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 : نطاق العمل

) لتحديد وتقييم مخاطر م�افحة غسل  SRA أجرت وزارة التجارة والصناعة �� دولة قطر (املشار إل��ا فيما ي�� باسم الوزارة) تقييًما للمخاطر القطاعية( •

(املشار    2019) لسنة  20بموجب قانون الدولة مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب رقم (  للقطاعات الثالثة ا�خاضعة لرقاب��ا األموال وتمو�ل اإلرهاب

 "). 20إليھ فيما ي�� بـ "قانون 

واجبات   ، و�و�حا�حددة  واملهن غ�� املاليةملؤسسات املالية واالعمال  او�حدد واجبات وال��امات   ،وتمو�ل اإلرهاب األموالجرائم غسل    20ُ�عِرّف القانون   •

 .  2002ال�ي تأسست عام  ال�جنة الوطنية مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب،

�� ا�جهة الرقابية ال�ي   وزارة التجارة والصناعة  ،2019لسنة    20بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم    2019لسنة    41مجلس الوزراء رقم   وفًقا لقرار •

مقدمو خدمات الصناديق )  3.  تجار املعادن الثمينة أو األحجار الكر�مة)  2) ا�حاسبون القانونيون  1:  و�� �اال�ي  ستشرف ع�� القطاعات الثالثة وتراق��ا

 .االستئمانية والشر�ات

صدره وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب للقطاعات ا�خاضعة تالقطاعية   هو أول تقر�ر لتقييم ا�خاطرالتقر�ر  هذا   •

 : تقييم ا�خاطر القطاعية إ�� عملية  و��دفلرقاب��ا . 

 ؛ ا�خاضعة لرقاب��ا اتاملتعلقة بالقطاعمساعدة وزارة التجارة والصناعة �� فهم مخاطر غسل األموال / تمو�ل اإلرهاب  -

 تقديم التوجيھ ل�جهات ا�خاضعة �شأن ا�خاطر ذات الصلة بقطاعها؛  -

 ؛ مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� دولة قطرلتقييم وحدة املعلومات املالية مع  بالتعاون  ةاملساهمة املستمر  -

 رقابةوتوف�� التنظيم وال  سل األموال وتمو�ل اإلرهاب �ش�ل مناسبطلب من الدول تقييم مخاطر غتبتوصيات مجموعة العمل املا�� ال�ي ت  ل��امالا -

 املناسب�ن مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب؛ 

املتبقية عن   - ا�خاطر  و�التا��  الداخلية  ال�امنة، والرقابة  ا�خاطر  املرخصة    رقابةلخاضعة  ا�ثالث قطاعات  ال تقييم  الكيانات  إ��  باإلضافة  الوزارة. 

 األخرى ال�ي ال تخضع للرقابة (�شار إل��ا من اآلن فصاعًدا باسم "الكيانات املرخصة"). 

،  يةالداخل ضوابط اليأخذ تقييم ا�خاطر �� االعتبار جميع عوامل مخاطر غسل األموال ال�امنة ذات الصلة من أجل تحديد مخاطر العمالء و�التا�� تقييم  •

 من وجهة نظر التصميم والفعالية التشغيلية. 

تقييم القطا�� للمخاطر إ�� مساعدة الوزارة وا�جهات ا�خاضعة للرقابة �� جهودها املستمرة لفهم ومعا�جة مخاطر غسل األموال ال �دف � عالوة ع�� ذلك،   •

 ا�حد من تحديد وتقييم و و�قوم  ة بم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. هذا  وتمو�ل اإلرهاب، و�التا�� توجيھ القطاعات ا�خاضعة للوفاء بال��اما��ا املتعلق

 ن�ج القائم ع�� ا�خاطر بما يتما�ىى مع قانون وقواعد م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. المخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� 

التجارة والصناعة بتطو�ر و / أو �عز�ز السياسات واإلجراءات واألنظمة وآليات الرقابة الالزمة ل�حد  بناء ع�� النتائج املوثقة ضمن هذا التقر�ر ستقوم وزارة   •

 من هذه ا�خاطر.

بتحديد    - من خالل مجموعة من ا�خ��اء �� جميع أنحاء العالم    -مجموعة العمل املا��   ، قامت�� البلدان �افة  ةغ�� املشروعالية  امل  لتدفقات�سبة از�ادة  مع   •

غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. �ش�ل التوصيات األر�عون �جموعة العمل   مل�افحةالسياسات ا�حلية والدولية    نصمجموعة من التوصيات ال�ي �ساعد ع��  



 امل�خص التنفيذي

 

4 
 

خاطر القطاعية، إ�� تقييم ��ديدات ا�من خالل تقييم    ،ألموال وتمو�ل اإلرهاب. ��دف وزارة التجارة والصناعة الدولية مل�افحة غسل ا  ل�جهود   ساساأل املا��  

 توصيات مجموعة العمل املا�� األر�ع�ن ع�� القطاعات ا�خاضعة. تطبيقغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب الناشئة عن القطاعات ا�خاضعة للرقابة و 

 من قسم�ن:  التقر�ر  يتكون هذا 

ا�جهات ا�خاضعة للرقابة بلمحة عامة عن مخاطر غسل األموال / تمو�ل  وس��ّود يمكن قراءة هذا القسم بمفرده  -نتائج تقييم ا�خاطر القطاعية  : 1القسم 

 ضعف ونتائج تحليل ا�خاطر ا�خاصة ��ا. ال م�امناإلرهاب و 

تقييم ا�خاطر القطاعية    وال�ي تدعميتضمن هذا القسم املالحق ال�ي توثق التفاصيل ذات الصلة  ة،  تقييم ا�خاطر القطاعي  نتائج  دعمتتفاصيل    : 2القسم  

 . املتعلقة ��ا �ي مثل املن�جية املعتمدة والتفاصيل تقو�غطي ا�جانب ال

ل السياسات وتجدر اإلشارة إ�� أن هذا التقييم م�حوً�ا أيًضا بإطار عمل إشرا�� ورقا�ي مل�افحة غسل األموال صاغتھ وزارة التجارة والصناعة لتفصي •

ال�ي سيتم اعتمادها لتحديد التوقعات بالنسبة للكيانات ا�خاضعة لإلشراف بال��اما��ا  و  ، ا�خاطرواإلجراءات ال�ي تم اعتمادها ع�� أساس ن�ج قائم ع�� 

 تجاه م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

عد وزارة التجارة والصناعة ا�جهة الرقابية ا�ختصة باإلشراف ع�� األعم2019) لسنة  41من قرار مجلس الوزراء رقم (  59بموجب املادة   •
ُ
ال واملهن غ��  ، �

والشر�ات. ُ�شار إ�� هذه الفئات   خدمات الصناديق االستئمانية  يومقدم  الكر�مةا�حاسبون القانونيون، تجار املعادن الثمينة أو األحجار    -املالية ا�حددة  

مع ا�جهات ا�خاضعة للرقابة،    التواصل. ع�� هذا النحو، تل��م وزارة التجارة والصناعة با�حفاظ ع�� قنوات  "الثالثة فيما �عد بمصط�ح "ا�جهات ا�خاضعة

 وخدما��ا ألغراض غ�� مشروعة. ع�� أي محاوالت إلساءة استخدام ا�جهات ا�خاضعة  التغلبو من أجل ضمان نزاهة النظام املا�� 

 القيود: 

خول التعرف ع�� الش�ل  ت  ال�ي   و  والصناعةالتجارة    بوزارة  BSSتم االعتماد �� عملية تقييم ا�خاطر القطاعية ع�� املعلومات املتاحة بقاعدة بيانات   •

 حجمها. القانو�ي ل�جهة ا�خاضعة و عدد شر�ا��ا و  

حول     • املعلومات  جمع  حالًيا  يتم  املطبقة  ال  الرقابية  لالبيئة  للرقابة  ا�خاضعة  ا�جهات  القطاعيةغداخل  للمخاطر  تقييم  وضع   عليھ و .  رض  تم 

 . معلومات مبدئيةاالستبيانات و�عميمها ع�� ا�جهات ا�خاضعة للرقابة ل�حصول ع�� 

عالوة ع�� ذلك، لم يتم التحقق  .  ةيلم تكن الردود الواردة من ا�جهات ا�خاضعة �افية إلثبات النتائج والتوصل إ�� استنتاج ��ائي �شأن بيئ��ا الرقاب •

 . لتأكيد االستنتاجات ال��ائية من �حة الردود الواردة من قبل الوزارة

والبيانات مثل هي�ل امللكية (معقد ،   BSSتحديث تدر��� لنظام و مخاطر الكيانات  سماتلتحديد  SAS الوزارة بصدد تنفيذ نظاما�جدير بالذكر أن  •

شركة االم ومواقع العمل وما إ�� ذلك �سبب �عذر إجراء تقييم تفصي�� المباشر / غ�� مباشر)، خط العمل، حجم األعمال / رأس املال، جنسية  

ات املرخصة  وشامل للكيانات �� هذه املرحلة. ومع ذلك، تم إجراء تحليل تفصي�� بناًء ع�� البيانات املتاحة. كما أنھ تم تطو�ر تقييم مخاطر للكيان

 زارة التجارة والصناعة.  من قبل و أو سُ��خص وسيتم تنفيذها لدعم تقييم �ل كيان مرخص 
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 : ا�خاطر العامة لوزارة التجارة والصناعة

ات  ��دف تقييم ا�خاطر القطاعية إ�� مساعدة الوزارة �� فهم ��ديدات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب و�دارة ا�خاطر �ش�ل أفضل داخل القطاع  •

أ��ا  رقابةللا�خاضعة   ع��  ال�امنة  ا�خاطر  تصنيف  تم  مخاطر  عند    عالية.  (أي  األر�عة  ا�خطر  عوامل  وطرق  البلدتقييم  العمالء،  ومخاطر   ،

 .التسليم، واملنتج وا�خدمات)

معدل   • عن  معلومات  حددنا  الدولة،  �خاطر  اعمالبالنسبة  اختصاص  ن  ع  الناتجةالشر�ات    حجم  والدوائر  ا�خاطر،  اإلجما��    عددعالية 

 . عالية ا�خاطربدوائر اختصاص ة ا�خاطر، والنسب املئو�ة لألعمال املرتبطة عالي بدوائر اختصاصللصادرات والواردات املرتبطة 

السياسي�ن   • لأل�خاص  مهمة  معلومات  إ��  الوزارة  �جالت  تفتقر  العمالء،  بمخاطر  يتعلق  ا�خاطر  فيما  املرتفعة  أ�حابو ممثلو   ،ال��وات 

 . ومصدر االموال وال��وةواملعلومات املالية ذات الصلة مثل رقم األعمال السنوي، 

ل • التعامل مع العمالءالتسليم، ال �ستلزم عملية    قناةبالنسبة  ال  بدء  �� �ن  قيا�حقي   للمستفيدينفع��  التواجد  الوزارة  ونتيجة لذلك قد تفشل 

 ح. �ش�ل �حي�ن قيا�حقي للمستفيدينالتعرف ع�� الهو�ة ا�حقيقية 

من  سنوات، اعتماًدا ع�� موافقات  5بالنسبة للمنتج وا�خدمات، تبلغ مدة ال��اخيص املقدمة للعمالء سنة واحدة و�مكن تمديدها ملدة تصل إ��  •

  .�ستطيع الوزارة مراقب��ا �ش�ل �حيح وال،  �� الشركة املساهم�ن �� اال�خاص  � محتمل��غي�� خطر يكمن ا�. جهات محددة

وقد أظهر تقييم ا�خاطر القطاعية أن تطو�ر عمليات و�جراءات   فرص كب��ة للتحس�ن. الد�� جهات ا�خاضعةإن إطار الرقابة الداخلية املطبق ل� •

و�تطلب تطو�ًرا كب�ً�ا. أثناء تقييم مخاطر الرقابة الداخلية من خالل جهات ا�خاضعة ل�و يمثل تحدًيا كب�ً�ا للوزارة    مناسبة لتقييم مخاطر العمالء

تنفيذ إطار    االستبيانات،استخدام   إ�� أن الوزارة بصدد  أ��ا فعالة جزئًيا. وتجدر اإلشارة  إ�� استنتاج  أوجھ  ،  ىأد�الرقابة �عا�ج كحد  توصلنا 

 : الرئيسية التالية ال�ي تم تحديدها أثناء تقييم ا�خاطر القطاعيةالقصور 

لالمتثال لقوان�ن ولوائح م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي لم يتم تنفيذها �عد  بالنسبة ل�حوكمة والرقابة، تم وضع إطار إشرا�� ورقا�ي •

املوقع و�� املكتب. يتضمن اإلطار اإلشرا�� والرقا�ي عمليات تقييم ا�خاطر ال�ي  جنًبا إ�� جنب مع املستندات الداعمة مثل عمليات التفتيش خارج  

 ا�خاضعة واإلشراف املتكرر القائم ع�� ا�خاطر لتقييم فعالية ا�جهات ا�خاضعة للرقابة ا�جهاتسيتم إجراؤها ع�� 

غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب    لفر�ق عمل م�افحةا�جديد التدر�ب والتوعية    رقا�يبالنسبة للرقابة الداخلية املتعلقة باألفراد، يتناول اإلطار ال •

اإلرهاب ومراجعة مدى كفاية    تمو�لو تقييم مخاطر غسل األموال    لضمان تدر�ب موظفي القسم ا�حدد �ش�ل مناسب لتعز�ز قدرا��م ع�� إجراء

 . �افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهابملا�جهات ا�خاضعة للرقابة  سياسات وتناسب وفعالية 

  .إجراءات اإلبالغ عن تقار�ر املعامالت املشبوهة ورصدها ومراجع��االرقابة  و�املثل بالنسبة للعملية، �شمل إطار •

لهم بموجب وزارة التجارة    ةواملرخص  رقابةللة  ا�خاضعجهات  أك�� فعالية ع�� ا�  رقابة�ساهم ��  ال�ي  وأطر عمل  تنفيذ حلول /    الرقابة�ستلزم إطار   •

  .والصناعة

 مع توصيات مجموعة العمل املا��،  تنفيذوال  ةالفعال  رقابةال •
ً
م�وًنا مهًما لنظام فعال مل�افحة غسل   ةوالتنفيذ الفعال  رقابةال  عملية  عد�: تماشيا

، وضعت وزارة التجارة والصناعة إطاًرا الحتياجات القطا��األموال وتمو�ل اإلرهاب. استناًدا إ�� املعلومات ال�ي تم تقييمها خالل تقر�ر التقييم  

يتما�ى  رقابةال بما  ال�ي تمت صياغ��ا  التنفيذ  أيًضا، سيتم إجراء  ى مع خصوصيات �ل قطاع؛  من أجل دمج املن�جيات والتعميمات و�رشادات 
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التا�عة   لذلك  وتفتيش ميدا�ي  اإلرهاب  األموال وتمو�ل  أنظمة وضوابط م�افحة غسل  �انت  إذا  ما  تقييم  التجارة والصناعة من  لتمك�ن وزارة 

ا�خاضعة   اإلطار  ل�جهات  هذا  مثل  �شتمل  الت�حيحية؛  التداب��  لفرض  ضرورً�ا  ذلك  �ان  وحيثما  التداب��  فعالة،  من  واسعة  مجموعة  ع�� 

والصناعة    والرقابية  اإلشرافية التجارة  وزارة  ع��  يجب  ال�ي  األخرى  العالجية  واإلجراءات  الصلة  ذات  والعقو�ات  الوقائية  التداب��  �شمل  ال�ي 

  ا.تطبيقه 

  غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب إ�� ممارسة إشرافية الن�ج القائم ع�� ا�خاطر: حدد تقييم ا�خاطر القطاعية التحديات �� تحو�ل املعرفة بمخاطر   •

. سي�ون مسار العمل ذي القيمة رقابةا�خاضعة لل  جهاتوسياسات و�جراءات قائمة ع�� ا�خاطر. هذا ينطبق ع�� السلطة ا�ختصة وا�  ورقابية

ا �� مراقبة  
ً
. رقابةا�خاضعة لل  ا�جهاتاملضافة لوزارة التجارة والصناعة هو تنفيذ إطارها إلدخال ن�ج أك�� تناسًقا وقائًما ع�� ا�خاطر ومس��دف

ل قطاع وما يرتبط بھ من ��ديدات غسل عرفة وفهم �املو��ذه الطر�قة، ست�ون وزارة التجارة والصناعة �� وضع أفضل �� تطو�ر وا�حفاظ ع��  

  .األموال وتمو�ل اإلرهاب وال�ي يتم تحليلها �ش�ل أك�� �� األقسام الثالثة التالية من التقر�ر

وكجزء من عملية تقييم القطاعات، كشف تقييم ا�خاطر القطاعية أن غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب يمكن أن يؤثر ع�� القطاعات ا�خاضعة   •

هذا  و�التا�� وزارة التجارة والصناعة. بالنظر إ�� أن املنتجات وا�خدمات املقدمة من القطاعات الثالثة تبدو جذابة للغاية للمجرم�ن، فإن  للرقابة  

ا مباشًرا بحقيقة أن هذه ا�خدمات تفضل
ً
خفاء  إ   �ش�ل ��ديدات كب��ة ع�� الوزارة. ترتبط األسباب ال�امنة وراء جاذبية املنتج وا�خدمات ارتباط

ومختلف األش�ال القانونية األخرى للشر�ات و��شاء طبقات متعددة من   استئمانيھالهو�ة و�خفاء امللكية املستفيدة من خالل إ�شاء صناديق  

 .امللكية من خالل واجهة االستخدام الشر�ات

 نظرة عامة ع�� النتائج:  - تقييم ا�خاطر 

- وتم �عي�ن التصنيفات (مرتفعة، متوسطة   5×    5قامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم مخاطر غسل األموال / تمو�ل اإلرهاب باستخدام مصفوفة مخاطر  

 واملتبقية. غسل األموال / تمو�ل اإلرهاب ال�امنة  رتفعة، متوسطة، منخفضة). ي�خص ا�جدول نتائج مخاطرم

 

 

عرف القطاعات الثالثة املذ�ورة أعاله باألعمال واملهن غ�� املالية  •
ُ
األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة إ�� الدور الذي تلعبھ �� تقديم   �ش��ا�حددة، و  �

��تيبات  ا�خدمات واملنتجات ال�ي يمكن استخدامها لتسي�� األموال غ�� املشروعة ضمن النظام املا��، ع�� سبيل املثال: األ�خاص االعتبار�ون وال

التصنيف العام  

ر للمخاط  
 تقييم ا�خاطر  ا�خاطر ال�امنة  الضوابط الداخلية  ا�خاطر املتبقية

�سبيا  مرتفعةمخاطر  مرتفعة  -توسطة م    
ً
 متوسطة  فعال جزئيا

خدمات الصناديق   يمقدم

 والشر�ات  اإلستئمانية

مرتفعةمخاطر   ة شديد غ�� فعال مرتفعة  
تجار املعادن الثمينة أو  

 األحجار الكر�مة 

 ا�حاسبون القانونيون  كب��ة  فعال جزئيا متوسطة  متوسطة 
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ممو�� اإلرهاب، وغالًبا ما يتم استخدامهم �� مخططات غسل األموال / تمو�ل القانونية معرضون �خطر سوء املعاملة من قبل غاس�� األموال و 

 اإلرهاب، وتوفر األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة ثالث فرص أساسية للمجرم�ن: 

 . إعطاء انطباع عن االح��ام واملصداقية −

 . غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب والتحقيق فيھ احتمالية صعو�ة الكشف عن −

 . توف�� الوصول إ�� ا�خدمات والتقنيات املتخصصة  −

توسطة إ�� عالية. و�أ�ي ذلك نتيجة لقيام وزارة التجارة من مو�ؤدي التقييم العام للمخاطر �� وزارة التجارة والصناعة إ�� تصنيف عام للمخاطر   •

، ومن ثم ف�ي حاليا بصدد بناء العمليات واإلجراءات والضوابط لتمك�ن التشغيل الفعال لدورها كسلطة والصناعة مؤخرا بدور السلطة اإلشرافية

وسط إ�� إشرافية. مع أخذ هذا العامل �� االعتبار وكذلك نتائج التحليل الك�ي الذي تم إجراؤه ، يمكن قبول تصنيف ا�خاطر اإلجما�� ع�� أنھ مت

 مرتفع.  

ع�� نتيجة تقييم ا�خاطر (ال�امنة واملتبقية �عد احتساب نتائج تقييم الرقابة الداخلية).   بناءً   "متوسطقانونيون ع�� أنھ "يصنف قطاع ا�حاسب�ن ال •

النتائج الكمية لالستبيانات) مب�ي أيًضا ع�� عوامل أخرى مثل وجود شر�ات  إن االختالف �� تصنيف ا�خاطر مقارنة بالقطاعات األخرى (باستثناء

��، وضوابط و�جراءات داخلية را�خة، ال�ي من شأ��ا تقليل تقييم ا�خاطر املتبقية إ�� متوسطة.  محاسبة كب��ة ومتوسطة ا�حجم ذات حضور دو 

اءة  ترتبط مهنة ا�حاسبة �عنصر مخاطر مرتفعة بما يتفق مع مجموعة العمل املا��، وا�حاسبون هم حراس البوابة، و��ذه الصفة هم معرضون إلس

الوظائف ال�ي يؤدو��ا؛ مثل تقديم االستشارات املالية والضر�بية، و�دارة الشركة، وشراء املمتل�ات أو    االستغالل من قبل غاس�� األموال من خالل

ت �عكس  العمالء.  أنواع  وكذلك  ا�جهات  وعدد  للقطاع  �سبًيا  الكب��  ا�حجم  �سبب  هذا  يتفاقم  املالية.  املعامالت  و�جراء  والتخو�ل،  صنيف بيعها، 

اسبون �� �سهيل حركة األموال ع�� ا�حدود (بما �� ذلك النقد)، وسهولة الوصول إ�� املنتجات وا�خدمات املعقدة ا�خاطر الدور الذي يلعبھ ا�ح

 العالية ا�خاطر.

القطاع   ھيواجه ال��ديدات والضعف الذي  مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشر�ات  لقطاع    املرتفعة �سبياويعكس التصنيف العام للمخاطر   •

الهو�ة و�خفاء   الكشف عن  �� ذلك عدم  بما  اإلرهاب،  اآل�� وتمو�ل  التعلم  العديد من عوامل  ا�خاطر   ا�حقيقي.املستفيد  أمام  و�تما�ىى تصنيف 

الضوء ع�� قطاع    املذ�ور أعاله مع إرشادات فرق العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة �غسل األموال لقطاع برنامج التعاون التق�ي. وقد سلط

تتعرض لها برنامج التعاون التق�ي ع�� الصعيدين الدو�� وا�ح�� باعتباره عرضة أل�شطة التعلم اآل�� وتمو�ل اإلرهاب. يختلف مستوى ا�خاطر ال�ي  

املرجح أن �ساء استخدام  اختالفا كب��ا ويعتمد ع�� ا�خدمات املقدمة لعمال��ا. ومن    مقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية و الشر�ات  شر�ات  

 عمليا��ا وخدما��ا لتيس�� األ�شطة اإلجرامية و�خفاء مصدر األموال املتأتية من أ�شطة غ�� مشروعة.  

خصائص ا�جوهرات واملعادن الثمينة    إن عن تصنيف عام عا�� ا�خاطر.    واألحجار الكر�مة   الثمينة  تجار املعادن وأخ��ا، أسفر التقييم املتعلق بقطاع   •

إ�� غسل األموال الثمينة واألحجار الكر�مة وا�جوهرات    وتمو�ل اإلرهاب.  واألحجار الكر�مة، تجعل القطاع جذابا ألولئك الذين �سعون  واملعادن 

يدة ال��ك��، و�مكن أن ت�ون جذابة للغاية لغاس��  وغ��ها من املنتجات العالية القيمة ذات ا�خصائص املماثلة، �� أش�ال من ال��وة قابلة للنقل وشد

عادن الثمينة  األموال وغ��هم من ا�جرم�ن، بمن ف��م املتورطون �� تمو�ل اإلرهاب. وتب�ن ا�حاالت األخ��ة طرقا مختلفة يمكن من خاللها استخدام امل

ه ا�حاالت ا�خاطر ال�ي ينطوي عل��ا قبول مدفوعات الطرف واألحجار الكر�مة وا�جوهرات ألغراض غ�� مشروعة. ع�� وجھ ا�خصوص ، تو�ح هذ
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ا�خاطر،  الثالث وأهمية إجراء استفسارات معقولة عندما تبدو طلبات العميل غ�� عادية. كجزء من تقييم ا�خاطر، ومن أجل توف�� نظرة شاملة لن�ج  

 من ثالث مراحل:  ، والذي يتبع عادة ن�جاا�جهة ا�خاضعةتم تنفيذ تقييم ا�خاطر ع�� مستوى 

 .�امنةأ) تحديد وتقييم ا�خاطر ال

 ب) تحديد وتقييم الضوابط الداخلية. 

 ج) تحديد وتقييم ا�خاطر املتبقية.  

•   �� اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  لغسل  العام  الضعف  بتقييم  القطاعية  ا�خاطر  تقييم  أعاله،قام  ا�جدول   �� املو�حة  قطاعات  إ��    الثالث  للوصول 

املرتفعة، قام تقييم ا�خاطر القطاعية بتقييم عناصر مثل جودة سياسات واس��اتيجيات م�افحة غسل ا��  التصنيف العام للمخاطر املتوسطة  

. القطاع،  األموال، واإلطار القانو�ي الذي يؤثر ع�� م�افحة غسل األموال، وفعالية ا�جهة الرقابية عن اإلشراف والرقابة ع�� عمليات غسل األموال

مل�افح ا�خصصة  واملوارد  موثوقة، والقدرة  تحديد  أدوات  وتوافر  والتكنولوجيا  العمالء،  مخاطر  تقييم  وعملية  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  ة 

 ع�� املستوى الدو��. وال��ديداتوعملية املراقبة املستمرة، ومتطلبات اإلبالغ، والوصول إ�� معلومات هو�ة املستفيد ا�حقيقي، 

 والشر�ات  اإلستئمانيةقدمي خدمات الصناديق  مل تصنيف ا�خاطر الشاملة 

التصنيف العام  

ر للمخاط  

 تقييم ا�خاطر  ا�خاطر ال�امنة  الضوابط الداخلية  ا�خاطر املتبقية

خدمات الصناديق االستئمانية   يمقدم متوسطة  فعال جزئيا ة مرتفع - متوسطة �سبيا  مرتفعةمخاطر 

 والشر�ات 

 

تصنيف   • املا��عكس  والشر�ات  يمقدم لقطاع  رتفعةخاطر  االستئمانية  الصناديق  غسل   خدمات  عوامل  من  لعدد  التعرض  وقابلية  ال��ديدات 

 خدمات الصناديق االستئمانية والشر�ات  يمقدم . تم �سليط الضوء ع�� قطاع هو�ة املستفيد ا�حقيقياألموال وتمو�ل اإلرهاب، بما �� ذلك إخفاء  

باعتبارهما   لها شر�اتأل�شطة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. تخ  �ن عرضمع�� الصعيدين الدو�� وا�ح��  ال�ي تتعرض   تلف مستو�ات ا�خاطر 

ا كب�ً�ا، اعتماًدا ع�� ا�خدمات ال�ي تقدمها لعمال��ا. من ا�حتمل أن يتم إساءة استخدام   خدمات الصناديق االستئمانية والشر�ات  يمقدم
ً
اختالف

  .غ�� مشروعةعمليا��م وخدما��م لتسهيل األ�شطة اإلجرامية و�خفاء مصدر األموال املتأتية من أ�شطة 

الضوء ع�� ا�حاجة إ�� إجراء تقييم سليم ع��   مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشر�ات �سلط نتيجة تقييم ا�خاطر القطاعية لقطاع •

ح�ى يمكن   والشر�اتمقدمي خدمات الصناديق االستئمانية   مستوى ا�جهة ا�خاضعة �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي يواجهها برنامج

 للسياسات واإلجراءات والتداب�� األولية واملستمرة للعناية الواجبة تجاه العميل ل�حد من هذه ا�خاطر.
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 املعادن الثمينة واألحجار الكر�مة لتجار تصنيف ا�خاطر الشاملة 

 

وال  �عكس التصنيف اإلجما�� للمخاطر املرتفعة لتجار املعادن الثمينة واألحجار الكر�مة ال��ديدات وقابلية التعرض لعدد من عوامل غسل األم •

بينما   اإلبالغ.  وال��امات  اإلشراف  مستو�ات  وانخفاض  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  �غسل  العام  الو��  بانخفاض  تق��ن  وال�ي  اإلرهاب،    تم وتمو�ل 

وعة  ا�حصول ع�� تصنيف ا�خاطر أعاله من خالل عملية تقييم ا�خاطر القطاعية، إال أن تصنيف ا�خاطر املرتفعة يتوافق أيًضا مع توصيات مجم

ومحلًيا ع��   املمارسات الدولية للقطاع املذ�ور. تم �سليط الضوء ع�� التجار �� قطاع املعادن الثمينة واألحجار الكر�مة دولًيا  وأفضلالعمل املا��  

مينة  أ��م معرض�ن أل�شطة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. �عت�� مستو�ات مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي يتعرض لها تجار املعادن الث

�خفاء مصدر األموال  واألحجار الكر�مة عالية، نظًرا ألن منتجا��م وخدما��م من ا�حتمل أن يتم إساءة استخدامها لتسهيل األ�شطة اإلجرامية، و 

 قيمة السلع ع�� ا�حدود. -الناشئة عن األ�شطة غ�� القانونية ونقل املواد املرتفعة 

 القانوني�ن   تصنيف ا�خاطر الشاملة للمحاسب�ن

" للنظام املا�� Gatekeepers�عت�� ا�حاسبون من ب�ن القطاعات الرئيسية �� القطاع املا��. يلعبون دوًرا مهًما، �� العديد من ا�حاالت هم مخولون “ •

 و�قومون بتسهيل األ�شطة ال�ي تدعم اقتصاد دولة قطر. �عت�� التصنيف الشامل للمخاطر املتوسطة ا�ع�اًسا ملا ي��: 

 . أ) نتيجة تقييم ا�خاطر القطاعية

 ب) ال��ديدات وقابلية التعرض لعدد من عوامل غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. 

ل اإلرهاب هذه إخفاء الهو�ة املستفيد ا�حقيقي، ومجموعة واسعة من ا�خدمات املهنية، واملشاركة �� قطاع  �شمل عوامل غسل األموال وتمو�و 

أنھ معرض  العقارات، و�دارة أموال العمالء وأصولهم ، و�سهيل عدد من املعامالت األخرى. تم �سليط الضوء ع�� قطاع ا�حاسبة دولًيا ومحلًيا ع��  

اإلرهاب. يتأثر �عرضهم لغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �ش�ل كب�� ويعتمد ع�� طبيعة ا�خدمة املقدمة والنطاقات    أل�شطة غسل األموال وتمو�ل 

ناشئة  القضائية ال�ي يتعاملون معها. من املرجح أن يتم إساءة استخدام عمليا��م وخدما��م لتسهيل األ�شطة اإلجرامية و�خفاء مصدر األموال ال

 ل��رب الضر��ي وا�جرائم األخرى.من أ�شطة غ�� مشروعة وا

 تقييم ا�خاطر  ا�خاطر ال�امنة  الضوابط الداخلية  ا�خاطر املتبقية ر التصنيف العام للمخاط 

 ة شديد غ�� فعال ة  مرتفع ةمرتفعمخاطر 
  الثمينة تجار املعادن 

 واألحجار الكر�مة

التصنيف العام  

 للمخاط
 تقييم ا�خاطر  ا�خاطر ال�امنة  الضوابط الداخلية  ا�خاطر املتبقية

 فعال  متوسطة  متوسطة  
ً
جزئيا القانوني�ن   ا�حاسب�ن  كب��ة    
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 : تقييم ا�خاطر القطاعية

�ع�ن   يو�ح ا�خطط اال�سيا�ي أدناه العملية ال�ي أوصت ��ا وزارة التجارة والصناعة وتتبعها ، وعليھ يجب ع�� ا�جهات ا�خاضعة للرقابة أخذها  •

للمخاطر و�التا�� تحديد  عند    االعتبار لتقييم ا�خاطر الشاملة وتحديد قابلية املنظمة  العملية حاسمة  ��م. هذه  خطة تقييم ا�خاطر ا�خاصة 

 . العمل املطلو�ة والتوصيات الالحقة

 

 

 :نواع ا�خطر وعوامل ا�خطرأ

 

 القطاعات ا�خاضعة للرقابة -من�جية تقييم ا�خاطر القطاعية 

 : تم ت�خيص املن�جية املتبعة لتقييم ا�خاطر القطاعية أدناه

معاي��   باستخدامخاضعة ا�خاطر ال�امنة للعمالء ، وا�جغرافيا ، واملنتجات ، وقنوات التسليم ، وحجم الطبيعة والتعقيد لثالثة قطاعات تحديد  •

 . نوعية وكمية

5خطوة  4خطوة   3خطوة   2خطوة   1خطوة    

�عي�ن تصنيف ا�خاطر  

 للقطاعات 
 تقييم الضوابط تقييم ا�خاطر املتبقية 

تقييم ا�خاطر ع�� 

 املستوى ال�امن 
 �عر�ف ا�خاطر 
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  .قييم عوامل ا�خطر ال�امنة، بناًء ع�� عدد وأهمية عوامل ا�خطر ال�امنت •

 . للمراجعة املناسبة  اعهاخضاجمع البيانات ع�� استبيانات و  •

  ،  منخفض  متوسط  ، ، متوسط    مرتفع-�جل عوامل ا�خطر ال�امنة للوصول إ�� تصنيف فئة ا�خاطر الفردية ، ع�� سبيل املثال مرتفع ، متوسط •

 . منخفض

 . عيي��ا للضوابط وفئات ا�خاطر ال�امنة، �جميع الضوابطمع تحديد فئات فعالية الرقابة ، تحديد   •

 ا�خاطر ال�امنة:فئات 

 .مخاطر العميل −

 .املنتجات وا�خدمات −

  .طرق قنوات التسليم −

 . مخاطر الدولة (ا�خاطر ا�جغرافية) −

 .عوامل ا�خطر النوعية األخرى (الطبيعة وا�حجم والتعقيد) −

درجة تم   • ع��  ل�حصول  النتائج  تجميع  من خالل  الرقابة  فعالية  ��جيل  تم  الرئيسية؛  الضوابط  عناصر  وعدد  األهمية  ع��  بناًء  الفئات  تقييم 

 .الفعالية الشاملة 

 الرقابة الداخلية: 

وضعها من قبل �ل جهة خاضعة للرقابة  قد ت�ون الضوابط �� ش�ل برامج وسياسات و�جراءات داخلية، وتقار�ر، وتفو�ضات، وما إ�� ذلك، يتم   •

فيف ل�حد من تأث�� مخاطر غسل األموال، أو لضمان تحديد ا�خاطر ا�حتملة ع�� الفور. يتم تقييم الضوابط املطبقة من حيث فعالي��ا �� التخ

ضوابط م�افحة غسل األموال ع�� فئات  من مخاطر غسل األموال / تمو�ل اإلرهاب ال�امنة ومن أجل تحديد تصنيف ا�خاطر املتبقية. يتم تقييم  

 : الرقابة التالية من خالل استخدام االستبيانات

 .حوكمة الشر�ات مل�افحة غسل األموال −

 . الرقابة اإلدار�ة واملساءلة  −

 .السياسات واإلجراءات −

الع،  عميلكاعرف   − تجاه  الواجبة  ميل،  العناية 

 . العناية الواجبة املشددة

 .تقييمات ا�خاطر األخرى السابقة −

 ر. إدارة املعلومات / التقار� −

 . حفظ ال�جالت واالحتفاظ ��ا −

غسل   − مل�افحة  املع�ن  االمتثال  وحدة   / مسؤول 

 .األموال

 . كشف و�يداع تقار�ر املعامالت املشبوهة −

 . املراقبة والضوابط  −

 . در�بت −

 .االختبار والرقابة املستقلة −

توثيقها  تم تقييم �ل فئة من الفئات املذ�ورة أعاله للتصميم العام. قد ت�ون هناك مؤشرات إيجابية أو سلبية ع�� حد سواء لتنفيذ الرقابة و�جب   •

ضبط. الطر�قة ال�ي تم ��ا تقييم فعالية الرقابة �� من خالل إجراء استبيان تقييم ذا�ي  بوضوح من أجل تقييم الفعالية التشغيلية ل�ل عنصر  

ز تم �عميمھ من قبل ا�جهة الرقابية ع�� جميع ا�جهات ا�خاضعة للرقابة. يتم تصنيف الضوابط الداخلية وفًقا ملقياس تصنيف محدد مسب
ّ

ًقا مرك

 لة وفعالة جزئًيا وغ�� فعالة. أو بناًء ع�� عوامل نوعية، ع�� سبيل املثال فعا
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 تقييم ا�خاطر املتبقية 

تبقى �عد   بمجرد النظر �� ا�خاطر ال�امنة وفعالية بيئة الرقابة الداخلية، سيحدد تقييم ا�خاطر القطاعية ا�خاطر املتبقية. و�� ا�خاطر ال�ي   •

 .  تطبيق الضوابط ع�� نتائج ا�خاطر ال�امنة. و�تم تحديدها من خالل مقارنة مستوى ا�خاطر ال�امنة بالقوة العامة للضوابط الداخلية

 �ش�� تصنيف ا�خاطر املتبقية إ�� ما إذا �انت مخاطر غسل األموال داخل الكيان املرخص تتم إدار��ا �ش�ل مناسب.  •

 لتقييم ما إذا �انت مخاطر غسل األموال �� القطاعات ا�خاضعة للرقابة تدار �ش�ل جيد، ومن ثم امل •
ً
�ىي ��  �عت�� تصنيف ا�خاطر املتبقية مؤشرا

 حية املناسبة. اإلجراءات الت�حي

ادة ما نظًرا لطبيعة �ل عميل وأ�شطتھ ومنتجاتھ وخدماتھ وموقعھ ا�جغرا��، يتم استخدام الن�ج القائم ع�� ا�خاطر لتحليل ا�خاطر ال�امنة. ع  •

يمكن �عد ذلك �عي�ن وزن ل�ل خطر �عكس مستوى األهمية �� حساب ا�خاطر   ،يتم تخصيص درجة ل�ل عامل خطر �عكس مستوى ا�خطر

 اإلجما�� بالنسبة �جاالت ا�خطر األخرى. و�املثل، قد يتم �عي�ن وزن ل�ل عنصر تحكم �عكس القوة النسبية لعنصر التحكم هذا. 

، و�مكن مرتفع، مرتفع، متوسط  منخفض، متوسطيتم تقييم ا�خاطر املتبقية ع�� مقياس تصنيف من خمسة مستو�ات: منخفض، متوسط   •

 توضيحھ �التا��:

 تقييم ا�خاطر املتبقية 

طر 
خا

ا�
ف 

ني
ص

ت
نة 

ام
ل�

ا
 

 ة مرتفع متوسطة ة مرتفع متوسطة ة مرتفع ) 5ة (مرتفع

 ة مرتفع متوسطة ة مرتفع ة متوسط ) 4ة (وسطة متمرتفع

 ة متوسط ة متوسط ة متوسط نخفضةم ) 3ة (متوسط

 ة متوسط نخفضةم ة متوسط نخفضةم نخفضةم ) 2( منخفضة متوسطة

 نخفضةم نخفضةم نخفضةم ) 1( نخفضةم

 عاف فعال  
ً
 غ�� فعال  ل جزئيا

 عوامل ا�خاطر ال�امنة

 الوزن مؤشرات ا�خطر القطاع

 تجار املعادن الثمينة واألحجار الكر�مة  

 مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية 

 ا�حاسب�ن 

 %25 ا�جغرافية 

 %35 العمالء 

 %5 قنوات التوصيل 

 %20 ا�خدمات واملنتجات 

 النوعية األخرى والطبيعة وا�حجم والتعقيد العوامل  
15% 
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 :نظرة عامة ع�� دولة قطر -نقاط الضعف الرئيسية والعوامل عالية ا�خطورة 

)  MENAFATFمجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا (دولة قطر شبھ جز�رة تقع �� الساحل الغر�ي ل�خليج العر�ي، وعضو ��   •

 .وكالهما عضو �� مجموعة العمل املا�� ، (GCC) ومجلس التعاون ا�خلي�� 

��ديدات �غسل األموال ذات طبيعة خارجية. ف�ي   • للغاية من ا�جرائم، تواجھ  باعتبارها دولة ذات مستوى منخفض  من املهم أن نالحظ أن قطر، 

�� قطر، لذلك املنظمة   جرائما�جماعات  واحدة من أك�� الدول أماًنا �� العالم، مع معدالت منخفضة جًدا من ا�جرائم، وال يوجد دليل ع�� وجود  

 فقد أ�شأت قطر لت�ون مركًزا مالًيا دولًيا يقدم مجموعة من خدمات األعمال الدولية.

اإلرهاب   إن جاذبية دولة قطر كمركز ما�� �عّرضها �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، حيث تتمثل ا�خاطر الرئيسية ال�ي تواجهها قطر �� تمو�ل •

غسل األموال ا�ح��ف لطرف ثالث، وغسل األموال ع�� أساس نقدي، و�ساءة استخدام األ�خاص  ومجموعة من أ�شطة غسل األموال، بما �� ذلك 

الض وا�جرائم  االحتيال،  ذلك   �� بما  األجنبية  األصلية  ا�جرائم  من  العائدات، السيما  وغسل  تجاري،  أساس  ع��  األموال  وغسل  ر�بية االعتبار��ن، 

 وا�جر�مة املنظمة. 

•   ��  
ً
ضعفا األك��  املالية،القطاعات  الكر�مة  املؤسسات  األحجار  أو  الثمينة  املعادن  والشر�ات  يمقدم،  تجار  االستئمانية  الصناديق   ،خدمات 

ناعة،  ا�حاسبون والقطاع العقاري. ونتيجة لذلك، فإن املنتجات وا�خدمات املقدمة من ا�جهات ا�خاضعة، وال�ي تخضع لرقابة وزارة التجارة والص

 استخدامها و�ساءة استخدامها ألغراض غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. من املرجح أن يتم 

 نقاط الضعف الرئيسية وعوامل ا�خطر العالية: 

نظمة م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، بما �� أ  اإلجراءات والتشريعات لتحس�ن و�عز�زنفذت السلطات القطر�ة �� السنوات املاضية عدًدا من   •

نية �� التشريعات واللوائح، و�عز�ز آليات التنسيق �� جميع أنحاء الدولة، تقوأساليب معا�جة أوجھ القصور ال وط�ي للمخاطر، ذلك تطو�ر التقييم ال

. ا�خاضعة قطاعات  ال الرقابة ع�� جميع  وضع أطر وتنفيذ أعمال  و�عز�ز وحدة املعلومات املالية القطر�ة، و�سناد دور رقا�ي لعدد من ا�جهات من أجل  

 خاطرالقطا�� �  التقييم �� هذا التقييم. حدد  ال�ي تم ذكرها  ، تم إسناد هذا الدور إ�� وزارة التجارة والصناعة للرقابة ع�� القطاعات الثالثة  عليھو 

جهودها للتخفيف    عدًدا من نقاط الضعف والعوامل عالية ا�خاطر ال�ي ستأخذها وزارة التجارة والصناعة باالعتبار �� غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب

 عن مجاالت تحس�ن كب��ة تتعلق بفعالية العملي
ً
، اتمن ��ديدات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي تتعرض لها ا�جهات ا�خاضعة للرقابة، فضال

 واإلجراءات، ومراقبة الضوابط، واإلبالغ واإلشراف. 

الرئيسية • الضعف  نقاط  القطاعية  ا�خاطر  تقييم  وزارة �  املتعلقة  يكشف  لها  تتعرض  ال�ي  العالية  ا�خطر  وعوامل  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل 

. يجب مراعاة هذه العوامل من قبل ا�جهات ا�خاضعة للرقابة عند إجراء تقييمات ا�خاطر ا�خاصة  رقاب��االتجارة والصناعة والقطاعات ا�خاضعة ل

 . وتحديد أطر الرقابة الالزمة اصة ��ا، وتحديد تأث�� هذه العوامل ع�� أعمالها ا�خ

 خاضعة. ا� اتجه ع�� جميع ا�القائمة ليست شاملة وال ملزمة، ولن تنطبق هذه  •
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العوامل ال�ي تم تحديدها من خالل تقر�ر التقييم القطا��   إن هذه العوامل تلعب دوًرا حيوً�ا أثناء تحليل مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، حيث   •

لصناعة وا�جهات ا�خاضعة للرقابة مذ�ورة أدناه و�تم تقديمها بما يتما�ىى مع اإلطار التحلي�� �جموعة العمل املا��، واملعروف باسم لوزارة التجارة وا

ستة إلطار ال "بيستل" (أي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية). ومع ذلك، تجدر اإلشارة إ�� أنھ ليست �ل عوامل ا 

و�عد تحليل نتائج االستبيانات، فإن العوامل القابلة  قابلة للتطبيق ع�� وزارة التجارة والصناعة لتقييم ا�خاطر القطاعية. وفًقا إلطار عمل " بيستل"،

 للتطبيق ال�ي تم تحديدها أثناء التقييم املتعلقة بوزارة التجارة والصناعة والقطاعات ا�خاضعة للرقابة �� كما ي��:

 العوامل السياسية:

ونقص    عدم كفاية املوارد البشر�ة واملالية وغ��ها من املوارد للسلطات ا�ختصة (أي نقص التدر�ب املتخصص، وانخفاض مستو�ات اإلبالغ والرصد، •

 جودة تقار�ر املعامالت املشبوهة).

 طر السمعة املتعلقة �غسل األموال.القطاع غ�� مع�ي أو غ�� محفز بما فيھ الكفاية فيما يتعلق بقابلية التعرض �خا •

 متطلبات نظام م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب لم يتم تحديدها وفهمها أو تنفيذها �ش�ل جيد من قبل ا�جهات ا�خاضعة للرقابة.  •

 ملعقدة وما إ�� ذلك.تخصيص املوارد وا�خ��ات غ�� ال�افية لتحديد املالك�ن املستفيدين للهيا�ل واملؤسسات والصناديق االستئمانية ا •

 فعالية العمليات من السلطة ا�ختصة.  •

 عوامل اقتصادية:

 ت�و�ن القطاعات ا�خاضعة للرقابة. •

 املنتجات وا�خدمات واملعامالت (املعامالت النقدية وتحو�الت األموال ع�� ا�حدود).  •

 العميل (أنواع ونطاقات العمالء).  •

 قنوات التوصيل.  •

 ر االختصاص عالية ا�خطورة، غ�� املقيم�ن). ئالعمالء �� دوااملواقع ا�جغرافية (األعمال و  •

 ملكية اال�خاص املعنو��ن ومراقب��ا واملتطلبات املتعلقة بتحديد املستفيد ا�حقيقي. •

 ). تجار املعادن الثمينة أو األحجار الكر�مةاألعمال القائمة ع�� النقد (ع�� وجھ التحديد قطاع  •

•   �� العناية الواجبة املستمرة،  فعالية ا�جهات ا�خاضعة  (العناية الواجبة،  الرقابة  أو تداب��  ال��امات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  تنفيذ 

 مراقبة املعامالت وحفظ ال�جالت).

 أ�حاب ال��وات العالية. و  األ�خاص السياسيون ممثلو ا�خاطر •

 العوامل التكنولوجية:

 أعمال ا�خدمات املالية. •

 الدفع عالية التقنية. طرق  •
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 تجار العمالت األجنبية. •

 العوامل التشريعية:

 مراجعة العملية وتحديث التشريعات ا�حالية.  •

 التأث�� ع�� املعاي�� الدولية �� التشريعات الوطنية.  •

 غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. ول�حد من مخاطر اإلشراف واملراقبة  االفتقار ا�� ضوابط •

أن تأخذ جميع ا�جهات ا�خاضعة �ع�ن االعتبار نقاط الضعف وعوامل ا�خطر املرتبطة بتمو�ل اإلرهاب   يجب،  �ختصةا�جهات ابقية  مثل  الوزارة،   •

عالية ا�خاطر،   املصنفة  لبلدان لوعالمات التحذير ا�حتملة ال�ي قد �ش�� إ�� �شاط تمو�ل اإلرهاب، و�جب ع�� ا�جهات ا�خاضعة أال تنظر فقط  

ألموال ع�� ا�حدود. قد يوفر القطاع املا�� وغ�� املا�� املتنوع �� قطر،  اان ا�جاورة لها، حيث غالًبا ما ينطوي تمو�ل اإلرهاب ع�� حركة  ولكن أيًضا البلد

ال�ي تقدمها مختلف القطاعات   العقارات،(و�عقيد وجاذبية املنتجات وا�خدمات  الثمينة أو األحجار الكر�مة  مثل  ت  خدما  يمقدم،  تجار املعادن 

 . تمو�ل االرهابب ملتعلقةأل�شطة الالتدفقات املالية  عامل قوي �جذب )إ�خ ،الصناديق االستئمانية والشر�ات

 ع��   عمللرقابة مصادر وطرق تمو�ل اإلرهاب ع�� املستو��ن الوط�ي والدو��، هذا أمر ضروري �� الوزارة أل��ا �ل من املهم أن تفهم ا�جهات ا�خاضعة   •

األموال   الوط�ي �خاطر غسل  التقييم  يأخذ  أن  الدولية، يجب  املمارسات   مع 
ً
اإلرهاب. وتماشيا برنامج فعال مل�افحة تمو�ل  وتمو�ل  تطو�ر وتنفيذ 

قت نفسھ، تحديد أولو�ات سياسة م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتخصيص املوارد. �� الو و اإلرهاب �ع�ن االعتبار األساس الذي �ستند إليھ،  

 تمو�ل اإلرهاب وكيف يمكن إساءة استخدام منتجا��ا وخدما��ا لهذه األغراض. سب��ا �ال�ي ��ديدات اليجب أن ت�ون ا�جهات ا�خاضعة ع�� علم تام ب

ع��    2019لسنة    20من القانون رقم    3دولة قطر بموجب املادة    صدرتھينص قانون م�افحة غسل األموال والالئحة التنفيذية للقانون ا�جديد الذي أ •

أن جر�مة تمو�ل اإلرهاب تمتد إ�� أي أموال، سواء من مصدر مشروع أو غ�� مشروع، �غض النظر عما إذا �انت األموال قد استخدمت بالفعل  

ا �ان ال�خص الرت�اب أو محاولة ارت�اب عمل إرها�ي أو مرتبط �عمل إرها�ي محدد. �عت�� جر�مة تمو�ل اإلرهاب قد ارتكبت، �غض النظر عما إذ

ھ �� أي دولة امل��م بارت�اب ا�جر�مة موجوًدا �� نفس البلد أو حيث توجد املنظمة اإلرهابية أو حيث تم ارت�اب العمل اإلرها�ي أو الذي سيتم ارت�اب

 أخرى.

في الوزارة،  ل�خطر. ف  �� قطر  ة ا�حددةواألعمال واملهن غ�� املالي  إن ا�خاطر املرتبطة بتمو�ل اإلرهاب هائلة وقد �عرض أمن وسمعة النظام املا�� •

جميع ا�خطوات الالزمة لضمان استمرار تحديث إجراءات م�افحة تمو�ل اإلرهاب ومراجع��ا بانتظام ملراعاة أي تطورات حديثة، وطرق جديدة   تخذن

ا�خاضعة ع�� و��، ونحن �عمل ع�� تنفيذ أنظمة فعالة  مطبقة من املنظمات اإلرهابية، والتقنيات وما إ�� ذلك. حيث من املهم أن تحافظ ا�جهات  

 ملراقبة املعامالت. 

�� الطرق  من ا�حتمل أن يتم إساءة استخدام املنتجات وا�خدمات املقدمة من ا�جهات ا�خاضعة للرقابة أثناء وضع األموال أو نقلها أو استخدامها ع  •

 التالية:  

 أ) ��ر�ب النقود.  −

 �حاملها. ب) ع�� أدوات قابلة للتداول  −
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 ج) عن طر�ق استخدام املعادن الثمينة أو األحجار الكر�مة.  −

 نقاط الضعف الرئيسية وعوامل ا�خطر العالية: م�خص  

تحت يقدم ا�جدول أدناه م�خًصا لنقاط الضعف الرئيسية وعوامل ا�خطر العالية ا�حددة من تقييم ا�خاطر القطاعية الذي تم إجراؤه للقطاعات  

 : التجارة والصناعةإشراف وزارة 
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 القطاعات

ة مرتفع ة مرتفع  ة مرتفع  ة مرتفع  ة مرتفع  ة مرتفع  ة متوسط  ة مرتفع  ة مرتفع   
للشر�ات  خدماتا� يمقدم

 األمانةصناديق و 

ة مرتفع ة مرتفع  ة مرتفع  ة مرتفع  ة مرتفع  ة مرتفع  ة متوسط  ة مرتفع  ة مرتفع   
املعادن الثمينة واألحجار  تجار 

 الكر�مة

ة مرتفع ة مرتفع  ة مرتفع  ة متوسط  ة متوسط  ة متوسط  ة متوسط  ة مرتفع  ة متوسط   ا�حاسبون  

إلرهاب  كجزء من عملية تقييم القطاع، ��دف وزارة التجارة والصناعة إ�� تقييم احتمالية (ال��ديدات ونقاط الضعف) �حدوث غسل األموال وتمو�ل ا •

القطاعات الثالثة. نتيجة لذلك، يتم ��جيع الكيانات املبلغة ع�� النظر �� نقاط الضعف وعوامل ا�خطر العالية أثناء تقييم مخاطر  �� �ل قطاع من  

 األعمال.

 : يجب ع�� ا�جهات ا�خاضعة للرقابة استخدام تقييم ا�خاطر القطاعية كيف 

ساعدهم ع�� فهم نطاق تقييم ا�خاطر القطاعية. يجب  ست   نتائج التقييم القطا�� للمخاطر ال�ي  استغالل يجب ع�� ا�جهات ا�خاضعة للرقابة  •

املرتبطة   القطاعات) الذي �غطي ا�خاطر العامة وخصائص  8،    7،    6للرقابة مراجعة التقييم ا�خاص بقطاعھ (القسم    ةخاضع  جهةع�� �ل  

 .  )القطاعيانات املبلغة الفردية ستختلف عن متوسط (مع املالحظة أن الك �غسل األموال / تمو�ل اإلرهاب

الضعف وا�جاالت األك�� خطورة داخل القطاع. إذا �انت ا�جهات    م�امنسيساعد تقييم ا�خاطر القطاعية ا�جهات ا�خاضعة للرقابة ع�� فهم   •

 ا�خاضعة �عمل �� أك�� من قطاع، فيجب عل��ا مراجعة وتطبيق جميع تقييمات ا�خاطر ذات الصلة. 

رقابة بتقييم  �غض النظر عن تصنيفات مخاطر غسل األموال / تمو�ل اإلرهاب �� تقييم ا�خاطر القطاعية، عندما تقوم ا�جهات ا�خاضعة لل •

  قابليةباسم "  مخاطر غسل األموال / تمو�ل اإلرهاب ا�خاصة ��ا، ينب�� عل��ا النظر �� مستوى ا�خاطر ال�ي ترغب �� قبولها وال�ي �شار إل��ا أحياًنا

 ا�خاطر".

ال�ي حددت ف��ا وزار  • �� فهم املواضيع  للرقابة  أيًضا ا�جهات ا�خاضعة  ��  سيساعد تقييم ا�خاطر القطاعية  التجارة والصناعة نقاط ضعف  ة 

 واالل��امات املتعلقة �غسل األموال / تمو�ل اإلرهاب.  ا�خاطرمن ل�حد الضوابط ال�ي يجب أن ت�ون موجودة 
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