
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدليل اإلرشادي

 المشبوهة العملياتبشأن اإلبالغ عن 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول  المحتويات



2 

 

 2 ................................................................................................................................................. المقدمة: أوال

 3 ........................................................................................................................... باإلبالغ الملزمة الكيانات:  ثانيا

 3 ............................................................................................................................................ المالية المؤسسات.  أ

 4 ..................................................................................................................... المحددة المالية غير والمهن األعمال-ب

 5 ............................................................................................................................. للربح دفةالها غير المنظمات  -ج

 6 ..................................................................................................................... المشبوهة العمليات عن اإلبالغ: ثالثا

 6 ............................................................................................................................. المشبوهة العمليات تحديد كيفية. أ

 7 ............................................................................................................................. المشبوهة العمليات مؤشرات. ب

 7 ......................................................................................................... المشبوهة العمليات عن اإلبالغ متطلبات: رابعا

 7 .................................................................................................................... المشبوهة العمليات عن اإلبالغ نموذج. أ

 9 ............................................................................................................................... اشتباه تقرير رفع يجب متى. ب

 9 ......................................................................................................................... االشتباه تقرير يرفع أن يجب من. ج

 10 ..................................................................................................................................... باهاالشت تقرير محتوى. د

 10 ................................................................................................................................االشتباه تقرير تقديم كيفية. هـ

 11 ................................................................................... المالية المعلومات وحدة من الصادرة المعلومات طلبات: خامسا

 11 ............................. والتنبيه المالية المعلومات وحدة من المعلومات طلبات على الرد أو اشتباه تقرير بتقديم االلتزام عدم :سادسا

 12 ....................................................................................................... المالية المعلومات بوحدة االتصال كيفية: سابعا

 12 ............................................................................................................ المشبوهة العمليات مؤشرات -( أ) الملحق

 22 ............................................................................ االشتباه تقرير/ المشبوهة العمليات عن اإلبالغ نموذج –( ب) الملحق

 22 .................................................................................................................................. المالية المعلومات وحدة

 22 ................................................................................................................. المشبوهة العمليات عن اإلبالغ نموذج

 

 مقدمةالأوال: 

والمهن غير المالية تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي لمساعدة الكيانات الملزمة باإلبالغ واألعمال 

المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح )"الكيانات المبلّغة"( على تلبية التزامات اإلبالغ عن 
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( لسنة 4طبقا" للقانون رقم )أي معاملة يشتبه عالقتها بأنشطة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

وال وتمويل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )"قانون مكافحة غسل األمم ل2010

 (."اإلرهاب

 برفع غةالمبلّ  الكيانات التزاموحدة المعلومات المالية القطرية )"الوحدة"( على  وتحرص

  . في مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب نظرا لدورها الحيوي الجودة عالية  تقارير

 اإلبالغالكيانات الملزمة ب ثانيا: 

 ينبغي على ،لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب م2010لسنة ( 4)لقانون رقم لاستنادا 

المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح 

فيها إبالغ الوحدة، دون تأخير، بأي معامالت مالية أو أي محاوالت للقيام بهذه ن يوالعامل

باه في أن أو توفرت لديها مؤشرات لالشت المعامالت بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت

أموال تشكل متحصالت جريمة أو لها صلة أو ارتباط بتمويل على هذه المعامالت تتم 

اإلرهاب أو يُعتزم استخدامها في ارتكاب أفعال إرهابية من قبل منظمات إرهابية أو أشخاص 

 يمولون اإلرهاب .

 

 

 

 

 المؤسسات المالية.  أ

العمليات التالية لصالح  أوتجاري نشاط أو أكثر من األنشطة  أي شخص يزاول كعمل 

 :هالعميل أو بالنيابة عن

 .السداد كالخدمات المصرفية الخاصة إلعادةقبول الودائع وغيرها من األموال القابلة  -1

 اإلقراض.-2

 .التمويلي التأجير -3

 .ذات القيمة األشياء أوتحويل النقود  -4
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والشيكات السياحية  ،بطاقات االئتمان والسحب والشيكاتوسائل الدفع ك إصدار -5

 .إدارتها أو لكترونيةإلا واألموالوالحواالت المالية والشيكات المصرفية 

 .االلتزامات والضمانات المالية -6

 اإليداعفي أدوات السوق المالية كالشيكات والكمبياالت وشهادات  االتجارالتداول أو  -7

صرف األجنبي وأدوات صرف العملة وأسعار الفائدة والمؤشرات والمشتقات المالية وال

 .للتحويل وعقود السلع المستقبلية واألوراق المالية القابلة

 بهذهالمشاركة في إصدارات األوراق المالية وتوفير الخدمات المالية المتعلقة  -8

 .اإلصدارات

  .ارة المحافظ الفردية أو الجماعيةإد يتول -9

 .إدارتهاأو األوراق المالية السائلة بالنيابة عن الغير أو  حفظ النقد -10

 .ها أو تشغيلها بالنيابة عن الغيراستثمار األموال أو النقود أو إدارت -11

مين المتصلة أمين على الحياة وغيرها من أنواع التأتغطية أو إصدار وثائق الت -12

 .مينأباالستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد الت

 .ل النقود أو العمالتتبدي -13

الوزراء بناء على  نشاط أو عملية أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس أي -14

 .الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب اقتراح اللجنة

 

 األعمال والمهن غير المالية المحددة-ب

أو كالهما سماسرة العقارات متى باشروا معامالت تتعلق ببيع أو شراء عقارات  -1

  العمالء.  لصالح

متى شاركوا في معامالت نقدية مع ، عادن النفيسة أو األحجار الكريمةتجار الم -2 

  ( خمسة وخمسين ألف لاير على األقل.55,000تعادل قيمتها )عمالئهم 

المحامون والموثقون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو المحاسبين . 3

ارسون مهنتهم بشكل حر أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في سواء كانوا يم
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شركات متخصصة وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعامالت لصالح عمالئهم فيما 

 يتعلق بأي من األنشطة التالية:

 .شراء أو بيع العقارات -أ

 .األخرى هالمالية أو أصول هإدارة أموال العميل أو أوراق -ب 

 .توفير أو حسابات األوراق الماليةة الحسابات المصرفية أو حسابات الإدار -ج

 .دارة الشركات أو الكيانات األخرىتنظيم المساهمات في إنشاء أو تشغيل أو إ -د

 .عتبارية أو الترتيبات القانونيةإنشاء أو تشغيل أو إدارة األشخاص اال -ه

 .بيع أو شراء الكيانات التجارية -و

ستئمانية والشركات األخرى وذلك عند إعدادهم االت الشركات والصناديق مقدمو خدما -4

 أو قيامهم بمعامالت لصالح العميل على أساس تجاري وتشمل هذه الخدمات :

 .االعتباريةوكيل مؤسس لألشخاص  بصفتهالعمل  -أ

مدير أو أمين شركة أو شريك  بصفتهخر للعمل آأو الترتيب لشخص  بصفتهالعمل  -ب

 أخرى .اعتبارية  بأشخاصكة أو منصب مماثل فيما يتعلق في شرا

توفير مكتب مسجل أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان إداري إلحدى  -ج

 الشركات أو ألي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني أخر.

خر للعمل بصفة أمين ألحد الصناديق االستئمانية آالعمل بصفته أو الترتيب لشخص  -د

 المباشرة .

وكيل مساهم لصالح شخص  بصفتهأو الترتيب لشخص أخر للعمل  بصفتهالعمل  -هـ

 أخر .

من رئيس مجلس الوزراء بناء  مهنة أخرى يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار عمل أو أي -5

 .اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابعلى اقتراح 

 حغير الهادفة للرب اتالمنظم  -ج
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ي أو منظمة تقوم بجمع أو صرف أموال ألغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو إي كيان قانون

 تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأي  نوع أخر من أنواع األعمال الخيرية .

 

 ثالثا: اإلبالغ عن العمليات المشبوهة

بأي دون تأخير، إبالغ وحدة المعلومات المالية، با المبلغة والعاملون فيه الكياناتتلتزم 

إذا اشتبهت قيمتها، بصرف النظر عن ، معامالت مالية أو أي محاوالت للقيام بهذه المعامالت

 : أو توفرت لديها أسس معقولة لالشتباه في أن

 ل متحصالت جريمة.أموال تشكّ على تتم هذه المعامالت   . أ

أفعال إرهابية  أو لها صلة أو ارتباط بتمويل اإلرهاب أو يعتزم استخدامها في ارتكاب - أ

 من قبل منظمات إرهابية أو أشخاص يمولون اإلرهاب.

 ضمن إطار غةلكيانات المبلّ ل بحسب ما يبدو معقوالد "األسس المعقولة لالشتباه" حد  تُ 

  . في هذا المجال واألنظمة السائدةالعمل المعتادة والظروف ممارسات 

  العمليات المشبوهةأ. كيفية تحديد 

معقولة لالشتباه في  أسسا ت المالية أو محاوالت القيام بهذه المعامالتمعاماليكون للقد 

 معين . ال يوجد حدّ بصرف النظر عن قيمتهاارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب 

 تبدو غير مهمةالمعاملة المشبوهة على عدة عوامل  قد تنطويمشبوهة، وعن معاملة  لإلبالغ

في أن المعاملة مرتبطة واالشتباه تثير الشك  عوامل مجتمعة قدوإنما كافة هذه ال، بحد ذاتها

 .أو تمويل إرهابو/محاولة ارتكاب جريمة غسل أموال بارتكاب أو 

إرهاب عندما تثير المعاملة ل أموال أو تمويل غسعملية ب مرتبطة المعاملة ، قد تكونبشكل عام

 وأالشعور بعدم االطمئنان  أو  فالشكوك أو التساؤالت أو المخاو)أو سلسلة من المعامالت( 

 .ثقةال

في تقييم  أساسيا عامالالمعامالت، ب محاوالت القيامأو المعامالت تتم فيه السياق الذي  يعتبر

على الكيانات  ينبغيإلى آخر.  ، ومن عميلنشاط تجاري إلى آخرمن  السياق يختلفو. االشتباه

المتبعة  المعتادةات الممارس يندرج ضمن إطارو بحسب ما يبدو مالئماغة تقييم المعامالت المبلّ 

 متوافقةالمعامالت  وحين ال تبدوبعمالئها. معرفتها  مستوى علىأيضا ، وبناًء في مجال عملها

قد يشكل المعتادة، أو مع الممارسات  والمعلومات التي صّرح بها الشخصيلعميل املف مع 
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أن المعامالت لالشتباه ب كافية عقولةم أسسهناك  تحديد ما إذا كانذلك عامال ذات الصلة ل

 .ل األموال أو تمويل اإلرهاببغس مرتبطة

بما في ذلك   ،ل ذات الصلةللعوام ومنطقي تقييم معقول على االشتباهتقييم  يرتكزيجب أن 

، وليس ر أن السلوك مشبوه. تذكّ وسلوكياته تهوخلفي، ه الماليتاريخالعميل، وعمل نوع معرفة 

 النظر في ينبغيمما يعني أنه . أكثرأو  إلى عامل واحد االشتباهن يستند يمكن أو، األشخاص

 .المعامالتبالمعاملة أو بجميع الظروف المحيطة 

 

 العمليات المشبوهةمؤشرات ب. 

ت المبلّغة على تقييم ما إذا كان الكيانا التي ستساعدمرفق في الملحق )أ( قائمة بالمؤشرات 

 .باه أم المعقولة لالشت أسساً لمعامالت ل

 العمليات المشبوهةليست حصرية. يمكن أن تحدد الكيانات المبلّغة  هذه قائمة المؤشراتإن 

باالستناد إلى معايير  مرتفعة المخاطراألفراد والكيانات القانونية والمعامالت  تشتمل علىالتي 

 أخرى أو مؤشرات معروفة لغسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو الجريمة األصلية.

 

 

 

 

 العمليات المشبوهةرابعا: متطلبات اإلبالغ عن 

 نموذج اإلبالغ عن العمليات المشبوهة أ. 

 المعلومات الماليةإلى وحدة  العمليات المشبوهةتقارير عن  رفعغة على الكيانات المبلّ  ينبغي

 (.الملحق ب) االشتباه/ تقرير العمليات المشبوهة اإلبالغ عنذج باستخدام نمو
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 وإدخال تقرير االشتباهفي  الواردة /الخاناتجميع الحقول تعبئةغة الكيانات المبلّ  ينبغي على

في  األطراف/ أو الكيانات األفراد ووعن ، عن نوع االشتباهالمتوفرة لديها معلومات ال بدقة

 :على النحو التالي، للتجميد خاضعةا إذا كانت األموال وم، المعامالت

 وال أو تمويل اإلرهاب؟بغسل األم يتعلق االشتباههل    (1

 أمر تجميد محتمل؟هل تخضع األموال ألمر تجميد أو  (2

، بما  المبلّغو / أو الكيانات التي حصل عليها الكيان  لألفرادالبيانات الشخصية   (3

 البياناتصحيحة وغيرها من السماء القانون واألنظمة المعمول بها )األيتماشى مع 

والبطاقة الشخصية، ، مثل تاريخ الميالد ، ميلالرئيسية المتوفرة عن العالتعريفية 

 والعناوين وأرقام الهاتف(. 

الت ، والحواغ عنها )بيع وشراء العمالتالمبلّ  العمليات المشبوهةمعلومات كافية عن  (4

 الواردة والصادرة، وأي معامالت مالية أخرى(. 

 ذات الصلة الجريمة األصلية تحديداالشتباه.  أساسالمؤشر المستخدم و بوضوح  ذكر (5

 إذا كانت معروفة.

ذات الصلة، وتاريخ  )اسم الحساب والمعلومات العمليات المشبوهةأدلة على  ذكر (6

 االشتباه(.أخرى قد تدعم أساس  مستندات، وأية المعاملة

 .العمليات المشبوهةمن الحقيقي د المستفيد تحدي (7

ى سبيل المثال شركاء ، علما بينهم والعالقات في المرتبطينتحديد الكيانات واألفراد  (8

في األطراف ألفراد للكيانات وا األعمال أو أفراد األسرة. األسماء الصحيحة

 .المعامالت

المشتبه به  أو ال يكون يكونقد ف. "المشتبه بهشخص ال " على أساس االشتباهتقارير  تُرفع

العمليات عدد إلى  تقرير االشتباهلفي الحقل السردي اإلشارة  الكيان المبلّغعلى ينبغي عميال. 

 إلى إرسالهم ث ،( Excelإكسل ) ملففي  قدم تفاصيل المعاملة بشكل منفصل، وأن يالمشبوهة

 تقرير اشتباه. ملحق لك وحدة المعلومات المالية

نموذج  تقديمبعد رفع تقرير اشتباه أولي حول موضوع اشتباه معين، ينبغي على الكيان المبلّغ 

إذا أما . بنمط مشابهفي إجراء المعامالت المشتبه به استمر  حال وذلك فييوما،  30إبالغ كل 

يشير  تقرير اشتباهتقديم  غالمبلّ على الكيان  ينبغي، ن إجراء المعامالت بنمط المشابهتوقف ع

أي يرفع بعد ذلك لن  هتوقف عن إجراء المعامالت بطريقة مشبوهة وأن فيه إلى أن المشتبه به

 تقارير اشتباه بشأنه.
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أن المعاملة إلى ، ر اشتباه الحق يرتبط بالمشتبه بهالمبلّغ اإلشارة في أي تقريكيان ي على الينبغ

 الرقم الشتباه السابقة، وذلك عبر إدخالبتقرير اشتباه منفصل عن تقارير ا مرتبطة المشبوهة

 .المرجعي للمعاملة المشبوهة في تقرير االشتباه

 ب. متى يجب رفع تقرير اشتباه

لإلبالغ المالية  المعلوماتوحدة  رفع تقرير اشتباه دون إبطاء إلىغة الكيانات المبلّ على  ينبغي

يام بهذه المعامالت. بالنسبة لتقارير االشتباه مالية مشبوهة أو أي محاوالت للق تعن أي معامال

أيام  (3ثالثة ) الكيانات المبلّغة تقرير االشتباه خالل، تقدم المعاملة إجراء بعد التي يتم رفعها

أسس معقولة لالشتباه  يوجد أنه أن المعاملة مشتبه بها أو  من تاريخ تحديد كحد أقصىعمل 

 بنشاط إجرامي.  مرتبطةأن المعاملة ب

من قبل منظمات مرتبطة أو تستخدم في أعمال إرهابية أو  المعاملةشتباه في أن الاعند 

أن تحديد المؤسسة المالية بمن ساعة  24خالل  ينبغي عندها رفع تقرير االشتباه، إرهابية

 .مشبوهة المعاملة

 ، على النحو التالي:  المحددةفترة اإلبالغ  ضمن من ال تُحتسب أيام العطل

 .(عطلة نهاية األسبوع )الجمعة والسبت (1

 .الرسمية الوطنية العطل (2

 (. عطلة خاص على الصعيد الوطني)يوم  معلن عنها رسميا في الدولة وطنيةأي عطلة  (3

تنفيذ بطلبًا من أحد العمالء  المبلّغلقى الكيان ، عندما يتمحاوالت القيام بالمعامالتلنسبة لباأما 

أموال بغسل  أو نشاط إجرامي و/تتعلق بعائدات املة في أن المع الكيانعندها شتبه ، ويمعاملة

ي ينبغ، إرهابيةمن قبل منظمات إرهابية أو أعمال أو سيتم استخدامها في  ،إرهابتمويل أو 

بأن المؤسسة المالية تحديد ساعة من  24خالل  االشتباهرفع تقرير  على الكيان المبلّغ

 .أقرب، أيهما لها أول يوم عمل، أو في المعامالت مشبوهة

 ج. من يجب أن يرفع تقرير االشتباه  

، أو نائبه، بإعداد تقرير االشتباه  (MLRO) أن يقوم مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ينبغي

 .الممثل المخول بحسب األصول عن الكيان المبلّغ أو
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ينبغي على الكيان المبلّغ تزويد وحدة المعلومات المالية بتفاصيل االتصال الخاصة بـمسؤول 

اإلبالغ أو نائبه أو الممثلين المخولين. على الكيان المبّلغ إبالغ وحدة المعلومات المالية عند 

 .الممثلين المخولين و و/ أ و نائبهمسؤول اإلبالغ، أتغيير 

 

 

 تقرير االشتباه  محتوىد. 

جميع العوامل أو الظروف غير  ،قدر اإلمكان وبوضوحشرح غة أن تعلى الكيانات المبلّ  ينبغي

أكبر  وتوفير، إرهابوجود نشاط غسل أموال أو تمويل إلى االشتباه في  هاالتي دفعت المعتادة

 :على سبيل المثال، االشتباه لديها من التفاصيل ذات الصلة لدعم سبب قدر ممكن

 يتعلق بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب؟ االشتباههل  (1

 أمر تجميد محتمل؟ هل تخضع األموال ألمر تجميد أو (2

 محلالفرد و / أو الكيان بشأن  سابقا تباه ذات الصلة التي تم رفعهاشتقارير االتوفير  (3

  تقرير االشتباه. 

العمليات تسهيل النشاط أو  المساهمة في افجميع األطر معلومات عنتوفير  (4

 .المشبوهة

بالترتيب الزمني حسب التاريخ  ذات الصلةتحديد جميع الحسابات والمعامالت  (5

 .والمبلغ

وتوفير ، المشتبه به أو المشتبه بهم التي يعتمدها المعروفة وسائلالعمليات والوصف  (6

 .النشاط المشتبه به عن كامال اكان شرحقدر اإلم

غة بأن النشاط أو المعاملة غير قانونية أو الكيانات المبلّ  سبب تحديدالتفصيل شرح ب (7

 .مشبوهة

 تقرير االشتباه تقديم هـ. كيفية

لوحدة المعلومات  اإللكتروني اإلبالغ نظام رير االشتباه عبرتق غة تقديمالمبلّ على الكيانات 

 المالية. 

وحدة تقرير االشتباه إلى  تقديم عندهاب يج، غير متاحةإذا كانت خدمة اإلبالغ اإللكتروني 

 :على النحو التالي مندوب/ بواسطة ساعيالمعلومات المالية 
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 ، الطابق الثامن11المبنى ، مجمع مكافحة الجرائم االقتصادية

  1234 ص ب.  ،قطر - ،  الدوحة810، رقم شارع البلدية 

 ة من وحدة المعلومات المالي الصادرة معلوماتالطلبات خامسا: 

حدة المعلومات المالية لوعلى أنه يحق م 2010 لسنة (4)من القانون رقم  (15)تنص المادة 

كيان أو شخص خاضع الحصول على المعلومات التي تراها الزمة ألداء وظائفها، من أي 

 .ويتعين تقديمها خالل المدة الزمنية التي تعينها الوحدة وبالشكل الذي تحدده اللتزام اإلبالغ

أحكام هذا القانون، أن  بااللتزامات الواردة بموجبمبلّغ كيان ة في حال عدم التزام أي وللوحد

 تخطر الجهة الرقابية المعنية بذلك .

المعلومات التي تتلقاها من وحدة  اتغة أن تمتثل لطلبعلى الكيانات المبلّ وعليه، ينبغي 

ل األموال أو تمويل بغس مرتبطةالتي قد تكون  أو العمليات المشبوهةبشأن  المعلومات المالية

 .اإلرهاب

 منتقرير اشتباه أو الرد على طلبات المعلومات  تقديمااللتزام بعدم  سادسا:

  تنبيهالو وحدة المعلومات المالية

 االشتباه. تقديم تقارير المتعلقة بالتزاماتعدًدا من الجرائم م 2010 ( لسنة4)يحدد القانون رقم 

 :الجرائم الرئيسيةوتتضمن 

 المعلومات المالية؛ و وحدة رفع تقرير اشتباه إلى االمتناع عن – 5المادة  (1

تنبيه العميل أو المستفيد أو أي طرف ثالث، غير الجهات المختصة  - 39المادة  (2

بموجب القانون، بأن هناك تقريرا سيجري أو يجري أو سبق تقديمه إلى 

و بأن هناك أ ،الوحدة بوجود شبهة غسل لألموال أو تمويل لإلرهاب

 تحريات تجرى أو أجريت عن غسل لألموال أو تمويل لإلرهاب. 

 في حال عدم التزام الكيان المبلّغ:  ةالتالي اتاإلجراء بع وحدة المعلومات الماليةوعليه، تتّ 

المعلومات المالية وحدة  ترسل، انتهاء المهلة المحددة لالمتثال لألمر أو الطلببعد  (1

 ( أيام ؛3في غضون ثالثة ) أو الطلبألمر لالمتثال لرسالة تذكير 

ر  وحدة المعلومات تحذّ ، أو الطلبلالمتثال لألمر  المحددةفترة السماح  انتهاءبعد  (2

ستقوم بإبالغ الجهة الرقابية  بعدم االمتثاله ستمراري حال افالكيان المبلّغ بأنه  المالية



12 

 

ام أخرى لالمتثال لألمر ( أي3ة )الكيان المبلّغ ثالث يُمنح. المعنية التي يخضع إلشرافها

 ؛ أو الطلب

إبالغ ب وحدة المعلومات المالية تقوم، االمتثالعدم الكيان المبلّغ في ر استم في حال (3

 .الذي يخضع إلشرافها الكيان المبلّغ بعدم امتثالالمعنية  الجهة الرقابية

وعقوبات  لتدابيرانون غة التي ال تفي بالتزاماتها بموجب القيمكن أن تخضع الكيانات المبلّ 

 .وإدارية جنائية

 

 بوحدة المعلومات الماليةكيفية االتصال سابعا: 

تساعد أي تعليقات أو اقتراحات . إذا كان لديك بشكل منتظم هذا الدليل اإلرشاديسيتم مراجعة 

وحدة المعلومات المالية  عنأو تحتاج إلى مزيد من المعلومات  ؛على تحسينه وتطويره

االتصال بوحدة المعلومات يمكنك التزامات اإلبالغ وغيرها من االلتزامات، عن وومهامها، 

 ى النحو التالي:عل المالية

 ، الطابق الثامن11المبنى ، مجمع مكافحة الجرائم االقتصادية

  1234 ص ب.  ،قطر  -،  الدوحة810، رقم شارع البلدية 

  00974 -1511 4422  هاتف رقم:

  00974 - 1774 4422م: قفاكس ر

  info@qfiu.gov.qa: د إلكترونييبر

 

 العمليات المشبوهةمؤشرات  -)أ( الملحق 

 نأمثلة ع وهيمعقولة.  أسس اشتباه أيلمعامالت ل ييم ما إذا كانفي تق أدناهالمؤشرات  تساهم

أو  هذه المعامالت تمت، سواء تكون مفيدة عند تقييم المعامالت المؤشرات الشائعة التي قد

ل غسأنشطة خصائص معينة ارتبطت ب تستند إلىوتشمل مؤشرات  .مجرد محاوالت كانت

 تمويل اإلرهاب.األموال أو 

mailto:info@qfiu.gov.qa
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فقد . فقط بمعزل عن غيرهااألخذ بها وال يجب  ،كافة الحاالتعلى هذه المؤشرات  تنطويال 

غير . اط غسل أموال أو تمويل إرهاببنش ال يدعو كل مؤشر على حدة إلى الشك أو االشتباه

 ينبغي على، أو سلسلة من المعامالت القيام بمعاملةأثناء واحد  مؤشر أنه إذا اجتمع أكثر من

ما إذا كان يجب  استقرار الرأي حولقبل  في كافة العوامل األخرىالنظر غة الكيانات المبلّ 

 .أم ال اإلبالغ عن المعاملة

كل  يؤدي. وقد فيهاالشروع تم تحدث فيه المعاملة أو يسياق الذي يجب تقييم المؤشرات في ال

 ارتكابمحاولة أو  ه يتم ارتكابفي أن لالشتباهمعقولة  اسً أن هناك أسبستنتاج اال إلىمؤشر 

في ضوء  يؤدي المؤشر  إلى أي اشتباهقد ال ، . ومع ذلكموال أو تمويل إرهابجريمة غسل أ

ونمط االستثمار السابق.  ،المالي وتاريخه، وأنشطته التجارية ،العميل مهنةمثل عديدة، عوامل 

وكذلك معرفة  ،أو أكثر مؤشرفإن وجود  مجتمعةهذه العوامل  كافةنظرنا إلى إذا إال أنه، 

 . العمليات المشبوهةغة بعمل العميل أو أنشطته المالية سيساعد على تحديد الكيانات المبلّ 

 مؤشرات عامة (1)

  ّإجراميةفي أنشطة  التورطببيانات حول العميل أو يدلي  يقر. 

 سكنهعنوان  إلىإرسال أي مستندات العميل  يرفض. 

 واضح مبررفي منطقة واحدة دون  متعددة ماليةمؤسسات لعميل حسابات مع ل. 

  لتجنب  منه في محاولة واضحة ،مختلفة مواقع فعليةيجري العميل معامالت في

 .اكتشافه

  في  األطراف أسماء بشكل متكرر ، ولكنه يغيرستمراربا العنوان نفسهيستخدم العميل

 .المعاملة

 ومراقبتهالعميل  تتم مرافقة. 

  الداخلية الضوابط والسياساتحول األنظمة ومعتاد غير  فضواللعميل ايبدي. 

 مبلغ اإليداعمعرفة مبهمة بعميل لل. 

 االغرض منهوال يعرف تحديدا  ،المعاملة حول غير واضحةالعميل تفاصيل  يقدم. 
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 بطريقة غير رسمية باستخدام أساليب  المالية الكبيرةبتسجيل المعامالت العميل  يقوم

 .تقليديةغير 

  المعاملة تفسير في تبرير أوالعميل يبالغ. 

  شخصيا تهفي مقابلومتردد  متحفظالعميل.  

 وسلوكه ال يتوافق مع نمط المعاملة العميل متوتر. 

 إنما غير مدرك لذلك.، غسل األموال وأنشطة المشبوهة متورط في المعامالت العميل  

 أو ان الرقم غير موجود من الخدمة مفصول هاتف المنزل أو العمل الخاص بالعميل ،

 .الحساب مباشرة هبعد فتحبه عند محاولة االتصال  أصال

 المحتملمن خلفية العميل الجديد أو  ال يمكن التحقق بسهولة. 

 ذلك يعلن، ولكنه ال هابة عننيأو  ثطرف ثاللصالح العميل  يتصرف. 

  الشركةلفرد أو النشاط المعتاد لمع  يتناسبال يشارك العميل في نشاط. 

  ّالمعاملة بسرعة إتمامالعميل على  يصر. 

 لمعاملةا بشأن لة معلومات متناقضة أو مضلّ العميل  يقدم. 

  مع النشاط المعتاد أو المتوقع للعميل تتناسبال  منطقية أوغير المعاملة. 

 مختلفةمع كيانات مالية  الجديدة سلسلة من العالقاتمؤخًرا لعميل ا أنشأ. 

 موتوطيد عالقته به ينالموظف يحاول العميل التقرب من. 

 تشابهةوعناوين عديدة مستخدم العميل أسماء مستعارة ي. 

  .يقوم العميل بتهجئة اسمه بشكل مختلف في كل معاملة 

 بدالً  مختلفة عناوين بريدية أخرىأو  تب بريدمك خدمةبريد أو  ستخدم العميل صندوقي

 هذه المنطقة. متبع فيالمعتاد أو النمط ال بما ال يتناسب مع، نوان الشارع من ع

  غير موثوقة تكون باعتقادكأو معلومات يقدم العميل معلومات غير صحيحة. 
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 بدو غير دمات قد تخأو خدمات غير معتادة مقابل توفير  الهداياالعميل المال أو  يعرض

 ة. أو مشبوه اعتيادية

 أوامر الدفع أو الخدمات أو المنتجات، مثل  للدفع لقاء أدوات مالية العميلستخدم ي

أو  ختمز أو رم وضعبأو ، السندعلى من دون تدوين ذلك ، السياحيةالشيكات 

 .اعتياديةغير مالحظات 

  تمويل  وغسل األموال أقضايا في  اتتحقيق محلالعميل هو على علم بأن أنت

 .اإلرهاب

 ل وسائ يكونمن مصدر موثوق به )يمكن أن  أصبحت على علم،أو  ،على علم أنت

 .في نشاط غير قانوني بأن العميل متورطأو مصادر مفتوحة أخرى(،  إعالم

  العميل الجديد أو المحتمل معروف لديك أنه يتمتع بسمعة قانونية أو خلفية جنائية

  .مشبوهة

  شركة ليس لها أصول أو  ،)أي مشبوه /وهميصورييان على ك المعاملةتنطوي

 وجودها(.ل آخر مبررأي  عمليات أو 

 اإلبالغ أو حفظ السجالت متطلباتبمؤشرات تتعلق ( 2) 

  أي مستندات مطلوبة للمعاملة استكمالإقناع الموظف بعدم يحاول العميل. 

 في تجنب اإلبالغ رغبتهالعميل استفسارات تشير إلى  يطرح. 

 العمليات المشبوهةاإلبالغ عن  وبمتطلباتبالقانون معرفة غير مألوفة على  العميل. 

  اإلرهابموال أو تمويل بمسائل غسل األ على معرفة شاملةالعميل. 

   ال تتضمن غسل أموال" أو "نظيفة" المعاملةيثير العميل موضوع أن". 

 الشخصية هوية ال اتإثبأو  حفظ السجالتالمبالغ لتفادي أو تقسيم بتجزئة العميل  يقوم

 لإلبالغ. المعينأو تخطي الحّد 

 أو  الشخصية هويةال إثباتحفظ السجالت أو  لتفاديخرين آأشخاص العميل مع  يتعاون

 لإلبالغ. المعينتخطي الحّد 
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 بالمستندات الشخصيةمؤشرات تتعلق ( 3) 

  غير واضحة أو  مشكوك فيهايقدم العميل معلومات. 

 دقيقةغير  معّدلة أو  مزورة أوهوية تبدو أو ة هوية مزيفالعميل  يبرز. 

   الهوية وثائق إثبات توفيريرفض العميل. 

  الهوية وثائق إثباتمن غير أصلية  افقط نسخيقدم العميل. 

 الهوية وثائق إثبات غير  وثائق أخرىباستخدام  تقديم بياناتهالعميل  يريد. 

  مثل رقم الهاتف ،المهمة للتفاصيلتفتقر المستندات الداعمة للعميل. 

 المستندات الخاصة بالشركةتقديم  يبالغ العميل في تأخير. 

  ال يمكن التحقق منها و أغير اعتيادية أو مشبوهة  قدمها العميلاألوراق الثبوتية التي

 .بسهولة

  تواريخ إصدار حديثة تتضمنجديدة أو  التي قدمها العميلالهوية  وثائق إثباتجميع. 

  ي أوقات مختلفةوف متباينةهوية  إثباتوثائق يقدم العميل. 

 إثبات الهوية وثائقتقديم بمطالبته المعاملة بعد  يقوم العميل بتغيير. 

  إجراء معاملةبفيها  يقوممختلفة في كل مرة هوية  وثائق إثباتالعميل يقدم. 

 

 النقدية المعامالتمؤشرات تتعلق ب(4)

 بما ال ضخمة،  بمبالغ ماليةومعامالت نقدية متكررة شكل مفاجئ العميل ب يجري

  يتناسب مع نشاطه المعتاد. 

 كبيرة.بالصغيرة ال الكمبياالت بشكل متكررالعميل  يستبدل 
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  ال تتناسب مع نشاطه المعتاد فئات عمالتالعميل يستخدم. 

 معتادةبطريقة غير  مغلّفةأو  موّضبة أوراقا ماليةالعميل  يستخدم. 

  متّسخة أو قديمة نقدية اأوراقيودع العميل. 

 أرقام تتم بمالية ضخمة بالغ مباستخدام معامالت نقدية بشكل متكرر العميل  يجري

 .مدورة

 محاولة واضحة في ،لإلبالغ المعيّنالحد  دوننقدية معامالت  باستمرارالعميل  يجري 

 إلبالغ. التجنب  منه

  في  ،لإلبالغ نالمعيّ بكثير من الحد  أدنىنقدية معامالت  باستمرارالعميل يجري

 .واإلبالغإثبات الهوية ب لتجنّ منه محاولة واضحة 

 احتساب هذه األموالعند و؛ إلجراء معاملة غير محسوبة العميل أمواالً  يعرض ،

 .إلبالغالحد المعيّن لالمعاملة إلى أقل من  قيمة يخفض العميل

 ت المعامال بالمبالغ المستخدمة فيمقارنة  اعتياديالعميل معاملة بمبلغ غير  يجري

 .السابقة

 ات أخرى أدوأو  عمالت أجنبية بشيكات أو  سياحيةشيكات  باستمرارالعميل  يشتري

 .بما ال يتناسب مع نشاطه المعتادقابلة للتداول نقًدا، 

  بما ال يتناسب مع ، أصول أخرىأو  مبالغ مالية ضخمة تحويلحفظ أو العميل يطلب

 نشاطه المعتاد.

  يكونما سيما عند ، الالمعامالت النقدية في اركونيشألفراد استخدام عناوين مشتركة 

يبدو متطابقا مع المهنة أنه ال ، أو أو منشأة تجارية عمللمكان  نفسه عنوانا العنوان

شخص أو ، عن العمل عاطلأو شخص  طالب على سبيل المثال)من قبلهم المحددة 

 ، الخ(. يعمل لحسابه الخاص

 على النشاط المعتاد الذي يمارسه أو نوع توى مع مس تتناسبال  المحددة العميل مهنة(

الحد األقصى من عاطل عن العمل بإجراء شخص طالب أو ، يقوم سبيل المثال

 (.وعلى مساحة جغرافية واسعةمتعددة مواقع يومية في النقدية السحب العمليات 
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 بريد.ساعي  من قبل قل المبالغ النقديةن 

  فئات العمالتمجموعة متنوعة من  دامباستخكبيرة مالية عامالت م العميليجري. 

 

 تصاديالقاالغرض مؤشرات تتعلق ب (5)

  المعتاد نشاطه نمطللعميل أو  يالمالي الظاهرالمركز مع  تتناسبال المعاملة. 

  ال تبدو ذات  أو ،في هذا المجال العمل لممارسات المعتاد السياق ال تقع ضمنالمعاملة

 .  جدوى اقتصادية بالنسبة للعميل

 وال تتناسب مع الغرض المحدد من قبل العميل، دون مبرر جدا لمعاملة معقدة ا. 

  والمحدد من قبل العميلمع نوع العمل المتوقع يتناسب ال النشاط. 

 تجاريالخصم العلى تؤهله الحصول معلومات التجاري توفير عميل الرفض ي. 

  أو النقدلحجم المعامالت  عمليال يوجد تفسير. 

  دة أي صلة )على سبيل المثالاعال يربطها شركات بين  مالية معامالتإجراء ،

 (.ر قطع غيار السياراتغذائية يتعامل مع مصدّ مستورد مواد 

 خيرية ليس لها أي غرض منظمة ربح أو لتتضمن المعاملة منظمة غير هادفة ل

النشاط المذكور للمنظمة واألطراف بين  أنه ال يوجد أي صلة، أو اقتصادي منطقي

 .المعاملة فيى األخر

 

 الحسابات تشتمل علىالتي  مؤشرات تتعلق بالمعامالت ( 6)

 خارج البالد تحويلهاودمجها في حساب واحد ثم ، متعددة إيداع األموال في حسابات. 

 صغير مالي مبلغفيه  ،مفاجئة على حساب غير نشط إيداع أو سلسلة إيداعات حركة ،

 . تحويلهاكافة األموال التي تم  سحوبات نقدية متكررة حتى يتم سحبيعقبها 

  مستعاراسم بالحسابات  استخداممحاولة فتح أو. 
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 المحلي الفرعخارج موقع  متعددةخدم العميل بشكل متكرر أماكن إيداع يست. 

  منطقة العميل أو محل سكنه.خارج في فرع حسابات فتح 

  حسابات بأسماء أشخاص آخرينفتح. 

 المعتمدةالكيانات التجارية األخرى  مشابهة ألسماءأسماء فتح حسابات ب. 

 كبيرة ةنقدي وبات سحيعقبها ، عديدة صغيرة نقدية بالغمفي الحساب  إيداع. 

 ستخدام واضحة ال محاولة، في هنفسفي الفرع و في اليوم عدة معامالت إجراء

 .صرافين مختلفين

  النشاط المتوقع وقت فتح الحساب إلى حد كبيرالنشاط يتجاوز. 

 طويلة منذ فترة غير نشط، بعضها ت متعددةإنشاء حسابا. 

  نشاط مالي ضخم بشكل مفاجئ على حساب غير نشط/ خاملحركة / . 

  بين منتجات العميل وحساباته مبررةغير  تحويلعمليات. 

 من مصادر مختلفةوكبيرة من حساب واحد إلى حسابات أخرى  حواالت مالية. 

 ثالثة حساب العميل من قبل أطراففي متعددة  إيداعات. 

 أو  أوامر الدفعالشيكات أو ألدوات لحاملها )على سبيل المثال، تكررة لإيداعات م 

 (.لحاملها السندات

 منطقة بشخصية أو تجارية لديه صلة عميل من قبل  معتادةغير ة كبيرة نقدي إيداعات

 .االتجار بالمخدراتب تشتهر

 رفض الشيكات بصورة مستمرة لعدم وجود رصيد في الحساب. 

 إلى أخرى. أجنبيةقضائية من والية  لتحويل األموالكمنفذ  تخدام الحسابات المراسلةاس 
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 عدد من الحسابات الشخصية والتجارية المتعددة لجمع األموال ثم تحويلها إلى استخدام 

 الدولمثل  ،مرتفعة المخاطر  دولي فالمتواجدين ، ال سيما المستفيدين األجانب

 .أنشطة غسل األموال تساهم بتسهيلفي أنها تبه يشأو معروفة بأنها تشتهر ال

( gafi.org-http://www.fatf)  فاتف-الموقع اإللكتروني لمجموعة العمل المالي يتضمن

واألقاليم غير المتعاونة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )انظر  الدولمعلومات عن 

 (."ةالمخاطر وغير المتعاون مرتفعة دولال" القسم

  مناطق خارج قطر على ملتمعامالت تشمؤشرات تتعلق ب( 7) 

 دولة واضحة بأو صلة عالقات  المعاملةفي  لدى العمالء واألطراف األخرى ليس

 .قطر

 متعددة. خطوط دولية عبرالمعامالت  إجراء 

 خاصة ، قطردولة  فرع في ليس لهبنك أجنبي بطاقة ائتمان صادرة عن  يستخدم العميل

 الدولة حيث تم إصدار البطاقة.أو يعمل في  يقيمال أن العميل و

  األجانب الالعمالء من العمّ دخل تزيد عن متوسط والتحويالت الدولية المبالغ النقدية. 

 دولحسابات أطراف ثالثة في إلى دولية كبيرة  حواالت ماليةمعامالت على تنطوي ال 

 .للحواالت المالية نواتكقستخدم عادة ال تُ 

 والشركات المصارف سرية دولة معروفة بقانون على المعاملة ملتتش  . 

  العمل  المعززة بحسب مجموعةلمراقبة ل يجب أن تخضعدول على عامالت مالتنطوي

 فاتف.  -المالي

 ثل ، ممرتفعة المخاطر دولإلى  لألموال برقيةتحويالت يعقبها أجنبية ل عمالت ديتب

  .ل األموالأنشطة غسمعروفة بأنها تشتهر أو يشتبه في أنها تساهم بتسهيل الدول ال

  تحويل إلكتروني لألموال إلى أو عبر فترة زمنية قصيرة خالل  يعقبهاإيداعات إجراء

تساهم في أنها يشتبه أو معروفة بأنها تشتهر ال الدولمثل ، مرتفعة المخاطر دول

 .األموال أنشطة غسل بتسهيل

http://www.fatf-gafi.org/
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 إنتاج أو تصدير المخدرات غير المشروعة، أو ينتشر فيها دولة على املة المع تنطوي 

 .غير فّعال مكافحة أنشطة غسل األموالها الخاص بنظام يكون

 أنشطة  تساهم بتسهيلفي أنها يشتبه أو تشتهر معروفة بأنها دولة  على المعاملة تنطوي

 .غسل األموال

( gafi.org-http://www.fatf) فاتف -ليالموقع اإللكتروني لمجموعة العمل الما يتضمن

واألقاليم غير المتعاونة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )انظر  الدولمعلومات عن 

 (."المخاطر وغير المتعاونة مرتفعة الدول" القسم

 

 ري الخارجيبالنشاط التجاالخاصة  بالمعامالت مؤشرات تتعلق( 8)

 يعقبهاحجم األعمال المعروف لشركة العميل، تتعارض مع  ضخمة أرصدة تراكم 

 .تحويالت إلى حساب )حسابات( في الخارج

  العمالت األجنبية أو ب والشيكات، السياحيةلشيكات للحصول على اطلبات متكررة

 .القابلة للتداول األدوات الماليةغيرها من 

  أجنبيةبنوك  عنضمانات مصرفية صادرة بقروض. 

  األجنبيةقروض إلى أو من الشركات. 

  أو  ،أجنبيمن بنك  إرسالها يتممن مصدر سري بماليين الدوالرات  إيداعاتعروض

 .أجنبيمضمونة من بنك قروض 

  ؤسسة كبيرة اسم ماسمه  يشبه، أجنبي" /وهميبنك "صوري تشتمل علىمعامالت

 . قانونية

 بمجرد أن يستلمها العميلغير مبرر لألموال  تحويل إلكتروني. 

  األموال  لتحريك التمويل التجاري وسائلوغيرها من  االعتمادات المستنديةاستخدام

 .للعميلالمعتاد النشاط مع  يتناسبال  بماو، من دولة إلى أخرى 

   أجنبياستخدام بطاقة ائتمان صادرة عن بنك. 

http://www.fatf-gafi.org/
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التي  العمليات المشبوهةغة تحديد إن قائمة المؤشرات هذه غير حصرية. يمكن للكيانات المبلّ 

باالستناد إلى معايير  مرتفعة المخاطرمعامالت القانونية والكيانات الفراد وتشتمل على األ

 خرى أو مؤشرات معروفة لغسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو الجريمة األصلية. أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ير االشتباه/ تقرالعمليات المشبوهةنموذج اإلبالغ عن  –الملحق )ب( 

 

 وحدة المعلومات المالية

 العمليات المشبوهةنموذج اإلبالغ عن 

 

  تفاصيل تقديم تقرير االشتباه: .1

  التاريخ: 1-1
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المسؤول عن إعداد/تقديم تقرير  1-2

 االشتباه: 

 

 بنك   نوع المؤسسة المبلّغة: 1-3
 شركة صرافة 
 شركة تأمين 
 شركة استثمار 
 شركة تمويل 
  أصولشركة إدارة 
 محاسبون 
 محامون 
 وسطاء/وكالء عقارات 
  النفيسة والمعادن تجار الذهب

 األخرى
  تجار األلماس واألحجار الكريمة

 األخرى
  :)أخرى )يرجى التحديد 

  المؤسسة المبلّغة : 1-4

 جهة االتصال: 1-5

 العنوان:

 رقم الهاتف المباشر:

 بريد إلكتروني:

 

 إشارة رقم:  1-6

 

 

 

 

 ير االشتباه:تفاصيل تقر .2
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 هل التقرير تابع  لتقرير سابق؟ 2-1

 )إلزامي(

  نعم 

إذا نعم، يرجى إدخال الرقم المرجعي لهذا  

 التقرير

  كال 

هل يرتبط هذا التقرير بتمويل  2-2

أو  ، العقوباتاإلرهاب، غسل األموال

 أي نوع اشتباه آخر؟

 )إلزامي(

 تمويل اإلرهاب 
 غسل األموال 
 عقوبات 
 ر نوع اشتباه آخ 

هل يخضع هذا التقرير ألي متطلبات  2-3

 عاجلة بتجميد األموال ؟
  نعم 
  كال 
 غير معروف 

 :سبب االشتباه 2-4

 )إلزامي(

 تجزئة المعامالت  

 معاملة غير اعتيادية 

 مصدر أموال غير محدد 

 معاملة غير اقتصادية 

 معاملة بدون غرض تجاري محدد 

 احتيال 

  عدم التمكن من إتمام إجراءات

 عميلك" "اعرف 

 هوية مزورة 

 مبلغ نقدي كبير 

 سلوك الفرد مشتبه به 

  :)أخرى )يرجى التحديد 

 عدد المعامالت المبلّغ عنها: 2-5

 )إلزامي(

  معاملة واحدة 
 عدة معامالت 
o  :عدد المعامالت 
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ما هي قيمة المعاملة/المعامالت المشتبه  2-6

بها، بما في ذلك أي محاوالت إلجراء 

 المعاملة؟ 

 )إلزامي(

 أذكر القيمة بالريال القطري:

 

 أذكر القيمة بالعمالت األخرى:

ما هو نوع المال أو الخدمة أو المنتج  2-7

 المستخدم  إلجراء المعاملة؟

 )إلزامي(

 نقدا 
 تحويل برقي 
 حساب مصرفي 
 حساب  صندوق استئماني 
 أوراق مالية 
 شيك 
 وثيقة تأمين 
 شهادات استثمار 
 أسهم 
 تبديل عمالت 
 بطاقة ائتمان 
 بطاقة خصم 
 عملة مشفرة 
 ذهب 
  أخرى نفيسةمعادن 
 ألماس 
 أحجار كريمة أخرى 
 عقار 
 خدمات استشارية 
 :)أخرى )يرجى التحديد 
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 ه/ شركائهمتفاصيل الشخص المشتبه به/ األشخاص المشتبه بهم أو شركائ .3

 اقانوني ا(. إذا كان شخص3، يرجى تعبئة القسم )اطبيعي اإذا كان المشتبه به شخص

. أما إذا (5( و)3؛ في حال االثنين معا، يرجى تعبئة القسمين )5تعبئة القسم  يرجى

 (. 6) فيرجى تعبئة القسم ااستئماني اكان صندوق

 الشخص المشتبه به: 3-1

)اذكر كافة المعلومات المعروفة لديك 

 اعن الشخص المشتبه به، وارفق نسخ

هوية متوفرة  إثباتعن أي وثائق 

 لديك(:

 الجنسية واإلقامة معلومات عن 

 :)إلزامي(   الجنسية

 قطري:            

o  إلزامي( رقم بطاقة الهوية القطرية(: 
o  اختياري( رقم جواز السفر(: 

 

 مقيم في قطر:

o  إلزامي( رقم بطاقة الهوية القطرية(: 
o  اختياري( رقم جواز السفر(: 

 :دول الخليج 

o :رقم بطاقة الهوية الخليجية 
 أو

o :رقم جواز السفر 

 ير مقيم:غ

o  إلزامي( رقم جواز السفر(: 

    االسم بالعربي أو باإلنجليزي

 :)إلزامي(
  إلزامي(تاريخ الميالد(: 
  إلزامي(ذكر أو أنثى(: 
 :العنوان/ العناوين 
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 :رقم الهاتف 

 :رقم الجوال 

 :بريد إلكتروني 
 :بلد اإلقامة 
 :المهنة 
 :تفاصيل رخصة القيادة 
 :تفاصيل عن صاحب العمل 
 خصية أخرى:أي معلومات ش 

 (1معلومات عن الحساب ) .4

 نوع الحساب: 4-1-1

 )إلزامي(

 

 حساب أفراد 

 حساب شركات 
   :أخرى 

 التفاصيل:        

 حساب شخصي  نوع الحساب الفرعي:  4-1-2
 حساب شركة 
 حساب  صندوق استئماني 
   :أخرى 

 التفاصيل:        

 الحساب/ المؤسسة: مكان 4-1-3

 )إلزامي(

 

 

 سم الحساب :ا 4-1-4

 )إلزامي(

 

 

  تاريخ فتح الحساب:   4-1-5
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 رقم الحساب : 4-1-6

 )إلزامي(

 

   المخولون بالتوقيع : 4-1-7

  الحساب، إن وجد: إقفال تاريخ  4-1-8

 رصيد الحساب:  4-1-9

 )إلزامي(

 

يرجى إرفاق سجل معامالت الحساب طيلة  سجل معامالت الحساب:  4-1-10

 فترة االشتباه

 

 (2معلومات عن الحساب ) 

 نوع الحساب: 4-2-1

 )إلزامي(

 

 حساب أفراد 

 حساب شركات 
   :أخرى 

 التفاصيل:        

 حساب شخصي  نوع الحساب الفرعي:  4-2-2
 حساب شركة 
 حساب  صندوق استئماني 
   :أخرى 

 التفاصيل:        

 الحساب/ المؤسسة: مكان 4-2-3

 )إلزامي(

 

 

 

 اسم الحساب : 4-2-4

 )إلزامي(
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  تاريخ فتح الحساب:   4-2-5

 رقم الحساب : 4-2-6

 )إلزامي(

 

   المخولون بالتوقيع : 4-2-7

  الحساب، إن وجد: إقفالتاريخ  4-2-8

 رصيد الحساب:  4-2-9

 )إلزامي(

 

يرجى إرفاق سجل معامالت الحساب طيلة  سجل معامالت الحساب:  4-2-10

 فترة االشتباه

 

 عن الشركة/ المؤسسة معلومات .5

 اسم الشركة/ المؤسسة: 5-1

 )إلزامي(

 

 نوع الشركة/المؤسسة: 5-2

 )إلزامي(

 

 

 شركة خاصة 
 شركة عامة 
 )شراكة )شركة تضامن 
 :أخرى 

في أي دولة تم تسجيل الشركة /  5-3

 المؤسسة؟

 )إلزامي(

 دولة قطر 
 :أخرى 

 يرجى التحديد:     

 رقم تسجيل الشركة أو المؤسسة: 5-4

 )إلزامي(
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 :قيد المنشأة 5-5

)إلزامي إذا كانت 

 الشركة/المؤسسة محلية(

 

 رقم تسجيل الشركة األجنبية: 5-6

)إلزامي إذا كانت الشركة/ 

 المؤسسة أجنبية(

 

 العنوان المسجل: 5-7

 )إلزامي(

 

عنوان العمل، إذا كان مختلفا عن  5-8

 العنوان المسّجل: 

  

ة/ تفاصيل االتصال بالشرك 5-9

 المؤسسة:
 :االسم 
 :رقم الهاتف 
 :رقم الجوال 
 :البريد اإللكتروني 
 :معلومات أخرى 

أعضاء مجلس إدارة  5-10

الشركة/المؤسسة أو  أصحاب 

 العمل

 :االسم 
 :رقم الهاتف 
 :رقم الجوال 
 :البريد اإللكتروني 
 :معلومات أخرى 

  سبب الصلة بالشخص المشتبه به: 5-11

 

 

 

 الصندوق االستئماني .6

  اسم الصندوق االستئماني 6-1



31 

 

  طبيعة وغرض الصندوق االستئماني 6-2

وتاريخ تأسيس الصندوق  البلد 6-3

 االستئماني

 

  /الموصينالموصي هوية 6-4

  / األوصياءالوصي هوية 6-5

  الولّي/ األولياء هوية 6-6

  المستفيد أو المستفيدون 6-7

  بيانات أخرى 6-8

  

 

 ط المشتبه بهتفاصيل النشا .7

 متى وقع النشاط المشتبه به؟ 7-1

 )إلزامي(

 التاريخ/التواريخ:

 أين وقع النشاط المشتبه به؟ 7-2

 )إلزامي(

 

 كيف تم تحديد النشاط المشتبه به ؟ 7-3

 )إلزامي(

 معاملة مباشرة 
 نظام مراقبة المعامالت 
  مسؤول االلتزام أو مسؤول اإلبالغ

 عن غسل األموال
 ولإبالغ من مجه 
 تدقيق يدوي 
  سلبيةومعلومات أخبار 
 )أخرى )يرجى التحديد 

معلومات إضافية مهمة عن  أذكر 7-4

النشاط المشتبه به الذي دفعك إلى 
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 تقديم تقرير االشتباه. 
 ما هو سبب االشتباه لديك؟

اذكر بوضوح كافة العوامل أو 

الظروف غير االعتيادية التي أدت 

أو إلى االشتباه بعملية غسل أموال 

 تمويل إرهاب. 

 )إلزامي(

أذكر أي معلومات إضافية أخرى   7-5

 تعتبرها مهمة لتقديم تقرير االشتباه

 

 

 مستندات داعمة .8

يرجى إدراج أي مستندات داعمة  8-1

 لتقرير االشتباه
 قائمة المرفقات:

  هوية الشخص المشتبه به إثباتوثائق 
 معلومات عن الحساب 
 سجالت المعامالت 
 لشركة/ المؤسسةسجالت ا 
 :أي مستندات أو سجالت أخرى 

 


