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التعاريف
• القانـون
قانـ ــون رقم ( )20لسنـ ــة  2019بإصدار قانــون مكافح ــة غسل األموال وتمويـ ــل اإلرهاب.

• قواع ــد مكافح ـ ــة غس ــل األموال وتموي ـ ــل اإلرهاب
قواع ــد التزام ــات مدقق ــي الحس ــابات القانونيي ــن وتج ــار المع ــادن الثمين ــة أو األحج ــار الكريم ــة ومقدم ــي
خدم ــات الصنادي ــق االس ــتئمانية والش ــركات بمتطلب ــات مكافحة غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلرهاب الص ــادرة بقرار
وزير التجارة والصناعة رقم  48لسنة .2020

• الـوزارة
وزارة التجـارة والصناعـ ـ ــة.

• القس ــم
قس ــم مكافحـ ـ ـ ــة غس ــل األموال وتمويـ ـ ـ ـ ــل اإلرهاب المنش ــأ بقرار وزير التجارة و الصناعة رقم  95لسنة 2019
بإدارة ش ــؤون الش ــركات بوزارة الجارة والصناعة.

• الوح ــدة
وحدة المعلوم ــات الماليـ ـ ــة المنشأة بموجب المادة  31مـ ــن القان ــون .

• السلطـ ــة المختص ـ ــة
أي سلط ـ ــة عامـ ــة منوط بها مسؤوليــات محددة لمكافحـ ــة غسـ ــل األموال و تمويـ ـ ــل اإلرهاب.

• الجه ـ ــة (الجهــات) الخاضعـ ــة
مدقق ــو الحس ــابات وتج ــار المع ــادن الثمين ــة أو األحج ــار الكريم ــة ومقدم ــو خدم ــات الصنادي ــق االستئماني ـ ـ ــة
والشـ ــركات مت ــى باش ــروا األنشط ـ ــة المنص ــوص عليه ـ ــا بالم ــادة األول ــى م ـ ــن القان ـ ــون .

• مسـ ــؤول االلتـ ــزام
موظ ــف يعم ــل ف ــي الجهة الخاضعة يتولى إدارة التزامها بمتطلبات مكافحة غس ــل األموال و تمويل اإلرهاب
ال ــواردة بالقان ــون و الئحت ــه التنفيذية و قواعد مكافحة غس ــل األموال و تمويل اإلره ــاب  ،و يقوم على وجه
الخصوص بإعداد ورفـ ــع تقار ي ـ ــر االشتبـ ـ ــاه إلى الوحـ ـ ــدة.

• اإلدارة العلي ـ ــا
كل ش ــخص طبيعي أو هيئة إدارية بالجهة الخاضعة  ،تكون له س ــلطة اتخاذ القرارات التي تتصل بتس ــيير الجهة
الخاضع ـ ــة و االشراف و الرقابـ ـ ــة عليه ــا.

الهـ ــدف
ته ــدف اإلرش ــادات الخاص ــة بإع ــداد تقر ي ــر المراجع ــة المس ــتقلة إل ــى مس ــاعدة الجه ــات الخاضع ــة ف ــي تنفيذ
التزاماته ــا المتمثل ــة ف ــي إج ــراء تقييم و مراجعة و اختبار بش ــكل مس ــتمر وعلى نحو مناس ــب؛ بغ ــرض التأكد من
م ــدى االلت ــزام بالسياس ــات المطبق ــة لديه ــا و كفايته ــا لتحقي ــق متطلب ــات مكافح ــة غس ــل األم ــوال و تموي ــل
االره ــاب عل ــى النح ــو ّ
المبي ــن ف ــي قرار وز ي ــر التج ــارة والصناعة رق ــم ( )48لس ــنة  2020بإص ــدار قواع ــد التزامات
مدقق ــي الحس ــابات القانونيي ــن و تج ــار المع ــادن الثمين ــة أو األحج ــار الكريم ــة و مقدم ــي خدم ــات الصنادي ــق
االس ــتئمانية و الش ــركات بمتطلب ــات مكافح ــة غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب ( المش ــار إليها الحق ــا في هذا
الدلي ــل بقواع ــد االلتزامات).

الخلفي ــة
ّ
يتوج ــب عل ــى الجه ــة الخاضع ــة ،إع ــداد برنام ــج إلختب ــار نظ ــام مكافح ــة غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب،
ّ
ين ــص عل ــى مراجع ــة وفح ــص م ــدى التزامه ــا بالسياس ــات واإلج ــراءات واألنظمة والضواب ــط الخاص ــة بمكافحة
غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلرهاب.
نص ــت الم ــادة ( )6م ــن الالئح ــة التنفيذي ــة لقانون مكافحة غس ــل األم ــوال وتمويل اإلرهاب الص ــادرة بموجب
ق ــرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )41لس ــنة  ،2019عل ــى أن ــه تض ــع المؤسس ــات المالي ــة واألعم ــال والمه ــن غير
المالي ــة المح ــددة ،المش ــار إليها في هذا الدلي ــل بالجهات الخاضعة ،برامج لمكافحة غس ــل األموال وتمويل
اإلره ــاب تتضم ــن السياس ــات واإلج ــراءات والضوابط الالزمة لذل ــك ،على نحو يراعي المخاط ــر وحجم األعمال،
وتش ــمل هذه البرام ــج ما يلي:
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وحدة تدقيق مستقلة الختبار نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

و بن ــاء عل ــى الم ــادة ( )8البن ــد ( )5م ــن قواع ــد االلتزام ــات ،يج ــب أن يش ــتمل برنام ــج مكافح ــة غس ــل األم ــوال
وتموي ــل اإلره ــاب عل ــى وح ــدة تدقيق مس ــتقلة إلج ــراء تقييم ومراجع ــة واختبار مس ــتمرين ومناس ــبين ،بغرض
التأكــد م ــن م ــدى االلتزام بالسياس ــات.
واس ــتنادا إل ــى مقتضي ــات الم ــادة  13م ــن القواعد ،يجب عل ــى الجهة الخاضع ــة تطبيق برنامج مكافحة غس ــل
األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب على كافة الفروع والش ــركات التابعة الت ــي تمتلك أغلبية فيها ف ــي الدولة أو في
ٌ
الخ ــارج ،وأن تضم ــن ه ــذا البرنامج ،باإلضاف ــة إلى اإلجراءات المنصوص عليها في الم ــادة  8من القواعد ما يلي:
توفي ــر المعلوم ــات الالزم ــة لمس ــؤولي االلت ــزام والتدقي ــق ومكافح ــة غس ــل األم ــوال وتموي ــل
ـة ،بش ــأن العم ــاء والحس ــابات والمعام ــات م ــن الف ــروع
اإلره ــاب عل ــى مس ــتوى المجموع ــة المالي ـ ً
والش ــركات التابع ــة ،عندم ــا يكــون ذل ــك ضرور ي ــا ألغ ــراض مكافح ــة غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب ،بم ــا
يش ــمل المعلوم ــات والتحلي ــات ع ــن المعام ــات واألنش ــطة الت ــي تب ــدو غي ــر اعتيادي ــة أو مش ــبوهة،
وتقار ي ــر االش ــتباه ،ومعلوماته ــا األساس ــية أو م ــا يفي ــد تقدي ــم ب ــاغ ع ــن معامل ــة مش ــبوهة.
وتقتض ــي المراجع ــة المس ــتقلة والفح ــص الذي تقوم ب ــه الجهة الخاضع ــة لقياس مدى التزامها بالسياس ــات
واإلج ــراءات واألنظم ــة والضوابط ما يلي:
4
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1.توفي ــر الم ــوارد المناس ــبة الت ــي تس ــمح له ــا بمراجع ــة وفح ــص م ــدى التزامه ــا بالسياس ــات واإلج ــراءات
واألنظم ــة والضواب ــط الخاص ــة بالمكافح ــة ،عل ــى أن تت ــم ه ــذه العملي ــة مرة كل س ــنتين من قب ــل وحدة
التدقي ــق الداخلي ــة به ــا أو م ــن قب ــل مس ــؤول الت ــزام ل ــدى أي ف ــرع آخر للجه ــة الخاضع ــة .ويج ــوز أن تتم
المراجع ــة م ــن قبل مدقق خارجي أو من قبل ش ــخص يتمتع بالكفاءة والمؤه ــات ،والمهارات المهنية،
والنزاهة ،واالس ــتقاللية.
•مالحظ ــة :يش ــمل الفحص على س ــبيل المث ــال تحديد عدد م ــن ّ
العينات المقتطفة م ــن برنامج المكافحة
المعتم ــد ل ــدى الجه ــة الخاضع ــة لتت ــم مراجعته ــا ،والتح ـ ّـري ع ــن الموظفي ــن ،وآلي ــة إع ــداد الس ــجالت
وحفظها ،واإلش ــراف المس ـ ّ
ـتمر عل ــى العمالء.
.2

إعداد وحفظ السجالت الخاصة بنتائج المراجعة والفحص المستقلين.
وتراع ــي الجه ــة الخاضع ــة اتخ ــاذ م ــا يل ــزم للقي ــام بإج ــراء المراجع ــة واالختب ــار المنصوص عليهم ــا بالبند ()5
م ــن الم ــادة ( )8وأن تق ــدم م ــا يفي ــد ذل ــك إلى القس ــم بحل ــول تار ي ــخ  31يولي ــو  2021وكل س ــنتين بعد
ه ــذا التاريخ.
مس ــؤولية اإلدارة العلي ــا بموج ــب الم ــادة ( )15م ــن قواع ــد مكافح ــة غس ــل األم ــوال
وتمويل اإلرهاب.
يجب على اإلدارة العليا أن تضمن على األخص ما يلي:
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إج ــراء مراجع ــة واختب ــار مس ــتقلين للتأكــد م ــن م ــدى االلت ــزام بالسياس ــات المطبق ــة لدى الجه ــة الخاضعة
وتقييمه ــا ومراجعته ــا وفق ــا لألحــكام المنص ــوص عليه ــا بالم ــادة  8من قواع ــد االلتزامات.

كم ــا أن ــه طبق ــا للم ــادة  23من قواع ــد االلتزامات ،فإنه يج ــب أن يتضمن التقرير الس ــنوي الذي يعده مس ــؤول
االلت ــزام ل ــإدارة العلي ــا حول مس ــائل مكافحة غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلرهاب ،التنصي ــص على النتائ ــج المنبثقة
ع ــن مراجع ــات التدقي ــق أو ضمان الج ــودة المتصلة بالسياس ــات لدى الجه ــة الخاضعة.
وعل ــى اإلدارة العلي ــا أن تتخ ــذ بش ــكل منتظ ــم وف ــي الوق ــت المناس ــب ،التدابي ــر ًالمعقول ــة والكفيل ــة بمعالجة
أوج ــه القص ــور الت ــي يحددها مس ــؤول االلت ــزام بالتقارير الت ــي يرفعها إليها دور ي ــا أو ً
بناء عل ــى طلبها ،بما في
ذل ــك اعتم ــاد ًخط ــة عم ــل لمعالجته ــا ،وبم ــا يس ــمح له ــا بالقي ــام بمتطلب ــات مكافحة غس ــل األم ــوال وتمويل
اإلره ــاب وفق ــا ألحــكام القان ــون والالئح ــة وقواع ــد االلتزام ــات (المادة  16م ــن قواع ــد االلتزامات).
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مدة التغطية
يج ــب إنج ــاز المراجع ــة المس ــتقلة لمكافح ــة غس ــل األم ــوال وتموي ــل ًاإلره ــاب م ــرة عل ــى األق ــل خ ــال الفت ــرة
الممت ــدة م ــن  1يولي ــو  2019إل ــى  31يولي ــو  2021وكل س ــنتين ب ــدءا م ــن ه ــذا التار ي ــخ.

الموعد النهائي لتقديم التقرير
يتعي ــن عل ــى الجه ــات الخاضعة تقديم نس ــخة ع ــن تقرير المراجعة المس ــتقلة إل ــى وزارة التج ــارة والصناعة في
ُ
موع ــد أقص ــاه  31يولي ــو  2021عب ــر البر ي ــد اإللكترون ــي للقس ــم( .يراج ــع التعميم رقم ( )7لس ــنة  2020بش ــأن
تنفي ــذ قواع ــد التزام ــات مدقق ــي الحس ــابات القانونيي ــن وتج ــار المع ــادن الثمين ــة أو األحج ــار الكريم ــة ومقدمي
خدم ــات الصنادي ــق اإلس ــتئمانية والش ــركات بمتطلبات مكافحة غس ــل األم ــوال وتمويل اإلرهاب المنش ــور على
الموق ــع االلكترون ــي لصفح ــة قس ــم مكافح ــة غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب – اإلط ــار القانون ــي الدول ــي
والوطن ــي  -التعاميم).

عدم اكتمال التقرير
ُ
يطلب من الجهات الخاضع ــة إعادة تقدي ــم التقر ي ــر في حال عدم اكتمال ــه أو غياب عناصر أساسيـ ــة في ــه.

ُ
أهلية الشخص المراجع
والخبرات:
المهارات والمعارف
ّ
يج ــب عل ــى الش ــخص الذي يتول ــى المراجع ــة أن يتمتع بالكف ــاءة والمؤهالت المهني ــة وبالمه ــارات والمعارف
ّ
والخب ــرات الخاص ــة بمكافح ــة غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب ،وأن يكــون من المختصي ــن في المج ــال .ويتعين
ُ
راج ــع المس ــتقل تنفي ــذ المراجعة بمه ــارة ،ورعاي ــة ،وبذل العناي ــة الواجبة.
عل ــى الم ِ

ُ
راجع
استقاللية الم ِ
ّ
المراج ــع أو الش ــخص المعني ،بالنزاهة واالس ــتقاللية ع ــن الوظيفة قيد المراجعة ،والقس ــم أو
يج ــب أن يتمت ــع
ِ
اإلدارة أو الوحدة في الشرك ـ ــة التي يتـ ــم فيها أداء تلك الوظيف ـ ــة.
والمراجعين المس ــتقلين ضمان ع ــدم وجود أي نزاع قائ ــم أو محتمل أو تضارب
ويج ــب عل ــى الجه ــات الخاضعة
ِ
ُ
مصالـ ــح .وف ــي حال ح ــدوث أي تضارب ،يتعين على المراجع المس ــتقل االمتناع عن إجراء المراجع ـ ــة.
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من الشخص المسؤول عن أداء المراجعة المستقلة؟
يق ــوم بذل ــك وح ــدة تدقيق داخلية أو المدق ــق الداخلي للجهة الخاضع ــة ،أو أخصائي المخاطر ،أو المستش ــار،
أو مس ــؤول االلت ــزام لدى أي فرع آخر لتلك الجه ـ ــة.
كم ــا يج ــوز أن تت ــم المراجع ــة و االختبار من قبل مدقق خارجي أو من قبل ش ــخص يتمتع بالكفاءة و المؤهالت
و المه ــارات المهني ــة الالزم ــة و النزاهة و االس ــتقاللية (المادة  8من قواعد مكافحة غس ــل األموال و تمويل
اإلرهاب).

ما هي مسؤوليات االدارة العليا عند اختيار مدقق خارجي ؟
ـتقلة ،النظر
المراجعة المس ـ
ً
يتعي ــن عل ــى اإلدارة العلي ــا أو لجن ــة التدقيق عن ــد االتفاق مع ّمدقق خارج ــي إلعداد ّ
ف ــي اس ــتقاللية المدق ــق ،وتذكي ــره صراح ــة ب ــأن المراجع ــة تت ــم بصفت ــه مراج ــع مس ــتقل ولي ــس مدقق ــا لدى
الجه ــة الخاضع ــة ،وأن عمليـ ــة المراجع ـ ــة غير مرتبطة بعملية التدقيـ ــق.

نطاق تقرير المراجعة المستقلة
طبق ــا للفق ــرة  3م ــن الم ــادة  8م ــن قواع ــد مكافحة غس ــل األم ــوال وتمويل اإلره ــاب "يش ــمل االختبار على
األخ ــص ،برنام ــج مكافح ــة غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب و إج ــراءات التح ــري ع ــن الموظفي ــن و مس ــك
الس ــجالت و االحتف ــاظ به ــا و الرقابـ ــة المس ــتمرة عل ــى العم ــاء".
ّ
وعلى نحو عملي ،فإن نطاق المراجع ــة المستقل ــة يشم ــل المسائل التالي ــة على األقــل:
1.المس ــتوى الع ــام للنزاه ــة والفعالية لبرنام ــج الجهة الخاضعة الخ ــاص باالمتثال لمتطلبات مكافحة غس ــل
األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب كم ــا وردت بالقان ــون والئحت ــه التنفيذي ــة و قواع ــد االلتزام ــات ،ويش ــمل ذل ــك
السياس ــات واالج ــراءات واألنظم ــة والضوابط.
ّ
2.النزاه ــة والدق ــة في إدارة أنظمة المعلومات المس ــتخدمة في برنامج االمتثال لقواعد مكافحة غس ــل
األموال وتموي ــل اإلرهاب.
3.دق ــة ونوعي ــة ونط ــاق ووتي ــرة عملي ــة التقيي ــم الخاصة بمكافحة غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلرهاب لدى
الجه ــة الخاضع ــة ،ومنها التقييم الموث ــق لمخاطر األعمال ،ومنهجية تقيي ــم التهديدات ،ووصف مخاطر
عالقات العمـل.
4.تطبي ــق تدابي ــر العناي ــة الواجب ــة بما يش ــمل برام ــج تحديد هوية العميل بش ــكل يتناس ــب مع وص ــف المخاطر
الخ ــاص ب ــه والمس ــتفيد الحقيق ــي من ــه باس ــتخدام المعلوم ــات ذات الصل ــة أو البيان ــات المس ــتمدة م ــن
مصدر موثـ ــوق.
5.ج ــدوى إج ــراءات العناية الواجبة (والعناية الواجبة المش ــددة) ،والسياس ــات واإلج ــراءات واآلليات وما إذا
كانت تمتثل للمتطلبات الرقابيـ ــة الداخليــة وذات الصل ــة.
ّ
6.ج ــدوى التدابي ــر المعتم ــدة للحد م ــن المخاطر المتصلة بإنش ــاء عالقات العمل مع األش ــخاص السياس ــيين
ممثلي المخاطر وأفراد عائالتهـ ــم وش ــركائهم والحفاظ عليهـ ــا.
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7.جدوى إجراءات العناي ــة الواجب ــة التي يت ــم تنفيذها على مصادر أموال العمالء وثرواتهــم.
8.مس ــتوى التحقي ــق ف ــي األم ــوال ال ــواردة إلى حس ــاب الجه ــة الخاضعة وغيره ــا ،والمتصل ــة بمعامالت
العمي ــل الرتباطه ــا بمخاطر غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلرهاب.
9.مراجع ــات ملف ــات العمي ــل والفحص الذي يتم تنفيذه لتقييم مس ــتوى االلتزام بالفص ــل الرابع من قواعد
مكافح ــة غس ــل األموال وتمويل اإلرهاب (التع ــرف على العمالء والتدابي ــر المتخذة من قبلهم).
	10.ج ــدوى برام ــج اإلش ــراف والرقابة المس ــتمرة لدى الجهة الخاضعة ،ومنها مس ــتوى فح ــص المعامالت،
م ــع التش ــديد عل ــى العملي ــات عالي ــة المخاط ــر (المنتج ــات ،والخدم ــات ،والعم ــاء ،و دوائ ــر االختص ــاص )
والتح ـ ّـري ع ــن العم ــاء والمعامالت والحس ــابات.
	11.ج ــدوى و فعالي ــة عملي ــات فح ــص أس ــماء العم ــاء وع ــدم التعام ــل مع ش ــخص أو كيان م ــدرج بقائمة
العقوب ــات  ،ويش ــمل ذل ــك اإلخط ــارات ال ــواردة م ــن خدم ــة ( )RSS Feedوالص ــادرة ع ــن اللجن ــة الوطنية
لمكافح ــة اإلره ــاب و تطبي ــق منظومة الجزاءات المالية المس ــتهدفة ذات الصل ــة باإلرهاب و منع تمويله
و من ــع تمويل انتش ــار أس ــلحة الدمار الش ــامل .
	12.تقيي ــم مجم ــل العملي ــات المش ــبوهة واإلبالغ عنها ،ويش ــمل ذلك مراجع ــة تقارير العمليات المش ــبوهة
الداخلي ــة والخارجي ــة لتحدي ــد مدى دقتها وتوقيتها ومدى اكتمالها وفعالية سياس ــات الجهة الخاضعة
بشكل عام.
	ّ 13.
التحري عن األفراد من فئة االشخاص السياسين ممثلي المخاطر وتطبيق إجراءات "إعرف عميلك".
	14.مراجع ــة البرنام ــج التدريب ــي الخ ــاص بمكافح ــة غس ــل األم ــوال وتموي ــل االره ــاب لتحدي ــد مدى ش ــموليته
وفعاليت ــه ،ويش ــمل ذل ــك مراجع ــة دق ــة الم ــواد وج ــدول التدريب ــات ،ومراقب ــة الحضور.
ّ
	15.اط ــاع الجه ــة الخاضعة على اإلرش ــادات الصادرة عن وزارة التجارة والصناع ــة ،أو اللجنة الوطنية لمكافحة
غس ــل األموال وتمويل االرهاب ،أو الوحدة ،أو الس ــلطة المختصة ،وقيامها بتطبيق اإلجراءات المناس ــبة.
	16.تقيي ــم الجه ــود اإلدار ي ــة الهادف ــة إل ــى تحدي ــد مواض ــع القص ــور المش ــار إليه ــا ف ــي عملي ــات الفحص أو
التدقي ــق أو المراجع ــات الرقابية الس ــابقة وس ــبل معالجتها واإلجراءات المتخ ــذة لتصحيحها ،وترويج ثقافة
االمتث ــال لمكافح ــة غس ــل األم ــوال وتمويل االره ــاب ضمن الجه ــة الخاضعة.
ّ
	17.اإلثبات الموثق إلجراءات االلتزام بالمتطلبات الرقابية وحفظ السجالت.
	18.الت ــزام الموظفي ــن بالسياس ــات واالج ــراءات والعمليات الخاصة بمكافحة غس ــل األم ــوال وتمويل اإلرهاب
ّ
المتبع ــة لدى الجه ــة الخاضعة.
ً
ُ
راج ــع المس ــتقل مهم ــة نظ ــرا لطبيع ــة الجه ــة الخاضع ــة ومس ــتوى
	19.أي مس ــائل أخ ــرى يعتبره ــا الم ِ
ودرجـة تعقيدهـا.

محتوى التقرير
يج ــب أن يش ــتمل التقر ي ــر عل ــى المس ــتندات الداعم ــة واالس ــتنتاجات المس ــتخلصة فيم ــا يتعل ــق بفعالي ــة برنام ــج
مكافح ــة غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب ،والتوصي ــات والمقترحات الكفيل ــة بضمان اس ــتمرارية الت ــزام الجهة
الخاضع ــة بقواع ــد المكافحة والتش ــريعات أو األنظمة األخرى ذات الصلة .كما يجب أن تش ــمل التقارير المكتوبة
نتائ ــج الفح ــص (مث ــل نس ــبة ملف ــات العميل المراجع ــة ،ومص ــادر األموال والث ــروات ،وملف ــات الموظفي ــن ،إلخ)،
والتوصي ــات الهادفـ ــة إلى إجراء التحس ــينات بحس ــب مقتض ــى الحال.
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نتائ ــج التقر يـ ــر
ّ
يتعي ــن عل ــى اإلدارة العلي ــا ف ــي ح ــال حددت المراجع ــة المس ــتقلة أي نتائج أو أوج ــه قصور أوتوصيات ،دراس ــة
المس ــائل المح ــددة وتولي مس ــؤولية المعالجة المناس ــبة واإلنجاز ضم ــن المواعيد المتفق عليه ــا .كما يتعين
تضمي ــن ذلك ف ــي التقرير.

الخالصة والتصنيف
ً
يج ــب أن يش ــمل تقر ي ــر المراجعة المس ــتقلة ،ملخصا ع ــن عملية المراجع ــة وتقييم إطار العم ــل الكامل لمكافحة
غس ــل األموال وتموي ــل اإلرهاب في الجه ــة الخاضعة.
ّ
ويج ــب تقدي ــم التصني ــف المفص ــل والمجم ــل لضواب ــط مكافح ــة غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب م ــن خ ــال
اس ــتخدام التصني ــف المرتكــز عل ــى المعايي ــر التاليـ ــة( :جي ــد ،مقب ــول ،يحت ــاج إل ــى التحس ــين ،أو ناق ــص).

المسؤولي ــة والمحاسب ــة
ُ
راج ــع المس ــتقل ف ــي الجهة الخاضعة ،مس ــؤولية إج ــراء التقييم والمراجع ــة واالختبار
تتول ــى اإلدارة العلي ــا والم ِ
المس ــتمرين والمناس ــبين في هذه األخيرة؛ وذلك بغرض التأكد من مدى االلتزام بالسياس ــات هذا ويخضع كل
منهما للمحاس ــبة لضمان تنفيذ المراجعة المس ــتقلة بحس ــب القواعد واإلرش ــادات ذات الصلة.

حفظ السجالت
ً
اس ــتنادا إل ــى الم ــادة  88م ــن قواعد االلتزام ــات ،فإنه ينبغي على الجه ــة الخاضعة االحتفاظ بجميع الس ــجالت
والمس ــتندات والوثائ ــق والبيان ــات لجميع المعامالت والعمليات المحلية والدولية ،وذلك لمدة عش ــر س ــنوات
على األقل من تاريخ انتهاء المعامل ـ ــة أو العملي ـ ــة.
ّ
ّ
ّ
ويتعي ــن حف ــظ كاف ــة ّاتفاقي ــات التعاق ــد ،ومدون ــات العمل ،وفح ــص العين ــات ،وغيرها م ــن الس ــجالت المتصلة
بالمراجع ــة لم ــدة ال تقل عن عش ــر س ــنوات.

طريقة التقديم
يج ــب تقدي ــم التقار ي ــر عب ــر البر ي ــد االلكترون ــي لقس ــم مكافحة غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلرهاب بإدارة ش ــؤون
الش ــركات في ال ــوزارة.

التواصل
لمز ي ــد من االستفسارات بشأن الموضوع أعاله ،يرجى التواص ــل عب ــر البر ي ــد االلكتروني اآلتي:
control.aml@moci.gov.qa
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الملحــق ( – )1اإلق ـ ــرار

(تت ـ ــم تعبئـ ـ ــة الملحـ ــق مــن قب ــل المراج ـ ــع)

ّ
المراجع المستقل
اسم
ِ

.......................................................................................................

ُ
ّ
المسمى الوظيفي ودور المراجع

.......................................................................................................

ّ
المسمى الوظيفي واسم الشركة

.......................................................................................................

ً
(فــي حال إجراء المراجعـ ــة داخليا)

(في حال إجراء المراجعة من قبل شركة خارجية)

ُ
راجع في مجال
مهارات ومعارف وخبرات الم ِ
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

.......................................................................................................

ُ
راجع
التأكيد على استقاللية الم ِ

.......................................................................................................

التأكيد على مراعاة أحكام الدليل اإلرشادي
الخاص بالمراجعة المستقلة

.......................................................................................................

تاريخ بدء المراجعة

.................................\ ......................\ ..................................

تاريخ اختتام المراجعة

.................................\ ......................\ ..................................

تاريخ إنجاز تقرير المراجعة المستقلة
وتقديمه إلى اإلدارة العليا في الشركة

.................................\ ......................\ ..................................

ُ
راجع المستقل
إقرار من الم ِ
أقر أنا الموقع أدناه السيد........................................................................................................................................................ /
المس ــمى الوظيف ــي  ..................................................................................................عل ــى أنن ــي قم ــت بإج ــراء المراجعة
المس ــتقلة بكام ــل النزاه ــة و االس ــتقاللية و أنن ــي عل ــى عل ــم ب ــأن قس ــم مكافحة غس ــل األم ــوال و تمويل
اإلره ــاب ب ــوزارة التج ــارة والصناع ــة س ــيتعمد عل ــى نتائ ــج ه ــذه المراجع ــة ف ــي تقييم ــه لم ــدى امتث ــال الجه ــة
الخاضع ــة لمتطلب ــات مكافح ــة غس ــل األم ــوال و تموي ــل االرهاب .
ُ
راجع ..................................................
توقيع الم ِ
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التاريخ ....................\......\................
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