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      مقدمة 

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

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

  .لمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب

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

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

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

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

 فعالية.الكفاءة وبال تتسموتمويل اإلرهاب األموال غسل مكافحة ل متكاملة

 

 الهدف .1

 االرشادات إلى ما يلي:تهدف هذه 

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

 ؛ األسلوب القائم على المخاطرخالل اعتماد 

  لقائم التطبيق المنهج  على تصميم وتطبيق أنظمة وضوابط ضروريّة المؤسسات الماليةمساعدة

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

 . بشكل فعال اإلرهاب

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

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

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

 عملها ونطاقه ودرجة تعقيده.  

 

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

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

 .ملهاع

 

 يلي:ما  اإلرشادات وتتضمن تلك

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

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

 منها وإدارتها؛ والحدوتمويل اإلرهاب 

  جيهات تو وتوفر على المخاطر األسلوب القائمعلى تطبيق  المؤسسات الماليةإرشادات تُساعد

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

 ؛من المخاطر الحد المقبولان عالقات العمل وضمل ووضع أطر

  تعامل وال المخاطر عاليةالدول تحديد على  المؤسسات الماليةلمساعدة  االساسيةالمعلومات

  .معها
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 إطار عمل إدارة المخاطر   .2

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

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

منها  حدوالعلى المخاطر لتحديد مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  األسلوب القائماعتماد 

 وإدارتها.

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

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

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

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

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

 للعمالء.  المقدّمةالخدمات 

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

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

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

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

 . طبيق المنهج القائم على المخاطرتوتمويل اإلرهاب لاالموال 

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

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

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

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

 عرض لها تت

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

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

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

 . المراجعات

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

  على المخاطر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تمويل اإلرهاب و إعداد برنامج مكافحة غسل األموال .3

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

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

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

 والتشريعات.ت التعليمامقتضيات ب االلتزاممناسبة وقادرةً على األنظمة والضوابط و

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

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

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

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

  االجرامية .

 والتقييم المستقلمراجعة ال .4

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

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

 وتمويل اإلرهاب".األموال 

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

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

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

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

 . مناسبة للهدف منها

 على المخاطر  القائم بالمنهجإرشادات خاّصة   -5

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

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

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

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

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

 .المخاطر األعلىذات  مجاالتٍ للبتخصيص الموارد اإلضافيّة يتعلق 

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

 . يتم تقديمهاوبنوع المنتجات التي  جهونهاايومرتبطٍة بطبيعة المخاطر التي 

 :جية المخاطرهالمصطلحات التي ترتبط بمنمن وفيما يلي مجموعة    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

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

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

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

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

 المؤسسة المالية  فيالمخاطر  منهجية تقييم

 األعمال مخاطر تقييم -أوال   

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

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

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

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

 الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب تحديدا ومدى المخاطر

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

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

 .والتزاماتها الرقابية

 من تقييم المخاطر الهدف -1

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

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

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

 أسباب منها: لعدةيُمكن استخدام نتائج تقييم المخاطر    

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

 اإلرهاب؛

  ووضع أنظمة مناسبة للمراقبة المخاطر قبول الرغبة في عند  مدروسةاتخاذ قرارات

 ؛لذلك والتكنولوجيا الضروريّة الكافية وتخصيص الموارد

  من خالل جودة االلتزامووهيكليته بالمؤسسة المالية  منظومة العملمساعدة اإلدارة على فهم 

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

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

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

 ؛معالجة أوجه القصوراتخاذ ما يلزم لو الداخلية

  خدمات المناسبة بالمنتجات والمساعدة اإلدارة العليا على اتخاذ القرارات اإلستراتيجيّة المتصلة

 ؛وتجنب المنتجات والخدمات عالية المخاطر

  عليمات الخاصة بالتالمخاطر األساسيّة وثغرات الرقابة  الرقابيةالحرص على أن تعي الجهات

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

 ؛المالية

  أولويّات المخاطرتحديد و االستخدام األمثل للموارد التأكد من اإلدارة فيمساعدة . 

 عمليّات تقييم المخاطر دورية -2

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

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

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

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

 .خارجياً مثل تطبيق نظام جديد للعقوبات أو تعديل التعليمات والقوانين

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

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

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

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

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

 تمويل اإلرهاب. و األموال

 عمليّة تقييم المخاطرتنظيم   -3

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

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

 -الواجب اخذها في االعتبار وهي:في ما يخّص العوامل 

  .مهاالتي تقييالعناصر  -

 .المعايير التي طبقت لتحديد درجة كل منها -

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

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

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

 تواجهها.

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

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

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

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

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

 عن إنجاز العمليّة.  التدابير هي المسؤولةباتخاذ 

 نطاق عمليّة تقييم المخاطر -4

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

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

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

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

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

 . شاملة

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

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

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

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

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

 . حفظها

 مسؤوليّة تقييم المخاطر -5

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

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

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

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

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

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

 . ظهرت خالل عملية تقييم المخاطر

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

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

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

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

 المصطلحات. استخدام

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

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

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

 . ونتائجها

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

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

  عية المخاطرالقطاوفي التقييم الوطني للمخاطرأ حددتالتهديدات ومخاطرونقاط الضعف التي

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

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

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

 رجة المخاطر الناشئة عن مجاالت العمل؛وحجم العمليّات ودالجغرافّي( 

 هويّة العمالء وطبيعة النشاط االقتصادي؛ 

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

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

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

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

 (؛الدول أو دوائر االختصاصالمتصلة بهذه 

  ة عن الناتجالضعف مواطن ها المؤسسة المالية وتقييم التي تقدموالخدمات  المنتجاتخصائص

 ؛تقديم الخدمةكّل خدمة ومنتج بما في ذلك قنوات 

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

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

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

 تقييم المخاطرتحديدها خالل عملية 

 

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

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

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

 .هانجازواجب اإلشراف على إإلدارة االلتزام أن يكون 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .  القصور

 

 عمليّة تقييم المخاطر  الخطوات التي تتم بعد -8

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

 ؛المالية

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

 ضت أو بقيت على حالها؛فارتفعت أو انخ

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

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

 ؛االستراتيجية

 منها؛ والحدلجديدة النظر في المخاطر المتأصلة ا 

  الُمبيّنة في بيئة الرقابة؛ أوجه القصورمعالجة 

  تمويل اإلرهابو مستقّل لمراجعة واختبار برنامج مكافحة غسل األموال تقييمإجراء.  

 

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

 

 خطوات عمليّة تقييم مخاطر األعمال

 

  تحديد المخاطر المتأصلة1الخطوة : 

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

 .والتقييم الدوري لها

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

 . المؤسسة الماليةلدى 

  المتأصلة: تحديد المخاطر 1الخطوة        

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

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

 . التالية تحديد درجة المخاطر وفق العناصرالعمل بوضوح على 

 العمالء .أ

 المنتجات والخدمات .ب

 قنوات تقديم الخدمة .ج

 االختصاص دوائر .د

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

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

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

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

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

كناية عن األسباب أو الظروف الكامنة التي يتم فيها استخدام الخطر وتكون عوامل والنوعيّة. 



 بة على المؤسسات المالية مصرف قطر المركزي                                                       قطاع االشراف والرقا         

  2020  يوما –اإلرشادات                                                اإلرهاب وتمويلاالموال مكافحة غسل  إدارة

  

 

Page 10 of 30 

 

 ألغراٍض متصلة بالجريمة الماليّة.المؤسسة 

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

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

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

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

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

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

 العمالء  .أ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ةالمتأصل المخاطرومرتفع بهدف تحديد ض ومتوسط منخفبحسب تصنيف المخاطر مثالً ذلك 

 لعميل. ل ةاإلجمالي

  والخدمات المنتجات .ب

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

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

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

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

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

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

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

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

  قنوات تقديم الخدمة. ج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . قنوات تقديم الخدمةمرتفعة بهدف تحديد الخطر اإلجمالي القائم في 

  دوائر االختصاصد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المناسب(. 

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

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

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

 .دوائر االختصاصدليالً عن الخطر المتأصل من منظور 

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

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

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

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

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

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

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

 مخاطر الفساد والرشوة على النحو المناسب. 

 وامل الخطر النوعيّة ه. ع

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

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

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

و خدمة أاستحداث منتج  مثل التشغيليةوالعوامل  االستراتيجيةفي  جذريّةالمتأصل نتيجة تغييرات 

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

 الخطر المتأّصل.

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

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

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

  قاعدة العمالءاستقرار مدى 

  المعلوماتدمج أنظمة تكنولوجيا 
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 لحساب/العميلالنمو المتوقع في ا 

 النمو المتوقّع في العائدات 

  غسل األموال إدارة مكافحة موظفيفي  تغيّرالنسبة 

 االعتماد على مقدّمي الخدمات من الطرف الثالث 

 بصورة مخطط لها استحداث منتجات و/أو خدمات 

 المخطط لهاأو  عمليّات االستحواذ الحديثة 

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

 األوفشور(من األعمال المتراكمة،  االنتهاء

  ذات الصلة الجزاءات أو العقوباتتدابير 

 الوطني للمخاطرتقييم ال. 

 .التقييم القطاعي للمخاطر  

 الرقابية التقييمات نتائج . 

 

 : تقييم بيئة الرقابة 2الخطوة 

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

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

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

تحكم ي اللوائح واألنظمة التااللتزام بضمان لالضوابط  كما تستخدمبسرعة.  المحتملةالمخاطر 

 .إطار عمل المؤسسة المالية

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

  االلتزامثقافة 

  المسئولياتعلى تلك  والمحاسبة مسئوليات مجلس اإلدارة 

  مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ونائبهومهام أدوار ومسؤوليّات 

 بطوالسياسات واإلجراءات واألنظمة والضوا اإلرهابتمويل و إطار عمل مكافحة غسل األموال 

  األعمال، منهجيّة تقييم المخاطر، وتحديد نموذج عالقات العمل مخاطرتقييم 

  اعرف عميلك، العناية الواجبة والعناية الواجبة المشددةإجراءات 

 باالنجليزي (  اضافتها)  هوحظر التنبي إعداد تقارير المعامالت المشبوهة 

 الموظفين إجراءات التحري عن 

 تمويل اإلرهابو برنامج التدريب على مكافحة غسل األموال. 

  لمجلس اإلدارةإعداد تقارير دورية وإعداد تقارير. 

 . التقارير المرفوعة للجهات االشرافية والرقابية 

  بما في ذلك حفظ السجالت مااللتزاأدلّة توثيقيّة بشأن.  

 الداخلية. والضوابط المراقبة 

  العيّنات ونظامالمستقل التقييم. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 ويمكن للمؤسسة المالية استخدام النموذج الخماسي لتقييم المخاطر. الثالثي المعياري

 قياس المخاطر على النحو الفاعل. لمقياساً مهماً  المتأصلويُعتبر الخطر 

 وزان النسبية ودرجة المخاطرتحديد األ

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

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

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

 .المخاطرميّة في عمليّة االحتساب اإلجماليّة لسائر مجاالت هيعكس درجة األنسبياً 

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

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

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

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

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

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

 . ةالمستقلّ والمراجعة  بالتقييمالخاّصة 

 

 تقييم المخاطرمع العوامل المتعلقة ب المؤسسة المالية تعامل خطوات -9

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

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

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

 .هاعلى إنجازواجب اإلشراف إلدارة االلتزام يكون 

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

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

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

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

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

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

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

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

نتيجة الخطر 
صلأالمت

نتيجة 
الضوابط

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

 عمليّة تقييم المخاطر  الخطوات التي تتم بعد -10

 عمليّة تقييم المخاطر:لالخطوات التالية  فيما يلي    

  ؛اإلدارات المعنيةسائر على اإلدارة العليا وعلى تعميم النتائج 

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

 ضت أو بقيت على حالها؛فارتفعت أو انخ

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

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

  منها؛ والحدالنظر في المخاطر المتأصلة الجديدة 

  الُمبيّنة في بيئة الرقابة؛ أوجه القصورمعالجة 

  تمويل اإلرهابو ختبار برنامج مكافحة غسل األمواللمراجعة وا مستقلّ  تقييمإجراء.  

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

 

 منهجيّة تقييم المخاطر  .أ

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

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

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

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

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

 دة التقييم.بعين االعتبار عند إعا والخارجية 

 منهجيّة تقييم المخاطر

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

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

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

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

 من هذه المخاطر؛ اتخاذها للحد

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

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

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

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

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

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

 . المحلية والسلطاتاإلرهاب التي تم تحديدها من قبل المنظمات الدولية 
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 ة ليست شاملة(دمثال عن مصفوفة المخاطر )التهديدات الوار – 1الرسم 

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

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

 وتهديدات ذات احتمال مرتفع.

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

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

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

 عالقة العمل عن  الناتجةتحديد المخاطر  .ج

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

 المتابعة والمراقبةدرجات  إلى باإلضافة العناية الواجبة الناتج عنها  ولمستوىوالعميل المؤسسة 

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

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

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

 والعميل:

 العميل مخاطر .أ

رتفع
 م

 
 

 
 

ض 
خف
 من

 مرتفع      منخفض

ل
حتما

ال
  ا

 
 التأثير                             

 /تحويل األموال

 المعامالت النقديّة
 

التمويه 
 

المعامالت االلكترونّية 
 

أنظمة التحويالت البديلة 
 

توظيف األموال/تحويلها 

 تمويل اإلرهاب 

 

االحتيال 

 

الفساد 

 

الرشوة 

 

العقوبات الدولية 

 سوء استخدام الشركات

 ذات الطبيعة الخاصة

 

 سوء استخدام حسابات

 العميل

 

الدمج 

 

 سوء استخدام

لصناديق ا

 االستئمانية

 توفير منتجات

 تأمين عامة

 خدمات توفير

استشارية مالية 

 واستثمارية
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 مخاطر المنتج .ب

 قنوات تقديم الخدمة مخاطر .ج

 دوائر االختصاصمخاطر  .د

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

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

 نسبة إلى مجاالت الخطر األخرى.

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

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

 العميل. لعمليات إجراءات العناية الواجبة المستمرة الواجبة وتدابير

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

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

 .خاص لهذه األنشطةيجب تفصيل نموذج 

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

 تتضمن ما يكفي من المعلومات لتحديد ما يلي:

 المتوقّع والعمليّات الخاّصة بكّل عالقة عمل؛نشاط العمل  •

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

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

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

تعكس  مستمرةوإجراءات العناية الواجبة المستمرة والمراقبة التقييم المخاطر وأّن العناية الواجبة 

 العميل.  الناتجة عن التعامل معالمخاطر 

 

 المخاطر تحديد نموذج 

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

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

 لمخاطر الناتجة عن عالقة العمل.ا

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

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

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

 بيانّي بسيط.

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

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

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

 . االعتيادية العناية الواجبة اتخاذ اجراءات
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لمخاطر. ل قبول المؤسسة المالية درجة العميل مع مواصفاتالمخاطر حيث تتماشى  نموذج عن – 2الرسم 

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

 . عملهاوتتماشى مع نموذج 

10

10

10 10

Risk profile of customers

“Acceptable” risk profile of firm

Customer Risk

Product Risk

Interfacing Risk Jurisdiction Risk
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10

10

10 10

Risk profile of customers

“Acceptable” risk profile of firm

Customer Risk

Product Risk

Interfacing Risk Jurisdiction Risk

Enhanced Due 

Dilligence required to 

address increased 

risk posed by 

customer

 

 

 المشددة ة الواجبةتطبيق العناي التي تستوجبالمخاطر  مثال عن – 3الرسم 

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

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

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

 .واجبة إضافية للتحقق من العميل رغبة منها في التعامل معه

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

 لدول مرتفعة المخاطر ا – 19توصية فاتف رقم 

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

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

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

 المخاطر. 

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

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

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

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

 يلي:مراعاة ما 

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

 استراتيجيا في منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

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

  المتعاونة دوليّاً غير الدول 

  الخاضعة لعقوبات دوليّة وقيودالدول 

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

 أخرى ذات مصداقيّة

 غسل األموالمكافحة درجة خطورة الدول بحسب مؤشر بازل ل 

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

 غير المستقّرة سياسّياً أو التي تعاني اضطراباً سياسيّاً  الدول 

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

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

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

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

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

 (. في حال انطباق ذلكالخطورة العالية )

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

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

 رئيستين هما 

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

 الوجة القصور التي تم تحديدها.

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

 إجراءات العناية الواجبة المشددة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المعيار األوحد لتقييم مخاطر الدول.

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

 في الدول. حول معدالت الجريمة والفساد 

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

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

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

 تطبيق قرارات مجلس األمن.

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

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

 السالح حظر 

  االنتشار النوويحظر 

  األصولعقوبات ماليّة وتجميد 

 السفر حظر 

  محظورةأخرى نشاطات أي 

 والتجارة قيود مفروضة على االستيراد والتصدير. 

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

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

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

 .قبول العمالء اإلرشادات الخاّصة بالعناية الواجبة لمزيٍد من التفاصيل بشأن

 العقوبات الدولية األخرى

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

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

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

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

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

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

 .تنفيذها بعملة الدوالر األمريكي

 عالقات العمل ب المرتبطةمثال عن تقييم المخاطر  – 1الملحق 

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

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

 :التالية باألمثلةاالسترشاد 

 المتأصلة المخاطرتحديد عوامل  -1

 المنهجيّةصلة بحسب أالمت المخاطرتحديد وزن عوامل  -2

 تجميع البيانات وإخضاعها للمراجعة المناسبة -3

 :بهدفصلة ألعوامل الخطر المت درجاتوضع  -4

 (ومنخفضةمرتفعة ومتوسطة )المخاطر تحديد درجات  -

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

 الداخلية الرقابةوالضوابط فاعليّة  درجات تحديد -5

 : الضوابط وترتيبها في تحديد جميع -6

 فئات الضوابط:   -

  تحديد حجم الفئات باالستناد إلى أهميّة الضوابط وعددها وعدد

 الضوابط األساسيّة

  جة ئج لتحصيل نتيافاعليّة الرقابة من خالل تجميع النتل درجةوضع

 ، متوسطة، مرتفعة(منخفضةإجماليّة )

o :فئات العوامل المتأصلة 

  الضوابط باالستناد إلى عامل األهميّة والضوابط األساسيّة وزنتحديد 

  وإعطاؤها وضع خارطة بالضوابط الخاّصة بكّل فئة من فئات المخاطر المتأصلة

 إجماليّة درجة

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

 (منخفضة

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

 أدناه( 10

 وتطبيق فاعليّة الضوابط؛ صل اإلجماليأالخطر المتأخذ نتيجة  -8

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

 على المخاطر؛ هاإقبالفي على االحتمال أو  المؤسسة الماليةقدرة 

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

 . وتوقيتات تدخلها
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 تصنيف عوامل الخطر  -2الملحق 

 منخفضتهديد  عوامل الخطر

 

 تهديد متوّسط

 

 تهديد مرتفع

 

المنتجات  مدى توافر

إمكانيّة الوصول  والخدمات و

 إليها

وفرة المنتجات والخدمات التي 

في غسل استغاللها يُمكن 

 األموال وتمويل اإلرهاب

 

 صعبة

صعوبة الوصول 

و/أو كلفة أكثر من 

 الخيارات األخرى. 

 متوسطة

بصورة منطقيّة  متوفرة

يمكن قبوله و/أو خيار 

 ً  .وتحمله ماليا

 سهلة

 ةوممكن متوفرة

بصورة عامة عن 

طريق عدٍد من السبل 

متدنيّة  تكلفةو/أو 

 نسبيّاً. 

 سهولة االستعمال

معرفة و/أو خبرة فنيّة تتطلب 

 .ودعم مطلوب

 

 صعبة

تستوجب مزيداً من 

التخطيط والمعرفة 

و/أو الخبرة الفنيّة 

سائر  بالمقارنة مع

 الخيارات. 

 متوسطة

 مستوياتتستوجب 

معتدلة من التخطيط 

والمعرفة و/أو الخبرة 

 الفنيّة. 

 سهلة

يسهل استغاللها 

درجة تخطيط و نسبياً؛

، ومعرفة منخفضة

خبرة فنيّة  و/أو

ضروريّة بالمقارنة 

 مع خياراٍت أخرى.

 الحماية

مناسبة ضوابط وجود مدى 

أمام  صعوباتو/أو  وفعّالة

 .التطبيق

 

 ةكبير

وجود تدابير 

 حمايةوضوابط 

فعالة و مناسبة

غسل  لمكافحة

األموال/تمويل 

 .اإلرهاب

 ةمحدود

 الحمايةتدابير تتمتع 

قدرة على بوالضوابط 

القدرة الحد من 

على االجرامية 

 استغالل الخدمة. 

 ةضعيف

التدابير محدودة 

 وفعاليتهاومعدومة 

ليس على النحو 

 المنشود. 

 الكشف

 مناسبةوجود آليّات مدى 

غسل لرصد عمليات  وفعّالة

تمويل اإلرهاب و األموال

 عنها للسلطاتواالبالغ 

 .المعنية

 

 

 

 

 محتمل

 لطرق محدودوجود 

غسل األموال 

الواضحة والمحتملة 

 والتي يُمكن رصدها. 

 محدود

يُمكن أن يكون بعض 

غسل األموال  طرق

ً ولكّن عمليّات  واضحا

التقارير محدودة  إعداد

 ومستويات تدفق

األموال مرتفعة و/أو 

تقنيّات التهّرب الفاعلة 

المتابعة تحدّ من نطاق 

  والكشف.

 صعب

صعبة  الكشفعمليّة 

وقليلة هي المؤشرات 

الماليّة أو سواها عن 

 النشاطات المشبوهة. 

 القابلية

ة لعمليّات غسل الجاذبيّ مدى 

تمويل اإلرهاب من و األموال

 . المالية خالل المؤسسة

 متدنيّة

تعتبر غير جذابة 

 نسبيّاً و/أو غير آمنة. 

 معتدلة

تعتبر جاذبة بصورة 

 معتدلة و/أو آمنة نسبيّاً.

 مرتفعة

تعتبر جاذبة و/أو 

 . آمنة
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 المخاطرلعوامل  الدرجاتوضع  – 3الملحق 

 للمخاطر التي يُمثِّّلها العمالء  درجاتوضع  .أ

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

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

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

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

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

  المالية والمؤسسةسيناريوهات العالقة بين العميل 

 

 )أمثلة( 10 -1النتيجة من 

 

 

معقدة من دون ذات طبيعة وهيكل ملكية عالقة عمل مرتبط بالعميل 

 أي منطق تجاري مشروع. 

 

10 

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

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

 هويّة المستفيد الحقيقي النهائي للعميل. تحديد  تإجراءاعلى تطبيق 

 

10 

 9 ه للفساد.ضالعميل في موقع يُعرَّ 

 7 كثافة نقديّة. بأنشطة عمل ذات  مرتبطالعميل 

 .مخاطرللالعميل هو شخص سياسي ممثل 
9 

 من الصعوبة بمكان التحقق من مصدر األموال والثروات.
9 

 مستوياتأو طلب العميل منتج معين لدى العميل لشراء  يوجد مبرر تجاريال 

  غير مسبوقة من السريّة. 

 

10 

يصعب تحديد الجهات المستفيدة لدى الشخص المعنوي و/أو التعّرف 

 . عليها
9 

  . بالمقارنة مع عالقة عمل مستمّرة أو سلسلة عمليّات عملية عارضةهناك  

8 

يقوم العميل بالمدفوعات أو يقبلها )على سبيل المثال التحويالت 

 للمؤسسة المالية يتم تحديدها( من وإلى حسابات لم اإللكترونية

.   

 

10 

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

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

 

5 



 بة على المؤسسات المالية مصرف قطر المركزي                                                       قطاع االشراف والرقا         

  2020  يوما –اإلرشادات                                                اإلرهاب وتمويلاالموال مكافحة غسل  إدارة

  

 

Page 24 of 30 

 

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

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

5 

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

 . المخاطر العاليةذات  الدولهما من احدإ جنسيتينلدى العميل 
10 

 

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

 . (الواجبة للحصول على مزيٍد من المعلومات

 المنتج التي يُمثِّّلها للمخاطر درجاتوضع  .ب

ختلفة المالمنتج مبنيّة على مجموعة من المنتجات التي يُمثلها  بالخطورةالخاّصة  الدرجةتكون 

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

 شاملةً أو ملزمة. الممنوحة 

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

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

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

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

 

 

 

                                                  المنتج                     لمخاطرسيناريوهات وضع العالمات 

 )أمثلة( 10-1وضع العالمات 

   

 القدرة على القيام بمدفوعات ألطراف ثالثة
6 

 6 القدرة على الدفع نقداً أو سحب المال نقداً 

 القدرة على التحّول من منتجٍ إلى آخر 
5 

 9 القدرة على استخدام حسابات مرقّمة

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

 الخدمة أو المنتج

10 

ة على  طلب الحصول على ة من السريّ درجة غير ضروريّ

 والخدمات المنتجات
10 

 ةمصرفي خدماتوالخدمات المتاحة للعميل هي بالدرجة األولى  المنتجات

 للثروات و/أو إدارة  ة خاص
 

7 

 

 قنوات تقديم الخدمة تمثلها للمخاطر التي درجاتوضع  .ج

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

 عمل مع العمالء أو إقامتها.

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

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

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

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

 أو ملزمة.   الممنوحة شاملة

 

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

 

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

 العناية الواجبة  تطبيق إجراءاتأو الوسطاء من أجل 

 

7 

 6 س بوساطة الهاتف أو الفاكالسحب أو التحويل يُعطي العميل أوامر 

 5 البريدمن خالل عالقة العمل  تسيير

 10 بشكل حصرياالنترنت  من خاللعمل ال تسيير عالقة

ت ت باستخدام آالنترنخدمات أو العمليّات بواسطة االال الحصول على

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

 ة البيع االلكترونيّ  اطنق في عملياتالبطاقات التي ال تحمل اسماً 

 

8 

 

 االختصاصدوائر  مثِّّلهاتالتي للمخاطر  درجاتوضع  .د

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

 تقوم فيها عالقة عمل مع العميل. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

  
 

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

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

 

9 

دول المستفيدون الحقيقيّون من الشخص المعنوي يُقيمون في 

 ذات خطورة عالية ومناطق اختصاص 

8 

قديّة(  التحويالت النالعميل يقوم بمدفوعات أو يوافق عليها )مثالً 

 أو إليها خارجية )اوفشور(  من حسابات

 

6 

وبات ثال، السحصناديق أوفشور )على سبيل المحسابات في للعميل 

 الماليّة أو تحويالت الصناديق االلكترونيّة(

 

 

6 

 من دون ةأجنبي دول أو مناطق اختصاصيتم تسجيل أعمال العمالء في 

 أي عمليّات محليّة 

8 

 

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

 المثال

7 
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على  مجموعة العمل المالي )فاتف( قائمةالدول الواردة في 

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

ة أن  ليّ تطبق اإلرهاب والتي يجب على المؤسسات الما

 عالقات العمل والمعامالت عند اجراء  إجراءات عناية خاصة

 

 

8 

ة  أو  والحظرللعقوبات  الخاضعةالدول أو المناطق الجغرافيّ

ة مثل مؤسسات لقلق  المثيرة ومجموعة األمم المتحدة دوليّ

 . أو الحكومات (فاتفالعمل المالي )

 

10 

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

تمويل و لير المناسبة لمكافحة غسل األمواإلى القوانين واألنظمة والتداب

 .اإلرهاب

 

10 

على  مصداقيةالدول أو المناطق الجغرافيّة التي صنّفتها مصادر ذات 

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

 مع منظمات إرهابيّة محددة.

  

 

10 

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

  .األنشطة اإلجراميةأو  الفساددرجة مرتفعة من  تمثلعلى أنّها 

 

9 

سرية قواعد ال قوانين و فيها تقيدالدول أو المناطق الجغرافيّة التي 

تمويل و غسل األموال متطلبات ومعاييرلالفعال بيق التط المصرفية

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

  .ليأو تعيق تبادل المعلومات أو التعاون الدو إصدار األسهم لحامله

 

 

9 

ستفيد من ل وجود مقدّم المنتج والعميل والمثعبر الحدود متقديم الخدمات 

  .مختلفةدول ومناطق اختصاص العقد في 

 

8 
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 مراجع حول تقييم الدول  – 4الملحق 

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

 إشعار:
 مجلس األمن

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

 عقوبات مجلس األمن 

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

 مجموعة وولفسبرج 

 (2018الخاصة بتقييم مخاطر الدول ) األسئلة

-sberghttps://www.wolf

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

0Mar18.pdf 
 

 مؤشر بازل لمكافحة غسل األموال   
  2019تقرير 

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

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

 فاتف -مجموعة العمل المالي 
 الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة

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

 

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

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

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

 

 نيوزيلندا -هيئة األسواق الماليّة 
 إرشادات تقييم الدول

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

 

 ةمنظمة التعاون والتنمية االقتصادي
 قائمة الدول التي توفر مالذات ضريبة آمنة

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

 

 مؤشر السرية المالية

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

 منظمة الشفافية الدوليّة
 2018مؤشر المنظمة لعام 

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

  األوروبيعقوبات االتحاد 

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

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

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

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

 مؤشر الدول الهشة/ الضعيفة

http://fundforpeace.org/fsi  
 

 قاعدة بيانات اإلرهاب الدولي 

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

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

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

 

 
 

  

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

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

 إشعار:
 

 

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

 2017يونيو 

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

 فاتف -مجموعة العمل المالي 
 التوصيات االربعين

 2017يونيو 

-http://www.fatf

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

 

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

 2010يوليو 
-http://www.fatf

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

 

 هيئة إدارة االستثمار بسنغافورة 
 إرشادات تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

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

 

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

 2015إبريل 

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

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

 

 البنك المركزي بنيوزيالند 
 إرشادات تقييم المخاطر 

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

 guideline.1.pdf 

 

 مجموعة وولفسبرج

 اهم األسئلة الخاصة بمكافحة غسل األموال والرشوة والفساد

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

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

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

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

  .لمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب

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

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

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

 فعالية.الكفاءة وبال تتسمغسل األموال وتمويل اإلرهاب متكاملة لمكافحة 

 الهدف -1

 ما يلي: إلى تهدف هذه االرشادات

  وذلك  بالعمالء، العناية الواجبةتدابير حول بتوجيهات عمليّة  المؤسسات الماليةتزويد

التعليمات واليومية التي تواجهها المؤسسات المالية لاللتزام بالقوانين تحديات ال مواجهةل

 .وإعطاء أمثلة عن أفضل الممارسات الدوليّة

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

السياسات واإلجراءات واألنظمة  تضعأن  المالية المؤسساتعلى  الممارسات المالية الممكنة، ويجب

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

 عملها ونطاقه ودرجة تعقيده.  

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

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

 .ملهاع

 

 بالعمالء العناية الواجبة توصيف تدابير -2

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

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

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

 ووجهة صرفها. وهي تتضمن ما يلي:  أموالهعمله ومصدر 

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

 .ن مصادر موثوقة ومستقلّةع

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

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

 .بالمستفيد الحقيقي(

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

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

لدولية اوالعقوبات وقائمة العقوبات المحلية األمم المتحدة  قراراتالمؤسسة المالية تخالف 

 .المؤسسة الماليةأو العقوبات المتصلة بنشاط األخرى التي تفرض 

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

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

 .تها النهائيّةاألموال ووجه

  العمليّات مراقبةلعالقة العمل بما في ذلك  متابعة مستمرةإجراء عمليّة. 

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

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

 . باستمرار
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 أواًل: متطلبات عامة (أ

 

 بالعمالء  العناية الواجبةتدابير ممارسة  توقيت -3

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

 ويعني ذلك ضمناً: بالعميل المالية

  عالقة عمل مع العميل بتأسيسعند البدء. 

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

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

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

  العميلب يقع تغيير في البيانات والمعلومات المرتبطةعندما. 

  العميل نشاطعندما يقع تغيير مهّم في. 

  عميلال عنشكوك حول المعلومات المتوفِّّرة  المؤسسة المالية تتوافر لدىعندما. 

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

 بالعمالء في مرحلة الحقة العناية الواجبةتدابير  استكمال حاالت -4

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

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

 هي: وظروف محددة  في العالقة أثناءتدابير العناية الواجبة 

 عندما يكون ذلك ضرورياً بهدف عدم تعطيل السير الطبيعي لألعمال 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 محدثة  العناية الواجبةأهمية االحتفاظ بمعلومات تدابير  -5

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

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

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

 النحو التالي:
 

 شهر  18-12العمالء مرتفعي المخاطر من  -

 شهر  30-24العمالء متوسطي المخاطر من  -

 شهر  42-36العمالء منخفضي المخاطر من  -

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

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

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

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

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

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

 عناية واجبة إضافيّة.

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

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

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

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

 :تدابير العناية الواجبةمستندات االعتبارات العامة الخاصة ب -6

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

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

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

 . شخصية العميل

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

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

 ومصادروتقارير سنويّة مدقق بها  األخرى وسجالت الشركات التجاريةمن الجهات المستقلة 

 .موثوق فيها خرىمعلومات أ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ما يلي:

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

 .القيادة أو المستندات المماثلة

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

 وبشكل منتظم طوال عالقة العمل

  لمتعلقة بعالقة العملاملفات الحساب ومراسالت. 

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

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

 الجهاتدة من لطلبات المعلومات الوار الفوري االلتزاممن  المؤسسة الماليةالمحليّة والدوليّة لتمكين 

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

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

 .االجرامي النشاط ضد لالدعاء ليالالضرورة د

 

 ثانيا: مقاييس محددة  (ب

 

  االطبيعي والتحقق منهتحديد هويّة الشخص  -8

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

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

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

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

 المخاطر"(.

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

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

 عقد إيجار سكني. 

 إيصال صادر عن كهرماء. 

  .كتاب من صاحب عمل العميل 

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

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

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

 فيها العميل مثل فواتير الخدمات.... إلخ.

  اأو الترتيب القانوني والتحقق منه االعتباريهويّة الشخص  التعرف على -9

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

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

 لهذه الغاية ما يلي:

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

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

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

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

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

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

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

 (.واألوصياء أو األمناء ومؤسس الصندوق الصندوق

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

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

 .ترغب المؤسسة المالية في اتخاذها

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

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

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

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

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

 ما يلي:

  يسيطر فيالذي  االعتباريهويّة األشخاص الطبيعيين الذين يُمارسون السيطرة على الشخص 

 .االعتباريفي الشخص على هيكل الملكية  النهاية

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

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

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

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

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

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

 .سلسلة رقابة أو ملكيّة(

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

 1.ذكره

 

 الهويّة  للتحقق من موثوقةمعلومات ستخدام مصادر ا -10

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

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

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

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

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

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

 . اتعن المستند

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

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

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

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

 .دة واستثنائيةمحد

 (PEPs)المخاطر سياسيّون ممثلو الشخاص األ -11

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

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

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

 لمخاطر.لسياسي ممثل 

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

 المعلومات من مصادر مختلفة مثل: والحصول علىالمخاطر 

 معلومات من العميل. 

  المحليالمعلومات المتوافرة عن العميل على المستوى. 

 بحث بواسطة االنترنت. 

  التجارية الخاصةالتي تقدمها الشركات بيانات القواعد . 

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

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

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

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

 .المالية المؤسسةالذي يختلف عن التعريف الذي تعتمده 

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

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

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

 بما في ذلك:

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

 .(الحاليينبالنسبة إلى العمالء أو إنهائها 

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

  معهم. العملمستمّرة لعالقة  متابعة ومراقبةإجراء عمليّة  

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

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

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

 تدابير العناية الواجبة المشددة المشار إليها أعاله.

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

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

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

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

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

 العميل.  من خالل التواصل مععلى المعلومات 

 التي ال تتم وجها لوجه عالقات العمل  -12

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

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

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

 .النصية

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

 مخاطر العميل.وتج أو الخدمة وخصائصه بطبيعة المن

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

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

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

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

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

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

 .احب العمل المدرج في دليل الهاتفرقم عمل ص

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

ً  عنصادرة   .مصرٍف آخر، حين يكون ذات متاحا

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

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

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

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

 :يليالمخاطر ما تلك ومن  االنترنت ولم تتم وجها لوجه

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

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

 غياب المستندات الماديّة. 

  .سرعة المعامالت االلكترونيّة 

 

 مصدر الثروات ومصدر األموال  -13

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

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

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

 .تواالحتفاظ بتلك السجالموثوقة ومستقلة معلومات وبيانات مصادر 

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

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

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

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

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

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

 لةاالثباتات المتص مثل ذات الصلة المعلومات والمستنداتعلى  الحصوللتحديد مصدر الثروات 

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

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

 المصرفيّة. وكشوف الحساباتمملكات(، وتفاصيل الراتب، والعائدات الضريبيّة 

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

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

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

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

 وبطبيعة المعاملة. 

 العناية الواجبةتدابير نطاق  -14

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

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

 لرجوع إلىويمكن االعميل.  يمثلهابالمخاطر التي  مرتبطةفهي  المؤسسة الماليةالواجبة التي تتخذها 

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

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

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

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

 الواجبة المشددة.  تطبيق تدابير العناية إلى

 العناية الواجبة المبّسطةتدابير  -15

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

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

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

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

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

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

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

 .لملف العميل المتغيّرة

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

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

 .رقابية هةمن ج حال خضع العميل لترخيٍص 

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

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

 .موثوقةمصادر أخرى 

  عالقة العمل تأسيس عندالتحقق من هويّة العميل أو المستفيد الحقيقي. 

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

 .وحيد مصداقيّة واستقالليّة أو على مصدر بياناتيتمتع بو

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

 .المستفيد الحقيقيستقل عند تحديد مصدٍر م

 العناية الواجبة في عالقة العمل مراجعة تدابير تعديل دورية. 

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

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

 العناية الواجبة المشددة. تدابير

 العناية الواجبة المشددة ما يلي: علىومن األمثلة 

 ومستقلّةموثوق فيها ستخدام مصادر معلومات متعددة التحقق من المعلومات با. 

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

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

 .مستمرة

  الغرض األصلي لعالقة العملالحصول على معلومات إضافيّة بشأن. 

 صدر األموال أو مصدر ثروة العميلالحصول على معلومات بشأن م. 

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

 .أُجريت

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

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

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

 أو أنماط محددة من المعامالت التي تقتضي مراجعةً إضافيّةً. 

 

 مع قوائم العقوبات العمالء مطابقة بيانات -17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . المراقبة والفحص المستمرينعمليّات 

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

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

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

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

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

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

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

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

 األمريكي.

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

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

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

 االطالع على الرابط التالي:

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

-hTKLZd9u8vEj3punOaefPMkxcYJMBKXoucW6FKLm83GxwXYbHi541VAyriR0iEXkzNsl

-rSwKWhv1jPcbfZLWfu1qcYdRsgbYB

-EM59d4WRP4w_GoAG8WAfUMTuf_8HYC3yztAC

-Md4CEtguVSntm7qlafeKAems69MZ9r51k18trYyE4IEK6Utl06hhJOr2rlygj

-fmaWC2le-VeeQEo2k8JSiFsceCi_K

/FBIS9nQSEhc_KWEietFAVCV76sg69TucXNkj08A!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0 

 

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

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

 العاملة في قطر.  المؤسسات الماليةقرارات مجلس األمن على 

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

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

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

 يلي:  فيماعلى موقع األمم المتحدّة 

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

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

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

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

 . تطبيق اإلجراءات بشكل وقائي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . بحظر التنبيه

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

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

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

 .المعنيّةالسلطات وحدة المعلومات المالية و

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

 مطابقة األسماء مع قوائم العقوباتعمليّة  دورية. 

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

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

  المؤشراتومتابعة االنذارات و المطابقةبالموظفين المعنيين بعمليّة  الخاصةاألدوار والمسؤوليّات 

 .وتحديثها بشكل مستمروحفظها إذا اقتضى األمر ذلك ومراجعتها 

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

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

 التي يجب أن يتم اتخاذها بشأنها. واالجراءات بالتحديد(

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

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

 . ذات الصلة بالحالةالرقابية 

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

 والكيانات الخاضعة للعقوبات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

" من أجل الخاطئة /. ومن المهّم على وجه الخصوص النظر في "حاالت المطابقة غير األكيدةالمستخدمة



 رقابة على المؤسسات المالية مصرف قطر المركزي                                                            قطاع االشراف وال       

 2020 مايو – تاإلرشادا                                                    اإلرهابوتمويل  األموالمكافحة غسل  إدارة

Page 15 of 30 

 

أن تحرص على أن تكون عمليّة المطابقة  المؤسسة الماليةيجب على وتحديد حاالت المطابقة غير األكيدة. 

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

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

 تحديد المطابقات المحتملة.  اتخاذ قرار بشأنالتي تمّكنهم من 

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

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

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

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

 هذا الشأن.

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

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

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

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

 الصادرة من النائب العام.

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

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

 .يتضمن كافة المعامالت التي تمت على حساباتهم األشخاص والكيانات

 العمليات مراقبة -18

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

 لهذه المعامالت فتحددهما درجة مخاطر العميل وعالقة العمل معه.

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

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

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

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

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

 تمويل اإلرهاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي يُمثِّّلها

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

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

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

 العمليات المشبوهة

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

 .ذوي المجموعات المرتبطة واألنماط المعتادة العمالء مخاطر وبشكٍل أكبر

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

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

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

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

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

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

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

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

 ة.وفعالية العوامل والحدود التي تم وضعها في أنظمة المراقب

 ةالمستمرّ  المتابعة والمراقبة -19

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

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

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

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

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

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

 تحديد التغييرات التي تطرأ على مخاطر العميل. للمؤسسة المالية من

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

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

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

 يلي:

 او استثنائية. مؤثرةكبيرة او معاملة  تنفيذ 

 تغيير مادي في طريقة إدارة حساب العميل حدوث. 

  جبةالعناية الواتدابير وإجراءاتها أو معاييرها المتصلة ب المؤسسة الماليةتغيّر سياسات. 

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

  غسل األموال أو تمويل اإلرهاب. بفي حال االشتباه 

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

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

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

 إضافيّة  إجراءات فحصتستوجب وغير عادية ظروف استثنائيّة  -20

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

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

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

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

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

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

  ً  .بشأن هويّته وسبب المعاملة أو مصدر األموالغير متعاون أو  متحفظا

  المطلوبة أو الغرض منهايفتقر إلى معرفة جدوى العملية. 

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

 يتفادى االتصال الشخصي من دون سبٍب منطقي. 

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

  ميّةاجرإشطة ارتباط بأنلديه. 

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

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

 

 ومن األمثلة عن الظروف االستثنائيّة المتصلة بمصدر األموال ما يلي:

 مدفوعات نقديّة كبيرة. 
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  من طرٍف ثالثمدفوعات غير مبررة. 

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

 ض من جهات إقراض غير مؤسسيّةوقر. 

  تغطية نفقات خاصة بأفرادمؤسسة في ال أصولاستخدام. 

  دول ذات مخاطر عاليةاستخدام حسابات متعددة أو حسابات أجنبيّة من. 

 :يليما  المعتادةومن األمثلة على المعامالت غير 

  ة تنفيذهاأو طريق اودوريته اوطبيعته المعاملةحجم. 

 عمليّات سداد الرهن/القروض المبكرة. 

  اإلقراض.عند  قصيرةفترات تسديد 

 الماليّة.األوراق المبالغة في قيم الموجودات و 

 معامالت تتضمن احتمالية كبيرة لتحقيق خسائر. 

  بشكل غير مبرر ماليةمعامالت قد تؤدي إلى فرض جزاءات. 

 ها دون مبرر واضحأثناء تنفيذ المعاملةفي  التداخل والتعقيد. 

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

 أصول متغيرة القيمة بشكل سريع

  النشاطوطبيعة العمل أو عمر  العميلبالنسبة إلى  معتادةتكون المعامالت غير. 

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

  غير مبررةاستخدام الوكالة في ظروٍف. 

  واضحة أو مبررةافتقار المعاملة إلى غايات تجاريّة غير. 

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

 

 اكتشاف العمليات واالنشطة المشتبه بها واالخطار عنها -21

 

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

 األنشطة والعمليات المشتبه بها واالخطار الداخلي والخارجي.

 

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

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

  األموال:

 

 متحصلة من نشاط اجرامي  -

 مرتبطة بتمويل اإلرهاب -

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

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

 حتى في حالة عدم االستمرار في عالقة العمل او المعاملة.

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

 برفع تقرير اشتباه لوحدة المعلومات المالية.

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

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

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

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

 

 التنبيه -22

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

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

 : يعلم أو يشتبه في أنه موضع أو قد يكون موضع ما يليمصرف قطر المركزي( 

i.  ،تقرير بعملية مشبوهة 

ii. قيق يتصل بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، تح 

iii.  أو الكشف عنها، أو اعتقال مرتكبي الجرائم أو مقاضاتهم،  جريمةبعملية منع اإلضرار

 .متحصالت الجريمة، أو منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب تجميعأو 

 

 عموميات  –العناية الواجبة التي تمارسها األطراف الثالثة تدابير االعتماد على  -23

طراف على المقدّمين والوسطاء واأل تعتمد المؤسسة الماليةفي ظروٍف محدودة وصارمة، يُمكن أن 

ى األعمال. عل المؤسسة الماليةالعناية الواجبة أو تعريف تدابير الثالثة في سبيل إدارة بعض عناصر 

ية الواجبة العنار التأكد من تطبيق تدابيعن  ينواإلدارة العليا مسؤول تبقى المؤسسة الماليةولكّن 

 للعمالء.  ةالمستمرّ والمتابعة والمراقبة 

 التعامل مع سلسلة من المقدمين أو الوسطاء او األطراف الثالثة -24

كافة التعليمات التعامل مع سلسلة من المقدمين أو الوسطاء او األطراف الثالثة يجب االلتزام ب حالةفي 

معلومات المشار إليها في الفقرات ادناه من قبل كل طرف في السلسلة وأن يتم الحصول على كافة ال

 والوثائق ذات الصلة والخاصة بالعميل النهائي.

 

 بة التي يُمارسها فرٌد من المجموعة نفسهاالعناية الواج تدابير االعتماد على -25

العناية الواجبة التي تمارسها مؤسسة ماليّة أخرى في  تدابير االعتماد على مؤسسة مالية يمكن ألي

بنفسها  المؤسسة الماليةالمجموعة نفسها داخل قطر أو خارجها في حال استيفاء بعض الشروط. ولن تقوم 
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ل على المستندات األصليّة التي حصل عليها فرد من المجموعة عندما بممارسة العناية الواجبة أو الحصو

 العناية الواجبة.  تطبيق تدابيرتقوم ب

 أّما المعايير التي يجب استيفاؤها فهي:

  تمويل و مكافحة غسل األموالألغراض  خاضعا للرقابة واالشرافيكون العضو في المجموعة

 اخرى. دولةفي قطر أو هيئة تنظيم معادلة في  رقابية جهةاإلرهاب على يد 

 لقوانين مكافحة غسل األمواليكون العضو في المجموعة خا ً ٍع تمويل اإلرهاب أو تشريو ضعا

 أخرى. دولةمعادٍل له في 

  في قطر أو في ً ً ومنشأ جال في م فعالنظام  اله ةأجنبي دولةيكون العضو في المجموعة مؤسسا

 .يل اإلرهابتموو مكافحة غسل األموال

  اجبة المتصلة العناية الو تدابير بجميع معلومات المؤسسة الماليةيكون العضو في المجموعة قد زّود

 .اية الواجبة بنفسهاالعن طبقت تدابيرإليها يوماً، إذا كانت قد المالية  المؤسسةبالعميل والتي قد تحتاج 

 نسخٍة  طيع أن تحصل مباشرةً منه علىمن الفرد في المجموعة أو تست المؤسسة المالية تم تزويد

 . سهاهذه التدابير بنف المؤسسة طبقتفي حال  امستند العناية الواجبة الذي ستحتاج إليه من

مصرف قطر إال أنه يمكن أال يتم استيفاء العناصر المشار إليها أعاله إذا ما قررت السلطة المختصة )

 للمجموعة ما يلي:المركزي( او الجهة الرقابية في الدولة األم 

بق ان المجموعة المالية تطبق تدابير وإجراءات مكافحة غسل األموال وتحتفظ بالسجالت وتط -

تمويل وبرامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يتماشى مع قانون مكافحة غسل األموال 

 اإلرهاب والئحته التنفيذية والتعليمات الرقابية السارية في دولة قطر 

ن مطبيق المجموعة المالية لتلك المتطلبات يخضع لرقابة واشراف على مستوى المجموعة أن ت -

 قبل الجهة الرقابية المختصة

ر أن سياسات المجموعة الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كافية للحد من مخاط -

 األنشطة والعمليات التي تتم في دول عالية المخاطر.

 

  مقدم العميلالعناية الواجبة التي يُمارسها  تدابير االعتماد على -26

يستوفي  لمقدم العميبعميل وإذا كان  المؤسسة الماليةيقتصر على تعريف العميل  مقدمفي حال كان دور 

. ا مقدم العميلمارسهالعناية الواجبة التي  تدابير على االعتماد المؤسسة الماليةبعض الشروط، فباستطاعة 

تندات األصليّة العناية الواجبة بنفسها أو الحصول على المس تطبيق تدابير المالية المؤسسةولن يكون على 

 قد حصل عليها.  مقدم العميلالتي يكون 

م استيفاءها:و  فيما يلي المعايير التي يجب على المقدِّّ

  تمويل و مكافحة غسل األموالفي إجراءات  خاضعا إلشراف ورقابة هيئة أو جهة مختصةيكون

 أخرى. دولةمعادلة في  جهة رقابيةي قطر أو اإلرهاب ف

 ى.خرا ةدولمويل اإلرهاب أو تشريعٍ معادٍل له في وت يكون خاضعاً لقوانين مكافحة غسل األموال 

  موالنظام فاعل في مجال مكافحة غسل األ اله ةأجنبي دولةيكون مؤسساً ومنشأً في قطر أو في 

 تمويل اإلرهاب؛و
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  ّاليةالمؤسسة الممن شأنها أن تحول دون حصول  مقتضياتة أو ألي ال يكون خاضعاً لقانون سري 

عي مكافحة إليها لدوا المؤسسةعلى أي معلومات أو مستندات أصليّة خاّصة بالعميل والتي قد تحتاج 

 تمويل اإلرهاب.و غسل األموال

لشروط افاء أن تحرص على استي المؤسسة الماليةفي حال استيفاء جميع المعايير فيما سبق، يجب على 

 :هذه النوعية من العمالءأدناه قبل بدء عالقة عمل مع 

  بشهادة عن العميل المؤسسة الماليةقد زّود  مقدم العميليكون. 

  لمتصلة بالعميل العناية الواجبة اتدابير بجميع معلومات  المؤسسة الماليةقد زّود  مقدم العميليكون

 ا.اجبة بنفسهالعناية الو طبقت تدابيرقد  تإليها يوماً، إذا كان المؤسسة الماليةوالتي قد تحتاج 

  دها مباشرةً بنسخٍة  المؤسسة الماليةقد زّود  مقدم العميليكون  اتمستندكافة ال منأو يستطيع أن يزّوِّ

 طبقتلمالية قد كانت المؤسسة افي حال  االعناية الواجبة الذي ستحتاج إليهتدابير الدالة على تطبيق 

 . بنفسها ير العناية الواجبةتداب
 

 

 العناية الواجبة التي يُمارسها الوسيط  تدابير االعتماد على -27

ل عالقة العمل بين تُ  هو جهةالوسيط  ف الوسيط عندما يُعّرِّ ، فوعميل لدى الوسيط المؤسسة الماليةسّهِّ

 مؤسسة الماليةال، تستطيع األخيرة أن تتعامل مع الوسيط على أنّه عميل لدى المؤسسة الماليةالعميل أمام 

لعناية الواجبة ا تطبيق تدابيربعد ذلك بحاجٍة إلى  المؤسسة الماليةفي حال استيفاء بعض الشروط فال تعود 

 ربيطبق تداعلى عميل الوسيط أو الحصول على المستندات األصليّة التي حصل عليها الوسيط عندما 

 العناية الواجبة. 

 فيما يلي المعايير التي يجب على الوسيط استيفاءها:و

  يد  تمويل اإلرهاب علىو مكافحة غسل األموالألغراض  خاضعا للرقابة واالشراف الوسيطيكون

 أخرى. دولةفي قطر أو هيئة تنظيم معادلة في  رقابية جهة

  دولةه في تمويل اإلرهاب أو تشريعٍ معادٍل لو ضعاً لقوانين مكافحة غسل األموالخا الوسيطيكون 

 أخرى.

  ومنشأً في قطر أو في  الوسيطيكون ً غسل  نظام فاعل في مجال مكافحة اله ةأجنبي دولةمؤسسا

 .تمويل اإلرهابو األموال

  ة بالعميل والتي العناية الواجبة المتصل تدابير بجميع معلومات المؤسسة الماليةقد زّود  الوسيطيكون

  .نفسهاالعناية الواجبة ب طبقت تدابيرإليها يوماً، إذا كانت قد المالية  المؤسسةتاج قد تح

  دت  منسخٍة من الفرد في المجموعة أو تستطيع أن تحصل مباشرةً منه على ن المؤسسة الماليةزّوِّ

 . بنفسها هذه التدابيرقد طبقت  لمؤسسةكانت افي حال  امستند العناية الواجبة الذي ستحتاج إليه

 

  المؤسسةمن قبل أي من وكالء المطبقة العناية الواجبة  تدابير االعتماد على -28

تمويل اإلرهاب بالنيابة عن و مكافحة غسل األموالل اجراءات المؤسسة الماليةأحد وكالء  طبقفي حال 

الوكيل على التزام أن تحرص  المؤسسة الماليةالعناية الواجبة، يجب على تدابير ، بما في ذلك المؤسسة

 :بتطبيق ما يلي
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 ذات الصلة والتعليمات تمويل اإلرهاب واي من التشريعاتو قانون مكافحة غسل األموال. 

  وتمويل اإلرهاب األموالفي مجال مكافحة غسل  المؤسسةوأنظمة وضوابط  وإجراءاتسياسات. 

 تابعة المستمرةالمالوكيل بما في ذلك عمليّة ومراقبة أنشطة  لمتابعةنظاماً  المؤسسة الماليةيجب أن تضع 

 متابعة االلتزام.يجب توثيق عمليّة وأعاله بالمتطلبات المشار إليها  االلتزاملضمان 

 المؤسسة الماليةمع  لبعض المهامالعناية الواجبة في إطار اتفاق إسناد خارجي  تدابير على االعتماد -29

لخاّصة اتمويل اإلرهاب و بإسناد أي من وظائف مكافحة غسل األموال المؤسسة الماليةفي حال قامت 

التأكد ا مسؤولةً عن واإلدارة العليالمالية  المؤسسةالعناية الواجبة، تبقى  تطبيق تدابيربها، بما في ذلك 

 تمويل اإلرهاب والتشريعات ذات الصلة.و قانون مكافحة غسل األموالمن االلتزام ب

ع مالحصول على موافقة الجهة الرقابية قبل البدء في العمل  حرص علىن تأ المؤسسةيجب على و

باإلضافة  أن يكون الطرف الثالث الذي أُسندت إليه الوظيفةجهة اسناد خارجي ألي من األنشطة ويجب 

 ي:ما يلب ملتزمينمكاتبه وموظفيه وعمالئه والمتعاقدين مع الطرف الثالث حيثما كانوا،  إلى

 ةذات الصل والتعليمات تمويل اإلرهاب وسائر التشريعاتو سل األموالقانون مكافحة غ. 

  األموالفي مجال مكافحة غسل  المؤسسة الماليةوأنظمة وضوابط  وإجراءاتسياسات 

 .وتمويل اإلرهاب

ً  المؤسسة الماليةيجب أن تضع و إسناد الوظائف لطرٍف ثالٍث بما في ذلك  ومراقبة أنشطة لمتابعةنظاما

متابعة يجب توثيق عمليّة وأعاله.  المتطلبات الواردةمع االلتزام لضمان  المراقبة المستمرةعمليّة 

  . االلتزام
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   1 الملحق

لةً بحسب نوع العميلتدابير أمثلة عن معلومات خاّصة ب  2العناية الواجبة مفصَّ

 

 أمثلة عن المعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة  العميل

 .التجاري المسّجل كامالً االسم   المالك الفرد

 مكان العمل األساسيو الشركة/عنوان المؤسسة. 

  المؤسسة الماليةمعلومات حول الغاية وطبيعة عالقات العمل مع. 

 الك أسماء جميع األشخاص الطبيعيين الذين يتصّرفون بالنيابة عن الم

 .الفرد )عند وجوده(

 اسم المالك الفرد. 

 معلومات حول مصدر األموال. 

 ؤسسة الممكان عمل العميل إذا رأت  إلى المؤسسة الماليةزيارة ب تقرير

 .ضرورةً لذلك المالية

 المالك الفرد )عند انطباق ذلك( هيكل ملكية. 

  مستقلّة أوأي جهات في  المؤسسة /أي معلومات متوافرة عن الشركة 

والتراخيص الخاصة بها  وسريان سجالتها أدلّة عن تسجيل المؤسسة

 إن وجدت

                                                
 ويةمن وثائق التعرف على اله األدنىاسترشادية وليست حصرية كما أنها ال تمثل الحد  األمثلةتعد هذه  2
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 أمثلة عن المعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة  العميل

 شركات التضامن

غير  والجهات

 المؤسسة

 اسم الجهة بالكامل. 

  ساسيأو مكان العمل األالشركة  /عنوان المؤسسة. 

  الماليةالمؤسسة معلومات حول الغاية وطبيعة عالقات العمل مع. 

 هةأسماء جميع األشخاص الطبيعيين الذين يتصّرفون بالنيابة عن الج. 

  ذات الصلة األطراف والجهاتأسماء جميع. 

 أسماء المستفيدين الحقيقيين. 

 معلومات حول مصادر األموال. 

  ت ارتأ في حالإلى مكان عمل العميل  المالية المؤسسةتقرير بزيارة

 .ضرورةً لذلكالمالية  المؤسسة

 هيكل الملكية الخاص بالشركة أو المؤسسة 

 مستقلّة أو أدلّة عنأي جهات في  أي معلومات متوافرة عن الشركة 

وسريان سجالتها والتراخيص الخاصة بها أن  تسجيل المؤسسة

 .وجدت

  عقد التأسيس والنظام األساسي. 

 عضوية العميل في هيئة مهنيّة ذات صلة. 

  اختصاص أخرى )مثالً مقر  مناطقأي شراكة بين الجهة ودول أو

 .والمنشآت التشغيليّة والفروع والشركات التابعة( الرئيسي الجهة
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 أمثلة عن المعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة  العميل

 .بالكامل الشركةاسم   الشركات

  ساسيأو مكان العمل األ الشركةعنوان. 

  المالية المؤسسةمعلومات حول الغاية وطبيعة عالقات العمل مع. 

  أسماء جميع األشخاص الطبيعيين الذين يتصّرفون بالنيابة عن

 .الشركة

 أسماء جميع الجهات ذات الصلة. 

 أسماء المستفيدين الحقيقيين. 

  األموالمعلومات حول مصادر. 

  ت ارتأ في حالإلى مكان عمل العميل المالية  المؤسسةتقرير بزيارة

 .ضرورةً لذلكالمالية  المؤسسة

 مستقلّة أو أدلّة عنأي جهات في  أي معلومات متوافرة عن الشركة 

 المؤسسة.تسجيل 

  أدلّة 

 ألسهم سجل او وشهادة المالءة المالية والهيكل التنظيميالملكيّة  هيكل

 .بحسب مقتضى الحالالخاص بالشركة 

  للشركة.النظام األساسي 

 تأسيس عقد. 

  يةالمال المؤسسةحساب العميل لدى  بفتحبالسماح  مجلس اإلدارةقرار. 

  اختصاص أخرى )مثالً مقر  مناطقأي شراكة بين الجهة ودول أو

 .والمنشآت التشغيليّة والفروع والشركات التابعة( الرئيسي الجهة
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 أمثلة عن المعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة  العميل

 العام القطاع هيئات

والحكومة 

والشركات 

 المملوكة من الدولة

 اسم الجهة بالكامل. 

 )طبيعة الكيان )مثالً حكومة في الخارج، معاهدة. 

 ساسيعنوان المؤسسة أو مكان العمل األ. 

  المؤسسة الماليةمعلومات حول الغاية وطبيعة عالقات العمل مع. 

  ذه همع  المؤسسةالمؤسسة/الحكومة/اسم الهيئة المحليّة وطبيعة عالقة

 .الهيئة المحليّة

 هةأسماء جميع األشخاص الطبيعيين الذين يتصّرفون بالنيابة عن الج. 

  المرتبطة بالجهةأسماء جميع الجهات. 

 أسماء المستفيدين الحقيقيين. 

 معلومات حول مصادر األموال. 

 والهيكل التنظيمي.الملكيّة  هيكل 

  ت ارتأ في حالإلى مكان عمل العميل المالية  المؤسسةتقرير بزيارة

 .ضرورةً لذلكالمالية  المؤسسة

  المؤسسة الماليةقرار المجلس الذي يسمح بفتح حساب للعميل لدى. 
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 أمثلة عن المعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة  العميل

النوادي، الجمعيّات 

 والمنظمات الخيريّة

 اسم الجهة بالكامل. 

 ساسيعنوان المؤسسة أو مكان العمل األ. 

  الماليةالمؤسسة معلومات حول الغاية وطبيعة عالقات العمل مع. 

  وأهدافها الجهةمعلومات حول طبيعة نشاطات. 

  أو من يُعادلهم( المدراء أو مجلس االمناءأسماء جميع(. 

 هةأسماء جميع األشخاص الطبيعيين الذين يتصّرفون بالنيابة عن الج. 

  المرتبطة بالجهةأسماء جميع الجهات 

  المستفيدين الحقيقيينأسماء. 

 معلومات حول مصادر األموال. 

  ت ارتأ في حالإلى مكان عمل العميل المالية  المؤسسةتقرير بزيارة

 .ضرورةً لذلكالمالية  المؤسسة

 والهيكل التنظيميالملكيّة  هيكل. 

 التأسيس عقد. 

 الرخصة التجارية( شهادة تسجيل(. 

  المؤسسةالذي يسمح بفتح حساب للعميل لدى  اإلشرافيةالجهة قرار. 

  يل الذي يسمح بفتح حساب للعم مجلس اإلدارة بالمؤسسة الماليةقرار

 .يهالد

  مستقلّة أو أدلّة عن أي جهات  الجهة فيأي معلومات متوافرة عن

 .إذا كانت جهة خارجية في البلد المنشأتسجيل المؤسسة 

 الخاصة بها إن وجدتوالتراخيص  سريان السجالت أدلّة عن. 
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 أمثلة عن المعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة  العميل

  الصندوق

وسائر  االستئماني

الترتيبات المشابهة 

 له

 اسم الجهة بالكامل. 

 ساسيعنوان المؤسسة أو مكان العمل األ. 

  وأهدافهاوالغاية منها  الجهةمعلومات حول طبيعة. 

 هةأسماء جميع األشخاص الطبيعيين الذين يتصّرفون بالنيابة عن الج. 

  المرتبطة.أسماء جميع الجهات 

 أسماء المستفيدين الحقيقيين. 

 معلومات حول مصادر األموال. 

  ت ارتأ في حالإلى مكان عمل العميل المالية  المؤسسةتقرير بزيارة

 .ضرورةً لذلكالمالية  المؤسسة

  سة المؤسمعلومات حول الغاية والطبيعة المنشودة من عالقة العمل مع

 .المالية

  مستقل في البلد أو نطاق االختصاص سجالت في سجل ذات صلة أو

 .الذي تأسست فيه الجهة

  والتراخيص الخاصة بها إن وجدت سريان السجالتأدلّة عن 

 بلد أو نطاق االختصاص الذي تأسست فيه الجهة. 

 االستئمانيعقد ال. 

  ي أالمستفيدين أو أي شخص له سلطة على و األمناءو المؤتمنينأسماء

 .ملكيّة خاضعة للصندوق

 تفويض استئماني إعالن. 

 عند انطباقه(وانتهاء عملهم األمناء  قواعد تعيين(. 
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 المراجع

 

 ن سابق إشعار:ويجوز ألصحاب الموقع المعنيين تغييرها من دوالمثال على سبيل  التاليةأدرجت الروابط 
  

Basel Committee on Banking Supervision 

Sound management of risks related to ML and financing of terrorism June 2017 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf 

 

European Supervisory Authorities (Joint Committee of the European Supervisory 

Authorities) 

The Risk Factors Guidelines 

June 2017 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+

8JC+2017+37%29.pdf%2 

European Union  

Directive (EU) 2018/843 (5th EU AML Directive)  

May 2018  

 content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843-lex.europa.eu/legal-https://eur 

 

Financial Action Task Force  

International Standards on Combating ML and the Financing of Terrorism & 

Proliferation (The FATF Recommendations)  

Updated June 2019  

-https://www.fatf

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations

pdf.%202012  

 

Financial Action Task Force  

FATF Methodology for assessing technical compliance with the FATF 

Recommendations and the effectiveness of AML/CFT Systems (The FATF 

Methodology) Updated October 2019  

-https://www.fatf

odology%2022%20Feb%gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Meth

 pdf.202013 
 

Monetary Authority of Singapore 

Guidelines to MAS Notice 626 on Prevention of ML and Countering the Financing of Terrorism 

April 2015 

http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regula

tory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20th

e%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20

 April%202015.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20the%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20April%202015.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20the%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20April%202015.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20the%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20April%202015.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20the%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20April%202015.pdf
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Sound Practices to Counter Proliferation Financing 

 

August 2018  

-counter-to-practices-https://www.mas.gov.sg/regulation/guidance/sound

 financing-rationprolife 

 

Guidance on AML/CFT Controls in Trade Finance and Correspondent Banking  

October 2015  

-and-Publications/Monographs-and-/media/MAS/News-https://www.mas.gov.sg/

-and-Finance-Trade-in-Controls-CFT-AML-on-Papers/Guidance-ormationInf

 Banking.pdf-Correspondent 

 

UK Financial Conduct Authority 

Financial crime: a guide for firms 

April 2015 

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/FC1_FCA_20150427.pdf 

 

UK HM Treasury & Customs  

ML Regulations: your responsibilities 

June 2017 

responsibilities-your-regulations-laundering-https://www.gov.uk/guidance/money 

 

UK Solicitors Regulatory Authority  

The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the 

Payer) Regulations 2017  

Updated November 2019  

https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/ethics-guidance/the-money-laundering-

terrorist-financing-and-transfer-of-funds-information-on-the-payer-regulations-2017/  

 

Warning notice: Money Laundering and terrorist financing  

Updated November 2019  

https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/warning-notices/money-laundering-and-

terrorist-financing--warning-notice/  

 

US Federal Financial Institutions Examination Council  

Customer Due Diligence (2018)  

2018  

https://bsaaml.ffiec.gov/manual/RegulatoryRequirements/02 

 

 

 

 

 

https://www.mas.gov.sg/regulation/guidance/sound-practices-to-counter-proliferation-financing
https://www.mas.gov.sg/regulation/guidance/sound-practices-to-counter-proliferation-financing
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/News-and-Publications/Monographs-and-Information-Papers/Guidance-on-AML-CFT-Controls-in-Trade-Finance-and-Correspondent-Banking.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/News-and-Publications/Monographs-and-Information-Papers/Guidance-on-AML-CFT-Controls-in-Trade-Finance-and-Correspondent-Banking.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/News-and-Publications/Monographs-and-Information-Papers/Guidance-on-AML-CFT-Controls-in-Trade-Finance-and-Correspondent-Banking.pdf
https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/FC1_FCA_20150427.pdf
https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities
https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/ethics-guidance/the-money-laundering-terrorist-financing-and-transfer-of-funds-information-on-the-payer-regulations-2017/
https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/ethics-guidance/the-money-laundering-terrorist-financing-and-transfer-of-funds-information-on-the-payer-regulations-2017/
https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/warning-notices/money-laundering-and-terrorist-financing--warning-notice/
https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/warning-notices/money-laundering-and-terrorist-financing--warning-notice/
https://bsaaml.ffiec.gov/manual/RegulatoryRequirements/02
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  الخاصة رشاداتاإل

  ينالمعنوي األشخاص من الحقيقي المستفيد هوية تحديدب

 القانونيّة والترتيبات

 2020 مايو
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 مقدمة

رهاب األموال وتمويل اإللمكافحة غسل  2019( لسنة 20حكام القانون رقم )أ بتطبيقبدأ العمل  -1

 2010( لسنة 4العمل بالقانون رقم ) ىلغوهو القانون الذي أ 2019ر سبتمبر اعتبارا من شه

  .لمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب

فيد بالتعرف على المستحكاما خاصة والئحته التنفيذية أ 2019 لسنة( 20)تضمن القانون رقم  -2

( 12( و)11)مباشر كما بالمواد  بشكلالمعنوية وية والكيانات الحقيقي والشفافية لألشخاص المعن

 .وأصبحت التزاما ثابتا على كل مؤسسة مالية (48)( إلى 45( والمواد من )16)و

نظومة متقرأ وتطبق ويعمل بهذه االرشادات في إطار مسئولية المؤسسة المالية بااللتزام بوضع  -3

 فعالية.الكفاءة وتتسم بالمتكاملة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 

 الهدف .1

 هذه اإلرشادات إلى ما يلي: تهدف

  اللفي إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خ أفضل الممارساتاإلشارة إلى 

 قات العمل؛والتعرف على المستفيد الحقيقي من عال للمنهج القائم على المخاطر التطبيق الفعال

 من  للحدعلى تصميم وتطبيق األنظمة والضوابط الضروريّة  المؤسسات المالية مساعدة

  .لتسلحاوتمويل انتشار  األموال وتمويل اإلرهابالمخاطر التي تتعّرض لها والمتّصلة بغسل 

فضل ألحيث أنها تمثل توضيحاً  استعراض جميع السيناريوهات الممكنة تتضمن هذه اإلرشادات الو

نظمة السياسات واإلجراءات واأل تضعأن  المؤسسات الماليةعلى  الممارسات المالية الممكنة، ويجب

يعة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بحسب ما يتناسق مع طب مكافحةوالضوابط الخاّصة بها في مجال 

 عملها ونطاقه ودرجة تعقيده.  

ت ذات تمويل اإلرهاب أو سائر التشريعاو وال تحّل اإلرشادات محّل قانون مكافحة غسل األموال

حكم إطار تالتي مسؤولةً عن االمتثال ألحكام التشريعات  المؤسسات الماليةتبقى والصلة في دولة قطر 

  ملهاع

 التعليمات الرقابية األخرىاإلرشادات إلى جانب سائر للمؤسسات المالية أن تنظر إلى هذه المفيد  منو

 . المخاطر والمنهج القائم علىال سيّما تلك المتصلة بالعناية الواجبة 

 

 وتفسيراتتعريفات  .2

شى مع قانون العمل المالي وبما يتماتم االخذ بهذه التعريفات وفقا لما هو وارد في توصيات مجموعة 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته التنفيذية.
 

 المستفيد الحقيقي:

ً على العميل بشكل نهائي وذلك من خالل الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر يُقصد به الشخص  فعليا

سواء بوكالة أو وصاية  عنه،تتم العمليات نيابة  الذيحصة ملكية أو حقوق تصويت أو الشخص الطبيعي 

فعلية ونهائية سيطرة يمتلك الذين  الشخصكما يتضمن أيضاً  ،أو والية أو أي شكل آخر من أشكال النيابة
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بما في ذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية بأي وسيلة  أو ترتيب قانونيشخص معنوي على 

 .كانت

لى ي أو على أي مستفيد بموجب أي وثيقة تأمين عمصطلح "عميل" على المستفيد الحقيق كما ينطبق

 االستثمار. ب ترتبطوثيقة تأمين  أي الحياة أو

تعني تلك " فالفعالةما سبق إلى عبارة "يملك أو يسيطر بالكامل" و"السيطرة الكاملة أّما اإلشارة في

لسيطرة اسيطرة غير  من خاللالرقابة من خالل سلسلة ملكيّة أو و الظروف التي تُمارس فيها الملكيّة

 المباشرة. 

 :الشخص المعنوي

تملك أو أن ي مؤسسة ماليةمع دائمة  عملعالقة ينشأ أن  يُمكنهبخالف الشخص الطبيعي  هو أي كيان

 .اصوال ويشمل ذلك الشركة أو المؤسسة أو الجمعية أو أي كيان مماثل

  )تفسير(: المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي

لى نطاق يفسر ع الشخص المعنويلمفهوم المستفيد الحقيقي من مجموعة العمل المالي )فاتف( أّن تعريف 

مفهوم الملكيّة  يشملل والئحته التنفيذية القانون الواردمستفيد الحقيقي التعريف القانوني الواضح لل أوسع

 المتمثلة في:، النهائية الكاملةوالرقابة )الفعليّة( الحقيقية 

 

 ، لمعنوياوهم قانوناً )على الورق( متصلين بالشخص أو الطبيعيين(  المعنويين)األشخاص ما يتجاوز  -

من رأسمال  ( الذين يملكون أو يجوز لهم االنتفاعالمعنوييناألشخاص الطبيعيين )غير ما يمتد ليشمل  -

 )المستفيد الحقيقي بالكامل( أو أصولهم  المعنوييناألشخاص 

 عنويينالمعلى األشخاص الذين يُمارسون سيطرةً فعليّة الطبيعيون  األشخاصأولئك ما يمتد ليشمل  -

 . المعنويالشخص  ملكيةهيكل مناصب رسميّةً في  يشغلون أو ال يشغلونأكانوا  سواء

 

مؤسسة(، على سبيل المثال، إذا كانت شركة مملوكة قانوناً من شركٍة ثانية )بحسب معلومات تسجيل ال

لثانية أو لشركة ال المالكين ينالطبيعي أو االشخاص بالكامل هو عملياً الشخصيكون المستفيد الحقيقي 

، وعادة ما ن()إذا كانوا مختلفيتسيطر عليها والجهات التي  هيكل الملكيةالشركة القابضة النهائيّة في 

لحقيقين كين اتوصف عملية التحقق من هياكل الملكية المتعددة لمعرفة األشخاص الطبيعيين الذين هم المال

 . أو المسيطرين الفعليين على أنها عملية "تفحص أصل الشركة"

 

ناصب م يشغلونوعلى نحٍو مماثل، ال يُمكن اعتبار األشخاص المدرجين في سجالت الشركة على أنّهم 

ن حقيقيّون بالنيابة عن شخٍص آخر، على أنّهم مستفيدو فعليا  مسيطرة داخل الشركة، ولكنّهم يتصّرفون 

 سيطرة فعليّة على الشركة. يمارس تم عملياً استغاللهم من طرف شخٍص آخر ألنّه ي

مقدمو  مثلأّما الذين يتصّرفون بالنيابة عن غيرهم فقد يفعلون ذلك على أنّه جزء من نشاطاتهم المهنيّة 

ً األشخاص الذين يتصّرفون  الماليةللمؤسسة خدمات  والصندوق االستئماني ويُمكن أن يشملوا أيضا

بأنّهم يتصّرفون بالنيابة عن غيرهم.  المؤسسة الماليةمن دون أن يكون بديهيّاً لدى  رسميةرة غير بصو



 ة على المؤسسات المالية مصرف قطر المركزي                                                             قطاع االشراف والرقاب       

 2020 يوما – اإلرشادات                                                    اإلرهاب االموال وتمويلمكافحة غسل  إدارة

 

 

 
Page 4 of 23 

 

 

 غير ظاهرأنّهم شخص وهمي أو مالك  علىوعادةً ما يُشار إلى األشخاص الذي يتصّرفون بهذه الصفة 

 اجتماعيّة أو تجاريّة. وأصلة عائليّة  غير المعلن تجمعهم عادةً بالمستفيد الحقيقي أو واجه غير حقيقيه

غير كان من الواضح أو من غير الواضح أّن شخصاً يتصّرف بمثابة شخص وهمي أو مالك وسواء 

بأنّهم  ديعتقأن تطرح األسئلة المناسبة بشأن األشخاص الذين  المؤسسات الماليةيجب على فإنه ، ظاهر

ين أو لفعل هم المستفيدين الحقيقكونهم با للتوصل إلىفي محاولٍة  ينمسيطرمستفيدين حقيقيين أو 

 .المسيطرين الفعليين

 القانونيّة:الترتيبات 

 .مشابهةترتيبات أي بمصطلح الترتيبات القانونية الصناديق االستئمانية المباشرة أو  يقصد

  

 المستفيد الحقيقي من الترتيب القانوني
 

في  ويينالمعناألشخاص  أو المعنوييبات القانونيّة الشخص ويُقصد بالمستفيد الحقيقي في سياق الترت

ك األشخاص الذي بالترتيبات القانونيّة بما في ذل النهايةفي أو يتحكَّمون  يمتلكوننهاية السلسلة الذين 

تّم المعاملة بالنيابة تين الذين المعنوييُمارسون سيطرةً فعليّةً بالكامل على الترتيبات القانونيّة أو األشخاص 

 عنهم. 
 

ً المستفيدين ال أو المستفيد الحقيقي التعرف علىفإن ضوء خصائص الترتيبات القانونيّة  وفي  حقيقيين عمليا

لقانونيّة ايتم الفصل بين الصفة حيث على سبيل المثال، في صندوق استئماني، ف. قد يكون أكثر تعقيداً 

يُمكن  هة والمصالح المتساوية في األصل من جهٍة أخرى. وهذا يعني أنّهوالسيطرة على األصول من ج

الصندوق  وفقا لما هو وارد في قانونالصندوق ألكثر من شخص أن يمتلكوا أو يسيطروا أو يستفيدوا من 

 .االستئماني والمواد واالحكام والوثائق التي تم بناء عليها انشاء الصندوق

د )وفي للوصي والمستفيسمح قد يناديق االستئمانية وصناديق الوصاية وفي بعض الدول فإن قانون الص

متنوعة  بعض األحيان المستأمن( أن يكون هو نفس الشخص الطبيعي كما أن عقود الصناديق االستئمانية

في  وقد تتضمن أحكام ومواد تنعكس على من يسيطر بشكل نهائي على أصول الصندوق االستئماني بما

ه حكام التي قد تسمح بصالحيات محددة مثل صالحية حل الصندوق واسترجاع أصولذلك المواد واال

 وهو ما قد يساعد في تحديد الملكية النهائية للصندوق واألطراف المرتبطة به.

 والترتيبات القانونيّةالمعنويين تمويل اإلرهاب لألشخاص و مخاطر غسل األموال -3

اولة عدم ومحالتمتع بعائدات هذه الجرائم  ولغرضترتكب الجرائم الماليّة بهدف تحقيق الكسب المادي. 

جعل من وبما يعائدات غسل األموال  خفاءإلفإن المجرم يسعى ، والمالحقة القانونيةالجريمة  اكتشاف

عن  الناتجةال من األمو الحقيقيصعب على سلطات إنفاذ القانون البّت فيما إذا كان المجرم هو المستفيد ال

ً كان الجريمة أو إذا   بها. مرتبطا

تمويل بهدف من األموال  وغير منقطعة كافيةمصادر تمويل مّمولي اإلرهاب فهو توفير لدافع الأّما 

المجموعات اإلرهابيّة وأعمال اإلرهاب. وفي حين يُمكن أن يكون تمويل اإلرهاب من مصدٍر مشروعٍ 

لي اإلرهاب يعمدون عموماً إلى استخدام تقنيات غسل أموال مشابهة لتلك  و/أو غير مشروع، إالّ أّن ممّوِّ
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المستفيد الحقيقي وأصل األموال ووجهتها ووجهة التستر على التي يستعين بها المجرمون ومنها 

 استخدامها. 

اط التجاريّة  معلومة في األوسين والترتيبات القانونيّة غايات مشروعةٍ المعنويلدى األشخاص وبشكل عام 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب. لوالماليّة ولكّن كالهما عرضة لالستغالل 

سالها في وعدم دقتها وإرالمستفيد الحقيقي الخاصة بالمعلومات  كفايةعدم بأّن ثبتت دراسات دولية أ

ن طريق ع وتمويل انتشار التسلح تمويل اإلرهابيسمح بانتشار حاالت غسل األموال والتوقيت المناسب 

 :علىالتستر 

 ؛أو تورطهم في اعمال اجرامية هويّة مجرمين معروفين أو مشتبه بهم 

 ؛أو ترتيب قانوني معنويزة شخص من حساٍب أو ملكيّة بحوالحقيقي  الغرض 

  أو ترتيب قانوني. معنويمصدر أو وجهة استخدام األموال أو الملكيّة المرتبطة بشخٍص 

 : الحقيقي باستخدام الوسائل التالية إخفاء هوية المستفيديُمكن 

 الشركات الوهميّة؛ 

  ستوياتمعدّة  والتي قد تتضمنشركات معقّدة من حيث تحديد المستفيد الحقيقي والجهة المسيطرة 

 آخرين؛ معنويينمن الملكيّة المشتركة باسم أشخاص 

 األسهم لحاملها والكفاالت لحاملها؛ 

  بصفة مدراء؛المعنويين استخدام األشخاص 

 والمدراء  المدراء والمساهمون االسميّون بصورة رسميّة حيث ال يتم اإلفصاح عن هويّة المساهمين

 الفعليين؛

 ائلة؛والمدراء والمساهمون االسميّون بصورة غير رسميّة مثل الشركاء المقّربين وأفراد الع 

 يّة القانونيّة ترتيبات القانونيّة التي تسمح بالفصل بين الملكالصناديق االستئمانيّة وغيرها من ال

 من األصول؛ الحقيقيّ  والمستفيد

 بات ين والترتيالمعنويلتكوين األشخاص  بالمؤسسة المالية وسطاء وأمناء المعلومات استخدام

 القانونيّة.  

الشخص على ة ومن يمتلك السيطرة الفعاللمجرمين دافع بتعّمد إخفاء الملكيّة الحقيقيّة أن ل من الواضح

 اليةالمؤسسة الممن الضروري أن تعرف المعنوي والترتيب القانوني واألصول المرتبطة بنهم لذلك ف

ات ترتيب قانوني بحيث تتخذ القرارالأو  معنويشخص ال علىالمستفيد الحقيقي والجهة المسيطرة 

ع مالمترافقة  وتمويل انتشار التسلح اإلرهابالمناسبة بشأن مستوى مخاطر غسل األموال وتمويل 

 العميل..

ولعّل هذا  المستفيد الحقيقي لدى كياٍن معيّن والتحقق منه. التعرف على هويةفي بعض األحيان، يصعب و

ل  إال أنه في بعض االحيان مشروع هولكنالملكيّة معقّد  هيكلإلى كون  يرجع فاء هويّة ةً إلخمحاولقد يُشّكِّ

 ميّة.اجرإحقيقي لدواعٍ المستفيد ال

وتمويل انتشار  تمويل اإلرهابموقع الصدارة في مكافحة غسل األموال و المؤسسات الماليةوعليه، تحتّل 

أساسي في ردع حاالت غسل األموال  والخدمات التي توّفرها وهي تضطلع بدورٍ  المنتجاتنتيجة  التسلح
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كما والتبليغ عنها والكشف المعلومة أو المشتبه بها والوقاية منها  وتمويل انتشار التسلح تمويل اإلرهابو

 لديها دور أساسي في حماية سمعة دولة قطر على الصعيد الدولي. أن 

تسلح وتمويل انتشار التمويل اإلرهاب فعالة في مكافحة غسل األموال ووعليه، يشكل تطبيق ضوابط 

 الرقابية االلتزاماتوالقدرة على الوفاء بالتجاريّة  سة الماليةسمعة المؤسفي القدرة على حماية  أهمية بالغة

 والتنظيميّة. 

 المطبقة والرقابيةالقانونيّة  المتطلبات -4

الضوابط والسياسات واإلجراءات واألنظمة  التأكد من وضع وتطبيقمسؤوليّة  المؤسسات الماليةتتولّى 

ية المستفيد الخاصة بالتعرف على هو والرقابيةالقانونيّة  بالمتطلبات االلتزامالمناسبة من أجل ضمان 

 . الحقيقي والشخص المعنوي وفقا لما هو وارد في القانون والئحته التنفيذية

رهاب من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإل 16و 13و 11قانوني في المواد رقم وهناك التزام 

لرقابة الفعلية على المؤسسات المالية بتطبيق تدابير معقولة بناء على المخاطر لفهم الملكية الحقيقية وا

 األشخاص الطبيعية التي تمتلك أو تسيطر على العميل. ولمعرفة 

لقدر الذي أن تعرف عميلها بدرجٍة معيّنٍة من التفصيل وبا المؤسسات المالية، على وفي كافة األحوال

 . المنهج القائم على المخاطرالعميل وبما يتماشى مع  مخاطردرجة تقتضيه 

في ذلك  األطراف المعنيين في عالقة عمل بما لكشفيتضّمن ذلك إجراءات العناية الواجبة الضروريّة 

يها العميل فسيناريوهات يعمل  يمتد ليشملأي مستفيٍد حقيقّي والتحقق من هويّتهم عند االقتضاء. وهذا 

 أو ترتيب قانوني. معنويعن طرٍف آخر ويكون فيها العميل شخص بالنيابة 

مراً إلزامياً التعرف على األطراف المرتبطة بعالقة العمل مع العميل والتي تشمل المستفيد الحقيقي أإن 

ما بأن األشخاص الطبيعية عل وفيما يلي األحوال التي يتعين فيها التحقق من هوية الظروففي كافة 

 واجبة المشددة.والالئحة التنفيذية تنص على األحوال التي يتعين فيها اتخاذ إجراءات العناية الالقانون 

 المتطلبات الخاصة باألشخاص المعنوية

المعنوية تحديد  من الالئحة التنفيذية المؤسسات المالية فيما يتعلق بالعمالء من األشخاص 15المادة  تلزم

ة أو البيانات اءات معقولة للتحقق منها باستخدام المعلومات ذات الصلهوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجر

 و التالي:المستمدة من مصدر موثوق وذلك على النح

مسيطرة  تحديد هوية الشخص الطبيعي أو األشخاص الطبيعيين الذين تؤول إليهم نهائيا حصة ملكية -

التصويت فيه واتخاذ % من حصص الشخص المعنوي او حقوق 20فعليا على نسبة ال تقل عن 

 التدابير المعقولة للتحقق من هويتهم.

مل كأن يع مجمعوتشمل الملكية غير المباشرة الحاالت التي يعمل فيها األشخاص الطبيعيون بشكل 

 نونفي القا المنصوص عليهشخصين أو أكثر كشخص واحد يمتلك كل منهما على حدة نسبة أقل من الحد 

جراءات إمنهما في تلك الحالة تجنب  أو التعليمات لألسهم أو حقوق التصويت حيث يستطيع كالً  %(20)

 .مجمعمن خالل العمل بشكل  المعنويالتحقق من الهوية في حين يمكنهم السيطرة على الشخص 
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حيثما ميل التحقق من هوية العيمكن للمؤسسة المالية أن تختار عدم  القائم على المخاطرووفق المنهج 

 انونتكون الملكية أو السيطرة الفعلية من الشخص الطبيعي أقل من النسبة المنصوص عليها في الق

  .لعملبعين االعتبار المخاطر التي يمثلها الشخص أو عالقة ا مع االخذ %(20) والئحته التنفيذية

ألشخاص بشكل باه في عمل او اشتإال أنه في حالة هياكل الملكية المعقدة أو حيثما تكون هناك احتمالية أ

يتعين فإن  أفراد نفس العائلة أو الشركاء المعروفين( أو عندما يكون هناك عوامل أخرى للمخاطرمجمع )

تحقق للوالالئحة تفرض تطبيق حد أقل من الحد المنصوص عليه في القانون  على المؤسسة المالية أن

 وذلك بناء على المخاطر التي تم الطبيعي(للشخص % 5او %  10على سبيل المثال ) من العمالء

 .تحديدها

يمثل  هيكل الشركةولتجنب الشكوك فإن أي شخص طبيعي يعمل بالوكالة عن شخص طبيعي أخر في 

اجبة درجة مرتفعة من المخاطر ومن ثم فإن أفضل الممارسات تتمثل في تطبيق إجراءات العناية الو

ق التصويت بة األسهم أو حقون الهوية وذلك بغض النظر عن نسبما في ذلك التحقق م الوكيلعلى بالكامل 

 الشخص الطبيعي الذي قام بإصدار التوكيل.التي يمتلكها 

طرين ال ويجب على المؤسسات المالية أن تدرك أن متطلبات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي والمسي

يل ى خالل عالقة العمل على سبتقتصر على مرحلة البدء في عالقة العمل بل يجب أن تتم مرة أخر

مستفيد حدوث تغير في اللتعرف على العميل أو عند ل المستندات الرسميةالمثال عند انتهاء صالحية 

جود شكوك وأو عند أو تمويل انتشار التسلح االشتباه في غسل األموال وتمويل اإلرهاب الحقيقي أو عند 

اهمة مسوعلى سبيل المثال في حالة تغيير نسبة  .كفاية وثائق أو مستندات التعرف على العميلحول 

 % بعد عملية شراء أو استحواذ20في ملكية الشخص المعنوي كأن تصبح اكثر من لشخص الطبيعي ا

مشار إليه  خالل عالقة العمل فإنه يجب على المؤسسة المالية اتخاذ إجراءات التحقق من الهوية كما هو

 أعاله.

تضمن تالحصة المسيطرة شركة مدرجة في البورصة أو تخضع لمتطلبات افصاح إذا كان العميل أو مالك 

نه يجوز عدم التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كاملة أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها فإ

لى عتحديد هوية أي مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات أو عدم التحقق منها ويمكن الحصول 

فقا لما وذلك و لهوية من السجالت المتاحة للجمهور أو من العميل او من مصادر أخرى موثوقةبيانات ا

 .من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 16هو وارد في المادة 

 

 المتطلبات الخاصة بالترتيبات القانونية

 رد في نصلصناديق االستئمانية وفقا لما هو وايجب على المؤسسات المالية فيما يتعلق بالعمالء من ا

ة المستفيد لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أن تحدد هوي من الالئحة التنفيذية 17المادة 

ب حال وجوده الحقيقي وأن تتخذ تدابير معقولة للتحقق منها من خالل تحديد هوية المؤسس واألمين والرقي

وق فيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الصندوالمستفيدين أو فئة المست

خرى تحديد االستئماني بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويجب عليها فيما يتعلق بالترتيبات القانونية األ

 هوية األشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب مماثلة
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أمين صندوق ة لتحديد ما إذا كان العميل يعمل ككما يجب على المؤسسة المالية اتخاذ اإلجراءات الالزم

 استئماني أو يشغل منصباً معادالً أو مماثالً في نوع آخر من الترتيبات القانونية.

 الجيّد  االلتزامالمفاهيم األساسيّة لضمان  -5

 كية بسيطهيكل ملأو الترتيب القانوني، أي العميل،  المعنويفي العديد من الحاالت، تكون لدى الشخص 

ل  متطلبات طبيق تويكون الممثلون عنه أو المسؤولون فيه متعاونين في عمليّة العناية الواجبة مما يُسّهِّ

ما ، ففيالهي الحال أم أكانت هذه وسواء . وتمويل انتشار التسلح تمويل اإلرهابمكافحة غسل األموال و

العمل مع  يقها في جميع عالقاتتطب المؤسسات الماليةالعمليّة التي يتعيّن على  الممارساتيلي أفضل 

 ين والترتيبات القانونيّة. المعنوياألشخاص 

 شفافية العميل والتعاون معه مدى  -أ

متطلبات مكافحة ال ينبغي على المؤسسة المالية أن تقبل التفاوض على مبدأ الشفافية إذا ارادت أن تلتزم ب

 .يمثّلها العميل غسل األموال وتمويل اإلرهاب القانونيّة وفهم المخاطر التي

ين أو من أي عميل يكون المسؤولون فيه أو الممثلون عنه متردد الحذر على المؤسسات المالية يجبو

لقانونيّة التي االشفافية بحّجة السريّة والموانع القانونيّة أو الممارسات  تطبيق معاييرغير راغبين في 

لطبيعيين اأو إلى األشخاص  هيكل ملكيةفي أي األطراف والمستفيدين الحقيقيين  علىتحول دون التعّرف 

 المعنيين بأي عمليّة.

ف النظر بصرالمتطلبات هذه ب االلتزاموال يجب إقامة أي عالقة عمل أو االستمرار بها في حال تعذّر 

 ؤسسةتنظر الميجب أن ووفي هذه الظروف،  عن الكسب المحتمل أو الفعلي الذي قد ينشأ عن العالقة.

 العمل أو انتهى العمل بها.  تبدأ عالقةولو لم  المالية في رفع تقارير اشتباه

الذي  لماليةاالعاملين بالمؤسسة في حال االشتباه بدوافع أحد  اشتباهتقرير رفع ويجب النظر في احتمال 

، الحالة ههذ. وفي إنهائهايمارس ضغوطاً في محاولة التحايل على اإلجراءات القائمة لرفض العالقة أو 

باإلبالغ  في القانون والتعليمات وذلك عليهاق اإلجراءات المنصوص تطبأن  المؤسسات الماليةيجب على 

حظر  مع مراعاة أحكام عن الحاالت أو المحاوالت المتعلقة بالمعامالت المشبوهة للجهات المختصة

 . التنبيه

  هوأسبابالملكية هيكل فهم   -ب

المتعددة معدّة فقط لدواعي  المستوياتتلك إذا كانت  فيما، يجب التفكير المستويات متعدد هيكل الملكيةفي 

لدواعٍ مشروعة. وال يجب إغفال ما إذا كانت  م أنهاالمستفيد الحقيقي أ هوية عمليّة تحديد تقييدتعقيد أو 

 المستوياتظر إلى على تحّمل المخاطر بالن المؤسسة الماليةالعالقة المقترحة )أو القائمة( تتخّطى قدرة 

 ودرجة تعقيدها. ةالمعنويالمتعددة للكيانات 

البسيطة وهي تستوجب من العميل تبريرها  الهياكلالملكيّة المعقدّة أقّل شيوعاً من  هياكلعادةً ما تكون و

المؤسسة فهم حية المنطقيّة، في حال تعذّر في جميع الحاالت ما عدا في الظروف االستثنائيّة أدناه. ومن النا

 تمويل اإلرهابغسل األموال و مخاطرر قادرة على فهم ، فهذا يعني أنّها غيوأسبابها الملكية لهيكلالمالية 
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 المؤسسات الماليةعلى النحو الصحيح. وفي هذه الحاالت، ال يجب على  اوإدارته وتمويل انتشار التسلح

 . اشتباهتقرير  رفعفي  تنظرأو تستمّر بها ويجب عليها أن  العملأن تقيم عالقة 

عروفة مدرجة تبريرات مفّصلة عندما تقوم شركة م توجد فيه حاجة لمنحمن األمثلة عن سيناريو معقّد ال و

قامة إلباالتصال بشركة  ،اإلرهابتمويل طبِّّق معايير مكافحة غسل األموال وت دولةفي البورصة في 

ع االلكتروني الموقككافية بشأن الشركة عامة معلومات  في هذه الحالة غالبا ما تتوافرعالقة عمٍل معها. 

ب العام نشرة االكتتافي  وأ معتمدة وموثوقة ودراسات منشوراتمواقع الكترونيّة أو للبورصة أو أي 

ختلف مالخ. وال شّك في أّن هذا الخطر  ةللشركة المدرجة أسهمها في البورصة أو حساباتها المدقق

أو ال يُعرف ت من المعلومامثّله شركة ذات ملكيّة خاصة ال يُعرف عنها الكثير بالمقارنة مع الخطر الذي ت

ة للتحقق في أو قابل موثوقةوليس لديها سجل يُذكر وال تتوفّر بشأنها معلومات على االطالق عنها شيئاً 

 العامة.  والمواقع األوساط

مالية أن يتعين على المؤسسات ال وفي حالة الشركات المدرجة وبغض النظر عن سمعتها والثقة بها فإنه

لتابعة لها األنشطة المشتبه بها التي قد تقوم بها تلك الشركات المدرجة وفروعها والشركات لتظل يقظة 

ورط حيث تشير التجارب إلى تورط عدد من الشركات الكبرى في خطط معقدة لغسل األموال وخاصة الت

 .للمخاطر نتتضمن أشخاص سياسيين ممثليقد وحاالت فساد بعقود إدارية كبيرة  مرتبطة رشاويفي 

ت العناية تقوم بعض المؤسسات المالية كسياسة داخلية بعدم االعتماد على أطراف ثالثة لتطبيق إجراءا

الثة عليها أن ثحالة سماح المؤسسة المالية باالعتماد على أطراف  إال أنه فيالواجبة والتحقق من العميل 

د منها وأن وهو ما يتطلب فهم تلك المخاطر والحعتماد يمثل درجة إ ضافية من المخاطر تدرك ان ذلك اال

احات يمكن وللمزيد من اإليض المسئولية النهائية تظل على عاتق المؤسسة المالية وليس الطرف الثالث.

 جراءات العناية الواجبة بالعمالء.ع إلى الورقة االرشادية الخاصة بإالرجو

التفسير كون يأو حيث  هيكل الملكيةإلى الحاالت التي يُبدي فيها العميل تردداً في تبرير يجب التنبّه و

ً أو مثيراً  مها العميل ارتباط هالممكنة التي يُ  التفسيرات. ومن للشكمبهما الملكية  يكلمكن أن يقدِّّ

قب عليها التهّرب الضريبي جريمة معاعلما ً بأن بضرورات ضريبيّة )تكون في بعض األحيان أجنبيّة(. 

ً بأّن التبرير  وتجدر اإلشارةفي العديد من الدول  وهمّي مبرر  قد يكون بمثابة المقدم من العميلأيضا

لحقيقي اعلى المستفيد  للتغطية هيكل ملكية مصممصرف االنتباه عن  بهدفوإنّما غير حقيقيّة  مناسب

 والجهة المسيطرة الفعليّة. 

 ً ها في دول أو وأسباب انشاءين المعنويلألشخاص  الملكيةبهيكل  المبررات المتعلقة فهم ويجب أيضا

 التساهلالتي يُعرف عنها  الدولسيّما تلك ال متعددة ومختلفة و/أو ذات خطورة عالية  اختصاص دوائر

إفصاح أو تطبيق التزام وتمويل انتشار التسلح وتمويل اإلرهاب  معايير مكافحة غسل األموالتطبيق في 

أي مجموعات أو منظمات دولية أو  المالي )فاتف(مجموعة العمل  مثل تلك التي تعتبرها بالحد األدنى

ويمكن للمؤسسات المالية االستعانة . لديها أوجه قصور أو غير متعاونةعلى أنّها عالية الخطورة أو 

ر بازل لمكافحة غسل األموال ومخاطر بمصادر أخرى للمعلومات مثل مؤشر السرية المالية  ومؤش

واالجوبة في موقع مجموعة وولفسبرج ومؤشر الفساد الصادر  باألسئلةالدول الواردة في الجزء الخاص 

وضع عن منظمة الشفافية الدولية وتعد هذه بعض األمثلة التي يمكن للمؤسسات المالية االستعانة بها عند 
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وللمزيد من اإليضاحات يمكن الرجوع  بالمستفيد الحقيقيتقييم مخاطر الدول وخاصة تلك المتعلقة منهجية 

 1.إلى الورقة االرشادية الخاصة بالمنهج القائم على المخاطر

  جميع األشخاص الذين يملكون او يسيطرون:  تحديدج( 

ت ين أو ترتيبامعنوييجب تحديد جميع األشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون على أشخاص 

 المالية المؤسسةأن تفهم  الضروريقانونيّة أو هم طرف في النشاطات أو العملّيات الخاّصة بهم. ومن 

 موالمكافحة غسل األ متطلباتمع من تتعامل على سبيل الممارسة المهنيّة الجيّدة بصرف النظر عن 

مالية المستهدفة بالجزاءات البااللتزام المتصلة المتطلبات أو تلك  وتمويل انتشار التسلح تمويل اإلرهابو

 .وطنيةأو دولية كانت  سواء

سجيل على تالمتطلبات التشريعية والرقابية ، ال تنّص الدولفي بعض  ونشير في هذا الصدد إلى أنه

ن المرجح في السجل التجاري الوطني وبالتالي م معنويجهة المسيطرة لدى شخص المستفيد الحقيقي أو ال

السمي أو ا الظاهرين المدّونة في هذه السّجالت هي أسماء المالك المعنويأن تكون أسماء األشخاص 

 (. يرجى مراجعة المعلومات الواردة أدناه)

 أو شركاء ال الذين يكونون أفراداً من العائلةين المعنويالتنبّه إلى األشخاص  الملكيةهياكل ويجب في 

طؤ مع تستوجب التحقق من هويّتهم في حين أنّهم يتصّرفون بالتوا %(20) حّصة من الملكيّة يملكون

ثال الممراجعة  يرجىالملكيّة مما يستوجب بالتالي التحقق من الهويّة ) الشركاء في هيكلأو  أفراد العائلة

 (.الملكيّة المعقدّةالخاص ب

مستفيدين ل ظاهرين الذين قد يتصّرفون كأشخاص واجهة أو مالك المعنوياألشخاص  نتباه الىيجب االكما 

ن الحقيقيّون ين الذين هم عملياً المستفيدوالمعنويأي األشخاص )مخفية أو جهات مسيطرة  مخفيينحقيقيين 

 .(مرهمتفادياً ألن يتم اكتشاف أ الخفاءالفعليّون أو الجهات المسيطرة الذين يريدون البقاء في 

تّى حذا الدور أو الشخص الواجهة باضطالعه به الظاهرأن يعترف المالك  أنه من غير المحتملوحيث 

لحقائق من أسئلةً مباشرةً من هذا النوع، إالّ أنّه يُمكن أن تستخلص اعندما تطرح المؤسسة المالية 

لى أنه الذي يتصّرف علناً ع المعنويتنّم عن الشخص السلوكيّات أو من درجة الفهم والمعرفة التي 

 أو شخص واجهة. ظاهر مالك 

أو األعمال  كيةالمل هيكلقادراً على فهم مسيطرة الجهة الحقيقي أو المستفيد ال يكونمن المنطقي مثالً أن 

  .المناسبةالتفاصيل  وأ األدلةأو ترتيب قانوني أو تقديم  معنويالخاّصة بشخٍص األنشطة أو 

 الملكيةهيكل في محدودة أو معدومة ، فهٍم أو مصلحة االستفسار منهوإذا اتضح أنّه لدى الشخص، عند 

على وجه  تفسيراتالقانوني وال يستطيع بالتالي تقديم  الترتيبأو  المعنويالشخص  أنشطةأو أعمال أو 

                                                

 

1 https://www.financialsecrecyindex.com/ 
1 https://index.baselgovernance.org/ 

1 https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Wolfsberg%20FC%20Country%20Risk%20FAQs%20Mar18.pdf 
1 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 
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أن تعتبر هذه الظروف بمثابة المؤسسة المالية السرعة ومن دون العودة إلى شخٍص آخر، وجب على 

النيّة الحسنة للعالقة المهنيّة ومدى إنذار يُثير الشكوك بشأن المستفيد الحقيقي والجهة المسيطرة الفعليّة 

أن تُقيم عالقات مهنيّة أو  المؤسسات الماليةالقائمة أو المقترحة. وفي مثل هذه الظروف، ال يجب على 

 . اشتباهتقرير  رفعفي  تنظرتستمّر بها وعليها أن 

كات كمقدمي خدمات للشر يعملونومن المؤشرات اإلضافيّة عندما يقوم األشخاص الطبيعيّون الذين 

أو لملكية اهيكل كهيئات اسمّية محترفة بالنيابة عن الغير في  بالتصرف TCSPsوالصناديق االستئمانيّة 

فيد الحقيقي المست هيكل الملكيةكون في يأو أمين سّر شركة اسميّة أو حيث يمكن أن بمثابة مدير اسمي و/

ي تطلق عليها ( والتNOMINEESشركة االسميّة )كيانات قانونيّة هي عمليّاً وبديهيّاً جهات اسميّة مثالً 

اهمة ولكن ال تتخذ جميع الشركات المس XYZ Nominees Limitedليزيّة تسمية صراحةً باللغة اإلنج

بة في هذه الحالة. ومن أن تمارس العناية الواج المؤسسات الماليةيتعيّن على االسميّة اسماً بديهيّاً ومفيداً و

حيث  الملكية هيكلالتدابير المشتركة إجراء بحٍث الكتروني بشأن العنوان المسّجل للكيانات المساهمة في 

و يُمكن أن سه أيُمكن لهذا البحث أن يكشف عن مئات الكيانات القانونيّة التي تتشارك العنوان المسّجل نف

ي في مركز مال TCSPيكشف )في بعض األحيان( عن مقدمي خدمات للشركات والصناديق االستئمانيّة 

 (. ا أمناً ضريبيّ  مالذا)يُشار إليه في بعض األحيان إلى أنّه  (Offshoreأجنبي أو خارجي )

لعمل عن مجموعة اويمكن الحصول على المزيد من مؤشرات االشتباه من خالل الرابط التالي والصادر 

 المالي والخاص بإخفاء هوية المستفيد الحقيقي

-Egmont-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-https://www.fatf

ownership.pdf-beneficial-tConcealmen 

 استخدام وثائق موثوق بها للتحقق من الهويّة د( 

المعنوي  شخصال بالفعل الذي يملكون الطبيعيينعن هويّة األشخاص  المؤسسات الماليةبعد أن تكشف 

ويمكن الحصول على   2ين.المعنوي، يتوّجب عليها التحقق من هؤالء األشخاص عليه و/أو جهة مسيطرة

المزيد من المعلومات الخاصة بالتحقق من هوية العمالء من خالل الورقة اإلرشادية الخاصة بالعناية 

 الواجبة بالعمالء.

 تحديث المعلومات والوثائق بصورة دوريّةالمراقبة المستمرة وه( 

ع مرور أو ترتيب قانوني م معنوييُمكن أن يتغيّر المستفيد الحقيقي أو الجهة المسيطرة على شخٍص 

رة جزء المعلومات والسجالت الخاّصة بالمستفيد الحقيقي لكون األخي تحديثالوقت. ويجب الحرص على 

 حدوثات عند المعلوم تحديثالمخاطر كما يجب أيضاً  على بناءمشددة الواجبة العناية إجراء المن عمليّة 

وان غيير عنتأو المستفيد الحقيقي أو الجهة المسيطرة على كياٍن أو  هيكل الملكيةمستجدّات مثل تغيير 

هوية  ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بالتحقق من. المكتب المسّجل واألمناء الخ

 .العمالء من خالل الورقة اإلرشادية الخاصة بالعناية الواجبة بالعمالء

                                                

 

حاالت المحددة التي يمكن بما في ذلك ال بالعمالء بالعناية الواجبة تتوفّر معلومات إضافيّة بشأن هذا الموضوع في اإلرشادات المتعلّقة 2
 المنهج القائم على المخاطراستخدام  فيها

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf
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أي  اسبابن فهم م المؤسسة المالية ال تتمكن، عندما ة العملتأسيس عالقوتماماً كما يحصل في مرحلة 

أو الحصول على توثيق مناسب أو التحقق من هويّة المستفيد الحقيقي أو أي شخٍص  في عالقة العمل تغيير

 . اشتباهتقرير  رفعفي  نظرويجب ال العملعالقة بهيكل الملكية، ال يجب أن تستمّر على صلٍة 

  القائم على المخاطرالمنهج استخدام و( 

غسل  اطرمخحين يخلص التقييم إلى كون  اية الواجبة المبّسطةالعن تدابير والمناسب تطبيق الممكنمن 

شركة  ميليكون الععلى ذلك عندما أقّل. ومن األمثلة  وتمويل انتشار التسلح تمويل اإلرهابو األموال

ير موازية طبّق معايت دولة أو دائرة اختصاصفي خاضعة للرقابة أو شركة أجنبيّة  تخضع للرقابةمحليّة 

هي  كون شركة مدرجة في البورصة )أوتتمويل اإلرهاب؛ أو و مكافحة غسل األموالالمعنية بجهة لل

المعنية جهة لية لطبّق معايير موازدولة أو دائرة اختصاص ت( في بأغلبيتهاشركة تابعة لها مملوكة كلياً أو 

الواجبة  . إال أن تدابير العنايةمن الحكومةتكون مملوكة اإلرهاب؛ أو  مكافحة غسل األموال/تمويلب

 يكون المبسطة يجب أن يقتصر تطبيقها بعد اجراء تقييم المخاطر وأن يكون هناك مبررات كافية وأال

ل انتشار هناك أي عوامل مخاطر إضافية وعدم وجود اشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو تموي

ابير العناية ويجب أن يكون لدى المؤسسات المالية أنظمة وضوابط متناسبة مع درجة التغيير في تدالتسلح 

لتغيرات أي الواجبة المطبقة على األشخاص المعنويين أو الترتيبات القانونية وذلك حسبما تقتضي هذه ا

 .في حالة عدم صالحية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة

تمويل و والغسل األملأكبر تمثل درجة مخاطر في حاالت المشددة العناية الواجبة  تدابيرتطبيق  يجبكما 

اله، اإلرهاب، وذلك بحسب طبيعة العميل )بما في ذلك األشخاص السياسيّون ممثلو المخاطر(، وأعم

تتم أو التي ، يطرةيُقيم فيه المستفيد الحقيقي أو الجهة المس الدولة التي)مكان التأسيس،  ةالمعنيوالدولة 

 .المستخدمةعمليّات الوالخدمات المقدّمة إلى العميل وطبيعة  والمنتجاتالعمليّات(،  افيه

ة الواجبة ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات الخاصة من خالل الورقة اإلرشادية الخاصة بالعناي

 بالعمالء والمنهج القائم على المخاطر.

 بشكل مناسب السجاّلتز( االحتفاظ ب

فحة غسل مكابتعليمات  التزامهاالسجالّت الالزمة إلثبات ب االحتفاظأهميّة  المؤسسات الماليةتدرك 

و معامالتهم أومنها السجالّت المرتبطة بهويّة العمالء  وتمويل انتشار التسلح تمويل اإلرهابو األموال

. وأسبابهايّة طيّة صحيحة بالقرارات الداخلسجالّت خب االحتفاظفتح الحسابات فضالً عن أهميّة  اتومستند

يتعيّن  بصرف النظر عن درجة تعقيدها،وين أو الترتيبات القانونّية، المعنويولكن في حال األشخاص 

ً  المؤسسات الماليةعلى  لعميل عند ادها بها سجالّت خطيّة دقيقة بالمعلومات التي يزوّ االحتفاظ بأيضا

ن خالل اللقاء أو تلك التي قد يمكن أن تم الحصول عليها شفيها م الحقة مرحلةٍ أو في أسيس عالقة العمل ت

 .المباشر مع العميل

العميل  اهيمثّل التي المخاطروبوضوح نتيجة عمليّة تقييم  تسجلأيضاً أن  المؤسسات الماليةويجب على 

غات التعامل معه بما في ذلك األدلّة التي تُ  ،بالنسبة إليها إلدارة العليا على ابيّن موافقة فضالً عن مسّوِّ

 .كلما اقتضى االمر ذلك مع العميل التعامل
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من  مستجدات أو كجزء حدوثعند وعند الحاجة(  وتحديثهايجب مراجعة السجالّت المذكورة أعاله )و

 .  حسب درجة المخاطر التي تم تحديدها للعمالء المراجعة الدوريّة المقررة للمخاطر

 تدريب الموظفين

يد إن تدريب العاملين بالمؤسسة المالية بشكل دوري وفعال وخاصة في الموضوعات الخاصة بالمستف

تشار الحقيقي يعد من أهم العناصر الخاصة بمواجهة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل ان

سب على أن المناالتسلح بالمؤسسة المالية ويجب أن يحصل كافة العاملين بالمؤسسة المالية على التدريب 

ل األموال تكون درجة التفصيل والتعقيد الخاصة بالتدريب مرتبطة بدور ومهام الموظفين وكذلك مخاطر غس

إن الموظفين وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلح المرتبطة بعمل المؤسسة المالية فعلى سبيل المثال ف

وري يجب دجعة بيانات العمالء وتحديثها بشكل الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العمالء أو يقومون بمرا

ل عام فإن أن يحصلوا على تدريب اكثر عمقاً وتفصيالً من التدريب الذي يحصل عليه باقي الموظفين وبشك

الية أكثر برامج التدريب فعالية يجب أن تتضمن حاالت عملية ومعرفة أنظمة وإجراءات المؤسسة الم

يفية تحليلها تيبات القانونية ويجب ان تتضمن كذلك مؤشرات االشتباه وكالمعنويين والتر باألشخاصالخاصة 

و هاب أأو تمويل اإلرواالبالغ الداخلي عن العمليات المشبوهة سواء معامالت مرتبطة بغسل األموال 

 تمويل انتشار التسلح.

 مراجعة وتحديث الضوابط 

أن يتم  الضوابط المطبقة ومدى فعاليتها ويجبيجب على المؤسسة المالية أن تقوم بشكل دوري بمراجعة 

 ج التدريب :أخذ كافة العناصر التالية بعين االعتبار عند مراجعة السياسات واإلجراءات والضوابط وبرام

 والخارجي النتائج الخاصة بالمراقبة والتدقيق الداخلي  -

 حاالت االشتباه في غسل األموال الداخلية والخارجية  -

 التقييم الذاتي للمخاطر  -

 اللتزام الداخلية اتقارير مخالفات  -

 تقارير التفتيش الخاصة بالجهات الرقابية  -
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 ن معنوييأشخاص  –أمثلة عمليّة  -6

 تكون الشركة أ هي العميل في كّل األمثلة. 

العناية  دابيرفي تطبيق ت االستمرارالمستفيد الحقيقي، يتعيّن  هيكل ملكيةبصرف النظر عن بساطة أو تعقيد 

هم  ونكوني نالذي يناألشخاص الطبيعيين المستفيدأو الطبيعي الواجبة إلى حين التعرف إلى هويّة الشخص 

 أو الجهة المسيطرة. ينالحقيقي ينالمستفيد

شخاص األأو  الطبيعي هويّة الشخص علىالتعرف  المؤسسة الماليةوفي جميع الحاالت، حين ال تستطيع 

قامة عالقة عمل أو الجهة المسيطرة، ال يجب إ ينالحقيقي ينالمستفيديكونون هم الذي  ينيين المستفيدالطبيع

 تقرير العمليّات المشبوهة.رفع في  النظرأو مواصلتها ويجب 

 الملكيّة المباشرة

 

 
 

 

 

 الملكيّة غير المباشرة

 
 

 

 

 

 

 

 

الشركة أ

بالسيّد 
50%

أ السيّد 
50%

الشركة أ

 %100الشركة ب

%100الشركة ج 

السيّد أ
100%

أالّ شرط إّن تحديد المستفيد الحقيقي في هذه الملكيّة هو عمليّة مباشرة ب

د حقيقي بمثابة مالك ظاهر لمستفي يكون أيٌّ من السيّدين "أ" أو "ب" يعمل

لحال ا. ويتعيّن على المؤسسة المالية في هذه مخفية /أو جهة مسيطرة ظلّ 

جبة من هويّة السيّدين "أ" و "ب" واتخاذ تدابير العناية الوا التحقق

 الضرورية.

 

ن يقتضي تحديد المستفيد الحقيقي في هذه الملكيّة، النظر أبعد م

الك ثابة مبشرط أالّ يكون السيّد "أ" يعمل بم الشركتًين "ب" و "ج"

ظاهر لمستفيد حقيقي أو جهة مسيطرة ظّل. ويتعيّن على المؤسسة 

ير العناية اتخاذ تدابالمالية في هذه الحال التحقق من هويّة السيّد "أ" و

 .الواجبة الضروريّة
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 باشرة وغير المباشرةالملكيّة الم

 

 

 

 
 

 

 

الشركة أ

%30السيد أ  %70الشركة ب

%100الشركة ج

أالسيد 
100%

الشركة أ

%15أالسيّد   %85الشركة ب

%100الشركة ج 

السيد ذ
100%

، أ% من الشركة 100أ هو المستفيد الحقيقي بنسبة بينما السيّد 

ت بشرط أالّ يكون بمثابة مالك ظاهر لمستفيدين حقيقيين أو جها

ة وغير مسيطرة ظّل، فهو يستفيد عملياً من خالل الملكيّتين المباشر

لسيّد أ االمباشرة. ويتعيّن على المؤسسة المالية أن تتحقق من هويّة 

 لعناية الواجبة الضروريّة. إضافة إلى اتخاذ تدابير ا

 

 السيّد % في حين أنّ 15هو المالك المباشر لنسبة  أ"إذا كان السيّد "

" % من خالل الشركت ين "ب85"ذ" هو المالك غير المباشر لنسبة 

قيقيين و "ج" بشرط أالّ يكون أّي منهما مالكاً ظاهراً لمستفيدين ح

 أو جهات مسيطرة ظّل، يتعيّن على المؤسسة المالية التحقق من

بة تخاذ تدابير العناية الواجهويّة السيّد "ذ" باإلضافة إلى ا

من  الضروريّة في ظّل اعتماد المنهج القائم على المخاطر للتحقق

 هويّة السيّد "أ" مع مراعاة عوامل المخاطر األخرى مثل كونه

شخص سياسّي ممثل المخاطر، والتحقق من جنسيّته أو مكان 

 إقامته فضالً عن أي دعاية سلبيّة بشأنه. 
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 ملكيّة معقدّة

 

ً لوهو يعكس ملكيّةً مجّزأة هذا هو أكثر تعقيداً وي هيكل الملكيةال شّك في أّن  ً وإدارياً طرح تحديا وجستيّا

ريّة لكّل شخص فهم من يملك الشركة "أ" ويسيطر عليها وطبيعة العناية الواجبة الضروب بااللتزامومرتبطاً 

سائر  باإلضافة إلىيحتاج إلى التحقق من هويّتهم وين، في حال وجودهم، المعنويوأي األشخاص  معنوي

 العناية الواجبة المطلوبة. تدابير

 الي:ملكيّة الشركة "أ" هي على النحو التهيكل إّن فوباختصار، 

 الكيفيّة الملكيّة % المعنويالشخص 

 "ب" من خالل الشركتين "ه" و Z 28 السيد

 "ج" "ز" و "ب" و من خالل الشركات "ه" و X 6 + 6.25 = 12.25 السيدة

 "ج" "ز" و "ب" و من خالل الشركات "ه" و  Y 6 + 6.25 =12.25 السيد

 "ج" من خالل الشركت ين "و" و X 12.5 السيد

 = V 10.5 + 1.75 السيد

12.25 

" ط" " وي" " ول" "د" و و من خالل الشركات "ح"

 "د" و

 "د" من خالل الشركت ين "ح" و W 15.75 السيد

 "د" " وط" " وي" " وكمن خالل الشركات " Y 7 السيدة
 

الحقيقيّون من  هم المستفيدون Vوالسيّد  Yوالسيّد  Xبحكم أّن السيّدة  معقد هيكل الملكيةمن الواضح أّن 

لشركة ولو االشركة "أ" بواسطة طرٍق مختلفة. ومن هنا أهميّة التعّرف إلى جميع األشخاص الطبيعيين في 

 .على المخاطر المنهج القائم يتطلبهاالتي الشروط بموجب مطلوباً لم يكن التحقق من هويّتهم 

%، فهذا 20 بنسبةق من هويّة المستفيدين الحقيقيين هو تحقال حدأن المؤسسة المالية وفي حال اعتمدت 

 . Zيعني بديهيّاً ضرورة التحقق فقط من هويّة السيّد 

لظروف المحيطة الرقميّة بل تستوجب تحليالً وفهماً ل الحدودولكّن، إدارة المخاطر ال تقتصر على استخدام 

 بكّل حالة. 

الشركة أ

الشركة ب

40%

الشركة ه

100%

 Zالسيد 
70%

 Xالسيدة 
15%

 Yالسيد
15%

الشركة ج

25%

الشركة و

50% 

 Xالسيد
100%

الشركة ز

50%

 Yالسيد 
50%

 Xالسيدة 
50%

الشركة د

35%

الشركة ح

75%

 Vالسيد
40%

 Wالسيد 
60%

الشركة ط

25%

الشركة ي

100%

الشركة ك

80%

 Yالسيدة 
100%

الشركة ل

20%

 Vالسيد
100%
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هويّة، إالّ للتحقق من ال %20 خرين، منفرداً، شرط الـاهمين اآلوعلى الرغم من عدم استيفاء أي من المس

 أنّه يجب مراعاة االعتبارات التالية: 

  طبيعة العالقة بين السيّدةX  والسيّدX عالقة زوجيّة أو عائليّة؟(؛( 

  طبيعة العالقة بين السيّدةY  والسيّدY عالقة زوجيّة أو عائليّة؟(؛( 

  طبيعة العالقة بين السيّدةX والسيّد Yوهما يشتركان في ملكيّة عدد من الشركات؛ ، 

  حدهما أإمكانيّة أن يكون كّل ثنائي من االحتماالت أعاله يتصّرف بصورة منّسقة، أو أن يكون

زول تأالّ يتمّ الكشف عن طبيعة عالقتهما، وأن  بهدفللشخص اآلخر  ظاهرشخص واجهة أو مالك 

 الحاجة إلى التحقق من هويّتهما؛

  يد عالقة تجمع عالقة قربى بين األشخاص الطبيعيين في الشركة خاّصة إذا تعذّر تحدإمكانيّة أن

اد األسرة المجتمعات التي يجوز فيها ألفر ينطبق علىالشهرة. وهذا  أسماء القربى باالستناد إلى

 ؛أو في حالة تغيير أسماء العائلة بعد الزواج شهرة مختلفة.أسماء الواحدة استخدام 

  واعتبار، هيكل الملكية المعقدّ ير إمكانيّة تبر  ً ظر المؤسسة من وجهة نالتبرير مقبوالً ومنطقيا

 ؛المالية

 إمكانيّة وجود أسهم لحاملها؛ 

 ؛إمكانية قيام شخص قد قام بإصدار توكيل لطرف ثالث 

 عالقة القربة  لمخاطر )ويشمل ذلكلطبيعيين شخصاً سياسيّاً ممثالً لإمكانيّة أن يكون أحد األشخاص ا

 أو الشراكة مع أشخاص سياسيّين ممثلي المخاطر(؛

  ل خطراً مثّ ت دولالتحقق من جنسيّة كّل شخص طبيعي ومحّل إقامته والتأّكد مما إذا كان يأتي من

 عالياً أليٍ سبٍب من األسباب؛

 كبر من إمكانيّة أن يكون أي من األشخاص الطبيعيين حامالً لجنسيّتين تمثّل إحداهما خطراً أ

روفة في غسل وهذه واحدة من الحاالت المع بينما لم يُفصح إالّ عن الجنسيّة األقّل خطراً  األخرى،

تصنيف العميل وقد تؤدي إلى قيام المؤسسة المالية باألموال والتهرب من العقوبات المالية الدولية 

 ؛بدرجة مخاطر أقل من المفروض

  القيام بها؛طبيعة أعمال الشركة "أ" وطبيعة العمليّات التي تنوي 

  طرمخادرجة  مثلت تنتمي الى دولوإذا كانت  هياكل الملكيةمكان تأسيس كّل من الشركات في 

 أعلى؛ 

  ين ومصدر ثروة كّل من األشخاص الطبيعيين؛المعنويمصادر أموال كّل من األشخاص 

  بما  لملكيةاهيكل ين أو الطبيعيين في المعنويإمكانيّة وجود أي دعاية سلبيّة بشأن أي من األشخاص

 في ذلك صلة هؤالء بأشخاص صدرت بحقّهم عقوبات ماليّة محليّاً أو دولياً. 

 

لنظر في الظروف أن تحّكم خبرتها عند ا المؤسسات الماليةشاملةً حيث يتعيّن على  وال تعد األمثلة السابقة

 المختلفة الخاّصة بكّل حالة.

( Z)بما يتجاوز السيّد هيكل الملكية من هويّة األشخاص الطبيعيين في المالية  المؤسسةأّما درجة تحقّق 

عمالً ضرورة تطبيقها  المؤسسة المالية ترىفترتبط باإلجابة على كّل من المسائل أعاله، وأي مسائل أخرى 

 تمويل اإلرهاب المتبعة لديها.  سات وإجراءات مكافحة غسل األموال وبسيا
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لهياكل  %10 % أو5كأن تكون مثالً أقّل عند التحقق من الهويّة حد طبيق تأفضل الممارسات في تتمثّل 

أو ترى عدم  وقد تختار المؤسسة المالية أعلى مخاطرالمعقدّة أو سائر الحاالت التي تنطوي على  الملكية

درجة تكون أو أن  البدء في عالقة العمل أو االستمرار فيها في الحاالت التي يكون فيها هيكل الملكية معقداً 

ها أو قبولها أو المخاطر التي يمثلها العميل ال تتماشى مع حجم المخاطر التي تستطيع المؤسسة المالية تحمل

طر مرتفعة وليست أنها غير قادرة على أدارة المخاطر المتزايدة بشكل فعال أو حيثما تكون تكلفة إدارة المخا

 ذات جدوى.

 

 الترتيبات القانونيّة  –مثال عملي  -7

 

مختلفة احتماالت تجيز  االختصاص،الدول ودوائر التي تختلف باختالف  ،بأّن األنظمة القانونيّة بالذكرجدير 

 من أن يكون مستفيداً أو حتّى من األمناء في حين ال يجوز ذلك في الدولمنها أن يتمّكن المؤتمن في بعض 

أخرى. وقد يكون بعض الترتيبات القانونيّة مباشراً نسبياً في حين يعتبر البعض  اختصاص دول او دوائر

 اآلخر أكثر تعقيداً.

التي تنظر في إنشاء عالقة عمل مع الترتيبات القانونيّة مثل الصناديق  المؤسسات الماليةوعليه، يتعيّن على 

نوع من أنواع الترتيبات وأنّها تتمتّع  االستئمانيّة أن تحرص على أن تفهم طبيعة المخاطر المرتبطة بكلّ 

 بالمعرفة والخبرة الضروريّتين إلدارة المخاطر الناشئة عن كّلٍ منها.

االستئماني بناًء على إرشادات المؤتمن الذي تنازل عن االستفادة  ABCعلى سبيل المثال، تأسس صندوق 

االستئماني الذي تأسس على يد  ABCالحقيقيّة عن األصول أو الممتلكات من خالل إيداعها في صندوق 

 والخاضع إلدارتهم. XYZأمناء 

االستئماني  ABCاليوم هم المالك القانوني والجهة المسيطرة على أصول صندوق  XYZوبات األمناء 

للمستفيدين مع أنّه يجوز  العلياويتعيّن عليهم التعامل بما يتماشى مع عقد نقل الملكيّة وبما فيه المصلحة 

الصندوق 
االستئماني

المؤتمن

الجهة 
الحامية في 
حال وجودها

المستفيدون

XYZ األمناء

 األصول

 عمليّات تسديد األموال
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العليا يمثِّّل المصلحة بموجب نسب ملكيتهم وبما بموجب الصالحيّات االستئمانيّة أن يمارسوا سلطة  لألمناء

صرف قيمة الملكيّة الموقوفة لتمويل  المناسبللمستفيدين. على سبيل المثال، يُمكن أن يرى األمناء بأنّه من 

نفس الشاب لتمويل شراء سّيارة يجوز لهم االمتناع عن صرف األموال ل في حينبدل تعليم مستفيد شاب، 

 سريعة. 

يجوز في و يجوز تعيين المستفيدين في البداية أو في مرحلٍة الحقٍة، كما يجوز إضافة أسمائهم أو إزالتها.

ين أو ترتيبات قانونيّة )كمؤسسة خيريّة أو صندوق خيري( معنويالمستفيدين أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين أو 

أي أّن ) قد ُولدوا بعد يكون المستفيدين. كما يجوز أالّ مثل األبناء أو االحفاد اصمن األشخ3 محددة أو فئات

 .(أو حفيٍد مستقبلي إبنشمول أي  يتضمنالصندوق االستئماني قد 

ثمارات مجموعة من األصول مثل األموال النقديّة واالستعلى االستئماني  ABCصندوق  أن يشتملويجوز 

ل المثال ال وذلك على سبي ف فنيّة وغيرها من السلع القيّمة،ين وتحمعنويوالعقارات واألسهم في أشخاٍص 

 .الحصر

 ين أو اقتناء أشخاصمعنوياالستئماني، تأسيس أشخاص  ABCويجوز لألمناء، بالنيابة عن صندوق 

لشخص ا. وفي هذه الحالة، تصبح أصول ABCتفادة/الملكيّة الحقيقيّة لهم لصندوق تعود االس معنويين

 .ABCحكماً أصوالً لصندوق  المعنوي

ناية الع تطبيق تدابيرإلى  ABCتقترح إقامة عالقة عمل مع صندوق  مؤسسة ماليةوفي المثال، تحتاج 

(، والمستفيدين اء، والحامي )في حال جودهالواجبة )بما في ذلك التحقق من الهويّة( على المؤتمنين، واألمن

الكامل أو ب)بما في ذلك المستفيدين الذين يندرجون ضمن فئة معيّنة( وأي شخٍص طبيعي يُمارس الملكيّة 

سيطرة أو السيطرة بالكامل أو السيطرة الفعليّة بالكامل على الصندوق )بما في ذلك من خالل سلسلة ال

 الملكيّة(. 

عة المتغّيرة ين، والطبيمعنويأّن أصول الصندوق قد تتضمن أشخاصاً و بالصندوق المعنيّة االطرافتنّوع  إن

صوري الفصل ال باإلضافة إلىاألنواع المختلفة لوجهات استخدام الصندوق الجائزة  للصندوق فضال عن

تلك األصول، في الملكيّة بين أصول الصندوق وأصول المؤتمن مع العلم أنّه ال زال قادراً على التحّكم ب

ً تمثل  لمجرمين. ونتيجةً لالعوامل التي تجعل الترتيبات القانونيّة مثل الصناديق االستئمانيّة عنصراً جاذبا

 سسات الماليةالمؤتمويل اإلرهاب ويجب أن تضع ل األموال ورضةً بدرجٍة عاليٍة لغسلذلك، عادةً ما تعتبر ع

 المخاطر.   تلك أنظمةً وضوابط مناسبةً إلدارة

  

                                                

 

"  فإن االكتفاء بذكر التشمل تلك الفئات الحاالت التي يقوم فيها الوصي بتحديد مستفيدين بشكل عام بدال من تحديد أسماء بعينها فعلى سبيل المث 3

لمستفيدين حيث ( يعد تحديدا واضحا ل x" يعد من تلك الفئات المحددة في حين أن ذكر " أبنة الشخص أ وأبن الشخص أ للموصي xأبناء الموصي 
ن ب واألبنة ب من الميراث مثل األب األشخاصأن االكتفاء بذكر أسماء مستفيدين محددين قد يكون بمثابة النتيجة غير المقصودة لحرمان أحد 

المؤهلين ليكونوا جزءا والذين لم يولدوا بعد  األشخاصولدوا بعد أنشاء الترتيب القانوني )الوصية( ويشمل مفهوم الفئات المحددة والذين  Xللموصي 
 من الفئة المحددة عند الميالد.
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 المراجع -8

 ابق إشعار:ويجوز ألصحاب الموقع المعنيين تغييرها من دون س المثاليلي على سبيل  فيماأدرجت الروابط 

 االتحاد األوروبي

 843/2018التوجيه رقم 

 2018يونيو 

-lex.europa.eu/legal-https://eur

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN 

 

 مجموعة العمل المالي فاتف

 المستفيد الحقيقي

 2016سبتمبر 

-Ownership-Beneficial-gafi.org/media/fatf/documents/reports/G20-http://www.fatf

 2016.pdf-Sept 

 

 

 مجموعة العمل المالي فاتف

 الحقيقي واألشخاص المعنويةأفضل الممارسات حول المستفيد 

 2019أكتوبر 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-
Persons.pdf   
 

 مجموعة العمل المالي 

 إخفاء هوية المستفيد الحقيقي
 2018يوليو 

-Egmont-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-https://www.fatf

ownership.pdf-beneficial-almentConce  

 

 مجموعة العمل المالي فاتف

 غسل األموال باستخدام مقدمي خدمات الشركات والصناديق

 2010أكتوبر 

-http://www.fatf

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Money%20Laundering%20Using%20Trust%2

 vice%20Providers..pdf0and%20Company%20Ser 

 

 مجموعة العمل المالي فاتف

 التوصيات األربعون

 2019يونيو 

 

-http://www.fatf

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations

pdf.%202012  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/G20-Beneficial-Ownership-Sept-2016.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/G20-Beneficial-Ownership-Sept-2016.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Money%20Laundering%20Using%20Trust%20and%20Company%20Service%20Providers..pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Money%20Laundering%20Using%20Trust%20and%20Company%20Service%20Providers..pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Money%20Laundering%20Using%20Trust%20and%20Company%20Service%20Providers..pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
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 مجموعة العمل المالي فاتف

 إساءة استخدام األدوات المالية بما في ذلك الصناديق االستئمانية ومقدمي خدمات الشركات 

 2006أكتوبر 

-http://www.fatf

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Misuse%20of%20Corporate%20Vehicles%20i

 0Company%20Services%20Providers.pdfncluding%20Trusts%20and%2 

 

 مجموعة العمل المالي فاتف

 الشفافية والمستفيد الحقيقي

 2014أكتوبر 

-transparency-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-http://www.fatf

 ownership.pdf-beneficial 

 

 هيئة السلوك المالي:

 الجرائم المالية : دليل المؤسسات

 2019ديسمبر 

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/FC1_FCA_20150427.pdf  

 

 اللجنة المشتركة للجهات الرقابية األوروبية 

 مؤشرات عوامل المخاطر

 2017يونيو 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Fa

ctors+%28JC+2017+37%29.pdf 

 

 الهيئة المالية بسنغافورة 

 الممارسات الفعالة لمنع والحد من مخاطر إساءة استغالل األشخاص المعنوية

 2019يونيو 

-Financial-and-/media/MAS/Regulations-https://www.mas.gov.sg/

-Framework/Anti_Money-Supervisory-and-Stability/Regulatory

-Detect-to-Practices-Terrorism/Effective-of-gFinancin-the-Laundering_Countering

2019.pdf-June-Persons-Legal-of-Misuse-from-Risk-the-Mitigate-and 

 

 الهيئة المالية بسنغافورة 

 حول منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب  626دليل ارشادي للهيئة رقم 

 2015إبريل 

 

gulations%20and%20Financial%20Stability/http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Re

Regulatory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Co

untering%20the%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20N

 otice%20626%20%20April%202015.pdf 

 

 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Misuse%20of%20Corporate%20Vehicles%20including%20Trusts%20and%20Company%20Services%20Providers.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Misuse%20of%20Corporate%20Vehicles%20including%20Trusts%20and%20Company%20Services%20Providers.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Misuse%20of%20Corporate%20Vehicles%20including%20Trusts%20and%20Company%20Services%20Providers.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/FC1_FCA_20150427.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulatory-and-Supervisory-Framework/Anti_Money-Laundering_Countering-the-Financing-of-Terrorism/Effective-Practices-to-Detect-and-Mitigate-the-Risk-from-Misuse-of-Legal-Persons-June-2019.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulatory-and-Supervisory-Framework/Anti_Money-Laundering_Countering-the-Financing-of-Terrorism/Effective-Practices-to-Detect-and-Mitigate-the-Risk-from-Misuse-of-Legal-Persons-June-2019.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulatory-and-Supervisory-Framework/Anti_Money-Laundering_Countering-the-Financing-of-Terrorism/Effective-Practices-to-Detect-and-Mitigate-the-Risk-from-Misuse-of-Legal-Persons-June-2019.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulatory-and-Supervisory-Framework/Anti_Money-Laundering_Countering-the-Financing-of-Terrorism/Effective-Practices-to-Detect-and-Mitigate-the-Risk-from-Misuse-of-Legal-Persons-June-2019.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20the%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20April%202015.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20the%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20April%202015.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20the%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20April%202015.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulatory%20and%20Supervisory%20Framework/Anti_Money%20Laundering_Countering%20the%20Financing%20of%20Terrorism/Guidelines%20to%20MAS%20Notice%20626%20%20April%202015.pdf


 ة على المؤسسات المالية مصرف قطر المركزي                                                             قطاع االشراف والرقاب       

 2020 يوما – اإلرشادات                                                    اإلرهاب االموال وتمويلمكافحة غسل  إدارة

 

 

 
Page 22 of 23 

 

 

 منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

 المستفيد الحقيقيمعرفة الخاصة ب المؤشرات

 2019مارس 

toolkit.pdf-ownership-https://www.oecd.org/tax/transparency/beneficial 

 

 بنك االحتياط في نيوزيلندا

 إرشادات المستفيد الحقيقي

 2012ديسمبر 

-supervision/anti-and-/media/ReserveBank/Files/regulation-http://www.rbnz.govt.nz/

 publications/5080773.pdf?la=en-and-laundering/guidance-eymon 

 

 شبكة العدالة الضريبة 

 مؤشر السرية المالية 

 2018يناير 
https://www.financialsecrecyindex.com/  

 

 اتحاد المصارف بسنغافورة 

 فضل الممارسات وانماط إساءة االستغالل ا -األشخاص المعنوية

 2018مايو 
 practice.pdf-best-and-typologies-misuse-persons-https://abs.org.sg/docs/library/legal 

 

 

 منظمة الشفافية الدولية

 مؤشر الشفافية الدولية السنوي
https://www.transparency.org/cpi2018  

 

 منظمة الشفافية الدولية 
 من المالك الحقيقي؟. تحديد المعايير الدولية لملكية الشركات

 2019أكتوبر 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/who_is_behind_the_wheel_fix

hiping_the_global_standards_on_company_owners 

 

 وزارة االعمال والطاقة والصناعات االستراتيجية بالمملكة المتحدة

 ورقة بحثية بشان المستفيد الحقيقي من الشركات والكيانات االعتبارية األخرى 

 2016نوفمبر 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565095

 paper.pdf-discussion-transposition-directive-laundering-money-4th-38-16-sbei/ 

 

 مجموعة ولفسبرغ

 األسئلة المتكررة بشأن المستفيد الحقيقي

 2012مايو 

-Beneficial-on-FAQs-principles.com/pdf/faq/Wolfsberg-http://www.wolfsberg

 2012.pdf-May-Ownership 

 

 

https://www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf
http://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/regulation-and-supervision/anti-money-laundering/guidance-and-publications/5080773.pdf?la=en
http://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/regulation-and-supervision/anti-money-laundering/guidance-and-publications/5080773.pdf?la=en
https://www.financialsecrecyindex.com/
https://abs.org.sg/docs/library/legal-persons-misuse-typologies-and-best-practice.pdf
https://www.transparency.org/cpi2018
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/who_is_behind_the_wheel_fixing_the_global_standards_on_company_ownership
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565095/beis-16-38-4th-money-laundering-directive-transposition-discussion-paper.pdf
http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/faq/Wolfsberg-FAQs-on-Beneficial-Ownership-May-2012.pdf
http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/faq/Wolfsberg-FAQs-on-Beneficial-Ownership-May-2012.pdf
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 المقدمة

 من احكام كل من إطارتقرأ هذه االرشادات في  -1

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمكافحة  2019لسنة  20القانون رقم  -

 لمكافحة اإلرهاب  2019لسنة  27القانون رقم  -

  2019لسنة  20المفسرة للقانون رقم  2019( لسنة 41رقم ) ةالتنفيذي ةالالئح -

الصادرة للمؤسسات لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التعليمات التنفيذية  -

  2019ديسمبر  المالية في

 2020االرشادات التكميلية الصادرة للمؤسسات المالية في ابريل  -

وافضل الممارسات ( فاتف)توصيات ودراسات وبيانات مجموعة العمل المالي  -

 الدولية

 2019في سبتمبر غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمكافحة  2019لسنة  20صدر القانون رقم  -2

الواجبة على كل مؤسسة  اتمفسرة لاللتزام 2019( لسنة 41وصدرت الئحته التنفيذية رقم )

تقييم من خالل التطبيق الكامل للمنهج القائم على المخاطر ومالية على نحو واضح ومحدد 

يزاولها هؤالء العمالء ومدي تناسب مخاطر المنتجات في  واألنشطة التيمخاطر العمالء 

و التي تعمل بأنشطة تجارية الئهم خاصة الكيانات االعتبارية أمع نوعية عمكل مؤسسة مالية 

التي ترتبط بالتعامل مع دول ذات و أذات طبيعة خاصة كالتي تتعامل مع النقد بشكل مكثف 

  مخاطر معينة.

للمخاطر كما  التقييم الوطنيغسل األموال وتمويل اإلرهاب اللجنة الوطنية لمكافحة أنجزت  -3

وانتهت  على مستوي المؤسسات المالية للمخاطر قطر المركزي تقييم قطاعياتم مصرف 

الثمينة واألحجار الكريمة والذهب مع تعامالت تجار المعادن هذه التقييمات الرتباط 

المؤسسات المالية لدرجة معينة من المخاطر تستلزم من المؤسسات المالية ادارتها بكفاءة 

 كن ان تنتج من هذه التعامالت.للحد من أي اثار سلبية عليها يم
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 الهدف

 -المعنية ألغراض:  المالية للمؤسسات الهامة المعلومات توفير على االرشادات هذه تساعد

 يخص فيما الفعالة الممارساتو العالمية والتوجهات االتجاهات أحدث التعرف على 

 المرتبطة والمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلح مكافحة

 والذهب. الكريمة واالحجار الثمينة بالمعادن

  لتطبيق المنهج القائم  فعالةتصميم وتطبيق أنظمة وضوابط مساعدة المؤسسات المالية على

 المؤسسات الماليةأنشطة وخدمات استغالل  مخاطرمن  الحد على المخاطر بهدف

المرتبطة باألحجار الكريمة والمعادن النفيسة في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب او 

  .تمويل انتشار التسلح

حيث أنها تمثل توضيحاً  استعراض جميع السيناريوهات الممكنة التعليمات االرشاديةتتضمن هذه  الو

السياسات واإلجراءات  تضعأن  المؤسسات الماليةعلى  ، ويجب ألفضل الممارسات المالية الممكنة

واألنظمة والضوابط الخاّصة بها في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بحسب ما يتناسق 

 مع طبيعة عملها ونطاقه ودرجة تعقيده.  

 

تمويل اإلرهاب أو سائر التشريعات و وال تحّل اإلرشادات محّل قانون مكافحة غسل األموال

التي مسؤولةً عن االمتثال ألحكام التشريعات  المؤسسات الماليةبقى توذات الصلة في دولة قطر 

 .ملهاعتحكم إطار 
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التزامات المؤسسات المالية عند تأسيس عالقات العمل مع تجار المعادن الثمينة  -أوال

 .واألحجار الكريمة والذهب

ط بعالقات عمل وهذه عند االرتباالتزامات محددة على المؤسسة المالية  2019لسنة  20حدد القانون رقم 

 -االلتزامات تتلخص في العناصر التالية: 

  في كافة مراحل عالقة العمل بين المؤسسة المالية على المخاطر  القائمتطبيق المنهج

 وعمالئها.

 اتخاذ كافة المؤسسة المالية التي تلزم متطلبات اعرف عميلك وتدابير العناية الواجبة  تطبيق

عند تقييم مخاطر العمالء خاصة حسب نوع النشاط االقتصادي اإلجراءات المناسبة 

وايالء عناية واجبة مشددة للعمالء من األشخاص والكيانات التي تمثل درجة  ،للعمالء

 .مرتفعة من المخاطر كتجار المعادن الثمينة واالحجار الكريمة

 عرف على المستفيد الحقيقي من عالقة العمل إجراءات التبتطبيق المؤسسات المالية  إلزام

 .المعنويةخاصة للكيانات 

 م مؤشرات وانذارات لنوعية المخاطر التي يمكن ان تنتج من عالقات العمل ااستخد

 .أحد القواعد األساسية إلدارة المخاطر من عالقات العمل مع العمالء باعتبارها

 -التهديدات التي تواجه المؤسسات المالية لمثل تلك النوعية من األنشطة:  - ثانيا  

وبيعها  شراؤها يتم نأ يمكن الكريمة االحجار وكذلك والبالتين والفضة الذهب مثل الثمينة المعادن أن -

  .الزمن مرور مع بقيمتها تحتفظأنها  كما العالمية االسواق فيبسهولة 

ً  أثرها اقتفاء أو المعامالت هذه تتبع أن -  . قد يكون صعبا

 عبر األموال نقل وراء يسعي لمن الذهبأن هذه السلع يمكن استخدمها كوسيلة للتبادل والمتاجرة خاصة  -

 . المالي النظام في شرعي غير بشكل اموال متحصالت وادخال الحدود

 الكريمة حجارواأل المعادن من غيرهب مقارنة قطر في به االتجار يتم نفيس معدن أكثر هو الذهب ويعدهذا 

 . األخرى
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 ( Red Flagsاستخدام العالمات التحذيرية وتحديد مؤشرات المخاطر ) -ثالثا  

مرتبطة ال المخاطر فهم ىعل تساعدهم التيالفنية الكافية  الخطوات اتخاذ المالية المؤسسات على يجب -

 -لتالية: حال ظهور أي من المؤشرات ا منها والحد الكريمة والذهب واالحجار الثمينة المعادنبتجارة 

 المتعارف غير المعامالت من نمط إجراء وأ معتاد غير بشكل تحويل عملب العمالء أحد قيام 

 ) مثل إيداعات أو سحوبات نقدية كبيرة أو طلب التعامل بالذهب( حسابه خالل من اهعلي

 .منطقي سبب إبداء دون

 مع تتناسب ال وأ عمله مجال عن طبيعتها في تختلف معامالت بإجراء العمالء أحد قيام 

 هذه بإجراء قيامه انيبرر ال عمله طبيعة او العميل دخل) المثال سبيل على المادي وضعه

 .(المعاملة

 بين اموال )تحويل العمليات او العملية هذ اجراء عند للعميل منفعة او جدوى يوجد ال 

( العميل بحسابات مرتبطة شركات حسابات عبر حسابة من اموال نقل او مرتبطة حسابات

 كأفراد عائلته أو أشخاص مقربين منه.

 وال يمارس نشاطاته في الدولة المرخص بها العمل  معنويةالعميل شخصية  أن يكون

 .لشركته

  قيام العميل بشراء متكرر لسبائك ذهبية أو غيرها من المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة

 اشى مع طبيعة نشاط العميل ومصادر دخله.بمبالغ كبيرة  ال تتم

  شراء سبائك ذهبية أو غيرها من المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة باستخدام شيكات

 مصرفية إلخفاء مصدر األموال أو المستفيد الحقيقي.

 تستخدم متكررة يداعاتإ الحساب تلقي  ً االحجار و الثمينةالمعادن الذهب  شراء فيالحقا

 .الكريمة

  استخدام االعتمادات المستندية وخطابات الضمان الستيراد الذهب والمعادن الثمينة

 واالحجار الكريمة بقيم قد تكون أقل من قيمتها الحقيقية.

 واجهه شركات المالية المعاملة طرفي كال أن يكون (Front Companies )او 

 .وهمية شركات

 



 
 

 

 

 

 

6 

 سلوك اي فيعند الشك  العناية الواجبة المشددةتدابير تطبيق ب المالية المؤسسات تقوم نأ يجب -

 االسباب إلى كالسلو هذا افتقر أو للعميل السابقة للسلوكيات طبقا همحل في ليس وأ معتاد غير

 عملية اي عن القطرية المالية المعلومات وحدة بالغوإ التجارية راضاالغ حيث من المنطقية

 .فوراً  مشبوهة
 

 المالي العمل مجموعة رشاداتمؤشرات المخاطر يمكن الرجوع إلى إلمزيد من المعلومات حول 

 .(بالذهب المرتبطةغسل األموال وتمويل اإلرهاب  مخاطربـ)الخاصة 

 الجرائم المالية المرتبطة بالمعادن الثمينة واالحجار الكريمة والذهب -رابعا  

 األموال غسل في ادوار عدة افيه واالتجار الذهباالحجار الكريمة وو الثمينةالمعادن  لعبت نأ يمكن

 :المجال هذا في الجرائم متحصالت غسل في تستخدم التي االساليب ألشهر توضيح يلي فيماو

 أو غيرها  جرائمتلك ال ارتكاب عن الناتجة المتحصالت باستخدام الجرائم مرتكبي قيام

 مشروعة بطرق الذهباالحجار الكريمة وو الثمينةالمعادن  وبيع شراء في من الجرائم

 الذهبما مثل  معدن مصدر في التحكم ويمكنهم موالهمأ لمصدر شرعية صفة واضفاء

 .اخرى اموال مع المتحصلة االرباح واخفاءألحد المناجم  يقانوال غير ستغاللالا مثل

 حدأ قيام عند اقيمته لنقل كوسيلة الذهباالحجار الكريمة وو الثمينةالمعادن  استخدام 

 في يحدثمثلما  شرائهااو  اهلبيع ةضحاو مالية معامالت سجل وجود بتجنب االطراف

 .الفساد حاالت

 الذهباالحجار الكريمة وو الثمينةالمعادن  إلى شرعية غير أموال متحصالت تحويل 

 . إلخفاء المصدر األصلي لها

 يمكن مما طويلة لسنوات الذهباالحجار الكريمة وو الثمينةالمعادن  بقيمة االحتفاظ 

 .المالي النظام إلى شرعي بشكل األموالهذه  دخالإ يعيد نأ من الجريمة مرتكب
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 ىعل القائمة األموال غسل انظمة في الذهباالحجار الكريمة وو الثمينةالمعادن  استغالل 

 فواتير باستخدام او وهمية وشراء بيع عمليات بعدة القيام طريق عن المتاجرة عمليات

 .اخرى إلى دولة من األموال تحويل لتبرير الفعلية القيمة عن تزيد أو قلت وشراء بيع

 

 ت الحد من المخاطر إجراءا -خامسا  

االحجار و الثمينةالمعادن  استغالل لمنع المناسبة التدابير اتخاذ المعنية المالية المؤسسات على يجب

 :ما يلي التدابير هذه وتتضمن. االنشطة هذه من والحد فيهم االتجار او الذهبالكريمة و

 علي وتشمل الواجبة والعناية العمالء هوية لتحديد فعالة اجراءات: 

 .البنكية حساباته وكافة الواحد العميل هوية تحديد -

 العميل كان ما حالة في خاصة للعميل التابعين المستفيدين هوية من التحقق -

 .منطقي ىمغز وأ هميةأ ذات معامالت لديها ليس اعتبارية شخصية

 حسابه خالل من اجراءها المتوقع والمعامالت العمالء عمل طبيعة وفهم دراسة  -

 .المستقبل في

اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة وفق درجة المخاطر على العمالء الذين  -

 .يمارسون أنشطة االتجار في المعادن الثمينة واالحجار الكريمة والذهب

 آلية رقابةتفعيل  ذلك يتضمن ان يمكنو المشبوهة المعامالت راقبةم: 

 مع تتماشي ال اعتيادية غير معامالت اكتشاف عند النظام في آلي تنبيه ادخال -

 .السابقة معامالته او العميل مخاطر حجم

 .سحبها او ايداعها تم متكررة كبيره مبالغ اكتشاف -

 .مرتبطة حسابات مجموعة بين اجريت متكررة معامالت عده تحديد -
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 المراجع

 مجموعة العمل المالي 
لحتوصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التس  

2019 نسخة يونيو  
Financial Action Task Force  

International Standards on Combating ML and the Financing of Terrorism & Proliferation 
(The FATF Recommendations)  

Updated June 2019  

https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf  
 

 مجموعة العمل المالي 
منهجية تقييم االلتزام الفني بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي ومدى فعالية أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل 

 اإلرهاب 

2019تحديث أكتوبر   

Financial Action Task Force  
FATF Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and 

the effectiveness of AML/CFT Systems (The FATF Methodology) Updated October 2019  
https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf  

 
 مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ونقاط الضعف المرتبطة بمعامالت الذهب

FATF Money Laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated 
with Gold 
 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-risks-vulnerabilities-associated-
with-gold.pdf 

 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold.pdf
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