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مقدمة

تختــص وزارة التجــارة والصناعــة باإلشــراف علــى النشــاط التجــاري والصناعــي، وتوجيهــه بمــا يتفــق مــع متطلبــات التنميــة الوطنيــة، والعمــل 
علــى تنميــة األعمــال والمســاهمة فــي جــذب االســتثمارات ودعــم وتنميــة الصــادرات، وتطويــر أســاليب وإجــراءات تقديــم الخدمــات العامــة 
ية، وإصــدار التراخيــص  يــة واالســتثمار يــة، وقيــد وتســجيل المنشــآت التجار لقطــاع األعمــال واالســتثمار، واإلشــراف علــى مزاولــة المهــن التجار
الالزمــة لممارســة نشــاطها، واإلشــراف علــى تنظيــم ومراقبــة األســواق فــي مجــال اختصاصهــا، واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لحمايــة المســتهلك 
يــة، ووضــع السياســة العامــة  يــة، وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكر ومكافحــة الغــش التجــاري وحمايــة المنافســة ومنــع الممارســات االحتكار

ــراح إنشــاء مناطــق صناعيــة جديــدة.  ــر واســتغالل المناطــق الصناعيــة التابعــة لهــا، واقت للتصنيــع وتنميــة الصناعــات الوطنيــة، وتطوي

عــّد وزارة التجــارة والصناعــة مــن ضمــن الجهــات الرقابيــة  فــي دولــة قطــر بمقتضــى المــادة 59 مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )20( 
ُ
وت

لســنة 2019 المتعلــق بإصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )41( لســنة 2019 
كمــا تــم تعديلهــا بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )14( لســنة 2021 ، وتتولــى المراقبــة والمتابعــة واإلشــراف علــى مدققــي الحســابات وتجــار 
ــات مكافحــة غســل  يمــة ومقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات والتأكــد مــن التزامهــا بمتطلب ــة أو األحجــار الكر المعــادن الثمين
يــة فــي دولــة  يــة ومنــح الرخــص التجار األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. عــالوة علــى ذلــك، فــإن الــوزارة هــي الجهــة المختصــة بتأســيس الشــركات التجار
يــس الشــفافية ومنــع اســتغالل األشــخاص المعنويــة فــي أغــراض إجراميــة  قطــر وتعمــل علــى تطويــر اإلطــار القانونــي والمؤسســي بغــرض تكر

مرتبطــة بغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

وزارة التجــارة والصناعــة هــي عضــو فــي اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب،  التــي تختــص بتنســيق الجهــود بيــن مختلــف 
الســلطات المختصــة، ووضــع إســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل فــي الدولــة، 

تســتند إلــى مخرجــات التقييــم الوطنــي للمخاطــر، وبمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة ومتابعــة تنفيذهــا.
وتعكــس اإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب وتمويــل انتشــار التســلح لســنوات 2020 - 2025 ، األهــداف 
يــز األمــن والتنميــة االقتصاديــة باالتســاق  اإلســتراتيجية لدولــة قطــر لحمايــة نزاهــة النظــام المالــي الوطنــي بمــا يضمــن فعاليتــه وازدهــاره، وتعز
مــع المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات فــي مجــال مكافحــة التمويــل غيــر المشــروع. ولتحقيــق هــذه األهــداف، وضعــت اللجنــة الوطنيــة 

ــل اإلرهــاب )6( ســتة أهــداف إســتراتيجية كاآلتــي:    لمكافحــة غســل األمــوال وتموي

يات االستراتيجية بشأن التدفقات المالية المحلية والدولية والحد من المخاطر المرتبطة. مواصلة التحر الــهدف االستراتيجي األول: 
مكافحة التمويل غير المشروع من خالل التحقيقات والمالحقات القضائية الصارمة ومصادرة الهدف االستراتيجي الثاني: 

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

يز الشفافية تجاه المستفيد الحقيقي. تعز الـهـدف االستراتيجي الرابع: 
يز جمع وتحليل اإلحصائيات على المستوى الوطني. تعز الهدف االستراتيجي الخامس: 

بناء القدرات لمكافحة التمويل غير المشروع. الهدف االستراتيجي السادس: 

  المادة 11 من القرار األميري رقم 16 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات.
ــة بأنهــا الجهــات المختصــة بترخيــص المؤسســات الماليــة واألعمــال  ــل اإلرهــاب الجهــات الرقابي   عــّرف القانــون رقــم 20 لســنة 2019 المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتموي
 لمــا تحــدده 

ً
والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح، أو اإلشــراف عليهــا، أو التأكــد مــن التزامهــا بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وفقــا

الالئحــة.
يخ 29 ديسمبر 2019. يدة الرسمية العدد السادس والعشرون /السنة التاسعة والخمسون بتار   الجر

  تنــص المــادة 29 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 2019 علــى تركيبــة اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. هــذه التركيبــة تشــمل نائــب محافــظ البنــك المركــزي 
بوصفــه رئيســا وعضويــة كل مــن:

 للرئيس.
ً
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وترتكــز الخطــة اإلســتراتيجية الوطنيــة علــى مخرجــات عمليــة التقييــم الوطنــي للمخاطــر فــي تحديــد األولويــات االســتراتيجية لمكافحــة التمويــل غيــر 
يــز الجهــود ورفــع مســتوى  المشــروع والحــد مــن التهديــدات والمخاطــر ذات الصلــة بغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وانتشــار التســلح وتعز

الفعاليــة لمعالجــة التحديــات التــي تــم اكتشــافها خــالل عمليــة التقييــم الوطنــي للمخاطــر.

ولدعــم تحقيــق األهــداف المحــددة فــي اإلســتراتيجية، وضعــت وزارة التجــارة والصناعــة بالتنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األموال 
وتمويــل اإلرهــاب، خطــة عمــل تعكــس المبــادرات الرئيســية التــي يجــب اتخاذهــا لضمــان تحقيــق األهــداف االســتراتيجية العامــة المعتمــدة مــن 
اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والجهــات األعضــاء فيهــا. وتشــمل خطــة العمــل هــذه المرحلــة األولــى مــن تنفيــذ 
اإلســتراتيجية الوطنيــة ومــن ثــم اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا حتــى نهايــة عــام 2021. كمــا تقــوم الخطــة علــى تحديــث وتعديــل خطــط العمــل 

الســابقة الصــادرة عــن اللجنــة.

وتعمل الوزارة على تنفيذ بنود خطة العمل في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل األهداف الرئيسية التالية:
 الحّد من استخدام النقد، ال سيما في المعامالت المرتبطة بالسلع ذات القيمة المرتفعة.	 
 متابعــة تطبيــق كافــة الجهــات الخاضعــة لإلشــراف والرقابــة اللتزاماتهــا ومســؤولياتها بمكافحــة التمويــل غيــر المشــروع والحــّد مــن المخاطــر المرتبطــة 	 

بغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، والعمــل وفقــا لنتائــج التقييــم الوطنــي للمخاطر.
 وضع منهجية موحدة للجهات الرقابية إلنفاذ القانون وتوقيع الجزاءات، ونشر اإلجراءات المتخذة.	 
يز اإلشراف والرقابة القائمة على المخاطر، مع التركيز على مقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية والشركات.	   تعز
 وضــع وتركيــز ســجل اقتصــادي موحــد آمــن، يتضمــن المعلومــات األساســية والمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن بحيــث تكــون كافيــة 	 

يع إليهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة. ودقيقــة ومحّدثــة مــع ضمــان إمكانيــة الوصــول الســر
 تطبيــق الجــزاءات والعقوبــات المناســبة والرادعــة علــى كل مــن ُيرخــص لــه أو ُيســجل فــي حــال عــدم االلتــزام بتقديــم المعلومــات األساســية 	 

والمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيد الحقيقــي للجهــات المختصــة بالتســجيل أو الترخيــص وأي تغييــرات تطــرأ عليهــا.
 التعاون والتنسيق لمساعدة الجهات المختصة على تطبيق اإلجراءات المتعلقة بجمع المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي.	 
 عقد ورش عمل لألعمال والمهن غير المالية المحددة؛ إلحاطتها بنتائج تقييم مخاطر األشخاص المعنوية والترتيبات القانونية.	 
 للمتطلبــات 	 

ً
 متابعــة األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، والتأكــد مــن جمعهــا للمعلومــات عــن المســتفيد الحقيقــي والتحقــق منهــا وفقــا

القانونيــة والرقابيــة.
يــز قــدرة الجهــات المعنيــة علــى المســاهمة بتوفيــر البيانــات الالزمــة لنظــام )قنــاص(، والتأكــد مــن جــودة تلــك البيانــات واتســاقها لــدى كافــة 	   تعز

الجهــات المعنيــة.
يادة وعي المجتمع بشكل عام في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 	  يز الجهود إلشراك القطاعين العام والخاص وز  تعز
 عقــد ورش عمــل للجهــات المختصــة والقطــاع الخــاص بشــأن التعديــالت التــي تــم إدخالهــا علــى نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 	 

والقوانيــن واألنظمــة الجديــدة الصــادرة بهــذا الشــأن.
يــادة عــدد المتخصصيــن فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب العامليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وتوفيــر العــدد الــالزم مــن 	   ز

الموظفيــن بمــا يتناســب مــع االحتياجــات ودرجــة المخاطــر.
يز المهارات.	  يبية فعالة لتعز ية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل وضع برامج تدر  تطوير الكوادر القطر
 التطبيق الكامل لنظام )قناص(، كمنصة لتوفير البيانات اإلحصائية الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.	 
يز القدرة على تحليل البيانات ومكافحة التمويل غير المشروع.	   إدخال الحلول التكنولوجية التي تساهم في تعز

 وتتولــى وزارة التجــارة والصناعــة موافــاة اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بشــكل شــهري بالتحديثــات علــى خطــة 
العمــل طبقــا آلليــة المتابعــة الخاصــة بخطــة عمــل الجهــات المعنيــة بتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب 
يــر متابعــة شــهري )علــى وثيقــة اكســيل( يتــم إرســاله للجنــة  وتمويــل انتشــار التســلح. وتولــت للغــرض تعييــن منســقي اتصــال يتولــون إعــداد تقر
فــي نهايــة كل شــهر ويتضمــن التقــدم المحــرز فــي انجــاز كل إجــراء مــع المؤيــدات المدعمــة، والتحديــات التــي تمــت مواجهتهــا فــي تنفيــذ 

بعــض اإلجــراءات والتــي حالــت دون اســتكمال اإلجــراء فــي الوقــت المطلــوب.

يــر ســوف يتــم عــرض الجوانــب الرئيســية لنشــاط وزارة التجــارة والصناعــة خــالل ســنة 2021 المتصــل بتنفيــذ بنــود خطــة         وفــي إطــار هــذا التقر
العمــل المشــار اليهــا أعــاله فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وذلــك بوصفهــا مــن ناحيــة أولــى الجهــة الرقابيــة علــى 

بعــض األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، ومــن ناحيــة ثانيــة، الجهــة المختصــة بتركيــز الســجل االقتصــادي الموحــد. 

ير التجارة والصناعة رقم 95 لســنة 2019 بإنشــاء قســم مكافحة  يــر فــي إطــار تنفيــذ البنــد 13 مــن المــادة 2 مــن قــرار وز وينــدرج إعــداد هــذا التقر
يــر  غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بــإدارة شــؤون الشــركات بــوزارة التجــارة والصناعــة والــذي أســند للقســم المذكــور مهمــة« إعــداد تقر
 المقترحــات 

ً
ســنوي عــن نشــاط الــوزارة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، متضمنــا

يــر التجــارة والصناعــة، واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب«.  والتوصيــات فــي هــذا الشــأن، يقــع رفعــه إلــى وز

يــر الســنوي للــوزارة بموقعهــا االلكترونــي علــى   لبنــود خطــة عمــل وزارة التجــارة والصناعــة يتــم نشــر ملخــص تنفيــذي عــن التقر
ً
كمــا أنــه تنفيــذا

يــر(. الرابــط التالــي: قســم مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب – وزارة التجــارة والصناعــة )www.moci.gov.qa() التقار
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المحور األول: التنظيم الهيكلي والموارد البشرية 

1.  تدعيم الموارد البشرية بقسم مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب: 

يــر التجــارة والصناعــة رقــم 95 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 10 ديســمبر 2019 تــم إنشــاء قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويل  بموجــب قــرار وز
اإلرهــاب بــإدارة شــؤون الشــركات يختــص أساســا بمراقبــة التــزام األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضعــة لرقابــة واشــراف وزارة التجــارة 

يــر »بالجهــات الخاضعــة«(، لمتطلبــات نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. والصناعــة )والمشــار إليهــا الحقــا فــي هــذا التقر

وقد أسند القرار رقم )95( لسنة 2019 لقسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب االختصاصات التالية:

متابعــة تنفيــذ أحــكام التشــريعات الخاصــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، واقتــراح التعديــالت التشــريعية فــي هــذا الشــأن، والتــي 	 
تتصــل باختصاصــات الــوزارة، وذلــك بمراعــاة التوصيــات الدوليــة ونتائــج التقييمــات المتبادلــة وأفضــل الممارســات. 

المتابعــة والتنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وموافاتهــا بمــا تطلبــه مــن بيانات ومعلومات، والمشــاركة 	 
معهــا فــي إنجــاز التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتنفيــذ مخرجاته.

التنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلرهــاب فــي كل مــا يتعلــق بتطبيــق الجــزاءات الماليــة المســتهدفة، ومتابعــة نظــام فحــص األســماء 	 
لألشــخاص المدرجــة بقائمــة العقوبــات بشــكل يومــي، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بنــاًء علــى نتائــج البحــث.

التنسيق مع اإلدارات المختصة بالوزارة في خصوص تنفيذ االلتزامات المتعلقة بالشفافية.	 
جمــع وتصنيــف وتحليــل البيانــات واإلحصائيــات المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب إلنشــاء قاعــدة بيانــات يتــم تحديثهــا بشــكل 	 

دوري.
إعــداد التقييمــات القطاعيــة لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل الخاصــة باألشــخاص المعنويــة 	 

المســجلة بالــوزارة وباألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضعــة لرقابتهــا، واإلشــراف علــى إنجازهــا، وتحليــل نتائجهــا، وتوثيقهــا وتعميمهــا 
وتحديثهــا.

إعــداد التعليمــات والقواعــد واإلرشــادات والتوصيــات والمبــادئ اإلرشــادية الالزمــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتوفيرهــا 	 
لألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضعــة لرقابــة الــوزارة.

يبيــة الالزمــة لتنميــة قــدرات موظفــي الــوزارة واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضعــة لرقابتهــا فــي مجــال 	  إعــداد البرامــج التدر
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

يمــة ومقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية 	  الرقابــة واإلشــراف والتفتيــش علــى المحاســبين القانونييــن وتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
والشــركات لضمــان التزامهــم بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، واالطــالع علــى الوثائــق والمعلومــات الموجــودة لديهــم 

يــة للقيــام باألنشــطة الرقابيــة. متــى كانــت ضرور
يمــة ومقدمــي 	  يــة ضــد مــن ثبتــت مخالفتــه مــن المحاســبين القانونييــن وتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر اقتــراح الجــزاءات الماليــة واإلدار

أو  قــرارات  التنفيذيــة وأيــة  اإلرهــاب والئحتــه  األمــوال وتمويــل  اإلســتئمانية والشــركات ألحــكام قانــون مكافحــة غســل  الصناديــق  خدمــات 
توجيهــات ذات صلــة، وإبــالغ وحــدة المعلومــات الماليــة باإلجــراءات التــي ُتتخــذ فــي هــذا الشــأن.

التعــاون مــع الســلطات المختصــة والجهــات الرقابيــة ووحــدة المعلومــات الماليــة، وتبــادل المعلومــات معهــا مــن أجــل تنفيــذ متطلبــات قانــون 	 
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والئحتــه التنفيذيــة وجميــع القــرارات أو التوجيهــات ذات الصلــة ووضــع اإلجــراءات الالزمــة لإلبــالغ عــن 

المعامــالت المشــبوهة.
تمثيل وزارة التجارة والصناعة في االجتماعات واألنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.	 
 	 

ً
يــر ســنوي عــن نشــاط الــوزارة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، متضمنــا إعــداد تقر
يــر التجــارة والصناعــة، واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل   لرفعــه إلــى وز

ً
المقترحــات والتوصيــات فــي هــذا الشــأن، تمهيــدا

اإلرهــاب.
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وفــي إطــار اســتعداد دولــة قطــر للتقييــم المشــترك مــن قبــل مجموعــة العمــل المالــي FATF ومجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق 
يقيــاMENA FATF ، وفــي ســبيل تمكيــن وزارة التجــارة والصناعــة مــن االضطــالع بدورهــا الرقابــي فــي مجــال مكافحــة  األوســط وشــمال افر
يــق التقييــم5 ، تــم خــالل ســنة 2021 تدعيــم قســم  يــارة الميدانيــة لفر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى أكمــل وجــه قبــل موعــد الز
للقســم ويســتجيبون  التنظيمــي  الهيــكل  بصفــة دائمــة ضمــن  يعملــون  بعــدد 7 موظفيــن  اإلرهــاب  تمويــل  األمــوال و  مكافحــة غســل 
للمواصفــات والمؤهــالت العلميــة والمهنيــة المحــددة ببطاقــات وصــف الوظائــف الخاصــة بــه لممارســة المهــام المســندة لــه بموجــب القــرار 

رقــم 95 لســنة 2019 المذكــور أعــاله.

يــخ 19 أغســطس 2020، تمــت المصادقــة علــى التنظيــم الهيكلــي وإطــار  وبموجــب قــرار وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون التجــارة الصــادر بتار
يطــة التنظيميــة التاليــة  اإلشــراف والرقابــة لقســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والــذي يتكــون مــن فــرق العمــل المبينــة بالخر

وهــي:
1( فريق عمل التنسيق والدعم.

2( فريق عمل الرقابة المكتبية.
3( فريق عمل الرقابة الميدانية.

4( فريق عمل الجزاءات المالية المستهدفة.
5( فريق عمل النظم المعلوماتية واالحصائيات.

يــق عمــل مــع إســناد رئيــس القســم مهمــة التنســيق بيــن مختلــف  كمــا تــم بموجــب القــرار المذكــور تحديــد االختصاصــات التــي يمارســها كل فر
يــة التــي يرفعونهــا إليــه. يــر الدور فــرق العمــل واإلشــراف علــى كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال ومتابعتهــم مــن خــالل التقار

يــر التجــارة والصناعــة رقــم )7( لســنة 2020 بتعييــن رئيســا لقســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بــإدارة شــؤون  كمــا صــدر قــرار وز
الشــركات وتــم بموجــب التعميــم رقــم )3( لســنة 2021 تعييــن رؤســاء الفــرق بقســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي إدارة 

شــؤون الشــركات.  

 مــن رئيــس قســم و23موظــف و3 خبــراء مــن ذوي االختصاصــات، وبحســب 
ً
 ويتألــف قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب حاليــا

المســميات الوظيفيــة، هــم كتالــي: 2 مــن الباحثيــن القانونيــن، وخمســة مــن باحثــي شــؤون شــركات، وثمانيــة مــن المحاســبين، وباحــث شــؤون 
يــة، وثمانيــة مفتشــين، وثالثــة خبــراء مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. إدار

ين على فرق العمل على النحو التالي:  يع الموظفين المذكور وقد تم توز

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وضعــت علــى ذمــة الــوزارة منــذ منتصــف ســنة 2019 
خبــراء مختصيــن مــن ذوي االختصاصــات المتنوعــة القانونيــة والتقنيــة لتقديــم المســاعدة الفنيــة الالزمــة للــوزارة فــي كل مــا يتعلــق بتنفيــذ بنــود 
خطــة العمــل فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وفــي بدايــة ســنة 2020 تــم انتــداب خبيــر إضافــي آخــر مــن هيئــة تنظيــم 

مركــز قطــر للمــال.

2. مشروع إنشاء قسم السجل االقتصادي الموحد:

يا في تركيز السجل االقتصادي الموحد باعتبارها: أسند القانون رقم )1( لسنة 2020 لوزارة التجارة والصناعة دورا محور
:  الجهة المكلفة بإدارة السجل االقتصادي الموحد من خالل اإلدارة المختصة. 

ً
أوال

:  الجهــة المختصــة بتســجيل وترخيــص المنشــآت االقتصاديــة وهــي كل منشــأة فرديــة أو شــركة أو كيــان يمــارس نشــاطه فــي أي 
ً
ثانيــا

مــن مجــاالت القطــاع االقتصــادي وكذلــك الجهــة المختصــة بالترخيــص لممارســة مهنــة مدقــق الحســابات.

يــة  وطبقــا للمــادة األولــى مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020، فــإن اإلدارة المختصــة بالســجل االقتصــادي الموحــد هــي الوحــدة اإلدار
بالــوزارة. يــة  التجار والتراخيــص  بالتســجيل  المختصــة 

كمــا أنــه بالرجــوع إلــى المــادة 10 مــن القــرار األميــري رقــم 12 لســنة 2019 بالهيــكل التنظيمــي لــوزارة التجــارة والصناعــة تختــص إدارة التســجيل 
يــة، وعلــى األخــص الســجل التجــاري وســجل الــوكالء  يــة بمــا يلــي:« تنفيــذ أحــكام القوانيــن واللوائــح المنظمــة للشــؤون التجار والتراخيــص التجار

يــة، والشــركات، والســجل االقتصــادي الموحــد.« ييــن، ومزاولــة االعمــال التجار التجار

ولضمــان الفعاليــة فــي أداء اإلدارة المختصــة لمهامهــا، أدرجــت وزارة التجــارة والصناعــة ضمــن مشــروع التنظيــم الهيكلــي الجديــد لهــا قســم 
يــة لتحقيــق النجاعــة المطلوبــة فــي أداء االدارة المذكــورة، مــع  مختــص بالســجل االقتصــادي الموحــد وذلــك بــإدارة التســجيل والتراخيــص التجار

ية والماديــة والتكنولوجيــة الكافيــة ألداء مهامــه. تخصيــص المــوارد البشــر

وسيتولى قسم السجل االقتصادي الموحد القيام بالمهام التالية:

االقتصاديــة  المنشــآت  تســجيل  أو  بترخيــص  المختصــة  الجهــات  تعتمــده  واحــدة  مــرة  اقتصــادي موحــد  رقــم  وإســناد  إصــدار   )1
والترتيبــات القانونيــة والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح وأصحــاب المهــن الحــرة فــي إدخــال وتحديــث البيانــات والمعلومــات األساســية 
والمعلومــات المطلوبــة. ويعتمــد أيضــا فــي التبــادل االلكترونــي الفــوري للمعلومــات والبيانــات والوثائــق بيــن الســجل االقتصــادي 

الموحــد والســجالت التــي تمســكها الجهــات المختصــة. 

2( إنشــاء نظــام معلوماتــي آمــن يربــط الســجل االقتصــادي الموحــد بالجهــات المختصــة يمكــن مــن خاللــه إدراج نظائــر الكترونيــة مــن 
الســجالت المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل االقتصــادي الموحــد، ويســمح بالربــط 
والتبــادل اإللكترونــي الفــوري للمعلومــات والبيانــات والوثائــق بيــن الســجل االقتصــادي الموحــد والســجالت التــي تمســكها الجهــات 

المختصــة وأي تحديــث يطــرأ عليهــا فــي إطــار ربــط قواعــد البيانــات.

يــة التــي  3( تشــغيل وإدارة النظــام المعلوماتــي للســجل االقتصــادي الموحــد وتحديــد آليــات ربــط قواعــد البيانــات والمعلومــات الضرور
يجــب تبادلهــا بيــن الســجل االقتصــادي الموحــد والجهــات المختصــة.

يــح بالمســتفيد الحقيقــي مــن طالبــي  يــح بالمســتفيد الحقيقــي تعتمــده الجهــات المختصــة فــي تلقــي التصار 4( إعــداد نمــوذج للتصر
الترخيــص، أو القيــد، أو التعديــل، أو التجديــد، إذا كانــوا أشــخاصا معنوييــن أو ترتيبــات قانونيــة.

5( التنسيق، عند االقتضاء، مع الجهات المختصة لوضع آليات ومعايير إضافية لتحديد المستفيد الحقيقي.

5 يســتوجب تحقيــق االمتثــال الفنــي لتوصيــات مجموعــة العمــل المالــي وخاصــة التوصيــة 28 وجــود ســلطة مختصــة معينــة أو هيئــة ذاتيــة التنظيــم تكــون مســؤولة عــن متابعــة 
التــزام األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب و التأكــد منــه.
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6( تجميــع المعلومــات األساســية والبيانــات والوثائــق الخاصــة بالمنشــآت االقتصاديــة والترتيبــات القانونيــة والمنظمــات غيــر الهادفــة 
للربــح والمهــن الحــرة عبــر ادراج نظائــر مــن الســجالت المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 مــن القانــون المتعلــق بالســجل االقتصــادي 

الموحــد.
7( تجميــع كافــة المعلومــات والبيانــات والوثائــق الخاصــة بالمســتفيدين الحقيقييــن بالســجل الموحــد للمســتفيدين الحقيقييــن والتحقــق 

مــن كونهــا دقيقــة ومحدثــة باالعتمــاد علــى قواعــد ربــط البيانــات.

ــات أو  ــد بالســجل االقتصــادي الموحــد أو شــهادة ببعــض البيان ــات الحصــول علــى صــورة مســتخرجة مــن صحيفــة القي 8( تلقــي طلب
شــهادة ســلبية فــي حالــة عــدم القيــد والبــت فيهــا.

الرقابيــة  وللجهــات  القضائيــة  والســلطات  القانــون  انفــاذ  لجهــات  الحقيقييــن  المســتفيدين  عــن  المطلوبــة  المعلومــات  إتاحــة   )9
والمؤسســات الماليــة واالعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة وللهيئــة العامــة للضرائــب وغيرهــا مــن الســلطات العامــة بنــاء علــى 

طلــب منهــا وطبقــا للشــروط المحــددة بالمــادة 7 مــن القانــون المذكــور.

يــة مــع الجهــات المختصــة وغيرهــا مــن الجهــات األخــرى يحــدد بمقتضاهــا البيانــات  10( إبــرام مذكــرات التفاهــم التــي يراهــا ضرور
بيــن الجانبيــن.  والمعلومــات وآليــات تبادلهــا 

11( تبــادل المعلومــات األساســية والمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن بصــورة عاجلــة مــع الجهــات األجنبيــة النظيــرة 
طبقــا لمــا تحــدده المــادة 8 مــن القانــون.

ير سنوية.  ية أو تقار 12( استخدام بيانات السجل االقتصادي الموحد في اعداد االحصائيات والتحاليل ونشرها في نشرات دور
13( إعــداد التعليمــات والقواعــد واألدلــة االرشــادية والتوصيــات والمبــادئ اإلرشــادية الالزمــة للجهــات المختصــة لتنفيــذ مقتضيــات 

الشــفافية والمســتفيدين الحقيقييــن مــن األشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة.  

يبيــة الالزمــة لتنميــة قــدرات موظفــي الــوزارة وباقــي الجهــات المختصــة لحســن تنفيــذ قانــون  14(  إعــداد الــدورات والبرامــج التدر
الســجل االقتصــادي الموحــد.

15( التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتوفيــق أوضــاع األشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة المســجلة بهــا أو المرخــص لهــا مــن 
قبلهــا مــع أحــكام قانــون الســجل االقتصــادي الموحــد.

يــر التجــارة والصناعــة  يــر ســنوي عــن الســجل االقتصــادي الموحــد متضمنــا المقترحــات والتوصيــات لتطويــره يرفــع لوز 16( اعــداد تقر
واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب والجهــات المختصــة والهيئــة العامــة للضرائــب.

يــق عمــل خــالل ســنة 2021 مكلــف بالســجل االقتصــادي  وفــي انتظــار المصادقــة علــى التنظيــم الهيكلــي الجديــد للــوزارة، تــم تكويــن فر
الموحــد، تحــت االشــراف المباشــر للســيد وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون التجــارة، متكــون مــن أربعــة موظفيــن يعملــون علــى وجــه التفــرغ 
يــة، النافــذة الواحــدة، إدارة نظــم  لوضــع خطــة عامــل متكاملــة بالتنســيق مــع كافــة اإلدارات المعنيــة بالــوزارة )إدارة التســجيل والتراخيــص التجار
المعلومــات وإدارة الشــؤون القانونيــة( لتركيــز قاعــدة بيانــات وطنيــة تجمــع فيهــا جميــع المعلومــات األساســية والمعلومــات المطلوبــة عــن 

المســتفيدين الحقيقييــن مــن األشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة المنشــأة فــي الدولــة.
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يعات وقواعــد متطــورة ومواكبــة للمعاييــر  ترتبــط فعاليــة نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي جانــب كبيــر منهــا بوجــود تشــر
الدوليــة خاصــة منهــا توصيــات مجموعــة العمــل المالــي. 

يعية علــى  وقــد حظــي هــذا الجانــب باهتمــام وزارة التجــارة والصناعــة التــي عكفــت خــالل ســنة 2021 علــى إدخــال بعــض التعديــالت التشــر
ية المفعــول أو ســن قوانيــن جديــدة أو إصــدار قــرارات وتعليمــات وقواعــد لتطويــر نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل  قوانيــن ســار

يــز الشــفافية والتنفيــذ الفّعــال للمعاييــر الدوليــة، باالســتعانة بخبــراء مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. اإلرهــاب وتعز
 بالخصــوص إلــى محــاور خطــة العمــل فــي مجــال 

ً
ــوزارة أو ســاهمت فــي إعدادهــا اســتنادا ومــن أهــم النصــوص القانونيــة التــي أعدتهــا ال

مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومقتضيــات القانــون رقــم )20( لســنة 2019، نذكــر:

1.  القانون رقم )8( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
أصــدرت وزارة التجــارة والصناعــة فــي شــهر أغســطس 2021 قانــون جوهــري ومحــوري فــي تحقيــق االلتــزام الفنــي بمقتضيــات توصيــات 
مجموعــة العمــل، وخاصــة التوصيتيــن 24 و25 المتعلقــة بالشــفافية والمســتفيدين الحقيقييــن مــن األشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة، 
يــة الصــادر بالقانــون رقــم )11( لســنة 2015 والــذي  و المتمثــل فــي القانــون رقــم )8( لســنة 2021 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الشــركات التجار
تضمــن اضافــة مــادة 18 مكــرر تنــص علــى أنــه » ألغــراض تحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المنصــوص عليهــا فــي 
يــر القــرارات التنظيميــة التــي تحــدد مــا يلــي: قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الصــادر بالقانــون رقــم )20( لســنة 2019، يصــدر الوز

يــة التــي يجــب االحتفــاظ بهــا، وكيفيــة االطــالع عليهــا بمقــر الشــركة، وآليــة تقديمهــا لــإلدارة  1( بيانــات ومســتندات ووثائــق وســجالت الشــركات التجار
وقيدهــا أو التأشــير بهــا فــي الســجل التجــاري.

يــة أو أعمــال تصفيتهــا، لــدى الشــركة أو المصفــي بحســب  2( إجــراءات ومــدد االحتفــاظ بالســجالت والمســتندات والوثائــق المتعلقــة بالشــركة التجار
األحــوال، والــوزارة. 

ية. 3( آليات وضوابط نشر البيانات والوثائق الخاصة بالشركات التجار
ية واإلدارة.« يك بالنيابة والمدير بالنيابة عمن ينوبون عنهم إلى الشركة التجار 4( إجراءات إفصاح الشر

يــر التجــارة والصناعــة بتحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المتعلقــة بالشــركات  2. إعــداد مشــروع قــرار وز
يــة.  التجار

يــر التجــارة والصناعــة  يــة، تــم اعــداد مشــروع قــرار وز  تبعــا لصــدور القانــون رقــم )8( لســنة 2021 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الشــركات التجار
يــة  بتحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المتعلقــة بالشــركات التجار

والذي تضمن تفصيال لألحكام الواردة بالمادة 18 مكرر من القانون المذكور وقد جاء به خاصة:  

يــة بالســجالت اإللزاميــة والمتمثلــة  يــة والتنصيــص علــى واجــب احتفــاظ كل الشــركات التجار يــف المعلومــات األساســية بالنســبة للشــركات التجار 1( تعر
فــي ســجل المعلومــات األساســية وســجل المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن وســجل الشــركاء أو المســاهمين وكيفيــة االطــالع 

عليهــا مــن قبــل اإلدارة بمقــر الشــركة وآليــة تقديمهــا لــإلدارة وقيدهــا أو التأشــير بهــا فــي الســجل التجــاري.
2( وضع آلية عملية واضحة إلتاحة المعلومات األساسية للجمهور وذلك عبر النشر على الموقع االلكتروني للوزارة.

ية.  3( توضيح إجراءات ومدد احتفاظ الشركات أو المصفي، بحسب األحوال، بالسجالت والمستندات والوثائق المتعلقة بالشركات التجار
ية. 4( تنظيم إجراءات ومدد احتفاظ الوزارة بالسجالت والمستندات المتعلقة بالشركات التجار

يك بالنيابــة إلدارة  ــر بالنيابــة أو الشــر يك بالنيابــة والقائــم بالتســمية وتنظيــم واضــح إلجــراءات افصــاح المدي ــر بالنيابــة والشــر يــف مفهــوم المدي 5( تعر
يــخ اكتســاب هــذه الصفــة، المنصــوص  الشــركة ولــإلدارة المختصــة بالســجل التجــاري عــن القائــم بالتســمية خــالل مــدة ال تجــاوز ثالثيــن يومــا مــن تار

عليهــا بالمــادة 46 مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
يــن بالنيابــة والشــركاء بالنيابــة والقائــم بالتســمية والمســتفيدين الحقيقييــن  6( التنصيــص علــى قيــد اإلدارة المختصــة للمعلومــات المتعلقــة بالمدير
يــة باالحتفــاظ بجميــع المعلومــات  بالســجل التجــاري أو ســجل المســتفيدين الحقيقييــن، بحســب األحــوال، كالتنصيــص علــى التــزام الشــركات التجار
أو  الشــركاء  تطــرأ عليهــا بســجل  تغييــرات  أو  بالنيابــة وأيــة تعديــالت  يك  الشــر أو  بالنيابــة  المديــر  باإلفصــاح عــن  المتعلقــة  والمســتندات والوثائــق 

المســاهمين، بحســب األحــوال، وتتحقــق مــن كونهــا دقيقــة وصحيحــة ومحدثــة.

3. إصدار التعميمات والقواعد واألدلة االرشادية
فــي ســبيل توضيــح التزامــات الجهــات الخاضعــة بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الــواردة بالقانــون رقــم )20( لســنة 2019 

والئحتــه التنفيذيــة وقواعــد االلتزامــات؛ أصــدر قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب خــالل ســنة 2021 التعاميــم التاليــة: 
يمــة وذلــك بشــأن إرشــادات الحصــول علــى هويــة العميــل وأيــة بيانــات أخــرى  - التعميــم رقــم )5( لســنة 2021 لتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

وقواعــد البيــع عبــر األنترنــت.
يمــة تعليقــه بمــكان بــارز وظاهــر للعيــان فــي جميــع محــالت  - كمــا تــم الحــاق هــذا التعميــم بتنويــه يجــب علــى تجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
يــة، ســواء كان المحــل المركــزي الرئيســي لممارســة النشــاط أو أحــد الفــروع، وذلــك  يمــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليز بيــع المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

حتــى يلتــزم العمــالء بتقديــم وثائــق اثبــات الهويــة األصليــة وغيرهــا مــن البيانــات األخــرى المطلوبــة.

تعميم رقم )6( لسنة 2021 الى المعنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة والصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة.  -
تعميــم رقــم )7( لســنة 2021 بشــأن مســؤوليات ومهــام مســؤولي االلتــزام ونائبيهــم لــدى مدققــي الحســابات وتجــار المعادن   -

يمــة ومقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية. الثمينــة أو األحجــار الكر
كمــا أصــدر قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب خــالل ســنة 2021 أدلــة ارشــادية لفائــدة الجهــات الخاضعــة علــى   -

النحــو التالــي: 
دليل التزامات مقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب.  -

ير المراجعة المستقلة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. الدليل االرشادي الخاص بإعداد تقر  -
 من قبل فريق عمل التنسيق والدعم بمساعدة خبراء اللجنة على اعداد:

ً
ويجري العمل حاليا  -

الدليل االرشادي حول المستفيد الحقيقي )قيد االنجاز(.  -
اإلســتئمانية والشــركات  الصناديــق  يمــة ومقدمــي خدمــات  الكر األحجــار  أو  الثمينــة  المعــادن  الحســابات وتجــار  دليــل مدققــي   -
بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب لتطبيــق التدابيــر الوقائيــة والجــزاءات الماليــة المســتهدفة المتصلــة بمنــع تمويــل 
اإلرهــاب ومنــع تمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وذلــك بالتعــاون مــع وزارة العــدل )فــي انتظــار االعتمــاد مــن اللجنــة الوطنيــة 

لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب(.
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  وقــد عمــل قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بالتعــاون مــع إدارة العالقــات العامــة بــوزارة التجــارة والصناعــة علــى إخــراج دليــل 
التزامــات مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والدليــل االرشــادي الخــاص 

يــة. يــر المراجعــة المســتقلة بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي شــكل كتيبــات وذلــك باللغتيــن العربيــة واإلنجليز بإعــداد تقر
 وقــد تمــت طباعــة نســخ ورقيــة مــن كل دليــل )عــدد500 نســخة لدليــل مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات وعــدد 250 
يــارات الميدانيــة واســتغاللها ألغــراض التكويــن  يعهــا علــى الجهــات الخاضعــة أثنــاء الز نســخة بالنســبة لدليــل المراجعــة المســتقلة( ســيتم توز

يــب وذلــك باإلضافــة إلــى وضــع نســخ رقميــة منهــا علــى الموقــع االلكترونــي للقســم. والتدر

 كمــا قامــت وزارة التجــارة والصناعــة بإرســال نســخ مــن دليــل مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات إلــى كل مــن وزارة العــدل 
وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال الســتغالله مــن قبــل المحاميــن الذيــن يمارســون إحــدى أنشــطة مقدمــي خدمــات وكذلــك مقدمــي الخدمــات 

الخاضعيــن لرقابــة هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال وخاصــة فــي الجانــب المتعلــق بتقييــم مخاطــر األعمــال ومؤشــرات االشــتباه.
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المحور الثالث: آليات التنسيق الوطني 

يعتبــر التعــاون والتنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة المختصــة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب أحــد المتطلبــات الرئيســية 
فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وهــو مــا أكدتــه بوضــوح التوصيــة الثانيــة مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي )FATF( التــي جــاء بهــا« 
وينبغــي علــى الــدول أن تتأكــد مــن وجــود آليــات فعالــة لــدى الجهــات المســؤولة، ووحــدة المعلومــات الماليــة، وســلطات إنفــاذ القانــون 
والجهــات الرقابيــة وغيرهــا مــن الســلطات المختصــة ذات الصلــة، تكــون منطبقــة علــى مســتوى وضــع السياســات والمســتويات التشــغيلية، 
تمكنهــا مــن التعــاون وحســب االقتضــاء التنســيق وتبــادل المعلومــات محليــا مــع بعضهــا البعــض فيمــا يتعلــق بتطويــر وتنفيــذ سياســات 

وأنشــطة مــن أجــل مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل.«
أبرمت وزارة التجارة والصناعة عدة مذكرات تفاهم مع كل الجهات الوطنية على النحو التالي: 

خــالل ســنة 2019: تــم ابــرام مذكــرات تفاهــم مــع مصــرف قطــر المركــزي ووحــدة المعلومــات الماليــة والهيئــة العامــة للجمــارك وهيئــة تنظيــم   .1
يــة ووزارة العــدل وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال. األعمــال الخير

2.  خالل سنة 2020: تم ابرام مذكرات تفاهم مع كل من هيئة مركز قطر للمال والهيئة العامة للضرائب.
خــالل ســنة 2021: تــم ابــرام مذكــرات تفاهــم مــع أجهــزة انفــاذ القانــون فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وهــي إدارة   .3

الجرائــم االقتصاديــة وااللكترونيــة بــوزارة الداخليــة والنيابــة العامــة. 

وفيمــا يلــي بيــان بمذكــرات التفاهــم التــي وقعتهــا الــوزارة أو تعمــل علــى اعدادهــا فــي إطــار التزامهــا بمقتضيــات التوصيــة 2 
مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي وتنفيذهــا لبنــود خطــة العمــل فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب:

وعــالوة علــى ابــرام مذكــرات التفاهــم، دأبــت وزارة التجــارة والصناعــة علــى التنســيق والتعــاون بشــكل مســتمر مــع الســلطات المختصــة 
والجهــات الرقابيــة ووحــدة المعلومــات الماليــة، وتبــادل المعلومــات معهــا، مــن أجــل تنفيــذ متطلبــات قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب والئحتــه التنفيذيــة وجميــع القــرارات أو التوجيهــات ذات الصلــة ووضــع اإلجــراءات الالزمــة لإلبــالغ عــن المعامــالت المشــبوهة. وهــذا 

اإلطــار نشــير إلــى مــا يلــي: 

- االســتراتيجية الرقابيــة المشــتركة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الخاصــة باألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة 
الصــادرة عــن هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال ووزارة التجــارة والصناعــة ووزارة العــدل لســنة 2020.

بــادرت وزارة التجــارة والصناعــة بتفعيــل االســتراتيجية الرقابيــة المشــتركة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الخاصــة باألعمــال والمهــن 
غيــر الماليــة المحــددة التــي تخضــع لرقابــة وإشــراف وزارة التجــارة والصناعــة وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال ووزارة العــدل والتــي تنــص علــى 
تشــكيل فــرق تعنــى بشــكل خــاص بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لــدى الجهــات الرقابيــة، لتوفيــر الدعــم الفنــي والخبــرات لألعمــال 

والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، والوحــدات واألقســام األخــرى ذات الصلــة التابعــة للجهــات الرقابيــة.
يــخ 26 ســبتمبر 2021 تــم خاللــه االتفــاق بيــن الجهــات الرقابيــة الثــالث علــى المحــاور  يــق العمــل المشــترك بتار وقــد تــم عقــد االجتمــاع األول لفر

التاليــة:
يق العمل المشترك المنصوص عليه باالستراتيجية الرقابية المشتركة ووضع نظام أساسي لعمله. تكوين فر  )1
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وقعت هيئة تنظيم االعمال الخيرية 3
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)وااللكترونية 9

وقعت سنة 2021 النيابة العامة 10
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ــد كافــة مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات فــي  ــة المحــددة بتحدي ــر المالي ــام الجهــات الرقابيــة علــى األعمــال والمهــن غي قي  )2
دولــة قطــر، باالتســاق مــع الهــدف االســتراتيجي وخطــة العمــل، وتطبيــق اســتراتيجية رقابيــة مشــتركة.

مــة المشــتركة، بمــا فــي ذلــك مدققــي الحســابات وقطــاع المحامــاة، بحيــث يتــم تجّنــب أي 
ّ
تنســيق االشــراف والرقابــة علــى األنشــطة المنظ  )3

تداخــل وبهــدف ضمــان الفعاليــة.
تبــادل المعلومــات بشــأن نتائــج العمليــات التنظيميــة واالشــرافية التــي تخضــع لهــا األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة ومناقشــة المســائل ذات   )4

المصلحــة المشــتركة واالتجاهــات التــي تــم رصدهــا لــدى الكيانــات الخاضعــة للرقابــة.
ــر الماليــة المحــددة بشــأن المســائل المرتبطــة بمكافحــة غســل  رفــع مســتوى الوعــي لــدى موظفــي الجهــات الرقابيــة واألعمــال والمهــن غي  )5

يــب والعــروض التقديميــة التوعويــة وتوفيــر االرشــادات. يــز التواصــل مــن خــالل المنتديــات وورش العمــل والتدر األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، بتعز
يــق العمــل المشــترك لتنســيق االشــراف والرقابــة علــى األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، بحيــث يتــم تبــادل وجهــات  6( طلــب المســاعدة مــن فر
النظــر بيــن الجهــات الرقابيــة بشــأن الرقابــة القائمــة علــى المخاطــر، علــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بمقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية 

والشــركات، باالتســاق مــع الهــدف االســتراتيجي وخطــط العمــل ذات الصلــة
يــارات تقييــم المخاطــر وتوحيــد المنهــج المعتمــد مــن قبــل الجهــات الرقابيــة فيمــا يتعلــق بإنفــاذ  تحديــث االســتراتيجية الرقابيــة المشــتركة وجــدول ز  )7

القانــون وفــرض العقوبــات ونشــر اإلجــراءات التنفيذيــة.
8( وضــع وتطويــر سياســة رســمية، مكتوبــة ومشــتركة لتنفيــذ عمليــة جمــع المعلومــات المرتبطــة بالمســتفيد الحقيقــي مــن قبــل األعمــال والمهــن 

غيــر الماليــة المحــددة.

يــخ 13 ديســمبر 2021 تــم خاللــه متابعــة تنفيــذ كل جهــة  يــق العمــل المشــترك اجتماعــه الثانــي بمقــر وزارة التجــارة والصناعــة بتار   كمــا عقــد فر
لإلجــراءات المحمولــة عليهــا واالتفــاق علــى إتمــام تنفيــذ المحــاور التاليــة:

يــق العمــل  تقديــم وزارة التجــارة والصناعــة قائمــة نهائيــة فــي عــدد مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات فــي االجتمــاع الثالــث لفر  )1
المشــترك هــذا باإلضافــة الــى مشــاركة دليــل التزامــات مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب الــذي أعدتــه الــوزارة مــع باقــي الجهــات الرقابيــة لتعميمــه علــى المحاميــن وباقــي مقدمــي الخدمــات الخاضعيــن إلشــراف هيئــة 

تنظيــم مركــز قطــر للمــال والرجــوع الــى األحــكام الخاصــة الــواردة بــه خاصــة فيمــا يتعلــق بتقييــم مخاطــر األعمــال ومؤشــرات االشــتباه.
التنســيق بيــن كل مــن وزارة التجــارة والصناعــة وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال بخصــوص الرقابــة علــى مكاتــب المحاســبة المســجلة لــدى الجهتيــن   )2

وعددهــا 7 مكاتــب.
إرســال هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال جميــع األدلــة اإلرشــادية المعــدة مــن قبلهــا إلــى كل مــن وزارة التجــارة والصناعــة ووزارة العــدل باإلضافــة   )3
الــى نمــوذج الرســالة Introductory letter التــي يتــم توجيههــا الــى الجهــات الخاضعــة مباشــرة إثــر تســجيلهم أو الترخيــص لهــم بمباشــرة احــدى 
األنشــطة المدرجــة ضمــن األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والتــي تتضمــن كل االلتزامــات المحمولــة عليهــم بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال 

وتمويــل اإلرهــاب.
يــر  4( مشــاركة وزارة التجــارة والصناعــة كل مــن وزارة العــدل وهيئــة التنظيــم باألدلــة اإلرشــادية التــي أصدرتهــا مؤخــرا والمتمثلــة فــي دليــل اعــداد تقر
المراجعــة المســتقلة والدليــل اإلرشــادي اللتزامــات مقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهاب.
5( مشــاركة وزارة العــدل نمــوذج السياســات المطبقــة و اســتبيان مــدى التــزام الجهــة بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي 
يمكنهــا اعتمادهــا مــن قبــل الجهــات الخاضعــة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــع باقــي الجهــات الرقابيــة لالســتئناس بهــا.

تحديــد هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال لموعــد ثــان لورشــة العمــل التــي كان مــن المفتــرض تنظيمهــا أيــام 10 و11 و12 ينايــر 2022 وتقديــم   )6
برنامــج مفصــل لتلــك الورشــة حتــى يتســنى إرســاله لموظفــي قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بــوزارة التجــارة والصناعــة والوحــدة 

المختصــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بــوزارة العــدل.
يــة والماليــة وبرنامجهــا وفقــا لمــا تــم االتفــاق عليــه  تحديــد هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال لموعــد الورشــة حــول سياســة فــرض الجــزاءات اإلدار  )7

يــخ 2 فبرايــر2022 مــع إدارة فــرض الجــزاءات. فــي االجتمــاع التنســيقي الــذي عقــد للغــرض بتار
تحديــد هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال لموعــد ورشــة العمــل التــي ســيتم تنظيمهــا لــكل مــن وزارة التجــارة والصناعــة ووزارة العــدل وذلــك   )8
بشــأن تقييــم المخاطــر يتــم فيــه التركيــز علــى كيفيــة تقييــم الجهــة الخاضعــة لمخاطــر أعمالهــا، ومســاعدتها فــي ذلــك بإعــداد نمــوذج أو وثيقــة 

.Q25 استرشــادية للغــرض

يق العمل المشترك المشار اليها أعاله. ويتواصل التنسيق باستمرار بين الجهات الرقابية الثالث لمتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها بفر
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 - التعاون والتنسيق مع وحدة المعلومات المالية من خالل ما يلي:

يــر االشــتباه المرفوعــة للوحــدة مــن قبــل الجهــات الخاضعــة لرقابــة واشــراف وزارة التجــارة والصناعــة وكذلــك  1. تبــادل المعلومــات حــول تقار
يمــة.  أنمــاط واتجاهــات غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب ذات الصلــة بقطــاع المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

يــق العمــل المشــترك المنشــأ بموجــب مذكــرة التفاهــم المبرمــة بيــن وزارة التجــارة والصناعــة ووحــدة المعلومــات  2. عقــد االجتمــاع الرابــع لفر
الماليــة وذلــك لضبــط خطــة عمــل مشــتركة للتعــاون التنســيق بيــن الطرفيــن خــالل ســنة 2021 والتــي مــن ضمنهــا: 

يمــة بشــأن التزاماتهــم بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب  يبيــة مشــتركة لتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر - عقــد دورات تدر
واإلبــالغ عــن المعامــالت المشــبوهة باالســتناد الــى الدليــل المشــترك المعــد مــن قبــل الجهتيــن.

يــر االشــتباه التــي ترفعهــا الجهــات الخاضعــة لوحــدة  - عقــد ورش عمــل توعويــة للجهــات الخاضعــة إلشــراف ورقابــة وزارة التجــارة والصناعــة حــول تقار
المعلومات.

- متابعة مآل الملفات المحالة على الوحدة بشأن ممارسة تجارة الذهب على مواقع التواصل االجتماعي بدون ترخيص.
- التنسيق في شأن مقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية والشركات الذين قاموا بشطب النشاط إثر أعمال الرقابة.

3. التنســيق إلجــراء دراســة حــول المعامــالت النقديــة والحــد األدنــى لمتطلبــات اإلبــالغ طبــق مــا ورد بالهــدف 1 10- »الحــّد مــن اســتخدام 
النقــد، ال ســيما فــي المعامــالت المرتبطــة بالســلع ذات القيمــة المرتفعــة« مــن خطــة عمــل وزارة التجــارة والصناعــة لمكافحــة غســل األمــوال 

وتمويــل اإلرهــاب لســنة 2021.

يــخ 9  ــر الماليــة المحــددة بتار 4. المشــاركة فــي منتــدى وحــدة المعلومــات الماليــة للحــوار بيــن القطــاع العــام والخــاص لألعمــال والمهــن غي
نوفمبــر 2021 بمداخلــة عنوانهــا التعــرف العميــل والمســتفيد الحقيقــي.

التاريخ الجهة

26/7/2021  تجار المعادن الثمينة او األحجار الكريمة

26/9/2021  تجار المعادن الثمينة او األحجار الكريمة

31/10/2021  تجار المعادن الثمينة او األحجار الكريمة

2/11/2021  تجار المعادن الثمينة او األحجار الكريمة

4/11/2021  تجار المعادن الثمينة او األحجار الكريمة

4/11/2021  تجار المعادن الثمينة او األحجار الكريمة

4/11/2021  تجار المعادن الثمينة او األحجار الكريمة

30/11/2021  تجار المعادن الثمينة او األحجار الكريمة

7/12/2021  تجار المعادن الثمينة او األحجار الكريمة

يــخ 22  5. المشــاركة فــي منتــدى وحــدة المعلومــات الماليــة للحــوار بيــن القطــاع العــام والخــاص لألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بتار
يونيــو 2021 بمداخلــة عنوانهــا مرئيــات وزارة التجــارة والصناعــة بشــأن آثــار جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر رقابيــة.

-  التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية )إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية واإللكترونية(.
قامــت وزارة التجــارة والصناعــة برصــد حســابات الكترونيــة عددهــم 300 حســاب عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي يقومــون ببيــع المعــادن 
يــة فــي حيــن أن القوانيــن  يمــة والســاعات مــن دون أخــذ ترخيــص مــن اإلدارة المختصــة بالــوزارة لمزاولــة األنشــطة التجار الثمينــة واألحجــار الكر
يــة تمنــع العمــل ومزاولــة التجــارة إال بعــد صــدور التراخيــص الالزمــة ممــا جعــل الــوزارة تتولــى إحالتهــم  الخاصــة بالســجل التجــاري والتراخيــص التجار

ــوزارة الداخليــة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضدهــم. ــة ب ــة وااللكتروني إلــى إدارة الجرائــم االقتصادي
- التعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي. 

يبيــة لموظفــي وزارة التجــارة والصناعــة حــول آليــات  يــخ 7 ســبتمبر 2020، تــم التنســيق مــع مصــرف قطــر المركــزي بشــأن إعــداد ورشــة تدر - بتار
الرقابــة المكتبيــة والرقابــة الميدانيــة للجهــات الخاضعــة إلشــراف مصــرف قطــر المركــزي بقصــد تبــادل الخبــرات العمليــة فــي الرقابــة والتفتيــش، 
وأيضــا تــم التنســيق مــع المصــرف بشــأن البنــوك ومحــال الصرافــة الذيــن يقومــون ببيــع الســبائك الذهبيــة وذلــك لتطبيــق اســتراتيجية رقابيــة 

يمــة. مشــتركة علــى تلــك المؤسســات الماليــة التــي تمــارس أنشــطة تجــارة المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
يــخ 1 أغســطس2021، تــم االجتمــاع مــع مصــرف قطــر المركــزي حــول تنســيق وتنظيــم الرقابــة واالشــراف بيــن الطرفيــن بشــأن األنشــطة  - بتار
يمــة لضمــان الرقابــة الفعالــة لمكافحــة مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب  المشــتركة والمتعلقــة بتجــار المعــادن الثمينــة او األحجــار الكر

وتطبيــق المنهــج القائــم علــى المخاطــر. وأســفر االجتمــاع المذكــور علــى النتائــج التاليــة:
- تــم االتفــاق علــى أن تقــوم وزارة التجــارة والصناعــة بتحديــد البيانــات التــي يمكــن أن تســاهم فــي تحديــد إطــار العمــل الخــاص بالرقابــة الميدانيــة 

بالوزارة.
يــارات الميدانيــة  - تــم االتفــاق علــى أن يقــوم مصــرف قطــر المركــزي بموافــاة الــوزارة بالبيانــات المطلوبــة والتــي يمكــن اســتخالصها مــن نتائــج الز
المتعلقــة بتجــارة المعــادن الثمينــة والخاصــة بالمؤسســات الماليــة ومحــال الصرافــة التــي تــزاول األنشــطة المرتبطــة بتجــارة المعــادن الثمينــة او 

يمــة والخاضعــة لرقابــة مصــرف قطــر المركــزي وهــي كالتالــي:  األحجــار الكر
- شركة الفردان للصرافة 

- شركة الخليج للصرافة
- الشركة الوطنية للصرافة

- شركة المانع للصرافة
- بنك الدوحة

- بنك ستاندرد تشارترد

يــق عمــل  - بموجــب قــرار اداري صــادر عــن رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بشــهر يوليــو 2021 تــم إنشــاء فر
لدراســة مخاطــر العمــالت واألصــول االفتراضيــة برئاســة مصــرف قطــر المركــزي وعضويــة كل مــن:

وحدة المعلومات المالية  -
وزارة الداخلية   -
النيابة العامة  -
وزارة العدل   -

الهيئة العامة للجمارك  -
وزارة التجارة والصناعة  -
الهيئة العامة للضرائب  -

ير المخاطر الخاص بالعمالت واألصول االفتراضية ورفع التوصيات وإعداد آلية مناسبة تساعد اتخاذ القرار المناسب. وذلك لدراسة تقر
يــخ 14 ســبتمبر 2021 وذلــك إلعــداد  يــخ 16 أغســطس 2021 والثانــي بتار يــق بتار يــن اجتماعيــن أولهمــا الفر يــق العمــل المذكور وعقــد فر
المقترحــات والتوصيــات العمليــة التــي تســاعد فــي اتخــاذ القــرار المناســب بشــأن العمــالت واألصــول االفتراضيــة. وقــد ســاهمت وزارة التجــارة 

يــق العمــل المذكــور. والصناعــة بصفــة مكثفــة فــي أعمــال فر
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ية 	  ــّه يضمــن تنميــة القــدرات البشــر ــار أن يــب عنصــرا رئيســيا فــي منظومــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى اعتب يعــّد التدر
يــب بصفــة تبعيــة فــي  قصــد التطبيــق الســليم والصحيــح والموحــد لمقتضيــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب. ويســاهم التدر

تحســين القــدرة علــى فهــم مخاطــر غســل األمــوال ومــن ثّمــة التنقيــص والحــّد منهــا. 
ومــن ناحيــة ثانيــة، فــان فعاليــة االجــراءات المفروضــة علــى األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة فــي إطــار التصــدي لغســل األمــوال 	 

وتمويــل االرهــاب، تكــون مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بمــدى وعــي وإدراك الجهــات الخاضعــة للرقابــة والموظفيــن العامليــن لديهــم بخطــورة 
هــذه الظاهــرة االجراميــة ومــدى معرفتهــم اللتزاماتهــم ومســؤولياتهم فــي هــذا الصــدد. فالموظفــون العاملــون فــي إطــار هــذه 
ــلوا حاجــزا منيعــا  ــ

ّ
المهــن )وخاّصــة منهــم أولئــك الذيــن يلتقــون ويّتـــصلون مباشــرة بالعميــل أو الذيــن ينجــزون المعامــالت( يمكــن أن يشك

وقويــا ضــّد غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. 
يــب هــو عنصــر أساســي لتوعيــة األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بضــرورة االنخــراط فــي منظومــة مكافحــة غســل 	  كمــا أن التدر

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والتوعيــة مــن مخاطــر هــذه اآلفــة التــي تهــدد ســالمة االقتصــاد بالدولــة ونزاهــة األنظمــة الماليــة.
يــب كآليــة فعالــة للتصــدي لغســل األمــوال وتمويــل االرهــاب وشــرط أساســي لفعاليــة 	   مــن قناعتهــا بأهميــة وضــرورة التدر

ً
وانطالقــا

يبيــة للجهــات الخاضعــة لرقابتهــا واشــرافها  منظومــة مكافحــة هــذه الظاهــرة االجراميــة، قامــت وزارة التجــارة والصناعــة بإعــداد خطــة تدر
وللموظفيــن لديهــا المعنييــن بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لســنتي 2020 - 2021 حظيــت بمصادقــة اللجنــة الوطنيــة 
يبيــة لفائــدة الفئــات المذكــورة  لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وعلــى ضوئهــا أنجــزت الــوزارة العديــد مــن الــدورات التدر

نعرضهــا كالتالــي: 
الدورات التي تم انجازها لفائدة موظفي وزارة التجارة والصناعة لسنة 2021:	 

الجهة المقدمة التاريخ الدورة

وزارة التجارة والصناعة 11 و13 يناير 2021  
يارات الميدانية  إجراءات ومتطلبات القيام بالز

للجهات الخاضعة بشأن متطلبات مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب  

جمعية المحاسبين القانونيين 
القطرية 20 يناير 2021 ندوة " مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب"

مجموعة العمل المالي 
لمنطقة الشرق األوسط 
يقيا )مينافاتف( وشمال افر

8 مارس 2021
الجلسة التعريفية عن بعد - حول فهم عقوبات 
األمم المتحدة لمكافحة تمويل اإلرهاب: القرار 

1267 والقرار 2462

مجموعة العمل المالي – 
)FATF(

ورشة عمل -غسل األموال القائم على التجارة   18 مارس 2021
."   trade-based Money Laundering

وزارة التجارة والصناعة 29 مارس 2021
ورشة عمل لموظفي خدمة العمالء بإدارة 

التسجيل والتراخيص التجارية بشأن الحصول على 
المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي"

وزارة التجارة والصناعة 29 مارس 2021
ورشة عمل لموظفي النافذة الواحدة بشأن 

السجل االقتصادي الموحد والمعلومات المطلوبة 
عن المستفيد الحقيقي

)QFBA( 24 25- مايو 2021 السجل االقتصادي الموحد )المجموعة األولى(

مجموعة العمل المالي 
لمنطقة للشرق األوسط 
يقيا والوكالة  وشمال أفر
األلمانية للتعاون الدولي

25-26 اغسطس2021 السجل االقتصادي الموحد )المجموعة الثانية(

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل 
االموال وتمويل االرهاب 23 يونيو 2021 ورشة عمل بشأن تنفيذ العقوبات ذات الصلة 

بمكافحة االرهاب

مجموعة العمل المالي 
لمنطقة للشرق األوسط 
يقيا والوكالة  وشمال أفر
األلمانية للتعاون الدولي

25-26 اغسطس2021
01-02 سبتمبر2021

جلسة تعريفية حول: المنهج القائم على المخاطر 
– التعاون بين مجموعة العمل المالي لمنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا والوكالة األلمانية 
GIZ للتعاون الدولي

جامعة قطر 5-9 سبتمبر 2021 جريمة مكافحة غسل األموال وسبل مكافحتها 
والوقاية منها

مجموعة العمل المالي 
لمنطقة للشرق األوسط 

يقيا )مينفاتف(  وشمال أفر
ومجموعة إجمونت

26-27 سبتمبر 2021    جرائم غسل األموال وسبل مكافحتها والوقاية 
منها

جامعة قطر 7 – 11 نوفمبر 2021 ير  يبية عن بعد حول تحسين جودة تقار الجلسة التدر
المعامالت المشبوهة
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مدققي الحسابات:

الجهة المقدمة التاريخ الدورة

جمعية المحاسبين القانونيين 
القطرية 20 يناير 2021 ندوة " مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب"

وحدة المعلومات المالية يل 2021 31 ابر

االجتماع االول لمنتدى وحدة المعلومات المالية 
للحوار بين القطاع العام والخاص )المتطلبات التنفيذية 

المستحدثة في ظل القانون رقم 19 لسنة 2020 
والئحته التنفيذية، والجزاءات المالية المستهدفة(

وحدة المعلومات المالية 22 يونيو 2021

االجتماع الثاني لمنتدى وحدة المعلومات المالية 
للحوار بين القطاع العام والخاص )المتطلبات التنفيذية 

المستحدثة في ظل القانون رقم 19 لسنة 2020 
والئحته التنفيذية، والجزاءات المالية المستهدفة(

الدورات التي تم انجازها لفائدة الجهات الخاضعة 2021: 	 

تجار المعادن الثمينة واالحجار الكريمة:

مقدمي خدمات الصناديق اإلستئمانية والشركات:

الجهة المقدمة التاريخ الدورة

جمعية المحاسبين القانونيين 
القطرية 20 يناير 2021 ندوة » مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب«

وحدة المعلومات المالية يل 2021 31 ابر

االجتماع االول لمنتدى وحدة المعلومات المالية 
للحوار بين القطاع العام والخاص )المتطلبات التنفيذية 

المستحدثة في ظل القانون رقم 19 لسنة 2020 
والئحته التنفيذية، والجزاءات المالية المستهدفة(

وحدة المعلومات المالية 22 يونيو 2021

االجتماع الثاني لمنتدى وحدة المعلومات المالية 
للحوار بين القطاع العام والخاص )المتطلبات التنفيذية 

المستحدثة في ظل القانون رقم 19 لسنة 2020 
والئحته التنفيذية، والجزاءات المالية المستهدفة(

وزارة التجارة والصناعة 18 أكتوبر 2021

مسؤوليات قطاع األعمال والمهن غير المالية 
المحددة الخاضعة إلشراف ورقابة وزارة التجارة 
والصناعة بشأن متطلبات مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب  

وحدة المعلومات المالية – 
وزارة التجارة والصناعة – وزارة 

العدل
9 نوفمبر 2021 منتدى وحدة المعلومات المالية الثالث للحوار بين 

القطاع العام والخاص.

الجهة المقدمة التاريخ الدورة

جمعية المحاسبين القانونيين 
القطرية 20 يناير 2021 ندوة " مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب"

وحدة المعلومات المالية يل 2021 31 ابر

االجتماع االول لمنتدى وحدة المعلومات المالية 
للحوار بين القطاع العام والخاص )المتطلبات التنفيذية 

المستحدثة في ظل القانون رقم 19 لسنة 2020 
والئحته التنفيذية، والجزاءات المالية المستهدفة(

وحدة المعلومات المالية 22 يونيو 2021

االجتماع الثاني لمنتدى وحدة المعلومات المالية 
للحوار بين القطاع العام والخاص )المتطلبات التنفيذية 

المستحدثة في ظل القانون رقم 19 لسنة 2020 
والئحته التنفيذية، والجزاءات المالية المستهدفة(

وزارة التجارة والصناعة 18 أكتوبر 2021

مسؤوليات قطاع األعمال والمهن غير المالية 
المحددة الخاضعة إلشراف ورقابة وزارة التجارة 
والصناعة بشأن متطلبات مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب

وزارة التجارة والصناعة 18 أكتوبر 2021

مسؤوليات قطاع األعمال والمهن غير المالية 
المحددة الخاضعة إلشراف ورقابة وزارة التجارة 
والصناعة بشأن متطلبات مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب  

وحدة المعلومات المالية – 
وزارة التجارة والصناعة – وزارة 

العدل
منتدى وحدة المعلومات المالية الثالث للحوار بين   9 نوفمبر 2021

القطاع العام والخاص.
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المحور الخامس: تدعيم الشفافية من خالل تركيز السجل االقتصادي الموحد

فــي ظــل الجهــود المكثفــة التــي تقــوم بهــا دولــة قطــر فــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتحقيــق أعلــى معاييــر الشــفافية 
يــز النمــو االقتصــادي، فقــد  تجــاه األشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة، والتــي مــن شــأنها حمايــة نزاهــة النظــام المالــي للدولــة وتعز
حرصــت دولــة قطــر علــى تطبيــق أفضــل الممارســات الدوليــة لتحقيــق متطلبــات مجموعــة العمــل المالــي وذلــك بتبنــي المنهــج القائــم علــى 
تعــّدد المصــادر للحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيد الحقيقــّي) Multi-pronged approach( ، وذلــك مــن خــالل اعتمــاد 
عديــد المصــادر التــي تضمــن أّن المعلومــات المتصلــة بالمســتفيد الحقيقــي مــن األشــخاص المعنويــة يتــّم الحصــول عليهــا مــن طــرف األشــخاص 
هــا متاحــة فــي موقــع معيــن بالدولــة وأّن الّســلطات المختّصــة يمكنهــا تحديــد المســتفيد الحقيقــّي فــي وقــت 

ّ
المعنوّيــة نفســها وأن

مناســب. 
 االقتصادي الموّحـــد الذي كرس منظومة الحصول وتجميع المعلومات 

ّ
وفي هذا اإلطار صدر القانون رقم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل

المتعلقــة بالمســتفيدين الحقيقييــن مــن األشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة، وذلك من خالل:
يــح  إلــزام طالــب الترخيــص أو القيــد أو التعديــل أو التجديــد بالســجل الممســوك مــن الجهــات المختصــة إذا كان شــخصا معنويــا أو ترتيبــا قانونيــا، بالّتصر  -

بالمســتفيد الحقيقــّي وفقــا لنمــوذج تعــّده اإلدارة المختّصــة بــوزارة التجــارة والصناعــة.
تجميــع الجهــات المختصــة بالتســجيل والترخيــص للمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــن األشــخاص المعنويــة أو الترتيبــات القانونيــة   -

المســجلة بهــا أو المرخــص لهــا مــن قبلهــا بســجل المســتفيدين الحقيقييــن.
ـــقة بالمســتفيدين الحقيقييــن المضّمـــنة 

ّ
 موّحـــد للمســتفيدين الحقيقييــن يتــّم بــه تجميــع المعلومــات والبيانــات والوثائــق المتعل

ّ
-  إنشــاء ســجل

بســجالت المســتفيدين الحقيقييــن الممســوكة مــن قبــل كل جهــة مختّصــة

1- إجراءات تركيز السجل االقتصادي الموحد:
يــق المختــص بمتابعــة أعمــال الســجل االقتصــادي الموحــد فــي وزارة  فــي ســبيل إنشــاء الســجل االقتصــادي الموحــد، فقــد عمــل الفر

التجــارة والصناعــة علــى مــا يلــي: 
1. التواصل مع الجهات المختصة من أجل تعيين ضباط اتصال لتركيز السجل االقتصادي الموحد على النحو التالي:

ية  - هيئة تنظيم االعمال الخير
- مركز قطر للمال  

هيئة المناطق الحرة   -
وزارة العدل   -

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا   -
وزارة التنمية االجتماعية واألسرة   -

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   -
ياضة والشباب  وزارة الر  -

وزارة الثقافة    -
وزارة الخارجية - إدارة المنظمات الدولية  -

وقد تولت جميع الجهات المذكورة تعيين ضباط اتصال والذين بلغ عددهم 15 ضابط اتصال. 

2. جمع المعلومات األساسية والمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين من الجهات المختصة بالتسجيل أو الترخيص.
3. عقد اجتماعات مع الجهات المختصة بالتسجيل أو الترخيص:

يــة بشــأن جمــع المعلومــات األساســية والمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــن المنظمــات  تــم عقــد اجتمــاع مــع هيئــة تنظيــم األعمــال الخير
غيــر الهادفــة للربــح إلنشــاء الســجل االقتصــادي الموحــد، والــذي علــى أثــره تــم تزويــد الــوزارة بأســماء الجهــات المســجلة للمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح فــي 

الدولــة والمتمثلــة فــي التالــي:
وزارة التنمية االجتماعية واألسرة.  -

ياضة والشباب.  وزارة الر  -
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.  -

هيئة مركز قطر للمال.  -
وزارة العدل.  -

وزارة الخارجية.  -

ياضــة والشــباب، بحضــور هيئــة  ولمتابعــة أعمــال إنشــاء الســجل االقتصــادي الموحــد، تــم تنســيق اجتماعــات مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة واالســرة ووزارة الر
يــة وخبــراء اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال والتمويــل اإلرهــاب لــدى وزارة التجــارة والصناعــة، حيــث تــم مناقشــة أهميــة التعــاون  تنظيــم االعمــال الخير
يــح بالمســتفيد   علــى نمــوذج التصر

ً
بيــن الجهتيــن الســتكمال إنشــاء الســجل االقتصــادي الموحــد، مــن خــالل جمــع معلومــات المســتفيدين الحقيقييــن اســتنادا

الحقيقــي الخــاص بالمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح.
ياضــة والشــباب بحضــور الجهــات المذكــورة أعــاله بنــاء علــى رغبتهــم فــي مناقشــة بعــض األمــور المتعلقــة بقانــون   كمــا كان االجتمــاع المنعقــد مــع وزارة الر
ياضيــة، لذلــك تــم االســتعانة بخبــراء اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل  الســجل االقتصــادي الموحــد، ومــدى شــمولية القــرار وتطبيقــه علــى نطــاق األنديــة الر
يــح بالمســتفيد  ياضيــة بشــأن التصر يــة فــي توضيــح الصــورة الكافيــة إلدارة الشــؤون الر األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وكذلــك مــن ممثلــي هيئــة تنظيــم األعمــال الخير
ياضــة والبــدء جمــع المعلومــات المطلوبــة  ياضيــة، وبنــاء علــى مخرجــات االجتمــاع تــم ارســال المعلومــات األساســية لألنديــة الر الحقيقــي مــن قبــل األنديــة الر

عــن المســتفيدين الحقيقييــن.

4. التغذية الراجعة وارسال المالحظات للجهات:
 للخطــوات المذكــورة أعــاله، وعنــد اكتمــال جمــع البيانــات مــن كافــة الجهــات المختصــة ، ســيكون هنــاك تصــور حــول طبيعــة المعلومــات الموجــودة 

ً
 تبعــا

فــي قواعــد البيانــات المشــتركة والفصــل بيــن المعلومــات األساســية المتاحــة للعمــوم والمعلومــات المرتبطــة بالمســتفيدين الحقيقيــن المتاحــة للســلطات 
ــادل المعلومــات تحــدده تحددهــا اإلدارة المختصــة مــع إدارة نظــم المعلومــات لضمــان  ــن نظــام معلوماتــي آمــن لتب ــدء فــي تكوي ــم الب المختصــة، ومــن ث
ية المعلومــات المحفوظــة، ممــا يضمــن فعاليــة النظــام فــي تحقيــق الغــرض الجوهــري مــن النتيجــة المباشــرة الخامســة والتــي تركــز علــى توفيــر  حمايــة وســر

يــة والترتيبــات القانونيــة وأشــكالها وخصائصهــا األساســية وتتيحهــا للســلطات المختصــة. معلومــات كافيــة حــول أنــواع األشــخاص االعتبار

إجراءات تطبيق التصريح ببيانات المستفيد الحقيقي لألشخاص المعنوية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة
فــي ســبيل تحقيــق مقتضيــات قانــون الســجل االقتصــادي الموحــد حــول التزامــات المتعلقــة بالمســتفيد الحقيقــي، فقــد تــم العمــل علــى 
يــة، ويمكــن تلخيــص هــذه  عــدة إجــراءات للحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــن الشــركات التجار

اإلجــراءات فــي النقــاط التاليــة: 

يح بالمستفيد الحقيقي:  1. تصميم نموذج التصر
يــح بالمســتفيد  فــي البدايــة ولتســهيل عمليــة جمــع معلومــات المســتفيد الحقيقــي مــن المنشــآت االقتصاديــة، فقــد تــم تصميــم نمــوذج التصر  
 لمــا تقتضيــه الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الســجل االقتصــادي الموحــد الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2020، وذلــك 

ً
الحقيقــي وفقــا

بالتنســيق مــع خبــراء اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، والــذي تــم اعتمــاد نشــره علــى موقــع وزارة التجــارة والصناعــة 
)بوابــة المســتثمر( وذلــك فــي الربــع األول مــن العــام 2021. 

يح بالمستفيد الحقيقي:  2. إصدار خدمة تقديم معاملة التصر
كإجــراء مــن أهــم اإلجــراءات لجمــع المعلومــات حــول المســتفيد الحقيقــي، فقــد تــم التنســيق مــع إدارة نظــم المعلومــات إلنشــاء صفحــة لتقديــم   
يــح وكمــا تشــمل  يــح بالمســتفيد الحقيقــي علــى موقــع الــوزارة فــي الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة للمســتثمر، تحتــوي علــى نمــوذج التصر التصر
البوابــة الخاصــة بتقديــم الطلــب علــى إقــرار فــي نهايــة تقديــم الطلــب متعلقــة بصحــة كافــة المعلومــات والمســتندات إن وجــدت، ثــم يتــم ارســال 

يــح بالمســتفيد الحقيقــي مــع رقــم المعاملــة. رســالة نصيــة لمقــدم الطلــب تفيــد بإتمــام عمليــة التصر

3. التوعية والحمالت اإلعالنية: 
يــق المختــص علــى نشــر الوعــي حــول المســتفيد الحقيقــي مــن خــالل المنشــورات  مــن أجــل تســهيل عمليــة جمــع المعلومــات فقــد حــرص الفر  
اإلعالنيــة واألدلــة اإلرشــادية، كمــا حــرص علــى التحديــث علــى بوابــة قطــر لالســتثمار )اســتثمر فــي قطــر( بإضافــة إجــراءات المســتفيد الحقيقــي، 
يــح بالمســتفيد الحقيقــي، أعــدت وزارة التجــارة والصناعــة حملــة إعالنيــة واســعة تمثلــت  وفيمــا يخــص اإلجــراءات الجديــدة المتمثلــة فــي طلــب التصر
يــة  فــي نشــر الملصقــات االعالنيــة ))poster علــى موقــع الــوزارة ومواقــع التواصــل االجتماعــي، كمــا تــم ارســال الرســائل النصيــة للشــركات التجار
يــح بالمســتفيد  يــح بالمســتفيد الحقيقــي مــن خــالل التنســيق مــع مركــز االتصــال الحكومــي للحــث علــى تقديــم التصر للحــث علــى تقديــم معاملــة التصر

الحقيقــي وتقديــم اإلجابــة حــول االستفســارات المتعلقــة بالمســتفيد الحقيقــي.
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التدريب والتطوير:  .4
يــق  يبيــة ألعضــاء الفر يــل لعــام 2021، فقــد تــم تنظيــم ورش تدر يــخ 18 ابر يــح بالمســتفيد الحقيقــي والــذي تقــرر منــذ تار عنــد بدايــة تلقــي طلبــات التصر  
يــة  يــب موظفــي إدارة النافــذة الواحــدة وإدارة التســجيل والتراخيــص التجار المكلــف بمتابعــة أعمــال الســجل االقتصــادي الموحــد، باإلضافــة إلــى تدر
يــة المصرحــة والقــدرة علــى  يفهــم حــول مفهــوم المســتفيد الحقيقــي، ليكــون لديهــم القــدرة علــى تلقــي استفســارات مــن الشــركات التجار لتعر

متابعــة جمــع البيانــات بالشــكل الصحيــح.
يبيــة التــي تــم تنظيمهــا خــالل ســنة 2021 لفائــدة موظفــي الــوزارة و الجهــات المختصــة حــول المســتفيد الحقيقــي  و يحوصــل الجــدول التالــي الــدورات التدر

ومقتضيات القانون رقم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل االقتصادي الموحد :

مقترح إنشاء معاملة االستثناء من واجب التصريح بالمستفيد الحقيقي:
 مــن أجــل تحقيــق مقتضيــات المــادة )1/ البنــد 7( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2020 بالالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )1( 
يــح بالمســتفيد الحقيقــي المنشــآت  لســنة 2020 بشــأن الســجل االقتصــادي الموحــد والتــي نصــت علــى أنــه يســتثنى مــن واجــب التصر

االقتصاديــة التاليــة:
أ- شــركة مدرجــة فــي األســواق الماليــة )البورصــة( وتخضــع لمتطلبــات إفصــاح تضمــن التحقــق مــن المســتفيد الحقيقــي بشــفافية كافيــة أو شــركة تابعــة 

لهــا تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا.
ب- شركة تملكها الدولة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة بالكامل أو تملك حصة ملكية مسيطرة فيها.

يــح بالمســتفيد الحقيقــي، وتمثلــت إجــراءات تنفيــذ هــذه  تــم العمــل علــى  إنشــاء معاملــة خاصــة لتقديــم طلــب االســتثناء مــن واجــب التصر
المعاملــة فــي التالــي: 

يح بالمستفيد الحقيقي. ية المستثناة من واجب التصر : وضع تصنيف لنوع الكيانات القانونية والشركات التجار
ً
أوال

يــح بالمســتفيد الحقيقــي، وقــد تــم صياغــة التعميــم  : إنشــاء تعميــم داخلــي بشــأن اســتثناء بعــض المنشــآت االقتصاديــة مــن واجــب التصر
ً
ثانيــا

 وعرضــه علــى الخبــراء مــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب إلبــداء مرئياتهــم لحيــن اعتمــاد المســودة 
ً
مبدئيــا

 لــدى اإلدارات المعنيــة بعــد موافقــة ســعادة وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون 
ً
مــع إدارة الشــؤون القانونيــة، وتعميمــه داخليــا

التجــارة.
يح بالمستفيد الحقيقي. : عمل مذكرة بمبررات إصدار تعميم بشأن االستثناء من واجب التصر

ً
ثالثا

: وضع مخطط اإلجراءات المبدئية لتقديم طلب االستثناء، مع اعتماد كافة المستندات الخاصة بالمعاملة.
ً
رابعا
 

عدد المشاركينالجهة المقدمةالتاريخالدورة

 ورشة عمل لموظفي
 خدمة العمالء بإدارة التسجيل

ية بشأن  والتراخيص التجار
 الحصول على المعلومات
 المطلوبة عن المستفيد

الحقيقي

 (9)وزارة التجارة والصناعة29 مارس 2021

 ورشة عمل لموظفي
 النافذة الواحدة بشأن

 السجل االقتصادي الموحد
 والمعلومات المطلوبة عن

المستفيد الحقيقي

(32)وزارة التجارة والصناعة29 مارس 2021

 السجل االقتصادي الموحد
اكاديمية قطر للمال واالعمال24 - 25 مايو 2021(المجموعة األولى)

(QFBA)(17)

 السجل االقتصادي الموحد
اكاديمية قطر للمال واالعمال31 - 1 مايو 2021(المجموعة الثانية)

(QFBA)(30)
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المحور السادس: تطبيق منظومة الجزاءات المالية المستهدفة   

الماليــة  العقوبــات  تطبيــق  يخــص  فيمــا  اتصــال  قنــوات  اإلرهــاب  لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  مــع  بالتعــاون  والصناعــة  التجــارة  وزارة  أنشــأت 
المســتهدفة مــن القــرارات االمميــة الصــادرة مــن مجلــس االمــن والقــرارات المحليــة الصــادرة مــن النائــب العــام وذلــك بشــأن إدراج أشــخاص 

وكيانــات إرهابيــة علــى قائمــة العقوبــات بقســميها األممــي والمحلــي.

وللغــرض تــم تعييــن ضابطــي اتصــال مــن وزارة التجــارة والصناعــة مكلفيــن باالتصــال والتنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلرهــاب فــي كل 
مــا يتعلــق بتنفيــذ الجــزاءات الماليــة المســتهدفة.

يــق عمــل الجــزاءات الماليــة المســتهدفة بقســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى تنفيــذ المتطلبــات  ويعمــل فر   
القانونيــة المحمولــة علــى وزارة التجــارة والصناعــة لتنفيــذ الجــزاءات الماليــة المســتهدفة بوصفهــا مــن جهــة أولــى، جهــة رقابيــة علــى 
األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة وبوصفهــا مــن جهــة ثانيــة، الجهــة الماســكة للســجل التجــاري والــذي يضمــن جميــع المعلومــات 

الدولــة. فــي  اقتصاديــة  أنشــطة  فــي مزاولــة  يرغبــون  الذيــن  المعنويــة  األفــراد واألشــخاص  عــن  األساســية 

و طبقــا ألحــكام قانــون مكافحــة اإلرهــاب و قــرار النائــب العــام رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن تنظيــم آليــات تنفيــذ الجــزاءات الماليــة   
المســتهدفة المتصلــة بمنــع تمويــل اإلرهــاب ومنــع تمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وفقــا لقانونــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب، و مكافحــة االرهــاب، وتطبيقــا لقــرارات مجلــس األمــن التابــع لمنظمــة األمــم المتحــدة وقــرار النائــب العــام رقــم )59( لســنة 2020 
بإصــدار وثيقــة المبــادئ التوجيهيــة لفاعليــة تطبيــق منظومــة العقوبــات الماليــة المســتهدفة فــي الدولــة ، يتولــى قســم مكافحــة غســل 

األمــوال و تمويــل اإلرهــاب علــى األخــص القيــام بمــا يلــي : 
1. االشتراك في خدمة RSS Feed على الموقع اإللكتروني للجنة، بما يتيح له:

- العلــم بمختلــف اإلشــعارات واإلخطــارات ذات الصلــة بقــرارات الجهــة األمميــة المختصــة )قائمــة مجلــس األمــن( فــور تعميمهــا علــى الموقــع 
المذكــور.

- العلــم بمختلــف قــرارات اإلدراج والتجميــد وشــطب األســماء مــن قائمــة العقوبــات وإلغــاء التجميــد فــور تعميمهــا علــى الموقــع المذكــور، ومــن 
يمــة ومقدمــي  يــة المعنيــة بالــوزارة ومدققــي الحســابات وتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر ثــم المبــادرة بتعميمهــا علــى الوحــدات االدار

يــد اإللكترونــي والفاكــس. يقــة البر خدمــات الصناديــق االســتئمانية والشــركات بطر
يــد االلكترونــي بشــأن قــرارات اإلدراج والتجميــد أو شــطب االســم مــن قائمــة العقوبــات ورفــع التجميــد وتأميــن  2. تلقــي اإلشــعارات عبــر البر

ــة العكســية. ــذ ونحــو ذلــك مــن أوجــه التغذي ــة بالتنفي ــة العكســية، كإخطــار اللجن التغذي
3.  تلقــي نتائــج عمليــة فحــص األســماء بالنســبة لألشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن المســجلة أو المرخــص لهــا مــن قبــل الــوزارة 
يــة بالــوزارة  لتمكينهــا عنــد  النظــر فــي طلــب الترخيــص أو التســجيل أو طلــب تجديدهمــا، مــن التحقــق مــن  والتنســيق مــع  كافــة الوحــدات اإلدار
هويــة طالــب التســجيل والمســاهمين فــي الشــخص المعنــوي الطالــب وإدارتــه الرئيســية والمســتفيدين الحقيقييــن، ومــن منــع األشــخاص والكيانــات 
المدرجــة علــى قائمــة العقوبــات مــن التســجيل أو الترخيــص أو حيــازة حصــة فــي الشــخص المعنــوي الطالــب، أو القيــام بــأي مــن أعمــال اإلدارة فيــه 

و إبــالغ كل مــن النائــب العــام و اللجنــة باإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا.
يــر أخــرى يطلبهــا  يــة وأيــة أمــور قــد تطــرأ أو تســتجد علــى الحــاالت المدرجــة علــى قائمــة العقوبــات، وأيــة تقار يــر الدور 4. تلقــى التقار

مــن المعنييــن بالتنفيــذ بالــوزارة.
يمــة ومقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية  5. مراقبــة ومتابعــة تقيــد مدققــي الحســابات وتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
والشــركات بمتطلبــات تطبيــق الجــزاءات الماليــة المســتهدفة ذات الصلــة بمكافحــة اإلرهــاب وتمويلــه ومنــع تمويــل انتشــار أســلحة 
الدمــار الشــامل، والتأكــد مــن التزامهــا بهــا، واتخــاذ التدابيــر الوقائيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون المنظــم لمكافحــة غســل األمــوال 

وتمويــل اإلرهــاب.
ــة المنصــوص عليهــا بالمــادة 44 مــن القانــون عــدد )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة  ــة والمالي ي 6. تطبيــق الجــزاءات اإلدار
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، مــا لــم ينــص قانــون آخــر علــى جــزاءات أشــد، فــي حــال مخالفــة المعنييــن بالتنفيــذ مــن األعمــال 
والمهــن غيــر الماليــة المحــددة لمتطلبــات تطبيــق الجــزاءات الماليــة المســتهدفة ذات الصلــة بمكافحــة اإلرهــاب وتمويلــه ومنــع 

تمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل.
يمــة ومقدمــي خدمــات الصناديــق  7. إصــدار التعليمــات والتعاميــم لمدققــي الحســابات وتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
اإلســتئمانية والشــركات بشــأن تنفيــذ قــرارات اإلدراج وإلغائهــا واآلثــار المترتبــة علــى ذلــك. وللغــرض تــم اصــدار التعاميــم التاليــة ونشــرها 
علــى الموقــع االلكترونــي لقســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي النافــذة المخصصــة للجــزاءات الماليــة المســتهدفة: 

تعميــم رقــم )6( لســنة 2020 بشــأن الــدول عاليــة المخاطــر التــي تدعــو مجموعــة العمــل المالــي الــى اتخــاذ إجــراءات بشــأنها والــدول الخاضعــة   -
لرقابــة مكثفــة.

تعميم رقم )6( لسنة 2021 الى المعنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة والصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة.  -
تعميــم رقــم )3( لســنة 2022 بشــأن التســجيل ببرنامــج اإلشــعار اإللكترونــي )RSS Feed( والتغذيــة العكســية لتنفيــذ قــرار اإلدراج علــى قائمــة   -

ــات والتجميــد. مجلــس األمــن علــى قائمــة العقوب
يمــة ومقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية  8. اعــداد مشــروع دليــل مدققــي الحســابات وتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر
والشــركات بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب لتطبيــق التدابيــر الوقائيــة والجــزاءات الماليــة المســتهدفة المتصلــة 
بمنــع تمويــل اإلرهــاب ومنــع تمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وذلــك بالتعــاون مــع وزارة العــدل )فــي انتظــار االعتمــاد مــن اللجنــة 

الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب(.
تزويد اللجنة بما تطلبه من معلومات ومستندات داعمة في إطار إعداد اللجنة لـــ:  .9

ملــف اقتــراح إدراج شــخص أو كيــان علــى قائمــة العقوبــات أو ملــف اقتــراح إدراج شــخص أو كيــان الــوارد مــن دولــة أجنبيــة خــالل أســبوع واحــد مــن   -
يــخ تبليــغ القســم بطلــب اللجنــة   . تار

ملف اقتراح إدراج شخص أو كيان على قائمة مجلس األمن أو على قوائم الدول األجنبية .  -
ملــف اقتــراح إلغــاء إدراج أســماء أشــخاص أو كيانــات مدرجيــن علــى قائمــة مجلــس األمــن )انتفــاء األســباب المعقولــة واألســس المنطقيــة لــإلدراج   -

– وفــاة الشــخص الطبيعــي – األشــخاص المعنويــة التــي يــراد تصفيتهــا(.
يــر كتابيــة عــن كل  يــة لمتابعــة ســير تنفيــذ وثيقــة المبــادئ التوجيهيــة وتنســيق العمــل وإعــداد تقار 10. حضــور االجتماعــات الدور

عقــد تنفيــذا لتلــك الوثيقــة.
ُ
االجتماعــات التنســيقية التــي ت

ية المكلفــة بتطبيــق منظومــة الجــزاءات  يبيــة التــي تهــدف إلــى االرتقــاء بمســتوى الكــوادر البشــر 11. إعــداد وتنفيــذ الــدورات التدر
الماليــة المســتهدفة.

ويعمــل قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بصفــة مســتمرة علــى متابعــة تنفيــذ الجهــات الخاضعــة للتعاميــم   
الصــادرة عنــه ويتــم التركيــز فــي أعمــال الرقابــة المكتبيــة والميدانيــة بصفــة خاصــة علــى التزامهــم بتطبيــق الجــزاءات الماليــة المســتهدفة وتــم 

.RSS Feed االلكترونــي االشــعار  تلقــي  بالتســجيل فــي خدمــة  يلتزمــوا  لــم  الذيــن  بالتنفيــذ  المعنييــن  اإلنــذار علــى  جــزاء  تســليط 

  - المادة 7 -  ج والمادة 17 – ج  من قرار النائب العام رقم )1( لسنة 2020.

  - المادة 16  من قرار النائب العام رقم )1( لسنة 2020 والبند 9 – أ  - ب  من وثيقة المبادئ التوجيهية.
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ــة علــى  ــوزارة المســاعد لشــؤون التجــارة بالمصادقــة علــى إطــار اإلشــراف والرقاب ــل ال صــدر فــي شــهر أغســطس مــن ســنة 2020 قــرار وكي
األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضعــة لرقابــة وزارة التجــارة والصناعــة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والــذي 
ضبــط المبــادئ واإلجــراءات واألســاليب المعتمــدة مــن قبــل قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب فــي ممارســة مهامــه الرقابيــة 

علــى الجهــات الخاضعــة. 

وقــد حــدد إطــار اإلشــراف والرقابــة أهــم المبــادئ والمنهجيــة المعتمــدة واألدوات الخاصــة بالــوزارة مــن أجــل الرقابــة واإلشــراف علــى التــزام 
الجهــات الخاضعــة بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، ووضــع إطــار واضــح لعمــل قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب مــن خــالل تحديــد منهجيــة تتعلــق بمــا يلــي:

يــق إخضــاع كل منهــا إلــى اإلشــراف 	  تحديــد ومراقبــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والحــد مــن مخاطرهــا فــي الجهــات الخاضعــة )عــن طر
الفــردي كل علــى حــدة( و/أو القطاعــات المعنيــة. 

تنفيــذ عمليــات رقابــة وتفتيــش منتظمــة )ميدانيــة ومكتبيــة( للجهــات الخاضعــة لمراجعــة مــدى التزامهــم بأحــدث متطلبــات مكافحــة غســل األمــوال 	 
وتمويــل اإلرهــاب المحــددة مــن قبــل الــوزارة.

رفع قدرات موظفي قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب باألدوات الرقابية المستخدمة لإلشراف والرقابة على الجهات الخاضعة.	 

وتضمــن إطــار اإلشــراف والرقابــة منهجيــة مفصلــة حــول كيفيــة تحديــد التقييــم القطاعــي للمخاطــر وتقييــم مخاطــر الجهــات الخاضعــة ومــن 
ثمــة تصميــم الرقابــة طبقــا لدرجــة مخاطــر الجهــات الخاضعــة.  

كمــا حــدد نفــس اإلطــار أدوات اإلشــراف والرقابــة المتاحــة لقســم مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب للتأكــد مــن التــزام الجهــات 
الخاضعــة بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب والمتمثلــة أساســا فــي الرقابــة المكتبيــة والرقابــة الميدانيــة ونــص علــى 
اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن قبــل موظفــي القســم فــي ممارســة أعمــال الرقابــة وعنــد تطبيــق االجــراءات التصحيحيــة والجــزاءات الماليــة 

يــة. واالدار

وقــد تــم ارفــاق إطــار اإلشــراف والرقابــة بمســتندات توضيحيــة مفصلــة إلجــراءات الرقابــة المكتبيــة والرقابــة الميدانيــة وتطبيــق االجــراءات 
يــة واجــراءات فحــص أســماء الكيانــات التــي تســجل بــوزارة التجــارة والصناعــة باإلضافــة إلــى دليــل توضيحــي  التصحيحيــة والجــزاءات الماليــة واالدار

لموظفــي القســم حــول كيفيــة تطبيــق االدوات الــواردة بإطــار اإلشــراف والرقابــة

يارات الميدانية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة إحصائيات الز

تبعا إلعداد إطار اإلشراف والرقابة المذكور أعمال وتدعيم فريق عمل الرقابة الميدانية بعدد 9 مفتشين جدد تخصصات مختلفة   
يمــة، والتقييــم مبدئــي لمخاطــر مدققــي  )قانــون / محاســبين / إدارة أعمــال(، وبنــاء علــى مخرجــات تقييــم مخاطــر تجــار المعــادن الثمينــة او األحجــار الكر
الحســابات ومقدمــي خدمــات الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات، تــم وضــع خطــة تفتيــش لســنة 2020/ 2021 اســتهدفت أساســا الجهــات عاليــة 

المخاطــر.

وقد أسفرت هذه الحمالت التفتيشية منذ أواخر 2020 حتى ديسمبر 2021 الى النتائج التالية:

يــارات التفتيشــية الميدانيــة ومــا تــم رصــده مــن أوجــه قصــور ووضــع خطــط تصحيحيــة ومتابعــة تنفيــذ تلــك الخطــط مــن قبــل الجهــة الرقابيــة،  وبنــاء علــى الز
يمكــن تقديــم االســتنتاجات التاليــة.

أوال: قطاع مدققي الحسابات
 أظهــرت نتائــج الجولــة الثانيــة مــن أعمــال الرقابــة الميدانيــة علــى الجهــات الخاضعــة أن لمدققــي الحســابات فهمــا جيــدا اللتزاماتهــم 
بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ويعملــون بشــكل مســتمر علــى فهــم وتحديــد مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب الخاصــة بمكاتبهــم / شــركاتهم وبالخصــوص مخاطــر العمــالء، مخاطــر دوائــر االختصــاص ومخاطــر قنــوات التســليم. 
رصــدت بعــض شــركات تدقيــق الحســابات ضمــن تقييمهــا لمخاطــر أعمالهــا مخاطــر تتعلــق بالعمــالء غيــر المقيميــن والعمــالء مــن الشــركات 
تتــم وجهــا لوجــه والعمــالء أو  التــي ال  النقــد وبالمعامــالت  يتــم فيهــا اســتعمال  التــي  الجنســيات وبالمعامــالت  الكبــرى متعــددة 

المعامــالت التــي يكــون مصدرهــا دول عاليــة المخاطــر.

وتتمثــل أهــم أوجــه القصــور المرصــودة العامــة إثــر أعمــال الرقابــة المكتبيــة والميدانيــة لمدققــي الحســابات )باســتثناء بعــض المكاتــب أو 
الشــركات وخاصــة المكاتــب العالميــة التــي أظهــرت مســتوى جيــد لاللتــزام( فيمــا يلــي: 

- عدم التزام كامل مدققي الحسابات بواجب تقييم مخاطر األعمال.
- السياسات المطبقة ال تغطي بالقدر الكافي كل متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يب التدريب الوافي للموظفين. - عدم تدر
ير المراجعة المستقلة. - عدم اجراء تقر

- عدم االلتزام بتنفيذ منظومة الجزاءات المالية المستهدفة. 

ثانيا: قطاع تجار المعادن الثمينة او األحجار الكريمة وقطاع مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات
يمــة فهمــا متوســط اللتزاماتهــم بمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال   أظهــرت نتائــج التفتيــش أن لتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر

وتمويــل اإلرهــاب )باســتثناء بعــض الشــركات الكبــرى(.
يمــة وقطــاع مقدمــي خدمــات  وتتمثــل أهــم أوجــه القصــور األكثــر شــيوعا التــي تــم رصدهــا لقطــاع تجــار المعــادن الثمينــة او األحجــار الكر

الصناديــق اإلســتئمانية والشــركات فيمــا يلــي:
غياب سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مناسبة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى معظم الجهات.  -

-  عدم تعيين مسؤول التزام ونائبه.
ير تقييم سنوي لمسؤول االلتزام او مراجعة مستقلة. ال يوجد لتقر  -

-  ال توجد إجراءات مناسبة للفحص عن خلفية األشخاص المؤهلين عند توظيف.
عدم وجود تدريب كاف للموظفين في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  -

قصور في تطبيق تدابير العناية الواجبة وتحديد المستفيد الحقيقي واألشخاص السياسيين وحفظ السجالت.  -
عدم تطبيق العقوبات المالية المستهدفة  -

و اســتنادا إلــى مــا تضمنــه قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب عــدد )20( لســنة 2019 و الئحتــه التنفيذيــة و قواعــد االلتزامــات 
 
ً
يــر التجــارة و الصناعــة رقــم )48( لســنة 2020 مــن وجــوب تنفيــذ الرقابــة علــى الجهــات الخاضعــة وفقــا الصــادرة عــن الــوزارة بموجــب قــرار وز
يــة وكثافــة الرقابــة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بنــاء علــى فهمهــا  لدرجــة المخاطــر بمــا فــي ذلــك تحديــد دور
 Institutional Risk لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، يعمــل القســم حاليــا علــى االنتهــاء مــن تصنيــف كافــة الجهــات الخاضعــة

Assessment   والــذي علــى أساســه ســيتم ضبــط خطــة ســنوية للتفتيــش طبــق المنهــج القائــم علــى المخاطــر لعــام 2023-2022.

ياراتالقطاعم يارةعدد الز  نتائج الز
المخالفاتالتصحيحية

 تجار المعادن الثمينة او األحجار1
يمة 12411829الكر

-4117مدققي الحسابات القانونيين2

 مقدمي خدمات الصناديق3
-2015االستئمانية والشركات

18615029المجموع
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المحور الثامن: تطوير الموقع االلكتروني لوزارة التجارة والصناعة  

1.  تحديث صفحة بوابة المستثمر: 

ــراء مكافحــة غســل  ــل االرهــاب بمســاعدة خب ــار 1، عمــل قســم مكافحــة غســل األمــوال وتموي ــزام الفنــي بالتوصيــة 24 المعي لتحقيــق االلت
 https://invest.gov.qa/ar )األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى إعــداد مشــروع متكامــل لتحديــث صفحــة بوابــة المســتثمر )اســتثمر فــي قطــر
يــة وتخصيــص نافــذة لــكل القوانيــن والقــرارات المنظمــة  وذلــك إلضافــة وصــف واضــح إلجــراءات تأســيس كل شــكل مــن أشــكال الشــركات التجار
يــة والعربيــة. يــة وذلــك باللغتيــن االنجليز يــح بالمســتفيد الحقيقــي كإجــراء وجوبــي لتأســيس الشــركات التجار يــة مــع اضافــة التصر للشــركات التجار

وقــد تــم العمــل أيضــا علــى إجــراء التعديــالت الالزمــة علــى نمــاذج القيــد بالســجل التجــاري فــي ظــل المتطلبــات الجديــدة الــواردة بمشــروع قــرار 
يــة وذلــك  يــر التجــارة والصناعــة رقــم )2( لســنة 2022 بتحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المتعلقــة بالشــركات التجار وز

يــة وإدراجهــا بالصفحــة الجديــدة لبوابــة المســتثمر. يــح بالمســتفيد الحقيقــي بالنســبة للشــركات التجار باإلضافــة إلــى إعــداد نمــوذج التصر

:»Business map« 2. تطوير الصفحة اإللكترونية الخاصة بخارطة االعمال

قامــت وزارة التجــارة والصناعــة بتطويــر الصفحــة االلكترونيــة الخاصــة بخارطــة األعمــال https://businessmap.moci.gov.qa/ التــي تضــم 
يــر التجــارة والصناعــة  كل الشــركات والكيانــات االخــرى المؤسســة بالــوزارة إلضافــة المعلومــات األساســية المنصــوص عليهــا بمشــروع قــرار وز
يــة بمــا يســمح بإتاحتهــا للجمهــور وتغطيــة متطلبــات  بتحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب المتعلقــة بالشــركات التجار

المعيــار3 مــن التوصيــة 24 مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي.
 

تيــح لهــم االطــالع علــى 
ُ
و قــد طــورت الــوزارة صفحــة خارطــة األعمــال أيضــا لتقديــم عــدة خدمــات عبــر قاعــدة بيانــات واســعة للمســتخدمين ت

ــة المتواجــدة فــي منطقــة محــددة،  ي ــر خدمــة البحــث عــن المنشــآت التجار ــر توفي ية لمختلــف مناطــق الدولــة، وذلــك عب ــزات االســتثمار الممي
 عــن توفيــر بيانــات إحصائيــة حــول عــدد التراخيــص 

ً
، فضــال

ً
يــة األكثــر اســتخداما يــة المتوفــرة واألنشــطة التجار واالطــالع علــى مختلــف األنشــطة التجار

يــة الجديــدة واألخــرى الُملغــاة، وأحــدث المنشــآت  يــع الســكاني لــكل ترخيــص تجــاري، والتراخيــص التجار يــة الُمســجلة فــي كل بلديــة، والتوز التجار
.
ً
يبــا  علــى تدشــين الصفحــة للجمهــور قر

ً
يــا  أن العمــل مــا زال جار

ً
يــة المســجلة فــي الدولــة. علمــا التجار

يبا  وقد تم اإلعالن في مواقع التواصل االجتماعي للوزارة على انطالق صفحة خارطة األعمال قر

3. تطوير صفحة قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:

ــل اإلرهــاب وضمنــت الصفحــة مجموعــة مــن  ــر صفحــة خاصــة بقســم مكافحــة غســل األمــوال وتموي قامــت وزارة التجــارة والصناعــة بتطوي
المعلومــات والمعطيــات الهامــة مــن بينهــا:

- اإلطار القانوني الدولي والوطني.
- المعلومات الخاصة بالجهات الخاضعة للرقابة.

- الجزاءات المالية المستهدفة.
- كيفية اإلبالغ عن المعامالت المالية المشبوهة.

- المستفيد الحقيقي.
- الدول عالية المخاطر.

- األسئلة الشائعة 
ير - التقار

يعات والتعاميــم واألدلــة اإلرشــادية علــى الموقــع االلكترونــي لقســم مكافحــة غســل  هــذا وقــد تــم تحميــل جميــع النصــوص الدوليــة والتشــر
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لتيســير النفــاذ اليهــا مــن قبــل الجهــات الخاضعــة. 
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المحور التاسع: تطوير النظم المعلوماتية واالحصائيات

1. تطوير نظام االحصائيات قناص:
يــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب )قنــاص( بالتنســيق مــع مصــرف قطــر  يعتبــر نظــام تقييــم وإحصائيــات الشــبكة الوطنيــة القطر

يــة لجمــع البيانــات. المركــزي واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب منصــة مركز
يــق عمــل بقســم مكافحــة غســل  ــات الدقيقــة الالزمــة للبرنامــج، تــم تكليــف فر ــات واإلحصائي ــة الوطنيــة مــن رفــع البيان ــة احتياجــات اللجن ولتلبي

ــل اإلرهــاب ليعمــل عليهــا فيمــا يلــي: األمــوال وتموي
- تشغيل وإدارة ومتابعة وتطوير وحفظ نظام المعلومات والبيانات الالزمة ألنشطة القسم.

ــات وتحديثهــا بشــكل  ــات المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي مجــال اختصاصــات الــوزارة إلنشــاء قاعــدة بيان - جمــع وتصنيــف البيان
دوري.

ية إلعداد التقييمين الوطني والقطاعي للمخاطر وتزويد اللجنة وغيرها من السلط المختصة بها عند الطلب. -   مسك اإلحصائيات الضرور
ــات مــن الناحيتيــن الكميــة والنوعيــة قصــد توجيــه نشــاط التفتيــش والمســاهمة فــي إعــداد الخطــة الســنوية للرقابــة والتفتيــش وضبــط  - تحليــل اإلحصائي

األولويــات اإلســتراتيجية لعمــل القســم.
ية مطلقــة وضمــن المــدد  ينهــا ونقلهــا بشــكل آمــن ومتســق وصالــح وبســر وقــد تــم وضــع سياســة أمــن المعلومــات تضمــن حمايــة البيانــات وتخز

الربــع ســنوية. المحــددة 

2. تطوير نظام آلي لفحص األسماء:
ية وإصــدار التراخيــص  يــة واالســتثمار تختــص وزارة التجــارة والصناعــة باإلشــراف علــى النشــاط التجــاري والصناعــي وقيــد وتســجيل المنشــآت التجار
الالزمــة لممارســة نشــاطها. ويقتضــي حســن أداء الــوزارة لمهامهــا مراقبــة األشــخاص المعنويــة المنشــأة أو التــي ســيتم انشــاؤها والتحقــق 
يهــا والمخوليــن بالتوقيــع والمســتفيدين الحقيقيــن منهــا علــى قوائــم  مــن عــدم ورود أســماء مؤسســيها والمســاهمين فيهــا ومدير

العقوبــات الوطنيــة والدوليــة.

وخــالل ســنة ،2020 ركــزت وزارة التجــارة والصناعــة نظــام فحــص األســماء وتصنيــف المخاطــر )SAS( “case management system« وهــو 
ــات وهــي فحــص األســماء، تدقيــق دوري، تصنيــف  يــق الويــب ويشــتمل علــى أربــع مكون برنامــج متطــور وســهل االســتخدام يعمــل عــن طر
يــر ويمنــح للــوزارة مرونــة أكبــر فــي مراقبــة األنشــطة التــي تمارســها والقيــام بتصنيــف مخاطــر الكيانــات القانونيــة فــي بيئــة آليــة،  المخاطــر والتقار
يــة المرتبطــة بتطبيــق BSS والتأكــد مــن عــدم ورود أســمائهم علــى قوائــم  ذلــك باإلضافــة إلــى إمكانيــة التحــري عــن هويــة األشــخاص االعتبار

العقوبــات األمميــة والوطنيــة.
وعمــل قســم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب خــالل ســنة 2021 وبالتنســيق المســتمر مــع إدارة نظــم المعلومــات والشــركة 
المنفــذة لبرنامــج SAS علــى تطويــر نظــام الفحــص اآللــي لألســماء إلضافــة خاصيــة جديــدة بــه تمكــن مــن تصنيــف مخاطــر الجهــات الخاضعــة بنــاء 

علــى ادخــال مخرجــات نتائــج الرقابــة المكتبيــة والميدانيــة بالنظــام.
وكانت آخر مخرجات االجتماعات مع إدارة نظم المعلومات والشركة المنفذة لبرنامج SAS هي:

1( االتفــاق مــع إدارة نظــم المعلومــات علــى مخطــط ســير العمليــة التفتيشــية الميدانيــة بخصــوص جدولــة االعمــال التفتيشــية الميدانيــة، 
.pdf الــى 

ً
يــق باإلضافــة التحميــل قائمــة التحقــق الخاصــة بعمليــة التفتيــش يدويــا ووضــع 12 نقطــة المهمــة يتــم تعبئتهــا عــن طر

a. ملتزم )ال يوجد أوجه قصور(
b. ملتزم إلى حد كبير )توجد جوانب قصور ضئيلة(

c. ملتزم جزئيا )توجد جوانب قصور متوسطة(
d. غير ملتزم )توجد جوانب قصور كبيرة(

e. ال ينطبق )عندما ال ينطبق أحد المتطلبات، بسبب الخصائص الهيكلية أو القانونية أو المؤسسية للجهة الخاضعة(.

ــر تصحيحيــة ومخالفــات  ــر وتدابي 2( ربــط برنامــج )SAS( بنظــام التفتيــش لعكــس مخرجــات العمليــات الرقابيــة والتفتيــش مــن تقييــم للمعايي
علــى شــكل درجــات وأوزان مختلفــة بغــرض تغذيــة وتحديــث مصفوفــة تقييــم المخاطــر الموجــودة ببرنامــج )SAS( بشــكل متواصــل.

3( تخصيــص بنــد عمــل لتطويــر عــدد مــن الســيناريوهات وعوامــل المخاطــر اإلضافيــة )ضعــف األعــداد المتوفــرة حاليــا( تكــون مرتبطــة ببيانــات 
المســتفيد الحقيقــي أو أي بيانــات يتــم اســتخراجها مــن أنظمــة أخــرى.

المقترحات والتوصيات

فضــال عــن ضــرورة تنفيــذ كافــة بنــود خطــة عمــل وزارة التجــارة والصناعــة التــي صادقــت عليهــا اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال 
يــس الشــفافية ومعاضــدة الجهــود الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل  وتمويــل اإلرهــاب، فــإن االرتقــاء بــأداء الــوزارة فــي مجــال تكر

ــر مــن خــالل مــا يلــي: يــد الدعــم والتطوي االرهــاب يقتضــي مز

ية والماديــة الكافيــة للقيــم بالمهــام المنوطــة بعهدتــه بموجــب القانــون رقــم 1  - إنشــاء قســم الســجل االقتصــادي الموحــد ودعمــه بالمــوارد البشــر
لســنة 2020 بشــأن الســجل االقتصــادي الموحــد. 

- تخصيــص االعتمــادات الماليــة الالزمــة ضمــن ميزانيــة الــوزارة لســنة 2022 إلنشــاء النظــام المعلوماتــي الــذي ســيمكن مــن ربــط اإلدارة المختصــة بالســجل 
االقتصــادي الموحــد بكافــة الجهــات المختصــة بالتســجيل والترخيــص فــي الدولــة.

- القيام بالدراسات المستوجبة لتحديد الرقم االقتصادي الموحد.
- توفيــق أوضــاع الســجالت الممســوكة بالــوزارة )الســجل التجــاري وســجل مدققــي الحســابات( وفقــا ألحــكام القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن 

الســجل االقتصــادي الموحــد.
ــل اإلرهــاب مــن خــالل انتــداب العــدد الكافــي مــن الموظفيــن فــي االختصاصــات التــي  ية لقســم مكافحــة غســل األمــوال وتموي - دعــم المــوارد البشــر

يحتاجهــا طبقــا لتنظيمــه الهيكلــي.
يــة والنافــذة الواحــدة بعــدد كاف مــن الموظفيــن لتنفيــذ االجــراءات المتعلقــة بالحصــول علــى المعلومــات  - دعــم ادارة التســجيل والتراخيــص التجار
يــة القيــد بالســجل التجــاري أو تعديلــه أو تجديــده. المطلوبــة مــن المســتفيدين الحقيقييــن وتضمينهــا بســجل خــاص وذلــك عنــد طلــب الشــركات التجار
يــة لالرتقــاء بــأداء االدارات المعنيــة بالــوزارة بالنظــر إلــى أهميــة االحتياجــات )مكاتــب، تجهيــزات إعالميــة، برامــج حديثــة  - تخصيــص المــوارد الماليــة الضرور

ومتطــورة، مراجــع متخصصــة، إلــخ...(.
- توظيف خبراء في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب قصد االستفادة من تكوينهم ومعارفهم في تحسين أداء الوزارة.

يز المهارات. يبي فعال لتعز ية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل وضع برنامج تدر - تطوير الكوادر القطر
- تقييــم التــزام األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضعــة للرقابــة بالقواعــد الجديــدة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــن خــالل تكثيــف 
عمليــات التفتيــش الميدانــي لتحديــد االتجاهــات ومواطــن الضعــف واســتخدام المخرجــات لتوجيــه األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضعــة للرقابــة 

مســتقبال فــي الخطــوات القادمــة. 
- عقــد ورش توعويــة منتظمــة للجهــات الخاضعــة للرقابــة )افتراضيــة أو مباشــرة(، الســتعراض المســائل المرتبطــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب ذات الصلــة ومناقشــة القضايــا موضــع االهتمــام. 
يمــة ومقدمــي خدمــات  ــوزارة لمدققــي الحســابات وتجــار المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكر ــر موقــع ال يبيــة وانشــاء منصــة تعلــم عب - وضــع حقائــب تدر
يــب والتوجيــه والتحديثــات بشــأن التطــورات فــي نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.    الصناديــق االســتئمانية والشــركات تقــدم مــن خاللهــا التدر
- القيــام بتبــادل الخبــرات مــع وزارات نظيــرة موجــودة بــدول مشــهود لهــا بتحقيــق نتائــج إيجابيــة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب قصــد 

االستفادة من هذه التجارب الناجحة. 
- إدراج مؤشــرات جديــدة فــي األنظمــة اإلحصائيــة لــوزارة التجــارة والصناعــة كفيلــة ببيــان المخاطــر لــدى الجهــات الخاضعــة ومواطــن الضعــف فــي نظــام 

مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
- التطبيق الكامل لنظام )قناص(، كمنصة لتوفير البيانات اإلحصائية الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

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

يــر المعامــالت المشــبوهة أو بمراســالت أخــرى )مــن جهــات محليــة  4( نشــاء قائمــة مؤقتــة بأســماء األشــخاص والكيانــات المتعلقــة بتقار
أو دوليــة(، بغــرض لفــت انتبــاه المســتخدم وتســهيل توجيــه العمليــات الرقابيــة إلــى كيانــات معينــة دون تعطيــل ســير العمــل والمعامــالت.

5( إنشــاء منصــة الســتالم البيانــات )أو تفعيــل أو تحســين مبــادرة »Q-Survey«( وذلــك بإضافــة نمــوذج جمــع البيانــات المطلوبــة مــن 
الجهــات الخاضعــة فــي إطــار نظــام قنــاص ومطالبــة تلــك الجهــات المعنيــة بتعبئتــه علــى وتيــرة ســنوية.

6( ربــط تلــك المنصــة ببرنامــج )SAS( الســتكمال البيانــات المســتلمة مــن الجهــات الخاضعــة )باإلضافــة إلــى البيانــات الماليــة والهيكليــة 
يــر الخــاص بنظــام قنــاص بشــكل آلــي. والرقابيــة وبيانــات التعــاون المحلــي والخارجــي( بغــرض توليــد التقر



ير السنوي التقر
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األمــــــوال وتمــــــويل اإلرهـــــــاب وانتشــــــــار التســـــلح
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