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 المسرد
 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب      المكافحة:

مكافحة غسل االموال وتمويل ل العامة قواعدال  قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
وقواعد مكافحة غسل  2019اإلرهاب لعام 

التأمين لقطاع األموال وتمويل اإلرهاب )
 .2019العام( لعام 

ة المعنية بمكافحة غسل األموال يالجهة الرقاب  الجهة المختصة:
وتمويل اإلرهاب في دولة قطر أو مركز قطر 

 .للمال
المؤسسة المالية و/أو األعمال أو المهن غير   الشركة:

 .المالية المحددة
 

 .وتعني هيئة تنظيم مركز قطر للمال      هيئة التنظيم: 
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هدفال  
مساعدة الشركات في تنفيذ التزاماتها على إلى المراجعة المستقلة الخاصة بإعداد تقارير اإلرشادات تهدف 

أو قواعد مكافحة  2019مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام ل العامة قواعدالالنحو المبيّن في 
اعد مكافحة غسل ، المشار إليها معاً بقو2019( لعام لقطاع التأمين العامغسل األموال وتمويل اإلرهاب )

 األموال وتمويل اإلرهاب.
 

 الخلفية
 برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

مراجعة ينّص على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ل مخّصص إعداد برنامج ةعلى الشرك وّجبيت
بالسياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل األموال  ةلتزام الشركمدى اوفحص 

 وتمويل اإلرهاب.
 

من قواعد مكافحة غسل األموال  (5)، و(4)()د(، و3) 2.1.1البنود  بناء علىالشركات  موجبات
 بمركز قطر للمال وتمويل اإلرهاب

بالسياسات  هاالتزامالذي تقوم به الشركة لقياس مدى فحص التشمل المراجعة المستقلة ويجب أن 
 ( ما يلي:4) للفقرةوفقاً  مكافحةالواإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة ب

بالسياسات مدى التزامها مراجعة وفحص التي تسمح لها بتوفير الموارد المناسبة  على الشركة ( يتعين4)
مرة كل سنتين. أما الشخص  على أن تتم هذه العمليةفحة، واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة بالمكا

الذي يقوم بالمراجعة، فيجب أن يكون متخصصاً من الناحية المهنية وأن تتوفر لديه المؤهالت والمهارات 
 :ما يليوأن يكون مستقالً ع

 قيد المراجعة وظائفال .أ

 مهامتلك الالشركة التي يتم فيها أداء  فيالقسم أو اإلدارة أو الوحدة  .ب

 
المعتمد في مكافحة النامج المقتطفة من برالعيّنات تحديد مراجعة عدد من يشمل الفحص مثالً  مالحظة:
 إعداد السجالت وحفظها، واإلشراف المستمّر على العمالء.عملية ، والتحّري عن الموظفين، والشركة

 
والفحص المنفّذ من الشركة ( يتعيّن على الشركة إعداد وحفظ السجالت الخاصة بنتائج المراجعة 5)

، 2021يوليو  31من السجل بحلول أولى ويتعين على الجهة الرقابية تقديم نسخة  .(4) فقرةبموجب ال
 وكل سنتين بعد ذلك.

 
 من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (2.2.2)مسؤولية اإلدارة العليا بموجب البند 

 يلي:يتعين على اإلدارة العليا ضمان ما  (1

بالسياسات واإلجراءات واألنظمة  التزام الشركة مدى ( إجراء المراجعة المستقلة وفحص)د

 .(4) 2.1.1 لقاعدةا بموجبوالضوابط 

 
 مدة التغطية

الممتدة  فترةإنجاز المراجعة المستقلة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مرة على األقل خالل ال جبي
 . 2021يونيو  30إلى  2019يوليو  1من 
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 الموعد النهائي لتقديم التقارير
يوليو  31موعد أقصاه ن تقرير المراجعة المستقلة إلى هيئة التنظيم في عتقديم نسخة  ةشركاليتعين على 

 لكتروني. ال التقاريرعبر نظام  2021
 

 تقديم التقارير عن موعد التأخير
 .2005القواعد العامة لعام  أحكام إداري بموجبفي حال حدوث تأخير في تقديم التقرير، يُطبّق رسم 

 
 عدم اكتمال التقرير

، وبالتالي، عادة تقديم التقريريُطلب إلى الشركة إ، عناصر أساسية فيه غيابوفي حال عدم اكتمال التقرير 
 .الناتج عن التأخيرداري اإلرسم ال سداد

 
 الُمراجعأهلية الشخص 

 المهارات والمعارف والخبرات
المراجعة أن يتمتع بالمهارات والمعارف والخبرات الخاصة بمكافحة غسل يتولّى  الذيعلى الشخص  يجب

ع المستقل تنفيذ . ويتعين على الُمراج  من المختّصين في المجالاألموال وتمويل اإلرهاب وأن يكون 
 المراجعة بمهارة ورعاية وعناية واجبة.

 
 عاستقاللية الُمراج  
ع أو يجب أن يتمتّع  القسم أو اإلدارة أو قيد المراجعة، وباالستقاللية عن الوظيفة  المعنيالشخص المراج 

 تلك الوظيفة.الشركة التي يتم فيها أداء  فيالوحدة 

 
ضمان عدم وجود أي نزاع قائم أو محتمل. وفي حال حدوث  عين المستقلينعلى الشركات والمراج   جبوي
 المستقل االمتناع عن إجراء المراجعة.، يتعين على الُمراجع تضاربأي 
 

األمثلة ليست  أن، مع اإلشارة إلى األمثلة التي تظهر عدم استقاللية الُمراجععدد من في ما يلي قائمة ب
 اإلرشاد: ةشاملة وتقّدم لغاي

 
بعملية مراجعة لشركة قام فيها الشخص جهة أخرى لدى قيام مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  .1

 زمنية معينة.لمدة في الشركة قيد المراجعة،  متّصلة بالمكافحةبأعمال 

 

للكيان العامل في مركز إجراء مراجعة لدى المجموعة التي تتبعها الشركة بمسؤول اإلبالغ قيام  .2

قطر للمال، أي بعبارة أخرى عندما يقوم مسؤول اإلبالغ لدى المجموعة بمراجعة العمل الواقع 

 .تحت مسؤوليته

 

أخصائي المخاطر الذي ينفّذ المراجعة بإعداد تقييم مخاطر الشركة سابقاً أو وضع السياسات قيام  .3

 واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاصة بتقييم المخاطر.

 
 من يمكنه أداء المراجعة المستقلة؟

ؤول يقوم بذلك المدقق الداخلي للشركة أو المدقق الخارجي أو أخصائي المخاطر أو المستشار، أو مس
 اإلبالغ عن غسل األموال من فرع آخر للشركة.
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 متى يجري المدقق الخارجي المراجعة؟

عداد المراجعة المستقلة، يتعين على الجهة اإلدارية أو لجنة التدقيق النظر إلمدقق خارجي  عند االتفاق مع
لدى مدقق وليس ك كمراجع مستقلّ  تهبصفتتّم المراجعة  إلى تأكيده صراحة على أنفي استقاللية المدقق و

 عملية التدقيق.ب عملية المراجعة غير مرتبطة وأن ،الشركة
  

 التعاقد اتفاقية 

اإلرشادات تشكل ، على أن ع المستقلالمراجعة المستقلة مع الُمراج  الخاصة برشادات اإلمشاركة  جبي
ع اتفاقيةجزءاً من  الحصول على نسخة من من الشركة  التنظيم. ويجوز أن تطلب هيئة التعاقد مع المراج 

 .اتفاقية التعاقد
 

 نطاق تقرير المراجعة المستقلة

 :المسائل التالية على األقلّ نطاق المراجعة المستقلة  يشمل
مكافحة، ويشمل ذلك الخاص باالمتثال لقواعد ال لبرنامج الشركة لنزاهة والفعاليةل ستوى العاممال .أ

 واألنظمة والضوابط.السياسات واالجراءات 

مكافحة غسل قواعد النزاهة والدقّة في إدارة أنظمة المعلومات المستخدمة في برنامج االمتثال ل .ب

 األموال وتمويل اإلرهاب.

 لدى التقييم الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عملية دقة ونوعية ونطاق ووتيرة  .ج

مال، ومنهجية تقييم التهديدات، ووصف مخاطر مخاطر األعومنها التقييم الموثق لالشركة، 

 عالقات العمل.

 العميل. هوية تطبيق إجراءات "إعرف عميلك" وبرامج تحديد .د

وما إجراءات العناية الواجبة )والعناية الواجبة المشددة(، والسياسات واإلجراءات واآلليات جدوى  .ه

 كانت تمتثل للمتطلبات الرقابية الداخلية وذات الصلة. إذا

للحدّ من المخاطر المتصلة بإنشاء عالقات العمل مع األشخاص السياسيين المعتمدة التدابير  دوىج  .و

 ممثلي المخاطر وأفراد عائالتهم وشركائهم والحفاظ عليها.

 العمالء. اتإجراءات العناية الواجبة المنفذة على مصادر أموال وثروجدوى  .ز

بمعامالت العميل المتصلة  هاغيرالشركة واألموال الواردة إلى حساب مستوى التحقيق في  .ح

 الرتباطها بمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

االلتزام بالباب الرابع من قواعد مكافحة مستوى مراجعات ملفات العميل والفحص المنفذ لتقييم  .ط

 .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

امالت، مع التشديد على فحص المعومنها مستوى برامج اإلشراف المستمر في الشركة، جدوى  .ي

والعمالء، والمواقع الجغرافية( والتحّري عن  ،عالية المخاطر )المنتجات، والخدماتالالعمليات 

 لوائح العقوبات. المبني علىالعمالء والمعامالت والحسابات 

خدمة الويب  الواردة من خطاراتاإلوفعالية عمليات التحّري عن العقوبات، ويشمل ذلك  جدوى .ك

(TFSو ) التي  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة واللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهابالصادرة عن

 هيئة التنظيم أو جهة حكومية أو جهة مختصة في قطر. ترسلها

تقييم مجمل عملية تحديد األنشطة أو العمليات المشبوهة واإلبالغ عنها، ويشمل ذلك مراجعة  .ل

وفعالية  مدى اكتمالهادقتها وتوقيتها ومدى خارجية لتحديد تقارير العمليات المشبوهة الداخلية وال

 .عامة سياسات الشركة

 ."إعرف عميلك"التحّري عن األفراد ذوي النفوذ العالي وتطبيق إجراءات  .م
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شموليته مدى مراجعة البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب لتحديد  .ن

 المواد وجدول التدريبات، ومراقبة الحضور. وفعاليته، ويشمل ذلك مراجعة دقة

الصادرة عن هيئة التنظيم، أو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل  على اإلرشادات ةالشرك اّطالع .س

قيامها مختصة، وال اتجهالاألموال وتمويل االرهاب، أو وحدة المعلومات المالية القطرية، أو 

 .ةالمناسب اتتطبيق اإلجراءب

عمليات القصور المشار إليها في مواضع تسوية المخالفات والهادفة إلى ة يجهود اإلدارالتقييم  .ع

ترويج ثقافة االمتثال لمكافحة غسل إلى و ،السابقة المراجعات الرقابية وأأو التدقيق  الفحص

 األموال وتمويل االرهاب ضمن الشركة.

نظيم لإلبالغ عن تطبيق البرنامج السابق للحد من المخاطر الصادر عن هيئة الت جدوى تقييم .ف

 قصور محددة أو توصيات يجب إصدارها.مواضع التطبيق الفعال وإغالق نقاط العمل وأي 

 وحفظ السجالت.بالمتطلبات الرقابية االلتزام ق إلجراءات اإلثبات الموثّ  .ص

المقدمة التقارير  نماذج على عيّنة مختارة من تنظيمالمكافحة المقدمة إلى هيئة التقارير اشتمال  .ق

 المراجعين المستقلين والتأّكد من دقة وشمولية المعلومات الواردة في التقارير.من 

واالجراءات والعمليات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل  التزام الموظفين بالسياسات .ر

 اإلرهاب المتّبعة في الشركة.

 ودرجة تعقيدها.طبيعة الشركة ومستوى ل نظراً ع المستقل مهمة أي مسائل أخرى يعتبرها الُمراج   .ش

 
ن على الُمراجع المستقل أن يكون على علم بطبيعة ومستوى ودرجة تعقيد الشركة. وقد ساهمت ويتعيّ 

العوامل اإلضافية مثل موقع المقّر الرئيسي أو الكيان األم للشركة في دائرة اختصاص عالية المخاطر 
في تنفيذ بعض االلتزامات الخاصة بمكافحة واعتمادها على المقر الرئيسي أو الوسطاء أو األطراف الثالثة 

المراقبة لضمان االلتزام بقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل  غسل األموال وتمويل اإلرهاب بهدف تعزيز
 اإلرهاب.

 
 تقريرال محتوى

 فعاليةكافية واالستنتاجات المستخلصة في ما يتعلق بوالمواصفات المستندات اليجب أن يشمل التقرير 
االلتزام بقواعد المكافحة والتشريعات أو األنظمة في  ، والضمانة التي يقدمها لالستمرارالمكافحة برنامج

أن تشمل التقارير المكتوبة نتائج الفحص )مثل نسبة ملفات العميل المراجعة،  جباألخرى ذات الصلة. وي
إجراء التحسينات بحسب إلى  الهادفة والتوصيات ،، وملفات الموظفين، إلخ(اتدر األموال والثرواومص
 .الحال ىمقتض

 
 نتائج التقرير

المسائل المحددة  دراسةفي حال حّددت المراجعة أي نتائج وقصور وتوصيات، يتعين على اإلدارة العليا 
 ضمن المواعيد المتفق عليها. ويتعين شمول ذلك في التقرير. اإلنجازوتولي مسؤولية المعالجة المناسبة و

 
 الخالصة والتصنيف

أن يشمل تقرير المراجعة المستقلة ملخصاً عن المراجعة وتقييم إطار العمل الكامل لمكافحة غسل  جبي
تقديم التصنيف المفّصل والمجمل لضوابط مكافحة غسل  جبلشركة. ويفي ااألموال وتمويل اإلرهاب 

 يحتاج األموال وتمويل اإلرهاب من خالل استخدام التصنيف المرتكز على المعايير التالية: جيد، مقبول، 
 التحسين، أو ناقص.
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 المسؤولية والمحاسبة
اسبة لضمان تنفيذ المراجعة ع المستقل في الشركة المسؤولية ويخضعان للمحتتولى اإلدارة العليا والُمراج  

 المستقلة بحسب القواعد واإلرشادات ذات الصلة.
 

 السجالتحفظ 
 المتّصلةالسجالت غيرها من و العيّنات،وفحص  دّونات العمل،التعاقد، وم اتفاقياتكافة حفظ يتعين 

 سنوات. 10بالمراجعة لمدة ال تقّل عن 
 

 شكل التقرير
 هذا الدليل االرشادي. أسفلاإلقرار" في  -( 1)"الملحق  الواردة فينتباه إلى المتطلبات الجديدة االنلفت 

 
في  أو( 4) والفقرة()د( 3) 2.1.1يجوز للشركات تقديم تقرير شامل واحد يلبي كافة متطلبات القاعدة 

توحيد التقارير المختلفة يجوز عدة مراجعات مستقلة مركزة خالل مدة التغطية،  فيها أجريت التيالحاالت 
 (. ونفيد4) والفقرة()د( 3) 2.1.1المراجعات المستقلة المنفذة وذلك بعد تلبية متطلبات القاعدة الناشئة عن 

قّدمت التقرير إلى هيئة التنظيم أن  سبق لها أنبأنه في إطار العالقة الرقابية، يتعين على الشركات التي 
رفاق كتاب إمنفصلة، يجب  مراجعة ولغايات التوضيح، في حال القيام بعملية .بتحميل المستند مجددا  تقوم 

 ".   اإلقرار -( 1)الملحق التقرير و"نتائج إلى نتائج العملية تعريفي يشرح أهمية دمج 

ً والتزام شكل ال(، يتعين على كافة التقارير تحديد الفرد/الطرف الذي أجرى المراجعة المستقلة ب4) بالفقرة ا
 مناسب، بما في ذلك االسم والمنصب أو المسّمى الوظيفي والدور.ال
 

 تقديمال طريقة
 .كترونيالا برنامج التقاريريجب تقديم التقارير عبر 

 
 التواصل

 .  aml@qfcra.comعلى البريد االلكتروني  األسئلةإرسال  ىرجيالموضوع أعاله، شأن الستفسار بل
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 اإلقرار – (1)الملحق 
 من قبل المراجع( تتم تعبئة الملحق)
 

 ع المستقل  اسم المراج  
ى الوظيفي ودور الُمراجع )في حال إجراء المراجعة داخليا (  المسم 

ى الوظيفي واسم الشركة )في حال إجراء المراجعة من قبل شركة خارجية(  المسم 
 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ع في مجالمهارات ومعارف وخبرات الُمراج  

 عاستقاللية الُمراج   التأكيد على
 بالمراجعة المستقلة صالدليل اإلرشادي الخاأحكام  مراعاةالتأكيد على 

 تاريخ بدء المراجعة
 المراجعة  اختتامتاريخ 
 نجاز تقرير المراجعة المستقلة وتقديمه إلى اإلدارة العليا في الشركةإتاريخ 

 
 ع المستقلن الُمراج  إقرار م

ً للق ه( بموجبمسّماه الوظيفيأؤّكد )اسم الُمراجع المستقل و  واعدعلى إجراء المراجعة المستقلة وفقا
أن هيئة التنظيم . وأدرك المراجعة تّمت بها(. كما أؤكد على االستقاللية التي 5( و)4()د(، و)3)( 2.1.1)
االلتزام بقواعد مكافحة غسل  بتقييممنها الجزء الخاص المراجعة وتحديداً هذه على  عتمد في تقييمهاست

بّينة القصور والتوصيات ونقاط العمل ذات الصلة الممكامن والفحص األموال وتمويل اإلرهاب، ونتائج 
 في التقرير.

 
 عتوقيع الُمراج  

 التاريخ
 
 

 مالحظة هامة
إن  ند التواصل مع هيئة التنظيم. ع 2005القواعد العامة لعام  يجب االط الع على األحكام ذات الصلة في

لة أو مخادعة إلى هيئة التنظيم عن قصد أو بدون قصد أو إخفاء المعلومات تقديم معلومات خاطئة أو مضل  
( من أنظمة الخدمات المالية 84للمادة ) عتبر مخالفة  يُ ، خداعالتضليل أو الما قد يؤدي إلى في عنها 

  عن مركز قطر للمال.الصادرة 
 

 

 


