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الهدفتعاريف 

قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادر بالقانون رقم )20(  القانون                                                  
حقة.

ّ
لسنة 2019 مثلما تم تعديله وإتمامه بالقوانين الال

الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب الصادرة  الالئحة                                                      
بموجب قرار  مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2019 مثلما  تم تعديله 

وإتمامه بالنصوص الالحقة

قواعد مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب

قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونين وتجار المعادن الثمينة أو 
األحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات 

بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة  بموجب قرار 
وزير التجارة والصناعة رقم )48( لسنة 2020.

وزارة التجارة والصناعة.الوزارة

 قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب    القسم                                                       
بإدارة شؤون الشركات بالوزارة 

                                                             

وحدة المعلومات المالية المنشأة بموجب المادة  31 من القانون الوحدة

أي سلطة عامة منوط بها مسؤوليات محددة لمكافحة غسل األموال  السلطة المختصة
وتمويل اإلرهاب.

مدققو الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة ومقدمو :الجهة )الجهات( الخاضعة
خدمات الصناديق االستئمانية والشركات متى باشروا األنشطة المنصوص 

عليها بالمادة األولى من القانون.

موظف يعمل في الجهة الخاضعة يتولى إدارة التزامها بمتطلبات مكافحة مسؤول االلتزام
غسل األموال و تمويل اإلرهاب الواردة بالقانون و الئحته التنفيذية و 

قواعد مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب ، و يقوم خاصة بإعداد 
ورفع تقارير االشتباه الى الوحدة .

   كل شخص طبيعي أو هيئة إدارية بالجهة الخاضعة ، تكون له سلطة اإلدارة العليا
اتخاذ القرارات التي تتصل بتسيير الجهة الخاضعة و االشراف و الرقابة 

عليها .

غســل  مكافحــة  قواعــد  مــن   )23( المــادة  أوجبــت 
األمــوال وتمويــل االرهــاب علــى مســؤول االلتــزام أن 
 
ً
ــنويا  س

ً
ــرا ــة، تقري ــة الخاضع ــا بالجه ــالدارة العلي ــّدم ل يق

وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  مســائل  حــول 
اإلرهــاب، خــالل أربعــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء كل ســنة 
ــات  ــق متطلب ــا بتحقي ــمح له ــا يس ــة، بم ــة أو ضريبي مالي
 
ً
وفقــا اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة 

ــة وقواعــد مكافحــة  ــه التنفيذي ــانون والئحت ألحــكام القـ
ــا  ــا الحق ــار إليه ــاب )المش ــل االره ــوال وتموي ــل األم غس

فــي هــذا الدليــل بقواعــد االلتزامــات أو القواعــد(.

ــع  ــزام بجمي ــؤول االلت ــى مس ــب عل ــذا الواج ــق ه وينطب
ــات مكافحــة غســل األمــوال  الجهــات الخاضعــة لمتطلب
ــة  ــكل ممارس ــن ش ــر ع ــرف النظ ــاب، بص ــل االره وتموي

النشــاط )منشــأة فرديــة أو مهنيــة أو شــركة تجاريــة 
مهمــا كان شــكلها( وبصــرف النظــر عمــا إذا باشــرت 
ــنة  ــالل الس ــر خ ــم تباش ــاطها أو ل ــة نش ــة الخاضع الجه
المشــمولة بالتقريــر الســنوي، وســواء تعلــق األمــر بجهــة 
خاضعــة مســتقلة أو منتميــة لمجموعــة ماليــة علــى 

ــات. ــد االلتزام ــن قواع ــى م ــادة األول ــى الم معن
بالتقريــر  الخــاص  االرشــادي  الدليــل  هــذا  ويهــدف 
الــى مســاعدة مســؤولي  االلتــزام  الســنوي لمســؤول 
االلتــزام بالجهــات الخاضعــة فــي اعــداد وتحريــر التقريــر 
و  األمــوال  غســل  مكافحــة  مســائل  حــول  الســنوي 
تمويــل اإلرهــاب المنصــوص عليــه بالمــادة )23( مــن 
قواعــد االلتزامــات، مــن خــالل تقديــم توجيهــات إرشــادية 

أساســية لهــم فــي صلــة بالتقريــر المذكــور.
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الخلفية والسياق  

ــة والمــادة )17(  عمــال بالمــادة )6(  مــن الالئحــة التنفيذي
ــة  ــة خاضع ــى كل جه ــن عل ــات يتعي ــد االلتزام ــن قواع م
أن يكــون لديهــا مســؤول التــزام ونائــب لــه بشــكل دائــم 
ســواء مــن الهيئــة اإلداريــة أو مــن الموظفيــن، يكــون 
مســؤوال عــن إدارة التزاماتهــا بمتطلبــات مكافحــة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلهــاب الــواردة بالقانــون والالئحــة 

ــد.  والقواع

و تتمثــل الوظيفــة الرئيســية لمســؤول االلتــزام فــي 
الخاضعــة  الجهــة  داخــل  محوريــة  كنقطــة  العمــل 
المتعلقــة  األنشــطة  جميــع  علــى  اإلشــراف  تتولــى 
ــاب  ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــن غس ــف ع ــع والكش بمن
وتقديــم الدعــم والتوجيــه لــالدارة العليــا بهــدف ضمــان 
أن مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب تتــم إدارتهــا 
ومعالجتهــا بشــكل مناســب، وهــو يمثــل نقطــة االتصــال 
ــم و  ــدة و القس ــة و الوح ــة الخاضع ــن الجه ــية بي األساس
ــا  ــي كل م ــة ف ــي الدول ــرى ف ــة األخ ــلطات المختص الس
األمــوال و تمويــل  يتعلــق بمســائل مكافحــة غســل 

اإلرهــاب.

 إذا كانــت الجهــة الخاضعــة شــخصا طبيعيــا يمــارس 
ــردي،  ــب ف ــة أو مكت ــأة  فردي ــكل منش ــي ش ــاطه ف نش

فانــه يقــوم شــخصيا بمســؤوليات اإلدارة العليا ومســؤول 
االلتــزام بالمنشــأة  أو بالمكتــب ويمكــن لــه تســمية أحــد 

ــه. ــزام لدي ــه كمســؤول الت موظفي

أمــا إذا كانــت الجهــة الخاضعــة شــركة تجاريــة، فــاّن  
عليهــا تعييــن مســؤول التــزام ونائــب لــه إلدارة التزاماتهــا 
ــاب  ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــات مكافح بمتطلب
مــن  أو  اإلداريــة  الهيئــة  مــن  ســواء  دائــم  بشــكل 
الالزمــة  والصالحيــات  الســلطات  ومنحــه  الموظفيــن 
ــة دوره بشــكل فعــال وموضوعــي  ــه بتأدي بمــا يســمح ل

ومســتقل.

ويشترط في مسؤول االلتزام ونائبه ما يلي: 
1. أن يكونــا متمرســين ويتمتعــان بالمعرفــة والخبــرة 
الالزمتيــن لتأديــة مهامهمــا والعمل بشــكل مســتقل 

بمــا فــي ذلــك إعــداد التقاريــر.
للمســؤوليات  ومدركيــن  ملميــن  يكونــا  أن   .2
 
ً
وفقــا بمهامهمــا،  المتصلــة  والرقابيــة  القانونيــة 

والقواعــد. والالئحــة،  للقانــون، 
الترتيبــات  وضــع  علــى  قادريــن  يكونــا  أن   .3

غيابهمــا. حــال  فــي  المناســبة  االحتياطيــة 
4.  أن يكونا مقيمين في الدولة.

ــنة 2021  ــم )7( لس ــم رق ــب التعمي ــم بموج ــدد القس ح
بشــأن مســؤوليات و مهــام مســؤولي االلتــزام و نائبيهــم1  
المســؤوليات العامــة و الخاصــة لمســؤول االلتــزام و 
نائبــه بالجهــة الخاضعــة و مــن ضمنهــا تقديــم تقريــر 
ســنوي لــالدارة العليــا حــول مســائل مكافحــة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، بمــا يســمح لهــا بتحقيــق 
ــاب  ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــات مكافح متطلب
ــات. ــد االلتزام ــة وقواع ــون والالئح ــكام القان  ألح

ً
ــا وفق

علــى  االلتــزام،  لمســؤول  الســنوي  التقريــر  ويشــمل 
األقــل، مــا يلــي: 

السياســات  وفعاليــة  مالءمــة  مــدى  تقييــم   .1
ــل  ــة غس ــة لمكافح ــة الخاضع ــي الجه ــة ف المطبق

اإلرهــاب. وتمويــل  األمــوال 
المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر  وأنــواع  عــدد   .2

االلتــزام. مســؤول  تلقاهــا  التــي  الداخليــة 
مســؤول  رفعهــا  التــي  االشــتباه  تقاريــر  عــدد   .3

الماليــة. المعلومــات  وحــدة  إلــى  االلتــزام 
وحــدة  إلــى  اشــتباه  تقاريــر  رفــع  أســباب   .4
ــة، وأســباب عــدم إعــداد أو رفــع  المعلومــات المالي
تقاريــر اشــتباه إليهــا عــن المعامــالت التــي رُفعــت له 

مشــبوهة. معامــالت  تقاريــر  بشــأنها 
الخاضعــة  الجهــة  مخالفــات  وأنــواع  عــدد   .5

ألحــكام القانــون والالئحــة والقواعــد، أو للسياســات 
لديهــا. المطبقــة 

ــات  ــي السياس ــا ف ــب تطويره ــي يج ــائل الت 6. المس
والبرامــج المطبقــة بالجهــة الخاضعــة، واالقتراحــات 
القصــور فــي مكافحــة  لتالفــي أوجــه  المناســبة 

ــاب. ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم غس
ــة  ــة بمكافح ــة الخاص ــدورات التدريبي ــص ال 7. ملخ
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المقدمــة إلــى 
الخاضعــة  الجهــة  فــي  والموظفيــن  المســؤولين 
واالقتراحــات المناســبة لتطويــر برنامــج التدريــب.
8. بيــان بعمــالء الجهــة الخاضعــة المصنفيــن ضمــن 
ــات  ــاة مخرج ــع مراع ــة م ــر المرتفع ــة المخاط خان
األعمــال  مخاطــر  وتقييــم  الوطنــي  التقييــم 

المنصــوص عليــه بالمــادة )24( مــن القواعــد.
أي مــن خطــط  المحــرز فــي تطبيــق  التقــدم   .9
العمــل الخاصــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب.
10. النتائــج المنبثقــة عــن مراجعــات التدقيــق أو 
ضمــان الجــودة المتصلــة بالسياســات المطبقــة فــي 

ــة.  ــة الخاضع الجه

1 يراجع التعميم رقم 7 لسنة 2021  المنشور على الموقع االلكتروني لصفحة قسم مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب- االطار القانوني الدولي و 

الوطني – التعاميم.  https://www.moci.gov.qa/ مكافحة-غسل-األموال-و-تمويل-اإلرهاب/
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موعد تقديم التقرير السنوي 

مسؤوليات  االدارة العليا 

التأخير في رفع التقريرعدم اكتمال التقرير

يجــب علــى مســؤول االلتــزام رفــع التقريــر الســنوي حــول 
مســائل مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب إلــى 
اإلدارة العليــا عــن كل ســنة تقويميــة أو ميالديــة2 ، وذلــك 
خــالل أربعــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء كل ســنة ماليــة أو 

ضريبيــة للجهــة الخاضعــة. 

ــدأ مــن األول  ــا عشــر شــهرا تب ــة هــي إثن والســنة الضريبي
ــن مــن ديســمبر  ــر وتنتهــي فــي الحــادي والثالثي مــن يناي
مــن ذات الســنة )المــادة 1 مــن القانــون رقــم 24 لســنة 
ــد  ــل(3 و يقص ــى الدخ ــة عل ــون الضريب ــدار قان 2018 بإص
ــي تعــّد بشــأنها  ــرة المحاســبية 4  الت ــة الفت بالســنة المالي

ــة 5.  ــا المالي ــة بياناته ــة الخاضع الجه

يتعيــن علــى اإلدارة العليــا االطــالع علــى التقريــر الســنوي 
ــر  ــم النظ ــه ت ــى أن  عل

ً
ــا ــد كتابي ــزام والتأكي ــؤول االلت لمس

العمــل  خطــة  علــى  الموافقــة  وتمــت  التقريــر  فــي 
المنبثقــة عنــه، فــي حــال دعــت الحاجــة إلــى اعتمــاد أي 

ــل. ــة عم خط

بشــأن   2022 لســنة   )4( رقــم  بالتعميــم  جــاء  كمــا 
ــة6    ــات الخاضع ــا بالجه ــام اإلدارة العلي ــؤوليات و مه مس

أنــه علــى اإلدارة العليــا القيــام بمــا يلــي : 
1. الموافقــة علــى السياســات واإلجــراءات واألنظمــة 
الخاضعــة  الجهــة  لــدى  المتّبعــة  والضوابــط 

االرهــاب. وتمويــل  األمــوال  غســل  لمكافحــة 

  فــي حــال لــم يكــن التقريــر الســنوي لمســؤول االلتــزام  
، فســيتطلب ذلــك إعــادة رفعــه مــن جديــد 

ً
كامــال ووافيــا

بعــد تــدارك وتالفــي أوجــه القصــور المذكــورة.  

يترتـّـب عــن التأخيــر فــي رفــع التقريــر الســنوي لمســؤول 
االلتــزام ، فــرض الجــزاءات اإلداريــة والماليــة المنصــوص 
ــنة 2019  ــم )20( لس ــون رق ــن القان ــادة 44 م ــا بالم عليه
وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  قانــون  بإصــدار 
االرهــاب و التــي تتــراوح بيــن توجيــه انــذارات كتابيــة الــى 

ــجيل. ــطب التس ــص وش ــاء التراخي ــحب وإلغ س

ــزام تقديــم نســخة  كمــا يجــب أيضــا علــى مســؤول االلت
غســل  مكافحــة  قســم  الــى  الســنوي  التقريــر  مــن 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب  بــإدارة شــؤون الشــركات 
ــن  ــو م ــخ 1 يوني ــل تاري ــة  قب ــارة والصناع ــي وزارة التج ف
الســنة المواليــة  لســنة اعــداد التقريــر وذلــك عبــر البريــد 

االلكترونــي :
control.aml@moci.gov.qa 

بشــكل  والكفيلــة،  المعقولــة  التدابيــر  اتخــاذ   .2
ــه  ــة أوج ــب، بمعالج ــت المناس ــي الوق ــم وف منتظ
ــر  ــزام بالتقاري ــؤول االلت ــا مس ــي يحدده ــور الت القص
ــا  ــا، بم ــى طلبه ــاًء عل  أو بن

ً
ــا ــا دوري ــا إليه ــي يرفعه الت

ــا  ــا، وبم ــل لمعالجته ــة عم ــاد خط ــك اعتم ــي ذل ف
يســمح لهــا بتحقيــق  متطلبــات مكافحــة غســل 
ــون  ــكام القان  ألح

ً
ــا ــاب وفق ــل اإلره ــوال وتموي األم

والالئحــة والقواعــد.

2 السنة الميالدية هي اثني عشر شهرا تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام )يراجع مثال المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم )5( 

لسنة 2019 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )25( لسنة 2018 بشأن الضريبة االنتقائية(  

3 تضمن مسرد المصطلحات الضريبية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية OECD تعريف السنة الضريبية بأنها »أيّ فترة 12 شهرًا يتم تعيينها لألغراض 

     )Glossary of Tax Terms - OECD : المحاسبية للمنشأة االقتصادية)الرابط

4 حول الفترة المحاسبية، يراجع : المادة 3 من الالئحة التنفيذية لقانون الضريبية على الدخل الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )39( لسنة 2019.       

5 يراجع على سبيل المثال : المادة 1 من قرار وزير المالية رقم 16 لسنة 2019 بشأن التقارير لكل دولة على حدة.  كما عرّف القانون رقم )2( لسنة 2015 

، تبدأ من أول يناير وتنتهي 
ً
بإصدار قانون النظام المالي للدولة، السنة المالية بأنها المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثنا عشر شهرا

في آخر ديسمبر من ذات العام.
6 يراجع التعميم رقم 4 لسنة 2022  المنشور على الموقع االلكتروني لصفحة قسم مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب- االطار القانوني الدولي و 

الوطني – التعاميم.  https://www.moci.gov.qa/ مكافحة-غسل-األموال-و-تمويل-اإلرهاب/ 



1011 التقرير السنوي لمسؤول االلتــزام www.moci.gov.qa

مالحظات هامة: إستخدام نموذج التقرير 

يحــث قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
التقريــر  نمــوذج  إســتخدام  علــى  الخاضعــة  الجهــات 
ــة  ــة  كاف ــان تغطي ــل  لضم ــذا الدلي ــق به ــنوي المرف الس
المتطلبــات المنصــوص عليهــا بالمــادة )23( مــن القواعــد.

فــي  اإلضافيــة  والمعلومــات  اإلرشــادات  تحديــد  تــم   
النمــوذج بإســتخدام »كتابتهــا باللــون األحمــر« بحيــث 
ــزام  ــؤولي االلت ــاعدة لمس ــن المس ــد م ــك المزي ــر ذل يوف
علــى اســتيفاء كافــة المســائل الضروريــة التــي يجــب 
الخاضعــة  الجهــات  علــى  ويتعيــن  بالتقريــر.  تضمينهــا 
»باللــون  المحــددة  والمعلومــات  االرشــادات  حــذف 
األحمــر« إضافــة إلــى أي بنــود مــن نمــوذج التقريــر التــي ال 

تنطبــق، عنــد اســتكمال التقريــر. 

 بالنســبة 
ً
ال يعــّد اســتخدام نمــوذج التقريــر متطلبــا الزاميــا

للجهــات الخاضعــة، اال أن القســم يعتبــر اســتخدامه مــن 
»أفضــل الممارســات« فــي مجــال إعــداد وتقديــم التقريــر 
الســنوي لمســؤول االلتــزام تطبيقــا للمــاّدة )23( مــن 

ــل اإلرهــاب.  قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتموي
ــب أن  ــا يج ــوب لم ــى المطل ــد األدن ــوذج الح ــي النم يغط

ــمل  ــزام . ويش ــؤول االلت ــنوي لمس ــر الس ــه التقري يتضمن
السياســات،  وفعاليــة  مالءمــة  مــدى  تقييــم  ذلــك 
لــدى  المعتمــدة  والضوابــط  واألنظمــة،  واإلجــراءات، 
الجهــة الخاضعــة  فيمــا يتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال 
ــبوهة،  ــالت المش ــن المعام ــالغ ع ــاب، اإلب ــل اإلره وتموي
تحتــاج  التــي  المجــاالت  االخــالالت،  أو  المخالفــات 
ــة  ــن فئ ــن م ــالء المصنّفي ــب، العم ــين، التدري ــى تحس إل
ــل ذات  ــط العم ــة، خط ــر المرتفع ــالء ذوي المخاط العم
الصلــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، 
مراجعــة السياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة، والضوابــط 
المعتمــدة لــدى الجهــة الخاضعــة وتقييــم المخاطــر. 

يجــب أن ينــص التقريــر الســنوي لمســؤول االلتــزام علــى 
ــة  ــدى مالءم ــم م ــزام بتقيي ــؤول االلت ــام مس ــة قي كيفي
وفعاليــة السياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة، والضوابــط 
المعتمــدة لــدى الجهــة الخاضعــة فــي منــع عمليــات 
ــد  ــال تحدي ــي ح ــاب. وف ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم غس
أوجــه قصــور أو مخالفــات، يجــب أن يشــمل التقريــر 

التفاصيــل المتعلقــة بخطــط العمــل التصحيحيــة.   

ــة  ــو آلي ــا ه ــة و إنم ــارة والصناع ــى وزارة التج ــرا إل ــس تقري ــزام لي ــؤول االلت ــنوي  لمس ــر الس إن التقري
يســتخدمها مســؤول االلتــزام لتقييــم مــدى مالءمــة وفعاليــة السياســات واإلجــراءات واألنظمــة 
ــا وأداء  ــاء  بالتزاماته ــى االيف ــا عل ــاعدة اإلدارة العلي ــة ، ومس ــة الخاضع ــدى الجه ــة ل بع

ّ
ــط المت والضواب

مســؤولياتها بموجــب القانــون والالئحــة و قواعــد االلتزامــات. 

و قــد أصدرقســم مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب نمــوذج التقييــم الذاتــي حــول مكافحــة 
ــم  ــتبيان التقيي ــأن اس ــنة 2022 بش ــم )6( لس ــم رق ــب التعمي ــاب بموج ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم غس
الذاتــي للجهــات الخاضعــة 7، وهــو متوفــر علــى الموقــع اإللكترونــي لقســم مكافحــة غســل األمــوال و 

ــي:  ــى الرابــط التال ــدة ( عل ــة استرشــادية و نمــاذج مفي ــل اإلرهــاب ) أدل تموي
 https://www.moci.gov.qa/ مكافحة-غسل-األموال-و-تمويل-اإلرهاب/

ــون  ــا بالقان ــدى التزامه ــم م ــد تقيي ــة عن ــذه الوثيق ــتخدام ه ــى إس ــة  عل ــات الخاضع  الجه
ّ

ــث ــم ح ويت
ــاب.  ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــد مكافح ــة وقواع والالئح

ــد  ــن قص ــوزارة ع ــى ال ــة ال ــة أو مضلل ــات خاطئ ــم معلوم ــأن تقدي ــة ب ــات الخاضع ــم الجه ــر القس
ّ
ويذك

أو بــدون قصــد أو إخفــاء المعلومــات عنهــا  بمــا مــن شــأنه أن  يــؤدي الــى التضليــل أو الخــداع، يعتبــر 

ــة. ــذة الجزائي ــع و المؤاخ ــة للتتب ــات موجب ــد االلتزام ــون وقواع ــة للقان مخالف

7 يراجع التعميم رقم 6 لسنة 2022  المنشور على الموقع االلكتروني لصفحة قسم مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب- االطار القانوني الدولي و 

الوطني – التعاميم.  https://www.moci.gov.qa/ مكافحة-غسل-األموال-و-تمويل-اإلرهاب/
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نموذج التقرير الســـنوي لمســـؤول 
العليا اإلدارة  إلـــى  االلتزام 

بيانات الجهة الخاضعة و مسؤول االلتزام : 

اسم الشركة / المنشأة / المؤسسة  /المكتب )الجهة الخاضعة( : 
رقم السجل التجاري/  رقم القيد بسجل مدققي الحسابات المشتغلين : 

رقم الرخصة التجارية :
المركز المسجل / المقر الرئيسي لألعمال/ العنوان / المقر )المهني( :

رقم الهاتف :
البريد االلكتروني :

الموقع االلكتروني )إن وجد( :
اإلسم الكامل لمسؤول االلتزام : 

عنوان محل االقامة أو العنوان المحلي :
موقع مسؤول االلتزام بالنسبة للجهة الخاضعة :

تاريخ تعيينه كمسؤول التزام وتاريخ إعالم القسم بذلك :
اإلسم الكامل لنائب مسؤول االلتزام: 

موقع نائب مسؤول االلتزام بالنسبة للجهة الخاضعة :
تاريخ تعيينه كنائب مسؤول التزام وتاريخ إعالم القسم بذلك :

معلومات عن الهيكل التنظيمي وعن الموارد البشرية للقسم المكلف باالمتثال بالجهة الخاضعة )إن وجد( :
الفترة الزمنية التي يغّطيها التقرير : 1 يناير إلى 31 ديسمبر )يرجى إدخال السنة( :

الملخص التنفيذي:

 بموجــب المــادة )23( مــن قواعــد االلتزامــات، أنــي الممضــي أســفله ، )يرجــى إدخــال إســم مســؤول االلتــزام(، قمــت 
ــول  ــنوي ح ــر س ــداد تقري ــي اع ــة ف ــؤولياتي المتمثل ــا بمس ــا، إضطالع ــى اإلدارة العلي ــه عل ــر  لعرض ــذا التقري ــداد ه بإع
ــات مكافحــة غســل  ــق متطلب ــا بتحقي ــالدارة العلي ــل اإلرهــاب بمــا يســمح ل مســائل مكافحــة غســل األمــوال و تموي

ــون و الالئحــة و القواعــد .  ــل اإلرهــاب وفقــا ألحــكام القان األمــوال و تموي

يتعيــن علــى مســؤول االلتــزام تقديــم عــرض موجــز ومختصــر عــن إدارة االلتــزام لــدى الجهــة الخاضعــة مــن خــالل بيــان 
أبــرز األنشــطة )المهــام( واألحــداث فــي صلــة بمنــع ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب خــالل الســنة المعنيــة 

بالتقريــر، المخاطــر الهاّمــة التــي تــّم تحديدهــا واالجــراءات التصحيحيـّـة التــي تــّم اتخاذهــا.   

تحديدا يجب على مسؤول االلتزام أن يدرج بتقريره المسائل التالية :
- ملخــص عــن التدابيــر واالجــراءات المطبقــة علــى مســتوى الجهــة الخاضعــة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال 

وتمويــل االرهــاب،
- عــرض مختصــر عــن األنظمــة واالجــراءات التــي يتــم اتباعهــا لتنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة )إعــراف عميلــك( علــى 

مســتوى الجهــة الخاضعة،
- عــرض مختصــر عــن نظــام تقييــم المخاطــر بالجهــة الخاضعــة وعــن كيفيــة التعامــل مــع العمــالء ذوي المخاطــر 

المرتفعة،
- التغييرات في السياسات واالجراءات في المسائل المتصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب،

ــة  ــم درج ــرض تقيي ــة بغ ــة الخاضع ــل الجه ــزام داخ ــؤول االلت ــا مس ــام به ــي ق ــد الت ــات التفق ــن عملي ــز ع - موج
ــا، ــاب ونتائجه ــل االره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــات مكافح ــرة لمتطلب ــذه األخي ــال ه امتث

- أبرز المخاطر وأوجه القصور التي تم تحديدها ومعاينتها واالجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها،  
ــرة  ــالل الفت ــة  خ ــة الخاضع ــؤولي الجه ــي أو مس ــد موظف ــا ض ــت إثارته ــي تم ــة الت ــة أو الجنائي ــات التأديبي - التتبع

ــدت(. ــنوي )إن وج ــر الس ــا التقري ــي يغطيه ــة الت الزمني

فيما يلي ملخص بالنتائج التي تم التوصل اليها:   
ــج التــي تــم التوصــل اليهــا وأوجــه القصــور أو المســائل المحــددة التــي تســتدعي  ــر ملخــص حــول النتائ )يرجــى توفي

ــا للنظــر فيهــا(   رفعهــا لــالدارة  العلي
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محتوى التقرير السنوي:

ــنوي  ــر الس ــمل التقري ــاب، يش ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــد مكافح ــن قواع ــادة )23( م ــات الم ــال بمقتضي عم
ــي :  ــا يل ــل م ــى األق ــزام عل ــؤول االلت لمس

1. المالءمــة والفعاليــة – البنــد 1 مــن المــادة )23( مــن قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب: 
تقييــم مــدى مالءمــة و فعاليــة السياســات  المطبقــة فــي الجهــة الخاضعــة لمكافحــة غســل األمــوال و 

تمويــل اإلرهــاب.
ــل  ــة غس ــة  بمكافح ــط الخاص ــة، والضواب ــراءات، واألنظم ــات، واإلج ــة السياس ــة وفعالي ــدى مالءم ــم م ــت بتقيي قم
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المعتمــدة لــدى الشــركة /المكتــب  فــي منــع غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، مــن خــالل 

اعتمــاد المنهجيــة التاليــة : 
)يرجــى توضيــح كيفيــة تقييــم اإللتــزام بهــذا المتطلــب. مــا هــي المنهجيــة التــي قمــت باعتمادهــا فــي تقييــم مــدى 
مالءمــة وفعاليــة السياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة، والضوابــط – هــل تــم اجــراء أي اختبــار أو اختبــار العينــات؟(  

2. اإلبالغ الداخلي و الخارجي – البند 2 و3و4 من المادة  )23( من القواعد : 
البند 2 : عدد و أنواع تقارير المعامالت المشبوهة التي تلقاها مسؤول االلتزام .

البند 3 : عدد تقارير االشتباه التي رفعها مسؤول االلتزام الى الوحدة . 
ــى  ــتباه ال ــر اش ــع تقاري ــداد أو رف ــدم اع ــباب ع ــدة ، و أس ــى الوح ــتباه ال ــر اش ــع تقاري ــباب رف ــد 4 : أس البن

ــبوهة . ــالت مش ــر معام ــأن تقاري ــه بش ــت ل ــي رفع ــالت الت ــن المعام ــدة ع الوح
التقاريــر الداخليــة بشــأن المعامــالت المشــبوهة هــي التقاريــر التــي يتلقاهــا مســؤول االلتــزام مــن ســائر الموظفيــن 
ــكاب جريمــة غســل  ــة لالشــتباه فــي إرت ــر أســباب معقول ــة االشــتباه أو توّف والمســؤولين بالجهــة الخاضعــة فــي حال
لألمــوال أو تمويــل االرهــاب، ،أمــا تقريــر االشــتباه فهــو التقريــر الــذي يتعيــن علــى المســؤول االلتــزام بالجهــة الخاضعــة 
ــة أو  ــة أو عملي ــي أن معامل ــتباه ف ــة لالش ــباب معقول ــر أس ــد توف ــتباه أو عن ــد االش  ، عن

ً
ــورا ــدة ف ــى الوح ــه ال أن يبلغ

محاولــة لتنفيذهــا ، وذالــك بغــض النظــر عــن قيمتهــا ، ترتبــط بمتحصــالت جريمــة أصليــة أو تشــملها أو ترتبــط بتمويــل 
االرهــاب . 

ــر الداخليــة بشــأن المعامــالت المشــبوهة( مــن  تــم رفــع إلــى مســؤول االلتــزام عــدد )يرجــى إدخــال عــدد التقاري
ــرة  ــال الفت ــى إدخ ــر )يرج ــددة للتقري ــة المح ــرة الزمني ــالل الفت ــبوهة خ ــالت المش ــأن المعام ــة بش ــر الداخلي التقاري

ــمبر 2021(.  ــى 31 ديس ــر 2021 ال ــن 1 يناي ــال م ــر مث ــة بالتقري المعني
وتم رفع عدد )يرجى إدخال عدد تقارير االشتباه( تقرير اشتباه إلى وحدة المعلومات المالية. 

وقــد تمثلــت أســباب رفــع تقاريــر االشــتباه أساســا فيمــا يلــي )يرجــى إدخــال أســباب االشــتباه الرئيســية التــي دعــت 
الــى رفــع تقاريــر اشــتباه الــى الوحــدة(

ولــم يتــم رفــع )يرجــى إدخــال عــدد تقاريــر االشــتباه( مــن هــذه التقاريــر إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة لألســباب 
التاليــة: 

)في حال ينطبق ذلك، يرجى تحديد األسباب( 
 بــأن الجهــة الخاضعــة ) الشــركة أو المكتــب ( رفعــت عــدد )يرجــى إدخــال عــدد تقاريــر 

ً
وقــد تــم إعــالم القســم كتابيــا

االشــتباه( تقريــر إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة دون ذكــر أي معلومــات محــّددة أو تفاصيــل عــن ذلــك التقريــر طبقــا 
للمــادة )77( مــن القواعــد .

ــة  ــات الجه ــواع مخالف ــدد و أن ــد :ع ــن القواع ــادة  )23( م ــن الم ــد 5 م ــات – البن ــن المخالف ــات ع 3. بيان
الخاضعــة ألحــكام القانــون و الالئحــة و القواعــد أو للسياســات المطبقــة لديهــا .

ــاه، فيمــا يتعلــق بمــا إذا كان قــد تــم تحديــد مخالفــات. ويتعيــن علــى  ــار االجابــات التــي تنطبــق أدن )يرجــى اختي
الجهــات الخاضعــة الحصــول علــى هــذه المعلومــات مــن ســجل المخالفــات الخــاص بهــا للتأكــد مــن دقــة التقاريــر 

التــي يتــم إعدادهــا ورفعهــا حــول هــذه المخالفــات( 
ــة  ــات التالي ــرة  المخالف ــذه األخي ــت ه ــث ارتكب ــة ، حي ــة الخاضع ــدى الجه ــات ل ــجل المخالف ــة س ــت بمراجع ــد قم لق
لقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، أو الئحتــه التنفيذيــة أو قواعــد االلتزامــات ، أو السياســات، 

واإلجــراءات، واألنظمــة، والضوابــط  المعتمــدة لديهــا :
المخالفات لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و الئحته التنفيذية

)يرجى ذكر عدد ونوع المخالفات وكيفية تحديدها(  
المخالفات لقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

)يرجى ذكر عدد ونوع المخالفات وكيفية تحديدها(  
المخالفات لللسياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط المعتمدة لدى الجهة الخاضعة 

)يرجى ذكر عدد ونوع المخالفات وكيفية تحديدها(  
بيــان االجــراءات التأديبيــة التــي تــم اتخاذهــا ضــد موظفــي الجهــة الخاضعــة أو المســؤولين بهــا المتســببين فــي 
هــذه المخالفــات  )إن وجــدت وكان مــن الممكــن نســبة المخالفــات إلــى أشــخاص محدديــن بالجهــة الخاضعــة( 

بيــان التدابيــر التصحيحيــة التــي تــم إعتمادهــا لتالفــي تكــرار هــذه المخالفــات أو الحــد مــن آثارهــا
ــة  ــد مكافح ــة أو قواع ــون أو الالئح ــكام القان ــة ألح ــة الخاضع ــا الجه ــت به ــي قام ــات الت ــد المخالف ــت بتحدي ــد قم لق
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، أو السياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة، والضوابــط المعتمــدة لــدى الجهــة الخاضعــة . 

4. التحســينات – البنــد 6 مــن المــادة  )23( مــن القواعــد : المســائل التــي يجــب تطويرهــا فــي السياســات و 
البرامــج المطبقــة بالجهــة الخاضعــة ، و االقتراحــات المناســبة لتالفــي أوجــه القصــور فــي مكافحــة غســل 

األمــوال و تمويــل اإلرهــاب .
)يرجى حذف الجزء الذي ال ينطبق( 

ــط  ــة، والضواب ــراءات، واألنظم ــات، واإلج ــي السياس ــينها ف ــي تحس ــي ينبغ ــة الت ــاالت التالي ــد المج ــت بتحدي ــد قم لق
ــي:  ــو التال ــى النح ــبة عل ــينات المناس ــال التحس ــراح إدخ ــت بإقت ــة، وقم ــة الخاضع ــدى الجه ــدة ل المعتم

ــؤول  ــخص المس ــد الش ــة، تحدي ــوارد المطلوب ــي، الم ــدول الزمن ــل/ الج ــط العم ــينات، خط ــد التحس ــى تحدي )يرج
عــن إســتكمال عمليــة إجــراء التحســينات، مشــاركة ودعــم اإلدارة العليــا، وغيــر ذلــك. فــي حــال لــم يتــم معالجــة 
المجــاالت التــي تتطلــب إجــراء التحســينات الســابق ذكرهــا، يرجــى توضيــح أســباب ذلــك وإقتــراح الخطــط الكفيلــة 

بمعالجتهــا(
لقــد قمــت بمراجعــة السياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة، والضوابــط المعتمــدة لــدى الجهــة الخاضعة  ولم يتــم تحديد 

أي مجــاالت تتطلــب إجــراء التحســينات أو أي اقتراحــات إلجــراء التحســينات. فيمــا يلي تفســيري لهــذه المخرجات:  
)يرجى شرح أسباب عدم الحاجة إلى إجراء تحسينات( 
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5. التدريــب – البنــد 7 مــن المــادة  )23( مــن القواعــد: ملخــص الــدورات التدريبيــة الخاصــة بمكافحة غســل 
ــن فــي الجهــة الخاضعــة و االقتراحــات  ــى المســؤولين و الموظفي ــل اإلرهــاب المقدمــة ال األمــوال وتموي

المناســبة لتطويــر برنامــج التدريــب. 
ــل  ــة غس ــول مكافح ــتمر ح ــم و مس ــي مالئ ــج تدريب ــم برنام ــع و تصمي ــوم بوض ــة أن تق ــة الخاضع ــى الجه ــب عل يج
األمــوال و تمويــل اإلرهــاب للمســؤولين و الموظفيــن لديهــا بمــا يضمــن حصولهــم علــى الوعــي و االدراك الكافــي لمــا 

يلــي : 
1. مسؤولياتهم وواجباتهم القانونية و الرقابية و باألخص تلك الواردة بالقانون و الالئحة و قواعد االلتزامات.

2. دورهــم فــي منــع غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب و المســؤولية التــي قــد تقــع علــى عاتقهــم أو علــى عاتــق 
الجهــة الخاضعــة مــن جــراء التــورط فــي عمليــات غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو عــدم االلتــزام بالقانــون و 

الالئحــة والقواعــد . 
3. األنظمــة المتبعــة إلدارة مخاطــر غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب و خفضهــا و دور مســؤول االلتــزام و ماهيــة 

و أهميــة تدابيــر العنايــة الواجبــة و الرقابــة المســتمرة تجــاه العمــالء . 
4. مخاطــر و تقنيــات و اتجاهــات و أنمــاط و مؤشــرات غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب و نقــاط الضعــف القائمــة 
فــي المنتجــات و الخدمــات التــي توفرهــا الجهــة الخاضعــة ووســائل تقديمهــا و كيفيــة الســعي الــى المعلومــات و 

تقييمهــا للكشــف عنــد االقتضــاء عــن المعامــالت المشــبوهة . 
5. اآلليات الداخلية المتبعة من الجهة الخاضعة لوضع التقارير الداخلية للمعامالت المشبوهة .

لقــد تــم توفيــر الــدورات التدريبيــة التاليــة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لمســؤولي وموظفــي 
ــوال  ــل األم ــة غس ــة لمكافح ــدرات الالزم ــالت و الق ــارف و المؤه ــى المع ــم عل ــن حصوله ــا يضم ــة بم ــة الخاضع الجه
ــل  ــات و اتجهــات و أنمــاط و مؤشــرات غســل األمــوال و تموي ــة أحــدث التقني ــل اإلرهــاب و تطويرهــا و مواكب و تموي

اإلرهــاب ، باالتســاق مــع مقتضيــات المــادة )84( مــن القواعــد .
)يرجــى تقديــم ملخــص عــن الــدورات التدريبيــة التــي تــم توفيرهــا، علــى ســبيل المثــال عنــوان الــدورة التدريبيــة 
وأبــرز المحــاور التــي تغّطيهــا، نــوع التدريــب )تدريــب حضــوري أو عــن بعــد، تدريــب بمناســبة التوظيــف أو أثنــاء 
أداء الخدمــة، تدريــب داخــل المؤسســة أو خارجهــا....(، التاريــخ، الفتــرة الزمنيــة، وعــدد الموظفيــن المشــاركين فــي 
الــدورات التدريبيــة. فــي حــال لــم يتــم تنظيــم أي دورة تدريبيــة، يرجــى ذكــر أســباب ذلــك. كمــا يرجــى االطــالع 
علــى المــادة )84( مــن قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب للمزيــد مــن اإلسترشــاد حــول مســتوى 
التدريــب الــذي يجــب توفيــره للمســؤولين والموظفيــن فــي الجهــة الخاضعــة ، بمــا فــي ذلــك لمســؤول االلتــزام  

ونائبــه(.
)يرجى حذف الجزء الذي ال ينطبق( 

)ذكــر الــدورات التدريبيــة التــي شــارك فيهــا مســؤول االلتــزام لغايــة تطويــر وتحديــث مهاراتــه ومعارفــه فــي مجــال 
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهاب(.

ــى البرنامــج التدريبــي الخــاص بمكافحــة  ــة التــي تتطلــب إدخــال التحســينات عل ــد المجــاالت التالي لقــد قمــت بتحدي
ــى النحــو  ــراح إجــراء التحســينات المناســبة عل ــل اإلرهــاب فــي الجهــة الخاضعــة ، وقمــت بإقت غســل األمــوال وتموي

التالــي:  
)يرجى تحديد أي مجاالت تتطلب إجراء التحسينات، بما في ذلك أي مقترحات و الجدول الزمني  للتنفيذ( 

ــى البرنامــج التدريبــي الخــاص بمكافحــة غســل األمــوال  ــد أي مجــاالت تتطلــب إجــراء التحســينات عل لــم يتــم تحدي
وتمويــل اإلرهــاب فــي الجهــة الخاضعــة  وأنــا مقتنــع بالتــزام الشــركة/ المكتــب  بمتطلبــات المــادة )84( مــن القواعــد.

ــن  ــادة )23( م ــن الم ــد 8 م ــة – البن ــر المرتفع ــالء ذوي المخاط ــة العم ــن فئ ــون ضم ف
ّ
ــالء المصن 6. العم

القواعــد : بيــان بعمــالء الجهــة الخاضعــة و المصنفيــن ضمــن خانــة العمــالء ذوي المخاطــر المرتفعــة مــع 
ــه بالمــادة )24(  مراعــاة مخرجــات التقييــم الوطنــي للمخاطــر و تقييــم مخاطــر األعمــال المنصــوص علي

مــن القواعــد.
ــواردة فــي المــادة )23( مــن قواعــد  ــات ال ــق باالتســاق مــع المتطلب ــي تنطب ــة المناســبة الت ــار اإلجاب )يرجــى اختي

ــل اإلرهــاب(  مكافحــة غســل األمــوال وتموي
ــل  ــاة عوام ــا بمراع ــاب لديه ــل اإلره ــوال و تموي ــل األم ــر غس ــم مخاط ــم و فه ــد و تقيي ــة تحدي ــة الخاضع ــى الجه عل
ــن  ــن 8 م ــتفيدين الحقيقيي ــم والمس ــل معه ــعى للتعام ــم أو تس ــل معه ــن تتعام ــالء الذي ــة بالعم ــر المرتبط المخاط

ــالء . ــا العم ــوم به ــي يق ــالت الت ــن المعام ــتفيدين م ــالء ، و المس العم
ــا  ــة، وفق ــر المرتفع ــالء ذوي المخاط ــة العم ــن فئ ــن ضم ــة  المصنّفي ــة الخاضع ــالء الجه ــواع عم ــدد وأن ــي ع ــا يل فيم
ــل  ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــد مكافح ــن قواع ــادة  )24( م ــي الم ــه ف ــوص علي ــر المنص ــى المخاط ــم عل ــج القائ للمنه

ــاب:     اإلره
األشخاص الطبيعون 

ــخاص  ــة األش ــمل خاص ــا يش ــة بم ــر المرتفع ــن  ذوي المخاط ــخاص الطبيعيي ــالء األش ــدد العم ــد ع ــى تحدي )يرج
السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائلتهــم أو األشــخاص المقربيــن منهــم وعــدد العمــالء الذيــن يحملــون 

جنســيات دول عاليــة المخاطــر أو يقيمــون بهــا9(
األشخاص المعنوية 

)يرجــى تحديــد عــدد الشــركات/ المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح مــن ذوي المخاطــر المرتفعــة – بحيــث يشــمل 
عــدد الشــركات التــي يكــون فيهــا األشــخاص السياســيون ممثلــو المخاطــر هــم المســتفيدون الحقيقيــون أو مــن 

أعضــاء اإلدارة العليــا(
الترتيبات القانونية )بما في ذلك األوقاف(

)يرجى تحديد عدد الصناديق االستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات أخرى مشابهة  (
غير ذلك

)يرجى تحديد العدد( 
لــم يتــم تحديــد أي عمــالء مــن فئــة العمــالء ذوي المخاطــر المرتفعــة فــي الجهــة الخاضعــة  وفقــا للمنهــج القائــم 

علــى المخاطــر المنصــوص عليــه فــي المــادة )24( مــن قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.    

8 لمزيد من المعلومات حول مفهوم المستفيد الحقيقي و  كيفية التعرف عليه يرجى مراجعة الدليل االرشادي حول المستفيد الحقيقي المنشور على 
صفحة قسم مكافحة   غسل األموال و تمويل اإلرهاب.   

9 يرجى مراجعة التعميم رقم 6 لسنة 2020 بشأن الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذ اجراءات بشأنها و الدول 
الخاضعة لرقابة مكثفة كالرجوع بصفة مستمرة الى النافذة المخصصة للدول عالية المخاطر بصفحة قسم مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب .
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7. خطــط العمــل -  البنــد 9 مــن المــادة  )23( مــن القواعــد: التقــدم المحــرز فــي تطبيــق أي مــن خطــط 
ــل اإلرهــاب . العمــل الخاصــة بمكافحــة غســل األمــوال و تموي

ــار االجابــات المناســبة التــي تنطبــق، حيــث قــد يكــون للجهــات الخاضعــة عــدد مــن خطــط العمــل  )يرجــى اختي
ــي  ــر الت ــم المخاط ــارة تقيي ــتقلة، أو زي ــة المس ــق، أو المراجع ــي، أو التدقي ــم الذات ــن التقيي ــة ع ــة المنبثق المختلف

ــا وزارة التجــارة والصناعــة(.     تقــوم به
فــور االنتهــاء مــن تقييــم مــدى مالءمــة وفعاليــة السياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة، والضوابــط المعتمــدة لــدى الجهة 
الخاضعــة  فــي منــع غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، تــم تطبيــق/ أو ســيتم تطبيــق خطــة العمــل التاليــة فــي صلــة  

بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب: 
)يرجــى تحديــد التفاصيــل المتعلقــة بــأي مــن خطــط العمــل، بمــا فــي ذلــك خطــط العمــل التــي تــم تطبيقهــا فــي 

الفتــرة الزمنيــة المحــددة بالتقريــر، نتيجــة لمخرجــات التقريــر الســنوي لمســؤول االلتــزام للســنة الســابقة(   
)يرجــى تحديــد التفاصيــل المتعلقــة بــأي تغييــرات طــرأت علــى عمليــات الجهــة الخاضعــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة 
ــى أن يشــتمل  ــر. عل ــة المحــددة للتقري ــرة الزمني ــم تنفيذهــا خــالل الفت ــي ت ــل اإلرهــاب الت غســل األمــوال وتموي
ــا  ــة فيم ــط، خاص ــة، والضواب ــراءات، واألنظم ــات، واإلج ــى السياس ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــى التغيي ــا عل ــك أيض ذل
يتعلــق بـــ »إعــرف عميلــك«، و»تدابيــر العنايــة الواجبــة تجــاه العمــالء«، ووثائــق التعــرف علــى العميــل، وعمليــة 
قبــول العمــالء الجــدد الذيــن يمثلــون مخاطــر مرتفعــة، وعمليــات الفحــص بموجــب  قائمــة العقوبــات، ومراقبــة 

المعامــالت، واالبــالغ عــن المعامــالت المشــبوهة. يرجــى توفيــر شــرح بأســباب التغييــرات(      
إضافــة إلــى ذلــك، يرجــى االخــذ فــي االعتبــار المــادة )16( مــن قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب  
ــر العنايــة  ــا، و المــادة )58( الحــاالت التــي ال تســتلزم تطبيــق تدابي – اعتمــاد خطــة العمــل مــن قبــل اإلدارة العلي
ــي  ــج التدريب ــتمرار بالبرنام ــادة )86( االس ــة، والم ــة الخاضع ــى الجه ــة ال ــال المنتقل ــالء لألعم ــاه العم ــة تج الواجب

ــه.     ومراجعت
ــة الخاضعــة  فــي  ــدى الجه ــط المعتمــدة ل ــي للسياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة، والضواب ــم الذات بعــد إجــراء التقيي
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، تــم تطبيــق خطــة العمــل التاليــة ذات الصلــة بمكافحــة غســل األمــوال 

وتمويــل اإلرهــاب: 
)يرجــى تحديــد التفاصيــل المتعلقــة بــأي خطــة عمــل تــم تطبيقهــا بعــد إجــراء التقييــم الذاتــي للمخاطــر فيمــا 

يتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب(. 
ــرة  ــالل الفت ــة خ ــارة والصناع ــوزارة التج ــة ب ــة الميداني ــل الرقاب ــق عم ــا فري ــام به ــي ق ــر الت ــم المخاط ــارة تقيي ــد زي بع
الزمنيــة المحــددة بالتقريــر، تــم تطبيــق خطــة العمــل التاليــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب: 
)يمكــن أن تكــون قــد أجــرى فريــق عمــل الرقابــة الميدانيــة فــي وزارة التجــارة والصناعــة زيــارة لتقييــم المخاطــر 
خــالل الفتــرة الزمنيــة المحــددة للتقريــر وأصــدر تقريــرا و/أو برنامــج الحــد مــن المخاطــر. يرجــى تحديــد التفاصيــل 
المتعلقــة بالنتائــج المرتبطــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الــواردة فــي التقريــر الســنوي لمســؤول 

االلتــزام الــذي تــم رفعــه الــى اإلدارة العليــا واإلجــراءات التصحيحيــة المقترحــة(
  

8.مراجعــات التدقيــق أو ضمــان الجــودة  10 - البنــد 10 مــن المــادة  )23( مــن قواعــد مكافحــة غســل األموال 
ــات  ــة  بالسياس ــودة المتصل ــان الج ــق أو ضم ــات التدقي ــن مراجع ــة ع ــج المنبثق ــاب :  النتائ ــل اإلره وتموي

المطبقــة فــي الجهــات الخاضعــة.
يجــب أن يشــتمل برنامــج مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب علــى وحــدة تدقيــق مســتقلة إلجــراء 
ــات . و  ــزام بالساياس ــدى االلت ــن م ــد م ــرض التأك ــبين بغ ــتمرين و مناس ــار مس ــة و اختب ــم  ومراجع تقيي
ــل اإلرهــاب و إجــراءات التحــري  ــى األخــص ، برنامــج مكافحــة غســل األمــوال و تموي ــار عل يشــمل االختب
عــن الموظفيــن و مســك الســجالت و االحتفــاظ بهــا و الرقابــة المســتمرة علــى العمــالء . و تراعــي الجهــة 
الخاضعــة أن يتــم اجــراء المراجعــة مــرة كل ســنتين علــى األقــل مــن قبــل وحــدة التدقيــق الداخليــة بهــا أو 
مــن قبــل مســؤول االلتــزام لــدى أي فــرع آخــر لتلــك الجهــة و يجــوز أن تتــم المراجعــة و االختبــار مــن قبــل 
مدقــق خارجــي أو مــن قبــل شــخص يتمتــع بالكفــاءة و المؤهــالت و المهــارات المهنيــة الالزمــة و النزاهــة 

و االســتقاللية. 

)يرجى اختيار اإلجابات المناسبة التي تنطبق( 
خــالل الفتــرة الزمنيــة المحــددة بهــذا التقريــر، تــم إجــراء مراجعــة ضمــان الجــودة، أو المراجعــة المســتقلة، أو التدقيــق 
ــى 

ّ
للسياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة، والضوابــط المعتمــدة لــدى الجهــة الخاضعــة  مــن قبــل )يرجــى تحديــد مــن تول

إجــراء المراجعــة أو التدقيــق، أســماء األشــخاص، تحديــد األهليــة والمهــارات الخاصــة فــي مجــال مكافحــة غســل 
ــذه  ــاق ه ــة ونط ــام بالمراجع ــذي  ق ــخص ال ــا الش ــع به ــي يتمت ــرة الت ــة والخب ــاب، المعرف ــل اإلره ــوال وتموي األم

المراجعــة(.
 تم إجراء هذه المراجعة بما يتوافق مع المادة )8( من القواعد. 

 بــأن الفقــرة األخيــرة مــن المــادة )8( مــن 
ً
)يرجــى تحديــد الفتــرة التــي شــملها تقريــر المراجعــة المســتقلة ، علمــا

القواعــد تلــزم كافــة الجهــات الخاضعــة بإجــراء مراجعــة مســتقلة مــرة كل ســنتين علــى أن يقــع تقديــم أول تقريــر 
للقســم بحلــول تاريــخ 31 يوليــو 2021 و كل ســنتين بعــد هــذا التاريــخ 11(. وفيمــا يلــي نتائــج المراجعــة )المراجعات(: 
ــتقلة ، أو  ــة  المس ــودة، أو المراجع ــان الج ــة ضم ــا مراجع ــت اليه ــي خلص ــات الت ــج والتوصي ــد النتائ ــى تحدي )يرج
ــل اإلرهــاب للجهــة الخاضعــة، وأي  ــق، بمــا يشــمل تقييــم اإلطــار العــام لمكافحــة غســل األمــوال وتموي التدقي

ــط(.  ــاز الخط ــن انج ــؤول ع ــخص المس ــم الش ــط، وإس ــاز الخط ــددة إلنج ــخ المح ــل، التواري ــط عم خط
خــالل الفتــرة  المشــمولة بالتقريــر الســنوي ، لــم يتــم إجــراء أي مراجعــة ضمــان الجــودة، أو المراجعــة المســتقلة أو 

التدقيــق للسياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة، والضوابــط المعتمــدة لــدى الجهــة الخاضعــة .
لم يتم إجراء أي مراجعة لألسباب التالية: 

)يرجــى توضيــح األســباب التــي أدت إلــى عــدم إجــراء مراجعــة ضمــان الجــودة، أو المراجعــة المســتقلة أو التدقيــق، 
ــل  ــة غس ــد مكافح ــن قواع ــادة  )15( م ــن الم ــع م ــد الراب ــادة  )8(،  و البن ــات الم ــار متطلب ــي اإلعتب ــذ ف ــع األخ م
ــق مســتقلة والمــوارد  ــر وظيفــة تدقي ــق بتوفي ــل اإلرهــاب وسياســة الجهــة الخاضعــة  فيمــا يتعل األمــوال وتموي

ــة( ــة ذات الصل الكافي

 10 يرجى اإلطالع على الدليل اإلرشادي الخاص بإعداد تقارير المراجعة المستقلة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادر عن وزارة التجارة 
والصناعة، منشور على صفحة قسم مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب  https://www.moci.gov.qa/ مكافحة-غسل-األموال-و-تمويل-اإلرهاب/   

11 يرجى مراجعة التعميم رقم 7 لسنة 2020 بشأن تنفيذ قواعد التزامات مدققي الحسابات و تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة و مقدمي 

خدمات الصناديق االستئانية و الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الموال و تمويل اإلرهاب المنشور على الموقع االلكتروني لصفحة القسم - االطار 
القانوني الدولي و الوطني – التعاميم.  https://www.moci.gov.qa/ مكافحة-غسل-األموال-و-تمويل-اإلرهاب/ 
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ــل  ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــد مكافح ــن قواع ــادة  )23( م ــن الم ــد 10 م ــر –  البن ــم المخاط ــج تقيي 9. نتائ
ــاب  اإلره

)يرجى اختيار اإلجابات المناسبة التي تنطبق(.
خــالل الفتــرة الزمنيــة  المشــمولة بالتقريــر الســنوي، تــم إجــراء مراجعــة للسياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة، والضوابــط 

الخاصــة بتقييــم المخاطــر فــي الجهــة الخاضعــة ، وكانــت النتائــج علــى النحــو التالــي: 
ــم  ــج أي تقيي ــر، ونتائ ــف المخاط ــة تصني ــب، ومنهجي ــركة/ المكت ــر الش ــام لمخاط ــف الع ــل التصني ــى تفصي )يرج
للسياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة، والضوابــط الخاصــة بتقييــم المخاطــر المعتمــدة لــدى الشــركة/ المكتــب فــي 

مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب(. 
ــة،  ــراءات، واألنظم ــات، واإلج ــة للسياس ــراء مراجع ــم إج ــم يت ــنوي، ل ــر الس ــمولة بالتقري ــة المش ــرة الزمني ــالل الفت خ

ــة:   ــباب التالي ــك لألس ــب، وذل ــركة/ المكت ــدى الش ــدة ل ــر المعتم ــم المخاط ــة بتقيي ــط الخاص والضواب
)يرجى توضيح أسباب عدم إجراء المراجعة ومتى سيتم تحديد موعد إلجرائها( .

 النتائج

بعــد تقييــم مــدى مالءمــة وفعاليــة السياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة، والضوابــط المعتمــدة لــدى الشــركة/ المكتــب 
فــي منــع غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، تــم التوصــل إلــى النتائــج التاليــة: 

ــة السياســات، واإلجــراءات،  ــر حــول مــدى فعالي ــا، وتقري ــم التوصــل إليه ــي ت ــج الت ــر ملخــص بالنتائ )يرجــى توفي
واألنظمــة، والضوابــط المعتمــدة لــدى الشــركة/ المكتــب وتحديــد أي أوجــه قصــور ذات الصلــة. إضافــة إلــى ذلــك، 
تحديــد أي مســائل أخــرى تــوّد عرضهــا علــى اإلدارة العليــا، علــى ســبيل المثــال  التحســينات علــى األنظمــة، وغيرهــا 

مــن المســائل(.    

التوصيات 

بنــاء علــى النتائــج التــي تــم توصــل إليهــا والمشــار اليهــا فــي الجــزء الســابق، أتقــّدم بالتوصيــات التاليــة للنظــر فيهــا مــن 
قبلكــم، بموجــب المــادة )16( مــن قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب: 

)يرجى تحديد أي توصيات واألطر الزمنية المقترحة إلنجازها( 
............................................................................ .1
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 النظر في التقـرير من قبـل اإلدارة العـليا – المـادة )16( من قـواعد مكـافحة غسـل األمـوال
وتمويــل اإلرهــاب والتعميــم رقــم )4( لســنة 2022 بشــأن مســؤوليات و مهــام اإلدارة العليــا 

بالجهــة الخاضعــة.

)يجــب علــى اإلدارة العليــا للجهــة الخاضعــة النظــر فــي أي تقريــر يقــدم اليهــا مــن قبــل مســؤول اإللتــزام ، خــالل خمســة 
)5( أشــهر مــن نهايــة الســنة التقويميــة. فــي حــال َحــّدد التقريــر أي أوجــه قصــور فيمــا يتعلــق بالتــزام الجهــة الخاضعــة  
بالقانــون و الالئحــة و القواعــد ذات الصلــة، يتــم اعتمــاد خطــة عمــل لمعالجــة أوجــه القصــور فــي الوقــت المناســب 
ــات حفــظ  ــا بمتطلب ــة الخاضعــة  بضمــان التزامه ــا للجه ــان 16 و 87 مــن القواعــد أن تقــوم اإلدارة العلي ــزم المادت – تل

الســجالت(    
 

بالنيابــة عــن اإلدارة العليــا للجهــة الخاضعــة ، أؤكــد أنــا )يرجــى إدخــال اإلســم والمســمى الوظيفــي( أنــه تــم النظــر فــي 
تقريــر مســؤول اإللتــزام بموجــب المــادة )16( مــن القواعــد. كمــا أؤكــد علــى االلتــزام بالمتطلبــات العامــة ، علــى النحــو 

المحــدد فــي المــادة )87( مــن القواعــد.    

)يجب على اإلدارة العليا التي تقوم بالنظر في التقرير وتوقيعه، أن تكون مستقلة عن وظيفة مسؤول اإللتزام( 
قامت اإلدارة العليا بتوفير المالحظات التالية فيما يتعلق بالتقرير:   

)علــى اإلدارة العليــا أن تقــدم أي مالحظــات أو تغذيــة عكســية فيمــا يتعلــق بالتقريــر الســنوي لمســؤول االلتــزام، بمــا 
يشــمل الموافقــة علــى خطــة عمــل لمعالجــة أي أوجــه قصــور تــم تحديدهــا وذلــك فــي الوقــت المناســب(   

التوقيع: ............................................................................

اإلسم:................................................................................

المسّمى الوظيفي:....................................................

التاريخ: .............................................................................




