األسئلة الشائعة واملتكررة حول الدليل اإلرشادي
بشأن اإلبالغ عن العمليات املشبوهة

()1

يف ما يتعلق بتقديم منوذج اإلبالغ عن العمليات املشبوهة /تقرير االشتباه )(STR
خالل ( )3أيام عمل من التاريخ الذي حيدده مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال
( ،)MLROسيكون من الصعب للغاية على الكيانات امللزمة باإلبالغ("الكيانات
املبلّغة") االلتزام بهذا املطلب ،إذ يتعني عليها تزويد وحدة املعلومات املالية ("الوحدة")
بكافة املستندات الداعمة .هل ينبغي على الكيانات املبلّغة تقديم مجيع املستندات
الداعمة بالطريقة نفسها اليت تقدم بها تقرير االشتباه؟

كال .املستندات الداعمة ليست مرفقات إلزامية بتقرير االشتباه .تعترب فرتة ( )3أيام املصخصصة
لتعبئة منوذج اإلبالغ ،كافية نسبيا إلعداد تقرير االشتباه وتقدميه إىل الوحدة.
من املهم إبالغ الوحدة بأي معاملة مشبوهة ،حتى عند عدم توفر املستندات الداعمة ،حيث أن
إبالغ الوحدة بوجود أي معاملة مشبوهة /حساب مشبوه ،سيتيح هلا ممارسة صالحياتها ،مبا يف
ذلك طلب جتميد احلسابات ،أو طلب معلومات إضافية من الكيان املبلّغ أو أي كيانات أخرى.
عند تقديم تقرير اشتباه ،ينبغي على الكيانات املبلّغة توفري األسباب املعقولة اليت دعت
لالشتباه ،حتى تتمكن الوحدة من حتديد اإلجراءات األولية بشكل مناسب وصحيح .باإلضافة
إىل ذلك ،يُتوقع عادة من الكيانات املبلّغة أن تقوم بإجراءات الفحص والتحقق من املعلومات
األساسية ألي حالة إنذار داخلية قبل أن تستنتج وجود اشتباه حمتمل ذات الصلة.
ميكن ،متى أمكن أو عند االقتضاء ،إرفاق املستندات اليت مت استصخدامها يف التحقق من
املعلومات األساسية ،بالتقرير الذي سيتم تقدميه.
مت حتديد مدة زمنية أقصر لإلبالغ عن أي حاالت اشتباه ذات الصلة باإلرهاب أو بتمويل
اإلرهاب ،نظرا خلطورة االشتباه والعواقب املرتبطة بهذه اجلرائم مقارنة بغسل األموال واجلرائم
األصلية األخرى .ومع ذلك  ،ال يُشرتط تقديم املستندات الداعمة مع تقرير االشتباه.
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()2

كيف متتثل الكيانات املبلّغة مبطلب رفع تقرير اشتباه كل  30يوما بعد رفع تقرير
االشتباه األولي ،يف حال استمرار املشتبه به بإجراء املعامالت املشبوهة بالطريقة نفسها؟

إن القاعدة العامة اليت تقضي باإلبالغ عن املعامالت املشبوهة إلزامية يف كل مرة يقوم فيها
العميل بإجراء أي معاملة مشبوهة ،بغض النظر عن عدد املعامالت.
ومع ذلك ،بهدف تفادي اإلبالغ املتكرر ،يتعني على الكيان املبلّغ رفع تقرير اشتباه بالعميل
نفسه مرة كل  30يوما ،شرط أن يواصل هذا العميل إجراء املعامالت بطريقة مشابهة للطريقة
اليت أدت إىل االشتباه األولي للكيان املبلّغ .حيث أن رفع تقرير اشتباه بالعميل نفسه كل 30
يوما ،سيتيح للوحدة تقييم خطورة الوضع على حنو أفضل.
إذا قام العميل املشتبه به بنمط خمتلف من السلوك املشبوه ،يتعني عندها على الكيان املبلّغ
تقديم تقرير اشتباه خالل  3أيام ،حتى لو مل متر فرتة  30يومًا .ميكن بعد ذلك تقديم التقارير
الالحقة عن العميل نفسه مرة كل  30يومًا ،ما مل يقم هذا العميل جمددا بنمط خمتلف من
السلوك املشبوه ،ويف هذه احلالة جيب على املؤسسة املالية تقديم تقرير اشتباه خالل  3أيام ،
حتى لو مل متر فرتة  30يومًا.
جتدر املالحظة أنه جيوز أن يقوم العميل بأي معاملة يعتربها الكيان املبلّغ مشبوهة استنادا إىل
معايري حمددة مسبقاا لرصد نشاط العميل ،إمنا يتبني له أن املعامالت الالحقة اليت يقوم بها
العميل تندرج حتت السلوك العادي .يف مثل هذه احلالة ،ال داعي أن يقوم الكيان املبلّغ بتقديم
تقارير اشتباه إضافية عن العميل .جيب رفع تقرير اشتباه شهري فقط عن العمالء الذين
يواصلون إجراء املعامالت املشبوهة بعد تقديم التقرير األولي إىل الوحدة ،إلعالمها باستمرار
السلوك املشبوه أو انتهائه.
( )3ما هي العوامل اليت تؤدي إىل االشتباه بتمويل اإلرهاب؟
ينبغي على الكيانات املبلّغة اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة اليت تشمل أي فرد (أفراد) أو كيان
(كيانات) حتدده وسائل اإلعالم و  /أو قوائم العقوبات على أنه مرتبط مبنظمة إرهابية أو
أنشطة إرهابية ،كالفراد /الكيان املدرج على قائمة العقوبات اخلاصة مبلجل

األمن التابع

لألمم املتحدة ،والقائمة الوطنية للتصنيفات اإلرهابية اخلاصة بالللجنة الوطنية ملكافحة
اإلرهاب يف دولة قطر.
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ينبغي على الكيانات املبلّغة تقديم تقرير عن أي معامالت مشبوهة مت إجراؤها أو حماولة
إجراؤها ،بصرف النظر عن املبلغ  ،واليت يُشتبه ارتباطها بغسل األموال أو متويل اإلرهاب أو أي
نشاط إجرامي.
()4

هل يتعني على الكيانات املبلّغة تقديم تقرير اشتباه بأي معامالت تشتمل على أشصخاص
خاضعني للعقوبات من قبل دول /واليات قضائية أخرى؟

ينبغي على الكيانات املبلّغة اإلبالغ عن املعامالت اليت تشمل أي فرد (األفراد) أو كيان
(كيانات) مدرج على قوائم عقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبية (أوفاك) التابع لوزارة
اخلزانة األمريكية ،أو االحتاد األوروبي ،أو اململكة املتحدة.
()5

كيف ستعلم الوحدة أن تقرير االشتباه قد مت تقدميه يف الوقت املناسب  -خالل 3
أيام عمل من تاريخ حتديد الكيان املبلغ أن املعاملة مشبوهة؟

تعمل الوحدة عن كثب مع اجلهات الرقابية (مصرف قطر املركزي /هيئة تنظيم مركز قطر
للمال ،وهيئة قطر لألسواق املالية) .تقوم الوحدة بإبالغ اجلهات الرقابية بأي شكوك حول
امتثال الكيانات املبلّغة اللتزاماتها مبوجب القانون ،مبا يف ذلك مدى التزامها بتقديم تقارير
االشتباه بالوقت املناسب .يُتاح لللجهات الرقابية خالل الزيارات التفتيشية امليدانية ،التحقق من
وقت تقديم تقارير االشتباه .جيوز لللجهات الرقابية إبالغ الوحدة بالنتائج اليت توصلت إليها
بشأن امتثال هذه الكيانات املبلّغة.
()6

يف حال تقديم تقرير اشتباه ،ماذا لو كانت بعض حقول تقرير االشتباه ال تنطبق على
الكيان اخلاص بي؟

تدرك الوحدة أن احلقول يف تقرير االشتباه ال تنطبق مجيعها على كافة الكيانات املبلّغة .جيب
أن تبذل الكيانات املبلّغة جهدها لتعبئة مجيع احلقول ذات الصلة يف النموذج ،وتوفري أكرب قدر
من املعلومات املتاحة لوصف مجيع العوامل أو الظروف غري العادية اليت أدت إىل االشتباه .إذا
كان هناك أي مشكلة حتول دون تقديم تقرير االشتباه ،جيب على الكيان املبلّغ االتصال
بـالوحدة على الفور.
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()7

هل ينبغي على الكيانات املبلّغة اإلبالغ عن حماولة إجراء معاملة مت حظرها أو رفضها
من قبل البنك ألن الشركة أو الفرد مدرج على قائمة العقوبات؟

نعم ،ينبغي على الكيانات املبلّغة تقديم تقرير اشتباه عن كل املعامالت اليت مت إجراؤها وتلك
اليت مت حماولة إجراؤها ،إىل جانب التزام إبالغ اجلهات األخرى بأن املعامالت حمظورة أو
مرفوضة.
()8

هل جيب توقيع تقرير االشتباه من قبل مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال )،(MLRO
أو نائبه ،أو املمثل املفوض حسب األصول عن الكيان املبلّغ؟

إذا مت تقديم تقرير اشتباه إىل الوحدة عن طريق مندوب /مراسل ،جيب عندها توقيع التقرير
من قبل مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال أو نائبه أو املمثل املفوض حسب األصول عن الكيان
املبلّغ .فالتوقيع هو دليل على أن التقرير الذي مت تقدميه إىل الوحدة معتمد من قبل الكيان
املبلّغ.
ومع ذلك ،إذا مت تقديم تقرير االشتباه عرب نظام اإلبالغ اإللكرتوني )(E-STRاخلاص
بـالوحدة ،يُفرتض عندها أن التقرير معتمد حبسب األصول من قبل مسؤول اإلبالغ عن غسل
األموال ليتم تقدميه إىل الوحدة.
()9

هل ستتلقى الكيانات املبلّغة أي إقرار باالستالم بعد تقديم تقرير االشتباه؟

نعم  ،ستتلقى الكيانات املبلّغة إقرارا من الوحدة بأنه مت استالم التقرير  .إذا مت تقديم تقرير
االشتباه عرب نظام اإلبالغ اإللكرتوني اخلاص بالوحدة ،فسيتم إرسال إقرار االستالم إلكرتونيًا.
يف حال مت تقديم التقرير عن طريق مندوب /مراسل  ،فسيقوم قسم االستقبال واألرشيف يف
الوحدة بإقرار االستالم .يتضمن إقرار االستالم تاريخ ووقت استالم الوحدة للتقرير.
()10

حنتاج إىل تغذية عكسية من الوحدة حلماية الكيانات املبلّغة .ما هو اإلطار الزمين
الذي ستقوم خالله الوحدة بالرد على الكيانات املبلّغة؟

بصرف النظر عن إقرار استالم الوحدة للتقرير (السؤال رقم  8أعاله) ،جيوز أيضا للكيانات
املبلّغة استالم تغذية عكسية عامة من الوحدة على النحو التالي:
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قد تتلقى الكيانات املبلّغة ردا من الوحدة على مراحل خمتلفة من دورة تقديم تقرير
االشتباه  -أي خالل تلقي التقرير ،خالل املصادقة على صحة املعلومات وتقييم خطورة
االشتباه ،وخالل مرحلة التحليل.



عند االستالم ،ستؤكد الوحدة استالمها للتقرير يف التاريخ والوقت احملدد .وسيقوم
قسم االستقبال واألرشيف يف الوحدة خبتم تاريخ ووقت استالم التقرير .كما سيتم
التذكري بوجوب عدم إفشاء واقعة تقديم تقرير اشتباه لتفادي تنبيه العمالء.



تتوىل إدارة ضبط اجلودة والتهيئة التحقق من صحة املعلومات وتقييم مدى خطورة
االشتباه .خالل مرحلة التحقق من تقرير االشتباه يتم التأكد من أن املعلومات
كاملة ،وأنه مت تقديم التقرير بالشكل املناسب  -أي أنه مت تعبئة كافة احلقول
اإللزامية ،ومت تقديم التقرير خالل املدة الزمنية احملددة من قبل الوحدة ،وأنه مت
توقيع التقرير من قبل املسؤول املفوض عن الكيان املبلّغ.



جيوز تصنيف تقرير االشتباه على أنه ذات خطورة عالية ،متوسطة أو منصخفضة.
عند تصنيف التقرير على أنه ذات "خطورة أو أولوية متوسطة" ،جيوز للوحدة التواصل
مع الكيان املبلّغ وطلب إمكانية إخضاع املشتبه به موضوع تقرير االشتباه للمراقبة
املستمرة وإجراء العناية الواجبة املعززة جتاهه.



عند تصنيف تقرير االشتباه على أنه ذات "خطورة أو أولوية عالية" ،تقوم كل من إدارة
التحليل وإدارة التوزيع بإجراء مزيد من التحليل لتقارير االشتباه .وعليه ،جيوز للوحدة
طلب معلومات إضافية من الكيانات املبلّغة حول التقارير ذات الصلة.
جيوز أيض ا للوحدة ،من وقت إىل آخر ،توفري التغذية العكسية إىل فئة معينة من الكيانات
املبلّغة حبسب حاجتها إىل هذه التغذية العكسية ،أو إىل كافة الكيانات املبلّغة ،من خالل
منشورات صادرة عن الوحدة أو حوارات أو منتديات أو اجتماعات ،حبسب احلالة.
ال ميكن للوحدة الكشف عن اإلجراءات اليت مت اختاذها واملرتبطة بعمليات التحليل
والتحقيق واملالحقة القضائية اجلارية ،أو ما إذا مت اختاذ أي من إجراءات املتابعة هذه.
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هل يُتوقع أن تقوم الكيانات املبلّغة بتصنيف مدى خطورة تقرير االشتباه؟

()11

ال تتوقع الوحدة من الكيانات املبلّغة تصنيف مدى خطورة تقرير االشتباه  -خطورة منصخفضة،
متوسطة أو عالية .تقوم الوحدة بتصنيف تقارير االشتباه لتحديد تلك اليت تتطلب األولوية يف
عملية التحليل .غري أن الوحدة تتوقع من الكيانات املبلّغة اإلشارة إىل ما إذا كانت املعاملة اليت
مت اإلبالغ عنها يف تقرير االشتباه ترتبط بغسل األموال ،أو متويل اإلرهاب ،أو أي نوع اشتباه آخر
(احلقل  ،)2- 2وتوفري املعلومات والتفاصيل اليت مت على أساسها تقديم تقرير االشتباه.
()12

كيف يتم حتديد تقارير االشتباه اليت تتطلب األولوية؟

يتم حتديد األولوية على أساس املصخاطر املرتبطة باملعامالت اليت مت اإلبالغ عنها .تستصخدم
الوحدة إطار تقييم املصخاطر الذي تعتمده جمموعة العمل املالي -فاتف ،والذي حيدد املصخاطر
كوظيفة من ثالثة عوامل :التهديد ،موطن الضعف ،والنتيلجة.
عند تطبيق هذا اإلطار ،ينص الدليل اإلرشادي لإلبالغ عن املعامالت املشبوهة الصادر عن
الوحدة ،على أنه عند االشتباه يف أن املعاملة مرتبطة أو تستصخدم يف أعمال إرهابية أو من قبل
منظمات إرهابية ،ينبغي عندها رفع تقرير االشتباه خالل  24ساعة من حتديد املؤسسة املالية
بأن املعاملة مشبوهة.
()13

هل ينبغي على الكيانات املبلّغة انتظار التغذية العكسية من الوحدة حول ما إذا كان
ينبغي إغالق حساب ،أو وقف معاملة ،أو إنهاء عالقة عمل؟ كيف ينبغي على الكيانات
املبلّغة التعامل مع العمالء بعد تقديم تقرير اشتباه؟

ال تتمتع الوحدة بأي سلطة مبوجب القانون ختوهلا وقف املعاملة ،أو طلب من الكيان املبلّغ
إقفال حساب أو إنهاء عالقة عمل مع العميل ،إذ يقع على الكيان املبلّغ مسؤولية اختاذ قرار
حصر أو إنهاء عالقة العمل مع العميل .غري أنه إذا قرر الكيان املبلّغ حصر أو إنهاء عالقة العمل،
جيب أن يتأكد عندها من عدم تنبيه العميل عن غري قصد بأنه مت تقديم تقرير اشتباه عنه إىل
الوحدة.
()14

هل جيب تقديم مجيع تقارير االشتباه باللغة العربية وفقاا للقانون رقم  9لعام 2019م؟

نعم .مبوجب القانون رقم  9لعام 2019م ،ينبغي تقديم تقارير االشتباه باللغة العربية.
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()15

ما هو قيد املنشأة (احلقل )5- 5؟

قيد املنشأة هو القيد الذي خيصص للكيان القانوني املؤس

يف قطر والذي يتيح له مزاولة

نشاطه التلجاري .جتدر املالحظة أن الكيانات القانونية عادة ما يكون لديها رقمي تعريف:
السلجل التلجاري وقيد املنشأة .يُعدّ توفري هذه املعلومات أمرا الزاميا ألي كيان قانوني مُؤس
يف قطر.
()16

هل قيد املنشأة (احلقل  )5- 5هو نفسه رقم التسلجيل (احلقل )6- 5؟

كال .قيد املنشأة هو القيد الذي خيصص للكيان القانوني املؤس

يف قطر والذي يتيح له

مزاولة نشاطه التلجاري .يف حني أن رقم التسلجيل هو الرقم الذي خيصص للكيان القانوني
املؤس

خارج قطر والذي مُنح ترخيصًا ملزاولة العمل يف قطر.

يُعدّ توفري معلومات عن رقم التسلجيل أمرا إلزاميا ألي كيان قانوني أجنيب مُنح ترخيصا
ملزاولة العمل يف قطر.
()17

هل ينبغي أن تذكر الكيانات املبلّغة تفاصيل رخصة القيادة؟

نعم .ينبغي على الكيان املبلغ تقديم تفاصيل رخصة القيادة إىل الوحدة عند توفرها .جيب على
الكيانات املبلّغة تقديم أكرب قدر ممكن من املعلومات إىل الوحدة عن األشصخاص املشتبه بهم
الذين مت اإلبالغ عنهم يف تقرير االشتباه حيث أن ذلك ميكن أن يساعد الوحدة يف عملية
التحليل.
()18

هل ينبغي على الكيانات املبلّغة إدراج تفاصيل احلساب املصريف أو املعلومات اخلاصة
حبساب الشركة؟

حبسب نوع الكيان املبلّغ ،جيب تقديم تفاصيل احلساب املصريف أو املعلومات اخلاصة حبساب
الشركة إىل الوحدة .تُعترب العديد من املعلومات اخلاصة باحلساب املصريف أو حساب الشركة
على أنها معلومات إلزامية جيب تقدميها إىل الوحدة عند تقديم تقارير االشتباه.
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()19

عند حتديث بيانات مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  ،هل جيب إرسال املعلومات
احملدثة إىل هيئة قطر لألسواق املالية  -اجلهة الرقابية ،أو إىل الللجنة الوطنية
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،أو إىل وحدة املعلومات املالية؟

حتى يتسنى هلا تقديم تقارير االشتباه إىل الوحدة ،وبدون اإلخالل باملتطلبات االحرتازية من
قبل اجلهات الرقابية املعنية ،ينبغي على الكيانات املبلّغة تزويد الوحدة مبعلومات االتصال
اخلاصة مبسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ،ونائبه ،و/أو املمثلني املفوضني عن الكيان املبلّغ.
كما ينبغي أن تقوم بإبالغ الوحدة فور تغيري مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  ،ونائبه ،و/أو
املمثلني املفوضني ذات الصلة.
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