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(15-1) المواد

وزیر التجارة والصناعة، 
بعد االطالع على القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري،  والقوانین الُمعدلة لھ، 

وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، الُمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021،
وعلى قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، الُمعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة

 ،2021
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل االقتصادي الموحد، 

وعلى القرار األمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع لألمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا، 
وعلى القرار األمیري رقم (12) لسنة 2019 بالھیكل التنظیمي لوزارة التجارة والصناعة، 

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا القرار في اجتماعھ العادي (48) لسنة 2021، المنعقد بتاریخ 15/12/2021،
قرر ما یلي: 

قرار وزیر التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقیق متطلبات مكافحة غسل األموال
وتمویل اإلرھاب المتعلقة بالشركات التجاریة

•عدد المواد: 15•التاریخ: 23/01/2022 الموافق 19/06/1443 ھجري•رقم: 2•النوع: قرار وزاريبطاقة التشریع 
•الحالة: قید التطبیق

نسخة الجریدة الرسمیة  •الصفحة من: 105•تاریخ النشر: 07/02/2022 الموافق 05/07/1443 ھجري•العدد: 1الجریدة الرسمیة :

 

المواد

المادة 1

في تطبیق أحكام ھذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم یقتِض السیاق معنى آخر:

الوزارة:              وزارة التجارة والصناعة.
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المادة 2

اإلدارة:              الوحدة اإلداریة الُمختصة بالوزارة.

اإلدارة المختصة:   الوحدة اإلداریة الُمختصة بشؤون السجل التجاري بالوزارة.

السلطة المختصة:  أي سلطة عامة منوط بھا مسؤولیات ُمحددة لمكافحة غسل األموال أو تمویل اإلرھاب.

المستفید الحقیقي:  الشخص الطبیعي الذي یمتلك أو یسیطر فعلیاً على شخص معنوي أو ترتیب قانوني بشكل نھائي أو الشخص
الطبیعي الذي تتم العملیات نیابة عنھ، كما یشمل أیضاً الشخص الذي یمارس سیطرة فعلیة ونھائیة على شخص معنوي أو ترتیب

قانوني.

سجل المستفیدین الحقیقیین:        السجل الذي تمسكھ اإلدارة الُمختصة والذي تجمع فیھ المعلومات المطلوبة عن المستفیدین
الحقیقیین من الشركات التجاریة.

السجالت اإللزامیة: السجالت التي تلتزم الشركة التجاریة بمسكھا وفقاً ألحكام المادة (6) من ھذا القرار.

المدیر بالنیابة:      الشخص الطبیعي الذي یكون ُمسجالً كمدیر للشركة لكنھ یقوم بتسییرھا بموجب اتفاق مبرم مع الشخص أو
األشخاص المسیطرین فعلیاً علیھا، بشكل مباشر أو غیر مباشر.

الشریك بالنیابة:     الشخص الذي یكون مسجالً كشریك أو كمساھم بالشركة لكنھ یمسك الحصة أو السھم في حق ولفائدة شخص
آخر ویتصرف وفقاً لتعلیماتھ وتوجیھاتھ، وذلك بموجب اتفاق بینھ وبین المالك الفعلي للحصة أو السھم.

القائم بالتسمیة:     القائم بتسمیة المدیر بالنیابة أو الشریك بالنیابة، بحسب األحوال.

القائم بتسمیة المدیر بالنیابة:        الشخص الطبیعي الذي یمتلك حصصاً أو أسھماً في رأس مال الشركة تُخول لھ االضطالع
بمھمة مدیر الشركة أو تعیین المدیر، والذي یقوم بتسمیة المدیر بالنیابة.

القائم بتسمیة الشریك بالنیابة:       المالك الفعلي والحقیقي للحصة أو السھم في الشركة والذي یُحیل حق مسك الحصة أو السھم
إلى شخص آخر یتولى تسجیلھا باسمھ، لكنھ یحتفظ لنفسھ بأحد أو بعض الحقوق المرتبطة بالحصة أو السھم.

الترتیب القانوني:            الصنادیق االستئمانیة المباشرة أو أي ترتیبات مشابھة.

 

تسري أحكام ھذا القرار على الشركات التجاریة المنصوص علیھا في المادة (4) من قانون الشركات التجاریة الُمشار إلیھ، سواء
عند تأسیسھا أو إدارتھا أو انقضائھا أو شھر إفالسھا، أو كانت موضوع صلح واق أو تحت الحراسة القضائیة.

وتُستثنى شركة المحاصة من تطبیق أحكام ھذا القرار
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المادة 3

المادة 4

یجب أن تحتفظ الشركة التجاریة بالمعلومات األساسیة التالیة:

1 - اسم الشركة، ویُقصد بھ تسمیة الشركة الواردة بعقد أو وثیقة تأسیسھا.

2 - الدلیل على التأسیس، ویشمل كل وثیقة قانونیة یترتب علیھا تأسیس الشركة نھائیاً، وعلى وجھ الخصوص عقد الشركة أو وثیقة
التأسیس، وصحیفة القید بالسجل التجاري، وكذلك كل وثیقة مثبتة لشھرھا، وفقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة الُمشار إلیھ.

ً لحكم المادة (4) من قانون الشركات التجاریة الُمشار إلیھ، وما یتضمنھ عقد الشركة أو وثیقة 3- الشكل القانوني للشركة، وفقا
تأسیسھا.

4 - حالة الشركة، وتشمل األوضاع القانونیة التي یمكن أن تكون فیھا الشركة، بأن تكون في حالة نشطة، أو غیر نشطة، أو تحت
التصفیة، أو خاضعة إلجراءات إفالس أو الصلح الواقي، أو تحت الحراسة القضائیة.

5 - عنوان المكتب المسجل، وھو عنوان المركز الرئیسي للشركة ومقار إدارتھا الفعلیة.

6 - سلطات التنظیم األساسیة، ویُقصد بھا عقد الشركة أو وثیقة تأسیسھا والنظام األساسي للشركة، وأیة وثائق أخرى تنظم إدارة
وتسییر أعمال الشركة وتُحدد صالحیات ومسؤولیات اإلدارة بھا، بحسب الشكل القانوني للشركة.

7 - قائمة المدیرین، وتشمل أسماء األشخاص الذین یُمثلون الشركة قانوناً، ویكون لھم حق التوقیع نیابة عنھا والتعاقد باسمھا، سواء
تم تعیینھم بموجب عقد التأسیس أو أي وثیقة أخرى.

یجب أن یتضمن طلب قید الشركة في السجل التجاري وطلب تجدید القید، المعلومات األساسیة المنصوص علیھا في المادة السابقة،
ویُرفق بالطلب المستندات المؤیدة لھ.

ً لإلجرا ءات وتلتزم الشركة التجاریة بالتأشیر في السجل التجاري بأي تغییر أو تعدیل یطرأ على المعلومات األساسیة وفقا

المنصوص علیھا في القانون رقم (25) لسنة 2005 الُمشار إلیھ، وذلك خالل ثالثین یوماً من حدوث التغییر أو التعدیل.

وتتولى اإلدارة الُمختصة قید البیانات األساسیة للشركة والتأشیر بالتعدیالت التي تطرأ علیھا في السجل التجاري للشركة، طالما
كان طلب القید أو التأشیر مستوفیاً اإلجراءات والمستندات التي تُحددھا اإلدارة.
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المادة 5

المادة 6

المادة 7

تتولى اإلدارة الُمختصة إتاحة المعلومات األساسیة الخاصة بالشركات للجمھور على الموقع اإللكتروني للوزارة.

تلتزم الشركة التجاریة مسك السجالت اإللزامیة التالیة:

1 - سجل واف وحدیث للبیانات والمستندات المنصوص علیھا في المادة (3) من ھذا القرار، وكافة الوثائق والمستندات المثبتة لھا.

2 - سجل المعلومات المطلوبة عن المستفیدین الحقیقیین، طبقاً لما یقتضیھ القانون رقم (1) لسنة 2020 الُمشار إلیھ.

3- سجل الشركاء أو المساھمین، بحسب األحوال، یتضمن أسماءھم وجنسیاتھم وعناوینھم وعدد الحصص أو األسھم المملوكة لكل
منھم وفئات األسھم والحصص، بما في ذلك طبیعة حقوق التصویت المرتبطة بھا، وما یطرأ من تغییرات

ً وإلكترونیاً، في مكان آمن یضمن یجب على الشركة التجاریة االحتفاظ بالسجالت المنصوص علیھا في المادة السابقة، ورقیا
حمایتھا وسّریتھا عند االقتضاء، وسرعة إتاحتھا للسلطة الُمختصة عند الطلب، سواء في المركز الرئیسي للشركة أو في مكان آخر

تلتزم الشركة بإخطار اإلدارة واإلدارة الُمختصة بھ.

ولإلدارة االطالع، في كل وقت، على البیانات الواردة بالسجالت الُمشار إلیھا، والوثائق الُمثبتة لھا، وكل تغییر یطرأ علیھا،
والتحقق من صحتھا، والحصول على نسخة منھا عند االقتضاء.

ویجب على الشركة التجاریة تحدیث بیانات تلك السجالت والتأشیر فیھا بجمیع التعدیالت التي تطرأ علیھا، وذلك خالل اآلجال
واإلجراءات الُمقررة قانوناً.

كما یجب على الشركة التجاریة تحدیث بیانات سجل المعلومات األساسیة والتأشیر فیھ بجمیع التعدیالت التي تطرأ علیھا، وذلك
خالل ثالثین یوماً من حدوث التغییر
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المادة 8

المادة 9

المادة 10

المادة 11

تلتزم الشركة تحدید شخص طبیعي واحد على األقل مقیم في دولة قطر، یكون ُمخوالً بتوفیر كافة المعلومات التي تتضمنھا
السجالت اإللزامیة، وتوفیر المساعدة عند الطلب، وتتولى الشركة إعالم اإلدارة ببیانات المسؤول عن توفیر المعلومات المذكورة

فور تعیینھ.

وفي جمیع األحوال یكون مدیر الشركة أو رئیس مجلس اإلدارة، بحسب األحوال، مسؤوالً أمام السلطة الُمختصة، عن توفیر كافة
المعلومات التي تتضمنھا السجالت اإللزامیة وتوفیر المساعدة عند الطلب

على مدیر الشركة أو رئیس مجلس اإلدارة االحتفاظ بالسجالت اإللزامیة، وكافة الوثائق والمستندات المثبتة لھا، لمدة ال تقل عن

عشر سنوات من تاریخ انقضاء الشركة.

ویلتزم الُمصفي باالحتفاظ بالسجالت والوثائق والمستندات الُمشار إلیھا بالفقرة السابقة، وكذلك المعلومات والسجالت المتعلقة
بأعمال التصفیة، طیلة المدة المنصوص علیھا في تلك الفقرة.

تحتفظ الوزارة بالمعلومات األساسیة والمعلومات المطلوبة عن المستفیدین الحقیقیین، المضمنة بالسجل التجاري وسجل المستفیدین
الحقیقیین، طالما كانت الشركة قائمة، ولمدة ال تقل عن عشر سنوات اعتباراً من تاریخ انقضاء الشركة
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على المدیر بالنیابة أو الشریك بالنیابة، اإلفصاح إلدارة الشركة ولإلدارة الُمختصة، عن القائم بالتسمیة خالل مدة ال تجاوز ثالثین
یوماً من تاریخ اكتسابھ ھذه الصفة، وأن یُقدم لإلدارتین المذكورتین المعلومات التالیة، مع المستندات المثبتة لھا:

1 - نسخة من االتفاق المبرم بین القائم بالتسمیة والشریك بالنیابة أو المدیر بالنیابة، وإذا كان االتفاق غیر مكتوب، فیجب موافاة

اإلدارة بوثیقة موقعة من القائم بالتسمیة والشریك بالنیابة أو المدیر بالنیابة، وتتضمن وصفاً وبیاناً لشروط االتفاق.

2 - تاریخ تولي مھمة المدیر بالنیابة، أو اكتسابھ صفة الشریك بالنیابة.

3 - إذا كان القائم بالتسمیة شخصاً طبیعیاً، فعلى المدیر بالنیابة أو الشریك بالنیابة تحدید ھویتھ من خالل تقدیم المعلومات الالزمة
لتحدید ھذه الھویة، وباألخص المعلومات التالیة:

- اسم الشخص القائم بالتسمیة، وفقاً لما یرد بوثیقة تحدید الُھویة (البطاقة الشخصیة أو جواز السفر).

- تاریخ ومكان الوالدة.

- عنوان محل اإلقامة، أو عنوان مكان تواجده في الدولة.

- الجنسیة أو الجنسیات في حال تعددھا.

- رقم البطاقة الشخصیة القطریة، إذا كان القائم بالتسمیة قطریاً أو مقیما في الدولة.

- رقم جواز السفر، إذا كان القائم بالتسمیة من غیر القطریین المقیمین، أو من غیر المقیمین في الدولة.

- تاریخ إصدار وانتھاء صالحیة البطاقة الشخصیة أو جواز السفر.

ً قانونیاً، فعلى المدیر بالنیابة أو الشریك بالنیابة تحدید ھویتھ من خالل تقدیم ً أو ترتیبا ً معنویا 4 - إذا كان القائم بالتسمیة شخصا
المعلومات الالزمة لذلك، وعلى األخص ما یلي:

- اسم الشخص المعنوي أو الترتیب القانوني.

- رقم القید بالسجل التجاري إن وجد.

- الشكل القانوني.

- سند التأسیس.

- الصالحیات واألنظمة الخاصة بالشخص المعنوي أو الترتیب القانوني.

- أسماء األشخاص الُمعیّنین الذین یشغلون وظائف اإلدارة العلیا.

- عنوان المكتب الُمسجل.

- التاریخ الذي اكتسب فیھ القائم بالتسمیة السیطرة الفعلیة على الحصص أو األسھم بالشركة.

5 - إذا كان القائم بالتسمیة شخصاً معنویاً أو ترتیباً قانونیاً، فعلى المدیر بالنیابة أو الشریك بالنیابة تحدید ُھویة المستفید الحقیقي أو
المستفیدین الحقیقیین، من القائم بالتسمیة، وتقدیم جمیع المعلومات المطلوبة عنھم طبقاً للقانون رقم (1) لسنة 2020 الُمشار إلیھ.

وتتولى اإلدارة الُمختصة، قید المعلومات المتعلقة بالمدیرین بالنیابة، والشركاء بالنیابة والقائم بالتسمیة، والمستفیدین الحقیقیین،
بالسجل التجاري أو سجل المستفیدین الحقیقیین، بحسب األحوال
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المادة 12

المادة 13

المادة 14

المادة 15

إذا علم المدیر بالنیابة أو الشریك بالنیابة، أو توفرت أسباب معقولة لعلمھ، بحصول أي تغییر على المعلومات المذكورة بالمادة
ً السابقة، وجب علیھ السعي للحصول على الوثائق الُمثبتة لوقوع التغییر وإخطار الشركة واإلدارة الُمختصة بذلك، خالل ثالثین یوما

من حدوث التغییر.

وفي حالة زوال صفة المدیر بالنیابة أو الشریك بالنیابة، فعلى الشخص المعني إخطار الشركة واإلدارة الُمختصة كتابة بذلك، خالل
األجل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة، وتقدیم ما یشبت زوال الصفة

تلتزم الشركات التجاریة باالحتفاظ بجمیع المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة باإلفصاح عن المدیر بالنیابة أو الشریك بالنیابة
وأیة تعدیالت أو تغییرات تطرا علیھا بسجل الشركاء أو المساھمین، بحسب األحوال، وتتحقق من كونھا دقیقة وصحیحة وُمحدثة

على اإلدارة الُمختصة التأكد من التزام الشركات التجاریة بالواجبات المنصوص علیھا في ھذا القرار، وأي تعلیمات أو قواعد أو
إرشادات أو توصیات تصدر بشأن تحقیق متطلبات غسل األموال وتتمویل اإلرھاب، ولھا في سبیل ذلك أن تطلب ما تراه ضروریاً

لممارسة مھامھا من معلومات أو بیانات أو مستندات أو غیرھا، من مدیر الشركة أو رئیس مجلس إدارتھا

على جمیع الجھات الُمختصة، ُكل فیما یَُخّصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویُعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
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