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 مسرد المصطلحات واالختصارات 

AML/CFT  مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب 

 تمويل اإلرهاب قانون مكافحة غسل األموال وصدار  بإ 2019( لسنة 20القانون رقم ) قانون مكافحة غسل األموال 
    وتمويل االرهاب

   

في دولة قطر أو في مركز قطر   اإلرهابجهة رقابية على مكافحة غسل األموال وتمويل                     السلطة المختصة 

 للمال 

DNFBP   مالية المحددة مهن غير أعمال و 

FIRM -  غير مالية محددة عاملة في مركز قطر للمال مؤسسة مالية أو أعمال ومهن  شركة 

التوجيهية لفاعلية تطبيق    المبادئبإصدار وثيقة    2020( لسنة  59قرار النائب العام رقم ) التوجيهية  ئالمبادوثيقة 

 منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة 

MLRO  عن غسل األموال اإلبالغمسؤول 

NAMLC  اإلرهاباللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل   

NCTC  اللجنة الوطنية لمكافحة االرهاب 

PPSC   واألنظمة والضوابط واإلجراءاتالسياسات 

QCB   مصرف قطر المركزي 

QFC   مركز قطر للمال 

QFCRA   هيئة تنظيم مركز قطر للمال 

QFIU   وحدة المعلومات المالية القطرية 

QFMA   هيئة قطر لألسواق المالية 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال  هيئة التنظيم 

TFS   الجزاءات المالية المستهدفة 

UNSC   لجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة 
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 لمحة عامة  

 الهدف 

كات بشأن السياسات  تهدف .1 واألنظمة والضوابط   واإلجراءاتهذه الوثيقة اىل توفير االرشادات اىل الشر

 الجزاءات المالية المستهدفة. أنظمة بموجب ،  العمالء والمعامالت لديها لفحص المالئمة  

 

 الخلفية 

واألفراد بما  فرض الجزاءات المالية المستهدفة من قبل الدول والهيئات الدولية الستهداف الكيانات    تم  .2

ن   الحكوميير ن  والمسؤولير األجنبية  الدول  ذلك  ي 
ن فن لهو   واإلرهابيير الدمار    ممن  أسلحة  بانتشار  صلة 

   1الشامل. 

ام بتطبيق الجزاء .3 ن ي مركز قطر للمال االلي 
كات العاملة فن ات المالية المستهدفة فيما يتعلق  يجب عىل الشر

األممية   القوائم  عىل  ن  المدرجير والكيانات  قطر.  باألفراد  دولة  قبل  من  ن  المدرجير والكيانات  واألفراد 

ام بالمتطلبات العامة التالية:   ن  ويشمل ذلك االلي 

ي معامالت مالية أو توفير المساعدة أو الخدماتعدم الدخول   •
كيانات  ال ألفراد أو  ل   ( i)  المالية   فن

أو   ، ن التسلح  أل   ( ii)  المدرجير انتشار  الخاضعة  نشطة  األخرى  األنشطة  أو  النووية  واألنشطة 

 للعقوبات، 

 بتجميد األموال أو   •
ً
لألفراد والكيانات    األصول المالية أو الموارد االقتصادية األخرىالقيام فورا

ن   ، المدرجير

بأي واقعة أو أي    اإلرهابالمعنية واللجنة الوطنية لمكافحة    أو التنظيمية  وإبالغ الجهة الرقابية •

األخرى   االقتصادية  الموارد  أو  المالية  األصول  أو  باألموال  مرتبطة  أو معلومات  يملكها  ي 
الت 

 يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر الشخص أو الكيان المدرج. 

 التنظيم    اإلطار 

4.  
 
 ت

 
 ب طّبق قرأ وت

ً
ي إطار وعمال

 أحكام: االرشادات التالية فن

 ، وتمويل اإلرهاببإصدار قانون مكافحة غسل األموال  2019( لسنة 20القانون رقم ) •

 
جى يركز هذا الدليل عىل الجزاءات المالية المستهدفة. أما فيما يتعلق   1 باإلرشادات الخاصة بمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فير

ي  حول مكافحة انتشار التسلح من خالل الرابطللمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة  االطالع عىل الدليل االرشادي
ونن  االلكي 

  Guidance for Financial Institutions and DNFBPs on Countering Proliferation Financing:التاىلي 

 

https://www.qfcra.com/aml-law-and-legislation/?lang=ar
http://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/Guidance%20for%20Financial%20Institutions%20and%20DNFBPs%20%20on%20Countering%20Proliferation%20Financing.pdf?_t=1593085061
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 Law No. (20) of 2019 on Combatting Money Laundering and Terrorism 

Financing; 

 ، بإصدار قانون مكافحة اإلرهاب 2019( لسنة 27القانون رقم )  •

 Law No. (27) of 2019 Promulgating the Law on Combating Terrorism; 

الوزراء رقم ) • ل  2019( لسنة  41قرار مجلس  التنفيذية  الالئحة  قانون مكافحة غسل  بإصدار 

 ،2019( لسنة 20الصادر بالقانون رقم ) وتمويل اإلرهاباألموال 

 Council of Ministers’ Decision No. [41] of 2019 Promulgating the 

Implementing Regulations of Law No. Implementing Regulations of Law 

No. (20) of 2019 on Combatting Money Laundering and Terrorism 

Financing; 

قواعد مكافحة غسل   و   2019مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام  العامة ل قواعد  ال •

كاتاألمو  ن العام( لعام  ال وتمويل اإلرهاب )المخصصة لشر  ، 2019التأمير

 The Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism 

Rules 2019 and the Anti-Money Laundering and Combating the Financing 

of Terrorism (General Insurance) Rules 2019; 

بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة    2020( لسنة  1قرار النائب العام رقم )  •

ي مكافحة 
المتصلة بمنع تمويل اإلرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لقانونن

اإلرهاب وتمويل  األموال  االرهاب،  غسل  التابع    لقراراتوتطبيقا  ،  ومكافحة  األمن  مجلس 

   المتحدة،لمنظمة األمم 

Decision of the Public Prosecutor No. (1) of 2020 Regulating the 

Implementation Mechanisms of the Targeted Financial Sanctions related 

to Combatting the Financing of Terrorism and the Financing of the 

Proliferation of Weapons of Mass Destruction; 

• ( العام رقم  النائب  لسنة  59قرار  لفاعلي  2020(  التوجيهية  المبادئ  وثيقة  تطبيق  بإصدار  ة 

ي الدولة 
ن
 ، )وثيقة المبادئ التوجيهية(  منظومة العقوبات المالية المستهدفة ف

 Decision of the Public Prosecutor No. (59) of 2020 Promulgating 

Guidelines to the Effective Implementation of the Targeted Financial 

Sanctions Regime in the State of Qatar (the “Guidelines); 

ن عىل قوائم    2020( لسنة  86رقم )  قرار النائب العام • بشأن إدراج األشخاص والكيانات المدرجير

   ، مجلس األمن ولجنة الجزاءات عىل قائمة العقوبات

Decision of the Public Prosecutor No. (86) of 2020 on the Designation on 

the “Sanctions List” of Persons and Entities designated on the UNSC and 

Sanctions Committees Lists; 

االرشادي  • م الدليل  حول  المحددة  المالية  غير  والمهن  واألعمال  المالية  كافحة للمؤسسات 

 ، انتشار التسلح

 Guidance for Financial Institutions and DNFBPs on Countering 

Proliferation Financing; 

https://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/Law%20No.%20(20)%20of%202019%20on%20Combating%20Money%20Laundering%20and%20Terrorism%20Financing%20(1).pdf
https://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/Law%20No.%20(20)%20of%202019%20on%20Combating%20Money%20Laundering%20and%20Terrorism%20Financing%20(1).pdf
https://www.qfcra.com/aml-law-and-legislation/?lang=ar
https://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/Law%20No.%20(27)%20of%202019%20Promulgating%20the%20Law%20on%20Combating%20Terrorism.pdf
https://www.qfcra.com/aml-law-and-legislation/?lang=ar
https://www.qfcra.com/aml-law-and-legislation/?lang=ar
https://www.qfcra.com/aml-law-and-legislation/?lang=ar
https://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/Implementing%20Regulations%20of%20Law%20No.%20(20)%20of%202019.pdf
https://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/Implementing%20Regulations%20of%20Law%20No.%20(20)%20of%202019.pdf
https://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/Implementing%20Regulations%20of%20Law%20No.%20(20)%20of%202019.pdf
https://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/Implementing%20Regulations%20of%20Law%20No.%20(20)%20of%202019.pdf
https://www.qfcra.com/aml-law-and-legislation/?lang=ar
https://www.qfcra.com/aml-law-and-legislation/?lang=ar
https://www.qfcra.com/aml-law-and-legislation/?lang=ar
https://www.qfcra.com/aml-law-and-legislation/?lang=ar
https://www.qfcra.com/aml-law-and-legislation/?lang=ar
https://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/QFCRA_12506_VER1.pdf
https://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/QFCRA_12506_VER1.pdf
https://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/QFCRA_12702_VER1.pdf
https://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/QFCRA_12702_VER1.pdf
https://www.qfcra.com/ar-qa/Legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%281%29%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020.pdf?_t=1601550074
https://www.qfcra.com/ar-qa/Legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%281%29%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020.pdf?_t=1601550074
https://www.qfcra.com/ar-qa/Legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%281%29%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020.pdf?_t=1601550074
https://www.qfcra.com/ar-qa/Legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%281%29%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020.pdf?_t=1601550074
https://www.qfcra.com/ar-qa/Legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%281%29%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020.pdf?_t=1601550074
https://www.qfcra.com/ar-qa/Legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%281%29%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020.pdf?_t=1601550074
https://portal.moi.gov.qa/wps/wcm/connect/db2059d3-ec0a-4259-8dc7-8ceadea03276/PPO_Decision_1_of_2020_regulating_the_implementation_mechanisms_of_the_targeted_financial.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=db2059d3-ec0a-4259-8dc7-8ceadea03276
https://portal.moi.gov.qa/wps/wcm/connect/db2059d3-ec0a-4259-8dc7-8ceadea03276/PPO_Decision_1_of_2020_regulating_the_implementation_mechanisms_of_the_targeted_financial.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=db2059d3-ec0a-4259-8dc7-8ceadea03276
https://portal.moi.gov.qa/wps/wcm/connect/db2059d3-ec0a-4259-8dc7-8ceadea03276/PPO_Decision_1_of_2020_regulating_the_implementation_mechanisms_of_the_targeted_financial.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=db2059d3-ec0a-4259-8dc7-8ceadea03276
https://portal.moi.gov.qa/wps/wcm/connect/db2059d3-ec0a-4259-8dc7-8ceadea03276/PPO_Decision_1_of_2020_regulating_the_implementation_mechanisms_of_the_targeted_financial.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=db2059d3-ec0a-4259-8dc7-8ceadea03276
https://www.qfcra.com/ar-qa/Legislation/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.pdf?_t=1601550066
https://www.qfcra.com/ar-qa/Legislation/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.pdf?_t=1601550066
https://portal.moi.gov.qa/wps/wcm/connect/0c2b681b-bf74-441c-af41-ab8f88a89389/PPO_decision_59_of_2020_promulgating_guidelines_to_the_effective_implementation_of_the_targeted_financial_sanctions_regime_in_the_state_of_qatar.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=0c2b681b-bf74-441c-af41-ab8f88a89389
https://portal.moi.gov.qa/wps/wcm/connect/0c2b681b-bf74-441c-af41-ab8f88a89389/PPO_decision_59_of_2020_promulgating_guidelines_to_the_effective_implementation_of_the_targeted_financial_sanctions_regime_in_the_state_of_qatar.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=0c2b681b-bf74-441c-af41-ab8f88a89389
https://portal.moi.gov.qa/wps/wcm/connect/0c2b681b-bf74-441c-af41-ab8f88a89389/PPO_decision_59_of_2020_promulgating_guidelines_to_the_effective_implementation_of_the_targeted_financial_sanctions_regime_in_the_state_of_qatar.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=0c2b681b-bf74-441c-af41-ab8f88a89389
https://portal.moi.gov.qa/wps/wcm/connect/b75beb48-fb47-44f0-859f-57fc8e265b80/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+86+%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9+2020.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=b75beb48-fb47-44f0-859f-57fc8e265b80
https://portal.moi.gov.qa/wps/wcm/connect/b75beb48-fb47-44f0-859f-57fc8e265b80/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+86+%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9+2020.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=b75beb48-fb47-44f0-859f-57fc8e265b80
https://portal.moi.gov.qa/wps/wcm/connect/efb72733-1040-4afe-8954-c8a593d41a1c/PPO_decision_86_of_2020_regarding_the_designation_on_the_sanctions_list_of_persons_and_entities_designated_on_the_unsc_and_sanctions_committees_lists.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=efb72733-1040-4afe-8954-c8a593d41a1c
https://portal.moi.gov.qa/wps/wcm/connect/efb72733-1040-4afe-8954-c8a593d41a1c/PPO_decision_86_of_2020_regarding_the_designation_on_the_sanctions_list_of_persons_and_entities_designated_on_the_unsc_and_sanctions_committees_lists.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=efb72733-1040-4afe-8954-c8a593d41a1c
https://portal.moi.gov.qa/wps/wcm/connect/efb72733-1040-4afe-8954-c8a593d41a1c/PPO_decision_86_of_2020_regarding_the_designation_on_the_sanctions_list_of_persons_and_entities_designated_on_the_unsc_and_sanctions_committees_lists.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=efb72733-1040-4afe-8954-c8a593d41a1c
https://www.qfcra.com/ar-qa/Publications/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf?_t=1638777485
https://www.qfcra.com/ar-qa/Publications/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf?_t=1638777485
http://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/Guidance%20for%20Financial%20Institutions%20and%20DNFBPs%20%20on%20Countering%20Proliferation%20Financing.pdf?_t=1593085061
http://www.qfcra.com/en-us/AML%20Law%20and%20Legislation/Guidance%20for%20Financial%20Institutions%20and%20DNFBPs%20%20on%20Countering%20Proliferation%20Financing.pdf?_t=1593085061
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ي تصدو  •
ن ها هيئة التنظيم من  ر الوثائق االرشادية األخرى الت   .2اىل آخر  حير

 

   قائمة العقوبات 

 درج فيها: ي   3" قائمة العقوبات" قائمة تسّم  قامت دولة قطر بإنشاء .5

 أي شخص أو كيان يدرجه النائب العام بناء عىل قرار صادر من مجلس األمن أو لجنة الجزاءات •

 يثاق األمم المتحدة. عمال بأحكام الفصل السابع من م

ا   النائب أي شخص أو كيان يصدر بشأنه قرار باإلدراج من   • اقي  بناء عىل  الوطنية  العام،  اللجنة  ح 

( ثالث  لمدة  وذلك  جنائية،  دعوى  إقامة  اىل  حاجة  دون  اإلرهاب،  قابلة 3لمكافحة  سنوات   )

ي أي من الحاالت التالية: 4للتجديد 
 ، فن

o   بأعمال  إذا الكيان  أو  الشخص  بقيام  لالعتقاد  أو أسس منطقية  أسباب معقولة  توفرت 

إرهابية أو تمويلها أو أعمال مرتبطة بها أو التهديد بارتكابها أو التخطيط أو السعي الرتكابها 

تدريب   أو  المشاركة فيها،  أو  التحريض عليها، أو تسهيل تلك األفعال،  أو  وي    ج لها  الي  أو 

ها أو االعداد األفراد أو تس هيل سفرهم اىل دولة أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبير

 لها أو المشاركة فيها.  

o ، مباشر غير  أو  مباشر  بشكل  فيه،  يتحكم  أو  يمتلكه  أي كيان  االدراج  من    ويشمل  أي 

  األشخاص أو الكيانات المحددة
ً
لهذا البند، وأي شخص أو كيان يترّصف نيابة عنهما وفقا

 جيه منهما. أو بتو 

o  ي
ي مسلح أو غير مسلح ضد الدولة أو مصالحها فن إذا قام الشخص أو الكيان بعمل إرهانى

 الخارج. 

o  .
ً
د به أو حّرض عليه أو رّوج له علنا

ّ
اه أو هد

ّ
ي أو تبن ف الشخص أو الكيان بعمل إرهانى  إذا اعي 

 األشخاص أو الكيانات المشار إليها أعاله. يتم اإلدراج عىل قائمة العقوبات دون اإلعالم المسبق ألي من   .6

 

 
   publications/?lang=ar-cft-https://www.qfcra.com/amlاالرشادات متوفرة على الرابط االلكتروني التالي:  2
 بإصدار قانون مكافحة اإلرهاب.  2019( لسنة 27( من القانون رقم ) 32المادة ) 3
 . 2020( لسنة 1( من قرار النائب العام رقم ) 3المادة )  4

https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/Home/!ut/p/a1/dY_LDoIwFES_plvuFQTRHT6JIgSDEbsxxSAQkGJb8fcVowujzm4mJzMZoBADrVlbZEwVvGZV56l1MF1vtuiv0LfnSxPDIPSm7jA0MLBgB_QTWQyi8QPR3cjauDpi7wXgHzkIS6BZxZPn3N6pE8POgIr0lIpUaFfxiHOlGjkiSLDhQrFKO_NCy3irXRjBWyPfOUF_Ek0ISlYfuwdVIdWn2_q_RnIuFcRf3dCU5WmtzP0dbp-c7g!!/dl5/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXBDQSEhL2FyX1FB/
https://www.qfcra.com/aml-cft-publications/?lang=ar
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علن اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عىل      .7
 
ي وت

ونن عىل شبكة المعلومات الدولّية عن    موقعها اإللكي 

 بإخطار وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب    .5قرارات اإلدراج فور صدورها من النائب العام 
ً
  أيضا

ي ب 
ونن يد االلكي   قرارات االدراج فور صدورها. الكيانات الملزمة باإلبالغ عيى اليى

 

كات بشأن    تبة عىل الشر امات المت  ز الجزاءات المالية بذات الصلة    الفحصعملية  لمحة عامة عن االلت 

   المستهدفة

الجزاءات المالية المستهدفة من تدابير العناية الواجبة القائمة عىل  ذات الصلة ب   فحص العملية  ال تعتيى    .8

ي القيام بعملية الفحص هذه المخاطر 
 توصيف مخاطر العميل.   برصف النظر عن  وينبعن

كات نظام فحص فّعال ومالئم للتحقق مدى ايجب أن يكون ل .9   المالية بموجب   ن عمالئها والمعامالتلشر

المستهدفة الصادرة عن دولة  قواعد البيانات الخاصة باألشخاص والكيانات الخاضعة للجزاءات المالية  

   6عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. قطر و 

م  .10 ي 
الكافن العدد  لديها  يكون  أن  كات ضمان  الشر ي عىل 

للتدريب وتزويدهم  ينبعن ن  الخاضعير ن  الموظفير ن 

  الصلةذات    االشعاراتوالفحص ومعالجة    مراجعة نجاز عملية ال والفنية الالزمة إل صادية  الموارد االقتب 

 اجراء التجميد عند االقتضاء.   المبادرة باتخاذ و عىل وجه الشعة بالجزاءات المالية المستهدفة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بإصدار قانون مكافحة اإلرهاب.  2019( لسنة 27( من القانون رقم )32المادة ) 5
كات 6 ي ذلك  ، باإلضافة اىل ذلك، يجوز للشر

ي إجراء عملية الفحص    ، إن رغبت فن
قوائم الجزاءات المالية المستهدفة الصادرة    بالمقارنة معالنظر فن

كات فيما يتعلق بعمليات ، حيث يكون ذلك ذات صلة بعن الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية األخرى ي تزاولها  األعمالالشر
  . الت 

https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/Home/!ut/p/a1/dY_LDoIwFES_plvuFQTRHT6JIgSDEbsxxSAQkGJb8fcVowujzm4mJzMZoBADrVlbZEwVvGZV56l1MF1vtuiv0LfnSxPDIPSm7jA0MLBgB_QTWQyi8QPR3cjauDpi7wXgHzkIS6BZxZPn3N6pE8POgIr0lIpUaFfxiHOlGjkiSLDhQrFKO_NCy3irXRjBWyPfOUF_Ek0ISlYfuwdVIdWn2_q_RnIuFcRf3dCU5WmtzP0dbp-c7g!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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 عمليات وأنظمة الفحص ذات الصلة بالجزاءات المالية المستهدفة  

ة الفحص     وتتر

كات فحص العمالء بالمقارنة مع قوائم العقوبات ذات الصلة قبل البدء بعالقة العمل أو   .11 ي عىل الشر
ينبعن

ي وقت  
ي ذلك فحص معامالت العميل فن

قبل إجراء معاملة عارضة وخالل عالقة العمل بأكملها، بما فن

ي 
ة فن ي وكذلك األطراف النظير

 المعامالت.   هذه حقيق 

 

دون .12 الفحص  عملية  إجراء  ي 
األمم    ينبعن عن  الصادرة  للقوائم  بالنسبة  األممية  القائمة  نشر  فور  تأخير 

ي يتم بموجبهاالدراج عىل قائمة العقوبات المحلية    فور نشر قرارات النائب العام بشأن المتحدة و 
ا  موالت 

   جديدة بالتجميد.  إجراءاتفرض 

 

تطرأ   .13 حال  ي 
فن المثال:  سبيل  ذلك، عىل  تستدىع  أحداث  الفحص كلما طرأت  من  المزيد  إجراء  ي 

ينبعن

  ، ن ن الرئيسيير كة، المساهمير ي حالة المديرين، المسيطرين عىل الشر
 فن
ً
ات فيما يتعلق بالعميل، مثال تغيير

ات.    ها من التغيير كة وغير  اسم الشر

 

ي إدخال معلومات التعرف عىل هوية العمي  .14
وأي طرف له صلة بالعميل وأي شخص طبيعي يتم    لينبعن

ن من العميل  ي قاعدة بيانات العمالء المتوفرة    ،تعيينه ليترصف نيابة عن العميل والمستفيدين الحقيقيير
فن

كة  كة عىل تحديد    ،لدى الشر ألغراض فحص األسماء بصورة مستمرة. ومن شأن ذلك أن يساعد الشر

العمالء   ن  عىل وجه الشعة أي من  ي حال  الحاليير
البدء بعالقة    خضوعهلديها فن للعقوبات وذلك بعد 

   العمل. 

 نظام الفحص 

كات نظام فح .15 المالية بموجب    المعامالتو   ص فّعال ومالئم للتحقق من عمالئها يجب أن يكون لدى الشر

قواعد البيانات الخاصة باألشخاص والكيانات الخاضعة للجزاءات المالية المستهدفة الصادرة عن دولة  

 7قطر وعن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 

 

 
ي ذلك،  7

كات، إن رغبت فن ي إجراء عملية الفحص    باإلضافة اىل ذلك، يجوز للشر
الجزاءات المالية المستهدفة الصادرة    قوائم بالمقارنة مع  النظر فن

ي تزاولها. عن الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية األخرى
كات فيما يتعلق باألعمال الت    ، حيث يكون ذلك ذات صلة بعمليات الشر
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ي جميع األحوال، يجب .16
حظر أي معاملة تندرج  التجميد و   تدابير أن يتيح نظام الفحص المطّبق تنفيذ    وفن

كة أدوات آلية لفحص قواعد بيانات  ال  .  تدابير ال  تلك ضمن إطار   يعتيى من أحد المتطلبات أن تملك الشر

ي تتم لصالح األشخاص والكيانات المدرجة،  
  اال أنه من المحّبذ  العمالء والمعامالت الت 

ً
والموىص به  جدا

ي حال كان حج
 فن
ً
وريا كة، بحيث أن مثل هذا النظام يعتيى ضن م المؤسسة وطبيعة  توفر نظام آىلي لدى الشر

ي  وحجم أنشطتها ال تتيح اعتماد عملية الفحص والمراقبة اليدوية
ي وقت حقيق 

 . فن

 

اماتها   .17 ن كة بصورة مالئمة اللي  إن استخدام نظام فحص آىلي )كأداة آلية( ال يضمن بحد ذاته تنفيذ الشر

نظام الفحص تعتمد عىل مدى كفاية بيانات التعرف عىل هوية   إذ أن فعالية  المتعلقة بتجميد األصول. 

بالمعامالت الخاصة  الرسائل  أو  العمالء  بيانات  قواعد  ي 
فن وجودتها  هيكل  العميل  أن  ومكونات  . كما 

ة الفحص النظام  تعتيى من العناض األساسية لفعالية    ،والوقت الذي يتم فيه معالجة االشعارات  ،، ووتير

،  أما بالنسب.  النظام ي ال يشملها نظام الفحص اآلىلي
كات استخدام نظام  ف ة للمعامالت الت  ي عىل الشر

ينبعن

 عملية رصد فعالة.  هذه  المعتمدة أن تتيح طريقة الفحص  ةطييدوي، شر فحص  

 

ي عىل   .18
ي تقرر اعتماد نظام يدوي ينبعن

كات الت  ،  الشر
ً
 لحجمها وأنشطتها، ضمان أن يكون هذا    حرصيا

ً
نظرا

 النظام 
ً
 تكون قادرة عىل إثبات ذلك لهيئة التنظيم.   وأنفعاال

 القوائم المعتمدة 

الألغراض   .19 والكيانات  األشخاص  التحديد  ن  أموالهم  مدرجير ترصد  كة وتجميدها واجب  للشر يمكن   ،  

لمكافحة    االعتماد  الوطنية  للجنة  ي 
ونن االلكي  الموقع  عىل  المنشورة  العقوبات  قائمة   : اإلرهابعىل 

NCTC website    .  ي حالة االعتماد عىل أنظمة فحص
ن
يوفرها مزودو خدمات،    مدفوعة االجر وف

ي 
ن ينبعن أن  من  التأكد  كة  الشر عىل  ويشمل  ث 

ّ
ومحد دقيق  الفحص  والكيانات    ظام  األشخاص  كافة 

ن بالتجميد.  ن المعنيير   المدرجير

  ومكونات النظام: معايتر هيكل 
  كتابة االتدقيق االمالئ 

ز
 ألسماء ف

التام  .20 ي استبعاد منهج التطابق 
ينبعن  exact name) ألسماءخالل عملية البحث عن ا  كقاعدة عامة، 

searches)   ي   والنظر
)  مختلف  فن األسماء  لكتابة  الجزئية    (name variantsالطرق  والمطابقات 

(partial matches  )  ي كتابة أسماء العمالء والكيانات وفروعها، خاصة
أجنبية.  كانت مدونة بلغات    إذا فن

ي 
ن
كات النظر ف ي عىل الشر

" أو غير  الغامض المثير لاللتباسلتطابق  "ا  اعتماد بروتوكوالت للفحص ك وينبعن

( غير  The fuzzy matchingالواضح  المطابقات  تحديد  يتم  بحيث   ،) (  non-exactالتامة 

matches).    عملية تكون  أن  ي 
عن  وينبعن "البحث  من  الغامض والتحقق  لاللتباس"  ا  التطابق  لمثير 

https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/Home/!ut/p/a1/dY_LDoIwFES_plvuFQTRHT6JIgSDEbsxxSAQkGJb8fcVowujzm4mJzMZoBADrVlbZEwVvGZV56l1MF1vtuiv0LfnSxPDIPSm7jA0MLBgB_QTWQyi8QPR3cjauDpi7wXgHzkIS6BZxZPn3N6pE8POgIr0lIpUaFfxiHOlGjkiSLDhQrFKO_NCy3irXRjBWyPfOUF_Ek0ISlYfuwdVIdWn2_q_RnIuFcRf3dCU5WmtzP0dbp-c7g!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

 

Page 12 of 31 

 

كة. وبما أن تطبيق مثل هذه العملية قد ينتج عنه   ي تزاولها الشر
متسقة مع توصيف مخاطر األعمال الت 

ي التحقق منها،  
ي ينبعن

ايد من االشعارات الت  ن كة  عىل األرجح عدد مي  وري أن يتمكن موظفو الشر فمن الرصن

ي تحديد التطابق   واالتساق  اعتماد معايير التنظير من الوصول اىل معلومات العناية الواجبة بما يتيح لهم  
فن

االحتفاظ   ي 
وينبعن ب المحتمل.  الصلة  ذات  األسماء  بفحص  الخاصة  المالية  بالسجالت  الجزاءات 

 المستهدفة.  

  السياسات واإلجراءات الداخلية

ي   .21
كات وضع إجراءات داخلية بشأن  ينبعن ي أن تكون اإلجراءات: عىل الشر

 تنفيذ تدابير التجميد. وينبعن

 شكل وثيقة مكتوبة،رسمية عىل  •

 الداخلية المختصة،  مصممة أو موافق عليها من السلطة االدارية  •

ي تطرأ عىل تلك اللوائح(، •
ات الت  ي ذلك التغيير

 متسقة مع اللوائح التنظيمية المعمول بها )بما فن

 متسقة مع حجم وهيكل ونشاط المؤسسة،  •

 تشغيلية، مفّصلة و  وافية، •

كة،   موزعة • ي الشر
ن فن ن المعنيير  عىل كافة الموظفير

ثة باستمرار.  •
ّ
 محد

 

ي   .22
ي يجبينبعن

كات وضع إجراءات تفّصل بوضوح كيفية تنفيذ تدابير تجميد األصول والت  أن    عىل الشر

  :    تحدد بشكل خاص وبوضوح ما يىلي

ي ذلك العقوبات الجنائية    اإلطار  •
ي لتدابير تجميد األصول، بما فن

التأديبية المفروضة    و أالقانونن

ام بالمتطلبات، ن ي حال عدم االلي 
 فن

كة،  •  نظام الفحص الذي تعتمده الشر

ة عملية الفحص،  •  نطاق ووتير

، القوائم األممية، قائمة   • ن ونية المستخدمة )مزودو خدمات خارجيير
العقوبات  القوائم االلكي 

ي واألممي  لدولة قطر 
 (، بفرعيها الوطتن

ي ذلك  •
كة لفحص األفراد والكيانات )بما فن قواعد    مصادر المعلومات المستخدمة من قبل الشر

م األجر البيانات  المعلومات    دفوعة  لتحديد  استخدامها  يتم  ي 
ناقضةالت  األفراد   الم  بشأن 

 والكيانات(، 

ن   • بالموظفير المنوطة  والمسؤوليات  ومعالجة  األدوار  وبمراجعة  الفحص،  بعملية  ن  المعنيير

و  بالفحصباالحتفاظ  االشعارات،  الخاصة  البيانات  قواعد  عن    مختلف  والبحث  وتحديثها، 

 ممكن من المطابقات المحتملة، عدد  أكيى 
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 الالزمة للوصول اىل االشعارات ومعالجتها،  واألذونالموافقات  •

الناتجة عن عملية الفحص وكيفية تحديد ما إذا كان التطابق المحتمل    عملية تحليل االشعارات •

خاط   ي  إيجانى تطابق  التطابق أو    ( false positive)  هو  هذا  صحة   confirmed)  تأكيد 

match) ، 

كة بإرسال طلب تأكيد  • اىل هيئة التنظيم بشأن التطابق    التدابير الواجب اتخاذها لدى قيام الشر

ذلك   المحتمل  ي 
فن )  األسماء  )بما   

ً
لفظا يجب  homonymالمتشابهة  ي 

الت  التدابير  وكذلك   ))

 اتخاذها عقب رد هيئة التنظيم عىل مثل هذا الطلب، 

كة ووحدة المعلومات   • كة اتباعها إلبالغ اإلدارة العليا للشر ي الشر
ي يجب عىل موظقن

الخطوات الت 

 ، التطابق صحة رية وهيئة التنظيم واللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب ب المالية القط

ن   • الخطوات الواجب اتخاذها لتجميد أو حظر الوصول اىل األموال من قبل األشخاص الخاضعير

 للعقوبات، 

ي تأثرت  التعامل و كيفية   •
التجميد والمعلومات  تدبير  ب إدارة العالقة مع العميل أو عالقة العمل الت 

ها  ي يجب توفير
 ، تم تجميد أمواله للعميل الذي   الت 

 االحتفاظ بالخطوات المتخذة خالل عملية معالجة االشعارات، كيفية  •

   التجميد.  رفع تنفيذ كيفية  •

 معالجة االشعارات )التطابق المحتمل( 

ينبدى  ل .23 المحتمل(،  )التطابق  إذا كان  معالجة االشعارات  ما  كات تحديد  الشر ي عىل 
التطابعن ق هو  هذا 

ي خاط  أو تأكيد صحة هذا التطابق، أي إن كان التطابق مرتبط تطابق  إيجانى
ً
ي   ا

ن
كة أو طرف ف بعميل للشر

ي يجري  ها العميل  
  اسم  المثال بنفس االسم أويرتبط بشخص أو كيان مختلف، عىل سبيل  أو  المعاملة الت 

   العالمة التجارية. 

 

24.  : ي ما يىلي
 ويكون من قبيل التشابه اللفظن

ً
ي الخاط  األسماء المتشابهة لفظا  تشمل حاالت التطابق اإليجانى

ي حال   •
كانت التهجئة االمالئية لالسم األول واسم العائلة أو الكنية أو التهجئة االمالئية السم  فن

كة مشابهة لتهجئة اس ي ذلك الحاالت  الشر
ي ال يمكنم الشخص أو الكيان المدرج، بما فن

فيها   الت 

ن   األول.  االسمو  االسم الفصل بير

ي حال كانت التهجئة االمالئية لالسم األول واسم العائلة أو الكنية أو التهجئة االمالئية السم   •
ن
ف

المدرج الكيان  أو  الشخص  اسم  تهجئة  عن  مختلفة  كة  اىل   ،الشر خاص  بشكل  ذلك    ويعود 

ي تبدو استخدام أبجديات لغات أجنبية، 
 من حيث طريقة اللفظ. متقاربة  والت 
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ي حال وجود إشعار )تطابق محتمل(  .25
كة  فن ن    إيقاف ، يجب عىل الشر أي عالقة عمل أو معاملة اىل حير

ي المعاملة. ة االشعارات، دون تنبيه معالج
ي فن
     العميل أو الطرف الثانن

 

ي   .26
كةينبعن مع بيانات    مقارنة عناض بيانات التعرف عىل هوية الشخص أو الكيان موضوع االشعار   عىل الشر

 الشخص أو الكيان المدرج: 

األسم • يشمل  بما  األول  االسم  الكامل،  االسم   : ن الطبيعيير لألشخاص  السابقة  بالنسبة  أو  اء 

، مكان الوالدة، تاري    خ  المعتاد   اإلقامة، نوع الجنس، بلد  قبل الزواج  األسماء المستعارة، اسم العائلة

ثال: جواز  رقم التعريف الشخصي الرسمي )عىل سبيل المو الوالدة، الوظيفة، العنوان، الجنسية،  

 (. شخصيةالسفر، البطاقة ال 

ي السجل التجاري أو ما يعادله بموجب   •
بالنسبة لألشخاص المعنوية: النشاط، رقم التسجيل فن

، مكان المكتب ا ي . قانون أجنتى ن ، والمساهمير ن ن القانونيير  لمسجل أو نشاطه، المديرين / الممثلير

 

كة غير وافية .27 ي حال كانت البيانات المتوفرة لدى الشر
كة أن تجمع عناض    فن لمعالجة االشعار، يمكن للشر

 المعلومات الالزمة إلجراء عملية التحليل ذات الصلة: 

عناض   • تحديث  خالل  من  االقتضاء،  عند  لديها،  العميل  "من  ب   المرتبطة    اعرف البيانات 

ي عالقة العمل، 
 عميلك" فن

ت )جريدة رسمية، سجل تجاري، منصة  و/ أو من خالل االطالع عىل مصادر خارجية للمعلوما •

ها من مصادر المعلومات(.  أو برنامج   بحث وغير

 

ي  .28
المدرج، يجب عىل  كة بالتأكيد عىل صحة تطابق األسماء مع اسم الشخص أو الكيان  الشر   م تقو حال  فن

 )خالل
ً
كة تنفيذ تدابير التجميد فورا ي ذلك: ( من تاري    خ االدراج ساعة  24أجل ال يتجاوز  الشر

 ، بما فن

ع • عالقة  تأسيس  عن  مع االمتناع  فيها  االستمرار  أو  المدرج  مل  الكيان  أو  الشخص  أو    هذا 

 . لصالحه

 المالية القطرية. رفع تقرير بالمعاملة المشبوهة اىل وحدة المعلومات  •

 هيئة التنظيم بذلك.  إخطار  •

وقيمة ونوع بشأن التدابير المتخذة  اىل اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب  وتوفير تقرير مفّصل   •

ي تم تجميدها.  
 األموال الت 

 

، بما يشمل عىل  بياناتأعاله أكيى قدر ممكن من الاالخطارات والتقارير المشار اليها    تضمن أن تيجب   .29

 :  األقل ما يىلي
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ن المعامالت  صلةما إذا كان هناك أي  بشأن  تفاصيل   • ة بير ة أو غير مباشر ي تم إجراؤها   مباشر
 الت 

ن أو  ن المعامالت موضوع التقرير و ت إجراء تلك محاوال بير  أي شخص أو كيان آخر مدرج. بير

ي ذلك التحو     •
ي أدت اىل  تفاصيل بشأن المعامالت المالية، بما فن

تغيير رصيد  يالت الواردة الت 

 . الحساب الذي تم تجميده

ي  و  •
تفاصيل بشأن أي محاولة الستخدام الحساب المجّمد من قبل الشخص أو الكيان المعتن

 . أو لصالحه بالتجميد 

 

كة   .30 ي حال لم تتمكن الشر
ي خاط   التحقق مما  من  فن أو التأكيد عىل صحة  إذا كان التطابق هو تطابق إيجانى

ي تشابه أو تطابق األسماء   التطابق، عىل
، أو نتيجة لوجود  سبيل المثال بسبب عدم التمكن من الفصل فن

ي البيا 
ورية إلجراء عملية المقارنةنقص فن ي المعلومات الرصن

للتحقق من الهوية، يجب عىل    نات، أو شك فن

أي   تعليق  كة  و الشر عمل  ي    إيقاف عالقة 
فن ي 
الثانن الطرف  أو  العميل  تنبيه  دون  من  معاملة  أي  تنفيذ 

 مع إدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  
ً
  عنوان   لدى هيئة التنظيم عيى المعاملة، والتواصل فورا

  : التاىلي ي 
ونن يد االلكي  ي مثل هذه  .      6888 4495 974+الهاتف:      عيى   أو    aml@qfcra.comاليى

وفن

كة أ  ي وفرتها الشر
ي قد  الحالة، يمكن لهيئة التنظيم عىل ضوء المعلومات الت 

و تلك المتوفرة لديها أو الت 

 : تطلبها، القيام بما يىلي 

ي موضوع االشعار   أن   تأكيد بصورة تامة عىلال •
ي هذه  ص أو الكيان المدرجليس الشخ  المعتن

. وفن

 الحالة يتم رفع االشعار. 

تطابقالتأكيد عىل • ي هذه     صحة 
المدرج. وفن الكيان  أو  ي هو الشخص 

المعتن األسماء وعىل أن 

كة بتنفيذ إجراء التجميد  . الحالة تقوم الشر
ً
 فورا

تتمكن من   • ي حال لم 
ن
المدرج،    بأناستبعاد بصورة مؤكدة  وف الكيان  أو  ي ليس الشخص 

المعتن

ي  
ن
ف الكيان.  أو  الشخص  هذا  أصول  تجميد  بعدم  كة  للشر كة  وتأذن  الشر تعتمد  الحالة،  هذه 

من   ن  معير ازيةمستوى  االحي  لديها   التدابير  االقتضاء،    ، المطّبقة  ب وعند  تقييم  تقوم  إعادة 

كة اب  ي عىل الشر
ي حال وجود اشتباه، ينبعن

الغ وحدة المعلومات المالية  توصيف عالقة العمل. وفن

 القطرية بذلك. 

 

كات   .31 ي عىل الشر
ي هذا الشأن واالحتفاينبعن

ي تقوم بها فن
  ظ وضع بصورة رسمية عناض عملية التحليل الت 

بها، عىل وجه الخصوص العناض المرتبطة بتصنيف االشعار )التطابق المحتمل(، وطلبات المعلومات  

تواصل مع هيئة التنظيم واللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب، إن اإلضافية وعملية تبادل المعلومات وال

 وجدت. 

 

mailto:aml@qfcra.com
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 نظام الفحص لالرقابة الداخلية 

كات وضع   .32 ي عىل الشر
، ينبعن ي    نظام رقابة داخىلي بهدف تنفيذ تدابير التجميد بصورة مالئمة. وبالتاىلي

يقتصن

كات    ذلك بأن تقوم  ي ذلك نظام رصد األشخاص    وضع نظام رقابة دائم بالشر
ام بتدابير التجميد، بما فن ن

لاللي 

بتحديثها والقيام  استخدامها  يتم  ي 
الت  القوائم  محتوى  الفحص،  )أنظمة  ن  المدرجير الكيانات  (،  أو 

اإلرهابو  لمكافحة  الوطنية  واللجنة  التنظيم  هيئة  وإخطار  االشعارات،  ذات    معالجة  التقارير  ورفع 

 . االقتضاء ، عند الصلة

كة ضمان فعالية الداخىلي يتيح نظام الرقابة  .33 أو  من أحداث ورصد كل ما يطرأ  نظام التجميد المطّبق للشر

ام ن ي هذا اإلطار   بواجبات  أي ثغرة فيما يتعلق بااللي 
ن  تجميد األصول. وفن ي االعتبار، من بير

ي األخذ فن
، ينبعن

:  أمور أخرى،   ما يىلي

ي وذلك   •
ونن االلكي  يد  اليى بالتحديثات عيى  االشعار  برنامج  ي 

فن ي  التسجيل 
ونن االلكي  الموقع  عىل 

ذات الصلة    بما يتيح اإلحاطة الفورية بمختلف التحديثات   للجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب،

ي عقوبات )بفرعيها بأي تعديل يطرأ عىل قائمة ال
 (. واألممي  الوطتن

 الوطنية واألممية فيما يتعلق بتجميد األموال،  مع المتطلباتمالءمة هيكل ومكونات النظام  •

  المعلومات ذات الصلة بالرسائل المرتبطةقواعد العمالء و وجودة بيانات    مالءمة نطاق النظام •

 بالمعامالت، 

ي نظام الفحص )األداة  •
  اآللية   الوقت المطلوب إلدخال التحديثات الخاصة بقوائم العقوبات فن

 . (المعتمدة

 . الوقت الذي تحتاجه األداة إلصدار االشعارات •

وجودة  اآلجال   • األداة  تصدرها  ي 
الت  لإلشعارات  التحليل  عمليات  بموجبها  تتم  ي 

الت  المحددة 

   عمليات التحليل هذه. 

بواجبات   • ام  ن اإلرهابااللي  لمكافحة  الوطنية  واللجنة  التنظيم  هيئة  االقتضاء    ،إبالغ  وعند 

 التدابير ذات الصلة.  بشأن تنفيذ  السلطات األخرى،

 مراقبة التنفيذ العمىلي للتجميد أو لحظر توفير األموال.  •

ن و التدريب  • ن المعنيير  شعة وصولهم اىل المعلومات الالزمة. ومهارات الموظفير

ي حال .34
ن
الخاص بضما  ف المتطلب  استيفاء  المثال: عدم  ثغرات هامة )عىل سبيل  تنفيذ  وجود  ن شعة 

ي الفحص،    اإلخفاق ،  تجميد األصول
ن
ي تحوي  ها األداة اآللية المعتمدة ف

ي تحديث القوائم المستخدمة الت 
ن
ف
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تنفيذ   بشأن  أخرى  معنية  جهة  أي  أو  التنظيم  هيئة  إبالغ  بواجب  االخالل  التجميد،  تدابير  مخالفة 

كة اتخاذ  (، يجب عىل الشر  وإحاطة هيئة التنظيم بذلك.  اإلجراءاتالتدابير
ً
 التصحيحية الالزمة فورا

 

كات   .35 ي عىل الشر
ي  ينبعن

ن    حال اعتمادها فن ي حال    إلجراء عملية الفحصعىل مزودي خدمات خارجيير
أو فن

ي نظام  اعتمادها عىل  
ن فن ي معالجة االشعارات، تضمير

، أو حت  فن ن قوائم يوفرها مزودو خدمات خارجيير

األ  لديها،  المعتمد  الداخىلي  المزودالرقابة  هؤالء  بها  يقوم  ي 
الت  الخارجيو نشطة  وبالتاىلي و ن  تكون    ،ن، 

كات مسؤولة بشكل .    الشر ي ي تتم من خالل االسناد الخارجى
 تام عن األنشطة الت 

كات ضمان .36 ي عىل الشر
كة    ينبعن ي عىل الشر

تنفيذ فروعها لقائمة العقوبات الصادرة عن دولة قطر. وينبعن

ي إطار نظام الرقابة الداخىلي المعتمد عىل مستوى المجموعة، قيام الكيانات    األم للمجموعة
ضمان، فن

    . بصورة فعالة   المعنية ضمن تلك المجموعة بتنفيذ تدابير التجميد الوطنية واألممية

ي  .37
ي حال وجود أي عائق قانونن

 هيئة    فن
ً
كات إخطار فورا ي عىل الشر

يحول دون تنفيذ تدابير التجميد، ينبعن

  م بذلك. التنظي

 رفع مستوى الوع  والتدريب 

التدريب   .38 توفير  كات  الشر ي عىل 
دوري والتوعية  ينبعن بتنفيذ    بشكل  ام  ن االلي  بهدف   ، ن المعنيير ن  للموظفير

والتوعية   التدريب  يكون  أن  ي 
ينبعن  .) واألممي ي 

الوطتن بفرعيها  العقوبات  )قائمة  األصول  تجميد  تدابير 

ن مع   كة وأنشطتها، إضافة اىل مستويات مختلفمتسقير .   الشر ن ن المعنيير  المسؤوليات المنوطة بالموظفير

 

 تجميدالتنفيذ تدابتر 

  ألموال أو الخدماتحظر توفتر ا

كات، ما لم يكن هناك إذن مسبق من النائب العا   .39 ر عىل الشر
ّ
: ميحظ ، ما يىلي

8 

، بشكل  توفير  • أية أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر

أو   المدرجة  الكيانات  أو  األشخاص  لصالح  هم،  غير مع  اك 
باالشي  أو  ي 

جزن  أو  الكيانات  كامل 

ي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 
 . المملوكة لهم، أو الت 

 
 2020( لسنة 1النائب العام رقم )من قرار ـه(  / 26)والمادة  ،بإصدار قانون مكافحة اإلرهاب 2019( لسنة 27من القانون رقم ) ( 39)المادة  8
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هذه األموال أو الخدمات المالية أو الخدمات األخرى ذات الصلة لصالح األشخاص    من   توفير أي  •

ي معاملة  
ي تعمل بتوجيه منهم، أو استالمها منهم، أو الدخول فن

ي تنوب عنهم، أو الت 
أو الكيانات الت 

 مالية معهم. 

 تجميد األموال 

كات يجب   .40 ال  عىل الشر ي ساعات 
الثمانن ، خالل  ي اإلشعار،  أن تجمد فورا وبدون تأخير

تلق  الحقة لتاري    خ 

ين ساعة من وقت اإلدراج عىل قائمة مجلس األمن  كافة أموال الشخص أو    ،وبما ال يجاوز أربعة وعشر

الجزاءات لجنة  أو  األمن  قبل مجلس  المدرج من  اإلدراج عىل  ،الكيان  قرار  انتظار صدور  قائمة    دون 

 9ودون إخطار مسبق للشخص أو الكيان المذكور.  العقوبات أو اإلعالن عنه،

كات   .41 تجميد كافة أموال الشخص أو الكيان المدرج عىل قائمة العقوبات بموجب قرار من  يجب عىل الشر

ي ذلك أموال التحويالت المطلوب تنفيذها من طرف الشخص أو الكيان المدرج أو  
النائب العام، بما فن

راج عىل قائمة العقوبات، وبدون تأخير وال إخطار مسبق للشخص أو  لفائدته، فور اإلعالن عن قرار اإلد

ي جميع األحوال، ينفذ قرار اإلدراج والتجميد خالل  
 ساعة من تاري    خ اإلعالن   (12)الكيان المدرج. وفن

 10عنه. 

التجميد مبدئيا عىل الحصص واألرباح والفوائد الراجعة فقط للشخص أو الكيان المدرج، وذلك  ينطبق   .42

كة ويستحقه من األرباح   ي الشر
ي حدود ما يمتلكه من الحصص فن

دامت قابلة للفصل، وال    والفوائد ما فن

/   يمكن المساس بحق ملكية بقية ن كاء طالما لم يثبت أن الشخص أو الكيان الم  المساهمير درج هو  الشر

ة أو  كة أو يسيطر عليها بصفة مباشر ي الشر
ة.  الذي يتحكم فن  غير مباشر

ي إذا كان    .43
ن
يكا ف  ملكية نفس الكيان مع شخص آخر  الشخص أو الكيان المدرج عىل قائمة العقوبات شر

ي يملكها أو يترصف فيها  ير غ
ي ذلك الكيان بحيث يتعذر فصل الحصة الت 

 مدرج، وكانا يترصفان سويا فن

واحد   فوائد.. كل  أرباح،  حصص،  ممتلكات،  )أصول،  الكيان  أموال  إخضاع  ي 
فينبعن بأكملها  . منهما،   )

 للتجميد. 

المرتبطة   ينطبق .44 المالية  والخدمات  األصول  عىل  المدرج  الشخص  أموال  عىل  المفروض  التجميد 

ي يتحكم فيها أو يسيطر عليها 
ة  ، بالكيانات المملوكة له أو الت  ة أو غير مباشر وذلك برصف    ، بصفة مباشر

 النظر عن عدم ورود اسم تلك الكيانات بقائمة العقوبات. 
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كات .45 ن أو الكيانات المدرجة، أو الكيانات    ،يجب عىل كافة الشر عند محاولة أي من األشخاص المدرجير

، القيام بأي معاملة  ي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر
أو خدمات أخرى    المملوكة لهم، أو الت 

 11التالية:  ذات صلة اتخاذ اإلجراءات

ي تحال لصالح األشخاص أو الكيانات المدرجة بمجرد إتمام المعاملة.  •
 تجميد األموال الت 

ي تتلقاها لتنفيذ معامالت لصالح األشخاص أو الكيانات المدرجة.  •
 تجميد األموال الت 

  ة لمكافحة اإلرهاب إخطار اللجنة الوطني •
ً
 بذلك، التخاذ اإلجراءات المناسبة.   كتابةفورا

   تنظيمالإخطار هيئة  •
ً
 كتابة بذلك. فورا

كة  .46 ي النية الذين لهم مصلحة  قاتخاذ التدابير المناسبة لمراعاة مصالح وحيجب عىل الشر
وق الغير حستن

ي هذه األموال. 
 فن

 لتجميد لتنفيذ تدابتر محددة 

 الحسابات  

كات عدم   .47 ي عىل الشر
ة لها. غير  فتح حساب لألشخاص أو الكيانات المدرجة أو توفير خدمات ماليينبعن

، فتح حساب    طلب  ، بحسب الحالة، بناء عىلاالذن  مأنه يجوز للنائب العا  ي
الشخص أو الكيان المعتن

ي سيتم إيداعه  يمكن عندها فتح الحساب، غير أنه سيتم و للشخص أو الكيان المدرج.  
ا  تجميد األموال الت 

ي هذا الحساب. 
  فن

ن   بير التجميد تد  فور دخول  .48 ّ ي عىل ال  ،  التنفيذ حير
كات ينبعن حسابات  إيقاف كافة المعامالت المدينة من ال  شر

كاتال يجوز للو المجمدة.   ي  توفير النقد إىل الشخص أو الكيان المدرج، و   شر
إيقاف كافة الدفعات  ينبعن

المثاليى أدوات  ع المؤسسات    : الدفع )عىل سبيل  ي عىل 
ينبعن الشيكات(. كما  طلب  المالية  البطاقات، 

ي   استعادة 
ن
تنفيذ تدبير التجميد،  شأن  الموجه إىل الشخص أو الكيان المدرج ب  خطابال  أدوات الدفع ف

ي حساب  
فن استالمها  تم  ي 

الت  األموال  إيداع  يمكن  أنه  غير  بطاقة.  أو  شيك  أي  استخدام  لمنع  وذلك 

الم  الكيان  أو  و الشخص  الحساب.  تجميد  يتم  حالما  ي درج 
واللجنة    ينبعن التنظيم  هيئة  الوطنية  إبالغ 

 . المجمد  حسابال واردة أدت اىل ارتفاع رصيد  مبالغ ةبأي لمكافحة اإلرهاب  
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 القروض

كات   .49 إعادة أي  وإبرام عقود قروض مع شخص أو كيان مدرج.  ال يجوز للشر يتم  ي جميع األحوال، ال 
فن

ي عىل ال أموال إىل الشخص أو الكيان المدرج.  
كات عدم كما أنه ينبعن   قبول أي ضمان من شخص أو   شر

 . كيان مدرج

ضة إىل الشخص أو ا  تدبير   إبرام عقد قرض قبل عند    .50 لكيان المدرج،  التجميد ولم يتم توفير األموال المقي 

ي عىل ال
كاتينبعن ن التنفيذ  التجميد  تدبير  دخول دفع األموال بعد  المتناع عنا  شر ّ  . حير

 

ي  .51
ن التنفيذ    التجميد تدبير   دخول ام العقد قبل  حال تم إبر   فن ّ ي عىل ال،  حير

كاتينبعن تسديد األموال  عدم    شر

ضة من شخ  تجميد أصول البنك(، ما لم يتم الحصول عىل    : ص أو كيان مدرج )عىل سبيل المثالالمقي 

ط تسديد هذه  االذن ي حساب    من النائب العام لتسديد أموال الشخص أو الكيان المدرج، وبشر
األموال فن

 مجّمد. 

 االعتمادات المستندية  

ر   .52
ّ
عىل    بشكل مباشر أو غير مباشر   إصدار أو اإلخطار بفتح االعتماد المستندي الذي يعود بالمنفعةيحظ

أو كيان   الو .  مدرجشخص  عىل  ي 
ينبعن  ، كاتبالتاىلي من    شر المعامالت،  هذه  مثل  إجراء  قبل  أن  التأكد 

  ، ن عىل قائمة العقوبات الوطنية لدولة قطر    ،المخطر   البنك المصدر/ المنشر  والمستفيد غير مدرجير

كةحت  لو أن الو (.  واألممي   المحىلي بفرعيها  ) ي قامت ب   شر
االعتماد المستندي تم فقط  بشأن  خطار  اإل الت 

ن  التأمير كات  من شر التحقق  أيضا  عليها  ي 
ينبعن ر، 

ّ
المصد إىل  األموال  لدفع  النقل و   دعوتها  كات  قبل    شر

ي كل مرة يتم فيها تحديث قائمة العقوبات الوطنية
(.  العملية وخاللها، وفن  )بفرعيها المحىلي واألممي

 البطاقات مسبقة الدفع 

كات   .53 ي تقوم  عىل الشر
ونيةالت  ر تدابير التجميد. وي   نفيذ ت  بإصدار وإدارة األموال اإللكي 

ّ
وفير  تحديدا ت   حظ

 شحن رصيد البطاقة.  أو  كيان مدرج، حت  لو لم يتم تفعليها أو   بطاقات مسبقة الدفع إىل شخص

 

ي ف  عمل، الالتجميد خالل عالقة    تدبير   اتخاذ   تم إذا   .54
   تجميد   ينبعن

ً
ون   فورا ية الموجودة  وحدات النقود اإللكي 

ي البطاقة
ي عىل  و .  فن

كاتالينبعن   إبالغ    شر
ً
هيئة التنظيم بحيازة شخص مدرج عىل بطاقة مسبقة الدفع،  فورا

  .
ً
ي عىل الكما  حت  لو كان رصيدها صفرا

كاتينبعن ي    ، شر
  الموجه إىل الشخص أو الكيان المدرج   خطابالفن

التجميد  تدبير  تنفيذ  استخدام  مس  البطاقة  ادةعستاطلب  ،  بشأن  لمنع  الدفع  الصلةرقم  البقة    ذات 

 ب 
ّ
، أو الدفع أو السحب  الرصيد   شحن البطاقة، أو إعادة    عبئة رصيد ر ت البطاقة. باإلضافة إىل ذلك، يحظ
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البطاقة.   من  حساب  إىل  التحويل  عمليات  وكذلك  النقدي،  السداد  عمليات  أو  عىل  و النقدي  ي 
ينبعن

كاتال  مثل هذه العمليات.  إلجراء  ت إبالغ هيئة التنظيم بأي محاوال  شر

ز   قطاع التأمير

ن عىل الحياة   التأمير

ن عىل الحياة أو   .55 ن وقف تنفيذ عقود التأمير كات التأمير   عندما يكون الشخص أو الكيان  الرسملة عىل شر

 المدرج: 

ك /  مكتتب •  أو عضو مشي 

ك أو عضو مشارك •  مكتتب/مشي 

ك  • ي حال لم يكن هو المكتتب/ المشي 
 الدافع، فن

   المستفيد  •

ي   .56
ينبعن المؤمن  ال  يكون  العقد عندما  تنفيذ  كات وقف  الشر المدرج، ألن  عىل  الشخص  عليه فقط هو 

 األموال.  باستالم دفع وال قوم بالالمؤمن عليه ال ي 

ي كل مرحلة من مراحل العقد، سواء كان ذلك أثناء إبرام العقد أو التنازل عنه أو   .57
ينطبق تدبير التجميد فن

داد وإلغاء   العقد.  المدفوعات الجزئية أو الكلية أو عمليات االسي 

اك ن  االكتتاب / االشي  ي عقد التأمير
 فن

ي عىل .58
ن   ينبعن كات التأمير ن عىل الحياة أو عقد    االمتناع  شر ي حال تمرسملة  عن إبرام عقد تأمير

تحديد اسم    فن

المش ك  المشي  أو  ك  المستفيد المشي  أو  الدافع  أو  أنه    ارك  ت درجم   أو كيان شخص  عىل  يحظر    وفير . 

( لألش  ن ن أو إعادة التأمير ي ذلك التأمير
ن
ن  خاص أو الكياناتالخدمات المالية )بما ف  . المدرجير

ي الحصول عىل  ومع ذلك،  .59
اك إىل تلبية    إذنينبعن ي يهدف فيها هذا االشي 

ي الحاالت الت 
من النائب العام فن

منح هذه  
 
ت األساسية.  أو    ذوناأل االحتياجات  الشخص  بناًء عىل طلب  عىل أساس كل حالة عىل حدة 

 المدرج.  الكيان 

ي   .60
كات  ينبعن ن عىل الحياة  والتحقق من ذلك  أي شخص أو كيان مدرج    رصد عىل الشر قبل إبرام عقد التأمير

ن عىل الحياة، ال  وأو عقد الرسملة.   التأمير ي جميع األحوال، عند وجود عقد 
ن
كاتف أي    بدفع   تقوم الشر

العقد  عىل  معامالت  أي  إجراء  أو  ي  ،  أموال 
  إبالغ  وينبعن

ً
الوطنية فورا واللجنة  التنظيم  لمكافحة    هيئة 

 اإلرهاب بذلك. 
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ي يتم إبرامها  
ن التنفيذ  العقود الت  ّ  قبل دخول تدبير التجميد حير

ي حال قامت   .61
كة  فن ن  شر ي ذلك إنهاء فبرصد شخص أو كيان مدرج،  التأمير

ي تم إبرامها   ال يقتصن
العقود الت 

ن التنفيذ.   ّ كة إخطار هيئة التنظيم واللجنة  وقبل دخول تدبير التجميد حير ي عىل الشر
ي هذه الحالة، ينبعن

فن

  بذلك  اإلرهاب الوطنية لمكافحة  
ً
كة تحديد عىل وجه الخصوصفورا ي عىل الشر

ال  ،. كما ينبعن ي 
تقرير  فن

 التالية: تنفيذ تدبير التجميد، العناض   الذي يفيد إتمام

ي العقد،  •
اك/ االكتتاب فن  تاري    خ االشي 

ي العقد  •
 ، هوية كافة األشخاص المذكورين فن

 المستحق، المبلغ  •

 خصائص عمليات الدفع.  •

العقد، طالما أن ذلك ال يؤدي اىل توفير األموال لصالح    عىل  الفوائد   سداد تدبير التجميد، يجوز  خالل   .62

 الشخص أو الكيان المدرج.  

 إبرام العقد: دفع رأس المال  

63.  
ّ
ي حال كان المستفيد شخص أو كيان    دفع رأس المال اىل مستفيد يخضع لتدبير تجميد األصول. ر  يحظ

فن

ي عىل
ن دفع األموال له    مدرج، فال ينبعن كة التأمير ي إخطار  شر

ويتم االحتفاظ    هيئة التنظيم بذلك. وينبعن

ي حساب مؤقت    باألموال
لمكافحة  فن الوطنية  اللجنة  إخطار  ي 

ينبعن التجميد. كما  تدبير  يتم رفع  أن  اىل 

قبل    اإلرهاب من  العامة  النيابة  اىل  مسبق  وبناء عىل طلب  المؤقت.  الحساب  بشأن  العامة  والنيابة 

ل اىل الحساب المجّمد. كذلك،  الشخص أو الكيان المدرج، يجوز أن يتم منح اإلذن لدفع من رأس الما

ر 
ّ
   عقده.  رهن  األصول الشخص أو الكيان المدرجتجميد   يحظ

ن عىل غير الحياة   التأمير

ن عىل شر   .64 ي مرحلة االكتتاب  كات التأمير
امات تجميد األصول فن ن اك / تنفيذ الي  دفع المساهمات    ، وعند االشي 

ن والتعويض ي مرحلة إنهاء العقد.  ،اتأو أقساط التأمير
 وكذلك، حيث ينطبق ذلك، فن

 إبرام العقد 

ن  .65 كات التأمير ي عىل شر
ن  ينبعن ن عىل غير الحياة مع األشخاص أو الكيانات المدرجير .  عدم إبرام عقود التأمير

ي تهدف اىل تلبية االحتياجات  غير أنه  
ي الحاالت الت 

ن
، يجوز    األساسيةف ن لألشخاص والكيانات المدرجير

ن عىل غير الحياة مع شخص أو كيان مدرج ن بإبرام عقود التأمير كات التأمير ي    للنائب العام منح االذن لشر
فن

 الحاالت التالية: 
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إلز  • ن  تأمير بمنتج  يتعلق  الصحي فيما  ن  التأمير المثال:  سبيل  )عىل   
ً
قانونا عىل  ،  امي  ن  التأمير

 المركبات(، 

ك،  إذا كانت   • ي عقد مشي 
ضمانات  ال، اإلعاقة، الوفاة أو  العجز الصحة،    يشمل بما  العضوية فن

 من قبل رب عمل الشخص المدرج، وإن كان يتم خصم المساهمات  يةالتقاعد 
ً
 مفروضا

ً
اما ن ، الي 

ن من راتب الشخص المدرج.    أو أقساط التأمير

األحوال، .66 ي جميع 
لمكافحة   فن الوطنية  التنظيم واللجنة  إخطار هيئة  ن  التأمير كة  ي عىل شر

  اإلرهابينبعن

العقد.   الضبإبرام  مهما كانت  األخرى،  الحاالت  ي كافة 
يتم  وفن ي 

الت  المخاطر  أو  ها  توفير يتم  ي 
الت  مانات 

ن ضدها، فإن االكتتاب ن   / التأمير ي عقد التأمير
اك فن يخضع إلذن محدد مسبق من النائب العام، بما   االشي 

ن الصحي   بعقود "التأمير يتعلق  ي ذلك فيما 
ن  فن إعاقة( والتأمير الفردية )وفاة، عجز،  "، والعقود  التكميىلي

   التقاعدي. 

مة قبل تدبير التجميد ودفع المساهمات العقود   الميى

ن ليس   .67 ّ ي تم إبرامها قبل دخول تدبير التجميد حير
ن الت  ن إنهاء عقود التأمير كات التأمير  التنفيذ. كما  عىل شر

ي ذلك 
فن بما   ، ن التأمير كة  لشر المساهمات  يخضع إلذن    أن دفع  المساهمات،  مبلغ  ي 

فن تغيير سنوي  أي 

 مسبق من النيابة العامة.  

 

أو كيا  رصد فور   .68 ن  شخص  التأمير كات  ي عىل شر
ينبعن الوطنية    اإلفصاحن مدرج،  التنظيم واللجنة  لهيئة 

القائمة   اإلرهابلمكافحة   الحالية  العقود  تاري    خ  بشأن  اىل  باإلضافة  المساهمات  ، ومبلغ  العقد إبرام  ، 

ن ضدها.  ي يتم التأمير
 والمخاطر الت 

 ات التعويض

كات   يمكن  .69 التعويض لشر ن دفع  النائب    اتالتأمير بإذن محدد مسبق من  أو كيان مدرج فقط  لشخص 

ي 
ي حساب مجّمد يخضع لتدبير التجميد.  سداد هذه الحالة، يجب  العام. وفن

 األموال فن

 

ي حال .70
ن تطبيق اىل طرف ثالث،    اتدفع التعويض  فن كات التأمير ي عىل شر

  تدابير العناية الواجبة المالئمة   ينبعن

ة لفائدة الشخص أو الكيان  رصد أي محاولة   بهدف المدرج أو محاولة  لتوفير األموال بصورة غير مباشر

ن    تدابير التجميد. تنفيذ    تحايل لإلخالل بواجبال كات التأمير ي عىل شر
ي حال وجود أي شكوك، ينبعن

وفن

 االمتناع عن دفع األموال وطلب إذن محدد مسبق من النائب العام. 
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كات، مؤسسات،  األشخاص المعنوية  جمعيات أو أي كيان مماثل( )شر

ي اىل تجميد األصول المرتبطة به، عندما يكون  يتحقق   .71
معيار السيطرة عىل الكيان أو التحكم فيه المفصن

  
ً
ي  من حقوق الملكية  % فأكير  50لنسبة  الشخص المدرج مالكا

ي الكيان أو له ملكية مساهمة أغلبية فن
فن

 ذلك الكيان. 

 

ي   .72
ي  يستوفن

الشخص المعنوي أو الكيان عند  الشخص أو الكيان المدرج معيار السيطرة عىل / أو التحكم فن

 توفر إحدى الحاالت التالية: 

إذا كان يتمتع بصالحية تسمية أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة اإلدارة أو الترصف أو الرقابة عىل   •

 الشخص المعنوي أو الكيان. 

قام • أو  ل   نتيجة ،  إذا  اإلدارة  أجهزة  أعضاء  أغلبية  ن  بتعيير التصويت فحسب،  ي 
فن ممارسة حقه 

والسنة   الحالية  المالية  السنة  خالل  الكيان  أو  المعنوي  الشخص  عىل  الرقابة  أو  الترصف 

 السابقة. 

ن اآلخرين أو أعضاء الشخص المعنوي  إذا كان يسيطر وحده  • م مع المساهمير ، بناء عىل اتفاق ميى

ي الشخص المعنوي أو الكيان. 
ن أو األعضاء فن   أو الكيان، عىل أغلبية حقوق تصويت المساهمير

ي ممارسة تأثير مهيمن عىل الشخص المعنوي أو الكيان بناء عىل اتفاق   •
إذا كان يتمتع بالحق فن

م مع ذلك الشخص المعنوي أو الكيان، أو بموجب بند بعقد التأسيس أو النظام األساسي   ميى

ي    ع الجاري به العمل يتيح ذلك.   مت  كان التشر

ي ممارسة تأثير سلطة استخدام  بإذا كان يتمتع   •
مهيمن عىل الشخص المعنوي أو الكيان    الحق فن

كة واجهة.   وفق النقطة السابقة، دون أن يمتلك ذلك الحق، كأن يكون ذلك عن طريق شر

ي استخدام كل أو جزء من أصول الشخص المعنوي أو الكيان.   •
ن
 إذا كان يتمتع بالحق ف

نشر    • خالل  من  موحد  أساس  عىل  الكيان  أو  المعنوي  الشخص  أنشطة  ي 
ن
ف يترصف  إذا كان 

 حسابات مجمعة. 

امات الشخص المعنوي أو الكيان بشكل جماىعي وبالتضامن أو إذا كان يضمن   • ن إذا كان يتقاسم الي 

امات.  ن  تلك االلي 
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 اإلبالغ 

كات  جب ي  .73  :  ةالتاليتوفير التقارير عىل الشر

ساعة من صدور قائمة األمم المتحدة أو قرار اإلدراج الصادر عن    )48)  ال تتجاوز خالل مدة   •

يتعلق   )فيما  العام  تطابقب النائب  حاالت  أي  عن  التنظيم  هيئة  إبالغ   ،) المحىلي ي    اإلدراج 
فن

.  األسماء، عيى  ي
ونن يد اإللكي   اليى

قائمة األمم المتحدة أو قرار اإلدراج الصادر عن    صدور ساعة من    (48)  ال تتجاوز   خالل مدة •

(، رفع تقرير أول اىل هيئة التنظيم واللجنة الوطنية   النائب العام )فيما يتعلق باإلدراج المحىلي

ي تم اتخاذها لتنفيذ قرار التجميد وكافة اإلجراءات   لتدابير لمكافحة اإلرهاب فيما يتعلق با
الت 

ي تم اتخاذها  
 األخرى الت 

ً
التقرير بشكل خاص قيمة األموال  ويشمل ذلك  قرار اإلدراج.   لامتثاال

ي تم تجميدها 
محتملة أو معلومات أخرى    تتاري    خ ووقت التجميد، وأي معامال و ،  ونوعها   الت 

كات حينها ارسال   ويجبذات صلة.   الداعمة  المستندات  مع    متكاملالالملف األصىلي  عىل الشر

ويد اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب بهذا  إىل هيئة التنظيم )وتقوم هيئة التنظيم ب  ن دورها بي 

   .  12التقرير(

العام    (30)  خالل • النائب  قرار  أو  المتحدة  األمم  قائمة  يتعلق باإلدراج  يوما من صدور  )فيما 

،) المحىلي ثان    يجب  باإلدراج  تقرير  لرفع   
ً
تحديثا إضافية  يتضمن  إجراءات  وأي  األول  لتقرير 

 .  13أخرى تم اتخاذها 

ي   •
ل ا  حال تغير فن  ذاتلمعلومات والبيانات ذات الصلة باألموال والموارد االقتصادية المجمدة 

 . 14رفع تقرير آخر بهذا الشأن  يجب   الغرض،

 رفع تقرير إىل هيئة التنظيم حول المسائل التالية:   جب باإلضافة إىل المتطلبات الواردة أعاله، ي  •

ي تم إنجازها، حت  وإن لم تفِض اىل  فحص العملية  (أ 
ي األسماء  تطابق وجود الت 

 ،  فن

وجود   حاالت ال (ب اىل  أفضت  ي 
األسماء   الت  ي 

فن عىل   دون ،  تطابق  قابلة    أموال  العثور 

 .   للتجميد 

 

 

 
 . 2020( لسنة 1/ج( من قرار النائب العام رقم ) 26المادة ) 12
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 رفع التجميد 

  تم تجميدها ع 
( وجه ىلرفع التجميد عن األموال الت   الخطأ: )التطابق االيجائ   الخاط 

ال  جبي   .74 كة  ن يديها األموالعىل الشر    موجودة بير
ّ
ي   أن تبت
شخاص أو  األ بل  قطلب رفع التجميد من    فن

ي  كيانات  ال
أسمائهم    تطابقلتشابه أو  عىل سبيل المثال    ،الخطأ   ىل وجهع  ه تم تجميد أموالهم تعتقد أن الت 

 .   15مع أسماء أشخاص أو كيانات مدرجة 

كة    جبي   .75 الشر التجميد    وضععىل  رفع  طلبات  ي 
لتلق  أو  قبل  من  المحررة كتابة  إجراءات  األشخاص 

 .  لذين يتقدمون بمثل هذه الطلباتالكيانات ا

ب   جبي   .76 المرفقة  المستندات  بناء عىل  الطلب  ي 
النظر فن كة  تمتلكها    ه عىل الشر ي 

الت    بشأن والمعلومات 

عليها أيضا التواصل مع اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب وهيئة التنظيم،    جبالصلة. كما ي   اتذ  مالءالع

وريةالمزيد من المعلومات ال طلب ، لعند االقتضاء  ي  رصن
ساعة من   (24ال تتجاوز )أ عىل،  الطلبللبت فن

 طلب اإلعفاء.    ها تاري    خ تلقي

ي حال    .77
كة    تحققتفن ي اإلفراج عن األموال المجمدة    تبادر طلب اإلعفاء، يجب أن    من صحةالشر

تلقائيا فن

 اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب وهيئة التنظيم.   خطار الطالب كتابة، إضافة إىل إ خطار وإ

ي حال    .78
كة رفض طلب اإلعفاء، ي   قررتفن   أسباب رفض  كتابية تتضمن  رفضمذكرة    وفير عليها ت  جب الشر

 .  ية لمكافحة اإلرهاباللجنة الوطن لدى ظلم  بالت لطالب وحق ا الطلب

كة    جبي  .79 إىل اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب وهيئة التنظيم    تحريرها الرفض فور    مذكرة   إحالةعىل الشر

، كما ي   عيى  ي
ونن يد اإللكي  ا  إىل هيئة التنظيم لتقوم بدورها بإحالته  ا ومرفقاته  مذكرة ال  أصل   جب أن توجه اليى

ة   ة ال تتجاوز )مباشر  .   مذكرةمن تاري    خ ال عمل  ساعة   (24إىل اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب خالل في 

كة ارسال    جبي   .80 ة ال تتجاوز )  كتابيةأي وسيلة  ب  الرفض إىل الطالب   مذكرةعىل الشر ساعة    (24خالل في 

 .    مذكرةمن تاري    خ ال

ي حال  .81
ر مسؤول االدراج صحة  فن

ّ
   يتخذ طلب،  ال  قد

ً
 كتابيا

ً
تجميد أموال الطالب وإخطار اللجنة    إلغاءب   قرارا

، وخطاب    كتابية بأي وسيلة  ه  الوطنية لمكافحة اإلرهاب فورا بقرار  ي
ونن يد اإللكي  )من خالل الفاكس، اليى

(.     يى ع   موّجهرسمي  ي الحكومي
ونن  نظام المراسالت اإللكي 

 
 . 2020( لسنة  1( من قرار النائب العام رقم )28المادة ) 15
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توجيه االشعارات ذات الصلة اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب ب   تبادر قرار مسؤول اإلدراج،    ها فور تلقي  .82

  ة ك عىل الشر  شعاراتاال تقوم هيئة التنظيم بتعميم و هيئة التنظيم برفع التجميد عن أموال الطالب.  اىل

 ساعة من تاري    خ قرار مسؤول اإلدراج.    (24عن األموال خالل )ورفع التجميد  القرار  لتنفيذ 

،   جبي   .83 كة إخطار هيئة التنظيم واللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب، دون تأخير بما يفيد إتمام  عىل الشر

ي  عيى  تنفيذ القرار 
ونن يد اإللكي   .    وإرفاق ذلك بتوجيه خطاب رسمي لذات الغرض لمن ذكر  اليى

  النية ل المجمدةرفع التجميد عن األموال 
 16حماية حقوق الغتر حستز

كة اتخاذ التدابير الكافية لمراعاة مصالح وحقوق    .84 ي النية الذين لديهم مصلحة  اليجب عىل الشر
غير حستن

ي هذه األموال. 
   17فن

ي تم ت   .85
ي األموال الت 

عية فن جميدها  يجوز ألي شخص أو كيان غير مدرج كانت لديه حقوق أو مصلحة شر

 تقديم طلب للتظلم إىل اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب لرفع التجميد عنها.  

اعتباره  ب دراسة الطلب المقدم اليها والتحقق من صفة المتظلم  الوطنية لمكافحة اإلرهاب  تتوىل اللجنة    .86

حقوق   لحماية  التجميد  رفع  ورة  مدى ضن حيث  من  الطلب  وجاهة  وتقدير  النية،  ي 
حستن الغير  من 

المتصلة   االعتبارات  من  ونحوه  العقوبات  برنامج  أهداف  مع  الطلب  توافق  مدى  وتقدير  المتظلم 

    باختصاصها، ثم ترفع اللجنة توصياتها إىل النائب العام خالل شهر من تاري    خ تلقيها الطلب. 

ي حال   .87
الوطنية لمكافحة  اللجنة توىل، تعىل طلب التظلم لرفع التجميد النائب العام   موافقةفن

ي بالتنفيذ ال إبالغ االرهاب
    رفع التجميد عن األموال فورا. يبادر ب لمعتن

  للتجميد 
ورية الرفع الجزئ   ألغراض األذون الضز

الم  إذا   .88 كة  الشر األموال    وجودة تلقت  ل المجمدة  لديها  اليها طلبا  المشار  الدفعات  أو استخالص    سداد 

)31)  المواد ب   ،)32( و   )33( رقم  العام  النائب  قرار  من  لسنة  1(  الطلب2020(  يحال   ،   
ً
مع    فورا

ي توجهه إىل هيئة التنظيم    داعمة له المستندات ال
    18دون تأخير إىل اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب   الت 

 
  . 2020( لسنة 1( من قرار النائب العام رقم ) 30المادة )16
 . 2020( لسنة 1( من قرار النائب العام رقم ) 29المادة ) 17
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اللجنة  .89 أو االستخالصالتحقق من    الوطنية لمكافحة االرهاب  تتوىل  الدفع  وط  الطلب لشر ،  استيفاء 

احها لمسؤول اإلدراج بإصدار اإلذن بعد اخطار الجهة   وفور التحقق من ذلك، تقوم اللجنة بتقديم اقي 

ي   ةبنية الدول المختصة  األممية
 االستجابة للطلب.   فن

وارسال اإلذن إىل اللجنة الوطنية لمكافحة    الدفع أو االستخالص يقوم مسؤول اإلدراج بإصدار اإلذن ب   .90

.    عيى اإلرهاب   الحكومي ي 
ونن اإللكي  المراسالت  كة    وتتوىلنظام  والشر التنظيم  هيئة  إخطار  اللجنة 

ي للت وجودة الم
ونن يد اإللكي   .   بالدفع أو االستخالصنفيذ الفوري لإلذن لديها األموال من خالل اليى

القرار    .91 المحددة بموجب  الكيانات  أو  أموال األشخاص  التجميد  )  1718إذا شمل  ( وأي  2006لسنة 

كة المجمد الوطنية لمكافحة اإلرهاب  قرارات الحقة، تتوىل اللجنة     ةاتخاذ التدابير الالزمة للسماح للشر

، بالقيام بالدفعات المستحقة لسداد ما  خاضعة لرهن أو حكم    لديها أموال ي أو إداري أو تحكيمي
قضان 

وط ال ي الفقر   منصوص عليها يتعلق بذلك الرهن أو الحكم، أو وفقا للشر
ن فن (  31)ج( من المادة )  )ب( و   تير

   19. 2020( لسنة 1من قرار النائب العام رقم )

( 2006لسنة )  1737قرار  إذا شمل التجميد أموال األشخاص أو الكيانات المحددة بموجب ال  .92

اتخاذ التدابير الالزمة للسماح  الوطنية لمكافحة اإلرهاب  ، تتوىل اللجنة  ( 2015)لسنة    2231والقرار  

كاتلل ي جمدت أمواال   شر
ي نشأت قبل تاري    خ إضافة    ، الت 

بالقيام بالدفعات المستحقة بموجب العقود الت 

 اسم الشخص أو الكيان عىل قائمة األمم المتحدة،  
ً
وط المنصوص عليها   وفقا ي المادة )  للشر

( من  32فن

    20. 2020( لسنة 1قرار النائب العام رقم )

  لرفع ال
   21لسداد المضوفات األساسية واالستثنائية  لتجميد الجزئ 

األمن أو لجنة الجزاءات التابعة له عمال بالفصل    قرار مجلسبموجب    مدرجا   الشخص أو الكيان  كانإذا    .93

ي  
النهان  اإلذن  اإلدراج  مسؤول  وأصدر  المتحدة،  األمم  ميثاق  من  عب السابع  التجميد  من    ىل رفع  جزء 

كة الم  يجب عىلاستثنائية،  أو  األموال لسداد مرصوفات أساسية   لديها األموال رفع التجميد    وجودة الشر

 
ً
       22. عن المبالغ موضوع اإلذن فورا

 
 . 2020( لسنة 1( من قرار النائب العام رقم ) 31المادة ) 19
 . 2020( لسنة 1( من قرار النائب العام رقم ) 32المادة ) 20
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 . 2020( لسنة 1( من قرار النائب العام رقم ) 34المادة ) 22



 

 

Page 29 of 31 

 

  الوطنية لمكافحة اإلرهاب عيى إىل اللجنة  يرسله  و بالدفع أو االستخالص  يصدر مسؤول اإلدراج اإلذن    .94

  . ي الحكومي
ونن كة الممن جهتها  اللجنة    وتتوىلنظام المراسالت اإللكي    وجودةإخطار هيئة التنظيم والشر

ي  المجمدة  لديها األموال  
ونن يد اإللكي      23. بقصد التنفيذ الفوري لالذن بالدفع أو االستخالص من خالل اليى

لنائب العام وأصدر مسؤول اإلدراج  اإذا كان الشخص أو الكيان مدرجا بقائمة العقوبات بموجب قرار    .95

  ئية استثنا   األموال لسداد مرصوفات أساسية أو   جزء من   ىل رفع التجميد عل طلب  البالموافقة عىل    هقرار 

كة المجمد   يجب أو لمن يعولهم،    لمن شمله االدراج والتجميد من أشخاص أو كيانات  لديها    ة عىل الشر

  24القرار. هذا تنفيذ ب  كفيلةال االجراءات نجاز إالمبادرة باألموال 

  الوطنية لمكافحة االرهاب  إذا صدر قرار مسؤول اإلدراج بالموافقة عىل الطلب، تبادر اللجنة  .96

يد   اليى عيى  الصلة  ذات  اإلشعارات  توجيه  وتتوىل  وسيلة كتابية،  بأي  الطالب  بإخطار  تلقيه  بمجرد 

ي  
ونن ي تتكفل فورا بتعميم اإلشعارات  اىل هيئة التنظيم  اإللكي 

كات المجمدة لديها األموال،  ال  عىلالت  شر

كاتوعىل ال يد جزئيا عن المبلغ موضوع القرار ، ثم إخطار هيئة  تنفيذ القرار وإلغاء التجم  ا من جهته  شر

   25ذ. من تاري    خ التنفي عمل   ( ثالثة أيام3التنظيم واللجنة بما يفيد تمام اإلنجاز خالل )

  عن األموال   
 رفع التقارير فيما يتعلق بالرفع الجزئ 

ي للتجميد لسداد مصاريف أساسية أو استثنائية،   .97
ي كل حالة من حاالت الرفع الجزن 

كة    يجب عىل فن الشر

ته من أعمال لتنفيذ القرارات الصادرة عن    ةالمجمد  لديها األموال تقديم تقرير إىل هيئة التنظيم بما باشر

     26ثالثة أيام عمل من تاري    خ التنفيذ. ( 3)النائب العام خالل 

ن ع  .98 كة المجمد يتعير لديها األموال إرسال تقارير دورية إىل هيئة التنظيم حول طريقة الترصف    ةىل الشر

ي تدفع مقابل المصاريف األساسية واالستثنائية. 
ي األموال الت 

ن
 27ف
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ا  ز  العقوبات  ائمةاألسماء من ق رفعمات المتعلقة بإلغاء اإلدراج و االلت 

امات ا ز تبةااللت     العقوبات  ائمةاإلدراج عىل ققرار إلغاء  عن  لمت 

تب عىل إلغاء قرار اإلدراج عىل قائمة العقوبات زوال كافة اآلثار المرتبطة به.   .99 الوطنية    وتعمل اللجنة  28يي 

ي السلطات المختصة عىل تطوير إجراءات عملية فعالة  لمكافحة االرهاب
، بمساعدة هيئة التنظيم وباف 

تب     29ة عىل اإلدراج عند الغائه. تضمن اإلنهاء الفوري للعقوبات المي 

المت   امات  ز ز بموجب قرارات مجلس تبة عن  االلت  المدرجير إلغاء إدراج أسماء األشخاص والكيانات 

 األمن التابع لألمم المتحدة 

 لقرار الجهة األممية المختصة،   .100
ً
إذا قرر مسؤول اإلدراج إلغاء اإلدراج عىل قائمة العقوبات تنفيذا

ي الحكومي أو بأي    الوطنية لمكافحة االرهاب   يخطر اللجنة 
ونن بقراره فورا عيى نظام المراسالت االلكي 

(.   ، وسيلة أخرى كتابية )فاكس ي
ونن  30بريد إلكي 

تبادر اللجنة فور تلقيها اإلخطار الصادر عن مسؤول اإلدراج برفع اسم الشخص أو الكيان من   .101

ي تتكفل فورا بتعميم اإلشعارات  
، وتوجه االشعارات ذات الصلة إىل هيئة التنظيم الت  ي

ونن موقعها اإللكي 

كات المعنية   ن عليها  عىل الشر ي يتعير
التنظيم واللجنة بما  تنفيذ القرار وإلغاء التجميد وإخطار هيئة  الت 

، وإرفاق ذلك بتوجيه خطاب رسمي لذات الغرض لمن ذكر.   ي
ونن يد اإللكي     31يفيد تمام اإلنجاز عيى اليى

:   جب ي  .102 كات المعنية القيام بما يىلي
 عىل الشر

( أيام عمل من إلغاء اإلدراج عىل قائمة  3مدة ال تتجاوز ) اإلفراج عن األموال المجمدة خالل •

 .  32العقوبات

ي هذه  الاتخاذ التدابير الكافية لمراعاة مصالح وحقوق   •
ي النية الذين لديهم مصلحة فن

غير حستن

 .   33األموال

امات المتعلقة بإلغاء إدراج أسماء األشخاص والكيانات  ز ز بموجب قرارات النائب العام االلت   المدرجير

 
 . 2020( لسنة 1/ ب( من قرار النائب العام رقم )24المادة ) 28
 .  2020( لسنة 1/ ب( من قرار النائب العام رقم )22المادة ) 29
 ز( من وثيقة المبادئ التوجيهية.   /11البند ) 30
 / ح( من وثيقة المبادئ التوجيهية. 11البند ) 31
 . 2020لسنة ( 1/ ب( من قرار النائب العام رقم )22المادة ) 32
 . 2020( لسنة 1( من قرار النائب العام رقم )29المادة ) 33



 

 

Page 31 of 31 

 

من قائمة العقوبات مت    أو الكيان   الشخص   اسم إلغاء قرار اإلدراج ورفع    قرر النائب العام   إذا  .103

ر أنه ال يوجد أي أساس الستمرار اإلدراج،
ّ
تب عىل إلغاء قرار اإلدراج زوال كافة اآلثار المرتبطة    فإنه  قد يي 

    34به. 

ي  باإلعالن فورا عن قرار اإللغاء عىل موقعها    الوطنية لمكافحة االرهاب  تبادر اللجنة .104
ونن اإللكي 

الموجودة عليه    اسمورفع   العقوبات  الكيان من قائمة  أو  الصلة إىل  الشخص  وتوجه االشعارات ذات 

كات المعنية   هيئة التنظيم  ي تتكفل فورا بتعميم اإلشعارات عىل الشر
ي تقوم من جهتها   الت 

تنفيذ القرار  ب   الت 

، وإرفاق ذلك  وإلغاء التجميد وإخطار هيئة التنظيم واللجنة بما يفيد   ي
ونن يد اإللكي  تمام اإلنجاز عيى اليى

    35بتوجيه خطاب رسمي لذات الغرض لمن ذكر. 

:   جب ي  .105 كات المعنية القيام بما يىلي
 عىل الشر

( ثالثة أيام عمل من إلغاء اإلدراج عىل  3)  مدة ال تتجاوز   اإلفراج عن األموال المجمدة خالل •

 قائمة العقوبات.  

ي هذه  الاتخاذ التدابير الكافية لمراعاة مصالح وحقوق   •
ي النية الذين لديهم مصلحة فن

غير حستن

 .  36 األموال

 

 معلومات االتصال بهيئة التنظيم 

يد    عيى هيئة التنظيم    لدىيمكن التواصل مع إدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   .106 اليى

 : ي التاىلي
ونن  .  6888 4495 974+ : هاتفال عيى ، أو  aml@qfcra.comاإللكي 
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