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يعتبــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــن الجرائــم الخطيــرة التــي تهــّدد إســتقرار وســمعة الــدول وســالمة ونزاهــة 
يمــة المنظمــة  يــة التــي تواجههــا المجموعــة الدوليــة علــى غــرار الجر نظامهــا المالــي وهــو ُيعــّد مــن المعضــالت الجوهر

والفســاد واالتجــار بالبشــر واإلرهــاب وغيرهــا مــن الجرائــم المســتحدثة.

وينتج عن غســل األموال وتمويل اإلرهاب مخاطر وأضرار إقتصادية واجتماعية فادحة من حيث تدني ســمعة النظام 
يــع  المالــي وحرمــان الدولــة مــن مــوارد ماليــة هامــة يمكــن تخصيصهــا للتشــغيل والتنميــة والمرافــق العموميــة والتوز
يــادة فــي معــدالت التضخــم والمســاهمة فــي  غيــر العــادل للدخــل القومــي والتنقيــص مــن حجــم االدخــار الوطنــي والز
يهــة  يفة والنز تدنــي العملــة الوطنيــة مقابــل تزايــد الطلــب علــى العمــالت األجنبيــة والمســاس بقواعــد المنافســة الشــر

والتأثيــر الســلبي علــى نمــط االســتهالك مــن خــالل بــروز ظاهــرة االســتهالك غيــر المعتــدل وتنامــي الفســاد والرشــوة.
يشــمل غســل األمــوال بصفــة عامــة ســائر األعمــال واإلجــراءات التــي يتــم مــن خاللهــا تمويــه عائــدات أنشــطة إجراميــة 
بقصــد إخفــاء مصدرهــا غيــر المشــروع، أو هــي عمليــة أو جملــة عمليــات تهــدف إلــى إخفــاء المنشــأ االجرامــي لألمــوال 
وإظهارهــا فــي صــورة أمــوال متحصــل عليهــا مــن نشــاط مشــروع ومحاولــة إضفــاء طابــع المشــروعية علــى تلــك 
األمــوال بنيــة إســتخدامها فــي االقتصــاد الرســمي أو الظاهــر وربمــا تمويــل نشــاط تجــاري غيــر مشــروع. مــن هــذا 
المنظــور، تعــد عمليــات غســل األمــوال أنشــطة مكملــة ألنشــطة إجراميــة ســابقة أســفرت عــن تحصيــل كميــات مــن 

ــر المشــروعة. األمــوال غي

مـقــــــدمـــــة

أمــا تمويــل اإلرهــاب فهــو يســتوعب جميــع أشــكال الدعــم أو المســاندة الماديــة لالرهــاب أو لمــن يشــجعون 
عليــه أو الذيــن يقومــون بوضــع خطــط اإلرهــاب أو يشــاركون فيــه.

يخــي، مقتصــرا أساســا علــى المؤّسســات الماليــة مــن خــالل  ولئــن كان غســل األمــوال فــي بدايتــه ومــن منظــور تار
 أّن هــذه الظاهــرة عرفــت 

ّ
ـــابع االجرامــّي لبعــض األمــوال، إال

ّ
إســاءة اســتعمال القطــاع المالــي والبنكـّــي إلخفــاء الط

ـــية المحــددة )بمــا فــي ذلــك المهــن القانونيــة مثــل المحاســبين 
ّ
تمــّددا لتشــمل توظيــف األعمــال والمهــن غيــر المال

الغايــات وهــو مــا دفــع  لنفــس  االســتئمانية والشــركات( واســتخدامها  الصناديــق  والمحاميــن ومــزودي خدمــات 
مجموعــة العمــل المالــي1 ســنة 2003 إلــى ســحب توصياتهــا المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
علــى عديــد األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة وإخضاعهــا إلــى متطلبــات نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب. غيــر أّن هــذا التوّســع لــم يكــن عاّمــا ومطلقــا وإنمــا كان مقتصــرا علــى بعــض األنشــطة التــي تمارســها المهــن 

ــل اإلرهــاب. المذكــورة والتــي تنطــوي علــى مخاطــر مرتفعــة لغســل األمــوال وتموي
و تعتبــر بعــض األنشــطة واألعمــال مــن خــارج القطــاع المالــي جذابــة بشــكل خــاّص للمجرميــن الراغبيــن فــي إخفــاء المصــدر 
االجرامــي للعائــدات التــي تحصلــوا عليهــا إثــر ارتكابهــم جرائــم ماليــة. وعلــى اعتبــار أن هــذه األعمــال واألنشــطة تنطــوي 
علــى مخاطــر إســاءة االســتعمال، فإنــه تــّم إخضاعهــا لمتطلبــات مشــابهة لتلــك المفروضــة علــى المؤّسســات الماليــة. 
لذلــك تمــت تســمية هــذه األنشــطة باألعمــال و المهــن غيــر الماليــة المحــددة و هــي متنّوعــة ومتعــّددة لكــن مــا 
يجمــع بينهــا هــو كونهــا جذابــة لغاســلي األمــوال بحكــم مســاهمتها فــي مســاعدتهم علــى إدمــاج المتحصــالت 

االجراميــة بالقطــاع المالــي المشــروع. 

1.مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( هــي منظمــة حكوميــة دوليــة مقرهــا فــي العاصمــة الفرنســية باريــس، أنشــأت ســنة 1989، ومهمتهــا وضــع المعاييــر وإعــداد 

وتعزيــز السياســات الهادفــة إلــى مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل بهــدف حمايــة النظــام العالمــي المالــي. 
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وتتمثل المخاطر المرتبطة بمدققي الحســابات )المحاســبين القانونيين(   كمهنة2  مســتقلة في مجال غســل األموال 
وتمويــل اإلرهــاب بشــكل أساســي، فــي إمكانيــة إســتغالل هــذه المهنــة فــي إخفــاء هويــة المســتفيدين الحقيقييــن 
أو المشــاركة فــي معامــالت ماليــة أو تقديــم خدمــات مــن شــأنها المســاهمة فــي تمويــه عائــدات أنشــطة إجراميــة 
بقصــد إخفــاء مصدرهــا غيــر المشــروع. ومــن أمثلــة بعــض الخدمــات التــي يقدمهــا مدققــو الحســابات والتــي يمكــن 

اســتغاللها فــي عمليــات غســل األمــوال أو تمويــل االرهــاب، نذكــر:
- تأســيس وإنشــاء الشــركات أو الترتيبــات القانونيــة األخــرى )مثــل الصناديــق االســتئمانية(: ذلــك أن بعــض هــذه الخدمــات 

يمــة والمجرميــن. قــد تــؤّدي إلــى إخفــاء الصلــة أو الربــط بيــن متحصــالت الجر
- شــراء وبيــع العقــارات: ذلــك أن انتقــال ملكيــة العقــارات قــد يســتخدم إمــا لتغطيــة نقــل األمــوال غيــر المشــروعة أو 

يرهــا مــن خــالل عمليــات الغســل. االســتثمار النهائــي للمتحصــالت بعــد تمر
- إجــراء عمليــات ماليــة نيابــة عــن عمالئهــم مثــل اإليــداع أو الســحب النقــدي أو عمليــات الصــرف األجنبــي أو شــراء وبيــع 

األســهم وإرســال أو اســتالم التحويــالت الدوليــة لألمــوال3.
يبي. - تقديم استشارات وتوفير خدمات بقصد التخطيط للتهرب الضر

ت الدول تجريمهما ووضــع عقوبات لمرتكبي 
ّ
وإعتبــارا لخطــورة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بشــكل عــام، فقــد تول

يمتيــن، وهــو الشــأن فــي دولــة قطــر التــي جّرمــت غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وأقــّرت عقوبــات لمــن  هاتيــن الجر
تــورط فيــه وذلــك بمقتضــى القانــون رقــم )20( لســنة 2019 المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

غيــر أن المعالجــة الشــاملة لظاهــرة غســل األمــوال تقتضــي تبنــي مقاربــة وقائيــة إلــى جانــب المقاربــة الردعيــة أو 
الجزائيــة : هــذه المقاربــة الوقائيــة تقــوم علــى تحميــل المؤسســات الماليــة واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة 
)بمــا فــي ذلــك مدققــي الحســابات( التزامــات يجــب عليهــم القيــام بهــا فــي ســبيل منــع حصــول عمليــات غســل أمــوال 
أو تمويــل إرهــاب، أو رصدهــا ومعرفتهــا والمســاعدة علــى التعــرف علــى مرتكبيهــا فــي صــورة اقترافهــا. ويقــوم 
نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى التكامــل بيــن هذيــن الجانبيــن الوقائــي مــن جهــة، والردعــي مــن 

جهــة أخــرى.

يعات المتصلــة بمكافحة غســل األموال وتمويــل اإلرهاب وتوضيح  يــف بالتشــر ويهــدف هــذا الدليــل االرشــادي إلــى التعر
ــل اإلرهــاب  ــة علــى مدققــي الحســابات بعنــوان نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتموي وتبســيط االلتزامــات المحمول
ــّم ضبطهــا بالقانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وقــرار  مثلمــا ت
ــل اإلرهــاب  ــوزراء رقــم )41( لســنة 2019 بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتموي مجلــس ال
يــر التجــارة و الصناعــة رقــم )48( لســنة 2020 باصــدار قواعــد التزامــات مدققــي الحســابات القانونييــن وتجــار  و قــرار وز
يمــة ومقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات بمتطلبــات مكافحــة غســل  المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ) والمشــار إليهــا الحقــا فــي هــذا الدليــل »بقواعــد االلتزامــات«(، كل ذلــك فــي ســبيل نشــر 
الوعــي بمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومســاعدة مدققــي الحســابات القانونييــن علــى اإلمتثــال لمتطلبــات 
يــر  نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب خاّصــة مــن حيــث واجــب اإلبــالغ عــن المعامــالت المشــبوهة وتحر

يــر إشــتباه عاليــة الجــودة تســاعد وحــدة المعلومــات الماليــة علــى أداء مهامهــا بفعاليــة ونجاعــة. تقار
ــى قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المنشــأ بموجــب القــرار رقــم )95( لســنة 2019 بــإدارة 

ّ
ويتول

الحســابات لمتطلبــات مكافحــة غســل  امتثــال مدققــي  الرقابــة علــى  التجــارة والصناعــة،  بــوزارة  الشــركات  شــؤون 
يــة ضــد مــن ثبتــت مخالفتــه  األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الموضحــة فــي هــذا الدليــل واقتــراح الجــزاءات الماليــة واإلدار
منهــم ألحــكام القانــون و الئحتــه التنفيذيــة ، وأيــة قــرارات أو توجيهــات ذات صلــة ، وإبــالغ وحــدة المعلومــات الماليــة 

تخــذ فــي هــذا الشــأن.
ُ
باإلجــراءات التــي ت

يعية الشــاملة التــي تبنتهــا دولــة  يــف بالمقاربــة التشــر و جديــر بالتذكيــر أن هــذا الدليــل االرشــادي يهــدف الــى التعر
قطــر للتصــدي لمخاطــر غســل األمــوال و تمويــل االرهــاب والتذكيــر بااللتزامــات القانونيــة المحمولــة علــى مدققــي 
الحســابات فــي هــذا المجــال. إال أن االطــالع عليــه ال يغنــي بــأي حــال مــن األحــوال عــن مراجعــة النصــوص القانونيــة 
يــدة الرســمية والتــي تبقــى المرجــع الرســمي فــي  ية المفعــول بالدولــة والمنشــورة بالجر واللوائــح التنفيذيــة ســار
تحديــد االلتزامــات القانونيــة المحمولــة علــى مدققــي الحســابات وغيرهــم مــن األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة 

الخاضعــة لمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
وممــا ال شــك فيــه أن امتثــال مدققــي الحســابات لهــذه االلتزامــات هــو بمثابــة المعاضــدة لمجهــودات الدولــة الراميــة إلــى 

التصــدي إلــى غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والحفــاظ علــى نزاهــة وســالمة األنشــطة االقتصاديــة والماليــة بالدولــة.

2. في إطار هذا الدليل االرشــادي، تّم اســتعمال عبارة مدققي الحســابات تبعا لصدور القانون رقم )8( لســنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحســابات الذي ألغى 
القانون رقم )30( لسنة 2004 المتعلق بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات والذي أصبح يستعمل عبارة »مدقق الحسابات« بوصفه الشخص الطبيعي أو المعنوي 
 تســمية المحاســبين 

ّ
ــت تســمية مدقــق الحســابات محــل

ّ
المقيــد فــي ســجل مدققــي الحســابات المشــتغلين. بدايــة مــن ســريان القانــون رقــم )8( لســنة 2020 حل

القانونيين رغم أن التسميتين تحيالن إلى نفس المهام ونفس المهنة. وعليه فإن االلتزامات القانونية المحمولة على المحاسبين القانونيين بعنوان نظام مكافحة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والــواردة بالقانــون رقــم )20( لســنة 2019 انتقلــت إلــى مدققي الحســابات.

3. مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، األعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

نوفمبر 2008، ص. 4-3.
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الجــزء األول:

مـراحــل وطــرق غــسل األمــوال

يمــة مــن خــالل ارتــكاب احــدى الجرائــم  يشــمل غســل األمــوال كل األمــوال غيــر مشــروعة الناتجــة عــن متحصــالت الجر
االصليــة ) بيــع األســلحة ، االتجــار بالبشــر ، الرشــوة ، التحيــل ، االبتــزاز ، الغــش ، خيانــة األمانــة ...(.

يتّم غسل األموال على ثالثة مراحل متتابعة:

1. مرحلة اإليداع:
هــي مرحلــة توظيــف أو إحــالل Placement : هــذه المرحلــة تتضمــن إدخــال األمــوال غيــر المشــروعة فــي النظــام المالــي 
ــا مــن خــالل عمليــات الشــراء نقــدا ألصــول 

ً
وعــادة مــا يكــون ذلــك مــن خــالل مؤسســة ماليــة، ويحــدث أن يحصــل ذلــك أيض

عاليــة القيمــة، مثــل الســيارات أو العقــارات. قــد تتحقــق هــذه المرحلــة بإيــداع أمــوال نقديــة فــي حســاب مصرفــي وفــي 
الغالــب تتــم تجزئــة المبالــغ النقديــة الكبيــرة إلــى مبالــغ أصغــر حجمــا وأقــل بــروزا، يتــم إيداعهــا فــي أزمنــة مختلفــة وبفــروع 
مختلفــة لمؤسســة ماليــة أو بمؤسســات ماليــة متعــددة. و تتجــه المالحظــة فــي هــذا الصــدد، أنــه ال تــؤدي كل الجرائــم 
إلــى عائــدات نقديــة، فكثيــرا مــا تــؤدي جرائــم مثــل االحتيــال واالختــالس والفســاد إلــى تحويل العائدات مباشــرة إلى الحســاب 
المصرفــي للجانــي. كمــا أن متحصــالت 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 إلــى ممتلــكات أو 

.)Bitcoin ( عائــدات اســتثمارية أخــرى . كمــا يمكــن أن تأخــذ العائــدات اإلجراميــة شــكل العمــالت المشــفرة مثــل البيتكــون

:Layering  2. مرحلة التمويه أو التغطية
هــي مرحلــة التعتيــم : تبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن غســل األمــوال بعــد دخــول األمــوال غيــر المشــروعة إلــى قنــوات النظــام 
المالــي الشــرعي. فــي هــذه المرحلــة يقــوم غاســل األمــوال بإتخــاذ خطــوات تــؤول إلــى الفصــل أو التفريــق بيــن األمــوال 
ــذ نمــط 

ّ
ــر الشــرعي، مــن خــالل إنجــاز مجموعــة معقــدة مــن العمليــات المصرفيــة التــي تتخ المــراد غســلها ومصدرهــا غي

العمليــات المصرفيــة المشــروعة، كل ذلــك بهــدف جعــل تتبــع مصــدر تلــك األمــوال غيــر المشــروعة أمرا صعبا. ومثــال ذلك أن 
يتــّم تحويــل األمــوال أو األوراق الماليــة مــن بنــك إلــى آخــر أو أن يتــّم تحويــل هــذه األمــوال إلــى أي شــكل مــن أشــكال األدوات 
القابلــة للتــداول كالشــيكات والحــواالت البريديــة أو الســندات ألمــر حاملهــا أو يتــم تحويلهــا إلــى حســابات أخــرى فــي مناطــق 
إداريــة مختلفــة أو يتــم تحويــل األمــوال إلــى بنــوك موجــودة بــدول تكــّرس قواعــد صارمــة بخصــوص ســرية االيداعــات البنكية 
)وهــي مــا تعــرف بالمــالذات المصرفيــة اآلمنــة( أو أن يقــوم غاســل األمــوال بالتمويــه علــى المبلــغ المحــّول بإفتعــال ســلع 

أو خدمــات وهميــة.

:Integration 3. مرحلة االدماج ويطلق عليها أيضا مرحلة التجفيف
 هــي المرحلــة الختاميــة فــي غســل األمــوال وتــؤول إلــى إضفــاء طابــع الشــرعية علــى األمــوال. فــي إطــار هــذه المرحلــة 
يتــم دمــج األمــوال المغســولة فــي الــدورة االقتصاديــة أو فــي القطــاع المصرفــي لكــي تبــدو كأنهــا عائــدات أو متحصــالت 
طبيعيــة لصفقــات تجاريــة مبــررة. ومــن أمثلــة العمليــات المنجــزة فــي إطــار هــذه المرحلــة نذكــر تســديد فواتير وهمية، شــراء 

يــة بمبالــغ أرفــع مــن قيمتهــا، إبــرام عمليــات بيــع متتابعــة، ابــرام قــروض وهميــة ... شــركات صور

الفرع األول : مراحل غسل األموال: 

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
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تتميز أساليب وآليات غسل األموال بالتنوع والتعدد. وفيما يلي أهم أساليب غسل األموال:

ــة  ــغ مالي ــة إلــى مبال ــغ النقدي يقــة تقــوم علــى تقســيم المبال - التجزئــة structuring or Smurfing: هــي طر
صغيــرة يتــم إيداعهــا بالمؤسســات الماليــة بهــدف التمويــه حتــى ال يقــع بلــوغ الحــّد الــذي يترتــب عليــه القيــام بواجبــات 

 ثقــة الغاســل أو مــن المقربيــن إليــه. 
ّ

يقــة تفتــرض »تجنيــد« أشــخاص يكونــون عــادة محــل اإلبــالغ. هــذه الطر

- شــراء األصــول بثمــن معجــل: يعمــد الغاســلون إلــى شــراء األصــول مرتفعــة القيمــة نقــدا مثــل الســيارات واليخــوت 
أو الذهــب والمجوهــرات، ثــم يقومــون بعــد ذلــك باســتعمال هــذه األصــول أو بيعهــا لكنهــم يعمــدون فــي الغالــب 

إلــى تســجيلها بأســماء أشــخاص مقربيــن منهــم تفاديــا إلثــارة الشــكوك.

ــة  ــر الحــدود إلــى دول ــة هامــة عب ــغ نقدي يــب مبال يــب مبالــغ نقديــة ضخمــة: وفقــا لهــذا األســلوب يتــم تهر - تهر
أخــرى وإيداعهــا هنــاك فــي إحــدى المؤسســات الماليــة الخارجيــة Bank off shore التــي تعتمــد قواعــد صارمــة مــن 

ية المصرفيــة وليســت لديهــا أنظمــة فعالــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. حيــث حمايــة الســّر

- األنشــطة القائمــة بشــكل مكثــف علــى النقــد cash intensive business: فــي إطــار هــذا األســلوب، 
ــق فــي العــادة نســبة كبيــرة مــن إيراداتهــا نقــدا، ثــم يتــّم 

ّ
يقــوم غاســلو األمــوال بممارســة أنشــطة وأعمــال تحق

اســتخدام حســابات هــذه األنشــطة واألعمــال إليــداع األمــوال المتأتيــة مــن نشــاط إجرامــي. تعمــل هــذه المؤسســات 
بشــكل علنــي وهــي بذلــك تحقــق إيــرادات نقديــة مــن األعمــال المشــروعة )التــي تمارســها بصــورة عرضيــة( باإلضافــة 
 مــا تزعــم الشــركة أن جميــع المبالــغ النقديــة التــي تســلمتها 

ً
إلــى النقــد غيــر المشــروع. فــي مثــل هــذه الحــاالت، عــادة

هــي أربــاح مشــروعة متأتيــة مــن نشــاطها الظاهــر )النشــاط القائــم بشــكل مكثــف علــى النقــد( وترتبــط هــذه األنشــطة 
ــرادات والتكاليــف، ومــن أمثلــة هــذه  ــن اإلي ــة إكتشــاف االختالفــات بي فــي الغالــب بقطــاع الخدمــات بالنظــر إلــى صعوب

ينوهــات ومواقــف الســيارات ... األنشــطة المطاعــم والحانــات والكاز

- غســل األمــوال القائــم علــى التجــارة Trade-based money laundering: ُيعــّرف غســل األمــوال القائــم 
يمــة وتحويــل القيمــة )أو التالعــب بهــا( مــن خــالل اســتخدام المعامــالت  علــى التجــارة بأنــه عمليــة تمويــه عائــدات الجر
يمــة4. مــن الناحيــة العمليــة،  يــة، فــي محاولــة إلضفــاء الشــرعية علــى المصــدر غيــر المشــروع لمتحصــالت الجر التجار
يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل التالعــب بســعر أو بكميــة أو بنوعيــة الــواردات أو الصــادرات وكذلــك التضخيــم أو التنقيــص 
المفتعــل مــن قيمــة الفواتيــر بنيــة التمويــه. وغالبــا مــا يســتخدم أســلوب غســل األمــوال القائــم علــى التجــارة، بمعيــة 
يــد التعتيــم علــى المصــدر االجرامــي لألمــوال. فعلــى ســبيل المثــال يمكــن لألعمــال  أســاليب أخــرى لغســل األمــوال، لمز
ــر الموضوعيــة   اســتعمال بغــرض غســل األمــوال بالنظــر إلــى ارتبــاط ثمنهــا بعديــد المعطيــات غي

ّ
الفنيــة أن تكــون محــل

ية المطلقــة التــي يتبعهــا المتداخلــون فــي هــذا القطــاع مــن حيــث عــدم الكشــف عــن هويــة المشــتري  وكذلــك الســر
والبائــع.

- تغييــر القيمــة Alteration of value: وفقــا لهــذا األســلوب يقــوم الغاســل بشــراء عقــار مــن شــخص مســتعد 
 مــن الثمــن الحقيقــي. فعلــى ســبيل المثــال، يشــتري 

ّ
للتواطــئ معــه مــن خــالل التنصيــص بعقــد البيــع علــى ثمــن أقــل

الغاســل عقــارا بمليــون لاير لكــن يتــّم التنصيــص بعقــد البيــع علــى ثمــن 500 ألــف لاير فقــط. ثــّم بعــد مــّدة وجيــزة يتــّم 
يــر مكــذوب لمصــدر أموالــه فــي  بيــع العقــار بقيمتــه الحقيقيــة وهــي مليــون لاير ويتحّصــل الغاســل تبعــا لذلــك علــى تبر

حــدود 500 ألــف لاير.

الفرع الثاني : أساليب غسل األموال: 

4. هذا التعريف مستمّد من الدراسة التي أعّدتها مجموعة العمل المالي سنة 2006 حول هذا األسلوب في غسل األموال : 
.Financial action task force, Trade based money laundering, 2006

- غســل األمــوال مــن خــالل عقــود التأميــن: فــي إطــار هــذ األســلوب يقــوم غاســل األمــوال باكتتــاب عقــد تأميــن 
علــى الحيــاة يتضمــن دفــع أقســاط مرتفعــة، ثــم يتولــى إلغــاء عقــد التأميــن أو العــدول عنــه ويتلقــى جــزءا مــن المبلــغ 

يــر ألموالــه التــي اكتســبها بشــكل غيــر شــرعي. المتفــق عليــه فيحصــل تبعــا لذلــك علــى تبر

 وتعكــس األســاليب المشــار اليهــا أعــاله األنمــاط العامــة لعمليــات غســل األمــوال ، لكــن هنــاك بعــض األســاليب 
التــي تكــون فيهــا مســاعدة األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة )خاصــة منهــا المهــن القانونية والحســابية( 
أّن  المالــي  العمــل  إعتبــرت مجموعــة  األمــوال. فقــد  حيــث تصميــم وإنجــاز مخططــات غســل  مــن  حاســمة 
يــز قــدرات مرتكبــي الجرائــم الماليــة مــن  المهنييــن والمحترفيــن والعارفيــن قــد يكــون لهــم إســهام كبيــر فــي تعز
ـــــدة ومتطــّورة لغســل األمــوال بهــدف إخفــاء الثــروات غيــر المشــروعة 

ّ
خــالل تصميــم وتنفيــذ مخططــات معق

وتجميعهــا ونقلهــا واالســتفادة منهــا1 . ومــن أمثلــة ذلــك نذكــر :

- المســاعدة على تكوين الصناديق االســتئمانية الصورية: قد تســتعمل الصناديق االســتئمانية كإحدى وســائل 
التعتيــم أو االخفــاء للمالكيــن الحقيقييــن لألمــوال بحكــم قيامهــا علــى الفصــل بيــن الملكيــة القانونيــة والملكيــة الفعليــة 

)أو الســيطرة الحقيقيــة( علــى األصــول.

- المســاعدة علــى تصميــم وإنجــاز مخططــات االقتــراض مــن النفــس: وفقــا لهــذه المخططــات يســلم غاســل 
األمــوال لشــخص متواطــئ معــه أمــواال غيــر مشــروعة. هــذا الشــريك يتولــى إقــراض الغاســل مبلغــا مســاويا للمبلــغ الــذي 
مه ويتــم توثيــق العمليــة فــي كتــب قــرض تــام الموجبــات قصــد إضفــاء الطابع الشــرعّي على أموال الغاســل.

ّ
ســبق أن تســل

- المساعدة على إنشاء الشركات الصورية أو الوهمية Shell companies وهي شركات تّم تأسيسها )أي 
أنهــا كيــان قانونــي( ولكــن ليســت لهــا عمليــات مســتقلة أو أصــول كبيــرة أو أنشــطة أو أعمــال جاريــة أو موظفيــن. ويمكــن 

إنشــاء الشــركات الصورية بإعتماد أشــكال مختلفة من هيكل الملكية وبمســاهمة شــركاء منتمين إلى عدة دول.

- المســاعدة علــى إنشــاء وإدارة شــركات الواجهــة front companies وهــي شــركات تعمــل بشــكل تــاّم 
وكامــل وتتمتــع بكافــة خصائــص ومظاهــر الشــركة التــي تباشــر نشــاطا مشــروعا. وغالبــا مــا تباشــر هــذه الفئــة مــن 
الشــركات نشــاطها فــي قطــاع الخدمــات الموجهــة لألشــخاص مثــل المطاعــم والنــوادي الليليــة والصالونــات بحكــم 
ــات غســل  ــّم اســتعمال شــركات الواجهــة فــي عملي ــقد. ويت ــف للّنـ ـــ

ّ
إعتمــاد هــذه األنشــطة علــى االســتعمال المكث

األمــوال مــن خــالل خلــط ومــزج العائــدات اإلجراميــة بمداخيــل األنشــطة المشــروعة التــي تمارســها الشــركات المذكــورة.
 

- تصميــم وإعــداد مخططــات هدفهــا إخفــاء المســتفيد الحقيقــي مــن األشــخاص المعنويــة بمــا يســمح 
بالفصــل بيــن الشــخص الطبيعــي )غاســل األمــوال( واألمــوال المتأتيــة مــن نشــاط إجرامــي مــن ذلــك مثــال 
تصميــم هيــكل ملكيــة وســيطرة معقــد يقــوم علــى وجــود شــركاء مــن األشــخاص المعنويــة المتداخلــة التــي تشــكل 
طبقــات بغــرض اإلخفــاء والفصــل بيــن المســتفيد الحقيقــي واألصــول، تعــدد المســتفيدين الحقيقييــن مــن حســاب واحــد، 

يــن أو أعضــاء مجالــس االدارة. اللجــوء إلــى إســتعمال أشــخاص معنوييــن كمدير

- العمــل كمديريــن بالنيابــة فــي بعــض الشــركات مــع تعّمــد عــدم اإلفصــاح عــن القائــم بالتســمية أي المالــك أو 
المســير الفعلــي والحقيقــي.

- المســاعدة وتقديــم االستشــارة فــي مخططــات االحتيــال القائمــة خاصــة علــى تغييــر تســمية أو الوصــف 
يبــي. يفــة أو مفتعلــة، خاصــة بنيــة التهــرب الضر القانونــي لبعــض العقــود بنّيـــة التضليــل أو علــى إعــداد فواتيــر مز

1  FATF, Professional money laundering, July 2018.
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الجــزء الثاني:

تجريم غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تضمنــت المــادة 2 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب مــا يلــي:

 بأي من األفعال التالية:
ً
 لجريمة غسل األموال كل من قام عمدا

ً
ُيعّد مرتكبا

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

ــه. علــى اإلفــالت مــن العواقــب القانونيــة ألفعال
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 متحصــالت جر
3-  اكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصالت 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.

يمة األصلية. وتعتبر جريمة غسل األموال جريمة مستقلة عن الجر

يمة أصلية. يمة، ال يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جر وعند إثبات أن األموال متحصالت جر
يمة األصلية دون معاقبتهم على جريمة غسل األموال. وال تحول معاقبة األشخاص الذين يرتكبون الجر

إنطالقا من هذه المادة، يمكن إستعراض الخصائص العامة لجريمة غسل األموال:

1. جريمــة غســل األمــوال هــي جريمــة بالتبعيــة أو جريمــة نتيجــة Crime of consequence، فهــي جريمــة يتــّم 
إرتكابهــا إثــر اقتــراف جريمــة أولــى ترتــب عنهــا عائــدات ماليــة، وتعــرف الجريمــة األولــى اصطالحــا بالجريمــة األصليــة5.

 عمــل مــن شــأنه 
ّ

2. يتمثــل الركــن المــادي لجريمــة غســل األمــوال فــي فعــل االخفــاء والتمويــه، ويشــمل االخفــاء كل
 فعــل مــن شــأنه افتعــال أو 

ّ
منــع كشــف حقيقــة المصــدر غيــر المشــروع لألمــوال وبــأي شــكل كان، أّمــا التمويــه فيشــمل كل

اصطنــاع مصــدر شــرعي غيــر حقيقــي ألمــوال متأتيــة مــن نشــاط إجرامــي. 

3. جميــع العائــدات أو المتحصــالت يمكــن أن يقــع غســلها وهــي تدخــل تبعــا لذلــك تحــت طائلــة التجريــم، فجميــع 
األموال أو األصول )مادية أو غير مادية، منقولة أو ثابتة( أو المداخيل أو األرباح أو الفوائد الناتجة أو التي تم الحصول عليها 

بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إثــر ارتــكاب إحــدى الجرائــم األصليــة، يمكــن أن تكون موضوع جريمة غســل األمــوال. 

 ما تفترض التبرير الكاذب لمصدر األموال أو تشــمل التبرير الكاذب في ما يتعلق 
ً
4. جريمة غســل األموال غالبا

بالهــدف أو القصــد: وهــو مــا يفتــرض بالتبعيــة شــرط القصــد لــدى الجانــي واتجــاه إرادتــه إلــى تحقيــق التبريــر الــكاذب لمنشــأ 
أمــوال تــم اكتســابها بشــكل غيــر شــرعي. هــذا التبريــر الــكاذب قــد يّتخــذ أشــكاال متعــّددة: فواتيــر وهميــة، شــهادات مــزورة، 
إعتــراف بديــن صــوري، تســجيالت بنكيــة وهميــة، إنشــاء شــركات صوريــة. جريمــة غســل األمــوال هــي حينئذ جريمة قصدية غير 
أنــه عمليــا يجــوز االســتدالل علــى العلــم واإلرادة الالزميــن إلثبــات جريمــة غســل األمــوال أو جريمــة تمويــل اإلرهــاب مــن الظــروف 

الواقعية الموضوعية6 .

5. جريمة غسل األموال هي جريمة نتيجة أو جريمة بالتبعية بحيث أن قيامها يقتضي إثبات جريمة أصلية تّم 
فــي الســابق ارتكابهــا ونتــج عنهــا عائــدات إجراميــة ســتكون موضــوع أو محــل جريمــة غســل األمــوال. ويرجــع إلــى 

سلطة التتبع إثبات وجود الجريمة األصلية.

6. جريمــة غســل األمــوال هــي جريمــة مســتقلة عــن الجريمــة األصليــة: بالرغــم مــن أن جريمــة غســل األمــوال تفتــرض 
وجود جريمة أصلية، فإنها تشــكل جريمة قائمة بذاتها ومســتقلة عن الجريمة األصلية. تفريعا على ذلك يجوز تتبع الجاني 
من أجل جريمة غسل األموال حتى ولو لم يقع إجراء تتبع من أجل الجريمة األصلية7 ومهما كانت العوائق التي حالت دون 
تتبع الجريمة األصلية ، ومثال ذلك أن يكون تتبع مرتكب الجريمة األصلية متعذرا بسبب التقادم أو عدم التعرف على الجاني، 

 هــذه المعطيــات ال تحــول دون التتبــع مــن أجل جريمة غســل األموال.
ّ

فــكل

7.الجانــي فــي جريمــة غســل األمــوال قــد يكــون )أ( إمــا مرتكــب الجريمــة األصليــة: فــي هــذه الحالة يقوم الشــخص 
الــذي اقتــرف الجريمــة األصليــة، بوصفــه صاحــب العائــدات االجراميــة، بنفســه باألعمــال المؤديــة إلــى إخفــاء المصــدر االجرامــي 
لألموال )ب( أو شخص آخر يساعد على التمويه على المصدر االجرامي ألموال الغير )أموال مرتكب الجريمة األصلية(: 
هــذا الشــخص اآلخــر يمــّد يــد المســاعدة لمقتــرف الجريمــة األصليــة قصــد إدمــاج متحصــالت الجريمــة بالمســالك االقتصاديــة 

الشرعية. 

 
ّ

8.العقوبة المســتوجبة لجريمة غســل األموال هي الحبس لمدة ال تتجاوز عشــر ســنوات، والغرامة التي ال تقل
عــن )2,000,000( مليونــي لاير وال تزيــد علــى )5,000,000( خمســة مالييــن لاير أو ضعــف قيمــة األمــوال التــي تــّم غســلها، 

 مــن ارتكــب إحــدى جرائــم غســل األمــوال8 .
ّ

أّيهمــا أكثــر، لــكل

يعات النافــذة فــي الدولــة، ســواًء ارتكــب داخــل الدولــة أو خارجهــا، متــى تولــد  يمــة األصليــة هــي كل فعــل يشــكل جنايــة أو جنحــة وفقــا للتشــر 5.  الجر
 عليــه فــي كلتــا الدولتيــن : المــادة 1 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

ً
عنــه مــال، وكان معاقبــا

6. المادة )5(  من القانون رقم )20( لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
7. المادة) 2( من القانون رقم )20( لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
8.  المادة 78 من القانون رقم )20( لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.



1415 دليل التزامات مدققي الحسابات )المحاسبين القانونيين( بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابدليل التزامات مدققي الحسابات )المحاسبين القانونيين( بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

أمــا تمويــل اإلرهــاب فقــد جّرمتــه المــادة 3 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 المتعلــق بإصــدار قانــون 
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، والتــي ورد بهــا مــا يلــي:

وفي هذا الصدد يمكن استعراض الخصائص العامة لجريمة تمويل اإلرهاب:

1.  يعتبــر تجريــم تمويــل اإلرهــاب مــن المتطلبــات األساســية لمكافحــة اإلرهــاب، ذلــك أّن مالحقــة وتطبيــق عقوبات 
علــى األشــخاص الذيــن يمولــون  اإلرهــاب ومصــادرة أمــوال اإلرهابييــن، هــي مــن الوســائل العمليــة الفعالــة والناجعة للحّد 

مــن مــوارد وقــدرات المنظمــات اإلرهابيــة.

2. يقــع تحــت طائلــة التجريــم كل شــخص قــام عمــدا بتوفيــر أو جمــع أمــوال أو أصــول أخــرى، بــأّي وســيلة كانــت 

يمــة تمويــل االرهــاب كل مــن قــام عمــدا و بقصــد غيــر مشــروع بتوفيــر أمــوال أو جمعهــا بــأي  يعــد مرتكبــا لجر
 
ً
 أو جزئيــا

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

5. االشــتراك أو التواطؤ أو المســاعدة أو التحريض أو التســهيل أو تقديم المشــورة أو التعاون أو المســاهمة أو 
التآمــر فــي ارتــكاب، أو الشــروع فــي ارتــكاب أي مــن األفعــال المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.

وتشــمل األمــوال المســتخدمة فــي جريمــة تمويــل اإلرهــاب أيــة أمــوال، ســواء كانــت مــن مصــدر مشــروع أو غيــر 
 فــي تنفيــذ أو الشــروع فــي تنفيــذ عمــل إرهابــي أو ارتباطهــا بــأي 

ً
مشــروع، وبغــض النظــر عــن اســتخدامها فعــال

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

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

دولــة أخــرى.
وتعّد جريمة تمويل اإلرهاب جريمة أصلية لجريمة غسل األموال.

مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بنيــة غيــر مشــروعة الســتخدامها أو مــع علمــه بأنهــا ســوف تســتخدم كليــا أو جزئيــا :
لتنفيذ عمل ارهابي أو عدة أعمال إرهابية.	 
من قبل منظمة إرهابية.	 
من قبل شخص إرهابي.	 

3. يمتّد تمويل اإلرهاب ليشــمل تمويل ســفر األفراد إلى دولة غير الدولة التي يقيمون بها أو التي يحملون 
يــب إرهابــي. جنســيتها، بهــدف ارتــكاب أو التخطيــط أو االعــداد أو المشــاركة فــي أعمــال إرهابيــة أو تقديــم أو تلقــي تدر

 
4. تمتــد جريمــة تمويــل اإلرهــاب لتشــمل أّي أمــوال أو أصــول ســواء كانــت متأتيــة مــن مصــدر شــرعّي أو غيــر شــرعّي  
 فــي تنفيــذ أو الشــروع فــي تنفيــذ عمــل إرهابــي أو ارتباطهــا بــأي عمــل إرهابــي 

ً
وبغــض النظــر عــن اســتخدامها فعــال

محــدد.
 كان نوعهــا، ماديــة أو غيــر ماديــة، 

ً
و تشــمل األمــوال  المســتخدمة فــي جريمــة تمويــل اإلرهــاب األصــول أو الممتلــكات، أيــا

ملموســة أو غيــر ملموســة، منقولــة أو ثابتــة، بمــا فــي ذلــك األصــول الماليــة والمــوارد االقتصاديــة كالنفــط والمــوارد 
 كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات 

ً
الطبيعية األخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أيا

 كان شــكلها بمــا فــي ذلــك الصــور الرقميــة أو اإللكترونيــة، التــي تثبــت حــق ملكيــة تلــك األصــول، أو حصــة فيهــا، 
ً
القانونيــة أيــا

وكذلــك األربــاح أو الفوائــد أو الريــع أو أي مداخيــل أخــرى ناتجــة عنهــا أو أي أصــول أخــرى يحتمــل اســتخدامها للحصــول علــى 
تمويــل أو ســلع أو خدمــات. 

5. تقــوم جريمــة تمويــل اإلرهــاب بصــرف النظــر عــن اســتخدام األمــوال أو األصــول بصفــة فعليــة فــي تنفيــذ أو 
الشــروع فــي تنفيــذ عمــل إرهابــّي أو ارتباطهــا بــأّي عمــل إرهابــّي محــّدد.

 النظــر عّمـــا إذا كان الشــخص المتهــم بارتكابهــا يتواجــد فــي الدولــة التــي 
ّ

6. تتوفــر جريمــة تمويــل اإلرهــاب بغــض
رتكب أو سُيرتكب فيها العمل اإلرهابي، أو في دولة 

ُ
يوجد فيها اإلرهابي أو الكيان اإلرهابي، أو في الدولة التي أ

أخــرى : ال تأثيــر لمــكان تواجــد الشــخص المتهــم بارتــكاب الجريمــة اإلرهابيــة علــى قيامهــا مــن عــدم ذلــك. 

7. يكــون مرتكــب جريمــة تمويــل اإلرهــاب عرضــة لعقوبــة جزائيــة بالحبــس لمــدة ال تتجــاوز عشــرين ســنة وبالغرامة 
 عــن خمســة مالييــن لاير وال تزيــد عــن عشــرة مالييــن لاير أو ضعــف قيمــة التمويــل أّيهمــا أكثــر9.

ّ
التــي ال تقــل

8. يعاقــب الشــخص المعنــوي طبقــا للقانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب فــي جريمتــي غســل األمــوال و تمويــل االرهــاب، اذ تنــص المــادة )77( مــن القانــون المذكــور علــى 
أنه: »يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن )4,000,000( أربعة ماليين لاير، وال تزيد على )8,000,000( ثمانية ماليين لاير، أو ثالثة 
كبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في 

ُ
أضعاف الحد األقصى للغرامة المقررة للجريمة، أيهما أكثر، كل شخص معنوي، ارت

 
ً
 قياديا

ً
 أو كجــزء من جهاز تابع له، أو يشــغل موقعــا

ً
هــذا القانــون باســمه ولصالحــه مــن جانــب شــخص طبيعــي يعمــل منفــردا

 عنه، أو مخول بممارســة الســلطة فيه. وال يحول ذلك دون 
ً

فيه أو يســتند إلى تمثيله، أو لديه تفويض باتخاذ القرارات نيابة
معاقبة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، بالعقوبة المقررة لها في هذا القانون.

يــة معينــة بصــورة مباشــرة أو غيــر  وللمحكمــة ان تقضــي بمنــع الشــخص المعنــوي، مــن مواصلــة القيــام بأنشــطة تجار
مباشــرة وبشــكل دائــم أو مؤقــت أو بوضعــه تحــت إشــراف قضائــي أو بإغــالق مرافقــه التــي اســتخدمت فــي ارتــكاب 
الجريمــة بصفــٍة دائمــة أو مؤقتــة أو بحلــه وتصفيــة أعمالــه. ولهــا أن تأمــر بنشــر الحكــم الصــادر ضــده علــى نفقتــه الخاصــة 

يدتيــن يوميتيــن«. فــي جر

9.  المادة 79 من القانون رقم )20( لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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الجــزء الثالث:

التدابيــر الوقائيــة لمنــع غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب 
التزامات مدققي الحســابات بمتطلبات مكافحة غســل 

األمــوال وتمويل اإلرهاب

ينضــوي مدققــو الحســابات تحــت فئــة األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــّددة المنصــوص عليهــا بالمــاّدة 
األولــى مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب. 

بمقتضــى القانــون رقــم )8( لســنة 2020 بتنظيــم مهنــة تدقيــق الحســابات، يمــارس مدقــق الحســابات المهــام 
التالية:

1. مراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وإبداء الرأي فيها، وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة 
    المعتمدة بالدولة.

ية والسنوية لعمالئه. ير عن القوائم المالية والميزانيات والحسابات الدور 2. إعداد التقار
يبية. 3. تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجاالت المالية واالقتصادية والضر

4. أعمال التصفية  
5. أية مهام أخرى تنص القوانين المعمول بها في الدولة على اختصاصه بها1.

 1. الماّدة 21 من القانون رقم )8( لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات.

ما هي أنشطة مدقق الحسابات الخاضعة لاللتزام بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟

بالرجــوع الــى أحــكام المــادة األولــى مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب، يخضــع مدققــو الحســابات لاللتزامــات المفروضــة بموجــب القانــون المذكــور عنــد إعدادهــم أو 

تنفيذهــم أو قيامهــم بمعامــالت نيابــة عــن عمالئهــم أو لمصلحتهــم فيمــا يتعلــق بــأّي مــن األنشــطة التاليــة:

 شــراء العقــارات أو بيعهــا: ذلــك أن نقــل ملكيــة العقــارات قــد يســتخدم إمــا لتغطيــة نقــل األمــوال غيــر المشــروعة 	 
يرهــا مــن خــالل  )مرحلــة التمويــه مــن مراحــل غســل األمــوال المبينــة أعــاله ( أو اإلســتثمار النهائــي للمتحصــالت بعــد تمر

عمليــات الغســل )مرحلــة الدمــج(10. 

 إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله األخرى.	 

 إدارة الحســابات المصرفيــة، أو حســابات التوفيــر، أو حســابات األوراق الماليــة : مثــل  تنفيــذ عمليــات ماليــة نيابــة عــن 	 
العميــل كاإليــداع أو الســحب النقــدي أو عمليــات الصــرف األجنبــي أو شــراء وبيــع األســهم  أو اســتالم التحويــالت الدوليــة 

لألمــوال .

تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات األخرى.	 

تأســيس األشــخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشــغيلها، وبيع الكيانات التجارية أو شــرائها: ذلك أن 	 
خدمــات تأســيس وإنشــاء الشــركات أو الترتيبــات القانونيــة المعقــدة )مثــل الصناديــق اإلســتئمانية( قــد تــؤدي إلــى إخفــاء 

الصلــة أو الربــط بيــن متحصــالت الجرائــم والمجرميــن.

فــي هــذا الصــدد، يمكــن تقديــم التوجيهــات أو التوصيــات العمليــة التاليــة لمدققــي الحســابات حــول كيفيــة االمتثــال 
لألحــكام المشــار إليهــا أعــاله:

إذا كان مدقــق الحســابات يقــوم بإحــدى األنشــطة المذكــورة أعــاله، يجــب أن يكــون لديــه برنامــج دائــم لمكافحــة 	 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

إذا أنجــز مدقــق الحســابات إحــدى هــذه األنشــطة لفائــدة العميــل، فإنــه يتعيــن عليــه تنفيذ تدابير العناية الواجبة وســائر 	 
االلتزامــات المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. ويكــون معفــى مــن ذلــك إذا لــم ينجــز لفائــدة العميــل 

إحــدى األنشــطة المذكــورة.

يجب أن يعتمد مدقق الحســابات ضوابط تشــغيلية كفيلة بضمان إلتزامه بمتطلبات تدابير العناية الواجبة بمجرد تغيير 	 
طبيعة نشــاط العميل.

يجــب علــى مدقــق الحســابات االمتثــال لمتطلبــات حفــظ الســجالت لجميــع المعامــالت المتعلقــة باألنشــطة المذكــورة 	 
أعاله. 

10. األعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

- مينافاتف، 10 نوفمبر 2008
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على من ينطبق هذا الدليل ؟
ينطبق هذا الدليل على مدققي الحســابات ، ســواء كانوا يمارســون مهنتهم منفردين أو شــركاء أو أصحاب المهن 
العامليــن فــي شــركات مهنيــة والمقيديــن فــي ســجل مدققــي الحســابات المشــتغلين و الــذي يشــمل الســجالت 

التالية:
- سجالت مدققي الحسابات من األشخاص الطبيعيين .

- سجالت مكاتب و شركات المحاسبة.

وتسري أحكام هذا الدليل على:
- كافة الفروع والشركات التابعة في دولة قطر التي تمتلك مكاتب وشركات المحاسبة  أغلبية فيها.

- كافــة  الفــروع والشــركات التابعــة الكائــن مقرهــا خــارج دولــة قطــر التــي تمتلــك مكاتــب وشــركات المحاســبة أغلبيــة 
فيها.

يمكــن لمدققــي الحســابات ممارســة مهنتهــم منفرديــن أي بوصفهــم أشــخاصا طبيعّييــن11 أو فــي إطــار شــركة 
 

ّ
ييــن وتقّيـــد بســجل ييــن أو غيــر قطر ـــقي حســابات قطر

ّ
تضامــن يتــّم تأسيســها لمزاولــة المهنــة باالشــتراك مــع مدق

يــة مزاولــة المهنــة بدولــة قطــر بعــد  مكاتــب وشــركات المحاســبة12  . ويمكــن لفــروع شــركات المحاســبة غيــر القطر
قيدهــا بســجل مكاتــب وشــركات المحاســبة وبشــرط احترامهــا جملــة مــن الضوابــط الــواردة بالمــادة 11 مــن القانــون 

رقــم )8( لســنة 2020 بتنظيــم مهنــة تدقيــق الحســابات. 
ـــقي الحســابات ســواء كانــوا يزاولــون مهنتهــم منفرديــن )أشــخاص طبيعييــن( أو فــي إطــار 

ّ
ويتعيــن علــى مدق

يــة، االمتثــال لجملــة االلتزامــات التــي وضعهــا  شــركات تضامــن أو فــروع شــركات ومكاتــب المحاســبة غيــر القطر
القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والموضحــة فــي هــذا 

الدليــل.

 يجــب علــى مدقــق الحســابات وضــع برنامــج13 لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب يأخــذ بعيــن االعتبــار 
مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وحجــم األعمــال ودرجــة تعقيدهــا وطبيعتهــا. ويعتبــر تصميــم وتشــغيل 
يــا لضمــان إحتــرام أحــكام قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب  برنامــج االمتثــال شــرطا أساســيا ومحور
واســتيفاء جميــع االلتزامــات الــواردة بــه خاصــة بعنــوان التحقــق مــن هويــة العمــالء ومســك الســجالت واالبــالغ. 
يتضمــن برنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب السياســات واإلجــراءات واألنظمــة والضوابــط الداخليــة 

الهادفــة إلــى منــع غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. ويشــتمل هــذا البرنامــج علــى األخــص مــا يلــي:

 له على مستوى المكتب او الشركة. 	 
ً
ترتيبات14 مناسبة إلدارة االلتزام، من بينها خاصة تعيين مسؤول عن االلتزام ونائبا

إجراءات تحّري وتدقيق كفيلة بضمان اتباع وإحترام أعلى معايير الكفاءة والنزاهة عند توظيف أو تعيين المسؤولين 	 
والموظفين.

إعداد برنامج تدريب مستمر ومناسب للمسؤولين والموظفين.	 
ين للتأكــد مــن مــدى االلتــزام بالسياســات واالجــراءات واألنظمــة والضوابــط الخاصــة 	 

ّ
إجــراء مراجعــة واختبــار مســتقل

بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. 
التقييم والمراجعة المستمرين والمناسبين للسياسات.	 

عمليــا يتولــى مدقــق الحســابات اعــداد دليــل اإلجــراءات واألنظمــة والضوابــط الداخليــة الراميــة إلــى مكافحــة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، علــى أن يقــع توزيعــه علــى الموظفيــن العامليــن بالمكتــب بغــرض فهمه واســتيعابه والعمل 

بمقتضــاه.

االلتزام األول: وضع برنامج لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

11. المواد 1، 2، 3 و4 من القانون رقم )8( لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات.

12. الماّدة 7 من القانون رقم )8( لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات.

13. بصفــة عامــة، تحيــل عبــارة البرنامــج إلــى مجموعــة مــن التعليمــات واألوامــر القابلــة للتنفيــذ ومعــّدة إلنجــاز مهمــة معينــة. فالبرنامــج هــو سلســلة مــن التعليمــات أو 

ــُم مســبقا وفقــا لهيــكل معيــن تتبــع فيــه قواعــد مضبوطــة.
َّ
َنظ

ُ
ــٌب وت

َّ
َرت

ُ
المواضيــع التــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بمجــال معيــن وت

14. يقصد بالترتيبات االجراءات والتدابير الخاصة التي يقع اتخاذها وتنفيذها في حاالت خاصة.

ــام مدقــق الحســابات  ــزام بمدقــق الحســابات الشــخص الطبيعــي ال يكــون واردا إال فــي صــورة إختــالف الشــخصين أي صــورة قي صــال مســؤول االلت
ّ
15. بطبيعــة الحــال فــإن ات

ــزام بمكتبــه. ــار شــخص آخــر يتولــى مهمــة مســؤول االلت الشــخص الطبيعــي باختي

1- واجب تعيين مسؤول االلتزام ونائبه:
ــى مســؤول االلتــزام الــذي يتــم تعيينــه، إدارة إلتــزام مدقــق الحســابات بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال 

ّ
مبدئيــا، يتول

وتمويــل اإلرهــاب الــواردة بقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والئحتــه التنفيذيــة وقواعــد االلتزامــات، 
يــر االشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة و الســهر علــى التنفيــذ الفعــال والناجــع  ويقــوم خاّصــة بإعــداد ورفــع تقار
لبرنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب )السياســات واإلجــراءات، التكويــن المســتمر، تقييــم المخاطــر، إجــراء 

مراجعــة واختبــار للتأكــد مــن فعاليــة البرنامــج(. 
يــزاول نشــاطه فــي شــكل مكتــب فــردّي، فإنــه يقــوم شــخصيا  ـــق الحســابات شــخصا طبيعّيـــا 

ّ
عملّيـــا، إذا كان مدق

بمســؤوليات االدارة العليــا ومســؤول االلتــزام بالمكتــب، ويمكــن لــه تســمية أحــد موظفيــه كمســؤول التــزام لديــه. أمــا 
فــي صــورة ممارســة مهنــة مدقــق الحســابات فــي إطــار شــركة تضامــن أو فــرع شــركة أو مكتــب محاســبة غيــر قطــري، 
فإنــه يتعيــن علــى إدارة الشــركة تعييــن مســؤول إلتــزام إلدارة إلتــزام الشــركة بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 

يــر اشــتباه للوحــدة )المــادة 2  مــن قواعــد اإللتزامــات(. اإلرهــاب وخاصــة إعــداد ورفــع تقار
ويتــم إعــالم قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بــوزارة التجــارة والصناعــة ووحــدة المعلومــات الماليــة 

باســم مســؤول االلتــزام و نائبــه وبهويتهمــا الكاملــة طبــق النمــوذج المنشــور علــى الموقــع اإللكترونــي للقســم. 
ويتولــى مســؤول االلتــزام خاصــة إبــالغ الوحــدة عــن أّي عمليــة يشــتبه أنهــا مرتبطــة بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب 

يــر. وإعــالم القســم بذلــك دون تقديــم معلومــات أو تفاصيــل حــول محتــوى ذلــك التقر
إثــر تعييــن مســؤول االلتــزام، يتعيــن تمكينــه مــن الصالحيــات الالزمــة لمباشــرة اختصاصاتــه باســتقاللية وبمــا يحفــظ ســرية 
المعلومــات التــي تــرد عليــه واإلجــراءات التــي يقــوم بهــا. ويمكنــه فــي إطــار قيامــه بمهامــه االطــالع علــى الســجالت 
يــة. ويجــب أن يكــون مســؤول االلتــزام قــادرا علــى التواصــل بشــكل مباشــر ودوري مــع اإلدارة العليــا  والبيانــات الضرور
بات مكافحة غســل األموال 

ّ
بالشــركة أو مدقق الحســابات الشــخص الطبيعي15، لرفع أي إشــكال مرتبط باالمتثال لمتطل

وتمويــل االرهــاب.
ويجــب علــى مســؤول االلتــزام أن يكــون مطلعــا علــى هيكلــة ومهــاّم المكتــب أو الشــركة ومــدركا للمخاطــر ومواطــن 
الضعــف التــي تجعــل القطــاع عرضــة لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ، واألســاليب واألنمــاط التــي تجّســم هــذه 

التهديــدات كمــا يتعّيـــن عليــه فهــم االلتزامــات القانونيــة المحمولــة علــى المهنــة بمقتضــى القانــون واللوائــح التنفيذيــة.

2- وضع السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية لضمان االمتثال:
يتعيــن علــى مدقــق الحســابات بوصفــه مــن األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــّددة، إعــداد وتنفيــذ سياســات وبرامــج 
ــل اإلرهــاب. و يجــب أن تكــون هــذه  ــات نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتموي ــال لمتطلب ــة لضمــان اإلمتث وضوابــط كتابي

الضوابــط :
- محّررة بشكل كتابي و تكون متاحة للمعنيين بها.

- محّيـــنة ومحدثــة حّتــى تكــون مواكبــة لتطــور التشــريعات المنطبقــة ولحــاالت عــدم االمتثــال التــي تــّم رفعهــا ولنتائــج 
المراجعــة واالختبــار المســتقلين.

- مصادق عليها من اإلدارة العليا.
وبصفة عاّمة تتضّمن السياســات واإلجراءات والضوابط، ســائر االلتزامات المحمولة على مدقق الحســابات والوضعيات 
يــح بهــا أو توثيقهــا أو أخذهــا بعيــن اإلعتبــار،  التــي يتعيــن فيهــا القيــام بإجــراء أو تدبيــر معيــن، والمعلومــات التــي يجــب التصر
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يــح أو  والخطــوات التــي تــّم وضعهــا وفرضهــا لضمــان االمتثــال لاللتــزام والجــدول الزمنــي لإلمتثــال لإللتــزام وواجبــات التصر
اإلبــالغ وكيفيته. 

3- برنامج تدريب مستمر للموظفين:
يــب، يشــمله وســائر الموظفيــن العامليــن بالمكتــب، حتــى  ــق الحســابات أن يقــوم بوضــع برنامــج للتدر

ّ
يجــب علــى مدق

يكونــوا ملّمـــين ومدركيــن إلمامــا وإدراكا تاّميــن بااللتزامــات المحمولــة عليهــم بمقتضــى قانــون مكافحــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب والئحتــه التنفيذيــة و قواعــد االلتزامــات، وبالمســؤولية التــي قــد تقــع علــى عاتقهــم فــي حالــة التــورط 
بعمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب أو عــدم االمتثــال لاللتزامــات المذكــورة، وتهديــدات وتقنيــات ومنهجيــات 
واتجاهــات غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب وكيفيــة الكشــف عــن المعامــالت المشــبوهة واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا 

إزاء هــذه المعامــالت.

يــب أيضــا معرفــة مدقــق الحســابات والموظفيــن العامليــن بالمكتــب لإلجــراءات والضوابــط  ويجــب أن يضمــن برنامــج التدر
والسياسات المتبعة بالمكتب إلدارة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وخفضها ودور مسؤول االلتزام وأهمية 

تدابيــر العنايــة الواجبــة والرقابــة المســتمرة تجــاه العمــالء.

يــب المثلــى أخــذا بعيــن االعتبــار لحجــم المكتــب ويمكــن إعتمــاد عــدة وســائل  يتولــى مدقــق الحســابات اختيــار طريقــة التدر
 e-learning يــب عــن بعــد باســتعمال تكنولوجيــات اإلتصــال الحديثــة يــب وجهــا لوجــه Face to face أو التدر يــب: تدر للتدر

يــب الذاتــي self learning أو الجمــع بيــن هــذه الوســائل.  أو التدر

يــب، ويستحســن أن تكــون  يــب مــن خــالل مســك دفتــر حضــور لــدورات التدر يتعيــن علــى مدقــق الحســابات توثيــق برنامــج التدر
يبية.  يــب مشــفوعة بامتحــان ولــو مبّســط للتأكــد مــن اســتيعاب الموظفيــن لمحتوى الــدورة التدر دورات التدر

يــب بعيــن االعتبــار مختلف احتياجات المســؤولين والموظفيــن وخبراتهم ومؤهالتهم وقدراتهم  يجــب أن يأخــذ برنامــج التدر
والوظائــف التــي يباشــرونها ودرجــة اإلشــراف والرقابــة المطبقــة عليهــم )مــدى االســتقاللية التــي يتمتعــون بهــا فــي 

أداء مهامهــم( وحجــم األعمــال وخطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

و علــى مدقــق الحســابات تحديــث هــذا البرنامــج لجعلــه مواكبــا لتطــور النصــوص القانونيــة والتنفيذيــة المنطبقــة والمعاييــر 
الدوليــة المعمــول بهــا وألنمــاط غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المســتحدثة.

4- إتخاذ إجراءات الفحص المناسبة لضمان معايير كفاءة ونزاهة عالية عند تعيين الموظفين: 
علــى مدقــق الحســابات وضــع إجــراءات تحــري مناســبة لضمــان اســتيفاء الموظفيــن والمســؤولين والعامليــن لديــه 

بالشــركة أو بالمكتــب لمواصفــات الكفــاءة والنزاهــة طبــق مــا تحــدده قواعــد االلتزامــات.
 أو مرموقــا لــدى 

ً
ــارزا  ب

ً
 فــي صــورة مــا اذا كان الشــخص المعنــي يشــغل موقعــا

ً
ــر تشــددا وتكــون اجــراءات الفحــص اكث

ــق الحســابات. وفــي ســبيل إســتيفاء هــذا االلتــزام، يتعيــن علــى مدقــق الحســابات قبــل تعييــن المســؤولين أو 
ّ

مدق
يخــه الوظيفــي ومؤهالتــه  الموظفيــن، أن يحصــل علــى المراجــع المتعلقــة بالشــخص وعلــى المعلومــات المتعلقــة بتار

ــه. ــا أو توقيــع جــزاء تأديبــي علي ــة الشــخص جزائي ــا إذا ســبقت إدان ــد مّم
ّ
وأن يتأك

5- وحدة تدقيق مستقلة الختبار نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
ــد مــن فعاليــة ســائر مكونــات برنامــج مكافحــة غســل األمــوال 

ّ
يــة للتأك ــق الحســابات أن يجــري عمليــات تقييــم دور

ّ
علــى مدق

يــب المســتمر وتقييــم المخاطــر. و مــن شــأن هــذا االختبــار أن يفضــي  وتمويــل اإلرهــاب: السياســات واإلجــراءات، برنامــج التدر

إلــى رفــع وتوثيــق النقائــص واالخــالالت ونقــاط الضعــف التــي يشــكو منهــا برنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب، ومــن ثمــة تالفيهــا فــي المســتقبل.

ـــق داخلــي أو خارجــي، تتوفــر فيــه شــروط االســتقاللية والكفــاءة إلجراء التقييم. 
ّ

يمكــن أن يقــع إنجــاز االختبــار مــن قبــل مدق
إذا كان المدقــق ينتمــي للمكتــب )مدقــق داخلــي( فــإن يشــترط فيــه أن يكــون مســتقال عــن األقســام المكلفــة بتشــغيل 
المكتــب أو الشــركة  وأال يســاهم بشــكل مباشــر فــي األنشــطة المتصلــة بتنفيــذ برنامــج االلتــزام وأن يكــون قــادرا علــى 

اإلتصــال المباشــر بمدقــق الحســابات )الشــخص الطبيعــي( أو اإلدارة العليــا.

تختلــف الطــرق المتبعــة إلختبــار فعاليــة برنامــج مكافحــة غســل األمــوال بحســب حجــم نشــاط مكتــب مدقــق الحســابات أو 
الشــركة ودرجــة تعقيــد العمليــات التــي ينجزهــا وطبيعــة الحرفــاء المتعامــل معهــم. لكــن يجب إجراء االختبار مرة كل ســنتين 

يــخ. يــخ 31 يوليــو 2021 وكل ســنتين بعــد هــذا التار علــى األقــل علــى أن يتــم االدالء للقســم بمــا يفيــد ذلــك بحلــول تار

علــى مدقــق الحســابات تحديــد وفهــم وتقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وخفضهــا. فبمــا أن المخاطــر 
المرتبطــة بغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ليســت متســاوية فــي جميــع الحــاالت، فإنــه يتعيــن تبنــي مقاربــة قائمــة علــى 
تحديــد وتقييــم المخاطــر حتــى يقــع التركيــز علــى المخاطــر المرتفعــة )خاصــة علــى مســتوى تدابيــر العنايــة الواجبــة( فــي 

ســبيل تحقيــق الفعاليــة.

أصنــاف المخاطــر التــي يقــع أخذهــا بعيــن االعتبــار : يتعيــن علــى مدقــق الحســابات بمناســبة تحديــد المخاطــر لديــه، أن 
يأخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر التــي تــم تحديدهــا فــي التقييــم الوطنــي للمخاطــر إضافــة إلــى العناصــر التاليــة:

عوامل المخاطر المرتبطة بالعمالء والمســتفيدين الحقيقيين من العمالء والمســتفيدين من المعامالت التي 
يقــوم بهــا العمــالء: فعلــى ســبيل المثــال تكــون المخاطــر المتصلــة بالعميــل مبدئيــا مرتفعــة إذا كان العميــل مــن 
األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو مقيمــا بدولــة عاليــة المخاطــر أو لــم يكــن حاضــرا لغايــات عمليــة التحقــق مــن 
ــّم وجهــا لوجــه( لكــن قــد تكــون المخاطــر منخفضــة إذا كان العميــل شــركة مدرجــة  ــات التــي ال تت ــة )أي العملي الهوي

االلتزام الثاني: واجب تحديد وتقييم المخاطر بغية إدارتها وخفضها  

المخاطر

متوسط

منخفض عالي
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بالبورصــة وخاضعــة لقواعــد إفصــاح بمقتضــى القانــون أو قواعــد الســوق الماليــة تتضمــن التزامات كافية على مســتوى 
يــة أو مؤسســة عموميــة أو مقيمــا بــدول تمثــل مخاطــر  الشــفافية بخصــوص المســتفيدين الحقيقييــن أو جهــة إدار
منخفضــة. وقــد تكــون طبيعــة نشــاط العميــل مؤشــًرا هامــا علــى المخاطــر. فالعمــالء الذيــن تتعلــق أعمالهــم بمبيعــات 
األســلحة ومنتجــات التبــغ والمعــادن الثمينــة والمجوهــرات واآلثــار والكائنــات أو المنتجــات المحميــة مثــل العــاج يشــكلون 
عمــالء ذوي مخاطــر عاليــة، وكذلــك الشــأن بالنســبة لألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والشــركات واألنشــطة التــي 

ــق حجمــا كبيــرا مــن المعامــالت نقــدا.
ّ

تحق

ويجــدر فــي هــذا االطــار تقديــم بعــض التوضيحــات اإلضافيــة بخصــوص فئــة األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر 
و التــي تشــمل األفــراد الموكلــة إليهــم أو الذيــن أوكلــت إليهــم مهــام عامــة بــارزة فــي الدولــة أو فــي دولــة أجنبيــة، 
كرؤســاء الــدول أو الحكومــات، والسياســيين والمســؤولين الحكومييــن رفيعــي المســتوى، والمســؤولين القضائييــن 
يين، وكبــار الموظفيــن التنفيذييــن فــي الشــركات المملوكــة للدولــة، وأعضــاء المجالــس النيابيــة، ومســؤولي  والعســكر
يــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو  يــن ونــواب المدير األحــزاب السياســية الهاميــن، وكذلــك أعضــاء اإلدارة العليــا مــن المدير
يــف علــى األفــراد الذيــن يشــغلون مناصــب متوســطة  المناصــب التــي تعادلهــا بالمنظمــات الدوليــة. وال ينطبــق هــذا التعر

 مــن الفئــات المذكــورة.
ّ

أو أقــل

كمــا تشــمل أفــراد عائلــة الشــخص السياســّي ممثــل المخاطــر، الــزوج أو الزوجــة وأّي شــخص طبيعــّي مرتبــط بــه برابطــة 
نســب أو مصاهــرة إلــى الدرجــة الثانيــة16. ويشــمل الشــخص المقــّرب مــن الشــخص السياســي ممثــل المخاطــر أّي شــخص 
طبيعي شــريك له في شــخص معنوي أو ترتيب قانوني، أو مســتفيد حقيقي من شــخص معنوّي أو ترتيب قانونّي 
 شــخص سياســي ممثــل للمخاطــر، أو أّي شــخص تربطــه بــه عالقــة مهنيــة أو اجتماعيــة 

ً
يملكــه أو يســيطر عليــه فعليــا

وثيقـة.

ويعتبــر األشــخاص السياســيون ممثلــو المخاطــر مــن فئــات العمــالء ذوي المخاطــر المرتفعــة فيما يتعلق بغســل األموال، 
ذلــك أنهــم وبحكــم توليهــم مناصــب بــارزة فــي الدولــة أو فــي دولــة أجنبيــة أو فــي منظمــة دوليــة، قــد يتعرضــون أو 
يتورطــون أو يســتغلون ســلطاتهم ونفوذهــم لتحقيــق الكســب الشــخصي، أو قــد يســيئون اســتخدام المــال العــام أو 
يســتولون عليــه. وغالبــا مــا يقــوم هــؤالء األشــخاص باالســتعانة بأفــراد عائالتهــم أو شــركائهم المقربيــن إلخفــاء األمــوال 
يــد فــي درجــة المخاطــر المرتبطــة  أو األصــول المتحصلــة بشــكل غيــر مشــروع مــن اســتغالل مناصبهــم الرســمية وهــو مــا يز

بهــم فــي مجــال غســل األمــوال. 

و تستوجب هذه المخاطر المرتفعة المرتبطة باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر قيام مدقق الحسابات 
بمــا يلــي :

1-  وضع أنظمة وإجراءات مالئمة إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي منه من األشخاص 
السياسيين ممثلي المخاطر أو أحد أفراد عائلته أو المقربين منه.

2-  إتخاذ تدابير إضافية إلجراءات العناية الواجبة تجاه هذه الفئة من العمالء تتمثل في ما يلي :
1- الحصول على موافقة اإلدارة العليا قبل إقامة عالقة العمل أو االستمرار فيها بالنسبة للعمالء الحاليين.

2- إتخــاذ إجــراءات معقولــة للتعــرف علــى مصــادر ثــروة وأمــوال العمــالء والمســتفيدين الحقيقييــن مــن األشــخاص 
السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائالتهــم أو المقربيــن منهــم.

ــة المشــددة علــى عالقــات العمــل الخاصــة باألشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر. ويجــب  3- تطبيــق إجــراءات الرقاب
يــة للتأكــد مــن اســتمرار تطبيــق إجــراءات بــذل العنايــة وتقييــم المخاطــر  أن تكــون هــذه العالقــات محــل مراجعــة بصفــة دور

وتنفيــذ الرقابــة المناســبة.

يــف يســتوعب : األب واألم، والــد أو والــدة الــزوج أو الزوجــة، االبــن أو البنــت، ابــن وابنــة الــزوج أو الزوجــة، الجــد والجــدة، األخ واألخــت، أخ أو أخــت  16. هــذا التعر

الــزوج أو الزوجــة، ابــن أو بنــت االبــن /ابــن وبنــت االبنــة.

عوامــل المخاطــر المرتبطــة بالــدول والمناطــق الجغرافيــة: فعلــى ســبيل المثــال تكــون المخاطــر المتصلــة بالــدول 
والمناطــق الجغرافيــة مبدئيــا مرتفعــة إذا كانــت المعاملــة متصلــة بدولــة تــم تصنيفهــا مــن طــرف مصــادر معتــرف 

يــر التقييــم المتبــادل المتاحــة علــى الموقــع االلكترونــي التالــي: بمصداقيتهــا وموثــوق منهــا )مــن ذلــك مثــال تقار
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc)fatf_

releasedate( علــى أســاس أنهــا دول غيــر مجهــزة بأنظمــة فعالــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب أو 
بدولــة تــم تصنيفهــا مــن طــرف مصــادر موثــوق بهــا ومعتــرف بمصداقيتهــا علــى أســاس أنهــا تمثل مخاطــر مرتفعة في 
مجال الفساد وبقية األنشطة االجرامية. في المقابل يمكن أن تكون المخاطر المتصلة بالدول واألقاليم الجغرافية 
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 اإلجراميــة أو دول خضعــت لتقييمــات متبادلــة منجــزة مــن طــرف منظمــات معتــرف بهــا 
يــر انتهــت إلــى أن أنظمــة مكافحــة غســل األمــوال بالبــالد المذكــورة مطابقــة لتوصيــات  وموثــوق بهــا، تبعهــا نشــر تقار

الفاتــف وأنهــا تطبــق بفعاليــة التوصيــات المذكــورة.
ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون مدققــو الحســابات واعيــن ومدركيــن بــأّن الجرائم المالية قد ترتكب حّتـــى فــي الدول واألقاليم 
 

ّ
منخفضــة المخاطــر، وأّن العميــل يمكــن أن يكــون عالــي المخاطــر حتــى إذا كان مقيمــا )أو مواطنــا( بدولة يكون بها معدل

الجريمة منخفضا ولديها نظام فعال لمكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب.
ـــرها مدقــق الحســابات: إّن بعــض المنتجــات والخدمــات 

ّ
عوامــل المخاطــر المرتبطــة بالمنتجــات والخدمــات التــي يوف

ـــق الحســابات لعمالئــه، هــي أكثــر عرضــة إلســاءة االســتعمال مــن قبــل المجرميــن. علــى وجــه 
ّ

التــي قــد يقّدمهــا مدق
ـــق الحســابات يتعامــل فــي مبالــغ نقديــة )كأن يقبــل أن يقــع خالصــه نقــدا، أو يقــوم بالتعامــل 

ّ
الخصــوص، إذا كان مدق

نيابــة عــن العميــل بواســطة النقــد(، فــإن المخاطــر تكــون أعلــى ّممــا لــو كان مدقــق الحســابات ُيْجــري المعامــالت مــن خــالل 
يحــة بخصــوص النقــد، تحــّدد هــل  مؤسســة ماليــة.  يجــب أن يكــون لــدى مدقــق الحســابات ضوابــط وإجــراءات واضحــة وصر
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ــم كيفّيـــة وشــروط تعاملــه نيابــة عــن العميــل بواســطة النقــد.
ّ
أنــه يقبــل أن يقــع خالصــه نقــدا وتنظ

 بعــض المنتجــات األخــرى تكــون عاليــة المخاطــر بحكــم أنهــا تضمــن الحجــب وإخفــاء هويــة العميــل، ســواء بالنســبة لمدقــق 
الحســابات أو للمؤسســات الماليــة أو لألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة األخــرى، وكذلــك الشــأن بخصــوص المنتجــات 
التــي ال تتطلــب الحضــور المــادي لألطــراف والمنتجــات التــي تتضّمــن أطرافــا ثالثــة مجهولــة الهويــة أو ذات صلــة غيــر واضحــة 

والمنتجــات الجديــدة والممارســات المهنيــة الجديــدة، خاصــة منهــا تلــك القائمــة علــى تقنيــات جديدة. 
ــق الحســابات عنــد تقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المرتبطــة بالعمــالء 

ّ
هــذا ويتعّيــن علــى مدق

والــدول أو المناطــق الجغرافيــة، والمنتجــات والخدمــات، أن يأخــذ بعيــن االعتبــار متغّيـــرات المخاطــر المرتبطــة بفئات 
يــادة أو تخفيــض الخطــر  الخطــر المذكــورة، ذلــك أنــه يمكــن لهــذه المتغيــرات، ســواء منفــردة أو مجتمعــة، ز
المحتمــل، وهــو مــا ينعكــس بــدوره علــى المســتوى المناســب مــن تدابيــر العنايــة الواجبــة. ومــن بيــن هــذه 

ــرات نذكــر : المتغي
- الغرض من الحساب أو العالقة .

- مستوى األصول المودعة من قبل أحد العمالء أو حجم العمليات التي يتم إجراؤها .
- االنتظام أو مدة عالقة العمل.

ومن األمثلة على المتغيرات التي قد تزيد من المخاطر، نذكر :
أ. االستعجال غير المبرر للمساعدة المطلوبة من مدقق الحسابات .

ب. التعقيد غير المعتاد للعميل، بما في ذلك تعقيد هيكل أو بيئة السيطرة.
ج. التعقيد غير المعتاد للمعاملة أو المخطط.

د. عــدم انتظــام أو مــدة العالقــة مــع العميــل، فااللتزامــات لمــرة واحــدة والتــي تنطــوي علــى اتصــال محــدود بالعميــل 
طــوال العالقــة قــد تشــكل مخاطــر أعلــى.

ض من المخاطر، مثل :
ّ

في المقابل، هناك عناصر أو متغيرات قد تخف
أ. مشاركة مؤسسات مالية خاضعة لتنظيم ورقابة ُمحكمة أو أعمال ومهن غير مالية محددة في المعاملة.

ب. الدور أو اإلشراف الذي تقوم به جهة أو جهات رقابية أو تنظيمية.
ج. انتظــام أو مــّدة العالقــة مــع العميــل : العالقــات الطويلــة األمــد التــي تنطــوي علــى اتصــال متواتــر بالعميــل وعلــى 

ســهولة الحصــول علــى المعلومــات طــوال العالقــة، قــد تمثــل مخاطــر منخفضــة.
د. الشركات الخاصة الشفافة والمعروفة في المجال العام.

وال يعتبــر المنهــج القائــم علــى المخاطــر مجــرد خيــار متــروك لمطلــق اجتهــاد وحريــة مدقــق الحســابات كمــا ال 
 مــن الضوابــط، بــل يتعيــن علــى مدقــق الحســابات أن يكــون قــادرا علــى إظهــار األســس 

ّ
يعنــي أّن هــذا األخيــر فــي حــل

المتبعــة لتحديــد المخاطــر التــي يواجههــا، والســبل المعتمــدة لمراعــاة التقييــم الوطنــي للمخاطــر ومصــادر أخــرى لتحديــد 

17. المرجع : إرشادات مجموعة العمل المالي، التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، فبراير، 2013، ص. 27.
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احتمالية أو إمكانية تحقق المخاطر

مثال عن مصفوفة
تحليل المخاطر 17

تلــك المخاطــر والســبل واألوقــات التــي تــّم فيهــا تقييــم مخاطــر األعمــال. كمــا ينبغــي عليــه أن يكــون قــادرا علــى إثبــات 
إســتناد المنهــج القائــم علــى خفــض المخاطــر علــى منهجيــة مالئمــة وتناســب درجــة تدابيــر العنايــة الواجبــة مــع المخاطــر 

مثلمــا تــّم تحديدهــا.

ويتعين أيضا على مدقق الحسابات أن يقوم :
-  بتوثيق عمليات تقييم المخاطر.
-  بتحيين عمليات تقييم المخاطر.

-  بتوفير آليات مناسبة إلتاحة معلومات تقييم المخاطر إلى قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

1. نطاق االلتزام بالعناية الواجبة المحمول على مدقق الحسابات )األنشطة المشمولة(:
يّتـــخذ مدقق الحسابات سواء كان يمارس مهنته منفردا )شخص طبيعي( أو في إطار شركة تضامن أو فرع لشركات 
يــة، تدابيــر العنايــة الواجبــة عنــد إعــداده أو تنفيــذه أو قيامــه بمعامــالت نيابــة عــن عميلــه أو  ومكاتــب المحاســبة غيــر القطر

لمصلحتــه فيمــا يتعلــق بــأي من األنشــطة التالية: 
أ.     شراء العقارات أو بيعها.

ب.  إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله األخرى.
ت.  إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات األوراق المالية.

ث .  تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات األخرى.
ج .  تأسيس األشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها، وبيع الكيانات التجارية أو شرائها.

ويمنع على مدققي الحسابات االحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح.

2. متى يتخذ مدقق الحسابات تدابير العناية الواجبة ؟
يّتــخذ مدقق الحسابات إجراءات العناية الواجبة بشـأن العميل، عند :

- إقامة عالقة العمل.
يــد عــن مبلــغ خمســين الــف )50000( لاير او مــا يعادلهــا بالعمالت  - القيــام بمعامــالت ماليــة عرضيــة تعــادل قيمتهــا أو تز

األخــرى، ســواء تمــت مــّرة واحــدة أو كانــت متعــّددة علــى نحــو تظهــر مرتبطــة ببعضهــا البعض.
- االشتباه في وجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بصرف النظر عن مبلغ العملية.

.
ً
- وجود شكوك حول صّحة أو كفاية بيانات التعريف بالهوية التي تم الحصول عليها مسبقا

3. هل يمكن إرجاء ممارسة العناية الواجبة ؟
المبــدأ يقتضــي أنــه يتعيــن اســتكمال تدابيــر العنايــة الواجبــة بمجــرد أن يبتــدئ مدقــق الحســابات تعاملــه مــع العميل، بحيث 

ال يجــوز القيــام بــأي عمــل أو معاملــة إلــى حيــن اســتكمال العنايــة الواجبــة.
لكــن يمكــن فــي ظــروف اســتثنائية إتمــام تدابيــر العنايــة الواجبــة بعــد قيام عالقة العمل وذلك متى تحققت الشــروط 

التالية :
- ضرورة عدم مقاطعة سير األعمال العادي. 

- محدودية مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
- إعتمــاد إجــراءات إلدارة المخاطــر بشــكل فعــال فيمــا يتعلــق بالشــروط التــي يمكــن للعميــل بموجبهــا االســتفادة مــن 

االلتزام الثالث: العناية الواجبة: تحديد هوية العميل والمستفيد الحقيقي
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عالقــة العمــل قبــل التحقــق مــن الهويــة، مثــل وضــع قيــود علــى عــدد وأنــواع و/أو قيمــة المعامــالت التــي يمكــن 
القيــام بهــا ورصــد المعامــالت الكبيــرة أو المعقــدة التــي يمكــن القيــام بهــا أو التــي تتجــاوز المعايير المتوقعــة لهذا النوع 

مــن العالقــة.
- وجوب استكمال تدابير العناية الواجبة في أقرب وقت ممكن بعد االتصال األول بالعميل.

ــه يتعيــن عليــه توثيــق كل حالــة 
ّ
إذا قــام مدقــق الحســابات باتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة بعــد إقامــة عالقــة العمــل، فإن

ويجــب عليــه أن يكــون متهيــأ الن يثبــت لقســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، أّن تأجيــل تدابيــر العنايــة الواجبــة 
كان مبــّررا ومســموحا بــه فــي هــذا الســياق.

4. مضمون االلتزام بالعناية الواجبة :
  

 يتعيــن علــى مدقــق الحســابات تحديــد هوّيــة عميلــه والتحقــق منهــا باســتخدام وثائــق أو بيانــات أصليــة مــن مصــدر 
:

ّ
موثــوق ومســتقل، مــن خــالل الحصــول علــى المعلومــات التاليــة علــى األقــل

)أ (  إذا كان العميــل شــخصا طبيعيــا: يقــع تحديــد هويتــه مــن خــالل الحصــول علــى االســم الكامــل للشــخص المــدّون 
يــخ ومــكان الــوالدة،  فــي إثباتــات رســمية )تحمــل هويتــه كاملــة وصورتــه(، وعنــوان محــل إقامتــه أو العنــوان المحلــي، وتار
يــخ ميــالده وجنســيته باالســتناد إلــى جــواز ســفر  والجنســية.  فعلــى ســبيل المثــال يمكــن التحقــق مــن اســم العميــل وتار
صالــح أو بطاقــة هويــة تحمــل صــورة واضحــة عــن العميــل. وبخصــوص محــل إقامــة العميــل يمكــن التحقــق منــه باالســتناد 

إلــى عقــد ايجــار ســكني أو إيصــال صــادر عــن كهرمــاء أو كتــاب مــن صاحــب عمــل العميــل.
)ب( إذا كان العميــل شــخصا معنويــا أو ترتيبــا قانونيــا: يقــع تحديــد هويتــه مــن خــالل الحصــول علــى اســم الشــخص 
القانونــي،  الترتيــب  المعنــوي أو  ــم الشــخص 

ّ
تنظ التــي  القانونــي وســند تأسيســه والصالحيــات واألنظمــة  وشــكله 

يــا مرموقــا  وأســماء األشــخاص الذيــن يشــغلون وظائــف اإلدارة العليــا المعنييــن )أي األشــخاص الذيــن يحتلــون منصبــا إدار
يــن أو رؤســاء مجلــس اإلدارة بالشــركة أو األميــن بالصنــدوق(،  لــدى الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي مثــل المدير

وعنــوان المكتــب المســجل، والمقــر الرئيســي لألعمــال عنــد اختالفــه عــن عنــوان المكتــب المســجل.
ـــــق مــن أّن العميــل مخــّول 

ّ
وإذا كان العميــل يعمــل بالنيابــة عــن شــخص آخــر فإنــه يتعيــن علــى مدقــق الحســابات التحق

بالعمــل بالنيابــة عــن الشــخص اآلخــر، وتحديــد هويــة الشــخص الــذي يعمــل العميــل بالنيابــة عنــه والتحقــق منهــا مــن خــالل 
اســتخدام الوثائــق أو البيانــات أو المعلومــات المســتقلة والموثوقــة.

أّما إذا كان العميل من األشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية، فإنه يتعين على مدقق الحسابات فهم هيكل 
ملكية العميل وســيطرته والتأكد من هوية المســتفيدين الحقيقين.

يحّدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون فيما يتعلق بالعمالء من األشخاص المعنويين على 
النحــو التالي:

 على 
ً
 حصــة ملكية مســيطرة فعليا

ً
1. تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي أو األشــخاص الطبيعييــن الذيــن تــؤول إليهــم نهائيــا

 عــن )20 %( مــن حصــص الشــخص المعنــوي، أو حقــوق التصويــت بــه، واتخــاذ التدابيــر المعقولــة للتحقــق 
ّ

نســبة ال تقــل
مــن هويتهــم.

2. فــي الحــاالت التــي ال يتــم التوصــل فيهــا إلــى تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي، أو عنــد وجــود شــك بــأن الشــخص 
 للبنــد الســابق، أو عنــد عــدم ممارســة أي 

ً
الطبيعــي الــذي يملــك حصــص مســيطرة هــو المســتفيد الحقيقــي وفقــا

شــخص طبيعــي للســيطرة مــن خــالل حصــة الملكيــة، يجــب علــى مدقــق الحســابات تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي أو 
األشــخاص الطبيعييــن الذيــن يمارســون رقابــة أو ســيطرة واقعيــة أو قانونيــة، بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
فــي الشــخص المعنــوي أو علــى األجهــزة التنفيذيــة أو الجمعيــة العامــة أو علــى ســير عمــل الشــخص المعنــوي أو غيــر 

ذلــك مــن أدوات الرقابــة أو الســيطرة .
 لحكــم البنديــن الســابقين، يجــب علــى مدقــق الحســابات 

ً
3.  فــي حالــة عــدم التعــرف علــى أي شــخص طبيعــي وفقــا

ــا لــدى الشــخص المعنــوي، والتحقــق منهــا )مثــال  يــة علي تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي الــذي يشــغل وظيفــة إدار
يــة(. الممثــل القانونــي للشــركة التجار

  
 أو أن يســتمّر فــي عالقــة عمــل، إذا لــم يتمكــن مــن تحديــد 

ً
ــذ معاملــة

ّ
وال يجــوز لمدقــق الحســابات أن يقبــل عميــال أو ينف

شــخص طبيعــي واحــد علــى األقــل يفــي بالمتطلبــات الــواردة أعــاله، وفــي هــذه الحالــة يجــب عليــه إنهــاء عالقــة العمــل 
بالنســبة للعمــالء الحالييــن، وتقديــم بــالغ اشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة.

غيــر أنــه إذا كان العميــل أو مالــك الحصــة المســيطرة شــركة مدرجــة فــي البورصــة تخضــع لمتطلبــات إفصــاح تضمــن التحقــق 
مــن المســتفيد الحقيقــي بشــفافية كافيــة، أو شــركة تابعــة لهــا تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا، فإنــه يجــوز عــدم تحديــد 
هويــة أي مســاهم أو مســتفيد حقيقــي فــي تلــك الشــركات أو عــدم التحقــق منهــا، ويمكــن الحصــول علــى بيانــات 

الهويــة مــن الســجالت المتاحــة للجمهــور، أو مــن العميــل، أو مــن أي مصــادر موثوقــة أخــرى. 

ينبغــي علــى مدقــق الحســابات أن يحــّدد هويــة المســتفيد الحقيقــي مــن الصناديــق االســتئمانية وأن يتخــذ تدابيــر 
معقولــة للتحقــق منهــا، مــن خــالل تحديــد هويــة المؤســس واألميــن والرقيــب حــال وجــوده، والمســتفيدين أو فئــة 
المســتفيدين، وأي شــخص طبيعــي آخــر يمــارس ســيطرة فعليــة ونهائيــة علــى الصنــدوق االســتئماني بصــورٍة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة. 
ويجب على مدقق الحســابات فيما يتعلق بالترتيبات القانونية األخرى، تحديد هوية األشــخاص الطبيعيين الذين يشــغلون 
مناصــب مماثلــة. كمــا يجــب عليــه، اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحديــد مــا إذا كان العميــل يعمــل كأميــن لصندوق اســتئماني أو 

 فــي نــوع آخر من الترتيبات القانونيــــة.
ً
 أو مماثــال

ً
 معــادال

ً
يشــغل منصبــا

نشــاطه،  نمــط  أو  العمــالء  عمــل  طبيعــة  ويجب على مدقق الحسابات فيما يتعلق بكافة العمالء،  فهــم 
وفهــم الغــرض مــن عالقــة العمــل وطبيعتهــا المقصــودة منهــا، وعنــد الضــرورة الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة 

بهــذا الغــرض. 
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5. االعتماد على أطراف ثالثة لتنفيذ تدابير العناية الواجية:

يجــوز لمدقــق الحســابات االعتمــاد علــى أطــراف ثالثــة مــن المؤسســات الماليــة أو األعمــال و المهــن غير الماليــة المحددة، 
لتنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة تجــاه العمــالء بمــا يشــمل التعــرف علــى العميــل والمســتفيد الحقيقــي وفهــم طبيعــة 

العمــل. غيــر أن المســؤولية النهائيــة لاللتــزام بتنفيــذ هــذه التدابيــر تبقــى محمولــة عليــه.
يجــب علــى مدققــي الحســابات، عنــد اعتمادهــم علــى أطــراف ثالثــة للقيــام بتدابيــر العنايــة الواجبــة المنصــوص عليها في 

القانــون و الالئحــة ، اتخــاذ مــا يلــي :
يــة المتعلقــة بتدابيــر العنايــة الواجبــة بما يشــمل التعرف على   مــن الطــرف الثالــث علــى المعلومــات الضرور

ً
1. الحصــول فــورا

العميل.
2. التأكــد مــن أن الطــرف الثالــث ســيوفر دون تأخيــر نســخ بيانــات التعــرف علــى العميــل، وغيرهــا مــن المســتندات المتعلقــة 

بتلــك التدابيــر عنــد طلبهــا منــه.
3. التحقق من أن الطرف الثالث يخضع للتنظيم والرقابة أو لإلشــراف، ويلتزم بتدابير العناية الواجبة تجاه العمالء، وحفظ 

 لقانون مكافحة غســل االموال و تمويل االرهاب و الئحته التنفيذية. 
ً
الســجالت وفقا

4. مراعــاة المعلومــات المتوفــرة عــن مســتوى مخاطــر غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب فــي الــدول التــي يوجــد بهــا 
الطــرف الثالــث الــذي تعتمــد عليــه وعلــى األخــص تلــك الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والــدول االجنبيــة.

5. التأكــد مــن قيــام الطــرف الثالــث بتزويدهــم بكافــة المعلومــات حــول العميــل والتــي حصــل عليهــا بعــد اتخــاذه تدابيــر 
العنايــة الواجبــة و التــي كانــوا سيســعون للحصــول عليهــا لــو أنهــم اتخــذوا تدابيــر العنايــة الواجبــة بنفســهم.

6. مــاذا يتعيــن علــى مدقــق الحســابات أن يفعــل فــي حــال تعــذر عليــه االمتثــال لهــذه التدابيــر بســبب رفــض 
العميل توفير المعلومات أو في حال الحظ صورية البيانات المتعلقة بهوية العمالء بصورة واضحة أو عدم 

كفايتها؟
1.  االمتناع عن بدء عالقة العمل أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة.

2.  وعنــد االقتضــاء إبــالغ وحــدة المعلومــات الماليــة عــن حــاالت االشــتباه المتعلقــة بالعميــل، وباألخــص فــي حــال رفــض 
يــة. العميــل توفيــر المعلومــات ذات الصلــة أو انســحابه مــن العمليــة فــي منتصــف المطــاف أو أنــه يوفــر معلومــات صور

 7. التناسب بين تدابير العناية الواجية ومخاطر غسل األموال : 
يقوم مدقق الحسابات باتخاذ تدابير العناية الواجبة على أساس تحليل للمخاطر ووفقا لمستويين :

مخاطر مرتفعة لغسل األموال ← تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة 

عندمــا تكــون مخاطــر غســل األمــوال مرتفعــة، يتعيــن علــى مدقــق الحســابات اتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة المشــددة بمــا 
يــادة درجــة متابعــة عالقــة العمــل بغــرض تحديــد  يتفــق ويتناســب مــع المخاطــر التــي تــم تحديدهــا، وهــو مــا يقتضــي ز

األنشــطة أو العمليــات غيــر العاديــة أو المشــبوهة.

أوال: متى يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة؟
يطبق مدقق الحسابات تدابير العناية الواجبة المشددة:

1.  على عالقات العمل والعمليات التي تتم مع العمالء من بعض الدول التي: 
	 تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب على أســاس أنها عالية المخاطر وتصدر التعميمات 
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 المالــي )فاتــف( التــي تدعــو إلــى اتخــاذ ذلــك اإلجــراء 
بحقهــا. وتقــوم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب بنشــر المعلومات المرتبطــة بتلك الدول على 

موقعهــا اإللكترونــي علــى شــبكة المعلومــات الدوليـــة18. 

2. عندما تكون مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب مرتفعة وباألخص في الحاالت التالية:
	 العمليــات الكبيــرة أو المعقــدة وجميــع أنمــاط المعامــالت غيــر العاديــة، التــي ليــس لهــا غــرض اقتصــادي أو قانونــي 

واضــح.
	 عمليات البيع أو الشراء أو التوكيالت التي تتم من خالل العمالء غير المقيمين في الدولة.

3. فــي الحــاالت األخــرى التــي تقــرر اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب أو قســم مكافحــة غســل 
األمــوال وتمويــل االرهــاب بأنهــا تشــكل مخاطــر مرتفعــة لعمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بالنســبة لمدققــي 

الحسابات.

ثانيا: ما هي تدابير العناية الواجبة المشددة التي يجب على مدقق الحسابات أن يتخذها؟
يــد بشــأن العميــل أو المعاملــة بحيث يتم الحد من  إن الهــدف مــن اتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة المشــددة هــو معرفــة المز
احتمــال ارتبــاط العميــل أو المعاملــة بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب. لذلــك، يجــب تطبيــق تدابيــر عنايــة واجبــة مشــددة 

تكــون مالئمــة للمخاطــر المرتبطــة بعميــل معّيــن أو بمعاملــة محددة.

يــد مــن التدابيــر األخرى، عند  علــى مدقــق الحســابات بشــكل عــام اتخــاذ التدابيــر المشــددة التاليــة، اال أنــه يمكنهــم اتخــاذ المز
االقتضاء:

يادة درجة متابعة عالقة العمل. 1. ز
2. الحصــول علــى معلومــات إضافيــة عــن العميــل، مــن بينهــا المهنــة، وحجــم األصــول، والمعلومــات المتاحــة مــن خــالل 

قواعــد البيانــات العامــة والمصــادر المفتوحــة. 
3. تحديــث بيانــات التعــرف علــى هويــة العميــل والمســتفيد الحقيقــي بصــورة منتظمــة وذلــك بمراجعة الســجالت القائمة 

و علــى األخــص المتعلقــة بفئــة العمــالء مرتفعــي المخاطر .
4. الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة عالقة العمل المتوقعة.

5. الحصول على معلومات حول مصدر األموال أو مصدر ثروة العميل.
6. الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها.

7. الحصول على موافقة اإلدارة العليا لبدء أو مواصلة عالقة العمل.
يــادة عــدد وفتــرات الرقابــة عليهــا واختيــار  أنمــاط العمليــات التــي  8. تطبيــق متابعــة مشــددة لعالقــة العمــل مــن خــالل ز

يــد مــن الفحــص والمراجعــة. تحتــاج إلــى المز
9. إجراء الدفعة األولى من خالل حساب باسم العميل في أحد المصارف الخاضعة لمعايير عناية واجبة مماثلة.

المخاطر المنخفضة←إتخاذ تدابير العناية المبسطة 
 من المخاطر.

ً
يجوز لمدقق الحسابات أن يطبق تدابير العناية الواجبة المبسطة تجاه العميل الذي يمثل مستوى متدنيا

18. ا 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 بهذا الدليل(.
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 أوال: متى يمكن لمدقق الحسابات أن يطبق تدابير العناية الواجبة المبسطة؟
يجوز لمدقق الحسابات تطبيق تدابير عناية واجبة مبسطة عند توفر الحاالت التالية مجتمعة :

1. إذا كانت عوامل المخاطر المرتبطة بالعميل أو المعاملة الناتجة عن التقييم الوطني للمخاطر منخفضة. 
2. إذا كانــت عوامــل المخاطــر المرتبطــة بالعميــل أو المعاملــة الناتجــة عــن تقييــم مدقــق الحســابات الذاتــي لمخاطر أعماله 

منخفضة.
3. عند عدم وجود اشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.

4. عند عدم تحقق حاالت خاصة للمخاطر المرتفعة  كانتفاء أي صلة للعميل أو المعاملة بدولة عالية المخاطر.
المخاطر.

يجــوز لمدقــق الحســابات أيضــا تطبيــق تدابيــر عنايــة واجبــة مبســطة إذا كان العميــل أو مالــك الحصــة المســيطرة شــركة 
مدرجــة فــي البورصــة ، تخضــع لمتطلبــات إفصــاح تضمــن التحقــق مــن هويــة المســتفيد الحقيقــي بشــفافية كافيــة أو 

شــركة تابعــة لهــا تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا.

ثانيا: ما هي تدابير العناية الواجبة المبسطة التي يجوز لمدقق الحسابات تطبيقها؟
يمكن أن تشمل تدابير العناية الواجبة المبسطة اتخاذ أحد أو كافة اإلجراءات التالية: 

1. التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد إقامة عالقة العمل.
2. تخفيض وتيرة ودرجة وعدد عمليات تحديث هوية العميل.

3. تقليل درجة العناية الواجبة المستمرة وتدقيق العمليات، على أساس مبلغ معقول محدد .
4. عــدم جمــع معلومــات أو تنفيــذ إجــراءات محــددة لفهــم طبيعــة عالقــة العمــل أو الغــرض منهــا، مــع االكتفــاء 

باســتنباطها مــن نــوع العمليــات التــي يتــم إجراؤهــا أو مــن عالقــة العمــل القائمــة.

ــى فيهــا مدقــق الحســابات تطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة المبســطة، فإنــه يتعيــن عليــه 
ّ
وفــي جميــع الحــاالت التــي يتول

توثيــق عمليــة تقييــم المخاطــر التــي أنجزهــا قبــل اتخــاذ قــراره بتطبيــق تدابيــر العناية الواجبة المبســطة وأن يكــون قادرا على 
أن يثبــت لقســم مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل االرهــاب أّن الخطــر كان منخفضــا.

8. الرقابة المستمرة : امتداد للعناية الواجبة 
علــى مدقــق الحســابات إتخــاذ إجــراءات الرقابــة المســتمرة تجــاه كافــة عمالئــه و أن يحدثهــا باســتمرار. وعليــه أن يولــي 
انتباهــا خاصــا إلــى كافــة المعامــالت المعقــدة، أو الكبيــرة غيــر االعتياديــة، أو األنمــاط غيــر المعتــادة مــن المعامــالت، التــي 
ــر  ليــس لهــا غــرض اقتصــادي أو قانونــي واضــح مثــل المعامــالت التــي تتخطــى الســقوف المحــددة أو المعامــالت غي
المتوافقــة مــع النمــط المعــروف لنشــاط العميــل. وعليــه أن يتحقــق قــدر اإلمــكان مــن خلفيــة المعامــالت المذكــورة 

والغــرض منهــا وأن يحفــظ نتائــج البحــث التــي يتوصــل إليهــا.

عمليا تستوجب الرقابة المستمرة، إتخاذ صنفين من التدابير: 
ســاق هــذه 

ّ
- مراقبــة المعامــالت التــي تتــّم بموجــب عالقــة العمــل التــي تربــط مدقــق الحســابات مــع العميــل لضمــان ات

المعامــالت مــع المعلومــات التــي كّونهــا حولــه، وأعمالــه، وتوصيــف المخاطــر الخــاص بــه، وعنــد االقتضــاء، مصــدر دخــل 
العميــل وثروتــه.

- مراجعــة الســجالت التــي يمســكها مدقــق الحســابات للتأكــد مــن أّن الوثائــق والمســتندات، والبيانــات، والمعلومات التي 
تــّم جمعهــا مــن خــالل تدابيــر العنايــة الواجبــة والرقابــة المســتمرة تجــاه العميــل، يتــم تحديثها باســتمرار

1.  المبدأ العام: 
يتعيــن علــى مدقــق الحســابات إبــالغ وحــدة المعلومــات الماليــة عــن المعامــالت المشــبوهة وفقــا للنمــوذج المعتمــد 
مــن الوحــدة والتعليمــات واالرشــادات التــي تصدرهــا19  و ذلــك فــي صــورة االشــتباه أو عنــد توفــر أســباب معقولــة 
لالشــتباه فــي أّن المعاملــة ترتبــط بمتحصــالت جريمــة أصليــة أو تشــملها أو ترتبــط بتمويــل اإلرهــاب، وذلــك بصــرف النظــر عن 

المعطيــات التاليــة:
- قيمة المعاملة،

- أّن المعاملة باءت بالفشل، 
- طبيعة الجريمة األصلية، 

- أّن محاولة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب لم تتم.
يــر اشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة  و عليــه إعــالم قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بأنــه رفــع تقر

يــر.  دون تقديــم معلومــات أو تفاصيــل حــول محتــوى ذلــك التقر
يــر اشــتباه لوحــدة المعلومــات الماليــة اســتثناء مــن االلتــزام القانونــي المحمــول علــى مدقــق  ويعــّد واجــب رفــع تقر

الحســابات فــي الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات التــي تحّصــل عليهــا بمناســبة أداء مهامــه.

ير اشتباه لوحدة المعلومات المالية:  االلتزام الرابع: واجب رفع تقر

19. يتجــه فــي هــذا الســياق مراجعــة دليــل اإلبــالغ عــن المعلومــات المشــبوهة المعــد مــن قبــل وحــدة المعلومــات الماليــة والمنشــور علــى الموقــع اإللكترونــي للوحــدة 

ولقســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
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2. سرية االبالغ أو منع التنبيه:
يحظــر علــى مدقــق الحســابات اإلفصــاح/ التنبيــه ألّي شــخص غيــر مخــّول عــن معلومــات تتعلــق بتقديــم أو عــدم تقديــم 

يــر اشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة أو أي معلومــات أخــرى ذات صلــة، مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى: تقر
I. معرفة العميل أو اشتباهه بأنه:

ير اشتباه. أ- محل أو قد يكون محل تقر
ب- محل أو قد يكون محل بحث أوتحقيق يتصل بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب.

II. عرقلة منع ارتكاب جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو الكشف عنها أو القبض على مرتكبيها أو مقاضاتهم 
أو استرداد متحصالت الجريمة.

و تــؤدي مخالفــة هــذا المنــع إلــى توقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا بالمــادة 84 مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب20.

ــر اشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة أو أي  ي ويحّجــر اإلفصــاح عــن معلومــات تتعلــق بتقديــم أو عــدم تقديــم تقر
يــر االشــتباه وكذلــك للغيــر. و يعتبــر هــذا المنــع مبــّرر ومنطقــي ذلــك  معلومــات أخــرى ذات صلــة، للشــخص المعنــي بتقر
ــر ســلبي علــى األعمــال  ــر إبــالغ قــد يكــون لــه أث ي أّن معرفــة العميــل أو اشــتباهه بأنــه موضــع أو قــد يكــون موضــع تقر
واإلجــراءات والتحقيقــات التــي تقــوم بهــا الســلطات المختصــة بالدولــة والراميــة إلــى منــع إرتــكاب جرائم غســل األمــوال أو 

الكشــف عنهــا، أو اعتقــال مرتكبيهــا ومقاضاتهــم، أو إســترداد متحصــالت الجريمــة.
ــي الحيطــة والحذر فــي الّتعامل والتواصل مع العميل إثر قيامه 

ّ
ــق الحســابات توخ

ّ
ويتعّيــن فــي جميــع األحــوال علــى مدق

يــر اشــتباه لوحــدة المعلومــات الماليــة ويمكنــه تقديــم االستفســارات للعميــل طالمــا وأن هــذه االستفســارات  برفــع تقر
تنــدرج فــي إطــار تنفيــذ عالقــة العمــل وأنهــا تدخــل فــي إطــار العنايــات العاديــة التــي يفتــرض فــي مدقق الحســابات بذلها، 
يبــي بفاتــورة يتعيــن  كأن يستفســر مدقــق الحســابات العميــل علــى ســبيل المثــال حــول عــدم إرفــاق هــذا األخيــر إقــراره الضر

إرفاقهــا باالقرار.
ــق الحســابات المعلومــات مــع الفــروع الخارجيــة والشــركات التابعــة فــي 

ّ
غيــر أّن منــع التنبيــه ال يحــول دون مشــاركة مدق

 لوضــع برنامــج موّحــد لمكافحــة غســل األمــوال 
ً
يــا الخــارج التــي يمتلــك أغلبيــة فيهــا 21  الــى الحــّد الــذي يكــون ذلــك ضرور

وتمويــل اإلرهــاب. كمــا ال يعــّد مــن قبيــل اإلفصــاح المحظــور قيــام مدقق الحســابات بالســعي إلــى إثناء عميله عن القيام 
بعمــل غيــر قانونــي.

إذا تبيــن لمدقــق الحســابات أن هنــاك أســبابا معقولــة لإلعتقــاد بــأن تنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة مــن شــأنه أن ينّبــه العميــل، 
يــر اشــتباه إلــى وحدة المعلومات الماليــة. وعلى مدقق  فإنــه يجــب عليــه أن يتوقــف عــن اتخــاذ هــذه التدابيــر مــع رفــع تقر
يــر اإلبــالغ عــن العمليــات  الحســابات إتخــاذ كافــة اإلجــراءات المعقولــة والضامنــة لحمايــة ســرية المعلومــات المتصلــة بتقار

المشبوهة.

3. تقدير أو تحديد المعامالت المشبوهة : توجيهات عملية بشأن مؤشرات االشتباه.
إن المعاملــة التــي تكــون غيــر عادّيــة أو غيــر مّتســقة مــع النمــط المعتــاد لنشــاط العميــل ووصــف المخاطــر الخــاص بــه، ال 
ل فــي ذاتهــا موضعــا للشــبهات فاألصــل هــو البــراءة واالســتقامة وحســن النيــة إلــى أن يثبــت خــالف ذلــك. غيــر أنــه 

ّ
تشــك

ــق الحســابات حيــن فحــص معاملــة بغــرض تحديــد مــا إذا كانــت مشــبوهة مــن عــدم ذلــك، أن يأخــذ بعيــن 
ّ

يتعّيـــن علــى مدق
اإلعتبــار جملــة مــن المعطيــات مــن أهمهــا :

- إذا كانــت المعاملــة ال تتضّمــن غرضــا اقتصاديــا أو قانونيــا مشــروعا واضحــا أو ظاهــرا ومثــال ذلــك قبــول العميــل بالبيــع 
بثمــن أقــل مــن التكلفــة أو إنجــازه أنشــطة ليســت لهــا أي مردوديــة أو ربحيــة.

- إذا كانت المعاملة ال تتضّمن تفسيرا معقوال.
- إذا كان حجــم المعاملــة أو نمطهــا يخــرج عــن إطــار أّي نمــط ســابق لمعامــالت العمــالء أنفســهم أو حجــم أو نمــط 

هــذه المعامــالت. 
- إذا كان العميل قد فشل في إعطاء التفسير الالزم للمعاملة أو المعلومات الكاملة حولها.

- إذا كانت المعاملة ناشئة عن عالقة عمل أنشئت حديثا أو أنها معاملة منفردة.
- إذا كانــت المعاملــة تتضمــن إســتخدام الحســابات، أو الشــركات، أو هيكليــات موجــودة خــارج البــالد، دون أن يكــون ذلــك 

مبــّررا باحتياجــات العميــل االقتصاديــة.
ير األموال من خالل أطراف ثالثة، من دون ضرورة لذلك. - إذا كانت المعاملة تتضمن تمر

و فــي مــا يلــي عــرض ألمثلــة أوردتهــا مجموعــة العمــل المالــي لمســاعدة مدققــي الحســابات فــي التعــرف 
علــى العمليــات غيــر العاديــة أو المســترابة: هــذه األمثلــة مذكــورة علــى ســبيل التعــداد وليــس الحصــر وهــي تتضمن 
يبــة حــول إمكانيــة ارتــكاب عميلــه لجريمــة غســل أمــوال  المؤشــرات التــي مــن المفتــرض أن تثيــر لــدى مدقــق الحســابات الر

أو تمويــل إرهــاب :
- عــدم اهتمــام العميــل بتحقيــق الخســائر أو أربــاح ضئيلــة للغايــة مقارنــة بنظرائــه فــي ذات المجــال وعــدم تراجعــه عــن 

مواصلــة نشــاطه واإلســتمرار فــي أعمالــه.
يــادة العائــدات والمبالــغ النقديــة التــي يحصــل عليهــا،  - ارتفــاع حجــم التمويــالت األجنبيــة مــن وإلــى حســابات العميــل، أو ز

يــر. بطريقــة مفاجئــة أو بمــا ال يتناســب مــع مداخيلــه المعتــادة دون تبر
- تلقــي العميــل أمــواال نقديــة أو شــيكات بقيــم مرتفعــة ال تتناســب مــع حجــم عملــه أو طبيعة نشــاطه، خاصــة إذا كانت 

مــن أشــخاص ال يظهــر ارتباطهــم بالعميــل بصورة واضحــة أو مبررة.
- وجــود مبالــغ أو ايداعــات غيــر مبــررة فــي حســابات العميــل ال يمكــن التعــرف بســهولة علــى مصدرهــا أو ســبب حصولــه 

عليها.
يــة وطبيعــة العمليــات التــي ينجزهــا العميــل مــع طبيعــة عملــه التجــاري أو نشــاطه المعــروف  - عــدم تناســب مبالــغ وتكرار
ــرة للشــبهة ال يبــدو اتصالهــا بمجــال عملــه  ــات مــع أطــراف فــي دول مثي والمعلــن عنــه، خاصــة إذا تمــت هــذه العملي

الظاهــري.
- تكــرار العمليــات النقديــة كبيــرة الحجــم، بمــا فــي ذلــك عمليــات صــرف العملــة وتحــركات األمــوال عبــر الحــدود، حــال أن هــذا 

النــوع مــن العمليــات غيــر متناســب مــع النشــاط التجــاري المعتــاد للعميــل22.

4.  نطاق واحب اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة : 
إن االلتــزام المحمــول علــى مدقــق الحســابات باالبــالغ عــن المعامــالت المشــبوهة، ليــس مطلقــا وإنمــا يقبــل اســتثناء، 
ذلــك أن مدقــق الحســابات يكــون معفــى مــن واجــب اإلبــالغ عنــد تقديــم خدمــات المشــورة فــي المجــاالت الماليــة و 
يبيــة ، مــا لــم تكــن المشــورة تهــدف إلــى مســاعدة العميــل علــى غســل األمــوال أو كان مدقــق  االقتصاديــة و الضر

الحســابات عالمــا أن المشــورة قــد تــّم طلبهــا مــن العميــل لغايــات متصلــة بغســل األمــوال.

20. تنــص المــادة 84 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب » يعاقــب بالحبــس مــّدة ال تتجــاوز ثــالث ســنوات، وبالغرامــة 

يــر اشــتباه إلــى الوحــدة«.  مــن قــام بإفشــاء معلومــات تتعلــق بتقديــم أو عــدم تقديــم تقر
ّ

يــد علــى )500.000( خمســمائة ألــف لاير، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل التــي ال تز
ــل  ــة المحــددة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتموي ــر المالي ــا، األعمــال والمهــن غي يقي 22. المصــدر : مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افر

اإلرهــاب، نوفمبــر 2008، ص. 13. 21. المادة 22 من القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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االلتزام الخامس : اإلحتفاظ بالسجالت 

يتعين على مدقق الحسابات أن يثبت إحترامه والتزامه بسائر الواجبات المفروضة عليه بمقتضى قانون مكافحة غسل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وهــو مــا يــؤول إلــى ضــرورة مســك والمحافظة على المســتندات والوثائــق والمؤيدات التي 

تدّعــم االلتزام بهذه المقتضيات.

عمليــا، ينبغــي علــى مدقــق الحســابات مســك الســجالت الكفيلــة بإثبــات وإظهــار إلتزامــه بقانــون مكافحــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب والئحتــه التنفيذيــة وقواعــد اإللتزامــات، وخاصــة إعتمــاد المنهــج القائــم علــى المخاطــر وتطبيقــه واتخــاذ 

إجــراءات لخفــض المخاطــر التــي يواجههــا، واتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة والمراجعــة المســتمرة لــكل العمــالء.
وتتمثل هذه السجالت على األخص في ما يلي:

- المستندات والبيانات التي تم الحصول عليها من خالل تنفيذ تدابير العناية الواجبة.
- ملفات الحسابات. 

- المراسالت الخاصة بالعميل.
ير المعامالت المشبوهة. - نتائج تحاليل تقار

ويجــب أن تكــون ســجالت العمليــات كافيــة للســماح بإعــادة تركيــب وترتيــب العمليــات الفرديــة إلجــراء تحليــل علــى بياناتهــا، 
بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليال لإلدعاء ضد النشــاط االجرامي. من هذا المنظور يســاعد الحفاظ على الســجالت 
علــى إكتشــاف غاســلي األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ويتيــح أثــرا ماديــا يمكــن إتباعــه واقتفــاؤه مــن طــرف الســلطات المعنيــة 

قصــد مالحقتهــم وتتّبعهم. 

وينبغــي علــى مدقــق الحســابات االحتفــاظ بجميــع الســجالت والمســتندات والوثائــق والبيانــات لجميــع المعامــالت 
يــخ انتهــاء المعاملــة أو العمليــة. وعليه أن  والعمليــات المحليــة والدوليــة، وذلــك لمــّدة عشــر ســنوات علــى األقــل مــن تار
يحتفــظ بجميــع الســجالت والمســتندات والوثائــق والبيانــات التــي حصــل عليهــا أو جمعها خالل اتخاذ تدابيــر العناية الواجبة، 
يــة ونتائــج أي تحليــل تــم إجــراؤه، وذلــك لمــدة عشــر ســنوات على األقل من  وكذلــك ملفــات الحســابات والمراســالت التجار

يــخ انتهــاء عالقــة العمــل أو بعــد إتمــام المعاملــة أو العمليــة العارضــة. تار
و يجب على مدقق الحسابات االحتفاظ بالسجالت ما بعد مضي العشر سنوات المذكورة أعاله:

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 

الســلط القضائيــة بخصــوص مســائل تّتصــل بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب
و علــى مدقــق الحســابات إتاحــة كافــة معلومــات العنايــة الواجبــة وجميــع ســجالت ومســتندات ووثائــق المعامــالت 
والعمليــات المحتفــظ بهــا دون تأخيــر للســلطات المختصــة عنــد طلبهــا. وعليــه وضــع األنظمــة المناســبة التــي تمكنــه مــن 

االســتجابة بصــورة ســريعة لطلبــات الســلطات المذكــورة.

23. تنــص المــادة 24 مــن القانــون رقــم )8( لســنة 2020 بتنظيــم مهنــة تدقيــق الحســابات أنــه » يجــب علــى مدقــق الحســابات التقيــد بســلوك وآداب وتقاليــد المهنــة ومعاييــر 

المحاســبة والمراجعــة المعتمــدة بالدولــة...«. كمــا جــاء بالمــادة 26 مــن نفــس القانــون أنــه »يحضــر علــى مدقــق الحســابات مــا يلــي: 
1- االشتغال بالتجارة.

يقة تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، أو مع قواعد سلوك وآداب المهنة المتعارف عليها... 2- ممارسة المهنة أو اإلعالن عنها بأّية طر

5. هــل أن مدقــق الحســابات ملــزم بوضــع حــد للتعامــل مــع عميلــه بمجــرد رفعــه تقريــر اشــتباه بشــأن العميــل 
المذكــور إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة ؟

لــم يفــرض قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب أو الالئحــة التنفيذيــة، علــى مدقــق الحســابات إنهــاء عالقــة 
ــر أن مدققــي الحســابات وبحكــم مهامهــم ووظيفتهــم، ملزمــون  ــر اشــتباه للوحــدة. غي ي ــر قيامــه برفــع تقر العمــل إث
بالتحلــي بصفــات النزاهــة واالســتقامة والمســاعدة علــى فــرض إحتــرام القانــون. بنــاء عليــه ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن 
مــة لمهنــة مدقــق الحســابات يفتــرض فــي غالب األحيان إنهــاء عالقة العمل 

ّ
إحتــرام القواعــد المهنيــة واألخالقيــة المنظ

يــر اشــتباه للوحــدة يعنــي فقــدان عنصــر الثقــة بيــن مدقــق الحســابات وعميلــه23. مــع العميــل، ســّيما أن رفــع تقر
غير أنه في اآلن نفسه يتعين التذكير بالمعطيين التاليين : 

يــر إشــتباه للوحــدة، وإن قطــع التعامــل مــع العميــل بصفــة متزامنــة مــع  أولهمــا: يحظــر تنبيــه العميــل بواقعــة رفــع تقر
يــة للنظــر في المعطيــات موضوع  يــر االشــتباه قــد يثيــر شــكوك العميــل ســيما وأنــه قــد تكــون هنــاك تحقيقــات جار رفــع تقر

يــر االشــتباه. تقر

ير اشتباه ال يعد سببا مؤديا النهاء مهمة مراقب الحسابات حسب قانون الشركات التجارية.  ثانيهما: هو أن رفع تقر

و يرجــع فــي كل الحــاالت لمدقــق الحســابات بــأن يقــّرر حســب مــا يمليــه عليــه ضميــره وأخالقيــات المهنــة، مواصلــة عالقــة 
يــر اشــتباه. غيــر أنــه فــي صــورة اتخــاذ قــرار بقطــع عالقــة العمــل  العمــل مــع العميــل مــن عــدم ذلــك فــي صــورة رفــع تقر
يــر اشــتباه   تقر

ّ
يــق الســهو، بأنــه محــل فإنــه يجــدر بمدقــق الحســابات اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لتفــادي تنبيــه العميــل عــن طر

يــة، كل ذلــك مــن أجــل ضمــان نجاعــة التحقيقــات المذكــورة. أو تحقيقــات ماليــة جار



3637 دليل التزامات مدققي الحسابات )المحاسبين القانونيين( بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابدليل التزامات مدققي الحسابات )المحاسبين القانونيين( بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الجزء الرابع

العقوبات والجزاءات المترتبة عن مخالفة مدققي 
الحسابات التزاماتهم بمتطلبات مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب    

وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  بمتطلبــات  التزاماتــه  الحســابات  مدقــق  مخالفــة  حــال  فــي 
اإلرهــاب فإنــه يكــون مســتهدفا لتطبيــق العقوبــات والجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون 

المنظــم لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

تنــص المــادة 82 مــن القانــون رقــم )20( المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أنــه يعاقــب بالحبــس 
ــد علــى )10,000,000(  ي لمــدة ال تجــاوز ســنتين، أو بالغرامــة التــي ال تقــل عــن )5,000,000( خمســة مالييــن لاير وال تز
عشــرة مالييــن لاير، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة األعمــال والمهــن غيــر الماليــة 
 
ً
المحــددة )مدققــي الحســابات( أو مالكيهــا أو ممثليهــا المفوضيــن عنهــا أو العامليــن بهــا فــي حالــة مخالفتهــم عمــدا

أو بإهمــال جســيم، األحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــواد  التاليــة:

)9( : اإلحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح.
)10( :عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة في الحاالت التي يقررها القانون.

)11( : عدم اتخاذ إجراءات للتعرف على هوية العمالء الدائمين أو العرضيين / بدء عالقة العمل أو مواصلتها
يــة البيانــات المتعلقــة بهويــة العمــالء  أو إنجــاز المعاملــة رغــم تعــذر اإلمتثــال لتدابيــر التعــرف علــى العميــل أو فــي حــال صور

بصــورة واضحــة أو عــدم كفايتهــا. 
)13( : عدم تطبيق تدابير العناية المشددة في الحاالت التي يقررها القانون.

)14( :عدم تحديث ومالءمة الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بصفة مستمرة.
 )15( : عــدم تطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة علــى العمــالء علــى أســاس مســتوى المخاطــر المرتبــط بهــم أو بأعمالهــم 

أو بمعامالتهــم.
)16( : عــدم وضــع أنظمــة إدارة مخاطــر مالئمــة لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو المســتفيد الحقيقــي مــن العميــل مــن 
األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أفــراد عائالتهــم والمقربيــن منهــم / عــدم تطبيــق تدابيــر إضافيــة إن ثبــت ذلــك.

)20( : عدم اإلحتفاظ بالسجالت  /عدم إتاحة السجالت دون تاخير للسلطات المختصة عند طلبها. 
)21( : عــدم إبــالغ وحــدة المعلومــات الماليــة فــورا بمعاملــة أو عمليــة أو محاولــة لتنفيذهــا وذلــك بغــض النظــر عــن 
قيمتهــا عنــد اإلشــتباه أو عنــد توفــر أســباب معقولــة لإلشــتباه فــي أنهــا ترتبــط بمتحصــالت جريمــة أصليــة أو تشــملها أو 

ترتبــط بتمويــل اإلرهــاب.

تنــص المــادة 44 مــن مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أنــه 
مــع عــدم اإلخــالل بــأي جــزاء أشــد ينــص عليــه قانــون آخــر، يجــوز للجهــة الرقابيــة، وهــي قســم مكافحــة غســل االمــوال و 
تمويــل االرهــاب بــادارة شــؤون الشــركات بالنســبة لمدققــي الحســابات، فــي حالــة ثبــوت مخالفــة أي أعمــال ومهــن غيــر 
ييــن، ألحــكام القانــون  ماليــة محــددة أو أي مــن مديريهــا أو أعضــاء مجلــس إداراتهــا أو المســؤولين التنفيذييــن أو اإلدار
والالئحــة أو أيــة قــرارات أو توجيهــات بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، اتخــاذ كل أو بعض اإلجراءات التالية:

1. توجيه إنذارات كتابية.
ير منتظمة عن التدابير المتخذة. 2. إصدار أمر بتقديم تقار

3. إصدار أمر بااللتزام بتعليمات معينة.
4. فــرض جــزاء مالــي علــى األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة المخالفــة ال يقــل عــن )25,000( خمســة وعشــرين ألف 

 عــن كل مخالفــة مســتمرة بعــد اإلنــذار.
ً
يــد علــى )100,000( مائــة ألــف لاير يوميــا لاير، وال يز

الفرع األول: العقوبات

الفرع الثاني: الجزاءات اإلدارية والمالية
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ــة  ــد علــى )100,000,000( مائ ي ــر الماليــة المحــددة المخالفــة بمــا ال يز 5. فــرض جــزاء مالــي علــى األعمــال والمهــن غي
مليــون لاير.

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

يين، باإلضافة إلى تعيين مشــرف  7. تقييد صالحيات المديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المســؤولين التنفيذيين أو اإلدار
إداري خــاص، أو إخضــاع األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحددة للرقابة المباشــرة.

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

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

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

و يجــوز لمدققــي الحســابات التظلــم مــن القــرارات المتعلقــة بتوقيع الجزاءات المذكورة أعــاله وفقا للضوابط واإلجراءات 
والمواعيد المحددة بالمادتين 64 و65 من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب. 

1. قانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
2. قانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل االقتصادي الموحد.

3. قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )41( لســنة 2019 بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب 
الصادر بالقانون رقم )20( لســنة 2019.

4. قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2020 بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل 
االقتصــادي الموحــد.

يــر التجــارة و الصناعــة رقــم )95( لســنة 2019 بانشــاء قســم مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل االرهــاب بــادارة  5. قــرار وز
شــؤون الشــركات بــوزارة التجــارة و الصناعــة .

يــر التجــارة و الصناعــة رقــم )48( لســنة 2020 باصــدار قواعــد التزامــات مدققــي الحســابات القانونييــن وتجــار  6. قــرار وز
المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكريمــة و مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات بمتطلبــات مكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

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

2. مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب

http://www.menafatf.org/ar 
3. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

/http://www.namlc.gov.qa
4. وحدة المعلومات المالية 

http://www.qfiu.gov.qa/?page_id=564&lang=ar
5. قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لوزارة التجارة والصناعة.

https://www.moci.gov.qa/مكافحة-غسل-االموال-و-تمويل-ارهاب/

 control.aml@moci.gov.qa البريد االلكتروني للقسم •
• لمراسلة القسم: قسم مكافحة غسل األموال و تمويل االرهاب، ادارة شؤون الشركات، 

الطابق الثاني وزارة التجارة و الصناعة مدينة لوسيل

المراجع القانونية 

الروابط المفيدة

https://www.fatf-gafi.org/ 
https://www.fatf-gafi.org/ 
https://www.fatf-gafi.org/ 
https://www.fatf-gafi.org/ 
https://www.fatf-gafi.org/ 
https://www.fatf-gafi.org/ 
https://www.fatf-gafi.org/ 
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المالحق 
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