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 األنشطة المنظمة –القسم األول: األحكام العامة 
 

بين أنشطة  الفرقتوضيح إلى  للشركات القائمة في مركز قطر للماليهدف إطار عمل المكاتب التمثيلية 
لعام الصادرة عن مركز قطر للمال في قواعد المكاتب التمثيلية  ةمبيّنالالمكاتب التمثيلية المسموح بها )

يتولّى  األعمال واالستشارات، حيثالخاصة بترتيبات  تلكاألنشطة المنظمة، تحديداً غيرها من ( و2020
 العمالء.بطة بالمرتعموماً معالجة األنشطة  للشركة الرئيسيقّر الم
 

ترتيب أو تقديم المشورة حول الصفقات   تشغيل المكتب التمثيلي 
 يةاالئتمان الخطوطاالستثمارية أو 

  تقديم المعلومات )من دون تقديم
المشورة( حول الخدمات المالية 

 قرّ والمنتجات التي يقّدمها الم
في حال كانت للشركة الرئيسي 

 المعلومات عامة بطبيعتها.
 

  قرّ كنقطة اتصال بين المالعمل 
 .ءعمالالالرئيسي و

 

  إجراء األبحاث حول السوق أو
 دراسات الجدوى.

 

  اتجاهات ب المقّر الرئيسيإبالغ
األعمال والفرص والتطورات في 

 قطر.

  أو تقديم  يهاإجراء الترتيبات أو الموافقة عل
شخص آخر يقوم ببيع لصالح المشورة 

استثمار أو شرائه أو االشتراك أو 
 االكتتاب أو استخدام االئتمان.

 
ال يقوم الشخص بتنفيذ نشاط محدد يتعلق : االسثئناء

من  فقط ئتمانيةالبترتيب الصفقات االستثمارية أو ا
 أحد األطرافمكن تالتي  الوسائطخالل تقديم 

 التواصل مع األطراف األخرى.ببالمعاملة  ةالمعني
 

الصحف، أو : يُستثنى تقديم المشورة في االستثناء
أخرى من النشاط  دورية المجالت أو أي منشورات

تقديم المشورة حول االستثمارات بشرط بالمحدد 
  عامة أال يكون الهدف األساسي للمنشور أو الخدمة

في ذلك أي إعالنات أو مواد ترويجية أخرى  )بما
تتضمنها( هو تقديم المشورة حول االستثمارات أو 

صفقات االستثمارية، تمكين شخص ما من ترتيب ال
 أو إبرام عقود التأمين أو تنفيذها.

 
 تشمل أنشطة المكتب التمثيلي ما يلي: العلى سبيل المثال، 

 أنشطة فتح الحسابات 

 طلب الودائع أو استالمها 

 منح القروض 

 تقّصي الحقائق وتقييم االستدامة 

 إعداد الكمبياالت أو قبولها أو المصادقة عليها أو حسمها 

   إنشاء خطابات االعتماد 

 أو إنجازها "إعرف عميلك" إجراءات اتخاذ 

 التعامل في األوراق المالية أو منتجات المشتقات 

  شروط األعمال التوقيع على 

 معالجة الشكاوى و/أو حل المنازعات في ما يتعلق بأعمال الخدمات المالية المنفّذة في قطر 

 مواصفات التي تحتوي على خدمات المحددة بطبيعتها، أي تقديم المستندات الخاصة بالمنتجات أو ال
 معايير المخاطر، إلخ.وألخيرة، األداء ا وتحديداً بياناتالمنتجات والخدمات 
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األعمال والتعامل  المتطلبات الرقابية حول كيفية تنفيذ 2018تعالج قواعد حماية العميل والمستثمر لعام 

هذه القواعد من الشركات  قتضي. وتبالعمل في مركز قطر للماللها مصّرح ال اتشركال مع العميل من قبل
 معالجة المسائل التالية:

 كيفية إعالن الشركة عن عمالئها المحتملين والقائمين 

  التي تقّدمهاكشف الشركة عن وضعها الرقابي والمنتجات والخدمات كيفية 

 كيفية جمع المعلومات حول العميل 

 ( في ما المكتب التمثيليالواردة في القواعد الخاصة بمة )غير األنشطة كيفية تنفيذ األنشطة المنظ
 يتعلق بالعميل

 كيفية التعامل مع العميل بعد تنفيذ األنشطة المنظمة 

ال يطبّق إطار عمل المكاتب التمثيلية تحديداً قواعد حماية العميل والمستثمر ألنها ال تتيح للشركات التابعة 
هذه على  بجيتوللمكاتب التمثيلية مزاولة األعمال مع العمالء بالطريقة التي تحددها هذه القواعد. وال 

ن في قواعد حماية العميل والمستثمر. وفي الشركات إنشاء عالقة عمل رقابية مع العميل على النحو المبيّ 
 مكتباً تمثيلياً.  ال تعتبر هذه القواعد، فهي بالتالي  تنطبق عليهاحال قامت الشركة بتنفيذ أنشطة 
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 الترويج واإلفصاحأنشطة و األعمال القسم الثاني: مزاولة
 

أو العضو والعمالء الفعليين أو المحتملين لدى  المقّر الرئيسييعمل المكتب التمثيلي "كوسيلة اتصال بين 
[ من قواعد المكاتب التمثيلية. وترى هيئة (1()ب()2)1.1.5البند أو العضو في قطر" ] المقّر الرئيسي

يشّكل حالة غير عادية أو  المقّر الرئيسيتواصل المكتب التمثيلي مع العمالء بالنيابة عن  التنظيم أنّ 
االتصال األولية للعميل  محطة، ال المكتب التمثيلي، للشركة المقّر الرئيسين يكون استثنائية. ومن المهم أ

 وأن يكون العميل على علم بذلك.
 المقّر الرئيسيومع سهولة استخدام وسائل التواصل االلكترونية، سيكون من غير المعقول أن يتطلب 

 مساعدة المكتب التمثيلي في تواصله وتعامالته مع العمالء أو أن يحتاج العميل إلى مساعدة المكتب التمثيلي
 .بهذا الشأن

 
 من قبل العمالءتقديم المستندات الخاصة بسئلة األ

 المكتب التمثيلي؟ لدى المقّر الرئيسيالموّجهة إلى هل يجوز للعميل تقديم مستنداته 
 .المقّر الرئيسيالمكاتب التمثيلية العمل كنقطة اتصال بين العميل ونعم. تتيح قواعد 

 
، هل يجوز للمكتب التمثيلي المقّر الرئيسيإذا أراد العميل مسح المستندات إلرسال نسخة إلكترونية إلى 

 المساعدة في ذلك؟
 نعم.
 

اإلطالع على المستندات  تما يثبمن العميل تقديم نسخ مصّدقة من المستندات أو  المقّر الرئيسيإذا طلب 
 األصلية، هل يجوز أن يصادق المكتب التمثيلي على ذلك؟

لمكتب التمثيلي ل وزطلع على المستندات. وال يجاأن المكتب التمثيلي قد طلب شهادة مباشرة بنعم، في حال 
 االستثمارية.المساعدة في المسائل األكثر تعقيداً مثل مهام العميل التي يمكن أن تشمل ترتيب الصفقات 

 
 ها، إلخ؟كتمالهل يجوز للمكتب التمثيلي مراجعة المستندات للتأّكد من ا

 القيام بذلك، إذ ال يتعين على المكتب التمثيلي التدّخل في معامالت العميل. المقّر الرئيسيال. يجب على ك
 

 ؟يسيالمقّر الرئهل يجوز للمكتب التمثيلي مساعدة العميل في ملء المستندات الخاصة ب
 لمساعدته في ذلك. المقّر الرئيسيال. يجب على المكتب التمثيلي إحالة العميل إلى الشخص المناسب في ك
 

 هل يجوز للمكتب التمثيلي جمع المستندات ذات الصلة من العميل؟
 المستندات.جمع كافة اإلرشادات المشار إليها أعاله في ما يتعلق ب يجب اتّباع

 
الرابع من األسئلة المتكررة في حال كان مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال مقيماً الرجاء مراجعة القسم 

 في قطر.
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المكاتب  وجوب امتناع، على (2.2.3)نّص بعض قواعد المكاتب التمثيلية، على سبيل المثال القاعدة ي
في  ترويج منتجاتها أو خدماتها إال إذا كانت "منتجات محددة" أو "أنشطة محددة". إال أنه عن التمثيلية

ً  في ما، "منتجات أو خدمات محددة"ال يُسمح للمكاتب التمثيلية ترويج  الوقت نفسه في  يشّكل تناقضا
 .المتطلبات

إلى القسمين الثاني والثالث تشّكل إشارة المبيّنة في القواعد محددة"، النشطة األمحددة" أو "المنتجات ال" إن
أنواع المنتجات واألنشطة التي يجوز أن تزاولها  انيعّدد نذيل( من أنظمة الخدمات المالية، ال3من الجدول )
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال. الخاضعة لرقابةالشركات 

 
 متّصلة ببعض هذه األنشطةيجوز أن تكون المنتجات والخدمات التي يقوم بترويجها المكتب التمثيلي 

 الواردة في أنظمة الخدمات المالية، على أن تكون ذات طبيعة عامة.
 

ال يُسمح للشركة التي ال تزاول الخدمات المالية، كشركات البناء مثالً، أن يكون لها مكتب تمثيلي في مركز 
 الخدمات المالية.قطر للمال لعدم ارتباط أنشطتها بالمنتجات واألنشطة المحددة في أنظمة 

 
 التواصل مع العمالء ب الخاصةسئلة األ

والعميل  المقّر الرئيسيالمكتب التمثيلي في الرسائل االلكترونية المتبادلة بين  هل يجوز إرسال نسخة إلى
 في قطر؟

لمكتب التمثيلي البدء في المناقشة أو اإلضافة إليها في حالة تقديم منتجات أو خدمات ل يجوزنعم، غير أنه ال 
 أنشطة منظمة لترتيب العمليات أو تقديم المشورة. على أنهامحددة أو معلومات يمكن تفسيرها مثالً 

 
 ؟المقّر الرئيسيهل يجوز للمكتب التمثيلي االتصال أو التواصل مع العميل بطلب من 

مع  المقّر الرئيسيفي حاالت غير عادية، على أن يتواصل يتم ذلك ترى أن هيئة التنظيم  أن نعم، إال
 العميل مباشرة.

 
يجب فنفسه على أنه كذلك.  قّدمنقطة االتصال الرئيسية للعميل أو أن يأن يشّكل لمكتب التمثيلي ل يجوزال 

 .المقّر الرئيسيفي  ساسيةلعمالء نقطة اتصال أل أن يكون
 

هل يجوز للمكتب التمثيلي إرسال األسئلة أو الطلبات الموّجهة من العمالء إلى األشخاص المعنيين في 
 ؟المقّر الرئيسي

اتصال. إال أنه يتعين على العمالء أن يكونوا على علم وسيلة نعم، فقط إذا كان المكتب التمثيلي يعمل ك
، وال يجب أن يعّرف المكتب المقّر الرئيسيدائماً بأن المكتب التمثيلي ليس نقطة االتصال األساسية مع 

 التمثيلي عن نفسه أنه كذلك.
 

 ؟المقّر الرئيسيعمالء  لصالحالعملة المحلية بحسابات  حفظهل يجوز للمكتب التمثيلي 
تلبية مصاريفها التشغيلية. وال الهادفة إلى الحسابات حفظ فقط للمكتب التمثيلي  (3.1.5)ال. تتيح القاعدة ك

 األموال التي تعود ألشخاص خارج مجموعة المكتب التمثيلي.حفظ يجوز للمكاتب التمثيلية 
 

المكتب التمثيلي  في قطر للقاء عميل ما، هل يجوز لشخص من المقّر الرئيسيفي حال تواجد أشخاص من 
 مرافقته؟

نعم، ولكن في حال حضر شخص من المكتب التمثيلي اجتماعات مع العمالء، يجب التوضيح بأن األفراد 
مع العميل. ويجوز أن يحضر ممثلون عن  األشخاص الموكلون بالتعاملهم  المقّر الرئيسيالعاملين في 

الخاصة قواعد تلك المبيّنة في التنفيذ األنشطة المنظمة غير  فيالمشاركة  همالمكتب التمثيلي، ولكن ال يمكن
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محددة وتقديم الخدمات المنتجات والترتيب ومنها أنشطة ، الصادرة عن مركز قطر للمال المكاتب التمثيليةب
تولّي كافة  المقّر الرئيسيالمشورة حولها أو تقديم المعلومات بشأنها. ويتعيّن على الموظفين العاملين في 

 محددة أو تقديم المشورة حولها.الخدمات المنتجات والمراسالت الخاصة بترتيب ال
 

المقّر بالترجمة؟ على سبيل المثال، العمل كمترجم بين  المقّر الرئيسيهل يجوز للمكتب التمثيلي مساعدة 
 الرئيسيالمقّر والعميل في االجتماعات، أو ترجمة المستندات أو المراسالت األخرى بين  الرئيسي
 والعميل؟

 بشأننعم، ولكن يجب أن يكون المكتب التمثيلي على علم بالقيود المتعلقة بالمشاركة في معامالت العميل 
 لعمالء.مع ا ساسيةنقطة االتصال األ بأنه ليسأو تقديم المشورة أو  األنشطةترتيب 

 
اللغة التي يستخدمها  لمقّر الرئيسياتقّر هيئة التنظيم بأنه من الممكن أال يتقن الموظفون العاملون لدى 

العميل في قطر، لذلك يجوز للمكتب التمثيلي تقديم المساعدة. وقد تنشأ بعض المخاوف من أنه في حال 
يعمل يصبح المكتب التمثيلي قد ، المقّر الرئيسياستمّر المكتب التمثيلي في العمل كمترجم بين العميل و

 نقطة االتصال األولية مع العميل. كبصفة أساسية 
 
. وقد يشمل ذلك المقّر الرئيسيلمكتب التمثيلي القيام بأعمال الترجمة من وقت آلخر بين العمالء ووز ليج

والعميل، ولكن يجب التوضيح بأن ممثل  المقّر الرئيسيحضور االجتماعات بين الموظفين العاملين في 
النظر في حل طويل األمد  المقّر الرئيسيمة فقط. ويتعين على المكتب التمثيلي موجود لغايات الترج

الترجمة للعمالء في تلبية حاجات للمسائل المتعلقة بالترجمة وليس االعتماد فقط على المكتب التمثيلي ل
 قطر.

 
لي، هل يجوز للمكتب التمثيلي تقديم المعلومات التي قد تساعد تحديداً العميل في معامالته مع المكتب التمثي

 ؟المقّر الرئيسيمثل رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص ب
هذه وتيرة نعم، إذ أن هذه المعلومات ليست محددة بمنتج أو خدمة. إال أن هيئة التنظيم تتوقع أن تكون 

أنه للحصول على هذه المعلومات. كما  المقّر الرئيسيألنه يُفترض بالعميل التواصل مع  محدودةالطلبات 
 لمكتب التمثيلي تقديم المعلومات حول منتجات أو خدمات مالية محددة.وز لال يج

 
 الترويج 

بأنه يجوز  الصادرة عن مركز قطر للمال المكاتب التمثيليةب الخاصة قواعدالمن  (1.1.5)يحّدد البند 
 للمكتب التمثيلي تقديم المعلومات في ما يتعلق بالخدمات أو المنتجات المالية للشركة إذا كانت المعلومات 

 عامة بطبيعتها.
 

)دراسة عن السوق العام أو المخاطر، بحوث حول  عامة"المعلومات ال" توّضح طبيعةتقّدم القواعد أمثلة 
لى المكتب التمثيلي التنبّه إلى عدم تسويق منتجات أو خدمات االستثمار، ونشرات معّممة(. ويتعين ع

 محددة.
 

 حول األنشطة الترويجية المقبولةأمثلة 

  معلومات عامةب ظاهراً ومرفقاً  شعار الشركةيكون  فعالية، يجب أنرعاية إذا أرادت الشركة ،
 مجموعة واسعة من منتجات يقّدم  XYZ"بنك أو "، المشاريعتمويل يقّدم خدمات  XYZ: "بنك مثالً 

 التقاعد."
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  تستند إلى وقائع مثبتة، مثالً  ضم معلومات عامة عن الشركةتمواد تسويقية يجوز للشركة توزيع :
من  XYZبنك  إنّ "أو من قبل ]وكالة التصنيف االئتماني["،  +Aبفئة  XYZبنك  تّم تصنيف"

 "من حيث... أكبر البنوك في ]البلد[
 

  يضم بنك الشركةخدمات عامة حول معلومات" :XYZ  فريق عمل ذات خبرة متخصصة في
 عة النطاق في مجال النفط والغاز".الواسمشاريع ال كبيرة من مويل مجموعةتمجال 

 

 إال أنه للزوارالحصول على نسخ منها  التمثيليمكتب لل جوزفي ما يتعلق بالنشرات المعممة، ي ،
 عن محتوىد على الجمهور. وإذا سُئل المكتب التمثيلي لمكتب التمثيلي توزيع هذه المواوز لال يج

 .المقّر الرئيسيالنشرات، يتعين عليه إحالة الشخص إلى 
 

 حول األنشطة الترويجية غير المقبولةأمثلة 
 

  معلومات محددة عن منتج أو خدمة الستقطاب العمالء: "يقّدم بنك ال يجوز نشرXYZ  ًقروضا
 %."4.5بنسب منخفضة تصل إلى  للشركات

 

  في بنك ذكر منتجات محددة: "نقّدم ال يجوزXYZ  نوعين مختلفين من خطط االّدخار الخاصة
 "والمكافآت الثروةاّدخاربالتقاعد: 

 

  األرقام أو الرسوم البيانية: "بنك ب المثبتداء األإبراز المواد التسويقية التي تشملXYZ  يتجاوز
 ."2020% في العام 10بة المعّدل القياسي بنس

 

  معلومات عامة حول النشرات: ال يستطيع المكتب التمثيلي توزيع أو مناقشة تفاصيل النشرة أو
في أي حال من األحوال. ويمكن للمكتب التمثيلي  ي طرفمحتواها أو وصفها على أنها مناسبة أل

 تقديم نسخ من النشرات المعممة بناًء على الطلب.
 

 التمثيلي التواجد على وسائل التواصل االجتماعي؟هل يجوز للمكتب 
حسابات على وسائل التواصل الاستخدام  مراعاة وجوب عدمنعم، غير أنه يتعين على المكتب التمثيلي 

االجتماعي لإلعالن عن منتجات أو خدمات مالية محددة، ويشمل ذلك إرسال إعالنات من أطراف ثالثة 
 مجموعة قد تشمل معلومات حول منتجات أو خدمات مالية محددة.أو ال المقّر الرئيسيذات الصلة ب

 
أشخاص إلى ، المقيمين في بلد المنشأ مثالً ، المقّر الرئيسيهل يجوز للمكتب التمثيلي التعريف بعمالء 

 موجودين في قطر إلجراء مناقشات حول التبادل التجاري أو األعمال التجارية؟
ً منظماً.  .نعم لمكتب التمثيلي تسويق منتجات ل إال أنه ال يجوزال يعتبر تقديم طرفين لهذه الغاية نشاطا

 عملية التعريف.عند القيام ب المقّر الرئيسيوخدمات محددة خاصة ب
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، والمسائل األشخاص المفّوضون بمهام محّددةة )دوائر االختصاص، ياإلدارالشؤون : الثالثالقسم 
 اإلدارية األخرى(   

  
ً  هل يجوز للفرد الذي يقوم بأداء وظيفة تنفيذية عليا أن يكون  مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال؟ أيضا

يجب أن يكون مسؤول اإلبالغ عن غسل االموال مستقالً عن األفراد المسؤولين عن ترويج المنتجات  .الك
 التمثيلي.لمكتب ا القائمة فيواألنشطة األخرى 

 
دائرة اختصاص بلد/مقّدم الطلب من  قدوممن قواعد المكاتب التمثيلية إلى وجوب  (3.1.1)يشير البند 

 ً ً رقابيا دوائر البلدان/مركز قطر للمال. ما هي النظام المطبق في إلى حّد كبير"  يشابه" تقّدم نظاما
 بهذه الدوائر؟ئحة نشر هيئة التنظيم أي الت؟ هل لمعنية في هذا اإلطاراالختصاص ا

منها لكثرة تقييم كل ب الكفيلة الموارد لعدم توافر، الدوائرالبلدان/بهذه  هيئة التنظيم أي الئحة  تقّدمال .الك
في دائرة االختصاص نفسها.  واحدةقابية ة رجهألكثر من  وخضوعهاالكيانات  اختالف أنواعو عددها

ي في مركز مكتب تمثيل إنشاءدائرة اختصاص محددة اهتماماً بعندما يُبدي مقّدم الطلب من  ويتم التقييم
 .قطر للمال

 
عضوية البلد/الدائرة في المنظمات العالمية عامةً، تراجع هيئة التنظيم  إحدى دوائر االختصاصعند تقييم 
مصرفية، لجنة بازل للرقابة ال الصادرة عنلمعايير الرقابية، مثل تلك مختلف ال عامة هاامتثالمدى والمعنية 

، والهيئة الدولية للمشرفين على التأمين، والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية، ومجموعة العمل المالي
 .المعني االختصاصالمطبّقة في لقوانين واألنظمة لهيئة التنظيم أيضاً االّطالع على اجوز يووغيرها. 

 
 ؟يتمثيلالمكتب الما هي رسوم إنشاء 
طبّق الرسوم على الطلبات المقّدمة إلنشاء مكاتب تمثيلية، إال أنها تُ رسماً  إلى حينهلم تحّدد هيئة التنظيم 

 500 المحددة بمبلغاألفراد المعتمدين، واألشخاص المفّوضين بمهام محّددة/على طلبات المفروضة عادة 
شخصين مفّوضين بمهام على لتنظيم هيئة اموافقة كما تقتضي المتطلبات . الواحد طلبلدوالر أمريكي ل

الوظيفة التنفيذية العليا ووظيفة مسؤول اإلبالغ عن غسل وهما يشغالن لمكتب التمثيلي )دى ال محددة
 األموال(.   

 
اضطّرت في حال ، رسوم إضافية على المكتب التمثيلي )بحسب القواعد العامة( فرضويجوز لهيئة التنظيم 

المكتب التمثيلي أو اإلشراف على الشركة أو إلنشاء الطلب المقدم  معالجة إلى تكبّد تكاليف إضافية في
 . األشخاص المفّوضين، وذلك بحسب ما تقتضيه كل حالة

 
 ؟ةتب التمثيلياعلى المك ةم سنويورس تفرضهل 

ً سنويورسإلى حينه لم تحّدد هيئة التنظيم  طبّق الرسوم إال أنها تُ . ةتب التمثيلياعلى المكتفرض  ةما
 500 المحددة بمبلغاألفراد المعتمدين، واألشخاص المفّوضين بمهام محّددة/على طلبات المفروضة عادة 
 في السنة. الواحد طلبلدوالر أمريكي ل

 
هل يجوز للشخص الذي يقوم بأداء وظيفة تنفيذية عليا أو موظف آخر من المكتب التمثيلي العمل أيضاً 

 لصالح شركات خدمات مالية أخرى؟
أو تولّي المسؤوليات اليومية  اءأو مدر ينجوز للموظفين العاملين في المكتب التمثيلي العمل كموظفال ي

المكاتب ب الخاصة قواعدالمن  (3.1.6)و (2.2.6)ن يألي شركة مالية أخرى تعمل في قطر. )راجع البند
 التمثيلية. 
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 القسم الرابع: مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 

 الصادرة عن مركز قطر للمال المكاتب التمثيليةب الخاصة قواعداليشير القسم الخامس من مالحظة هامة: 
قواعد الإلى إعفاء المكتب التمثيلي من قواعد مكافحة غسل األموال المفصلة الصادرة عن هيئة التنظيم )

األموال وتمويل اإلرهاب لعام قواعد مكافحة غسل  و ،اإلرهابوتمويل  مكافحة غسل األموالالعامة ل
تطبيق ، في حين ال يُعفى المكتب التمثيلي من المطبقة في مركز قطر للمال )ألعمال التأمين العام( 2012

ؤولياته تلبيةً لمسواألنظمة ذات الصلة، وتمويل اإلرهاب المطبق في دولة قطر قانون مكافحة غسل األموال 
 بموجب التشريعات السائدة في الدولة.

 
عمالء أو معالجة معامالت العمالء، ال بناء شبكة منالتي ال تستوجب من المكتب التمثيلي  تفي الحاال

 ؟يةمكاتب التمثيلاللماذا يُطبّق قانون مكافحة غسل األموال على 
العميل أو واسع النطاق ويتجاوز النواحي المتعّلقة ب قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إن

اإلبالغ عن أي نشاط مشبوه متصل بغسل األموال  الخاضعة للرقابةالجهة  من حيث يقتضي ،المعاملة
تدفع الجهة  أسباب معقولةلتنفيذ العمليات المشبوهة، أو  محاوالتالذي قد يشمل ووتمويل اإلرهاب، 

 .تشكيك بعمليات مشبوهةلالمعنية إلى ا
 
أّن احتماالت االشتباه خالل الفترة التسويقية العامة يم هيئة التنظ رىالمكتب التمثيلي، ت عمل طبيعةنظراً لو

نشوء  عندرير بالعمليات المشبوهة اتقالتقديم  ذلك ال ينهي المكتب عن ضرورة  . غير أنقد تكون محدودة
 اشتباه. حالة أي 
 
وظيفة مسؤول اإلبالغ عن الخاصة بمتطلبات الوتطبيق قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ب

التأكيد على قيام المكاتب  ، تحرص هيئة التنظيم علىةتب التمثيلياعلى المكغسل األموال وتمويل اإلرهاب 
مكافحة  لناحية والمناسب في ما يخّص العمالء الفحص واإلشراف المستمر إجراءات التمثيلية بتطبيق

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 

يكون مسؤول اإلبالغ عن غسل  الخاصة بالمكاتب التمثيلية بمركز قطر للمال على جواز أنتنّص القواعد 
 ؟ في هذا اإلطار ، ما توقعات هيئة التنظيمفي الدولة األموال وتمويل اإلرهاب مقيماً أو غير مقيم

إلبالغ عن مسؤول اعدم ضرورة إقامة أنشطة المكتب التمثيلي، ترى هيئة التنظيم عامةً  نظراً لمحدودية
أن يتحمل المكتب التمثيلي نفقات إقامة مسؤول  ، حيث يستبعدغسل األموال وتمويل اإلرهاب في قطر

معامالت العمالء، أو ترتيب األنشطة أو تقديم المشورة  عالجأن المكتب ال يفي قطر، نظراً إلى اإلبالغ 
 بشأنها أو أي أنشطة مشابهة.

 
 تنفيذية عليا؟ائف ن غسل األموال وظهل يجوز أن يتولّى مسؤول اإلبالغ ع

 من هذه األسئلة المتكررة.الثالث الرجاء مراجعة القسم 
 

هل يجوز للمكتب التمثيلي جمع كافة المستندات ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من 
 العميل؟

 ستندات.من هذه األسئلة المتكررة حول مناقشة الم الثانينعم. الرجاء مراجعة القسم 
 

مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  يهافالحاالت التي يكون يُستثنى من النقاط المشار إليها في القسم الثاني 
ً في قطر،  إعرف "جمع المستندات الخاصة بإجراءات حيث يتولّى بنفسه التابع للمكتب التمثيلي مقيما
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ويجوز لموظف اإلبالغ جمع كافة . وتمويل اإلرهاب كجزء من عملية مكافحة غسل األموال "عميلك
 .المتّبعةجراءات اإلمكافحة من وجهة نظر العمالء ومراجعتها بحسب الالمستندات المطلوبة الخاصة ب

 
خالل تواصله مع  ، وتبيّن للمقّر الرئيسيالمقّر الرئيسيإلى  بإحالة عميلالمكتب التمثيلي  في حال قام

ي، الذي يقّرر مكتب التمثيللدى المسؤول اإلبالغ عن غسل األموال بذلك  فأخطر، ما يثير الشبهات العميل
القطرية أو إلى  تقرير إلى وحدة المعلومات الماليةبدوره إعداد تقرير بالعملية المشبوهة. هل يتّم تقديم ال

 ؟المقّر الرئيسيالتي يتبع لها ختصاص االدائرة في البلد/  الوحدة القائمة
 

مع العميل. ويُرَسل تقرير مهمة التعامل  المقّر الرئيسي بل تعود إلى، العمالءبالمكتب التمثيلي  عنىال يُ 
بالمقام  المقّر الرئيسيدائرة اختصاص بلد/في المختّصة العمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية 

رفع ضرورة  ، يجب النظر فييةاألولتسويق الأي اشتباه خالل عملية تبيّن ما يثير  حال ولكن في .األول
. الرجاء مراجعة اإلرشادات الخاصة بوحدة يةقطرالالمشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية ة العمليبتقرير 

 .يةقطرالالمعلومات المالية 
 

المكتب التمثيلي، يجب على مسؤول  لدى المطبقةفي إطار اإلجراءات الخاصة بمكافحة غسل األموال 
يتعين كان ما إذا  المعّدة جراءاتاإلسيناريوهات عدة، على أن تشمل  مراعاةاإلبالغ عن غسل األموال 

ويحوز أن تراعي . يتّم ذلك وفي أي مرحلة يةقطرالوحدة المعلومات المالية حاالت االشتباه إلى إبالغ 
لسرية خاصة بابعض دوائر االختصاص متطلبات قد يقتضي مثالً،  .العوامل الخارجيةاالجراءات عدداً من 

بالنظر  المقّر الرئيسييقوم  فمن الضروري أنختصاص. االدائرتي  البلدين/ فيرفع التقارير المماثلة تعيق 
 جراءات. اإلفي هذه العوامل عند إعداد 

 
مسؤول اإلبالغ عن غسل  إخطارتّم ص واشخأحد األشبهات حول  المكتب التمثيليفي حال تولّدت لدى 

 ؟القطريةإلى وحدة المعلومات المالية  عملية المشبوهةالب، هل يجب رفع تقرير بالشبهة األموال
 

قانون مكافحة غسل األموال تطبيق أحكام عليه يتوجب قطر وقائماً في نعم، يعتبر المكتب التمثيلي كياناً 
الحاالت ختلف ت. وطبّقةاألنظمة المالمبيّنة في متطلبات اإلبالغ إلى  ، إضافةوتمويل اإلرهاب في دولة قطر

، يكون االشتباه أعاله لحالةاأنه في  حيثالمثل المذكور أعاله،  المشار إليها هنا عن الحاالت المذكورة في
 المكتب التمثيلي.بينما يكون االشتباه صادراً عن ، المقّر الرئيسيصادراً عن 

  



    

11 
 

 
 القسم الخامس: عدم تطبيق قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال 

 
أنظمة وقواعد أخرى  من، هل الصادرة عن مركو قطر للمال المكاتب التمثيليةب الخاصة قواعدالإلى جانب 

 على المكاتب التمثيلية؟ ليست موجبة التطبيقصادرة عن مركز قطر للمال 
أنظمة مركز قطر للمال )على سبيل المثال، أنظمة الخدمات  تطبيق يُعفى المكتب التمثيلي منال ال. ك

والمطبّقة في في دولة قطر الصادرة عفى من القوانين يُ أنظمة حماية البيانات، وغيرها(، وال والمالية، 
القسم الخامس  وينصّ  .)مثل التشريعات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب(مركز قطر للمال 

ى إعفاء المكاتب التمثيلية في عل والصادرة عن مركز قطر للمال المكاتب التمثيليةخاصة بالقواعد المن 
 .2005بعض الحاالت من أحكام محددة في قواعد هيئة التنظيم، كالقواعد العامة لعام 

 
د القسم الخامس من قواع باع أي قوانين وأنظمة وقواعد مطبّقة ما لم يستثن  يجب على المكتب التمثيلي اتّ و

 المكاتب التمثيلية ذلك صراحةً. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


