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 إلى اإلدارة العليا    رفعذي ي  دليل استخدام نموذج التقرير السنوي لمسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ال

 

المتعلقة    أداء واجباتهم اإلبالغ عن غسل األموال في    يالتالي لمساعدة مسؤولأعدت هيئة التنظيم نموذج التقرير  

من قواعد مكافحة    (ج)  2,3  فرعإلى اإلدارة العليا، على النحو الموضح في ال   المذكور  التقرير  االبالغ ورفعب

لعام   اإلرهاب  وتمويل  األموال  وتمويل  (”AML/CFTR“)  2019غسل  األموال  غسل  مكافحة  قواعد  أو   ،

لعام   التأمينبالخاصة  (  2019اإلرهاب  بقواعد  (”AMLG“)العام(    أعمال  مجتمعة  القواعد  هذه  إلى  ويشار   .

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

سؤول اإلبالغ عن غسل األموال. متضمنه التقرير السنوي لجب أن ي لما يالمطلوب  ى  الحد األدن  نموذجاليغطي  

فيما الشركة    عتمدة لدىتقييم مدى مالءمة وفعالية السياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط الم  ذلك  ويشمل

ب اإلرهاب،  يتعلق  وتمويل  األموال  غسل  عنمكافحة  االنتهاكات  مخالفات الالمشبوهة،    معامالتال  اإلبالغ  ،  أو 

، خطط العمل ذات الصلة  المخاطر المرتفعة  المصنّفين من فئةالعمالء  ، التدريب،  حسينتالمجاالت التي تحتاج إلى  

  عتمدة لدىبمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مراجعة السياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط الم

 الشركة وتقييم المخاطر.  

تقييم مدى  قيام مسؤول اإلبالغ ب  على كيفية  عن غسل األموال  التقرير السنوي لمسؤول اإلبالغ  نصيجب أن ي

الشركة في منع عمليات غسل األموال    عتمدة لدىمالءمة وفعالية السياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط الم

التقرير التفاصيل المتعلقة بخطط    يشمل، يجب أن  مخالفاته قصور أو  وتمويل اإلرهاب. وفي حال تحديد أوج

 العمل التصحيحية.    

يتعين  و.  تقويمية  إلى اإلدارة العليا عن كل سنة  رفع التقرير المذكوريترتّب على مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  

، في  عنه  منبثقةالعمل ال  ةالموافقة على خطتمت  و  التقريرفي  أنه تم النظر  على  ياً  التأكيد كتابعلى اإلدارة العليا  

عن غسل األموال لدى الشركة على مسؤول اإلبالغ    أيضا  أي خطة عمل. كما يترتب  اعتماد  الحاجة إلىدعت  حال  

يونيو    1قبل تاريخ    من قبل اإلدارة العليا  والتأكيد على التقرير ذات الصلةنسخة من التقرير  إلى هيئة التنظيم  تقديم  

.  لهيئة التنظيم   (ESS)   "اإللكترونيالتقارير  "نظام تقديم  يتم رفع التقرير من خالل  يجب أن  كما  .  ةالمقبل  سنةالمن  
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ً  كامال لمسؤول اإلبالغ عن غسل األموالفي حال لم يكن التقرير السنوي و رفعه من  إعادة   ذلك ، فسيتطلبووافيا

   .   جديد

 

 ر في رفع التقرير يالتأخ

  بموجب إداري    م ، قد يتم فرض رسعن غسل األموال  في رفع التقرير السنوي لمسؤول اإلبالغر  يفي حال التأخ

   . (GENE) 2005 القواعد العامة لعام أحكام  

 

 إستخدام نموذج التقرير  

  نصوص عليها الم   االبالغ  متطلبات   كافةتغطية    ضمانإستخدام نموذج التقرير ل   علىهيئة التنظيم الشركات    تحثّ 

  في النموذج بإستخدام   اإلرشادات والمعلومات اإلضافية  تحديد غسل األموال وتمويل اإلرهاب. تم    مكافحة  في قواعد

األحمرالمائل    خط"ال ذلك  " باللون  يوفر  للشركات.    بحيث  المساعدة  من  حذف   و المزيد  الشركات  على  يتعين 

نموذج التقرير التي ال    من  بنود   أي  إضافة إلى"  باللون األحمرالمائل    بالخط" االرشادات والمعلومات المحددة   

هيئة التنظيم    اال أناستكمال التقرير. في حين أن استخدام نموذج التقرير ال يعّد الزامياً للشركات،  عند    ،تنطبق 

ورفع التقرير ذات    أداء واجباتها المتعلقة باالبالغاستخدامه من "أفضل الممارسات" لمساعدة الشركات على    تعتبر

 من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.   (ج )  2,3 فرعبموجب ال  الصلة

 

 مالحظات هامة:  

يعتبر التقرير آلية يستخدمها  هيئة التنظيم.تقريرا إلى  ليس   عن غسل األموال  ان التقرير السنوي لمسؤول اإلبالغ

لتقييم   األموال  اإلبالغ عن غسل  والضوابط  مسؤول  واألنظمة،  واإلجراءات،  السياسات،  وفعالية  مالءمة  مدى 

مكافحة قواعد  و  قانون  بموجب   وأداء مسؤولياتها  لوفاء بالتزاماتهالالشركة، ومساعدة اإلدارة العليا    لدى  المتّبعة

 وتمويل اإلرهاب. غسل األموال 
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متوفر على الموقع وهو  نموذج التقييم الذاتي حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،   أصدرت هيئة التنظيم

للمال تنظيم مركز قطر  لهيئة  التالي:  اإللكتروني  الشركات على إستخدام هذه  ويتم حّث  .  )الرابط(  على الرابط 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  مكافحة قواعد قانون وب التزامهاتقييم مدى عند الوثيقة 

 

التي تنص الصلة  ذات  األحكام  االطالع على  لعام    عليها  يجب  العامة  هيئة    2005القواعد  مع  التواصل  عند 

إخفاء  الى هيئة التنظيم عن قصد أو بدون قصد أو    خادعةممضللة أو    خاطئة أومعلومات  إن تقديم  التنظيم.  

ة  الخدمات المالي   أنظمة  ( من84)  ةلمادعنها في ما قد يؤدي الى التضليل أو الخداع، يعتبر مخالفة ل معلومات  ال

   الصادرة عن مركز قطر للمال.

  

https://www.qfcra.com/aml-cft-forms/
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 التقرير السنوي لمسؤول اإلبالغ عن غسل األموال إلى اإلدارة العليا

 

 إسم الشركة:  

 :  الرقم الذي تم إسناده لدى مركز قطر للمال

 إسم مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال وبلد اإلقامة:  

 إسم نائب مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال وبلد اإلقامة:  

   السنة(يرجى إدخال )  ديسمبر  31يناير إلى   1: البالغالمحددة لالزمنية   فترة ال

 

 الملخص التنفيذي

لعام   اإلرهاب  وتمويل  األموال  مكافحة غسل  قواعد  وتمويل   أو  ،2019بموجب  األموال  مكافحة غسل  قواعد 

التي  القاعدة    حذفيرجى  )  2.3.8، القاعدة  (”AMLG“)العام(    أعمال التأمينالخاصة ب)  2019اإلرهاب لعام  

، قمت بإعداد هذا التقرير لإلطالع عليه من إسم مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال(  يرجى إدخال) ، أنا،  تنطبق(  ال

إضطالعا بمسؤولياتي بموجب قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقواعد مكافحة   ،قبل اإلدارة العليا 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب.   

 

   لنتائج التي تم التوصل اليها:  اب  لخصفيما يلي م

توفير) التي    لخصم  يرجى  المحددة  المسائل  أو  القصور  وأوجه  اليها  التوصل  تم  التي  النتائج  تستدعي  حول 

 (   لنظر فيهال  اإلدارة العليا  اهتمام
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 من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 2.3.8القاعدة  االتساق معنتائج المراجعة ب

 ( من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   2) 2.3.8القاعدة   –مة والفعالية  ءالمال .1

الخاضة بمكافحة غسل السياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط    مة وفعاليةءقمت بتقييم مدى مال

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، من خالل اعتماد    نعالشركة في م   عتمدة لدى الماألموال وتمويل اإلرهاب  

 النهج التالي:  

ما هي المنهجية التي قمت باعتمادها في تقييم مدى  تقييم اإللتزام بهذا المتطلب.  كيفية توضيح  يرجى  )

 اختبارهل تم اجراء أي اختبار أو    –مة وفعالية السياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط  ءمال

 عينات؟(   ال

 

)أ(، )ب(، و)ج( من قواعد مكافحة غسل األموال  -(3) 2.3.8القاعدة  –تقارير المعامالت المشبوهة  .2

 وتمويل اإلرهاب 

  المعامالت   الداخلية بشأن  تقاريرال   عدد  يرجى إدخال)  عدد   إلى مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  تم رفع

تم  و  . المحددة لالبالغالزمنية    فترةال  خالل  المشبوهةة بشأن المعامالت  الداخلي  تقارير ال من    المشبوهة(

لم يتم رفع  و .القطرية  المالية علوماتإلى وحدة الم عدد تقارير المعامالت المشبوهة(  يرجى إدخال) رفع

  القطرية   من هذه التقارير إلى وحدة المعلومات الماليةعدد تقارير المعامالت المشبوهة(    يرجى إدخال)

 لألسباب التالية:  

 األسباب(  د يحدفي حال ينطبق ذلك، يرجى ت )

ً كتاب  الرقابيةالجهة    بالغتم إ  عدد تقارير المعامالت المشبوهة(    يرجى إدخال)  عدد  رفعتبأن الشركة    يا

( من قواعد مكافحة غسل األموال  6)   5.1.7بموجب القاعدة    القطرية  تقرير إلى وحدة المعلومات المالية

إلى إضافة  اإلرهاب،  رقم  الرفع    وتمويل  ب  -(Q07)   7نموذج  بتقارير    إخطارالخاص  التنظيم  هيئة 

         (حيث ينطبق ذلك) .المعامالت المشبوهة
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 ( )د( من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 3) 2.3.8القاعدة   – المخالفاتبشأن تقارير   .3

يتعين على الشركات  وتم تحديد مخالفات.    كان قد  التي تنطبق أدناه، فيما يتعلق بما إذا  جاباتاال  يرجى اختيار)

  ورفعها   للتأكد من دقة التقارير التي يتم إعدادها  الخاص بها  الحصول على هذه المعلومات من سجل المخالفات 

 حول هذه المخالفات(  

لد المخالفات  بمراجعة سجل  قمت  المخالفات  رتكبتاالشركة، حيث    ىلقد  ل  الشركة  مكافحة غسل  التالية  قانون 

اإلرهاب،   وتمويل  أو  أو  األموال  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  واإلجراءات، قواعد    السياسات، 

 : الشركةالمعتمدة لدى  واألنظمة، والضوابط 

 قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

   عدد ونوع المخالفات وكيفية تحديدها( يرجى ذكر )

 قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

   عدد ونوع المخالفات وكيفية تحديدها( يرجى ذكر )

 الشركة  عتمدة لدىواألنظمة، والضوابط المالسياسات، واإلجراءات، 

   عدد ونوع المخالفات وكيفية تحديدها( يرجى ذكر )

  أو  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، فيما يتعلق بلقد قمت بتحديد المخالفات التي قامت بها الشركة  

  عتمدة لدىالسياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط المقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، أو  

 الشركة.  

 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب  مكافحة  ( )ه( من قواعد 3)  2.3.8القاعدة   –التحسينات  .4

 الجزء الذي ال ينطبق(   يرجى حذف)

عتمدة  األنظمة، والضوابط المو اإلجراءات،  والسياسات،    في  تحسينهالقد قمت بتحديد المجاالت التالية التي ينبغي  

 إقتراح إدخال التحسينات المناسبة على النحو التالي:  قمت بالشركة، و  لدى
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التحسينات، خطط العمل/ الجدول الزمني، الموارد المطلوبة، تحديد الشخص المسؤول عن إستكمال    ديحديرجى ت)

  المجاالت التي تتطلب  التحسينات، مشاركة ودعم اإلدارة العليا، وغير ذلك. في حال لم يتم معالجة  جراءعملية إ

 كفيلة بمعالجتها(التحسينات السابق ذكرها، يرجى توضيح أسباب ذلك وإقتراح الخطط الإجراء 

الشركة ولم يتم تحديد أي مجاالت    عتمدة لدىاألنظمة، والضوابط المواإلجراءات،  ولقد قمت بمراجعة السياسات، 

 فيما يلي تفسيري لهذه المخرجات:   التحسينات.  جراءالتحسينات أو أي اقتراحات إل جراءتتطلب إ 

 تحسينات(  جراء  أسباب عدم الحاجة إلى إ شرح)يرجى 

 

  باالتساق مع   –( )و( من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  3)   2.3.8القاعدة    – التدريب   .5

 من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  6.2لجزء ا

لمسؤولي وموظفي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  الدورات التدريبية التالية    توفيرلقد تم  

 من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:  6.2لجزء  ا  ، باالتساق معالشركة

التاريخ،  وفيرهاتملخص عن الدورات التدريبية التي تم  م  ي قديرجى ت) التدريب،  المثال نوع  ، على سبيل 

  التدريبية. في حال لم يتم تنظيم أي دورة تدريبية،  ات الزمنية، وعدد الموظفين المشاركين في الدور فترة ال

غسل األموال وتمويل اإلرهاب   مكافحة  من قواعد  6.2الجزء    على  طالعيرجى اال  كما  ذكر أسباب ذلك.يرجى  

الشركة، بما في   ن فيموظفيالو ني مسؤول لل توفيره يجب ذيال  تدريب رشاد حول مستوى ال ستللمزيد من اإل

 مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ونائبه(. لذلك  

 

  باالتساق مع   – ( )ز( من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  3)  2.3.8القاعدة    -التدريب   .6

 من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  6.2لجزء ا

 الجزء الذي ال ينطبق(   حذف يرجى)

الخاص بمكافحة غسل   يالتدريببرنامج  ال  لقد قمت بتحديد المجاالت التالية التي تتطلب إدخال التحسينات على

   التحسينات المناسبة على النحو التالي:   جراءإ قتراح قمت بإاألموال وتمويل اإلرهاب في الشركة، و
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ت) مجاالت  د  يحديرجى  إجراءأي  و  تتطلب  مقترحات  أي  ذلك  في  بما    المحددة   زمنيةال  طر األالتحسينات، 

 للتنفيذ(  

يتم تحديد   التدريبالالتحسينات على    إجراءتتطلب  أي مجاالت  لم  الخاص بمكافحة غسل األموال    يبرنامج 

من قواعد مكافحة غسل األموال    6.2الشركة بمتطلبات الجزء    لتزامامقتنع بوتمويل اإلرهاب في الشركة، وأنا  

 وتمويل اإلرهاب.  

 

  فصل الاالتساق مع  ب   –( )ح(  3)  2.3.8القاعدة    –المخاطر المرتفعة    المصنّفون ضمن فئة العمالء   .7

 من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب الثالث 

الثالث من قواعد    فصل مع المتطلبات الواردة في الباالتساق    التي تنطبق  اإلجابة المناسبة  يرجى اختيار)

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب(  

، وفقا للمنهج القائم على المخاطر  المخاطر المرتفعة فئةفين ضمن  المصنّ عمالء الشركة  وأنواع  فيما يلي عدد  

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب:      مكافحة الثالث من قواعد فصلالمنصوص عليه في ال

 األفراد  

 بحيث يشمل عدد األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر(   –عدد األفراد   ديحديرجى ت)

 الشركات  

  و ن ممثلو بحيث يشمل عدد الشركات التي يكون فيها األشخاص السياسي  –عدد الشركات    د يحديرجى ت)

 ن أو من أعضاء اإلدارة العليا( يون الحقيقو المخاطر هم المستفيد

 غير ذلك 

 العدد(    ديحديرجى ت)

المخاطر المنصوص  وفقا للمنهج القائم على  المخاطر المرتفعة في الشركة  من فئة  م يتم تحديد أي عمالء  ل

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب.      مكافحة الثالث من قواعد  فصلعليه في ال 
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 ( )ط( من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 3) 2.3.8القاعدة   -خطط العمل  .8

المختلفة المنبثقة  ، حيث قد يكون للشركات عدد من خطط العمل  مناسبة التي تنطبق ال  جاباتاال  اري اختيرجى  )

 المستقلة، أو زيارة تقييم المخاطر التي تقوم بها هيئة التنظيم(.       ةالمراجع  أو التدقيق،  أو عن التقييم الذاتي،

  الشركة   عتمدة لدىتقييم مدى مالءمة وفعالية السياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط المفور االنتهاء من  

العمل التالية ذات الصلة بمكافحة غسل    ةغسل األموال وتمويل اإلرهاب، تم تطبيق/ أو سيتم تطبيق خط  نعفي م

 األموال وتمويل اإلرهاب:  

  فترة الزمنية في الخطط العمل، بما في ذلك خطط العمل التي تم تطبيقها  أي من  د التفاصيل المتعلقة بيحديرجى ت)

 (    للسنة السابقة  التقرير السنوي لمسؤول اإلبالغ عن غسل األموال لمخرجاتنتيجة ،  البالغالمحددة ل 

مكافحة غسل األموال ب   عمليات الشركة فيما يتعلق  على  تطرأ  اتالتفاصيل المتعلقة بأي تغيير   يرجى تحديد)

أيضا على التغييرات   ذلك . على أن يشتملالبالغالمحددة ل خالل الفترة الزمنية تي تم تنفيذهاوتمويل اإلرهاب ال

  تدابير " و  السياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط، خاصة فيما يتعلق بـ "إعرف عميلك"،التي طرأت على  

  مخاطر   الذين يمثلون  الجدد   العمالء  عملية قبولو وثائق التعرف على العميل،  و  "،تجاه العمالء  ةالعناية الواجب

المعامالت المشبوهة.   االبالغ عن و  المعامالت،  مراقبةوالجزاءات،  قوائم  بموجب    فحصال  عملياتو  مرتفعة،

 شرح بأسباب التغييرات(        يرجى توفير

إلى ذلك،   العليا،  اعتماد    –)ب(    2.3.9القاعدة    خذ في االعتباريرجى االإضافة  اإلدارة  قبل  العمل من  خطة 

جبة تجاه العمالء لألعمال المكتسبة،  ابيق تدابير العناية الوطتستلزم تالحاالت التي ال  (  4( و )3)  4.3.4القاعدة  

    البرنامج التدريبي ومراجعته(  ب االستمرار( )ب(  3)  6.2.2والقاعدة  

مكافحة غسل الشركة في    عتمدة لدىواإلجراءات، واألنظمة، والضوابط المسياسات،  بعد إجراء التقييم الذاتي لل

 العمل التالية ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:    ةاألموال وتمويل اإلرهاب، تم تطبيق خط
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مكافحة  علق بمخاطر فيما يت لل   عمل تم تطبيقها بعد إجراء التقييم الذاتية  خطأي  د التفاصيل المتعلقة بيحديرجى ت)

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب(  

العمل    ة، تم تطبيق خطالبالغ المحددة ل الزمنية    خالل الفترة   بها هيئة التنظيم   قامت  بعد زيارة تقييم المخاطر التي

 األموال وتمويل اإلرهاب:   غسلالتالية فيما يتعلق بمكافحة 

وأصدرت    البالغالمحددة ل   الزمنية   فترة ال  خالل  هيئة التنظيم زيارة لتقييم المخاطر  قد أجرت  )يمكن أن تكون 

مكافحة غسل األموال  المرتبطة ب نتائج  ال د التفاصيل المتعلقة بي حديرجى ت.  تقريرا و/أو برنامج الحد من المخاطر

إلدارة العليا  ا الذي تم رفعه الى األموالوتمويل اإلرهاب الواردة في التقرير السنوي لمسؤول اإلبالغ عن غسل  

 المقترحة(  التصحيحية واإلجراءات

   

الجودة  .9 أو ضمان  التدقيق  قواعد  3)  2.3.8القاعدة    -  1مراجعات  من  )ي(  األموال مكافحة  (  غسل 

  2.2.2( و القاعدة  4)  2.1.1( )د(، والقاعدة  3)  2.1.1لقاعدة  ا  باالتساق مع  –وتمويل اإلرهاب   

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب  مكافحة  ( )د( من قواعد 1)

 التي تنطبق(   المناسبة  ر اإلجاباتاي اختيرجى )

لالزمنية    فترةال  خالل مراجعالبالغالمحددة  إجراء  تم  الجودة ،  ضمان  أو  أو  ، ة  المستقلة،  التدقيق    المراجعة 

الللسياسات،   والضوابط  واألنظمة،  لدىواإلجراءات،  من    معتمدة  تحديد)  قبلالشركة  إجراء    توّلىمن    يرجى 

تحديد األشخاص،  أسماء  التدقيق،  أو  وتمويل  و  األهلية  المراجعة  األموال  غسل  بمكافحة  الخاصة  المهارات 

ال ال  معرفةاإلرهاب،  بها الشخص  يتمتع  التي  يتولى والخبرة  المراجعة ونطاق  ذي  تم  المراجعة(.    هذه  إجراء 

من قواعد    ( )د(1)  2.2.2  (، والقاعدة 4)   2.1.1( )د(،  3)   2.1.1إجراء هذه المراجعة بما يتوافق مع القاعدة  

غسل األموال وتمويل اإلرهاب  مكافحة    قواعد   من  حكاماأل  يرجى تحديد).  مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب

إجراء مراجعة مستقلة مرة كل   لزم كافة الشركات( من هذه القواعد ت4)  2.1.1أن القاعدة  ب علما  التي تنطبق، 

 :  )المراجعات(المراجعة  تائجن  فيما يليوسنتين(. 

 
يرجى اإلطالع على الدليل اإلرشادي الخاص بإعداد تقارير المراجعة المستقلة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادر عن هيئة   1

 اإللكتروني.     هاالتنظيم، والمتوفر على موقع
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المراجعة المستلقة، أو التدقيق،    أو  د النتائج والتوصيات التي خلصت اليها مراجعة ضمان الجودة،يحديرجى ت)

عمل، التواريخ المحددة    خطط  أيو   يشمل تقييم اإلطار العام لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للشركة،  بما

 . الخطط( نجازإسم الشخص المسؤول عن ا والخطط،  نجازإل

مستقلة أو التدقيق  ال  مراجعةالأو  ، لم يتم إجراء أي مراجعة ضمان الجودة،  المحددة لالبالغالزمنية    فترةالخالل  

 لألسباب التالية:  ةمراجعأي . لم يتم إجراء الشركة عتمدة لدى للسياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط الم

المستقلة أو التدقيق،    ة المراجع  أو   ح األسباب التي أدت إلى عدم إجراء مراجعة ضمان الجودة،يوض يرجى ت)

( )د( من  1)   2.2.2(، والقاعدة  4)   2.1.1القاعدة  و( )د(،  3)   2.1.1مع األخذ في اإلعتبار متطلبات القاعدة  

الموارد  و  توفير وظيفة تدقيق مستقلةب   غسل األموال وتمويل اإلرهاب وسياسة الشركة فيما يتعلقمكافحة  قواعد  

 ( ذات الصلةالكافية 

 

المخ .10 تقييم  قواعد  3)  2.3.8القاعدة    –اطر  نتائج  غسل األموال وتمويل مكافحة  ( )ك( من 

 اإلرهاب  

 التي تنطبق(   اإلجابات المناسبة يرجى اختيار)

  خاصة للسياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط ال  ةمراجعتم إجراء  ،  المحددة لالبالغالزمنية    فترة ال   خالل

 بتقييم المخاطر في الشركة، وكانت النتائج على النحو التالي: 

تفصيل) الشركة،    يرجى  لمخاطر  العام  ونتائج والتصنيف  المخاطر،  تصنيف  لسياسات،  ل   تقييم  أي  منهجية 

والضوابط واألنظمة،  المخاطر  واإلجراءات،  بتقييم  لدى الم  الخاصة  األموال    عتمدة  مكافحة غسل  في  الشركة 

 وتمويل اإلرهاب(.  

الخاصة  ، لم يتم إجراء مراجعة للسياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط  المحددة لالبالغالزمنية    فترة ال خالل  

 لألسباب التالية:    ، وذلكالشركةعتمدة لدى المبتقييم المخاطر 

 أسباب عدم إجراء المراجعة ومتى سيتم تحديد موعد إلجرائها(  يرجى توضيح  )
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 النتائج 

غسل  في منع الشركة  عتمدة لدى تقييم مدى مالءمة وفعالية السياسات، واإلجراءات، واألنظمة، والضوابط المبعد 

 األموال وتمويل اإلرهاب، تم التوصل إلى النتائج التالية:  

مدى فعالية السياسات، واإلجراءات، واألنظمة،  لنتائج التي تم التوصل إليها، وتقرير حول  با  ملخص  يرجى توفير)

أخرى  . إضافة إلى ذلك، تحديد أي مسائل  ذات الصلةالشركة وتحديد أي أوجه قصور    عتمدة لدىوالضوابط الم

مكافحة غسل األموال وتمويل المخصصة لعرضها على اإلدارة العليا، على سبيل المثال الموارد/الميزانية    ودّ ت

  (.   وغيرها من المسائلاإلرهاب، التحسينات على األنظمة، 

 

 التوصيات  

،  من قبلكم   للنظر فيها  بالتوصيات التاليةجزء السابق، أتقّدم  في الوالمشار اليها  التي تم توصل إليها  بناء على النتائج  

 من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:   2.3.9بموجب القاعدة 

 مقترحة إلنجازها( ال األطر الزمنيةأي توصيات و  تحديديرجى )

 

 __________________________________التوقيع: 

 اإلسم: 

 : مسّمى الوظيفيال

 التاريخ:  
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 غسل األموال وتمويل اإلرهاب  مكافحة  من قواعد  2.3.9القاعدة  –النظر في التقرير من قبل اإلدارة العليا  

لشركة النظر في أي تقرير يقدم اليها من قبل مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال، خالل  ل   على اإلدارة العليا   جب)ي

الشركة    لتزاماب  ما يتعلقد التقرير أي أوجه قصور فيدّ أشهر من نهاية السنة التقويمية. في حال ح    (5)  ةخمس

  ذات الصلة، يتم  مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب  قواعد  وأبقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

( )ب(  2)  7.1.1والقاعدة    2.3.9ة  القاعد  لزمت  –اعتماد خطة عمل لمعالجة أوجه القصور في الوقت المناسب  

حفظ    بمتطلبات  ضمان التزامهالشركة بل  من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أن تقوم اإلدارة العليا

      من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب( 7.1 القسمالسجالت، على النحو المحدد في 

  

أنه تم النظر في تقرير مسؤول    (مسمى الوظيفياإلسم وال  خال)يرجى إدلشركة، أؤكد أنا  ل نيابة عن اإلدارة العليا  بال

من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. كما أؤكد   2.3.9اإلبالغ عن غسل األموال بموجب القاعدة  

من قواعد مكافحة غسل األموال    7.1النحو المحدد في القسم  حفظ السجالت، على  ل  العامة  متطلباتالب  لتزام االعلى  

     وتمويل اإلرهاب. 

 

مسؤول اإلبالغ    وظيفة)يجب على اإلدارة العليا التي تقوم بالنظر في التقرير وتوقيعه، أن تكون مستقلة عن  

 عن غسل األموال(  

   التالية فيما يتعلق بالتقرير:   مالحظاتال بتوفير اإلدارة العليا   قامت

أو تغذية عكسية فيما يتعلق بالتقرير، بما يشمل الموافقة على خطة    مالحظات  )على اإلدارة العليا أن تقدم أي

 في الوقت المناسب(    تم تحديدها وذلك قصور  أوجه أي عمل لمعالجة

 

 __________________________________التوقيع: 

 اإلسم: 

 : مسّمى الوظيفيال

 التاريخ:  


