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1.1 اإلطار العام للدليل:

يــة وخاصــة الشــركات التــي تقــوم علــى المســؤولية المحــدودة للشــركاء، والصناديــق  لــت الشــركات التجار
ّ
يخيــا، مث تقليديــا وتار

االســتئمانية األطــر القانونيــة التــي تســمح بممارســة األنشــطة االقتصاديــة وتحقيــق االســتثمارات المشــروعة. غيــر أّن التجربــة 
يــة والصناديــق االســتئمانية،  يــغ واالنحــراف عــن األهــداف والغايــات األصليــة والمشــروعة للشــركات التجار أثبتــت أنــه قــد يقــع الز
ــره مــن األنشــطة  ــات تســهيل غســل األمــوال وغي ــة إلــى أدوات يســتعملها المجرمــون لغاي ــاكل القانوني فتنقلــب هــذه الهي

يبــي والســرقة وغيرهــا1 . االجراميــة مثــل الفســاد والتهــرب الضر

وقــد ســاهمت الضوابــط والّسياســات واإلجــراءات التــي وضعتهــا المؤّسســات الماليــة بهــدف الكشــف عــن عمليــات غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، فــي إعــراض المجرميــن وغاســلي األمــوال عــن اتبــاع القنــوات الماليــة التقليديــة )النظــام المصرفــي( 
واالنصــراف نحــو الشــركات والصناديــق االســتئمانية بهــدف اســتعمالها كأدوات مبتكــرة للتعتيــم وإخفــاء المصــدر اإلجرامــي 

لألمــوال التــي بحوزتهــم.

يــة التــي ال تهــدف إلــى ممارســة أنشــطة اقتصاديــة مشــروعة مــن طــرف  فبــرزت تبعــا لذلــك أصنــاف مــن الشــركات التجار
الراغبيــن فــي وضــع مســاهماتهم ومجهودهــم وأموالهــم فــي إطــار مشــروع  )الشــركاء(  مجموعــة مــن األشــخاص 
مشــترك، وإنمــا إلــى تمكيــن المجرميــن وغاســلي األمــوال مــن أدوات تســمح بالتمويــه وإخفــاء المنشــأ اإلجرامــي لألمــوال، 

ــركات نذكــر:
ّ

قبــل إدماجهــا فــي النظــام المالــي. ومــن أمثلــة هــذه الش

هــا كيــان قانونــّي( ولكــن . 1
ّ
ّيــة أو الوهمّيــة Shell companies وهــي شــركات تــّم تأسيســها )أي أن الشــركات الصور

ــركات 
ّ

فيــن2 . ويمكــن إنشــاء الش
ّ
يــة أو موظ ة أو أصــول كبيــرة أو أنشــطة أو أعمــال جار

ّ
ليســت لهــا عملّيــات مســتقل

ّيــة باعتمــاد أشــكال مختلفــة مــن هيــكل الملكيــة وبمســاهمة شــركاء منتميــن إلــى دول مختلفــة. الصور

الشــركات الواجهــة Front companies وهــي شــركات تعمــل بشــكل تــاّم وكامــل وتتمتــع بكافــة خصائــص ومظاهــر . 2
الشــركة التــي تباشــر نشــاطا مشــروعا ولكنهــا تعمــل أيضــا كتغطيــة لنشــاط غيــر مشــروع. ويتــّم اســتعمال شــركات 
الواجهــة فــي عمليــات غســل األمــوال مــن خــال خلــط ومــزج العائــدات اإلجراميــة بمداخيــل األنشــطة المشــروعة التــي 
تمارســها الشــركات المذكــورة، وإثــر ذلــك يقــع إيــداع األمــوال بالحســاب البنكــي للشــركة ليقــع اســتعمالها مــن طــرف 

ــل األمــوال لفائــدة المســتفيد الحقيقــي.  يــف وهميــة بغــرض تحوي المســتفيد الحقيقــي أو يقــع خــاص مصار

خبراتهــم  مــن  االســتفادة  يمكــن  مهنيّيــن  بخدمــات  االســتعانة  إلــى  األمــوال  وغاســلي  المجرميــن  حاجــة  بــرزت  ثــّم 
ية المعتــرف بــه لبعــض المهــن القانونيــة( والســمعة  ومعارفهــم وكذلــك وضعهــم المهنــي )وخاصــة مبــدأ الســر
الجيــدة التــي يتمتعــون بهــا فــي بعــض األحيــان، قصــد تصميــم وتنفيــذ مخططــات غســل األمــوال القائمــة علــى إســاءة 
اســتعمال الشــركات والصناديــق االســتئمانية. وتتفــاوت درجــة ضلــوع هــؤالء المهنييــن فــي المســاعدة علــى وضــع 
وتنفيــذ مخططــات غســل األمــوال وإخفــاء المتحصــات االجراميــة، فقــد ينخرطــون فــي هــذه المخططــات عــن درايــة وعــن 

قصــد أو بــدون علمهــم.

يــادة علــى  وقــد أّدت هــذه المخــاوف إلــى توســيع مجــال أنظمــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، ليشــمل ز
طــات غســل األمــوال 

ّ
المؤّسســات المالّيــة، بعــض المهنّييــن الذيــن يمكــن االســتعانة بهــم فــي تصميــم وتنفيــذ مخط

ــركات والصناديــق االســتئمانّية، مثــل المحاســبين والمحاميــن ومقدمــي خدمــات
ّ

القائمــة علــى إســاءة اســتعمال الش

1.  FATF, the misuse of corporate vehicles including trust and company service providers, October 2006, p. 1-2.
2.  A shell company is an incorporated company with no independent operations, significant assets, ongoing business activities, or 
employees, Guidance for a risk-based approach, Trust and company service providers, FATF, June 2019, p9  
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الصناديــق االســتئمانية والشــركات. فتــّم خــال ســنة 2003 تعديــل توصيــات مجموعــة العمــل المالــي لتشــمل فئــة األعمــال 
والمهــن غيــر الماليــة المحــددة مثــل المحاميــن والمحاســبين والموثقيــن ومقدمــي خدمــات الصناديق االســتئمانية والشــركات. 

وقــد تزايــدت هــذه المخــاوف خاّصــة فــي ظــل الّســهولة والمرونــة الكبيــرة التــي أصبحــت بعــض الــّدول أو دوائــر االختصــاص 
ــركات والصناديــق االســتئمانية. كمــا أبــرزت عديــد الدراســات المرجعيــة الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة 

ّ
 الش

ّ
رهــا إلنشــاء وحــل

ّ
توف

ذات الصلــة3  أن ممارســي مهنــة تقديــم خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات الذيــن يســاهمون فــي إنشــاء و/أو 
إدارة الكيانــات القانونيــة قــد يكونــون عرضــة بشــكل خــاص إلســاءة االســتخدام واالســتغال بــل وحتــى للتجنيــد المســتهدف 
ــل اإلرهــاب، وذلــك مــن خــال  ــة الضالعــة فــي غســل األمــوال وتموي والمقصــود مــن طــرف المجرميــن والمنظمــات االجرامي
تأســيس أو تســجيل شــركات أو كيانــات قانونيــة يكــون هدفهــا تســهيل الوصــول إلــى المؤسســات الماليــة وقطــاع الخدمــات 
ــة الوســطاء أو همــزة  ــة يكــون مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات بمثاب الماليــة عمومــا. فــي هــذه الحال

الوصــل التــي تلعــب دور إتاحــة النفــاذ للنظــام المالــي لفائــدة المجرميــن والمنظمــات اإلجراميــة.

وفــي بعــض الحــاالت، يســاعد مقدمــو خدمــات الشــركات والصناديــق االســتئمانية المجرميــن والمنظمــات االجراميــة علــى بلــوغ 
أهدافهــم المتمثلــة فــي النفــاذ للنظــام المالــي وكســر الروابــط بيــن األمــوال والنشــاط االجرامــي، مــن دون قصــد، عندمــا ال 
يقومــون بتنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة المطلوبــة تجــاه العمــاء. وقــد يعــزى ذلــك إلــى نقــص فــي المعرفــة أو الخبــرة الكافيــة 
فيمــا يتعلــق بمتطلبــات نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وعــدم اإللمــام بطبيعــة أنشــطة الشــركة أو هيــاكل 
الكيانــات القانونيــة المــراد إنشــاؤها وإدارتهــا واالفتقــار ألنظمــة معلوماتيــة مائمــة قــد تســمح بالكشــف عــن أنشــطة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

لــذا ألزمــت مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( الــدول بفــرض التزامــات علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات 
لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب عنــد قيامهــم بإعــداد العمليــات أو تنفيذهــا لمصلحــة عميــل فيمــا يتعلق باألنشــطة 

الــواردة فــي التوصيــة 22 مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي وهــي:

ية في تكوين الشركات.	  العمل كوكيل لألشخاص االعتبار
العمــل )أو الترتيــب لشــخص آخــر للعمــل( كمديــر أو ســكرتير لشــركة أو كشــريك فــي شــركة تضامــن أو منصــب مماثــل لــه 	 

يــة أخــرى. عاقــة بأشــخاص اعتبار
توفيــر مكتــب مســجل أو عنــوان عمــل أو مقــر إقامــة أو عنــوان للمراســات أو عنــوان إداري لشــركة أو شــركة تضامــن 	 

أو أي شــخص اعتبــاري أو ترتيــب قانونــي آخــر.
العمــل )أو الترتيــب لشــخص آخــر للعمــل( كوصــي لصنــدوق اســتئماني مباشــر أو تأديــة وظيفــة مماثلــة لصالــح شــكل آخــر 	 

مــن أشــكال الترتيبــات القانونيــة.
العمل )أو الترتيب لشخص آخر للعمل( كحامل أسهم اسمي لمصلحة شخص آخر.	 

ويتمثــل القاســم المشــترك بيــن مختلــف األنشــطة المذكــورة أعــاه فــي أنهــا تمثــل مخاطــر مرتفعــة مــن حيــث إمكانيــة 
إســاءة االســتعمال لغايــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وهــو مــا ٌيبــرر خضــوع مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية 

والشــركات لمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب عنــد القيــام بهــا.

يــر التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتمويــل انتشــار التســلح لدولــة قطــر لســنة  وقــد جــاء فــي تقر
42019  أنــه يمكــن اســتغال دولــة قطــر إمــا مــن خــال مرتكبــي األنشــطة غيــر المشــروعة الذيــن يســعون الــى إنشــاء شــركات 
تغطيــة أو وهميــة فــي قطــر مــن خــال مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات أو مــن خــال مرتكبــي األنشــطة 
يــك األمــوال عبــر  غيــر المشــروعة الذيــن يســتخدمون شــركات وهميــة أو شــركات تغطيــة لفتــح حســابات مصرفيــة أو تحر
يــر التقييــم الوطنــي الــى ضبــط مؤشــر مخاطــر قطــاع مقدمــي خدمــات الصناديــق  يــة. وانتهــى تقر المؤسســات الماليــة القطر

.
ً
االســتئمانية والشــركات فــي مســتوى مرتفــع نســبيا

3. Money laundering using trust and company service providers, Financial action task force/ OECD/ Caribbean/ Financial action 
task force, October 2010, Money Laundering and terrorist Financing Vulnerabilities of legal professionals, FATF, JUNE 2013 , and 
Professional Money Laundering, FATF, July 2018.  

ير التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل لدولة قطر ديسمبر 2019 4. تقر
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كمــا أعــدت وزارة التجــارة والصناعــة فــي ســنة 2020 التقييــم القطاعــي لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لألعمــال 
يــر الــى تصنيــف مخاطــر مقدمــي خدمــات الصناديــق  والمهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضعــة لرقابتهــا واشــرافها، وانتهــى التقر
 وهــو مــا يعكــس مواطــن الضعــف المرتبطــة خاصــة بالشــفافية بمــا فــي 

ً
االســتئمانية والشــركات علــى أنهــا مرتفعــة نســبيا

ذلــك تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي.

1.2 الغرض من الدليل:

يهــدف هــذا الدليــل إلــى اســتعراض وتوضيــح التزامــات مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية و الشــركات بمتطلبات مكافحة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بموجــب القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب كمــا تــم تعديــل بعــض أحكامــه بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2021 وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )41( 
لســنة 2019 بإصــدار الائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب كمــا تــم تعديــل بعــض أحكامهــا 
ــر التجــارة والصناعــة رقــم )48( لســنة 2020 بإصــدار قواعــد  ي بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )14( لســنة 2021 وقــرار وز
يمــة ومقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية  التزامــات مدققــي الحســابات القانونييــن وتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
والشــركات بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب )والمشــار إليهــا الحقــا فــي هــذا الدليــل بقواعــد االلتزامــات(.

الصناديــق  علــى مقدمــي خدمــات  المحمولــة  االلتزامــات  توضيــح وتبســيط  فــي  الدليــل  ُيســهم هــذا  أن  المؤمــل  ومــن 
اإلســتئمانية والشــركات فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومســاعدتهم علــى فهمهــا واالمتثــال 
لهــا ال ســيما تلــك المتعلقــة بتطبيــق المنهــج القائــم علــى المخاطــر وتنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة واإلبــاغ عــن المعامــات 

المشــبوهة.

ويتولــى قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المنشــأ بــإدارة شــؤون الشــركات بــوزارة التجــارة والصناعــة بموجــب 
يــر التجــارة والصناعــة رقــم )95( لســنة 52019  الرقابــة علــى التــزام مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات  قــرار وز
يــة ضــد مــن  بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الموضحــة فــي هــذا الدليــل، واقتــراح الجــزاءات الماليــة واإلدار
ثبتــت مخالفتــه منهــم ألحــكام القانــون والئحتــه التنفيذيــة، وأيــة قــرارات أو توجيهــات ذات صلــة، وإبــاغ وحــدة المعلومــات 

تخــذ فــي هــذا الشــأن.
ُ
الماليــة باإلجــراءات التــي ت

و تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه نظــرا الختــاف هيكلــة وتنظيــم مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية و الشــركات مــن مؤسســة 
ألخــرى، وكذلــك وجــود اختافــات مــن حيــث طبيعــة وحجــم الخدمــات واألنشــطة التــي تتــم مباشــرتها، فإنــه مــن المفيــد 
التذكيــر بأنــه ال وجــود إلجــراءات متماثلــة وموّحــدة لتطبيــق نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، بمعنــى أن هــذا 
يضــة أو المبــادئ العامــة بحيــث يرجــع لــكل مقــدم خدمــات اعتمــاد التدابيــر التفصيليــة  الدليــل يقتصــر علــى وضــع الخطــوط العر
والعمليــة المناســبة والكفيلــة بتطبيــق نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــع األخــذ بعيــن االعتبــار لخصوصّيــات 
وحجــم وطبيعــة النشــاط الــذي تتــم ممارســته. فــي نفــس الوقــت، ال ٌيغنــي الرجــوع الــى هــذا الدليــل االرشــادي عــن ضــرورة 
مراجعــة النصــوص القانونيــة والتنظيميــة والتــي تبقــى المرجــع الرســمي لتحديــد متطلبــات نظــام مكافحــة غســل األمــوال 

وتمويــل اإلرهــاب بالنســبة لجميــع الجهــات الخاضعــة.

1.3 ميدان تطبيق الدليل اإلرشادي:

على من ينطبق هذا الدليل؟	 

 صنــف القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، باالتســاق مــع توصيــات 
مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف(، مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات مــن ضمــن األعمــال والمهــن غيــر 
الماليــة المحــددة وفــرض عليهــم جملــة مــن االلتزامــات فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وذلــك عنــد 
قيامهــم بإعــداد العمليــات أو تنفيذهــا لمصلحــة عميــل فيمــا يتعلــق بــأي مــن األنشــطة التــي حددتهــا المــادة األولــى مــن 

القانــون المذكــور.

ير التجارة والصناعة رقم )95( لسنة 2019 بإنشاء قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة 5.   قرار وز
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يــة  يــر التقييــم الوطنــي للمخاطــر المشــار اليــه أعــاه أن المهــن التــي تــزاول نشــاط تأســيس األشــخاص االعتبار وقــد جــاء بتقر
والترتيبــات القانونيــة فــي دولــة قطــر، وهــم المحامــون ومدققــو الحســابات، يعتبــرون األكثــر عرضــة لمخاطــر االســتغال 
فــي عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب إذ يمكــن اســتغال هــذه المهــن ومقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية 
ين لألنشــطة غيــر المشــروعة )gatekeepers(، ســواء بصفــة متعمــدة أو غيــر متعمــدة،  والشــركات بشــكل عــام كميســر

فــي عمليــات غســل األمــوال أو تمويــل االرهــاب أو تمويــل انتشــار التســلح أو التهــرب مــن العقوبــات. 

وعلــى اعتبــار خضــوع المحاميــن و مدققــي الحســابات إلــى االلتــزام بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب 
والموضحــة تباعــا بدليــل التزامــات المحامــي بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب6    ودليــل التزامــات مدققــي 
الحســابات )المحاســبين القانونييــن( بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب7  ، فــإن هــذا الدليــل ينطبــق علــى 
مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات الناشــطين فــي دولــة قطــر، ســواء كان ذلــك فــي إطــار مؤسســات 
يــة، وعلــى كافــة فروعهــا والشــركات التابعــة لهــا التــي تمتلــك أغلبيــة فيهــا فــي الدولــة أو فــي الخارج. فرديــة أو شــركات تجار

ويكــون مــن المفيــد أن يطلــع مدققــو الحســابات والمحامــون علــى األحــكام الخاصــة الــواردة بهــذا الدليــل ال ســيما المتعلقــة 
بتقييــم مخاطــر األعمــال وذلــك عنــد قيامهــم بإحــدى األنشــطة الخاصــة بمقدمــي خدمــات الصناديق اإلســتئمانية والشــركات8.

ما هي األنشطة الخاضعة لاللتزام بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟	 

يخضــع مقدمــو خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات لمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، طبقــا للمادة 
األولــى مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019، عنــد قيامهــم بإعــداد أو بتنفيــذ معامــات لصالــح العمــاء تتعلــق باألنشــطة 

التاليــة:

العمل كوكيل لألشخاص المعنوية في تأسيس الشركات.	 
العمــل، أو الترتيــب لشــخص آخــر للعمــل بصفــة، مديــر أو ســكرتير لشــركة أو شــريك فــي شــركة أشــخاص أو فــي وظيفــة 	 

مماثلــة، فيمــا يتعلــق بأشــخاص معنويــة أخــرى.
توفيــر مكتــب مســجل، أو مقــر عمــل أو عنــوان مراســلة أو عنــوان إداري، إلحــدى شــركات األمــوال أو شــركات األشــخاص 	 

أو ألي شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي آخــر.
العمــل، أو الترتيــب لشــخص آخــر للعمــل بصفــة، أميــن ألحــد الصناديــق االســتئمانية أو أداء وظيفــة مماثلــة لترتيــب قانونــي 	 

آخر. 
العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مساهم بالنيابة لصالح شخص آخر.	 

يفــا لبعــض المصطلحــات المســتعملة  وقــد أوردت المــادة األولــى مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب تعر
فــي تحديــد األنشــطة التــي يقــوم بهــا مقدمــو خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات علــى النحــو التالــي:

الصنــدوق االســتئماني المباشــر: عاقــة قانونيــة ال تنشــأ عنهــا شــخصية معنويــة تنشــأ بوثيقــة كتابيــة يضــع بموجبهــا  -
 تحــت إدارة األميــن لمصلحــة مســتفيد أو أكثــر أو لغــرض معيــن.

ً
شــخص أمــواال

6.  دليل التزامات المحامي بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، منشور على الموقع االلكتروني للوحدة المختصة بمكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب بوزارة العدل.

7. دليل التزامات مدققي الحسابات )المحاسبين القانونيين( بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، منشور على الموقع االلكتروني لقسم مكافحة غسل 
األموال وتمويل االرهاب بوزارة التجارة والصناعة )الجهات الخاضعة – مدققي الحسابات(.

8. Guidance for a risk based approach, Trust and company service providers, FATF, June 2019, p8, “The FATF definition of TCSP relates 
to providers of trust and company services that are not covered elsewhere by the FATAF recommendations , and therefore excludes 
financial institutions , lawyers, notaries , other independent legal professionals and accountants . Separate guidance has been 
issued for those sectors and they should therefore apply that guidance when providing service covered by R.22. However, all those 
professions/ entities engaged in TCSP activities should also refer to the TCSPs guidance, as it is more specifically tailored of TCSP 
services.”
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الترتيب القانوني: الصناديق االستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات مشابهة. -
الشــخص المعنــوي: أي كيــان بخــاف الشــخص الطبيعــي يمكنــه أن ينشــئ عاقــة عمــل دائمــة مــع مؤسســة ماليــة  -

، ويشــمل ذلــك الشــركة أو المؤسســة أو الجمعيــة أو أي كيــان مماثــل.
ً
أو أن يتملــك أصــوال

المســتفيد الحقيقــي:  هــو الشــخص الطبيعــي الــذي يمتلــك أو يســيطر فعليــا علــى العميــل بشــكل نهائــي ، و ذلــك  -
مــن خــال حصــة ملكيــة أو حقــوق التصويــت ، أو الشــخص الطبيعــي الــذي تتــم العمليــات نيابــة عنــه ، ســواء بوكالــة 
أو بوصايــة أو واليــة، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال النيابــة ، كمــا يتضمــن أيضــا الشــخص الــذي يمتلــك ســيطرة فعليــة 
و نهائيــة علــى شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي بمــا فــي ذلــك الشــخص الــذي يمــارس ســيطرة فعليــة نهائيــة بــأي 

وســيلة كانــت .

وقــد حــدد التقييــم القطاعــي لمخاطــر غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب لــوزارة التجــارة و الصناعــة مجموعــة ثاثــة أنشــطة 
يــف مجموعــة العمــل المالــي، باالعتمــاد علــى التصنيــف  ــا لتعر

ً
مرتبطــة بتقديــم خدمــات الصناديــق االســتئمانية و الشــركات وفق
ــد )ISIC( لألنشــطة االقتصاديــة، وهــي: الصناعــي الدولــي الموحَّ

 	.)Business Administration Center( إدارة مراكز األعمال
 	.)Business Center( مركز خدمات األعمال
 	.)Business Men administrative Center( ية لرجال األعمال الخدمات االدار

واســتنادا الــى مــا تقــدم، ينطبــق هــذا الدليــل علــى كل شــخص طبيعــي أو معنــوي مرخــص لــه بممارســة إحــدى األنشــطة 
المرتبطــة بتقديــم خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات المحــددة مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة فــي المجموعــات 

المذكــورة بالفقــرة المتقدمــة.
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جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ما هو غسل األموال؟

يقصــد بغســل األمــوال العمليــة التــي يتــم مــن خالهــا إخفــاء مصــدر األمــوال غيــر المشــروعة أو التــي تســتخدم ألغــراض 
ــداول بمختلــف األنشــطة العاّمــة وذلــك لقطــع الصلــة بيــن األمــوال  غيــر مشــروعة وجعلهــا تبــدو أمــواال مشــروعة تقبــل الّت
ــُه عمليــة حجــب مصــدر المتحصــات اإلجراميــة لتمكيــن المجرميــن وشــركائهم مــن 

ّ
 كذلــك بأن

ُ
ومصدرهــا غيــر المشــروع، كمــا ُيعــرف

اســتخدام هــذه المتحصــات دون لفــت انتبــاه جهــات انفــاذ القانــون أو المؤسســات الماليــة.
 يشــمل غســل األمــوال كل األمــوال غيــر المشــروعة الناتجــة عــن مجموعــة واســعة النطــاق مــن األنشــطة اإلجراميــة )كبيــع 
اإلجراميــة  األنشــطة  عائــدات هــذه  وينطــوي غســل  يبــي...(  الضر والتهــرب  الســرقة  بالبشــر،  االتجــار  المخــدرات واألســلحة، 

المختلفــة علــى مراحــل متعــددة ويتــّم وفقــا ألســاليب متنوعــة.

1. مراحل غسل األموال:

يتّم غسل األموال عادة على ثاثة مراحل متتابعة اآلتي بيانها9:  

مرحلــة اإليــداع )Placement(: هــذه المرحلــة تتضمــن إدخــال األمــوال غيــر المشــروعة فــي النظــام المالــي وعــادة . 1
ــا مــن خــال عمليــات الشــراء نقــدا ألصــول عاليــة 

ً
مــا يكــون ذلــك مــن خــال مؤسســة ماليــة، ويحــدث أن يحصــل ذلــك أيض

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 

9.  تجدر االشارة الى أن غسل األموال يمكن أن يشمل كل المراحل الثاث ولكن ذلك ليس بقاعدة أساسية إذ يمكن الجمع بين واحدة أو أكثر من 
هذه المراحل أو تخطيها.
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مختلفــة لمؤسســة ماليــة أو بمؤسســات ماليــة متعــددة. وتتجــه الماحظــة فــي هــذا الصــدد، أنــه ال تــؤدي كل 
الجرائــم إلــى عائــدات نقديــة، فكثيــرا مــا تــؤدي جرائــم مثــل االحتيــال واالختــاس والفســاد إلــى تحويــل العائــدات مباشــرة 
يمــة ليســت أمــواال نقديــة فــي كل األحــوال إذ يمكــن أن تشــمل  إلــى الحســاب المصرفــي للجانــي. كمــا أن متحصــات الجر
يــع أو أي ناتــج آخــر، ســواء بقيــت علــى حالهــا أو تــم تحويلهــا كليــا أو  مــا تــدره هــذه األمــوال مــن أربــاح أو فوائــد أو ر
ية أخــرى. كمــا يمكــن أن تأخــذ العائــدات اإلجراميــة شــكل العمــات المشــفرة مثــل  جزئيــا إلــى ممتلــكات أو عائــدات اســتثمار

.)Bitcoin( البيتكويــن

مرحلــة التمويــه أو التغطيــة  )Layering(: هــي مرحلــة التعتيــم : تبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن غســل األمــوال بعــد . 2
دخــول األمــوال غيــر المشــروعة إلــى قنــوات النظــام المالــي الشــرعي. فــي هــذه المرحلــة يقــوم غاســل األمــوال باتخــاذ 
يــق بيــن األمــوال المــراد غســلها ومصدرهــا غيــر الشــرعي، مــن خــال إنجــاز مجموعــة  خطــوات تــؤول إلــى الفصــل أو التفر
معقــدة مــن العمليــات المصرفيــة حتــى تبــدو هــذه األمــوال مشــروعة بحيــث يصعــب تعقــب مصدرهــا. ومثــال ذلــك أن 
ــّم تحويــل هــذه األمــوال إلــى أي شــكل مــن أشــكال  ــّم تحويــل األمــوال أو األوراق الماليــة مــن بنــك إلــى آخــر أو أن يت يت
يديــة أو الســندات ألمــر حاملهــا أو يتــم تحويلهــا إلــى حســابات أخــرى  األدوات القابلــة للتــداول كالشــيكات والحــواالت البر
ية  يــة مختلفــة أو يتــم تحويــل األمــوال إلــى بنــوك موجــودة بــدول تكــّرس قواعــد صارمــة بخصــوص ســر فــي مناطــق إدار
االيداعــات البنكيــة )وهــي مــا تعــرف بالمــاذات المصرفيــة اآلمنــة( أو أن يقــوم غاســل األمــوال بالتمويــه علــى المبلــغ 

المحــّول مــن خــال معامــات وهميــة تشــمل ســلعا أو خدمــات.

مرحلــة االدمــاج ويطلــق عليهــا أيضــا مرحلــة التجفيــف )Integration(: هــي المرحلــة الختاميــة فــي غســل األمــوال . 3
وتــؤول إلــى إضفــاء طابــع الشــرعية علــى األمــوال. فــي إطــار هــذه المرحلــة يتــم دمــج األمــوال المغســولة فــي الــدورة 
يــة مبــررة. ومــن  االقتصاديــة أو فــي القطــاع المصرفــي لكــي تبــدو كأنهــا عائــدات أو متحصــات طبيعيــة لصفقــات تجار
يــة بمبالــغ أرفــع مــن  أمثلــة العمليــات المنجــزة فــي إطــار هــذه المرحلــة نذكــر تســديد فواتيــر وهميــة، شــراء شــركات صور

قيمتهــا، إبــرام عمليــات بيــع متتابعــة، إبــرام قــروض وهميــة ...

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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2. أساليب غسل األموال المتواترة في عالقة بنشاط مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات:

يــز قــدرات مرتكبــي  اعتبــرت مجموعــة العمــل المالــي أّن المهنييــن والمحترفيــن والعارفيــن قــد يكــون لهــم إســهام كبيــر فــي تعز
ــدة ومتطــّورة لغســل األمــوال بهــدف إخفــاء الثــروات غيــر المشــروعة 

ّ
الجرائــم مــن خــال تصميــم وتنفيــذ مخططــات معق

وتجميعهــا ونقلهــا واالســتفادة منهــا. ومــن األســاليب التــي تكــون فيهــا مســاعدة األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، 
خاصــة منهــا المهــن القانونيــة والحســابية ومقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات، حاســمة مــن حيــث تصميــم 

وإنجــاز مخططــات غســل األمــوال نذكــر األمثلــة التاليــة:

المســاعدة علــى تكويــن الصناديــق االســتئمانية: قــد تســتعمل الصناديــق االســتئمانية كإحــدى وســائل التعتيــم أو 	 
االخفــاء للمالكيــن الحقيقييــن لألمــوال بحكــم قيامهــا علــى الفصــل بيــن الملكيــة القانونيــة والملكيــة الفعليــة )أو الســيطرة 

الحقيقيــة( علــى األصــول.
يــة أو الوهميــة: لغايــات إخفــاء المســتفيد الحقيقــي يتــم غالبــا تأســيس 	  المســاعدة علــى إنشــاء الشــركات الصور

ــن إلــى عــدة دول. ــة وبمســاهمة شــركاء منتمي ــكل الملكي ــة باعتمــاد أشــكال مختلفــة مــن هي ي الشــركات الصور
تــاّم وكامــل وتتمتــع بكافــة 	  الواجهــة: وهــي شــركات تعمــل بشــكل  إنشــاء وإدارة شــركات  المســاعدة علــى 

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 اعتمــاد هــذه األنشــطة علــى 
يــر التدفقــات  ــف للّنقــد. ويقــع اســتخدام هــذه الشــركات للحصــول علــى حســابات مصرفيــة بهــدف تبر

ّ
االســتعمال المكث

يقــة غيــر مشــروعة وإضفــاء الشــرعية عليهــا10. كمــا قــد تســتخدم بعــض تطبيقــات التمويــل غيــر  الماليــة المكتســبة بطر
المشــروع شــركات الواجهــة بطــرق أخــرى ومنهــا علــى ســبيل المثــال عمليــات التجــارة أو االســتيراد و/أو التصديــر إذ يتــم 
غاليــا اســتخدام الشــركات إلخفــاء غســل األمــوال القائــم علــى التجــارة أو التهــرب مــن تطبيــق العقوبــات ســيما منهــا 

الجــزاءات الماليــة المســتهدفة. 
تصميــم وإعــداد مخططــات هدفهــا إخفــاء المســتفيد الحقيقــي11 مــن األشــخاص المعنويــة بمــا يســمح بالفصــل 	 

بيــن الشــخص الطبيعــي )غاســل األمــوال( واألمــوال المتأتيــة مــن نشــاط إجرامــي مــن ذلــك مثــا تصميــم هيــكل 
ملكيــة وســيطرة معقــد يقــوم علــى وجــود شــركاء مــن األشــخاص المعنويــة المتداخلــة التــي تشــكل طبقــات بغــرض 
ــن مــن حســاب واحــد، اللجــوء إلــى  ــن المســتفيد الحقيقــي واألصــول، تعــدد المســتفيدين الحقيقيي اإلخفــاء والفصــل بي

يــن أو أعضــاء بمجالــس االدارة. اســتعمال أشــخاص معنوييــن كمدير

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

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

3. جريمة غسل األموال في القانون القطري:

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

ً
يمــة غســل األمــوال كل مــن قــام عمــدا  لجر

ً
ُيعــد مرتكبــا

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

اإلفــات مــن العواقــب القانونيــة ألفعالــه.

 على العميل بشكل نهائي، وذلك من خال حصة ملكية أو حقوق تصويت، أو الشخص 
ً
11.  المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعليا

 الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية 
ً
 عنه، سواًء بوكالة أو وصاية أو والية، أو أي شكٍل آخر من أشكال النيابة، كما يتضمن أيضا

ً
الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة

ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بما في ذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية بأي وسيلة كانت. )انظر الجزء السادس من هذا الدليل 
المتعلق بالمستفيد الحقيقي(.

10.  Guidance for a risk-based approach, Trust and company service providers, FATF, June 2019, p9, 22- Vulnerabilities of TCSP 
services
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يقــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو . 2 إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة لألمــوال أو مصدرهــا أو مكانهــا أو طر
يمــة. الحقــوق المتعلقــة بهــا، مــع العلــم بأنهــا متحصــات جر

يمة.. 3 اكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصات جر

االشــتراك أو االرتباط أو التواطؤ أو المســاعدة أو التحريض أو التســهيل أو تقديم المشــورة أو التعاون أو المســاهمة . 4
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 متحصات جر

يمة األصلية دون معاقبتهم على جريمة غسل األموال". وال تحول معاقبة األشخاص الذين يرتكبون الجر

وبناء عليه فإن جريمة غسل األموال تكتسي الخصائص التالية:	 

يمــة أولــى يترتــب . 1 يمــة يتــم ارتكابهــا إثــر اقتــراف جر يمــة بالتبعيــة فهــي جر يمــة نتيجــة أو جر يمــة غســل األمــوال هــي جر جر
يمــة األصليــة12.  عــرف بالجر

ٌ
عنهــا عائــدات ماليــة ت

يمــة األصليــة فــا يشــترط أن يكــون قــد تــم إدانــة الشــخص بارتــكاب . 2 يمــة مســتقلة عــن الجر يمــة غســل األمــوال هــي جر جر
يمــة  يمــة غســل األمــوال وال تحــول معاقبتــه مــن أجــل ارتكابــه لجر يمــة أصليــة حتــى يقــع تتبعــه مــن أجــل ارتكابــه لجر جر

يمــة غســل األمــوال.   أصليــة دون معاقبتــه علــى جر

تنــص المــادة 78 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى 	 
يــد  أنــه: "يعاقــب بالحبــس لمــدة ال تجــاوز عشــر ســنوات، وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن )2,000,000( مليونــي لاير وال تز
علــى )5,000,000( خمســة ماييــن لاير أو ضعــف قيمــة األمــوال التــي تــم غســلها، أيهمــا أكثــر، كل مــن ارتكــب إحــدى 

جرائــم غســل األمــوال، المنصــوص عليهــا فــي المــادة )2( مــن هــذا القانــون".

د عنه مال، وكان معاقبا 
ّ
يعات النافذة في الدولة سواء ارتكب داخل الدولة أو خارجها، متى تول يمة األصلية هي كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقا للتشر 12.  الجر

عليه في كلتا الّدولتين )المادة األولى من القانون رقم 20 لسنة 2019 بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب(. 
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ما هو تمويل اإلرهاب؟

يــب والســفر واإلقامــة الــى 	  يحتــاج االرهابيــون والمنظمــات اإلرهابيــة لألمــوال وغيرهــا مــن األصــول لشــراء األســلحة والتدر
غيــر ذلــك مــن أجــل التخطيــط للعمليــات اإلرهابيــة وتنفيذهــا. وقــد تكــون هــذه األمــوال متأتيــة مــن مصــادر مشــروعة أو غيــر 
مشــروعة علــى حــّد الســواء. وغالبــا مــا تحتــاج المنظمــات اإلرهابيــة إلــى التعتيــم والتمويــه حــول مصــادر األمــوال التــي بحوزتهــا 
وإلــى كســر الروابــط بينهــا وبيــن الجهــات التــي توفــر لهــا الدعــم المالــي فتقــوم بإنجــاز مخططــات شــبيهة بمخططــات غســل 

األمــوال بهــدف القــدرة علــى اســتعمال هــذه األمــوال دون إثــارة شــكوك أو انتبــاه ســلطات إنفــاذ القوانيــن.

الذيــن 	  لمــن يشــجعون عليــه أو  الماديــة لإلرهــاب أو  المســاندة  الدعــم أو  يســتوعب تمويــل اإلرهــاب جميــع أشــكال 
يقومــون بوضــع خطــط اإلرهــاب أو يشــاركون فيــه، ويشــمل عمليــة توفيــر أو جمــع أمــوال، ســواء كانــت مــن مصــدر مشــروع 

أو غيــر مشــروع، وذلــك الســتخدامها: 

في القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.	 
بواسطة إرهابي أو كيان إرهابي حتى في حالة عدم وجود رابط مع عمل إرهابي أو عمليات إرهابية محددة. 	 

1. جريمة تمويل اإلرهاب في القانون القطري 

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

ً
يمــة تمويــل اإلرهــاب كل مــن قــام عمــدا  لجر

ً
أنــه:" ُيعــد مرتكبــا

 فــي أّي ممــا 
ً
 أو جزئيــا

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

يلــي:
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القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.. 1

بواسطة إرهابي أو كيان إرهابي، حتى في حالة عدم وجود رابط مع عمل إرهابي أو عمليات إرهابية محددة.. 2

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

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

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

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

ً
وبغــض النظــر عــن اســتخدامها فعــال

محدد.
يمــة تمويــل اإلرهــاب، بغــض النظــر عمــا إذا كان الشــخص المتهــم بارتكابهــا يتواجــد فــي الدولــة التــي يوجــد فيهــا  كمــا تتحقــق جر

رتكــب أو ســُيرتكب فيهــا العمــل اإلرهابــي، أو فــي دولــة أخــرى.
ُ
اإلرهابــي أو الكيــان اإلرهابــي، أو فــي الدولــة التــي أ

يمة أصلية لجريمة غسل األموال". يمة تمويل اإلرهاب جر تعد جر

يمة تمويل اإلرهاب تقوم:	  وبناء عليه فإن جر

سواء كانت األموال من مصدر مشروع أو غير مشروع. . 1
بغــض النظــر عــن اســتخدام األمــوال فعــا فــي تنفيــذ أو الشــروع فــي تنفيــذ عمــل إرهابــي أو ارتباطهــا بــأي عمــل إرهابــي . 2

محدد. 

 كان نوعهــا، ماديــة أو غيــر ماديــة، 	 
ً
يمــة تمويــل اإلرهــاب األصــول أو الممتلــكات، أيــا تشــمل األمــوال المســتخدمة فــي جر

ملموســة أو غيــر ملموســة، منقولــة أو ثابتــة، بمــا فــي ذلــك األصــول الماليــة والمــوارد االقتصاديــة كالنفــط والمــوارد 
يقــة الحصــول عليهــا، وجميــع الوثائــق أو المســتندات   كانــت قيمتهــا وطر

ً
الطبيعيــة األخــرى وكافــة الحقــوق المتعلقــة بهــا، أيــا

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

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

تنــص المــادة 79 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب كمــا تــم 	 
تغييرهــا بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2021 علــى أنــه: "يعاقــب بالحبــس المؤبــد، وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن 
يــد علــى )10,000,000( عشــرة ماييــن لاير أو ضعــف قيمــة التمويــل، أيهمــا أكثــر، كل  )5,000,000( خمســة ماييــن لاير وال تز

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

2. استغالل مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات في تمويل اإلرهاب 

يــر التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب وتمويــل انتشــار التســلح لســنة 2019 الــى أن توظيــف  انتهــى تقر
يــة والترتيبــات القانونيــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال اســتغال مقدمــي خدمــات  يكهــا مــن خــال األشــخاص االعتبار األمــوال أو تحر
الصناديــق االســتئمانية والشــركات، تعــد مــن إحــدى الوســائل التــي تلجــأ إليهــا المنظمــات والجماعــات اإلرهابيــة عبــر الوســائل 
يــة والترتيبــات القانونيــة. إال أنــه لــم يتــم  القائمــة علــى التجــارة أو عبــر الشــركات الوهميــة مــن خــال اســتغال األشــخاص االعتبار
تســجيل أيــة حالــة فــي دولــة قطــر  تــم فيهــا اســتغال مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات لغايــات تمويــل 

االرهــاب واعتبــرت لذلــك المخاطــر فــي هــذا الخصــوص منخفضــة.
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هل يمكن مؤاخذة الشخص المعنوي من أجل جريمة غسل األموال                      
أو تمويل اإلرهاب؟

تنــص المــادة )77( مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أنــه: 
يــد علــى )8,000,000( ثمانيــة ماييــن لاير، أو ثاثــة  "يعاقــب بالغرامــة التــي ال تقــل عــن )4,000,000( أربعــة ماييــن لاير، وال تز
كبــت إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا 

ُ
يمــة، أيهمــا أكثــر، كل شــخص معنــوي، ارت أضعــاف الحــد األقصــى للغرامــة المقــررة للجر

 
ً
 أو كجــزء مــن جهــاز تابــع لــه، أو يشــغل موقعــا

ً
فــي هــذا القانــون باســمه ولصالحــه مــن جانــب شــخص طبيعــي يعمــل منفــردا

 عنــه، أو مخــول بممارســة الســلطة فيــه.
ً

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

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

يوميتيــن".
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التزامات مقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية 
والشركات بمتطلبات مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب

1. تطبيق المنهج القائم على المخاطر:

أوال: ما هو المنهج القائم على المخاطر؟

يقصــد بالمنهــج القائــم علــى المخاطــر جملــة التدابيــر واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى تحديــد مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل 	 
اإلرهــاب وتقييمهــا وفهمهــا وتطبيــق منهــج قائــم علــى المخاطــر لخفضهــا بمــا يســمح بتخصيــص المــوارد وتوجيههــا نحــو 
المجــاالت ذات األولويــة بغايــة تحقيــق النجاعــة والفاعليــة مــن خــال التركيــز علــى األنشــطة أو العمــاء أو المعامــات عاليــة 

المخاطــر13.

13.   Guidance for a risk-based approach, Trust and company service providers, FATF, June 2019, p12.

تحديد

فهم

تقييم

المخاطر
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تحديات تطبيق المنهج القائم على المخاطر بالنسبة لمقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات

ثقافة االلتزام والموارد الكافية: 

إن تطبيــق المنهــج القائــم علــى الرقابــة يتطلــب أن يتمتــع مقدمــو خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات بفهــم ســليم 
يــن علــى إصــدار األحــكام الســليمة. وفــي المقــام األول، يتعيــن علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق  للمخاطــر وأن يكونــوا قادر
ييــن االعتــراف بأهميــة وجــود ثقافــة االلتــزام داخــل المؤسســة والتأكــد مــن وجــود المصــادر الكافيــة  االســتئمانية والشــركات واإلدار
ــاء القــدرات مــن خــال خاصــة  المخصصــة لتطبيقهــا بمــا يتناســب مــع حجــم المؤسســة، ونطاقهــا وأنشــطتها. وهــذا يتطلــب بن
يــب والتوظيــف والحصــول علــى االستشــارة المهنيــة و"التعلــم بالممارســة"، إضافــة إلــى تخصيــص المصــادر الازمــة لجمــع  التدر
اإلجــراءات  المؤسســة، ووضــع  الدولــة وصعيــد  المعلومــات، علــى صعيــد  بالمخاطــر وتحليــل هــذه  المتعلقــة  المعلومــات 

واألنظمــة والتأكــد مــن اتخــاذ القــرارات علــى نحــو فّعــال. 

التباين في الخدمات والعمالء: 

 بيــن مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات بخصــوص طبيعــة الخدمــات المقدمــة وعمائهــم، 
ً
قــد نجــد تباينــا كبيــرا

فضــا عــن حجــم المؤسســة، شــكلها، مــدى تعقيدهــا، ودرجــة تخصــص موظفيهــا. يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق 
االســتئمانية والشــركات، لــدى تطبيــق المنهــج القائــم علــى المخاطــر، التأكــد مــن إصــدار أحــكام معقولــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات 
واألنشــطة التــي تقدمهــا. هــذا يعنــي أنــه مــن غيــر المحتمــل أن يعتمــد اثنــان مــن مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية 
والشــركات نفــس الممارســات. وتختلــف التدابيــر التخفيفيــة التــي يجــب تطبيقهــا بحســب طبيعــة الخدمــة والــدور الــذي يلعبــه 
مقــدم الخدمــات، إذ تختلــف الظــروف بشــكل كبيــر بيــن مقدمــي الخدمــات الذيــن يمثلــون العمــاء بشــكل مباشــر كأوصياء أو مدراء 
يمارســون الســيطرة علــى الترتيــب القانونــي أو الشــخص المعنــوي، عــن مقدمــي الخدمــات الذيــن يقدمــون خدمــة محــددة مثــل 

توفيــر خدمــات مكتبيــة مســجلة فقــط أو الذيــن يعتمــدون علــى معلومــات متعلقــة بأنشــطة الشــركة مــن مــدراء خارجييــن. 

الشفافية فيما يتعلق بالمستفيدين الحقيقيين لألشخاص المعنوية والترتيبات القانونية:

يشــارك مقدمــو خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات فــي تأســيس األشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة وإدارتهــا 
وتســييرها، ولذلــك فهــم يواجهــون تحديــات فــي الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالمســتفيد الحقيقــي واالحتفــاظ بهــا 
محدثــة ودقيقــة بحســب طبيعــة عمائهــم وأنشــطتهم. وقــد تبــرز تحديــات أخــرى عنــد انضمــام عمــاء جــدد أو أشــخاص جــدد 
يمارســون الســيطرة، أو مســتفيدين حقيقييــن فــي دوائــر اختصــاص أخــرى. وســواء تــم الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة 
بالمســتفيد الحقيقــي مــن الســجات العامــة أو مــن أطــراف ثالثــة، أو مــن العمــاء، فــإن المخاطــر المتعلقــة بصحــة المعلومــات 
يــح تلقائيــا بهــذه المعلومــات. يتجــه طــرح األســئلة مباشــرة علــى العميــل  تبقــى قائمــة، خاصــة فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا التصر
وبعــد التأكــد مــن عــدم انطبــاق أي مــن االســتثناءات ذات الصلــة بالتحقــق مــن المســتفيد الحقيقــي، كأن يكــون العميــل شــركة 
مدرجــة بالبورصــة، يجــب حينئــذ التأكــد مــن المعلومــات التــي يقدمهــا العميــل مــن خــال مراجعــة الســجات العامــة وغيرهــا مــن 
يــد مــن األســئلة التوضيحيــة علــى العمــاء، والهــدف مــن ذلــك هــو ضمــان  المصــادر حيثمــا أمكــن ذلــك. قــد يتطلــب األمــر طــرح مز
تحديــد مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات هويــة المســتفيد الحقيقــي. )يرجــى الرجــوع الــى الجــزء الســادس 

المخصــص بهــذا الدليــل للمســتفيد الحقيقــي(

مخاطر التجريم: 

يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات االنتبــاه إلــى مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي قــد 
يمــة غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب.  تولدهــا الخدمــات التــي يقدمونهــا وتجنــب احتمــال ارتكابهــم أو اشــتراكهم فــي ارتــكاب جر
يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات حمايــة أنفســهم مــن اســتغال المجرميــن واإلرهابييــن، ويشــمل 
هــذا علــى وجــه الخصــوص فحــص وتدقيــق المصــادر والطــرق المســتخدمة لتســديد تكاليــف الخدمــات التــي يقدمونهــا للتأكــد مــن 

عــدم وجــود أنشــطة غيــر اعتياديــة أو مشــبوهة.  
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ثانيــا: كيــف ُيقّيــم مقدمــو خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب لديهــم؟

يجــب أن يتخــذ مقدمــو خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات الخطــوات المناســبة لتحديــد وتقييــم المخاطــر علــى 	 
مســتوى المؤسســة أو الشــركة نظــًرا لقاعــدة عمائهــا الخاصــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي جرائــم غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب. كمــا يجــب عليهــم توثيــق هــذه التقييمــات، وتحديثهــا بصفــة مســتمرة، وأن يكــون لديهــم آليــات مناســبة لتوفيــر 
معلومــات تقييــم المخاطــر لقســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وللســلطات المختصــة. كمــا ينبغــي أن يحــرص 
مقدمــو خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات علــى أن تكــون طبيعــة ومــدى أي تقييــم لمخاطــر غســل األموال وتمويل 

اإلرهــاب مناســبين لنــوع العمــل وطبيعــة العمــاء وحجــم العمليــات.

ينبغــي علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات، لالتــزام بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 	 
اإلرهــاب:

إجــراء تقييــم للمخاطــر المرتبطــة بأعمالهــم. ويهــدف تقييــم المخاطــر إلــى تحديــد وتقييــم وفهــم مخاطــر غســل األمــوال . 1
ــر تتطلــب  ــل اإلرهــاب لديهــم بمــا يتــاءم مــع طبيعــة أعمالهــم وحجمهــا، خاصــة وأن األعمــال ذات الحجــم الكبي وتموي

إجــراء تقييــم شــامل ومعّمــق للمخاطــر.

مراعاة العوامل التالية عند إجراء تقييم المخاطر المرتبطة بأعمالهم: . 2

المخاطــر المحــددة فــي التقييــم الوطنــي والتقييمــات القطاعيــة للمخاطــر: يتنــاول التقييــم الوطنــي للمخاطــر 	 
الجرائــم األصليــة التــي ينتــج عنهــا متحصــات فــي دولــة قطــر، باإلضافــة إلــى الطــرق التــي قــد يســعى المجرمــون مــن 
خالهــا الــى غســل متحصــات تلــك الجرائــم، أو الطــرق التــي يمكــن أن يســعى مــن خالهــا ممولــو اإلرهــاب إلــى نقــل 
األمــوال. ومــن هــذا المنطلــق، فإنــه ينبغــي علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات االطــاع علــى 
نتائــج التقييــم الوطنــي للمخاطــر واألخــذ بعيــن االعتبــار إن كان أي منهــا ينطبــق علــى أعمالهــم، بمــا فــي ذلــك علــى 
عمائهــم. كمــا عليهــم الرجــوع الــى عوامــل المخاطــر المحــددة المنطبقــة عليهــم الــواردة بالتقييمــات القطاعيــة 

يهــا الجهــات الرقابيــة. للمخاطــر التــي تجر

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

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

وتكــون المخاطــر المرتبطــة بالعميــل مرتفعــة إذا كان شــخصا معنويــا يديــر جــزء هامــا مــن أنشــطته أو لديــه فــروع 
بــدول عاليــة المخاطــر أو كان مــن األشــخاص المعنوييــن أو الترتيبــات القانونيــة الذيــن يصعــب بســبب هيكلتهــم أو 
طبيعتهــم تحديــد المســتفيد الحقيقــي منهــم، أو العميــل الــذي يســعى للحيلولــة دون فهــم المعامات والعمليات 
ــر  ــة معقــد أو شــركات تتــم إدارتهــا عب ــكل ملكي ــة أو واجهــة أو ذات هي ــر اســتخدام شــركات وهمي يهــا عب التــي يجر

عــدة دول دون هــدف اقتصــادي واضــح أو يســعى إلخفــاء هويــة المســتفيد الحقيقــي.
ومــن بيــن عوامــل مخاطــر العمــالء التــي ينبغــي علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات مراعاتهــا 

بشــكل خــاص نذكــر، علــى األخــص، مــا يلــي14: 

عماء القطاعات التي تسود فيها فرص غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشكل خاص.- 

14. FATF - RBA-Trust-Company-Service-Providers June 2019, p 25.
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ــا بهــم )أنظــر الجــزء الســابع مــن - 
ً

ــا وثيق
ً
األشــخاص السياســيون ممثلــو المخاطــر أو األشــخاص المرتبطيــن ارتباط

الدليــل فــي خصــوص األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر(.

يــة أو يطلبــون خدمــات فــي ظــروف غيــر عاديــة أو غيــر متفــق عليهــا، -  العمــاء الذيــن يجــرون عاقتهــم التجار
وذلــك بحســب التقييــم الــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار كل الظــروف المحيطــة بالعميــل.

العمــاء الذيــن بحكــم هيكلتهــم أو طبيعــة الكيــان أو المعاملــة يكــون مــن الصعــب التعــرف فــي الوقــت - 
المناســب علــى المســتفيد الحقيقــي أو المالــك لحصــة ملكيــة مســيطرة أو كذلــك العمــاء الذيــن يحاولــون 

إخفــاء فهــم أعمالهــم أو ملكيتهــم أو طبيعــة معاماتهــم، مــن خــال مــا يلــي:

االســتخدام غيــر المبــرر للشــركات الوهميــة أو األشــخاص المعنويــة التــي تكــون بهــا الملكيــة عبــر 	 
أســهم لحاملها أو مســاهمين إســميين أو األشــخاص المعنوية التي تكون فيها الرقابة والســيطرة 
يــة أو الترتيبــات القانونيــة التــي  يــن بالنيابــة، أو األشــخاص االعتبار يــن اســميين أو مدير يــق مدير عــن طر
تكــون تركيبتهــا أو إدارة أصولهــا موزعــة علــى بلــدان مختلفــة، كل ذلــك دون أي مبــررات قانونيــة أو 

يبيــة واضحــة... يــة أو اقتصاديــة أو ضر تجار

يــن دون 	  يــن لفائــدة أشــخاص آخر االســتخدام غيــر المبــرر ألفــراد العائلــة أو األقــارب كمســاهمين أو مدير
يــة أو اقتصاديــة أو أي أســباب أخــرى واضحــة. يبيــة أو تجار أي أســباب قانونيــة أو ضر

يبــي أو إلخفــاء الملكيــة مــن أجــل 	  اســتخدام الصناديــق االســتئمانية المباشــرة )Trusts( للتهــرب الضر
حمايــة األصــول وتجنــب الخســائر فــي المســتقبل.

التعقيد غير المعتاد في هيكل الشركة أو في الملكية أو في الرقابة واإلدارة دون أي تفسير واضح. - 

المســتويات العاليــة وغيــر العاديــة مــن األصــول أو المعامــات الكبيــرة بشــكل غيــر عــادي مقارنــة بمــا يمكــن - 
توقعــه مــن العمــاء الذيــن لديهــم بنيــة مشــابهة.

طلــب العميــل مــن مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات دفــع رســوم غيــر عاديــة للخدمــات - 
التــي ال تســتحق فــي الوضــع الطبيعــي مثــل ذلــك المبلــغ أو الثمــن. 

العمــاء الذيــن يكــون عــدد الموظفيــن العامليــن لديهــم مرتفعــا بالمقارنــة مــع عمــاء بنفــس الحجــم وتمــارس - 
نفــس األنشــطة، ومثــال ذلــك أن يكــون حجــم مبيعــات الشــركة ورقــم معاماتها )turnover( مرتفًعا بشــكل 

غيــر معقــول بالنظــر إلــى عــدد الموظفيــن فــي الشــركات ذات نفــس الحجــم والممارســة لنفــس األنشــطة.

ا )A Shelf Company(    وبدون تفسير واضح.- 
ً

نشاط مفاجئ من عميل نائم سابق

العمــاء الذيــن يؤسســون أو يطــورون مشــروعا بتكاليــف غيــر عاديــة أو يقتحمــون أســواقا جديــدة بشــكل - 
مفاجــئ.

ــه فــي الحصــول علــى الموافقــات والرخــص -  ــدل علــى عــدم رغبت ــة مؤشــرات ت ــل أي عندمــا يصــدر عــن العمي
الازمــة.

15. A shelf company is an incorporated company with inactive shareholders, directors, and secretary, which has been left dormant for 
a longer period even if a customer relationship has already been established , Guidance for a risk-based approach, Trust and company 
service providers, FATF, June 2019, p9  
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حصول دفعات من أطراف متعددة ال تربطها عاقة ببعضها البعض أو دفعات نقدا.  - 

تغييرات في هيكل الملكية غير مفسرة.- 

العمــاء الذيــن لديهــم أصــول ال تتــاءم بصفــة واضحــة وظاهــرة مــع وضعيتهــم مثــال ذلــك ســنهم أو - 
دخلهــم أو مهنتهــم أو حجــم ثروتهــم.

العمــاء الذيــن يســعون بصفــة غيــر مفهومــة الــى تفــادي إجــراء المقابــات واالجتماعــات وجهــا لوجــه - 
يــق وســطاء ويكــون مــن الصعــب التواصــل معهــم بصفــة  ويحاولــون بــكل الطــرق تقديــم تعليماتهــم عــن طر

مباشــرة علــى عكــس مــا يجــب أن تكــون عليــه األمــور عــادة.

تغييــر الشــكل القانونــي للكيــان بصــورة متكــررة وبــدون تفســير مناســب مــن ذلــك تغييــر االســم التجــاري أو نقــل - 
يــن أو أمنــاء الصناديــق االســتئمانية إلــى غيــر  الملكيــة أو تغييــر المســتفيدين أو تغييــر المســاهمين أو المدير

ذلــك.

غمــوض أنشــطة الشــخص المعنــوي أو المؤسســة أو الترتيــب القانونــي أو اختافهــا مــع الغــرض المنصــوص - 
عليــه بأنظمتها األساســية.

إدارة الشــخص المعنــوي أو المؤسســة أو الترتيــب القانونــي تكــون تبعــا لتعليمــات وتوجيهــات شــخص أو - 
ــر مناســبين. ــن أو غي أشــخاص مجهولي

ــل لمقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات بالنظــر لحجــم مؤسســته -  ــرر مــن العمي ــر مب ــار غي اختي
واختصاصــه.

العمــاء الذيــن يطلبــون إجــراء الخدمــات أو المعامــات فــي آجــال مضبوطــة ومســتعجلة بشــكل غيــر معتــاد - 
وبــدون تفســير واضــح لطلــب االســتعجال، علــى نحــو يجعــل مــن الصعــب أو حتــى مــن المســتحيل تقييــم 
االســتئمانية و  الصناديــق  قبــل مقدمــي خدمــات  مــن  المعامــات  أو  الخدمــات  بتلــك  المرتبطــة  المخاطــر 

الشــركات.

التغيير المتواتر وغير المبرر ألعضاء مجلس اإلدارة.- 

ية -  العمــاء الذيــن يصــرون علــى إجــراء معاماتهــم بواســطة أصــول افتراضيــة بهــدف الحفــاظ علــى ســر
يــر مقنــع. هويتهــم دون أن يكــون لذلــك أي تفســير أو تبر

يــر غيــر -  يــر أو بتقديــم تبر يقــة الدفــع بالنســبة لمعاملــة فــي آخــر وقــت وبــدون تبر العمــاء الذيــن يغيــرون طر
واضــح ومشــكوك فيــه أو عندمــا يكــون هنــاك انعــدام للشــفافية أو للمعلومــات فــي خصــوص المعامــات. 
وتمتــد المخاطــر إلــى الحــاالت التــي يكــون فيهــا التغييــر فــي آخــر وقــت يهــدف الــى إجــراء الدفــع بواســطة أو 

لفائــدة طــرف ثالــث.

العماء الذين سبق إدانتهم من أجل ارتكاب جرائم أصلية مدرة لألموال.- 

العميــل الــذي يرغــب فــي الحصــول علــى حــق اإلقامــة مقابــل ضــخ أمــوال هامــة فــي الدولــة التــي يرغــب - 
فــي الحصــول فيهــا علــى ذلــك الحــق.

عوامــل المخاطــر المرتبطــة بالــدول والمناطــق الجغرافيــــة: يمثــل تقديــم الخدمــات مــن قبــل مقدمــي خدمــات 	 
الصناديق االستئمانية و الشركات مخاطر مرتفعة عندما تكون هناك عوامل تؤكد ارتباط تلك الخدمات أو المعامات 
بــدول تــم تصنيفهــا مــن قبــل مصــادر معتــرف بمصداقيتهــا وموثــوق بهــا) كأن يتــم تصنيفهــا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة 
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لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب أو فــي بيانــات مجموعــة العمــل المالــي- “فاتــف«statements (، علــى 
أســاس أنهــا دول غيــر مجهــزة بأنظمــة فعالــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب أو أنهــا تمثــل مخاطــر 

مرتفعــة فــي مجــال الفســاد وبقيــة األنشــطة اإلجراميــة. وتتمثــل هــذه العوامــل خاصــة فيمــا يلــي:

مصدر أو مكان تواجد أصول المؤسسة أو أي شخص اعتباري أو الصندوق االستئماني المباشر.- 

الدولة التي تم فيها تكوين أو إنشاء المؤسسة أو الشركة أو الصندوق االستئماني المباشر.- 

الدولــة التــي يوجــد بهــا المؤســس أو المســتفيد الحقيقــي أو أي شــخص طبيعــي آخــر يمــارس ســيطرة - 
ورقابــة فعليــة علــى الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي.

فــي المقابــل يمكــن أن تكــون المخاطــر المتصلــة بالــدول واألقاليــم الجغرافيــة منخفضــة إذا كانــت المعاملــة 
متصلــة بــدول مجهــزة بأنظمــة فعالــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب، أو دول تــم تصنيفهــا مــن طــرف 
مصــادر معتــرف بمصداقيتهــا وموثــوق بهــا، علــى أســاس أنهــا تمثــل مخاطــر منخفضــة فــي مجــال الفســاد وبقيــة 
األنشــطة االجراميــة، أو دول خضعــت لتقييمــات متبادلــة تــم اجراؤهــا مــن طــرف منظمــات معتــرف بهــا وموثــوق بهــا 

انتهــت الــى أن لديهــا أنظمــة فعالــة لمكافحــة غســل االمــوال و تمويــل اإلرهــاب.

يــف دولــي للــدول أو المناطــق الجغرافيــة عاليــة المخاطــر، إال أنــه يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق  ال يوجــد تعر
االســتئمانية والشــركات األخــذ بعيــن االعتبــار المعطيــات التاليــة:

البلــدان أو المناطــق التــي حددتهــا مصــادر موثوقــة )مثــا مجموعــة العمــل المالــي أو الجهــات الرقابيــة - 
بدولــة قطــر( علــى أنهــا تقــدم التمويــل أو الدعــم لألنشــطة اإلرهابيــة.

ــة -  ــدان التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل مصــادر موثوقــة )مثــا مجموعــة العمــل المالــي أو الجهــات الرقابي البل
يمــة المنظمــة أو الفســاد أو أي نشــاط إجرامــي آخــر،  بدولــة قطــر( علــى أن لديهــا مســتويات كبيــرة مــن الجر

يــب. أو كونهــا مصــدًرا رئيســًيا أو بلــد عبــور رئيســي للمخــدرات واالتجــار بالبشــر أو التهر

البلــدان الخاضعــة للعقوبــات أو الحظــر أو اإلجــراءات المماثلــة الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة - 
األمــم المتحــدة .

البلــدان التــي حددتهــا مصــادر موثوقــة )مثــا مجموعــة العمــل المالــي أو الجهــات الرقابيــة بدولــة قطر( على - 
أنهــا تعانــي مــن ضعــف الحوكمــة وإنفــاذ القانــون، بمــا فــي ذلــك البلــدان التــي حددتهــا بيانــات مجموعــة 

العمــل المالــي علــى أنهــا ذات أنظمــة غيــر فعالــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

الــدول التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل مصــادر موثوقــة )مثــا مجموعــة العمــل المالــي أو الجهــات الرقابيــة - 
ــادل معلومــات عــن ملكيــة الشــركات للســلطات المختصــة، والتــي  ــر متعاونــة فــي تب بدولــة قطــر( بأنهــا غي
يــر التقييــم المتبــادل لمجموعــة العمــل المالــي وكذلــك مــن قبــل  يمكــن تحديدهــا مــن خــال مراجعــة تقار
ــا مســتويات التعــاون المختلفــة مثــل المنتــدى العالمــي لمنظمــة التنميــة والتعاون 

ً
قيــم أيض

ٌ
المنظمــات التــي ت

ــة. ــة الدولي يبي ــر الشــفافية الضر ــال لمعايي ــر حــول االمتث ي االقتصــادي وتقار

عوامــل المخاطــر المرتبطــة بقنــوات تقديــم الخدمــات16: يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية 	 
والشــركات أن يأخــذوا بعيــن االعتبــار قنــوات تقديــم الخدمــات ويدركــوا إلــى أّي مــدى يمكــن أن تقــع إســاءة اســتعمال 
القنــوات المذكــورة لغايــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. هــذه المخاطــر تكــون مرتفعــة علــى ســبيل المثــال 
بالنســبة للخدمــات والمعامــات التــي ال تتــم وجهــا لوجــه كالمعامــات التــي تتــم عبــر شــبكة االنترنــت أو عبــر الهاتــف

16. Guidelines for Designated Non-Financial Businesses and Professions- Supplemental Guidance for Trust and Company Service 
Providers: https://www.economy.gov.ae/english/Pages/AML.aspx
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يــد أو أي ترتيــب آخــر ال يفتــرض الحضــور الشــخصي للطرفيــن. كمــا تكــون المخاطــر مرتفعــة بخصــوص المنتجــات  أو البر
أو الخدمــات التــي تضمــن حجــب هويــة الشــخص )anonymity(، وكذلــك الخدمــات والمنتجــات التــي تتــم مــن خــال 
وســطاء )ممثليــن قانونييــن أو وكاء( وبــدون االتصــال المباشــر بيــن العميــل ومقدمــي خدمــات الصناديق االســتئمانية 

والشــركات.

أو 	  يوفرهــا  التــي  المهنيــة  والممارســات  والعمليــات  والخدمــات  بالمنتجــات  المرتبطــة  المخاطــر  عوامــل 
يطورهــا17: يمكــن أن تكــون بعــض الخدمــات المســداة مــن قبــل مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات 
ذات مخاطــر مرتفعــة لغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وأن تشــكل غطــاء لعمليــات مشــبوهة تســاعد غاســلي 

ــل اإلرهــاب، و مــن بينهــا نذكــر علــى األخــص مــا يلــي: األمــوال و تموي

الخدمات التي من شأنها إخفاء الملكية الحقيقية عن السلط المختصة.- 

الخدمات التي تم تقديمها عمدا بهدف حجب أو إخفاء هوية العميل وباقي األشخاص ذوي الصلة.- 

الخدمــات التــي قــد يمثــل فيهــا مقدمــو خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات العميــل تجــاه أطــراف - 
ثالثــة، دون معرفــة مناســبة لشــؤون العميــل.

اســتخدام األصــول االفتراضيــة وغيرهــا مــن وســائل الدفــع المجهولــة ضمــن المعاملــة دون ســبب قانونــي - 
يبــي أو تجــاري أو اقتصــادي أو أي ســبب مشــروع آخــر. أو ضر

يمة(.-  المعامات باستخدام وسائل دفع غير معتادة )مثل المعادن الثمينة أو األحجار الكر

يــخ بعيــد عــن اللحظــة التــي ُيتوقــع فيهــا -  تأجيــل الســداد ألصــل أو خدمــة يتــم تســليمها علــى الفــور إلــى تار
ــه ســيتم الدفــع. ــات مناســبة بأن  أن يتــم الدفــع، دون ضمان

ً
عــادة

يبــي أو تجــاري أو اقتصــادي أو أي ســبب مشــروع -  شــراء شــركات تحــت التصفيــة بــدون ســبب قانونــي أو ضر
آخر.

منــح بشــكل غيــر قابــل للنقــض - 
ُ
ســلطة التمثيــل الممنوحــة فــي ظــروف غيــر عاديــة )علــى ســبيل المثــال عندمــا ت

أو فيمــا يتعلــق بأصــول محــددة( واألســباب المعلنــة لهــذه الشــروط غيــر واضحــة أو غيــر منطقيــة.

يــر قانونــي أو -  مســاهمات متعاقبــة فــي رأس مــال الشــركة خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبيا دون أي تبر
يبــي أو تجــاري أو غيــره. ضر

يــق الصندوق االســتئماني أو الشــركة -  يــة التــي يتــم تنفيذهــا عــن طر يــة أو العقار المعامــات أو الخدمــات التجار
يبيــة أو أســباب قانونيــة. يــة مشــروعة أو اقتصاديــة أو ضر أو أي كيــان قانونــي آخــر دون وجــود أعمــال تجار

يــة، -  أن يشــارك العميــل فــي معامــات أو أنشــطة متعــددة فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبًيا أو بصيغــة دور
خاصــة عندمــا يبــدو أن هــذه المعامــات أو األنشــطة غيــر متســقة أو تتعــارض مــع بعضهــا البعــض أو مــع 

الغــرض التجــاري المعلــن مــن طــرف العميــل أو مــع األنشــطة المرخصــة فــي ســجله التجــاري.

وجــود اشــتباه فــي معامــات احتياليــة أو معامــات لــم يتــم تقييدهــا محاســبيا علــى الوجــه الصحيــح: قــد - 
تشــمل مثــا فواتيــر فــوق أو أقــل مــن فواتيــر الســلع / الخدمــات، إصــدار فواتيــر متعــددة لــذات الســلع أو 

الخدمــات، وصــف خاطــئ للســلع والخدمــات.  

17. Guidelines for Designated Non-Financial Businesses and Professions- Supplemental Guidance for Trust and Company Service 
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 -

يــة مقدمــي خدمــات الصناديــق 	  ال يعتبــر المنهــج القائــم علــى المخاطــر مجــرد خيــار متــروك لمطلــق اجتهــاد وحر
يــن علــى إظهــار األســس المتبعــة لتحديــد المخاطــر التــي  اإلســتئمانية والشــركات، بــل يتعيــن عليهــم أن يكونــوا قادر
يواجهونهــا، والســبل المعتمــدة لمراعــاة التقييــم الوطنــي للمخاطــر ومصــادر أخــرى لتحديــد تلــك المخاطــر والســبل 

واألوقــات التــي تــّم فيهــا تقييــم مخاطــر األعمــال. 

فيمــا يلــي نمــوذج لملــف تقييــم وصــف المخاطــر يمكــن لمقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات 	 
اعتمــاده فــي تقييــم مخاطــر عاقــة العمــل أو فــي التقييــم العــام لمخاطــر المؤسســة أو الشــركة بغــرض تحديــد 

الخطــوات الازمــة إلدارة المخاطــر وخفضهــا:

المخاطر الجغرافية/مخاطر دوائر 
مخاطر المعامالت والخدماتمخاطر العميلاالختصاص

منخفض/ متوسط/ مرتفعمنخفض/ متوسط/ مرتفعمنخفض/ متوسط/ مرتفع

شرحشرحشرح

التقييم العام: منخفض/ متوسط/ مرتفع

خطة العمل

ثالثــا: ماهــي المنهجيــة التــي يعتمدهــا مقدمــو خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات لمعالجــة 

مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديهــم وخفضهــا؟ 

التــي . 1 المخاطــر  تعالــج  الصناديــق االســتئمانية والشــركات االعتمــاد علــى منهجيــة مناســبة  علــى مقدمــي خدمــات 
يواجهونهــا وذلــك عنــد تطبيقهــم للمنهــج المعتمــد مــن قبلهــم لخفــض مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 

)منهجيــة تقييــم التهديــدات( تقــوم، علــى األخــص، علــى مــا يلــي:

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

1 .       
ينبغــي أن تكــون منهجيــة تقييــم التهديــدات ُمصممــة بشــكل ُيمكــن مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات . 2

مــن تحديــد أي تغييــرات فــي مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديهــم والكشــف عنهــا.

على مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات تغيير تلك المنهجية كلما اقتضى األمر ذلك.. 3

علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات مراعــاة مخرجــات وصــف مخاطــر عاقــة العمــل عنــد تحديــد . 4
درجــة العنايــة الواجبــة والرقابــة المســتمرة التــي ســيتم تطبيقهــا علــى العميــل.
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رابعــا: كيــف يتصــّرف مقدمــو خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات فــي نتائــج تقييــم مخاطــر غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديهــم؟

على مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات:

يــن . 1 توثيــق عمليــة تقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديهــم وأي معلومــات أساســية بحيــث يكونــوا قادر
علــى عــرض األســس والمصــادر التــي اعتمــدوا عليهــا لتحديــد وتقييــم وفهــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
لديهــم، بمراعــاة التقييــم الوطنــي للمخاطــر وأي مصــادر أخــرى لتحديــد تلــك المخاطــر وعلــى األخــص التقييــم القطاعــي 
يــه وزارة التجــارة والصناعــة وإجــراءات خفــض مســتوى المخاطــر المتخــذة بعــد تقييــم مخاطــر األعمــال  للمخاطــر الــذي تجر

ونتائجهــا مــن حيــث التوصــل إلــى خفــض تلــك المخاطــر أو اإلخفــاق فــي خفضهــا.

مراقبة تنفيذ مخرجات تقييم المخاطر وتحديثها باستمرار.. 2

يــة فــي األجــل الــذي يحــدده وبنــاء . 3 يــر عــن ذلــك لقســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بصفــة دور توفيــر تقار
علــى طلبــه.

2.  برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب:

يجب على مقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية والشركات: 

راعــي المخاطــر . 1
ُ
وضــع برنامــج لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب يتضمــن سياســات وإجــراءات وضوابــط داخليــة ت

التــي تــم تحديدهــا، وحجــم أعمالهــم ودرجــة تعقيدهــا وطبيعتهــا.

تنفيذ البرنامج بفاعلية من أجل إدارة المخاطر وخفضها بشكل يتناسب مع طبيعة أعمالهم وحجمها. . 2

يز البرنامج إذا دعت الحاجة إلى ذلك. . 3 مراجعة وتحديث وتعز

تطبيــق البرنامــج علــى جميــع فروعهــم والشــركات التابعــة لهــم التــي يملكــون فيهــا حصــة األغلبيــة فــي الدولــة وفــي . 4
الخــارج.

يــر الســنوي لمســؤول االلتــزام مــرة فــي . 5 تقديــم نســخة مــن برنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــع التقر
الســنة إلــى قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وأيــة وثائــق أو مؤيــدات يمكــن طلبهــا للغــرض.

أوال: ما هو محتوى برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟ 

يتضمن برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الداخلية
الهادفة إلى منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب. ويشتمل هذا البرنامج على األخص على ما يلي:

ترتيبات مناسبة إلدارة االلتزام، من بينها خاصة تعيين مسؤول عن االلتزام ونائبه.	 

إجــراءات تحــّري وتدقيــق كفيلــة بضمــان اتبــاع واحتــرام أعلــى معاييــر الكفــاءة والنزاهــة عنــد توظيــف أو تعييــن المســؤولين 	 
والموظفين.
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إعداد برنامج تدريب مستمر ومناسب للمسؤولين والموظفين.	 

الخاصــة 	  والضوابــط  واألنظمــة  واالجــراءات  بالسياســات  االلتــزام  مــدى  مــن  للتأكــد  ين 
ّ
واختبــار مســتقل مراجعــة  إجــراء 

اإلرهــاب. وتمويــل  األمــوال  غســل  بمكافحــة 

ين والمناسبين للسياسات.	  التقييم والمراجعة المستمر

االمتثــال  لضمــان  إعــداد وتنفيــذ سياســات وبرامــج وضوابــط  اإلســتئمانية والشــركات  الصناديــق  يتولــى مقدمــو خدمــات 
لمتطلبــات نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. ويجــب أن تكــون هــذه الضوابــط:

محررة بشكل كتابي وتكون متاحة للمعنيين بها.- 

يعات المنطبقــة ولحــاالت عــدم االمتثــال التــي تــّم رفعهــا ولنتائــج المراجعــة -  محدثــة حّتــى تكــون مواكبــة لتطــور التشــر
ــار المســتقلين. واالختب

مصادق عليها من اإلدارة العليا.- 

الصناديــق االســتئمانية والشــركات  يواجههــا مقدمــي خدمــات  التــي  المخاطــر  الّسياســات والضوابــط،  تتضمــن  أن  ويجــب 
يقــة الخفــض منهــا. ومــن المستحســن أن تحتــوي  ــم كيفيــة التعامــل مــع هــذه المخاطــر وطر

ّ
والتدابيــر المفّصلــة التــي تنظ

السياســات علــى قائمــة مفصلــة فــي الخدمــات التــي تســديها المؤسســة أو الشــركة والمخاطــر المرتبطــة بــكل واحــدة مــن 
هــذه الخدمــات مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر المتصلــة بالــدول والمناطــق الجغرافيــة.

ــا، ُيوصــى بــأن يتولــى مقدمــو خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات إعــداد دليــل لإلجــراءات واألنظمــة والضوابــط  عملّي
يعــه علــى الموظفيــن العامليــن بالشــركة  الداخليــة الراميــة إلــى مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، علــى أن يقــع توز

أو بالمؤسســة بغــرض فهمــه واســتيعابه والعمــل بمقتضــاه.
كمــا ال يفوتنــا التذكيــر بــأن مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات يتحملــون كذلــك التزامــات عامــة متصلة بمباشــرة 

نشــاطهم وتســيير أعمالهــم، مــن أهمها:

ية.-  االمتثال للمعايير العامة المتصلة بنظام الحوكمة في صورة ممارسة النشاط في شكل شركة تجار

االمتثال للمعايير الرقابية والتنظيمية المتصلة بالقطاع المالي.- 

يــة بوجــه عــام فــي صــورة ممارســة النشــاط فــي شــكل -  االمتثــال للقواعــد واألحــكام القانونيــة المنظمــة للشــركات التجار
ية. شــركة تجار

َمــة فيمــا يتعلــق بمباشــرة مصالــح العمــاء وأعمــال هــؤالء، وهــو مــا - 
َ
وضــع وتطبيــق قواعــد دقيقــة ومفّصلــة وُمْحك

يســتوجب:

تصميــم وتطبيــق قواعــد واضحــة بخصــوص الفصــل وعــدم الخلــط بيــن أمــوال والتزامــات العميــل وأمــوال والتزامــات 	 
مقــدم الخدمــات،

تطبيق قواعد فعالة متصلة بالمسك والحفظ اآلمن ألموال العميل.	 

تطبيــق قواعــد فعالــة متصلــة بــاإلدارة المثلــى ألمــوال العميــل بمــا يشــمل خاصــة تفــادي حــاالت تضــارب المصالــح 	 
واإلفصــاح عنهــا.

مسك وحفظ السجات والوثائق المحاسبية والمستندات المتعلقة بإدارة أعمال العميل.	 
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مسك مستندات ووثائق العميل مثل عقد تأسيس الشركة أو الصندوق االستئماني،	 

التأكــد مــن أن جميــع المعامــات أو القــرارات التــي تــم ابرامهــا أو اتخاذهــا فــي حــق العميــل قــد تــم إجراؤهــا مــن طــرف 	 
شــخص )موظــف أو مديــر أو غيــره( لــه الدرايــة والخبــرة الكافيــة التخــاذ القــرار المناســب أخــذا بعيــن االعتبــار طبيعــة 

المعاملــة أوالقــرار ومصلحــة العميــل ومقتضيــات النصــوص القانونيــة والتنظيميــة18.

احتــرام وتطبيــق المعاييــر المتصلــة بالســامة الماليــة للمؤّسســة خاصــة فــي عاقــة بــرأس المــال وتأميــن المســؤولية 	 
يبــي.  المدنيــة والحفــاظ علــى المــوارد الماليــة المناســبة واالمتثــال للمعاييــر المحاســبية الدوليــة واالمتثــال الضر

1.  واجب تعيين مسؤول اإللتزام ونائبه:

إذا كان نشــاط مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات ُيمــارس فــي شــكل مؤسســة فرديــة، فــان مقــدم 	 
تلك الخدمات يقوم شــخصيا بمســؤوليات مســؤول االلتزام بالمؤسســة، ويمكن له تســمية أحد موظفيه كمســؤول 
ــه  ــزام ونائــب ل ــه يتــم تعييــن مســؤول الت ــة، فان ي ــه. وإذا كان النشــاط المذكــور يمــارس فــي إطــار شــركة تجار ــزام لدي الت

يــة أو مــن الموظفيــن. بشــكل دائــم ســواء مــن الهيئــة االدار

ــى مســؤول االلتــزام إدارة التــزام الشــركة أو المؤسســة بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 	 
ّ
يتول

الــواردة بقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والئحتــه التنفيذيــة وقواعــد االلتزامــات، ويقــوم خاصــة 
يــر االشــتباه19 إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة، والســهر علــى التنفيــذ الفعــال والناجــع لبرنامــج مكافحــة  بإعــداد ورفــع تقار
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب )السياســات واإلجــراءات، التكويــن المســتمر، تقييــم المخاطــر، إجــراء مراجعــة واختبــار 

للتأكــد مــن فعاليــة البرنامــج ..(

يعمــل مســؤول االلتــزام كنقطــة اتصــال أساســية بيــن مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات وقســم 	 
ــوزارة التجــارة والصناعــة والســلطات المختصــة األخــرى فــي كل مــا يتعلــق  ــل اإلرهــاب ب مكافحــة غســل األمــوال وتموي

بمســائل مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

يجــب منــح مســؤول االلتــزام الســلطات والصاحيــات الازمــة بمــا يســمح لــه بتأديــة دوره بشــكل فّعــال وموضوعــي 	 
حــدده قواعــد االلتزامــات. كمــا يجــب أن يكــون مســؤول االلتــزام قــادرا علــى التواصــل بشــكل مباشــر 

ُ
ومســتقل طبقــا لمــا ت

بــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
ّ
ودوري مــع اإلدارة العليــا للشــركة، لرفــع أي إشــكال مرتبــط باالمتثــال لمتطل

االرهــاب.

يجــب علــى مســؤول االلتــزام أن يكــون مطلعــا علــى هيكلــة ومهــاّم الشــركة ومــدركا للمخاطــر ومواطــن الضعــف التــي 	 
تجعــل القطــاع عرضــة لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، واألســاليب واألنمــاط التــي تجّســم هــذه التهديــدات 
كمــا يتعّيــن عليــه فهــم االلتزامــات القانونيــة المحمولــة علــى األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بمقتضــى القانــون 

أو اللوائــح التنفيذيــة.

ــزام 	  ــة باســم مســؤول االلت ــل اإلرهــاب ووحــدة المعلومــات المالي يتــم اعــام قســم مكافحــة غســل األمــوال وتموي
ــة طبقــا للنمــوذج المعــد للغــرض20 . ــه الكامل وبيانات

18. Group of international finance centre supervisors, Trust and company service providers statement of best practice.

ير الذي يتعين على مسؤول االلتزام بالجهة الخاضعة أن يبلغه إلى الوحدة فوًرا، عند االشتباه  ير االشتباه بأنه" التقر 19. عرفت المادة األولى من قواعد االلتزامات تقر
يمة أصلية أو تشملها أو  أو عند توفر أسباب معقولة لاشتباه في أي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، ترتبط بمتحصات جر

ترتبط بتمويل اإلرهاب."

20. استمارة تعيين مسؤول االلتزام ونائبه عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المنشور على الموقع االلكتروني لقسم مكافحة غسل األموال وتمويل 
االرهاب )الجهات الخاضعة للرقابة(.
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2. تطبيق إجراءات التحري والتدقيق الالزمة لضمان االلتزام بأعلى معايير الكفاءة و النزاهة عند توظيف أو تعيين 
المسؤولين والموظفين:

علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات وضــع وتطبيــق إجــراءات تحــري مناســبة لضمــان اســتيفاء 	 
الموظفيــن والمســؤولين والعامليــن لديهــم لمواصفــات الكفــاءة والنزاهــة طبــق مــا تحــدده قواعــد االلتزامــات. 

تكــون إجــراءات الفحــص أكثــر تشــّددا إزاء األشــخاص الذيــن يشــغلون مواقــع حساســة بالمؤسســة أو بالشــركة مثــل 	 
الموظفيــن الذيــن يتعاملــون مباشــرة مــع العمــاء )Front line agents( أو الذيــن يشــرفون علــى المعامــات.21

تعييــن 	  الشــركات قبــل  االســتئمانية و  الصناديــق  يتعيــن علــى مقدمــي خدمــات  االلتــزام،  اســتيفاء هــذا  فــي ســبيل 
يخــه  بتار المتعلقــة  المعلومــات  وعلــى  بالشــخص  المتعلقــة  المراجــع  علــى  يحصلــوا  أن  الموظفيــن،  أو  المســؤولين 
ــدوا مّمــا إذا ســبقت إدانــة الشــخص جزائيــا أو توقيــع جــزاء تأديبــي عليــه. كمــا يمكــن إجــراء 

ّ
الوظيفــي ومؤهاتــه وأن يتأك

اختبــارات للتحقــق مــن اســتيفاء الموظفيــن لمعاييــر الكفــاءة.

3. إعداد وتطبيق برنامج تدريب مستمر ومناسب للمسؤولين والموظفين:

ــل اإلرهــاب بمــدى قــدرة الموظفيــن والعامليــن لــدى مقدمــي 	  ــة برنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتموي ترتبــط فعالّي
خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات علــى فهــم االلتزامــات المحمولــة عليهــم بموجــب نظــام مكافحــة غســل 

ــر. ــل اإلرهــاب وإدراكهــم لعواقــب مخالفــة هــذه االلتزامــات ســواء عمــدا أو علــى وجــه التقصي األمــوال وتموي

يبــي 	  علــى هــذا األســاس ينبغــي علــى مقّدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية و الشــركات وضــع وتصميــم برنامــج تدر
المعــارف والمؤهــات  أن يضمــن حصولهــم علــى  بمــا مــن شــأنه  لديهــم  للموظفيــن والعامليــن  مائــم ومســتمر 
والقــدرات الازمــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وتطويرهــا ومواكبــة أحــدث مخاطــر وتقنيــات واتجاهــات 
وأنمــاط ومؤشــرات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وإلمامهــم باألنظمــة المتبعــة إلدارة مخاطــر غســل األمــوال 
الــى ضمــان حصــول الموظفيــن  وتمويــل اإلرهــاب وخفضهــا وآليــات اإلبــاغ عــن المعامــات المشــبوهة، باإلضافــة 
المعنييــن علــى الوعــي واإلدراك الكافــي لمســؤولياتهم وواجباتهــم القانونيــة والرقابيــة ودورهــم فــي منــع غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وماهيــة وأهميــة تدابيــر العنايــة الواجبــة والرقابــة المســتمرة تجــاه العمــاء.

المناســب 	  يبــي  التدر البرنامــج  الصناديــق االســتئمانية والشــركات عنــد وضــع وتصميــم  يجــب علــى مقدمــي خدمــات 
للمســؤولين والموظفيــن، أن يأخــذوا بعيــن االعتبــار علــى وجــه الخصــوص مختلــف احتياجــات المســؤولين والموظفيــن 
ووظائفهــم وأدوارهــم ومســتوياتهم ودرجــة تعقيــد المهــام الموكولــة إليهــم22 ، وأن يكــون البرنامــج المذكــور قائمــا 

علــى المخاطــر.

يــب للموظفيــن الجــدد 	  ــر التدر ــا ويتــم توفي يــب كافــة الموظفيــن بمــا فــي ذلــك اإلدارة العلي يجــب أن يشــمل برنامــج التدر
يبّيــة المقبلــة، وذلــك حتــى يكونــوا مدركيــن للسياســات  المنتدبيــن بمجــّرد التحاقهــم بالعمــل، دون انتظــار الــّدورة التدر
ــق مــن تخصيــص اعتمــادات مالّيــة 

ّ
والضوابــط المنطبقــة قبــل الشــروع فــي العمــل. ويجــب علــى مســؤول االلتــزام التحق

يــب. كافيــة إلنجــاز التدر

21. Guidance for a risk-based approach, Trust and company service providers, FATF, June 2019, p17  

22. “TCSPs should also develop an ongoing employee training programme. They should be trained commensurate with the complexity 
of their responsibilities.” Guidance for a risk-based approach, Trust, and company service providers, FATF, June 2019, p17
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يــب موّحــدة ومتماثلــة بالنســبة لجميــع مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات، 	  ليســت هنــاك صيغــة تدر
يــب المثلــى أخــذا بعيــن االعتبــار لحجــم المؤسســة أو الشــركة ويمكــن اعتمــاد عــدة وســائل  يقــة التدر وإنمــا يتــم اختيــار طر
 e-learning يــب عــن بعــد باســتعمال تكنولوجيــات االتصــال الحديثــة يــب وجهــا لوجــه Face to face أو التدر يــب: تدر للتدر

يــب الذاتــي Self-learning أو الجمــع بيــن هــذه الوســائل. أو التدر

مــا اقتضــت الحاجــة، وخاصــة عنــد تغييــر القوانيــن أو اللوائــح 	 
ّ
يــب كل يــب ســنويا ويقــع تحديــث برنامــج التدر يتــم إنجــاز التدر

التنفيذيــة أو التنظيميــة أو بــروز أســاليب وسياســات جديــدة. كمــا يتعّيــن علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية 
يبيــة للمســؤولين والموظفيــن لديهــم علــى فتــرات زمنيــة منتظمــة ومائمــة والتأكــد  والشــركات مراجعــة االحتياجــات التدر
يبــي المعتمــد علــى  مــن تلبيتهــا لاحتياجــات بفعاليــة، وعليهــم وضــع خطــة عمــل تعالــج أوجــه القصــور فــي البرنامــج التدر

ضــوء نتائــج المراجعــات.

يــب مــن خــال مســك دفتــر حضــور 	  يتعيــن علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات توثيــق برنامــج التدر
القانونيــة والتنفيذيــة المنطبقــة  النصــوص  البرنامــج لجعلــه مواكبــا لتطــور   يــب، كمــا يجــب تحديــث هــذا  التدر لــدورات 

والمعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا وألنمــاط غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المســتحدثة.

4. وحدة تدقيق مستقلة إلجراء تقييم ومراجعة واختبار مستمرين ومناسبين، بغرض التأكد من مدى االلتزام 
بسياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:

ــد مــن فعاليــة ســائر مكونــات 	 
ّ
يــة للتأك علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات إجــراء عمليــات تقييــم دور

يــب المســتمر وتقييــم المخاطــر.  برنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب: السياســات واإلجــراءات، برنامــج التدر
ــار أن يفضــي إلــى رفــع وتوثيــق النقائــص واالخــاالت ونقــاط الضعــف التــي يشــكو منهــا برنامــج  ومــن شــأن هــذا االختب

مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، ومــن ثمــة تافيهــا فــي المســتقبل.

يمكــن أن يقــع إنجــاز االختبــار مــن قبــل مدقــق داخلــي أو خارجــي، تتوفــر فيــه شــروط االســتقالية والكفــاءة إلجــراء 	 
التقييــم. إذا كان المدقــق ينتمــي للمؤسســة أو الشــركة )مدقــق داخلــي(، فإنــه يشــترط فيــه أن يكــون مســتقا عــن 
األقســام المكلفة بتشــغيل المؤسســة أو الشــركة وأن ال يســاهم بشــكل مباشــر في األنشــطة المتصلة بتنفيذ برنامج 

االلتــزام وأن يكــون قــادرا علــى االتصــال المباشــر بــإدارة شــركة مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات.

تختلــف الطــرق المتبعــة الختبــار فعاليــة برنامــج مكافحــة غســل األمــوال بحســب حجــم نشــاط مقدمــي خدمــات الصناديــق 	 
اإلســتئمانية والشــركات ودرجــة تعقيــد العمليــات التــي ينجزونهــا وطبيعــة العمــاء المتعامــل معهــم. 

يجــب إجــراء االختبــار مــرة كل ســنتين علــى األقــل علــى أن يتــم االدالء لقســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلهــاب 	 
يــخ. يــخ 31 يوليــو 2021 وكل ســنتين بعــد هــذا التار بمــا يفيــد ذلــك بحلــول تار

ــر 	  ي يــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة اجــراء المراجعــة المســتقلة يرجــى مراجعــة الدليــل االرشــادي الخــاص بإعــداد تقر لمز
المراجعــة المســتقلة بشــأن مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب المنشــور علــى الموقــع االلكترونــي لقســم 

مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب بــوزارة التجــارة و الصناعــة )الجهــات الخاضعــة للرقابــة(
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3.  تدابير العناية الواجبة:

هــي جملــة التدابيــر المتخــذة لضمــان تعــرف مقدمــي خدمــات الصناديق االســتئمانية والشــركات على هويــة العميل وأوضاعه 
القانونيــة ونشــاطه والغــرض مــن عاقــة العمــل وطبيعتهــا والمســتفيد الحقيقي من هذه العاقة. 

أوال: متى يتخذ مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات تدابير العناية الواجبة؟

يّتخذ مقدمو خدمات الصناديق اإلستئمانية والشركات إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل عند:

إقامــة عاقــة العمــل: قــد توجــد عديــد المؤشــرات التــي توحــي بــأن العميــل يرغــب فــي إنشــاء عاقــة عمــل دائمــة - 
وليــس مجــرد معاملــة عرضيــة، مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر )1( العميــل يتوقــع أو ينتظــر أن تكــون العاقــة 
دائمــة، )2( العــرف الجــاري بــه العمــل يقتضــي أن عاقــة العمــل تكــون دائمــة بخصــوص بعــض الوضعيــات، )3( طبيعــة 
العميــل أو المعاملــة تشــير وتوحــي بــأن العميــل يرغــب فــي إجــراء أكثــر مــن معاملــة واحــدة، )4( الصفقــة تســتغرق 

بطبيعتهــا وقًتــا إلتمامهــا، مــن ذلــك مثــا شــراء / بيــع العقــارات23 .

23. Legal Sector Affinity Group Anti-Money Laundering Guidance for the Legal Sector 2021; p. 56
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يــد عــن مبلــغ خمســين ألــف )50,000( لاير، ســواء تمــت مــّرة -  القيــام بمعامــات ماليــة عرضيــة تعــادل قيمتهــا أو تز
وصــف المعاملــة التــي ال تســتوفي شــروط 

ُ
واحــدة أو كانــت متعــددة علــى نحــو تظهــر مرتبطــة ببعضهــا البعــض. ت

يتوقــع مقدمــو خدمــات  األمــر كذلــك عندمــا  بأنهــا معاملــة عرضيــة، ويكــون  الدائمــة،  العمــل  ومقومــات عاقــة 
يــف تكــون العاقــة  ــر بشــأن المعاملــة. وفقــا لهــذا التعر

ّ
الصناديــق االســتئمانية والشــركات أن »عنصــر المــدة« غيــر متوف

بيــن مقــدم الخدمــة والعميــل مقتصــرة علــى خدمــة وحيــدة يتــم توفيرهــا فــي فتــرة زمنيــة محــددة.

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

ثانيا: هل يمكن إرجاء ممارسة تدابير العناية الواجبة؟

المبــدأ يقتضــي أنــه يتعيــن اســتكمال تدابيــر العنايــة الواجبــة بمجــرد أن يبتــدئ مقدمــو خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية  	
والشــركات تعاملهــم مــع العميــل، بحيــث ال يجــوز القيــام بــأي عمــل أو معاملــة إلــى حيــن اســتكمال العنايــة الواجبــة.

لكــن يمكــن فــي ظــروف اســتثنائية إتمــام تدابيــر العنايــة الواجبــة بعــد قيــام عاقــة العمــل وذلــك متى تحققت الشــروط 	 
التالية:

ضرورة عدم مقاطعة سير األعمال العادي.- 

محدوديــة مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. فعلــى ســبيل المثــال تكــون المخاطــر منخفضــة إذا كان العميــل - 
مــن فئــة المؤسســات الماليــة أو األعمــال و المهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضعــة لمتطلبــات نظــام مكافحــة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب أو شــركات المســاهمة العامــة المدرجــة بالبورصــة والخاضعــة لمتطلبــات اإلفصــاح أو 

اإلدارات أو المؤسســات العامــة.

اعتمــاد إجــراءات إلدارة المخاطــر بشــكل فعــال فيمــا يتعلــق بالشــروط التــي يمكــن للعميــل بموجبهــا االســتفادة مــن - 
عاقــة العمــل قبــل التحقــق مــن الهويــة، مثــل وضــع قيــود علــى عــدد وأنــواع و/أو قيمــة المعامــات التــي يمكــن 
القيــام بهــا ورصــد المعامــات الكبيــرة أو المعقــدة التــي يمكــن القيــام بهــا أو التــي تتجــاوز المعاييــر المتوقعــة لهــذا 

النــوع مــن العاقــة.

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

ــر العنايــة الواجبــة بعــد إقامــة عاقــة العمــل، 	  إذا قــام مقدمــو خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات باتخــاذ تدابي
ــة الواجبــة كان  ــر العناي ــات أّن تأجيــل تدابي يــن علــى اثب ــوا قادر ــه يتعيــن عليهــم توثيــق كل حالــة ويجــب عليهــم أن يكون

ّ
فإن

مبــررا ومســموحا بــه فــي هــذا الســياق.
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ثالثا: ماهي تدابير العناية الواجبة التي يجب على مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات 

اتخاذها؟

يحظــر علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات االحتفــاظ بحســابات مجهولــة أو حســابات بأســماء 	 
وهميــة بشــكل واضــح.

يتخذ مقدمو خدمات الصناديق االستئمانية والشركات على األخص ما يلي:	 

ــة مــن . 1 ــات أو معلومــات أصلي ــق أو بيان ــن والتحقــق منهــا باســتخدام وثائ ــن أو العرضيي ــة العمــاء الدائمي ــد هوي تحدي
مصــدر مســتقل وموثــوق.  

 للقواعــد . 2
ً
تحديــد هويــة أي شــخص يعمــل بالنيابــة عــن العميــل، والتحقــق منهــا وممــا يفيــد صحــة نيابتــه وفقــا

المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.

تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي مــن العميــل واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق منهــا باســتخدام وثائــق أو معلومات . 3
أو بيانــات مــن مصــدر موثــوق بمــا يقنعهــم بأنهــم يعرفــون المســتفيد الحقيقي.

الحصول على معلومات بشأن الغرض من عاقة العمل أو المعاملة وفهم طبيعتها بالشكل المناسب.. 4



32

تحديــد طبيعــة نشــاط العميــل بالنســبة لألشــخاص المعنويــة أو الترتيبــات القانونيــة وفهــم هيــكل ملكيتــه والســيطرة . 5
عليــه والتأكــد مــن هويــة المســتفيد الحقيقــي.

جمع أي معلومات إضافية والتحقق منها حسب درجة المخاطر المرتبطة بالعميل أو بأعماله أو بمعاماته.  . 6

ــر العنايــة الواجبــة بصفــة . 7 تحديــث وماءمــة الوثائــق والبيانــات والمعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا بموجــب تدابي
مســتمرة، وذلــك بمراجعــة الســجات القائمــة وعلــى األخــص المتعلقــة بفئــة العمــاء مرتفعــي المخاطــر.

التدقيــق فــي عمليــات ومعامــات العمــاء وفحصهــا باســتمرار للتحقــق مــن تناســقها مــع مــا يتوفــر لديــه مــن . 8
التــي يمثلونهــا ومصــادر أموالهــم عنــد الحاجــة. معلومــات عنهــم وعــن أنشــطتهم والمخاطــر 

يتــم التحقــق مــن كل معطــى مــن المعطيــات الســابقة باالعتمــاد علــى الوثائــق والبيانــات والمعلومــات 	 
الازمــة وذلــك مــن مصــدر موثــوق ومســتقل.

ــة عمائهــم والتحقــق منهــا 	  يتعيــن علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات تحديــد هوّي
باســتخدام وثائــق أو بيانــات أصليــة مــن مصــدر موثــوق ومســتقل، مــن خــال الحصــول علــى المعلومــات 

:
ّ

التاليــة علــى األقــل

إذا كان العميــل شــخصا طبيعيــا: يقــع تحديــد هويتــه مــن خــال الحصــول علــى االســم الكامــل 	 
ــات رســمية )تحمــل هويتــه كاملــة وصورتــه(، وعنــوان محــل إقامتــه أو  للشــخص المــدون فــي إثبات
يــخ ومــكان الــوالدة، والجنســية. فعلــى ســبيل المثــال يمكــن التحقــق مــن  العنــوان المحلــي، وتار
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يــخ ميــاده وجنســيته باالســتناد إلــى جــواز ســفر صالــح أو بطاقــة هويــة تحمــل  اســم العميــل وتار
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.

إذا كان العميــل شــخصا معنويــا أو ترتيبــا قانونيــا: يقــع تحديــد هويتــه مــن خــال الحصــول علــى 	 
ــم الشــخص 

ّ
اســم الشــخص وشــكله القانونــي وســند تأسيســه والصاحيــات واألنظمــة التــي تنظ

المعنــوي أو الترتيــب القانونــي، وأســماء األشــخاص الذيــن يشــغلون وظائــف اإلدارة العليــا المعنييــن 
يــا مرموقــا لــدى الشــخص المعنــوي أو الترتيب القانوني مثل  )أي األشــخاص الذيــن يحتلــون منصبــا إدار
ييــن رفيعــي المســتوى بالشــركة أو األميــن بالصنــدوق(، وعنــوان المكتــب المســجل،  ــن اإلدار ي المدير

والمقــر الرئيســي لألعمــال عنــد اختافــه عــن عنــوان المكتــب المســجل. 

إذا كان العميــل شــركة، فانــه يتعيــن علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات 	 
هويــة  مــن  والتأكــد  عليهــا  والســيطرة  ملكيتهــا  هيــكل  كذلــك  و  الشــركة  أعمــال  طبيعــة  فهــم 

منهــا. الحقيقيــن  المســتفيدين 

إذا كان العميــل يعمــل بالنيابــة عــن شــخص آخــر فإنــه يتعيــن علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق 	 
ــق مــن أّن العميــل مخــّول بالعمــل بالنيابــة عــن الشــخص اآلخــر، وتحديــد 

ّ
اإلســتئمانية والشــركات التحق

هويــة الشــخص الــذي يعمــل العميــل بالنيابــة عنــه والتحقــق منهــا مــن خــال اســتخدام الوثائــق أو 
البيانــات أو المعلومــات المســتقلة والموثوقــة.

رابعــا: هــل يجــوز لمقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات االعتمــاد علــى أطــراف ثالثــة 

لتنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة:

ــر الماليــة المحــددة لتنفيــذ . 1 المبــدأ: يجــوز االعتمــاد علــى أطــراف ثالثــة مــن المؤسســات الماليــة أو األعمــال والمهــن غي
ــر العنايــة الواجبــة تجــاه العمــاء بمــا يشــمل التعــرف علــى العميــل والمســتفيد الحقيقــي وفهــم طبيعــة العمــل. تدابي

غيــر أن المســؤولية النهائيــة لالتــزام بتنفيــذ هــذه التدابيــر تبقــى محمولــة علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية . 2
والشركات.

خامسا: ما هي شروط االعتماد على أطراف ثالثة لتنفيذ تدابير العناية الواجبة؟

يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات، عنــد اعتمادهــم علــى أطــراف ثالثــة للقيــام بتدابيــر العنايــة 
الواجبــة تجــاه العميــل، اتخــاذ مــا يلــي:

يــة المتعلقــة بتدابيــر العنايــة الواجبــة بمــا يشــمل التعــرف علــى . 1  مــن الطــرف الثالــث علــى المعلومــات الضرور
ً
الحصــول فــورا

العميل.

التأكــد مــن أن الطــرف الثالــث ســيوفر دون تأخيــر نســخ بيانــات التعــرف علــى العميــل، وغيرهــا مــن المســتندات المتعلقــة . 2
بتلــك التدابيــر عنــد طلبهــا منــه.

التحقــق مــن أن الطــرف الثالــث يخضــع للتنظيــم والرقابــة أو لإلشــراف، ويلتــزم بتدابيــر العنايــة الواجبــة تجــاه العمــاء، وحفــظ . 3
 لقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والئحتــه التنفيذيــة وقواعــد االلتزامــات التــي يخضــع 

ً
الســجات وفقــا

لهــا الطــرف الثالــث إن وجــدت. 
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مراعــاة المعلومــات المتوفــرة عــن مســتوى مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي الــدول التــي يوجــد بهــا . 4
الطــرف الثالــث الــذي يعتمــد عليــه وعلــى األخــص تلــك الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والــدول األجنبيــة.

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

سادســا: مــاذا يتعيــن علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات أن يفعلــوا فــي حــال 

يــة البيانــات  تعــذر عليهــم االمتثــال لهــذه التدابيــر بســبب رفــض العميــل توفيــر المعلومــات أو الحظــوا صور

المتعلقــة بهويــة العمــالء بصــورة واضحــة أو عــدم كفايتهــا؟

االمتناع عن بدء عاقة العمل أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة.. 1

وعنــد االقتضــاء إبــاغ وحــدة المعلومــات الماليــة عــن حــاالت االشــتباه المتعلقــة بالعميــل، خصوصــا عنــد رفــض العميــل . 2
يــة. ــر المعلومــات ذات الصلــة أو انســحابه مــن العمليــة فــي منتصــف المطــاف أو توفيــره معلومــات صور توفي

عنــد  يفعلــوا  أن  والشــركات  االســتئمانية  الصناديــق  خدمــات  مقدمــي  علــى  يتعيــن  مــاذا  ســابعا: 

اإلرهــاب؟ تمويــل  أو  األمــوال  بغســل  ترتبــط  العمليــات  بــأن  اشــتباههم 

يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات، عنــد اشــتباههم، أثنــاء إنشــاء عاقــة عمــل مــع أحــد 	 
العمــاء أو خــال مســار هــذه العاقــة، أو عنــد إجــراء المعامــات العرضيــة، بــأن العمليــات ترتبــط بغســل األمــوال أو تمويــل 

اإلرهاب، القيام بمـــا يلــــي:

 أو عارضــا وبغــض النظــر عــن . 1
ً
تحديــد هويــة العميــل والمســتفيد الحقيقــي والتحقــق منهمــا، ســواًء كان العميــل دائمــا

أي إعفــاء أو حــد معيــن معمــول بــه.

ير اشتباه إلى وحدة المعلومات المالية.. 2 تقديم تقر

فــي الحــاالت التــي يعتقــد فيهــا مقدمــو خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات ألســباب معقولــة بــأن تنفيــذ تدابيــر 	 
العنايــة الواجبــة مــن شــأنه أن ُينبــه العميــل، يجــب عليهــم أن يتوقفــوا عــن اتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة ويرفضــوا إقامــة 

عاقــة العمــل أو تنفيــذ المعاملــة.
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4.  تدابير العناية الواجبة المشددة:

ــل أو  ــد علــى العمي ي ــر المتخــذة لضمــان معرفــة مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات المز ــة التدابي هــي جمل
ــل إرهــاب. يمــة تموي يمــة غســل أمــوال أو جر المعاملــة بقصــد الحــد مــن خطــر احتمــال ارتباطهمــا بمتحصــات جر

العنايــة  تدابيــر  تطبيــق  الصناديــق االســتئمانية والشــركات  يجــب علــى مقدمــي خدمــات  أوال: متــى 

المشــددة؟ الواجبــة 

يطبق مقدمو خدمات الصناديق االستئمانية والشركات تدابير العناية الواجبة المشددة:

الماليــة . 1 الثالثــة بمــا فــي ذلــك المؤسســات  تتــم مــع العمــاء أو األطــراف  التــي  علــى عاقــات العمــل والعمليــات 
التــي:   الــدول  الماليــة مــن  واألعمــال والمهــن غيــر 

تدعــو مجموعــة العمــل المالــي إلــى اتخــاذ ذلــك اإلجــراء بحقهــا وتنشــرها اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال - 
وتمويــل اإلرهــاب علــى موقعهــا اإللكترونــي علــى شــبكة المعلومــات الدوليـــة. 



36

24. يراجع التعميم رقم )6( لسنة 2020 لمدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات بشأن الدول 
عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها والدول الخاضعة لرقابة مكثفة، منشور على الموقع االلكتروني لقسم مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب )االطار القانوني الدولي و الوطني – التعميمات(. 

تحددهــا اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب أنهــا عاليــة المخاطــر وتصــدر التعميمــات المرتبطــة - 
بأوجــه الضعــف فــي أنظمــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لديهــا وتنشــرها علــى موقعهــا اإللكترونــي 

علــى شــبكة المعلومــات الدوليـــة24. 

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

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

عاقــات العمــل أو المعامــات التــي ال تتــم وجهــا لوجــه وتشــمل علــى األخــص تلــك المبرمــة مــن خــال اإلنترنــت أو - 
ــر اســتخدام الصــراف اآللــي أو  ــد والخدمــات والمعامــات التــي يتــم توفيرهــا أو مزاولتهــا مــن خــال اإلنترنــت، عب ي البر

الهاتــف أو الفاكــس.

عاقــات العمــل أو المعامــات التــي تســتخدم فيهــا وســائل قانونيــة أو اتفاقيــة تســهم فــي خفــض الشــفافية - 
وإخفــاء هويــة مقــدم الطلــب أو العميــل كالتوكيــات خصوصــا تلــك المتعلقــة بالعمــاء غيــر المقيميــن فــي الدولــة.

عاقــات العمــل أو العمليــات التــي تتــم مــع األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر وأفــراد عائاتهــم والمقربيــن - 
منهــم مثلمــا ســيتم توضيحــه الحقــا بالجــزء الســابع مــن هــذا الدليــل.

فــي الحــاالت األخــرى التــي تقررهــا اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب أو قســم مكافحــة غســل . 3
األمــوال وتمويــل االرهــاب بــوزارة التجــارة والصناعــة.  

ثانيا: ماهي تدابير العناية الواجبة المشــددة التي يجب على مقدمي خدمات الصناديق االســتئمانية 

والشركات اتخاذها؟

على مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات بوجه خاص:

يادة درجة متابعة عاقة العمل. . 1 ز

الحصــول علــى معلومــات إضافيــة عــن العميــل، مــن بينهــا المهنــة، وحجــم األصــول، والمعلومــات المتاحــة مــن خــال . 2
ــات العامــة والمصــادر المفتوحــة.  قواعــد البيان

تحديــث بيانــات التعــرف علــى هويــة العميــل والمســتفيد الحقيقــي بصــورة منتظمــة وذلــك بمراجعــة الســجات القائمــة . 3
وعلــى األخــص المتعلقــة بفئــة العمــاء مرتفعــي المخاطــر.

الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة عاقة العمل المتوقعة.. 4

الحصول على معلومات حول مصدر األموال أو مصدر ثروة العميل. . 5

الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها.. 6
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ير مجموعة العمل المالي حول المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمقاربة القائمة على المخاطر ص 33. 25. تقر

الحصول على موافقة اإلدارة العليا لبدء أو مواصلة عاقة العمل.. 7

ــات التــي . 8 ــار أنمــاط العملي ــة عليهــا واختي ــرات الرقاب ــادة عــدد وفت ي تطبيــق متابعــة مشــددة لعاقــة العمــل مــن خــال ز
ــد مــن الفحــص والمراجعــة. ي ــاج إلــى المز تحت

عنــد االقتضــاء اشــتراط أن يتــم إجــراء الدفعــة األولــى مــن خــال حســاب مفتــوح باســم الصنــدوق االســتئماني أو الشــركة . 9
أو أي كيــان قانونــي آخــر لــدى مصــرف خاضــع لمعاييــر عنايــة واجبــة مماثلــة25. 

5.  تدابير العناية الواجبة المبسطة:

أوال: متــى يمكــن لمقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات تطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة 

المبســطة؟

يجــوز لمقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات تطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة المبســطة عنــد توفــر الحــاالت 	 
التاليــة مجتمعــة:

إذا كانت عوامل المخاطر المرتبطة بالعميل أو المعاملة الناتجة عن التقييم الوطني للمخاطر منخفضة. . 1

إذا كانت عوامل المخاطر المرتبطة بالعميل أو المعاملة الناتجة عن التقييم الذاتي لمخاطر األعمال منخفضة.. 2

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

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

يجــوز لمقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات 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.

ــى فيهــا مقدمــو خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات تطبيــق تدابيــر العنايــة 	 
ّ
وفــي جميــع الحــاالت التــي يتول

الواجبــة المبســطة، فإنــه يتعيــن عليهــم توثيــق عمليــة تقييــم المخاطــر التــي أنجزوهــا قبــل اتخاذهــم القــرار بتطبيــق تدابيــر 
يــن علــى أن يثبتــوا لقســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب أّن  العنايــة الواجبــة المبســطة وأن يكونــوا قادر

الخطــر كان منخفضــا.

ثانيــا: مــا هــي تدابيــر العنايــة الواجبــة المبســطة التــي يجــوز لمقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية 

والشــركات تطبيقهــا؟

يمكن أن تشمل ما يلي:

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

تقليل درجة العناية الواجبة المستمرة وتدقيق العمليات، على أساس مبلغ معقول محدد.. 3

االكتفــاء . 4 مــع  الغــرض منهــا،  أو  العمــل  لفهــم طبيعــة عاقــة  إجــراءات محــددة  تنفيــذ  أو  عــدم جمــع معلومــات 
القائمــة. العمــل  أو مــن عاقــة  إجراؤهــا  يتــم  التــي  العمليــات  نــوع  باســتنباطها مــن 

6.  المستفيد الحقيقي:

أوال: من هو المستفيد الحقيقي؟

هو الشخص الطبيعي )أو األشخاص الطبيعيون( الذي:

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

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

تتّم العمليات نيابة

يمتلــك ســيطرة فعليــة ونهائيــة علــى شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي بمــا فــي ذلــك الشــخص الطبيعــي الــذي . 3
يمــارس ســيطرة فعليــة نهائيــة بــأي وســيلة كانــت.
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بالمســتفيد  الخاصــة  والشــركات  االســتئمانية  الصناديــق  خدمــات  مقدمــي  التزامــات  هــي  مــا  ثانيــا: 

لحقيقــي؟ ا

ــة . 1 ــل البــدء فــي عاقــة العمــل مــع العميــل تحديــد هوي علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات قب
بيانــات مــن مصــدر  المســتفيد الحقيقــي واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق منهــا باســتخدام وثائــق أو معلومــات أو 

موثــوق بمــا يقنعهــم بأنهــم يعرفــون المســتفيد الحقيقــي.

يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات فيمــا يتعلــق بالعمــاء مــن األشــخاص المعنويــة أو . 2
الترتيبــات القانونيــة فهــم هيــكل ملكيــة العميــل وســيطرته والتأـكـد مــن هويــة المســتفيدين الحقيقييــن طبــق المعاييــر 

المحــددة أدنــاه. 

ثالثا: كيف يتم تحديد هوية المستفيد الحقيقي؟

يجب على مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات تحديد هوية المستفيد الحقيقي على النحو التالي:

تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العمالء من األشخاص المعنوية: 	

1 . 
ً
 حصــة ملكيــة مســيطرة فعليــا

ً
تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي أو األشــخاص الطبيعييــن الذيــن تــؤول إليهــم نهائيــا

علــى نســبة ال تقــل عــن )%20( مــن حصــص الشــخص المعنــوي، أو حقــوق التصويــت فيــه.

فــي الحــاالت التــي ال يتــم التوصــل فيهــا إلــى تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي ، أو عنــد وجــود شــك بــأن . 2
 للمعيــار الســابق ، أو عنــد 

ً
الشــخص الطبيعــي الــذي يملــك حصــص مســيطرة هــو المســتفيد الحقيقــي وفقــا

عــدم ممارســة أي شــخص طبيعــي للســيطرة مــن خــال حصــة الملكيــة : 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 الترتيــب القانونــي أو علــى األجهــزة التنفيذيــة أو الجمعيــة العامــة ، أو علــى 

ســير عمــل الشــخص المعنــوي أو غيــر ذلــك مــن أدوات الرقابــة أو الســيطرة.

يــن الســابقين: تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي . 3  للمعيار
ً
فــي حالــة عــدم التعــرف علــى أي شــخص طبيعــي وفقــا

يــة. يــة عليــا لــدى الشــخص المعنــوي كالممثــل القانونــي للشــركة التجار الــذي يشــغل وظيفــة إدار

تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العمالء من الترتيبات القانونية: 	

فيمــا يتعلــق بالعمــالء مــن الصناديــق االســتئمانية: تحديــد هويــة المؤســس واألميــن والرقيــب حــال وجــوده، . 1
والمســتفيدين أو فئــة المســتفيدين، وأي شــخص طبيعــي آخــر يمــارس ســيطرة فعليــة ونهائيــة علــى الصنــدوق 
االســتئماني بصــورٍة مباشــرة أو غيــر مباشـــرة.  وبصفــة عاّمــة، ينبغــي فهــم العبــارات الّســالف اســتعراضها علــى 

الّنحــو الّتالــي:

ــخص أو مجموعــة األشــخاص الذيــن قامــوا بإنشــاء أو تركيــز الّصنــدوق االســتئماني  -
ّ

المؤّســس: يعنــي الش
ــخص الــذي قــام بتوفيــر األصــول بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ووضعهــا فــي إطــار الّصنــدوق 

ّ
أو هــو الش

االســتئمانّي. فــي بعــض األحيــان، ال يقــع الّتنصيــص علــى المؤّســس بعقــد تأســيس الّصنــدوق االســتئماني 
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ــق 
ّ

وهنــا يتعيــن علــى مــزود الخدمــات اعتمــاد سياســات وإجــراءات كفيلــة بالتعــرف علــى المؤّســس والتحق
مــن هوّيتــه26.

األميــن )أو الوصــي(: هــو الشــخص الــذي يتمّتــع بســلطة وواجــب إدارة واســتخدام والتصــرف باألصــول  -
طبقــا لشــروط صنــدوق االئتمــان والواجبــات الخاصــة المفروضــة عليــه قانونــا27. إذا لــم يتــم تعييــن مقــدم 
الخدمــات فــي خطــة أميــن، فإنــه يتعيــن عليــه الحصــول علــى معلومــات بغــرض التعــّرف علــى هوّيــة األميــن 
ــخص 

ّ
ــق منهــا. وإذا كان األميــن شــخصا معنويــا، فإنــه يتعيــن علــى مقــدم الخدمــات التعــرف علــى الش

ّ
والتحق

المعنــوّي والحصــول علــى معلومــات حــول هويــة المســتفيدين الحقيقييــن مــن الشــخص المعنــوي المذكــور 
)المعّيــن كوصــي( واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق مــن هويتــه.

 لهــم االســتفادة مــن أّي ترتيــب ائتمانــّي. قــد يكــون  -
ّ

ــخص أو األشــخاص الذيــن يحــق
ّ

المســتفيد: هــو الش
المســتفيد شــخصا طبيعّيا أو معنويا أو ترتيبا قانونيا. يجب أن يكون لكافة الصناديق االســتئمانية مســتفيدون 
حقيقيــون يمكــن التحقــق منهــم28 ويتعيــن علــى مقدمــي الخدمــات اعتمــاد سياســات وإجــراءات تكفــل لهــم 
ــة للمســتفيد الحقيقــي  ــة الفعلي ــة حــول الهوي ــن قناعــة معقول طبقــا للمنهــج القائــم علــى المخاطــر، تكوي

ــق منهــا.
ّ

واتخــاذ إجــراءات معقولــة للتحق

أي شــخص طبيعــي آخــر يمــارس ســيطرة فعليــة ونهائيــة علــى الصنــدوق االســتئماني بصــورٍة مباشــرة  -
يــن أو بموافقتهــم، ســلطة: أو غيــر مباشـــرة: هــو كل شــخص يمــارس بمفــرده أو بمعيــة أشــخاص آخر

التفويت في مكاسب تابعة للصندوق االستئماني أو استثمارها،	 
إدارة أو القيام أو المصادقة على عمليات التوزيع في إطار الصندوق االستئماني،	 
تعديل أو إنهاء الصندوق االستئماني،	 
إضافة أو حذف شخص من قائمة المستفيدين أو فئة المستفيدين،	 
تعيين أو عزل أمين أو أمناء.	 

فيما يتعلق بالترتيبات القانونية األخـرى: تحديد هوية األشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب مماثلة.. 2
وعلــى اعتبــار أن الوقــف هــو مــن الترتيبــات القانونيــة المشــابهة للصناديــق االســتئمانية المباشــرة طبقــا للمــادة األولــى 
مــن الائحــة التنفيذيــة لقانــون الســجل االقتصــادي الموحــد الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2020، فانــه 
يتعّيــن علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات أن يحــددوا هوّيــة المســتفيد الحقيقــي مــن الوقــف، 

 مــن:
ّ

ـــق منهــا، مــن خــال تحديــد هوّيـــة كل
ّ

وأن يّتـــخذوا تدابيــر معقولــة للتحق

الواقــف بوصفــه مؤّســس أو منشــئ الوقــف، أو الموصــي بوقــف وهــو يقابــل المؤّســس أو الموصــي - 
فــي الصناديــق االســتئمانية. 

ناظــر الوقــف بوصفــه المســؤول عــن المحافظــة علــى الوقــف ورعايتــه و تمثيلــه أمــام الغيــر و القضــاء، - 
ــري أو أهلــي أو مشــترك  ــة بوقــف خي ــوزارة أو غيرهــا . 29  وكذلــك الوصــّي )بالنســبة للوصي ســواء كانــت ال

والوصيــة بأعمــال الخيــر( وهــو يقابــل األميــن أو الوصــّي فــي الصناديــق االســتئمانية.

26. FATF, Guidance for risk-based approach, Trust and company service providers, June 2019, p. 54-55.

27. FATF, international standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation, General glossary.

28. FATF, international standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation, General glossary.

29.  المادة 12 من القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الوقف .
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يــع الوقــف30 وهــو يقابــل المســتفيد أو فئــة -  الموقــوف عليــه أي مــن يحــّدده الواقــف للصــرف عليــه مــن ر
المســتفيدين فــي الصناديــق االســتئمانية.

األمين حال وجوده31، وهو يقابل الرقيب في الصناديق االستئمانية.- 

وأّي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف بصورٍة مباشرة أو غير مباشـرة. - 

 أو 
ً
 معــادال

ً
اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتحديــد مــا إذا كان العميــل يعمــل كأميــن لصنــدوق اســتئماني أو يشــغل منصبــا  .3

 فــي نــوع آخــر مــن الترتيبــات القانونيــــة.
ً
مماثــا

االلتزامات المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي

الصناديــق  ينبغــي فيهــا علــى مقدمــي خدمــات  التــي  الحــاالت  المالــي  العمــل  التوصيــة 10 مــن توصيــات مجموعــة  تحــدد 
اإلســتئمانية والشــركات اتخــاذ خطــوات لتحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي والتأكــد منهــا، بمــا فــي ذلــك عنــد وجــود اشــتباه 
بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب، أوعنــد تأســيس عاقــات العمــل، أو عنــد وجــود شــكوك حــول مــدى صحــة المعلومــات التــي 
ية للتوصيــة 10 إلــى أن هــذا المتطلــب يهــدف أوال إلــى منــع االســتخدام غيــر القانونــي  ســبق تقديمهــا. وتشــير المذكــرة التفســير
لألشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة مــن خــال فهــم كاف للعميــل يســمح بإجــراء تقييــم صحيــح للمخاطــر المحتملــة لغســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المرتبطــة بعاقــة العمــل، وثانيــا إلــى اتخــاذ الخطــوات المناســبة للحــد مــن هــذه المخاطــر. وينبغــي علــى 
مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات األخــذ بعيــن االعتبــار هذيــن الهدفيــن عنــد تقييــم الخطــوات المعقولــة التــي 
ينبغــي اتخاذهــا للتأكــد مــن هويــة المســتفيد الحقيقــي بمــا يتناســب مــع مســتوى المخاطــر، إضافــة إلــى مراعــاة المعاييــر الفرعيــة 
10.5 و10.8 و10.12 مــن منهجيــة تقييــم االلتــزام الفنــي بتوصيــات مجموعــة العمــل المالــي وفعاليــة نظــم مكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.  

فــي بدايــة عمليــة تحديــد المســتفيد الحقيقــي، ينبغــي اتخــاذ خطــوات لتحديــد كيفيــة التعــرف علــى العميــل المباشــر. ويمكــن 
لمقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات التأكــد مــن هويــة العميــل علــى ســبيل المثــال مــن خــال االجتمــاع معــه 
يــق جــواز الســفر أو بطاقــة الهويــة والمســتندات التــي تثبــت عنوانــه. كذلــك،  بصفــة شــخصية ومــن ثــم التأكــد مــن هويتــه عــن طر
يمكــن لمقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات التحقــق مــن هويــة العميــل اســتنادا إلــى مســتندات أو معلومــات 

يتــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر موثوقــة ومتاحــة للعمــوم )مســتقلة عــن العميــل(.  

يكــون الوضــع أكثــر صعوبــة عندمــا ال يكــون المســتفيد الحقيقــي العميــل المباشــر لمقدمــي الخدمــات )علــى ســبيل المثــال: فــي 
حالــة الشــركات والكيانــات األخــرى(. فــي هــذه الحالــة، يجــب اتخــاذ خطــوات معقولــة بمــا يقنــع مقدمــي خدمــات الصناديــق 

االســتئمانية والشــركات بهويــة المســتفيد الحقيقــي واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق مــن هويتــه. 

مــن المرجــح أن يتطلــب هــذا األمــر اتخــاذ خطــوات لفهــم الملكيــة والســيطرة للكيــان القانونــي المنفصــل الــذي يعتبــر عميــا، حيــث 
يجــوز إجــراء عمليــات بحــث عامــة والســعي للحصــول علــى معلومــات مــن العميــل بشــكل مباشــر. ومــن المحتمــل أن يحتــاج 

مقدمــو خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات إلــى الحصــول علــى المعلومــات التاليــة المتصلــة بالعميــل ومنهــا:

اسم الشركة.أ. 
رقم تسجيل الشركة.ب. 

30. المادة 1 من القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الوقف .

31.  حول األمين، يراجع على سبيل المثال المادة 35 من القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الوقف .
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ا(.ج. 
ً

العنوان المسجل و/أو عنوان مقر العمل الرئيسي )إذا كان مختلف
هوية المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة.د. 
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار المسؤولين عن عمليات الشركة.	. 
القانون الذي تخضع له الشركة ونظامها األساسي. و. 
أنواع األنشطة والمعامات التي تمارسها الشركة.ز. 

للتأكد من المعلومات المذكورة أعاه، يجوز لمقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات استخدام المصادر التالية: 

المستندات التأسيسية )على سبيل المثال شهادة التأسيس وعقد أو وثيقة التأسيس(. أ. 
تفاصيل سجات الشركة. ب. 
عقود المساهمين أو االتفاقيات األخرى بين المساهمين بشأن السيطرة على الشخص المعنوي.ج. 
الحسابات الخاضعة للتدقيق المقدمة.   د. 

ينبغــي علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات اعتمــاد المنهــج القائــم علــى المخاطــر للتحقــق مــن المســتفيد 
الحقيقــي للكيــان، حيــث يتعيــن عليهــم فــي الغالــب اســتخدام مجموعــة مــن المصــادر العامــة والســعي للحصــول علــى تأكيــدات 
إضافيــة مــن العميــل المباشــر بــأن المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن المصــادر العامــة صحيحــة ومحدثــة، أو طلــب 
مســتندات إضافيــة تثبــت المســتفيد الحقيقــي وهيــكل الشــركة. وال ينتهــي واجــب تحديــد المســتفيد الحقيقــي عنــد تحديــد 

المســتوى األول للملكيــة.

7.  األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر:

يعتبــر األشــخاص السياســيون ممثلــو المخاطــر مــن فئــات العمــاء ذوي المخاطــر المرتفعــة فــي ســياق مكافحــة غســل 
األمــوال، ذلــك أنهــم وبحكــم توليهــم مناصــب بــارزة فــي دولــة قطــر أو فــي دولــة أجنبيــة أو فــي منظمــة دوليــة، قــد 
يتورطــون أو يســتغلون ســلطاتهم ونفوذهــم لتحقيــق الكســب الشــخصي، أو قــد يســيؤون اســتخدام المــال العــام أو 
يســتولون عليــه. وغالبــا مــا يقــوم هــؤالء األشــخاص باالســتعانة بأفــراد عائاتهــم أو شــركائهم المقربيــن إلخفــاء األمــوال 
المتحصلــة مــن اســتغال مناصبهــم الرســمية، لذلــك يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات التعامــل 
مــع أفــراد عائــات األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر وشــركائهم المقّربيــن منهــم علــى أنهــم األشــخاص السياســيون 

ممثلــو المخاطــر أنفســهم.
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يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات أن يضعــوا أنظمــة إدارة مخاطــر مائمــة لتحديــد مــا إذا 	 
كان العميــل أو المســتفيد الحقيقــي للعميــل مــن األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائاتهــم أو 
المقربيــن منهــم. ويشــمل نظــام إدارة المخاطــر علــى وجــه الخصــوص طلــب المعلومــات الازمــة مــن العمــاء، والرجــوع 
يع الجــاري  الــى المعلومــات المتاحــة للجمهــور وإمكانيــة االطــاع علــى قواعــد البيانــات فــي حــدود مــا يســمح بــه التشــر

بــه العمــل. وإذا تبيــن لهــم ذلــك يجــب عليهــم اتخــاذ التدابيــر اإلضافيــة المبينــة أدنــاه للعنايــة الواجبــة تجاههــم.

أوال: من هم األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر وأفراد عائلتهم واألشخاص المقربين منهم؟

ــة، كرؤســاء . 1 ــة أجنبي ــة قطــر أو فــي دول ــارزة فــي دول ــن أوكلــت إليهــم مهــام عامــة ب ــة إليهــم أو الذي األفــراد الموكل
يين،  الــدول أو الحكومــات، والسياســيين والمســؤولين الحكومييــن رفيعــي المســتوى، والمســؤولين القضائييــن والعســكر
األحــزاب  ومســؤولي  النيابيــة،  المجالــس  وأعضــاء  للدولــة،  المملوكــة  الشــركات  فــي  التنفيذييــن  الموظفيــن  وكبــار 
يــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو المناصــب  يــن ونــواب المدير السياســية الهاميــن، وكذلــك أعضــاء اإلدارة العليــا مــن المدير

التــي تعادلهــا بالمنظمــات الدوليــة.

تشــمل أفــراد عائلــة الشــخص السياســي ممثــل المخاطــر الــزوج أو الزوجــة وأّي شــخص طبيعــّي مرتبــط بــه برابطــة نســب . 2
أو مصاهــرة إلــى الدرجــة الثانيــة وهــم: األب واألم، والــد أو والــدة الــزوج أو الزوجــة، االبــن أو البنــت، ابــن أو ابنــة الــزوج أو 

الزوجــة، الجــد والجــدة، األخ أو األخــت، أخ أو أخــت الــزوج أو الزوجــة، ابــن أو بنــت االبن/ابــن أو بنــت االبنــة.

يك لــه فــي شــخص معنــوي . 3 يشــمل الشــخص المقــرب مــن الشــخص السياســي ممثــل المخاطــر أي شــخص طبيعــي شــر
 شــخص 

ً
أو ترتيــب قانونــي، أو مســتفيد حقيقــي مــن شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي يملكــه أو يســيطر عليــه فعليــا

سياســي ممثــل للمخاطــر، أو أي شــخص تربطــه بــه عاقــة مهنيــة أو اجتماعيــة وثيقـــة. 

ثانيــا: مــا الــذي يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات اتخــاذه إذا كان العميــل 

أو المســتفيد الحقيقــي منــه مــن األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائلتــه أو 

المقربيــن منــه؟

إذا كان العميــل أو المســتفيد الحقيقــي منــه مــن األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائلتــه أو 	 
المقربيــن منــه يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات اتخــاذ التدابيــر اإلضافيــة التاليــة للعنايــة 

تجاههــم: الواجبــة 

الحصول على موافقة اإلدارة العليا قبل إقامة عاقة عمل أو االستمرار فيها، بالنسبة للعماء الحاليين.	 

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

تطبيــق رقابــة مشــددة ومســتمرة علــى عاقــة العمــل الخاصــة بهــم بمــا فــي ذلــك التدقيــق المســتمر فــي 	 
العمليــات التــي تتــم طــوال فتــرة قيــام عاقــة العمــل وضمــان اتســاقها مــع نمــط نشــاط العميــل والمخاطــر التــي 

يمثلهــا.
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توجــد عــدة عوامــل هامــة قــد تؤثــر علــى طبيعــة ومــدى تدابيــر العنايــة الواجبــة المشــددة الواجــب اتخاذهــا تجــاه 	 
األشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر ومنهــا بلــد منشــأ الشــخص السياســي ممثــل المخاطــر، نوعيــة الخدمــات التــي 
يطلــب مــن مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات إســداؤها، وهــل أن الشــخص السياســي ممثــل المخاطــر 
للشــخص  كان  بالخــارج. وإذا  أو  االســتئمانية والشــركات  الصناديــق  بــه مقدمــو خدمــات  يوجــد  الــذي  بالبلــد  موجــود 
السياســي ممثــل المخاطــر عاقــة بأحــد عمــاء مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات فانــه يتجــه األخــذ 

ــار عــدة عوامــل عنــد تحديــد المخاطــر ومنهــا:  بعيــن االعتب

طبيعــة العاقــة بيــن العميــل والشــخص السياســي ممثــل المخاطــر، فــاذا كان العميــل صنــدوق اســتئماني مباشــر - 
أو شــركة أو أي شــخص معنــوي آخــر وحتــى لــو لــم يكــن الشــخص السياســي ممثــل المخاطــر هــو الشــخص 
ــا علــى ذلــك الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي، فــإن وجــوده مــن  ــا وفعلي الطبيعــي الــذي يســيطر نهائي

شــأنه أن يؤثــر علــى تقييــم المخاطــر. 

طبيعــة العميــل إذا كان مثــا شــركة مدرجــة بالبورصــة وتخضــع لمتطلبــات إفصــاح تضمــن التحقــق مــن المســتفيد - 
الحقيقــي بشــفافية كاملــة.

نوعيــة الخدمــات المطلوبــة علــى ســبيل المثــال تكــون المخاطــر منخفضــة عندمــا ال يكــون الشــخص ممثــل المخاطــر - 
عميــل وإنمــا مديــر للعميــل الــذي يكــون شــركة مدرجــة بالبورصــة أو أنــه كيــان منظــم ويشــتري بمقابــل مناســب32.

8.  الرقابة المستمرة: 

يــا لفهــم أنشــطة العمــاء وهــي مكــّون أساســي وجــزء ال يتجــزأ مــن األنظمة 	  تعتبــر الرقابــة المســتمرة عنصــرا حيويــا وضرور
الفّعالــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، فهــي تســاعد علــى إدراك طبيعــة وحجــم أنشــطة العمــاء بمــا 

يســمح برصــد واكتشــاف المعامــات غيــر العاديــة أو المشــبوهة.

يجب على مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات أن يراقب باستمرار عاقة العمل مع العميل من خال:	 

المراجعة من حين آلخر للوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بـالعميل للتأكد من أنها محدثة وذات صلة.- 

مراقبــة األنشــطة )بمــا فــي ذلــك المعامــات النقديــة وغيــر النقديــة( الخاصــة بـــالعميل للتأكــد مــن أنهــا متوافقــة - 
مــع طبيعــة األعمــال التــي يباشــرها هــذا األخيــر ومــع وصــف المخاطــر ومصــدر األمــوال، بحيــث تكتســي المعاملــة 

صبغــة غيــر عاديــة كلمــا كانــت غيــر متوافقــة مــع النمــط العــادي أو المتوقــع لنشــاط العميــل.

ــدة أو الكبيــرة أو غيــر المعتــادة أو التــي تتخــذ شــكا أو نمطــا غيــر مألــوف دون أن يكــون - 
ّ

تحديــد المعامــات المعق
لهــا غــرض اقتصــادي أو قانونــي واضــح، بمــا يوحــي بارتــكاب غســل لألمــوال أو تمويــل لإلرهــاب.

فــي إطــار المراقبــة المســتمّرة، يتعّيــن علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات أن يولــوا اهتمامــا 	 
التاليــة للمعامــات: بالخاصيــات 

طبيعة ونوع المعامات )مثل الحجم غير العادي أو التكرار غير الطبيعي(،- 

قيمة أي معاملة، مع إياء اهتمام خاص بالمعامات الهامة واألساسية،- 

المنشأ الجغرافي / الوجهة الجغرافية للمدفوعات أو المقابيض،- 

النشاط العادي أو المبيعات المألوفة للعميل.- 

32. Guidance for a risk-based approach, Trust and company service providers, FATF, June 2019, p37
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يجــب علــى مقــدم خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات أن يكــون يقضــا تجــاه التغييــرات التــي قــد تطــرأ بمــرور الوقــت 	 
علــى عاقــة العمــل والتــي قــد تشــمل: )أ( تقديــم منتوجــات أو خدمــات جديــدة تنطــوي علــى مخاطــر أعلــى، )ب( 
يــادة فــي النشــاط المعلــن أو مقابيــض العميــل، )د(  إنشــاء هيــاكل شــركات أو صناديــق اســتئمانيه جديــدة، )ج( تغييــر أو ز

يــادة حجمهــا وقيمتهــا. تغييــر طبيعــة المعامــات أو ز

عندمــا تطــرأ تغييــرات معتبــرة فــي عاقــة العمــل، يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات تنفيــذ 	 
يــد مــن تدابيــر العنايــة الواجبــة تجــاه العميــل للتأكــد مــن الفهــم واالدراك التــام لمخاطــر غســل األمــوال أو تمويــل  المز

اإلرهــاب المتصلــة بالعميــل ولألســس التــي تقــوم عليهــا عاقــة العمــل.

9.  اإلبالغ عن العمليات المشبوهة:

أوال: متى وإلى من يتم االبالغ عن المعامالت المشبوهة؟

 بــأي معاملــة أو 	 
ً
علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات إبــاغ وحــدة المعلومــات الماليــة فــورا

عمليــة أو محاولــة لتنفيذهــا وذلــك بغــض النظــر عــن قيمتهــا عنــد االشــتباه أو عنــد توفــر أســباب معقولــة لاشــتباه فــي 
يمــة أصليــة أو تشــملها أو ترتبــط بتمويــل اإلرهــاب. أنهــا ترتبــط بمتحصــات جر
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لــدى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات إعــام قســم مكافحــة غســل 	  علــى مســؤول االلتــزام 
يــر اشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة دون تقديــم  األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بــوزارة التجــارة والصناعــة بأنــه رفــع تقر

ــر.  ي معلومــات أو تفاصيــل حــول محتــوى ذلــك التقر

ير االشتباه للوحدة، بصرف النظر عما يلي:	  يتعين على مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات رفع تقر

قيمة المعاملة أو العملية.	 

يبية.	  أن المعاملة تتعلق بمسائل ضر

أن المعاملة أو محاولة بدء المعاملة لم تتم أو لن تتم.	 

أن مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات قاموا بإنهاء كل عاقة عمل مع العميل.	 

أن محاولة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب قد باءت بالفشل.	 

علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات قبــل أن يقــرروا بــأن المعاملــة غيــر العاديــة أو غيــر المتســقة 	 
مــع النمــط المعتــاد لنشــاط العميــل أو حجــم معاماتــه، مشــبوهة أو غيــر مشــبوهة، أن يراعــوا، علــى األخــص، مــا يلــي:

إذا كان للمعاملة غرض اقتصادي أو قانوني واضح.. 1

إذا كان للمعاملــة تفســير معقــول أو أخفــق العميــل فــي تقديــم تفســير معقــول للمعاملــة أو المعلومــات . 2
الكاملــة حولهــا.

إذا كانت المعاملة ناشئة عن عاقة عمل حديثة أو كانت معاملة واحدة.. 3

إذا كانــت المعاملــة تتضمــن اســتخدام الحســابات أو الشــركات أو الكيانــات الموجــودة بالخــارج، دون أن يكــون ذلــك . 4
 باحتياجــات العميــل االقتصاديــة.

ً
مبــررا

إذا كانت المعاملة تتضمن تحويل األموال عبر أطراف ثالثة دون وجود ضرورة لذلك.. 5

ثانيا: سرية اإلبالغ وحظر التنبيه:

يحظر على مقدمي خدمات الصناديق اإلســتئمانية والشــركات اإلفصاح / التنبيه ألّي شــخص غير مخول عن معلومات 	 
يــر اشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة أو أي معلومــات أخــرى ذات صلــة، مــن  تتعلــق بتقديــم أو عــدم تقديــم تقر

شــأنه أن يــؤدي إلــى:

معرفة العميل أو اشتباهه بأنه:- 
ير اشتباه.	  محل أو قد يكون محل تقر
محل أو قد يكون محل بحث أو تحقيق يتصل بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب.	 

يمــة غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو الكشــف عنهــا أو القبــض علــى مرتكبيهــا أو -  عرقلــة منــع ارتــكاب جر
يمــة. مقاضاتهــم أو اســترداد متحصــات الجر
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تــؤدي مخالفــة هــذا المنــع إلــى توقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا بالمــادة 84 مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال 	 
ــد علــى  ي ــه "يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ثــاث ســنوات، وبالغرامــة التــي ال تز ــل اإلرهــاب والتــي تنــص علــى أن وتموي
)500,000( خمســمائة ألــف لاير، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن قــام بإفشــاء معلومــات تتعلــق بتقديــم أو عــدم 

يــر اشــتباه إلــى الوحــدة." تقديــم تقر

يــر اشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة أو أي 	  يحّجــر اإلفصــاح عــن معلومــات تتعلــق بتقديــم أو عــدم تقديــم تقر
يــر االشــتباه وكذلــك للغيــر. ويعتبــر هــذا المنــع مبــررا ومنطقيــا ذلــك  معلومــات أخــرى ذات صلــة، للشــخص المعنــي بتقر
ــر إبــاغ قــد يكــون لــه أثــر ســلبي علــى األعمــال  ي أّن معرفــة العميــل أو اشــتباهه بأنــه موضــع أو قــد يكــون موضــع تقر
واإلجــراءات والتحقيقــات التــي تقــوم بهــا الســلطات المختصــة بالدولــة والراميــة إلــى منــع ارتــكاب جرائــم غســل األمــوال 

يمــة.  أو الكشــف عنهــا، أو اعتقــال مرتكبيهــا ومقاضاتهــم، أو اســترداد متحصــات الجر

ــي الحيطــة والحــذر فــي 	 
ّ

يتعّيــن فــي جميــع األحــوال علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات توخ
يــر اشــتباه لوحــدة المعلومــات الماليــة ويمكنــه تقديــم االستفســارات  الّتعامــل والتواصــل مــع العميــل إثــر قيامــه برفــع تقر
للعميــل طالمــا وأن هــذه االستفســارات تنــدرج فــي إطــار تنفيــذ عاقــة العمــل وأنهــا تدخــل فــي إطــار العنايــات العاديــة 
التــي يفتــرض فــي مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات بذلهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يعتبــر مــن قبيــل 
العميــل،  علــى  طرحهــا  والشــركات  االســتئمانية  الصناديــق  خدمــات  لمقّدمــي  يمكــن  التــي  العاديــة  االستفســارات 
االستفســار حــول حصــول عقــد جمعيــة عامــة مــن طــرف الشــركة مــن عــدم ذلــك أو حــول بعــض المعطيــات أو البيانــات 
المحققــة، حصــول  الصافيــة  )النتيجــة  العميــل  حــول ماليــة  أو  العميــل  مــن  المســتوجبة  يبيــة  الضر باإلقــرارات  المتصلــة 

يــع لألربــاح أو تغييــر فــي قيمــة رأس المــال ترفيعــا أو تخفيضــا...( اســتيعاب خســائر عــن الســنوات الفارطــة، حصــول توز

التنبيــه دون مشــاركة مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات المعلومــات مــع الفــروع 	  ال يحــول منــع 
 لوضــع برنامــج 

ً
يــا الخارجيــة والشــركات التابعــة فــي الخــارج التــي يمتلكــون أغلبيــة فيهــا إلــى الحــّد الــذي يكــون ذلــك ضرور

موّحــد لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. كمــا ال يعــّد مــن قبيــل اإلفصــاح المحظــور قيــام مقدمــي خدمــات 
الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات بالســعي إلــى إثنــاء عميلهــم عــن القيــام بعمــل غيــر قانونــي.

إذا تّبيــن لمقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات أن هنــاك أســبابا معقولــة لاعتقــاد بــأن تنفيــذ تدابيــر العنايــة 	 
يــر اشــتباه  الواجبــة مــن شــأنه أن ينّبــه العميــل، فإنــه يجــب عليهــم أن يتوقفــوا عــن اتخــاذ هــذه التدابيــر مــع رفــع تقر
إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة. وعلــى مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات اتخــاذ كافــة اإلجــراءات 

ــات المشــبوهة. ــر اإلبــاغ عــن العملي ي ــة بتقار ية المعلومــات المتصل ــة ســر ــة لحماي ــة والضامن المعقول

غ مقدمو خدمات الصناديق االستئمانية والشركات وماذا يترتب عن االبالغ؟
ّ
ثالثا: كيف ُيبل

يــر 	  يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات اإلبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة عبــر إعــداد تقر
اشــتباه وفقــا للنمــوذج المعتمــد مــن وحــدة المعلومــات الماليــة33 والتعليمــات واإلرشــادات التــي تصدرهــا.

ويمكــن فــي هــذا الســياق مراجعــة الدليــل اإلرشــادي بشــأن اإلبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة لألعمــال والمهــن غيــر 	 
الماليــة المحــددة المعــد مــن قبــل وحــدة المعلومــات الماليــة34.

ــاًء علــى قانــون أو 	  ال يترتــب علــى اإلبــاغ بحســن نيــة أي مســؤولية مدنيــة أو جنائيــة ناتجــة عــن إفشــاء الســّر المقــّرر بن
الئحــة أو قــرار إداري أو عقــد وذلــك حتــى فــي حالــة عــدم علــم مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات 

.
ً
 النظــر عــن وقوعهــا فعليــا

ّ
يمــة األصليــة وبغــض بالجر

ير االشتباه المعد من قبل وحدة المعلومات المالية منشور على الموقع االلكتروني لقسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب /اإلباغ عن  33.  نموذج تقر
المعامات المشبوهة. 

34.   الدليل االرشادي بشأن اإلباغ عن العمليات المشبوهة لألعمال والمهن غير المالية المحددة، منشور بالموقع االلكتروني لقسم مكافحة غسل األموال 
وتمويل االرهاب/اإلباغ عن المعامات المشبوهة.  
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10.  االحتفاظ بالسجالت: 

أوال: بماذا يجب أن يحتفظ مقدمو خدمات الصناديق االستئمانية والشركات؟

يجب على مقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية والشركات أن يحتفظوا بـ:

جميع السجات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعامات والعمليات المحلية أو الدولية. . 1

جميــع الســجات والمســتندات والوثائــق والبيانــات التــي حصلــوا عليهــا أو جمعوهــا مــن خــال إجــراءات تدابيــر العنايــة . 2
الواجبــة.

ية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه. . 3 ملفات الحسابات والمراسات التجار

جميــع المعلومــات ذات الصلــة التــي تســمح بتتبــع التعامــات الماليــة، عنــد محاولــة اجــراء معاملــة ماليــة مــن قبــل . 4
يــر المتعلقــة بهــا. العميــل وكل التقار
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ثانيا: ما هي مدة االحتفاظ بالسجالت؟

تطبيقــا لمقتضيــات المــادة 20 مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، يجــب علــى مقدمــي خدمــات 	 
المعامــات  الســجات والمســتندات والوثائــق والبيانــات لجميــع  االحتفــاظ بجميــع  الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات 

والعمليــات المحليــة والدوليــة وذلــك لمــدة )10( عشــر ســنوات علــى األقــل:

يخ انتهاء المعاملة أو العملية المحلية أو الدولية العارضة. 	  من تار

يخ انتهاء عاقة العمل. 	  من تار

يجــب علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات االحتفــاظ بالســجات مــا بعــد مضــي العشــر ســنوات 	 
المذكــورة أعــاه:

ير اشتباه يتعلق بمقدم طلب العمل أو بالعميل.	  إذا رفعوا إلى وحدة المعلومات المالية تقر

إذا كانــوا يعلمــون أن مقــدم طلــب العمــل أو العميــل هــو قيــد البحــث أو التحقيــق مــن قبــل إحــدى جهــات إنفــاذ 	 
القانــون أو الســلطة القضائيــة بخصــوص مســائل تّتصــل بغســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب. 

ثالثا: لمن يتيح مقدمو خدمات الصناديق االستئمانية والشركات السجالت؟

علــى مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات إتاحــة كافــة معلومــات العنايــة الواجبــة وجميــع ســجات 	 
ومســتندات ووثائــق المعامــات والعمليــات المحتفــظ بهــا دون تأخيــر للســلطات المختصــة عنــد طلبهــا.

يعة لطلبات السلطات المذكورة.	  وعليهم وضع األنظمة المناسبة التي تمكنهم من االستجابة بصورة سر

رابعا: ما الغرض من االحتفاظ بالسجالت؟

قيــم مــدى التــزام مقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال . 1
ُ
ثبــت وت

ُ
ت

وتمويــل اإلرهــاب.

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

ً
دليــا

تســمح لمقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات باالســتجابة ألي طلــب مــن وحــدة المعلومــات الماليــة أو . 3
الجهــات الرقابيــة أو الســلطات المختصــة أو جهــات إنفــاذ القانــون أو الســلطات القضائيــة.
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العقوبات والجزاءات المترتبة عن مخالفة مقدمي 
خدمات الصناديق اإلستئمانية والشركات التزاماتهم 

بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

التزاماتهــم بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال  الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات  فــي حــال مخالفــة مقدمــي خدمــات 
المنظــم  القانــون  المنصــوص عليهــا فــي  العقوبــات والجــزاءات  لتطبيــق  وتمويــل اإلرهــاب فإنهــم يكونــون مســتهدفين 

اإلرهــاب. األمــوال وتمويــل  لمكافحــة غســل 

أوال: العقوبات :

تنــص المــادة 82 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أنــه يعاقــب 
يــد علــى )10,000,000(  بالحبــس لمــدة ال تجــاوز ســنتين، أو بالغرامــة التــي ال تقــل عــن )5,000,000( خمســة ماييــن لاير وال تز
عشــرة مايين لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من رؤســاء وأعضاء مجالس إدارة األعمال والمهن غير المالية المحددة 
بمــا فــي ذلــك مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات أو مالكيهــا أو ممثليهــا المفوضيــن عنهــا أو العامليــن بهــا 

 أو بإهمــال جســيم، األحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــواد التاليــة:
ً
فــي حالــة مخالفتهــم عمــدا

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

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

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

بهويــة العمــاء بصــورة واضحــة أو عــدم كفايتهــا. 

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

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

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

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

ذلك.

)المادة 20(: عدم االحتفاظ بالسجات /عدم إتاحة السجات دون تأخير للسلطات المختصة عند طلبها.  -

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

تشــملها أو ترتبــط بتمويــل اإلرهــاب.
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ثانيا: الجزاءات اإلدارية والمالية:

تنــص المــادة 44 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أنــه مــع 
عــدم اإلخــال بــأي جــزاء أشــد ينــص عليــه قانــون آخــر، يجــوز للجهــة الرقابيــة، وهــي قســم مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل 
ــإدارة شــؤون الشــركات بالنســبة لمقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات، فــي حالــة ثبــوت مخالفــة  االرهــاب ب
ييــن،  يهــا أو أعضــاء مجلــس إداراتهــا أو المســؤولين التنفيذييــن أو اإلدار أي أعمــال ومهــن غيــر ماليــة محــددة أو أي مــن مدير
ألحــكام القانــون والائحــة أو أيــة قــرارات أو توجيهــات بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، اتخــاذ كل أو بعــض 

اإلجــراءات التاليــة:

توجيه إنذارات كتابية.. 1

ير منتظمة عن التدابير المتخذة.. 2 إصدار أمر بتقديم تقار

إصدار أمر بااللتزام بتعليمات معينة.. 3

ين ألــف . 4 فــرض جــزاء مالــي علــى األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة المخالفــة ال يقــل عــن )25,000( خمســة وعشــر
 عــن كل مخالفــة مســتمرة بعــد اإلنــذار.

ً
يــد علــى )100,000( مائــة ألــف لاير يوميــا لاير، وال يز

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

ين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المســؤولين . 6 يد على )1,000,000( مليون لاير على أي من المدير فرض جزاء مالي ال يز
يين. التنفيذيين أو اإلدار

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

يــح، أو حظــر اســتمرار العمــل أو مزاولــة المهنــة أو النشــاط، أو شــطب . 10 وقــف الترخيــص أو تقييــد أي نــوع آخــر مــن التصار
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ويجــوز لمقدمــي خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات التظلــم مــن القــرارات المتعلقــة بتوقيــع الجــزاءات المذكــورة أعــاه 
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)41( لســنة 2019.
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