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لمعالجة حاالت القصور الرئيسية المرتبطة بالتوصـيات التـي   دولة قطر لتدابير التي اتخذتها يشتمل هذا التقرير على لمحة عامة عن ا

يشير التقدم الملحوظ إلى أنه تم اتخاذ إجراء كاف . منذ تاريخ التقييم األخير" ملتزمة جزئياً"أو " غير ملتزمة"حصلت بشأنها على درجة 

والخاصة األولى، الخاصة  ٤٠، ٣٥، ٢٣، ١٣، ١٠، ٥، ١المرتبطة بالتوصيات  لمعالجة حاالت القصور الرئيسية تلك، وبخاصة، تلك

وتجدر مالحظة أن درجة االلتزام األصلية لم تتأثر بالتقدم الالحـق الـذي    .الثانية، الخاصة الثالثة، الخاصة الرابعة والخاصة الخامسة

  .أحرزته الدولة

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ال يجوز القيام بإعادة إصدار هذا . جميع الحقوق محفوظة. مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٢٠١٢© 

أو ترجمتـه أو  ويمكن الحصول على إذن بإعادة إصدار هذا المستند . دون الحصول على إذن مسبقأو ترجمته أو نشره المستند 

  ).info@menafatf.org: عنوان البريد اإللكتروني(من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نشره 



 تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر 
 

 ٣٠من  ١صفحة 
 

  لدولة قطر الرابعتقرير المتابعة 

  طلب االنتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

  
  مقدمة  . أ

ونتيجة لما جـاء فـي هـذا    . م٢٠٠٨أبريل  ٩في تقرير التقييم المشترك لدولة قطر  االجتماع العام السابعاعتمد  .١

ت قطر تقريـر المتابعـة   وقدم. قطر تحت المتابعة العادية وفقاً لورقة إجراءات عملية التقييم المشتركالتقرير، كانت 

أما تقرير المتابعة الثالث فقد قدمته قطر في نوفمبر . م٢٠١٠م وتقرير المتابعة الثاني في نوفمبر ٢٠١٠األول في مايو 

م إلى االجتماع العام السابق وأعربت حينها عن تطلعها إلى أن ينظر اإلجتماع العام في رغبتها في الخروج من ٢٠١١

ـ وقد قرر االجتماع العام مناقشة طلب انتقال قطر من عمليـة المتاب . ية إلى التحديث كل عامينعملية المتابعة العاد ة ع

 .العادية إلى التحديث كل عامين خالل االجتماع العام الحالي
 
نـوفمبر  (يستند هذا التقرير على إجراءات الخروج من عملية المتابعة المعتمدة خالل االجتماع العام الثاني عشـر   .٢

 ١تفصيلياً وتحليلياً عن التدابير المتخذة من قبل قطر فيمـا يتعلـق بالتوصـيات األساسـية     وصفاً، ويتضمن )م٢٠١٠

يتضمن التقرير أيضـاً وصـفاً وتحلـيالً    . ير التقييم المشتركالمصنفة غير ملتزمة وملتزمة جزئياً في تقر ٢والرئيسية

الئحة بأهم القوانين والمسـتندات   ١ونورد في الملحق رقم . للتوصيات األخرى المصنفة ملتزمة جزئياً أو غير ملتزمة

ينظر االجتماع العام في إخراج تتطلب اإلجراءات أن . المتعلقة بنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في قطر

نظام فعال لمكافحة غسـل األمـوال    -حسب ما يراه اإلجتماع العام  -الدولة من عملية المتابعة العادية إذا كان لديها 

ملتزمة إلى "أو " ملتزمة"بدرجة تقابل درجة األساسية والرئيسية وتمويل اإلرهاب يكون قد مكنها من تطبيق التوصيات 

  .األخذ في االعتبار أنه لن يتم تعديل درجات االلتزام األصليةمع " حد كبير

  

 :توصية ٣٧ بمجموعوغير ملتزمة  جزئياً تم تصنيف قطر ملتزمة .٣

  

  ملتزمة جزئياً أو غير ملتزمةالتوصيات األساسية المصنفة

 ٤، خ٢، خ١،٥،١٠،١٣

  التوصيات الرئيسية المصنفة ملتزمة جزئياً أو غير ملتزمة

 ٥، خ٣، خ١خ،٢٣،٣٥،٤٠

 توصيات أخرى مصنفة ملتزمة جزئياً

٣٧، ٣٤، ٣٠، ٨،١١،١٥،١٨،٢٠،٢٢،٢٤،٢٥،٢٧،٢٩ ،

  ٦، خ٣٨

 توصيات أخرى مصنفة غير ملتزمة

 ٩، خ٧، خ٦،٧،٩،١٢،١٦،١٧،٢١،٣٢

  

                                                 
 .٤،خ٢، خ١٣، ١٠، ٥، ١: التوصيات األساسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي ١
 .٥، خ٣،خ١، خ٤٠، ٣٦، ٣٥، ٢٦، ٢٣، ٤، ٣: المالي هيالتوصيات الرئيسية حسب تصنيف مجموعة العمل  ٢



 تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر 
 

 ٣٠من  ٢صفحة 
 

وكما تقضي إجراءات الخروج من عملية المتابعة، فقد قدمت قطر للسكرتارية تقريراً كامالً عن تقـدمها، وقامـت    .٤

قطر فيما يتعلق بالتوصـيات األساسـية والرئيسـية    السكرتارية بإعداد تقرير تحليلي تفصيلي عن التقدم الذي أحرزته 

. ن التوصيات األخرى المصنفة غير ملتزمة أو ملتزمة جزئياًالمصنفة غير ملتزمة أو ملتزمة جزئياً، متضمناً تحليل ع

. وتم تقديم مسودة التقرير إلى قطر مع بعض األسئلة لمراجعتها، وتم األخذ ببعض التعليقات األخيرة من قبل دولة قطر

 . وقامت قطر بتوفير جميع المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل السكرتارية خالل هذه العملية
 
إن هذا اإلجراء ذات طبيعية مكتبية وبالتالي فهو : الخروج من عملية المتابعة العادية كمالحظة عامة لجميع طلبات .٥

المصنفة غير ملتزمة أو ملتزمة جزئياً، ركز التحليل على التوصيات وي. من تقرير التقييم المشتركوالً أقل تفصيال وشم

النظر ويستند هذا التحليل إلى  .تمويل اإلرهابوافحة غسل األموال يتم استعراض سوى جزء من نظام مكوبالتالي لن 

. لتشريعات المحلية مع معايير مجموعة العمل المالياإللتزام الفني لفي القوانين واللوائح وغيرها من المواد للتحقق من 

وذلـك  عة المكتبية والورقية فعالية إلى أقصى حد ممكن في المراجاليؤخذ بعين االعتبار  كاف،ولتقييم مدى إحراز تقدم 

مسبقا على نتـائج  وإن أية خالصة أو استنتاج في هذا التقرير ال يحكم . مراجعة البيانات المقدمة من الدولةمن خالل 

منها ميدانياً وليست شاملة كما هو الحـال فـي    يتم التحققلم تستند إلى معلومات إذ أنها عمليات التقييم في المستقبل، 

  .ركالتقييم المشت

  

 الخالصة والتوصية إلى اإلجتماع العام  . ب

  

  التوصيات األساسية
  

تم معالجة أوجه القصور المتعلقة بتجريم غسل األموال، وخاصـة فيمـا    ):جريمة غسل األموال(التوصية األولى  .٦

أضف إلى . م٢٠١٠لسنة  ٤يتعلق بصور غسل األموال وتوسيع نطاق الجرائم األصلية من خالل صدور القانون رقم 

هـذا  إدانة في جرم غسل أموال بموجـب   حكمينم بصدور ٢٠١٠لسنة ) ٤(ذلك، فقد بدأ التطبيق الفعلي للقانون رقم 

 .القانون
 
تم معالجة أوجه القصور المتعلقة بهـذه التوصـية بمـا    : )العمالءالعناية الواجبة في التحقق من هوية ( ٥التوصية  .٧

يوازي تقريباً درجة ملتزمة إلى حد كبير على األقل، وذلك من خالل النص في القانون على التزامات العناية الواجبـة  

مال والمهن غير المالية المحددة، وتأكيدها من خالل القواعد الصادرة عن الجهات على كل من المؤسسات المالية واألع

 .الرقابية المختصة في هذا المجال وفق الترخيص الصادر لها صراحة في القانون

  

تم الوفاء بمتطلبات هذه التوصية من خالل النص في القانون على التزامـات  : )االحتفاظ بالسجالت( ١٠التوصية  .٨

بالسجالت على كل من المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة بمـا يتفـق مـع متطلبـات      االحتفاظ

التوصية، وتأكيدها من خالل القواعد الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال وفق الترخيص الصـادر  

 .لها صراحة في القانون

  



 تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر 
 

 ٣٠من  ٣صفحة 
 

تم استيفاء متطلبات هاتين التوصـيتين  : )العمليات المشبوهة بالغ عناإل(والتوصية الخاصة الرابعة  ١٣التوصية  .٩

من خالل النص في القانون على إلزام المؤسسات المالية وغير المالية باإلبالغ عن العمليات التي يشتبه في اتصـالها  

 .بغسل األموال وتمويل اإلرهاب على وجه يتفق مع متطلبات التوصيتين

  

أوجه القصور المتعلقـة بتجـريم تمويـل اإلرهـاب،      معالجةتم  :)تجريم تمويل اإلرهاب(ة التوصية الخاصة الثاني .١٠

م مـع المعاهـدة الدوليـة لقمـع     ٢٠١٠لسنة ) ٤(وخاصة فيما يتعلق بتطابق جريمة تمويل اإلرهاب في القانون رقم 

اإلرهاب، وكذلك توسيع نطاق التجريم لتشمل توفير األموال وجمعها لإلرهابيين األفراد والمجموعـات، أو الرتكـاب   

   .بيةأعمال إرها

  

ملتزم إلـى  "في هذه التوصيات يمكن أن يصنف بدرجة تقابل  قطرجة عامة، يمكن القول أن مستوى إلتزام يوكنت  .١١

 ".حد كبير

  

  الرئيسية التوصيات
  

اتخذت الحكومة القطرية قرارا بنقل تبعية شركات التأمين من حيث اإلشـراف  : )الرقابة واإلشراف( ٢٣التوصية  .١٢

وبذلك تكون قد اتخـذت أولـى   . المركزي، وجاري وضع اإلطار القانوني والتنظيمي لذلك والرقابة إلى مصرف قطر

 ).المتعلقة بصفة أساسية باإلشراف والرقابة على نشاط التأمين(خطوات معالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية 
 

) ٤(امل من خالل مواد القانون رقم أحكام اتفاقية فيينا بشكل ك بتطبيققامت دولة قطر ): االتفاقيات( ٣٥التوصية  .١٣

م، كما أصبحت طرفاً في اتفاقية باليرمو، كما انضمت ايضاً إلى االتفاقية الدولية لقمع تمويـل اإلرهـاب،   ٢٠١٠لسنة 

 . وبذلك تكون دولة قطر قد عالجت جميع أوجه القصور المتعلقة بالتوصية الخامسة والثالثين

  

أوجه القصور المتعلقة بفعالية التعاون الدولي، حيث قامـت دولـة    معالجةتم  :)أشكال أخرى للتعاون( ٤٠التوصية  .١٤

قطر توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية، وقامت وحدة المعلومات المالية بتوقيع عدد من االتفاقيات مع الجهات النظيـرة،  

جال مكافحة غسل األموال وتمويل وكذلك أصبحت الجهات الرقابية مطالبة بالتعاون مع الجهات النظيرة األجنبية في م

 . اإلرهاب

  

عالجت دولة قطر أوجه القصور المتعلقـة بتطبيـق أدوات    ):المتحدةتطبيق أدوات األمم (التوصية الخاصة األولى  .١٥

األمم المتحدة ، من حيث االنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة لقمع تمويل اإلرهاب، وتطبيق قـرارات مجلـس األمـن    

 . وإصدار اإلجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق تلك القرارات

  

تم معالجة أوجه القصور المتعلقـة بتجميـد أمـوال     ):ومصادرتهاتجميد أموال اإلرهابيين (التوصية الخاصة الثالثة  .١٦

اإلرهابيين ومصادرتها، من حيث تحديد جهة تقوم بتجميد أموال اإلرهابيين طبقاً لقرارات مجلس األمن، واتخاذ بقيـة  

 . التدابير المطلوبة في التوصية الخاصة الثالثة

  



 تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر 
 

 ٣٠من  ٤صفحة 
 

تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بالتعـاون  : )تمويل اإلرهابالتعاون الدولي في مجال (التوصية الخاصة الخامسة  .١٧

أحكاماً خاصة بالتعامل مع طلبات  ٢٠١٠لسنة ) ٤(الدولي في مجال مكافحة تمويل اإلرهاب، حيث تضمن القانون رقم 

ات القضـائية  المساعدة القانونية المتبادلة، وطلبات تسليم المجرمين، ومن حيث التطبيق قامت السلطات بتقديم المساعد

  . لعدد من الحاالت

  

  األخرى التوصيات

المتعلقة بالتوصيات األخرى، وتجدر اإلشارة إلى أن اتخـاذ   القصورقامت دولة قطر بمعالجة جزء كبير من أوجه  .١٨

ال يقدم هذا التقرير تحليالً . قرار بخروج قطر من عملية المتابعة مبني في األساس على التوصيات األساسية والرئيسية

  .  تفصيلياً بالنسبة للتوصيات األخرى

  

  الخالصة

ـ  .١٩ ذلك، وبالتـالي  تشير إجراءات المتابعة للنظر في إخراج دولة من عملية المتابعة اتخاذها إجراءات كافية تسمح ب

األساسية نظام فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب قد مكنها من تطبيق التوصيات يجب أن يكون لدى الدولة 

مع األخذ في االعتبار أنه لن يـتم تعـديل درجـات    " ملتزمة إلى حد كبير"أو " ملتزمة"بدرجة تقابل درجة يسية والرئ

إذا ما تـم إحـراز   الرئيسية بعض المرونة تجاه التوصيات مع اإلشارة إلى أنه يتوفر لإلجتماع العام . االلتزام األصلية

 ".غير ملتزمة"أو " ملتزمة جزئياً"الدولة على درجة تقدم ملحوظ في جميع التوصيات والتي حصلت فيها 
 

في هذه التوصيات يمكن أن يصـنف بدرجـة    قطرمستوى إلتزام ففيما يتعلق بالتوصيات األساسية يمكن القول أن  .٢٠

 .على األقل "ملتزم إلى حد كبير"تقابل 

  

التوصيات يمكـن أن يصـنف   جمل أما فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية، فيمكن القول أن مستوى التزام قطر في م .٢١

عالجت قطر أوجه القصور المشار إليها في تقرير التقييم حيث  ٢٣باستثناء التوصية  "ملتزم إلى حد كبير"بدرجة تقابل 

المشترك بصورة كاملة تقريباً، حيث تبقى بصفة أساسية موضوع الرقابة واإلشراف على شركات التأمين، على الرغم 

لى في هذا المجال وهي موافقة مجلس الوزراء على جعل سـلطة اإلشـراف والرقابـة عليهـا     من اتخاذ الخطوة األو

 .لمصرف قطر المركزي، إذ ال تزال إجراءات إصدار التشريعات المنظمة لهذه المسألة مستمرة حسب إفادة السلطات

  

أما فيما يتعلق بالتوصيات األخرى التي حصلت فيها قطر على درجة التزام غير ملتزمة أو ملتزمة جزئياً، فيمكن  .٢٢

ولكن تجدر اإلشارة إلـى  . القول أن مستوى التزام قطر في هذه التوصيات يقابل درجة ملتزم إلى حد كبير على األقل

لى اتخاذ بعض اإلجراءات العملية بعد استكمال مسائل محـدودة  التي تحتاج معالجة القصور المتعلقة بها إ ٢٩التوصية 

اللبس فيما يتعلق بوجوب حيث يوجد بعض  ٣٧إلى التوصية باإلضافة ، حسب ما هو مشار إليه أعاله ٢٣في التوصية 

التجـريم   تقديم المساعدة إذا كانت ال تنطوي على تدابير جبرية بالرغم من وجود مبدأ عام في القانون يتطلب إزدواجية

 .في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة

  

بالرغم من وجود بعض مالمح لنظام فعال في قطر فيما يتعلق بمكافحـة غسـل األمـوال    وفيما يتعلق بالفعالية،  .٢٣

فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب ويمكن إرجاع ذلك إلى قضائية وتمويل اإلرهاب، فيجب التنويه إلى عدم صدور أية أحكام 
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بشـكل  الفعالية لحكم على الم تتمكن السكرتارية من أضف إلى ذلك، . )٢٠١٠لعام  ٤قانون رقم (تطبيق القانون  حداثة

فيما يخص حسن تطبيق التدابير الوقائية سواء ما تعلق منها بالجهات الرقابية أو المؤسسات الماليـة واألعمـال   كامل 

تقارير تفتيش رقابية على المؤسسـات الماليـة أو   عدد كاف من بسبب عدم اطالعها على والمهن غير المالية المحددة 

  . من تلك الجهات بصورة مباشرة بطبيعة الحالأو الحصول على معلومات  ،٣األعمال والمهن غير المالية

  

قـل  على األابل درجة التزام ملتزم إلى حد كبيريقونتيجة لذلك، وبما أن مستوى التزام قطر بالتوصيات األساسية  .٢٤

، نفيما يتعلق بقطاع التـأمي  ٢٣وصية ما تم إثارته بخصوص التباستثناء التوصيات الرئيسية بالنسبة إلى الحال وكذلك 

ومع اإلشارة إلى أن النظام القطري لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالنسبة للتوصيات األخرى يقابـل درجـة   

االجتماع العام الموافقة على طلب السلطات القطرية الخروج من عملية  ، فقد يرىعلى األقل التزام ملتزم إلى حد كبير

مع حث السلطات على استكمال معالجة القصـور المتبقـي بالنسـبة     المتابعة العادية واالنتقال إلى التحديث كل عامين

موال وتمويـل  وعليه سيكون على قطر تقديم تقرير محدث حول أية مستجدات في نظام مكافحة غسل األ. ٢٣للتوصية 

 ).م٢٠١٤مايو /أبريل(اإلرهاب فيها وأية معلومات أو إحصائيات ذات صلة إلى االجتماع العام التاسع عشر 

  

 نظرة عامة عن تطور دولة قطر  . ت

  
  نظرة عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم المشترك

 
، ركزت دولة قطر على تعديل القانون لمعالجة أوجه القصور المشار إليها فـي  المشتركمنذ اعتماد تقرير التقييم  .٢٥

 . تقرير التقييم المشترك

  

  اإلطار القانوني والتنظيمي
  

الخـاص بإصـدار    ٢٠١٠لسنة  ٤القانون رقم إن نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب القطري قائم على  .٢٦

فقد ركزت قطر منذ اعتماد تقرير التقييم المشترك على إصدار قـانون  . ٤اإلرهاب وتمويلقانون مكافحة غسل األموال 

وقـد تضـمن    .٥النضمام إلى االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهـاب اجديد لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و

بيق قرارات مجلس األمن، القانون باإلضافة إلى المسائل المتعلقة بالتجريم وسلطات إنفاذ القانون والجوانب المتعلقة بتط

شطرا كبيرا من التدابير الوقائية التي تخاطب المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمؤسسات غير 

ما ورد فـي   باإلضافة إلىو. الهادفة للربح وتفرض عليها التزامات أساسية تنسجم مع متطلبات التوصيات ذات الصلة

قامت معظم الجهات الرقابية بتعديل وتطوير اللوائح الخاصة بإجراءات وحسب التفويض الوارد فيه صراحة، القانون، 

بالتدابير الوقائية، سواء فيما يتعلق بالمؤسسـات  اإلطار المتعلق بذلك مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لتستكمل 

الجديدة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر  واللوائحاعتماد القواعد  تمحيث  ،المالية أو األعمال والمهن غير المالية المحددة

                                                 
اطلعت السكرتارية على تقرير واف يتضمن نتائج عملية تفتيش تختص بالمسائل المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في إحدى  ٣

إليه تحليال شامال للنظام المطبق من قبل الشرآة في هذا المجال وما يتوجب ويبين التقرير المشار . مرآز قطر للمال لهيئة تنظيمالشرآات التابعة 
 .عليها القيام به في سبيل تصحيح أوجه القصور التي ظهرت من خالل التفتيش

 .م١٨/٣/٢٠١٠الصادر بتاريخ  ٤
 .٣/٦/٢٠٠٨في  ٥
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مايو  ٣١، وهيئة قطر لألسواق المالية في ٢٠١٠يونيو  ١٥في  ومصرف قطر المركزي، ٢٠١٠ أبريل ٣٠للمال في 

 للمحامين مشابهة )محدثة( تعليماتوزارة العدل  واصدرت .٢٠١١أغسطس  ٢٥ووزارة األعمال والتجارة في  ٢٠١٠

الغالبيـة  وعليه، عملت هذه التغيرات معاً علـى معالجـة    .م١٥/٣/٢٠١٢في  والقانون التوصيات متطلبات مع تتفق

  .أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم المشتركالعظمى من 

  

  استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األساسية  . ث
  

  )زمة جزئياًملت(درجة اإللتزام  –التوصية األوىل 

ال يغطي الركن المعنوي لجريمة غسل األموال األفعال التي يتم ارتكابها بهدف إخفاء :  القصور األولوجه : التوصية األوىل
  .الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرها، أو مكانها، أو التصرف بها، أو تحريكها، أو تملكها، أو الحقوق المرتبطة بها

  
م عند تعريف غسل األموال على صور غسل ٢٠١٠لسنة  ٤من القانون رقم  األولنصت المادة األولى من الفصل  .٢٧

ذه    تحويل أو نقل أموال) ١: (األموال التالية أن ه تباه ب ، من قبل أي شخص يعلم أو آان ينبغي أن يكون على علم أو لديه اش

المصدر غير المشروع لهذه األموال أو بهدف مسـاعدة  األموال هي متحصالت جريمة، وذلك لغرض إخفاء أو حجب 

إخفاء أو حجـب الطبيعـة   ) ٢(أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية للتخلص من اآلثار القانونية ألفعاله، 

، وذلك مـن  الحقيقية لألموال أو مصدرها أو مكانها أو التصرف بها أو تحريكها أو تملكها أو الحقوق المرتبطة بها

) ٣(أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديه اشتباه بأن هذه األموال هي متحصـالت جريمـة،   قبل 

من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديه اشتباه بأن هـذه   امتالك أو حيازة أو استخدام األموال

وبالتالي جاء التعريف منسجماً مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو من حيث شموله على جميع . األموال هي متحصالت جريمة

  . صور غسل األموال
 

غري كاملة إذ تغطي فقط سبع فئات من بني فئات اجلرائم احملددة مـن قبـل   إن قائمة اجلرائم األصلية : الثاين  القصوروجه : التوصية األوىل
  .جمموعة العمل املايل

  
كافة الجنايات، ) ١: (م الجرائم األصلية وهي٢٠١٠لسنة  ٤من القانون رقم  الثانيعددت المادة الثانية من الفصل  .٢٨

جرائم النصب واالتجـار  ) ٣(عليها من الدولة، الجرائم المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية الموقعة والمصدق ) ٢(

غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والغش والتزوير واالبتزاز والسطو والسـرقة واالتجـار بالمسـروقات    

واالتجار غير المشروع بالسلع األخرى وتقليد المنتجات وقرصنتها والتهريب واالستغالل الجنسـي والجـرائم البيئيـة    

وبالتالي تكـون قطـر انتهجـت    . ضريبي وبيع اآلثار والمتاجرة فيها والتالعب باألسواق والتستر التجاريوالتهرب ال

وفيما يلي جدول يبين مدى امتداد نطـاق  . المنهج المختلط ما بين منهج الالئحة والمنهج الحدي لتحديد الجرائم األصلية

حسب منهجية التقييم، إذ يجب أن تكـون جميـع الفئـات     الجرائم األصلية في القانون القطري لجميع الفئات العشرين

 : العشرين مجرمة
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  األفعال/ المواد القانونية التي تجرم الفعل  األداة التشريعية  الفئة

المشاركة في مجموعـة  

إجرامية منظمة وابتزاز 

  األموال

بإصـدار قـانون    ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون  •

 العقوبات  

 بشأن مكافحـة  ٢٠٠٤لسنة  ٣قانون رقم  •

 .اإلرهاب

بشأن إصـدار   ٢٠١٠لسنة  ٤القانون رقم  •

قانون مكافحة غسـل األمـوال وتمويـل    

 .اإلرهاب

بالموافقـة   ٢٠٠٩لسـنة   ١٠مرسوم رقم  •

على االنضمام إلى اتفاقية األمم المتحـدة  

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة  

  ٢٠٠٠لعام 

ومـادة   ٣٢٥ومـادة  ٤٦إلى  ٣٨مادة  •

 عقوبات من قانون ال ٣٥٢

مكافحـة  من قـانون   ٧و مادة  ٣مادة  •

 .اإلرهاب

موال األغسل من قانون مكافحة  ٢ مادة •

  .رهاباإلوتمويل 

اإلرهاب، بمـا يشـمل   

  تمويل اإلرهاب

بشأن إصـدار   ٢٠١٠لسنة  ٤القانون رقم  •

قانون مكافحة غسـل األمـوال وتمويـل    

 .اإلرهاب

بشأن مكافحة  ٢٠٠٤لسنة  ٣القانون رقم  •

 .اإلرهاب

الى االتفاقية الدولية لقمع تمويل  نضماماال •

 .اإلرهاب

بالتصـديق   ٢٠٠٨لسنة  ٢٧مرسوم رقم  •

على اتفاقية دول مجلس التعـاون لـدول   

  .الخليج العربية لمكافحة االرهاب

 .مكافحة إرهاب ٢٣إلى مادة  ١مادة  •

غسل أموال   ٤و مادة  ٢و مادة  ١مادة  •

  .وتمويل إرهاب

ــر  ــي البش ــار ف االتج

  ينوتهريب المهاجر

بشأن مكافحة  ٢٠١١لسنة  ١٥القانون رقم  •

  االتجار بالبشر

  .اتجار بالبشر ٢٨حتى مادة  ١مادة   •

االستغالل الجنسي بمـا  

ــتغالل  ــك االس ــي ذل ف

  الجنسي لألطفال

بإصـدار قـانون    ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون  •

 العقوبات 

بالموافقة علـى   ٢٠٠٣لسنة  ١٥مرسوم  •

انضمام دولة قطـر إلـى البروتوكـول    

االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفـل  

بشأن بيع األطفال واستغاللهم في البغـاء  

 .وفي المواد اإلباحية

بشأن إصـدار   ٢٠١٠لسنة  ٤القانون رقم  •

قانون مكافحة غسـل األمـوال وتمويـل    

  .اإلرهاب

 ٢٦٩، ٢٨٩، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٨المواد  •

 .عقوبات 

 .غسل أموال وتمويل إرهاب ٢مادة  •

  

المشـروع   االتجار غير

في العقـاقير المخـدرة   

  والمؤثرات العقلية

وتعديالته في  ١٩٨٧لسنة  ٩القانون رقم  •

شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

  الخطرة وتنظيم استعمالها واالتجار بها 

 ٤٢و  ٤١،  ٣٧حتــى  ٣٤المــواد  •

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليـة  

  . استعمالها واالتجار فيها وتنظيم
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االتجار غير المشـروع  

  في األسلحة

بشأن األسلحة  ١٩٩٩لسنة  ١٤قانون رقم  •

  والذخائر والمتفجرات

األسـلحة والـذخائر    ٥٤،  ٣٨المواد  •

  .والمتفجرات

بإصـدار قـانون    ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون  •  الفساد والرشوة

 العقوبات 

بالتصديق علـى   ٢٠٠٧لسنة  ١٧مرسوم  •

 .الفساداتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

بشأن إصـدار   ٢٠١٠لسنة  ٤القانون رقم  •

قانون مكافحة غسـل األمـوال وتمويـل    

  .اإلرهاب

، والمادة  ١٥٨إلى  ١٤٠المواد من  •

 .عقوبات ١٦٠

 .غسل أموال وتمويل إرهاب ٢مادة •

  

  

بإصـدار قـانون    ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون  •  االحتيال

  العقوبات 

 ٣٦٠و المادة  ٣٥٦إلى  ٣٥٤المواد من  •

  .عقوبات

بإصـدار قـانون    ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون  •  تزييف العملة

  العقوبات 

 ١٢٦إلــى  ٢٨١و المــادة ١٦المــادة  •

  .عقوبات

تزييـــف المنتجـــات 

  والقرصنة عليها

فـي شـأن    ١٩٩٩لسـنة   ٢القانون رقم  •

مكافحة الغش في المعـامالت التجاريـة   

بشأن  ٢٠٠٨لسنة  ٨المعدل بالقانون رقم 

  .حماية المستهلك

 .حماية مستهلك ٢٦ة إلى ماد ١مادة  •

  .مكافحة الغش ١٦إلى مادة  ١مادة  •

بشـأن منـع    ١٩٩٥لسنة  ٣٢قانون رقم  •  جرائم البيئة

 .اإلضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها

بشأن إصـدار   ٢٠١٠لسنة  ٤القانون رقم  •

قانون مكافحة غسـل األمـوال وتمويـل    

  .اإلرهاب

 .منع اإلضرار بالبيئة ٧و  ٥مادة  •

 .أموال وتمويل إرهابغسل  ٢مادة  •

  

القتل وإحـداث جـروح   

  بدنية جسيمة

بإصـدار قـانون    ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون  •

  العقوبات

 ٣٠٧،  ٣٠٦،  ٣٠٢،  ٣٠٠،٣٠١من  •

  .عقوبات  ٣١٠،   ٣٠٩،  ٣٠٨، 

االختطاف وأعمال التقييد 

وأخــذ الرهــائن غيــر 

  المشروعة

بإصـدار قـانون    ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون  •

  العقوبات

  عقوبات ٣١٩،  ٣١٨مادة •

بإصـدار قـانون    ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون  •  السطو أو السرقة

 العقوبات

بشأن إصـدار   ٢٠١٠لسنة  ٤القانون رقم  •

قانون مكافحة غسـل األمـوال وتمويـل    

  اإلرهاب

 .عقوبات ٣٥٣إلى  ٣٣٤مادة  •

 .غسل أموال وتمويل إرهاب ٢مادة •

  

بإصدار قانون  ٢٠٠٢لسنة  ٤٠قانون رقم  •  التهريب

 .الجمارك

  

  .الجمارك  ١٤٢،  ١٤٠،  ١٣٩المواد  •

بإصـدار قـانون    ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون  •  االبتزاز

  العقوبات

ــادة • ــادة ٢٤٥م ــادة ١٢٥و م  ٣٥٢م

  .عقوبات
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بإصـدار قـانون    ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون  •  التزوير

  العقوبات

  .عقوبات ٢١٧إلى مادة ٢٠٤من مادة •

بإصـدار قـانون    ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون  •  القرصنة

  العقوبات

  .عقوبات ٢٤٦إلى  ٢٤٤المادة من  •

المتـــاجرة الداخليـــة 

  والتالعب باألسواق

بإنشاء سـوق   ١٩٩٥لسنة  ١٤قانون رقم  •

 .الدوحة لألوراق المالية

بشـأن هيئـة    ٢٠٠٥لسنة  ٣٣قانون رقم  •

 .قطر لألسواق المالية

بشأن إصـدار   ٢٠١٠لسنة  ٤القانون رقم  •

قانون مكافحة غسـل األمـوال وتمويـل    

  اإلرهاب

من قـانون سـوق الدوحـة     ٢٣ة الماد •

 .لألوراق المالية

من قانون هيئة قطر لألسواق  ٣٧المادة  •

  .المالية

  
ال ختضع اجلرائم األصلية املرتكبة بالكامل يف بلد آخر الختصاص اجلهات املعنية بالدولة، حىت يف حالة : الثالث  القصوروجه : التوصية األوىل

  .االستثناءاتازدواجية التجرمي، مع وجود بعض 
  

م، على شمول الجرائم األصلية لتلك ٢٠١٠لسنة  ٤الثاني من القانون رقم  الفصلمن  ٢من المادة  ٣نصت الفقرة  .٢٩

المرتكبة خارج الدولة، وذلك إذا كانت تشكل جريمة وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها، كما تشكل جريمة وفقاً لقانون 

  .الجديد هذا القصور صراحةوبالتالي عالج القانون  .الدولة
  

  .عدم وجود أي إثبات على فعالية القانون: وجه القصور الرابع : التوصية األوىل
  

قضية استثمار أموال متحصل عليهـا   األول تم في :أموال غسلإدانة في جريمة  يصدور حكمتجدر اإلشارة إلى  .٣٠

سنوات وتغريمه مبلغ مائة  ٣بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة وقد حكمت المحكمة . من اتجار المخدرات والمؤثرات العقلية

استثمار اموال متحصل عليهـا مـن    تم في قضيةف خراآل دانةاالما حكم أ. ألف ريال مع مصادرة المبلغ محل الجريمة

أضـف   .سنوات والغرامة مليوني ريال ٧جرائم سرقة وتزوير واخرى ، وقد حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 

 . املفين يتم التحقيق فيهمالعامة  النيابةلدى السلطات أن  أفادتإلى ذلك، 
  

   )غري ملتزمة(درجة االلتزام : التوصية اخلامسة
  

  ) القطاع احمللي(: وجه القصور األول: التوصية اخلامسة
  :ألجل) تشريع أويل أو ثانوي(التزامات صرحية يفرضها القانون  وجودعدم  

  .احلسابات اهولة اهلوية أو احلسابات املفتوحة بأمساء ومهيةمنع صراحة  
  :القيام بتحديد هوية العميل وعملية العناية الواجبة جتاه العمالء عند 

ويتضمن ذلك أيضاً احلاالت اليت يتم فيها عقد العمليات يف عملية . إجراء عمليات عارضة تتخطى احلد األدىن املنطبق 
  .يبدو أا مترابطة فردية أو عمليات متعددة

  .إجراء عمليات عارضة عرب التحويل الربقي يف احلاالت املشمولة يف املذكرة التفسريية للتوصية اخلاصة السابعة 
  .وجود اشتباه بغسل األموال أو متويل اإلرهاب، بغض النظر عن االستثناءات أو احلد األدىن 



 تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر 
 

 ٣٠من  ١٠صفحة 
 

  . وجود أي شك لدى املؤسسة املالية حول صحة ودقة البيانات اليت مت احلصول عليها مسبقاً عن العمالء 
والتحقق من هوية ) سواء دائم أو عارض، وما إذا كان كيان طبيعي أو اعتباري أو ترتيبات قانونية(حتديد هوية العميل  

  ).بيانات حتديد اهلوية(وثوق ومستقل العميل باعتماد مستندات أو بيانات أو معلومات ذات مصدر م
التأكد، يف ما يتعلق بالعمالء الذين هم شخصيات اعتبارية أو ترتيبات قانونية، أن أي شخص يدعي العمل بالنيابة عن  

  . العميل خمول للقيام بذلك، والتحقق من هوية هذا الشخص
ية املستفيد احلقيقي باستعمال املعلومات أو البيانات ذات حتديد املستفيد احلقيقي واختاذ التدابري املعقولة للتحقق من هو 

  .الصلة اليت يتم احلصول عليها من مصدر موثوق ومن معرفة املؤسسة املالية للمستفيد احلقيقي
حتديد بالنسبة إىل كافة العمالء ما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص آخر، وبالتايل اختاذ اخلطوات املعقولة  

  .لى بيانات كافية للتحقق من هوية هذا الشخص اآلخرللحصول ع
  .اختاذ العناية الواجبة املستمرة يف التحقق من عالقة العمل 

 
المؤسسات المالية بأن تحدد هوية عمالئها عند ) ٢٣المادة ( ٢٠١٠لسنة م) ٤(يلزم الفصل السادس من القانون رقم  .٣١

على أن فتح حساب أو تسهيل فتح حساب لصالح  )٣المادة (  لقانونوينص الفصل الثاني من ا. إنشاء العالقات التجارية

من القانون على إلزام المؤسسات المالية بتحديد هوية  ٢٣كما نصت المادة  .عميل غير محدد الهوية يعتبر جريمة

ا بالمستندات أو عمالئها العارضين والدائمين من األشخاص الطبيعية أو االعتبارية أو الترتيبات القانونية والتحقق منه

 . البيانات أو المعلومات عن طريق مصادر مستقلة وموثوق بها
 

 تحديد المحددة، المالية غير والمهن واألعمال المالية المؤسسات على يجبمن القانون على أنه  ٢٣كما تنص المادة  .٣٢

 والتحقق منها قانونية، ترتيبات أو اعتباريين أو طبيعيين أشخاص أو عرضيين دائمين أو عمالء عمالئها سواء كانوا هوية

 أو معهم تجارية إنشاء عالقات عند وذلك بها، وموثوق مستقلة مصادر طريق عن المعلومات أو البيانات أو بالمستندات

 المعلومات أو البيانات أو المستندات أو كفاية صحة في الشك أو خارجية أو داخلية كانت سواء األموال تحويل أثناء

 عند أو اإلرهاب، تمويل أو أموال غسل بوجود االشتباه أو عليها سابقاً الحصول تم الذي العميل هوية بتحديد الخاصة

 قيمتها تكون بينها فيما مترابطة تبدو معامالت عدة أو منفردة مالية معامله في إجراء والمتمثلة عارضة عمليات إجراء

 الجهات تحدده ما وفق ذلك عن تقل أو األجنبية العمالت من يعادلها ما أو ريال ألف وخمسين خمسة على تزيد أو تساوي

 الحد إلى يصل عندما أو معروفاً المبلغ عندما يصبح عمالئها هوية تحديد فيتم القيمة مجهولة المعامالت عدا ما الرقابية،

  .المقرر

  

 للتحقق المعقولة التدابير جميع واتخاذ العميل من الحقيقي المستفيد هوية تحديدى المؤسسات المالية عل يتعينكذلك،  .٣٣

 به وموثوق مستقل مصدر من عليها الحصول تم التي البيانات أو المعلومات أو المستندات خالل من الهوية تلك من

 يجب قانوني ترتيب أو اعتباري شخص العميل كان إذا ما حالة وفي الحقيقي، المستفيد هوية من التأكد من تمكنهم وبصوره

 الترتيب أو الشخص ذلك ملكية من الحقيقي المستفيد على للتعرف معقولة إضافية إجراءات اتخاذ التدابير هذه تتضمن أن

 على االعتبارية األشخاص هوية تحديد يشتملمن القانون على أن  ٢٤وتنص المادة . ومراقبتها عليه السيطرة وصاحب

 شكلها على مماثل دليل أو تأسيسها يثبت وما المسجل الرئيسي وعنوان مكتبها الشركة اسم عن معلومات على الحصول

 الشخص أن من كذلك والتحقق المعلومات، هذه من والتحقق لها، األساسي والنظام أسماء مدرائها و القانوني، ومركزها

 .منها والتحقق هويته وتحديد بذلك، للقيام مفوض العميل عن نيابة صرف الت الذي ينوي
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 عالقة لكل مستمر بشكل والتحقق الفحص إجراء المالية المؤسسات على يتعينمن القانون على أنه  ٢٦وتنص المادة  .٣٤

 التجارية وأنشطته عميلها عن تعرفه ما مع تتفق العالقة هذه عن الناتجة أن المعامالت من والتحقق بعميل، تربطها تجارية

 في اتخاذ خاصة عناية إيالء مع االقتضاء عند وثروته أمواله مصدر وكذلك مخاطر، من معه يتضمن التعامل وما

 . المخاطر عالية التجارية والعالقات والمعامالت للعمالء والتحقق الفحص إجراءات

  
  )القطاع احمللي( :وجه القصور الثاين: التوصية اخلامسة

  :مبوجب قانون أو الئحة أو أية وسائل ملزمة أخرى تطلب من املؤسسات املالية إجراءاتعدم وجود  
  .   احلصول على معلومات حول الغرض والطبيعة املقصودة لعالقة العمل 
  .اختاذ العناية الواجبة املكثفة جتاه العمالء أو األعمال أو العمليات املعرضة ملخاطر عالية 
  .لتقيد مبقتضيات العناية الواجبة جتاه العمالء، وإعداد تقرير بوجود أي اشتباهرفض فتح حساب عند عدم التمكن من ا 
تطبيق تدابري العناية الواجبة جتاه العمالء الفعليني على أساس األمهية النسبية واملخاطر واختاذ العناية الواجبة يف التحقق من هذه  

  .العالقات يف األوقات الصحيحة
  

 الناشئة التجارية من العالقة الغرض على التعرف المالية المؤسسات على لى أنه يجبمن القانون ع ٢٣تنص المادة  .٣٥

 إجراء المالية المؤسسات على يتعينمن القانون على أنه  ٢٦وتنص المادة  .بها المتعلقة المعلومات وكل وطبيعتها

 تتفق العالقة هذه عن الناتجة المعامالتأن  من والتحقق بعميل، تربطها تجارية عالقة لكل مستمر بشكل والتحقق الفحص

 عند وثروته أمواله مصدر وكذلك مخاطر، من معه يتضمن التعامل وما التجارية وأنشطته عميلها عن تعرفه ما مع

 عالية التجارية والعالقات والمعامالت للعمالء والتحقق الفحص إجراءات في اتخاذ خاصة عناية إيالء مع االقتضاء

 إجراءات في اتخاذ خاصة عناية إيالء المالية المؤسسات علىمن القانون يفرض  ٢٦كذلك، فإن نص المادة . المخاطر

 المن القانون على أنه  ٢٨كما تنص المادة . المخاطر عالية التجارية والعالقات والمعامالت للعمالء والتحقق الفحص

 في المقررة بااللتزامات الوفاء على قدرتها عدم حالة مواصلتها في أو تجارية عالقة إنشاء المالية للمؤسسات يجوز

. القانون هذا ألحكام وفقا وذلك الوحدة إلى بذلك تقرير تقديم لها يجوز الحالة هذه وفي. القانون هذا من ٢٧إلى  ٢٣المواد

 ألحكام وفقا المقررة اللتزاماتا تنفيذ يخصه، فيما كل المالية المؤسسات على يتعينعلى أنه  ٢٩وأخيرا، تنص المادة 

 عبر بالمراسلة مصرفية عالقة أو تجارية بعالقة معه ترتبط عميل كلبشأن  القانون، هذا من ٢٧إلى  ٢٣المواد من 

 .به العمل تاريخ من أشهر ستة تجاوز ال مدة خالل القانون، بهذا العمل تاريخ في قائمة تكون الحدود

  
  ) مركز قطر للمال: (وجه القصور الثالث: التوصية اخلامسة

  :نقص اإلجراءات يف لوائح مكافحة غسل األموال اليت تلزم األشخاص املعنيني القيام باألمور التالية
  ؛ و٩- ٣حتديد هوية كافة العمالء، بغض النظر عن االستثناء املتضمن يف القاعدة  •
 .عملية مشبوهة عند عدم التمكن من استكمال إجراءات الفحص والتحقق من العميليف وجوب إعداد تقرير إبالغ عن  نظرال •

  
القانون المشار إليه يخاطب كافة المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة، وهو كما سبقت اإلشارة  .٣٦

وكما سلفت اإلشارة . القانونيةيغطي التعرف على هوية كافة العمالء من األشخاص الطبيعية واالعتبارية والترتيبات 

 27 إلى 23 المواد في المقررة بااللتزامات الوفاء على قدرتها عدم حالة فيأعاله أيضا، فإن المؤسسات المالية يجوز لها 

  .تقديم تقرير بذلك إلى الوحدة وفقا لألحكام الواردة في القانون القانون هذا من 
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  )ملتزمة جزئياً(درجة االلتزام : التوصية العاشرة
  

ووزارة االقتصـاد  ) هيئة قطر لألسواق املاليـة (ال تلزم سوق الدوحة لألوراق املالية ) القطاع احمللي(: القصور األولوجه : التوصية العاشرة
 .املؤسسات اخلاضعة إلشرافها بتطبيق متطلبات حفظ السجالت يف تشريع رئيسي أو ثانوي) وزارة األعمال والتجارة(والتجارة 

  

من القانون على إلزام المؤسسات المالية باالحتفاظ بسـجالت التعـرف علـى هويـة العمـالء       ٣٤تنص المادة  .٣٧

والمستفيدين الحقيقيين وملفات الحسابات والمراسالت التجارية وكذلك بالمعلومات الخاصة بعالقات العمليـات، وذلـك   

ات الصلة أو أي فترة أطول بناء علـى طلـب الجهـة    لمدة خمس سنوات من انتهاء عالقة العمل أو إجراء العملية ذ

كما تم إلزام المؤسسات المالية بإتاحة تلك السجالت والمعلومات للوحدة وغيرهـا  . المختصة في الحاالت التي تحددها

  .من الجهات المختصة

  
  )ملتزمة جزئياً(زام درجة االلت: التوصية الثالثة عشر

  
) هيئة قطر لألسواق املالية(إن متطلبات اإلبالغ اليت يفرضها كل من سوق الدوحة لألوراق املالية : األولالقصور وجه : التوصية الثالثة عشر

، لإلبالغ عن املعامالت ليست واضحة، كما أن نطاق اإلبالغ يف ضوء اجلرائم األصلية )وزارة األعمال والتجارة(ووزارة االقتصاد والتجارة 
  .القليلة حمدود

  
والمهـن غيـر الماليـة    م المؤسسات المالية وكذلك األعمال ٢٠١٠لسنة  ٤من من القانون رقم  ١٨ألزمت المادة  .٣٨

والعاملون فيها إبالغ الوحدة، دون تأخير، بأي معامالت مالية أو أي محـاوالت   للربحالمحددة والمنظمات غير الهادفة 

يها مؤشرات لالشتباه في أن هذه المعـامالت  للقيام بهذه المعامالت بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توفرت لد

تتم على أموال تشكل متحصالت جريمة أو لها صلة أو ارتباط بتمويل اإلرهاب أو يعتزم استخدامها في ارتكاب أفعال 

وبالتالي يقع واجب اإللزام على هيئة قطـر لألسـواق   . إرهابية من قبل منظمات إرهابية أو أشخاص يمولون اإلرهاب

  .وسبق اإلشارة إلى توسيع نطاق الجرائم األصلية بحيث يشمل جميع الفئات العشرين ،زارة االعمال والتجارةالمالية وو
  

إن واجب اإلبالغ عن املعامالت املرتبطة بتمويل اإلرهاب، أو األعمال أو املنظمات اإلرهابية، أو : القصور الثاين وجه : التوصية الثالثة عشر
  .د يف التشريع الرئيسي أو الثانويجبهات متويل اإلرهاب ال ير

  

تـتم علـى   ) أو محاولة القيام بالمعامالت(المعامالت  كما أشرنا أعاله فإن واجب اإلبالغ الوارد في القانون يشمل .٣٩

لها صلة أو ارتباط بتمويل اإلرهاب أو يعتزم استخدامها في ارتكاب أفعال إرهابية مـن قبـل منظمـات    (...) أموال 

  .فبالتالي تمت معالجة القصور الوارد في تقرير التقييم المشترك. يمولون اإلرهاب إرهابية أو أشخاص
  

إن واجب اإلبالغ عن املعامالت مبا فيها املعامالت اليت متت حماولة تنفيذها، ال يرد يف التشـريع  : الثالث القصور وجه : التوصية الثالثة عشر
  .الرئيسي أو الثانوي

  
المشار إليه حيث تتضمن المادة اإلشارة الصـريحة  القصور  )من القانون ١٨المادة ( أعالهتغطي المادة المذكورة  .٤٠

  .إجراء المعامالتإلى محاوالت 
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نقص متطلبات اإلبالغ عن املعامالت بغض النظر عما إذا كان يشتبه أن تشمل يف هذه املعامالت : الرابع القصور وجه : التوصية الثالثة عشر

  .   رائبتتعلق بالضأموراً 
  

دون االرهاب بنص عـام   بتمويل عالقتها يشتبه التي المعامالت عن االبالغ متطلب) ١٨( المذكورة المادة تغطي  .٤١

 المبلغـة  الجهـات  بموجبـه  تلتزم وعليه ،٦عدمه من بالضرائب تتعلق امورا تشتمل المعامالت هذه كانت اذاتحديد ما 

 المعلومـات  وحـدة  عن الصادر االرشادي الدليل في جاء ما ذلك يعزز شروط باية التقيد دون المعامالت عن االبالغ

ي     ٣٨ ( تتعلق بامور ومسـائل ضـريبية   اشتباهاتتلقت  قد الوحدةالسلطات أن  أفادت قدو .المالية تباه ف ة اش ام  حال ع
  ).م٢٠١١عام  حاالت في٦و م،٢٠١٠

  
  )ملتزمة جزئياً: (درجة االلتزام: التوصية اخلاصة الثانية

  
للمعاهدة ) ب(١تنطبق هذه اجلرمية على كافة األفعال اإلرهابية املبينة يف املادة الثانية من الفقرة : القصور األولوجه : التوصية اخلاصة الثانية

ية من الفقـرة  الدولية لقمع اإلرهاب، إال أن عنصر النية املطلوب يف قانون مكافحة اإلرهاب ال يتوافق مع املعاهدات املذكورة يف املادة الثان
  ).ب(١
  

هو فعل يرتكبه أي شخص يقوم  ٢٠١٠لسنة ) ٤(في المادة األولى من القانون رقم  جاءإن تمويل اإلرهاب حسبما  .٤٢

بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتوفير األموال أو جمعها أو الشروع في ذلك بقصد استخدامها أو مع 

وعرفـت  . ليا أو جزئيا في تنفيذ فعل إرهابي أو من قبل إرهابي أو منظمة إرهابيـة علمه بأن تلك األموال ستستخدم ك

ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أفعال ) ١: (نفس المادة اإلرهابي أي شخص طبيعي يرتكب أي فعل من األفعال التالية

) ٣(في أفعـال إرهابيـة،    االشتراك كطرف متواطئ) ٢(إرهابية عمداً بأي وسيلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، 

المساهمة في ارتكاب أفعال إرهابيـة مـع مجموعـة مـن     ) ٤(تنظيم أفعال إرهابية او توجيه اآلخرين إلى ارتكابها، 

األشخاص تعمل لغرض مشترك حيث تكون المساهمة معتمده وبهدف تعزيز الفعـل اإلرهـابي أو مـع العلـم بنيـة      

أي مجموعة من اإلرهابيين ترتكب أي فعل مـن األفعـال   : ظمة اإلرهابيةأما المن. المجموعة في ارتكاب فعل إرهابي

التواطؤ فـي  ) ٢(ارتكاب أو محاولة ارتكاب أفعال إرهابية عمدا بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر، ) ١: (التالية

ة في ارتكاب أفعال إرهابية المساهم) ٤(تنظيم أفعال إرهابية أو توجيه اآلخرين إلى ارتكابها، ) ٣(تنفيذ أفعال إرهابية، 

مع مجموعة من األشخاص تعمل لغرض مشترك حيث تكون المساهمة متعمده وبهدف تعزيز الفعل اإلرهابي أو مـع  

 .العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل إرهابي
  

  .فعال اإلرهابية غري املشمولة يف هذه اجلرميةأو لأل/توفري األموال أو مجعها لإلرهابيني األفراد و: القصور الثاينوجه : التوصية اخلاصة الثانية
 

 مرتكبـة  جريمة اإلرهاب تمويل جريمة اعتبار على األولى المادة في جاء ما بحسب اإلرهاب تمويل تعريف نص .٤٣

 فـي  الشـروع  أو جمعها أو األموال وفيربت بإردته، مباشرة، غير أو مباشرة كانت، وسيلة  بأية يقوم  شخص أي من

 قبـل  مـن  أو إرهـابي،  فعل تنفيذ في جزئياً أو كلياً ستستخدم األموال تلك بأن علمه مع أو استخدامها، بقصد ،ذلك

 تمويـل  جريمـة  نطاق توسيع تم حيث صراحة، القصور هذا قطر دولة عالجت وكنتيجة، .إرهابية منظمة أو إرهابي

                                                 
 تعتبر جريمة التهرب الضريبي من الجرائم األصلية لجريمة غسل األموال   ٦



 تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر 
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 اإلرهـابيين  األشـخاص  قبـل  مـن  اسـتخدامها  بقصـد  ذلك في الشروع أو وجمعها األموال توفير لتشمل اإلرهاب

 . إرهابية أعمال ارتكاب في أو اإلرهابية، والمجموعات
  

مل يتم القيام بأي حتقيقات أو مالحقات قضائية على الـرغم مـن   : نقص يف الفعالية بشكل عام: الثالثالقصور وجه : التوصية اخلاصة الثانية
  .ري حالياً للجرائم اإلرهابية األخرى أو قد جرت هلاحقيقة أن العديد من التحقيقات واملالحقات القضائية جت

  
 الالزمـة  الخطوات اتخذت وقد الجديد، القانون ضوء في إجراءاتها بمراجعة الصلة ذات القانون إنفاذ جهات تقوم .٤٤

وقد أفادت السلطات أنه بلغ عدد االشتباهات الـواردة  . القضائية والمالحقات التحريات فعالية وضمان التعاون، لتعزيز

 ٧وتم توزيـع عـدد    ،١١ عدد ٢٠١٢ابريل  ١٩اجمالي حتى تاريخ في تمويل االرهاب  المالية لوماتالمعالى وحدة 

اشـتباهات قيـد    ٤ما زالت ، و)حاليأ في مرحلة جمع االستدالالت(اشتباهات في تمويل االرهاب الى الجهات االمنية 

وال يوجد اية تحقيقات في تمويل االرهاب تجرى في النيابة العامة حتى تاريخه ويعزى ذلك الـى  . االجراء في الوحدة

 .حداثة النظام

  

  )غير ملتزمة: (تزاماالل درجة: التوصية الخاصةالرابعة

  

  .ال يفرض اإلبالغ عن العمليات المشبوهة في تشريع رئيسي أو ثانوي: الرابعةالتوصية الخاصة 
  

والمهـن غيـر الماليـة    المؤسسات المالية وكذلك األعمال  م٢٠١٠لسنة  ٤القانون رقم  نمن م ١٨ألزمت المادة  .٤٥

المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والعاملون فيها إبالغ الوحدة، دون تأخير، بأي معامالت مالية أو أي محـاوالت  

للقيام بهذه المعامالت بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توفرت لديها مؤشرات لالشتباه في أن هذه المعـامالت  

ارتكاب أفعـال  أو يعتزم استخدامها في  ارتباط بتمويل اإلرهابالت جريمة أو لها صلة أو تتم على أموال تشكل متحص

بالتالي تمت تغطية أوجه القصور من خـالل إلـزام   . أشخاص يمولون اإلرهابأو  إرهابية من قبل منظمات إرهابية

 .جميع الجهات الخاضعة للقانون بموجب اإلبالغ عن العمليات المشبوهة
  

 الرئيسيةدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات استعراض للت  . ج

  
  )ملتزمة جزئياً(درجة االلتزام : ٢٣ية صلتوا

  
األعمـال  (عدم توفر إجراءات منح التراخيص ملراجعة شركات التأمني املرخصة من قبل وزارة االقتصـاد والتجـارة    :وجه القصور األول

  )والتجارة
  مسئولة عن اإلشراف على تدابري مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف قطاع التأمنيما من هيئة حمددة  :وجه القصور الثاين

 
من خالل  أن يخضع قطاع التأمين إلشراف مصرف قطر المركزيم ٢٠١١في أغسطس قررت حكومة دولة قطر  .٤٦

على شركات قرار رئيس الوزراء الذي وافق على التعديالت المقترحة لقانون المصرف المركزي بإضافة الرقابة 

وينظر المصرف حالياً في وضع . التأمين لواجبات المصرف وجاري اآلن إعداد مشروعات القوانين الخاصة بذلك

من و. ٢٠١٢عام هذا المشروع خالل استكمال وتطبيق إطار رقابي مناسب على قطاع التأمين على الحياة، وسيتم 
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اب الحالية لمصرف قطر المركزي لتشمل التغطية الرقابية المتوقع تعديل لوائح مكافحة غسل األموال وتمويل اإلره

  .على قطاع التأمين بما يضمن توافقها مع قواعد الجهات الرقابية بالقطاع المالي لكافة القطاعات المالية
  

  ) ملتزمة جزئياً(درجة االلتزام : ٣٥التوصية 
  .تطبق دولة قطر اتفاقية فيينا جزئيا: القصور األول: ٣٥التوصية 
 رقـم  القانون تضمن حيث كامل، بشكل فيينا اتفاقية بتطبيق المتعلقة القصور أوجه بمعالجة القطرية السلطات قامت .٤٧

 غسـل  جـرائم  نطـاق  في التحقيق وإجراءات المؤقتة بالتدابير الخاصة األحكام الثامن الفصل في م٢٠١٠ لسنة) ٤(

 الخاصـة  األحكـام ) ٧٧( المادة وتضمنت).  ٥١( إلى) ٤٥( من المواد ذلك تضمنت حيث اإلرهاب، وتمويل األموال

 تضـمن  كمـا . المحكمة من حكم على بناء اإلرها وتمويل األموال غسل جريمة بارتكاب اإلدانة على بناء بالمصادرة

 للتعـاون  العامـة  القواعـد ) ٥٧( إلى) ٥٢( من المواد تضمنت حيث الدولي، للتعاون التشريعي اإلطار التاسع الفصل

 المواد تضمنت كما المتبادلة، القانونية بالمساعدة الخاصة األحكام) ٦٥( إلى) ٥٨( من المواد تضمنت حين في ،الدولي

  .     المجرمين بتسليم الخاصة األحكام) ٧٠( إلى) ٦٦( من
  

، كما مل تطبق ١٩٩٩اإلرهاب لعام مل تصادق دولة قطر على اتفاقية بالريمو ومعاهدة األمم املتحدة لقمع متويل : القصور الثاين: ٣٥التوصية 
  .أياً منهما بشكل كامل

  
، كما م٢٠٠٩لسنة  ١٠بموجب المرسوم رقم  م٢٠٠٨مارس  ١٠باليرمو في  اتفاقيةأصبحت دولة قطر طرفاً في  .٤٨

لعـام   ٢٩انضمت دولة قطر إلى االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب بقرار من مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 

ومن ناحية التطبيق فقد تم اإلشارة سابقاً أن قطر تجرم غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب حسـبما تفرضـه     . م٢٠٠٧

 .االتفاقيات الدولية
  

  )ملتزمة جزئياً(درجة االلتزام : ٤٠التوصية 
  .نقص املشاركة الدولية يف التبادل الفعال للمعلومات حول غسل األموال: القصور األول: ٤٠التوصية 
 لتعزيز أخرى دول مع ثنائية واتفاقيات تفاهم مذكرات ست قطر دولة أبرمت المشترك التقييم تقرير صدور منذ .٤٩

 مذكرات تسعة عدد بتوقيع المالية المعلومات وحدة قامت كما اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة مجال في التعاون

 مع المعلومات تتبادل أن) ١٦( المادة في م٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم القانون لها يتيح حيث أجنبية، نظيرة جهات مع تفاهم

 السريع التعاون األخرى الرقابية للجهات) ٧( الفقرة) ٤٢( المادة في القانون يتيح كما. النظيرة األجنبية الوحدات

 . المعلومات تبادل ذلك في بما أخرى، دول في مماثلة وظائف تؤدي التي النظيرة الجهات مع والفعال

  
  نقص يف الفعالية العامة: القصور الثاين: ٤٠التوصية 
 المحددة، المالية غير والمهن واألعمال المالية والمؤسسات القانون إنفاذ جهات أن من التأكد على العمل يتم .٥٠

 ونوعية شاملة إحصائيات بإعداد تقوم اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة المعنية األخرى المختصة والجهات

 المشترك التقييم تقرير اعتماد منذ بأنه السلطات أفادت كما. بها وتحتفظ اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة تتصل

 قضائية مساعدة بتقديم قامت كما حاالت،) خمس( لعدد اإلرهاب بتمويل المتصلة المساعدة بتقديم قطر دولة قامت فقد
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 م٢٠١٠ عام من مارس شهر حتى حاالت ثالث لعدد قضائية مساعدة بتقديم قامت كما ،٢٠٠٩ عام خالل قضيتين في

  . العامة النيابة خالل من
  

  )غري ملتزمة(درجة االلتزام : التوصية اخلاصة األوىل
  .ليست دولة قطر طرفاً يف املعاهدة الدولية لقمع اإلرهاب كما أا مل تطبقها: القصور األول: التوصية اخلاصة األوىل

 لعام ٢٩ العادي اجتماعه في الوزراء مجلس من بقرار اإلرهاب لقمع الدولية االتفاقية إلى قطر دولة انضمت .٥١

 المعاهدة مع يتوافق بما اإلرهاب تمويل تجرم قطر دولة أن إلى سابقاً اإلشارة تم فقد التطبيق، حيث من أما. ٢٠٠٧

 واإلجرائي التشريعي اإلطار القانون ذات يتضمن كما م،٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم القانون بموجب اإلرهاب، لقمع الدولية

  . إليه اإلشارة سبق كما الدولي والتعاون المؤقتة، والتدابير التحقيق إجراءات يخص ما في قطر لدولة
  

كمـا أـا   . بشكل كامل ١٣٧٣و ١٢٦٧مل تطبق دولة قطر بشكل كامل قراري جملس األمن رقم : القصور الثايناألوىل التوصية اخلاصة 
  .١٢٦٧إحدى املرات قرار جملس األمن رقم خالفت يف 

  
٥٢. اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة تتولى ،)٢٠٠٩ لسنة ٧ رقم( الوزراء مجلس من الصادر المرسوم على بناء 

)NCTC (في بما الصلة، ذات المتحدة األمم وقرارات اتفاقيات تطبيق في الوطنية الجهات كافة جهود تنسيق مسئولية 

) ٤( رقم القانون أشار أخرى، ناحية ومن. ١٣٧٣ رقم والقرار ١٢٦٧ رقم القرار الحصر، ال المثال سبيل على ذلك

 الذين واألشخاص اإلرهابيين أموال بتجميد الالزمة القرارات يصدر العام النائب أن إلى) ٥٠( المادة في م٢٠١٠ لسنة

 ميثاق من السابع بالفصل عمالً األمن مجلس من قرار بتحديدهم يصدر والذين اإلرهابية، والمنظمات اإلرهاب يمولون

) ٧( رقم الوزراء مجلس من بقرار المنشأة اإلرهاب مكافحة لجنة من قرار بتحديدهم يصدر الذين أو المتحدة، األمم

 النائب قرار يتضمن أن على الالحقة، القرارات أو ٢٠٠١ لسنة ١٣٧٣ رقم األمن مجلس قرار بموجب ٢٠٠٧ لسنة

 المؤسسات على ويتعين الرسمية، الجريدة في وينشر التجميد، على السارية الزمنية والحدود والشروط البنود العام

 يبلغ وأن الفور، على يجمدها أن األموال تلك يحوز آخر شخص أي أو المحددة، المالية غير والمهن واألعمال المالية

 في المتحدة األمم وقرارات قوائم بتعميم الخاصة اإلجراءات الوطنية اللجنة واعتمدت. مختصة جهة أي أو الوحدة بذلك

 إلى المتحدة، األمم قوائم مع بهم المشتبه أسماء تطابق حول الملزمة الكيانات إلى إرشادات وأصدرت ،٢٠١١ أكتوبر ١

 اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة أقرت كما تطابق، أي وجود عند اتخاذها يجب التي التالية اإلجرائية الخطوات جانب

 الوطنية اللجنة طلب على بناء بالتجميد قرار إصدار بموجبها العامة النيابة على يتعين أحكاماً المتضمنة اإلجراءات

  . اإلرهاب لمكافحة
  

  )غري ملتزمة: (درجة االلتزام: اصة الثالثةالتوصية اخل
  .)١٩٨٨/١٩٨٩حالياً (١٢٦٧لتطبيق قرار األمم املتحدة رقم مل يتم وضع آلية تنسيق : القصور األول: التوصية اخلاصة الثالثة

 الذين اإلرهابيين أموال بتجميد العام النائب اختصاص على) ٥٠( المادة في م٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم القانون ينص .٥٣

 ميثاق من السابع بالفصل عمالً األمن مجلس من قرار بتحديدهم يصدر والذين اإلرهابية، والمنظمات اإلرهاب يمولون

 الوطنية اللجنة ٢٠٠٩ لسنة) ٧( رقم وقرار ٢٠٠٧ لسنة) ٧( رقم الوزراء مجلس قرار منح كما المتحدة، األمم

 مسئولية منحها كما ،١٣٧٣و ١٢٦٧ رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قراري لتعميم الصالحية اإلرهاب لمكافحة

 ١٢٦٧ القرار ذلك في بما الصلة، ذات المتحدة األمم وقرارات اتفاقيات تطبيق في الوطنية الجهات كافة جهود تنسيق
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 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار قائمة تعميم إجراءات تعزيز على اللجنة عملت حيث. ١٣٧٣ والقرار

 أكتوبر ١ في اإلجراءات هذه اعتمدت وقد اإلرهاب، وتمويل األموال غسل لمكافحة الوطنية اللجنة مع بالتعاون ١٢٦٧

وباختصار، تتمثل تلك اإلجراءات في . الثالثة الخاصة التوصية في القصور هذا قطر دولة عالجت وبالتالي م،٢٠١١

والقرارات ذات الصلة من  ١٢٦٧تلقي اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب القوائم الصادرة عن قرار مجلس األمن رقم 

تلك القوائم على الجهات الرقابية األخرى في القطاع المالي وقطاع  وزارة الخارجية، لتقوم سكرتارية اللجنة بتعميم

األعمال والمهن غير المالية المحددة والسجل العقاري وإدارة المرور وأي جهة أخرى معينة، لتقوم بإحالتها إلى 

ات اآللية كما تضمنت تلك اإلجراء. الجهات الخاضعة إلشرافها إلشعار الجهات الرقابية بأي تطابق في األسماء

ومن ناحية أخرى تضمنت آلية . الخاصة برفع قرار التجميد وحذف األسماء من القائمة، واإلجراءات اإلدارية األخرى

تجميد األموال واألصول لألشخاص في اتخاذ قرار اإلجراءات التي تتبعها  ١٣٧٣تطبيق قرار مجلس األمن رقم 

، واتخاذ قرار رفع التجميد، وحذف األسماء من القائمة رهاباإلرهابيين أو الكيانات اإلرهابية أو ممولي اإل

  .واإلجراءات اإلدارية األخرى
  

باستثناء حماية حقوق األطراف الثالثة الحسنة النية، لم يتم اعتماد أي من : القصور الثاني: التوصية الخاصة الثالثة
  .التدابير األخرى المذكورة في التوصية الخاصة الثالثة

 بإصدار العام النائب صالحية على م٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم القانون من) ٥٠( المادة تنص سابقاً، إليه اإلشارة تم كما .٥٤

 المادة تنص كما اإلرهابية، والمنظمات اإلرهاب يمولون الذين واألشخاص اإلرهابيين أموال بتجميد الالزمة القرارات

 في بها، المشتبه الحسابات أو أواألرصدة األموال بتجميد قرار بإصدار المركزي البنك محافظ قيام جواز على) ٤٨(

 ويتم عمل، أيام عشرة تتجاوز ال لمدة اإلرهاب تمويل في الحسابات أو األرصدة أو األموال استخدام في االشتباه حال

) ٧٧( المادة تضمنت كما أشهر، ثالثة تتجاوز ال لمدة تجديده أو القرار بإلغاء يقوم أن يجوز الذي العام النائب إخطار

 جريمةلا موضوع تشكل التي واألموال الجريمة ارتكاب ووسائط الجريمة متحصالت مصادرةأحكام  على القانون من

  . إرهاب تمويل جريمة بارتكاب اإلدانة حالة في
 
 اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة الوطنية اللجنة مع بالتنسيق اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة أصدرت كما .٥٥

 الخطوات جانب إلى المتحدة، األمم قوائم مع بهم المشتبه أسماء تطابق حول باإلبالغ الملزمة الكيانات إلى إرشادات

 االلتزام إجراءات وتطبيق صياغة على اللجنة عملت كما. تطابق أي وجود عند اتخاذها يجب التي التالية اإلجرائية

 بموجبها العامة النيابة على يتعين أحكاماً تتضمن التي اإلجراءات وضعت حيث ،١٣٧٣ رقم األمن مجلس قرار بأحكام

 هذا بمعالجة دولة قيام يظهر سبق ما خالل ومن اإلرهاب، لمكافحة الوطنية اللجنة طلب على بناء التجميد قرار إصدار

  . الثالثة الخاصة التوصية في القصور
  

وجود جهة تتوىل حتديد اإلرهابيني وتعميم أمسائهم وغياب األساس القانوين ألوامر التجميد أو غياب : القصور الثالث: الثالثةالتوصية اخلاصة
  .احلجز
 رقم الوزراء مجلس بقرار المنشأة اإلرهاب مكافحة لجنة م٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم القانون من) ٥٠( المادة حددت .٥٦

 كما اإلرهابية، والمنظمات اإلرهاب يمولون الذين واألشخاص اإلهاربيين بتحديد تختص كجهة ،٢٠٠٧ لسنة) ٧(

 اإلشارة سبق الذي النحو على والحجز كالتجميد المؤقتة، بالتدابير الخاصة األحكام الثامن الفصل في القانون تضمن

  . إليه
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جد شخص يف دولة قطر على الرغم من توا ١٢٦٧مل يتم جتميد األموال عمالً بقرار جملس األمن رقم : القصور الرابع: التوصية اخلاصة الثالثة

  .لعدة أشهر ١٢٦٧قد أدرج امسه يف الالئحة من قبل جلنة متابعة تنفيذ القرار
  

أفادت السلطات أنه بعد اإلطالع على القوائم المتعلقة بقرارات مجلس األمن، لم تجد أي تطابق في األسماء  .٥٧

  .المدرجة
  

  )غري ملتزمة(درجة االلتزام : التوصية اخلاصة اخلامسة
  .إن التعاون الدويل حمصور بأوجه القصور يف جرمية متويل اإلرهاب: القصور األول: التوصية اخلاصة اخلامسة

 في الدولي التعاون لموضوع عمل إطار تضع التي النصوص خالل من القصور هذا القطرية السلطات عالجت  .٥٨

 والمساعدة الدولي بالتعاون الخاصة األحكام الفصل ذلك تضمن حيث م،٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم القانون من التاسع الفصل

 . اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة ألغراض المجرمين وتسليم المتبادلة، القانونية
  

امتنعت اجلهات املختصة عن تقدمي املساعدة يف حالة أحد املواطنني األجانب الذي مت حتديده من قبل : التوصية اخلاصة اخلامسة القصور الثاين
   .١٢٦٧جملس األمن املنشأة مبوجب القرار رقم  جلنة
أفادت السلطات أنه بعد اإلطالع على القوائم المتعلقة بقرارات مجلس األمن، لم تجد أي تطابق في األسماء  .٥٩

  .المدرجة
  

اإلرهاب مبا يفي باملعايري بشكل واسع التوصية اخلاصة اخلامسة القصور الثالث جييز اإلطار العام تسليم األفراد املتهمني بارتكاب جرمية متويل 
  حمددة جتيز معاجلة طلبات تسليم ارمني واإلجراءات املتعلقة بتمويل اإلرهاب بدون تأخري خمالف لألصول مل ترد أحكام  النطاق ولكن

 حيث المجرمين، تسليم طلبات بمعالجة خاصة أحكاماً م٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم القانون من التاسع الفصل تضمن .٦٠

 يتعلق فيما المختصة األجنبية الجهات من المجرمين تسليم طلبات بتلقي العام النائب اختصاص على) ٥٣( المادة صتن

 الجهات إلى إحالته أو الطلب تنفيذ إما المادة لنص وفقاً العام النائب على ويتعين اإلرهاب، وتمويل األموال بغسل

 المنظمة طريق عن الطلبات تلك إرسال جواز على المادة نصت كما. ممكن وقت بأسرع تنفيذها لغرض المختصة

 الدولة، في المختصة الجهات إلى المختصة األجنبية الجهات من مباشر بشكل أو) اإلنتربول( الجنائية للشرطة الدولية

 السلطات عالجت وبذلك. الطلب تستلم التي الجهة قبل من العام النائب إبالغ ضرورة مع المستعجلة، الحاالت في وذلك

  . التوصية في القصور هذا القطرية
  

رفضت اجلهات املختصة تسليم أحد األشخاص األجانب أدرج امسه يف قرار جملس األمـن رقـم   : القصور الرابع: التوصية اخلاصة اخلامسة
١٢٦٧.  
األسـماء  أفادت السلطات أنه بعد اإلطالع على القوائم المتعلقة بقرارات مجلس األمن، لم تجـد أي تطـابق فـي     .٦١

  .المدرجة
  

 .عدم كفاية املشاركة الدولية يف التبادل الفعال للمعلومات حول متويل االرهاب: القصور اخلامس: التوصية اخلاصة اخلامسة

قامت دولة قطر بإبرام عدد ستة مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية مع دول أخرى لتعزيز التعاون في مكافحة غسل   .٦٢

النص على ضرورة قيام الجهات ) ٥٢(م في المادة ٢٠١٠لسنة ) ٤(كما تضمن القانون رقم األموال وتمويل اإلرهاب، 
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المختصة بتقديم العون للجهات النظيرة األجنبية في الدول األخرى، ألغراض تسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية 

ويل اإلرهاب، وفقاً للقواعد التي يقررها قانون واإلجراءات الجنائية المرتبطة بغسل األموال وتم التحقيقاتالمتبادلة في 

اإلجراءات الجنائية واالتفاقيات الثنئاية أو متعددة األطراف التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك 

قرير التقييم كما أفادت السلطات بأنه منذ صدور ت. بما ال يتعارض مع المبادئ األساسية للنظام القانوني في الدولة

 .المشترك لم تسجل حاالت عجزت فيها دولة قطر عن توفير الرد المناسب لطلب دولي
  

والذي ميكن تطبيقه أيضاً يف مكافحة متويـل  (إن األحكام الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية : القصور السادس: التوصية اخلاصة اخلامسة
  .االلتزام الكامل باملعايريعامة بصورة ال ميكن أن تضمن ) اإلرهاب
 الدولي، بالتعاون الخاصة األحكام التاسع الفصل في م٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم القانون تضمن إليه، اإلشارة سبق كما .٦٣

 المساعدة صور) ٥٨( المادة تضمنت حيث المتبادلة، القانونية بالمساعدة الخاصة األحكام الثاني الفرع تضمن حيث

 طلب رفض جواز عدم) ٦٠( المادة تضمنت كما القانونية، المساعدة رفض حاالت) ٥٩( المادة تضمنت كما القانونية،

 للمؤسسات الملزمة السرية أحكام إلى إستناداً أو فيه، مبالغ بشكل مقيدة شروط إلى استناداً المتبادلة القانونية المساعدة

 طلبات تنفيذ كيفية) ٦٣( إلى) ٦١( من المواد تضمنت كما ضريبية، أمور على تشتمل الجريمة أن لمجرد أو المالية،

 الجهات قيام االتفاق جواز على) ٦٥( المادة نصت حين في المصادرة، وطلبات المؤقتة والتدابير التحقيق تدابير

 اإلجراءات أو التحقيقات بمسائل يتعلق فيما األطراف، متعددة أو ثنائية ترتيبات أو اتفاقيات بإبرام الدولة في المختصة

  .  أكثر أو واحدة دولة في
 
 النص) ٦٦( المادة تضمنت حيث المجرمين، بتسليم الخاصة األحكام التاسع الفصل من الثالث الفرع تضمن كما .٦٤

 ،٦٨ ،٦٧( المواد عددت كما مرتكبيها، تسليم يجوز التي الجرائم من اإلرهاب وتمويل األموال غسل جرائم أن على

 وكنتيجة،. التسليم طلب رفض حالة في اتخاذها الواجب واإلجراءات القانونية، المساعدة رفض حاالت القانون من) ٦٩

 .التوصية بهذه المتعلق القصور هذا القطرية السلطات عالجت
  

  نقص يف الفعالية بشكل عام يف تبادل املعلومات املتعلقة بتمويل اإلرهاب: القصور السابع: التوصية اخلاصة اخلامسة
 غسل مكافحة مجال في القضائية المساعدات من عدد قدمت المختصة الوطنية جهات بأن القطرية السلطات أفادت .٦٥

 العامة النيابة قامت كما القضائية، المساعدات من عدد بتقديم الدولة أمن جهاز قام حيث اإلرهاب، وتمويل األموال

 . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ األعوام خالل القضائية المساعدات من عدد بتقديم
 

 .األخرى المصنفة ملتزمة جزئياً أو غير ملتزمةاستعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات   . ح
  

  ). ملتزمة غري:  االلتزام درجة: (السادسة التوصية

 المخاطر إلدارة مناسبة أنظمة بوضع المحددة المالية غير والمهن واألعمال المالية المؤسسات ،٢٦ المادة تلزم .٦٦

 كان فإذا عدمه، من منصبه بحكم للمخاطر ممثال سياسيا شخصا الحقيقي المستفيد أو العميل كان إذا ما خاللها من تحدد

 أو العميل مع تجارية عالقة إنشاء قبل العليا اإلدارة موافقة على الحصول يتعين منصبه بحكم للمخاطر ممثال

 وتوفير ألمواله، الحقيقي المستفيد على والتعرف ثروته مصدر لتحديد المعقولة التدابير كل واتخاذ فيها، االستمرار

 تنظيم هيئة قبل من الجديدة واللوائح القواعد اعتماد تم أخرى، ناحية من. التجارية العالقة لتلك ومستمرة إضافية مراقبة

 في المركزي قطر ومصرف ٢٠١٠ مايو ٣١ في المالية لألسواق قطر وهيئة  ،٢٠١٠ أبريل ٣٠ في للمال قطر مركز
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 مع وبالتنسيق والتجارة األعمال وزارة مع بالتعاون المالي بالقطاع الرقابية الجهات بادرت كما. ٢٠١٠ يونيو ١٥

 ىعل اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة قواعد تطبيق إلى اإلرهاب، وتمويل األموال غسل لمكافحة الوطينة اللجنة

 القواعد تطبيق تم وقد. والتجارة األعمال وزارة إلشراف الخاضعة المحددة المالية غير والمهن األعمال قطاع مؤسسات

 الجهات قبل من المعتمدة اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة قواعد مع تتوافق وهي ٢٠١١ أغسطس ٢٥ في

تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن وزارة العدل إلى  وتم اعتماد. المالي بالقطاع الرقابية

متطلبات التعامل مع األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وتفصل هذه القواعد  .م١٥/٣/٢٠١٢في شركات المحاماة 

  .بدرجة كافية
  

  ).ملتزمة غري:  االلتزام درجة: ( السابعة التوصية

 المؤسسات هوية تحديد المالية المؤسسات على تفرض التزامات) ٢٧ المادة( القانون من السادس الفصل يشمل .٦٧

 لها الخاضعة والضوابط سمعتها وحول هاأعمال حول المعلومات وجمع هويتها، من والتحقق األصيلة المراسلة

 ذلك، إلى باإلضافة. سيطةالو الدفع بحسابات يتعلق ما في أخرى بإجراءات والقيام العليا اإلدارة موافقة على والحصول

  .المتطلبات ذات الرقابية الجهات عن الصادرة القواعد تعزز
  

  ). جزئياً ملتزمة:  االلتزام درجة: ( الثامنة التوصية

 غير والمهن واألعمال المالية المؤسسات على تفرض التزامات) ٢٦ المادة( القانون من السادس الفصل يتضمن .٦٨

 يكون ال عميل مع تتم التي المعامالت تنفيذ أو التجارية العالقات مزاولة عند الالزمة اإلجراءات اتخاذ المحددة المالية

 القواعد تعزز ذلك، إلى باإلضافة. الهوية مجهولة تكون قد ومعامالت منتجات عن تتأتى التي أو بشخصه موجوداً

  .المتطلبات ذات المالية وغير المالية المؤسسات على الرقابية الجهات عن الصادرة
  

  ). ملتزمة غري: االلتزام درجة: (التاسعة التوصية

 األطراف على باالعتماد تسمح التي لألنظمة الرقابية الجهات إصدار إمكانية على القانون من ٣٢ المادة تنص .٦٩

 تباشر التي المالية المؤسسة على تبقى العميل من والتحقق الفحص إلجراءات النهائية المسئولية أن وعلى الثالثة،

 تفصيلية التزامات  المالية المؤسسات على الرقابية الجهات عن الصادرة القواعد تضمنت وقد .بها تبادر أو العالقة

 .التاسعة التوصية متطلبات مع تتفق

  
  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (عشر احلادية التوصية

 وفقا االعتيادية وغير والمعقدة الكبير العمليات بمتابعة المتعلقة االلتزامات) ٣٣ المادة( الجديد القانون يستوفي .٧٠

 المعقدة الكبيرة العمليات خلفية وفحص خاصة عناية بإيالء المالية المؤسسات مطالبة خالل من ،التوصية لمتطلبات

 الصلة ذات بالسجالت االحتفاظ مع واضح، اقتصادي غرض أو واضح مشروع غرض لها ليس التي  المعتادة وغير

 وغيرها للوحدة السجالت تلك تتيح وأن) مختصة سلطة طلب بحسب أطول مدة أو سنوات خمس( القانون أحكام وفق

  .المختصة الجهات من
  
  
  



 تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر 
 

 ٣٠من  ٢١صفحة 
 

  ). ملتزمة غري: االلتزام درجة: (عشر الثانية التوصية

 فيما المالية المؤسسات على المفروضة االلتزامات بكافة المحددة المالية غير والمهن األعمال الجديد القانون يلزم .٧١

 المتعلقةاستكمال الجوانب  تمكما . الدرجة بذات الجهات تلك القانون يغطي وبذلك تمييز، دون الوقائية بالتدابير يتعلق

 والوكالء للمهن اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة قواعد والتجارة األعمال وزارة إصدار خالل من التوصية بهذه

، وإصدار وزارة العدل لقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل األحجار الكريمة أو النفيسة المعادن وتجار العقاريين

 .اإلرهاب للمحامين

  

  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (عشر الخامسة التوصية

 برامج بوضع المالية المؤسسات مطالبة خالل من التوصية متطلبات) ٣٦و ٣٥ المادتين( الجديد القانون يستوفي .٧٢

 عن مسئولين يكونون اإلدارة مديري مستوى على موظفين وتعيين شاملة بااإلره وتمويل األموال غسل لمكافحة

  .القانون هذا أحكام تطبيق
  

  ). ملتزمة غري: االلتزام درجة: (عشر السادسة التوصية

 المشبوهة العمليات عن باإلبالغ المتعلقة الجوانب) ٣٦و ٣٥و ٣٩و ١٨ المواد( المختلفة القانون أحكام تتناول .٧٣

 مع بسواء، سواء المحددة المالية غير والمهن واألعمال المالية المؤسسات في الداخلية الرقابية والضوابط والتنبيه

كما  .قطر في الموجودة المحددة المالية غير والمهن األعمال لكافة الجديد القانون في الجهات تلك شمول إلى اإلشارة

 .اعد الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية لتلك الجهات المتطلبات ذات الصلةتستكمل القو
  

  ). ملتزمة غري: االلتزام درجة: (عشر السابعة التوصية

 تمويل أو األموال بغسل المرتبطة الجرائم" مسمى تحت التصرفات من عددا) ٣ المادة( الجديد القانون جرم .٧٤

 اتخاذ وعدم اإلرهاب وتمويل األموال بغسل متعلقة معلومات بتوفر) ٥ للمادة وفقا( ارتكابها يتحقق والتي" اإلرهاب

 تلك وتشمل. الجريمة بهذه المختصة الجهات إبالغ بشأن القانون هذا ألحكام وفقا المقررة القانونية اإلجراءات

 وتحديد منها والتحقق العمالء هوية كتحديد المالية المؤسسات على الواقعة االلتزامات من عدد عن االمتناع التصرفات

 وعدم وإتالفها وحجبها بالسجالت االحتفاظ وعدم المستمرة والتحقق الفحص إجراءات وممارسة الحقيقيين المستفيدين

 عقوبة االلتزامات هذه لمخالفة فرضت وقد. االلتزامات من آخر وعدد المعنية، للسلطات المناسب الوقت في إتاحتها

 القانون أعطى ذلك، إلى إضافة. ريال مليون نصف على تزيد ال التي والغرامة أقصى كحد سنوات لثالث الحبس

  .عليها الرقابية الجهات قبل من بالقانون المخاطبة المؤسسات على متنوعة إدارية عقوبات توقيع صالحية) ٤٤ المادة(
  

  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (عشر الثامنة التوصية

 أو صوري أو وهمي بنك مع مراسلة عالقات في الدخول من المالية المؤسسات) ٣ المادة( الجديد القانون منع .٧٥

 األموال غسل لمكافحة منقحة تعليمات م٢٠١٠ يونيو ١٥ بتاريخ المركزي قطر مصرف أصدر كما. فيها االستمرار

 كذلك، ).٥-١١ بند( الوهمية البنوك مع التعامل منع على صراحة تنص المالية المؤسسات إلى اإلرهاب وتمويل

 فيها حظرت) م٢٠١٠ مايو في( اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة تعليمات المالية لالسواق قطر هيئة أصدرت

  .الصورية أو الوهمية البنوك مع التعامل
  



 تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر 
 

 ٣٠من  ٢٢صفحة 
 

  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: ( العشرون التوصية

 فبراير بين المخاطر لتقييم شامالً وطنياً برنامجاً نفذت قطر دولة في المختصة الجهات بأن القطرية السلطات أفادت .٧٦

. الدوليين الخبراء من وغيره الدولي النقد صندوق خبير بمساعدة للمخاطر الوطني التقييم أجري وقد. ٢٠١٠ ومارس

 المحددة، المالية غير والمهن األعمال على تشرف التي الرقابية والجهات المالي القطاع يضم الذي البرنامج، هذا ساهم

بانه يتم التنسيق  السلطات وافادت. المحددة المالية غير والمهن األعمال لقطاع المستقبلية المخاطر تقييم خطط وضع في

مؤخراً بين كل من وزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية للتعرف على المخاطر الناجمة عن بعض المهن غير 

كام قانون مكافحة غسل االموال وتمويل حاالجراءات الرئسية لضمها ضمن الجهات المخاطبة با المالية حتى تستكمل

 شبكة ضمن الكترونية دفع واجهات توفير على البنوك حثّ المركزي قطر مصرف بأن السلطات أفادت كما. االرهاب

 وبعض الخليجي التعاون مجلس ودول قطر دولة في البيع ونقاط آلي صراف بطاقات شبكة توفير تم كما. االنترنت

 إطالق تم كما. النقود استخدام لتقليل البيع نقاط لتوفير التجار مع التعاون عل البنوك وحث والمجاورة، العربية الدول

 خدمات فواتير دفع المواطنين على سيسهل والذي م٢٠١٠ مارس في QATCH المباشر والخصم الدفع مشروع

 إطالق إلى السلطات أشارت كما. النقود استخدام دون والكترونيا تلقائيا وغيرها الماء و الكهرباء وخدمات الهواتف

 استخدام تقليل إلى أدت والتي الشيكات في الثقة تعزيز في ساهمت التي ٢٠٠٢ فبراير في االلكترونية الشبكات نظام

  .النقود
  

  ). ملتزمة غري: االلتزام درجة: (والعشرون احلادية التوصية

 تولي بأن) وغيرها المركزي قطر لمصرف الخاضعة( جميعا المالية المؤسسات) ٣٣ المادة( الجديد القانون ألزم .٧٧

 ال قانونية ألنظمة تخضع التي األشخاص كافة مع التجارية والعمليات العالقات وغرض خلفية بفحص خاصة عناية

 تلك إثبات يتم أن على كافيا، تطبيقا تطبقها ال أو اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة الدولية المعايير تطبق

 تتيح صريحة صالحيات توجد ال أخرى، ناحية من. المختصة للسلطات وإتاحتها بها واالحتفاظ والمستندات المعلومات

 األعمال وزارة( والتجارة االقتصاد وزارة – المالية لألسواق قطر هيئة – المركزي قطر مصرف( الرقابية للجهات

 مجموعة توصيات تطبيق عدم في ما دولة تستمر عندما مضادة تدابير اتخاذ) للمال قطر مركز هيئة تنظيم –) والتجارة

 القانون في عليها المنصوص العامة الصالحيات أن السلطات أفادت وقد. كافية غير بدرجة تطبيقها في أو المالي العمل

 أخرى أدوات أية أو توصيات أو إرشادات أو قواعد أو تعليمات إصدار الرقابية للجهات تجيز والتي –) ٤١ المادة(

 في الواردة الصالحيات تلك إلى باإلضافة – اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة بغرض القانون هذا أحكام لتنفيذ

 تسهل القانون هذا في عليها المنصوص لاللتزامات المخالفة المؤسسات على وجزاءات تدابير توقيع بشأن ٤٤ المادة

 .الغرض هذا استيفاء

  

 وتم .كما تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إللزام المؤسسات المالية بإيالء العناية الخاصة للبلدان العالية المخاطر .٧٨

 لألسواق قطر وهيئة ،٢٠١٠ أبريل ٣٠ في للمال قطر مركز تنظيم هيئة قبل من الجديدة واللوائح القواعد اعتماد

 .٢٠١٠ يونيو ١٥ في المركزي قطر ومصرف، ٢٠١٠ مايو ٣١ في المالية

  
  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (والعشرون الثانية التوصية

 غسل مكافحة لمتطلبات المالية للمؤسسات الخارجية الفروع تطبيق مسألة) ٣٨ المادة( الجديد القانون يغطي .٧٩

 بتوصيات الملتزمة وغير الملتزمة المضيفة، الدول كافة في أي( مطلقة بصفة فيه الواردة اإلرهاب وتمويل األموال



 تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر 
 

 ٣٠من  ٢٣صفحة 
 

 في المحلية القوانين كانت إذا إال القطرية الوقائية التدابير متطلبات تطبيق على ينص حيث ،)المالي العمل مجموعة

 األشد التدابير بتطبيق يتعلق فيما أما. المختصة الرقابية الجهات إبالغ يتم الحالة هذه وفي بذلك، تسمح ال المضيف البلد

 ،)المضيفة الدولة به تسمح الذي بالقدر( المضيفة والدولة قطر في مطبق هو ما بين لها األدنى الحد اختالف حالة في

 المعايير تطبق أن التابعة ووحداتها المالية المؤسسة لفروع المركزي قطر مصرف تعليمات) تفرض ولم( أجازت فقد

  .دولة من أكثر نطاق على معامالتهم تمتد الذين للعمالء بالنسبة فقط ذلك وجعلت األشد،
  

  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (والعشرون الرابعة التوصية

 واألعمال المالية المؤسسات بترخيص المختصة الجهات بأنها الرقابية الجهات) ١ المادة( الجديد القانون عرف .٨٠

 التي بالمتطلبات التزامها من التأكد أو عليها اإلشراف أو للربح الهادفة غير والمنظمات المحددة المالية غير والمهن

 أو التعليمات إصدار الجهات لتلك) ٤١ المادة( القانون أجاز كما. اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة تستلزمها

 األموال غسل مكافحة بغرض القانون هذا ألحكام تنفيذا األخرى األدوات أو التوصيات أو اإلرشادات أو القواعد

 المؤسسات على متنوعة وجزاءات تدابير توقيع الرقابية للجهات) ٤٤ المادة( القانون أجاز كما. اإلرهاب وتمويل

 عليها تشرف التي المؤسسات التزام على للرقابة القانوني األساس يتوفر وبذلك. القانون أحكام مخالفة عند لها التابعة

 غسل مكافحة مجال في المالية، وغير المالية المؤسسات من وغيرها ،)والتجارة األعمال( والتجارة االقتصاد وزارة

  اإلرهاب وتمويل األموال
  

  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (والعشرون اخلامسة التوصية

 األدوات أو التوصيات أو اإلرشادات أو القواعد أو التعليمات إصدار الرقابية للجهات) ٤١ المادة( القانون يجيز .٨١

 بأن القطرية السلطات أفادت وقد. اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة بغرض القانون هذا ألحكام تنفيذا األخرى

 وحدة أصدرت كما. الجديد القانون مع يتوافق بما العكسية التغذية ونظام إرشاداتها تعديل إلى سبيلها في الجهات تلك

 اإلرهاب وتمويل األموال بغسل عالقتها يشتبه التي المعامالت عن باإلبالغ الخاص اإلرشادي الدليل المالية المعلومات

  .الجديد القانون بموجب باإلبالغ الملزمة الجهات إلى

 

 بغسل عالقتها يشتبه التي المعامالت عن باإلبالغ الخاص اإلرشادي الدليل المالية المعلومات وحدة أصدرت وقد .٨٢

 ٢٠١١ مارس في تم بأنه السلطات أفادت كما .القانون بموجب باإلبالغ الملزمة الجهات إلى اإلرهاب وتمويل األموال

 مهارات وتحسين لتطوير المالي بالقطاع االلتزام مسئولي إلى المالية المعلومات وحدة قبل من تدريبية دورات توفير

 العمليات عن اإلبالغ تقارير نماذج لمراجعات كأساس مكثفة دراسات إجراء ٢٠١١ خالل تم كذلك، .لديهم اإلبالغ

 من االلتزام لمسؤولي تعريفية دورة المالية المعلومات وحدة أجرت وقد. باإلبالغ الخاص اإلرشادي والدليل المشبوهة

 ديسمبر في إطالقها تم التي الجديدة اإلبالغ ونماذج الجديد اإلرشادي لدليل الثاني االصدار حول الصرافة ودور البنوك

 . ٢٠١١ العام من

  

. المخاطر على المرتكز األسلوب حول إرشادي دليل مسودة إعداد تم فقد المركزي، قطر بمصرف يتعلق وفيما .٨٣

 انتهاء بعد. ٢٠١١ سبتمبر خالل الدولي النقد صندوق لخبراء الفنية المساعدة بعثة خالل من المسودة مراجعة وتمت

 نماذج إعداد تم كما. المالية المؤسسات على وتوزيعها اإلرشادي الدليل من النهائية النسخة إصدار سيتم المراجعة،

 دراسة حالياً ويتم. البنوك كافة على تعميمها اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر لتوصيف كمية بيانات طلب



 تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر 
 

 ٣٠من  ٢٤صفحة 
 

 على المرتكز األسلوب تطوير من كجزء الفنية المساعدة خالل من الدولي النقد صندوق خبراء بمساعدة النتائج وتحليل

 بكافة الخاصة اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة وإجراءات سياسات كتيبات مراجعة تمت كذلك،. المخاطر

 تمت وقد. المركزي قطر لمصرف التابع اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة فريق قبل من الصرافة شركات

 وتدريبية تعريفية دورات عقد تم ذلك، إلى باإلضافة. الشركات كافة مع بالكتيبات الصلة ذات العكسية التغذية مناقشة

 :يلي ما لمناقشة المالية المؤسسات مع مستمرة

  .تطبيق قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ولوائح مصرف قطر المركزي - -

للتعامل مع قوائم مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في ما يتعلق بتنظيم  الماليةمتطلبات المؤسسات - -

  .القاعدة وحركة طالبان

المركزي باستمرار مع المؤسسات المالية الستالم استفساراتهم حول تطوير  قطريتواصل مصرف كما  -

  .كيفية تطبيق لوائح مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 

. المخاطر على القائم المنهج حول إرشادي دليل وإصدار إعداد تم فقد المالية، لألسواق قطر هيئةب يتعلق فيما أما .٨٤

 مكافحة حول السنوي التقرير متطلبات وتقديم إعداد حول المالية المؤسسات مع وتوجيهية تدريبية دورات عقد تم كما

 مسئولو له يخضع تأهيل برنامج وضع إلى المالية لألسواق قطر هيئة عمدت وكذلك،. اإلرهاب وتمويل األموال غسل

  .الموافقة عملية من كجزء االلتزام مسئولو/ األموال غسل عمليات عن اإلبالغ
 

  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (والعشرون السابعة التوصية

 بمراجعة اإلرهاب، وتمويل األموال غسل لمكافحة الوطنية اللجنة خالل من قطر دولة في القانون إنفاذ جهات تقوم .٨٥

 ولضمان المختصة، الجهات بين التعاون تعزز التي الخطوات باتخاذ تقوم حيث الجديد، القانون بموجب إجراءاتها

 اللجنة قامت القضائية، والمالحقات التحريات في فعال منهج اتخاذ سبيل وفي القضائية، والمالحقات التحريات فعالية

 وتمويل األموال غسل بمكافحة المختصة الجهات كافة ويضم القانون، إنفاذ لجهات عمل فريق بتشكيل الوطنية

 بدء إلى االشتباه مرحلة من القانون إنفاذ جهة من جهة كل به تقوم الذي العمل يوضح إجرائي دليل إلصدار اإلرهاب،

. واعتمادها اللجنة، أعضاء على ومناقشتها عرضها ليتم اإلجرائي، للدليل مبدئية مسودة على الفريق واتفق التحقيق،

 ونوعية شاملة إحصائيات وإعداد الجديد القانون تطبيق من التأكد على الحالية المرحلة في القانون إنفاذ جهات تعمل كما

 االشتباه، رتقاري تبادل لتسهيل المالية المعلومات ووحدة الجهات هذه بين قنوات إنشاء على االتفاق وتم بها، واالحتفاظ

تم بالفعل انشاء رابط الكتروني مباشر بين الوحدة ووزارة أفادت السلطات أنه و. بالسرية االحتفاظ مع والمعلومات

لتبادل المعلومات والتحريات بين الجهتين، وتعمل الوحدة على ) مذكرة تفاهم(الداخلية وتم ايضا توقيع آلية تنسيق 

 .الدولة، الجهة التي انشأت مؤخراً ايضا فريق فني لمتابعة تطبيق النظام خاللهامشروع مشابه للربط مع جهاز امن 

 

 م٢٠٠٨ لسنة) ٨٨( رقم القرار اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة الوطنية اللجنة أصدرت أخرى ناحية ومن .٨٦

 والمختصين الخبراءب سجل ووضع اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة على بالتدريب تعنى مركزية لجنة بإنشاء

 المالية المؤسسات لمتطلبات مالئمة اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة حول تدريبية برامج وتوفير بالتدريب،

 مؤخراً القانون إنفاذ جهات أنشأت كما. الصلة ذات والوزرات العامة والنيابة القانون إنفاذ وجهات الرقابية والجهات

   . وتلبيتها التدريبية المتطلبات تحديد في للبدء مشتركة لجنة
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  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (والعشرون التاسعة التوصية

 المركزي، قطر لمصرف التأمين قطاع على واإلشراف الرقابة سلطة نقل على الوزراء مجلس من الموافقة تمت .٨٧

 لإلشراف القانون في القانوني األساس توفير تم كما. بذلك الخاصة التشريعات إعداد وجاري اإلشارة سبقت كما

 .والتجارة األعمال لوزارة التابعة المؤسسات على والرقابة

 

 غسل لمكافحة موحدة وقواعد لوائح اعتمدت المالي بالقطاع الرقابية الجهات أن السلطات أفادت أخرى، ناحية من .٨٨

 العمل وتوجيهه المركزي قطر مصرف إشراف تحت الرقابية الجهات وتتابع. ٢٠١٠ خالل اإلرهاب وتمويل األموال

 غسل مكافحة قانون مع يتوافق بما الرقابة أساليب تنسيق إلى يهدف المالي، للقطاع موحد رقابي منهج اعتماد على

 إليها اإلشارة تمت التي بعد ميدانية بزيارات القيام حول جديدة معلومات توفير يتم ولم .الجديد اإلرهاب وتمويل األموال

  . السابق المتابعة تقرير في

  

 اجتماعاً المحددة المالية غير والمهن األعمال وقطاع المالي بالقطاع الرقابية الجهات عقدت ،٢٠١١يونيو في .٨٩

 ،٢٠١١ سبتمبر ٢٥ فيو .المحتملة الحلول ولبحث الميدانية الرقابية الزيارات عن الناتجة المشتركة المسائل لمناقشة

 وقد المالي، بالقطاع الرقابية الجهات لكافة المخاطر على القائم المنهج حول عمل ورشة الدولي النقد صندوق أجرى

  .المخاطر على القائم المنهج ليتضمن الموحد الرقابي المنهج وتحسين تطوير على بنتيجتها الرقابية الجهات اتفقت

  

 وتمويل األموال غسل مكافحة لوائح من محدثة مجموعة المركزي قطر مصرف طبق سبق، ما إلى باإلضافة .٩٠

 أوراق وأعد وميداني مكتبي إشرافي دليل مسودة المركزي قطر مصرف وضع كما. ٢٠١٠ يونيو ١٥ في اإلرهاب

 منه االنتهاء يتم أن إلى المراجعة قيد اإلشرافي الدليل زال ما. المفتشين قبل من كأداة استخدامها ليتم داخلية عمل

 قطر مصرفاستكمل  كما. المركزي قطر مصرف قبل من المتبع المصرفي اإلشراف دليل إطار ضمن واعتماده

 غسل عمليات عن اإلبالغ ومسئولي االلتزام مسئولي حول لديه المعتمد السجل شامل بشكل وتحديث مراجعة المركزي

  .األموال

  

 ٤٥٠،٠٠ مجموعها بلغ مالية مؤسسات ٣ على غرامات فرض المركزي قطر مصرف بأن السلطات أفادت وقد .٩١

 .مناسبة بصورة اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة بقانون المتصلة والضوابط األنظمة تطبيقها لعدم قطري ريال

ريال  ١٣٥.٠٠٠فرضت هيئة قطر لألسواق المالية غرامات مالية على المؤسسات المالية بقيمة إجمالية وقدرها  كما

  .افحة غسل االموال وتمويل االرهابقطري نتيجة لعدم االلتزام بمتطلبات مك

  

من  أنه كما. الوساطة لشركات دورية تفتيش زيارات قامت المالية لألسواق قطر هيئة بأن السلطات أفادت كما .٩٢

وقد وفرت السلطات بعض تفاصيل  .خالل تقارير أسبوعية تقوم الهيئة باجراء التفتيش والرقابة على شركات الوساطة

بهيئة قطر لألسواق المالية المتابعة وشؤون الترخيص و إدارة العملياتونتائج عمليات التفتيش التي تمت من جانب 

على النحو  ذلكو ،بغرض التحقق من امتثال شركات الخدمات المالية بقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

زيارات في سنة  ٩عدد ، وم٢٠١١زيارات في سنة  ٧عدد ، وم٢٠١٠زيارات في سنة  ١٠ تم القيام بعدد :التالي

ريال قطري بسبب التأخير في الرد على متطلبات الهيئة بخصوص  ١٣٥٠٠٠تم تغريم مبلغ و .تاريخهم حتى ٢٠١٢

مات مالية ريال على شركات خد ٢٠٠٠٠٠تم فرض جزاء مالي بقيمة كما  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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 ٣٠من  ٢٦صفحة 
 

بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وكذا نظام  ٢٠١٠لسنة ) ٤(لمخالفتها ألحكام مواد في القانون رقم 

شركات خدمات مالية  ٥يتم حاليا التحقيق مع وقد أفادت السلطات أيضا بأنه . الخدمات المالية الصادر عن الهيئة

سيتم فتح تحقيقات كما أنه  فحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،بخصوص مخالفات في اإلجراءات ذات العالقة بمكا

بخصوص إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع عدد من شركات الخدمات المالية لما تم الوقوف عليه 

  .من عدم دقة اإلجراءات المعتمدة
  

  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (الثالثون التوصية

الجديد، عمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلى إجراء تقييم وطني استباقاً للقانون  .٩٣

من قبل خبراء دوليين في التقييم وخبير صندوق النقد  ٢٠١٠ ومارس فبرايروجرى هذا التقييم بين . للمخاطر وتطبيقه

. الدولي المقيم في دولة قطر واشتركت فيه كافة الوزارات والجهات المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 وقد تم التوصل بنتيجة هذا التقييم إلى وضع خطط العمل في إطارها الرسمي لمعالجة مسألة التدريب المتخصص

عدة اجتماعات بين اللجنة والجهات المعنية عقد  وقد تم. والمنسق المستمر على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

والذي  ٢٠٠٨لسنة ) ٨٨(القرار رقم وقد صدر عن اللجنة  .لمناقشة الصعوبات وضمان تطبيق ما ورد في خطط العمل

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ويكون الغرض  ينص على إنشاء لجنة مركزية تعنى بشؤون التدريب على

  :منها

توفير برامج تدريبية حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للمؤسسات المالية والجهات  •

 الرقابية وجهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والوزارات المعنية؛ و
  .تطلب التطويرمتابعة الجهود المبذولة للتدريب وتحديد المجاالت التي ت •

  

وبالنسبة للوحدة، تلقى العاملون فيها التدريب في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على الوجه التالي  .٩٤

  :بيانه

" تم تدريب عضوين من وحدة المعلومات المالية ليصبحا مدربين وطنيين في البرنامج التدريبي •

الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة " رهابتعزيز القدرات على مكافحة غسل األموال وتمويل اإل

  .غسل الموال وتمويل اإلرهاب

حضر موظفو وحدة المعلومات المالية ورشة العمل اإلقليمية حول مهارات التحليل  -٢٠١٠ديسمبر  •

  بنك نيجارا المركزي، ماليزيا -وحدة التحريات المالية الماليزية -المتقدمة

" مكافحة غسل األموال"علومات المالية المؤتمر الرابع عن حضر موظفو وحدة الم  -٢٠١٠ديسمبر  •

الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة بالكويت باالشتراك مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 

  ".المينافاتف" األوسط وشمال أفريقيا

ة العمل حضر موظفو وحدة المعلومات المالية االجتماع العام الثاني عشر لمجموع  -٢٠١٠ديسمبر  •

  .المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا بدولة قطر

حضر موظفو وحدة المعلومات المالية ورشة عمل حول مهارات التحليل المالي في  - ٢٠١١فبراير  •

  .وحدة المعلومات المالية بالدوحة، قطر

جديد، بناء اعتماد نظام مالي "حضر موظفو وحدة المعلومات المالية ندوة حول  -٢٠١١فبراير  •

  .، بالدوحة، قطر"القدرات
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المعلومات المالية برنامج تدريبي ثالثي المراحل  وحدةحضر موظفو   -٢٠١١مايو /مارس/فبراير •

حول تحسين القدرات واالستمرار بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي نظمته اللجنة 

  .شاركة خبراء دوليينالوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالدوحة وبم

قرارات مجلس األمن " عمل إقليمية حولموظفو وحدة المعلومات المالية ورشة حضر  - ٢٠١١مايو  •

التي عقدتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل " التابع لألمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب وآليات تطبيقها

  .المخدرات بدولة قطراألموال وتمويل اإلرهاب ومكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة و

االجتماع األول لفريق العمل المختص بمكافحة موظفو وحدة المعلومات المالية حضر  -٢٠١١مايو  •

غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي عقدته سكرتارية دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة 

  .العربية السعودية

مج الزائر الدولي حول استراتيجيات حضر موظفو وحدة المعلومات المالية برنا -٢٠١١يوليو  •

  . مكافحة غسل االموال الذي عقد بواشنطن مع مكتب الشؤون التعليمية والثقافية

التحليل االستراتيجي "حضر موظفو وحدة المعلومات المالية الدورة التجريبية حول  -٢٠١١سبتمبر  •

  .حة، قطرالتي عقدها البنك الدولي باالشتراك مع مجموعة اإلجمونت في الدو" 
 

، وذلك أجرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال دورات تعريفية وتدريبية على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .٩٥

   :على النحو التالي

أجرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال دورة تعريفية للبنوك ومؤسسات إدارة األصول : ٢٠١١فبراير  ٢١ -

بمتطلبات إبالغ مسئول اإلبالغ عن عمليات غسل األموال المرخصة من قبل مركز قطر للمال للتعريف 

 .بموجب قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالقطاع المالي
أجرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ووحدة المعلومات المالية دورة تعريفية للبنوك :  ٢٠١١فبراير  ٢٢ -

للتعريف بمتطلبات تقارير اإلبالغ عن ومؤسسات إدارة األصول المرخصة من قبل مركز قطر للمال 

 .العملبات المشبوهة
أجرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال دورة للمؤسسات المرخصة من قبل مركز قطر :  ٢٠١١مارس  ١٠ -

للمال لتعريف مسئول اإلبالغ عن عمليات غسل األموال على كيفية اكتشاف مخاطر عمليات غسل 

 .األموال وتمويل اإلرهاب

  

  :التالية والتدريبية التوجيهية الدورات الوزارة عقدت والتجارة، األعمال بوزارة قيتعل وفيما .٩٦

دورة تدريبية مشتركة حول نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بين هيئة  ٢٠١٢مايو  ١٢- ١١ -

  .تنظيم مركز قطر للمال ووزارة األعمال والتجارة إلى قطاع األعمال والمهن غير المالية المحددة

تم تطبيق لوائح قطاع األعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة إلشراف وزارة األعمال والتجارة  -

وتتوافق مع قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المعتمدة من قبل  ٢٠١١أغسطس  ٢٥في 

  .الجهات الرقابية بالقطاع المالي
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ادة موارد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديها،  على الرغم من أن بعض الجهات الوطنية عمدت إلى زي .٩٧

كبيرة، لذلك تتابع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب العمل مع  أولويةتعتبر هذه المسألة ذات 

  . الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلحراز المزيد من التقدم في هذا المجال
  

  ). ملتزمة غري: االلتزام درجة: ( والثالثون الثانية التوصية

الجهات الرقابية باالحتفاظ بإحصائيات حول التدابير المتخذة ) ٤٢المادة ( ٢٠١٠لسنة ) ٤(يلزم القانون رقم  .٩٨

هات إنفاذ تم اتخاذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن جأفادت السلطات القطرية بأنه و .الجزاءات المفروضة/والعقوبات

القانون والمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المختصة األخرى المعنية بمكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب تقوم بإعداد إحصائيات شاملة ونوعية تتصل بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتحتفظ 

تم تضمين متطلبات الحصول على اإلحصائيات واالحتفاظ بها في خطة عمل ، وأنه )٣٢(بها بما يتوافق مع التوصية 

تتوفر لدى وحدة المعلومات المالية قاعدة بأنه كما أفادت . كل جهة معنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

رى والجهات يتوفر لدى جهات إنفاذ القانون األخكذلك أنه و. )٣٢(بيانات شاملة تتضمن كل ما يتعلق بالتوصية 

وعموما تضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل  .الرقابية قواعد بيانات بخصوص المعلومات المتعلقة باختصاصها

االموال وتمويل االرهاب بمراقبة تطبيق نظام المكافحة الوطني وهي في سبيل تحقيق ذلك وضعت نظام وطني 

والممثلة باللجنة الوطنية، هذا النظام قائم على متابعة دورية لالطالع على االحصائيات النوعية لجميع الجهات المعنية 

عن طريق خطط عمل خاصة لكل جهة تلتزم خاللها الجهات بتحديثها وخصوصا فيما يتعلق باالحصائيات النوعية 

ا لديها مثل احصائيات التفتيش او التدريب او غيرها ، كما يتم متابعة ذلك بشكل ربع سنوي في تقارير تلتزم فيه

ويتضمن  .الجهات بتوجيهها الى اللجنة في مواعيد محددة تتيح فيها االطالع على االحصائيات الشاملة في النظام ككل

 : الجدول  الجدول أدناه بعض اإلحصائيات المقدمة من الدولة

  
 تفتيش ميداين: املصرف املركزي

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢ 

 ٢ ٦ ١٧ بنك

 - ٣ ١٦ حمل صرافة

 - - ٣ مكتب استثمار

  
  تفتيش ميداين: مركز قطر للمال

٢٠١٢ ٢٠١١ 

١٢ ١٠٩ 

  
  تفتيش ميداين: هيئة قطر لألوراق املالية

٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  
  )حىت تارخيه( ٩  ٧  ١٠

  
  



 تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر 
 

 ٣٠من  ٢٩صفحة 
 

  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (والثالثون الرابعة التوصية

مركز قطر للمال تنظيم الصادرة عن هيئة  ٢٠١٠تتضمن قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام  .٩٩

 ٢٠١١وكذلك القواعد المشابهة الصادرة عن وزارة األعمال والتجارة في أغسطس م ٢٠١٠والمنقحة في أكتوبر 

هوية منشئ الصندوق االستئماني ل بالحصول على معلومات وافية حوعلى المؤسسات الخاضعة لسلطتهما التزامات 

لم يتم طلب وقد أفادت السلطات القطرية أنه . والوصي ودولة تأسيس الصندوق والمستفيدين وغيرها من المعلومات

  .أية ترتيبات استئمانية في قطر حتى تاريخهإنشاء 
  

  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (والثالثون السابعة التوصية

 يـتم  ال المتبادلة القانونية المساعدة طلباتتنفيذ  أن على م٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم القانون من) ٥٢(المادة  نصت .١٠٠

ولكن . مماثلة جريمة على أو الطلب موضوع الجريمة على تعاقب قطر دولة وقوانين الطالبة الدولة قوانين كانت إذا إال

تقديم المساعدة إذا كانت ال تنطـوي علـى تـدابير     خالفاً لذلكأنه يتعين  ٥من القانون في البند ) ٥٩(أضافت المادة 

يوجد بعض اللبس فيما يتعلق بوجوب تقديم المساعدة إذا كانت ال تنطوي على تدابير جبرية بالرغم من  وعليه. جبرية

  .وجود مبدأ عام في القانون يتطلب إزدواجية التجريم في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة
  

  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (والثالثون الثامنة التوصية

 القانونيـة  المسـاعدة  أنواع تحديد خالل من التوصية بهذه المتعلقة القصور أوجه القطرية السلطات عالجت  .١٠١

 بشـكل  القانونية المساعدة صور على القانون من) ٥٨( المادة نصت حيث م،٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم القانون في المتبادلة

 المادة على بناء األموال، ومصادرة حجز مكتب بإنشاء م٢٠١٠ لسنة) ١٠٩( رقم قراره العام النائب أصدر كما. خاص

 والمصـادرة،  للحجز إخضاعها يجوز التي األموال وتعقب كشف يتولى حيث ،٢٠١٠ بسنة) ٤( رقم القانون من) ٨٠(

. األقـل  علـى  نيابة رئيس المكتب هذا ويرأس. جزةالمحت األصول وإدراة بمهمته، المتصلة البيانات كل وحفظ وجمع

 . بالمكتب العمل آلية والمصادرة الحجز مكتب رئيس أصدر كما. مباشرة  العام للنائب الفني المكتب ويتبع

  

  ). جزئياً ملتزمة: االلتزام درجة: (السادسة الخاصة التوصية

 نشاط ممارسي مراقبة بشأن المخالفات من عددا سجل المركزي قطر مصرف أن القطرية السلطات أفادت .١٠٢

 المرخص غير الكيانات إغالق ذلك في بما بشأنها، الالزمة القانونية اإلجراءات اتخاذ وتم ترخيص دون األموال تحويل

  .األخرى الصلة ذات بالتوصية االلتزام بتعزيز إيجابا التوصية بهذه االلتزام درجة تأثرت أخرى، ناحية ومن. لها

  

  ). ملتزمة غير: االلتزام درجة: (السابعة الخاصة التوصية

 في المذكورة القصور أوجه ويعالج البرقية بالحواالت المتصلة االلتزامات على القانون من)٣٠( المادة  تنص .١٠٣

 والحصول نها،م والتحقق التحويل طالب حول المعلومات على الحصول متطلبات على تنص إذ المشترك، التقييم تقرير

 المركزي قطر مصرف قام كما. الحواالت قبول فيها يجدر ال التي والظروف منها، والتحقق الناقصة المعلومات على

 غسل مكافحة قانون مع وتوافقها السابعة الخاصة التوصية مع تطابقها استمرار ليضمن وتعديلها تعليماته مراجعةب

 .الجديد اإلرهاب وتمويل األموال

  

  



 تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر 
 

 ٣٠من  ٣٠صفحة 
 

  ). ملتزمة غري: االلتزام درجة(: التاسعة اخلاصة التوصية

 القابلـة  النقدية واألدوات النقد عن اإلفصاح بنظام المتعلقة القصور أوجه م٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم القانون عالج .١٠٤

 المغـادرين  أو القـادمين  المسـافرين  قيام وجوب على) ٦( المادة في القانون نص حيث الحدود، عند لحاملها للتداول

 وذلـك  يحملونها التي الكريمة األحجار أو النفيسة المعادن أو للتداول القابلة المالية األدوات أو العمالت عن باإلفصاح

 م٢٠١١ لسـنة ) ٨١( رقم اإلداري التعميم للجمارك العامة اإلدارة أصدرت كما الجمارك، موظف من طلب على بناء

 أو النفيسـة  المعـادن  أو لحاملهـا  للتـداول  القابلة المالية واألدوات العمالت عن اإلفصاح وقواعد إجراءات المتضمن

 نقلهـا  حالة في المالية والمؤسسات الشركات مع التعامل إجراءات التعميم ذلك وتضمن. الحدود عبر الكريمة األحجار

 الربحيـة  غيـر  المنظمـات  مع التعامل وآلية المركزي، قطر مصرف قبل من مسبقة موافقة على بحصولها لألموال

 وحـدة  إلـى  إلكترونيـاً  اإلفصـاح  نمـاذج  وإرسال االجتماعية، الشؤون وزارة قبل من مسبقة ةموافق على بحصولها

 إرشادية لوحات توزيع الكاذب، اإلفصاح أو اإلفصاح عن االمتناع حالة في المسافر مع التعامل وآلية المالية المعلومات

 لحاملها للتداول القابلة المالية األدوات أو العمالت حمل مخاطر من المسافرين تحذر الجمركية المنافذ في لغة من بأكثر

 . الكريمة األحجار أو النفيسة المعادن أو

 

 متخصـص  فريق تشكيل بشأن م٢٠١١ لسنة) ٨٠( رقم اإلداري التعميم للجمارك العامة اإلدارة أصدرت كما .١٠٥

 مفتشين اختيار على الفريق هذا ويعمل الجمركية، المنافذ عبر اإلرهاب وتمويل األموال غسل جرائم مكافحة على يعمل

 المسـتمر  والتـدريب  المالية، المعلومات ووحدة الجمارك بين والمتابعة التنسيق على للعمل جمركي منفذ كل من اثنين

 مـن  للتأكد الجمركية المنافذ على تفتيشية بزيارات الفريق يقوم كما االتصال، ومسؤولي المختصين الجمارك لموظفي

 الحـبس  عقوبة م٢٠١٠ لسنة) ٤( رقم القانون تضمن أخرى ناحية ومن. الجمارك أمام اإلفصاح أحكام بتطبيق االلتزام

 أحكـام  خـالف  أجرى من كل قطري ريال ألف) ٥٠٠.٠٠٠( عن التزيد التي والغرامة سنوات، ثالث تتجاوز ال مدة

 المتعلقـة  القصـور  أوجه جميع قطر دولة عالجت فقد عام وبشكل. اإلفصاح بوجوب والمتعلقة القانون، من) ٦( المادة

  .التوصية بهذه

  
  

 



قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
رقم )4( لسنة 2010

تم النشر بالجريدة الرسمية العدد الثالث

15 ربيع اآلخر 1431 هـ - 31 مارس 2010م



9

قانـون رقــم )4( لـ�سـنـة 2010م

باإ�سدار قانون مكافحــة غ�سل الأمـوال ومتويل الإرهـاب

 نحن متيم بن حمد اآل ثاين                                              نائب �أمري دولة قطر ،

بعد �لإطالع على �لد�ستور ،

وعلى �لقانون رقم )28( ل�سنة 2002 ب�ساأن مكافحة غ�سل �لأمو�ل، �ملعدل باملر�سوم بقانون رقم 

21 ل�سنة 2003،

وعلى قانون �جلمارك �ل�سادر بالقانون رقم )40( ل�سنة 2002،

وعلى �لقانون رقم )3( ل�سنة 2004 ب�ساأن مكافحة �لإرهاب ،

وعلى قانون �لعقوبات، �ل�سادر بالقانون رقم )11( ل�سنة 2004، و�لقو�نني �ملعدله له ،

وعلى قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �ل�سادر بالقانون رقم )23( ل�سنة 2004، �ملعدل بالقانون رقم 

)24( ل�سنة 2009،

وعلى م�سروع �لقانون �ملقدم من جمل�س �لوزر�ء ،

وبعد �أخذ ر�أي جمل�س �ل�سورى،

قررنا ما يلي :

مادة )1(

ُيعمل باأحكام قانون مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، �ملرفق بهذ� �لقانون .

مـــادة )2(

ُيلغى �لقانون رقم )28( ل�سنة 2002م �مل�سار �إليه .
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مادة )3(

على جميع �جلهات �ملخت�سة، كل فيما يخ�سه ، تنفيذ هذ� �لقانون. وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

                                                              

                            

متيم بن حمد اآل ثاين   

         نائب �أمري دولة قطر

�سدر يف �لديو�ن �لمريي بتاريخ 1431/4/2هـ

�ملو�فق 2010/3/18م
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قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

الف�سل الأول

تعاريف

مادة )1(

يف تطبيق �أحكام هذ� �لقانون، تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية �ملعاين �ملو�سحة قرين كل منها، 

وفقًا للمفاهيم �ل�سائدة يف �لعمل �مل�سريف، ما مل يقت�س �ل�سياق معنى �آخر :

اجلهة املخت�سة  : كل جهة �إد�رية �أو تنفيذية معنية مبكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، مبا 

يف ذلك �لوحدة و�أي جهة رقابية .

�ملالية  غري  و�ملهن  و�لأعمال  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  برتخي�س  �ملخت�سة  �جلهة   : الرقابية  اجلهة 

�ملحددة و�ملنظمات غري �لهادفة للربح، �أو �لإ�سر�ف عليها �أو �لتاأكد من �لتز�مها باملتطلبات �لتي 

ت�ستلزمها مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب .

اللجنة : �للجنة �لوطنية ملكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب .

الوحدة : وحدة �ملعلومات �ملالية .

اجلرمية الأ�سلية : جرمية من �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف �ملادة )2/فقرة �أوىل( من هذ� 

�لقانون .

الو�سائط : كل ما ي�ستخدم �أو ير�د ��ستخد�مه، باأي �سكل من �لأ�سكال كليًا �أو جزئيًا، يف �رتكاب 

جرمية �أو �أكرث من �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف �ملادتني )2( ، )4( من هذ� �لقانون .

متح�سالت جرمية  : �أي �أمو�ل ناجتة �أو عائدة، ب�سورة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة، من �رتكاب 

�أو  �أو تبديلها كليا  �أو �لتي مت حتويلها  �إحدى �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف �ملادة )2/فقرة �أوىل( 

جزئيا �إىل ممتلكات �أو عائد�ت ��ستثمارية �أخرى .
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الأموال : �لأ�سول �أو �ملمتلكات �أًيا كان نوعها �سو�ء مادية �أو غري مادية، منقولة �أو ثابتة، عينية 

�أو غري عينية، وكافة �حلقوق �ملتعلقة بها، وجميع �مل�ستند�ت �أو �ل�سكوك �لقانونية �أيًا كان �سكلها 

مبا يف ذلك �ل�سور �لرقمية �أو �لإلكرتونية �ملثبتة لأي مما تقدم، �سو�ًء كانت موجودة د�خل �لدولة 

�أو خارجها .

وت�سمل على �سبيل �ملثال �لعملة �ملحلية �أو �لعمالت �لأجنبية �أو �لأور�ق �لتجارية �أو �لعتماد�ت 

�ل�سند�ت  �أو  �ملالية  �لأور�ق  �أو  �لأ�سهم  �أو  �ملالية  �حلــو�لت  �أو  �ل�سياحية  �ل�سيكات  �أو  �مل�سرفية 

�لقيمة  �أو  �لأمــو�ل،  �أو عو�ئد من هذه  �أرباح  �أو  �أية فو�ئد  �أو  �لعتماد،  �أو خطابات  �لكمبيالت  �أو 

�مل�ستحقة منها �أو �لنا�سئة عنها .

غ�سل الأموال : �أي فعل من �لأفعال �لتالية :

�أو لديه  �أن يكون على علم  �أو كان ينبغي  �أي �سخ�س يعلم  �أمــو�ل، من قبل  �أو نقل  )1( حتويل 

��ستباه باأن هذه �لأمو�ل هي متح�سالت جرمية، وذلك لغر�س �إخفاء �أو حجب �مل�سدر غري �مل�سروع 

لهذه �لأمو�ل �أو بهدف م�ساعدة �أي �سخ�س متورط يف �رتكاب �جلرمية �لأ�سلية للتخل�س من �لآثار 

�لقانونية لأفعاله .

�أو  بها  �لت�سرف  �أو  مكانها  �أو  م�سدرها  �أو  لالأمو�ل  �حلقيقية  �لطبيعة  حجب  �أو  �إخفاء   )2(

حتريكها �أو متلكها �أو �حلقوق �ملرتبطة بها، وذلك من قبل �أي �سخ�س يعلم �أو كان ينبغي �أن يكون 

على علم �أو لديه ��ستباه باأن هذه �لأمو�ل هي متح�سالت جرمية .

)3( �متالك �أو حيازة �أو ��ستخد�م �لأمو�ل من قبل �أي �سخ�س يعلم �أو كان ينبغي �أن يكون على 

علم �أو لديه ��ستباه باأن هذه �لأمو�ل هي متح�سالت جرمية .

الفعل الإرهابي : 

)1( �أي فعل ي�سكل جرمية وفقًا لأي من �لتفاقيات �لتالية : �تفاقية قمع �ل�ستيالء غري �مل�سروع 

 ،)1971( �ملدين  �لطري�ن  �سالمة  على  �لعتد�ء  جر�ئم  قمع  و�تفاقية   ،)1970( �لطائر�ت  على 

و�تفاقية منع ومعاقبة �جلر�ئم �لتي ُترتكب �سد �لأ�سخا�س �مل�سمولني باحلماية مبا فيهم �ملمثلني 

�حلماية  و�تفاقية   ،)1979( �لرهائن  �أخذ  ملناه�سة  �لدولية  و�لتفاقية   ،)1973( �لدبلوما�سيون 

�ملادية للمو�د �لنووية )1980(، و�لربوتوكول �ملتعلق بقمع �أعمال �لعنف غري �مل�سروعة يف �ملطار�ت 

�سد  �ملوجهة  �مل�سروعة  غري  �لأعمال  قمع  لتفاقية  �لتكميلي  �لدويل  �ملدين  �لطري�ن  تخدم  �لتي 

�سالمة �لطري�ن �ملدين )1988(، و�تفاقية قمع �لأعمال غري �مل�سروعة �ملوجهة �سد �سالمة �ملالحة 
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�لبحرية )1988(، و�لربوتوكول �ملتعلق بقمع �لأعمال غري �مل�سروعة �ملوجهة �سد �سالمة �ملن�سات 

�لثابتة �لقائمة يف �جلرف �لقاري )1988(، و�لتفاقية �لدولية لقمع �لهجمات �لإرهابية بالقنابل 

. )1997(

)2( �أي فعل �آخر ير�د منه قتل مدنيني �أو �إحلاق �سرر ج�سدي ج�سيم بهم �أو باأي �سخ�س �آخر 

لي�س طرفًا نا�سطا يف �لأعمال �لعد�ئية يف حالت �لنز�ع �مل�سّلح، متى كان �لغر�س من هذ� �لفعل، 

بطبيعته �أو �سياقه، تخويف جمموعة من �لنا�س �أو �إجبار حكومة �أو منظمة دولية على �لقيام بعمل 

معنّي �أو �لمتناع عن �لقيام به .

الإرهابي : �أي �سخ�س طبيعي يرتكب �أي فعل من �لأفعال �لتالية :

)1( �رتكاب �أو �ل�سروع يف �رتكاب �أفعال �إرهابية،عمدً�، باأي و�سيلة، �سو�ء ب�سكل مبا�سر �أو غري 

مبا�سر .

)2( �ل�سرت�ك كطرف متو�طئ يف �أفعال �إرهابية .

)3( تنظيم �أفعال �إرهابية، �أو توجيه �لآخرين �إىل �رتكابها .

)4( �مل�ساهمة يف �رتكاب �أفعال �إرهابية، مع جمموعة من �لأ�سخا�س تعمل لغر�س م�سرتك حيث 

تكون �مل�ساهمة معتمدة، وبهدف تعزيز �لفعل �لإرهابي �أو مع �لعلم بنية �ملجموعة يف �رتكاب فعل 

�إرهابي .

املنظمة الإرهابية  : �أي جمموعة من �لإرهابيني ترتكب �أي فعل من �لأفعال �لتالية :

)1( �رتكاب �أو حماولة �رتكاب �أفعال �إرهابية، عمدً�، باأي و�سيلة، ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر .

)2( �لتو�طوؤ يف تنفيذ �أفعال �إرهابية .

)3( تنظيم �أفعال �إرهابية، �أو توجيه �لآخرين �إىل �رتكابها .

)4( �مل�ساهمة يف �رتكاب �أفعال �إرهابية، مع جمموعة من �لأ�سخا�س تعمل لغر�س م�سرتك حيث 

تكون �مل�ساهمة متعمدة، وبهدف تعزيز �لفعل �لإرهابي �أو مع �لعلم بنية �ملجموعة يف �رتكاب فعل 

�إرهابي .

مبا�سرة،  غري  �أو  مبا�سرة  كانت،  و�سيلة  باأية  يقوم  �سخ�س  �أي  يرتكبه  فعل   : الإره��اب  متويل 

تلك  باأن  �أو مع علمه  ��ستخد�مها،  �ل�سروع يف ذلك، بق�سد  �أو  �أو جمعها  �لأمو�ل  بتوفري  باإر�دته، 

�لأمو�ل �ست�ستخدم، كليًا �أو جزئيًا يف تنفيذ فعل �إرهابي، �أو من ِقبل �إرهابي �أو منظمة �إرهابية .
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التجميد : �حلظر على حتويل �لأمو�ل �أو تبديلها �أو �لت�سرف فيها �أو حتريكها �أو نقلها ��ستنادً� 

�إىل قر�ر �سادر عن هيئة ق�سائية �أو جهة خمت�سة وذلك طو�ل مدة �سريان �لقر�ر.

احلجز : �حلظر على حتويل �لأمو�ل �أو تبديلها �أو �لت�سرف بها �أو حتريكها �أو نقلها ��ستنادً� �إىل 

قر�ر �سادر عن هيئة ق�سائية خمت�سة وذلك طو�ل مدة �سريان �لقر�ر.

امل�سادرة : �حلرمان �لد�ئم من �لأمو�ل بناًء على حكم ق�سائي .

املوؤ�س�سة املالية : �أي �سخ�س يز�ول، كعمل جتاري، ن�ساط �أو �أكرث من �لأن�سطة �أو �لعمليات �لتالية 

ل�سالح �لعميل �أو بالنيابة عنه :

)1( قبول �لود�ئع وغريها من �لأمو�ل �لقابلة لإعادة �ل�سد�د كاخلدمات �مل�سرفية �خلا�سة.

)2( �لإقر��س.

)3( �لتاأجري �لتمويلي .

)4( حتويل �لنقود �أو �لأ�سياء ذ�ت �لقيمة .

)5( �إ�سد�ر و�سائل �لدفع كبطاقات �لئتمان و�ل�سحب و�ل�سيكات و�ل�سيكات �ل�سياحية و�حلو�لت 

�ملالية و�ل�سيكات �مل�سرفية و�لأمو�ل �لإلكرتونية �أو �إد�ر�تها .

)6( �للتز�مات و�ل�سمانات �ملالية .

�لإيــد�ع  و�سهاد�ت  و�لكمبيالت  كال�سيكات  �ملالية  �ل�سوق  �أدو�ت  يف  �لإجتــار  �أو  �لتد�ول   )7(

و�مل�ستقات �ملالية، و�ل�سرف �لأجنبي، و�أدو�ت �سرف �لعملة، و�أ�سعار �لفائدة، و�ملوؤ�سر�ت، و�لأور�ق 

�ملالية �لقابلة للتحويل، وعقود �ل�سلع �مل�ستقبلية .

)8( �مل�ساركة يف �إ�سد�ر�ت �لأور�ق �ملالية وتوفري �خلدمات �ملالية �ملتعلقة بهذه �لإ�سد�ر�ت .

)9( تويّل �إد�رة �ملحافظ �لفردية �أو �جلماعية .

)10( حفظ �لنقد �أو �لأور�ق �ملالية �ل�سائلة بالنيابة عن �لغري �أو �إد�رتها .

)11( ��ستثمار �لأمو�ل �أو �لنقود �أو �إد�رتها �أو ت�سغيلها بالنيابة عن �لغري .

)12( تغطية �أو �إ�سد�ر وثائق �لتاأمني على �حلياة وغريها من �أنو�ع �لتاأمني �ملت�سلة بال�ستثمار 

ب�سفة موؤمن �أو و�سيط لعقد �لتاأمني .

)13( تبديل �لنقود �أو �لعمالت .
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بناء على  �لوزر�ء،  �أخرى ي�سدر بتحديدها قر�ر من رئي�س جمل�س  �أو عملية  ن�ساط  �أي   )14(

�قرت�ح �للجنة .

الأعمال واملهن غري املالية املحددة :

)1( �سما�سرة �لعقار�ت، متى با�سرو� معامالت تتعلق ببيع �أو �سر�ء عقار�ت �أو كالهما ل�سالح 

�لعمالء .

)2( جتار �ملعادن �لنفي�سة �أو �لأحجار �لكرمية، متى �ساركو� يف معامالت نقدية تعادل قيمتها 

)55،000( خم�سة وخم�سني �ألف ريال على �لأقل مع عمالئهم .

�سو�ء  �ملحا�سبني،  �أو  �مل�ستقلني  �لقانونية  �ملهن  �أ�سحاب  و�ملوثقون وغريهم من  �ملحامون   )3(

كانو� ميار�سون مهنتهم ب�سكل حّر �أو كانو� �سركاء �أو موظفني متخ�س�سني يف �سركات متخ�س�سة، 

باأي من  يتعلق  �أو قيامهم مبعامالت ل�سالح عمالئهم فيما  تنفيذهم  �أو  �إعد�دهم  وذلك يف عند 

�لأن�سطة �لتالية :

 )�أ( �سر�ء �أو بيع �لعقار�ت .

)ب( �إد�رة �أمو�ل �لعميل �أو �أور�قه �ملالية �أو �أ�سوله �لأخرى .

)ج( �إد�رة �حل�سابات �مل�سرفية �أو ح�سابات �لتوفري �أو ح�سابات �لأور�ق �ملالية.

)د( تنظيم �مل�ساهمات يف �إن�ساء �أو ت�سغيل �أو �إد�رة �ل�سركات �أو �لكيانات �لأخرى.

)هـ( �إن�ساء �أو ت�سغيل �أو �إد�رة �لأ�سخا�س �لعتبارية �أو �لرتتيبات �لقانونية .

)و( بيع �أو �سر�ء �لكيانات �لتجارية .

)4( مقدمو خدمات �ل�سركات و �ل�سناديق �ل�ستئمانية و�ل�سركات �لأخرى، وذلك عند �إعد�دهم 

�أو قيامهم مبعامالت ل�سالح �لعميل على �أ�سا�س جتاري، وت�سمل هذه �خلدمات:

)�أ( �لعمل ب�سفته وكيل موؤ�س�س لالأ�سخا�س �لعتبارية .

)ب( �لعمل ب�سفته �أو �لرتتيب ل�سخ�س �آخر للعمل ب�سفته مدير �أو �أمني �سركة �أو �سريك يف 

�سر�كة �أو من�سب مماثل فيما يتعلق باأ�سخا�س �عتبارية �أخرى .

)ج( توفري مكتب م�سجل �أو مقر عمل �أو عنو�ن مر��سلة �أو عنو�ن �إد�ري، لإحدى �ل�سركات �أو 

�ل�سر�كات �أو لأي �سخ�س �عتباري �أو ترتيب قانوين �آخر .

)د( �لعمل ب�سفته �أو �لرتتيب ل�سخ�س �آخر للعمل ب�سفته �أمني لأحد �ل�سناديق �ل�ستئمانية 

�ملبا�سرة .
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�أو �لرتتيب ل�سخ�س �آخر للعمل ب�سفته، وكيل م�ساهم ل�سالح �سخ�س  )هـ( �لعمل ب�سفته 

�أخر.

)5( �أي عمل �أو مهنة �أخرى ي�سدر بتحديدها وتنظيمها، قر�ر من رئي�س جمل�س �لوزر�ء، بناء 

على �قرت�ح �للجنة .

املنظمة غري الهادفة للربح : �أي كيان، قانوين �أو منظمة تقوم بجمع �أو �سرف �أمو�ل لأغر��س 

�أنو�ع  من  �آخر  نوع  باأي  للقيام  �أو  ت�سامنية  �أو  �جتماعية  �أو  تعليمية  �أو  ثقافية  �أو  دينية  �أو  خريية 

�لأعمال �خلريية .

الرتتيبات القانونية : �ل�سناديق �ل�ستئمانية �ملبا�سرة �أو �أي ترتيبات قانونية مماثلة .

الأدوات املالية القابلة للتداول حلاملها : �لأدو�ت �لنقدية يف �سكل وثيقة حلاملها كال�سيكات 

�ل�سياحية و�لأدو�ت �لقابلة للتد�ول مبا يف ذلك �ل�سيكات و�ل�سند�ت �لإذنية و�أو�مر �لدفع �لتي �إما 

�أن تكون حلاملها �أو مظهره له من دون قيود �أو �سادرة مل�ستفيد �سوري �أو يف �سكل �آخر ينتقل معه 

حق �لنتفاع مبجرد ت�سليمه، و�لأدو�ت غري �ملكتملة مبا يف ذلك �ل�سيكات و�ل�سند�ت �لإذنية و�أو�مر 

�لدفع �ملوقعة ولكن مع حذف ��سم �ملدفوع له .

�أو  �لعميل  �أو ميار�س �سيطرة فعالة على  �لذي ميتلك  �لطبيعي  �ل�سخ�س  امل�ستفيد احلقيقي : 

�ل�سخ�س �لذي تتم �لعمليات نيابة عنه، كما يت�سمن �أي�سًا �ل�سخ�س �لذي ميار�س �سيطرة فعالة 

على �سخ�س �عتباري �أو ترتيب قانوين .

الأ�سخا�ص ال�سيا�سيون  ممثلوا املخاطر : �لأ�سخا�س �ملوكلة �إليهم �أو �لذين �أوكلت �إليهم وظائف 

عليا عامة يف بلد �أو �إقليم �أجنبي، �أو �أحد �أفر�د �أ�سرتهم، �أو �حد �سركاوؤهم �ملقربني لديهم .

م�سرف وهمي : م�سرف لي�س له وجود مادي يف �لبلد �أو �لإقليم �لذي تاأ�س�س فيه وح�سل على 

ترخي�سه منها، و�لذي ل يتبع �أي جمموعه خدمات مالية خا�سعة لرقابة موحدة فعالة .

و�لإد�رة  �ملهمة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يتطلب  وجود  �إقليم  �أو  بلد  يف  �ملادي(  )�لوجود  عبارة  وتعني 

�لفعالة ولي�س جمرد وجود وكيل حملي �أو موظفني من �لدرجات �لدنيا .
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العالقة امل�سرفية باملرا�سلة : تقدمي خدمات م�سرفية من قبل م�سرف “�مل�سرف �ملر��سل” 

�إىل م�سرف �آخر “�مل�سرف �ملجيب” .

العالقة التجارية : �أي عالقة ذ�ت طابع جتاري، مبا يف ذلك �لعالقة بني �ملنظمة غري �لهادفة 

للربح و�لأ�سخا�س �لذين يزّودونها �أو تزودهم بالأمو�ل .

العميل : �أي �سخ�س يتعامل مع �ملوؤ�س�سات �ملالية �أو �لأعمال و�ملهن �ملالية غري �ملحددة و�ملنظمات 

غري �لهادفة للربح، مبا يف ذلك �ل�سخ�س �لذي تتلقى �ملنظمات غري �لهادفة للربح �لأمو�ل منه �أو 

�إليه �أو توفرها له .

قانون  من   )27( �ملــادة  يف  عليه  �ملن�سو�س  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأمور   : القانون  اإنفاذ  �سلطة 

�لإجر�ء�ت �جلنائية �مل�سار �إليه .

ال�سخ�ص العتباري : �ل�سخ�س �ملعنوي �أو �ل�سركة �أو �ل�سر�كة �أو �ملوؤ�س�سة �أو �جلمعية �أو �أي كيان 

مماثل ميكنه �إقامة عالقة جتارية د�ئمة مع �إحدى �ملوؤ�س�سات �ملالية �أو ميكنه �لتملك .
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الف�سل الثاين

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

مادة )2(

ُيحظر غ�سل الأموال املتح�سلة من اأي من اجلرائم الأ�سلية التالية :

1- كافة �جلنايات .

2- �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف �لتفاقيات �لدولية �ملوقعة و�مل�سدق عليها من �لدولة .

و�لتزوير  و�لغ�س  �لعقلية  و�ملــوؤثــر�ت  باملخدر�ت  �مل�سروع  غري  ــار  و�لجت �لن�سب  جر�ئم    -3

وتقليد  �لأخــرى  بال�سلع  �مل�سروع  غري  و�لجتــار  بامل�سروقات  و�لجتــار  و�ل�سرقة  و�ل�سطو  و�لبتز�ز 

�ملنتجات وقر�سنتها و�لتهريب و�ل�ستغالل �جلن�سي و�جلر�ئم �لبيئية و�لتهرب �ل�سريبي وبيع �لآثار 

و�ملتاجرة فيها و�لتالعب بالأ�سو�ق و�لت�سرت �لتجاري .

كما ُيحظر �ل�سرت�ك بطريق �لتفاق �أو �مل�ساعدة �أو �لتحري�س �أو �لت�سهيل �أو تقدمي �مل�سورة، �أو 

�لتعاون، �أو �مل�ساهمة، �أو �لتاآمر، لرتكاب �أو حماولة �رتكاب، �أي من �أ�سكال جرمية غ�سل �لأمو�ل 

�ملن�سو�س عليها يف هذ� �لقانون.

وت�سمل �جلر�ئم �لأ�سلية، �جلر�ئم �لأ�سلية �ملرتكبة خارج �لدولة، وذلك �إذ� كانت ت�سكل جرمية 

وفقًا لقانون �لدولة �لتي �رتكبت فيها، كما ت�سكل جرمية وفقًا لقانون �لدولة.

ول ُي�سرتط ح�سول �إد�نة بارتكاب �جلرمية �لأ�سلية، لإثبات �مل�سدر غري �مل�سروع ملتح�سالت 

�جلرمية .

معاقبة مرتكب  ول حتول  �لأ�سلية،  م�ستقلة عن �جلرمية  �لأمو�ل جرمية  وتعترب جرمية غ�سل 

�جلرمية �لأ�سلية دون معاقبته على جرمية غ�سل �لأمو�ل .
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مادة )3(

باأي فعل من  �لإرهاب كل من قام عمدً�  �أو متويل  �لأمو�ل  بغ�سل  ُيعد مرتكبًا جلرمية مرتبطة 

�لأفعال �لتالية :

1- �أن تقيم موؤ�س�سة مالية �أو تو��سل عالقة م�سرفية باملر��سلة مع م�سرف وهمي.

2- �أن تقيم موؤ�س�سة مالية �أو تو��سل عالقة م�سرفية باملر��سلة مع موؤ�س�سة مالية يف بلد �أجنبي، 

�إل �إذ� كانت هذه �ملوؤ�س�سة قد تاأكدت من �أن �ملوؤ�س�سة �ملالية �لأجنبية ل ت�سمح للم�سارف �لوهمية 

با�ستخد�م ح�ساباتها.

�لأ�سخا�س  من  �حلقيقي  �مل�ستفيد  عن  وحمدثة  ودقيقة  و�فية  مبعلومات  �لحتفاظ  عدم   -3

�لعتبارية و�لرتتيبات �لقانونية و�ساحب �ل�سيطرة عليها، وفقا لأحكام هذ� �لقانون .

4- عدم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لتالية وفقًا لهذ� �لقانون :

�أ( حتديد هوية �لعمالء �أو �لتحقق من هويتهم.

ب( �لتحقق من عميل �أو جمع معلومات ذ�ت �سلة .

5( حتديد �مل�ستفيدين �حلقيقيني من عميل �أو �لتحقق من هويتهم.

�لتجارية،  �لعالقات  يخ�س  فيما  �مل�ستمرة  و�لتحقق  �لفح�س  �إجـــر�ء�ت  ممار�سة  د( 

و�لتحقق من �ملعامالت �لتي تتم يف ظل �لعالقات �لتجارية، �أو �لتاأكد من �أن �لوثائق �أو �لبيانات �أو 

�ملعلومات �ملجمعة جر�ء �إجر�ء�ت �لفح�س و�لتحقق �ملعمول بها تبقى حمدثة وذ�ت �سلة .

هـ( �تخاذ �إجر�ء�ت لت�سحيح خماطر حمددة تت�سل بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب .

و( �متالك �أنظمة �إد�رة �ملخاطر.

ز( تلبية مطلب يتعلق بالعالقة �مل�سرفية باملر��سلة �أو باحلو�لت �لربقية .

ح( �إيالء �لعناية �ملطلوبة �إىل معاملة �أو منط من �ملعامالت �أو �لعالقات �لتجارية .

ط( تطوير �أو تنفيذ بر�مج منع غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.

5- عدم �لحتفاظ بال�سجالت، وفقا لأحكام هذ� �لقانون، �أو حجب تلك �ل�سجالت �أو �إتالفها 

�أو �إخفاوؤها .

6- عدم �إتاحة �ملعلومات �أو �ل�سجالت �أو عدم ت�سهيل �لإطالع عليها يف �لوقت �ملنا�سب بناء على 

طلب �جلهات �ملخت�سة �أو �جلهات �لرقابية، وفقًا لأحكام هذ� �لقانون.

7- عدم تقدمي تقرير �إىل �لوحدة وفقًا لأحكام هذ� �لقانون .

8- فتح �أو ت�سهيل ح�ساب غري حمدد هوية �ساحبه خالفًا لأحكام هذ� �لقانون.
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مادة )4(

ُيحظر �رتكاب �أي فعل من �أفعال متويل �لإرهاب .

كما ُيحظر �ل�سرت�ك بطريق �لتفاق �أو �مل�ساعدة �أو �لتحريق �أو �لت�سهيل �أو تقدمي �مل�سورة، �أو 

�لتعاون، �أو �مل�ساهمة، �أو �لتاآمر، لرتكاب �أو حماولة �رتكاب، �أي من �أ�سكال جرمية متويل �لإرهاب 

�ملن�سو�س عليها يف هذ� �لقانون.

وتعترب �جلرمية قد وقعت ب�سرف �لنظر عن حدوث �لفعل �لإرهابي من عدمه �أو مكان وقوعه، 

�أو ما �إذ� كانت �لأمو�ل قد ��ستخدمت فعاًل لرتكاب ذلك �لفعل.

مادة )5(

ُيعد �ل�سخ�س مرتكبًا جلرمية مرتبطة بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �إذ� تو�فرت لديه معلومات 

متعلقة بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب، ومل يتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملقررة وفقًا لأحكام هذ� 

�لقانون، ب�ساأن �إبالغ �جلهات �ملخت�سة بهذه �جلرمية .
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الف�سل الثالث 

 الإف�ساح اأمام اجلمارك

مادة )6(

�أو  �أو يغادرها، �لإف�ساح عما بحوزته من عمالت  �أر��سي �لدولة  يتعني على �أي �سخ�س يدخل 

�أدو�ت مالية قابلة للتد�ول حلاملها �أو �ملعادن �لنفي�سة �أو �لأحجار �لكرمية، وذلك بناًء على طلب 

من موظف �جلمارك .

هذه  م�سدر  عن  �ل�سخ�س  هذ�  من  �إ�سافية  معلومات  تطلب  �أن  �جلمركية  لل�سلطات  ويجوز 

�أو  �لكرمية  �لأحجار  �أو  �لنفي�سة  �ملعادن  �أو  حلاملها  للتد�ول  �لقابلة  �ملالية  �لأدو�ت  �أو  �لعمالت 

�لغر�س من ��ستخد�مها، ويف هذه �حلالة يتعني عليه تقدمي هذه �ملعلومات .

وحُتال هذه �ملعلومات، مبا يف ذلك ن�سخة م�سدقة طبق �لأ�سل من منوذج �لإف�ساح، �إىل �لوحدة 

�لتي تقوم باإدر�ج هذه �ملعلومات يف قاعدة بياناتها.

مادة )7(

يجوز لل�سلطات �جلمركية، عند �ل�ستباه بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �أو متى كان �لإف�ساح 

كاذبًا �أو عند �لمتناع عن �لإف�ساح عن �ملعلومات �ملطلوبة، �تخاذ �لإجر�ء�ت �ل�سرورية لالحتفاظ 

ببيانات هويته �أو �سبط �لعمالت �أو �لأدو�ت �ملالية �لقابلة للتد�ول حلاملها �أو �ملعادن �لنفي�سة �أو 

�لأحجار �لكرمية، �لتي تكون بحوزته، للك�سف عن �أي دليل يتعلق بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب .

ويجوز لل�سلطات �جلمركية، ب�ساأن جر�ئم غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �مل�ستبه فيها، �إحالة 

�أن تطلب من �لنيابة �لعامة تطبيق �لتد�بري �لتحفظية مبقت�سى  �لو�قعة �إىل �لنيابة �لعامة، ولها 

حكم �ملادة )126( من قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �مل�سار �إليه .



22

مادة )8(

يلتزم موظفو �جلمارك باحلفاظ على �سرية �ملعلومات �لتي يح�سلون عليها �سمن نطاق عملهم، 

وحتى بعد �نتهاء خدمتهم �لوظيفية. ول يجوز ��ستخد�م هذه �ملعلومات �إل لالأغر��س �ملن�سو�س 

عليها يف هذ� �لقانون.

مادة )9(

يجوز لل�سلطات �جلمركية �لتعاون مع �جلهات �ملخت�سة �ملعنية، على �مل�ستويني �لوطني و�لدويل، 

ب�ساأن �مل�سائل �ملدرجة يف هذ� �لف�سل، وكذلك �ملعلومات �ملتعلقة باكت�ساف حركة غري معتادة عرب 

�لدو�ئر �جلمركية للمعادن �لنفي�سة �أو �لأحجار �لكرمية.

وت�سدر ال�سلطات اجلمركية القرارات والتعليمات والتوجيهات، لأغرا�ص تنفيذ اأحكام هذا 

الف�سل.
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الف�سل الرابع 

 اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

مادة )10(

ومتويل  �لأمــو�ل  غ�سل  ملكافحة  �لوطنية  “�للجنة  ت�سمى  جلنة  �ملركزي  قطر  مب�سرف  ُت�سكل 

�لإرهاب”، برئا�سة نائب حمافظ م�سرف قطر �ملركزي، وع�سوية كل من:

1- ممثلني �ثنني عن وز�رة �لد�خلية، �أحدهما من مديري �لإد�ر�ت �ملخت�سة بالوز�رة، يكون 

نائبًا للرئي�س .

2- رئي�س �لوحدة .

3- ممثلني �ثنني عن وز�رة �لقت�ساد و�ملالية، يكون �أحدهما من �لإد�رة �لعامة للجمارك .

4- ممثل عن وز�رة �لأعمال و�لتجارة.

5- ممثل عن وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية .

6- ممثل عن وز�رة �لعدل.

7- ممثل عن جهاز �أمن �لدولة .

8- ممثل عن م�سرف قطر �ملركزي .

9- ممثل عن �لنيابة �لعامة.

10- ممثل عن هيئة قطر لالأ�سو�ق �ملالية .

11- ممثل عن �لهيئة �لتنظيمية ملركز قطر للمال .

12- ممثل عن �لأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء.

وتر�سح كل جهة من ميثلها، على �أل يقل م�ستوى �ملمثل عن مدير �إد�رة �أو ما يعادلها، وي�سدر 

بت�سمية رئي�س �للجنة ونائبه و�أع�ساءها قر�ر من رئي�س جمل�س �لوزر�ء، ويجوز بقر�ر منه �إ�سافة 

�أع�ساء �آخرين، بناًء على �قرت�ح �للجنة .

ويكون للجنة مقرر، وعدد من موظفي م�سرف قطر �ملركزي للقيام باأعمال �ل�سكرتارية، ي�سدر 

بندبهم وحتديد �خت�سا�ساتهم ومكافاآتهم قر�ر من حمافظ م�سرف قطر �ملركزي.



24

مادة )11(

تخت�ص اللجنة مبا يلي :

1- و�سع �إ�سرت�تيجية وطنية ملكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب يف �لدولة.

2- ت�سهيل �لتن�سيق بني �لوز�ر�ت و�جلهات �ملمثلة يف �للجنة .

3- در��سة ومتابعة �لتطور�ت �لدولية يف جمال مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، وتقدمي 

�لتو�سيات ب�ساأن تطوير �لتعليمات و�ل�سو�بط �لتنظيمية �ل�سادرة عن �جلهات �لرقابية يف �لدولة، 

و�قرت�ح �لتعديالت �لت�سريعية مبا يتالءم مع هذه �لتطور�ت .

على  �لإرهــاب  ومتويل  �لأمــو�ل  غ�سل  مكافحة  ل�سيا�سات  �ملخت�سة  �جلهات  تنفيذ  متابعة   -4

م�ستوى �لعمل �لقانوين و�ملوؤ�س�سي.

ومتويل  �لأمو�ل  غ�سل  مكافحة  �إىل  �لر�مية  �لوطنية  �لتدريبية  �لرب�مج  و��ست�سافة  تن�سيق   -5

�لإرهاب .

6- �مل�ساركة يف �لجتماعات و�ملوؤمتر�ت �لدولية �ملعنية مبكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب .

�لــوزر�ء رقم  �ملن�ساأة مبوجب قر�ر جمل�س  �لإرهــاب،  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة  �لتن�سيق مع   -7

)7( ل�سنة 2007، يف كل ما يتعلق بالتفاقيات �لدولية و�لإقليمية و�لثنائية ذ�ت �ل�سلة مبكافحة 

متويل �لإرهاب، و�إعد�د �لآليات �لالزمة لتنفيذ قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�سلة مبكافحة متويل 

�لإرهاب.

ل�سنة  بالقر�ر �لأمريي رقم )84(  �ملن�ساأة  للنز�هة و�ل�سفافية  �لوطنية  �للجنة  �لتن�سيق مع   -8

2007، فيما يتعلق باأن�سطة �للجنة .

9- �إعد�د تقرير �سنوي يرفع �إىل حمافظ م�سرف قطر �ملركزي يت�سمن عر�سًا لأن�سطة �للجنة 

وجهودها �ملبذولة و�لتطور�ت �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية يف جمال مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل 

�لإرهاب، ومقرتحاتها ب�ساأن تفعيل �أنظمة �لرقابة و�لتنظيم د�خل �لدولة .

مادة )12(

جتتمع �للجنة بدعوة من رئي�سها كلما دعت �حلاجة �إىل ذلك، وتكون �جتماعاتها يف غري مو�عيد 

�ل�سرورة  �قت�ست  �إذ�  �لر�سمية  �لعمل  �أوقات  �لجتماعات يف  بع�س  ويجوز عقد  �لر�سمية،  �لعمل 

ذلك .
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باأغلبية  تو�سياتها  وت�سدر  نائبه،  �أو  �لرئي�س  بح�سور  �إل  �للجنة �سحيحة  �جتماعات  تكون  ول 

�أ�سو�ت �لأع�ساء �حلا�سرين، وعند �لت�ساوي يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س، ويحل نائب �لرئي�س 

حمل �لرئي�س عند غيابه .

وت�سع �للجنة نظامًا لعملها، يت�سمن �لقو�عد �لالزمة ملمار�سة �خت�سا�ساتها .

وللجنة �أن ت�سكل من بني �أع�سائها �أو من غريهم جمموعات عمل، �أو �أن تكلف �أحد �أع�سائها 

ترى  مبن  �ل�ستعانة  لها  ويجوز  �خت�سا�ساتها.  �سمن  تندرج  �لتي  �ملو�سوعات  من  �أي  بدر��سة 

�ل�ستعانة به من ذوي �خلربة �سو�ء من �ملوظفني �حلكوميني �أو من غريهم لأد�ء مهامها.
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الف�سل اخلام�س 

 وحدة املعلومات املالية ومتطلبات الإبالغ

مادة )13(

تلحق  م�ستقلة  ومو�زنة  معنوية،  �سخ�سية  لها  م�ستقلة،  �ملالية” وحدة  �ملعلومات  “وحدة  تكون 

باملو�زنة �لعامة للدولة، ومقرها مدينة �لدوحة.

وي�سدر بتعيني رئي�س �لوحدة قر�ر من حمافظ م�سرف قطر �ملركزي، بناًء على �قرت�ح �للجنة .

بتطبيق  �ملتعلقة  �ملجالت  يف  و�ملتخ�س�سني  و�خلرب�ء  �ملوظفني  من  كاٍف  عدد  بالوحدة  وُيعنّي 

�أحكام هذ� �لقانون .

مادة )14(

تعمل �لوحدة كجهاز مركزي وطني، م�سوؤول عن تلقي وطلب وحتليل وتوزيع �ملعلومات �ملتعلقة 

مبا ي�ستبه �أن يكون متح�سالت جرمية وباحتمال وجود عمليات غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب، 

وفقًا لهذ� �لقانون .

ويكون بالوحدة قاعدة بيانات ملا يتوفر لديها من معلومات وبيانات مالية، وت�سع �لو�سائل �لكفيلة 

باإتاحتها للجهات �لق�سائية و�سلطات �إنفاذ �لقانون، ل�ستخد�مها يف �إجر�ء �لتحقيقات �أو �تخاذ 

�لتد�بري، متى كانت هناك �أ�سباب تدعو لال�ستباه بعمليات غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب .

مادة )15(

للوحدة �حل�سول على �ملعلومات �لتي تر�ها لزمة لأد�ء وظائفها، من �أي كيان �أو �سخ�س خا�سع 

تعينها  �لتي  �لزمنية  �ملدة  خالل  تقدميها  ويتعني  �لقانون،  هذ�  �أحكام  مبقت�سى  �لإبــالغ  للتز�م 

قانون  يف  عليها  �ملن�سو�س  �ملهنية  �للتز�مات  حدود  مر�عاة  مع  حتدده،  �لذي  وبال�سكل  �لوحدة 

�ملحاماة �ل�سادر بالقانون رقم )23( ل�سنة 2006.
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تت�سل  �إ�سافية  معلومات  �أي  على  مبا�سر،  غري  �أو  مبا�سر  ب�سكل  تتطلع،  �أن  للوحدة  يجوز  كما 

باأي تقرير ُيرفع �إليها، وتر�ها مفيدة يف �إجناز مهامها، من �جلهات �ملخت�سة و�جلهات �لرقابية 

و�سلطات �إنفاذ �لقانون .

وللوحدة، يف حال عدم �لتز�م �أي موؤ�س�سة مالية �أو منظمة غري �لهادفة للربح �أو �أي من �لأعمال 

�جلهة  تخطر  �أن  �لقانون،  هذ�  �أحكام  مبوجب  �لــو�ردة  باللتز�مات  �ملحددة،  �ملالية  غري  و�ملهن 

�لرقابية �ملعنية بذلك .

مادة )16(

توؤدي  �أجنبية نظرية،  �أي وحدة  �أو عند �لطلب، مع  تلقائيًا  �أن تتبادل �ملعلومات  يجوز للوحدة، 

وظائف مماثلة لوظائف �لوحدة، وتخ�سع لذ�ت �لتز�ماتها بالن�سبة لل�سرية، بغ�س �لنظر عن طبيعة 

تلك �لوحدة �لأجنبية، مع مر�عاة مبد�أ �ملعاملة باملثل و�أحكام �لتفاقيات �لدولية �أو �لثنائية .

�لأمو�ل  وغ�سل  �لأ�سلية  �جلر�ئم  مكافحة  لأغر��س  �إل  �ملقدمة  �ملعلومات  ��ستخد�م  يجوز  ول 

ومتويل �لإرهاب، كما ل يجوز �لإف�ساح عنها لأي جهة ثالثة بغري مو�فقة �لوحدة.

مادة )17(

عملهم  نطاق  �سمن  عليها  يح�سلون  معلومات  �أي  �سرية  على  باحلفاظ  �لوحدة  موظفو  يلتزم 

وحتى بعد توقفهم عن �لعمل بالوحدة، ول يجوز ��ستخد�م تلك �ملعلومات �إّل لالأغر��س �ملن�سو�س 

عليها يف هذ� �لقانون .

مادة )18(

للربح  �لهادفة  غري  و�ملنظمات  �ملحددة  �ملالية  غري  و�ملهن  و�لأعمال  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  تلتزم 

بهذه  للقيام  حمــاولت  �أي  �أو  مالية  معامالت  بــاأي  تاأخري،  دون  �لوحدة،  �إبــالغ  فيها  و�لعاملون 

�ملعامالت ب�سرف �لنظر عن قيمتها، �إذ� ��ستبهت �أو توفرت لديها موؤ�سر�ت لال�ستباه يف �أن هذه 

�ملعامالت تتم على �أمو�ل ت�سكل متح�سالت جرمية �أو لها �سلة �أو �رتباط بتمويل �لإرهاب �أو ُيعتزم 

��ستخد�مها يف �رتكاب �أفعال �إرهابية من قبل منظمات �إرهابية �أو �أ�سخا�س ميولون �لإرهاب .
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عن  بالإبالغ  �مل�ستقلني،  �لقانونية  �ملهن  �أ�سحاب  من  وغريهم  و�ملوثقون  �ملحامون  يلتزم  ول 

�ملعلومات �لتي يتلقونها �أو يح�سلون عليها من خالل عميلهم مبنا�سبة حتديد �ملوقف �لقانوين لذلك 

�لعميل �أو �أد�ء مهمتهم يف �لدفاع عنه �أو متثيله، �أو �ملعلومات �ملتعلقة بالدعاوى �لق�سائية، مبا فيها 

�ل�ست�سار�ت ب�ساأن �إقامة �لدعاوى �أو مبا�سرتها، �سو�ء تلقو� تلك �ملعلومات �أو ح�سلو� عليها قبل رفع 

�لدعوى �أو �أثناءها �أو بعدها .

مادة )19(

للموؤ�س�سات  موجهة  و�إر�ساد�ت  تعليمات  �إ�سد�ر  �لرقابية،  �جلهات  مع  بالتن�سيق  �لوحدة،  على 

�ملالية و�ملنظمات غري �لهادفة للربح و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، ب�ساأن تنفيذ �ملتطلبات 

�خلا�سة بها يف جمال مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب و�للتز�م بها، وكل ما يتعلق بالإبالغ 

عن �لعمليات �مل�سبوهة .

مادة )20(

يتعني على �لوحدة، �إبالغ �لنيابة �لعامة مبا ت�سفر عنه عمليات �لفح�س و�لتحليل، عند وجود 

�أ�سباب وجيهة لال�ستباه بارتكاب غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب .

�أن تطلب من �لنيابة �لعامة �تخاذ تد�بري حتفظية ب�ساأن متح�سالت �جلرمية  ويجوز للوحدة 

�مل�ستبه بها، وعمليات غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �ملحتملة، وذلك وفقا حلكم �ملادة )126( من 

قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �مل�سار �إليه .

مادة )21(

ُتعّد �لوحدة تقريرً� �سنويًا عن �أن�سطتها يف جمال مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، يت�سمن 

حتلياًل عامًا وتقييمًا لتقارير �لإبالغ �لتي ��ستلمتها و�لجتاهات �لتي ت�سلكها عمليات غ�سل �لأمو�ل 

ومتويل �لإرهاب، وُيرفع �لتقرير �إىل جمل�س �لوزر�ء بعد �لطالع عليه من قبل �للجنة .
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الف�سل ال�ساد�س 

 الإجراءات الوقائية

مادة )22(

عن  وحديثة  ودقيقة  و�فية  مبعلومات  �لحتفاظ  �ملخت�سة،  �لتجاري  �ل�سجل  �أنظمة  تتوىل 

�مل�ستفيدين �حلقيقيني و�أ�سحاب �ل�سيطرة و�لهياكل �لتنظيمية على �لأ�سخا�س �لعتبارية �ملن�ساأة 

�أو �ملدرجة يف �لدولة.

ويكون للجهات املخت�سة واجلهات الرقابية حق الطالع على تلك املعلومات .

مادة )23(

يجب على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، حتديد هوية عمالئها �سو�ًء 

�أو �أ�سخا�س طبيعيني �أو �عتباريني �أو ترتيبات قانونية، و�لتحقق  كانو� عمالء د�ئمني �أو عر�سيني 

منها بامل�ستند�ت �أو �لبيانات �أو �ملعلومات عن طريق م�سادر م�ستقلة وموثوق بها، وذلك عند �إن�ساء 

عالقات جتارية معهم �أو �أثناء حتويل �لأمو�ل �سو�ء كانت د�خلية �أو خارجية �أو �ل�سك يف �سحة �أو 

كفاية �مل�ستند�ت �أو �لبيانات �أو �ملعلومات �خلا�سة بتحديد هوية �لعميل �لذي مت �حل�سول عليها 

�سابقًا �أو �ل�ستباه بوجود غ�سل �أمو�ل �أو متويل �لإرهاب، �أو عند �إجر�ء عمليات عار�سة و�ملتمثلة يف 

�إجر�ء معامله مالية منفردة �أو عدة معامالت تبدو مرت�بطة فيما بينها تكون قيمتها ت�ساوي �أو تزيد 

على )55،000( خم�سة وخم�سني �ألف ريال �أو ما يعادلها من �لعمالت �لأجنبية �أو تقل عن ذلك وفق 

ما حتدده �جلهات �لرقابية، ما عد� �ملعامالت جمهولة �لقيمة فيتم حتديد هوية عمالئها عندما 

ي�سبح �ملبلغ معروفًا �أو عندما ي�سل �إىل �حلد �ملقرر .

كما يجب على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، �لتعرف على �لغر�س من 

�لعالقة �لتجارية �لنا�سئة وطبيعتها وكل �ملعلومات �ملتعلقة بها.
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ويتعني عليها حتديد هوية �مل�ستفيد �حلقيقي من �لعميل و�تخاذ جميع �لتد�بري �ملعقولة للتحقق 

من تلك �لهوية من خالل �مل�ستند�ت �أو �ملعلومات �أو �لبيانات �لتي مت �حل�سول عليها من م�سدر 

م�ستقل وموثوق به وب�سوره متكنهم من �لتاأكد من هوية �مل�ستفيد �حلقيقي، ويف حالة ما �إذ� كان 

�لعميل �سخ�س �عتباري �أو ترتيب قانوين يجب �أن تت�سمن هذه �لتد�بري �تخاذ �إجر�ء�ت �إ�سافية 

�ل�سيطرة  و�ساحب  �لرتتيب  �أو  �ل�سخ�س  ملكية ذلك  �مل�ستفيد �حلقيقي من  للتعرف على  معقولة 

عليه ومر�قبتها .

مادة )24(

هوية  حتديد  ي�ستمل  �أن  يتعني  �ل�سابقة،  �ملادة  يف  عليها  �ملن�سو�س  �ملتطلبات  تنفيذ  لأغر��س 

�ل�سخ�سي  �لرقم  �إىل  �إ�سافة  �لكامل،  �ل�سم  معرفة  على  منها  و�لتحقق  �لطبيعيني  �لأ�سخا�س 

للمو�طنني �لقطريني و�ملقيمني يف �لدولة ورقم جو�ز �ل�سفر للو�فدين.

وي�ستمل حتديد هوية �لأ�سخا�س �لعتبارية على �حل�سول على معلومات عن ��سم �ل�سركة وعنو�ن 

مكتبها �لرئي�سي �مل�سجل وما يثبت تاأ�سي�سها �أو دليل مماثل على �سكلها ومركزها �لقانوين، و�أ�سماء 

مدر�ئها و�لنظام �لأ�سا�سي لها، و�لتحقق من هذه �ملعلومات، و�لتحقق كذلك من �أن �ل�سخ�س �لذي 

ينوي �لت�سرف نيابة عن �لعميل مفو�س للقيام بذلك، وحتديد هويته و�لتحقق منها .

كما ي�ستمل حتديد �لرتتيبات �لقانونية �لتي تكون عبارة عن �سناديق ��ستئمانية مبا�سرة، على 

�أ�سماء �لأمناء و�ملت�سرفني و�أهم �مل�ستفيدين منها، و�لتحقق من تلك �لأ�سماء .

مادة )25( 

ت�سدرها،  �لتي  �لرقابية  و�ل�سو�بط  �لتعليمات  خالل  من  حتدد،  �أن  �لرقابية  للجهات  يجوز 

�حلالت �لتي ميكن فيها ��ستكمال عملية �لتحقق من �لهوية يف مرحلة لحقة، وذلك وفقًا لل�سروط 

�لتالية :

1- �أن يكون ذلك �سروريًا بغر�س عدم �إعاقة �ل�سري �لطبيعي لالأعمال.

�أو متويل �لإرهــاب حمدودة، و�أن تكون هذه �ملخاطر  �أن تكون خماطر وقوع غ�سل �لأمــو�ل   -2

خا�سعة لإد�رة فعالة.

3- �أن يتم �إجر�ء �لتحقق يف �أقرب وقت ممكن من تاريخ بدء �لعالقة مع �لعميل.
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مادة )26(

يتعني على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لتالية :

1- �إجر�ء �لفح�س و�لتحقق ب�سكل م�ستمر لكل عالقة جتارية تربطها بعميل، و�لتحقق من �أن 

�ملعامالت �لناجتة عن هذه �لعالقة تتفق مع ما تعرفه عن عميلها و�أن�سطته �لتجارية وما يت�سمن 

�لتعامل معه من خماطر، وكذلك م�سدر �أمو�له وثروته عند �لقت�ساء مع �إيالء عناية خا�سة يف 

�تخاذ �إجر�ء�ت �لفح�س و�لتحقق للعمالء و�ملعامالت و�لعالقات �لتجارية عالية �ملخاطر .

طريق  عن  �لعميل  من  عليها  حت�سل  �لتي  و�ملعلومات  و�لبيانات  �مل�ستند�ت  �أن  من  �لتاأكد   -2

�لفح�س و�لتحقق حمدثة وذ�ت �سلة من خالل قيامها مبر�جعة �ل�سجالت �لقائمة، وعلى �لأخ�س 

�لبيانات و�مل�ستند�ت �ملتعلقة بالعمالء و�ملعامالت �لتجارية عالية �ملخاطر.

3- �تخاذ �لتد�بري �لكافية ملعاجلة �ملخاطر �ملرتبطة بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب، يف حالة 

�إن�ساء عالقات جتارية �أو تنفيذ عمليات مع عميل لي�س له وجود مادي، وذلك بهدف حتديد هويته.

�مل�ستفيد  �أو  �لعميل  كان  �إذ�  ما  خاللها  من  حتدد  �ملخاطر  لإد�رة  منا�سبة  �أنظمة  و�سع   -4

�حلقيقي �سخ�سًا �سيا�سيًا ممثاًل للمخاطر بحكم من�سبه من عدمه، فاإذ� كان ممثال للمخاطر 

بحكم من�سبه، يتعني �تخاذ �لإجر�ء�ت �لتالية :

�أ- �حل�سول على مو�فقة �لإد�رة �لعليا قبل �إن�ساء عالقة جتارية مع �لعميل �أو �ل�ستمر�ر 

فيها .

�مل�ستفيد �حلقيقي  و�لتعرف على  �ملعقولة لتحديد م�سدر ثروته  �لتد�بري  �تخاذ كل  ب- 

لأمو�له.

ج- توفري مر�قبة �إ�سافية وم�ستمرة لتلك �لعالقة �لتجارية.

مادة )27(

يجب على املوؤ�س�سات املالية عند قيامها بعالقات م�سرفية باملرا�سلة عرب احلدود اتخاذ ما 

يلي :

1- حتديد هوية �ملوؤ�س�سات �ملجيبة و�لتحقق منها.

2- جمع �ملعلومات عن طبيعة �أن�سطة �ملوؤ�س�سات �ملجيبة .
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3- تقييم �سمعه �ملوؤ�س�سات �ملجيبة وطبيعة �لإ�سر�ف �لذي تخ�سع له، بال�ستناد �إىل �ملعلومات 

�ملتاحة لديها .

4- �حل�سول على مو�فقة �لإد�رة �لعليا، قبل �إن�ساء عالقة م�سرفية باملر��سلة .

5- تقييم �ل�سو�بط �لتي تنفذها �ملوؤ�س�سة �ملجيبة، فيما يخ�س مكافحة غ�سل �لأمو�ل �أو متويل 

�لإرهاب، و�لتاأكد من �أنها مالئمة وفعالة.

هوية  من  حتققت  قد  �ملر��سلة،  �لدفع  ح�سابات  حالة  يف  �ملجيبة،  �ملوؤ�س�سة  �أن  من  �لتاأكد   -6

�لعميل ونفذت �آليات �لر�سد �مل�ستمر فيما يخ�س عمالءها، و�أنها قادرة على توفري معلومات ذ�ت 

�سلة بتحديد هويتهم عند �لطلب .

مادة )28(

ل يجوز للموؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، �إن�ساء عالقة جتارية �أو مو��سلتها 

يف حالة عدم قدرتها على �لوفاء باللتز�مات �ملقررة يف �ملو�د )23( �إىل )27( من هذ� �لقانون . 

ويف هذه �حلالة يجوز لها تقدمي تقرير بذلك �إىل �لوحدة وذلك وفقا لأحكام هذ� �لقانون.

مادة )29(

تنفيذ  يخ�سه،  فيما  كل  �ملحدودة،  �ملالية  غري  و�ملهن  و�لأعمال  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  على  يتعني 

�للتز�مات �ملقررة وفقا لأحكام �ملو�د من )23( �إىل )27( من هذ� �لقانون، ب�ساأن كل عميل ترتبط 

بهذ�  �لعمل  تاريخ  قائمة يف  تكون  باملر��سلة عرب �حلدود  �أو عالقة م�سرفية  بعالقة جتارية  معه 

�لقانون، خالل مدة ل جتاوز �ستة �أ�سهر من تاريخ �لعمل به.

مادة )30(

يتعني على �ملوؤ�س�سات �ملالية، �لتي متار�س ن�ساط �حلو�لت �لربقية �لد�خلية و�خلارجية، بالن�سبة 

�لأخرى،  �لعمالت  يعادلها من  �أو ما  ريال  �آلف  �أربعة  تزيد قيمتها على )4000(  �لتي  للحو�لت 

�حل�سول على �ملعلومات �لتالية �ملتعلقة بطالبي �لتحويل و�لتحقق منها ، وت�سمل :

1- �ل�سم �لكامل .

2- رقم �حل�ساب �أو رقم �لتعريف �ملميز يف حال مل يكن هناك رقم ح�ساب.
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3- �لعنو�ن، �أو رقم �لبطاقة �ل�سخ�سية، �أو رقم حتديد هوية �لعميل، �أو تاريخ ومكان �مليالد .

وُتدرج هذه �ملعلومات يف ر�سالة �أو ��ستمارة �لدفع �مل�ساحبة للتحويل .

�أ�سكال  بع�س  ب�ساأن  �لإتباع،  �لو�جبة  بالإجر�ء�ت  تعليمات  �إ�سد�ر  �لرقابية،  للجهات  ويجوز 

�حلو�لت �لربقية، كحو�لت �حلزمة �لو�حدة و�حلو�لت �لد�خلية ومعامالت بطاقات �لئتمان �أو 

بطاقات �ل�سحب .

ويتعني على �ملوؤ�س�سات، �مل�سار �إليها يف �لفقرة �لأوىل من هذه �ملادة، عند تلقيها حو�لت برقية 

ل حتتوي على معلومات كاملة عن طالب �لتحويل، �تخاذ تد�بري للح�سول على �ملعلومات �لناق�سة 

على  �حل�سول  تعذر  حالة  ويف  �مل�ستفيد،  لدى  �أو  للحو�لة  �ملنفذة  �ملوؤ�س�سة  لدى  منها  و�لتحقق 

�ملعلومات �لناق�سة، يتعني عليها رف�س قبول �حلو�لة و�إبالغ �لوحدة بذلك .

مادة )31(

يجوز للجهات �لرقابية، يف حالة عدم وجود ��ستباه بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب، ومن خالل 

�خلا�سة  و�لتحقق  �لفح�س  �لتز�مات  تب�سيط  ت�سدرها،  �لتي  �لرقابية  �ل�سو�بط  �أو  �لتعليمات 

منها،  و�لتحقق  �مل�ستفيد �حلقيقي  �أو هوية  هويته  ب�ساأن حتديد  �لقانون  �لــو�ردة يف هذ�  بالعميل 

وذلك يف �سوء تقييم �ملخاطر �لتي ميثلها �لعميل �أو �ملنتج �أو �لعالقة �لتجارية �أو �ملعامالت .

مادة )32(

يجوز للجهات �لرقابية، يف حالة عدم وجود ��ستباه بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب ومن خالل 

ما  على  بالعتماد  �ملالية  للموؤ�س�سات  ت�سمح  �أن  ت�سدرها،  �لتي  �لرقابية  �ل�سو�بط  �أو  �لتعليمات 

�تخذه �لغري قبل �لعميل من �إجر�ء�ت تنفيذ� لأحكام هذ� �لف�سل .

ويف جميع �لأحو�ل تظل �ملوؤ�س�سات �ملالية م�سوؤولة عن تطبيق �لإجر�ء�ت �ملقررة وفقًا لأحكام 

هذ� �لف�سل ب�سكل منا�سب ومر�قبة �لعمالء با�ستمر�ر .
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مادة )33(

يتعني على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة، اإيالء عناية خا�سة، لالأمور 

التالية :

�أمنــاط  وجميع  �ملعتادة،  وغــري  �ملعقدة  �لكبرية  �ملعامالت  جميع  وغر�س  خلفية  فح�س   -1

�ملعامالت غري �ملعتادة، �لتي لي�س لها غر�س م�سروع و��سح �أو غر�س �قت�سادي ظاهر.

2- فح�س خلفية وغر�س �لعالقات و�لعمليات �لتجارية مع �لأ�سخا�س، مبا يف ذلك �لأ�سخا�س 

�لعتبارية و�لرتتيبات �لقانونية، �لتي تخ�سع لأنظمة قانونية ل تطبق �ملعايري �لدولية ب�ساأن مكافحة 

غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، �أو ل تطبقها تطبيقًا كافيًا .

3- و�سع �سيا�سات و�إجر�ء�ت ملعاجلة �ملخاطر �لنا�سئة عن �ملنتجات و�ملعامالت �لتي تكون فيها 

�لهوية جمهولة .

 

ويتعني على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، �أن تثبت �ملعلومات �خلا�سة 

باملعامالت �مل�سار �إليها يف �لبندين )1( و)2( من هذه �ملادة وهوية جميع �لإطر�ف �مل�ساركة فيها 

كتابًة، و�أن حتتفظ بها وفقا لأحكام هذ� �لقانون، و�أن تتيحها عند �لطلب للوحدة و�جلهات �لرقابية 

و�جلهات �ملخت�سة .

مادة )34(

يجب على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة، اأن حتتفظ ب�سجالت ت�ستمل 

على املعلومات التالية :

1- ن�سخ من �لوثائق �لتي تثبت هوية �لعمالء و�مل�ستفيدين �حلقيقيني، و�لتي مت �حل�سول عليها 

وفقا لأحكام هذ� �لف�سل، وملفات �حل�سابات و�ملر��سالت �لتجارية ملدة خم�س �سنو�ت على �لأقل 

�لتي  �حلالت  يف  �ملخت�سة  �جلهة  طلب  على  بناًء  �أطول  مدة  �أي  �أو  �لتجارية  �لعالقة  �نتهاء  بعد 

حتددها .

2- �ملعلومات �لتي حت�سل عليها وفقا لأحكام هذ� �لف�سل، مبا يتيح تتبع �ملعامالت �لتي �أجر�ها 

�لقانون، ملدة  ب�ساأنها وفقًا لأحكام هذ�  �لكتابية �ل�سادرة  �إجر�ءها، و�لتقارير  �أو حاولو�  �لعمالء 

�أو �أي مدة �أطول بناًء على طلب  خم�س �سنو�ت على �لأقل بعد �إجر�ء �ملعاملة �أو حماولة �إجر�ئها 

�جلهة �ملخت�سة يف �حلالت �لتي حتددها.



35

�ل�سجالت  �إتاحة هذه  تكفل  باأن  �ملحددة  �ملالية  و�ملهن غري  و�لأعمال  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  وتلتزم 

و�ملعلومات �لو�ردة فيها للوحدة وغريها من �جلهات �ملخت�سة.

مادة )35(

على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، و�سع وتنفيذ بر�مج مكافحة غ�سل 

�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، ت�ستمل على ما يلي :

1- �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت و�لأنظمة و�ل�سو�بط �لد�خلية، مبا يف ذلك �لتطبيق �ل�سليم لرتتيبات 

�إد�رة �لرب�مج، و�إجر�ء�ت �لتحّري �ملالئمة عن �ملوظفني مبا ي�سمن تعيينهم وفقا لأعلى �ملعايري .

2- تدريب �ملوظفني و�لعاملني تدريبًا م�ستمرً� مل�ساعدتهم على ك�سف �ملعامالت و�لأن�سطة �لتي 

قد تكون لها �سلة بغ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، وتعريفهم بالإجر�ء�ت �لتي يتعني �إتباعها يف تلك 

�حلالت .

�لقانون،  هذ�  �أحكام  لتطبيق  �ملتخذة  �لتد�بري  تو�فق  من  للتحقق  تدقيق،  �سيا�سات  و�سع   -3

وتنفيذها، و�سمان فعاليتها.

مادة )36(

يف  موظفًا  د�خلها  تعني  �أن  �ملحددة،  �ملالية  غري  و�ملهن  و�لأعمال  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  على  يجب 

م�ستوى مدير �إد�رة، يكون م�سوؤول عن تطبيق �أحكام هذ� �لقانون .

مادة )37(

يجوز للجهات �لرقابية، من خالل �لتعليمات �أو �ل�سو�بط �لرقابية �لتي ت�سدرها، حتديد نوع 

ونطاق �لتد�بري �لتي يتعني على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�ملنظمات غري �لهادفة للربح و�لأعمال و�ملهن 

غري �ملالية �ملحددة �أن تتخذها ب�ساأن متطلبات هذ� �لف�سل.
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مادة )38(

لها و�لتي متلك فيها  �لتابعة  �لأجنبية  �ل�سركات و�لفروع  ُتلزم  �أن  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  يتعني على 

ح�سة �لأغلبية، بتنفيذ متطلبات هذ� �لف�سل، با�ستثناء ما متنعه �لقو�نني و�للو�ئح �لنافذة يف �لبلد 

�لذي توجد فيه تلك �ل�سركة �أو ذلك �لفرع ب�ساأنها. فاإذ� كانت تلك �لقو�نني و�للو�ئح متنع تنفيذ 

هذه �ملتطلبات، فعلى �ملوؤ�س�سة �ملالية �إبالغ �جلهة �لرقابية بذلك .

مادة )39(

ل يجوز للموؤ�س�سات �ملالية و�ملنظمات غري �لهادفة للربح و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة 

و�لعاملني فيها، تنبيه عمالئها �أو �لغري �أنها قد قدمت معلومات ب�ساأنهم �إىل �لوحدة �أو باأن هناك 

تقريرً� �سيجري �أو يجري �أو �سبق تقدميه �إىل �لوحدة بوجود �سبهة غ�سل لالأمو�ل �أو متويل لالإرهاب 

�أو باأن هناك حتريات جترى �أو �أجريت عن غ�سل لالأمو�ل �أو متويل لالإرهاب، وي�ستثنى من ذلك 

�ملوؤ�س�سات  مدر�ء  بني  ب�ساأنها،  �لتد�ول  �أو  �لإرهاب  �أو متويل  �لأمو�ل  غ�سل  �سبهات  �لإف�ساح عن 

وموظفيها  وم�سوؤوليها  �ملحددة  �ملالية  و�ملهن غري  و�لأعمال  للربح  �لهادفة  و�ملنظمات غري  �ملالية 

و�إد�ر�تها �لقانونية و�جلهات �ملخت�سة �ملعنية، مبنا�سبة �أد�ئهم لعملهم .

مادة )40(

فيما عد� �للتز�مات �ملهنية �ملن�سو�س عليها يف قانون �ملحاماة �ل�سادر بالقانون رقم )23( 

�أو  ل�سنة 2006، ل يجوز �ل�ستناد �إىل �أ�سر�ر �ملهنة �أو مقت�سياتها، لالمتناع عن تقدمي �ملعلومات 

�لوثائق �لتي ُتطلب وفقًا لأحكام هذ� �لقانون .



37

الف�سل ال�سابع 

 اجلهات الرقابية

مادة )41(

للجهة �لرقابية، �أن ت�سدر تعليمات �أو قو�عد �أو �إر�ساد�ت �أو تو�سيات �أو �أي �أدو�ت �أخرى، تنفيذ� 

لأحكام هذ� �لقانون، بغر�س مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.

مادة )42(

للربح  �لهادفة  غري  و�ملنظمات  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  �لتز�م  مدى  مر�قبة  �لرقابية  �جلهات  تتوىل 

و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، باملتطلبات �ملحددة وفقا لأحكام هذ� �لقانون، ويتعني عليها 

�تخاذ ما يلي:

1- �عتماد �لتد�بري �لالزمة لإر�ساء معايري مالئمة و�سليمة لمتالك �ملوؤ�س�سات �ملالية �أو �ل�سيطرة 

عليها، �أو �مل�ساركة، ب�سورة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة، يف �إد�رتها �أو تدبري �سوؤونها �أو ت�سغيلها .

2- تنظيم ومر�قبة �لتز�م �ملوؤ�س�سات �ملالية و�ملنظمات غري �لهادفة للربح و�لأعمال و�ملهن غري 

�ملالية �ملحددة مبقت�سيات �أحكام هذ� �لقانون، مبا يف ذلك �إجر�ء عمليات تفتي�س ميد�نية وطلب 

م�ستند�ت �أو معلومات �أو �سجالت.

جمع  �إجـــر�ء�ت  يف  �مل�ساعدة  وتقدمي  �ملخت�سة،  �جلهات  مع  �ملعلومات  وتبادل  �لتعاون   -3

وغ�سل  �لأ�سلية  باجلر�ئم  �ل�سلة  ذ�ت  �لدعاوى  �إقامة  �أو  �لق�سائية  �لتحقيقات  �أو  �ل�ستدللت 

�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب .

4- �لتعاون مع �لوحدة يف �إعد�د معايري ُتطبق عند �لإبالغ عن �لعمليات �مل�سبوهة، مع مر�عاة 

�ملعايري �لوطنية و�لدولية ذ�ت �ل�سلة.

5- �لتاأكد من قيام �ملوؤ�س�سات �ملالية وما لها من فروع و�سركات �أجنبية تابعة لها متتلك فيها 

متنعه  ما  با�ستثناء  �لقانون،  هذ�  �أحكام  مع  �ملتو�فقة  �لتد�بري  وتنفيذ  باعتماد  �لأغلبية،  ح�سة 

�لقو�نني و�للو�ئح �لنافذة يف �لبلد �لذي توجد فيه تلك �ل�سركة �أو ذلك �لفرع ب�ساأنها.
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6- �إبالغ �لوحدة، دون تاأخري، باأي معلومات تتعلق بعمليات م�سبوهة �أو مبعلومات ميكن �أن تكون 

لها �سلة بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب .

7- �لتعاون �ل�سريع و�لفعال مع �جلهات �لنظرية �لتي توؤدي وظائف مماثلة يف دول �أخرى، مبا 

يف ذلك تبادل �ملعلومات .

�أحكام  تنفيذ  �سياق  �ملفرو�سة، يف  و�لعقوبات  �ملعتمدة  �لتد�بري  باإح�ساء�ت عن  8- �لحتفاظ 

هذ� �لقانون .

مادة )43(

حتظر مز�ولة �لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، بدون قيد م�سبق لدى �جلهة �لرقابية �ملخت�سة 

مع مر�عاة �لأنظمة �لقانونية �خلا�سة بكل عمل �أو مهنة .

مادة )44(

يجوز للجهة �لرقابية، يف حالة ثبوت خمالفة موؤ�س�سة مالية �أو منظمة غري هادفة للربح �أو �أعمال 

ومهن غري مالية حمددة، لاللتز�مات �ملن�سو�س عليها يف هذ� �لقانون، ب�سورة عمدية �أو باإهمال 

ج�سيم، �أن تفر�س و�حد� �أو �أكرث من �لتد�بري و�جلز�ء�ت �لتالية :

1- �إ�سد�ر �أمر بتقدمي تقارير منتظمة عن �لتد�بري �لتي تتخذها .

2- �إ�سد�ر �أمر باللتز�م بتعليمات معينة .

3- توجيه �إنذ�ر�ت كتابية .

4- ��ستبد�ل �ملدر�ء �أو �أع�ساء جمل�س �لإد�رة �أو �ملالكني �مل�سيطرين �أو تقييد �سالحياتهم، مبا 

يف ذلك تعيني م�سرف �إد�ري خا�س .

5- منع �لأفر�د �ملعنيني من �لعمل يف قطاع �لأعمال �لتجارية �أو يف مهنة �أو ن�ساط، ب�سورة د�ئمة 

�أو موؤقتة.

6- فر�س �لإ�سر�ف، �أو تعليق �لرتخي�س، �أو �سحب �أو تقييد �أي نوع �أخر من �لت�ساريح، وحظر 

��ستمر�ر �لعمل �أو مز�ولة �ملهنة �أو �لن�ساط.

7- فر�س غر�مة مالية ل تزيد على )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال .

8- �أي تد�بري �أخرى.

ويتعني على �جلهة �لرقابية �أن تبلغ �لوحدة بالتد�بري و�جلز�ء�ت �لتي تتخذها يف هذ� �ل�ساأن .
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الف�سل الثامن 

 اإجراءات التحقيق والتدابري املوؤقتة

مادة )45(

يجوز �لتحقيق يف جر�ئم غ�سل �لأمو�ل ب�سفة م�ستقلة عن �جلر�ئم �لأ�سلية.

مادة )46(

يجوز للنائب �لعام �أو من يندبه من �ملحامني �لعامني، �أن ياأمر بالإطالع �أو �حل�سول على �أي 

معلومات �أو بيانات، تتعلق باحل�سابات �أو �لود�ئع �أو �ل�سناديق �ل�ستئمانية �أو �أي �أمو�ل �أو معامالت 

�أخرى، يف �ملوؤ�س�سات �ملالية �أو �لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة �أو �ملنظمات غري �لهادفة للربح، 

و�لتي ت�ساعد يف �لك�سف عن وقائع �أي جرمية حمتملة لغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �أو جرمية 

�أ�سلية مرتبطة.

مادة )47(

�أنو�ع �خلطابات  �أن ياأمر بحجز جميع  �أو من يندبه من �ملحامني �لعامني،  يجوز للنائب �لعام 

و�ملو�د �ملطبوعة و�ل�سناديق �لربيدية و�لربقيات، ور�سد كل و�سائل �لت�سال وت�سجيل �أي �أن�سطة 

تتم ممار�ستها يف �لأماكن �لعامة �أو �خلا�سة يف حال كان هذ� �لإجر�ء ي�ساعد يف �لك�سف عن وقائع 

�أي جرمية حمتملة لغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �أو جرمية �أ�سلية مرتبطة .

ويف جميع �لأحو�ل يجب �أن يكون �أمر �حلجز �أو �لت�سجيل م�سببًا، وملدة ل تتجاوز ت�سعني يومًا، ول 

يجوز مد هذه �ملدة �إل باأمر من �ملحكمة �ملخت�سة.

مادة )48(

�لقانون، يجوز ملحافظ م�سرف  �ملن�سو�س عليها يف  �لعام  �لنائب  ب�سلطات  �لإخالل  مع عدم 

قطر �ملركزي، يف حالة �خل�سية من �لت�سرف يف متح�سالت جرمية حمل جرمية غ�سل �لأمو�ل 

�ملودعة لدى �ملوؤ�س�سات �ملالية �أو �ل�ستباه يف ��ستخد�م �لأمو�ل �أو �لأر�سدة �أو �حل�سابات يف متويل 
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�لإرهاب ، �إ�سد�ر قر�ر بالتجميد لالأمو�ل �أو �لأر�سدة �أو �حل�سابات �مل�ستبه بها ملدة ل تتجاوز ع�سرة 

�أيام عمل، ويجب �إخطار �لنائب �لعام بالقر�ر خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ �سدوره، و�إل �عترب 

باطاًل، ويجوز للنائب �لعام �إلغاء قر�ر �لتجميد �أو جتديده ملدة ل جتاوز ثالثة ��سهر .

ول يجوز جتديد قر�ر �لتجميد بعد �نق�ساء مدة �لثالثة �أ�سهر �مل�سار �إليها �إل باأمر من �ملحكمة 

�أن ي�سدر  �إىل  �أخرى مماثلة  �أو مدد  �ملخت�سة بناًء على طلب �لنائب �لعام، ويكون �لتجديد ملدة 

حكم نهائي يف �لدعوى �جلنائية .

�ملحكمة  �أمــام  جتديده،  �أو  �لتجميد  �أمر  من  �لتظلم  �ساأن  ذي  لكل  يجوز  �لأحــو�ل،  جميع  ويف 

�ملخت�سة خالل ثالثني يومًا من تاريخ علمه به، ويكون قر�ر �ملحكمة بالف�سل يف �لتظلم نهائيًا.

مادة )49(

مع عدم �لإخالل بحقوق �لغري ح�سني �لنية، يجوز للنائب �لعام، من تلقاء نف�سه، �أن ياأمر بفر�س 

تد�بري موؤقتة ت�ستمل على �لتجميد �أو �حلجز، بهدف �لتحفظ على �لأمو�ل و�لو�سائط �مل�ستخدمة �أو 

�ملر�د ��ستخد�مها يف �رتكاب جرمية �أ�سلية �أو جرمية غ�سل �لأمو�ل �أو جرمية متويل �لإرهاب، �أو 

�أي ممتلكات معادلة من حيث �لقيمة .

�أو  �أي وقت، بناًء على طلب من �لنائب �لعام،  �لتد�بري يف  ويجوز للمحكمة �ملخت�سة رفع هذه 

�مل�ستبه بهم �أو �أ�سخا�س يطالبون بحقوقهم يف تلك �ملمتلكات.

مادة )50(

ميولون  �لذين  و�لأ�سخا�س  �لإرهابيني  �أمو�ل  بتجميد  �لالزمة  �لقر�ر�ت  �لعام  �لنائب  ي�سدر 

بالف�سل  �لأمن عماًل  بتحديدهم قر�ر من جمل�س  و�لذين ي�سدر  �لإرهابية،  و�ملنظمات  �لإرهاب 

�لإرهاب  مكافحة  جلنة  من  قر�ر  بتحديدهم  ي�سدر  �لذين  �أو  �ملتحدة،  �لأمم  ميثاق  من  �ل�سابع 

�ملن�ساأة بقر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )7( ل�سنة 2007 مبوجب قر�ر جمل�س �لأمن رقم )1373( ل�سنة 

2001 �أو �لقر�ر�ت �لالحقة .
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ويت�سمن قر�ر �لنائب �لعام �لبنود و�ل�سروط و�حلدود �لزمنية �ل�سارية على �لتجميد، وُين�سر يف 

�جلريدة �لر�سمية، ويتعني على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة �أو �أي �سخ�س 

�آخر يحوز تلك �لأمو�ل �أن يجمدها على �لفور و�أن يبلغ بذلك �لوحدة �أو �أي جهة خمت�سة .

مادة )51(

تظل �لأمو�ل حمل �لتجميد ملك �لأ�سخا�س �لذين كانت لهم م�سلحة فيها وقت توقيع �لتجميد، 

ويجوز للموؤ�س�سة �ملالية �ل�ستمر�ر يف �إد�رتها .

كما تظل �لأمو�ل حمل �حلجز ملك �لأ�سخا�س �لتي كانت لها م�سلحة فيها وقت توقيع �حلجز 

على �أن ُتد�ر من قبل �لهيئة �لق�سائية .
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الف�سل التا�سع

التعاون الدويل

الفرع الأول 

القواعد العامة

مادة )52(

لأغر��س  �لأخــرى،  �لــدول  يف  �لنظرية  للجهات  �لعون  تقدم  �أن  �ملخت�سة  �جلهات  على  يتعني 

ت�سليم �ملجرمني وتقدمي �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة يف �لتحقيقات و�لإجر�ء�ت �جلنائية �ملرتبطة 

بغ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، وفقا للقو�عد �لتي يقررها قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �مل�سار �إليه 

و�لتفاقيات �لثنائية �أو متعددة �لأطر�ف �لتي تكون �لدولة طرفًا فيها، �أو مبد�أ �ملعاملة باملثل، وذلك 

مبا ل يتعار�س مع �ملبادئ �لأ�سا�سية للنظام �لقانوين يف �لدولة.

�أحكام هذ� �لقانون،  �إىل  �أو طلب �مل�ساعدة �لقانونية، ��ستنادً�  ول ينفذ طلب ت�سليم �ملجرمني 

�أو  �لطلب  مو�سوع  �جلرمية  على  تعاقب  قطر،  دولة  وقو�نني  �لطالبة  �لدولة  قو�نني  كانت  �إذ�  �إل 

على جرمية مماثلة. وتعترب �زدو�جية �لتجرمي م�ستوفاة، بغ�س �لنظر عما �إذ� كانت قو�نني �لدولة 

�مل�سطلح  ذ�ت  �جلرمية  ت�سمية  يف  ت�ستخدم  �أو  ذ�تها  �جلر�ئم  فئة  يف  �جلرمية  تــدرج  �لطالبة 

�مل�ستخدم يف �لدولة، ب�سرط �أن يكون فعل �جلرمية مو�سوع �لطلب جمرمًا مبقت�سى قو�نني �لدول 

�لطالبة .

مادة )53(

يتوىل �لنائب �لعام م�سوؤولية و�سالحية تلقي طلبات �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة �أو طلبات ت�سليم 

�ملجرمني من �جلهات �لأجنبية �ملخت�سة فيما يتعلق بغ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، ويتعني عليه 

�إما تنفيذ هذه �لطلبات و�إما �إحالتها �إىل �جلهات �ملخت�سة لغر�س تنفيذها يف �أ�سرع وقت ممكن .

ويجوز يف �حلالت �مل�ستعجلة، �إر�سال تلك �لطلبات عن طريق �ملنظمة �لدولية لل�سرطة �جلنائية 
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)�لنرتبول( �أو ب�سكل مبا�سر من �جلهات �لأجنبية �ملخت�سة �إىل �جلهات �ملخت�سة يف �لدولة، ويف 

هذه �حلالت يتعني على �جلهة �لتي ت�ستلم �لطلب �إبالغ �لنائب �لعام بذلك .

وتر�سل �لطلبات و�لردود �إما بو��سطة �لربيد �أو باأي و�سيلة �أخرى �أ�سرع تتيح �حل�سول على �سجل 

كتابي بال�ستالم �أو ما يعادله يف ظروف ت�سمح للدولة بالتحقق من �سحتها .

ويف جميع �لأحو�ل، ُترفق �لطلبات ومرفقاتها برتجمة لها باللغة �لعربية .

مادة )54(

يتعني اأن تت�سمن طلبات امل�ساعدة القانونية اأو طلبات ت�سليم املجرمني ما يلي:

1- حتديد هوية �جلهة �لتي تطلب �تخاذ �لتد�بري .

2- ��سم ووظيفة �جلهة �لتي تتوىل �لتحقيق �أو �لتهام يف �لدعوى.

3- حتديد �جلهة �لتي يوجه �إليها �لطلب.

4- بيان �لغر�س من �لطلب و�أي مالحظات ذ�ت �سلة.

5- �لوقائع �مل�ساندة للطلب .

6- �أي تفا�سيل معروفة قد ت�سهل عملية حتديد هوية �ل�سخ�س �ملعني، وبخا�سة ��سمه وحالته 

�لجتماعية وجن�سيته وعنو�نه ومكانه ومهنته.

�ملمتلكات  �أو  �لأمو�ل  �أو  و�لو�سائط  �ملعنيني،  �لأ�سخا�س  لتحديد وتعقب  �أي معلومات لزمة   -7

�ملعنية.

8- �لن�س �لقانوين �لذي يجّرم �لفعل �أو بيان �لقانون �ملنطبق على �جلرمية، �إذ� �قت�سى �لأمر 

ذلك، و�أي بيان عن �لعقوبة �لتي ميكن فر�سها على مرتكب �جلرمية.

9- تفا�سيل �مل�ساعدة �ملطلوبة و�أي �إجر�ء�ت معينة ترغب �لدولة �لطالبة يف تطبيقها .

�ملعينة،  �حلالت  بع�س  يف  �لطلبات،  تت�سمن  �أن  �ل�سابقة،  �لبيانات  �إىل  بالإ�سافة  يتعني  كما 

�لبيانات �لتالية:

1- عر�سًا للتد�بري �ملطلوبة، يف حالة طلب �تخاذ تد�بري موؤقتة .

2- بيانًا بالوقائع و�حلجج ذ�ت �ل�سلة، لتتمكن �جلهات �لق�سائية من �إ�سد�ر �أمر بامل�سادرة 

مبقت�سى �لقانون، وذلك يف حالة طلب �إ�سد�ر �أمر بامل�سادرة.
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3- يف حالة طلب �إنفاذ �أمر يت�سل بتدبري موؤقت �أو م�سادرة :

)�أ(  ن�سخة م�سَدقة من �لأمر، وبيان بالأ�سباب �لتي دعت �إىل �إ�سد�ره �إن مل يت�سمنها �لأمر 

ذ�ته.

)ب( وثيقة توؤكد باأن �لأمر قابل للتنفيذ وغري قابل للطعن عليه بطريق �ل�ستئناف �لعادي.

قيمة  من  ��سرتد�ده  �ملطلوب  و�ملبلغ  �لأمــر،  �إنفاذ  يف  بلوغه  يــر�د  �لــذي  باملدى  بيانًا  )ج( 

�ملمتلكات .

)د( �أي معلومات تتعلق مبا للغري من حقوق يف �لو�سائط �أو �ملتح�سالت �أو �ملمتلكات �أو �سائر 

�لأ�سياء �ملرتبطة، وذلك عند �لإمكان و�لقت�ساء .

)هـ( �لن�سخة �لأ�سلية للحكم �لق�سائي �ل�سادر �أو �سورة م�سدقة منه، �أو �أي وثيقة �أخرى 

من  �ملتبقية  و�ملدة  �لنفاذ،  و�جب  �حلكم  ذلك  وكون  �ملفرو�سة،  و�لعقوبة  �ملتهم  �إد�نــة  على  تدل 

دين بارتكاب جرمية..
ُ
�لعقوبة، وذلك يف حالة طلب ت�سليم �سخ�س �أ

مادة )55(

يجوز للنائب �لعام، �أو �جلهة �ملخت�سة �ملعنية من تلقاء نف�سها �أو بناًء على طلب �لنائب �لعام، 

لتنفيذ  �سرورية  �ملعلومات  تلك  كانت  �إذ�  �ملخت�سة،  �لأجنبية  �جلهة  من  �إ�سافية  معلومات  طلب 

�لطلب �أو ت�سهيل تنفيذه .

مادة )56(

�لتقيد بذلك، يجب  �إمكانية  �إذ� ��سرتط فيه ذلك، ويف حالة عدم  �لتقيد ب�سرية �لطلب  يجب 

�إخطار �جلهة �لطالبة على �لفور .

مادة )57(

يجوز للنائب �لعام �إرجاء �إحالة �لطلب �إىل �جلهات �ملخت�سة �مل�سوؤولة عن تنفيذه، �إذ� كان من 

�أو دعوى منظورة ،  �أو �لأمر �ملطلوب به تعار�سًا جوهريًا مع حتقيق  �أن يتعار�س �لتدبري  �ملحتمل 

ويتعني عليه �إبالغ �جلهة مقدمة �لطلب بذلك على �لفور.
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الفرع الثاين 

 امل�ساعدة القانونية املتبادلة

مادة )58(

يف حالة تلقي طلب من دولة �أجنبية للح�سول على م�ساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بغ�سل �لأمو�ل 

�أو متويل �لإرهاب، يكون تنفيذ ذلك �لطلب طبقًا للقو�عد �لتي يحددها هذ� �لف�سل.

وتت�سمن �سور امل�ساعدة القانونية املتبادلة، ب�سكل خا�ص، ما يلي :

1- �حل�سول على �أدلة من �لأ�سخا�س �أو �أخذ �أقو�لهم .

2- �مل�ساعدة على مثول �ملحتجزين و�ل�سهود �لطوعيني �أو غريهم �أمام �جلهات �لق�سائية للدولة 

�لطالبة من �أجل تقدمي �لأدلة �أو �مل�ساعدة يف �لتحقيقات .

3- ت�سليم �لأور�ق �لق�سائية.

4- تنفيذ عمليات �لتفتي�س و�حلجز.

5- معاينة �لأ�سياء و�لأماكن .

6- توفري �ملعلومات و�لأ�سياء �ملثبتة للتهمة وتقارير �خلرب�ء .

7- توفري �أ�سول �أو ن�سخ م�سدقة من �مل�ستند�ت و�ل�سجالت، مبا يف ذلك �ل�سجالت �حلكومية �أو 

�مل�سرفية �أو �ملالية �أو �سجالت �ل�سركات و�لأعمال .

8- حتديد �أو تعقب متح�سالت �جلرمية �أو �لأمو�ل �أو �ملمتلكات �أو �لو�سائط �أو �لأ�سياء �لأخرى 

لأغر��س �لإثبات �أو �مل�سادرة .

9- م�سادرة �ملوجود�ت.

10- تنفيذ تد�بري �لتجميد، وغريها من �لتد�بري �ملوؤقتة.

11- �أي �سورة �أخرى من �سور �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة، مبا ل يتعار�س مع �لقو�نني �ملعمول 

بها يف �لدولة.
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مادة )59(

ل يجوز رف�ص طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة، اإل يف احلالت التالية :

1- �إذ� مل يكن �لطلب �سادرً� عن جهة خمت�سة طبقًا لقانون �لدولة �لتي تطلب �مل�ساعدة، �أو �إذ� 

مل ير�سل �لطلب وفقًا للقو�نني �ملعمول بها، �أو �إذ� كانت حمتوياته تت�سمن خمالفة جوهرية حلكم 

�ملادة )54( من هذ� �لقانون.

2- �إذ� كان تنفيذ �لطلب ُيحتمل �أن مي�ًس باأمن �لدولة �أو �سيادتها �أو نظامها �لعام �أو م�ساحلها 

�لأ�سا�سية.

3- �إذ� كانت �جلرمية �لتي يتعلق بها �لطلب، متثل مو�سوع دعوى جنائية منظورة �أو ُف�سل فيها 

بحكم نهائي يف �لدولة .

�إ�سد�ره ل  �ملطلوب  �لأمر  �أو  �لتدبري  باأن  �أ�سباب جوهرية تدعو لالعتقاد  �إذ� كانت هناك   -4

�أو  �ل�سيا�سية  �آر�ئه  �أو  �أو عرقه  �أو جن�سيته  �أو ديانته  �إل ب�سبب عن�سره  �ملعني  ي�ستهدف �ل�سخ�س 

جن�سه �أو حالته.

5- �إذ� كانت �جلرمية �ملذكورة يف �لطلب، غري من�سو�س عليها يف قو�نني �لدولة، �أو لي�ست لها 

�سمات م�سرتكة مع جرمية من�سو�س عليها يف قو�نني �لدولة، ومع ذلك فاإنه يتعني خالفًا لذلك 

تقدمي �مل�ساعدة �إذ� كانت ل تنطوي على تد�بري جربية.

قو�عد  ب�سبب  تنفيذها  �أو  �ملطلوبة  �لتد�بري  باتخاذ  �أمر  �إ�سد�ر  �ملمكن  غري  من  كان  �إذ�   -6

�لتقادم �ملنطبقة على جرمية غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب مبقت�سى قو�نني �لدولة �أو �لدولة �لتي 

تطلب �مل�ساعدة.

7- �إذ� كان �لأمر �ملطلوب تنفيذه غري قابل للنفاذ مبقت�سى �لقانون.

�ل�سمانات  فيها  تتوفر  قد جرى يف ظروف مل  �لطالبة،  �لدولة  �لقر�ر يف  �إ�سد�ر  كان  �إذ�   -8

�لكافية فيما يتعلق بحقوق �ملتهم.

مادة )60(

ل يجوز رف�س طلب �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة، ��ستنادً� �إىل �سروط مقيدة ب�سكل مبالغ فيه، 

�أمور  �أن �جلرمية ت�ستمل على  �أو ملجرد  �أحكام �ل�سرية �مللزمة للموؤ�س�سات �ملالية،  �أو ��ستنادً� �إىل 

�سريبية.
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ويخ�سع �لقر�ر �ل�سادر من �ملحكمة، ب�ساأن طلب �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة، للطعن عليه وفقًا 

للقو�عد �لقانونية �ملقررة.

ويف حالة رف�س تنفيذ �لطلب، يتعني على �لنائب �لعام �أو �جلهة �ملخت�سة يف �لدولة، �إبالغ �جلهة 

�لأجنبية �ملخت�سة على �لفور، باأ�سباب �لرف�س.

مادة )61(

ُتنّفذ طلبات �تخاذ تد�بري �لتحقيق وفقًا للقو�عد �لإجر�ئية �ملعمول بها يف �لدولة، وذلك ما مل 

تطلب �جلهة �لأجنبية �ملخت�سة �إتباع �إجر�ء�ت معينة ل تتعار�س مع تلك �لقو�عد .

ويجوز �أن يح�سر تنفيذ �لتد�بري موظف عام تفو�سه �جلهة �لأجنبية �ملخت�سة.

مادة )62(

ُتنّفذ طلبات �تخاذ �لتد�بري �ملوؤقتة وفقًا لقانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �مل�سار �إليه، و�إذ� كان �لطلب 

م�ساغًا بعبار�ت عامة، ُت�ستخدم �لتد�بري �لأكرث مالءمة وفقًا للقانون .

�إليه،  �مل�سار  �لإجــر�ء�ت �جلنائية  �لتد�بري �ملطلوبة غري من�سو�س عليها يف قانون  فاإذ� كانت 

يجوز للجهة �ملخت�سة �أن ت�ستبدلها مبا ين�س عليه ذلك �لقانون من تد�بري يكون مفعولها مماثاًل 

قدر �لإمكان للتد�بري �ملطلوبة .

وت�سري �لأحكام �ملتعلقة برفع �لتد�بري �ملوؤقتة على �لنحو �ملن�سو�س عليه يف هذ� �لقانون، ويتعني 

قبل �لأمر برفع �لتد�بري �ملوؤقتة �إبالغ �لدولة طالبة �مل�ساعدة بذلك.

مادة )63(

�أمر بامل�سادرة، يتعني على �جلهات  �ملتبادلة لإ�سد�ر  �لقانونية  للم�ساعدة  تلقي طلب  يف حالة 

�لنيابة  �إىل  �لطلب  �إحالة  �أو  �لطالبة  �لدولة  حمكمة  عن  �ل�سادر  �مل�سادرة  �أمر  �إقــر�ر  �ملخت�سة 

�لعامة ل�ست�سد�ر �أمر �مل�سادرة، وتنفيذ هذ� �لأمر يف حالة �سدوره.
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�أحكام �مل�سادرة �ملن�سو�س عليها يف هذ�  �إليها يف  �أمر �مل�سادرة على �لأمو�ل �مل�سار  وي�سري 

�لقانون، و�ملوجودة على �أر��سي �لدولة.

ويتعني على �جلهات �ملخت�سة، يف حالة �إقر�رها لأمر �مل�سادرة وتنفيذه، �أن تلتزم بالوقائع �لتي 

مت �ل�ستناد �إليها لإ�سد�ر �لأمر.

مادة)64(

مع عدم �لإخالل بحقوق �ملالك ح�سن �لنية، تكون للدولة �سلطة �لت�سرف يف �ملمتلكات �مل�سادرة 

على �أر��سيها بناًء على طلب �جلهات �لأجنبية، ما مل ين�س �تفاق مربم مع �لدولة �لطالبة على 

خالف ذلك.

مادة )65(

يجوز للجهات �ملخت�سة يف �لدولة �إبر�م �تفاقيات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة �لأطر�ف، فيما 

يتعلق بامل�سائل مو�سوع �لتحقيقات �أو �لإجر�ء�ت يف دولة و�حدة �أو �أكرث، بهدف ت�سكيل فرق حتقيق 

م�سرتكة و�إجر�ء حتقيقات م�سرتكة .

ويف حالة عدم وجود �أي �تفاقات �أو ترتيبات من هذ� �لنوع، يجوز �إجر�ء �لتحقيقات �مل�سرتكة 

تبعًا لكل حالة على حدة .
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الفرع الثالث 

 ت�سليم املجرمني

مادة )66(

ُتعّد جر�ئم غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، من �جلر�ئم �لتي يجوز ت�سليم مرتكبيها .

ولأغر��س هذ� �لقانون، ل تعترب جر�ئم غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب جر�ئم �سيا�سية �أو جر�ئم 

مرتبطة بجرمية �سيا�سية �أو جر�ئم ذ�ت دو�فع �سيا�سية .

مادة )67(

ل يجوز املوافقة على طلب ت�سليم املجرمني يف احلالت التالية:

لغر�س  تقدميه  قد مت  �لت�سليم  باأن طلب  تدعو لالعتقاد  �أ�سباب جوهرية  كانت هناك  �إذ�   -1

�تهام �سخ�س �أو معاقبته ب�سبب جن�سه �أو عن�سره �أو ديانته �أو جن�سيته �أو عرقه �أو �آر�ئه �ل�سيا�سية، 

�أو باأن تنفيذ �لطلب �سيوؤدي �إىل �مل�سا�س بو�سعه لأي من تلك �لأ�سباب .

2- �إذ� كانت �جلرمية مو�سوع طلب �لت�سليم، متثل مو�سوع دعوى ُف�سل فيها بحكم نهائي يف 

�لدولة.

3- �إذ� كان �ل�سخ�س �ملطلوب ت�سليمه قد �أ�سبح، مبقت�سى قانون �أي من �لبلدين، غري خا�سع 

للمحاكمة �أو �لعقوبة لأي �سبب، مبا يف ذلك �لتقادم �أو �لعفو.

4- �إذ� كانت هناك �أ�سباب جوهرية تدعو لالعتقاد باأن �ل�سخ�س �ملطلوب ت�سليمه قد تعر�س 

�أو �سيتعر�س للتعذيب �أو ملعاملة قا�سية �أو غري �إن�سانية �أو مهينة، �أو �إذ� مل يتوفر �أو لن يتوفر لذلك 

�ل�سخ�س يف �لإجر�ء�ت �جلنائية حد �دين من �ل�سمانات طبقًا للمعايري �لدولية �ملعتربة يف هذ� 

�ل�ساأن .

5- �إذ� كان �ل�سخ�س �ملطلوب ت�سليمه مو�طنًا قطريًا .

ول يجوز رف�س طلب �لت�سليم ملجرد �أن �جلرمية ت�ستمل على �أمور �سريبية .
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مادة )68(

يجوز رف�ص طلب ت�سليم املجرمني يف احلالت التالية :

1- �إذ� كانت هناك حتقيقات ق�سائية جارية �سد �ل�سخ�س �ملطلوب ت�سليمه يف �لدولة، ب�ساأن 

�جلرمية مو�سوع طلب �لت�سليم .

�أي من �لبلدين، وكان  �أر��سي  �إذ� كانت �جلرمية مو�سوع طلب �لت�سليم قد �رتكبت خارج   -2

قانون �لدولة ل يقرر �لخت�سا�س �لق�سائي يف �جلر�ئم �لتي ترتكب خارج �أر��سيه بالن�سبة للجرمية 

مو�سوع �لطلب.

3- �إذ� كان �ل�سخ�س �ملطلوب ت�سليمه قد �سدر �سده حكم ق�سائي لرتكابه �جلرمية مو�سوع 

�لطلب، �أو �إذ� كان �سيتعر�س يف �لدولة �لطالبة ملحاكمة �أو حلكم من قبل حمكمة غري نظامية �أو 

حمكمة ��ستثنائية غري عادلة �أو حمكمة �أو هيئة خا�سة.

4- �إذ� ر�أت �لدولة، مع مر�عاة طبيعة �جلرمية وم�سالح �لدولة �لطالبة، ومن خالل مالب�سات 

�لق�سية، �أن ت�سليم �ل�سخ�س �ملعني �سيكون منافيًا لالعتبار�ت �لإن�سانية، ب�سبب �سنه �أو �سحته �أو 

ظروفه �ل�سخ�سية �لأخرى.

5- �إذ� ُطلب �لت�سليم عماًل بحكم ق�سائي نهائي �سدر يف غياب �ل�سخ�س �ملد�ن �لذي مل تكن 

للدفاع  ترتيبات  �أو فر�سة لتخاذ  �ملحاكمة  قبل  كافية  �سيطرته، مهلة  لأ�سباب خارجة عن  لديه، 

عنه، ومل تتح �أو لن تتاح له فر�سه �إعادة �لنظر يف ق�سيته ويف ح�سوره .

6- �إذ� كانت �لدولة قد با�سرت �خت�سا�سها �لق�سائي ب�ساأن �جلرمية.

مادة )69(

�إذ� ُرف�س طلب ت�سليم �ملجرمني، لأي �سبب من �لأ�سباب �ملقررة يف هذ� �لقانون، حُتال �لق�سية 

�إىل �جلهات �ملخت�سة، لتخاذ �إجر�ء�ت �إقامة �لدعوى �جلنائية �سد �ل�سخ�س �ملعني مو�سوع طلب 

�لت�سليم .

مادة )70(

فيما يتعلق بغ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، يجوز �أن تقدم �لدولة �مل�ساعدة يف ت�سليم �ملجرمني 

�ل�سخ�س  يو�فق  �أن  ب�سرط  وذلك  �لت�سليم،  طالبة  �لدولة  من  �ملوؤقت  �لقب�س  طلب  ��ستالم  بعد 

�ملطلوب ت�سليمه مو�فقة �سريحة على ذلك �أمام �جلهة �ملخت�سة.
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الف�سل العا�سر

العقوبات

مادة )71(

ل تخ�سع جرمية غ�سل �لأمو�ل لأحكام �ملادة )85( من قانون �لعقوبات �مل�سار �إليه .

مادة )72(

مع عدم �لإخالل باأي عقوبة �أ�سد ين�س عليها قانون �آخر:

ُيعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ع�سر �سنو�ت وبالغر�مة �لتي ل تزيد على )2.000.000(   -1

مليونا ريال، كل من �رتكب �أو �سرع يف �رتكاب �إحدى جر�ئم متويل �لإرهاب �ملن�سو�س عليها يف 

�ملادة )4( من هذ� �لقانون.

ُيعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز �سبع �سنو�ت وبالغر�مة �لتي ل تزيد على )2.000.000(   -2

مليونا ريال، كل من �رتكب �أو �سرع يف �رتكاب �إحدى جر�ئم غ�سل �لأمو�ل �ملن�سو�س عليها يف �ملادة 

)2( من هذ� �لقانون .

ُيعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز على ثالث �سنو�ت وبالغر�مة �لتي ل تزيد على )500.000(   -3

خم�سمائة �ألف ريال، كل من خالف حكم �ملو�د)3(، )5(، )39( من هذ� �لقانون .

وت�ساعف �لعقوبات �ملن�سو�س عليها يف �لفقرة �ل�سابقة، �إذ� �رتكب �جلاين �جلرمية بال�سرت�ك 

مع �سخ�س �أو �أكرث من خالل جمموعة �إجر�مية منظمة �أو من خالل منظمة �إرهابية، �أو �إذ� �رتكب 

�إذ�  �أو  �أخرى،  �إجر�مية  باأن�سطة  �رتكابها  �قرتن  �أو  �أخرى،  �إجر�مية  �أن�سطة  من  كجزء  �جلرمية 

�رتكب �جلاين �جلرمية م�ستغاًل �سلطاته �أو نفوذه من خالل موؤ�س�سة مالية �أو منظمة غري �لهادفة 

للربح �أو �أعمال �أو مهن غري مالية حمددة، �أو م�ستغاًل للت�سهيالت �لتي خولتها له وظيفته �أو ن�ساطه 

�ملهني �أو �لجتماعي، �أو �إذ� كان �جلاين م�ساهمًا يف �جلرمية �لأ�سلية �لتي حت�سلت منها �لأمو�ل 

بق�سد  �جلرمية  �جلاين  �رتكب  �إذ�  �أو  �سريكًا،  �أو  فاعاًل  كان  �سو�ء  �لأمــو�ل  غ�سل  جرمية  حمل 

�لإ�سر�ر بتحقيقات غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب .
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مرتكب  معاقبة  يجوز  �ل�سابقتني،  �لفقرتني  يف  عليها  �ملن�سو�س  �لعقوبات  �إىل  وبالإ�سافة 

�جلرمية، ب�سفة د�ئمة �أو موؤقتة، باملنع من �ل�ستمر�ر يف مز�ولة �أي عمل �أو مهنة �أو ن�ساط �ساهم 

يف توفري �لفر�سة لرتكاب جرمية ت�سري عليها هذه �ملادة.

مادة )73(

مع عدم �لإخالل باأية عقوبة �أ�سد ين�س عليها قانون �آخر، يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز على 

ثالث �سنو�ت، وبالغر�مة �لتي ل تزيد على )500،000(خم�سمائة �ألف ريال، كل من خالف حكم 

�ملادتني )6/فقرة �أوىل ، فقرة ثانية( ، )17( من هذ� �لقانون .

مادة )74(

مع عدم �لإخالل باأية عقوبة �أ�سد ين�س عليها قانون �آخر، يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز على 

�سنة، وبالغر�مة �لتي ل تزيد على )100.000( مائة �ألف ريال، كل من خالف حكم �ملادة )8( من 

هذ� �لقانون .

مادة )75(

تقل عن  ل  �لتي  بالغر�مة  ُيعاقب  �آخــر،  قانون  عليها  ين�س  �أ�سد  عقوبة  باأي  �لإخــالل  مع عدم 

)5.000.000( خم�سة ماليني ريال �أو ما يعادل �إجمايل قيمة و�سائط ومتح�سالت �جلرمية �أيهما 

�أكرث، كل �سخ�س �عتباري، �أرتكبت جرمية غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب ل�ساحله �أو با�سمه من 

جانب �سخ�س طبيعي يعمل منفردً� �أو كجزء من جهاز تابع لل�سخ�س �لعتباري، �أو ي�سغل موقعًا 

قياديًا فيه �أو ي�ستند �إىل متثيله، �أو لديه تفوي�س باتخاذ �لقر�ر�ت نيابة عنه، �أو خمول مبمار�سة 

�ل�سلطة، ويعمل بهذه �ل�سفة، وذلك ب�سرف �لنظر عما �إذ� �أدين ذلك �ل�سخ�س �لطبيعي بارتكاب 

�جلرمية من عدمه .

ول مينع ذلك من معاقبة �ل�سخ�س �لطبيعي مرتكب �جلرمية، بالعقوبة �ملقررة لها يف �لقانون.

ب�سورة  معينة  باأن�سطة جتارية  �لقيام  مو��سلة  �لعتباري، مبنعه من  �ل�سخ�س  معاقبة  ويجوز 

مبا�سرة �أو غري مبا�سرة ب�سكل د�ئم �أو موؤقت، �أو بو�سعه حتت �إ�سر�ف ق�سائي، �أو باإغالق مر�فقه 

�أو بن�سر �حلكم  �أو بت�سفية �أعماله،  �أو موؤقتة،  �لتي ��ستخدمت يف �رتكاب �جلرمية ب�سفة د�ئمة 

�ل�سادر ب�ساأنه .
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مادة )76(

ُتعاقب بالغر�مة �لتي ل تزيد على  �آخر،  �أ�سد ين�س عليها قانون  باأية عقوبة  مع عدم �لإخالل 

�أو مهنة غري مالية حمددة، تخالف حكم  �أو عمل  )1،000،000( مليون ريال، كل موؤ�س�سة مالية 

�ملادة )50( من هذ� �لقانون .

مادة )77(

يف حال �لإد�نة بارتكاب جرمية �أ�سلية �أو غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �أو بال�سروع فيها، ومع 

عدم �لإخالل بحقوق �لغري ح�سني �لنية، تق�سي �ملحكمة كذلك مب�سادرة ما يلي :

1- �لأمو�ل �لتي ت�سكل متح�سالت جرمية، مبا يف ذلك �ملمتلكات �ملختلطة بتلك �ملتح�سالت �أو 

�ملتاأتية منها �أو �ملبّدلة بها، �أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك �ملتح�سالت .

2- �لأمو�ل �لتي ت�سكل مو�سوع �جلرمية .

من  �أو  �ملمتلكات  �أو  �لأمــو�ل  تلك  من  متاأتية  �أخــرى  ومنافع  �إيــر�د�ت  ت�سكل  �لتي  �لأمــو�ل   -3

متح�سالت �جلرمية .

4- و�سائط �رتكاب �جلرمية.

تبني  �إذ�  �إّل  �أي طرف،  �إىل  فيها  �لت�سرف  و�لتي مت  �ملــادة،  �إليها يف هذه  �مل�سار  �لأمــو�ل   -5

للمحكمة �أنه قد �كت�سبها مقابل دفع ثمن منا�سب �أو ح�سل عليها مقابل تقدميه خدمات تتنا�سب مع 

قيمتها �أو بناًء على �أ�سباب م�سروعة �أخرى، و�أنه كان يجهل م�سدرها غري �مل�سروع .

لعدم  فاعلها  �إد�نــة  وعدم  �لقانون،  هذ�  �أحكام  مبوجب  عليها  معاقب  جرمية  وقوع  حالة  ويف 

معرفته �أو لوفاته، يجوز للنيابة �لعامة �أن ترفع �لأور�ق للمحكمة �ملخت�سة، لإ�سد�ر �أمر مب�سادرة 

�لأمو�ل �ملحجوزة، �إذ� قدمت �أدلة كافية تثبت �أنها من متح�سالت �جلرمية .

ويف جميع �لأحو�ل، يتعني �أن يحدد �أمر �مل�سادرة �لأمو�ل �ملعنية، و�أن يت�سمن �لتفا�سيل �لالزمة 

لتحديدها وتعيني موقعها .

مادة )78(

مع عدم �لإخالل بحقوق �لغري ح�سني �لنية، يقع باطاًل كل عقد �أو �تفاق �أو �أي �أد�ة قانونية �أخرى، 

علم �أطر�فها �أو �أحدهم، �أو كان لديهم ما يحملهم على �لعتقاد باأن �لغر�س منها هو �حليلولة دون 

م�سادرة �لو�سائط �أو �لعائد�ت �أو متح�سالت جرمية، �ملتعلقة بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب .



54

مادة )79(

ما مل ين�س هذ� �لقانون على خالف ذلك، توؤول �لأمو�ل �ملُ�سادرة �إىل خز�نة �لدولة وتظل هذه 

�لأمو�ل حُمملة، يف حدود قيمتها، باأي حقوق تتقرر ب�سورة م�سروعة ل�سالح �لغري ح�سني �لنية .

مادة )80(

ُين�ساأ مكتب للحجز و�مل�سادرة، يتبع �لنائب �لعام مبا�سرة، ويتوىل ك�سف وتعقب �لأمو�ل �لتي 

يجيزه  ملا  وفقًا  مبهمته  �ملت�سلة  �لبيانات  كل  وحفظ  وجمع  و�مل�سادرة،  للحجز  �إخ�ساعها  يجوز 

�لقانون، كما يتوىل �ملكتب �إد�رة �لأ�سول �ملحتجزة .

مادة )81(

يتوىل مكتب �حلجز و�مل�سادرة م�سوؤولية �إد�رة �لأ�سول �ملحجوزة، وفقًا للو�سائل �ملمكنة �ملتاحة 

�أو م�سادرتها يف حالة متاثل �إىل حد معقول حالتها وقت �حلجز،  �إعادة تلك �لأ�سول  له، بهدف 

�أو  �أو �ملمتلكات �لتي قد تنخف�س قيمتها نتيجة لالإد�رة  ويجوز للنائب �لعام �ل�سماح ببيع �لأمو�ل 

تكون كلفة حفظها كبرية ول تتنا�سب تنا�سبًا معقوًل مع قيمتها، ويف هذه �حلالة تظل قيمة �لبيع 

خا�سعة للحجز .

ويتوىل �ملكتب �إد�رة �ملبالغ �ملالية �ملحجوزة، ما مل يكن قد �سبق و�سعها يف عهدة موؤ�س�سة مالية 

�أو مدير خا�س �أو ُحجزت �أو �حتجزت هناك.

مادة )82(

�ملهنية مبا يف ذلك  �ل�سرية  تتعلق مبخالفة متطلبات  �أو مدنية،  �أي م�سوؤولية جنائية  ُيعفى من 

وفقا  م�سبوهة  عمليات  �أي  عن  نية  بح�سن  بالإبالغ  يقوم  �سخ�س  كل  �مل�سرفية،  �ل�سرية  قو�عد 

لأحكام هذ� �لقانون، �أو يقدم �أي معلومات �أو بيانات عن تلك �لعمليات .

�أو  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  �لإرهــاب، �سد  �أو متويل  �لأمــو�ل  �إقامة دعوى جنائية عن غ�سل  ول جتوز 

�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة �أو �ملنظمات غري �لهادفة للربح �أو �لعاملني فيها، نتيجة ملمار�سة 

عمليات م�سبوهة، �إذ� كانت قد قدمت، بح�سن نية، تقارير عن تلك �لعمليات �مل�سبوهة وفقا لأحكام 

هذ� �لقانون .
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مادة )83(

ُيعفى مرتكب جرمية غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب من عقوبتي �حلب�س و�لغر�مة �ملن�سو�س 

وعن  �جلرمية  عن  معلومات  باأي  �ملخت�سة  �جلهات  �إبالغ  �إىل  بادر  �إذ�  �لقانون،  هذ�  يف  عليهما 

�لأ�سخا�س �مل�سرتكني فيها، وذلك قبل علمها بها.

ويجوز للمحكمة �أن حتكم بوقف تنفيذ �لعقوبة، �إذ� ح�سل �لإبالغ بعد علم �جلهات �ملخت�سة 

ومتح�سالت  �لو�سائط  �أو  �جلناة  باقي  �سبط  �إىل  و�أدى  فيها،  �مل�سرتكني  وبالأ�سخا�س  باجلرمية 

جرمية .
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