
 

 

 

بشأن التسجيل ببرنامج اإلشعار اإللكتروني والتغذية العكسية  2022لسنة  (3)تعميم رقم 

 لتنفيذ قرار اإلدراج على قائمة مجلس األمن أو على قائمة العقوبات والتجميد

 

 االسااتئمانيةالساااد م مدققي الاسااابات وتجار المعادن الةمينة أو األاجار الكريمة ومقدمي تدمات الياانادي  
 الماترمين،       والشركات                         

  

 بإصدار قانون مكافحة اإلرهاب،  2019( لسنة 27بعد االطالع على أحكام القانون رقم )

 ،2020( لسنة 1من قرار النائب العام رقم ) 26والفقرة )ج( من المادة  12وعلى أحكام المادة 

ند ) ند 1وعلى الفقرة )ه( من الب ند ) 5( والفقرة )ج( من الب قة المبادئ 6والفقرتان )ب( و )ه( من الب ( من وثي
( 59التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستتتتهدفة فل الدولة الصتتتادرة بقرار النائب العام رقم )

 ، 2020لسنة 

عنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة والصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية الى الم 2021( لسنة 6وعلى التعميم رقم )
 المستهدفة، 

بإنشاء قسم مكافحة  2019( لسنة 95( من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2واستنادا الى أحكام المادة )
 ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب بإدارة شؤون الشركات

 ويل اإلرهاب بإدار  شؤون الشركات التعميم اآلتي:يُيدر قسم مكافاة غسل األموال وتم

                    

أوال: التساااجيل ببرنامج اإلشاااعار اإللكتروني التاي بتاديةات قائمة العقوبات لوفراد والكيانات التاياااة 

 الشامل.للجزاءات المالية المستهدفة ذات اليلة بمنع تمويل اإلرهاب ومنع تمويل انتشار أسلاة الدمار 

يجب على مدققل الحستتتتتتتتابات وتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة ومقدمل صدمات الصتتتتتتتناديق  -
االشعارات بتحديثات قائمة العقوبات )إدراج /تعديل  التسجيل المجانل فل صدمة تلقل والشركات االستئمانية

تالل أجل ال يتجاوز رهاب على الموقع اإللكترونل للجنة الوطنية لمكافحة اإل RSS Feedشتتتتتتتطب(  /
 ، بما يتيح لهم:تمسة أيام من تاريخ يدور هذا التعميم

 307/2022ش.ش/رقم :       
 

   2022/02/24 التاريخ : 
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العلم بمصتلف اإلشتتتتتعارات واإلصطارات ذات الصتتتتتلة بقرارات الجهة األممية المصتصتتتتتة )قائمة مجل   ▪
 األمن( فور تعميمها على الموقع المذكور.

ئمة العقوبات وإلغاء التجميد فور العلم بمصتلف قرارات اإلدراج والتجميد وشتتتتتتتطب األستتتتتتتماء من قا ▪
 تعميمها على الموقع المذكور.   

للتستتتتتتتجيل فل الصدمة المذكورة يجب على مدققل الحستتتتتتتابات وتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة  -
والشركات زيارة الموقع االلكترونل للجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب/  االستئمانيةومقدمل صدمات الصناديق 

 ئمة العقوبات باستعمال الرابط االلكترونل التالل:قا

  (moi.gov.qa)اللجنة الوطنية لمكافاة االرهاب 

نة أو األحجار الكريمة- ناديق  يجب على مدققل الحستتتتتتتتابات وتجار المعادن الثمي ومقدمل صدمات الصتتتتتتت
والشتتتركات االشتتتترال فل الصدمة المذكورة باستتتتعمال البريد اإللكترونل الرستتتمل ال باستتتتعمال  االستتتتئمانية

 البريد اإللكترونل الشصصل.

 ةانيا: تقارير التغذية العكسية: 

نة أو األحجار الكريمة ومقدمل صدمات الصتتتتتتت بات وتجار المعادن الثمي ناديق يجب على مدققل الحستتتتتتتتا

والشتتتتركات تنفيذ االلتزامات الصاصتتتتة بالتغذية العكستتتتية لتنفيذ قرار اإلدراج على قائمة مجل   االستتتتتئمانية

 األمن أو على قائمة العقوبات والتجميد وفقا للضوابط التالية:

لى إ 2020( لستتتنة 1فقرة )ج( من قرار النائب العام رقم ) 26إرستتتال التقرير األول المشتتتار إليا بالمادة  -

( ساااعة 48تالل مد  ال تتجاوز )قستتم مكافحة غستتل األموال وتمويل اإلرهاب بوزارة التجارة والصتتناعة، 

، بما تم اتصاذه من تدابير لتنفيذ من تاريخ اإلتطار باإلدراج م التاديث الوارد من منية اإلشعار اإللكتروني

مل ذلل التقرير صاصتتتة قيمة األموال التل تم التجميد، وكافة اإلجراءات المتصذة امتثاال لقرار اإلدراج، ويشتتت

 تجميدها ونوعها وتاريخ ووقت التجميد، وأي معامالت محتملة أو معلومات أصرى ذات صلة.
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https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/sanctionlist/nctcSubHome/!ut/p/a1/jdDLDoJADAXQr2FLryiK7sZHGHwhihFnYzBBxAijgPL7Kjt8d9fm3LQpCfJIJP41Cv08kol_fPSiubHYxILWwNg2Rwacvu7oC2sO067dwboCBj0Gp81d3qsDxqz1X17n44HZGGFqttwuHFvjbnPONaD2K78i8UReLyjBtxUlwIdioCGJ8Ci35T_WLNnWjZBEGuyCNEjVS3of7_P8lHUUKCiKQo3lQQ3lVT37Ct5F9jLLyatKOsVLD9EsXhkZuwHPe-ob/dl5/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXBDQSEhL2FyX1FB/
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/sanctionlist/nctcSubHome/!ut/p/a1/jdDLDoJADAXQr2FLryiK7sZHGHwhihFnYzBBxAijgPL7Kjt8d9fm3LQpCfJIJP41Cv08kol_fPSiubHYxILWwNg2Rwacvu7oC2sO067dwboCBj0Gp81d3qsDxqz1X17n44HZGGFqttwuHFvjbnPONaD2K78i8UReLyjBtxUlwIdioCGJ8Ci35T_WLNnWjZBEGuyCNEjVS3of7_P8lHUUKCiKQo3lQQ3lVT37Ct5F9jLLyatKOsVLD9EsXhkZuwHPe-ob/dl5/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXBDQSEhL2FyX1FB/
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/sanctionlist/nctcSubHome/!ut/p/a1/jdDLDoJADAXQr2FLryiK7sZHGHwhihFnYzBBxAijgPL7Kjt8d9fm3LQpCfJIJP41Cv08kol_fPSiubHYxILWwNg2Rwacvu7oC2sO067dwboCBj0Gp81d3qsDxqz1X17n44HZGGFqttwuHFvjbnPONaD2K78i8UReLyjBtxUlwIdioCGJ8Ci35T_WLNnWjZBEGuyCNEjVS3of7_P8lHUUKCiKQo3lQQ3lVT37Ct5F9jLLyatKOsVLD9EsXhkZuwHPe-ob/dl5/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXBDQSEhL2FyX1FB/


 

 

إرسال تقرير فل حال تغير المعلومات والمعطيات المرتبطة باألموال والموارد االقتصادية المجمدة لذات  -
 الغرض.

المقترنة بتأكيد القيام بعملية الفحص والمراجعة  اتى في الااالت السلبيةإرسال تقارير التغذية العكسية -
والتل لم تؤد إلى وجود تطابق فل األسماء بين اسم الشصص أو الكيان المدرج وبين البيانات الصاصة بالعمالء 

 اء دون العثور على أموال قابلة للتجميد.الدائمين أو العرضيين، أو التل أدت إلى وجود تطابق فل األسم
إلى اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب وقسم مكافحة  فور تاريرهاإرسال جميع التقارير المشار إليها أعاله -

 . بأسلوب البريد اإللكترونيغسل األموال وتمويل اإلرهاب بوزارة التجارة والصناعة 
إلى قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بوزارة  هافور تارير أيول التقارير ومرفقاتهاإرسال -

 التجارة والصناعة الذي يتولى توجيهها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب باتباع الطريق اإلداري.
ينبغل أن تتضمن تقارير التغذية العكسية المشار إليها أعاله أكبر قدر ممكن من البيانات، وبما يشمل فل  -

 : الحد األدنى
التفاصيل المتعلقة بمدى وجود أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بين العمليات المنجزة موضوع التقرير  ▪

 أو محاوالت إجراء تلل العمليات وبين أي شصص أو كيان آصر مدرج.
التفاصيل المتعلقة بالتدفقات المالية المسجلة على الحساب الواقع إدارتا بما يشمل التحويالت الواردة  ▪

 دت إلى ارتفاع رصيد الحساب المجمد.التل أ
التفاصيل المتعلقة بأي محاولة لإلصالل بواجب حظر توفير األموال والصدمات لفائدة الشصص أو  ▪

 الكيان المعنل بالتجميد.
يجب على المعنيين بالتنفيذ اتصاذ التدابير الكفيلة لمراعاة مصالح وحقوق الغير حسنل النية الذين لهم مصلحة  -

 ألموال.فل هذه ا
 ةالةا: العقوبات والجزاءات المترتبة عن متالفة تطبي  الجزاءات المالية المستهدفة

مدققل الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة ومقدمل صدمات الصناديق فل حال مصالفة 

 لمتطلبات تطبيق هذا التعميم:والشركات  االستئمانية

قوبات من أجل جريمة المصالفة عمدا أو بإهمال جسيم للتدابير الوقائية فإنهم يكونون عرضة لتطبيق الع-

( من قانون مكافحة غسل األموال 82و) (8الالزمة لتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة وفق المادتين )

 وتمويل اإلرهاب.

عليها فل المادة  يكون لوزارة التجارة والصناعة تطبيق كل أو بعض الجزاءات اإلدارية والمالية المنصوص -
من قانون مكافحة اإلرهاب،  40من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تطبيقا ألحكام المادة  44

 ما لم ينص أي قانون آصر على جزاءات أشد.
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 رابعا: أاكام تتامية 

)قسم مكافحة غسل  يُعّمم هذا التعميم عن طريق البريد اإللكترونل ويُنشر على الموقع اإللكترونل للوزارة-
 األموال وتمويل االرهاب(.

 توجا نسصة من هذا التعميم إلى مسؤول اإلدراج واللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب. -

للتواصل مع القسم فل كل ما يتعلق بتنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة، يرجى االتصال بضابط االتصال أو  -
 اتف أو الفاك ، بحسب األحوال، اآلتل بياناتهم:من ينوبا عبر البريد اإللكترونل أو اله

 40422905الهاتف:    44932032السيد/ بدر محمد الدوسري: الفاك   -
  baldosari@moci.gov.qa -البريد اإللكترونل: 

  40423281الهاتف    44932032السيد/ ناصر حمد النعيمل: الفاك   -
 nhalnaimi@moci.gov.qa -البريد اإللكترونل:    

 وتفضلوا بقبول فائ  االاترام والتقدير،،،                            
 

 

                                             
                  

     سالم المناعي بن  سالم                                                              
 تالشركاشؤون  إدار  مدير                                                                                                                           
 

 

 :نسخة إىل
م ،سعادة  -  النائب العام المحتر
م ، -  سعادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة االرهاب المحتر
م - ن رس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   المحتر  .  أمي 
م.  -  سعادة الوكيل المساعد لشؤون التجارة    المحتر
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