11.4

قبل أن تقوم مؤّسسة مالية )المؤسسة المراِسلة( بإنشاء عالقة مصرفية بالمراسلة مع مؤّسسة  (1

 ما يلي: ب تقوممالية في دائرة اختصاص أجنبية )المؤسسة المجيبة(، عليها أن 

استناداً  خضع لهماتونوعية اإلشراف والتعليمات التي  ةالمجيب ؤسسةسمعة الم تحديد)أ( 

 ،احة  للعامةإلى المعلومات المت

جمع المعلومات الكافية عن المؤسسة المجيبة لفهم طبيعة عملها )عن طريق استبيان )ب( 

 (،أو أي وسيلة أخرى منظَّم

 ة،المجيب ؤسسةملكية واإلدارة في المال)ج( جمع المعلومات حول هيكل 

)فضالً  ةالمجيب ؤسسةقوم بها المت)د( جمع المعلومات حول أبرز أنشطة األعمال التي 

في دائرة اختصاص تلتزم بتوصيات مجموعة العمل تقع  تإذا كان وماعن الشركة األم( 

 ،المالي

 ،الغرض من فتح الحسابتحديد )هـ( 

)و( تقييم السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط المتعلّقة بمكافحة غسل األموال 

 ،وفعّالة كافيةوتمويل اإلرهاب في المؤّسسة المجيبة، واتخاذ القرار فيما إذا كانت 

المسؤوليات المنوطة بكل من المؤسسة المراسلة والمؤسسة المجيبة، بما فيها )ز( توثيق 

 ،مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابتلك المتصلة بمسائل 

 بالمراسلة.الحصول على موافقة مجلس اإلدارة إلنشاء عالقة مصرفية )ح(  
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 قبل إقامة عالقة عمل، على المؤسسة المالية الُمراِسلة األخذ في االعتبار ما يلي:  (2

أو جنائية ما إذا كانت المؤسسة المالية المجيبة قد خضعت ألي تحقيق أو دعوى مدنية )أ( 

 ،متّصلة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب

والتأكد من عدم وجود أي من أعضاء  المركز المالي للمؤسسة المالية المجيبةسالمة )ب( 

 ، مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين في المؤسسة المالية المجيبة على قوائم عقوبات دولية

عة لتنظيم وإشراف جهة رقابية أو حكومية ما إذا كانت المؤسسة المالية المجيبة خاض)ج( 

 توازي مصرف قطر المركزي. 

ما إذا كانت دائرة االختصاص التي تعمل ضمنها المؤسسة المالية المجيبة تتمتّع بنظام )د( 

 اإلرهاب.فعّال لمكافحة غسل األموال وتمويل 

يتعلّق بعمالء المؤسسة المالية المجيبة الذين لديهم  فيما التأّكد،الُمراِسلة على المؤسسة المالية    ( 3

إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات المؤسسة المالية المراسلة أن المؤسسة المالية المجيبة 

 بما يلي:  تقوم

 ،العناية الواجبة تجاه العمالء والتحقق من هوية العمالء تدابير اتخاذ)أ(  

 ،المستمرة تجاه العمالء المراقبةتدابير  تطبيق)ب(  

المستندات أو البيانات أو المعلومات ، عند الطلب، بالمراسلةتزويد المؤسسة على  )ج( قادرة 

 .المستمرة تجاه العمالء والمراقبةالتي حصلت عليها بعد اتّخاذ تدابير العناية الواجبة 

(     في حال كانت المؤسسة المالية المجيبة شركة تابعة لكيان معنوي آخر، على المؤسسة المالية 4

 المراسلة البحث عن معلومات حول: 

  ،)أ( الكيان اآلخر ومكانه ومقّره )في حال كان مختلفاً(

  ،)ب( سمعته

حكومية توازي الجهة  )ج( ما إذا كان هذا الكيان خاضعاً لإلشراف من قِبل جهة رقابية أو هيئة

 ،وذلك ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مصرف قطر المركزي

تملك نظاماً  المعنويالتي يعمل ضمنها الكيان  االجنبية )د( ما إذا كانت دائرة االختصاص

 ،فعّاالً لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ما إذا كان خاضعاً لملكية أو سيطرة  ا في ذلكبم)هـ( الملكية والسيطرة والهيكل اإلداري فيه )

 (. للمخاطرأو إدارة شخص سياسي ممثل 

(  في حال كانت المؤسسة المالية المجيبة تعمل ضمن دائرة اختصاص عالية المخاطر، على 5

المؤسسة المالية الُمراِسلة إجراء مراقبة مستمّرة مشددة على المعامالت الجارية بموجب هذه 

ً عليها مراجعة العالقة يجب ا العالقة، كم  .سنويا

قامة عالقة مصرفية بالُمراَسلة تتضمن إيجب على المؤسسة المالية أن تتخذ تدابير إضافية قبل (  6

اتّفاق خّطي ينّص على مسؤوليات وواجبات كّل من المؤّسسة المالية الُمراِسلة والمجيبة فيما 

  اإلرهاب والمراقبة.يتعلّق بالكشف عن عمليات غسل األموال وتمويل 

( يجب على المؤسسة المالية وضع السياسات واإلجراءات المناسبة واتخاذ تدابير وإجراءات 7

فورية عند ادراج احد المؤسسات المالية المجبية أو غيرها من المؤسسات المالية في أي من 

قصور في أنظمة قوائم العقوبات الدولية أو عند خضوعها لعقوبات مالية أو إدارية نتيجة أي 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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  صوريةال البنوك 11.5

 

 التي أو المصارف البنوكعالقات عمل أو االستمرار بها مع  إنشاء عدم المالية المؤسسة على يجب (1

 ،ليس لها وجود مادّي أو إدارة فعالة  تتخذ القرارات المهمة في دائرة االختصاص المرّخص لها فيها

 الموحد.ال تتبع ألي مجموعة مالية خاضعة لإلشراف الفعال  التيو

(  يجب على المؤسسة المالية رفع تقارير العمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية في حال 2

أو أي مؤّسسة تشتبه المؤّسسة المالية بناًء على أسباب وجيهة   أو مصرف صوري  بنكاتصل بها 

 .وريصأو مصرف  بنكبأنّها 
   

على المؤسسة المالية عدم الدخول أو االستمرار في عالقة عمل مع مؤّسسات مالية مجيبة في دائرة ( 3

من قبل بنوك مسّجلة في دوائر اختصاص  اختصاص أجنبية وذلك إن كانت تسمح باستخدام حساباتها

د.   ليس لها فيها وجود مادّي وال تتبع ألي مجموعة مالية خاضعة لإلشراف الفعّال الموحَّ

 

 حسابات الدفع الُمراِسلة 11.6

 يطبق هذا البند في حال:  (1

عالقة مصرفية بالمراسلة مع مؤّسسة مالية مجيبة في كان للمؤسسة المالية المراسلة  (أ)

 أجنبية،دائرة اختصاص 

يملك عميل المؤسسة المالية المجيبة والذي ليس عميالً للمؤسسة المالية الُمراِسلة،  (ب)

 .المجيبةإمكانية الوصول المباشر إلى حساب المؤسسة المالية 

الدفع الُمراِسلة"، يجب على المؤسسة حسابات “ بـمتى اقتضت العالقة بالُمراَسلة االحتفاظ  (2

 : يلي ماالمالية التأّكد م

)أ( أّن المؤسسة المالية المجيبة قامت بكافّة اإلجراءات العادية الخاصة بالعناية الواجبة 

 ،تجاه عمالئها الذين يتمتّعون بالنفاذ المباشر إلى حسابات المؤسسة المالية الُمراِسلة

 ،مراقبة مستمّرة على العميل تزاول مجيبةال)ب( أّن المؤسسة المالية 

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

وأن العميل ال يمثل درجة مخاطر  ،هوية العميل عند طلب المؤسسة المالية الُمراِسلة

 .مرتفعة وغير مشتبه به

من المؤسسة المالية المجيبة الوثائق أو البيانات أو  في حال طلبت المؤسسة المالية الُمراِسلة (3

أعاله وتخلّفت المؤسسة المالية المجيبة عن  (2( من الفقرة )جالبند )المعلومات المذكورة في 

تلبية هذا الطلب، على المؤسسة المالية الُمراِسلة أن تبادر إلى إنهاء إمكانية وصول العميل إلى 

 ر بالعملية المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية. تقري رفعحساباتها والنظر في 

 

 األدوات المالية القابلة للتداول لحاملها 11.7

 هي:  األدوات المالية القابلة للتداول لحاملها (1

  ،)أ( األدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية

والسندات اإلذنية، وأوامر الدفع، التي )ب( األدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات، 

تكون لحاملها، أو مظهرة له من دون قيود، أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل آخر 

 ،ينتقل الحق بمجرد تسليمه
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األدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات اإلذنية، وأوامر الدفع الموقعة،  (ج)

 ،ولكن مع حذف اسم المدفوع له

 ،لحامله )د( السهم

 لحامله،)هـ( شهادة بالسهم 

السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الالزمة لتطبيق تدابير  الماليةتضع المؤسسة  (2

العناية الواجبة ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تجاه المخاطر المرتبطة 

 .باستخدام األدوات المالية لحاملها

قبل أن تدخل المؤّسسة المالية أو تشترك في معاملة تتضّمن تحويل أداة قابلة للتداول لحاملها  (3

إلى نموذج مسّجل، أو تسليم قسائم عن أداة قابلة للتداول لحاملها بغرض دفع األرباح أو 

 ىعلعلى المؤسسة المالية أن تطبّق تدابير العناية الواجبة المشدّدة المكافآت أو رأس المال، 

 .األداة و/ أو أي مستفيد حقيقي حامل

 المالية.ويجب اعتبار حامل األداة وأي مستفيد حقيقي كعميلين لدى المؤّسسة  (4

 

 الهادفة للربح المنّظمات غير 11.8

يجب على المؤّسسة المالية أالّ تقدّم أي خدمات مالية إلى المنّظمات غير الهادفة للربح، إالّ إذا 

 قامت المؤسسة المالية بما يلي: 

الجمعية، والشكل  أوالحصول على كّل بيانات تحديد هوية العميل مثل اسم  المؤسسة )أ( 

شطة، وتاريخ التأسيس، وأسماء القانوني، وعنوان المركز الرئيسي والفروع، وأنواع األن

وجنسيات الممثّلين المفوضين بالوصول إلى الحساب، وأرقام الهواتف، وهدف عالقة 

وموافقة الجهة المختّصة على فتح الحساب في العمل، ومصادر واستخدامات األموال، 

 ،أخرى تطلبها الجهة المختّصة ، وأي معلوماتالمؤسسة المالية

المؤسسة أو الجمعية ومن شكلها القانوني من خالل المعلومات التحقّق من وجود )ب( 

 ،الموجودة في المستندات الرسمية الخاصة بها

الحصول على المستندات الداِعمة التي تشير إلى وجود تفويض صادر عن الجمعية )ج( 

 ،أو المؤسسة لصالح األشخاص المفوضين بالوصول إلى الحساب

الحساب وفقاً إلجراءات تحديد هوية العميل  إلى لوصولباتحديد األشخاص المفوضين )د( 

 المنصوص عليها في هذه التعليمات. 

 

 المخاطر البينية أو مخاطر قنوات تقديم الخدمة .12

 تقييم المخاطر البينية 12.1

تقيِّم وتَُوثق مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وغيرها  يجب على المؤّسسة المالية أن (1

، والمعامالت المصرفية تقديم الخدمات المشروعة التي تشكلها آليات من األنشطة غير

اإللكترونية، والمعامالت اإللكترونية األُخرى التي يتّم من خاللها بدء عالقة العمل ومزاولتها 

 استخدام أو الجديدة المعامالت أنماط أو الخدمات تقديم في البدءوكذلك قبل   واالستمرار فيها

 .المخاطر هذه وتخفيف إلدارة المناسبة اإلجراءات تتخذ أن ويجب الحديثة، التقنيات

يجب أن تكون شدّة تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمّرة فيما يتعلّق بواجهة بينية محدّدة  (2

 .مالئمة ومتناسبة مع درجة المخاطر الظاهرة والمحتملة التي قد تشكلها هذه الواجهة البينية
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 السياسات واإلجراءات الخاصة بالمخاطر البينية 12.2

 يجب أن تضع المؤّسسة المالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط لمعالجة المخاطر (1

و تمويل اإلرهاب أو أي أنشطة أخرى غير مشروعة يشكلها مختلف أالمحدّدة لغسل األموال 

يتمّ من خاللها بدء عالقة العمل ومزاولتها أنواع الواجهات البينية والتطورات التكنولوجية التي 

 فيها،واالستمرار 

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

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

أو المعامالت التي ال تتّم إدارة المخاطر المحدّدة المرتبطة بعالقة العمل التي ال تتم  -ب

 .وجهاً لوجه

 المراقبةتطبق السياسات، واألنظمة الضوابط المناسبة عند إنشاء عالقات العمل وعند تطبيق  (3

 .المستمرة

المؤّسسة المالية في منهجية إجراءاتها كيفية تصنيف العمالء فيما يتعلّق  تضعيجب أن  (4

 بالواجهة البينية التي يتّم من خاللها بدء عالقة العمل ومزاولتها واستمرارها. 

 عالقات األعمال التي ال تتّم وجهاً لوجه والتقنيات الحديثة 12.3

 لوجه أيا من األنواع التالية: تكون عالقة العمل أو المعامالت التي ال تتّم وجهاً  (1

تقنية متطورة  أيعبر اإلنترنت، أو  اجرائهامختلف أنواع العالقات أو المعامالت التي يتّم  (أ)

 ،أخرى

 ماكيناتعبر اإلنترنت، واستخدام  الخدمات أو المعامالت التي يتّم توفيرها أو مزاولتها  (ب)

 ، وأي وسائل أخرى مماثلة، الصّراف اآللي

ً أو معامالت )ج(  نقاط البيع اإللكترونية، أو استخدام البطاقات ذات القيمة المدفوعة مسبقا

 .القابلة للتعبئة أو المتّصلة بالحساب

يجب أن تتضّمن السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط المتعّلقة بعالقات العمل  (2

الهوية، ( طلب وثائق إضافية لتحديد 1في البند الفرعي ) عليها نصوصالم والمعامالت

مع  ووضع أنظمة اتصال مستقلةوتطبيق تدابير إضافية للتحقّق من صحة الوثائق المقدمة، 

 .العمالء داخل المؤسسة المالية للتأكد من المعلومات

يجب أن يكون لدى المؤّسسة المالية تدابير العناية الواجبة المحددة والفعّالة التي يمكن تطبيقها  (3

 وضعالتعامل معهم وجهاً لوجه. وتحديداً، يجب على المؤّسسة المالية على العمالء الذين ال يتمّ 

التدابير الالزمة للتأّكد من أّن العميل هو الشخص الذي يدّعيه ومن أّن العنوان المزّود هو 

 .بالفعل عنوانه

 وقد تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:  (4

بالطلب على رقم منزل أو وظيفة أو عمل سبق التحقّق  اتصال هاتفي بالعميل المتقدّم)أ( 

 ،منه بصورة مستقلّة

 ،االتصال برّب العمل للتأّكد من التوظيف، وذلك بعد موافقة العميل)ب( 

  أو وسائل مماثلة. الحصول على تفاصيل الراتب بطريقة رسمية)ج( 

مات الشبكة اإللكترونية أن على المؤّسسة المالية التي تسمح بإتمام عمليات الدفع من خالل خد (5

تتأكد من أّن المراقبة على هذه المعامالت هي ذاتها المتبعة في خدماتها األخرى وأّن لديها 
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على المخاطر لتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الناشئة عن مثل  قائمةمنهجية 

 الخدمات.هذه 

المركزي التي يصدرها مصرف قطر  التعليماتبأي من  االلتزاميجب على المؤّسسة المالية  (6

التكنولوجيا الحديثة والمعامالت المصرفية اإللكترونية،  بشكل دوري والمتعلقة بمخاطر

ويجب التأكد من االلتزام بأية تعليمات خاصة بالمعامالت المصرفية اإللكترونية يصدرها 

 .مصرف قطر المركزي

 االعتماد على طرف ثالث  12.4

على الجهات التعريفية أو الوسطاء أو أطراف ثالثة لتطبيق يجوز للمؤسسة المالية االعتماد  (1

تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء، أو لتعريفهم باألعمال، على أن يتم ذلك  إجراءاتبعض 

في حال قامت بذلك تبقى  .اإلرهاب وهذه التعليمات وتمويلوفقاً لقانون مكافحة غسل األموال 

الصحيح لتدابير العناية  التطبيقلمؤسسة المالية )وباألخص مجلس ادارتها( مسؤولة عن ا

 عمالئها،المستمرة تجاه  والمراقبةالواجبة 

من قبل المنظمات الدولية النتائج التي يتم نشرها تراعي يجب على المؤسسة المالية أن  (2

منها الطرف الثالث،  والحكومات وغيرها من الجهات بشأن دائرة االختصاص التي يعمل

 .وذلك قبل اتّخاذ القرار بشأن االعتماد على طرف ثالث

 الجهات التعريفية  12.5

من خالل طرف  المالية المؤسسةفي الحاالت التي يتّم فيها تعريف العميل إلى  يطبق هذا البند (1

 ( وفقاً لما يلي: الجهة التعريفيةثالث )

  ؛انحصرت وظيفة الجهة التعريفية فيما يخص العميل بتعريفه فقط إلى المؤسسة المالية إذا .أ

 :التعريفية  لجهةا أن يتوافر لدى المؤسسة المالية القناعة بان .ب

i. ( على األقل ألغراض مكافحة غسل األموال تخضع للتنظيم واإلشراف والرقابة

وتمويل اإلرهاب( من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة أو جهاز أو جهة 

 ،في دائرة اختصاص أخرى مماثلةرقابية أو حكومية 

ii.  أو  التعليماتلقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ولهذه تخضع

 ،لتشريعات معادلة في دائرة اختصاص أخرى

iii.  منشأة في دولة قطر أو في دائرة اختصاص خالفا لذلك تكون مؤسسة أو  أومقرها

 ،أجنبية يكون لديها نظام فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

iv.  المالية المؤسسةتخضع لقانون السرية أو ألي أمر آخر قد يحول دون حصول ال 

 مؤسسةالعلى أي معلومات أو مستندات أصلية تتعلق بالعميل قد تحتاجها 

 .ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

لعميل ل الجهة التعريفيةأن تعتمد على تدابير العناية الواجبة التي تطبقها للمؤسسة المالية يجوز  (2

 وال تحتاج إلى ما يلي: 

 ،لعميل بنفسهالتدابير العناية الواجبة  تطبيق (أ)

على أي من المستندات األصلية التي تحصل عليها الجهة التعريفية خالل تطبيقها الحصول (ب)

 .لعميللتدابير العناية الواجبة 
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( إال 2) الفرعي أن تبدأ عالقة عمل مع العميل باالعتماد على البندال يجوز للمؤسسة المالية  (3

 في الحاالت التالية: 

  ،على إفادة بشأن العميل فيةالجهة التعريحصلت المؤسسة المالية من )أ( إذا 

على كافة المعلومات ذات الصلة بالعميل، التي حصلت  الجهة التعريفيةمن )ب( إذا حصلت 

بعد اتخاذها تدابير العناية الواجبة والتي كانت المؤسسة المالية تسعى  الجهة التعريفيةعليها 

  ،إليها لو اتخذت تدابير العناية الواجبة بنفسها

عند الطلب، على نسخة من  الجهة التعريفيةك أو يمكنها الحصول فوراً من إذا كانت تمل (ج)

لو اتخذت تدابير العناية الواجبة  تحتاجهاكل مستند يتصل بالعميل كانت المؤسسة المالية 

 تجاه العمالء بنفسها. 

 الجهات التعريفية ضمن المجموعة  12.6

تعريف العميل إلى مؤسسة مالية في دولة قطر في الحاالت التي يتم فيها  تطبق هذه التعليمات (1

 الجهة( من قبل مؤسسة مالية أخرى تنتمي إلى المجموعة نفسها )المالية المحلية المؤسسة)

 في الحاالت التالية:  (، سواء داخل دولة قطر أو خارجهاالتعريفية

سة المؤس“طبقت جهة تعريفية أو مؤسسة مالية اخرى في المجموعة )ويشار إليها بـ  .أ

 ،تدابير العناية الواجبة تجاه العمالءالمالية المعنية( 

 :تأكدت المؤسسة المالية المحلية من أنه قد تمت تلبية الشروط التالية كافة .ب

i. المؤسسة المالية ذات الصلة للتنظيم واإلشراف والرقابة )على األقل تخضع  أن

ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب( من قبل مصرف قطر 

في دائرة  مماثلةالمركزي أو من قبل هيئة أو جهاز أو جهة رقابية أو حكومية 

 اختصاص أخرى.

ii. ألموال وتمويل اإلرهاب تخضع المؤسسة المالية المعنية لقانون مكافحة غسل ا أن

 .أو لتشريعات معادلة في دائرة اختصاص أخرى التعليماتوأحكام هذه 

iii. منشأة في خالفا لذلك المؤسسة المالية المعنية أو تكون مؤسسة أو  يكون مقر أن

دولة قطر أو في دائرة اختصاص أخرى يكون لديها نظام فعال لمكافحة غسل 

 .األموال وتمويل اإلرهاب

iv. كافة المعلومات ذات الصلة بالعميل من  المؤسسة المالية المحلية على حصول

 تحتاجهاالمؤسسة المالية المعنية إثر تطبيقها تدابير العناية الواجبة والتي كانت 

 .لو طبقت تدابير العناية الواجبة بنفسها

v. المؤسسة تملك أو يمكنها الحصول فوراً من  إذا كانت المؤسسة المالية المحلية

لو طبقت  تحتاجهاعند طلبها على نسخة من كل مستند يتصل بالعميل كانت  ماليةال

 .تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء بنفسها

إلى التأكد بنفسها من أنه قد تمت تلبية كافة الشروط الواردة في البند ال تحتاج المؤسسة المالية  (2

مصرف قطر المركزي )أو هيئة أو جهاز أو جهة رقابية أو حكومية  إلى ت( )ب( إذا أكد1)

 معادلة في دائرة اختصاص أخرى حيث أنشئت المؤسسة المالية( ما يلي: 

برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتدابير العناية الواجبة تجاه العمالء  )أ( توافق

ومتطلبات حفظ السجالت المعتمدة لدى المجموعة، مع قانون مكافحة غسل األموال وتمويل 

 ،اإلرهاب وأحكام هذه التعليمات
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ال وتمويل المتّخذة من المجموعة لتطبيق برنامج مكافحة غسل األمو)ب( أن اإلجراءات 

اإلرهاب وااللتزام بمتطلبات حفظ السجالت تخضع ألعمال اإلشراف والرقابة الفّعالة 

 ،والشاملة من قبل مصرف قطر المركزي أو أي جهة معادلة

سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المعتمدة أن )ج( 

المخاطر المتّصلة بالعمليات القائمة في دوائر  نبالحد مفي المجموعة تسمح وبصورة مناسبة 

 االختصاص المرتفعة المخاطر. 

 

  الوسطاء 12.7

 

يخّص العميل الوسيط، أينما كان مقّره، إذا كان  فيما مؤسسة الماليةعلى ال البند انطبق هذي (1)

 .من خالل الوسيط مؤسسة الماليةالعميل قد تم تعريفه إلى ال

 

 مثال على الوسيط

األموال ب وتحتفظيخّص شؤونه المالية  فيماشركة إدارة أموال يكون لديها عالقة عمل نشيطة ومستمرة مع عميل 

  .بالنيابة عن العميل

 

أن تتعامل مع الوسيط كعميل لديها وال ضرورة التّخاذ تدابير العناية  مؤسسة الماليةيجوز لل  (2)

  :أنه تمت تلبية كافة الشروط التالية الواجبة تجاه عميل الوسيط بنفسها، إذا اقتنعت

 

 مؤسسة مالية)أ( يكون الوسيط 

)ب( يخضع الوسيط للتنظيم واإلشراف )على األقل ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل 

أو هيئة أو جهاز أو جهة تنظيمية أو حكومية مصرف قطر المركزي  اإلرهاب( من 

 .ىخرأاختصاص  دائرة موازية له في

أو  التعليمات)ج( يخضع الوسيط لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأحكام هذه 

 ى.رخأاختصاص  دائرةلتشريعات معادلة في 

 الديه ةاختصاص أجنبي دائرةقطر أو في  دولة )د( يكون الوسيط كائناً أو مؤسساً أو منشأ في

 نظام فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 إثرالعميل من الوسيط  بشأنكافة المعلومات التي حصلت عليها  المالية مؤسسةتملك ال)ه( 

لو اتخذت تدابير  إليها سعىالمالية لت لمؤسسةخاذ تدابير العناية الواجبة والتي كانت ااتّ 

 العناية الواجبة بنفسها.

ن عأو يمكنها الحصول فوراً من الوسيط، عند طلبها، على نسخة  مؤسسة المالية)و( تملك ال

لو اتخذت تدابير العناية  إليه سعىلت المؤسسة الماليةتصل بالعميل كانت ي مستندكل 

 الواجبة تجاه العمالء بنفسها.

 

(، 2) الفرعي البندبأنه قد تمت تلبية كافة الشروط الواردة في  مؤسسة الماليةال قتنع( إذا لم ت3) 

 العمالء بنفسها. تجاهأن تتخذ تدابير العناية الواجبة  مؤسسة الماليةعلى ال
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  دوائر االختصاصمخاطر  .13

 تقييم مخاطر دوائر االختصاص 13.1

غسل األموال وتمويل  التورط في أنشطةيجب على المؤّسسة المالية أن تقيّم وتوثّق مخاطر  (1

من األنشطة غير المشروعة التي تشكلها دوائر اختصاص مختلفة يتبع لها  وغيرهااإلرهاب 

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

 المؤّسسة أو تأسيسها في دائرة اختصاص أجنبية.

مطلوبة للعمالء في دائرة تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمّرة ال شدةيجب أن تكون  (2

اختصاص أخرى متناسبة مع المخاطر الظاهرة أو المحتملة التي تشكلها دائرة االختصاص 

 المعنية.

 :كالتاليدوائر االختصاص التي تتطّلب العناية الواجبة المشددة قد تكون  (3

 ،دوائر اختصاص تكون فيها أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب غير فعّالة .أ

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

 دول غير متعاونة،أنها  على الماليج.  دوائر اختصاص تم تصنيفها من قبل مجموعة العمل 

 د. دوائر اختصاص تخضع للعقوبات الدولية،

 .عالية فيها نسبة االستعداد للفساد هـ. دوائر اختصاص تكون

المؤّسسة المالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط لمعالجة المخاطر  تمتلكيجب أن  (4

من األنشطة غير المشروعة التي تشكلها  وغيرهاالمحدّدة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 المؤّسسة،دوائر االختصاص المختلفة التي يتبع لها أو قد يتبع لها عمالء هذه 

المؤسسة المالية األسس التي تم  ن المنهجية التي تعتمدهاتتضمعلى المؤّسسة المالية أن يجب  (5

مع مراعاة دوائر االختصاص ذات على أساسها تصنيف عالقة العمل التي تربطها بعمالئها 

 .الصلة او التي قد تكون ذات الصلة بالعمالء

 فعالية أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  13.2

تقييم فعالية أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل  فيما يلي عندعلى المؤّسسة المالية أن تنظر  (1

 : اإلرهاب في دوائر اختصاص أخرى

 ،إطار العمل القانوني)أ( 

 ،العقوبات واإلشراف )ب( آلية

 .التعاون الدولي)ج( 

المؤّسسة المالية أن تنظر يجب على  ،(1) الفرعي البندبعد النظر في العوامل المدرجة في  (2

في النتائج المنشورة من قِبَل المنّظمات الدولية والحكومات وغيرها من الهيئات، كمجموعة 

 . العمل المالي
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 االختصاص غير المتعاونة والخاضعة للعقوبات دوائر 13.3

والمراقبة المستمّرة فيما يتعلّق المشددة العناية الواجبة  اتخاذ تدابيريجب على المؤّسسة المالية 

بَل مجموعة العمل المالي دوائر اختصاص تمّ تصنيفها من قِ  فيبالمعامالت وعالقة العمل الناشئة 

أو تخضع  ذات نقص استراتيجي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابعلى أنّها دول 

  ت مضادة ووقائية تتناسب معويجب على المؤسسة المالية أن تتخذ إجراءا لعقوبات دولية

 .درجة وحجم العقوبات و أوجه النقصو المخاطر

  دوائر اختصاص تكون فيها نسبة االستعداد للفساد عالية 13.4

دوائر االختصاص التي هي عرضة  وتوثيق لتقييميجب أن يكون لدى المؤسسة المالية منهجية  (1

 .لدرجة عالية من الفساد

والمراقبة المستمّرة فيما يتعلّق  المشددة العناية الواجبة تدابيريجب أن تتّخذ المؤسسة المالية  (2

 عرضة األعمال فيها تكون والتي المخاطر المرتفعةبالعمالء التابعين لدائرة االختصاص 

  .لدرجة عالية من الفساد

ممثلي  السياسيينشخاص األ فئة منعمالء التسمح بقبول  المالية المؤسسة سياسة كانت إذا (3

اإلضافية  المخاطر للحد منتتخذ تدابير إضافية  أن المالية المؤسسة على يجبالمخاطر، 

الناشئة عن هؤالء األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر التابعين لدوائر اختصاص تكون 

 . لدرجة عالية من الفساد عرضة

ودون االخالل بأي من التعليمات الواردة أعاله يجب على المؤسسات المالية االلتزام بما هو وارد في 

بشأن المنهج القائم  2018في شهر يوليو االرشادات التكميلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي 

 .وأي تحديثات الحقة لتلك االرشادات على المخاطر

 اعرف عميلك. 14

 ألعرف عميلك المبدأ العام 14.1

عِرف كّل مؤّسسة مالية من هم عمالؤها، وأن تملك وثائق تحديد يتطلّب مبدأ "اعرف عميلك" أن تَ 

بما في ذلك الحضور  الضرورية التي تثبت صحة هويتهموالبيانات والمعلومات  هوية العمالء،

 .  المادي عند تأسيس عالقة العمل مع العمالء

  العمالءسياسة قبول  14.2

جميع العوامل  مع مراعاة العمالءعلى المؤّسسة المالية أن تضع سياسة واضحة لقبول يجب  (1

 .المتصلة بالعمالء وأنشطتهم وحساباتهم، وأي مؤّشرات أخرى مرتبطة بمخاطر العمالء

 : يجب أن تشمل هذه السياسة وصفاً مفّصالً عن (2

 المحددة لهم، وفقاً لدرجات المخاطر العمالء  أنواع (أ)

الذي سوف تُصنّف على أساسه عالقة العمل مع العمالء، مع األخذ في االعتبار األساس  (ب)

 ،مصادر ثرواتهم وأموالهم

 منفردة.يسعى إلى إجراء عملية الذي عارض العميل ال  (ج)

داخلية فعّالة إلثبات هوية عمالء أنظمة وإجراءات السياسة، وضع  تتضمنيجب أن  (3

 .ثرواتهم وأموالهم ومن مصدر ،والتحقّق منهاالمؤسسة المالية 
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ن هذه  (4  . خطياً وأن يوافق عليها مجلس إدارة المؤّسسة المالية السياسةيجب أن تُدَوَّ

 تدابير العناية الواجبةالمتطلبات األساسية في  14.3

 : اتخاذ كافة اإلجراءات التالية المؤسسة المالية بعميل والمتعلقة الواجبة العناية تدابير تشمل (1

والحصول على تعهد من العميل بتحديث بياناته فور حدوث أي  ،هوية العميل تحديد (أ)

  تغييرات عليها أو عند طلب المؤسسة المالية ذلك

من هوية العميل باستخدام وثائق وبيانات ومعلومات من مصدر موثوق  التحقق (ب)

  ،ومستقل

إذا كان العميل  وخاصةر )آخ شخص عن بالنيابة يتصرف العميلما إذا كان  تحديد (ج)

  ،وتعهد العميل بأنه هو المستفيد الحقيقي من عالقة العمل يتصرف بصفة أمين(

   ،وأمواله العميل ثروةعلى معلومات بشأن مصدر  الحصول (د)

 .وطبيعتها العمل عالقة من الغرض بشأن معلومات على الحصول( هـ)
           

 آخر شخص عن بالنيابة يتصرف العميل كان حال في الواجبة العناية تدابير تشمل أن يجب (2

 :ما يليالرئيسي(  الشخص)

بموجب كتاب  الرئيسي الشخص عن نيابة بالتصرف مفوضمن أن العميل  التحقق (أ)

 تفويض موقع من الشخص الرئيسي،

  ،الشخص الرئيسي هوية التعرف على (ب)

ووثائق وبيانات ومعلومات من مصدر  باستخدام الرئيسي الشخص هوية من التحقق (ج)

 مستقل وموثوق. 

أو ترتيباً قانونياً ما  معنوياأن تشمل تدابير العناية الواجبة في حال كان العميل كياناً  يجب (3

 يلي: 

 المفوض()الشخص  العميل عن بالنيابة التصرف يدعي الذي الشخص أن من التحقق (أ)

  ،عن العميل التصرف بالنيابة لهشخص مفوض  هو

   ،المفوضالشخص  هوية تحديد (ب)

باستخدام وثائق وبيانات ومعلومات من مصدر  المفوضمن هوية الشخص  التحقق (ج)

    ،موثوق ومستقل

  ،من الوضع القانوني للعميل التحقق (د)

 : ذلك في بما المخاطر درجةمعقولة على أساس  تدابير اتخاذ (ه)

i. العميل علىهيكل الملكية والسيطرة  فهم‘  

ii. األشخاص الذي يمتلكون أو يسيطرون بشكل نهائي على العميل، بما  تحديد

 في ذلك األشخاص الذين يمارسون سيطرة فعلية وبشكل نهائي على العميل.  

  .( هو المستفيد الحقيقيالمفوضما إذا كان )الشخص  تحديد (و)

ً  في (4 الشخص الذي يدعي  يكن لمأو ترتيباً قانونياً، وفي حال  معنويا حال كان العميل كيانا

يجب أن تشمل تدابير العناية الواجبة ما  ،يالحقيق المستفيد هو العميل عن بالنيابةالتصرف 

 يلي: 

  ،هوية كل مستفيد حقيقي تحديد (أ)
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من هوية المستفيد الحقيقي باستخدام وثائق وبيانات ومعلومات من مصدر  التحقق (ب)

 ،مستقل وموثوق

 ها لتحديد الملكية والسيطرة النهائية على العميل ما يلي: أمثلة التدابير الواجب اعتماد تشمل (5

لديهم مصلحة في السيطرة فيها  الذينينبغي تحديد األشخاص   - كان العميل شركة إذا (أ)

  ،واألشخاص القائمين على إدارة العميل

ً  إذا (ب) ً قانونيا  ذلك في بما بالترتيب المعنية األطراف تحديد - كان العميل ترتيبا

 . القانوني الترتيب على الفعلية السيطرة يمارس الذي الشخص

 وبيانات وثائق باستخدام المعنوي الكيان هوية من التحقق المالية المؤسسة على يجب (6

 : ومستقل تظهر ما يلي موثوق مصدر من ومعلومات

   ،، وشكله القانوني وسند تأسيسهالمعنوي الشخص اسم (أ)

 الشخص تنظمأخرى من شأنها أن  سلطةأو إقرار، أو قرار، وأي مصادر تفويض،  أي (ب)

  المعنوي وتلزمه،

 المعنوي،  الشخصأسماء األشخاص الذين يتولون مناصب إدارية عليا في  (ج)

عند اختالفه عن  لألعمال الرئيسي والمقر المعنوي للشخصالمكتب المسجل  عنوان (د)

 .  عنوان المكتب الرئيسي

 الواجبة العناية تدابير ومتطلبات توقيت 14.4

 : التالية الحاالت في الواجبة العناية تدابير تطبّق أن المالية المؤّسسة على يجب (1

 ،عالقة عمل مع عميل جديدعند انشاء  (أ)

حدوث تغيير يتعلّق بالمفوض بالتوقيع أو بالمستفيد الحقيقي من حساب قائم أو عند  (ب)

 ،عالقة عمل موجودة

 ،إجراء معاملة كبيرةعند  (ج)

الحساب لدى المؤّسسة  إدارةحدوث تغيير جوهري في الطريقة التي يتّم بها عند  (د)

 ،تغييرات جوهرية في أسلوب تسيير عالقة العملحدوث المالية أو 

 ،تغيّر معايير التوثيق بشكل كبيرعند  (ه)

الوثائق  وأوجود شكوك لدى المؤّسسة المالية حول صّحة أو مطابقة المعلومات عند  (و)

 ،تدابير العناية الواجبة عند تطبيقيها التي سبق الحصول عل

 ر.ق( 50,000)لاير قطري  خمسين ألف بقيمةمنتهية  منفردة معاملةإجراء عند  (ز)

 ،لصالح العميل أدنى كحد

المنتهية لصالح العميل تكون أو قد تبدو )سواء  اتعمليال من مجموعة اجراء عند (ح)

سواء عند القيام مرتبطة مع بعضها البعض  في وقت الحق( أو نفسه الوقت في

بالعملية أو في وقت الحق بقيمة إجمالية تبلغ على األقل خمسين ألف لاير قطري 

 ،ر.ق( 50,000)

لاير قطري  ئةاثالثة آالف وخمسم بقيمة القيمة أو األموال تحويلبخدمات  القيام عند (ط)

 ،أكثر أو ر.ق( 3,500)

 .بغسل األموال وتمويل اإلرهاب االشتباهعند  (ي)

 : يتم لم ما العميل مع عمل عالقة المالية المؤّسسة تنشئ أالّ  يجب (2
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 مستفيد أي فيها بما العمل، بعالقة المعنية األطرافكافة  هويةوالتحقق من  تحديد (أ)

  حقيقي،

 .العميل مع مزاولتها المتوقع األعمال وطبيعة غرضتحديد  (ب)

 فترات على العميل بها يقوم التي االعتيادية األعمال تقييم يتم أن يجب العالقة، بناء تمّ  متى (3

 .ألنشطته المتوقّع النمط أساس على وذلك منتظمة،

ً  يكون بأن اشتباه أي هناك كان إذا ما لتحديد متوقّع غير نشاط أي فحص يتمّ  (4  بغسل مرتبطا

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

 : حول المعلومات وتحفظ على، تحصل

 ،بها القيام المحتمل األعمال طبيعة (أ)

 ،المعامالت نمط (ب)

 ،الحساب فتح من والسبب الغرض (ج)

 ،النشاط ومستوى طبيعة (د)

 .الحساب المفوضون بإدارة (ه)
 

شك حول صحة  أي وجود حال في الواجبة، العناية تدابير اتخاذ المالية المؤسسة على يجب (5

أو البيانات، أو المعلومات التي تم الحصول عليها سابقاً بخصوص العميل  الوثائق دقةأو 

 ألغراض تحديد هويته.

يجب على المؤسسة المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة في حال االشتباه بتورط العميل  (6

 في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.
 

 تدابير العناية الواجبة لنطاقالمتطلّبات العامة  14.5

 أساس على الواجبة العناية تدابير تطبيقونطاق  مدى تقّرر أن المالية المؤّسسة على يجب (1

 والمخاطر المنتَج، ومخاطر العميل، مخاطر منها عدّة عوامل إلى باالستناد المخاطر درجة

 .االختصاص دوائر ومخاطر الخدمة، تقديم قنوات مخاطر أو البينية

 المركزي قطر لمصرف تثبت بأن لها يسمح وضع في تكون أن المالية المؤّسسة على يجب (2

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر مع ومتناسب مالئم الواجبة العناية تدابير نطاق أنّ 

 

 المعنوية والترتيبات القانونية  االشخاص - تدابير العناية الواجبةنطاق  14.6

 على الواجبة العناية تدابير بتطبيق مطالبةالمالية  المؤسسةكانت  إذاهذا البند  يطبق (1

  .القانونية والترتيبات المعنوية األشخاص

 المعنوي الشخص تأسيس تم الذين األشخاص فئة تحديد من المالية المؤسسة تمكنت حال في (2

ال يتعين على المؤسسة المالية  ،ينيكمستفيدين حقيق لصالحهم وتشغيله القانوني الترتيب أو

 أن تحدد كافة أعضاء هذه الفئة. 

حال وجب تطبيق تدابير العناية الواجبة على ترتيب قانوني وكان قد تم تحديد المستفيدين  في (3

ونسبة مساهمتهم، يجب على المؤسسة المالية أن تحدد المستفيد الذي تؤول إليه نهائياُ حصة 

    .)من حيث القيمة( من حصص الترتيب (%20) ئةعشرين بالم ملكية ال تقل عن
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  عامة أحكام – الحياة على التأمين وثيقة من للمستفيدين الواجبة العناية تدابير نطاق 14.7

المؤسسة المالية أي من التدابير التالية بشأن المستفيدين من وثائق التأمين على الحياة،  تطبق (1

 بمجرد تحديد أو تسمية هؤالء المستفيدين:  ،باالستثمار المتصلة التأمينوغيرها من منتجات 

ً  كان سواءً  الشخص اسم على الحصول يجب: باالسم المحدد بالمستفيد يتعلق فيما (أ)  شخصا

 ً ً  أو طبيعيا  أو ترتيباً قانونياً.   معنويا

غيرها  أوفئات معينة أو  صفات بموجب تحديدهميتعلق بالمستفيدين الذين يتم  فيما (ب)

 حصول عند األبناء أوالزوجة /الزوج حالة في كما)بها  متعيينه يتم التيل من الوسائ

يجب الحصول على معلومات و ،(الوصية حالة في)كما  أخرى وسيلة بأي أو( التأمين

 ستكون بأنها الوصول إلى قناعةالمالية من  لمؤسسةا بما يمكنكافية عن المستفيد، 

 . المستحقات صرف وقت المستفيد هوية تحديد على قادرة

 صرف المستحقات.  وقت مستفيد كل هوية من التحقق المالية المؤسسة على يجب (2

تدابير العناية الواجبة المشددة،  تطبيق تتخذ قرارها بشأن عندما المالية المؤسسة على يجب (3

وفي حال رأت المؤسسة المالية  خطر. عاملأن ترى في المستفيد من التأمين على الحياة 

أو الترتيب القانوني هو من فئة األشخاص المرتفعة  الشخص المعنويأن المستفيد من فئة 

 بتحديد معقولة تسمح ضافيةإيجب أن تتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة تدابير  رالمخاط

 من هوية المستفيد الحقيقي للمستفيد وقت صرف المستحقات.  والتحقق

وفي الحاالت التي يتعذر فيها على المؤسسات المالية القيام بالتدابير المشار إليها في هذا   (4

 المعلومات المالية.  لوحدةاشتباه  تقرير تنظر في رفع البند، يجب عليها أن

ممثلي المخاطر بصفتهم المستفيدين من  نتدابير العناية الواجبة تجاه األشخاص السياسيي 14.8

 وثيقة التأمين على الحياة 

 تطبق أن الحياة على التأمين وثيقة مستحقات تصرف أن قبل المالية المؤسسة على يجب (1

 التأمين وثيقة من الحقيقي المستفيد أو المستفيد كان إذا ما بتحديد تسمح التي المعقولة التدابير

  .السياسيين ممثلي المخاطر األشخاص من هو

 وكان المخاطر ممثلي السياسيين األشخاص من الحقيقي المستفيد أو المستفيد كان حال في (2

 يجب على المؤسسة المالية:  المخاطر، المرتفعة األشخاص فئة من الشخص هذا

  ،اإلدارة العليا فيها على األمر اطالع (أ)

  ،وثيقة التأمين حاملتدابير العناية الواجبة المشددة تجاه عالقة العمل مع  تطبيق (ب)

 .  المالية المعلومات وحدة إلى المشبوهة بالعملية تقرير رفعفي  النظر (ج)

  كمال تدابير العناية الواجبة في مرحلة الحقةاستحاالت  14.9

ً  الحقة مرحلة في الواجبة العناية تدابير ألغراض الهوية من التحقق كمالستإ يمكن (1  لقانون وفقا

 : التالية األحوال في اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة

ً  ذلك يكون عندما (أ)  ،لألعمال الطبيعي السير تعطيل عدم بهدف ضروريا

 هذه معالجة وتتم محدودة اإلرهاب تمويل أو األموال غسل مخاطر تكون عندما (ب)

 ،بفعالية المخاطر
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ً  ممكنة فرصة أقرب في الواجبة العناية تدابير عملية استكمال يتم عندما (ج)  أن بعد عمليا

 ،بالعميل األول االتصال يتم

 واألنظمة واإلجراءات السياساتمع  متوافقةالعناية الواجبة  تدابير تكون عندما (د)

 . العميل هوية من التحقق قبل حتى العمل عالقة في المعتمدة والضوابط

على المؤسسة المالية أن تضع السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط التي تحدد  يجب (2

للعميل باستخدام عالقة العمل حتى قبل التحقق من هوية  للسماح استيفاؤهاالشروط التي يجب 

 هوية المستفيد الحقيقي من العميل(.  )أوالعميل 

لمصرف قطر المركزي أن سبب حال لزم األمر، يجب على المؤسسة المالية أن تبرر  في (3

أو غير ذلك من  تدابير العناية الواجبة هو لعدم تعطيل السير الطبيعي لألعمال تطبيق تأجيل

 . األسباب ان وجدت

 الواجبة إتمام تدابير العناية عدم 14.10

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

 ،العميل مع عالقة أي فوراً  تنهي (أ)

 ،لصالحه أو معه معاملة بأي تقوم وال العميل مع عمل عالقة أي تبني ال (ب)

 .المالية المعلومات وحدة إلى المشبوهة العمليات تقرير تقديم يجب كان إذا ما في تنظر (ج)

تحتفظ بسجالت منفصلة عن العمالء الذين ال يتم استكمال عملية تأسيس عالقة العمل  (د)

 وأسباب عدم اتمامها.معهم 
 

 المتطلبات العامة للمراقبة المستمرة  14.11

 : يشمل بما ،لديها عميل كل على المستمرة المراقبة تطبيق المالية المؤّسسة على يجب (1

 توافق لضمان العميل مع العمل عالقة بموجب إجراؤها يتم التي المعامالت فحص (أ)

والتحقق  والعميل، العمل مخاطر وتوصيف للعميل المالية المؤسسة معرفة مع العمليات

 . إذا اقتضى االمر ذلك وأمواله العميل ثروة مصادر من

 والبيانات الوثائق أن من للتأكد العميل بشأن المالية المؤسسة سجالت مراجعة (ب)

 هي المستمرة والمراقبة الواجبة العناية تدابير تطبيق خالل جمعها يتم التي والمعلومات

 .  الصلة وذات محدثة

 أنماط وجميع العادية، غير أو المعقدة العمليات جميع تدرس أن المالية المؤّسسة على يجب (2

 .  واضح قانوني أو اقتصادي غرض لها ليس التي المعتادة، غير العمليات

 توّصلت ما تسّجل وأن المعامالت هذه وغرض خلفية تدرس أن المالية المؤّسسة على يجب (3

ً  السجالّت بهذه االحتفاظ يتمّ  أن ويجب. نتائج من إليه  المحدّدة السجالّت حفظ لمتطلّبات وفقا

 .(والسجالت الوثائق حفظ) (22) الفقرة في

 للقيام الالزمة والضوابط واألنظمة واإلجراءات السياسات المالية المؤّسسة تضع أن يجب (4

نظام لمؤشرات  استخدام على والضوابط األنظمة تلك تشتمل أن ويجب ،المستمّرة بالمراقبة

 . الفحص من المزيد تتطّلب التي المعامالت إلى التنبيه

 اتخاذ ويجب المالية، المؤّسسة من مستقلّ  مسؤول الفحص هذا مثل إجراءويمكن أن يقوم ب (5

 الفحص هذا نتائج أدّت حال وفي. الفحص هذا نتائج إلى استناداً  المناسبة المتابعة إجراءات



       | تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 42

 أن المستقلّ  المسؤول على يجب اإلرهاب، تمويل أو األموال بغسل االشتباه أو العلم إلى

 إلى مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال.  المشبوهة بالعمليةداخلياً  تقريراً يرفع 

 أساس على المعامالت مراجعة على القدرة المستمّرة المراقبة نظام لدى يكون أن يجب (6

 .حدوثهاوقت  عند أي ،الفعلي الوقت

 خالل من أو المعامالت من معين نوع إلى الرجوع خالل من المستمّرة المراقبة تتمّ  أن يمكن (7

 عميل محدد معامالت مقارنة خالل من أو بالعميل؛ الخاص المخاطر بتوصيف ارتباطها

 أو له المماثلين العمالء أو بنظرائه الخاص التوصيف مع به الخاص المخاطر توصيف أو

 سبق بما األساليب تحصر أالّ  المالية المؤّسسة وعلى. األساليب هذه من مجموعة خالل من

 . المستمّرة المراقبة عملية يخص فيما صارمة إجراءات تتّخذ وأن ذكره

 المرتبطة بذات العميل  المنفردة المعامالتمراقبة  14.12

 المعامالت تحديد من تمّكنها التي والضوابط األنظمة المالية المؤّسسة لدى تكون أن يجب (1

 .العميل بذات المرتبطة المنفردة

 المالية المعلومات وحدة إلى المشبوهة بالعملية تقريراً  ترفع أن المالية المؤسسة على يجب (2

 بأنّ  لالعتقاد المعقولة األسباب لديها كانت أو اشتبهت أو المالية المؤّسسة علمت حال في

 : المنتهية المنفردة المعامالت من سلسلة

 قطري لايرألف  خمسيناألدنى  الحد مبلغ على التحايل بهدف نفسه بالشخص متّصلة (أ)

 ،الواجبة العناية لتدابيرر.ق(  50,000)

 . اإلرهاب تمويل أو األموال غسلمرتبطة بعملية  (ب)

 وثائق تحديد هوية العميل. 15

  المتطلّبات العامة لوثائق تحديد هوية العميل 15.1

 كشخص بالعميل تتعلق العميل هوية تحديد وثائق أنّ  من تتأكد أن المالية المؤّسسة على يجب (1

 .االقتصادي نشاطه وبطبيعة مادّي

 العميل هوية بتحديد الخاصة الوثائق لكافّة بسجل وتحتفظ تعدّ  أن المالية المؤّسسة على يجب (2

 العمل عالقة على المستمّرة والمراقبة الواجبة العناية بتدابير القيام خالل من المستوفاة

 .به الخاصة

 خطوات من خطوة كلّ  إتمامها لكيفية بسجل وتحتفظ تعد أن المالية المؤّسسة على يجب (3

 على ذلك ويُطبّق. فيه تّمت الذي والزمن ُمرِضي بشكل الواجبة بالعناية المتعّلقة التدابير

 .به الخاص المخاطر وتوصيف طبيعته عن النظر بصرف العميل

 اإلرهاب وتمويل األموال بغسل المرتبطة المخاطر منبالحد  المالية المؤّسسة قيام بهدف (4

 االقتصادي بالنشاط اإلجرامي النشاط متحّصالت وخلط العمل عالقة استخدام من خالل

 يجب على المؤسسة المالية األموال، لهذه األصلي المصدر وإخفاء التمويه بغية الشرعي

 : القيام بما يلي

 عن ناتجة ليست المصادر هذه أنّ  من والتأكد وثروته العميل دخل مصادر تحديد (أ)

 ،إجرامي نشاط

 .منها المقصودة والطبيعة العمل عالقة من الغرض تحديد (ب)
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 يستثنى من ادراج بيانات جواز السفر أي اشخاص ورد في شأنهم تعميم من مصرف قطر المركزي أو أي تعاميم أخرى الحقة 1

 : هدفوذلك ب (4الفرعي ) البند فيالمذكورة  المسائل تطبق أن المالية المؤسسةعلى  يجب (5

 الوقت في المعامالتمخاطر العميل ومخاطر دائرة االختصاص ومراقبة  تحديد (أ)

 الفعلي،

 عالقة بموجب إجراؤها المقصود المعامالت مع المعامالت هذه تطابق من التأكد (ب)

 .العمل

 العمل عالقة بموجب الجارية الفعلية المعامالت بين اختالفات عن التقييم كَشفَ  حال وفي (6

 : المقصودة وطبيعتها المعلَن المعامالت وغرض

 هةموجّ  غير المعامالت أنّ ب ومقتنعة متأكدة تكون أن المالية المؤّسسة على يجب (أ)

 ،اإلرهاب وتمويل األموال غسل ألغراض

 عنية،الم المعامالت في االختالف مقتنعة بأسباب المالية المؤّسسة تكن لم حال في (ب)

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

 15.2 منالمذكورة في البنود  الوثائق( يجب على المؤسسة المالية الحصول على 7

انواع ب الخاصة المتطلبات من األدنىادناه واالحتفاظ بها باعتبارها الحد  15.5 حتى

 .العمالء

  األفراد - العميل هوية تحديد وثائق 15.2

 الكامل العميل اسم على العميل هوية تحديد بيانات تشتمل أن يجب فراد؛باأل يتعلق فيما

 وعنوان،  ومهنته هاتفه، ورقم الدائمة، إقامته وعنوان ،واالسماء األخرى التي يعرف بها

 لغير السفر جواز ورقم والمقيمين للقطريين الشخصية البطاقة ورقم وجنسيته، عمله، ومركز

 وأسماء العمل، عالقة من والغرض وعنوانه، الكفيل واسم الوالدة، ومكان وتاريخ1 المقيمين،

ويجب على المؤسسة المالية التحقق  .الحساب إلى بالوصول المفوضين الممثِّلين وجنسيات

  من صحة البيانات المشار إليها أعاله باستخدام ما يلي:

i. لصالحية تأكيد هوية العميل أو المستفيد الحقيقي من خالل بطاقة هوية غير منتهية ا

 لسفر(القيادة أو جواز اتحويل صورة العميل )مثل بطاقة الهوية الوطنية أو رخصة 

ii. أو سفر، جواز أو للميالد،)كشهادة  رسمية وثيقة من الميالدومكان  تاريخ تأكيد 

 (.الهوية بطاقة

iii. حساب كشف أو المرافق، أحد)فاتورة  طريق عن الدائمة اإلقامة عنوان تأكيد 

 (.العامة السلطات أحد من خطاب أو مصرفي،

iv. تأكدلل اإللكترونية الرسائل أو الخطابات أو الهاتف طريق عن العميل مع التواصل 

ويجب أن يكون (  الحساب فتح لدى عليها الحصول تم التي المعلومات صحة من

مثابة عدم وجود هاتف متاح أو رجوع الرسائل البريدية أو عدم استالمها  .. الخ ب

 .مؤشر لمزيد من التحقيقيات(
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v. ة عنهاالمسئول الجهات ىحدإ تصديق طريق عن المقدمة الوثائق صالحية من التأكد 

 ...إلخ(.العقاري السجل أو)كالسفارات 

   

  يةالمعنو االشخاص -العميل هوية تحديد وثائق 15.3

 الشخص اسم العميل هوية تحديد بيانات تتضّمن أن يجب المعنوية، باالشخاص يتعلق فيما (1

وصورة طبق  التأسيس ومكان وتاريخ النشاط، ونوع التجاري، السجلّ  وبيانات المعنوي،

 المفوضين وجنسيات وأسماء المال، ورأس ،األصل من شهادة التأسيس والنظام األساسي 

 والغرض والعنوان، ،هواتفهم وأرقام المصرح لهم بالتعامل على الحسابوأسماء  بالتوقيع،

وأسماء األشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية  ،ةالمتوقَّع األعمال وحجم العمل، عالقة من

 .المعنويكبيرة في الشخص 

 المعنوي:  للشخصبيانات الشكل القانوني الأن تشمل  يجب (2

 مالك المؤسسة، ناوعنو سما -الفردية  المؤّسسات حالة في (أ)

  الشركاء، وعناوين أسماء - المشتركة عيالمشار حالة في (ب)

 نسبة أسهمهم تتخّطى الذين المساهمين وعناوين أسماء - المساهمة الشركة حالة في (ج)

 .المساهمة ةالشرك مال رأس من%( 10بالمائة )عشرة 

 المؤّسسة على الطبقات، متعدّدة وسيطرة ملكية بهيكل تمتّعي المعنوي الشخص كان حال في (3

 كل توثِّق وأن مستوى كلّ  عند المؤّسسة في والسيطرة الملكية هيكل على تحصل أن المالية

 .منها

 على الحصول يجب مسجلة، غير مؤسسة أو محاصة شركة المعنوي الشخص كان حال في (4

 .منها والتحقّق المدراءأو  الشركاء كافّة هوية

 المؤسسة على يجب رسمي، شراكة عقد بموجب شراكة الشخص المعنوي كان حال في (5

 :يخّولها الشركة من رسمي أمر على تحصل أن المالية

 ،المالية المؤّسسة مع عمل عالقة بإنشاء السماح (أ)

 بالصالحية التمتّع ذلك في بما) الشركة عنالمفوضين بالتصرف نيابة  شخاصاأل تحديد (ب)

 .(الحسابات إلدارة
 

 على التعرف لدى عليها تم الحصول التي البيانات صحة من التحقق المالية المؤسسة على يجب (6

ً  التالية، الخطوات من بأي القيام المالية للمؤسسة ويمكن ،األشخاص المعنوية من العمالء  لما وفقا

ً  تراه  :مناسبا

 وحساباتها تقاريرها من نسخة آخر على االطالع القائمة، لألشخاص المعنوية بالنسبة -

 .أمكن إن المدققة،

 شطبه أو تصفيته على العمل يجري ال أنه من للتأكد الشخص المعنوي عن االستقصاء -

 .عمله إنهاء أو

 .الخاصة أو العامة البيانات قواعد على كاالطالع المستقلة، التحقق اجراءات استخدام -

 .سابقة مصرفية مراجع على الحصول -

 .أمكن إن ، الشخص المعنوي لمقر بزيارة القيام -
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ً  بالشخص المعنوي االتصال -  اإللكتروني البريد أو البريد عبر أو ،هاتفيا

 

 الترتيبات القانونية  - تحديد هوية العميلوثائق  15.4

 حال الترتيب القانوني، يجب أن تحصل المؤسسة المالية على ما يلي:  في (1

 ،القانونيالكامل للترتيب  االسم (أ)

 ،بموجب وصية(أو  تقديري،والهدف المرجو من الترتيب القانوني ) الطبيعة (ب)

  ،فيها الترتيب القانونياالختصاص التي تم تأسيس  دائرة (ج)

واألوصياء والمستفيدين في  األمناء أو المتصرفين) الترتيب القانونيأطراف  هوية (د)

  ،حالة الصندوق االستئماني(

   .القانوني الترتيب من الحقيقيين المستفيدين أو الحقيقي المستفيد (ه)

 وبيانات وثائق باستخدام القانوني الترتيب هوية من المالية المؤسسة تتحقق أن يجب (2

 :تشمل ما يلي وموثوقة مستقلةمن مصادر  ومعلومات

 وجوده، على واألدلةالقانوني  الترتيب وطبيعة ماس (أ)

 .القانوني تأسيس الترتيب شروط (ب)

 الترتيب عن بالنيابة يتصرف أنه يدعي شخص أي أن من التأكد المالية المؤسسة على يجب (3

   منها،مخول بذلك، مع تحديد هويته والتحقق  القانوني،

 على المؤسسة المالية:  يجب (4

 المعلومات على الحصول الضرورة وعند وطبيعته، العمل عالقة من الغرض فهم (أ

   ،الغرض بهذا المتعلقة

  .فهم طبيعة عمل الترتيب القانوني والملكية وهيكل السيطرة فيه (ب

 والمنظمات غير الهادفة للربحالنوادي والجمعيات  –تحديد هوية العميل وثائق  15.5

، يجب على المؤسسة المالية والمنظمات غير الهادفة للربح فيما يخص النوادي والجمعيات

، وتوثيقها ،  (15.3( إلى )15.1) الحصول على المعلومات المنصوص عليها في البنود من

 بالقدر الذي ينطبق فيه ذلك على العميل.  

 ةتدابير العناية المشددة والمراقبة المستمر 16

 تدابير العناية الواجبة المشددة والمراقبة المستمرة    نطاق 16.1

 على والمراقبة المستمرة الواجبة العناية تدابير تطبيق مدى تقّرر أن المالية المؤّسسة على يجب

 :المخاطر درجة أساس

 الحاالت التي يفرضها قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليمات في (أ)

 ،واالرشادات التكميلية

قطر المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال  مصرفحال طُلب ذلك  في (ب)

   ،أو وحدة المعلومات المالية وتمويل اإلرهاب

الحاالت التي تطلب فيها مجموعة العمل المالي من الدول األعضاء تطبيق تدابير  في (ج)

 المشددة، العناية الواجبة المشددة والمراقبة المستمرة
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 مامخاطر فيالفي أي من الحاالت األخرى التي قد تكون من حيث طبيعتها مرتفعة   (د)

 . اإلرهاب وتمويل األموال غسل يخص

    والمراقبة المستمرة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة أحوال  16.2

 : التالية الفئات علىوالمراقبة المستمرة  المشددة الواجبة العناية تدابير تطبيق يجب  (1

ً  تتمّ  ال التي األعمال (أ)  حديثة،ال والتقنيات لوجه وجها

 ،المخاطر ممثلو السياسيون األشخاص (ب)

 ،المراسلة ب عالقات المصرفيةال (ج)

 األدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، (د)

 ،النوادي والجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح (ه)

 التي المثال سبيل على) المخاطر عالية االختصاص دوائرالعمالء الذين ينتمون إلى  (و)

 توصيات تطبِّق الصنفتها مجموعة العمل المالية على أنها أما عالية المخاطر أو 

أو تعاني نقصا  الدولي التعاون في خلل بهاأو   المناسب بالشكل المالي العمل مجموعة

 ً  تطبِّق ال تلك التي أو ،في منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب استراتيجيا

 للعقوبات الخاضعة تلك أواإلرهاب  وتمويل األموال غسل مكافحة بشأن كافية أنظمة

 بأنها يعرف التيتلك أو  عالية للفساد االستعداد نسبة فيها تكون التيتلك  أو ،الدولية

 ،(المخدّرات تجارة مثل اإلجرامية باألنشطة تتأثر

 الخدمة، تقديم قنوات في مخاطر أو بينية مخاطر وجود عند (ز)

 ،الواجبة العناية تدابير إلتمام ثالث طرف على االعتماد عند (ح)

 ،الخاصة المصرفية الخدمات تقديم عند (ط)

 أو الكيانات مع تتمّ  معامالت أي ممكن حد أقصى إلى تدرس أن المالية المؤسسة علىيجب  (2

او  متعاونة غير أنّها على المالي العمل مجموعة صنّفتها دول في يقيمون الذين األشخاص

 ً  معاملة كل وغرض خلفية دراسة إعادة المالية المؤّسسة على ويجب. تعاني نقصا استراتيجيا

 أو اقتصادية أغراض المعامالت لهذه يكن لم حال في واألشخاص الكيانات هذه مع تتم

 واضحة قانونية

يجب أن تأخذ المؤسسة المالية باالعتبار، عند تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة تجاه  (3

 الخدمات المصرفية الخاصة ما يلي: 

 ،الخدمات هذه طبيعة (أ)

  المصرفية الخاصة، عالقةال تأسيس من الغرض تحديد (ب)

 .العمل عالقة طورت (ج)

 المشددة تجاه العمالء غير المقيمينيجب أن تطبق المؤسسة المالية تدابير العناية الواجبة  (4

مع وضع أنظمة رقابية داخلية تتناسب مع درجة المخاطر التي يتوقع ان تنتج من عالقة 

العمل مع اعداد تقارير منتظمة عن هذه الفئة من العمالء تتضمن تصنيفا وتحليالً لنوعيتها 

 ويجب ،قامة أو الجنسيةإليها تلك الفئة سواء من جهة اإل تنتمياالختصاص التي  دوائروفق 

  :الهوية من التحقق إجراءات تطبيق عند كحد ادنى التالية بالخطوات القيام

 ،تحديد الغرض من عالقة العمل (أ)

 ،التحقّق من صالحية تأشيرة الدخول عند إقامة عالقة عمل (ب)
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 ،الحصول على نسخة من جواز السفر (ج)

من  الُمصادَق عليها، المعنوي الشخصعقد التأسيس في حالة  منالحصول على نسخة  (د)

 ،قِبل السلطات المختّصة في بلد المنشأ أو سفارة بلد المنشأ في دولة قطر

السجل التجاري أو وثائق التسجيل الُمصادَق عليها من قِبل  منالحصول على نسخة )هـ( 

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

 تقرير ورفع النظر إعادة عملية نتائج توثيق المالية المؤسسة علىوفي كل األحوال يجب  (5

 أنّ  االعتقاد إلى تدعو أسباب وجود حال في المالية المعلومات وحدة إلى المشبوهة بالعملية

 اإلرهاب وتمويل األموال بغسل مرتبطة المعامالت

 متطلبات تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة والمراقبة المستمرة    16.3 

 أن المستمرة والرقابة المشددة العناية تدابير تطبيق عليها يتعين التي المالية المؤّسسة على يجب

 : لكليهما وأ المتطلبات من ألي الحاجة حسبب التالية، التدابير تضع

على معلومات إضافية حول العميل )مثل المهنة وحجم األصول والمعلومات  الحصول (أ)

 ،المتوفرة في قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة

 ،الحقيقي والمستفيد العميل هوية على التعرف بيانات تحديث (ب)

 ،غرض عالقة العمل والطبيعة المقصودة منهامعلومات إضافية عن  على الحصول (ج)

 ،وأمواله العميل ثروة مصادر حول إضافية معلومات على الحصول (د)

  ،المتوقعة أو التي تم إجراؤها المعامالتعلى معلومات إضافية حول أسباب  الحصول (ه)

  ،أو مواصلة عالقة العمل لبدء العليا االدارة موافقة على الحصول (و)

من خالل زيادة عدد وفترات الرقابة عليها  العمل لعالقة مشددة متابعة وإجراء تطبيق (ز)

  ،التي تحتاج إلى المزيد من الفحص والمراجعة المعامالتواختيار أنماط 

 المصارف أحد في العميل باسم حساب خالل من تنفيذ أول عملية للتعامل مع العميل (ح)

األموال تمويل  غسلمكافحة  ألغراضعلى األقل ) واإلشراف الرقابة لمعايير الخاضعة

رقابية مماثلة أو  ةمصرف قطر المركزي أو أي جهة رقابية أو هيئ المطبقة مناإلرهاب( 

 .أخرىاختصاص  دائرةجهة حكومية، أو هيئة أو وكالة في 

  المستمرة والمراقبة المشددة الواجبة العناية تدابير جانب إلى األخرى اإلضافية التدابير 16.4

يجب على  ،المشار إليهيا أعاله المشددة تدابير العناية الواجبة المشددة والرقابة المستمرة إلى إضافة

 :المخاطرالمنهج القائم على  تطبيقاتبناء على  التاليةالمؤسسة المالية القيام بالتدابير 

 التعاميممع درجة المخاطر المحددة في  متناسبة المضادةالتدابير  تكون أن يجب .أ

 لمكافحة الوطنية اللجنة نمصرف قطر المركزي أو بناء على اقتراح مالصادرة عن 

 إليها خلصت التي الصلة ذات النتائجاستناداً إلى  وذلك اإلرهاب، وتمويل االموال غسل

 ،األخرى والهيئات والحكومات الدولية المنظمات

 .منها بمبادرة اللجنة تحددها التي األخرى التدابير .ب
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 . تدابير العناية الواجبة المبسطة 17

 العمالء الذين ينتمون إلى فئة المخاطر المنخفضة   17.1

يجوز للمؤّسسة المالية أن تطبق تدابير العناية الواجبة المبّسطة تجاه العمالء الذي  (1

ينتمون إلى فئة المخاطر المنخفضة. ويجب أن تكون هذه التدابير متناسبة مع عوامل 

 تتضمن ما يلي:  ويمكن أنة المستوى الخطر منخفض

 هوية العميل أو المستفيد الحقيقي بعد )وليس قبل( إقامة عالقة العمل،التحقق من  (أ)

التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي بعد )وليس قبل( إجراء معاملة منفردة  (ب)

 ر.ق( كحد أدنى، 50,000بقيمة خمسين ألف لاير قطري )

 تخفيض وتيرة عمليات تحديث هوية العميل.  (ج)

جمع المعلومات أو تنفيذ إجراءات محددة لفهم طبيعة عالقة العمل أو الغرض  عدم (د)

منها، مع االكتفاء باستنباطها من نوع العمليات التي يتم إجراؤها أو بموجب عالقة 

  .العمل

المبّسطة على الوزارات والهيئات يمكن أن تطبِّق المؤّسسة المالية تدابير العناية الواجبة ( 2

  الحكومية والشركات شبه الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.
 

على المؤّسسة المالية الراغبة في تطبيق تدابير العناية الواجبة المبّسطة على العمالء السابق ( 3

 ذكرهم أن تحتفظ بوثائق اإلثبات التي تدعم التصنيف الذي تم تحديده للعميل.

 الشركات العامة المدرجة والخاضعة لإلشراف والرقابة  17.2

يجوز للمؤسسة المالية أن تطبق تدابير العناية الواجبة المبسطة في حال كان العميل شركة 

عامة مدرجة أوراقها المالية في البورصة وتخضع لإلشراف والرقابة ولمتطلبات اإلفصاح 

 المفروضة على الشركات العامة بما يتوافق مع معايير اإلفصاح العالمية. 

 بعض عقود التأمين على الحياة 17.3

يجوز للمؤسسة المالية أن تطبق تدابير العناية الواجبة المبسطة تجاه عميل في عقد التأمين على 

 الحياة شريطة أن: 

 : تنطبق أيا من الحاالت التالية  (أ)

 ر.ق(  3000ال يتجاوز القسط السنوي ثالثة اآلف لاير قطري ) -

في  ر.ق(  7500آلف وخمسمئة لاير قطري )ال يتجاوز قيمة القسط مبلغ سبعة ا -

 حالة القسط الواحد 

 يكون العقد مكتوباً،  (ب)

 ال يكون المستفيد مجهوالً،   (ج)

طبيعة العقد تسمح بتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة في الوقت المناسب عند  تكون)د( 

 االشتباه بغسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
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صالح طرف المنفعة الناشئة عن العقد أو العملية ذات الصلة ال يمكن تحقيقها ل تكون)هـ( 

ً أو أي ثالث إال في حالة الموت او البقاء على قيد الحياة بعد سن متقدم تم تحديده مس بقا

 أحداث أخرى مماثلة.  

 المراقبة المستمرة المبسطة 17.4

 من ةمنخفض نسبة يمثل الذي ميلللع مبسطةال مستمرةال المراقبةتطبيق تدابير  يمكن -1

ناداً عوامل الخطر وأن تشمل، است عم متناسبة التدابير هذه تكون أن بشرط المخاطر

  :ليي ما ووتيرة نطاقإلى حد أدنى معقول تحدده المؤسسة المالية، للحد من كثافة و

 أعمال التدقيق التي تقوم بها المؤسسة المالية لمعامالت العميل، (أ)

 المؤسسة المالية لسجالتها الخاصة بالعميل.راجعة م (ب)
 

 بما تزاماالل المالية المؤسسة على يجب أعاله الواردة التعليمات من بأي االخالل دون -2

 يوليو شهر في المركزي قطر مصرف عن الصادرة التكميلية االرشادات في وارد هو

 لمستفيدا هوية بتحديد الخاصة واالرشادات عمالءلل الواجبة العناية تدابير بشأن 2018

 .االرشادات تلكالحقة على  حديثاتت وأي الحقيقي

    

  والحواالت البرقية . خدمات تحويل األموال أو القيمة18
 

قوم ت التي خدمات تحويل األموال أو القيمةالمعامالت الخاصة بيطبق هذا البند على  (1

ابة عن ( بالنير)المصد  مقدم خدمة تحويل األموال أو القيمة  و/أومؤسسة مالية بها 

 مؤسسة مالية ( لدى المتلقيشخص )المنشئ( بهدف إتاحة المال أو القيمة لشخص )

 . )المستفيدة( مقدم خدمة تحويل األموال أو القيمة آخر  و/أو

أو لقيمة تحويل األموال أو ا مقدم خدمة التي يقوم بهاالمعاملة يطبق هذا البند على  (2

 النظر عما يلي:بغض المؤسسة المالية 

 هما الشخص عينه،  المتلقيفي حال كان الشخص المنشئ والشخص  (أ)

 وكيل و/أو مؤسسة مالية وسيطة/ في حال تم تحويل األموال أو القيمة من قبل (ب)

 مقدم خدمة تحويل األموال أو القيمة،  

مة مقدم خدأو  مقدم خدمة التحويل المصدّر و/أو ت المؤسسة الماليةفي حال كان (ج)

 أو أي وكيل آخر مماثل خارج دولة قطر. التحويل المستفيد 

ئتمانية أو افي كافة األحوال فإن هذا البند ال ينطبق على أي معاملة تتم بواسطة بطاقة  (3

 بطاقة سحب في حال:

مال تم ارفاق رقم البطاقة مع كافة التحويالت التي تنشأ عن العملية )مثل اع  (أ)

آلة الصراف اآللي الحساب المصرفي من خالل  السحوبات التي تتم من

 و والسحوبات النقدية من خالل بطاقة االئتمان والمدفوعات للسلع والخدمات(،

 عندما ال تستعمل البطاقة كنظام للدفع من أجل تنفيذ التحويل المالي، (ب)
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 كما ال ينطبق هذا البند في حالة: (4

 كان التحويل من مؤسسة مالية إلى مؤسسة مالية أخرى  (أ

 مؤّسستين ماليتين تتصّرفان لحسابهما الخاص والمستفيدمن المنشئ  كالً  إذا كان (ب
 

ي ولتفادي ة المصدرة على يجب للشك، مجال أ مالي مؤسسة ال ة  المصدر أن يلتزم بنص البند  أوو/ ال م ة تحويل األموال أو القي ي مقدم خدم منشئ. 5) الفرع خص ال علق األمر بالش   ( في حال ت

ة واحدة  إال ي حزم منشئ( نفسه ف ة عن )ال منفردة الناشئ من التحويالت ال دد  ه في حال تم تجميع ع مع للتحويلأن كتفي فقط بتضمين ال ة المصدر أن ي م مقدم الخد ة و/أو  مالي مؤسسة ال ة، يجوز لل تصاص أجنبي ن( في دائرة اخ مستفيدي اص )ال من األشخ دد  ة للتحويل والتي تشمل إلى ع مرافق ها تلومات ال ة الواحدة التي تّم في كانت الحزم ة تحويل إذا  كل عملي مميز، ل عريف ال منشئ( أو رقم الت ة تحتوي على رقم حساب )ال ةجميع التحويالت الفردي معلومات كاف منشئ(  الخاصة ال كل)بال مستفيد  )مستفيد( وب منشئ التحويل أو ال ة وصوالً إلى  عملي مسار ال مان بتتبع  ط أن يسمح هذان الرق لك بشر تصاص دائرة إلىوذ ة االخ ألجنبي     ا
المؤسسة  المصدّر  و التحويل مقدم خدمة ت المؤسسة المالية المصدرة و/أوكانإذا  (5

المؤسسة المالية و/أو المستفيد وكافة عمالء  التحويل مقدم خدمةالمالية المستفيدة و/أو 

المؤسسة مقدم خدمة تحويل األموال أو القيمة )إن وجد( في دولة قطر، يجب على 

كافة المعلومات الخاصة )بالمنشئ( مقدم الخدمة المصدر أن يسجل المالية و/أو 

وأن يتم اتخاذ كافة إجراءات  ( في رسالة أو نموذج دفع يرفق بالتحويليوالمتلقو)

كافة البيانات الخاصة  ويمكن عدم ارسالوالمتلقي  عن المنشيء  العناية الواجبة

ورقم الحساب واسم الشخص المتلقي  باسم الشخص المنشيءبالمنشيء واالكتفاء باسم 

 في الحاالت التالية: ورقم خاص بالمعاملة 

المبلغ المطلوب تحويله يقّل عن ثالثة آالف وخمسمئة لاير قطري  ا كانإذ (أ)

 ر.ق(، أو 3,500)

 إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:  (ب)

i.  المؤسسة المالية  ( إلىوالمتلقيكافة المعلومات الخاصة )بالمنشئ( )توفير

مقدم الخدمة المستفيد، ومصرف قطر المركزي، ووحدة  المستفيدة و/أو

( أيام عمل تلي اليوم الذي تم فيه طلب 3المعلومات المالية، في مهلة ثالثة )

 المعلومة، 

ii. فوري وبشكل طلبها وقتكافة المعلومات لجهات إنفاذ القانون  اتاحة. 

 

أو أي  الوسيطة إن كانت المؤسسة المالية المصدرة كائنة في قطر والمؤسسة المالية (6

خارج قطر، على المؤسسة المالية المصدرة أن تشمل كافة المعلومات الخاصة  وكيل

  .في رسالة أو نموذج دفع يرفق بالتحويل بالمتلقيبالمنشئ وكافة المعلومات الخاصة 

   

المستفيد في دولة قطر، وكان يدرك  التحويل مقدم خدمة ت المؤسسة المالية و/أوكانإذا  (7

( غير متوفرة في رسالة أو نموذج المتلقيأن كافة المعلومات المتصلة )بالمنشئ( أو )

دفع مرفق بالتحويل وبأنه ال يمكن تتبّع هذه المعلومات بالكامل من خالل استخدام 

مقدم الخدمة  المؤسسة المالية و/أو ، يتعين علىأعاله الحزمة الواحدة كما ورد في البند

 اتّخاذ أي من الخطوات التالية: المستفيد 

 إما  (أ)

i.  رفض التحويل 

ii. على المعلومات الناقصة أو غير المكتملة من المؤسسة  الحصول طلب

  المالية المصدرة ،

 تقرير رفع يجب كان إذا ما تحديد ،مدى المخاطر المرتبطة بالمعاملةتقييم  خالل من (ب)

 .المالية المعلومات وحدة إلى المشبوهة بالعملية
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لم تقم المؤسسة المالية المصدرة و/أو مقدم خدمة التحويل المصدّر وبصورة  إذا (8

( منها وكانت والمتلقيمنتظمة بتوفير المعلومات المطلوبة بشأن )منشئ( العملية و)

المؤسسة المالية و/أو المؤسسة المالية و /أو مقدم الخدمة المستفيد في قطر، يجب على 

 :  يلي بما القيام المستفيد دمةالخ مقدم

مقدم الخدمة  المؤسسة المالية المصدرة و/أو أن من للتأكد الالزمة الخطواتاتخاذ  (أ

 يمكن أن تشمل تلك الخطوات على سبيل المثالالمصدّر  ال يخالف هذه التعليمات )

إصدار تنبيهات وتحديد مهل لتوفير المعلومات، ورفض التحويالت المستقبلة من 

الخدمة المصدر، وتقييد أو إنهاء أي عالقة عمل مع  مقدمسسة المالية و/أو المؤ

 (،المصدر الخدمة مقدمالمؤسسة المالية و/أو 

 عند الحاجة رفع تقرير بذلك إلى وحدة المعلومات المالية (ب

أي مبلغ أو قيمة مالية من خالل خدمة تحويل األموال أو ب اجراء أي معاملةيحظر  (9

 شخص مدرج: أو المتلقي فيها أي  ءاو من خالل أي مؤسسة مالية يكون المنشي القيمة

 بموجب قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،  (أ)

بناء على قرار  اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة عن الصادرة قائمة العقوبات بموجب (ب)

 النائب العام 

كما يحظر اجراء أي معاملة بأي مبلغ أو قيمة من خالل خدمة تحويل األموال أو  (10

دون الحصول على القيمة أو من خالل أي مؤسسة مالية ألغراض خيرية أو إنسانية 

  .الجهة المختصةموافقة مسبقة واستيفاء كافة المتطلبات الصادرة عن 

 الذيل األموال أو القيمة وكيل مقدم خدمة تحوي المؤسسة المالية و/أوعلى يجب  (11

المؤسسة المالية ، والعابرة للحدودفي خدمة تحويل األموال أو القيمة يعمل كوسيط 

بعد  المتلقيالذي يسمح بإتاحة األموال إلى  التحويل المستفيد مقدم خدمةالمستفيدة و/أو 

المعقولة بناء على ، اتّخاذ التدابير العابرة للحدودخدمة تحويل األموال أو القيمة  إتمام

المنهج القائم على المخاطر، لتحديد التحويالت الموّجهة إلى دائرة االختصاص المعنيّة 

(. ويمكن أن تشمل تلك المتلقيوالتي ال تبيّن كافة المعلومات الخاصة )بالمنشئ( و )

( ، سواء خالل المتلقيالتدابير متابعة المعلومات الناقصة المتّصلة )بالمنشئ( أو)

 . تحويل أو بعدهال

مقدم خدمة تحويل األموال أو القيمة   و /أو وكيل الوسيطة المؤسسة المالية علىيجب  (12

المخاطر  بناء على درجةوضع السياسات واالجراءات واألنظمة والضوابط  الوسيط

 وإعدادها واالحتفاظ بها، بهدف تحديد ما يلي: 

التي بها ل أو القيمة خدمة تحويل األموامتى يجب تنفيذ أو رفض أو تعليق  (أ)

 (، والمتلقينقص في المعلومات الخاصة )بالمنشئ( او)

 الالزمة المتابعة وإجراءات تدابير اتّخاذ يجب متى(ب)

وكيل مقدم خدمة تحويل األموال أو القيمة المؤسسة المالية الوسيطة و/أو على يجب  (13

حفظ كافة  في خدمة تحويل األموال أو القيمة عبر الحدود أن يتأّكد منالوسيط 

والتي يتم تلقيها في نموذج  ( المرافقة للتحويلالمتلقيالمعلومات الخاصة )بالمنشئ( او)

 .المستفيدةالدفع وأن يتم اتاحتها للمؤسسة المالية 
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سواء كانت مصدرة مقدم خدمة تحويل األموال  المؤسسة المالية و/أو على يجب   (14

الخاصة )بالمنشئ( و)المستفيد( لمدة  االحتفاظ بكافة المعلوماتأو وسيطة او مستفيدة 

 : أي بعد إتمام المعاملةال تقل عن عشر سنوات تبدأ بعد 

دم خدمة تحويل األموال و/أو مق اليوم الذي طلب فيه )المنشئ( من المؤسسة المالية  (أ)

المؤسسة المالية و/أو مقدم  إذا كانت القيام بخدمة تحويل األموال أو القيمة أو القيمة

 ،  خدمة تحويل األموال أو القيمة هو المصدر

اليوم الذي قامت فيه المؤسسة المالية و/أو مقدم خدمة تحويل األموال بنقل المعلومات   (ب)

مقدم  أو /والمؤسسة المالية  تكانإذا  إلى وسيط آخر أو إلى المؤسسة المالية المستفيدة

خدمة تحويل  لمقدمالمالية و/أو  للمؤسسة كوسيطقيمة يعمل خدمة تحويل األموال أو ال

 ،  اموال 

خدمة المؤسسة المالية و/أو اليوم الذي تم فيه إتاحة األموال التي تم استالمها من خالل   (ج)

كانت المؤسسة المالية تعمل كمؤسسة مالية  إذا (تحويل األموال أو القيمة إلى )المستفيد

 مستفيدة 
 

 مقدمالمؤسسة المالية و/أو  نفسقبل  منتحويل األموال أو القيمة  خدمةتنفيذ  تمّ  إذا (15

 خدمةمقدم  او/و ومستفيدة مصدرة مالية مؤسسة ابصفته نفسه  األموال تحويل خدمة

او /و المالية المؤسسةأو في حال كانت  مستفيد،و مصدراألموال أو القيمة   تحويل

(، المتلقيلى طرفي التحويل )المنشئ( و)ع سيطري القيمة أو األموال تحويل خدمة مقدم

خدمة تحويل األموال أو القيمة  أن يأخذ في  مقدمالمالية و/أو  المؤسسةيجب على 

االعتبار كافة المعلومات الصادرة عن طرفي التحويل لتحديد ضرورة رفع تقرير عن 

مقدم خدمة تحويل المؤسسة المالية و/أو  تاشتبه حال وفي. العملية المشبوهة من عدمه

األموال أو القيمة  أّن التحويل قد يشمل محاولة أو عملية لغسل األموال أو تمويل 

 اتّخاذ الخطوات التالية:  يجباإلرهاب، 

 رفع تقرير بالعملية المشبوهة في كل من دوائر االختصاص المعنية بالتحويل، (أ)

 ما)أو  المالية اتالمعلوم وحدة إلى التحويل بعملية الخاصة المعلومات إتاحةو (ب)

 .المعنية االختصاصات في( يعادلها

كانت خدمة تحويل األموال أو القيمة تنطوي على اجراء تحويالت تساوي أو  إذا (16

 على يجبر.ق(،  3,500ثالثة آالف وخمسمئة لاير قطري ) مبلغتزيد قيمتها على 

 قبل( المتلقي) هوية من التحققمقدم الخدمة المستفيد  المؤسسة المالية المستفيدة و/أو 

ً  بذلك يقم لم إذا االموال توفير  . مسبقا

في حال تم تجميع عدد من التحويالت المنفردة الناشئة عن )المنشئ( نفسه في حزمة  (17

للتحويل إلى عدد من األشخاص )المستفيدين( في دائرة اختصاص أجنبية، يجوز واحدة 

الخدمة المصدر أن يكتفي فقط بتضمين المعلومات المرافقة للتحويل والتي تشمل  ملمقد

رقم حساب )المنشئ( أو رقم التعريف المميز، لكل عملية تحويل إذا كانت الحزمة 

كافة المعلومات الخاصة الواحدة التي تّم فيها تجميع التحويالت الفردية تحتوي على 

أن يسمح هذان الرقمان بتتبع مسار العملية  وذلك بشرط (متلقي)بالمنشئ( وبكل )

 دائرة االختصاص األجنبية.إلى  المتلقيوصوالً إلى منشئ التحويل أو 
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المصدّر التأكد من عدم  التحويل مقدم خدمةالمؤسسة المالية و/او على إال أنه يجب  (18

لتجنب أي زيادة في مخاطر غسل  تجميع التحويالت غير الروتينية بحزمة واحدة

 .رهاباإلوال وتمويل ماأل
 

  

  

 متطلبات اإلبالغ  19

 العامة اإلبالغ متطلّبات 19.1

المعروف وتوصيف االعتبادي  نمط العميلإّن أي معاملة غير معتادة أو غير متسقة مع  (1

على المؤّسسة المالية  إال أنه يجبمشبوهة. معاملة المخاطر للعميل، ال تكون بّحد ذاتها 

 النظر فيما يلي: 

 كانت المعاملة ال تتضمن غرضاً اقتصادياً أو قانونياً واضحاً،إذا  (أ)

 إذا كانت المعاملة ال تتضّمن تفسيراً معقوالً، (ب)

 للعميل نفسهالسابقة  إذا كان حجم أو نمط المعاملة ال يتسق مع نمط أو حجم المعامالت (ج)

 أو العمالء المشابهين،

للمعاملة أو في إعطاء المعلومات إذا كان العميل قد فشل في إعطاء التفسير الوافي  (د)

 الكاملة حولها،

 منفردة منتهية،إذا كانت المعاملة متأتّية عن عالقة عمل أُنِشئت حديثاً أو أنّها معاملة  (ه)

(، Offshoreإذا كانت المعاملة تتضّمن استخدام حسابات، أو شركات خارج الحدود ) (و)

 الخ، ال تبّررها حاجات العميل االقتصادية، 

 المعاملة تتضّمن التمرير غير الضروري لألموال من خالل أطراف ثالثة.إذا كانت  (ز)
  

( ليست حصرية ويمكن أن تنظر المؤّسسة 1إّن قائمة االحتماالت في البند الفرعي ) (2

المالية في أي مسألة أخرى ذات صلة من أجل تقييم ما إذا كانت المعاملة ذات طابع 

 .مع ضرورة االلتزام بمؤشرات االشتباه الصادرة عن وحدة المعلومات المالية مشتبه به

  

 الداخلي اإلبالغ متطلّبات 19.2

يجب أن تملك المؤّسسة المالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الواضحة  (1

غسل األموال وتمويل  أنماط وحاالتوالفعاّلة بالنسبة إلى اإلبالغ الداخلي عن كافّة 

 اإلرهاب المعروفة أو المشبوهة.

ن هذه السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة باإلبالغ  (2 يجب أن تمّكِ

الداخلي المؤّسسة المالية من االلتزام بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

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

 غسل األموال.سريعة إلى مسؤول اإلبالغ عن 

يجب أن تتأكد المؤّسسة المالية أّن كافة المسؤولين والموّظفين فيها يمكنهم االتّصال  (3

وأّن آلية اإلبالغ التي تربط بين المسؤولين غسل األموال مباشرة بمسؤول اإلبالغ عن 

 والموّظفين قصيرة.
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إّن كافّة المسؤولين والموّظفين في المؤّسسة المالية ُملَزمون أن يقوموا على وجه  (4

السرعة برفع تقارير بالعمليات المشبوهة داخلياً حين تكون لديهم أسباب منطقية تدفعهم 

 إلى االشتباه بأّن األموال التي يتّم تمريرها عبر المؤّسسة المالية هي من: 

 متحّصالت نشاط إجرامي  (أ)

 مرتبطة بتمويل اإلرهاب (ب)

 فرد ارهابي مرتبطة أو ذات الصلة أو ستُستخدَم من قِبَل منّظمة إرهابية، أو  (ج)

 مرتبطة أو ذات الصلة أو ستُستخدَم لإلرهاب أو للقيام بأعمال إرهابية.  (د)

أن يقوموا برفع تقرير داخلي بالعملية المشبوهة،  دبععلى المسؤولين والموظفين يجب  (5

السرعة عن كّل تفاصيل المعامالت الالحقة الخاصة بالعميل لغاية  اإلبالغ على وجه

 التاريخ الذي يطلبه مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال.

يجب إعداد التقارير الداخلية بالعمليات المشبوهة ورفعها إلى مسؤول اإلبالغ عن  (6

  .غسل األموال بصرف النظر عن حجم المعاملة

اعداد تقارير تحليلية استراتيجية دورية على مسئول اإلبالغ عن غسل األموال يجب  (7

 واالنماط الواردة في اخطارات االشتباه. والوسائل االساليبكافة تحليل لتتضمن 

 التزامات مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال عند استالمه التقارير الداخلية  19.3

يقوم مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال بالمؤسسة المالية فور استالمه تقرير العملية      

 المشبوهة، بما يلي: 

توثيق التقرير بصورة مالئمة ومناسبة، في حال كانت السياسات واإلجراءات    (أ)

ً وقد تّم  واألنظمة والضوابط في المؤسسة المالية تسمح برفع التقرير األولي شفهيا

 رفع التقرير شفهياً، بالفعل 

تقديم إقرار خطي باستالم التقرير إلى الشخص الذي يرفع التقرير، مشفوعاً باألحكام  (ب)

 الخاص بالتنبيه، البندالواردة في 

النظر في التقرير في ضوء كافة المعلومات األخرى المتصلة التي تحتفظ بها المؤسسة  (ج)

   التقرير،المالية حول العميل أو المعاملة التي يتعلق بها 

 اتخاذ   القرار فيما إذا كانت العملية مشبوهة، و (د)

 .  بقرار مسئول اإلبالغ تقديم اشعار خطي بالقرار إلى الشخص الذي أعد التقرير (ه)

 

 متطلبات اإلبالغ الخارجي  19.4

يجب أن تملك المؤّسسة المالية السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الواضحة  (1

غسل األموال أو تمويل  االشتباه في رفع التقارير عن كافّة حاالتوالفعّالة من أجل 

 إلى وحدة المعلومات المالية.اإلرهاب 

يجب أن تمّكن هذه السياسات واإلجراءات المؤّسسة المالية من االلتزام بقانون مكافحة  (2

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهذه التعليمات فيما يتعّلق: 

 برفع تقارير العمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فوراً ودون تأخير،  (أ)



       | تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 55

التعاون الفعّال مع وحدة المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون بشأن تقارير  (ب)

 العمليات المشبوهة التي يتّم رفعها إلى وحدة المعلومات المالية.

 المعلومات المالية  التزامات المؤّسسة المالية في إبالغ وحدة 19.5

 إذا كانت المؤّسسة المالية تعرف أو تشتبه أو لديها أسباب معقولة بأّن األموال:  (1

 متحّصالت نشاط إجرامي، (أ)

 مرتبطة بتمويل اإلرهاب، (ب)

 مرتبطة أو ذات الصلة أو ستُستخدَم من قِبَل منّظمة إرهابية،  (ج)

 بأعمال إرهابية،مرتبطة أو ذات الصلة أو ستُستخدَم لإلرهاب أو للقيام  (د)

إلى وحدة المعلومات المالية فورا ودون تأخير،  اشتباهعلى المؤّسسة المالية رفع تقرير 

تتعلّق بالتقرير إالّ بالتشاور مع  قيد االجراءوأن تتأكد أالّ تجري أي معاملة مستقبلية أو 

 وحدة المعلومات المالية. 

المالية من قِبَل مسؤول اإلبالغ عن  يرفع تقرير العملية المشبوهة إلى وحدة المعلومات (2

 غسل األموال أو نائبه.

 المالية رفع تقرير العملية المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية:  يجب على المؤّسسة (3

 ،أم ال  بصرف النظر عّما إذا كان قد تّم رفع تقرير داخلي بالعملية المشبوهة (أ)

 بصرف النظر عن مبلغ المعاملة، (ب)

بصرف النظر عما إذا كانت المعاملة المتصلة باألموال تتضمن مسائل ضريبية  (ج)

 أم ال، 

 : بصرف النظر عما يلي (د)

i.  يتم أو لن يتم إجراء أي معاملة تتصل باألموال من قبل المؤسسة المالية،لم 

ii.  ،لم يتم أو لن يتم الدخول في عالقة عمل 

iii. أنهت المؤسسة المالية كل عالقة مع العميل، و 

iv.  ي محاولة للقيام بنشاط غسل األموال وتمويل اإلرهاب يتصل أفشل

 باألموال ألي سبب آخر.

 محتويات تقرير اإلبالغ عن العمليات المشبوهة  19.6

)في حال  إعداد تقرير العملية المشبوهة لوحدة المعلومات المالية على النموذجيجب  (1

 ً الصادرة عن وحدة  رشاداتلالتوفره( الُمعتَمد من وحدة المعلومات المالية، ووفقا

 المعلومات المالية. ويجب أن يتضمن التقرير ما يلي:  

أو الظروف أو األسباب التي أدّت بالمؤسسة المالية إلى الكشف عن  الوقائعأ( 

 المعاملة أو االشتباه بها، و

في حال كانت المؤسسة المالية تعرف أو تشتبه بأن األموال تخّص طرفاً ثالثاً، ب( 

أو األسباب التي أدّت بالمؤسسة المالية إلى الوقائع والظروف  توضيحعليها 

 الكشف عن المعاملة أو االشتباه بها. 
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المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية  بالعملية( على المؤسسة المالية التي تقدم تقريراً 2

 . متى طلب ذلك بموجب هذه التعليمات ، أن تطلع مصرف قطر المركزي باألمر

إن المؤسسة المالية التي ال تلتزم بتقديم تقرير بالعملية المشبوهة وفقاً لهذا التعليمات قد  (3

 ارتكبت جريمة بموجب احكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

 

 التحقيق قيد بالعميل المتّصلة السجالّت إتالف بعدم المالية المؤّسسة التزامات 19.7

المالية إلى وحدة المعلومات المالية تقريراً بعملية لعميل يخضع  عندما ترفع المؤّسسة

للتحقيق والمراقبة من قِبَل جهات إنفاذ القانون في جرائم غسل األموال أو تمويل 

اإلرهاب، يجب على المؤّسسة المالية عدم إتالف أي سجالّت لها عالقة بالعميل أو 

 ات المالية.بعالقة العمل من دون التشاور مع وحدة المعلوم

 التحقيق قيد بالعميل الخاصة العمل عالقة إنهاء أو تقييد 19.8

العادية، بتقييد  عالقة العملال يحول هذا البند دون أن تقوم المؤسسة المالية، في إطار  (1

عالقة العمل مع أحد العمالء أو إنهائها بعد رفعها تقريراً بعملية مشبوهة إلى وحدة 

 المعلومات المالية.

لكن، قبل تقييد عالقة العمل أو إنهائها، يجب على المؤّسسة المالية أن تتأكد من أالّ   (2

 يؤدّي ذلك إلى تنبيه العميل عن طريق السهو.

أو إنهائها، أن تطلع  العمالءعلى المؤسسة المالية التي تقوم بتقييد عالقة العمل مع أحد  (3

 .  ي بتقييد هذه العالقة أو إنهائهامصرف قطر المركز

 المشبوهة العمليات عن باإلبالغ المرتبطة السجالّت حفظ 19.9

 على مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال إعداد وحفظ السجالّت المرتبطة بما يلي: 

 تفاصيل كّل تقرير داخلي بعملية مشبوهة يرفع إليه، (أ)

غسل األموال عند استالمه كل التفاصيل المرتبطة بإجراءات مسؤول اإلبالغ عن  (ب)

 بعملية مشبوهة، وتقرير 

 تفاصيل حول كّل تقرير بعملية مشبوهة يتّم رفعه إلى وحدة المعلومات المالية.  (ج)

 حظر التنبيه  20

 تنبيه العميل 20.1

غير مصرح به للكشف عن معلومات بعميل المؤسسة المالية، هو فعل تنبيه فيما يتعلق الإّن 

 وبشكل قد يؤدي إلى ما يلي: 

معرفة العميل أو الطرف الثالث )غير وحدة المعلومات المالية أو مصرف قطر  (أ)

 المركزي( أو اشتباهه بأنه هو موضع أو قد يكون موضع ما يلي: 

i.  ،تقرير بعملية مشبوهة 

ii.  ،تحقيق يتصل بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب 
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الجرائم أو بعملية منع الجرائم أو الكشف عنها، أو اعتقال مرتكبي اإلضرار  (ب)

   مقاضاتهم، أو تحصيل متحصالت الجريمة، أو منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 تنبيه العميل من قِبَل المؤسسة المالية  20.2

 يجب على المؤّسسة المالية أن تتأكد:    (1

والموظفين فيها مدركين لحساسية المسائل المحيطة بالتنبيه  المسؤولينمن أن  (أ)

 وعواقب التنبيه، 

وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط التي تحول دون حصول  من (ب)

 التنبيه في المؤسسة المالية ومجموعتها.

في حال اعتقدت المؤّسسة المالية أو كان لديها أسباب معقولة تدفعها إلى االعتقاد أّن   (2

ة بشأنه، يجب العميل قد يتنبّه من خالل اتخاذ تدابير العناية الواجبة أو المراقبة المستمرّ 

عليها أن ترفع تقريراً بالعملية المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية بدالً من اتّخاذ 

 تدابير العناية الواجبة أو المراقبة المذكورة. 

ول اإلبالغ ؤ، يجب على مسأعاله (2على البند )قرارا بناء المؤّسسة المالية  تتخذعندما  (3

ت المناسبة من أجل إظهار األسباب الدافعة إلى إعداد وحفظ السجالّ غسل األموال عن 

االعتقاد بأّن اتّخاذ تدابير العناية الواجبة أو المراقبة المستمّرة كانت ستؤدّي إلى تنبيه 

 العميل.

 المعلومات المتعلّقة بتقارير العمليات المشبوهة  حمايةالداخلية ل جراءاتاإل 20.3

اإلجراءات المعقولة للتأكد من حماية يجب على المؤّسسة المالية اتخاذ جميع  (1

 المعلومات المتّصلة بتقارير العمليات المشبوهة الداخلية.

يجب على المؤّسسة المالية التأكد من عدم اإلفصاح عن معلومات متّصلة بتقارير  (2

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

 ناء أعضاء مجلس إدارة المؤّسسة المالية.وإذن منه، باستثاألموال 

أالّ يمنح الموافقة على اإلفصاح عن مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال يجب على  (3

العمليات المشبوهة الداخلية ألي شخص، إالّ إذا كان متيقناً  المعلومات المتّصلة بتقارير

 من أّن اإلفصاح عن هذه المعلومات لن يترتب عليه تنبيه. 

على اإلفصاح عن معلومات متّصلة مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال عندما يوافق  (4

بتقارير العمليات المشبوهة الداخلية، عليه إعداد وحفظ السجالّت المناسبة التي تثبت 

 أّن هذا اإلفصاح ال يترتب عليه تنبيه. 

 والتدريب التحري متطلّبات 21

 المتطلّبات المحّددة إلجراءات التحّري  21.1

 كما يلي:  فرادألغراض التحّري، يمكن تصنيف األ (1

األفراد ذوي التأثير الكبير الذين يؤدّون دوراً في منع غسل األموال وتمويل  (أ)

المؤّسسة المالية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  برامجاإلرهاب بموجب 

مسؤول اإلبالغ أو نائب  ول اإلبالغ عن غسل األموالومسؤمثل كبار الموظفين، 
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، وأي شخص يمكن أن يؤدي وظائف رقابية في المؤّسسة عن غسل األموال

 المالية، 

 .  فراد آخرونأ (ب)

ي المعتمدة لدى المؤّسسة المالية والهادفة إلى تعيين يجب التأكد من أن إجراءات التحرّ  (2

المسؤولين والموّظفين تشمل االطمئنان إلى شخصية الموّظفين أو المسؤولين الذين 

ينتمون إلى فئة األشخاص ذوي التأثير الكبير، وإلى المعرفة والمهارة والقدرة لديهم 

األفراد اآلخرين الذين ال  على التصّرف بصدق ومنطق واستقاللية. أّما بالنسبة إلى

ينتمون إلى هذه الفئة، فيجب على المؤّسسة المالية أن تتأّكد من نزاهتهم وتطمئن إلى 

 هذه النزاهة. 

 ما يلي: أدنيكحد يجب التأكد من أن عملية التحّري وقبل التعيين أو التوظيف، تضمن  (3

 والتأكد منها، الفردالحصول على المراجع عن  (أ)

 ومؤهالته، للفردخ الوظيفي التأكد من التاري (ب)

الحصول على معلومات أو تفاصيل عن أي إدانات جنائية أو إجراءات سلطة  (ج)

 رقابية في حال وجودها والتحقق منها، 

القيام بخطوات مناسبة ومعقولة للتأّكد من دقّة واكتمال المعلومات التي حصلت  (د)

 ي. عليها المؤّسسة المالية لغايات التحرّ 

داخل المؤسسة المالية  منتظم بشكل التحري عملية استمرار على المحافظةيجب  (4

)على سبيل المثال متابعة  للوظائف التي توكل إلى االفراد ذوي التأثير الكبير

أو التحقق من عدم ادراجهم في قوائم /المعامالت الخاصة بهم بشكل اكثر دورية و

تتناسب مع المعلومات العقوبات بشكل منتظم، و/أو مالحظة أي تغيرات أو تطورات ال 

  .أو المستندات المقدمة من الموظف عند بدء التعيين.....  الخ(

 متطلبات وفق بها العاملين كافة على طبقتها التي اإلجراءات المالية المؤسسة توثق أن يجب (5

 أعاله إليها المشار والبنود الفقرات

 برامج التدريب الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  21.2

 ومالئمة برامج تدريبية مستمرة ومناسبةعلى المؤّسسة المالية أن تحدّد وتصّمم وتنفذ  (1

 لتدريب كافة الموّظفين والمسؤولين فيها على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 .أو كلما اقتضى االمر ذلك لكافة الموظفين دنى كل عامكحد أ

ولين في المؤّسسة ؤإدراك الموّظفين والمسالتأكد من برنامج التدريب  يتضمنيجب أن  (2

 المالية ومجموعتها لما يلي: 

المسؤوليات وااللتزامات القانونية والرقابية التي ينّص عليها قانون وتعليمات  (أ)

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وإدراكهم  مكافحةدور الموظفين والمسؤولين في  (ب)

لمسؤولية التي تقع على عاتقهم وعلى عاتق المؤّسسة المالية في حال توّرطهم في ل

غسل األموال أو تمويل اإلرهاب وعدم التزامهم بقانون وتعليمات مكافحة غسل 

 األموال وتمويل اإلرهاب،
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، والمنهجيات ونقاط االنماطوال وتمويل اإلرهاب، واألساليب تهديدات غسل األم (ج)

 ضعف الخاصة بالمنتجات والخدمات المقدّمة، والتعّرف إلى العمليات المشبوهة، ال

عداد تقارير العمليات المشبوهة الداخلية بما في ذلك المؤسسة المالية إلإجراءات  (د)

سل األموال عند معرفة كيفية رفع التقارير بفعالية إلى مسؤول اإلبالغ عن غ

 المؤسسة المالية أو اشتباهها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب. 

سمح للمسؤولين ت ة المناسبة التيالتدريبي البرامجيجب على المؤّسسة المالية أن تضع  (3

طلب المعلومات الضرورية وتقييمها لتحديد ما إذا كانت المعاملة مشبوهة بوالموظفين 

 أم ال. 

يجب على المؤسسة المالية عند تحديد البرنامج التدريبي المناسب لمسؤوليها وموظفيها  (4

 أن تنظر فيما يلي: 

 حاجاتهم وخبراتهم ومؤهالتهم وقدراتهم المختلفة، (أ)

 المؤّسسة المالية،وظائفهم وأدوارهم ومستوياتهم المختلفة في  (ب)

 ية التي يمارسونها،مستوى اإلشراف والرقابة المطبق عليهم أو مستوى االستقالل (ج)

مدى توفر المعلومات التي يحتاجونها التخاذ القرار فيما إذا كانت العملية  (د)

 مشبوهة،

 ومخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، المؤّسسة الماليةحجم أعمال  (ه)

 نتيجة المراجعات التي حصلت بشأن احتياجاتهم التدريبية،  (و)

تقارير العمليات المشبوهة يظهر المجاالت التي تجاهات وانماط أي تحليل ال (ز)

 فيها.  التدريبتحتاج إلى أن يتم تعزيز 

 ومراجعته التدريب استمرارية 21.3

التدريب على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالمؤّسسة  برامج تكونيجب أن  (1

 ولين والموّظفين فيها: ؤلضمان محافظة المس مستمرةالمالية 

ومهاراتهم وقدراتهم في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل على معارفهم  (أ)

 اإلرهاب،

على مواكبة التحديثات والتطّورات الجديدة، بما في ذلك أحدث التقنيات واألساليب  (ب)

 المتعلّقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  واالنماط

تعتمدها التغييرات في السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط التي على  (ج)

 المؤسسة المالية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

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

 األهداف المذكورة أعاله.

يجب على مجلس إدارة المؤّسسة المالية أن يراجع بشكل سنوي الخطط التدريبية وأن  (3

مراجعة في عين االعتبار. وكلّما أظهرت المراجعة ثغرات في متطلّبات يأخذ نتيجة كّل 

خطة عمل  إعدادالتدريب على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، يجب 

 لمعالجة هذه الثغرات على الفور. واعتمادها 
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 والسجالّت الوثائق حفظ 22

 متطلبات حفظ السجالت  22.1

يجب على المؤّسسة المالية أن تضع وتحفظ جميع الوثائق والسجالّت المتعلّقة  (1

 بالعناصر التالية لمدّة ال تقّل عن الحدود المذكورة فيما يلي: 

( أعوام 10عشرة ) السجالت الالزمة المتعلقة بالمعامالت، المحلية والدولية، لمدة (أ)

الحساب أو عالقة العمل  بعد االنتهاء من المعاملة )بغض النظر عّما إذا كان

 مستمرة أو قد تم إنهاءها(،

المعنوية أو  االشخاصفيما يتعلق بالحسابات المفتوحة لألشخاص الطبيعيين أو  (ب)

المصارف والمؤّسسات المالية األخرى، يجب حفظ الوثائق والسجالّت التابعة لهذه 

 كجوازات الهوية على التعرف ووثائق  ) كصور السجالت الرسمية  الحسابات

وملفات الحساب  ذلك شابه ما أو القيادة، ورخص ة،الهوي وبطاقات السفر،

 مثلأية تحليالت تم إجراؤها بشأنها  والمراسالت الخاصة بالعمل، بما في ذلك

 (المعتادةاالستقصاءات التي تمت لتحديد خلفية وغرض المعامالت المعقدة وغير 

 اعتباراً من تاريخ إقفال الحساب،( أعوام 10عشرة ) لمدّة ال تقّل عن

فيما يتعلق بالمعامالت التي تتم لحساب عمالء ال يملكون أي حساب في المؤّسسة  (ج)

يجب حفظ الوثائق والسجالّت المتعلّقة بأي من هذه  ،المالية )عمالء عارضون(

 ( أعوام اعتباراً من تاريخ إجراء المعاملة،10المعامالت لمدّة ال تقّل عن عشرة )

ق بالمعامالت غير المعتادة أو المشبوهة، يجب حفظ السجالّت لمدّة ال ا يتعلّ فيم (د)

في حال التدّخل القضائي  ،( أعوام أو حتى التوّصل إلى حكم10تقّل عن عشرة )

 أو لغاية إصدار قرار نهائي متعلّق بالمعاملة، أي المدّتين أطول،  

عن منشئ التحويل بسبب فيما يتعلق بالسجالت الخاصة بالنواقص في المعلومات  (ه)

يجب حفظ السجالت لمدة عشرة خدمة تحويل األموال أو القيمة، فقيود تقنية خالل 

 ( أعوام، و10)

 ( أعوام10يجب حفظ السجالت الخاصة بالتدريب لمدّة ال تقّل عن عشرة ) (و)

 حفظهاالتي يجب  السجالت عن أمثلة

عليها أثناء تنفيذ تدابير العناية . المستندات والوثائق والبيانات التي تم الحصول 1

 الواجبة؛

 . ملفات الحسابات؛2

 . المراسالت الخاصة بالعميل؛3

 . نتائج تحليل تقارير المعامالت المشبوهة.4

 بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بسرعة ومن دون تأخير.
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رعة بس المعلوماتإمكانية استرجاع السجالّت و  ضمانيجب على المؤسسة المالية  (2

 العملةالمعامالت بما في ذلك المبالغ و نوع  تركيب بإعادةبما يسمح  وومن دون تأخير 

 االجرامي النشاط ضد لالدعاء ليالو بحيث يمكن ان توفر عند الضرورة د

يجب على المؤسسة المالية أن تحدّث البيانات في الوثائق والسجالت بصورة دورية  (3

وأن تتأكد أّن السلطات القضائية والجهات المختّصة الموّكلة بإنفاذ قوانين مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب قادرة على االّطالع على هذه الوثائق والسجاّلت في الوقت 

 عند الحاجة.والمناسب، 
 

 االلتزام سجالت 22.2

 تضع المؤسسة المالية السجالت الكفيلة بما يلي:  (1

من االلتزام بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  تمكين المؤسسة المالية (أ)

 وهذه التعليمات، 

التزام المؤسسة المالية بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  إظهار (ب)

 وهذه التعليمات في أي وقت كان.

 تضع المؤسسة المالية السجالت الكفيلة بإظهار ما يلي:  (2

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب،االلتزام بالمبادئ الرئيسية لمكافحة  (أ)

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالمسؤوليات الواردة بموجب قانون االلتزام  (ب)

 وهذه التعليمات،

   المنهج القائم على المخاطر وتطبيقه، االلتزام بإعداد (ج)

 المخاطر التي تواجهها المؤسسة المالية، الحد من كافة (د)

 المستمرة تجاه كل عمالئها،  والرقابةتدابير العناية الواجبة تطبيق  (ه)

والرقابة المستمرة المطلوبة بموجب قانون ددة المشتدابير العناية الواجبة بااللتزام  (و)

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو أحكام هذه التعليمات.

 تتضمن السجالت التي يتعين على المؤسسات المالية االحتفاظ بها ما يلي:  (3

 المستندات والوثائق والبيانات الناشئة عن تطبيق تدابير العناية الواجبة، (أ)

 ملفات الحسابات، (ب)

 المراسالت ذات الصلة بالعمل،  (ج)

 نتائج تحاليل تقارير العمليات المشبوهة. (د)

 التقييم الذاتي المخاطر  (ه)
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 التدقيق والعقوبات  23

 التدقيق الداخلي والخارجي 23.1

ا الداخلي أن يراجع فعالية اإلجراءات وأنظمة الضبط التي تطبقه المدققيجب على  (1

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على فروعها المؤسسة المالية في إطار 

 ويجب اتخاذ جميع اإلجراءات .والشركات التابعة لها في قطر والخارج بشكل سنوي

دف المناسبة لسدّ أي ثغرات أو لتحديث اإلجراءات واألنظمة المذكورة وتطويرها به

حديدها التي تم ت واعداد خطة تدقيق سنوية بناء على المخاطر ضمان فعاليتها ومالءمتها

ر التي تم في المؤسسة المالية وتقييم مدى التزام المؤسسة المالية بخطة الحد من المخاط

 .وضعها

المالية  إلى جانب مهام أخرى، يجب على المدقّق الخارجي أن يتأّكد من التزام المؤّسسة (2

ا اإلطار في هذبهذه التعليمات ومن التحقق من كفاية السياسات واإلجراءات التي تطبّقها 

تاب استناداً إلى نطاق عمل واضح وشامل. كما يترتّب عليه عرض نتائج مراجعته في ك

  اإلدارة وإعالم مصرف قطر المركزي فوراَ بأي مخالفات بارزة لهذه التعليمات.

ات آلليا تتضمن يجب على كال من المدقق الداخلي والخارجي اعداد برامج عمل مناسبة (3

ألموال امكافحة غسل  منظومةتم استخدامها لقياس مدى فعالية وكفاية واإلجراءات التي ي

 وتمويل اإلرهاب بالمؤسسة المالية.

 

 العقوبات 23.2

افحة غسل تطبق العقوبات المتعّلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بموجب قانون مك    

 األموال وتمويل اإلرهاب.
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 ملحق

 متفّرقاتأ( 

 عمليات غسل األموال (1

 يتّم غسل األموال على ثالث مراحل كما يلي: 

 

ادةً عالتوظيف: يشمل إدخال أموال متحصله بطريقة غير شرعية إلى النظام المالي،  (أ)

ألدوات ابواسطة المؤّسسات المالية. ويتّم ذلك من خالل الودائع النقدية، أو شراء 

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

 الشيكات، أو الشراء نقداً، أو تهريب النقد بين البلدان.

تحريك التجميع: غالباً ما يشمل سلسلة من المعامالت تتمثّل في عمليات تحويل و (ب)

رقية باألموال وتهدف إلى إخفاء مصدر األموال. يتّم التجميع عبر إرسال تحويالت 

عقود االستثمارات وبيعها، أو عبر األدوات المالية، و إلى مصارف أخرى، أو شراء

 لك.التأمين، واالستثمارات المزّيفة أو الوهمية، والخطط التجارية، وما إلى ذ

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

الستثمارات السلع الفاخرة أو او و األصول المالية أشراء األصول أو األوراق المالية   أ

 العقارية أو المشاريع التجارية.

 

 غسل األموال من خالل المعامالت النقدية (2

 ودائع نقدية كبيرة غير متماشية مع نوع شركة العميل أو وظيفته. (أ)

ئة( من ودائع نقدية عديدة مشّكلة من مبالغ صغيرة )ويُعرف هذا بالتنظيم أو التجز (ب)

 األموال.أجل تفادي تعّقب مصدر 

 ودائع نقدية يتبعها تحويل، تحويالت برقية، شيك مصرفي (ج)

 عة نسبياً دفعات نقدية منّظمة لتغطية أرصدة بطاقات االئتمان المدينة، مبالغها مرتف (د)

دة على حدة إيداع النقد عبر قسائم إيداع متعدّدة، بحيث تتّم عمليات اإليداع كّل واح (ه)

ائع، لطات، ولكن عند احتساب مجموع الودوبمبالغ صغيرة بغية عدم لفت انتباه الس

 يكون المبلغ الكامل هائالً 

 لة للتداولعمليات إيداع منتظمة عبر الشيكات أو التحويالت أو األدوات المالية القاب (و)

مة محاوالت استبدال أوراق العمالت ذات القيمة المنخفضة بأوراق عمالت ذات قي (ز)

 أعلى

عاً الحدود الطبيعية المتوقّعة لها، تبفروع تظهر فيها معامالت نقدية تتخّطى  (ح)

 لإلحصاءات الخاصة بها
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مع  ودائع نقدية كبيرة عبر أنظمة اإليداع اإللكترونية لتجنّب أي اتصال مباشر (ط)

 ولي المؤّسسات المصرفية والماليةؤمس

 

 غسل األموال من خالل الحسابات المصرفية (3

 :غالباً ما يتّم هذا النوع من المعامالت كما يلي      

عن طريق عمالء راغبين في المحافظة على عدد من الحسابات العادية وحسابات  (أ)

 الصناديق اإلستئمانية في حين يودعون مبالغ كبيرة من النقد في كّل من هذه

 الحسابات، وال تكون طبيعة عملهم متطابقة مع حجم المبالغ المودعة

لعميل في اتحويالت( وأرصدة التسوية النقدية بين الدفعات الخارجية )أوامر الدفع، ال (ب)

 اليوم ذاته أو في اليوم السابق

 لإيداع شيكات بمبالغ كبيرة من قِبَل أطراف ثالثة تّم تظهيرها لصالح العمي (ج)

ن سحوبات نقدية كبيرة من حساب كان غير ناشط في السابق أو من حساب ُممّول م (د)

 الخارج بمبالغ هائلة

ن من األشخاص في حساب واحد، من دو عمليات إيداع متعدّدة يقوم بها عدد كبير (ه)

 تقديم أي تفسيرات واضحة

 

 غسل األموال من خالل معامالت مالية متّصلة بنشاطات استثمارية (4

 تتّم هذه العملية كما يلي:

مالية  معامالت اقتراض أو إيداع يتّم إجراؤها مع شركات تابعة أو فرعية لمؤّسسات (أ)

تقع وتعمل في مناطق معروفة بشيوع غسل األموال وتجارة المخدّرات وأنشطة 

 إجرامية فيها. 

انت عمالت طلبات يتقدّم بها العمالء لشراء أو بيع االستثمارات أو الخدمات )سواًء ك (ب)

ة لية( وتكون مصادر أموالهم غامضة أو ال تتطابق مع طبيعأجنبية أو أدوات ما

 نشاطهم الظاهر

 تسويات نقدية كبيرة لعمليات شراء أوراق مالية أو بيعها (ج)

 

 غسل األموال من خالل النشاطات عبر الحدود قد تتمثل باألشكال التالية:  (5

وفة عمالء يتعرف المصرف إليهم عن طريق مؤسسة مالية خارجية تقع في دولة معر (أ)

لمصرف بشيوع إنتاج المخدرات اإلجرامي فيها وتجارتها غير القانونية.عمالء يتعّرف ا

ات إليهم عن طريق مؤّسسة مالية خارجية تقع في دولة معروفة بشيوع إنتاج المخدّر

 اإلجرامي فيها وتجارتها غير القانونية. 

أو التلكس،  تحويالت الفاكسعمالء يدفعون أو يتلقّون مبالغ كبيرة بانتظام، نقداً أو عبر  (ب)

بدول  من دون أي مؤشرات تدّل إلى المصادر الشرعية لهذه األموال، أو عمالء لهم صلة

ية معروفة بشيوع إنتاج المخدّرات أو تجارتها فيها أو بعالقتها مع منظمات إرهاب

 محظورة، أو دول تتيح فرصاً للتهّرب من دفع الضرائب

ن صادرة التي يجريها العميل من دون استخدام أي معمليات التحويل الواردة أو ال (ج)

 حساباته في أي مصرف
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ت السحب واإليداع المنتظم والمستمّر للشيكات الصادرة بعمالت أجنبية أو للشيكا (د)

 السياحية في حساب العميل

 والتطبيقات األنماطب( 

لتمويل  وال أوبشكل عام، تُعرف التقنيات العديدة أو األساليب المستخدمة لعمليات غسل األم (1

ديدات الناشئة اإلرهاب بالتطبيقات. تشّكل دراسة التطبيقات أداة فعّالة لدراسة التوّجهات والته

ب أن وأساليب التخفيف من حدّتها، كما تقدّم معلومات ونظرة عميقة حول هذه المسائل. يج

ص بها. إّن ل الخاتقوم المؤّسسة المالية بتحديث التطبيقات الجديدة التي تنطبق على مجال العم

جموعة هذه المعلومات متوفّرة على المواقع اإللكترونية الخاصة بمجموعة العمل المالي وم

 العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 يشمل بعض األمثلة ما يلي: (2

ة تعتمد قنوات التحويل البديلة )مثل الحوالة والسند إلذني، الخ(: وهي آليات غير رسمي (أ)

ً ما تعمل  على شكل بشبكة من الصناديق اإلستئمانية المستخدمة لتحويل المال. وغالبا

يل متواز  مع القنوات المصرفية القائمة. يستخدم منّفذو عمليات غسل األموال وتمو

 اإلرهاب هذا النظام لنقل األموال من دون أن يُكشف أمرهم وإلخفاء هويتهم.

لتي غالباً يدة مثل الودائع والسحوبات والتحويالت االتنظيم أو التجزئة: يشمل معامالت عد (ب)

ابات ما تضّم مجموعة من األشخاص وأعداداً كبيرة من المعامالت المنخفضة القيمة وحس

ن أي تجاوز ععديدة لتجنّب تخّطي الحدود المعيّنة أو لتفادي التزامات المؤّسسات بالتبليغ 

 يحصل.

لمكثّف ستخدام الشيكات السياحية أو اللجوء اصرف العمالت والتحويل النقدي: من خالل ا (ج)

 إلى مكاتب صرف العملة.

 نقل خفي للعمالت عبر الحدود. :ناقلو النقد وتهريب العمالت (د)

الية شراء األصول القيّمة: يتّم استثمار متحصالت األنشطة اإلجرامية في شراء سلع ع (ه)

 القيمة مثل العقارات واألسهم والذهب، الخ.

 التحويالت البرقية.استخدام  (و)

 غسل األموال عن طريق التجارة: ويشمل التالعب بالفواتير واستخدام طرق التمويل (ز)

 التجاري والسلع.

 .الخلط: من خالل جمع متحصالت األنشطة اإلجرامية مع األموال التجارية المشروعة (ح)

 هوية األشخاص الذين يتحّكمون باألموال. استخدام شركات وهمية: إلخفاء (ط)
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