
ير  التقر
السنوي 

2020
حول نشاط وزارة 
التجارة والصناعة 

في مجال مكافحة 
غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب 
وانتشار التسلح



المحتويات
مقدمة

المحور األول: التنظيم الهيكلي والموارد البشرية 

إنشاء قسم مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب. 	

التنظيم الهيكلي لقسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 	

مشروع إنشاء قسم السجل االقتصادي الموحد.. 	

المحور الثاني: إصدار القوانيـن والقرارات والتعميمات واألدلة اإلرشادية

القانون رقم )	( لسنة 0	0	 بشأن السجل االقتصادي الموحد.. 	

قرار مجلس الوزراء رقم )		( لسنة 0	0	 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )	( لسنة 0	0	 بشأن السجل االقتصادي الموحد.. 	

ير التجارة والصناعة رقم )48( لسنة 0	0	 بإصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو . 	 قرار وز

األحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

إصدار التعميمات والقواعد واألدلة االرشادية. 4

المحور الثالث: آليات التنسيق الوطني

المحور الرابع: التدريب

الدورات التي تم انجازها لفائدة موظفي وزارة التجارة والصناعة

الدورات التي تم انجازها لفائدة الجهات الخاضعة

يمة. 	 الدورات التي تم انجازها لفائدة تجار المعادن الثمينة واالحجار الكر

الدورات التي تم انجازها لفائدة المحاسبين القانونيين. 	

المحور الخامس: تدعيم الشفافية

ية. 	 إعداد مشروع قانون بتعديل قانون الشركات التجار

ية. 	 ير التجارة والصناعة بتحقيق متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب المتعلقة بالشركات التجار إعداد مشروع قرار وز

تحديث الموقع االلكتروني لوزارة التجارة والصناعة. 	

المحور السادس: التقييم القطاعي لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

المحور السابع: اإلشراف والرقابة القائمة على المخاطر

يارات الميدانية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة إحصائيات الز

المحور الثامن: تركيز نظام آلي لفحص األسماء

المحور التاسع: تطوير النظم المعلوماتية واالحصائيات

المقترحات والتوصيات

المالحق

3

6

6

7

8

9

9

	0

	0

		

14

17

	7

	0

	0

		

22

		
٢٢

		

24

26

	6

28

28

29

30

ير السنوي 2020 وزارة التجارة والصناعةالتقر 23

مقدمة
التجاري  النشاط  على  باإلشراف  والصناعة  التجارة  وزارة  تختص 
الوطنية،  التنمية  متطلبات  يتفق مع  بما  وتوجيهه  والصناعي، 
والعمل على تنمية األعمال والمساهمة في جذب االستثمارات 
تقديم  وإجراءات  أساليب  وتطوير  الصادرات،  وتنمية  ودعم 
على  واإلشراف  واالستثمار،  األعمال  لقطاع  العامة  الخدمات 
ية  التجار المنشآت  وتسجيل  وقيد  ية،  التجار المهن  مزاولة 
نشاطها،  لممارسة  الالزمة  التراخيص  وإصدار  ية،  واالستثمار
واإلشراف على تنظيم ومراقبة األسواق في مجال اختصاصها، 
الغش  ومكافحة  المستهلك  لحماية  الالزمة  التدابير  واتخاذ 
ية، وحماية  التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكار
للتصنيع  العامة  السياسة  ووضع  ية،  الفكر الملكية  حقوق 
وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغالل المناطق الصناعية 

التابعة لها، واقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة1. 

في  الرقابية2  الجهات  ضمن  من  والصناعة  التجارة  وزارة  عّد 
ُ
وت

للقانون  التنفيذية  الالئحة  من   59 المادة  بمقتضى  قطر  دولة 
بإصدار قانون مكافحة غسل  المتعلق  رقم )20( لسنة 2019 
الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  الصادرة  اإلرهاب  وتمويل  األموال 
رقم )41( لسنة 2019 3، وتتولى المراقبة والمتابعة واإلشراف 
على مدققي الحسابات )المحاسبين القانونيين(4 وتجار المعادن 
الصناديق  خدمات  ومقدمي  يمة  الكر األحجار  أو  الثمينة 
مكافحة  بمتطلبات  التزامها  من  والتأكد  والشركات  االستئمانية 

1. المادة 11 من القرار األميري رقم 16 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات.
2. عّرف القانون رقم 20 لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الجهات الرقابية بأنها الجهات المختصة بترخيص المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية 

 لما تحدده الالئحة.
ً
المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، أو اإلشراف عليها، أو التأكد من التزامها بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وفقا

يخ 29 ديسمبر 2019. يدة الرسمية العدد السادس والعشرون /السنة التاسعة والخمسون بتار 3. الجر
ت تسمية مدقق 

ّ
4. تبعا لصدور القانون رقم )8( لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات الذي ألغى القانون رقم )30( لسنة 2004 المتعلق بتنظيم مهنة مراقبي الحسابات حل

 تسمية المحاسبين القانونيين.
ّ

الحسابات محل
5. تنص المادة 29 من القانون رقم 20 لسنة 2019 على تركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. هذه التركيبة تشمل نائب محافظ البنك المركزي بوصفه رئيسا 

وعضوية كل من:

 للرئيس.. 1
ً
ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية، أحدهما من مديري اإلدارات المختصة بالوزارة، يكون نائبا

ممثل عن وزارة الخارجية.. 2
ممثل عن وزارة العدل.. 3
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.. 4
ممثل عن النيابة العامة.. 5
ممثل عن ديوان المحاسبة.. 6
ممثل عن المصرف.. 	
ممثل عن جهاز أمن الدولة.. 8
ممثل عن األمانة العامة لمجلس الوزراء.. 9

ممثل عن هيئة قطر لألسواق المالية.. 10
ممثل عن الهيئة العامة للجمارك.. 11
ممثل عن الهيئة العامة للضرائب.. 12
ممثل عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال.. 13
ية.. 14 مدير عام هيئة تنظيم األعمال الخير
رئيس الوحدة.. 15

غسل األموال وتمويل اإلرهاب. عالوة على ذلك، فإن الوزارة 
الرخص  ومنح  ية  التجار الشركات  بتأسيس  المختصة  الجهة  هي 
القانوني  اإلطار  تطوير  على  وتعمل  قطر  دولة  في  ية  التجار
استغالل  ومنع  الشفافية  تكريس  بغرض  والمؤسسي 
األشخاص المعنوية في أغراض إجرامية مرتبطة بغسل األموال 

وتمويل اإلرهاب.

وزارة التجارة والصناعة هي عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة 
غسل األموال وتمويل االرهاب،5 التي تختص بتنسيق الجهود بين 
مختلف السلطات المختصة ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة 
الشامل  الدمار  اإلرهاب وانتشار أسلحة  األموال وتمويل  غسل 
في الدولة تستند إلى مخرجات التقييم الوطني للمخاطر، وبما 

يتوافق مع المعايير الدولية ومتابعة تنفيذها.

وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  تعكس 
االرهاب وتمويل انتشار التسلح لسنوات -2020 2025 األهداف 
االستراتيجية لدولة قطر لحماية نزاهة النظام المالي الوطني بما 
االقتصادية  والتنمية  األمن  يز  وتعز وازدهاره،  فعاليته  يضمن 
مجال  في  الممارسات  وأفضل  الدولية  المعايير  مع  باالتساق 
األهداف،  هذه  ولتحقيق  المشروع.  غير  التمويل  مكافحة 
وضعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

)6( ستة أهداف استراتيجية كاآلتي:   
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الــهدف االستراتيجي 
األول:

يات االستراتيجية بشأن التدفقات المالية المحلية والدولية والحد من المخاطر  مواصلة التحر
المرتبطة.

الهدف االستراتيجي 
الثاني:

مكافحة التمويل غير المشروع من خالل التحقيقات والمالحقات القضائية الصارمة ومصادرة 
متحصالت الجريمة.

الهدف االستراتيجي 
مكافحة التمويل غير المشروع من خالل الرقابة الفعالة وإنفاذها.الثالث:

الـهـدف االستراتيجي 
يز الشفافية تجاه المستفيد الحقيقي.الرابع: تعز

الهدف االستراتيجي 
يز جمع وتحليل اإلحصائيات على المستوى الوطني.الخامس: تعز

الهدف االستراتيجي 
بناء القدرات لمكافحة التمويل غير المشروع.السادس:

وترتكز الخطة اإلستراتيجية الوطنية على مخرجات عملية التقييم 
لمكافحة  االستراتيجية  األوليات  تحديد  في  للمخاطر  الوطني 
التمويل غير المشروع والحد من التهديدات والمخاطر ذات الصلة 
يز الجهود  بغسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح وتعز
ورفع مستوى الفعالية لمعالجة التحديات التي تم اكتشافها 

خالل عملية التقييم الوطني للمخاطر.

وضعت  اإلستراتيجية،  في  المحددة  األهداف  تحقيق  ولدعم 
لمكافحة  الوطنية  اللجنة  مع  بالتنسيق  والصناعة  التجارة  وزارة 
المبادرات  تعكس  عمل  خطة  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل 
الرئيسية التي يجب اتخاذها لضمان تحقيق األهداف االستراتيجية 
الوطنية لمكافحة غسل األموال  اللجنة  المعتمدة من  العامة 
وتمويل االرهاب والجهات األعضاء فيها. وتشمل خطة العمل 
ثم  الوطنية ومن  اإلستراتيجية  تنفيذ  األولى من  المرحلة  هذه 
تقوم  كما   .2021 عام  نهاية  حتى  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات 
الخطة على تحديث وتعديل خطط العمل السابقة الصادرة عن 

اللجنة.

وتعمل الوزارة على تنفيذ بنود خطة العمل في مجال مكافحة 
الرئيسية  األهداف  خالل  من  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل 

التالية:

الحّد من استخدام النقد، ال سيما في المعامالت المرتبطة - 
بالسلع ذات القيمة المرتفعة.

والرقابة -  لإلشراف  الخاضعة  الجهات  كافة  تطبيق  متابعة 
المشروع  غير  التمويل  بمكافحة  ومسؤولياتها  اللتزاماتها 
وتمويل  األموال  بغسل  المرتبطة  المخاطر  من  والحّد 

اإلرهاب، والعمل وفقا لنتائج التقييم الوطني للمخاطر.

القانون -  إلنفاذ  الرقابية  للجهات  موحدة  منهجية  وضع 
وتوقيع الجزاءات، ونشر اإلجراءات المتخذة.

التركيز -  مع  المخاطر،  على  القائمة  والرقابة  اإلشراف  يز  تعز
على مقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية والشركات.

يتضمن -  آمن،  موحد  اقتصادي  سجل  وتركيز  وضع 
عن  المطلوبة  والمعلومات  األساسية  المعلومات 
مع  والمحّدثة  والدقيقة  الكافية  الحقيقيين  المستفيدين 
من  المعلومات  تلك  إلى  يع  السر الوصول  إمكانية  ضمان 

قبل الجهات المختصة.

كل -  على  والرادعة  المناسبة  والعقوبات  الجزاءات  تطبيق 
بتقديم  االلتزام  عدم  حال  في  يسجل  أو  له  يرخص  من 
عن  المطلوبة  والمعلومات  األساسية  المعلومات 
المستفيد الحقيقي للجهات المختصة بالتسجيل أو الترخيص 

وأي تغييرات تطرأ عليها.

التعاون والتنسيق لمساعدة الجهات المختصة على تطبيق - 
عن  المطلوبة  المعلومات  بجمع  المتعلقة  االجراءات 

المستفيد الحقيقي.

المحددة -  المالية  غير  والمهن  لألعمال  عمل  ورش  عقد 
إلحاطتها بنتائج تقييم مخاطر األشخاص المعنوية والترتيبات 

القانونية.

والتأكد من -  المحددة  المالية  غير  والمهن  األعمال  متابعة 

والتحقق  الحقيقي  المستفيد  عن  للمعلومات  جمعها 
 للمتطلبات القانونية والرقابية.

ً
منها وفقا

يز قدرة الجهات المعنية على المساهمة بتوفير البيانات -  تعز
البيانات  تلك  جودة  من  والتأكد  )قناص(،  لنظام  الالزمة 

واتساقها لدى كافة الجهات المعنية.

يادة -  وز والخاص  العام  القطاعين  إلشراك  الجهود  يز  تعز
غسل  مكافحة  مجال  في  عام  بشكل  المجتمع  وعي 

األموال وتمويل اإلرهاب. 

عقد ورش عمل للجهات المختصة والقطاع الخاص بشأن - 
غسل  مكافحة  نظام  على  إدخالها  تم  التي  التعديالت 
الجديدة  واألنظمة  والقوانين  اإلرهاب  وتمويل  األموال 

الصادرة بهذا الشأن.

يادة عدد المتخصصين في مجال مكافحة غسل األموال -  ز
والخاص،  العام  القطاعين  في  العاملين  اإلرهاب  وتمويل 
مع  يتناسب  بما  الموظفين  من  الالزم  العدد  وتوفير 

االحتياجات ودرجة المخاطر.

ية في مجال مكافحة غسل األموال -  تطوير الكوادر القطر
يز  يبية فعالة لتعز وتمويل اإلرهاب من خالل وضع برامج تدر

المهارات.

البيانات -  لتوفير  كمنصة  )قناص(،  لنظام  الكامل  التطبيق 
اإلحصائية الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

القدرة -  يز  التي تساهم في تعز التكنولوجية  الحلول  إدخال 
على تحليل البيانات ومكافحة التمويل غير المشروع.

ير سوف يتم عرض الجوانب الرئيسية لنشاط  وفي إطار هذا التقر
بنود  بتنفيذ  المتصل   2020 سنة  خالل  والصناعة  التجارة  وزارة 
غسل  مكافحة  مجال  في  أعاله  اليها  المشار  العمل  خطة 
األموال وتمويل اإلرهاب وذلك بوصفها من ناحية أولى الجهة 
الرقابية على بعض األعمال والمهن غير المالية المحددة، ومن 

ناحية ثانية، الجهة المختصة بتركيز السجل االقتصادي الموحد. 

ير في إطار تنفيذ البند 13 من المادة 2  ويندرج إعداد هذا التقر
بإنشاء   2019 لسنة   95 رقم  والصناعة  التجارة  ير  وز قرار  من 
قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بإدارة شؤون 
الشركات بوزارة التجارة والصناعة والذي أسند للقسم المذكور 
مجال  في  الوزارة  نشاط  عن  سنوي  ير  تقر إعداد  مهمة” 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة 
 المقترحات والتوصيات في هذا الشأن، 

ً
الدمار الشامل، متضمنا

ير التجارة والصناعة، واللجنة الوطنية لمكافحة  يقع رفعه إلى وز
 لبنود خطة عمل 

ً
غسل األموال وتمويل اإلرهاب”. كما أنه تنفيذا

ير  التقر عن  تنفيذي  ملخص  نشر  يتم  والصناعة  التجارة  وزارة 
www. السنوي للوزارة بموقعها االلكتروني على الرابط التالي

.moci.gov.qa
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قبل  من  المشترك  للتقييم  قطر  دولة  استعداد  إطار  في 
المالي  العمل  ومجموعة   FATF المالي  العمل  مجموعة 
يقياMENA FATF  وفي  لمنطقة الشرق األوسط وشمال افر
سبيل تمكين وزارة التجارة والصناعة من االضطالع بدورها الرقابي 
في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب6، شهدت 
سنة 2019 إنشاء قسم جديد بإدارة شؤون الشركات يختص 
الخاضعة  المحددة  المالية  غير  والمهن  األعمال  التزام  بمراقبة 
لرقابة و اشراف وزارة التجارة والصناعة )والمشار إليها الحقا في 
ير “بالجهات الخاضعة”(، لمتطلبات نظام مكافحة غسل  هذا التقر
األموال وتمويل اإلرهاب. وقد تم إحداث هذا القسم بموجب 
ير التجارة والصناعة رقم 95 لسنة 2019 المؤرخ في 10  قرار وز

ديسمبر 2019 وأسند له االختصاصات التالية:

غسل 	  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  مع  والتنسيق  المتابعة 
بيانات  األموال وتمويل اإلرهاب، وموافاتها بما تطلبه من 
ومعلومات، والمشاركة معها في إنجاز التقييم الوطني 
انتشار  وتمويل  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  لمخاطر 

أسلحة الدمار الشامل وتنفيذ مخرجاته.

التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب في كل ما 	 
يتعلق بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، ومتابعة نظام 
العقوبات  بقائمة  المدرجة  لألشخاص  األسماء  فحص 
بشكل يومي، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بناًء على نتائج البحث.

التنسيق مع اإلدارات المختصة بالوزارة في خصوص تنفيذ 	 
االلتزامات المتعلقة بالشفافية.

المتعلقة 	  واإلحصائيات  البيانات  وتحليل  وتصنيف  جمع 
قاعدة  إلنشاء  اإلرهاب  وتمويل  األموال  بمكافحة غسل 

بيانات يتم تحديثها بشكل دوري.

1.  إنشاء قسم مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب: 

المحور األول: التنظيم الهيكلي 
والموارد البشرية 

إعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل األموال وتمويل 	 
الخاصة  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  وتمويل  اإلرهاب 
بالوزارة وباألعمال والمهن  المسجلة  المعنوية  باألشخاص 
على  واإلشراف  لرقابتها،  الخاضعة  المحددة  المالية  غير 

إنجازها، وتحليل نتائجها وتوثيقها وتعميمها وتحديثها.

والتوصيات 	  واإلرشادات  والقواعد  التعليمات  إعداد 
األموال  غسل  لمكافحة  الالزمة  اإلرشادية  والمبادئ 
المالية  غير  والمهن  لألعمال  وتوفيرها  اإلرهاب  وتمويل 

المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة.

موظفي 	  قدرات  لتنمية  الالزمة  يبية  التدر البرامج  إعداد 
الخاضعة  المحددة  المالية  غير  والمهن  واألعمال  الوزارة 
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  مجال  في  لرقابتها 

اإلرهاب.

القانونيين 	  المحاسبين  على  والتفتيش  واإلشراف  الرقابة 
يمة ومقدمي خدمات  وتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكر
الصناديق االستئمانية والشركات لضمان التزامهم بمتطلبات 
على  واالطالع  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  مكافحة غسل 
ية  الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرور

للقيام باألنشطة الرقابية.

ية ضد من ثبتت مخالفته من 	  اقتراح الجزاءات المالية واإلدار
األحجار  أو  الثمينة  المعادن  وتجار  القانونيين  المحاسبين 
يمة ومقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات  الكر
اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  قانون  ألحكام 
والئحته التنفيذية وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة، وإبالغ 
هذا  في  تخذ 

ُ
ت التي  باإلجراءات  المالية  المعلومات  وحدة 

الشأن.

6.  يستوجب تحقيق االمتثال الفني لتوصيات مجموعة العمل المالي وخاصة التوصية 28 وجود سلطة مختصة معينة أو هيئة ذاتية التنظيم تكون مسؤولة عن متابعة التزام األعمال 
والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب و التأكد منه.

2.  التنظيم الهيكلي لقسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:

التعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة 	 
أجل  من  معها  المعلومات  وتبادل  المالية،  المعلومات 
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  قانون  متطلبات  تنفيذ 
التوجيهات  أو  القرارات  وجميع  التنفيذية  والئحته  اإلرهاب 
ذات الصلة ووضع اإلجراءات الالزمة لإلبالغ عن المعامالت 

المشبوهة.

واألنشطة 	  االجتماعات  في  والصناعة  التجارة  وزارة  تمثيل 
غسل  بمكافحة  المعنية  والدولية  واإلقليمية  الوطنية 

األموال وتمويل اإلرهاب.

يخ  بموجب قرار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الصادر بتار
الهيكلي  التنظيم  على  المصادقة  تمت  أغسطس 2020،   19
وإطار اإلشراف والرقابة لقسم مكافحة غسل األموال وتمويل 
يطة التنظيمية  اإلرهاب والذي يتكون من فرق العمل المبينة بالخر

التالية وهي:

يق عمل التنسيق والدعم. فر  )1

يق عمل الرقابة المكتبية. فر  )2

يق عمل الرقابة الميدانية. فر  )3

يق عمل الجزاءات المالية المستهدفة. فر  )4

يق عمل النظم المعلوماتية واالحصائيات. فر  )5

كما تم بموجب القرار المذكور تحديد االختصاصات التي يمارسها 
بين  التنسيق  مهمة  القسم  رئيس  إسناد  مع  عمل  يق  فر كل 
من  به  يقومون  ما  كل  على  واإلشراف  العمل  فرق  مختلف 
ية التي يرفعونها إليه. ير الدور أعمال ومتابعتهم من خالل التقار

من  بقرار  “يجوز  أنه  على  المذكور  القرار  من   12 المادة  ونصت 
رئيس  اقتراح  على  بناًء  التجارة،  لشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل 
القسم  منها  يتألف  التي  العمل  فرق  تنظيم  تعديل  القسم، 
وتعديلها.  اختصاصاتها  وتعيين  الدمج،  أو  الحذف  أو  باإلضافة 
ويكون االختيار لشغل الوظائف بالقسم على أساس الخبرة في 
لوصف  طبقا  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  مجال 

وتصنيف وترتيب الوظائف الخاص به”. 

اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  قسم  حدد  وقد 

ير سنوي عن نشاط الوزارة في مجال مكافحة 	  إعداد تقر
أسلحة  انتشار  وتمويل  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل 
هذا  في  والتوصيات  المقترحات   

ً
متضمنا الشامل،  الدمار 

واللجنة  والصناعة،  التجارة  ير  وز إلى  لرفعه   
ً
تمهيدا الشأن، 

الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ضّبط  وظيفية  خطة  وأعد  مهامه  إلنجاز  ية  البشر احتياجاته 
 
ً
بموجبها الوصف الوظيفي للمهام الرئيسية التي يحتاجها طبقا

القرار المشار  للتنظيم الهيكلي للقسم المصادق عليه بموجب 
الوظيفي  الوصف  احالة  القسم  تولى  وقد  أعاله.  إليِه 
ية التي  لموظفي القسم واحتياجاته على إدارة الموارد البشر

أدمجتها في التنظيم الهيكلي والوظيفي للوزارة.

تمت  لسنة 2020   	 رقم  والصناعة  التجارة  ير  وز قرار  وبموجب 
تسمية رئيس قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 
ية لقسم مكافحة غسل األموال  كما تم تدعيم الموارد البشر
وتمويل االرهاب سنة 2020 بتوظيف عدد 12 موظف يعملون 
ويستجيبون  للقسم  التنظيمي  الهيكل  ضمن  دائمة  بصفة 
للمواصفات والمؤهالت العلمية والمهنية المحددة ببطاقات 
غسل  مكافحة  قسم  ويتألف  به،  الخاصة  الوظائف  وصف 
 من رئيس قسم و23 موظف و3 

ً
األموال وتمويل اإلرهاب حاليا

الوظيفية،  المسميات  وبحسب  االختصاصات،  ذوي  من  خبراء 
هم كتالي: ثالثة من الباحثين القانونين، وأربعة من باحثي شؤون 
ية، وثمانية  شركات، وثمانية من المحاسبين، وباحث شؤون إدار
مفتشين، وثالثة خبراء مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

األموال  لمكافحة غسل  الوطنية  اللجنة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
وتمويل اإلرهاب وضعت على ذمة الوزارة منذ منتصف سنة 
ين مختصين من ذوي االختصاصات المتنوعة القانونية  2019 خبير
ما  كل  في  للوزارة  الالزمة  الفنية  المساعدة  لتقديم  والتقنية 
غسل  مكافحة  مجال  في  العمل  خطة  بنود  بتنفيذ  يتعلق 
األموال وتمويل اإلرهاب، وفي بداية سنة 2020 تم انتداب خبير 

إضافي آخر من هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
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3.  مشروع إنشاء قسم السجل االقتصادي الموحد.

رئيس قسم مكافحة غسل األموال
و تمويل األرهاب

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

رئيس الفريق

موظف

موظف

موظف

موظف

 فريق عمل التنسيق 
والدعم

 فريق عمل الرقابة 
المكتبية

أسند القانون رقم )1( لسنة 2020 لوزارة التجارة والصناعة دورا 
يا في تركيز السجل االقتصادي الموحد باعتبارها: محور

: الجهة المكلفة بإدارة السجل االقتصادي الموحد من خالل 
ً
أوال

اإلدارة المختصة. 

االقتصادية  المنشآت  وترخيص  بتسجيل  المختصة  الجهة   :
ً
ثانيا

وهي كل منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في 
المختصة  الجهة  وكذلك  االقتصادي  القطاع  مجاالت  من  أي 

بالترخيص لممارسة مهنة مدقق الحسابات
القانون رقم )1( لسنة 2020، فإن  وطبقا للمادة األولى من 
الوحدة  هي  الموحد  االقتصادي  بالسجل  المختصة  اإلدارة 

ية بالوزارة. ية المختصة بالتسجيل والتراخيص التجار اإلدار

كما أنه بالرجوع إلى المادة 10 من القرار األميري رقم 12 لسنة 
إدارة  تختص  والصناعة  التجارة  لوزارة  التنظيمي  بالهيكل   2019
القوانين  أحكام  تنفيذ  يلي:”  بما  ية  التجار والتراخيص  التسجيل 
السجل  األخص  وعلى  ية،  التجار للشؤون  المنظمة  واللوائح 
ية،  التجار االعمال  ومزاولة  يين،  التجار الوكالء  وسجل  التجاري 

والشركات، والسجل االقتصادي الموحد.”

تعمل  لمهامها،  المختصة  اإلدارة  أداء  الفعالية في  ولضمان 
وزارة التجارة والصناعة حاليا على انشاء قسم مختص بالسجل 
ية  التجار والتراخيص  التسجيل  بإدارة  وذلك  الموحد  االقتصادي 
ية والمادية والتكنولوجية الكافية ألداء  وتخصيص الموارد البشر

مهامه.

1. القانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل االقتصادي الموحد.

اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  نظام  فعالية  ترتبط 
متطورة  وقواعد  يعات  تشر بوجود  منها  كبير  جانب  في 
ومواكبة للمعايير الدولية خاصة منها توصيات مجموعة العمل 

المالي. 

التي  والصناعة  التجارة  وزارة  باهتمام  الجانب  هذا  حظي  وقد 
يعية  عكفت خالل سنة 2020 على إدخال بعض التعديالت التشر
ية المفعول أو سن قوانين جديدة أو إصدار  على قوانين سار
قرارات وتعليمات وقواعد لتطوير نظام مكافحة غسل األموال 

قانون  يناير2020  شهر  في  والصناعة  التجارة  وزارة  أصدرت 
جوهري ومحوري في تحقيق االلتزام الفني بمقتضيات توصيات 
المتعلقة  و25   24 التوصيتين  وخاصة  العمل،  مجموعة 
المعنوية  األشخاص  من  الحقيقيين  والمستفيدين  بالشفافية 
تضمن  وطنية  آلية  وضع  خالل  من  وذلك  القانونية،  والترتيبات 
شفافية المعامالت االقتصادية والمالية وحوكمتها عبر تجميع 
والفاعلين  بالناشطين  الخاصة  والوثائق  والبيانات  المعلومات 
اقتصادية وترتيبات قانونية ومنظمات  االقتصاديين من منشآت 
بيانات  قاعدة  في  الحرة  المهن  وأصحاب  للربح  هادفة  غير 
لحفظها  الموحد”  االقتصادي  “السجل  تسمى  موحدة 
ووضعها على ذمة الجهات المختصة والسلطات العامة طبق 

ما يقتضيه القانون المذكور.

استعمال  على  الموحد  االقتصادي  السجل  قانون  نص  وقد 
 في إدخال وتحديث البيانات 

ً
رقم اقتصادي موحد يعتمد وجوبا

المتعلقة بالناشطين والفاعلين االقتصاديين بما ُيمكن من التبادل 

للمعايير  الفّعال  والتنفيذ  الشفافية  يز  وتعز اإلرهاب  وتمويل 
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  بخبراء  باالستعانة  الدولية، 

اإلرهاب.

ومن أهم النصوص القانونية التي أعدتها الوزارة أو ساهمت 
بالخصوص إلى محاور خطة العمل في   

ً
في إعدادها استنادا

ومقتضيات  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  مجال 
القانون رقم )20( لسنة 2019، نذكر:

السجل  بين  والوثائق  والبيانات  للمعلومات  الفوري  االلكتروني 
الجهات  تمسكها  التي  السجالت  وجميع  الموحد  االقتصادي 
لتشتت   

ً
حدا ويضع  البيانات  قواعد  ربط  إطار  في  المختصة 

المعلومة الناتج عن استعمال أكثر من رقم.  

يح  بالتصر القانونية  والترتيبات  المعنوية  األشخاص  إلزام  تم  كما 
بهوية المستفيد الحقيقي منها عند طلب التسجيل أو الترخيص 
علها  تنص  التي  وبالطرق  المعايير  طبق  التجديد  أو  التعديل  أو 
المختصة  اإلدارة  وتتولى  المذكور،  للقانون  التنفيذية  الالئحة 
بالسجل االقتصادي الموحد تجميع كافة المعلومات المطلوبة 
عن المستفيدين الحقيقيين والمحالة إليها من الجهات المختصة 
في السجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين وتتحقق من كونها 
دقيقة ومحدثة قدر اإلمكان باالعتماد على ربط قواعد البيانات، 
بما من شأنه أن يساهم في التصدي لظواهر غسل األموال 

ية وإخفاء المستفيدين الحقيقيين.  والشركات الصور

المحور الثاني: إصدار القوانيـن 
والقرارات والتعميمات واألدلة 

اإلرشادية
 فريق عمل الرقابة 

الميدانية
 فريق عمل الجزاءات 
المالية المستهدفة

 فريق عمل النظم 
المعلوماتية 
واالحصائيات

رئيس الفريقرئيس الفريقرئيس الفريق رئيس الفريق
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2.  قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2020 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )1( لسنة 
2020 بشأن السجل االقتصادي الموحد.

ير التجارة والصناعة رقم )48( لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات  3.  قرار وز
االستئمانية  الصناديق  خدمات  ومقدمي  الكريمة  األحجار  أو  الثمينة  المعادن  وتجار  القانونيين 

والشركات بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

تضمنت الالئحة التنفيذية لقانون السجل االقتصادي الموحد اإلجراءات العملية الكفيلة بتركيز قاعدة بيانات وطنية تتضمن كافة المعلومات 
االقتصاديين في دولة قطر من منشآت  الناشطين  لجميع  بالنسبة  الحقيقيين  المستفيدين  المطلوبة عن  األساسية والمعلومات 

 كانت الجهة المرخصة لها أو المسجلة بها.  
ً
اقتصادية ومنظمات غير الهادفة للربح وترتيبات قانونية ومهن حرة، أيا

ير التجارة والصناعة رقم )48( لسنة 2020 صدرت قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو  بموجب قرار وز
األحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتي تضمنت 
 اللتزامات الجهات المذكورة المحددة بالقانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل االموال وتمويل 

ً
 وتفصيال

ً
توضيحا

االرهاب والئحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2019.

 على األحكام التالية:
ً
وقد نصت الالئحة التنفيذية خصوصا

آمن 	  معلوماتي  نظام  بإنشاء  المختصة  اإلدارة  قيام 
االلكتروني  والتبادل  الربط  ُيخول  المختصة  بالجهات  يربطها 
السجل  بين  والوثائق  والبيانات  للمعلومات  الفوري 
تمسكها  التي  السجالت  وجميع  الموحد  االقتصادي 
ربط  إطار  في  عليها  يطرأ  تحديث  وأي  المختصة  الجهات 

البيانات. قواعد 

النظام 	  عبر  المختصة  الجهة  بمنح  المختصة  اإلدارة  قيام 
أو  له  ُيرخص  من  لكل   

ً
موحدا  

ً
اقتصاديا  

ً
رقما المعلوماتي 

ٌيسجل من قبل تلك الجهة لتعتمده في إدخال وتحديث 
المختصة  الجهة  وتلتزم  به.  الخاصة  والمعلومات  البيانات 
سجالتها  في  الموحد  االقتصادي  الرقم  بتضمين 
أو  نظير من سجل  إحالة  تصدرها؛ وعليها  التي  والتراخيص 
المستفيدين  سجل  ومن  األساسية  المعلومات  سجالت 
بصفة  المختصة  االدارة  إلى  تمسكها  التي  الحقيقيين 

ية. فور

األساسية 	  المعلومات  بتقييد  مختصة  جهة  كل  قيام 
أو  السجل  في  له  سجل 

ُ
ت أو  له  رخص 

ُ
ت بمن  الخاصة 

وقد حددت قواعد االلتزامات المبادئ األساسية لمكافحة 	 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمتمثلة فيما يلي:   

وتمويل 	  األموال  غسل  بمكافحة  المرتبطة  المسؤوليات 
الخاضعة  الجهة  مسؤوليات  يشمل  بما  اإلرهاب 

ومسؤوليات اإلدارة العليا ومسؤول االلتزام ونائبه.

السجالت التي تمسكها بما يخول لها التعرف على بيانات 
طالب القيد بالسجل وكل التعديالت أو التغييرات التي تطرأ 
الجاري  يع  التشر يحددها  التي  والطرق  اآلجال  في  عليها 
العمل به والمنظم لكل جهة وذلك باالعتماد على الرقم 
المعلومات  إدخال كافة  تتولى  الموحد. كما  االقتصادي 
وتحديثها  الحقيقيين  المستفيدين  حول  المطلوبة 
باالعتماد  الحقيقيين  المستفيدين  بسجل  بها  واالحتفاظ 

على الرقم االقتصادي الموحد. 

الشركات 	  من  الحقيقي  المستفيد  تحديد  كيفية  بيان 
الترتيبات  ومن  للربح  الهادفة  غير  المنظمات  ومن  ية  التجار
والترتيبات  المباشرة  االستئمانية  )الصناديق  القانونية 

المماثلة( والمعلومات المطلوبة عنه. 

انفاذ 	  جهات  ذمة  على  الوطنية  البيانات  قاعدة  وضع 
الرقابية  والجهات  القضائية،  والسلطات  القانون 
المالية  غير  والمهن  واألعمال  المالية  والمؤسسات 
الواجبة  العناية  لتدابير  تنفيذها  حدود  )في  المحددة 
من  وغيرها  للضرائب،  العامة  وللهيئة   ،)

ً
قانونا المحددة 

السلطات العامة، بطلب منها.

المنهج القائم على المخاطر، بتحديد وتقييم وفهم مخاطر 	 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب بمراعاة المخاطر المحددة 
في التقييم الوطني للمخاطر باإلضافة إلى عوامل المخاطر 
البينية  والمخاطر  والخدمات  وبالمنتجات  بالعمالء  المرتبطة 

ومخاطر دوائر االختصاص.

4.  إصدار التعميمات والقواعد واألدلة االرشادية.

الواجبة 	  العناية  تدابير  درجة  وتحديد  العمالء  على  التعرف 
والرقابة المستمرة الواجب اتخاذها تجاههم.

اإلبالغ الداخلي والخارجي الفّعال وعدم التنبيه.	 

إجراءات التحّري مرتفعة المستوى عند التوظيف أو التعيين 	 
يب المناسب. والتدر

إثبات االلتزام وواجبات المتعلقة باالحتفاظ بالسجالت.	 

في سبيل توضيح التزامات الجهات الخاضعة بمتطلبات مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب الواردة بالقانون رقم )20( لسنة 
قسم  أصدر  االلتزامات؛  وقواعد  التنفيذية  والئحته   2019
 2020 سنة  خالل  االرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة 

التعاميم التالية: 

تعميم رقم )5( لسنة 2020 إلى تجار المعادن الثمينة أو 	 
يمة بشأن تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة  األحجار الكر

بالنسبة للمعامالت التي ال تتم وجها لوجه.

وتجار 	  الحسابات  لمدققي   2020 لسنة   )6( رقم  تعميم 
خدمات  ومقدمي  يمة  الكر الحجار  أو  الثمينة  المعادن 
الصناديق اإلستئمانية والشركات بشأن الدول عالية المخاطر 
إجراءات  اتخاذ  إلى  المالي  العمل  مجموعة  تدعو  التي 

بشأنها والدول الخاضعة لرقابة مكثفة.

تعميم رقم )	( لسنة 2020 بشأن تنفيذ قواعد التزامات 	 
المعادن  وتجار  القانونيين(  )المحاسبين  الحسابات  مدققي 
الصناديق  خدمات  ومقدمي  يمة  الكر األحجار  أو  الثمينة 
األموال  غسل  مكافحة  بمتطلبات  والشركات  اإلستئمانية 

وتمويل اإلرهاب.

مدققي 	  دليل  بشأن   2020 لسنة   )8( رقم  تعميم 
يمة  الكر األحجار  أو  الثمينة  المعادن  وتجار  الحسابات 
ومقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات لتطبيق 
المتصلة  المستهدفة  المالية  والجزاءات  الوقائية  التدابير 
الدمار  أسلحة  انتشار  تمويل  ومنع  اإلرهاب  تمويل  بمنع 

الشامل.

كما أصدر قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل 
سنة 2020 أدلة ارشادية لفائدة الجهات الخاضعة على النحو 

التالي: 

يمة 	  الكر األحجار  أو  الثمينة  المعادن  تجار  التزامات  دليل 
بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب واالبالغ 
وحدة  مع  بالتعاون  وذلك  المشبوهة  المعامالت  عن 

المعلومات المالية في يوليو 2020.

القانونيين( 	  )المحاسبين  الحسابات  مدققي  التزامات  دليل 
اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  بمتطلبات 

)أغسطس 2020(.

دليل ارشادي حول المستفيد الحقيقي )أكتوبر 2020(.	 

األحجار 	  أو  الثمينة  المعادن  وتجار  الحسابات  دليل مدققي 
يمة ومقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات  الكر
بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب لتطبيق 
المتصلة  المستهدفة  المالية  والجزاءات  الوقائية  التدابير 
الدمار  أسلحة  انتشار  تمويل  ومنع  اإلرهاب  تمويل  بمنع 

الشامل وذلك بالتعاون مع وزارة العدل )ديسمبر 2020(.

اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  قسم  عمل  وقد 
بالتعاون مع إدارة العالقات العامة بوزارة التجارة والصناعة على 
الثمينة  المعادن  الحسابات وتجار  التزامات مدققي  إخراج دليلي 
العربية  باللغتين  وذلك  كتيبات  شكل  في  يمة  الكر األحجار  أو 

ية. واإلنجليز
يعها على  وقد تمت طباعة 1500 نسخة من كل دليل تم توز
يب وذلك  التكوين والتدر الخاضعة واستغاللها ألغراض  الجهات 
باإلضافة إلى وضع نسخ رقمية منها على الموقع االلكتروني 

للقسم. 

 على إعداد دليل التزامات مقدمي خدمات 
ً
ويجري العمل حاليا

غسل  مكافحة  بمتطلبات  والشركات  االستئمانية  الصناديق 
األموال وتمويل االرهاب.



1

 

دليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة 
بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واإلبالغ عن 

المعامالت المشبوهة

يوليو 2020

دليل التزامات مدققي الحسابات
)المحاسبين القانونيين( بمتطلبات مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب
 2020
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في  المختصة  الحكومية  الجهات  بين  والتنسيق  التعاون  يعتبر 
المتطلبات  أحد  اإلرهاب  وتمويل  األموال  مجال مكافحة غسل 
أكدته  ما  وهو  األموال  غسل  مكافحة  مجال  في  الرئيسية 
المالي  العمل  مجموعة  توصيات  من  الثانية  التوصية  بوضوح 
)FATF( التي جاء بها” وينبغي على الدول أن تتأكد من وجود 
المعلومات  ووحدة  المسؤولة،  الجهات  لدى  فعالة  آليات 
من  وغيرها  الرقابية  والجهات  القانون  إنفاذ  وسلطات  المالية، 
الصلة، تكون منطبقة على مستوى  المختصة ذات  السلطات 
التعاون  تمكنها من  التشغيلية،  السياسات والمستويات  وضع 
وحسب االقتضاء التنسيق وتبادل المعلومات محليا مع بعضها 
أجل  بتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة من  يتعلق  البعض فيما 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة 

الدمار الشامل.”

بعد أن أبرمت وزارة التجارة والصناعة سنة 2019 عدة مذكرات 
تفاهم مع كل من: مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات 
ية  الخير األعمال  تنظيم  للجمارك وهيئة  العامة  والهيئة  المالية 
ووزارة العدل وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، قامت سنة 2020 
بإبرام مذكرات تفاهم مع كل من هيئة مركز قطر للمال والهيئة 

العامة للضرائب.

يع مذكرات تفاهم مع جهات حكومية  كما أعدت الوزارة مشار
أخرى مكلفة بإنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب مثل إدارة الجرائم االقتصادية وااللكترونية بوزارة 
تلك  قبل  من  المراجعة  قيد  مازالت  العامة  والنيابة  الداخلية 

الجهات.

المحور الثالث: آليات التنسيق 
الوطني 

التجارة  وزارة  دأبت  التفاهم،  مذكرات  ابرام  على  وعالوة 
والصناعة على التنسيق والتعاون بشكل مستمر مع السلطات 
المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية، وتبادل 
مكافحة  قانون  متطلبات  تنفيذ  أجل  من  معها،  المعلومات 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته التنفيذية وجميع القرارات 
عن  لإلبالغ  الالزمة  اإلجراءات  ووضع  الصلة  ذات  التوجيهات  أو 

المعامالت المشبوهة. وهذا اإلطار نشير إلى ما يلي: 

االستراتيجية الرقابية المشتركة لمكافحة غسل األموال 	 
وتمويل اإلرهاب الخاصة باألعمال والمهن غير المالية 
للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  عن  الصادرة  المحددة 

ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل لسنة 2020.

االجتماعات مع  عديد  والصناعة في  التجارة  وزارة  شاركت 
بتوقيع  ّوجت 

ُ
ت للمال  قطر  مركز  تنظيم  وهيئة  العدل  وزارة 

األموال  غسل  لمكافحة  المشتركة  الرقابية  االستراتيجية 
المالية  غير  والمهن  باألعمال  الخاصة  اإلرهاب  وتمويل 
المحددة التي تخضع لرقابة وإشراف هذه الجهات الرقابية 
المحددة  المالية  غير  والمهن  األعمال  بمنع  تلتزم  إذ  الثالث 
من المشاركة في األنشطة التي قد تكون مرتبطة بغسل 
تسهيلها،  شأنها  من  التي  أو  اإلرهاب  وتمويل  االموال 
األموال  غسل  تتيح  التي  الفرص  من  الحد  بهدف  وذلك 
وتمويل اإلرهاب بشكل عام، والحفاظ على سمعة دولة 
أفضل  تطبيق  خالل  من  الدولي  المستوى  على  قطر 
خاص  بشكل  تعنى  فرق  وتشكيل  الرقابية  الممارسات 
الجهات  لدى  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  بمكافحة 

The MoUs signed or prepared by the Ministry in compliance with the 
requirements of FATF’s second recommendation, and its implementation of 

the provisions of the AML/CFT Action Plan are as follows:

حالة المذكرةاسم الجهةم

وقعتوحدة المعلومات المالية1

وقعتالهيئة العامة للجمارك2

وقعتهيئة تنظيم االعمال الخيرية3

وقعتمصرف قطر المركزي٤4

وقعتوزارة العدل5

وقعتهيئة تنظيم مركز قطر للمال6

وقعتهيئة مركز قطر للمال7

وقعتالهيئة العامة للضرائب8

 بصدد المراجعة من الطرف)وزارة الداخلية )إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية وااللكترونية9
الثاني

 بصدد المراجعة من الطرفالنيابة العامة10
الثاني
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الفني والخبرات لألعمال والمهن غير  الدعم  لتوفير  الرقابية، 
الصلة  األخرى ذات  المحددة، والوحدات واألقسام  المالية 

التابعة للجهات الرقابية.

 DNFBPs that are subject to the supervision and
 control of these three regulatory authorities, as
 they are committed to preventing DNFBPs
 from participating in activities that may be
 related to money-laundering and financing of
 terrorism, or that would facilitate these two
 phenomena, with the aim of reducing
 opportunities for money laundering and
 financing terrorism in general, and maintaining
 the reputation of the State of Qatar internationally
 through the application of the best control
 practices, as well as through establishing
 specific AML/CFT groups to provide technical
 support and expertise to specific DNFBPs and
 other related units and sections related to

.regulatory authorities

المالية من 	  التعاون والتنسيق مع وحدة المعلومات 
خالل ما يلي: 

األحجار . 1 أو  الثمينة  المعادن  لتجار  مشترك  دليل  إعداد 
بمتطلبات مكافحة غسل  التزاماتهم  بخصوص  يمة  الكر
المعامالت  عن  واالبالغ  االرهاب  وتمويل  األموال 

المشبوهة.

اإلبالغ . 2 بشأن  اإلرشادي  الدليل  إعداد  المساهمة في 
المالية  لألعمال والمهن غير  المشبوهة  العمليات  عن 
على  ووضعهما  االشتباه  ير  تقر ونموذج  المحددة 

الموقع اإللكتروني للقسم.

عن . 3 اإلبالغ  ير  تقار نموذج  إعداد  في  المساهمة 
الرقابية  الجهات  تحيلها  التي  المشبوهة  المعامالت 
ضوء  على  المالية  المعلومات  وحدة  على  نفسها 

أعمال الرقابة التي تمارسها على الجهات الخاضعة. 

المرفوعة . 4 االشتباه  ير  تقار حول  المعلومات  تبادل 
للوحدة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة واشراف وزارة 
غسل  واتجاهات  أنماط  وكذلك  والصناعة  التجارة 

األموال أو تمويل اإلرهاب ذات الصلة بقطاع المعادن 
يمة.  الثمينة أو األحجار الكر

ممارسة . 5 بشأن  الوحدة  الي  المحالة  الملفات  متابعة 
يمة  الكر األحجار  أو  الذهب  بتجارة  المتعلقة  األنشطة 
على مواقع التواصل االجتماعي بدون سجل تجاري أو 

ية.  رخصة تجار

الداخلية )إدارة مكافحة 	  التعاون والتنسيق مع وزارة 
الجرائم االقتصادية واإللكترونية(.

الكترونية  حسابات  برصد  والصناعة  التجارة  وزارة  قامت 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  حساب   300 عددهم 
والساعات  يمة  الكر واألحجار  الثمينة  المعادن  ببيع  يقومون 
لمزاولة  بالوزارة  المختصة  اإلدارة  من  ترخيص  أخذ  دون  من 
بالسجل  الخاصة  القوانين  أن  حين  في  ية  التجار األنشطة 
إال  التجارة  ومزاولة  العمل  تمنع  ية  التجار والتراخيص  التجاري 
بعد صدور التراخيص الالزمة مما جعل الوزارة تتولى إحالتهم 
الداخلية  بوزارة  وااللكترونية  االقتصادية  الجرائم  إدارة  إلى 

التخاذ اإلجراءات القانونية ضدهم.

التعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي. 	 

يخ 	 سبتمبر 2020 تم التنسيق مع مصرف قطر المركزي  بتار
يبية لموظفي وزارة التجارة والصناعة  بشأن إعداد ورشة تدر
للجهات  الميدانية  والرقابة  المكتبية  الرقابة  آليات  حول 
الخاضعة إلشراف مصرف قطر المركزي بقصد تبادل الخبرات 
مع  التنسيق  تم  وأيضا  والتفتيش،  الرقابة  في  العملية 
ببيع  يقومون  الذين  الصرافة  البنوك ومحال  بشأن  المصرف 
مشتركة  رقابية  استراتيجية  تطبيق  بشأن  الذهبية  السبائك 
تجارة  أنشطة  تمارس  التي  المالية  المؤسسات  تلك  على 

يمة. المعادن الثمينة أو األحجار الكر

التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.	 

تم التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من خالل 
عقد عدة اجتماعات بغرض جمع المعلومات الخاصة بقطاع 
يمة إلعداد تقييم مخاطر  تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكر
غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي قامت به وزارة التجارة 

والصناعة لقطاع الذهب.

يب عنصرا رئيسيا في منظومة مكافحة غسل األموال  يعّد التدر
ية  البشر القدرات  تنمية  يضمن  أنّه  اعتبار  على  اإلرهاب  وتمويل 
مكافحة  لمقتضيات  والموحد  والصحيح  السليم  التطبيق  قصد 
يب بصفة تبعية  غسل األموال وتمويل االرهاب. ويساهم التدر
في تحسين القدرة على فهم مخاطر غسل األموال ومن ثّمة 

التنقيص والحّد منها. 

ومن ناحية ثانية، فان فعالية االجراءات المفروضة على األعمال 
والمهن غير المالية المحددة في إطار التصدي لغسل األموال 
وتمويل االرهاب، تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى وعي وإدراك 
العاملين لديهم بخطورة  للرقابة والموظفين  الخاضعة  الجهات 
اللتزاماتهم  معرفتهم  ومدى  االجرامية  الظاهرة  هذه 
ومسؤولياتهم في هذا الصدد. فالموظفون العاملون في 
إطار هذه المهن )وخاّصة منهم أولئك الذين يلتقون ويّتـصلون 
ــلوا 

ّ
مباشرة بالعميل أو الذين ينجزون المعامالت( يمكن أن يشك

حاجزا منيعا وقويا ضّد غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

كما أن التدريب هو عنصر أساسي لتوعية األعمال والمهن غير 
المالية المحددة بضرورة االنخراط في منظومة مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب والتوعية من مخاطر هذه اآلفة التي 

تهدد سالمة االقتصاد بالدولة ونزاهة األنظمة المالية.

فعالة  كآلية  يب  التدر وضرورة  بأهمية  قناعتها  من   
ً
وانطالقا

أساسي  وشرط  االرهاب  وتمويل  األموال  لغسل  للتصدي 
قامت  االجرامية،  الظاهرة  هذه  مكافحة  منظومة  لفعالية 
الخاضعة  للجهات  يبية  تدر خطة  بإعداد  والصناعة  التجارة  وزارة 
لرقابتها واشرافها وللموظفين لديها المعنيين بمكافحة غسل 
حظيت   2021  -  2020 لسنتي  اإلرهاب  وتمويل  األموال 
وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  بمصادقة 
الوزارة  أنجزت  ضوئها  وعلى  ير(،  التقر بهذا  )المرفقة  اإلرهاب 
نعرضها  المذكورة  الفئات  لفائدة  يبية  التدر الدورات  من  العديد 

كالتالي:

المحور الرابع: التدريب 

1.  الدورات التي تم انجازها لفائدة موظفي وزارة التجارة والصناعة: 

وزارة التجارة والصناعة 
بالتعاون مع شركة 

REFINITIV

ورشة توعوية للمعنين بمجال 
مكافحة غسل األموال وتمويل 

انتشار أسلحة الدمار الشامل
	2 يناير 2020

الجهة المقدمة التاريخ الدورة

جمعية المحاسبين 
القانونين القطرية

إعداد المتدرب للحصول على 
شهادة أخصائي معتمد في 

)CAMS( 5-1 مارس 2020مكافحة غسل األموال

الجهة المقدمة التاريخ الدورة
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وزارة التجارة 
والصناعة بالتعاون مع 
SAS - شركة المناعي

مصرف قطر المركزي

اللجنة الوطنية لمكافحة 
غسل االموال وتمويل 

االرهاب

وزارة التجارة والصناعة

نظام فحص األسماء وتطبيق 
SAS الجزاءات المالية المستهدفة

يبية حول الرقابة المكتبية  ورشة تدر
والميدانية لمكافحة غسل االموال 

وتمويل االرهاب

يبي عن بعد حول  البرنامج التدر
مكافحة تمويل انتشار التسلح

يبية حول مكافحة غسل   ورشة تدر
األموال وتمويل اإلرهاب لموظفين 

ية في  ادارة التسجيل والتراخيص التجار
وزارة التجارة والصناعة

28 يونيو 2020

	 سبتمبر 2020

8 – 9 سبتمبر 2020

23 سبتمبر 2020

شركة ديلويت أند توش 
– قطر

ورشة عمل شرح نتائج تقييم المخاطر 
القطاعي لموظفي قسم 

مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب

25 أكتوبر2020
1 نوفمبر 2020

الجهة المقدمة التاريخ الدورة

جمعية المحاسبين 
القانونيين القطرية بالتعاون 

مع جمعية المحاسبين 
القانونيين المعتمدين 

ACCA

وزارة التجارة 
والصناعة بالتعاون مع 
SAS - شركة المناعي

اللجنة الوطنية لمكافحة 
غسل االموال وتمويل 

اإلرهاب

جمعية المحاسبين 
القانونيين القطرية

اللجنة الوطنية لمكافحة 
غسل االموال وتمويل 

اإلرهاب

Digital and Technical 
Innovation during COVID-19 

and beyond.

نظام فحص األسماء وتطبيق 
SAS الجزاءات المالية المستهدفة

مواضيع متقدمة في مجال غسل 
األموال من خالل التجارة” غسل 

األموال واالحتيال في حقبة جائحة 
كورونا

مكافحة التمويل الغير مشروع في 
قطاع المنظمات الغير هادفة للربح

Trade-Based Money-
Laundering Fundamentals, 

Red Flags and Risk

24 يونيو 2020

يل 2020 8-	 أبر

21 مايو 2020

-8 9 يونيو 2020

10 يونيو 2020

الجهة المقدمة التاريخ الدورة
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شركة ديلويت أند توش 
– قطر

ورشة عمل شرح إطار اإلشراف 
والرقابة لموظفي قسم مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب
2 – 3 نوفمبر2020

الدورات التي تم انجازها لفائدة الجهات الخاضعة: 

1.  الدورات التي تم انجازها لفائدة تجار المعادن الثمينة أو االحجار الكريمة: 

وزارة التجارة والصناعة 
وأكاديمية قطر للمال 

واألعمال

وزارة التجارة والصناعة

مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب لتجار المعادن النفيسة 
يمة )المجموعة  واالحجار الكر

الخامسة(

ورشة عمل بشأن” قانون رقم )8( 
لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق 

ير التجارة  الحسابات” و”قرار وز
والصناعة رقم )48( لسنة 2020 
بإصدار قواعد التزامات مدققي 
الحسابات )المحاسبين القانونيين( 
وتجار المعادن الثمينة أو األحجار 

يمة ومقدمي خدمات الصناديق  الكر
االستئمانية والشركات

12 – 15 يناير 2020

16 ديسمبر 2020

2.  الدورات التي تم انجازها لفائدة المحاسبين القانونيين: 

وزارة التجارة والصناعة 
وأكاديمية قطر للمال 

واألعمال

وزارة التجارة والصناعة

مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب للمحاسبين القانونيين 

)المجموعة الرابعة(

ورشة عمل بشأن “قانون رقم )8( 
لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق 

ير التجارة  الحسابات” و “قرار وز
والصناعة رقم )48( لسنة 2020 
بإصدار قواعد التزامات مدققي 
الحسابات )المحاسبين القانونيين( 
وتجار المعادن الثمينة أو األحجار 

يمة ومقدمي خدمات الصناديق  الكر
االستئمانية والشركات بمتطلبات 
مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب”

5 - 8 يناير 2020

30 سبتمبر 2020

الجهة المقدمة التاريخ الدورة
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في إطار عمل وزارة التجارة والصناعة على تحقيق االلتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وخاصة التوصية 24 المتعلقة 
يع نصوص قانونية  العمل خالل سنة 2020 على إعداد مشار المعنوية، تم  الحقيقيين من األشخاص  بالشفافية والمستفيدين 

وإعداد مشروع متكامل لتطوير الموقع االلكتروني للوزارة على النحو التالي:

المحور الخامس: تدعيم 
الشفافية

1.  إعداد مشروع قانون بتعديل قانون الشركات التجارية:

ير التجارة والصناعة بتحقيق متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل  2.  إعداد مشروع قرار وز
االرهاب المتعلقة بالشركات التجارية:

بعض  بتعديل  قانون  مشروع  والصناعة  التجارة  وزارة  أعدت 
ية الصادر بالقانون رقم )11( لسنة  أحكام قانون الشركات التجار
 “ أنه  على  تنص  مكرر   18 مادة  اضافة  تضمن  والذي   2015
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  متطلبات  تحقيق  ألغراض 
اإلرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل األ موال 
بالقانون رقم )20( لسنة 2019، يصدر  الصادر  اإلرهاب  وتمويل 

ير القرارات التنظيمية التي تحدد ما يلي: الوز

التي  ية  التجار الشركات  بيانات ومستندات ووثائق وسجالت   )1
يجب االحتفاظ بها، وكيفية االطالع عليها بمقر الشركة، وآلية 

تقديمها لإلدارة وقيدها أو التأشير بها في السجل التجاري.

متطلبات  بتحقيق  والصناعة  التجارة  ير  وز قرار  مشروع  تضمن 
بالشركات  المتعلقة  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة 
مشروع  من  مكرر   18 بالمادة  الواردة  لألحكام  تفصيال  ية  التجار

ية وقد جاء به خاصة:  تعديل قانون الشركات التجار

ية 	  التجار للشركات  بالنسبة  األساسية  المعلومات  يف  تعر
ية  التجار الشركات  كل  احتفاظ  واجب  على  والتنصيص 
المعلومات  سجل  في  والمتمثلة  اإللزامية  بالسجالت 
األساسية وسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيدين 
الحقيقيين وسجل الشركاء أو المساهمين وكيفية االطالع 
عليها من قبل اإلدارة بمقر الشركة وآلية تقديمها لإلدارة 

وقيدها أو التأشير بها في السجل التجاري.

األساسية 	  المعلومات  إلتاحة  واضحة  عملية  آلية  وضع 
للجمهور.

والوثائق  والمستندات  بالسجالت  االحتفاظ  ومدد  إجراءات   )2
ية أو أعمال تصفيتها، لدى الشركة أو  المتعلقة بالشركة التجار

المصفي بحسب األحوال، والوزارة. 
ية. آليات وضوابط نشر البيانات والوثائق الخاصة بالشركات التجار  )3

ينوبون  بالنيابة عمن  والمدير  بالنيابة  يك  الشر إفصاح  إجراءات   )4
ية واإلدارة.« عنهم إلى الشركة التجار

المصفي، 	  أو  الشركات  احتفاظ  ومدد  إجراءات  توضيح 
بحسب األحوال، بالسجالت والمستندات والوثائق المتعلقة 

ية.  بالشركات التجار

تنظيم إجراءات ومدد احتفاظ الوزارة بالسجالت والمستندات 	 
ية. المتعلقة بالشركات التجار

يك بالنيابة والمدير 	  تنظيم واضح إلجراءات اإلفصاح عن الشر
المنصوص عليها  الرقابية  الجهة  بالنيابة إلى الشركة وإلى 
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  قانون  من   46 بالمادة 

اإلرهاب.

3.  تحديث الموقع االلكتروني لوزارة التجارة والصناعة:

تحديث صفحة بوابة المستثمر: 	

لتحقيق االلتزام الفني بالتوصية 24 المعيار 1، عمل قسم 
االرهاب بمساعدة خبراء  األموال وتمويل  مكافحة غسل 
إعداد  على  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة 
)استثمر  المستثمر  بوابة  صفحة  لتحديث  متكامل  مشروع 

 . https://invest.gov.qa/ar )في قطر

وذلك إلضافة وصف واضح إلجراءات تأسيس كل شكل من 
القوانين  لكل  نافذة  وتخصيص  ية  التجار الشركات  أشكال 
يح  التصر اضافة  مع  ية  التجار للشركات  المنظمة  والقرارات 
الشركات  لتأسيس  وجوبي  كإجراء  الحقيقي  بالمستفيد 

ية والعربية. ية وذلك باللغتين االنجليز التجار

على  الالزمة  التعديالت  إجراء  على  أيضا  العمل  تم  وقد 
الجديدة  المتطلبات  التجاري في ظل  بالسجل  القيد  نماذج 
باإلضافة  وذلك  أعاله  اليه  المشار  القرار  بمشروع  الواردة 
بالنسبة  الحقيقي  بالمستفيد  يح  التصر نموذج  إعداد  إلى 
لبوابة  الجديدة  بالصفحة  وإدراجها  ية  التجار للشركات 

المستثمر.

االعمال  	 بخارطة  الخاصة  اإللكترونية  الصفحة  تطوير 
:" Business"

تعمل وزارة التجارة والصناعة على تطوير الصفحة االلكترونية 
https://businessmap.moci. الخاصة بخارطة األعمال

االخرى  والكيانات  الشركات  كل  تضم  التي   /gov.qa
األساسية  المعلومات  إلضافة  بالوزارة  المؤسسة 
ير التجارة والصناعة بتحقيق  المنصوص عليها بمشروع قرار وز
متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب المتعلقة 
وتغطية  للجمهور  بإتاحتها  يسمح  بما  ية  التجار بالشركات 

التوصية 24 من توصيات مجموعة  المعيار3 من  متطلبات 
العمل المالي.

	 :Develop the Business Map webpage
 The Ministry of Commerce & Industry is
 developing the Business Map web page
 https://businessmap.moci.gov.qa/, which
 includes all companies and other entities
 established in the Ministry to add the basic
 information provided for in the draft decision of
 the Minister of Commerce & Industry to meet
 the AML/CFT requirements of commercial
 companies, allowing them to be made
 available to the public and covering the
 requirements of Criteria 3 of Recommendation

.24 of the FATF

	 :Develop the AML/CFT Section page
 The Ministry of Commerce & Industry has
 developed a page for the AML/CFT Section,
 which contains a set of important information

:and data, including
.International and national legal framework  -   

.Information on controlled entities  -   
.Targeted financial sanctions  -   

 How to report suspicious financial  -   
.transactions

 All international texts, legislation, circulars and
 guidelines have been uploaded to the website
 of the AML/CFT Section to facilitate access by

.the subject entities
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لمحور السادس: التقييم 
القطاعي لمخاطر غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب
األساسية  المكونات  إحدى  للمخاطر  القطاعي  التقييم  يعتبر   
فمعرفة  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  لنظام 
اتخاذ  سبيل  في  ية  ضرور مرحلة  وتقييمها  وتحديدها  المخاطر 
التدابير الكفيلة بخفضها، كما أن حصر المخاطر القطاعية يساعد 
الجهة الرقابية على وضع أولويات استراتيجية التفتيش وتخصيص 

ية بشكل ّفعال.  الموارد المالية والبشر

انجاز  التجارة والصناعة خالل سنة 2020 من  ولقد انتهت وزارة 
االرهاب  وتمويل  األموال  غسل  لمخاطر  القطاعي  التقييم 
تجار  وهم  وإشرافها  لرقابتها  الخاضعة  بالقطاعات  الخاصة 
الحسابات  ومدققي  يمة  الكر األحجار  أو  الثمينة  المعادن 
والبالغ  والشركات  االستئمانية  الصناديق  خدمات  ومقدمي 

عددهم طبقا آلخر اإلحصائيات:

وقد استندت عملية التقييم على المعلومات المتوفرة بالنظام 

تهدف عملية تقييم المخاطر القطاعية إلى:

األموال 	  لغسل  الشاملة  التهديد  مواطن  وتقييم  فهم 
ثمة  ومن  الوطني  المستوى  على  اإلرهاب  وتمويل 

مواطن التهديد الخاصة بكل مهنة على حدة.

 )  BSS- الشاملة  الخدمات  حزمة  )نظام  للوزارة  المعلوماتي 
 ، شركة   ( النشاط  لممارسة  القانوني  الشكل  في  والمتمثلة 
مؤسسة فردية ، مكتب ( و رأس مال الشركة وعدد الفروع و 
ارتباطها  مدى  و  المعقدة  تركيبتها  و  الشركة  ملكية  هيكل 
بدول عالية المخاطر و غير ذلك من المعلومات المتوفرة بنظام 
الجهات  من  عليها  المتحصل  المعلومات  إلى  باإلضافة  الوزارة 
للجمارك  العامة  الهيئة  و  المالية  المعلومات  كوحدة  الوطنية 
المواصفات  وهيئة  الداخلية  ووزارة  للضرائب  العامة  والهيئة 
والمقاييس والتي تم مراسلتها جميعا وطلب عقد اجتماعات 
معها لطلب معلومات عن الجهات الخاضعة بغرض استغاللها 
في تصنيف المخاطر. كما شملت عملية التقييم مشاركين من 
بتوفيرها  قام  التي  المعلومات  الستكمال  الخاص،  القطاع 
يع  يق الفني على توز الموظفون الحكوميون، حيث اعتمد الفر

استبيانات على القطاعات الخاضعة.

هنات 	  وجود  عن  الناتجة  الضعف  مواطن  وتقييم  فهم 
قد  التي  االموال  غسل  مكافحة  وضوابط  أنظمة  في 
تجعل من المهنة أو الخدمة جاذبة ألغراض غسل األموال 

وتمويل االرهاب.

مقدمي خدمات الصناديق 
االستئمانية والشركات

مدققي الحسابات 
)المحاسبون القانونيون(

تجار المعادن الثمينة او االحجار 
الكريمة

148 121 527

ير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي أو عن نظيرتها بمنطقة الشرق األوسط  التقار كما تم االستعانة بعدد هام من 
يقيا )MENAFATF( في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب سواء فيما يتعلق بالتقييم المتبادل للدول أو  وشمال افر

بتقييم المخاطر. 

 المخاطر  تقييم المخاطر
الكامنة

الضوابط 
الداخلية

المخاطر 
التصنيف العام للمخاطرالمتبقية

مقدمي خدمات 
الصناديق االستئمانية 

والشركات
 متوسطةغير فعالشـديـد

متوسطة – مرتفعة– مرتفعة

تجار المعادن الثمينة 
مرتفعةمرتفعةغير فعالشـديـدأو األحجار الكريمة

متوسطةمتوسطةفعال جزئياكبيرالمحاسبون القانونيون

ير التقييم القطاعي إلى تصنيف مخاطر الجهات الخاضعة إلشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة على النحو التالي: وقد انتهى تقر

تحديد فعالّية السياسة الرقابية في مجال مكافحة غسل 	 
األموال وتمويل اإلرهاب.

بها 	  تقوم  التي  العمليات  وحجم  وإطار  طبيعة  فهم 
تحديد  يضمن  نحو  على  الوزارة  إلشراف  الخاضعة  الجهات 
يز الضوابط المتعلقة بالمكافحة  أولويات خطة العمل وتعز

وفقا للمنهج القائم على تحديد المخاطر.

ضمان كفاءة تخصيص الموارد بما ُيعزز الفهم الجيد لكيفية 	 
استغالل التهديد لمواطن الضعف ومدى نفاذ المجرمين 
إلى القطاعات الخاضعة إّما لدمج متحصالتهم اإلجرامية أو 
مشورة  على  الحصول  عند  مصدرها  ير  لتبر أو  لتوظيفها 
قانونية أو االستفادة من الخدمات المقدمة لهم ألغراض 
استخدام  إساءة  إلى  ذلك  يفضي  قد  ما  قانونية  غير 

األشخاص أو الترتيبات القانونية. 
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المحور السابع: اإلشراف والرقابة 
القائمة على المخاطر

الوزارة  وكيل  قرار   2020 سنة  من  أغسطس  شهر  في  صدر 
المساعد لشؤون التجارة بالمصادقة على إطار اإلشراف والرقابة 
على األعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة 
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  مجال  في  والصناعة  التجارة 
اإلرهاب والذي ضبط المبادئ واإلجراءات واألساليب المعتمدة 
من قبل قسم مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب في 

ممارسة مهامه الرقابية على الجهات الخاضعة. 

والمنهجية  المبادئ  أهم  والرقابة  اإلشراف  إطار  حدد  وقد 
الرقابة واإلشراف  بالوزارة من أجل  المعتمدة واألدوات الخاصة 
على التزام الجهات الخاضعة بمتطلبات مكافحة غسل األموال 
مكافحة  قسم  لعمل  واضح  إطار  ووضع  اإلرهاب،  وتمويل 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل تحديد منهجية تتعلق 

بما يلي:

اإلرهاب 	  وتمويل  األموال  غسل  عمليات  ومراقبة  تحديد 
يق  طر )عن  الخاضعة  الجهات  في  مخاطرها  من  والحد 
إخضاع كل منها إلى اإلشراف الفردي كل على حدة( و/أو 

القطاعات المعنية. 

)ميدانية ومكتبية( 	  منتظمة  وتفتيش  رقابة  تنفيذ عمليات 
للجهات الخاضعة لمراجعة مدى التزامهم بأحدث متطلبات 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المحددة من قبل 

الوزارة.

األموال 	  غسل  مكافحة  قسم  موظفي  قدرات  رفع 
لإلشراف  المستخدمة  الرقابية  باألدوات  اإلرهاب  وتمويل 

والرقابة على الجهات الخاضعة.

كيفية  حول  مفصلة  منهجية  والرقابة  اإلشراف  إطار  وتضمن 
الجهات  مخاطر  وتقييم  للمخاطر  القطاعي  التقييم  تحديد 
الخاضعة ومن ثمة تصميم الرقابة طبقا لدرجة مخاطر الجهات 

الخاضعة.

كما حدد نفس اإلطار أدوات اإلشراف والرقابة المتاحة لقسم 
مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب للتأكد من التزام الجهات 
االرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  بمتطلبات  الخاضعة 
والمتمثلة أساسا في الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية ونص 
على اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل موظفي القسم في 
التصحيحية  االجراءات  تطبيق  وعند  الرقابة  أعمال  ممارسة 

ية.   والجزاءات المالية واالدار

توضيحية  بمستندات  والرقابة  اإلشراف  إطار  ارفاق  تم  وقد 
وتطبيق  الميدانية  والرقابة  المكتبية  الرقابة  إلجراءات  مفصلة 
ية واجراءات فحص  االجراءات التصحيحية والجزاءات المالية واالدار
أسماء الكيانات التي تسجل بوزارة التجارة والصناعة باإلضافة إلى 
دليل توضيحي لموظفي القسم حول كيفية تطبيق االدوات 

الواردة بإطار اإلشراف والرقابة.

والمستندات  والرقابة  اإلشراف  إطار  تضمنه  ما  إلى  واستنادا 
المرفقة له من ضوابط واجراءات، قام قسم مكافحة غسل 
االموال وتمويل االرهاب بأعمال الرقابة التالية خالل سنة 2020: 

إجراء رقابة مكتبية على أكثر من 300 حساب بيع معادن 	 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  يمة  كر أحجار  أو  ثمينة 
الجرائم  ادارة  مع  بالتنسيق  المخالفين  ضد  اجراءات  واتخاذ 
االقتصادية وااللكترونية بوزارة الداخلية ووحدة المعلومات 
المالية والنيابة العامة. كما أنه على أثر ما تمت مالحظاته 
من تجاوزات عند أعمال الرقابة المكتبية بخصوص ممارسة 
عبر  يمة  الكر األحجار  أو  الثمينة  المعادن  التجارة في  نشاط 
أصدر قسم مكافحة غسل  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
 2020 لسنة   )5( رقم  التعميم  اإلرهاب  وتمويل  األموال 
تطبيق  بشأن  يمة  الكر األحجار  أو  الثمينة  المعادن  تجار  إلى 
تدابير العناية الواجبة المشددة بالنسبة للمعامالت التي ال 

تتم وجها لوجه.

أحجار 	  أو  ثمينة  تاجر معادن  الميدانية على 40  الرقابة  إجراء 
يمة و20 مدقق حسابات و20 شركة مقدمي خدمات  كر

الصناديق االستئمانية والشركات.

يارات الميدانية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة  إحصائيات الز

يارات الميدانيةخطة اإلجراءات التصحيحية العامعدد الز

22222020

يارات الميدانيةخطة اإلجراءات التصحيحية العامعدد الز

،18
 وعدد ٢ تم التوقف عن نشاط مزاولة 
يارة الميدانية بطلب من  المهنة بعد الز

الجهة الخاضعة

202020

يارات الميدانيةخطة اإلجراءات التصحيحية العامعدد الز

 ،13
وأما بقية الشركات وعددهم 		 فإنه 
يارة الميدانية تم حذف النشاط  بعد الز
المتعلق بمقدمي خدمات صناديق 

االستئمانية ولذلك عدم رغبتم 
بالنشاط التجاري لعدم استخدامه في 

الشركة. 

252020

قطاع تجار المعادن الثمينة أو االحجار الكريمة:

قطاع مدققي الحسابات:

قطاع مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات:

التنفيذية و قواعد  الئحته  لسنة 2019 و   )20( اإلرهاب عدد  األموال وتمويل  قانون مكافحة غسل  تضمنه  ما  إلى  استنادا  و 
الجهات  الرقابة على  تنفيذ  لسنة 2020 من وجوب   )48( رقم  الصناعة  و  التجارة  ير  وز قرار  بموجب  الوزارة  الصادرة عن  االلتزامات 
ية وكثافة الرقابة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بناء   لدرجة المخاطر بما في ذلك تحديد دور

ً
الخاضعة وفقا

 Institutional الخاضعة الجهات  القسم حاليا على اعداد تصنيف  اإلرهاب، يعمل  على فهمها لمخاطر غسل األموال وتمويل 
Risk Assessment   والذي على أساسه سيتم ضبط خطة سنوية للتفتيش طبق المنهج القائم على المخاطر.
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المحور الثامن: تركيز نظام آلي 
لفحص األسماء 

المحور التاسع: تطوير النظم 
المعلوماتية واالحصائيات

التجاري  النشاط  على  باإلشراف  والصناعة  التجارة  وزارة  تختص 
ية  واالستثمار ية  التجار المنشآت  وتسجيل  وقيد  والصناعي 
حسن  ويقتضي  نشاطها.  لممارسة  الالزمة  التراخيص  وإصدار 
أو  المنشأة  المعنوية  األشخاص  لمهامها مراقبة  الوزارة  أداء 
أسماء  ورود  عدم  من  والتحقق  انشاؤها  سيتم  التي 
يها والمخولين بالتوقيع  مؤسسيها والمساهمين فيها ومدير
الوطنية  العقوبات  منها على قوائم  الحقيقين  والمستفيدين 

والدولية.

ية لمكافحة  يعتبر نظام تقييم وإحصائيات الشبكة الوطنية القطر
مع مصرف  بالتنسيق  )قناص(  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل 
قطر المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل 

ية لجمع البيانات. اإلرهاب منصة مركز

واإلحصائيات  البيانات  رفع  من  الوطنية  اللجنة  احتياجات  ولتلبية 
يق عمل بقسم مكافحة  الدقيقة الالزمة للبرنامج، تم تكليف فر

غسل االموال وتمويل االرهاب ليعمل عليها فيما يلي:

تشغيل وإدارة ومتابعة وتطوير وحفظ نظام المعلومات 	 
والبيانات الالزمة ألنشطة القسم.

األموال 	  غسل  بمكافحة  المتعلقة  البيانات  وتصنيف  جمع 
إلنشاء  الوزارة  اختصاصات  مجال  في  اإلرهاب  وتمويل 

قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري.

نظام فحص  والصناعة  التجارة  وزارة  ركزت   2020 سنة  وخالل 
 SAS( ”case management( المخاطر  وتصنيف  األسماء 
عن  يعمل  االستخدام  وسهل  متطور  برنامج  وهو   ”system
يق الويب ويشتمل على أربع مكونات وهي فحص األسماء،  طر
ير ويمنح للوزارة مرونة أكبر  تدقيق دوري، تصنيف المخاطر والتقار
مخاطر  بتصنيف  والقيام  تمارسها  التي  األنشطة  مراقبة  في 
الكيانات القانونية في بيئة آلية، ذلك باإلضافة إلى إمكانية التحري 
ية المرتبطة بتطبيق BSS والتأكد من  عن هوية األشخاص االعتبار
عدم ورود أسمائهم على قوائم العقوبات األممية والوطنية.

الوطني 	  التقييمين  إلعداد  ية  الضرور اإلحصائيات  مسك 
السلط  من  وغيرها  اللجنة  وتزويد  للمخاطر  والقطاعي 

المختصة بها عند الطلب.

تحليل اإلحصائيات من الناحيتين الكمية والنوعية قصد توجيه 	 
السنوية  الخطة  اعداد  والمساهمة في  التفتيش  نشاط 
لعمل  اإلستراتيجية  األولويات  وضبط  والتفتيش  للرقابة 

القسم.
البيانات  المعلومات تضمن حماية  امن  وقد تم وضع سياسة 
ية مطلقة  ينها ونقلها بشكل آمن ومتسق وصالح وبسر وتخز

وضمن المدد المحددة الربع سنوية.

المقترحات والتوصيات
التجارة  وزارة  عمل  خطة  بنود  كافة  تنفيذ  ضرورة  عن  فضال 
لمكافحة غسل  الوطنية  اللجنة  عليها  التي صادقت  والصناعة 
الوزارة في مجال  بأداء  االرتقاء  اإلرهاب، فإن  األموال وتمويل 
تكريس الشفافية ومعاضدة الجهود الوطنية لمكافحة غسل 
يد الدعم والتطوير من خالل  األموال وتمويل االرهاب يقتضي مز

ما يلي:

بالموارد -  الموحد ودعمه  إنشاء قسم السجل االقتصادي 
ية والمادية الكافية للقيم بالمهام المنوطة بعهدته  البشر
بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن السجل االقتصادي 

الموحد. 

تخصيص االعتمادات المالية الالزمة ضمن ميزانية الوزارة لسنة - 
ربط  الذي سيمكن من  المعلوماتي  النظام  إلنشاء   2021
اإلدارة المختصة بالسجل االقتصادي الموحد بكافة الجهات 

المختصة بالتسجيل والترخيص في الدولة.

االقتصادي -  الرقم  لتحديد  المستوجبة  بالدراسات  القيام 
الموحد.

توفيق أوضاع السجالت الممسوكة بالوزارة )السجل التجاري - 
وسجل مدققي الحسابات( وفقا ألحكام القانون رقم )1( 

لسنة 2020 بشأن السجل االقتصادي الموحد.

األموال -  غسل  مكافحة  لقسم  ية  البشر الموارد  دعم 
من  الكافي  العدد  انتداب  خالل  من  اإلرهاب  وتمويل 
لتنظيمه  طبقا  يحتاجها  التي  االختصاصات  الموظفين وفي 

الهيكلي.

الواحدة -  والنافذة  ية  التجار والتراخيص  التسجيل  ادارة  دعم 
المتعلقة  االجراءات  لتنفيذ  الموظفين  من  كاف  بعدد 
المستفيدين  من  المطلوبة  المعلومات  على  بالحصول 
الحقيقيين وتضمينها بسجل خاص وذلك عند طلب الشركات 

ية القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده. التجار

االدارات -  بأداء  لالرتقاء  ية  الضرور المالية  الموارد  تخصيص 
)مكاتب،  االحتياجات  أهمية  إلى  بالنظر  بالوزارة  المعنية 
تجهيزات إعالمية، برامج حديثة ومتطورة، مراجع متخصصة، 

إلخ...(.

األموال -  غسل  مكافحة  مجال  في  بالخبرات  االستعانة 
وتمويل اإلرهاب قصد االستفادة من تكوينهم ومعارفهم 

في تحسين أداء الوزارة.

األموال -  ية في مجال مكافحة غسل  القطر الكوادر  تطوير 
يز  يبي فعال لتعز وتمويل اإلرهاب من خالل وضع برنامج تدر

المهارات.

تقييم التزام األعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة - 
األموال وتمويل  لمكافحة غسل  الجديدة  بالقواعد  للرقابة 
لتحديد  الميداني  التفتيش  تكثيف عمليات  اإلرهاب من خالل 
لتوجيه  المخرجات  واستخدام  الضعف  ومواطن  االتجاهات 
للرقابة  الخاضعة  المحددة  المالية  غير  والمهن  األعمال 

مستقبال في الخطوات القادمة. 

للرقابة -  الخاضعة  للجهات  منتظمة  توعوية  ورش  عقد 
المرتبطة  المسائل  الستعراض  مباشرة(،  أو  )افتراضية 
الصلة  ذات  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  بمكافحة 

ومناقشة القضايا موضع االهتمام. 

يبية وانشاء منصة تعلم عبر موقع الوزارة -  وضع حقائب تدر
يمة  لمدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكر
الصناديق االستئمانية والشركات تقدم  ومقدمي خدمات 
يب والتوجيه والتحديثات بشأن التطورات في  من خاللها التدر

نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.   

بدول -  موجودة  نظيرة  وزارات  مع  الخبرات  بتبادل  القيام 
مشهود لها بتحقيق نتائج إيجابية في مجال مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب قصد االستفادة من هذه التجارب 

الناجحة. 

إدراج مؤشرات جديدة في األنظمة اإلحصائية لوزارة التجارة - 
الخاضعة  الجهات  لدى  المخاطر  ببيان  كفيلة  والصناعة 
األموال  غسل  مكافحة  نظام  في  الضعف  ومواطن 

وتمويل اإلرهاب.
البيانات -  لتوفير  كمنصة  )قناص(،  لنظام  الكامل  التطبيق 

اإلحصائية الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

القدرة -  يز  تعز في  تساهم  التي  التكنولوجية  الحلول  إدخال 
على تحليل البيانات ومكافحة التمويل غير المشروع



ير السنوي 2020 وزارة التجارة والصناعةالتقر 3031

قرار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بالمصادقة على إطار اإلشراف والرقابة والتنظيم الهيكلي لقسم مكافحة غسل . 1
األموال وتمويل االرهاب.

يبية لوزارة التجارة والصناعة 2020-2021.. 2 الخطة التدر

المالحـق:



www.moci.gov.qa

16001

Twin Towers, Lusail


