
1

 

دليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة 
بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واإلبالغ عن 

المعامالت المشبوهة

يوليو 2020



23

4

5

5
8

13
14
17

19
22

24
26

30

32

34

39
40

41

42

42

43

الفهرس

المقدمة

1- اإلطار العام للدليل

2- أهداف الدليل

3- ميدان تطبيق الدليل االرشادي

4- جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الجزء األول: التزامات تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة 
بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب                        

1- تطبيق المنهج القائم على المخاطر

2- برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

3- تدابير العناية الواجبة

4- تدابير العناية الواجبة المشددة

5- تدابير العناية الواجبة المبسطة

6- المستفيد الحقيقي

7- األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر

8- االحتفاظ بالسجالت

9- اإلبالغ عن العمليات المشبوهة

الجزء الثاني: العقوبات والجزاءات المترتبة عن مخالفة تجار 
المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة التزاماتهم بمتطلبات مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
1- العقوبات

ية والمالية 2- الجزاءات اإلدار

المراجع القانونية

الروابط المفيدة

المالحق



45

1- اإلطار العام للدليل:

يمــة مــن القطاعــات عاليــة المخاطــر فــي مجــال غســل األمــوال وتمويــل  ٌيعــد قطــاع المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
اإلرهــاب، كمــا تــم تحديــده علــى حــد ســواء فــي كل مــن التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
وتمويــل انتشــار التســلح بدولــة قطــر لســنة 2019 1 والتقييــم القطاعــي لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
الــذي أجرتــه وزارة التجــارة والصناعــة لســنة 2020. كمــا أتــم مصــرف قطــر المركــزي التقييــم القطاعــي للمخاطــر علــى 
يمــة والذهــب  مســتوى المؤسســات الماليــة الــذي إنتهــى الرتبــاط تعامــات تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
مــع المؤسســات الماليــة لدرجــة معينــة مــن المخاطــر تســتلزم مــن المؤسســات الماليــة إدارتهــا بكفــاءة للحــد مــن 

أي آثــار ســلبية عليهــا يمكــن أن تنتــج مــن هــذه التعامــات 2.

يمــة، مثــل اللؤلــؤ والمــاس والجواهــر، ذات  وتعتبــر المعــادن الثمينــة، مــن الذهــب والفضــة والباتيــن، أو األحجــار الكر
قيمــة ماديــة عاليــة ويمكــن أن تتوفــر فــي أحجــام صغيــرة نســبيا ممــا يســهل نقلهــا وشــراؤها فــي العديــد مــن 
الــدول. كمــا يمكــن اســتغال هــذه الســلع للتبــادل والمتاجــرة مــن قبــل أي شــخص يســعى لنقــل األمــوال عبــر 
يــن أو نقــل  يمــة، وخاصــة الذهــب، وســيلة بديلــة للمجرميــن لتخز الحــدود، إذ توفــر المعــادن الثمينــة واألحجــار الكر

أصولهــم عبــر الحــدود و إدخــال العائــدات بشــكل غيــر شــرعي فــي النظــام المالــي3.

ويظــل الذهــب محتفظــا بقيمتــه بغــض النظــر عــن شــكله ســواء كان فــي صــورة ســبائك أو مشــغوالت ذهبيــة، 
ناهيــك عــن أنــه ُيمكــن أن يتــم تســييله وصهــره وتغييــر شــكله، ويبقــى مــع ذلــك محتفظــا بقيمتــه مــع مــرور الزمــن. 
يقــة غيــر مشــروعة )كالســرقة أو  ويســتخدم الذهــب فــي عمليــات غســل األمــوال ســواء تــم الحصــول عليــه بطر
يمــة و بالتالــي يعــد أمــواال غيــر مشــروعة، أو يســتخدم  يــب( ومــن ثمــة يكــون هــو نفســه متحصــات مــن جر التهر
يمــة  كوســيلة لغســل األمــوال مــن خــال تحويــل متحصــات أمــوال غيــر شــرعية الــى المعــادن الثمينــة واألحجــار الكر

والذهــب إلخفــاء المصــدر األصلــي لهــا. 4

يمــة تجعلهــا األكثــر عرضــة  وتجــدر اإلشــارة الــى أن هنــاك عــدة خصائــص لتجــارة المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
لاســتغال مــن قبــل المجرميــن ومــن أهمهــا طبيعــة وحجــم ســوق الذهــب الــذي يعتمــد علــى االســتخدام المكثــف 
للنقــد كوســيلة للتبــادل التجــاري و كذلــك صعوبــة تحديــد مصــدر ملكيــة الذهــب و تتبــع المعامــات المتعلقــة بــه و 

اقتفــاء أثرهــا.5

يمــة وخاصــة األلمــاس حــول العالــم بــدون صعوبــات تذكــر، إذ  باالضافــة الــى ذلــك يســُهل أيضــا المتاجــرة باألحجــار الكر
يمــة التــي تمثــل  يســهل إخفــاء ونقــل أحجــار األلمــاس لصغــر حجمهــا وارتفــاع قيمتهــا ممــا يجعلهــا مــن أكثــر األحجــار الكر
تهديــدا فــي مجــال اســتغالها كوســيلة لغســل األمــوال، هــذا باإلضافــة إلــى إمكانيــة اســتغال األلمــاس كوســيلة 

لتمويــل األعمــال والجماعــات اإلرهابيــة.

وُيعد الذهب من أكثر المعادن الثمينة التي يتم االتجار بها في دولة قطر مقارنة بغيره من المعادن أواألحجار الكريمة6 . 

2- أهداف الدليل:مقدمة

تــم إعــداد هــذا الدليــل المشــترك بيــن وزارة التجــارة والصناعــة ووحــدة المعلومــات الماليــة 7 بقصــد توضيــح وتبســيط 
يمــة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال  االلتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
وتمويــل اإلرهــاب بموجــب القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، بمــا 
فــي ذلــك االلتزامــات الخاصــة باإلبــاغ عــن أي معاملــة يشــتبه أن تكــون مرتبطــة بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب.

ويعكــس هــذا الدليــل األحــكام المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بشــأن مكافحــة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )41( لســنة 2019 بإصــدار الائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة 
يــر التجــارة والصناعــة رقــم )48( لســنة 2020 بإصــدار قواعــد التزامــات  غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وقــرار وز
يمــة ومقدمــي خدمات الصناديق االســتئمانية  مدققــي الحســابات القانونييــن وتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
والشــركات بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب )والمشــار إليهــا الحقــا فــي هــذا الدليــل بقواعــد 

اإللتزامــات(.

يمــة، علــى تلبيــة التزامات اإلباغ عن أي معاملة يشــتبه  كمــا يســاعد هــذا الدليــل تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
يــر عاليــة  أن لهــا عاقــة بأنشــطة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب طبقــا للقانــون رقــم )20( لســنة 2019، ورفــع تقار

الجــودة لوحــدة المعلومــات الماليــة نظــرا لدورهــا المركــزي فــي مكافحــة جرائم غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب. 

ويتولــى قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المنشــأ بــإدارة شــؤون الشــركات بــوزارة التجــارة والصناعة 
يــر التجــارة والصناعــة رقــم )95( لســنة 2019 ،الرقابــة علــى إلتــزام تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار  بموجــب قــرار وز
يمــة بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الموضحــة فــي هــذا الدليــل، واقتــراح الجــزاءات الماليــة  الكر
يــة ضــد مــن ثبتــت مخالفتــه منهــم ألحــكام القانــون والئحتــه التنفيذيــة، وأيــة قــرارات أو توجيهــات ذات صلــة،  واإلدار

وإبــاغ وحــدة المعلومــات الماليــة باإلجــراءات التــي ُتتخــذ فــي هــذا الشــأن.

3- ميدان تطبيق الدليل االرشادي:

أوال: على من ينطبق هذا الدليل؟
يصنــف القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، باالتســاق مــع توصيــات 
يمــة كأعمــال ومهــن غيــر ماليــة محــددة8 .  مجموعــة العمــل المالــي - فاتــف، تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
وينطبــق هــذا الدليــل علــى كل تاجــر مرخــص لــه فــي ممارســة أحــد األنشــطة المرتبطــة بقطــاع المعــادن الثمينــة أو 

يمــة ومنهــا: األحجــار الكر

إنتــاج ســبائك ذهبيــة متنوعــة العيــار أو ســبائك فضــة )مــن اســتخاص الذهــب( أو عمــات ذهبيــة أو •	
مشــغوالت ذهبيــة متنوعــة أو الحلــي والمجوهــرات مــن الذهــب أو الســيوف واألســلحة التراثيــة.

التجــارة فــي المجوهــرات والمعــادن الثمينــة المشــغولة وغيــر المشــغولة والمصوغــات الذهبيــة •	
يمــة واللؤلــؤ والفضيــات. والفضيــة واأللمــاس واألحجــار الكر

 صناعــة معــدن الذهــب ومعــدن الفضــة والمصوغــات مــن الذهــب والمعــادن الثمينــة والمجوهــرات •	
التقليديــة والمجوهــرات واألصنــاف المتصلــة بهــا.  

 صياغة الذهب والفضة والمجوهرات.•	
 إصاح وتعديل المجوهرات والمصوغات والحلي. •	
تأجير المجوهرات.•	

يخ 16 مايو2019  7. يندرج الدليل المشترك في إطار تفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة التجارة والصناعة ووحدة المعلومات المالية بتار
جسم ما تضمنه القانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب من ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف 

ُ
والتي ت

الجهات الرقابية والسلط المختصة و توحيد الجهود الوطنية لمكافحة غسل االموال و تمويل االرهاب.
8 المادة األولى من القانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ير التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب وتمويل انتشار التسلح بدولة قطر ديسمبر 2019 ص 149 الذي ورد به أن مؤشر  1.  تقر
مخاطر قطاع المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة جاء في مستوى مرتفع.

2. تعميم مصرف قطر المركزي رقم 18 لسنة 2020 بشأن تحديث االرشادات الخاصة بادارة مخاطر التعامل مع تجار المعادن الثمينة و األحجار الكريمة و 
الذهب، مايو 2020 ، ص 2.

FATF REPORT, Money laundering / terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold, july 2015 .3
4. األعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

يقيا - مينافاتف، 10 نوفمبر 2008 أفر
.FATF REPORT, Money laundering / terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold, july 2015 .5

يمة الصادر عن مصرف قطر المركزي في 13 مارس  6. الدليل الخاص بالبنوك ومحالت الصرافة إلدارة مخاطر التعامل مع تجارالمعادن النفيسة واألحجار الكر
2019، االرشادات الخاصة بادارة مخاطر التعامل مع تجار المعادن الثمينة واألحجار الكريمة والذهب، مايو 2020.
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وتشــمل المعــادن الثمينــة الذهــب والفضــة والباتيــن، ســواء علــى هيئــة أصنــاف مشــغولة )بمعنــى مكتملــة 
الصنــع( أو نصــف مشــغولة )ويقصــد بهــا غيــر مكتملــة الصنــع( أو عملــة أو ســبائك )ويقصــد بهــا القطــع الذهبيــة 

أو الفضيــة أو الباتينيــة، غيــر المشــغولة(.

يمــة الطبيعيــة  يمــة ذات القيمــة العاليــة، األلمــاس واللؤلــؤ الطبيعــي أو المــزروع واألحجــار الكر وتشــمل األحجــار الكر
والصناعيــة.

يمــة الناشــطين فــي دولــة قطــر،  وتســري أحــكام هــذا الدليــل االرشــادي علــى تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
يــة وعلــى كافــة فروعهــا والشــركات التابعــة لهــا  ســواء كان ذلــك فــي إطــار مؤسســات فرديــة أو شــركات تجار

التــي تمتلــك أغلبيــة فيهــا فــي الدولــة أو فــي الخــارج.

ثانيــا: متــى يخضــع تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكريمــة لاللتــزام بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهاب؟

يمــة لالتــزام بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب عنــد  يخضــع تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
يــد قيمتهــا علــى )50.000( خمســين ألــف لاير او  إبرامهــم معامــالت نقديــة مــع عمالئهــم تســاوي أو تز
مايعادلهــا بالعمــالت األخــرى. ويمكــن أن تأخــذ المعاملــة النقديــة شــكل معاملــة واحــدة، أو معامــات متعــددة 

علــى نحــو تظهــر مرتبطــة ببعضهــا البعــض.

يمــة الذيــن ال يقومــون بإبــرام معامــات نقديــة فــي أي حــال مــن  وعليــه فــإن تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
األحــوال ال يخضعــون للمتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدليــل. 

يــد قيمتهــا  يمــة معامــات نقديــة مــع عمائهــم تســاوي أو تز أمــا اذا أبــرم تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
علــى )50.000( خمســين ألــف لاير أو مايعادلهــا بالعمــات األخــرى، ســواء كان ذلــك بصفــة مســتمرة أو فــي 
ــزام بحــد أدنــى مــن المتطلبــات الموضحــة فــي هــذا الدليــل المتمثلــة  ــادرة، فانهــم يكونــون مطالبيــن بااللت حــاالت ن
فــي وضــع برنامــج دائــم لمكافحــة غســل األمــوال و تمويــل االرهــاب بمــا فــي ذلــك تعييــن مســؤول التــزام ونائبــه، 

يــب للموظفيــن، و إجــراء التقييــم الذاتــي للمخاطــر. وتوفيــر التدر

 غيــر أنهــم ال يكونــون ملزميــن بتطبيــق بقيــة المتطلبــات علــى غــرار تطبيــق تدابيــر العناية الواجبة واالحتفاظ بالســجات، 
إال عنــد إبرامهــم معامــات نقديــة تتجــاوز الحــد المعيــن بالقانــون المشــار إليه أعاه. 

مــن الناحيــة العمليــة، هنــاك حــد أدنــى مــن المتطلبــات التــي ال يمكــن اختيــار »تطبيقهــا« أو »عــدم تطبيقهــا« بحســب 
ــرام معامــات  ــال حتــى ولــو لــم يقــم التاجــر علــى مــدى شــهر بإب القيمــة النقديــة للمعاملــة ، فعلــى ســبيل المث
يــد قيمتهــا علــى الحــد المعيــن للمعامــات التــي تجعلــه تحــت طائلــة متطلبــات مكافحــة غســل  نقديــة تســاوي أو تز
األمــوال ، فانــه ينبغــي عليــه فــي جميــع األحــوال أن يكــون لديــه برنامــج لمكافحــة غســل األمــوال و تمويــل االرهــاب 
يــب لموظفيــه وإجــراء عمليــة تقييــم المخاطــر، خصوصــا و أنــه يمكــن لتاجــر المعــادن  و مســؤول إلتــزام و توفيــر تدر
يمــة فــي كل وقــت أن يجــري معاملــة تتجــاوز الحــد المعيــن بالقانــون. غيــر أنــه ال يكــون ملزمــا  الثمينــة أو األحجــار الكر

بتطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة واالحتفــاظ بالســجات إال بالنســبة للمعامــات النقديــة التــي تتجــاوز الحــد المذكــور.

كيف يتم الكشف عن المعامالت المجّزأة أو المتصلة
يد قيمتها على )50.000(  إن مرتكبي األنشــطة االجرامية على يقين بأن المعامات النقدية التي تســاوي أو تز
خمســين ألــف لاير تخضــع للرقابــة. لذلــك، فقــد يســعون إلــى إجــراء العديــد مــن العمليــات الصغيــرة مــن شــراء أو بيــع 
الذهــب أو المعــادن الثمينــة وهــو مــا ُيعــرف بالتجزئــة، بهــدف تجّنــب إجــراءات الفحــص. ويجــب علــى تجــار المعــادن 
ــه إلــى هــذا النــوع مــن المخططــات. وتشــمل المؤشــرات التــي تفيــد بــأن العميــل  يمــة التنّب الثمينــة أو األحجــار الكر

يســعى إلــى تجّنــب إجــراءات الفحــص، مــا يلــي:

يــد قيمــة المعاملــة التــي يقــوم بإجرائهــا علــى )50.000( خمســين ألــف لاير   أال تز
ً
•  العميــل الــذي يســعى جاهــدا

وذلــك علــى ســبيل المثــال مــن خــال إجــراء تغييــرات بســيطة علــى عمليــة الشــراء.
•  العميــل الــذي ينــوي شــراء ســلعة مــا، وســرعان مــا ُيغيــر رأيــه حيــن يعلــم بســعر الســلعة أو حيــن يبــدأ البائــع بطــرح 

يــد قيمتــه علــى الحــد المعين.  ال تز
ً
يــة، ومــن ثــم يقــوم بشــراء شــيء مختلــف تمامــا األســئلة الضرور

يــد  •  العميــل نفســه الــذي يــراود المتجــر كل يوميــن علــى مــدى أســبوع، ويقــوم بعمليــة شــراء أو بيــع ال تز
ألــف لاير. قيمتهــا علــى )50.000( خمســين 

يــد قيمتهــا علــى الحــد المعّيــن ويتــم تســليم  •  عــدد مــن العمــاء المختلفيــن الذيــن يقومــون بعمليــات شــراء ال تز
يات إلــى مــكان الســكن ذاتــه، أو الشــخص نفســه الــذي يأتــي إلــى المتجــر الســتام عــدد مــن الســلع التــي  المشــتر

قــام بشــرائها أشــخاص آخــرون.



89

اموال قذرة

ودائع صغيرة
في البنوك

حساب في
دولة اجنبية

سندات

أسم
أموال نظيفة

عقارات

حساب أوروبي

مجوهرات 

ودائع صغيرة
في البنوك

ودائع صغيرة
في البنوك

ودائع صغيرة
في البنوك

4- جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
ما هو غسل األموال؟

تنــص المــادة 2 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى 
 بــأي مــن األفعــال التاليــة:

ً
يمــة غســل األمــوال كل مــن قــام عمــدا  لجر

ً
أنــه »ُيعــد مرتكبــا

يمــة،  يمــة أو أي مــن أفعــال االشــتراك فــي هــذه الجر 1- تحويــل األمــوال أو نقلهــا مــع العلــم بأنهــا متحصــات جر
يمــة  بقصــد إخفــاء أو تمويــه المصــدر غيــر المشــروع لتلــك األمــوال، أو مســاعدة أي شــخص قــام بارتــكاب هــذه الجر

علــى اإلفــات مــن العواقــب القانونيــة ألفعالــه.
يقــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو  2- إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة لألمــوال أو مصدرهــا أو مكانهــا أو طر

يمــة. ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، مــع العلــم بأنهــا متحصــات جر

3- اكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصات جريمة.
يــض أو التســهيل أو تقديــم المشــورة أو التعــاون أو  4- االشــتراك أو االرتبــاط أو التواطــؤ أو المســاعدة أو التحر

المســاهمة أو التآمــر فــي ارتــكاب أو الشــروع فــي ارتــكاب أي مــن األفعــال المحــددة فــي هــذه المــادة.

وتعتبر جريمة غسل األموال جريمة مستقلة عن الجريمة األصلية.

يمــة أصليــة. وال  يمــة، ال يشــترط أن يكــون قــد تــم إدانــة الشــخص بارتــكاب جر وعنــد إثبــات أن األمــوال متحصــات جر
يمــة غســل األمــوال.« يمــة األصليــة دون معاقبتهــم علــى جر تحــول معاقبــة األشــخاص الذيــن يرتكبــون الجر

انطالقا من هذه المادة، يمكن إستعراض الخصائص العامة لجريمة غسل األموال على النحو التالي:
يمــة أولــى  يمــة يتــّم ارتكابهــا إثــر اقتــراف جر يمــة نتيجــة، فهــي جر يمــة بالتبعيــة أو جر يمــة غســل األمــوال هــي جر •  جر

يمــة غســل األمــوال. يمــة األصليــة9  يترتــب عليهــا عائــدات ماليــة تكــون موضــوع جر تعــرف بالجر

يمــة األصليــة، فــا يشــترط أن يكــون قــد تــم إدانــة الشــخص  يمــة مســتقلة عــن الجر يمــة غســل األمــوال هــي جر •  جر
يمــة غســل األمــوال وال تحــول معاقبتــه مــن أجــل ارتكابــه  يمــة أصليــة حتــى يقــع تتبعــه مــن أجــل ارتكابــه لجر بارتــكاب جر

يمــة غســل األمــوال. يمــة أصليــة دون معاقبتــه مــن أجــل جر لجر

يــم، فجميــع  •  جميــع العائــدات أو المتحصــات يمكــن أن يتــم غســلها، وهــي تدخــل تبعــا لذلــك تحــت طائلــة التجر
األمــوال أو األصــول )ماديــة أو غيــر ماديــة، منقولــة أو ثابتــة( أو المداخيــل أو األربــاح أو الفوائــد الناتجــة أو التــي تــم 
يمــة  الحصــول عليهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إثــر ارتــكاب إحــدى الجرائــم األصليــة، يمكــن أن تكــون موضــوع جر

غســل األمــوال. 

يمــة األصليــة: فــي هــذه الحالــة يقــوم الشــخص  يمــة غســل األمــوال قــد يكــون )أ( إمــا مرتكــب الجر •  الجانــي فــي جر
يمــة األصليــة، بوصفــه صاحــب العائــدات االجراميــة، بنفســه باألعمــال المؤديــة إلــى إخفــاء المصــدر  الــذي اقتــرف الجر
يمــة بالمســالك  يمــة األصليــة بقصــد إدمــاج متحصــات الجر االجرامــي لألمــوال،)ب( أو شــخص آخــر يســاعد مرتكــب الجر

االقتصاديــة الشــرعية. 

 
ّ

يمــة غســل األمــوال هــي الحبــس لمــدة ال تتجــاوز عشــر ســنوات، والغرامــة التــي ال تقــل •  العقوبــة المســتوجبة لجر
يــد علــى )5,000,000( خمســة ماييــن لاير أو ضعــف قيمــة األمــوال التــي  عــن )2,000,000( مليونــي لاير وال تز

 مــن ارتكــب إحــدى جرائــم غســل األمــوال10. 
ّ

تــم غســلها، أيهمــا أكثــر، لــكل

مراحل غسل األموال: 

تنتــج عــن العديــد مــن الجرائــم كاإلتجــار فــي المخــدرات واألســلحة والفســاد والرشــوة، أربــاح طائلــة لمرتكبيهــا، وهو ما 
يمــة،  يدفعهــم إلــى إخفــاء أو تمويــه مصدرهــا غيــر المشــروع بقصــد االنتفــاع بهــا عبــر غســل أمــوال متحصــات الجر

ويتــم غســل األمــوال علــى ثاثــة مراحــل متتابعــة تشــمل:
المرحلة االولى: اإليداع أو التوظيف:

هي مرحلة توظيف أو إحال يتولى فيها غاسل األموال التخلص من حيازته لمتحصات الجريمة:
•  بإيداعها في النظام المالي وعادة ما يكون ذلك عبر مؤسسة مالية:

إمــا بتجزئــة المبالــغ النقديــة الكبيــرة إلــى مبالــغ نقديــة صغيــرة ال تثيــر الشــكوك حولهــا مــن قبــل ذات العميــل والتــي تقــل 
قيمتهــا عــن 50 ألــف لاير قطــري، أو توزيــع المبلــغ علــى عــدد مــن األشــخاص، بخــاف العميــل، بحيــث يقومــون بإيداعهــا 
أو تحويلهــا إلــى حســاب أو حســابات بنكيــة تابعــة لــذات الشــخص علــى مــدى فتــرات زمنيــة مختلفــة وبفــروع مختلفــة 
.)smurfing/schtroumphage( لمؤسســة ماليــة أو بمؤسســات ماليــة متعــددة، وهــو ما يعرف اصطاحــا بالتجزئــة

أو بتحويــل األوراق النقديــة ذات القيمــة المنخفضــة إلــى أوراق نقديــة ذات قيمــة مرتفعــة أو إلــى عملــة أجنبيــة أو إلــى 
أدوات ماليــة كالشــيكات واألوامــر بالدفــع، حتــى يكــون مــن الســهل حملهــا فــي صــورة ماديــة عبــر الحــدود.

•  كمــا يمكــن لغاســل األمــوال أن يوظــف متحصــات الجريمــة فــي شــراء عقــارات أو أشــياء ذات قيمــة منقولــة مثــل 
الذهــب والمعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة، وذلــك مباشــرة وبمبالــغ كبيــرة، أو عــن طريــق تجزئــة المشــتريات بمــا ال يثيــر 

الشــك فــي المشــتري، ال ســيما عندمــا ال تتوافــق معاماتــه الماليــة مــع مــا هــو متوقــع مــن نظرائــه مــن العمــاء .
•  تجــدر االشــارة الــى أن متحصــات الجريمــة ليســت أمــواال نقديــة فــي كل األحــوال إذ يمكــن أن تشــمل مــا تــدره هــذه 
األمــوال مــن أربــاح أو فوائــد أو ريــع أو أي ناتــج آخــر، ســواء بقيــت علــى حالهــا أو تــم تحويلهــا كليــا أو جزئيــا إلى ممتلكات 

ية أخــرى. أو عائــدات اســتثمار

المرحلة الثانية: التمويه أو الغسل: 
تبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن غســل األمــوال بعــد دخــول األمــوال غيــر المشــروعة إلــى قنــوات النظــام المالــي 
يمــة، يقــوم غاســل األمــوال بإخفــاء أو تمويــه مصدرهــا  الشــرعي. فبعــد إيــداع أو توظيــف متحصــات الجر
غيــر المشــروع عبــر إنجــاز سلســلة معقــدة مــن العمليــات والتحويــات التــي تحــول دون كشــف مصدرهــا 
والشــراء  البيــع  عمليــات  أو  الواجهــة،  والشــركات  المــزورة  والفواتيــر  الوهميــة  والعقــود  كالخدمــات 
يمــة غيــر المبــررة، وذلــك بهــدف جعــل تتبــع مصــدر تلــك األمــوال  للذهــب والمعــادن الثمينــة واألحجــار الكر

غيــر المشــروعة أمــرا صعبــا.
يعات النافذة في الدولة، سواًء ارتكب داخل الدولة أو خارجها، متى تولد عنه مال،  يمة األصلية هي كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقا للتشر 9. الجر

 عليه في كلتا الدولتين: المادة )1( من القانون رقم )20( لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ً
وكان معاقبا

10. المادة )78( من القانون رقم )20( لسنة 2019  بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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 مرحلة التجفيف :
ً
المرحلة الثالثة : الدمج ويطلق عليها أيضا

يقــوم غاســل األمــوال فــي هــذه المرحلــة بإضفــاء طابــع الشــرعية علــى مصــدر األمــوال، وذلــك بإدمــاج 
يمــة التــي قــام بغســلها فــي أنشــطة اقتصاديــة مشــروعة بمــا مــن شــأنه أن يمنحهــا  متحصــات الجر
يمــة بنجــاح، يمكــن أن تبــدو األمــوال بســهولة  مظهــر األمــوال الشــرعية. وعقــب إدمــاج متحصــات الجر
يمــة  يــة مشــروعة أو متحصــات ناتجــة عــن بيــع معــادن ثمينــة أو أحجــار كر وكأنهــا عائــدات لصفقــات تجار
وغيرهــا مــن األشــياء الثمينــة التــي تــم الحصــول عليهــا بصــورة مشــروعة. ويصبــح بذلــك مــن الصعــب بــل و 

يمــة. حتــى مــن المســتحيل تحديــد األمــوال علــى أنهــا متحصــات الجر

ما هو تمويل اإلرهاب؟

          
تنــص المــادة )3( مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
 وبقصــد غيــر مشــروع بتوفيــر أمــوال أو جمعهــا 

ً
يمــة تمويــل اإلرهــاب كل مــن قــام عمــدا  لجر

ً
علــى »أنــه ُيعــد مرتكبــا

 
ً
 أو جزئيــا

ً
بــأي وســيلة كانــت، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وذلــك الســتخدامها أو مــع العلــم بأنهــا ســوف تســتخدم كليــا

فــي أّي ممــا يلــي:

1- القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.

2- بواســطة إرهابــي أو كيــان إرهابــي، حتــى فــي حالــة عــدم وجــود رابــط مــع عمــل إرهابــي أو عمليــات إرهابيــة 
محــددة.

3- تمويــل ســفر أفــراد إلــى دولــة غيــر التــي يقيمــون فيهــا أو يحملــون جنســيتها، وذلــك بغــرض ارتــكاب عمــل إرهابــي 
يبــات إرهابيــة. أو اإلعــداد أو التخطيــط أو المشــاركة فيــه أو توفيــر أو تلقــي تدر

ين الرتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من األفعال المحددة في هذه المادة. 4- تنظيم ارتكاب، أو توجيه آخر

يــض أو التســهيل أو تقديــم المشــورة أو التعــاون أو المســاهمة  5- االشــتراك أو التواطــؤ أو المســاعدة أو التحر
أو التآمــر فــي ارتــكاب، أو الشــروع فــي ارتــكاب أي مــن األفعــال المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.

يمــة تمويــل اإلرهــاب أيــة أمــوال، ســواء كانــت مــن مصــدر مشــروع أو غيــر  وتشــمل األمــوال المســتخدمة فــي جر

 فــي تنفيــذ أو الشــروع فــي تنفيــذ عمــل إرهابــي أو ارتباطهــا 
ً
مشــروع، وبغــض النظــر عــن اســتخدامها فعــال

بــأي عمــل إرهابــي محــدد.
يمــة تمويــل اإلرهــاب، بغــض النظــر عمــا إذا كان الشــخص المتهــم بارتكابهــا يتواجــد فــي الدولــة التــي  كمــا تتحقــق جر
رتكــب أو ســُيرتكب فيهــا العمــل اإلرهابــي، أو فــي 

ُ
يوجــد فيهــا اإلرهابــي أو الكيــان اإلرهابــي، أو فــي الدولــة التــي أ

دولــة أخــرى.

وتعد جريمة تمويل اإلرهاب جريمة أصلية لجريمة غسل األموال.«

يســتنتج ممــا ســبق ذكــره، أن تمويــل اإلرهــاب هــو توفيــر أو جمــع أمــوال، ســواء كانــت مــن مصــدر مشــروع أو غيــر 
مشــروع، وذلــك الســتخدامها فــي: 

- القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.
- بواســطة إرهابــي أو كيــان إرهابــي حتــى فــي حالــة عــدم وجــود رابــط مــع عمــل إرهابــي أو عمليــات إرهابيــة 

محــددة. 

 كان 
ً
يمــة تمويــل اإلرهــاب تشــمل األصــول أو الممتلــكات، أيــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن األمــوال المســتخدمة فــي جر

نوعهــا، ماديــة أو غيــر ماديــة، ملموســة أو غيــر ملموســة، منقولــة أو ثابتــة بمــا فــي ذلــك توفيــر أي مــن األشــياء 
ذات القيمــة ألي إرهابــي أو مجموعــة إرهابيــة كتوفيــر الطعــام والســكن والمــواد الطّبيــة واألســلحة وأجهــزة 

ــر وليــس فقــط األمــوال النقديــة أو التحويــات االلكترونيــة. الكمبيوت
وتنــص المــادة )79( مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
علــى أنــه "يعاقــب بالحبــس لمــدة ال تجــاوز عشــرين ســنة، وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن )5,000,000( خمســة ماييــن 
يــد علــى )10,000,000( عشــرة ماييــن لاير أو ضعــف قيمــة التمويــل، أيهمــا أكثــر، كل مــن ارتكــب إحــدى  لاير وال تز

جرائــم تمويــل اإلرهــاب المنصــوص عليهــا فــي المــادة )3( مــن هــذا القانــون".

ما هو الفرق بين جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟

جريمة تمويل اإلرهابجريمة غسل األموال
جريمة أصلية لجريمة غسل األموال جريمة مستقلة عن الجريمة األصلية 

جريمة غالبا ما تكون سابقة زمنيا للجريمة اإلرهابية  جريمة الحقة زمنيا للجريمة األصلية 

متحصــالت  تكــون  المغســولة  األمــوال 
أصليــة  جريمــة 

األمــوال المســتخدمة فــي تمويــل اإلرهــاب قــد تكــون 
غيــر  أو  )كالتبرعات،...إلــخ(  مشــروعة  مصــادر  مــن 
مشــروعة )كمتحصــات جرائــم االتجــار فــي المخــدرات، 

و مــا إلــى ذلــك(.
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هل يعاقب الشخص المعنوي في جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب؟
تنــص المــادة )77( مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
يــد علــى )8,000,000( ثمانيــة  علــى أنــه  "يعاقــب بالغرامــة التــي ال تقــل عــن )4,000,000( أربعــة ماييــن لاير، وال تز
يمــة، أيهمــا أكثــر، كل شــخص معنــوي، ارُتكبــت  ماييــن لاير، أو ثاثــة أضعــاف الحــد األقصــى للغرامــة المقــررة للجر
 أو 

ً
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون باســمه ولصالحــه مــن جانــب شــخص طبيعــي يعمــل منفــردا

 
ً

 فيــه أو يســتند إلــى تمثيلــه، أو لديــه تفويــض باتخــاذ القــرارات نيابــة
ً
 قياديــا

ً
كجــزء مــن جهــاز تابــع لــه، أو يشــغل موقعــا
عنــه، أو مخــول بممارســة الســلطة فيــه".

وال يحول ذلك دون معاقبة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، بالعقوبة المقررة لها في هذا القانون.
يــة معينــة بصــورة مباشــرة أو  وللمحكمــة أن تقضــي بمنــع الشــخص المعنــوي، مــن مواصلــة القيــام بأنشــطة تجار
غيــر مباشــرة وبشــكل دائــم أو مؤقــت أو بوضعــه تحــت إشــراف قضائــي أو بإغــاق مرافقــه التــي اســتخدمت فــي 
يمــة بصفــٍة دائمــة أو مؤقتــة أو بحلــه وتصفيــة أعمالــه. ولهــا أن تأمــر بنشــر الحكــم الصــادر ضــده علــى  ارتــكاب الجر

يدتيــن يوميتيــن«. نفقتــه الخاصــة فــي جر

الجزء األول: التزامات تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة 
بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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1- تطبيق المنهج القائم على المخاطر: 

أوال: ما هو المنهج القائم على المخاطر؟

يقصــد بالمنهــج القائــم علــى المخاطــر، جملــة التدابيــر واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى تحديــد مخاطــر غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب وتقييمهــا وفهمهــا وخفضهــا بمــا يســمح بتخصيــص المــوارد وتوجيههــا نحــو المجــاالت ذات 
األولوية بغاية تحقيق النجاعة والفاعلية من خال التركيز على األنشــطة أو العماء أو المعامات عالية المخاطر.

ثانيا: كيف ٌيقّيم تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه؟
ينبغي على تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة، لالتزام بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:

إجــراء تقييــم للمخاطــر المرتبطــة بأعمالــه. ويهــدف تقييــم المخاطــر إلــى تحديــد وتقييــم وفهــم مخاطــر غســل . 1
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديــه بمــا يتــاءم مــع طبيعــة أعمالــه وحجمهــا، خاصــة و أن األعمــال ذات الحجــم الكبيــر 

تتطلــب إجــراء تقييــم شــامل ومعّمــق للمخاطــر.
يمــة عنــد إجــراء تقييــم المخاطــر المرتبطــة بأعمالــه مراعــاة . 2 علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

العوامــل التاليــة: 
· يمــة نشــاطه بصفــة شــخصية؟ فــي إطــار 	  حجــم أعمالــه: هــل يمــارس تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

ــم 
ُ

يــة تشــمل عــدة متاجــر فــي دول مختلفــة، وتض مؤسســة فرديــة أو محــل؟ أوهــل ينشــط فــي إطــار شــركة تجار
ــر قــد ُتشــكل مخاطــر  ــًرا مــن الموظفيــن؟ فــي هــذا االطــار يجــدر التنبيــه الــى أن األعمــال ذات الحجــم الكبي عــدًدا كبي

ــع نشــاط العميــل والتعــّرف علــى العمــاء. مرتفعــة، بحيــث يصعــب معهــا تتّب

· ــل بعــض األعمــال المرتبطــة بقطــاع الذهــب والمعــادن الثمينــة مخاطــر مرتفعــة مقارنــة مــع 	
ّ
طبيعــة أعمالــه: تمث

يمــة الخامــة ذات مخاطــر مرتفعــة، إذ أن  يــة المرتبطــة بســبائك الذهــب واألحجــار الكر غيرهــا. وتعــّد العمليــات التجار
هــذه القطــع تكــون أكثــر جاذبيــة لمرتكبــي األنشــطة غيــر المشــروعة حيــث يمكنهــم إخفاؤهــا ونقلهــا عبــر الحــدود، 
باإلضافــة إلــى أنهــا تحتفــظ بقيمتهــا فــي كافــة أنحــاء العالــم11. وفــي المقابــل، ُتعــد المجوهــرات المشــغولة أو 
ــع قيمــة 

ّ
ييــن المابــس، ذات مخاطــر منخفضــة، إذ أنــه ال يمكــن معرفــة أو توق مكتملــة الصنــع، وخاصــة مجوهــرات تز

 .
ً
إعــادة بيعهــا، كمــا يصعــب نقــل قيمــة كبيــرة مــن خــال قطــع صغيــرة نســبيا

المخاطر

متوسط

منخفض عالي

· المخاطــر المحــددة فــي التقييــم الوطنــي للمخاطــر: يتنــاول التقييــم الوطنــي للمخاطــر الجرائــم األصليــة، 	
األساســية التــي ينتــج عنهــا متحصــات فــي دولــة قطــر، باإلضافــة إلــى الطــرق التــي قــد يســعى المجرمــون مــن 
خالهــا الــى غســل متحصــات تلــك الجرائــم، أو الطــرق التــي يمكــن أن يســعى مــن خالهــا ممولــو اإلرهــاب إلــى 
يمــة االطــاع علــى  نقــل األمــوال. و مــن هــذا المنطلــق، فإنــه ينبغــي علــى تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
نتائــج التقييــم الوطنــي للمخاطــر واألخــذ بعيــن االعتبــار إن كان أي منهــا ينطبــق علــى أعمالهــم، بمــا فــي ذلــك علــى 

عمائهــم.

· عوامــل المخاطــر المرتبطــة بقاعــدة العمــالء: قــد تكــون المخاطــر المرتبطــة بقاعــدة العمــاء مرتفعــة إذا 	
كان العميــل مــن فئــة المســؤولين رفيعــي المســتوى أو أحــد أفــراد عائلتهــم أو المقربيــن منهــم )المعروفيــن 
باألشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر، والذيــن ســيتم التطــرق إليهــم أدنــاه( أو كان مقيمــا بدولــة عاليــة المخاطــر 

أو لــم يكــن حاضــرا لغايــات عمليــة التحقــق مــن الهويــة )أي العمليــات التــي ال تتــّم وجهــا لوجــه(.

 إذا كان شــخصا معنويــا يديــر جــزء هامــا مــن أنشــطته أو لديــه 
ً
و تكــون المخاطــر المرتبطــة بالعميــل مرتفعــة أيضــا

فــروع بــدول عاليــة المخاطــر أو كان مــن األشــخاص المعنوييــن أو الترتيبــات القانونيــة الذيــن يصعــب بســبب هيكلتهــم 
أو طبيعتهــم تحديــد المســتفيد الحقيقــي منهــم، أو العميــل الــذي يســعى للحيلولــة دون فهــم المعامــات 
ــر إســتخدام شــركات وهميــة أو واجهــة أو ذات هيــكل ملكيــة معقــد أو شــركات تتــم  والعمليــات التــي يجريهاعب

إدارتهــا عبــر عــدة دول دون هــدف اقتصــادي واضــح.

يمــة قاعــدة العمــاء   وينبغــي أن ُيراعــي تقييــم مخاطــر األعمــال، مــدى معرفــة تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
ذات الصلــة، إذ قــد ُتمثــل المعامــات التــي تتــم مــع مجموعــة صغيــرة ممــن هــم علــى معرفــة وطيــدة بالتاجــر 
 
ً
 مســتمرا

ً
لســنوات عديــدة، مخاطــر منخفضــة، مقارنــة باألعمــال ذات العــدد الكبيــر مــن العمــاء، والتــي تشــهد تغييــرا

فــي قاعــدة عمائهــا ذات الصلــة، حيــث أنــه فــي الحالــة األولــى يســهل معرفــة خلفيــات العمــاء وأعمالهــم وماذا 
يفعلــون بالمنتجــات التــي يشــترونها مــن التاجــر. و علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن مجــرد معرفــة التاجــر بالعميــل علــى 

مــدى ســنوات، ال يعنــي بالضــرورة أن المخاطــر المرتبطــة بالعميــل تكــون منخفضــة.

يمــة، عنــد إجــراء تقييــم المخاطــر المرتبطــة بالعمــاء، مراعــاة  كمــا ينبغــي علــى تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
 األشــخاص الذيــن يملكــون ويســيطرون علــى العمــاء مــن األشــخاص 

ً
ين، بــل أيضــا ليــس فقــط عمائهــم المباشــر

المعنويــة الذيــن ُيعرفــون ب»المســتفيدين الحقيقييــن« )وســيتم تفصيــل هــذا الجــزء أدنــاه(. 

· عوامــل المخاطــر المرتبطــة بالــدول والمناطــق الجغرافيــــة: يمكــن أن تشــكل األعمــال مخاطــر مرتفعــة، فــي 	
يــة، متصلــة بدولــة تــم تصنيفهــا مــن قبــل مصــادر معتــرف بمصداقيتهــا  حــال كانــت المعامــات التــي تتــم بصــورة دور
وموثــوق بهــا) كأن يتــم تصنيفهــا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب أو فــي 
بيانــات مجموعــة العمــل المالــي- ”فاتــف«statements (، علــى أســاس أنهــا دول غيــر مجهــزة بأنظمــة فعالــة 
لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب أو أنهــا تمثــل مخاطــر مرتفعــة فــي مجــال الفســاد وبقيــة األنشــطة 
 
ً
االجراميــة. وقــد تشــير المعاملــة المتصلــة بدولــة مرتفعــة المخاطــر إلــى كــون مصــادر األعمــال ســواء كانــت ســلعا
طبيعيــة بشــكلها الخــام أو المشــغول، أي منتهــي الصنــع، تأتــى مــن تلــك الدولــة أو أن المورديــن موجــودون فــي 
تلــك الدولــة أو فــي حــال كانــت المعامــات تتــم مــع وســطاء أو عمــاء مقرهــم فــي تلــك الدولــة أو أنــه يتــم إبــرام 
يــة مــع تلــك الدولــة. فــي المقابــل، يمكــن أن تكــون المخاطــر المتصلــة بالــدول واألقاليــم  معامــات وصفقــات تجار
الجغرافيــة منخفضــة إذا كانــت المعاملــة متصلــة بــدول مجهــزة بأنظمــة فعالــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
االرهــاب، أو دول تــم تصنيفهــا مــن طــرف مصــادر معتــرف بمصداقيتهــا وموثــوق بهــا، علــى أســاس أنهــا تمثــل 
مخاطــر منخفضــة فــي مجــال الفســاد وبقيــة األنشــطة االجراميــة، أو دول خضعــت لتقييمــات متبادلــة تــم اجراؤهــا 

مــن طــرف منظمــات معتــرف بهــا وموثــوق بهــا.
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· عوامــل المخاطــر المرتبطــة بالمنتجــات والخدمــات والعمليــات والممارســات المهنيــة التــي يوفرهــا أو 	
يطورهــا: قــد تعتبــر بعــض المنتجــات والخدمــات مرتفعــة المخاطــر فيمــا يتعلــق بغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، إذ 
أنهــا تســّهل لمرتكبــي األنشــطة غيــر المشــروعة اســتغال األعمــال. و قــد تمثــل الخصائــص الماديــة لبعــض المنتجــات 
مخاطــر مرتفعــة بالنســبة المكانيــة اســتغالها فــي عمليــات غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب مــن ذلــك األلمــاس 
ــر الحجــم و خفيــف الــوزن  ويســهل بالتالــي  الــذي تكــون قيمتــه الماليــة مرتفعــة و فــي نفــس الوقــت يكــون صغي
 عــن طبيعــة األعمــال 

ً
يبــه و اخفائــه دون امكانيــة كشــفة مــن قبــل أجهــزة انفــاذ القانــون.12 وفضــا نقلــه و تهر

يــة التــي ال تتــم وجهــا لوجــه و منهــا المعامــات التــي  والمنتجــات التــي يوفرهــا، قــد يشــمل ذلــك العمليــات التجار
تتــم عبــر شــبكة االنترنــت مــن خــال نقــاط البيــع االلكترونيــة )أو أي ترتيــب آخــر ال يفتــرض الحضــور الشــخصي للطرفيــن(، 
 
ً
والمنتجــات أو الخدمــات التــي تضمــن حجــب هويــة الشــخص )anonymity( ، باإلضافــة الــى المعامــات النقديــة أيــا
كانــت قيمتهــا، بحيــث أن األمــوال لــم تمــّر مــن خــال مؤسســة ماليــة خاضعــة للتنظيــم والرقابــة. كذلــك األمــر بالنســبة 
للمعامــات التــي تعتمــد علــى اســتخدام تكنولوجيــات حديثــة أو بصــدد التجربــة، علــى ســبيل المثــال التعامــل باألصــول 

رة )مثــل البيتكويــن(. 
ّ

االفتراضيــة أو العمــات المشــف

 للــوارد 
ً
يمــة تحديــث تقييــم المخاطــر الخــاص بــه بشــكل دوري، وفقــا 3. علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

ــر منتجــات أو خدمــات  ــاه. كمــا ينبغــي تحديــث تقييــم المخاطــر علــى وجــه الخصــوص قبــل البــدء بإطــاق وتوفي أدن
جديــدة أو اســتخدام قنــوات جديــدة لتقديــم المنتجــات والخدمــات أو اســتخدام تقنيــات جديــدة.

ثالثــا: ماهــي المنهجيــة التــي يعتمدهــا تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكريمــة لمعالجــة مخاطــر غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديــه وخفضهــا؟ 

يمــة أن يعتمــد علــى منهجيــة مناســبة تعالــج المخاطــر التــي يواجههــا  علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
وذلــك عنــد تطبيقــه للمنهــج المعتمــد مــن قبلــه لخفــض مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب )منهجيــة تقييــم 

التهديــدات( تقــوم، علــى األخــص، علــى مــا يلــي :

- تحديد طبيعة عاقة العمل مع كل عميل وفهم الغرض منها.
- تقييم وصف المخاطر الخاص بعاقة العمل من خال تصنيف تلك العاقة.

يمــة مــن  ينبغــي أن تكــون منهجيــة تقييــم التهديــدات مصممــة بشــكل ُيمكــن تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
تحديــد أي تغييــرات فــي مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديــه والكشــف عنهــا، و عليــه تغييــر تلــك المنهجيــة 

كلمــا إقتضــى األمــر ذلــك. 

يمــة أن يراعــي مخرجــات وصــف مخاطــر عاقــة العمــل عنــد تحديــد درجــة  علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
العنايــة الواجبــة والرقابــة المســتمرة التــي ســيتم تطبيقهــا علــى العميــل.

رابعــا: كيــف يتصــرف تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكريمــة فــي نتائــج تقييــم مخاطــر غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب لديــه؟

على تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة أن:
يوثق عملية تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه وأي معلومات أساسية بحيث يكون قادرا . 1

على عرض أسسه.
يوثق األسس والمصادر التي اعتمد عليها لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب . 2

لديه بمراعاة التقييم الوطني للمخاطر وأية مصادر أخرى لتحديد تلك المخاطر. 
يراقب تنفيذ مخرجات تقييم المخاطر ويحدثها باستمرار.. 3

ية، في األجل . 4 ير عن ذلك لقسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بصفة دور يوفر تقار
الذي يحدده وبناء على طلبه.

2- برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:

ينبغي على تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة أن: 

1- يضــع برنامجــا لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب يتضمــن سياســات وإجــراءات وضوابــط داخليــة ُتراعــي 
المخاطــر التــي تــم تحديدهــا، وحجــم أعمالــه ودرجــة تعقيدهــا وطبيعتهــا.

2-ينفذ البرنامج بفاعلية من أجل إدارة المخاطر وخفضها بشكل يتناسب مع طبيعة أعماله وحجمها. 

3-يراجع ويحدث ويعزز البرنامج إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

4-يطبــق البرنامــج علــى جميــع فروعــه والشــركات التابعــة لــه والتــي يملــك فيهــا حصــة األغلبيــة فــي الدولــة وفــي 
الخارج.

يــر الســنوي لمســؤول  5-يقــدم نســخة مــن برنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــع التقر
التجــارة و  بــوزارة  اإلرهــاب  األمــوال وتمويــل  إلــى قســم مكافحــة غســل  الســنة،  االلتــزام مــرة فــي 

الصناعــة، وأي مســتندات داعمــة يمكــن طلبهــا لهــذا الغــرض.

ما هو محتوى برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟

1- ترتيبــات مناســبة إلدارة االلتــزام، علــى أن يكــون مــن ضمنهــا تعييــن مســؤول االلتــزام و نائبــة علــى 
اإلدارة:  مســتوى 

يمــة  بمتطلبــات  ــى مســؤول االلتــزام الــذي يتــم تعيينــه، إدارة التــزام تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
ّ
يتول

مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الــواردة بقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والئحتــه 
يمــة ومقدمــي  التنفيذيــة، وقواعــد إلتزامــات مدققــي الحســابات القانونييــن وتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية و الشــركات بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب ، كمــا يعمــل 
يــر االشــتباه و رفعهــا إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة و الســهر علــى التنفيــذ الفعــال  بشــكل خــاص علــى إعــداد تقار

والناجــع لبرنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. 

يمــة وقســم   كنقطــة اتصــال أساســية بيــن تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
ً
كمــا يعمــل مســؤول االلتــزام أيضــا

مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بــوزارة التجــارة والصناعــة والســلطات المختصــة األخــرى فــي كل مــا يتعلــق 
بمســائل مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

يــة تعييــن أحــد  يمــة، إذا كان ينشــط فــي إطــار شــركة تجار هــذا و ينبغــي علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
موظفــي الشــركة إلدارة التزامهــا بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وخاصــة فيمــا يخــص إعــداد 
يــر االشــتباه و رفعهــا إلــى الوحــدة. أمــا إذا كان النشــاط ُيمــارس فــي إطــار مؤسســة فرديــة، عندهــا يقــوم تاجــر  تقار
يمــة شــخصيا بمســؤوليات اإلدارة العليــا ومســؤول االلتــزام بالمؤسســة ويمكــن لــه  المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
تســمية أحــد موظفيــه بالمحــل كمســؤول التــزام لديــه 13. وفــي كل الحــاالت، يجــب منــح مســؤول االلتــزام الســلطات 
والصاحيــات الازمــة بمــا يســمح لــه بتأديــة دوره بشــكل فّعــال وموضوعــي ومســتقل، طبقــا لمــا ُتحــدده قواعــد 

االلتزامات.

ير التجارة والصناعة رقم 48 لسنة 2020 13  المادة 2 من قواعد اإللتزامات الصادرة بقرار وز RBA GUIDANCE for dealers in precious metal and stones, FATF 17 june 2008 p 24 .12 



1819

ويتــم إعــام قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ووحــدة المعلومــات الماليــة بإســم مســؤول 
اإللتــزام ونائبــة وبياناتــه الكاملــة طبقــا للنمــوذج الــذي يحــدده القســم 14. 

2- اتخاذ إجراءات الفحص المناسبة لضمان معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين:
ينبغــي علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكريمــة وضــع إجــراءات تحــري مناســبة لضمــان اســتيفاء الموظفيــن 
 لما تحدده قواعد االلتزامات.

ً
والمسؤولين والعاملين لديه بالشركة أو بالمحل، لمواصفات الكفاءة والنزاهة طبقا

وتكــون إجــراءات الفحــص أكثــر تشــّددا إزاء األشــخاص الذيــن يشــغلون مواقــع حساســة بالمحــل أو الشــركة مثــل 
الموظفيــن الذيــن يتعاملــون مباشــرة مــع العمــاء أو الذيــن يشــرفون علــى المعامــات الماليــة لتجــار المعــادن 

يمــة.  الثمينــة أو األحجــار الكر

يمــة قبــل تعييــن المســؤولين  وفــي ســبيل اســتيفاء هــذا االلتــزام، يتعيــن علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
الوظيفــي  يخــه  بتار المتعلقــة  المعلومــات  بالشــخص وعلــى  المتعلقــة  المراجــع  أو الموظفيــن، أن يحصــل علــى 

ــد مّمــا إذا ســبقت إدانتــه جزائيــا أو توقيــع جــزاء تأديبــي عليــه.
ّ
ومؤهاتــه وأن يتأك

3- برنامج تدريب مستمر للموظفين:
للموظفيــن  يبــي مائــم ومســتمر  تدر برنامــج  يمــة، وضــع وتصميــم  الكر األحجــار  أو  الثمينــة  المعــادن  تاجــر  علــى 
والعامليــن لديــه لضمــان معرفتهــم خاصــة باالطــار القانونــي الدولــي والوطنــي فــي مجــال مكافحــة غســل االمــوال 
وتمويــل االرهــاب، وبالسياســات واألنظمــة واالجــراءات والضوابــط الداخليــة المتبعــة مــن قبــل تجــار المعــادن الثمينــة 
يــب  يمــة إلدارة مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وخفضهــا. ويكــون مــن شــأن هــذا التدر أو االحجــار الكر
مســاعدة الموظفيــن لإلطــاع علــى األنمــاط أو االتجاهــات المشــتبه بأنهــا تقــع ضمــن عمليــات غســل األمــوال 
المعنييــن  الموظفيــن  يــز وعــي  تعز إلــى ضمــان  باإلضافــة  العمليــات،  بتلــك  يــح  التصر وإجــراءات  االرهــاب  وتمويــل 
يبــي  ومعرفتهــم بأهميــة تدابيــر العنايــة الواجبــة والرقابــة المســتمرة تجــاه العمــاء. وينبغــي تصميــم البرنامــج التدر
يــب  بحيــث يتــاءم مــع دور الموظــف، علــى ســبيل المثــال، فــإن الموظــف فــي قســم المبيعــات قــد يحتــاج إلــى تدر
يــب   مــا عــن الموظفيــن العامليــن فــي المكاتــب الخلفيــة. كمــا أنــه مــن الضــروري تحديــث برنامــج التدر

ً
مختلــف نوعــا

باســتمرار وتوثيقــه. 

4- وحدة تدقيق مستقلة الختبار نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب: 
يشــمل االختبــار بشــكل خــاص برنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وإجــراءات التحــري عــن الموظفيــن 
ومســك الســجات واالحتفــاظ بهــا والرقابــة المســتمرة علــى العمــاء، وذلــك بغــرض رفــع النقائــص والثغــرات 
واالخــاالت قصــد تافيهــا فــي المســتقبل. ويجــب أن يتــم إجــراء االختبــار مــرة كل ســنتين علــى األقــل مــن قبــل مدقــق 
مســتقل داخلــي أو خارجــي للشــركة أو المحــل، علــى أن يتــم تقديــم مــا يفيــد ذلــك إلــى قســم مكافحــة غســل 

يــخ. يــخ 31 يوليــو 2021، و كل ســنتين بعــد هــذا التار األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بحلــول تار

14  هذا النموذج متوفر على الموقع اإللكتروني لقسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
https://www.moci.gov.qa/مكافحة-غسل-األموال-و-تمويل-اإلرهاب

3- تدابير العناية الواجبة:

يمــة لعمائهــم وضمــان فهمهــم  هــي جملــة التدابيــر المتخــذة لضمــان معرفــة تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
الكامــل لهــؤالء العمــاء. وتشــمل هــذه التدابيــر تحديــد هويــة العميــل، والتحقــق منهــا مــن خــال اســتخدام الوثائــق 
أو البيانــات أو المعلومــات األصليــة مــن مصــدر مســتقل وموثــوق، وتحديــد مــا إذا كان العميــل يعمــل بالنيابــة عــن 
ــد مــن أّن أّي شــخص يدعــي أنــه يتصــّرف بالنيابــة عــن العميــل مخــّول بذلــك مــع تحديــد هويتــه 

ّ
شــخص آخــر، والتأك

ـــق منهــا، وفهــم طبيعــة عمــل العميــل أو نمــط نشــاطه والغــرض مــن عاقــة العمــل وطبيعتهــا، وتحديــد 
ّ

والتحق
الشــكل القانونــّي للعميــل ســواء كان شــخصا طبيعيــا أو معنويــا أو ترتيبــا قانونيــا.

أوال: متى يتخذ تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة تدابير العناية الواجبة؟

· على تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند: 	

 إقامة عاقة العمل تتضمن استخدام النقد.. 1
يد على )50,000( خمسين ألف لاير أو ما يعادلها بالعمات . 2  القيام بمعامات نقدية تعادل قيمتها أو تز

األخرى، سواء تمت مرة واحدة أو كانت متعددة على نحو تظهر مرتبطة ببعضها البعض.
 االشتباه في وجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بصرف النظر عن مبلغ العملية.. 3
4 ..

ً
 وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات التعريف بالهوية التي تم الحصول عليها مسبقا

· يمــة تدابيــر العنايــة الواجبــة تجــاه العميــل قبــل بــدء عالقــة 	 يتخــذ تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
العمــل معــه أو قبــل القيــام بمعاملــة واحــدة، غيــر أنــه يمكــن اســتكمال هــذه التدابيــر خــالل 

عالقــة العمــل، فــي الحــاالت التــي يحددهــا القســم، وذلــك وفقــا للشــروط التاليــة:
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أن يتم التحقق من الهوية في أسرع وقت ممكن عمليا.. 1
يا من أجل عدم مقاطعة سير العمل الطبيعي.. 2  أن يكون ذلك ضرور
 أن تكون مخاطر وقوع غسل األموال وتمويل االرهاب محدودة وخاضعة إلدارة فعالة ومنها وضع قيود . 3

على عدد وأنواع و/أو قيمة المعامات التي يمكن القيام بها واشتراط وجوب استكمال تدابير العناية الواجبة 
في أقرب وقت ممكن بعد االتصال األول بالعميل.

· يمــة باتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة بعــد إقامــة عاقــة 	 إذا قــام تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
العمــل، فإّنــه يتعيــن عليــه توثيــق كل حالــة ويجــب عليــه أن يكــون قــادرا علــى أن يثبــت لقســم مكافحــة غســل 

ــّررا ومســموحا بــه فــي هــذا الســياق. ــر العنايــة الواجبــة كان مب األمــوال وتمويــل االرهــاب، أّن تأجيــل تدابي
ثانيــا: ماهــي تدابيــر العنايــة الواجبــة التــي يجــب اتخاذهــا عنــد إبــرام معامــالت نقديــة تتجــاوز قيمتهــا 

ألــف لاير؟ الخمســين 

· يمــة االحتفــاظ بحســابات مجهولــة أو حســابات بأســماء وهميــة 	 يحظــر علــى تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
بشــكل واضــح.

· يمــة تدابيــر العنايــة الواجبــة فــي الحــاالت المبينــة أعــاه بقصــد التعــرف 	 يتخــذ تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
علــى هويــة العميــل وأوضاعــه القانونيــة ونشــاطه والغــرض مــن عاقــة العمــل وطبيعتهــا والمســتفيد الحقيقــي 

مــن العميــل. وتشــمل هــذه التدابيــر علــى األخــص مــا يلــي: 
 تحديد هوية العماء والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر مستقل . 1

وموثوق. 
 للقواعد . 2

ً
 تحديد هوية أي شخص يعمل بالنيابة عن العميل، والتحقق منها ومما يفيد صحة نيابته وفقا

المعمول بها في هذا الشأن.
 تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين من العميل الذين تؤول إليهم حصة ملكية . 3

مسيطرة بنسبة ال تقل عن 20% واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات 
يد من التفاصيل  من مصدر موثوق بما يقنعه بأنه يعرف المستفيد الحقيقي) يرجى االطاع على الجزء 6 لمز

بشأن المستفيد الحقيقي(.
 الحصول على معلومات بشأن الغرض من عاقة العمل أو المعاملة وفهم طبيعتها بالشكل المناسب.. 4
( والترتيبات . 5

ً
 تحديد طبيعة نشاط العميل، وبالنسبة للعماء من األشخاص المعنوية )كالشركات مثا

القانونية، فإنه ينبغي فهم هيكل ملكيتها والسيطرة عليها والتأكد من هوية المستفيد الحقيقي.
جمع أي معلومات إضافية والتحقق منها حسب درجة المخاطر المرتبطة بالعميل أو بأعماله أو بمعاماته.. 6
 تحديث وماءمة الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب تدابير العناية الواجبة . 7

بصفة مستمرة، وذلك بمراجعة السجات القائمة وعلى األخص المتعلقة بفئة العماء مرتفعي المخاطر.
 التدقيق في عمليات ومعامات العماء وفحصها باستمرار للتحقق من تناسقها مع ما يتوفر لديه من . 8

معلومات عنهم وعن أنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها ومصادر أموالهم عند الحاجة.
· يتــم التحقــق مــن كل معطــى مــن المعطيــات الســابقة باالعتمــاد علــى الوثائــق والبيانــات والمعلومــات 	

الازمــة وذلــك مــن مصــدر موثــوق ومســتقل. 
· يمــة تحديــد هوّيــة عميلــه والتحقــق منهــا باســتخدام 	 يتعيــن علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

وثائــق أو بيانــات أصليــة مــن مصــدر موثــوق ومســتقل، مــن خــال الحصــول علــى المعلومــات التاليــة علــى 
:

ّ
األقــل

إذا كان العميــل شــخصا طبيعيــا: يقــع تحديــد هويتــه مــن خــال الحصــول علــى اإلســم الكامــل للشــخص المــدون . 1
يــخ ومــكان  فــي إثباتــات رســمية )تحمــل هويتــه كاملــة وصورتــه(، وعنــوان محــل إقامتــه، أو العنــوان المحلــي، وتار
يــخ ميــاده وجنســيته باإلســتناد إلــى  الــوالدة، والجنســية. فعلــى ســبيل المثــال يمكــن التحقــق مــن إســم العميــل وتار
جــواز ســفر صالــح أو بطاقــة هويــة تحمــل صــورة واضحــة عــن العميــل. وبخصــوص محــل إقامــة العميــل يمكــن التحقــق 

منــه باإلســتناد إلــى عقــد ايجــار ســكني أو إيصــال صــادر عــن كهرمــاء أو كتــاب مــن صاحــب عمــل العميــل.

إذا كان العميــل شــخصا معنويــا أو ترتيبــا قانونيــا: يقــع تحديــد هويتــه مــن خــال الحصــول علــى اســم الشــخص . 2
وشــكله القانونــي وســند تأسيســه )مثــل عقــد الشــركة( والصاحيــات واألنظمــة التــي تنظــم الشــخص المعنــوي أو 
الترتيــب القانونــي، وأســماء األشــخاص الذيــن يشــغلون وظائــف اإلدارة العليــا المعنييــن )أي األشــخاص الذيــن يحتلــون 
ييــن رفيعــي المســتوى  يــن اإلدار يــا مرموقــا لــدى الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي مثــل المدير منصبــا إدار
بالشــركة أو األميــن بالصنــدوق(، وعنــوان المكتــب المســجل، والمقــر الرئيســي لألعمــال عنــد اختافــه عــن عنــوان 

المكتــب المســجل.
يمــة، فيمــا يتعلــق بالعمــاء مــن األشــخاص المعنويــة أو الترتيبــات •  يجــب علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

القانونيــة ، أن يفهــم هيــكل ملكيــة العميــل وســيطرته والتأكــد مــن هويــة المســتفيدين الحقيقيــن.

ثالثــا: هــل يجــوز لتاجــر المعــادن الثمينــة أو االحجــار الكريمــة االعتمــاد علــى أطــراف ثالثــة لتنفيــذ تدابيــر العنايــة 
الواجبة؟

يمــة االعتمــاد علــى أطــراف ثالثــة مــن المؤسســات الماليــة أو األعمــال  يجــوز لتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، لتنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة تجــاه العمــاء بمــا يشــمل التعــرف علــى العميــل 
والمســتفيد الحقيقــي وفهــم طبيعــة العمــل. غيــر أن المســؤولية النهائيــة لالتــزام بتنفيــذ هــذه التدابيــر تبقــى 

محمولــة عليهــم.

يمــة، عنــد اعتمادهــم علــى أطــراف ثالثــة للقيــام بتدابيــر العنايــة  يجــب علــى تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
الواجبــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون و الائحــة، اتخــاذ مــا يلــي :

ية المتعلقة بتدابير العناية الواجبة بما يشمل التعرف . 1  من الطرف الثالث على المعلومات الضرور
ً
الحصول فورا

على العميل.
التأكد من أن الطرف الثالث سيوفر دون تأخير نسخ بيانات التعرف على العميل، وغيرها من المستندات . 2

المتعلقة بتلك التدابير عند طلبها منه.
التحقق من أن الطرف الثالث يخضع للتنظيم والرقابة أو لإلشراف، ويلتزم بتدابير العناية الواجبة تجاه العماء، . 3

 لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و الئحته التنفيذية.
ً
وحفظ السجات وفقا

مراعاة المعلومات المتوفرة عن مستوى مخاطر غسل األموال و تمويل اإلرهاب في الدول التي يوجد . 4
بها الطرف الثالث الذي تعتمد عليه، وعلى األخص تلك الصادرة عن المنظمات الدولية واإلقليمية والدول 

األجنبية.
 التأكد من قيام الطرف الثالث بتزويدهم بكافة المعلومات حول العميل والتي حصل عليها بعد اتخاذه . 5

تدابير العناية الواجبة و التي كانوا سيسعون للحصول عليها لو أنهم اتخذوا تدابير العناية الواجبة بأنفسهم.

رابعــا: مــاذا يتعيــن علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكريمــة أن يفعــل فــي حــال تعــذر عليــه االمتثــال 
يــة البيانــات المتعلقــة  لهــذه التدابيــر بســبب رفــض العميــل توفيــر المعلومــات أو فــي حــال الحــظ صور

بهويــة العمــالء بصــورة واضحــة أو عــدم كفايتهــا؟

االمتناع عن بدء عاقة العمل أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة.. 1
وعند االقتضاء إباغ وحدة المعلومات المالية عن حاالت اإلشتباه المتعلقة بالعميل، وباألخص في حال . 2

رفض العميل توفير المعلومات ذات الصلة أو في حال تراجعه عن العملية في منتصف الطريق أو إذا قام 
ية. بتوفير معلومات صور

تجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق الــى أن عــدم إتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجيــة أو تعمــد تقديــم معلومــات غيــر صحيحــة 
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يمــة علــى معنــى المــواد 11 و 82 و 87 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 .   عــن المســتفيد الحقيقــي يشــكل جر

خامســا: مــاذا يتعيــن علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكريمــة أن يفعــل عنــد اشــتباهه بــأن العمليــات 
ترتبــط بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب؟

يمــة، عنــد اشــتباهه ، أثنــاء إنشــاء عاقــة عمــل مــع أحــد العمــاء  يجــب علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
أو خــال مســار هــذه العاقــة، أو عنــد إجــراء المعامــات العرضيــة، بــأن العمليــات ترتبــط بغســل األمــوال أو تمويــل 

اإلرهــاب، القيــام بمـــا يلــــي:

تحديد هوية العميل و المستفيد الحقيقي و التحقق منهما ، سواء كان العميل دائما أو عارضا ، و بغض . 1
النظر عن أي إعفاء أو حد معين معمول به . 

التوقف عن إتخاذ تدابير العناية الواجبة عند االعتقاد ألسباب معقولة بأن طرح العديد من األسئلة من شأنه . 2
أن ينّبه العميل بأن تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة يشتبه بارتباط المعاملة بغسل األموال أو تمويل 

اإلرهاب .
ير اشتباه إلى وحدة المعلومات المالية.. 3 تقديم تقر

4- تدابير العناية الواجبة المشددة:

أوال: متى يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة؟

يطبق تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة تدابير العناية الواجبة المشددة:

1- على عالقات العمل والعمليات التي تتم مع العمالء من بعض الدول التي: 

· تحددهــا اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أســاس أنهــا عاليــة المخاطــر، 	
وتصــدر التعميمــات المرتبطــة بأوجــه الضعــف فــي أنظمــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديهــا 

وتنشــرها علــى موقعهــا اإللكترونــي علــى شــبكة المعلومــات الدوليـــة. 

· تخضــع لمتطلبــات العنايــة المشــددة مــن قبــل مجموعــة العمــل المالي)فاتــف( التــي تدعــو إلــى اتخــاذ 	
ذلــك اإلجــراء بحقهــا. وتقــوم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بنشــر المعلومــات 

المرتبطــة بتلــك الــدول علــى موقعهــا اإللكترونــي علــى شــبكة المعلومــات الدوليـــة15.

2- عندما تكون مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب مرتفعة وباألخص في الحاالت التالية:

· العمليــات الكبيــرة أو المعقــدة وجميــع أنمــاط المعامــات غيــر العاديــة، التــي ليــس لهــا غــرض اقتصــادي 	
أو قانونــي واضــح.

· عمليات البيع أو الشــراء التي ال تتم وجها لوجه ، و تشــمل على األخص تلك المبرمة من خال االنترنات 	
يــد و الخدمــات و المعامــات التــي يتــم توفيرهــا أو مزاولتهــا مــن خــال االنترنــت، عبــر اســتخدام الصــراف  أو البر
اآللــي أو الهاتــف أو الفاكــس ، و عمليــات البيــع أو الشــراء التــي تتــم مــن خــال نقــاط البيــع اإللكترونيــة التــي 

تســتخدم البطاقات المدفوعة مســبقا أو القابلة للتعبئة أو المتصلة بالحســاب16 .

· عمليات البيع أو الشراء أو التوكيات التي تتم من خال العماء غير المقيمين في الدولة.	

3- فــي الحــاالت األخــرى التــي تقــرر اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو القســم 
بأنهــا تشــكل مخاطــر مرتفعــة لعمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بالنســبة لتجــار المعــادن الثمينــة أو 

يمــة. األحجــار الكر

ثانيــا: مــا هــي تدابيــر العنايــة الواجبــة المشــددة التــي يجــب علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكريمــة 
أن يتخذهــا؟

يــد بشــأن العميــل أو المعاملــة بحيــث يتــم  إن الهــدف مــن اتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة المشــددة هــو معرفــة المز
الحــد مــن احتمــال ارتبــاط العميــل أو المعاملــة بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب. لذلــك، يجــب تطبيــق تدابيــر عنايــة 

واجبــة مشــددة بحيــث تكــون مائمــة للمخاطــر المرتبطــة بعميــل معّيــن أو بمعاملــة محــددة.

يمــة بشــكل عــام اتخــاذ التدابيــر المشــددة التاليــة، إال أنــه يمكنهــم  يجــب علــى تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
يــد مــن التدابيــر األخــرى، عنــد االقتضــاء: اتخــاذ المز

15 يراجع التعميم رقم )6( لسنة 2020 لمدققي الحسابات و تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق االستئمانية و
الشركات بشأن الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها والدول الخاضعة لرقابة مكثفة )الملحق عدد 1(.

يمة بشأن تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة بالنسبة للمعامالت التي  16 يراجع التعميم رقم )5( لسنة 2020 إلى تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكر
ال تتم وجها لوجه . )الملحق عدد 2(.
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يادة درجة متابعة عاقة العمل.. 1 ز
الحصول على معلومات إضافية عن العميل، من بينها المهنة، وحجم األصول، والمعلومات المتاحة من . 2

خال قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة. 
تحديث بيانات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي بصورة منتظمة و ذلك بمراجعة السجات . 3

القائمة و على األخص المتعلقة بفئة العماء مرتفعي المخاطر.
الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة عاقة العمل المتوقعة.. 4
الحصول على معلومات حول مصدر األموال أو مصدر ثروة العميل.. 5
الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها.. 6
الحصول على موافقة اإلدارة العليا لبدء أو مواصلة عاقة العمل.. 7
يادة عدد وفترات الرقابة عليها واختيار أنماط العمليات . 8 تطبيق متابعة مشددة لعاقة العمل من خال ز

يد من الفحص والمراجعة. التي تحتاج إلى المز
إجراء الدفعة األولى من خال حساب باسم العميل في أحد المصارف الخاضعة لمعايير عناية واجبة . 9

مماثلة.

5- تدابير العناية الواجبة المبسطة:

أوال: متى يمكن لتاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة أن يطبق تدابير العناية الواجبة المبسطة؟

يمــة تطبيــق تدابيــر عنايــة واجبــة مبســطة عنــد توفــر الحــاالت التاليــة  يجــوز لتاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
: مجتمعــة 

إذا كانت عوامل المخاطر المرتبطة بالعميل أو المعاملة الناتجة عن التقييم الوطني للمخاطر منخفضة. . 1
إذا كانت عوامل المخاطر المرتبطة بالعميل أو المعاملة الناتجة عن تقييم تاجر المعادن الثمينة أو االحجار . 2

الكريمة الذاتي لمخاطر أعماله منخفضة.
عند عدم وجود اشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.. 3
عند عدم تحقق حاالت خاصة للمخاطر المرتفعة  كانتفاء أي صلة للعميل أو المعاملة بدولة عالية المخاطر.. 4

ثانيــا: مــا هــي تدابيــر العنايــة الواجبــة المبســطة التــي يجــوز لتاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكريمــة 
تطبيقهــا؟

يمكن أن تشمل تدابير العناية الواجبة المبسطة اتخاذ أحد أو كافة اإلجراءات التالية: 

التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد إقامة عاقة العمل.. 1
تخفيض وتيرة ودرجة وعدد عمليات تحديث هوية العميل.. 2
تقليل درجة العناية الواجبة المستمرة وتدقيق العمليات، على أساس مبلغ معقول محدد .. 3
عدم جمع معلومات أو تنفيذ إجراءات محددة لفهم طبيعة عاقة العمل أو الغرض منها، مع االكتفاء . 4

باستنباطها من نوع العمليات التي يتم إجراؤها أو من عاقة العمل القائمة.

يمــة تطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة  ــى فيهــا تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
ّ
وفــي جميــع الحــاالت التــي يتول

المبســطة، فإنــه يتعيــن عليــه توثيــق عمليــة تقييــم المخاطــر التــي أنجزهــا قبــل اتخــاذ قــراره بتطبيــق تدابيــر العنايــة 
الواجبــة المبســطة وأن يكــون قــادرا علــى أن يثبــت لقســم مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل االرهــاب أّن الخطــر كان 

منخفضــا.
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6- المستفيد الحقيقي:

أوال: من هو المستفيد الحقيقي؟

هو الشخص الطبيعي أو األشخاص الطبيعيون الذي:

 على العميل بشكل نهائي، وذلك من خال حصة ملكية أو حقوق تصويت.. 1
ً
يمتلك أو يسيطر فعليا

 عنه، سواًء بوكالة أو وصاية أو والية، أو أّي شكٍل آخر من أشكال النيابة.. 2
ً

تتّم العمليات نيابة
 يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بما في ذلك الشخص الطبيعي الذي . 3

يمارس سيطرة فعلية نهائية بأي وسيلة كانت.

ثانيا: ما هي التزامات تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة الخاصة بالمستفيد الحقيقي؟
على تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة قبل البدء في عاقة العمل مع العميل، تحديد هوية . 1

المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو 
معلومات أو بيانات من مصدر موثوق بما يقنعه بأنه يعرف المستفيد الحقيقي.

يجب على تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة فيما يتعلق بالعماء من األشخاص المعنوية أو الترتيبات . 2
القانونية، أن يفهم هيكل ملكية العميل وسيطرته والتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين طبق المعايير 

المحددة أدناه. 

ثالثا: كيف يتم تحديد المستفيد الحقيقي؟

· تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العمالء من األشخاص المعنوية:	

1 . 
ً
 حصة ملكية مسيطرة فعليا

ً
تحديد هوية الشخص الطبيعي أو األشخاص الطبيعيين الذين تؤول إليهم نهائيا

على نسبة ال تقل عن )20%( من حصص الشخص المعنوي، أو حقوق التصويت فيه.

في الحاالت التي ال يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي، أو عند وجود شك بأن . 2
 للمعيار السابق ، أو عند عدم 

ً
الشخص الطبيعي الذي يملك حصص مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقا

ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خال حصة الملكية: تحديد هوية الشخص الطبيعي أو األشخاص 
الطبيعيين الذين ُيمارسون رقابة أو سيطرة واقعية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، 

في الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو على األجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة، أو على سير عمل 
الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.

ين السابقين: تحديد هوية الشخص الطبيعي . 3  للمعيار
ً
في حالة عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقا

ية عليا لدى الشخص المعنوي )مثال: الممثل القانوني للشركة التجارية(. الذي يشغل وظيفة إدار

· تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العمالء من الترتيبات القانونية:	

فيما يتعلق بالعماء من الصناديق االستئمانية: تحديد هوية المؤسس واألمين والرقيب حال وجوده، . 1
والمستفيدين أو فئة المستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الصندوق 

االستئماني بصورٍة مباشرة أو غير مباشـرة. 
فيما يتعلق بالترتيبات القانونية األخـرى: تحديد هوية األشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب مماثلة. . 2
 أو . 3

ً
 معادال

ً
اتخاذ اإلجراءات الازمة لتحديد ما إذا كان العميل يعمل كأمين لصندوق استئماني أو يشغل منصبا

 في نوع آخر من الترتيبات القانونيــة. 
ً
مماثا
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تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين

، فإن تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه هذا الشخص يجب أن ُتوفر المعلومات 
ً
 طبيعيا

ً
في حال كان العميل شخصا

يمــة، لفهــم العميــل والهــدف مــن األعمــال التــي يقــوم بهــا مــع  التــي يحتاجهــا تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
يمــة الماليــة. ومــن   لمنــع الجر

ً
التاجــر. أمــا فــي حــال كان العميــل شــركة، فــإن اتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة ليــس كافيــا

الضــروري فهــم األشــخاص الذيــن يســيطرون بشــكل نهائــي علــى الشــركة ويســتفيدون مــن الحصــص فيهــا، حيــث أن 
مرتكبــي األعمــال غيــر المشــروعة يحاولــون إخفــاء هوياتهــم بإجــراء معامــات مــن خــال شــركات يســيطرون عليهــا.

وُيعــرف األشــخاص الذيــن يمتلكــون ويســيطرون بشــكل نهائــي علــى شــركة مــا بـــ »المســتفيدين الحقيقييــن« مــن 
يمــة تحديــد هويــة كل مســتفيد  يع القطــري، علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر الشــركة. وبموجــب التشــر
ين بالمائــة علــى األقــل فــي الشــركة التــي يتعامــل معهــا التاجــر، أو يســيطر علــى  حقيقــي يمتلــك )%20( عشــر
ــر العنايــة الواجبــة تجــاه هــذا  ين بالمائــة )%20( علــى األقــل مــن حقــوق التصويــت فيهــا، وكذلــك اتخــاذ تدابي عشــر
المســتفيد الحقيقــي. وفــي حــال كان هــذا الوصــف ال ينطبــق علــى أي مــن األشــخاص، فعلــى تاجــر المعــادن الثمينــة 
يمــة تحديــد واتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة تجــاه كل شــخص يســيطر علــى الشــركة بطــرق أخــرى. وإذا لــم  أو األحجــار الكر
يتمكــن التاجــر مــن تحديــد مثــل هــذا الشــخص، فعليــه أن يقــوم بتحديــد هويــة مســؤول اإلدارة العليــا فــي الشــركة 
يمــة إبــرام معاملــة نقديــة  ــر علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

ّ
وتطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة تجاهــه. ويحظ

يــد قيمتهــا عــن )50.000( خمســين ألــف لاير مــع شــركة معينــة، مــا لــم يقــم بتحديــد علــى األقــل شــخص واحــد  تز
يــف آنفــة الذكــر. ينطبــق عليــه أحــد التعار

يمــة بالموافقــة علــى بيــع ســبائك ذهــب بقيمــة )100.000(  : إذا قــام تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
ً
مثــا

 ،
ً
مائــة ألــف لاير الــى شــركة اســتيراد وتصديــر أجنبيــة معروفــة بمؤسســات بيــرل، ويرغــب العميــل فــي الدفــع نقــدا

فإنــه يجــب علــى التاجــر تحديــد هويــة كافــة األشــخاص المشــار إليهــم باللــون األحمــر أدنــاه واتخــاذ تدابيــر العنايــة 
الواجبــة تجاههــم. 

)ع.ح(

)س.ع(

 اللتــزام تحديــد هويــة )ع.ح(، إن كان يمتلــك 
ً
يمــة قانونــا كقاعــدة عامــة، ال يخضــع تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

فقــط 21% مــن العميــل أي مؤسســات بيــرل. ولكــن، فــي حــال كان لــدى التاجــر أي شــكوك أو اشــتباه )مثــل 
االعتقــاد بــأن )ع.ح( يســيطر بشــكل كلــي علــى شــركة أويســتر )ذ.م.م.(، علــى الرغــم مــن أنــه يمتلــك فقــط %20 

فيهــا(، فعليــه حينئــٍذ اتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة تجاهــه.

 عميلــه والغــرض مــن المعاملــة. 
ً
 بأنــه يفهــم تمامــا

ً
يمــة مقتنعــا يجــب أن يكــون تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

وفــي حــال لــم يكــن األمــر كذلــك ويقــوم التاجــر فــي جميــع األحــوال بإبــرام المعاملــة، فقــد يكــون عرضــة للماحقــة 
 بالمتطلبــات األساســية المنصــوص عليهــا فــي القانــون والمتطلبــات الصــادرة عــن 

ً
القضائيــة حتــى ولــو كان ملتزمــا

وزارة التجــارة والصناعــة.
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7- األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر:

يعتبــر األشــخاص السياســيون ممثلــو المخاطــر مــن فئــات العمــاء ذوي المخاطــر المرتفعــة فيمــا يتعلــق بغســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، ذلــك أنهــم وبحكــم توليهــم مناصــب بــارزة فــي دولــة قطــر أو فــي دولــة أجنبيــة أو فــي 
منظمــة دوليــة، قــد يتورطــون أو يســتغلون ســلطاتهم ونفوذهــم لتحقيــق الكســب الشــخصي، أو قــد يســيئون 
اســتخدام المــال العــام أو يســتولون عليــه. وغالبــا مــا يقــوم هــؤالء األشــخاص باالســتعانة بأفــراد عائاتهــم أو 
يع القطري  شــركائهم المقربين إلخفاء األموال المتحصلة من اســتغال مناصبهم الرســمية. لذلك، وبموجب التشــر
يمــة التعامــل مــع أفــراد عائــات األشــخاص السياســيين ممثلــي  يجــب علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

المخاطــر واألشــخاص المقّربيــن منهــم، كمــا لــو كانــوا هــم أنفســهم األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر.

أوال: من هم األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر و أفراد عائلتهم و األشخاص المقربين منهم؟
األفــراد الموكلــة إليهــم أو الذيــن أوكلــت إليهــم مهــام عامــة بــارزة فــي دولــة قطــر أو فــي دولــة أجنبيــة، . 1

المســتوى، والمســؤولين  الحكومييــن رفيعــي  الحكومــات، والسياســيين والمســؤولين  أو  الــدول  كرؤســاء 
يين، وكبــار الموظفيــن التنفيذييــن فــي الشــركات المملوكــة للدولــة، وأعضــاء المجالــس  القضائييــن والعســكر
يــن  يــن ونــواب المدير النيابيــة، ومســؤولي األحــزاب السياســية الهاميــن، وكذلــك أعضــاء اإلدارة العليــا مــن المدير

وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو المناصــب التــي تعادلهــا بالمنظمــات الدوليــة.
تشــمل أفــراد عائلــة الشــخص السياســي ممثــل المخاطــر الــزوج أو الزوجــة وأّي شــخص طبيعــّي مرتبــط بــه . 2

برابطــة نســب أو مصاهــرة إلــى الدرجــة الثانيــة وهــم: األب واألم، والــد أو والــدة الــزوج أو الزوجــة، االبــن أو 
البنــت، ابــن أو ابنــة الــزوج أو الزوجــة، الجــد والجــدة، األخ أو األخــت، أخ أو أخــت الــزوج أو الزوجــة، ابــن أو بنــت االبــن/

ابــن أو بنــت االبنــة.
يشــمل الشــخص المقــرب مــن الشــخص السياســي ممثــل المخاطــر أي شــخص طبيعــي شــريك لــه فــي شــخص . 3

معنــوي أو ترتيــب قانونــي، أو مســتفيد حقيقــي مــن شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي يملكــه أو يســيطر 
 شــخص سياســي ممثــل للمخاطــر، أو أي شــخص تربطــه بــه عاقــة مهنيــة أو اجتماعيــة وثيقـــة. 

ً
عليــه فعليــا

ثانيــا: مــا الــذي يجــب اتخــاذه اذا كان العميــل أو المســتفيد الحقيقــي منــه مــن األشــخاص السياســيين 
ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائلتــه أو المقربيــن منــه؟

يمــة أن يضــع أنظمــة إدارة مخاطــر مائمــة لتحديــد مــا إذا كان . 1 يجــب علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
العميــل أو المســتفيد الحقيقــي للعميــل مــن األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائاتهــم أو 
المقربيــن منهــم. ويشــمل نظــام إدارة المخاطــر علــى وجــه الخصــوص طلــب المعلومــات الازمــة مــن العمــاء، 
والرجــوع إلــى المعلومــات المتاحــة للجمهــور وإمكانيــة االطــاع علــى قواعــد البيانــات فــي حــدود مــا يســمح بــه 

يع الجــاري بــه العمــل. التشــر
يمــة أن العميــل أو المســتفيد منــه مــن األشــخاص السياســيين . 2 إذا تبيــن لتاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائلتــه أو المقربيــن منــه ، يجــب عليــه اتخــاذ التدابيــر اإلضافيــة التاليــة للعنايــة الواجبــة 
تجاههــم:

· الحصــول علــى موافقــة اإلدارة العليــا قبــل إقامــة عاقــة عمــل مــع األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو 	
أحــد أفــراد عائاتهــم أو المقربيــن منهــم، أو االســتمرار فيهــا، بالنســبة للعمــاء الحالييــن )وذلــك فــي األحــوال التــي 

يــة(. يمــة نشــاطه فــي إطــار شــركة تجار يمــارس فيهــا تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

· األشــخاص 	 مــن  الحقيقييــن  والمســتفيدين  العمــاء  وأمــوال  ثــروة  مصــدر  لمعرفــة  معقولــة  تدابيــر  اتخــاذ 
منهــم. المقربيــن  أو  عائاتهــم  أفــراد  أحــد  أو  المخاطــر  ممثلــي  السياســيين 

· الخاصــة باألشــخاص السياســيين 	 العمــل  الواجبــة المشــددة والمســتمرة علــى عاقــة  العنايــة  تطبيــق تدابيــر 
ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائاتهــم أو المقربيــن منهــم، بمــا فــي ذلــك التدقيــق المســتمر فــي العمليــات التــي 

تتــم طــوال فتــرة قيــام عاقــة العمــل و ضمــان اتســاقها مــع نمــط نشــاط العميــل والمخاطــر التــي يمثلهــا.
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8- االحتفاظ بالسجالت 

أوال: بماذا يجب أن يحتفظ تاجر المعادن الثمينة أو االحجار الكريمة؟

يجب على تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة أن يحتفظ بـ:

جميع السجات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعامات والعمليات المحلية أو الدولية. . 1
جميــع الســجات والمســتندات والوثائــق والبيانــات التــي حصــل عليهــا أو جمعهــا مــن خــال إجــراءات تدابيــر العنايــة . 2

الواجبة.
ية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه. . 3 ملفات الحسابات والمراسات التجار
جميــع المعلومــات ذات الصلــة التــي تســمح بتتبــع التعامــات الماليــة، عنــد إبــرام معامــات نقديــة أو محاولــة . 4

يــر المتعلقــة بهــا. إجــراء معاملــة ماليــة مــن قبــل العميــل وكل التقار

ثانيا: ما هي مدة اإلحتفاظ بالسجالت؟
· تطبيقــا لمقتضيــات المــادة )20( مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال 	

يمــة االحتفــاظ بجميــع الســجات والمســتندات  وتمويــل اإلرهــاب، يجــب علــى تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
والوثائــق والبيانــات لجميــع المعامــات والعمليــات المحليــة والدوليــة وذلــك لمــدة )10( عشــر ســنوات علــى األقل:

يخ انتهاء المعاملة أو العملية المحلية أو الدولية العارضة. . 1 من تار
يخ انتهاء عاقة العمل. . 2 من تار

· العشــر ســنوات 	 بالســجات مــا بعــد مضــي  يمــة االحتفــاظ  الكر الثمينــة أو األحجــار  المعــادن  تاجــر  يجــب علــى 
أعــاه: المذكــورة 

ير اشتباه يتعلق بمقدم طلب العمل أو بالعميل.-  إذا رفع إلى وحدة المعلومات المالية تقر
إذا كان يعلــم أن مقــدم طلــب العمــل أو العميــل هــو قيــد البحــث أو التحقيــق مــن قبــل إحــدى جهــات إنفــاذ - 

القانــون أو الســلطة القضائيــة بخصــوص مســائل تّتصــل بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب. 

ثالثا: لمن يتيح تاجر المعادن الثمينة أو االحجار الكريمة السجالت؟

يمــة، إتاحــة كافــة معلومــات العنايــة الواجبــة وجميــع ســجات  يجــب علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
ومســتندات ووثائــق المعامــات والعمليــات المحتفــظ بهــا دون تأخيــر، للســلطات المختصــة عنــد طلبهــا.

وعليه وضع األنظمة المناسبة التي تمكنه من االستجابة بصورة سريعة لطلبات السلطات المذكورة. 

رابعا: ما الغرض من االحتفاظ بالسجالت؟

يمــة بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب و . 1 ُتثبــت التــزام تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
ُتقيمهــا. 

تســمح للســلطات بإعــادة تركيــب وترتيــب العمليــات الفرديــة إلجــراء تحليــل علــى بياناتهــا بحيــث يمكــن أن توفــر عنــد . 2
الضــرورة دليــا لإلدعــاء ضــد النشــاط اإلجرامــي.

يمــة باالســتجابة ألي طلــب مــن وحــدة المعلومــات الماليــة أو . 3 تســمح لتاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
الجهــات الرقابيــة أو الســلطات المختصــة أو جهــات إنفــاذ القانــون أو الســلطات القضائيــة.  
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9- اإلبالغ عن العمليات المشبوهة:

على تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة إباغ وحدة المعلومات المالية فورا عن أي معاملة أو عملية أو 
محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، عندما يشتبه أو تتوفر لديه أسباب معقولة لاشتباه في 

 أنها:
 أ( ترتبط بمتحصات جريمة أصلية أو تشملها؛

ب( أو ترتبط بتمويل اإلرهاب.

يمــة إبــاغ وحــدة المعلومــات الماليــة عنــد االشــتباه أو عنــد توفــر أســباب  علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
يمــة أصليــة أو تشــملها أو ترتبــط بتمويــل اإلرهــاب، وذلــك  معقولــة لاشــتباه فــي أن المعاملــة ترتبــط بمتحصــات جر

بصــرف النظــر عــن المعطيــات التاليــة:
- قيمة المعاملة،

- أن المعاملة قد باءت بالفشل، 
- طبيعة الجريمة األصلية، 

- أن محاولة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب لم تتم.

يمــة األصليــة المرتكبــة أو  كمــا ال يقتضــي واجــب اإلبــاغ مــن الجهــة المبلغــة، تقديــم إثباتــات دقيقــة بخصــوص الجر
إعطاؤهــا الوصــف القانونــي الصحيــح.

يتــم تحديــد »األســباب المعقولــة لاشــتباه« مــن خــال مــا هــو معقــول فــي ظــروف العمــل، بمــا فــي ذلــك 
يمــة.  الكر األحجــار  أو  الثمينــة  المعــادن  لتاجــر  العملــي  القطــاع  داخــل  العاديــة  يــة  التجار والنظــم  الممارســات 

 بهــذا الدليــل أهــم مؤشــرات االشــتباه التــي حددتهــا وحــدة  المعلومــات الماليــة المتعلقــة بتجــار 
ً
وتجــدون مرفقــا

يــة، ويمكــن أن  يمــة، مــع االشــارة إلــى أن قائمــة المؤشــرات الملحقــة ليســت حصر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
يمــة، العمليــات المشــبوهة التــي تشــتمل علــى العمــاء والمعامــات  يحــدد تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

يمــة  مرتفعــة المخاطــر باالســتناد إلــى معاييــر أخــرى أو مؤشــرات معروفــة لغســل األمــوال أو تمويــل االرهــاب أو الجر
األصليــة.

أي نوع من المعامالت يجب اإلبالغ عنها؟

يمــة لالتــزام بمتطلبــات  بموجــب القانــون رقــم )20( لســنة 2019، يخضــع تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
اإلبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة فقــط عنــد إبرامهــم معاملــة أو محاولــة إجــراء معاملــة:

· نقدية، 	
· علــى 	 يــد  تز أو  تســاوي  بهــا(  ذلــك أي معامــات متصلــة  فــي  )بمــا  المعاملــة  كانــت قيمــة  حــال  وفــي 

األخــرى. بالعمــات  مايعادلهــا  أو  لاير  ألــف  خمســين   )50.000(

يمــة اإلبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة المرتبطــة بأنــواع أخــرى  ــر علــى تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
ّ
وال يحظ

مــن المعامــات، كالمعامــات النقديــة التــي تقــل قيمتهــا عــن )50.000( خمســين ألــف لاير والمعامــات التــي 
يــر االشــتباه فــي حالــة  هــم علــى رفــع تقار

ّ
تتــم باســتخدام بطاقــة االئتمــان. بــل علــى عكــس ذلــك ، ال بــد مــن حث

االعتقــاد بــأن المعاملــة قــد تكــون متصلــة بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب.

أوال: كيفية تحديد العمليات المشبوهة : 

قــد تكــون هنــاك أســس معقولــة لاشــتباه فــي ارتبــاط المعامــات الماليــة أو محاولــة القيــام بهــا بغســل األمــوال 
أو تمويــل اإلرهــاب بصــرف النظــر عــن قيمتهــا. وال يوجــد حــد معيــن لإلبــاغ عــن معاملــة مشــبوهة، وقــد تنطــوي 
المعاملــة المشــبوهة علــى عــدة عوامــل تبــدو غيــر مهمــة بحــد ذاتهــا، وإنمــا كافــة هــذه العوامــل مجتمعــة 
يمــة غســل أمــوال و/أو تمويــل  قــد تثيــر الشــك واالشــتباه فــي أن المعاملــة مرتبطــة بارتــكاب أو محاولــة ارتــكاب جر

إرهــاب.
بشــكل عــام، قــد تكــون المعاملــة مرتبطــة بعمليــة غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب عندمــا تثيــر المعاملــة )أو سلســلة 
يبــة أو تســبب عــدم االرتيــاح أو التخــوف أو انعــدام الثقــة. ويعتبــر الســياق الــذي تتــم فيــه  مــن المعامــات( الر
المعامــات أو محــاوالت القيــام بالمعامــات، عامــا مهمــا فــي تقييــم االشــتباه. ويختلــف ذلــك مــن نشــاط إلــى 

آخــر، ومــن عميــل إلــى آخــر. 

ينبغــي علــى األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة التــي تقــوم بالتبليــغ ، تقييــم المعامــات بالمنهــج القائــم علــى 
ــاًء علــى معرفتهــا  المخاطــر وعلــى نحــو مناســب وضمــن الممارســات المعتــادة المتبعــة فــي مجــال عملهــا، وبن
بعمائهــا. ويمكــن أن تكــون المعامــات التــي ال تتوافــق مــع ملــف العميــل الشــخصي والمعلومــات التــي صــّرح بهــا 
أو مــع الممارســات المعتــادة، عوامــل مرتبطــة تســاهم فــي تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أســس معقولــة كافيــة 

لاشــتباه فــي أن المعامــات ترتبــط بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب.

يجــب أن يســتند تقييــم االشــتباه إلــى تقييــم معقــول ومنطقــي للعوامــل ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك معرفــة 
ــر أن الســلوك هــو المشــبوه، وليس األشــخاص، 

ّ
يخــه المالــي، وخلفيتــه وســلوكياته. وتذك طبيعــة عمــل العميــل، وتار

ويمكــن أن يســتند االشــتباه إلــى عامــل أو مجموعــة مــن العوامــل. و فــي كل الحــاالت، ينبغــي النظــر فــي جميــع 
الظــروف المحيطــة بالمعاملــة أو سلســلة مــن المعامــات.

يمــة قبــل اّتخــاذ قــراره بشــأن اعتبــار المعاملــة غيــر العاديــة أو غيــر  ينبغــي علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
المّتســقة، مشــبوهة أم غيــر مشــبوهة، أن ينظــر خاصــة فــي المســائل التاليــة:

.
ً
 أو ظاهرا

ً
 واضحا

ً
 مشروعا

ً
 اقتصاديا أو قانونيا

ً
)أ(إذا كانت المعاملة ال تتضّمن غرضا
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)ب(إذا كانت المعاملة ال تتضمن تفسيرا معقوال.

)ج( إذا كان حجم المعاملة أو نمطها يخرج عن إطار أي حجم أو نمط سابق لمعامات العماء أنفسهم.

)د(إذا كان العميل قد فشل في إعطاء التفسير الازم للمعاملة أو المعلومات الكاملة حولها.

)ه( إذا كانت المعاملة ناشئة عن عاقة عمل أنشئت حديثا أو أنها معاملة منفردة.

)و( إذا كانــت المعاملــة تتضمــن اســتخدام الحســابات، أو الشــركات، أو هيكليــات كائنــة خــارج الحــدود، دون أن يكــون 
ذلــك مبــّررا باحتياجــات العميــل االقتصاديــة.

ير األموال من خال أطراف ثالثة، دون ضرورة لذلك. )ز( إذا كانت المعاملة تتضمن تمر

ير االشتباه؟  ثانيا: من يجب أن يرفع تقر

يــر االشــتباه. وينبغــي علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار  يجــب أن يقــوم مســؤول االلتــزام )أو نائبــه( بإعــداد تقر
يمــة تزويــد وحــدة المعلومــات الماليــة بتفاصيــل االتصــال الخاصــة بـــمسؤول االلتــزام و نائبــه كإباغهــا بــأي تغييــر  الكر

يطــرأ عليهــا.

ثالثا: متى يبلغ تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة؟

 بــأي معاملــة أو عمليــة أو 
ً
يمــة إبــاغ وحــدة المعلومــات الماليــة فــورا 1-علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

محاولــة لتنفيذهــا وذلــك بغــض النظــر عــن قيمتهــا عنــد االشــتباه أو عنــد توفــر أســباب معقولــة لاشــتباه فــي أنهــا 
يمــة أصليــة أو تشــملها أو ترتبــط بتمويــل اإلرهــاب خــالل ثالثــة )3( أيــام عمــل كحــد أقصــى مــن  ترتبــط بمتحصــات جر

يــخ تحديــد أن المعاملــة مشــتبه بهــا. تار

2-عندمــا يكــون هنــاك اشــتباه فــي أن المعاملــة مرتبطــة أو تســتخدم فــي أعمــال إرهابيــة أو مــن قبــل منظمــات 
يــخ تحديــد أن المعاملــة مشــتبه بهــا أو أنــه يوجــد  يــر االشــتباه خــالل 24 ســاعة مــن تار إرهابيــة، ينبغــي رفــع تقر

أســباب معقولــة لالشــتباه بــأن المعاملــة مرتبطــة بنشــاط إجرامــي .

ــا مــن أحــد  يمــة طلًب 3-بالنســبة لمحــاوالت القيــام بالمعامــات، عندمــا يتلقــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
العمــاء لتنفيــذ معاملــة، ويشــتبه فــي أن المعاملــة تتعلــق بعائــدات نشــاط إجرامــي و/أو بغســل األمــوال أو 
يــر  تمويــل اإلرهــاب، أو ســيتم اســتخدامها فــي أعمــال إرهابيــة أو مــن قبــل منظمــات إرهابيــة، ينبغــي عليــه رفــع تقر
يــخ تحديــده بــأن المعامــالت مشــبوهة، أو فــي أول يــوم عمــل لــه ، أيهمــا  االشــتباه خــالل 24 ســاعة مــن تار

أوال.

ال ٌتحسب أيام العطل ضمن فترة االبالغ المحددة، على النحو التالي:

عطلة نهاية األسبوع )الجمعة و السبت(.. 1
العطل الرسمية الوطنية.. 2
أي عطلة وطنية معلن عنها رسميا في الدولة ) يوم عطلة خاص على الصعيد الوطني(.. 3

يمــة، إعــام قســم مكافحــة غســل  ــزام لــدى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر 4-ينبغــي علــى مســؤول االلت
يــر اشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة. وللقســم االســتفادة مــن ذلــك  األمــوال وتمويــل االرهــاب بأنــه رفــع تقر

يــر. ألغــراض رقابيــة وإحصائيــة ، وال يتضمــن اإلعــام أي معلومــات أو تفاصيــل حــول محتــوى ذلــك التقر

رابعا: إلى من يبلغ تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة؟

يــر االشــتباه عبــر نظــام اإلبــاغ اإللكترونــي لوحــدة  يمــة تقديــم تقر ينبغــي علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
المعلومــات الماليــة. وتعمــل الوحــدة حاليــا علــى تطويــر نظــام اإلبــاغ االلكترونــي بحيــث يتيــح لتجــار المعــادن الثمينــة 

. وســيتم إخطــار تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار 
ً
يمــة اإلبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة إلكترونيــا أو األحجــار الكر

.
ً
يمــة متــى أصبــح النظــام متاحــا الكر

يــر االشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات  وإذا كانــت خدمــة اإلبــاغ اإللكترونــي غيــر متاحــة، يجــب عندهــا تقديــم تقر
الماليــة بواســطة ســاعي/ منــدوب بالعنــوان التالــي:

المبنى 11، الطابق الثامن، مجمع مكافحة الجرائم االقتصادية

شارع البلدية 810، الدوحة- ص ب: 1234 

غ تاجر المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة وماذا يتضمن االبالغ؟
ّ
خامسا: كيف ُيبل

يمــة اإلبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة إلــى وحــدة المعلومــات  يجــب علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
ــر االشــتباه، وإدخــال المعلومــات المتوفــرة لديــه بدقــة  ي الماليــة وتعبئــة جميــع الحقول/الخانــات الــواردة فــي تقر
وفقــا للنمــوذج المعتمــد مــن وحــدة المعلومــات الماليــة، والتعليمــات واإلرشــادات التــي تصدرهــا والمرفقــة بهــذا 

الدليــل.
يــر االشــتباه علــى أســاس »الشــخص المشــتبه بــه«، الــذي قــد يكــون أو ال يكــون عميــا. وينبغــي علــى تاجــر  ُترفــع تقار
يــر االشــتباه إلــى عــدد العمليــات المشــبوهة،  يمــة اإلشــارة فــي الحقــل الســردي لتقر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
وأن يقــدم تفاصيــل المعاملــة بشــكل منفصــل بملــف إكســل )Excel(، ثــم إرســاله إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة 

يــر االشــتباه.  كمرفــق فــي تقر

يــر اشــتباه الحــق يرتبــط بالمشــتبه بــه،  يمــة اإلشــارة فــي أي تقر ينبغــي علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
يــر االشــتباه الســابقة، وذلــك عبــر إدخــال الرقــم  يــر اشــتباه منفصــل عــن تقار أن المعاملــة المشــبوهة ترتبــط بتقر

يــر االشــتباه. المرجعــي للمعاملــة المشــبوهة فــي تقر

سادسا: ماذا يترتب على اإلبالغ؟ 

ال يترتــب علــى اإلبــاغ بحســن نيــة أي مســؤولية مدنيــة أو جنائيــة ناتجــة عــن إفشــاء الســّر المقــّرر بنــاًء علــى . 1
يمــة  قانــون أو الئحــة أو قــرار إداري أو عقــد، وذلــك حتــى فــي حالــة عــدم علــم تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

.
ً
 النظــر عــن وقوعهــا فعليــا

ّ
يمــة األصليــة وبغــض بالجر

يــر . 2 يمــة اإلفصــاح ألي شــخص غيــر مخــول عــن واقعــة تقديــم تقر يحظــر علــى تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
اشــتباه لوحــدة المعلومــات الماليــة أو عــدم تقديمــه، أو أي معلومــات أخــرى ذات صلــة )التنبيــه(. و تــؤدي 
مخالفــة هــذا المنــع إلــى توقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا بالمــادة 84 مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال 

وتمويــل اإلرهــاب 17 .
يــر العمليــات المشــبوهة مــع . 3 يمــة مشــاركة المعلومــات بشــأن تقار يمكــن لتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

  
ً
يــا الفــروع الخارجيــة والشــركات التابعــة فــي الخــارج الــذي يمتلــك أغلبيــة فيهــا، إلــى الحــّد الــذي يكــون ذلــك ضرور

لوضــع برنامــج موّحــد لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

سابعا: طلبات المعلومات من وحدة المعلومات المالية:

بموجــب القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل االرهــاب، يحــق لوحــدة 
المعلومــات الماليــة الحصــول علــى المعلومــات التــي تراهــا الزمــة ألداء وظائفهــا، وطلبهــا مــن أي جهــة خاضعــة 
اللتــزام اإلبــاغ، ويتعيــن تقديــم هــذه المعلومــات خــال المــدة الزمنيــة التــي تعينهــا الوحــدة وبالشــكل الذي تحدده.

17  تنص المادة 84 من القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب » يعاقب بالحبس مّدة ال تتجاوز ثالث 
 من قام بإفشاء معلومات تتعلق بتقديم أو عدم 

ّ
يد على )500.000( خمسمائة ألف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل سنوات، وبالغرامة التي ال تز

ير اشتباه إلى الوحدة«. تقديم تقر
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يمــة، االمتثال لطلبــات المعلومات  ويجــب علــى الجهــات المبلغــة، بمــا فــي ذلــك تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
التــي تتلقاهــا مــن وحــدة المعلومــات الماليــة فيمــا يتعلــق بالعمليــات المشــبوهة أو المعلومــات التــي قــد تكــون 

مرتبطــة بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب.

ثامنا: عدم االمتثال وإفشاء السرية :

غــة أن تمتثــل لطلبــات المعلومــات التــي تتلقاهــا مــن وحــدة المعلومــات الماليــة بشــأن 
ّ
ينبغــي علــى الجهــات المبل

العمليــات المشــبوهة أو التــي قــد تكــون مرتبطــة بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب.

وفــي حــال عــدم االلتــزام باإلبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة أو عــدم االســتجابة لطلبــات المعلومــات المقدمــة مــن 
الوحــدة المعلومــات الماليــة أو االلتــزام بتعليماتهــا، تتخــذ وحــدة المعلومــات الماليــة اإلجــراءات التالية:

1-بعــد انقضــاء الفتــرة الزمنيــة المحــددة لإلبــاغ فــي هــذا الدليــل أو الموعــد النهائــي لامتثــال للطلــب، تصــدر الوحــدة 
تذكيــر لامتثــال فــي غضــون ثاثــة )3( أيــام؛

يمــة مــن أن  2-بعــد انقضــاء فتــرة الســماح الممنوحــة لامتثــال، تحــذر الوحــدة تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
عــدم االمتثــال المســتمر، ســينتج عنــه إعــام الجهــة الرقابيــة بذلــك) القســم( ويتــم منحــه ثاثــة أيــام )3( أخــرى 

لامتثــال؛ 

يمــة، تقــوم وحــدة المعلومــات الماليــة  3-مــع اســتمرار عــدم االمتثــال مــن قبــل تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
بإبــاغ قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب بمســألة عــدم االمتثــال، التخــاذ اإلجــراءات والجــزاءات 

يــة و الماليــة فــي شــأنه. االدار

كمــا يمكــن أن تخضــع الجهــات المبلغــة التــي تفشــل فــي الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب القانــون رقــم )20( لســنة 
يــة وعقوبــات. الجزء الثاني: العقوبات والجزاءات المترتبة عن مخالفة تجار 2019 إلجــراءات وجــزاءات ماليــة وإدار

المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة التزاماتهم بمتطلبات مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يمــة التزاماتــه بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال  وتمويــل  فــي حــال مخالفــة تاجــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
اإلرهــاب فإنــه يكــون عرضــة لتطبيــق العقوبــات والجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون المنظــم لمكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
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1-العقوبات:
تنــص المــادة 82 مــن القانــون رقــم )20( المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أنــه يعاقــب 
يــد علــى  بالحبــس لمــدة ال تجــاوز ســنتين، أو بالغرامــة التــي ال تقــل عــن )5,000,000( خمســة ماييــن لاير وال تز
)10,000,000( عشــرة ماييــن لاير، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة األعمــال 
يمــة ( أو مالكيهــا أو ممثليهــا المفوضيــن عنهــا  والمهــن غيــر الماليــة المحــددة )تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
 أو بإهمــال جســيم، األحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــواد  التاليــة :

ً
أو العامليــن بهــا فــي حالــة مخالفتهــم عمــدا

- )9( : اإلحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح .

- )10( :عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة في الحاالت التي يقررها القانون.

- )11( : عــدم اتخــاذ إجــراءات للتعــرف علــى هويــة العمــاء الدائميــن أو العرضييــن / بــدء عاقــة العمــل أو مواصلتهــا 
يــة البيانــات المتعلقــة بهويــة  أو إنجــاز المعاملــة رغــم تعــذر اإلمتثــال لتدابيــر التعــرف علــى العميــل أو فــي حــال صور

العمــاء بصــورة واضحــة أو عــدم كفايتهــا. 

- )13( : عدم تطبيق تدابير العناية المشددة في الحاالت التي يقررها القانون .

بصفــة  الواجبــة  العنايــة  بإجــراءات  المتعلقــة  والمعلومــات  والبيانــات  الوثائــق  تحديــث وماءمــة  :عــدم   )14(  -
. مســتمرة 

 - )15( : عــدم تطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة علــى العمــاء علــى أســاس مســتوى المخاطــر المرتبــط بهــم أو 
. أو بمعاماتهــم  بأعمالهــم 

-  )16( : عــدم وضــع أنظمــة إدارة مخاطــر مائمــة لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو المســتفيد الحقيقــي مــن العميــل 
مــن األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أفــراد عائاتهــم والمقربيــن منهــم / عــدم تطبيــق تدابيــر إضافيــة إن 

ثبــت ذلــك .

-  )20( : عدم اإلحتفاظ بالسجات /عدم إتاحة السجات دون تاخير للسلطات المختصة عند طلبها. 

 - )21( : عــدم إبــاغ وحــدة المعلومــات الماليــة فــورا بمعاملــة أو عمليــة أو محاولــة لتنفيذهــا وذلــك بغــض النظــر 
يمــة أصليــة أو  عــن قيمتهــا عنــد اإلشــتباه أو عنــد توفــر أســباب معقولــة لإلشــتباه فــي أنهــا ترتبــط بمتحصــات جر

تشــملها أو ترتبــط بتمويــل اإلرهــاب .

2- الجزاءات اإلدارية والمالية:

تنــص المــادة 44 مــن مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
علــى أنــه مــع عــدم اإلخــال بــأي جــزاء أشــد ينــص عليــه قانــون آخــر، يجــوز للجهــة الرقابيــة، وهــي قســم مكافحــة 
يمــة ،  غســل االمــوال و تمويــل االرهــاب بــادارة شــؤون الشــركات بالنســبة لتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
يهــا أو أعضــاء مجلــس إداراتهــا أو  فــي حالــة ثبــوت مخالفــة أي أعمــال ومهــن غيــر ماليــة محــددة أو أي مــن مدير
ييــن، ألحــكام القانــون والائحــة أو أيــة قــرارات أو توجيهــات بشــأن مكافحــة غســل  المســؤولين التنفيذييــن أو اإلدار

ــل اإلرهــاب، اتخــاذ كل أو بعــض اإلجــراءات التاليــة: األمــوال وتموي

توجيه إنذارات كتابية.. 1
ير منتظمة عن التدابير المتخذة.. 2 إصدار أمر بتقديم تقار
إصدار أمر بااللتزام بتعليمات معينة.. 3
ين . 4 فرض جزاء مالي على األعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة ال يقل عن )25,000( خمســة وعشــر

 عن كل مخالفة مســتمرة بعد اإلنذار.
ً
يد على )100,000( مائة ألف لاير يوميا ألف لاير، وال يز

يــد علــى )100,000,000( . 5 ــر الماليــة المحــددة المخالفــة بمــا ال يز فــرض جــزاء مالــي علــى األعمــال والمهــن غي
مائــة مليــون لاير.

يــن أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو . 6 يــد علــى )1,000,000( مليــون لاير علــى أي مــن المدير فــرض جــزاء مالــي ال يز
ييــن. المســؤولين التنفيذييــن أو اإلدار

ييــن، باإلضافــة إلــى تعييــن . 7 يــن أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المســؤولين التنفيذييــن أو اإلدار تقييــد صاحيــات المدير
مشــرف إداري خــاص، أو إخضــاع األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة للرقابــة المباشــرة.

منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة بصورة دائمة أو مؤقتة.. 8
ييــن بصــورة مؤقتــة أو طلــب . 9 يــن أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المســؤولين التنفيذييــن أو اإلدار إيقــاف المدير

اســتبدالهم. أو  عزلهــم 
يــح، أو حظــر اســتمرار العمــل أو مزاولــة المهنــة أو النشــاط، أو . 10 وقــف الترخيــص أو تقييــد أي نــوع آخــر مــن التصار

شــطب االســم مــن الجــدول المقيــد بــه.
سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل.. 11

يمــة التظلــم مــن القــرارات المتعلقــة بتوقيــع الجــزاءات المذكــورة أعــاه  و يجــوز لتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
وفقــا للضوابــط واإلجــراءات والمواعيــد المحــددة بالمادتيــن 64 و65 مــن الائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .
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المراجع الدولية	 

 FATF Report , Money Laundering / Terrorist financing risks and vulnerabilities associated -
with gold , July 2015

RBA Guidance for Dealers in Precious , Metals and Stones,FATF,17 June 2012  -

- األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب،مجموعــة العمــل 
يقيــا ،مينــا فاتــف 10 نوفمبــر 2018. المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افر

القوانين الوطنية	 

قانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.. 1
قانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل االقتصادي الموحد.. 2
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )41( لســنة 2019 بإصــدار الائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل . 3

اإلرهــاب الصــادر بالقانــون رقــم )20( لســنة 2019.
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2020 بإصــدار الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن . 4

الســجل االقتصــادي الموحــد.
يــر التجــارة و الصناعــة رقــم )95( لســنة 2019 بإنشــاء قســم مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل االرهــاب . 5 قــرار وز

بــادارة شــؤون الشــركات بــوزارة التجــارة و الصناعــة .
ــر التجــارة والصناعــة رقــم )48( لســنة 2020 باصــدار قواعــد التزامــات مدققــي الحســابات القانونييــن . 6 ي قــرار وز

يمــة و مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية و الشــركات بمتطلبــات  وتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب .

الروابط المفيدة	 

مجموعة العمل المالي
/https://www.fatf-gafi.org

يقيــا مــن أجــل مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل  مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفر
اإلرهــاب

http://www.menafatf.org/ar

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
http://www.namlc.gov.qa

اللجنة الوطنية لمكافحة األرهاب
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC

وحدة المعلومات المالية 
http://www.qfiu.gov.qa/?page_id=564&lang=ar

قسم مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب بوزارة التجارة و الصناعة 
https://www.moci.gov.qa/مكافحة-غسل-األموال-و-تمويل-اإلرهاب

· 	control.aml@moci.gov.qa يد االلكتروني للقسم البر
· لمراســلة القســم : قســم مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل االرهــاب ، ادارة شــؤون الشــركات ، 	

الطابــق الثانــي وزارة التجــارة و الصناعــة مدينــة لوســيل.

المالحق 

المالحق األول: التعميم رقم6 لسنة 2020

https://www.fatf-gafi.org/
https://www.fatf-gafi.org/
http://www.menafatf.org/ar
http://www.qfiu.gov.qa/?page_id=564&lang=ar
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المالحق الثانى: التعميم رقم5 لسنة 2020
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ير االشتباه الملحق الثالث: نموذج اإلبالغ عن العمليات المشبوهة/ تقر

وحدة المعلومات المالية
نموذج اإلبالغ عن العمليات المشبوهة

ير االشتباه:1. تفاصيل تقديم تقر
التاريخ:1-1
ير االشتباه: 2-1 المسؤول عن إعداد/تقديم تقر
غة:3-1

ّ
 بنك·	نوع المؤسسة المبل

شركة صرافة·	

شركة تأمين·	

شركة استثمار·	

شركة تمويل·	

شركة إدارة أصول·	

مدققــو الحســابات )المحاســبون القانونيــون ·	
محامون(

وسطاء عقاريون ·	

تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة  ·	

االســتئمانية ·	 الصناديــق  خدمــات  مقدمــو 
والشــركات 

أخرى )يرجى التحديد(: ·	
غة :4-1

ّ
المؤسسة المبل

جهة االتصال:5-1

العنوان:

رقم الهاتف المباشر:

يد إلكتروني: بر
إشارة رقم: 6-1

ير االشتباه:2. تفاصيل تقر
ير سابق؟1-2 ير تابع لتقر هل التقر

)إلزامي(

·  نعم	

لهــذا  المرجعــي  الرقــم  إدخــال  يرجــى  نعــم،  إذا   
يــر لتقر ا

·  كا	
يــر بتمويــل اإلرهــاب، غســل 2-2 هــل يرتبــط هــذا التقر

األمــوال، العقوبــات أو أي نــوع اشــتباه آخــر؟

)إلزامي(

تمويل اإلرهاب·	

غسل األموال·	

عقوبات·	

نوع اشتباه آخر ·	
عاجلــة 3-2 يــر ألي متطلبــات  التقر هــذا  يخضــع  هــل 

؟ األمــوال  بتجميــد 
· نعم 	

 كا·	

غير معروف·	
سبب االشتباه:4-2

)إلزامي(

تجزئة المعامات ·	

معاملة غير اعتيادية·	

مصدر أموال غير محدد·	

معاملة غير اقتصادية·	

معاملة بدون غرض تجاري محدد·	

احتيال·	

“إعــرف ·	 إجــراءات  إتمــام  مــن  التمكــن  عــدم 
 ” عميلــك

هوية مزورة·	

مبلغ نقدي كبير·	

سلوك الفرد مشتبه به·	

أخرى )يرجى التحديد(: ·	
غ عنها:5-2

ّ
عدد المعامات المبل

)إلزامي(

 معاملة واحدة·	

عدة معامات·	

عدد المعامات:·	
مــا هــي قيمــة المعاملة/المعامــات المشــتبه 6-2

إلجــراء  محــاوالت  أي  ذلــك  فــي  بمــا  بهــا، 
ملــة؟  لمعا ا

)إلزامي(

يال القطري: أذكر القيمة بالر

أذكر القيمة بالعمات األخرى:
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المنتــج 7-2 أو  الخدمــة  أو  المــال  نــوع  هــو  مــا 
المعاملــة؟ إلجــراء  المســتخدم 

)إلزامي(

نقدا·	

تحويل برقي·	

حساب مصرفي·	

حساب صندوق استئماني·	

أوراق مالية·	

شيك·	

وثيقة تأمين·	

شهادات استثمار·	

أسهم·	

تبديل عمات·	

بطاقة ائتمان·	

بطاقة خصم·	

عملة مشفرة·	

ذهب·	

معادن ثمينة أخرى·	

ألماس·	

أحجار كريمة أخرى·	

عقار·	

خدمات استشارية·	

أخرى )يرجى التحديد(:·	

تفاصيل الشخص المشتبه به/ األشخاص المشتبه بهم أو شركائه/ شركائهم3.

إذا كان المشــتبه بــه شــخصا طبيعيــا، يرجــى تعبئــة القســم )3(. إذا كان شــخصا معنويــا يرجــى تعبئــة 
القســم )5(؛ فــي حــال االثنيــن معــا، يرجــى تعبئــة القســمين )3( و)5(. أمــا إذا كان صندوقــا اســتئمانيا 

فيرجــى تعبئــة القســم )6(. 
الشخص المشتبه به:1-3

)أذكــر كافــة المعلومــات المعروفــة لديــك 
عــن الشــخص المشــتبه بــه، وأرفــق نســخا 
متوفــرة  هويــة  إثبــات  وثائــق  أي  عــن 

لديــك(:

 معلومات عن الجنسية واإلقامة

الجنسية )إلزامي( :

            قطري:

ية )إلزامي(: 	 رقم بطاقة الهوية القطر

رقم جواز السفر )اختياري(: 	

مقيم في قطر:

ية )إلزامي(: 	 رقم بطاقة الهوية القطر

رقم جواز السفر )اختياري(: 	

دول الخليج:

رقم بطاقة الهوية الخليجية: 	

أو

رقم جواز السفر: 	

غير مقيم:

رقم جواز السفر )إلزامي( : 	
االسم بالعربي أو باإلنجليزي )إلزامي(:·	

يخ المياد )إلزامي(:·	 تار

ذكر أو أنثى )إلزامي(:·	

العنوان/ العناوين:·	

رقم الهاتف:·	

رقم الجوال:·	

يد إلكتروني:·	 بر

بلد اإلقامة:·	

المهنة:·	

تفاصيل رخصة القيادة:·	

تفاصيل عن صاحب العمل:·	

أي معلومات شخصية أخرى:·	
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معلومات عن الحساب )1(4.
نوع الحساب:1-1-4

)إلزامي(

حساب أفراد·	

حساب شركات·	

أخرى:  ·	

        التفاصيل:
حساب شخصي·	 نوع الحساب الفرعي:2-1-4

حساب شركة·	

حساب صندوق استئماني·	

أخرى:  ·	

        التفاصيل:
مكان الحساب/ المؤسسة:3-1-4

)إلزامي(

اسم الحساب:4-1-4

)إلزامي(

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

)إلزامي(
 المخولون بالتوقيع :7-1-4
يخ  إقفال الحساب، إن وجد:8-1-4 تار
رصيد الحساب:9-1-4 

)إلزامي(
يرجــى إرفــاق ســجل معامــالت الحســاب طيلــة سجل معامات الحساب: 10-1-4

االشــتباه فتــرة 

معلومات عن الحساب )2(
نوع الحساب:1-2-4

)إلزامي(

حساب أفراد·	

حساب شركات·	

أخرى:  ·	

        التفاصيل:

حساب شخصي·	 نوع الحساب الفرعي:2-2-4

حساب شركة·	

حساب صندوق استئماني·	

أخرى:  ·	

        التفاصيل:
مكان الحساب/ المؤسسة:3-2-4

)إلزامي(

اسم الحساب:4-2-4

)إلزامي(

تاريخ فتح الحساب: 5-2-4 
رقم الحساب:6-2-4

)إلزامي(
 المخولون بالتوقيع :7-2-4
يخ إقفال الحساب، إن وجد:8-2-4 تار

رصيد الحساب:9-2-4 

)إلزامي(
يرجــى إرفــاق ســجل معامــالت الحســاب طيلــة سجل معامات الحساب: 10-2-4

االشــتباه فتــرة 

5.معلومات عن الشركة/ المؤسسة
اسم الشركة/ المؤسسة:1-5

)إلزامي(
نوع الشركة/المؤسسة:2-5

)إلزامي(

شركة خاصة·	

شركة عامة·	

شراكة )شركة تضامن(·	

أخرى:·	
3-5 / الشــركة  تســجيل  تــم  دولــة  أي  فــي 

؟ سســة لمؤ ا

)إلزامي(

دولة قطر·	

أخرى:·	

     يرجى التحديد:
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رقم تسجيل الشركة أو المؤسسة:4-5

)إلزامي(
قيد المنشأة:5-5

الشركة/المؤسســة  كانــت  إذا  )إلزامــي 
) محليــة

رقم تسجيل الشركة األجنبية:6-5

المؤسســة  الشــركة/  كانــت  إذا  )إلزامــي 
أجنبيــة(

العنوان المسجل:7-5

)إلزامي(
عــن 8-5 مختلفــا  كان  إذا  العمــل،  عنــوان 

المســّجل:  العنــوان 
 

االسم:·	تفاصيل االتصال بالشركة/ المؤسسة:9-5

رقم الهاتف:·	

رقم الجوال:·	

يد اإللكتروني:·	 البر

معلومات أخرى:·	
أعضــاء مجلــس إدارة الشركة/المؤسســة 10-5

أو أصحــاب العمــل
االسم:·	

رقم الهاتف:·	

رقم الجوال:·	

يد اإللكتروني:·	 البر

معلومات أخرى:·	
سبب الصلة بالشخص المشتبه به:11-5

6. الصندوق االستئماني
اسم الصندوق االستئماني1-6
طبيعة وغرض الصندوق االستئماني2-6
يخ تأسيس الصندوق االستئماني3-6 البلد وتار
هوية الموصي/ الموصين4-6
هوية الوصي/ األوصياء5-6
هوية الولّي/ األولياء6-6
المستفيد أو المستفيدون7-6
بيانات أخرى8-6

 

تفاصيل النشاط المشتبه به7.
متى وقع النشاط المشتبه به؟1-7

)إلزامي(

يخ: يخ/التوار التار

أين وقع النشاط المشتبه به؟2-7

)إلزامي(
كيف تم تحديد النشاط المشتبه به؟3-7

)إلزامي(

معاملة مباشرة·	

نظام مراقبة المعامات·	

مسؤول االلتزام ·	

إباغ من مجهول·	

تدقيق يدوي·	

أخبار ومعلومات سلبية·	

أخرى )يرجى التحديد(·	
أذكــر معلومــات إضافيــة مهمــة عــن النشــاط 4-7

يــر  المشــتبه بــه الــذي دفعــك إلــى تقديــم تقر
االشــتباه. 

ما هو سبب االشتباه لديك؟

اذكــر بوضــوح كافــة العوامــل أو الظــروف غيــر 
إلــى االشــتباه بعمليــة  التــي أدت  االعتياديــة 

غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب. 

)إلزامي(
 أذكــر أي معلومــات إضافيــة أخــرى تعتبرهــا 5-7

االشــتباه يــر  تقر لتقديــم  مهمــة 

مستندات داعمة8.
يــر 1-8 لتقر داعمــة  مســتندات  أي  إدراج  يرجــى 

االشــتباه
قائمة المرفقات:

وثائق إثبات هوية الشخص المشتبه به·	

معلومات عن الحساب·	

سجات المعامات·	

سجات الشركة/ المؤسسة·	

أي مستندات أو سجات أخرى:·	
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الملحق الرابع: مؤشرات العمليات المشبوهة

تســاهم المؤشــرات أدنــاه فــي تقييــم مــا إذا كان للمعامــات أي أســس اشــتباه معقولــة. وهــي أمثلــة عــن 
المؤشــرات الشــائعة التــي قــد تكــون مفيــدة عنــد تقييــم المعامــات، ســواء تمــت هــذه المعامــات أو كانــت 
مجــرد محــاوالت. وهــي تشــمل مؤشــرات تســتند إلــى خصائــص معينــة ارتبطــت بأنشــطة غســل األمــوال أو تمويــل 

اإلرهــاب.

ال تنطــوي هــذه المؤشــرات علــى كافــة الحــاالت، وال يجــب األخــذ بهــا فقــط بمعــزل عــن غيرهــا. فقــد ال يدعــو كل 
مؤشــر علــى حــدة إلــى الشــك أو االشــتباه بنشــاط غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب. غيــر أنــه إذا اجتمــع أكثــر مــن 
مؤشــر واحــد أثنــاء القيــام بمعاملــة أو سلســلة مــن المعامــات، ينبغــي علــى تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار 
يمــة ، النظــر فــي كافــة العوامــل األخــرى قبــل اســتقرار الــرأي حــول مــا إذا كان يجــب اإلبــاغ عــن المعاملــة أم ال. الكر

يجــب تقييــم المؤشــرات فــي الســياق الــذي تحــدث فيــه المعاملــة أو يتــم الشــروع فيهــا. وقــد يــؤدي كل مؤشــر 
يمــة غســل أمــوال  إلــى االســتنتاج بــأن هنــاك أسًســا معقولــة لاشــتباه فــي أنــه يتــم ارتــكاب أو محاولــة ارتــكاب جر
أو تمويــل إرهــاب. ومــع ذلــك، قــد ال يــؤدي المؤشــر إلــى أي اشــتباه فــي ضــوء عوامــل عديــدة، مثــل مهنــة 
يخــه المالــي، ونمــط االســتثمار الســابق. إال أنــه، إذا نظرنــا إلــى كافــة هــذه العوامــل  يــة، وتار العميــل، وأنشــطته التجار
غة بعمل العميل أو أنشــطته المالية سيســاعد 

ّ
مجتمعة فإن وجود مؤشــر أو أكثر، وكذلك معرفة الكيانات المبل

علــى تحديــد العمليــات المشــبوهة. 

مؤشرات تنطبق على جميع الجهات المبلغة:

مؤشرات عامة( 1)

· يقّر العميل أو يدلي ببيانات حول التورط في أنشطة إجرامية.	
· يرفض العميل إرسال أي مستندات إلى عنوان سكنه.	
· للعميل حسابات مع مؤسسات مالية متعددة في منطقة واحدة دون مبرر واضح.	
· يجري العميل معامات في مواقع فعلية مختلفة، في محاولة واضحة منه لتجنب اكتشافه.	
· يستخدم العميل العنوان نفسه باستمرار، ولكنه يغير أسماء األطراف في المعاملة. بشكل متكرر	
· تتم مرافقة العميل ومراقبته.	
· يبدي العميل فضوال غير معتاد حول األنظمة والضوابط والسياسات الداخلية.	
· للعميل معرفة مبهمة بمبلغ اإليداع.	
· يقدم العميل تفاصيل غير واضحة حول المعاملة، وال يعرف تحديدا الغرض منها.	
· يقوم العميل بتسجيل المعامات المالية الكبيرة بطريقة غير رسمية باستخدام أساليب غير تقليدية.	
· ير أو تفسير المعاملة.	 يبالغ العميل في تبر
· العميل متحفظ ومتردد في مقابلته شخصيا. 	
· العميل متوتر وسلوكه ال يتوافق مع نمط المعاملة.	
· العميل متورط في المعامات المشبوهة وأنشطة غسل األموال، إنما غير مدرك لذلك. 	
· هاتــف المنــزل أو العمــل الخــاص بالعميــل مفصــول مــن الخدمــة، أو أن الرقــم غيــر متــاح أصــا عنــد محاولــة االتصــال 	

بــه بعــد فتحه الحســاب مباشــرة.
· ال يمكن التحقق بسهولة من خلفية العميل الجديد أو المحتمل.	
· يتصرف العميل لصالح طرف ثالث أو نيابة عنه، ولكنه ال يعلن ذلك.	
· يشارك العميل في نشاط ال يتناسب مع النشاط المعتاد للفرد أو الشركة.	
· يصّر العميل على إتمام المعاملة بسرعة.	
· لة بشأن المعاملة.	

ّ
يقدم العميل معلومات متناقضة أو مضل

· المعاملة غير منطقية أو ال تتناسب مع النشاط المعتاد أو المتوقع للعميل.	
· أنشأ العميل مؤخًرا سلسلة من العاقات الجديدة مع كيانات مالية مختلفة.	
· يحاول العميل التقرب من الموظفين وتوطيد عاقته بهم.	
· يستخدم العميل أسماء مستعارة وعناوين عديدة متشابهة.	
· يقوم العميل بتهجئة اسمه بشكل مختلف في كل معاملة. 	
·  مــن عنــوان الشــارع، 	

ً
يديــة أخــرى مختلفــة بــدال يــد أو عناويــن بر يــد أو خدمــة مكتــب بر يســتخدم العميــل صنــدوق بر

بمــا ال يتناســب مــع النمــط المعتــاد أو المتبــع فــي هــذه المنطقــة.
· يقدم العميل معلومات غير صحيحة أو معلومات تكون باعتقادك غير موثوقة.	
· يعــرض العميــل المــال أو الهدايــا أو خدمــات غيــر معتــادة مقابــل توفيــر خدمــات قــد تبــدو غيــر اعتياديــة أو 	

مشــبوهة. 

· يســتخدم العميــل أدوات ماليــة للدفــع لقــاء الخدمــات أو المنتجــات، مثــل أوامــر الدفــع أو الشــيكات الســياحية، 	
مــن دون تدويــن ذلــك علــى الســند، أو بوضــع رمــز أو ختــم أو ماحظــات غيــر اعتياديــة.

· أنت على علم بأن العميل هو محل تحقيقات في قضايا غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.	
· أنــت علــى علــم، أو أصبحــت علــى علــم، مــن مصــدر موثــوق بــه )يمكــن أن يكــون وســائل إعــام أو مصــادر 	

مفتوحــة أخــرى(، بــأن العميــل متــورط فــي نشــاط غيــر قانونــي.
· العميل الجديد أو المحتمل معروف لديك أنه يتمتع بسمعة قانونية أو خلفية جنائية مشبوهة. 	
· تنطــوي المعاملــة علــى كيــان صوري/وهمــي مشــبوه )أي، شــركة ليــس لهــا أصــول أو عمليــات أو أي مبــرر 	

آخــر لوجودهــا(.

مؤشرات تتعلق بمتطلبات اإلبالغ أو حفظ السجالت( 2)

· يحاول العميل إقناع الموظف بعدم استكمال أي مستندات مطلوبة للمعاملة.	
· يطرح العميل استفسارات تشير إلى رغبته في تجنب اإلباغ.	
· العميل على معرفة غير مألوفة بالقانون ومتطلبات اإلباغ عن العمليات المشبوهة.	
· العميل على معرفة شاملة بمسائل غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.	
·  يثير العميل موضوع أن المعاملة »نظيفة« أو »ال تتضمن غسل أموال«.	
· يقــوم العميــل بتجزئــة أو تقســيم المبالــغ لتفــادي حفــظ الســجات أو إثبــات الهويــة الشــخصية أو تخطــي الحــّد 	

المعيــن لإلبــاغ.
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· يــن لتفــادي حفــظ الســجات أو إثبــات الهويــة الشــخصية أو تخطــي الحــّد المعيــن 	 يتعــاون العميــل مــع أشــخاص آخر
لإلباغ.

)3(   مؤشرات تتعلق بالمستندات الشخصية

· يقدم العميل معلومات مشكوك في صحتها أو غير واضحة.	
· يبرز العميل هوية مزيفة أو هوية تبدو مزورة أو معّدلة أو غير دقيقة.	
·  يرفض العميل توفير وثائق إثبات الهوية.	
· يقدم العميل فقط نسخا غير أصلية من وثائق إثبات الهوية.	
· يد العميل تقديم بياناته باستخدام وثائق أخرى غير وثائق إثبات الهوية.	 ير
· تفتقر المستندات الداعمة للعميل للتفاصيل المهمة، مثل رقم الهاتف.	
· يبالغ العميل في تأخير تقديم المستندات الخاصة بالشركة.	
· األوراق الثبوتية التي قدمها العميل غير اعتيادية أو مشبوهة أو ال يمكن التحقق منها بسهولة.	
· يخ إصدار حديثة.	 جميع وثائق إثبات الهوية التي قدمها العميل جديدة أو تتضمن توار
· يقدم العميل وثائق إثبات هوية متباينة وفي أوقات مختلفة.	
· يقوم العميل بتغيير المعاملة بعد مطالبته بتقديم وثائق إثبات الهوية.	
· يقدم العميل وثائق إثبات هوية مختلفة في كل مرة يقوم فيها بإجراء معاملة.	

)4( مؤشرات تتعلق بالمعامالت النقدية

· يجــري العميــل بشــكل مفاجــئ معامــات نقديــة متكــررة وبمبالــغ ماليــة ضخمــة، بمــا ال يتناســب مــع نشــاطه 	
المعتــاد.  

· يستبدل العميل بشكل متكرر الكمبياالت الصغيرة بالكبيرة.	
· يستخدم العميل فئات عمات ال تتناسب مع نشاطه المعتاد.	
· فة بطريقة غير معتادة.	

ّ
بة أو مغل

ّ
يستخدم العميل أوراقا مالية موض

· يودع العميل أوراقا نقدية قديمة أو مّتسخة.	
· يجري العميل بشكل متكرر معامات نقدية باستخدام مبالغ مالية ضخمة تتم بأرقام مدورة.	
· يجري العميل باستمرار معامات نقدية دون الحد المعّين لإلباغ، في محاولة واضحة منه لتجنب اإلباغ. 	
· يجــري العميــل باســتمرار معامــات نقديــة أدنــى بكثيــر مــن الحــد المعّيــن لإلبــاغ، فــي محاولــة واضحــة منــه لتجّنــب 	

إثبــات الهويــة واإلباغ.
·  غيــر محســوبة إلجــراء معاملــة؛ وعنــد احتســاب هــذه األمــوال، يخفــض العميــل قيمــة 	

ً
يعــرض العميــل أمــواال

المعاملــة إلــى أقــل مــن الحــد المعّيــن لإلبــاغ.
· يجري العميل معاملة بمبلغ غير اعتيادي مقارنة بالمبالغ المستخدمة في المعامات السابقة.	
· يشــتري العميــل باســتمرار شــيكات ســياحية أو شــيكات بعمــات أجنبيــة أو أدوات أخــرى قابلــة للتــداول نقــًدا، بمــا 	

ال يتناســب مــع نشــاطه المعتــاد.

· يطلب العميل حفظ أو تحويل مبالغ مالية ضخمة أو أصول أخرى، بما ال يتناسب مع نشاطه المعتاد.	
· اســتخدام عناويــن مشــتركة ألفــراد يشــاركون فــي المعامــات النقديــة، ال ســيما عندمــا يكــون العنــوان نفســه 	

يــة، أو أنــه ال يبــدو متطابقــا مــع المهنــة المحــددة مــن قبلهــم )علــى ســبيل  عنوانــا لمــكان عمــل أو منشــأة تجار
المثــال طالــب أو شــخص عاطــل عــن العمــل، أو شــخص يعمــل لحســابه الخــاص ،... الــخ(.

· مهنــة العميــل المحــددة ال تتناســب مــع مســتوى أو نــوع النشــاط المعتــاد الــذي يمارســه )علــى ســبيل المثــال، 	
يقــوم طالــب أو شــخص عاطــل عــن العمــل بإجــراء الحــد األقصــى مــن عمليــات الســحب النقديــة اليوميــة فــي مواقــع 

متعــددة وعلــى مســاحة جغرافيــة واســعة(.
· يد.	 نقل المبالغ النقدية من قبل ساعي بر
· يجري العميل معامات مالية كبيرة باستخدام مجموعة متنوعة من فئات العمات.	

)5( مؤشرات تتعلق بالغرض االقتصادي

· المعاملة ال تتناسب مع المركز المالي الظاهري للعميل أو نمط نشاطه المعتاد.	
· المعاملة ال تقع ضمن الســياق المعتاد لممارســات العمل في هذا المجال، أو ال تبدو ذات جدوى اقتصادية 	

بالنسبة للعميل. 
· المعاملة معقدة جدا دون مبرر، وال تتناسب مع الغرض المحدد من قبل العميل.	
· النشاط ال يتناسب مع نوع العمل المتوقع والمحدد من قبل العميل.	
· يرفض العميل التجاري توفير معلومات تؤهله للحصول على الخصم التجاري.	
· ال يوجد تفسير عملي لحجم المعامات أو النقد.	
· إجــراء معامــات ماليــة بيــن شــركات ال يربطهــا عــادة أي صلــة )علــى ســبيل المثــال، مســتورد مــواد غذائيــة 	

يتعامــل مــع مصــّدر قطــع غيــار الســيارات(.
· يــة ليــس لهــا أي غــرض اقتصــادي منطقــي، أو أنــه 	 تتضمــن المعاملــة منظمــة غيــر هادفــة للربــح أو منظمــة خير

ال يوجــد أي صلــة بيــن النشــاط المذكــور للمنظمــة واألطــراف األخــرى فــي المعاملــة.

)6(  مؤشرات تتعلق بالمعامالت التي تشتمل على الحسابات

· إيداع األموال في حسابات متعددة، ثم دمجها في حساب واحد وتحويلها خارج الباد.	
· حركــة إيــداع أو سلســلة إيداعــات مفاجئــة علــى حســاب غيــر نشــط، فيــه مبلــغ مالــي صغيــر، يعقبهــا ســحوبات 	

نقديــة متكــررة حتــى يتــم ســحب كافــة األمــوال التــي تــم تحويلهــا. 
· محاولة فتح أو استخدام الحسابات باسم مستعار.	
· يستخدم العميل بشكل متكرر أماكن إيداع متعددة خارج موقع الفرع المحلي.	
· فتح حسابات في فرع خارج منطقة العميل أو محل سكنه.	
· ين.	 فتح حسابات بأسماء أشخاص آخر
· ية األخرى المعتمدة.	 فتح حسابات بأسماء مشابهة ألسماء الكيانات التجار
· إيداع مبالغ نقدية صغيرة عديدة في الحساب ، يعقبها سحوبات نقدية كبيرة.	
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· إجراء عدة معامات في اليوم وفي الفرع نفسه، في محاولة واضحة الستخدام صرافين مختلفين.	
· يتجاوز النشاط إلى حد كبير النشاط المتوقع وقت فتح الحساب.	
· إنشاء حسابات متعددة، بعضها غير نشط منذ فترة طويلة.	
· حركة / نشاط مالي ضخم بشكل مفاجئ على حساب غير نشط/ خامل.	
· عمليات تحويل غير مبررة بين منتجات العميل وحساباته.	
· حواالت مالية كبيرة من حساب واحد إلى حسابات أخرى ومن مصادر مختلفة.	
· إيداعات متعددة في حساب العميل من قبل أطراف ثالثة.	
· إيداعات متكررة لألدوات لحاملها )على سبيل المثال، الشيكات أو أوامر الدفع أو السندات لحاملها(.	
· يــة بمنطقــة تشــتهر باالتجــار 	 إيداعــات نقديــة كبيــرة غيــر معتــادة مــن قبــل عميــل لديــه صلــة شــخصية أو تجار

بالمخــدرات.
· رفض الشيكات بصورة مستمرة لعدم وجود رصيد في الحساب.	
· استخدام الحسابات المراسلة كمنفذ لتحويل األموال من والية قضائية أجنبية إلى أخرى.	
· يــة المتعــددة لجمــع األمــوال ثــم تحويلهــا إلــى عــدد مــن المســتفيدين 	 اســتخدام الحســابات الشــخصية والتجار

األجانــب، ال ســيما المتواجديــن فــي دول مرتفعــة المخاطــر، مثــل الــدول المعروفــة بأنهــا تشــتهر أو يشــتبه فــي أنهــا 
تســاهم بتســهيل أنشــطة غســل األمــوال.

عــن  المالي-فاتــف )http://www.fatf-gafi.org( معلومــات  العمــل  اإللكترونــي لمجموعــة  الموقــع  يتضمــن 
الــدول واألقاليــم غيــر المتعاونــة فــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب )انظــر القســم “الــدول مرتفعــة 

المخاطــر وغيــر المتعاونــة«(.

 

)7( مؤشرات تتعلق بمعامالت تشتمل على مناطق خارج قطر 

· ليس لدى العماء واألطراف األخرى في المعاملة عاقات أو صلة واضحة بدولة قطر.	
· إجراء المعامات عبر خطوط دولية متعددة.	
· يســتخدم العميــل بطاقــة ائتمــان صــادرة عــن بنــك أجنبــي ليــس لــه فــرع فــي دولــة قطــر، خاصــة وأن العميــل ال 	

يقيــم أو يعمــل فــي الدولــة حيــث تــم إصــدار البطاقــة.
· يد عن متوسط دخل العماء من العّمال األجانب.	 المبالغ النقدية والتحويات الدولية تز
· تنطــوي المعامــات علــى حــواالت ماليــة دوليــة كبيــرة إلــى حســابات أطــراف ثالثــة فــي دول ال ُتســتخدم عــادة 	

كقنــوات للحــواالت الماليــة.
· ية المصارف والشركات.  	 تشتمل المعاملة على دولة معروفة بقانون سر
· تنطوي المعامات على دول يجب أن تخضع للمراقبة المعززة بحسب مجموعة العمل المالي-فاتف.  	
· تبديــل عمــات أجنبيــة يعقبهــا تحويــات برقيــة لألمــوال إلــى دول مرتفعــة المخاطــر، مثــل الــدول المعروفــة بأنهــا 	

تشــتهر أو يشــتبه في أنها تســاهم بتســهيل أنشــطة غســل األموال. 
· إجــراء إيداعــات يعقبهــا تحويــل إلكترونــي لألمــوال، خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة، إلــى أو عبــر دول مرتفعــة المخاطــر، 	

مثــل الــدول المعروفــة بأنهــا تشــتهر أو يشــتبه فــي أنهــا تســاهم بتســهيل أنشــطة غســل األمــوال.
· تنطــوي المعاملــة علــى دولــة ينتشــر فيهــا إنتــاج أو تصديــر المخــدرات غيــر المشــروعة، أو يكــون نظامهــا الخــاص 	

بمكافحــة أنشــطة غســل األمــوال غيــر فّعــال.
· تنطــوي المعاملــة علــى دولــة معروفــة بأنهــا تشــتهر أو يشــتبه فــي أنهــا تســاهم بتســهيل أنشــطة غســل 	

األمــوال.

يتضمــن الموقــع اإللكترونــي لمجموعــة العمــل المالي-فاتــف  )http://www.fatf-gafi.org( معلومــات عــن 
الــدول واألقاليــم غيــر المتعاونــة فــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب )انظــر القســم “الــدول مرتفعــة 

المخاطــر وغيــر المتعاونــة«(.

)8( مؤشرات تتعلق بالمعامالت الخاصة بالنشاط التجاري الخارجي

· تراكــم أرصــدة ضخمــة تتعــارض مــع الحجــم المعــروف لألعمــال الخاصــة بشــركة العميــل، يعقبهــا تحويــات إلــى 	
حســاب )حســابات( فــي الخــارج.

· طلبــات متكــررة للحصــول علــى الشــيكات الســياحية، والشــيكات بالعمــات األجنبيــة أو غيرهــا مــن األدوات الماليــة 	
القابلــة للتــداول.

· قروض بضمانات مصرفية صادرة عن بنوك أجنبية.	
· قروض إلى أو من الشركات األجنبية.	
· عــروض إيداعــات بماييــن الــدوالرات مــن مصــدر ســري يتــم إرســالها مــن بنــك أجنبــي، أو قــروض مضمونــة مــن 	

بنــك أجنبــي.
· معامات تشتمل على اسم بنك أجنبي »صوري/وهمي« ، يتشابه مع اسم مؤسسة قانونية كبيرة. 	
· تحويل إلكتروني غير مبرر لألموال بمجرد أن يستلمها العميل.	
· يــك األمــوال مــن دولــة إلــى أخــرى، 	 اســتخدام االعتمــادات المســتندية وغيرهــا مــن وســائل التمويــل التجــاري لتحر

وبمــا ال يتناســب مــع النشــاط المعتــاد للعميــل.
·  استخدام بطاقة ائتمان صادرة عن بنك أجنبي.	

مؤشرات خاصة بتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة  :الرايات الحمراء

سلوك العميل ( 1

· يادة شراء العميل الثابت )ومن ضمنهم تجار السبائك( لسبائك الذهب بصورة كبيرة دون سبب واضح. 	 ز
· شراء المواطنين األجانب لسبائك الذهب من خال معامات متعددة في مدة زمنية قصيرة.	
· نقــل الســبائك بيــن الشــركاء باســتخدام حســابات الســبائك )ومــن ضمنهــم أفــراد األســرة( دون غــرض تجــاري 	

واضــح. 
· عــدم توافــق المهنــة مــع موجــز البيانــات الماليــة للعميــل. علــي ســبيل المثــال أن يقــوم العميــل بتصنيــف مهنتــه 	

باعتبــاره »طالبــا« أو »ســائق شــاحنة« لكنــه يقــوم بتحويــل مبالــغ كبيــرة مــن األمــوال إلــى حســابات ســبائك الذهــب. 

http://www.fatf-gafi.org
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· يــدي 	 يــد العــام أو موفــر خدمــات خــاص أو الصنــدوق البر شــراء العميــل لســبائك الذهــب واســتخدام مكتــب البر
كعنــوان للمراســلة دون تضميــن رقــم الصنــدوق. 

· أنمــاط غيــر اعتياديــة مــن معامــات ســبائك الذهــب، وعــدم توافــق طبيعــة هــذه المعامــات مــع موجــز بيانــات 	
العميــل. 

· طلب عميل سابق غير معروف من إحدى المصافي، تحويل الذهب إلى سبائك.    	

سلوك الشركة ( 2

· عدم إباغ وحدة المعلومات المالية من قبل منظمات قطاع الذهب )عندما يكون اإلباغ واجبا(	
· التغييرات التي تطرأ على االسم التجاري للكيانات المسجلة في تجارة الذهب. 	
· يبي بالرغم من كون نشاطها التجاري مرتبط بدائرة اختصاص أخرى. 	 تسجيل شركة تجارية في ماذ ضر
· نقــل مبالــغ  ماليــة كبيــرة بصــورة غيــر عاديــة إلــى حســابات مختلفــة لألفــراد والشــركات حيــث ال ترتبــط بطبيعــة 	

نشــاطهم التجــاري. 
· ودائــع غيــر اعتياديــة كاســتخدام النقــد أو األدوات الماليــة القابلــة للتــداول )مثــل شــيكات الســفر وشــيكات 	

االدخــار وأوامــر الدفــع( علــى شــكل أوراق نقديــة )لغــرض بقائهــا تحــت الحــد األدنــى لإلبــاغ( إليداعهــا فــي حســابات 
يات الذهــب. وقــد يتــم ترقيــم األدوات الماليــة القابلــة للتــداول بشــكل تسلســلي أو شــرائها  بنكيــة وتســديد مشــتر

فــي مواقــع متعــددة كمــا تفتقــر غالبــا إلــى المعلومــات حــول المســتفيد.  
· تأســيس العديــد مــن شــركات األعمــال الفرديــة أو الشــركات الخاصــة المحــدودة مــن قبــل اشــخاص غيــر مرتبطيــن 	

يــا بهــا )وكاء( لكــن يتــم التحكــم فيهــا مــن قبلهــم، كمــا يتــم اســتخدام عناويــن وهميــة لتســجيل هــذه  ظاهر
الشــركات. 

· استخدام هيكل الشركات الوهمية ،الموجودة في كل أنحاء دوائر االختصاص. 	
· تسجيل عدد كبير من الشركات لشخص طبيعي واحد.   	
· ية بسبب أن الشركات مسجلة في أماكن أخرى. 	 صعوبة تتبع األنشطة التجار
· عدم وضوح كيفية نقل الشركة للبضائع التي قامت بشرائها. 	

السلوك القائم على التجارة )ويرتبط أيضا بغسل األموال القائم على التجارة(  ( 3

· عندمــا تكــون الدفعــات النقديــة لطلبــات الشــراء عاليــة القيمــة، فــإن ذلــك مؤشــر علــى نشــاط غســل األمــوال 	
وتمويــل اإلرهــاب القائــم علــى التجــارة. 

· سوء تصنيف نقاء ووزن ومنشأ الذهب وقيمته في نماذج اإلقرار الجمركي. 	
· شــحن الذهــب مــن وإلــى دائــرة اختصــاص، مدرجــة علــى أنهــا عاليــة المخاطــر فــي نشــاط غســل األمــوال أو غيــر 	

متعاونــة.
· المخاطــر وحساســة دون أي ســبب 	 أنهــا عاليــة  أكثــر، مدرجــة علــى  أو  اختصــاص  دائــرة  عبــر  الذهــب  شــحن 

واضــح.  اقتصــادي 
· عــدم توافــق حجــم الشــحنة ونــوع البضاعــة مــع حجــم ونطــاق المصــدر والمســتورد بالنظــر إلــى أنشــطتهم 	

ــال، ال يوجــد أي تفســير  يــة المنتظمــة، أو عــدم جــدوى الشــحنة مــن الناحيــة االقتصاديــة. فعلــى ســبيل المث التجار
معقــول الســتثمار العميــل أموالــه فــي الشــحنة.    

· تنطــوي المعاملــة علــى اســتخدام شــركات الواجهــة والشــركات الوهميــة، حيــث يمكــن اســتخدامهما لتســهيل 	
غســل األمــوال القائــم علــى التجــارة لكــن بطــرق مختلفــة. وال تتضمــن الشــركة الوهميــة علــى أيــة أنشــطة تشــغيلية 
حقيقيــة، وتســتخدم فقــط إلخفــاء أنشــطة غســل األمــوال وهويــة االفــراد المتورطيــن فيهــا لغــرض حجــب مســار 

األمــوال. وإذا تــم تعقــب نشــاط الشــركة، ســيتم االكتشــاف أنهــا ببســاطة شــركة وهميــة فارغــة.   

تمايز المنتج ( 4

· عدم توافق الخصائص المادية لسبائك الذهب مع معايير القطاع. 	
· أسعار الذهب أغلى من األسعار في سوق الذهب المحلي.	

طرق السداد  5( 

· وجود عدد من الكيانات التابعة في سلسلة عمليات الدفع.  	
· النقل العابر لألموال والتغييرات التي تطرأ على أغراض الدفع. 	
· يد من عمليات السحب.	 تسديد دفعات إلى الشركات الوهمية مع المز
· منح قروض )بدون فائدة( للشركات األجنبية. 	
· منح قروض )بدون فائدة( لألشخاص الطبيعيين. 	
· بيــع الشــخص الطبيعــي أو الشــركة للذهــب، مــع اإلشــارة إلــى أن مصــدره يأتــي مــن اماكــن ليــس بهــا مناجــم 	

للذهــب أو أن المــكان  ال يتوفــر علــى رخصــة االســتخراج. 
· تحويل مبالغ  مالية كبيرة إلى الخارج ومن ثم سحبها بسرعة. 	
· القيام بتحويات دولية إلى دول تكون فيها الشركة غير مسجلة. 	
· سحب مبالغ نقدية مهمة من الحسابات البنكية من قبل المشاركين في قطاع تجارة الذهب. 	
· تقسيم األموال على شيكات ومعامات نقدية صغيرة لتسديد دفعات البضائع.	
· والملكيــة 	 األمــوال  مصــدر  إلخفــاء  البنكية،محاولــة  الشــيكات  يــق  طر عــن  الذهــب  ســبائك  شــراء  يكــون  قــد 

األساســية.
· اســتخدام النقــد لشــراء الســبائك ، خاصــة عندمــا تكــون عمليــات الشــراء متعــددة خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة، أو 	

عنــد شــراء كميــات كبيــرة فــي وقــت واحــد، أو عندمــا تكــون هنــاك ودائــع نقديــة منظمــة فــي حســاب لتمويــل 
شــراء ســبيكة ذهــب واحــدة.  

· عــدم امكانيــة إثبــات المصــدر األصلــي لألمــوال لغــرض شــراء ســبيكة الذهــب. وتنطــوي هــذه المعاملــة علــى 	
اســتام النقــد )أو مــن خــال طــرق دفــع أخــرى مــن بينهــا الشــيكات وبطاقــات االئتمــان( مــن أطــراف ثالثــة ال تربطهــا 
أي عاقــة واضحــة بالمعاملــة أو الشــركات الوهميــة إو شــركات الواجهــة أو األوامــر البرقيــة، أو الدفعــات مــن 
يــادة التحقــق  األطــراف الذيــن لــم يتــم تحديدهــم فــي خطــاب االعتمــاد األصلــي أو المســتندات األخــرى. كمــا ينبغــي ز
مــن المعامــات التــي تنطــوي علــى تســديد دفعــات البضائــع مــن خــال الشــيكات والكمبيــاالت المصرفيــة وأوامــر 

الدفــع التــي ال تعتمــد علــى حســاب الكيــان الــذي قــام بشــراء البضاعــة. 
· ين المحلييــن إلــى أطــراف ثالثــة غيــر 	 إرســال عائــدات المبيعــات مــن المعامــات التــي تتــم بيــن البائعيــن والمشــتر

معروفــة فــي الخــارج. 
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· إنتاج وتسويق الذهب من قبل شخص أو شركة بدون ترخيص. 	
· يتم تعيين طرف ثالث من قبل أحد المجتمعات اإلثنية للقيام بالعملية بأكملها في المنجم.  	
· المناجم المرخص لها التي انخفض فيها اإلنتاج دون تفسير واضح. 	
· تطويــر أنشــطة التعديــن باســتخدام آالت ومعــدات ال تتوافــق مــع خصائــص التعديــن الصغيــر أو الحرفــي المرخــص 	
له.  
· ية والفنية واالجتماعية والبيئية.  	 تطوير أنشطة التعدين دون االلتزام باألنظمة اإلدار
· تطوير أنشطة التعدين في المناطق المحظورة.          	

غــة تحديــد العمليــات المشــبوهة 
ّ
يــة، و يمكــن للجهــات المبل تجــدر اإلشــارة إلــى أن قائمــة المؤشــرات هــذه غيــر حصر

إلــى معاييــر أخــرى أو   
ً
التــي تشــتمل علــى األفــراد والكيانــات القانونيــة والمعامــات مرتفعــة المخاطــر اســتنادا

يمــة األصليــة. مؤشــرات معروفــة لغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو الجر
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