♦

♦قرارات 2020
قرارا لرئيس مجلـــس الوزراء و 71
قـــرارا تعود لمجلس الـــوزراء و 12
متنوعا من بينها 34
وزاريـــا
قرارا
صـــدر خـــال العـــام  2020فـــي دولة قطر مـــا يقارب 117
ً
ً
ً
ً
ً
جديدا تم إدخالهـــم حيز التنفيذ خالل هـــذا العام وتم العمل بهـــم فور صدورهم.
متنوعـــا
وزاريـــا
قـــرارا
ً
ً
ً
ً
ومـــن أبرزهـــذه القـــرارات الوزارية التي أبصرت النور في ســـنة  2020هي القرار رقم  1في شـــأن تنظيـــم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المســـتهدفة المتصلة
ً
ً
وتطبيقا
وفقا لقانوني مكافحة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب ،ومكافحة اإلرهـــاب،
بمنـــع تمويـــل اإلرهـــاب ومنع تمويل انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل
لقـــرارات مجلـــس األمـــن التابـــع لمنظمـــة األمـــم المتحدة مع اإلشـــارة إلى أهميـــة صدور قـــرار مجلس إدارة هيئـــة قطر لألســـواق المالية رقم  1لســـنة 2020
أيضا قـــرار وزير التجـــارة والصناعة رقم  44لســـنة 2020
بشـــأن إصـــدار قواعـــد مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب وكان البد أن نســـترجع إلى الذاكـــرة ً
بشـــأن اللالئحـــة التنفيذيـــة بتنظيـــم اســـتثمار رأس المـــال غيـــر القطري فـــي النشـــاط االقتصادي والـــذي يحفز ويعطـــي الضمانـــة والموثوقية للمســـتثمرين
األجانـــب فـــي دولة قطر ويجعـــل منه المرجعيـــة القصوى.

♦الئحة بأبرز القرارات الوزارية الصادرة خالل العام 2020

♦

القرارات

رابط القرار في
الجريدة الرسمية

اسم القرار

رابط المقال على موقع شرق للمحاماة

عدد
المواد

حيز التنفيذ

شـــأن تنظيـــم آليـــات تنفيـــذ
الجزاءات المالية المســـتهدفة
المتصلـــة

بمنـــع

تمويـــل

اإلرهـــاب ومنع تمويل انتشـــار
ً
وفقا
قـــرار رقم ( )1لســـنة أســـلحة الدمار الشـــامل
لقانونـــي

2020

مكافحـــة

غســـل

األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب،
ً
وتطبيقا
ومكافحـــة اإلرهـــاب،

https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx?id=8281&language=ar

http://www.sharqlawfirm.com/wp-content/uploads/2020/08/
SLI_Sharq_Arabic_AML.pdf

40

دخل حيز التنفيذ

لقـــرارات مجلس األمـــن التابع
لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة
مجلـــس

قـــرار

إدارة هيئـــة قطـــر
لألســـواق الماليـــة
رقـــم ( )01لســـنة

بإصـــدار قواعد مكافحة غســـل
األموال وتمويـــل اإلرهاب

https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx-

3

دخل حيز التنفيذ

?id=8228&language=ar

2020

قـــرار وزيـــر العـــدل
رقـــم
2020

()2

لســـنة

بتنظيـــم وتحديد بيانات ســـجل
قيد الوســـطاء العقاريين

https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx?id=8231&language=ar

3

دخل حيز التنفيذ

رابط القرار في
الجريدة الرسمية

اسم القرار

القرارات

قـــرار وزيـــر العـــدل بشـــروط وضوابط االســـتعانة
رقـــم

()4

لســـنة بمندوبيـــن

2020

()7

لســـنة

2020
قـــرار وزيـــر العـــدل
رقـــم ( )10لســـنة
2020
قـــرار وزيـــر الصحـــة
العامـــة رقـــم ()16
لســـنة 2020

قـــرار وزيـــر العـــدل
رقـــم ( )24لســـنة
2020

فـــي

أعمـــال الوســـاطة العقاريـــة

قـــرار وزيـــر الماليـــة
رقـــم

بشـــأن قواعـــد إثبـــات منشـــأ
البضائـــع المســـتوردة

ضوابـــط

بتحديـــد

الجـــدول

بتعديـــل

النشـــر

الملحـــق

بالمرســـوم بقانـــون رقم ()17
لســـنة  1990بشـــأن الوقايـــة
مـــن األمـــراض المعديـــة
قواعـــد

بإصـــدار

التزامـــات

المحاميـــن بمتطلبـــات مكافحة
غســـل

األمـــوال

وتمويـــل

اإلرهـــاب
بإصـــدار

قواعـــد

رقـــم ( )25لســـنة والموثقيـــن

6

دخل حيز التنفيذ

https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx?id=8233&language=ar
https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx-

13

دخل حيز التنفيذ

?id=8272&language=ar

اإللكترونـــي للجريدة الرســـمية

قـــرار وزيـــر العـــدل الوســـطاء
2020

ممارســـة

رابط المقال على موقع شرق للمحاماة

عدد
المواد

حيز التنفيذ

https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx-

7

دخل حيز التنفيذ

?id=8265&language=ar
https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx-

2

دخل حيز التنفيذ

?id=8280&language=ar

https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx-

2

دخل حيز التنفيذ

?id=8397&language=ar

التزامـــات
العقارييـــن

المفوضيـــن

بمتطلبـــات مكافحـــة غســـل
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب

https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx?id=8398&language=ar

2

دخل حيز التنفيذ

رابط القرار في
الجريدة الرسمية

اسم القرار

القرارات

رابط المقال على موقع شرق للمحاماة

عدد
المواد

حيز التنفيذ

بالالئحـــة التنفيذيـــة للقانـــون
قـــرار وزيـــر التجـــارة رقـــم

()1

لســـنة

2019

والصناعـــة رقم ( )44بتنظيـــم اســـتثمار رأس المـــال
لســـنة 2020

غيـــر القطـــري فـــي النشـــاط

https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx-

4

دخل حيز التنفيذ

?id=8361&language=ar

ا ال قتصـــا د ي
ســـكن
مناطـــق
بتحديـــد
قـــرار وزيـــر البلديـــة
ً
تجمعـــا
العائـــات ومـــا يعـــد
والبيئـــة رقـــم ()105
للعمـــال داخـــل تلـــك المناطق
لســـنة 2020
واالســـتثناءات الـــواردة عليهـــا
قـــرار وزيـــر البلديـــة
والبيئـــة رقـــم ()106
لســـنة 2020

بتحديـــد

البـــذور

والتقـــاوي

والشـــتالت الســـامة التـــي
يمنـــع زراعتهـــا ودخولهـــا الـــى
دولـــة قطـــر

https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx-

5

دخل حيز التنفيذ

?id=8321&language=ar
https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx-

3

دخل حيز التنفيذ

?id=8339&language=ar

بتعديـــل بعـــض أحـــكام قـــرار
وزيـــر البلديـــة والبيئـــة رقـــم
قـــرار وزيـــر التجـــارة ( )351لســـنة  2018بتنظيـــم

https://www.almeezan.

والصناعـــة رقم ( )40بيـــع وتوزيـــع المواصفـــات

qa/LawPage.aspx-

لســـنة 2020

القياســـية واللوائـــح الفنيـــة
والمطبوعـــات

3

دخل حيز التنفيذ

?id=8360&language=ar

والنشـــرات

المتعلقـــة بهـــا
بتعديـــل بعض أحـــكام الالئحة
قـــرار وزيـــر الداخليـــة
رقـــم ( )51لســـنة
2020

التنفيذيـــة للقانون رقـــم ()21
لســـنة  2015بتنظيـــم دخـــول
وخـــروج الوافديـــن وإقامتهـــم
الصـــادرة بقـــرار وزيـــر الداخلية
رقـــم ( )25لســـنة .2019

https://www.almeezan.
qa/LawPage.aspx?id=8447&language=ar

3

دخل حيز التنفيذ

السنة

عدد قرارات مجلس الوزراء

السنة

عدد قرارات مجلس الوزراء

2020

34

2015

43

2019

42

2014

83

2018

27

2013

57

2017

45

2012

41

2016

31

2011

56

2010

54

السنة

عدد قرارات رئيس مجلس الوزراء

السنة

عدد قرارات رئيس مجلس الوزراء

2020

12

2015

22

2019

24

2014

9

2018

24

2013

7

2017

15

2012

4

2016

17

2011

7

2010

13

السنة

القرارات الوزارية المتنوعة

السنة

القرارات الوزارية المتنوعة

2020

71

2015

153

2019

135

2014

125

2018

138

2013

111

2017

117

2012

131

2016

124

2011

52

2010

31

