
 

 

 

 2022( لسنة  6 تعميم رقم )
ي للجهات الخاضعة 

 بشأن استبيان التقييم الذات 
 

ي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة 
ام ونائبيهم لدى مدقق  ز السادة/ مسؤولي االلت 

، ومقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية ز مي  كات   المحت   والشر

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 بمقتضيات القانون رقم )
ً
بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  2019( لسنة 20عمال

 والئحته التنفيذية، 

ي الحسابات القانون 2020( لسنة 48وقرار وزير التجارة والصناعة رقم )
امات مدقق  ز ز بإصدار قواعد الت  يي 

كات بمتطلبات  وتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية والشر

ي هذا التعميم بالقواعد(،
ز
 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )المشار اليها الحقا ف

غسل األموال بإنشاء قسم مكافحة  2019( لسنة 95( من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2والمادة )

كات،  وتمويل اإلرهاب بإدارة شؤون الشر

ز وتجار المعادن الثمينة أو األحجار  2020( لسنة 7والتعميم رقم ) ي الحسابات القانونيي 
ال مدقق 

امات بمتطلبات  ز كات بشأن تنفيذ قواعد االلت  الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية والشر

 هاب، مكافحة غسل األموال وتمويل اإلر 

ي  2021( لسنة 7و التعميم رقم ) 
ام ونائبيهم لدى مدقق  ز بشأن مسؤوليات و مهام مسؤولي االلت 

كات،  الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية والشر

 الخاضعة،  بشأن مسؤوليات و مهام اإلدارة العليا بالجهات 2022( لسنة 4و التعميم رقم )

 : ي
 يصدر قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التعميم اآلت 

ي إطار ممارسة قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لصالحياته الرقابية عىل الجهات الخاضعة 
ز
ف

ي المرفق لهذا التعميم والذي يهدف ال مساعدة القس
افه ومتابعته، تم اعداد استبيان التقييم الذات  م إلشر

 2022/10/12 التاريخ :  3848/2022ش.ش/رقم :      
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ي بداية كل سنة واعداد خطة الرقابة 
ز
ي لمخاطر الجهات الخاضعة لرقابته ف

عىل اعداد التصنيف المؤسسات 

ي ضوء ذلك التصنيف، طبقا للمنهج القائم عىل المخاطر. 
ز
 والتفتيش السنوية ف

 

ي الجهات الخاضعة عىل التأكد من
امها بتنفيذ متطلبات  كما يساعد استبيان التقييم الذات  ز مدى الت 

امات ،  ز ي القانون والئحته التنفيذية وقواعد االلت 
ز
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كما وردت ف

 :  وعىل األخص القيام بما يىلي

وضع السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية الالزمة لمكافحة غسل األموال وتمويل  •

سل األموال وتمويل اإلرهاب لديها وطبيعة أعمالها ودرجة اإلرهاب، عىل نحو ُيراعي مخاطر غ

 تعقيدها،

وضع وتطبيق منهج قائم عىل المخاطر يقوم عىل تحديد وتقييم و فهم مخاطر غسل األموال  •

و تمويل اإلرهاب لديها بما يتالءم مع طبيعة أعمالها و حجمها، ووضع اإلجراءات الالزمة 

 الكفيلة بخفضها. 

الالزمة للتعرف عىل كل عميل لديها بشكل يتناسب مع وصف المخاطر الخاص اتخاذ التدابت   •

 به. 

ي أي وقت يتم فيه الكشف عن جريمة  •
ز
ي ف اتخاذ التدابت  الفعالة لضمان اإلبالغ الداخىلي والخارج 

 غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو االشتباه بذلك. 

ي  •
امها بمتطلبات القانون و  مسك السجالت واالحتفاظ بها وبالمستندات و الوثائق الت  ز تثبت الت 

 الالئحة و القواعد، و اتاحتها و تقديمها دون تأخت  للسلطات المختصة عند طلبها. 

تقييم مدى مالءمة السياسات المطبقة مع درجة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  •

 .هاببالجهة الخاضعة، وكفايتها لتحقيق متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلر 

وبناء عليه، يدعوكم قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بوزارة التجارة و الصناعة، بصفتكم 

امات الجهات الخاضعة بمتطلبات مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب،  ز ز عن إدارة الت  المسؤولي 

ي بدقة و تدعيم األ 
جوبة المقدمة بالوثائق باإلجابة عىل كل األسئلة المطروحة باستبيان التقييم الذات 

ي أجل أقصاه 
ز
ة  . 2022ديسمت   25المثبتة لها، وذلك ف وبتجاوز األجل المذكور، فإنه سيتم المرور مباشر

 ال تطبيق الجزاءات اإلدارية و المالية عىل كل جهة مخالفة. 
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ام بالجهات الخاضعة بضز  ز ورة كما ُيذكر قسم مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب مسؤولي االلت 

ي األجل المشار إليه أعاله، و عىل األخص ما  2022تقديم كافة المستندات و الوثائق الخاصة بسنة 
ز
ف

 يىلي : 

 . 1برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب -
 . 2تقييم مخاطر األعمال ومنهجية تقييم التهديدات -
ام عن سنة  - ز  . 2021التقرير السنوي لمسؤول االلت 
 2021يوليو  31)يقدم ال القسم بتاري    خ  2021اجعة المستقلة عن سنة تقرير التدقيق والمر  -

ز بعد هذا التاري    خ(.   و كل سنتي 

سواء تلقائيا لفريق عمل  2022و إذا سبق للجهة الخاضعة تقديم المستندات المذكورة عن سنة 
ي و الرقابة المكتبية أو اثر خضوعها لزيارة ميدانية فإنها تكون ملزمة باإلجابة عىل استب

يان التقييم الذات 
ات أو تعديالت.  ي طرأ عليها أي تغيت 

 تحديث كل المعطيات الت 

 ، ي
ي والميداتز و سيتول قسم مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب، من خالل أعمال التفتيش المكتت 

امها.  ز ي قدمتها الجهة الخاضعة إثباتا اللت 
 التأكد من صحة المعلومات والمؤيدات الت 

ي لقسم مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب عىل الرابط 
وتز و ندعوكم ال مراجعة الموقع االلكت 

 : لالطالع عىل   /اإلرهاب-تمويل-و-األموال-غسل-مكافحة/https://www.moci.gov.qaالتالي

ي اإلجابة عىل األسئلة المطروحة باالستبيان و اعداد 
ز
ي تساعدكم ف

األدلة االرشادية والروابط المفيدة الت 

 المستندات و المؤيدات المطلوبة . 

ي 
وتز يد االلكت  امات المحمولة عليكم المشار اليها أعاله عت  الت  ز و يمكنكم التواصل مع القسم لتنفيذ االلت 

كات  control.aml@moci.gov.qaالتالي  ي القسم بإدارة شؤون الشر
ة مع أحد موظقز أو عت  التواصل مباشر

ي وزارة التجارة و الصناعة مدينة لوسيل. 
: الطابق الثاتز  بوزارة التجارة و الصناعة عىل العنوان التالي

 

                                                           
امات بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلهاب المشار اليه أعاله أجل  2020( لسنة 7حدد التعميم رقم ) 1 ز ديسمتر  15بشأن تنفيذ قواعد االلت 

 أجل لتقديم برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للقسم. كأول   2020
امات بمتطلبات مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب المشار اليه أعاله أجل  2020( لسنة 7حدد التعميم رقم ) 2 ز مارس  30بشأن تنفيذ قواعد االلت 

 . كأول أجل لتقديم تقرير تقييم مخاطر األعمال للقسم  2021

IEC
LYD

 IEC
LYD

 IEC
LYD

 

https://www.moci.gov.qa/مكافحة-غسل-الأموال-و-تمويل-الإرهاب/
https://www.moci.gov.qa/مكافحة-غسل-الأموال-و-تمويل-الإرهاب/
mailto:control.aml@moci.gov.qa


 

 

 

ي ال يتم فيها االل
ي األحوال الت 

ز
ام بهذه المتطلبات، فان الجهة الخاضعة ستكون عرضة للجزاءات االدارية وف ز ت 

بإصدار قانون مكافحة غسل  2019( لسنة 20من القانون رقم ) 44والمالية المنصوص عليها بالمادة 

 األموال وتمويل االرهاب باإلضافة ال العقوبات المنصوص عليها بالقانون المذكور. 

ام والتقدير،                                  وتفضلوا بقبول فائق االحت 

 

 

سالم املناعي  بـن  المـس       

  شؤون الشركات إدارة ديرـم
 

 

 
 :نسخة إل  

م - ز ش اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   المحت   .أمي 
م -  .سعادة الوكيل المساعد لشؤون التجارة    المحت 

 

  

 

م12/10/2022صدر بتاري    خ         
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 المكتب / للشركة األساسية المعلومات
المكتب اسم /  التجاري االسم

التجارية الرخصة / المشتغلين الحسابات مدققي بسجل / التجاري بالسجل القيد بيانات

العنوان

اإللكتروني البريد

اإللكتروني الموقع

الجوال رقم /الهاتف رقم

ينوبه ومن اإللتزام لمسؤول الوظيفي والمسمى اسم

ينوبه  ومن  اإللتزام لمسؤول اإللكتروني البريد

ينوبه ومن اإللتزام لمسؤول الجوال رقم

الشركة / بالمكتب العاملين المشتغلين الحسابات مدققي بجدول المقيدين الحسابات مدققي عدد

بالشركة الموظفين عدد

: الى                                                                         : مناالستبيان موضوع الخاضعة الجهة نشاط فترة
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برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومسؤوليات اإلدارة العليا     1.

    المطلوبة المستندات  الخاضعة الجهة ردود اإللتزام بنود
ودرجة أعماله وحجم لديه اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر االعتبار بعين يأخذ )المطبقة السياسات( اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة برنامجا  شركتكم /مكتبكم وضع هل1.1

 .الخاضعة الجهة من المعتمدة السياسات على العليا اإلدارة موافقة يفيد ما؟ العليا اإلدارة قبل من عليه موافق يكون و وطبيعتها تعقيدها

:على باألخص البرنامج هذا يشتمل هل 2.1
.ومستقل وموضوعي الفعّ بشكل دوره بتأدية له يسمح بما الالزمة والصالحيات السلطات ومنحه االلتزام مسؤول تعيين ضمنها من يكون أن على االلتزام، إلدارة مناسبة ترتيبات -
.والموظفين المسؤولين تعيين أو توظيف عند الكفاءة معايير بأعلى االلتزام لضمان الالزمة والتدقيق يالتحرّ إجراءات تطبيق-
.والموظفين للمسؤولين ومناسب مستمر تدريب برنامج وتطبيق إعداد-
اإلرهاب تمويل و األموال غسل مكافحة قسم إلى ذلك يفيد ما تقدم وأن .بالسياسات االلتزام مدى من التأكد بغرض ومناسبين مستمرين واختبار ومراجعة تقييم إلجراء مستقلة تدقيق وحدة-

.التاريخ هذا بعد سنتين وكل 2021 يوليو 31 تاريخ بحلول الصناعة و التجارة بوزارة
.المستمرة والرقابة العمالء تجاه الواجبة العناية تدابير-
.بها واالحتفاظ السجالت مسك-
.المشبوهة المعامالت عن الكشف-
.والخارجي الداخلي اإلبالغ واجبات-
.المطبقة بالسياسات والموظفين المسؤولين إعالم-
.مرتفعة اإلرهاب تمويل و األموال غسل مخاطر تكون عندما المشددة الواجبة العناية تدابير تطبيق-
دائرة من أكثر في عملياتهم أو معامالتهم تتم بعمالء األمر تعلق كلما أو المخاطر ممثلي السياسيين األشخاص مع عمل عالقة إنشاء عند وباألخصّ وخفضها المخاطر إلدارة مالئمة أنظمة -

.اختصاص
.اإلرهاب لمكافحة المنظم والقانون اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة لقانون وفقاً المستهدفة المالية الجزاءات لتطبيق الوقائية والتدابير المناسبة األنظمة -

. التاريخ هذا بعد سنتين كل و 2021 يوليو 31 بتاريخ القسم الى يقدم المستقلة المراجعة تقرير من نسخة و 2022 لسنة اإلرهاب تمويل و األموال غسل مكافحة برنامج من نسخة
وكفايتها لديه، اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر درجة مع يطبقها التي السياسات مالءمة مدى من للتأكد األقل، على سنة كل مرة دورية ومراجعة تقييم عملية مكتبكم يجري هل 3.1

.اإلرهاب؟ وتمويل األموال غسل مكافحة متطلبات لتحقيق
  سنة كل  انتهاء بعد يطلب لديها اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر درجة مع المكتب / الشركة تطبقها التي السياسات مالءمة مدى تقييم تقرير من نسخة
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ونائبه االلتزام مسؤول2.

المطلوبة  المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

ونائبه اإللتزام مسؤول تعيين نموذج *؟ له ونائب التزام مسؤول  شركتكم/مكتبكم لدى هل 1.2
ونائبه اإللتزام لمسؤول الذاتية السيرة *

:التالية الشروط نائبه أو االلتزام مسؤول في تتوفر هل 2.2

.التقارير إعداد ذلك في بما مستقل بشكل والعمل مهامه لتأدية الالزمين والخبرة بالمعرفة ويتمتع متمرساً يكون أن-1

. اإللتزامات وقواعد والالئحة للقانون وفقا بمهامه المتصلة والرقابية القانونية للمسؤوليات ومدركاً املمًّ يكون أن-2

.غيابه حال في المناسبة االحتياطية الترتيبات وضع على قادراً يكون أن-3

.الدولة في مقيماً يكون أن-4

اإللتزام لمسؤول السنوي التقرير من نسخة*ضريبية؟ أو مالية سنة كل انتهاء تاريخ من أشهر أربعة خالل اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة مسائل حول سنويا تقريرا بمكتبكم العليا لإلدارة االلتزام مسؤول يقدم هل 3.2

:يلي ما األقل على اإللتزام لمسؤول السنوي التقرير يشمل هل 4.2
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.اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة   مكتبكم لدى المطبقة السياسات وفعالية مالءمة مدى تقييم-1

.االلتزام مسؤول تلقاها التي الداخلية المشبوهة المعامالت تقارير وأنواع عدد-2

. المالية المعلومات وحدة إلى االلتزام مسؤول رفعها التي االشتباه تقارير عدد-3

.مشبوهة معامالت تقارير بشأنها له فعترُ التي المعامالت عن المذكورة  الوحدة إلى اشتباه تقارير رفع أو إعداد عدم وأسباب ، المالية المعلومات وحدة إلى اشتباه تقارير رفع أسباب-4

.لديها المطبقة للسياسات أو القواعد و والالئحة القانون ألحكام الخاضعة الجهة مخالفات وأنواع عدد-5

.اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة في القصور أوجه لتالفي المناسبة واالقتراحات الخاضعة الجهة لدى المطبقة والبرامج السياسات في تطويرها يجب التي المسائل-6

.التدريب برنامج لتطوير المناسبة واالقتراحات   بالمكتب والموظفين المسؤولين إلى المقدمة اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة الخاصة التدريبية الدورات ملخص -7

.األعمال مخاطر وتقييم الوطني التقييم مخرجات مراعاة مع المرتفعة المخاطر خانة ضمن المصنفين الجهة بعمالء بيان -8

.اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة الخاصة العمل خطط من أيّ تطبيق في المحرز التقدم -9

.بالمكتب المطبقة بالسياسات المتصلة الجودة ضمان أو التدقيق مراجعات عن المنبثقة النتائج -10
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 المخاطر على القائم المنهج3.

المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

:التالية العوامل إلى باإلضافة للمخاطر، الوطني التقييم في المحددة المخاطر بمراعاة ،)األعمال مخاطر(  لديه اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر  وفهم وقيم  شركتكم/ مكتبكم حدد هل 1.3
).العميل مخاطر( العمالء بها يقوم التي المعامالت من والمستفيدين العمالء، من الحقيقيين والمستفيدين معهم، للتعامل تسعون أو معهم تتعاملون الذين بالعمالء المرتبطة المخاطر عوامل-1
).المنتج مخاطر( تقديمها تنوون أو تقدمونها التي والمعامالت والخدمات بالمنتجات المرتبطة المخاطر عوامل-2
).البينية المخاطر( والمعامالت والخدمات المنتجات تلك لتقديم استخدامها تنوون التي أو تستخدمونها التي بالتقنيات المرتبطة المخاطر عوامل-3
).االختصاص دوائر مخاطر( أمواال فيها يمتلك أو أعماله فيها يباشر أو فيها تأسس أو العميل فيها يقيم التي االختصاص كدائرة العمالء لها يتبع قد أو يتبع التي االختصاص بدوائر المرتبطة المخاطر عوامل-4
.العمل عالقة إنشاء من بالغرض المرتبطة المخاطر عوامل-5
.والمعامالت العمليات بحجم المرتبطة المخاطر عوامل-6
.اتالعمليــ ووتيرة العميل، مع العالقة بمدة المرتبطة المخاطر عوامل-7

األعمال لمخاطر الذاتي التقييم تقرير من نسخة*
30  يتجاوز ال أجل في الصناعة و التجارة بوزارة اإلرهاب تمويل و األموال غسل مكافحة لقسم يقدم( 

) التاريخ هذا بعد سنة كل بداية في و 2021 مارس

وخفضها؟ المخاطر تلك إلدارة شركتكم /مكتبكم حددها التي الخطوات ماهي 2.3

. الخاضعة الجهة قبل من اتخاذها تم التي المخاطر خفض إجراءات عن أمثلة
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:األخص على يلي ما  شركتكم/مكتبكم وثق هل 3.3
.العدل وزارة أجرته الذي القطاعي التقييم األخصّ وعلى المخاطر تلك لتحديد أخرى مصادر وأيّ للمخاطر الوطني التقييم بمراعاة لديكم، اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر وفهم وتقييم لتحديد عليها اعتمدتم التي والمصادر األسس-1
.تحديثها ودورية األعمال مخاطر تقييم فيها يتمّ التي التوقيتات-2
.خفضها في اإلخفاق أو المخاطر تلك خفض إلى لالتوصّ حيث من ونتائجها األعمال مخاطر تقييم بعد المتخذة المخاطر مستوى خفض إجراءات-4

)التهديدات تقييم منهجية( اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر لخفض قبلكم من المعتمد للمنهج تطبيقكم عند وذلك تواجهونها التي المخاطر تعالج مناسبة منهجية على شركتكم / مكتبكم يعتمد هل 4.3

 التهديدات تقييم منهجية من نسخة

 المنهجية هذه صف 5.3

في تغييرات أي تحديد من تمكنكم التهديدات تقييم منهجية أن هل 6.3
؟ ذلك كيف عنها؟ والكشف  لديكم اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر 
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العمالء مخاطر4.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

شركتكم؟/ بمكتبكم العمالء عدد إجمالي هو ما- 1.4.1
قطر؟ بدولة المقيمين العمالء عدد كم-2.
؟ قطر بدولة المقيمين غير العمالء عدد كم-3.
؟ بها يقيمون أو المخاطر عالية دول جنسيات يحملون الذين العمالء عدد كم-4.
؟ للربح الهادفة غير المنظمات أو  القانونية الترتيبات أو المعنوية األشخاص من العمالء عدد كم-5.
المقربين األشخاص أو عائلته أفراد أحد أو المخاطر ممثلي السياسيين األشخاص من العمالء عدد كم-6.

؟ منه
؟ لذلك دعتكم التي األسباب وماهي ؟ المخاطر مرتفعوا أنهم على قيمتموهم الذين العمالء عدد كم-7.

كان إذا ما معرفة من يمكنكم نحو على المخاطر إلدارة مناسبا نظاما   شركتكم/بمكتبكم وضعتم هل 2.4
أفراد أحد أو للمخاطر ممثل سياسي شخص هو منهما الحقيقي المستفيد أو العميل أو العمل طلب مقدم
منه؟ المقربين أو عائلته

المتخذة المستمرة والرقابة الواجبة العناية تدابير ماهي 3.4
؟  العمالء من النوع هذا الى بالنسبة
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 الخدمات /المنتجات مخاطر5.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

:  التالية الخدمات بتوفير وتسمح  شركتكم /مكتبكم بها يقوم المعامالت من أي 1.5

تديرونها لحسابات بتحويلها وتقومون األموال مباشرة فيها تستلمون معامالت*
بكم الخاص المهني البنكي الحساب من أموال وسحب بإيداع للعميل فيها تسمحون معامالت*
الحديثة التكنولوجيا وسائل على أساسي بشكل تعتمد معامالت*
الفنية واللوحات والتحف كالمجوهرات قيمتها تحديد يصعب التي باألشياء تتعلق معامالت*
الحدود عبر األموال بحركة تسمح التي المعامالت*
ثالثة ألطراف بالدفع تسمح التي المعامالت*
بالتوكيل تتم التي المعامالت*

النوع هذا الى بالنسبة المتخذة المستمرة والرقابة الواجبة العناية تدابير ماهي 2.5
؟ المعامالت من
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البينية المخاطر6.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

مزاولتها أو توفيرها ويتم لوجه وجها تتم ال معامالت أنجزتم هل 1.6
اإللكتروني؟ البريد أو الفاكس أو الهاتف استخدام عبر اإلنترنت، خالل من

بالنسبة المتخذة المستمرة والرقابة الواجبة العناية تدابير ماهي 2.6
المعامالت؟ من النوع هذا الى
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االختصاص دوائر مخاطر7.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

دوائر يتبعون عمالء مع معامالت شركتكم /مكتبكم أنجز هل 1.7
: التالية اإلختصاص

العمل كمجموعة( موثوقة مصادر حددتها التي والمناطق الدول-
إيقمونت مجموعة الدولي، النقد صندوق ، العالمي البنك المالي،

تتعامل أو تأوي أو اإلرهابية لألنشطة داعمة أو ممولة كجهات  ...)
.إرهابية ككيانات تصنيفها وقع كيانات مع

منظمات من مماثلة تدابير أو حظر أو لعقوبات الخاضعة البلدان-
.المتحدة األمم كمنظمة دولية

قصور من تعاني دول أنها على موثوقة مصادر حددتها التي الدول-
حددتها التي الدول فيها بما القانون وإنفاذ الحوكمة نظام في

األموال غسل لمكافحة الوطنية اللجنة أو المالي العمل مجموعة
مكافحة أنظمة في قصور من تعاني دول أنها على اإلرهاب وتمويل

.اإلرهاب وتمويل األموال غسل
في متعاونة غير دول أنها على موثوقة مصادر حددتها التي الدول-

والتي المختصة للسلط الحقيقي المستفيد حول المعلومات توفير
لمجموعة المتبادل التقييم تقارير مراجعة خالل من تحديدها يمكن
المعلومات وتبادل للشفافية العالمي المنتدى تقارير أو المالي العمل

والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة التابع الضريبية لألغراض
.OECD
. مكثفة لرقابة الخاضعة الدول و بشانها إجراءات اتخاذ الى المالي العمل مجموعة تدعو التي المخاطر عالية الدول بشأن 2020 لسنة 6 رقم التعميم بموجب الصادرة الخصوص هذا في الصناعة و التجارة وزارة تعليمات مراجعة يرجى؟ دقة بكل حددها
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المتخذة المستمرة والرقابة الواجبة العناية تدابير ماهي 2.7
المعامالت؟ من النوع هذا الى بالنسبة

المستمرة والرقابة المشددة الواجبة العناية تدابير ماهي 3.7
اإلقتضاء؟ عند المعامالت من النوع هذا الى بالنسبة المتخذة
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عميلك اعرف8.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

والبيانات الوثائق  شركتكم/ مكتبكم بحوزة هل 1.8
مستقل مصدر من وذلك )العميل هوية تحديد وثائق( والعرضيين الدائمين عمالئكم هويات صحة إلثبات الالزمة والمعلومات

.وموثوق

:يلي ما العميل مع العمل عالقة في البدء قبل  اتخذتم هل 2.8
.قانونيا ترتيبا أو معنويا شخصا أو طبيعيا شخصا كان سواء العرضي أو الدائم العميل هوية تحديد -1
.الحقيقي المستفيد تعرفون بأنكم يقنعكم بما منها للتحقق معقولة تدابير واتخاذ الحقيقي المستفيد هوية تحديد-2
.المناسب بالشكل طبيعتها وفهم المعاملة أو العمل عالقة من الغرض بشأن معلومات على الحصول-3
.الشأن هذا في بها المعمول للقواعد وفقاً نيابته صحة يفيد ومما منها والتحقق العميل، عن بالنيابة يعمل شخص أي هوية تحديد-4
هوية وتحديد عليه والسيطرة ملكيته وهيكل القانونية والترتيبات المعنوية لألشخاص بالنسبة العميل نشاط طبيعة تحديد -5

.منه الحقيقي المستفيد

  نكميمكّ بما العميل، لنشاط المعتاد للنمط وفقاً دوري بشكل العميل مع المنجزة المعامالت تقيمون هل العمل، عالقة بدء بعد 3.8
.اإلرهاب تمويل أو األموال بغسل ترتبط عملية بوقوع اشتباه أي وتحديد عادي غير نشاط أي اكتشاف من

المالية المعلومات وحدة  أبلغتم االقتضاء وعند المعاملة، إنجاز أو مواصلتها أو العمل عالقة بدء عن  شركتكم/مكتبكم امتنع هل 4.8
أو الحقيقي المستفيد أو عنه بالنيابة يعمل الذي الشخص أو العميل لهوية المثبتة الوثائق على تتحصلوا لم  ألنكم اشتباه حالة عن

كفايتها؟ عدم أو واضحة بصورة بهوياتهم المتعلقة البيانات صورية الحظتم
والرقابة الواجبة العناية تدابير يتضمن العميل هوية تحديد وثائق لكافة واف بسجل وتحتفظون شركتكم/ بمكتبكم تمسكون هل 5.8

)عميلك اعرف نموذج ( الخاضعة بالجهة العمالء قبول سياسة من نسخة؟ عليها للحصول طبقتموها التي المستمرة

عالقة طبيعة وتحديد وأمواله العميل أو العمل طلب مقدم ثروة مصادر لمعرفة المعقولة التدابير  شركتكم/مكتبكم يتخذ هل 6.8
العميل؟ هوية تحديد مستندات من جزءاً واعتبارها الصلة ذات المعلومات كل وتوثيق منها المقصود والغرض العمل

باستمرار، الواجبة العناية تدابير بموجب عليها الحصول يتم التي المعلومات أو البيانات أو الوثائق شركتكم/مكتبكم يحدث هل 7.8
.المخاطر مرتفعة العمالء فئات وباألخص القائمة، السجالت بمراجعة وذلك

IEC
LYD

 IEC
LYD

 IEC
LYD

 



 المعنوية األشخاص من العمالء من الحقيقي المستفيد هوية تحديد -9

المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

الوثائق   شركتكم/ مكتبكم بحوزة هل 1.9
هوية تحديد إلثبات الالزمة والمعلومات والبيانات
 المعنوية األشخاص من عمالئكم من الحقيقي المستفيد

باستخدام منها للتحقق معقولة إجراءات واتخاذ
مصدر من المستمدة البيانات أو الصلة ذات المعلومات

موثوق؟

أو عميل قبول  شركتكم/مكتبكم رفض هل 2.9
يتمكن لم  ألنه عمل، عالقة في االستمرار أو معاملةً تنفيذ

اشتباه تقرير قدمتم وهل الحقيقي المستفيد تحديد من
؟ المالية المعلومات وحدة إلى
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المستمرة والرقابة العمالء تجاه الواجبة العناية تدابير  -10

المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود
شركتكم/مكتبكم يطبق هل 1.10
:عند العمالء تجاه الواجبة العناية تدابير

.العمل عالقة إقامة-1
صغيرة مبالغ إلى مجزأة عمليات عدة أو ريال ألف خمسين (50,000) على تزيد أو قيمتها تعادل عرضية مالية بمعامالت القيام-2

.المذكور المبلغ مجموعها في تساوي
.العملية مبلغ عن النظر بصرف إرهاب تمويل أو أموال غسل عملية وجود في االشتباه -3
.الواجبة العناية تدابير و العميل هوية وثائق سجالت من نموذج.مسبقا عليها الحصول تم التي بالهوية التعريف بيانات كفاية أو صحة حول شكوك وجود-4

. المستعمل الذهب وشراء بيع خصوص في قبلكم من المعتمدة اإلجراءات ماهي الثمينة المعادن أو الثمينة المعادن لتجار بالنسبة
الحالية؟ العمل وعالقات الحاليين العمالء تجاه الواجبة العناية تدابير مكتبكم يطبق هل 2.10

والتي العادية، غير العمليات أنماط وجميع العادية، غير أو المعقدة العمليات جميع وغرض خلفية شركتكم/ مكتبكم يدرس هل 3.10
وهل .العميل لنشاط المعروف النمط مع المتوافقة غير المعامالت أو المهمة كالمعامالت واضح قانوني أو اقتصادي غرض لها ليس

منها والغرض المذكورة المعامالت تلك خلفية من اإلمكان قدر    مكتبكم يتحقق
إليها؟ توصل التي البحث بنتائج ويحتفظ ويدون

:يلي ما األخصّ على  شركتكم/بمكتبكم المطبق اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة برنامج يشمل هل 4.10

.قالتحقّ من المزيد تتطلب التي المعامالت تحديد-1
.المعامالت هذه في عاجل وبشكل إضافي بتدقيق القيام-2
.اإلضافي التدقيق نتائج ضوء على المناسبة اإلجراءات اتخاذ-3
األموال بغسل ترتبط عملية بأن اشتباه أو علم التدقيق نتائج عن نشأ حال  في لديكم االلتزام مسؤول إلى عاجلة بصورة تقرير تقديم -4
اإلرهاب؟ تمويل أو

الشخص؟ بنفس المتصلة الواحدة المعامالت سلسلة بتحديد الكفيلة والضوابط األنظمة مكتبكم وضع هل 5.10
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غسل بعملية صلة ذات المعامالت من السلسلة تلك بأن اشتبهتم ألنكم  المالية المعلومات وحدة إلى اشتباه تقرير رفعتم هل 6.10
اإلرهاب، تمويل أو األموال
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 المشددة الواجبة العناية تدابير11.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

مع المتناسبة المشددة الواجبة العناية تدابير شركتكم /مكتبكم يطبق هل 1.11
:التالية الحاالت في المستمرة والرقابة المخاطر درجة

الدول من الثالثة األطراف أو العمالء مع تتم التي والعمليات العمل عالقات -1
من التحقق( بحقها اإلجراء ذلك اتخاذ إلى المالي العمل مجموعة تدعو التي

). وإيران الشمالية كوريا بشأن 2020 لسنة (6) رقم التعميم تطبيق
تمويل أو األموال غسل مخاطر أن العمل عالقة تقييم عملية من تبين إذا-2

.مرتفعة اإلرهاب
. العدل بوزارة المختصة الوحدة أو اللجنة تقررها التي األخرى الحاالت في-3

IEC
LYD

 IEC
LYD

 IEC
LYD

 



مكتبكم لدى المطبقة المشددة الواجبة العناية إجراءات تتضمن هل 2.11
:يلي ما األخصّ على  شركتكم/
األصول، وحجم المهنة، بينها من العميل، عن إضافية معلومات على الحصول-1

.المفتوحة والمصادر العامة البيانات قواعد خالل من المتاحة والمعلومات
بصورة الحقيقي والمستفيد العميل هوية على التعرف بيانات تحديث-2

.منتظمة
والغرض المتوقعة العمل عالقة طبيعة عن إضافية معلومات على الحصول-3

.منها المقصود
.العميل ثروة مصدر أو األموال مصدر حول معلومات على الحصول-4
.إجراؤها تم التي أو المتوقعة العمليات أسباب حول معلومات على الحصول-5
.العمل عالقة مواصلة أو لبدء العليا اإلدارة موافقة على الحصول-6
عليها الرقابة وفترات عدد زيادة خالل من العمل لعالقة مشددة متابعة تطبيق-7

.والمراجعة الفحص من المزيد إلى تحتاج التي العمليات أنماط واختيار
المصارف أحد في العميل باسم حساب خالل من األولى الدفعة إجراء-8

.مماثلة واجبة عناية لمعايير الخاضعة
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الداخلي اإلبالغ12.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

السياسات تضمن هل 1.12
التقارير رفع فورية  شركتكم/مكتبكم لدى المطبقة
أسباب توفر أو االشتباه عند شفاهة أو كتابة الداخلية
 2022 سنة عن االلتزام لمسؤول المرفوعة الداخلية االشتباه تقارير عددجريمة ارتكاب في لالشتباه معقولة

االلتزام، مسؤول إلى اإلرهاب تمويل أو األموال غسل
مع به االتصال من والموظفين المسؤولين كافة وتمكين

اإلدارية؟ االتصال مسالك من اإلمكان قدر الحدّ

لدى المطبقة السياسات تضمن هل 2.12
النظر بصرف الداخلي التقرير إعداد  شركتكم/مكتبكم

:يلي اعمّ
.العملية أو المعاملة قيمة-1
.ضريبية بمسائل قتتعلّ المعاملة أنّ-2
.تتمّ لن أو تتمّ لم المعاملة بدء محاولة أو المعاملة أن-3
.العميل مع عمل عالقة كلّ بإنهاء قمتم أنكم-4
باءت قد اإلرهاب تمويل أو األموال غسل محاولة أن-5

.بالفشل
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لدى المطبقة السياسات تضمن هل 3.12
يرفع الذي الموظف أو المسؤول أن   شركتكم/مكتبكم

يحيطه االلتزام مسؤول إلى المشبوهة المعاملة تقرير
الطلب مقدم بها يقوم الحقة معاملة كل بتفاصيل افورً

شبيهة كانت سواء التقرير بذلك المعني العميل أو
تكن لم أو الداخلي التقرير عنها نشأ التي بالمعاملة

االلتزام مسؤول قبل من له اإلذن حين إلى وذلك كذلك،
.ذلك عن بالتوقف
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الخارجي اإلبالغ13.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

لدى المطبقة السياسات تضمن هل 1.13
:مكتبكم

عن االشتباه بتقارير افورً المالية المعلومات وحدة االلتزام مسؤول إبالغ -1
أسباب توفر أو االشتباه عند تنفيذها، محاولة أو العمليات أو المعامالت

أو تشملها أو أصلية جريمة بمتحصالت ترتبط أنها في لالشتباه معقولة
.اإلرهاب بتمويل ترتبط

ساعة (48) تتجاوز ال لمدة بالتقرير المشمولة المعامالت تنفيذ تأجيل-2
.ذلك  المالية المعلومات وحدة طلبت متى

بشأن القانون إنفاذ وجهات المالية المعلومات وحدة مع الفعال التعاون -3
2022 لسنة المالية المعلومات لوحدة االشتباه تقارير عدد.قبلها من المرفوعة االشتباه تقارير

أو االلتزام مسؤول أن مكتبكم لدى المطبقة السياسات تضمن هل 2.13
:يلي اعمّ النظر بصرف للوحدة اشتباه تقرير يرفع نائبه

.المشبوهة بالمعاملة داخلي تقرير رفع يتم لم أو تم أنه-1
.العملية أو المعاملة قيمة-2
.ضريبية بمسائل قتتعلّ المعاملة أنّ-3
.تتمّ لن أو تتمّ لم المعاملة بدء محاولة أو المعاملة أن-4
.العميل مع عمل عالقة كلّ بإنهاء قمتم أنكم-5
.بالفشل باءت قد اإلرهاب تمويل أو األموال غسل محاولة أن-6

تقرير رفعتم  كمبأنّ  العدل بوزارة المختصة الوحدة علمونتُ هل 3.13
أي ذكر دون كتابية وسيلة بأي  المالية المعلومات وحدة إلى اشتباه

التقرير؟ ذلك عن تفاصيل أو معلومات
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اإلبالغ سجالت14.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

لدى االلتزام مسؤول ويحفظ يمسك هل 1.14
:تتضمن سجالت   شركتكم/مكتبكم

مشبوهة لمعاملة داخلي تقرير بكل المتعلقة التفاصيل -1
.إليه رفعيُ

.اإللتزامات قواعد من (76) المادة بأحكام االلتزام إثبات-2
المعلومات وحدة إلى رفعه تم اشتباه تقرير كل تفاصيل -3

. المالية
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اإلبالغ وسرية التنبيه حظر15.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

المتعلقة المعلومات حماية بجهتكم المطبقة السياسات تضمن هل 1.15
وسريّتها؟ االشتباه بتقارير
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 الخاص التدريب وبرنامج يالتحرّ متطلبات16.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

. الخاضعة بالجهة التوظيف سياسة من نسخة                               والنزاهة؟ الكفاءة لمواصفات بمكتبكم توظيفهم أو تعيينهم تم الذين والمسؤولين الموظفين إستيفاء يضمن أن شأنه من بما المناسبة، التحري إجراءات وضعتم هل 1.16
:يلي ما على األقلّ على الحصول توظيفهم أو الموظفين أو المسؤولين تعيين قبل  اتخذتموها التي التحري إجراءات تشمل هل 2.16

.لها المؤيدة والمستندات للشخص الشخصية البيانات-1
.ومؤهالته الوظيفي والتاريخ للشخص الذاتية السيرة -2
.الشخص بحق اتخاذه تمّ تأديبي إجراء بأي المتعلقة المعلومات -3
.الشخص ضد صادرة باإلدانة جنائية أحكام بأية المتعلقة المعلومات -4

؟ لديكم والموظفين للمسؤولين اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة حول ومستمرا مالئما تدريبيا برنامجا شركتكم/مكتبكم وضع هل 3.16
2022 لسنة التدريبية المادة و التدريب برنامج من نسخة*

خطة تضعون وهل بفعالية، لالحتياجات تلبيتها من والتأكد ومالئمة منتظمة زمنية فترات على شركتكم/بمكتبكم والموظفين للمسؤولين التدريبية االحتياجات تراجعون هل 3.16
المراجعات؟ نتائج ضوء على المعتمد التدريبي البرنامج في القصور أوجه تعالج عمل
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 بالسجالت االحتفاظ17.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

:التالية السجالت بالخصوص   شركتكم/بمكتبكم تمسكون هل 1.17
الدولية أو المحلية والعمليات المعامالت سجل-
تدابير تنفيذ خالل من عليها الحصول تم التي والبيانات المستندات سجل-

.الواجبة العناية
.بالعميل الخاصة المراسالت سجل -
.المشبوهة المعامالت تقارير تحاليل نتائج سجل -

.والدولية المحلية والعمليات المعامالت سجل
.الواجبة العناية تدابير سجل-
.المشبوهة المعامالت عن اإلبالغ سجل-
.التدريب سجل-

مكافحة حول بالتدريب الخاصة بالسجالت وتحتفظون تضعون هل 2.17
 بمكتبكم والموظفين للمسؤولين المقدم اإلرهاب وتمويل األموال غسل

بأسماء وقائمة وموضوعه التدريب تقديم تواريخ أدنى كحد تتضمن
.التدريب تلقوا الذين األشخاص

وذلك والبيانات والوثائق والمستندات السجالت بجميع تحتفظون هل 3.17
: األقل على سنوات عشر لمدة

.العارضة الدولية أو المحلية العملية أو المعاملة انتهاء تاريخ من-
العمل؟ عالقة انتهاء تاريخ من-

أنواع جميع إتاحة من تمكنكم التي المناسبة األنظمة تضعون هل 4.17
سريعة بصورة واالستجابة المختصة للسلطات تأخير دون السجالت
لطلباتها؟
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 المستهدفة المالية الجزاءات18.
المطلوبة المستنداتالخاضعة الجهة ردوداإللتزام بنود

األنظمة تضعون هل 1.18
الوقائية التدابير وتطبق المناسبة
بتطبيق التزامكم من للتحقق

المستهدفة؟ المالية الجزاءات

: مفيدة  مؤشرات
؟ بالوزارة  اإلرهاب تمويل و األموال غسل مكافحة لقسم إلكتروني بريد عنوان وفرتم هل-
اإلرهاب؟ لمكافحة الوطنية للجنة اإللكتروني الموقع على Feed RSS خدمة في اشتركت هل -
األممية؟ القوائم روابط تراجعون هل -
؟ العمالء قائمة في المدرج الكيان أو الشخص اسم تدرجون هل -
الواردة المعامالت لجميع المدرجة باألسماء المرتبطة العقوبات لكافة الفوري التطبيق  لكم تتيح فنية أنظمة تمتلكون هل -
يتم حتى التطابق حالة في المعاملة إيقاف و بها تحتفظون قائمة مع بالمقارنة التطابق تحديد بإمكانكم أن و الصادرة و

ذلك؟ من التحقق
؟ فعاليته أثبت األسماء لفحص يدويا نظاما تعتمد  كنت إذا -

لمكافحة الوطنية للجنة االلكتروني االشعار برنامج في االشتراك يفيد ما
.اإلرهاب

و الوطنية بالقائمة ادراجهم عدم من التحقق و العمالء أسماء فحص يفيد ما-
.األممية

و األموال غسل مكافحة لقسم  العكسية بالتغذية الخاضعة الجهة قيام يفيد ما -
. اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة و اإلرهاب تمويل

أو أموال توفير حظرتم هل  2.18
كيانات أو ألشخاص خدمات
بقائمة أو األممية بالقوائم مدرجة

؟ العقوبات

: مفيدة مؤشرات
ساعة وعشرين أربعة يجاوز ال وبما اإلشعار، تلقي لتاريخ الالحقة ساعات الثماني خالل تأخير، وبدون فورا جمدتم هل -

الجزاءات، لجنة أو األمن مجلس قبل من المدرج الكيان أو الشخص أموال كافة األمن، مجلس قائمة على اإلدراج وقت من
المذكور الكيان أو للشخص مسبق إخطار ودون عنه، اإلعالن أو  العقوبات قائمة على اإلدراج قرار صدور انتظار دون

ذلك في بما ، العام النائب من قرار بموجب العقوبات قائمة على المدرجة الكيانات أو األشخاص أموال كافة جمدتم هل-
على بناء العقوبات قائمة على اإلدراج قرار عن اإلعالن فور ، لفائدتهم أو طرفهم من تنفيذها المطلوب التحويالت أموال

والتجميد اإلدراج قرار ينفذ األحوال جميع وفي .المدرج الكيان أو للشخص مسبق إخطار وال تأخير وبدون اللجنة، اقتراح
عنه اإلعالن تاريخ من ساعة (12) خالل

من أي محاولة عند اإلرهاب تمويل و األموال غسل مكافحة وقسم اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة بإعالم  قمتم هل-
مباشر، غير أو مباشر بشكل فيها يتحكمون التي أو ، لهم المملوكة الكيانات أو ، المدرجة الكيانات أو المدرجين األشخاص

صلة ذات أخرى خدمات أو معاملة بأي القيام
و اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة إلى باإلدراج اإلخطار تاريخ من ساعة (48)تتجاوز ال مدة خالل أول تقرير وجهتم هل-

امتثاال المتخذة اإلجراءات وكافة التجميد، لتنفيذ تدابير من اتخاذه تم بما  اإلرهاب تمويل و األموال غسل مكافحة قسم
اإلدراج لقرار

)عكسية تغذية(بالسلب أو باإليجاب األممية القوائم تحديثات عن القسم بريد على تردون هل -
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