
ا5ريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

 …QGRh QGô``b
2022/621 º``bQ

 Ö``JÉµe !``"Y á``HÉbôdG á``ëF’ QGó``°UEÉH
 áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG äÉcô°Th äÉ°ù°SDƒeh á©LGôŸGh áÑ°SÉëŸG äÉcô°Th

ÜÉgQE’G #jƒ“h $GƒeC’G #°ùZ áëaÉµe ¿CÉ°ûH áª«%dG äGP QÉéMC’Gh
ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/77،

واإىل قانون الرقابة على املعادن الثمينة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/109، 

واإىل قانون مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/30، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإىل وزارة 

التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي 

ال�سابع من  الف�سل  ال�سادرة مبوجب  األأمن  تنفـيذ قرارات جمل�ض  اإجراءات  واإىل ألئحة 

ميثاق األأمم املتحدة حول منع وقمع األإرهاب ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�سار اأ�سلحة 

الدمار ال�سامل ومتويله ال�سادرة بالقرار رقم 2021/1، 

واملراجعني  املحا�سبني  على  الرقابة  باإ�سدار ألئحة   2021/198 رقم  الوزاري  القرار  واإىل 

ومكاتب و�سركات املحا�سبة واملراجعة وموؤ�س�سات و�سركات املعادن الثمينة واألأحجار ذات القيمة 

ب�ساأن مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

 Qô```%`J
 !`````dhC’G IOÉ``ŸG

يعمل بألئحة الرقابة على مكاتب و�سركات املحا�سبة واملراجعة وموؤ�س�سات و�سركات املعادن 

الثمينة واألأحجار ذات القيمة ب�ساأن مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب املرفقة.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
يجب على مكاتب و�سركات املحا�سبة واملراجعة وموؤ�س�سات و�سركات املعادن الثمينة واألأحجار 

تاريخ  �سهر واحد من  املرفقة خألل  الألئحة  اأو�ساعها طبقا ألأحكام  توفـيق  القيمة  ذات 

العمل بها.
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á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى القرار الوزاري رقم 2021/198 امل�سار اإليه كما يلغى كل ما يخالف الألئحة املرفقة 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

á````©HGôdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

`g1444 !`dhC’G iOÉ`ªL øe 28 :»`a Qó`°U
"2022 ô`````````````````Ñª°ùjO øe 22 :#`````aGƒŸG

                                                        $`°Sƒ`«dG !``°Sƒe øH ó``ªë`e øH ¢ù```«b
                                 وزير التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار
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 Ö```JÉµe !``"Y á```HÉbôdG á```ëF’
 áæ«ªãdG ¿OÉ`©ŸG äÉ`cô°Th äÉ°ù°SDƒeh á`©LGôŸGh áÑ°SÉëŸG äÉcô°Th

 ÜÉ``gQE’G #`jƒ“h $Gƒ`eC’G #`°ùZ á`ëaÉµe ¿CÉ`°ûH á`ª«%dG äGP QÉ`éMC’Gh
$hC’G #``°üØdG

á``eÉY &É``µMCGh äÉ``Øjô©J
( 1 ) IOÉ``ŸG

فـي تطبيق اأحكام هذه الألئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�ض 

عليه فـي قانون مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب وقانون الرقابة على املعادن الثمينة 

امل�سار اإليهما كما يكون للكلمات والعبارات األآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض 

�سياق الن�ض معنى اآخر 

 :IQGRƒ``dG
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار. 

 :¿ƒ``fÉ%dG
قانون مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب.

:á``æé"dG
اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب.

 :õ`````côŸG
املركز الوطني للمعلومات املالية. 

 :'``JÉØdG
جمموعة العمل املايل )FATF وهي منظمة حكومية دولية تاأ�س�ست �سنة 1989م مقرها 

باري�ض فـي فرن�سا وتهدف ملكافحة جرائم غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب.   

 :ájôjóŸG
املديرية العامة للتجارة فـي الوزارة. 

 :º````°ù%dG
ق�سم مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب فـي املديرية. 
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 :á°üNôŸG ICÉ°ûæŸG
بيع  و�سركات  وموؤ�س�سات  املراجعة  اأو  و املحا�سبة  خدمات  تقدم  التي  وال�سركات  املكاتب 

املجوهرات و�سياغة احللي واملعادن الثمينة واألأحجار ذات القيمة وا�ستريادها وت�سديرها 

املعادن  ت�سفـية  القيمة وور�ض  ذات  واألأحجار  الثمينة  املعادن  وخمتربات فح�ض وحتليل 

الثمينة. 

 :ájOÉ«àY’G ÒZ hCG ágƒÑ°ûŸG äÉ«"ª©dG
العمليات التي ي�ستبه فـي اأن تكون لها �سلة باجلرائم املن�سو�ض عليها فـي القانون.                                                                                                                  

 :&Gõàd’G $hDƒ°ùe
املرخ�سة  املن�ساأة  التزام  مدى  لرياقب  املرخ�سة  املن�ساأة  قبل  من  يعني  الذي  ال�سخ�ض 

والعاملني فـيها مبتطلبات القانون وهذه الألئحة.

:#```«ª©dG
املتعامل مع املن�ساأة املرخ�سة �سواء كان �سخ�سا طبيعيا اأو اعتباريا. 

:ôWÉîŸG á©ØJôe $hódG
 الدول امل�سنفة �سمن قائمة الدول مرتفعة املخاطر على امل�ستوى الدويل طبقا للقائمة 

ال�سادرة عن الفاتف. 

:ôWÉîª"d ¢Vô©ŸG ¢üî°ûdG
كل �سخ�ض طبيعي �سواء كان عميأل اأو م�ستفـيدا حقيقيا �سغل اأو ي�سغل وظيفة عامة عليا فـي 

�سلطنة عمان اأو فـي دولة اأجنبية كروؤ�ساء الدول اأو احلكومات اأو كبار ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 

اأو كبار امل�سوؤولني احلكوميني اأو الق�سائيني اأو الع�سكريني اأو علماء الدين اأو اأع�ساء ال�سلطة 

الت�سريعية اأو امل�سوؤولني التنفـيذيني فـي ال�سركات اململوكة للدولة وروؤ�ساء اجلمعيات املهنية 

واخلريية والنقابات العمالية والفنانني وغريهم من ال�سخ�سيات العامة وم�سوؤويل األأحزاب 

اإليه وظيفة عليا فـي منظمة دولية كاملديرين ونواب املديرين  اأوكلت  اأو  ال�سيا�سية املهمني 

واألإخوة  واألأوألد  كالوالدين  املبا�سرين  اأفراد عائلته  اأي�سا  األإدارة. وت�سمل  واأع�ساء جمل�ض 

واألأخوات واألأزواج واألأ�سهار وذوي ال�سلة به كزمألء العمل املقربني املعروفـني على نطاق 

وا�سع وعلنا اأو امل�ست�سارين ال�سخ�سيني اأو اأي اأ�سخا�ض فـي و�سع ميكنهم من األ�ستفادة ب�سكل 

كبري من عألقات األأعمال الوثيقة مع ال�سخ�ض املعر�ض للمخاطر. 
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 :ådÉãdG ±ô£dG
موؤ�س�سة مالية اأو اإحدى املهن اأو األأعمال غري املالية املحددة فـي �سلطنة عمان اأو فـي دولة 

غ�سل  مكافحة  مبتطلبات  األلتزام  ب�ساأن  خمت�سة  �سلطة  ورقابة  لتنظيم  تخ�سع  اأجنبية 

األأموال ومتويل األإرهاب تعادل تلك املعمول بها فـي �سلطنة عمان أل �سيما فـيما يتعلق 

بالعناية الواجبة جتاه العميل وحف ال�سجألت.  

( 2 ) IOÉ``ŸG
ن لديها اأن�سطة مرتبطة اأو ذات �سلة  ت�سري اأحكام هذه الألئحة على املن�ساأة املرخ�سة 

بواحد اأو اأك من األأن�سطة املحددة فـي البندين )ج )د من املادة )4 من القانون وعلى 

نقدية  معاملة  اأي  اإجراء  عند  القيمة  ذات  واألأحجار  الثمينة  املعادن  و�سركات  موؤ�س�سات 

الدول  اأو ما يعادلها من عمألت  فاأك  اآألف ريال عماين  �ستة  مع عميل مببل )6000 

األأجنبية.

( 3 ) IOÉ``ŸG
ار�ستها واملرتبطة اأو ذات  يجب على املن�ساأة املرخ�سة موافاة الق�سم باألأن�سطة التي تتم 

ال�سلة بواحد اأو اأك من األأن�سطة املحددة فـي البنود )ب )ج )د من املادة )4 من القانون.

( 4 ) IOÉ``ŸG
تلتزم املن�ساأة املرخ�سة باأحكام ألئحة اإجراءات تنفـيذ قرارات جمل�ض األأمن ال�سادرة مبوجب 

الف�سل ال�سابع من ميثاق األأمم املتحدة حول منع وقمع األإرهاب ومتويله ومنع وقمع وعرقلة 

انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويلها امل�سار اإليها.

 »``fÉãdG #```°üØdG
á``ÑLGƒdG á``jÉæ©dG ô``«HGóJ

( 5 ) IOÉ``ŸG
يجب على املن�ساأة املرخ�سة تقييم خماطر غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب اخلا�سة باأعمالها 

وغريهــا مــن املعلومـــات األأ�سا�سيــة كتابـــة وحتديثهـــا با�ستمرار واإتاحتها ب�سهولة للوزارة 

اأو ألأي جهة خمت�سة عند الطلب.

كما يجب على املن�ساأة املرخ�سة عند تقييم املخاطر مراعاة كافة عوامل املخاطر ذات ال�سلة 

التي تت�سمن ب�سفة خا�سة األآتي:
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1 - خماطر العميل.

2 - البلدان اأو املوقع اجلغرافـي الذي يعمل فـيه العميل اأو مكان اإن�ساء املعاملة اأو وجهتها.

3 - طبيعة املنتجات واخلدمات واملعامألت املقدمة.

4 - قنوات ت�سليم املنتجات واخلدمات. 

5 - املخاطر ال�سائدة التي مت حتديدها خألل عملية تقييم املخاطر على امل�ستوى الوطني.

( 6 ) IOÉ``ŸG
يجب على املن�ساأة املرخ�سة األأخذ فـي احل�سبان اأي متغريات من �ساأنها اأن تزيد اأو تخف�ض 

خماطر غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب فـي حاألت حمددة وت�سمل هذه املتغريات األآتي

1 - الغر�ض من عألقة العمل بعد اإن�سائها.

2 - حجم وقيمة املعامألت التي يجريها العميل.

3 - وترية املعامألت اأو مدة العألقة.

( 7 ) IOÉ``ŸG
م�ستوى  حتديد  اأجل  من  واملتغريات  العوامل  فـي  تنظر  اأن  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

املخاطر األإجمالية وامل�ستوى املنا�سب من تدابري التخفـيف من املخاطر الواجب تطبيقها.

( 8 ) IOÉ``ŸG
يجب على املن�ساأة املرخ�سة فـي احلاألت التي يكون فـيها م�ستوى املخاطر مرتفعا تطبيق 

تدابري العناية الواجبة املعززة اأو تدابري التخفـيف من املخاطر وفقا لتقييم املخاطر على 

امل�ستوى الوطني.

العناية  التي يكون فـيها م�ستوى املخاطر منخف�سا يجــوز تطبيق تدابري  وفـي احلاألت 

الواجبـــة املخففــة �سريطــة عـــدم وجـــود ا�ستبـاه بجرمية غ�ســل األأموال اأو متويل األإرهاب 

اأو عند احتمال وجود حالة مرتفعة املخاطر.

كما يجـــوز للمن�ســاأة املرخــ�سة اأن تفرق بني م�ستوى تدابري العناية الواجبــة ح�ســب اأنــواع 

وم�ستويات املخاطر.

وفـي جميع األأحوال يجب اأن تلتزم باحلد األأدنى من التدابري املن�سو�ض عليها فـي املواد 

)33 )35 )36 )39 )41 )44 من القانون.
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( 9 ) IOÉ``ŸG
يجب على املن�ساأة املرخ�سة اإن�ساء ملف خماطر للعمألء وحفظه بناء على املعرفة الكافـية 

املرخ�سة  املن�ساأة  مع  العمل  لعألقة  املق�سودة  والطبيعة  احلقيقي  وامل�ستفـيد  بالعميل 

وم�سدر األأموال.

مل�ستويات  ات خماطر تخ�سع  ف ت�سنيف عمألئها �سمن  املرخ�سة  املن�ساأة  على  كما يجب 

خمتلفة من تدابري العناية الواجبة التي يجب اأن تطبقها ا�ستنادا اإىل تقييم املخاطر الذي 

اأجرته.

األآتية  ات  الف اإحدى  اعتماد  اأو  املخاطر  ت�سنيف  نظام  تطوير  املرخ�سة  للمن�ساأة  ويجوز 

كحد اأدنى من الت�سنيف

1 - املخاطر املنخف�سة للعمألء املن�سو�ض عليها فـي املادة )11 من هذه الألئحة واأي 

حاألت اأخرى وفقا حلكم املادة )40 من القانون.

2 - املخاطر املتو�سطة للعمألء الذين أل تتوافر فـيهم خ�سائ�ض العمألء ذوي املخاطر 

املنخف�سة اأو املرتفعة.

3 - املخاطر املرتفعة للعمألء وفقا للموؤ�سرات املبينة فـي امللحق رقم )1 املرفق بهذه 

اأن تطبق عليها تدابري العناية الواجبة املعززة املبينة فـي  الألئحة والتي يجب 

ة - للمن�ساأة املرخ�سة  امللحق رقم )2 املرفق بهذه الألئحة ويجوز - فـي هذه الف

تطبيق  ت�ستدعي  التي  املرتفعة  املخاطر  ذوي  من  للعمألء  فرعية  ات  ف اإ�سافة 

تقييم  مع  يتألءم  مبا  املعززة  الواجبة  العناية  تدابري  من  خمتلفة  م�ستويات 

املخاطر الذي اأجرته.

( 10 ) IOÉ``ŸG
يجب على املن�ساأة املرخ�سة حتديد وتقييم خماطر غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب التي قد 

تن�ســـاأ عـــن تطويـــر منتجـــات اأو خدمـــات جديــدة اأو املمار�سات التجارية اأو اآلية الت�سليم 

اأو ا�ستخدام تكنولوجيا جديدة اأو قيد التطوير ملنتجات اأو خدمات قائمة.

املمار�سات  اأو  اأو اخلدمة اجلديدة  املنتج  اإطألق  قبــل  املخاطـــر  تقييــم  اإجــراء  يجـــب  كما 

التجارية اأو قبل ا�ستخدام تكنولوجيا جديدة وعلى املن�ساأة املرخ�سة اتخاذ التدابري املقررة 

قانونا واملألئمة ألإدارة هذه املخاطر والتخفـيف منها.
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( 11 ) IOÉ``ŸG
اعتماد  منخف�سة  خماطر  حتديد  فـيها  يتم  التي  احلاألت  فـي  املرخ�سة  للمن�ساأة  يجوز 

التدابري  الواجبة املخففة وفقا للمادة )8 من هذه الألئحة مع مراعاة  العناية  تدابري 

اإدارة  املرخ�سة  للمن�ساأة  التدابري  هذه  تتيح  اأن  �سريطة  الوطني  امل�ستوى  على  املحددة 

املخاطر ال�سائدة والتخفـيف منها بطريقة مألئمة وفقا حلكم املادة )40 من القانون. 

تدابري  تطبق  التي  املنخف�سة  املخاطر  ذات  احلاألت  املركز  مع  بالتن�سيق  الوزارة  وحتدد 

العناية الواجبة املخففة وب�سفة خا�سة عند تعامل املن�ساأة املرخ�سة مع األآتي

1 - وحدات اجلهاز األإداري للدولة وغريها من األأ�سخا�ض األعتبارية العامة.

2 - املوؤ�س�سات املالية اأو املهن واألأعمال غري املالية التي تخ�سع ملتطلبات مكافحة غ�سل 

األأموال ومتويل األإرهاب املتوافقة مع تو�سيات الفاتف وقامت بتنفـيذ املتطلبات 

بفعالية وتخ�سع للرقابة اأو األإ�سراف للتاأكد من األلتزام بتلك التو�سيات.

األإف�ساح  ملتطلبات  البور�سة واخلا�سعة  فـي  املدرجة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات   -  3

اإما مبوجب القانون اأو قواعد البور�سة اأو غريها من اللوائح امللزمة التي تفر�ض 

متطلبات ل�سمان األإف�ساح املألئم عن امل�ستفـيد احلقيقي.

وفـي جميع األأحوال أل يجوز تطبيق تدابري العناية الواجبة املخففة فـي حاألت األ�ستباه 

بغ�سل األأموال اأو متويل األإرهاب اأو وجود حالة حمددة مرتفعة املخاطر.

( 12 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن تراعي تدابري العناية الواجبة املخففة طبيعة املخاطر املنخف�سة ومدى تنا�سبها 

مع عواملها ويجوز اأن ت�سمل هذه التدابري ب�سفة خا�سة األآتي

1 - التحقق من هوية العميل وامل�ستفـيد احلقيقي بعد اإن�ساء عألقة العمل.

2 - احلد من وترية عمليات حتدي معلومات التعرف على العميل.

3 - تقليل درجة األإ�سراف امل�ستمر والتدقيق فـي املعامألت على اأ�سا�ض احلد النقدي 

املن�سو�ض عليه فـي هذه الألئحة.

4 - عدم جمع معلومات حمددة اأو اتخاذ تدابري حمددة لفهم الغر�ض والطبيعة املق�سودة 

ا�ستنتاج  على  املحددة  التدابري  اتخاذ  اأو  اجلمع  يقت�سر  اأن  على  العمل  لعألقة 

الغر�ض والطبيعة من نوع املعامألت اأو عألقة العمل القائمة.
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( 13 ) IOÉ``ŸG
يجب على املن�ساأة املرخ�سة اتخاذ تدابري العناية الواجبة فـي احلاألت األآتية

1 - قبل اإن�ساء عألقة العمل.

2 - قبل اإجراء معاملة ل�سالح عميل لي�ست لديه عألقة عمل قائمة مببل )6000 

�ستة اآألف ريال عماين فاأك اأو ما يعادلها من عمألت الدول األأجنبية �سواء متت 

املعاملة على مرحلة واحدة اأو على مراحل متعددة ومرتابطة.

3 - عند األ�ستباه بغ�سل األأموال اأو متويل األإرهاب.

التي �سبق  الثبوتية  امل�ستندات واملعلومات  ال�سك فـي �سحة ومدى مألءمة  4 - عند 

احل�سول عليها.

كما يجب على املن�ساأة املرخ�سة التعرف على العميل والتحقق من هويته بناء على م�ستندات 

ذات م�سدر موثوق وبيانات ومعلومات �سادرة عن اجلهات املخت�سة والتعرف كذلك على 

اأي �سخ�ض يعمل بالنيابة عن العميل والتحقق من هويته وطلب الوكالة اخلا�سة به وفقا 

للقوانني واللوائح املعمول بها.

( 14 ) IOÉ``ŸG
التعرف  للوفاء مبتطلبات  ال�سارية  الر�سمية  امل�ستندات  املرخ�سة طلب  املن�ساأة  يجب على 

على الهوية امل�سار اإليها فـي املادة )13 من هذه الألئحة وذلك على النحو األآتي

1 - البطاقة ال�سخ�سية للعمانيني.

2 - بطاقة مقيم لغري العمانيني اأو جواز ال�سفر لغري املقيمني.

3 - الرتخيــ�ض التجـــاري ال�ســـادر مـــن الوزارة بالن�سبة لل�سركات واملوؤ�س�سات امل�سجلة 

فـي �سلطنة عمان وامل�ستندات ال�ســـادرة من ال�سلطـــات املخت�ســـة فـي الدولة التي 

ت فـيها ال�سركات واملوؤ�س�سات غري امل�سجلة فـي �سلطنة عمان. تاأ�س�ست اأو اأن�س

4 - امل�ستندات والوثائق التي تثبت تعيني �سخ�ض لتمثيل العميل.

5 - امل�ستندات الثبوتية الر�سمية املعتمدة للعمألء غري املذكورين فـي البنود )1 )2 )3 

من هذه املادة.
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( 15 ) IOÉ``ŸG
معاملة  اأو  عمل  عألقة  لكل  احلقيقي  امل�ستفـيد  هوية  حتديد  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

ذات  والبيانات  املعلومات  ا�ستخدام  خألل  من  هويته  من  للتحقق  املعقولة  التدابري  واتخاذ 

ال�سلة التي مت احل�سول عليها من م�سدر موثوق.  وت�سمل هذه التدابري كحد اأدنى احل�سول 

العميل حتى  الواجبة جتاه  العناية  بذل  اأو  فتح احل�ساب  العميل عند  تعهد موقع من  على 

معرفة امل�ستفـيد احلقيقي.

عند  اإ�سافـية  موثوقة  معلومات  م�سادر  على  األعتماد  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب  كما 

ال�سرورة للتاأكد ما اإذا كان العميل يعمل بالنيابة عن �سخ�ض اأو اأ�سخا�ض اآخرين.

( 16 ) IOÉ``ŸG
أل تلزم املن�ساأة املرخ�سة - فـي حال كان العميل �سركة مدرجة فـي البور�سة - باتخاذ تدابري 

تكون  اأن  �سريطة  منها  والتحقق  احلقيقي  امل�ستفـيد  اأو  امل�ساهمني  من  اأي  هوية  حتديد 

ال�سركة خا�سعة ملتطلبات األإف�ساح ل�سمان �سفافـية امل�ستفـيد احلقيقي وفـي هذه احلالة 

تكتفـي املن�ساأة املرخ�سة باحل�سول على م�ستندات العميل الثبوتية اخلا�سة بال�سركة وفقا 

حلكم املادة )22 من هذه الألئحة.

( 17 ) IOÉ``ŸG
يجب على املن�ساأة املرخ�سة احل�سول على املعلومات األآتية كجزء من تدابري حتديد هوية 

العمألء من األأ�سخا�ض الطبيعيني وامل�ستفـيدين احلقيقيني

1 - األ�سم القانوين واأي اأ�سماء اأخرى م�ستخدمة.

2 - العنوان الفعلي.

3 - رقم الهاتف وعنوان الربيد األإلكرتوين.

4 - تاريخ ومكان امليألد.

5 - اجلن�سية.

6 - املهنة اأو الوظيفة التي ي�سغلها اأو ا�سم �ساحب العمل.

7 - اأحد امل�ستندات املبينة فـي املادة )14 من هذ الألئحة اأو غريها من امل�ستندات التي 

حتمل �سورة العميل. 

8 - نوع احل�ساب. 
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( 18 ) IOÉ``ŸG
هذه  من   17( املادة  فـي  اإليها  امل�سار  املعلومات  من  التحقق  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

الألئحة للتاأكد من هوية األأ�سخا�ض الطبيعيني اأو امل�ستفـيدين احلقيقيني وذلك من خألل 

الو�سائل األآتية

1 - ا�ستخدام م�ستند ر�سمي.

2 - األ�ستعانة بفواتري املياه والكهرباء اأو التقديرات ال�سريبية اأو الك�سوفات امل�سرفـية 

اأو ر�سالة من اجلهات املخت�سة.

3 - األ�ستعانة بر�سالة ر�سمية من املوارد الب�سرية �سادرة عن �ساحب العمل اأو اأي م�ستندات 

موثوقة اأخرى.

( 19 ) IOÉ``ŸG
يجب على املن�ساأة املرخ�سة احل�سول على املعلومات األآتية كجزء من تدابري حتديد هوية 

األأ�سخا�ض األعتبارية

1 - األ�سم وال�سكل القانوين.

كافة  اأ�سماء  اإىل  باألإ�سافة  األعتباري  ال�سخ�ض  وتلزم  تنظم  التي  ال�سألحيات   -  2

األأ�سخا�ض الذين ي�سغلون منا�سب فـي األإدارة العليا لل�سخ�ض األعتباري.

3 - عنوان ال�سخ�ض األعتباري.

4 - مكان العمل الرئي�سي.

5 - رقم الهاتف وعنوان الربيد األإلكرتوين.

6 - الغر�ض من عألقة العمل وطبيعتها.

ب�سلطة  يتمتعون  الذين  األعتباري  ال�سخ�ض  فـي  امل�سوؤولني  كافة  توقيع  وذج   -  7

احل�سابات. التوقيع على احل�ساب

( 20 ) IOÉ``ŸG
هذه  من   19( املادة  فـي  اإليها  امل�سار  املعلومات  من  التحقق  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

الألئحة للتاأكد من هوية ال�سخ�ض األعتباري وذلك من خألل األ�ستعانة بالو�سائل األآتية

1 - الرتخي�ض املهني اأو اتفاق �سراكة اأو غريها من الوثائق ال�سادرة من م�سدر موثوق به 

يثبت األ�سم وال�سكل القانوين ووجود العميل.
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2 - النظام األأ�سا�سي لل�سركة اأو غريها من الوثائق املماثلة التي تن�ض على ال�سألحيات 

املنظمة وامللزمة لل�سخ�ض األعتباري.

3 - التقرير ال�سنوي األأخري واحل�سابات بالن�سبة لل�سركات املن�ساأة اأو غريها من األأ�سخا�ض 

األعتبارية.

4 - قواعد البيانات.

5 - البطاقة ال�سريبية.

6 - �سهادات م�سرفـية �سابقة.

( 21 ) IOÉ``ŸG
العناية  لتدابري  األعتباري  ال�سخ�ض  اإخ�ساع  اإىل  باألإ�سافة  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

الواجبة الوقوف على طبيعة عمل العميل وهيكلة امللكية وال�سيطرة اخلا�سة بالعميل وفقا 

ج من القانون كما يجب على املن�ساأة املرخ�سة اتخاذ تدابري معقولة للتحقق  للمادة )33

من هوية امل�ستفـيدين احلقيقيني لل�سخ�ض األعتباري وذلك على النحو األآتي

الذين ميلكون فعليا ح�س�ض ملكية  األأ�سخا�ض الطبيعيني  اأو  ال�سخ�ض  1 - حتديد 

م�سيطرة فـي ال�سخ�ض األعتباري.

2 - فـي حال ال�سك لدى املن�ساأة املرخ�سة حول ما اإذا كان ال�سخ�ض الذي ميلك ح�س�ض 

ملكية م�سيطرة فـي ال�سخ�ض األعتباري هو امل�ستفـيد احلقيقي اأو فـي احلالة التي 

أل ميار�ض فـيها اأي �سخ�ض طبيعي ال�سيطرة من خألل ح�س�ض امللكية وحتديد 

من  األعتباري  ال�سخ�ض  فـي  ال�سيطرة  ميار�سون  الذين  الطبيعيني  األأ�سخا�ض 

خألل و�سائل اأخرى.

األإداريني  امل�سوؤولني  من  كبريا  من�سبا  ي�سغل  الذي  الطبيعي  ال�سخ�ض  حتديد   -  3

فـي احلاألت األ�ستثنائية التي أل يتم التعرف فـيها على اأي �سخ�ض طبيعي لديه 

ح�س�ض ملكية م�سيطرة اأو ميار�ض �سيطرة فعلية على ال�سخ�ض األعتباري.

اأحكام هذه املادة كل  ويق�سد بال�سخ�ض الذي ميلك ح�س�ض ملكية م�سيطرة فـي تطبيق 

�سخ�ض طبيعي لديه فعليا ح�س�ض ملكية م�سيطرة فـي ال�سخ�ض األعتباري ن�سبتها )25 

خم�ســة وع�ســـرون فـــــي املائــــة اأو اأكثــــر بـــــما فـي ذلك اأي �سخـــ�ض طبيعــي ميار�ض ال�سيطرة 

اأو امللكية من خألل �سل�سلة امللكية اأو بوا�سطة ال�سيطرة غري املبا�سرة.
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( 22 ) IOÉ``ŸG
ماين اأو ترتيب  يجب على املن�ساأة املرخ�سة عند الدخول فـي عألقة عمل مع �سندوق ا�ست

قانوين اأو عند اإجراء املعامألت مع هوؤألء األأ�سخا�ض احل�سول على املعلومات األآتية كجزء 

من تدابري حتديد الهوية

1 - األ�سم وال�سكل القانوين.

ماين اأو الرتتيب القانوين. 2 - ال�سألحيات التي تنظم وتلزم ال�سندوق األ�ست

3 - ا�سم الو�سي اأو اأ�سماء األأو�سياء بح�سب األأحوال.

4 - رقم الهاتف وعنوان الربيد األإلكرتوين.

5 - األأرقام التعريفـية الر�سمية كرقم التعريف ال�سريبي اإن وجد.

ماين اأو الرتتيب القانوين. 6 - اأغرا�ض اأو اأن�سطة ال�سندوق األ�ست

7 - الغر�ض املتوقع من عألقة العمل وطبيعتها.

وذج توقيع الو�سي اأو األأو�سياء بح�سب األأحوال.  - 8

( 23 ) IOÉ``ŸG
هذه  من   22( املادة  فـي  اإليها  امل�سار  املعلومات  من  التحقق  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

اأو الرتتيب القانوين وذلك من خألل  ماين  الألئحة للتاأكد من هوية ال�سندوق األ�ست

الو�سائل األآتية

ماين اأو الرتتيب القانوين. 1 - ن�سخة م�سدقة من اتفاق ال�سندوق األ�ست

2 - �سهادات م�سرفـية �سابقة.

3 - الولوج اإىل قواعد البيانات اأو امل�سادر الر�سمية.

( 24 ) IOÉ``ŸG
ترتيب  اأو  ماين  ا�ست �سندوق  مع  عمل  عألقة  فـي  الدخول  عند  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

قانوين اأو اإجراء املعامألت لهوؤألء األأ�سخا�ض - باألإ�سافة اإىل تطبيق تدابري العناية الواجبة 

ماين اأو الرتتيب القانوين - اتخاذ تدابري معقولة للتحقق من هويتهم  على ال�سندوق األ�ست

وذلك على النحو األآتي
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1 - حتديد األأو�سياء واملديرين اأو من فـي حكمهم.

2 - حتديد املو�سي اأو املن�سئ اأو من فـي حكمهما.

اأ�سخا�ض  اأي  فـي ذلك  القانوين مبا  الرتتيب  اأو  ماين  األ�ست ال�سندوق  3 - حتديد 

اأو من خألل  القانوين  اأو الرتتيب  ماين  ال�سندوق األ�ست األأ�سول فـي  ي�سعون 

�سل�سلة �سيطرة اأو ملكية.

4 - حتديد األأولياء اأو من فـي حكمهم الذين ميار�سون �سيطرة فعلية.

5 - حتديد امل�ستفـيدين اأو من فـي حكمهم.

6 - حتديد املخولني بالتوقيع.

املن�ساأة  اإن�ساء عألقة العمل مع  امل�ستفـيدين عند  وفـي احلاألت التي مل يتم فـيها حتديد 

املرخ�سة أل يجوز دفع اأي اأموال من قبل املن�ساأة املرخ�سة ل�سالح هوؤألء امل�ستفـيدين قبل 

حتديد هويتهم مبوجب القانون.

( 25 ) IOÉ``ŸG
يجب على املن�ساأة املرخ�سة تطبيق التدابري األإ�سافـية األآتية عند الدخول فـي عألقة عمل 

مع األأ�سخا�ض املعر�سني للمخاطر

1 - و�سع اأنظمة ألإدارة املخاطر لتحديد ما اإذا كان العميل اأو امل�ستفـيد احلقيقي من 

األأ�سخا�ض املعر�سني للمخاطر.

2 - احل�سول على موافقة األإدارة العليا قبل الدخول فـي عألقة عمل اأو األ�ستمرار 

فـيها مع عميل اأو م�ستفـيد حقيقي من بني األأ�سخا�ض املعر�سني للمخاطر.

3 - اتخاذ التدابري املعقولة لتحديد م�سادر اأموال العميل اأو امل�ستفـيد احلقيقي الذي 

مت حتديده ك�سخ�ض معر�ض للمخاطر.

4 - تطبيق املراقبة املعززة امل�ستمرة على عألقة العمل.

( 26 ) IOÉ``ŸG
التي تتح�سل عليها من  املعلومات  اأو  البيانات  اأو  الوثائق  املرخ�سة بفح�ض  املن�ساأة  تلتزم 

العميل وفقا للقانون واإبقائها حمدثة ومتوافقة مع ال�سجألت القائمة على اأن تكون اإعادة 

الفح�ض ونطاقه على اأ�سا�ض املخاطر املطروحة.
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( 27 ) IOÉ``ŸG
وامل�ستفـيدين  العمألء  على  الواجبة  العناية  تدابري  تطبيق  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

البيانات  املنا�سبة مع مراعاة األأهمية الن�سبية وكفاية  احلقيقيني احلاليني فـي األأوقات 

التي مت جمعها واملخاطر التي متثلها عألقة العمل حتى واإن �سبق تطبيق تدابري العناية 

الواجبة. 

( 28 ) IOÉ``ŸG
العمل  عألقات  على  املعززة  الواجبة  العناية  تدابري  تطبيق  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

التدابري طلب  تت�سمن هذه  اأن  ويجوز  العميل.  لوجه مع  تتم وجها  التي أل  واملعامألت 

ت�سديق امل�ستندات اأو طلب م�ستندات اإ�سافـية وتطبيق تدابري حتقق اإ�سافـية. 

( 29 ) IOÉ``ŸG
الهوية  من  التحقق  بتدابري  األلتزام  على  قدرتها  عدم  عند  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

املطلوبة اتخاذ اأحد التدابري األآتية 

1 - األمتناع عن فتح احل�ساب اأو بدء عألقة العمل اأو اإجراء املعاملة.

2 - اإنهاء عألقة العمل.

وفـي هاتني احلالتني يجب على املن�ساأة املرخ�سة رفع تقرير اإىل املركز. 

هوية  من  التحقق  تدابري  تاأجيل  املرخ�سة  للمن�ساأة  يجوز  األأوىل  الفقرة  من  وا�ستثناء 

املعاملة �سريطة  اإجراء  اأو  اإن�ساء عألقة العمل  اإىل ما بعد  امل�ستفـيد احلقيقي  اأو  العميل 

التقيد بكافة ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي املادة )37 من القانون وفـي هذه احلالة يجب 

املخاطر  اإجراءات للتخفـيف من  املخاطر لديها  اإدارة  فـي  اأن تدرج  املرخ�سة  املن�ساأة  على 

كزيادة درجة املراقبة ألأي خدمات يطلبها العميل خارج املعايري املتوقعة لعألقة العمل اأو 

اإجراء املعاملة.

( 30 ) IOÉ``ŸG
كن وب�سورة معقولة فـي خلفـية كافة  يجب على املن�ساأة املرخ�سة اأن تدقق اإىل اأق�سى حد 

اط املعامألت غري  املعامألت املعقدة والكبرية غري العادية والغر�ض منها وفـي جميع اأ

املعتادة التي لي�ض لديها غر�ض اقت�سادي اأو م�سروع وا�سح. 
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اأو  األأموال  غ�سل  خماطر  فـيها  تكون  التي  احلاألت  فـي  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب  كما 

متويل األإرهاب مرتفعة تطبيق تدابري العناية الواجبة املعززة املت�سقة مع تلك املخاطر 

على اأن تت�سمن هذه التدابري زيادة فـي درجة وطبيعة املراقبة لعألقة العمل اأو املعاملة 

لتحديد ما اإذا كانت تلك املعامألت اأو األأن�سطة تبدو غري اعتيادية اأو م�سبوهة.

( 31 ) IOÉ``ŸG
يجـــب علـــى املن�ســـاأة املرخـــ�سة التدقيق فـي كافة عألقات العمل مع األأ�سخا�ض الطبيعيني 

اأو األعتباريني اأو املن�ساأة املرخ�سة من الدول التي حتددها اللجنة وفقا للمادة )13 ك 

من القانون وتطبيق التدابري املبنية على املخاطر اأو املعززة الفعالة واملتنا�سبة مع املخاطر 

املطروحة. 

كما يجب على املن�ساأة املرخ�سة تطبيق التدابري التي حتددها اللجنة واملتعلقة بالدول ذات 

املخاطر املرتفعة.

وفـي جميع األأحوال يجب على املن�ساأة املرخ�سة زيارة موقع اللجنة األإلكرتوين با�ستمرار 

الواجب  والتدابري  املرتفعة  املخاطر  ذات  الدول  قوائم  فـي  التحديثات  على  لألطألع 

اتخاذها جتاه كل دولة.

( 32 ) IOÉ``ŸG
يجب على املن�ساأة املرخ�سة األحتفا باألآتي

احل�سول  يتم  التي  والبيانات  واملعلومات  والوثائق  ال�سجألت  كافة  من  ن�سخ   -  1

عليها من خألل تدابري العناية الواجبة للعمألء مبا فـيها امل�ستندات التي تثبت 

هوية العمألء وامل�ستفـيدين احلقيقيني وملفات احل�سابات واملرا�سألت التجارية 

وذلك ملدة )10 ع�سرة اأعوام على األأقل من انتهاء عألقة العمل اأو اإمتام معاملة 

لعميل لي�ست لديه عألقة عمل قائمة مع املن�ساأة املرخ�سة.

2 - ن�سخ من �سجألت املعامألت التي اأجريت املحلية منها والدولية ملدة )10 ع�سرة 

كافـية  ال�سجألت  تكون هذه  اأن  املعاملة على  تنفـيذ  تاريخ  األأقل من  اأعوام على 

ومف�سلة على نحو ي�سهل معه تتبع كل معاملة واأن يتم األحتفا بها فـي �سجألت 

ر�سمية تتبع نظاما حما�سبيا منتظما.
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3 - ن�سخ من تقارير املعامألت املر�سلة اأو امل�ستندات ذات ال�سلة ملدة )10 ع�سرة اأعوام 
على األأقل من تاريخ رفع التقرير اإىل املركز.

4 - ن�سخة من تقييم املخاطر واأي معلومات مرتبطة به ملدة )10 ع�سرة اأعوام على 
األأقل من تاريخ اإجراء اأو حتدي التقييم.

وفـي جميع األأحوال يجب على املن�ساأة املرخ�سة األحتفا بال�سجألت والوثائق واملعلومات 
والبيانات اأو الن�سخ امل�سدقة عنها بطريقة ت�سمح بتوفـريها فورا للجهات الق�سائية واملركز 

واجلهات الرقابية اأو اأي �سلطة خمت�سة اأخرى - كل فـي جمال اخت�سا�سه - عند طلبها.

( 33 ) IOÉ``ŸG
يحظر على املن�ساأة املرخ�سة األ�ستعانة بطرف ثال ألأغرا�ض بذل العناية الواجبة جتاه 

العميل وي�ستثنى من هذا احلظر األ�ستعانة بطرف ثال �سريطة ا�ستيفاء األآتي
القانون  فـي  عليها  املن�سو�ض  لأللتزامات  الثال  الطرف  تطبيق  من  التحقق   -  1
الرقابة  ومتطلبات  العمألء  جتاه  الواجبة  العناية  كمتطلبات  الألئحة  وهذه 
واألحتفا بال�سجألت مع مراعاة املعلومات املتوفرة حول م�ستوى املخاطر فـي 

الدولة التي ينتمي اإليها.

2 - التحقق من خ�سوع الطرف الثال للتنظيم والرقابة واألإ�سراف ومدى التزامه 
بت�سريعات مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب فـي الدولة التي ينتمي اإليها 
ومن اأن لديه �سيا�سة مطبقة و�سوابط كافـية فـي هذا املجال واتخاذ ما يلزم من 
اإجراءات للتحقق فـيما اإذا مت اتخاذ اأي اإجراء بحقه بهذا اخل�سو�ض مع توفـري 

الوثائق املثبتة لذلك.

3 - �سمان توفـري ن�سخ من بيانات التعرف على هوية العميل وغريها من امل�ستندات 
الثال  الطرف  قبل  العمألء من  الواجبة جتاه  العناية  العألقة مبتطلبات  ذات 

حال طلبها منه دون تاأخري.

™``HGôdG #```°üØdG
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( 34 ) IOÉ``ŸG
غ�سل  مكافحة  واإجراءات  و�سوابط  �سيا�سات  وتنفـيذ  تطوير  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

األأموال ومتويل األإرهاب ومراقبة تنفـيذها وتعزيزها ح�سبما تقت�سيه احلاجة. 
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كما يجب على جمل�ض األإدارة اأو األإدارة العليا فـي املن�ساأة املرخ�سة اعتماد تلك ال�سيا�سات 

وال�سوابط واألإجراءات التي يتعني اأن تت�سمن كحد اأدنى األآتي 

احلقيقيني  وامل�ستفـيدين  واحلاليني  اجلدد  العمألء  خماطر  تقييم  اإجراءات   -  1

وخماطر املعامألت والن�ساط التجاري.

2 - اإجراءات حتديد هوية العمألء وامل�ستفـيدين احلقيقيني والتحقق منها وتنفـيذ 

تدابري العناية الواجبة جتاههم.

3 - اإجراءات األحتفا بال�سجألت والوثائق واملعلومات والبيانات املتعلقة بالعمألء 

وامل�ستفـيدين احلقيقيني وعألقات العمل واملعامألت.

4 - اإجراءات حتديد املعامألت امل�سبوهة وتقدمي البألغات ب�ساأنها اإىل املركز. 

5 - اإجراءات تعيني م�سوؤول التزام على م�ستوى األإدارة العليا. 

6 - اإجراءات فح�ض طلبات تعيني العاملني و�سمان معايري عالية. 

7 - برامج تدريب م�ستمرة لكافة العاملني اجلدد واحلاليني وتعريفهم باألإجراءات 

الواجب اتباعها فـي مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب.   

8 - �سيا�سات واإجراءات تبادل املعلومات ألأغرا�ض بذل العناية الواجبة واإدارة خماطر 

غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب.

9 - اإجراءات توفـري املعلومات ب�ساأن العمألء واحل�سابات واملعامألت من الفروع وال�سركات 

األأموال  غ�سل  ومكافحة  والتدقيق  األلتزام  م�سوؤويل  وظائف  م�ستوى  على  التابعة 

األأموال  غ�سل  مكافحة  ألأغرا�ض  ال�سرورة  عند  املجموعة  فـي  األإرهاب  ومتويل 

اعتيادية  غري  تبدو  التي  واألأن�سطة  املعامألت  حول  واملعلومات  األإرهاب  ومتويل 

وحتليلها مبا فـي ذلك البألغات امل�سبوهة واملعلومات املرتبطة بها.

10 - �سمانات منا�سبة ب�ساأن �سرية وا�ستخدام املعلومات املتبادلة مبا فـيها �سمانات ملنع 

تنبيه العميل. 

( 35 ) IOÉ``ŸG
يتعني اأن تكون �سيا�سات و�سوابط واإجراءات مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب املن�سو�ض 

عليها فـي املادة )34 من هذه الألئحة منا�سبة وتنطبق على جميع الفروع املحلية واألأجنبية 

وال�سركات التابعة للمن�ساأة املرخ�سة والتي متتلك األأغلبية فـيها.
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وفـي حالة قيام فروع املن�ساأة املرخ�سة و�سركاتها التابعة بعألقات عمل اأو معامألت فـي دولة 

أل تتوافر فـيها متطلبات احلد األأدنى ملكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب املن�سو�ض 

عليها فـي القانون وهذه الألئحة يجب على املن�ساأة املرخ�سة التاأكد من تطبيق فروعها 

و�سركاتها التابعة لتلك املتطلبات اإىل احلد الذي ت�سمح به قوانني ولوائح تلك الدولة.

 واإذا كانت تلك الدولة أل ت�سمح بالتنفـيذ املألئم لألإجراءات املذكورة يجب اأن تقوم املن�ساأة 

املرخ�سة بتطبيق اإجراءات اإ�سافـية منا�سبة ألإدارة خماطر غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب 

واإخطار الوزارة بذلك.

( 36 ) IOÉ``ŸG
غ�سل  مكافحة  جمال  فـي  املنا�سبة  واملوؤهألت  باخلربة  األلتزام  م�سوؤول  يتمتع  اأن  يجب 

األأموال ومتويل األإرهاب واأن يكون لديه ال�سلطة للت�سرف با�ستقأللية وتقدمي التقارير 

اإىل األإدارة وعلى املن�ساأة املرخ�سة متكني م�سوؤول األلتزام من الو�سول الفوري لبيانات 

املعامألت  الواجبة و�سجألت  العناية  املعلومات حول  التعرف على العمألء وغريها من 

واملعلومات األأخرى ذات ال�سلة. 

كما يجب على املن�ساأة املرخ�سة تزويد الوزارة واملركز با�سم م�سوؤول األلتزام واملوؤهألت 

فـي  ال�سرعة  واملركز على وجه  الوزارة  اإبأل  األإلكرتوين وعليها  والربيد  الهاتف  ورقم 

حال تعيني م�سوؤول التزام اآخر.

( 37 ) IOÉ``ŸG
يجب على م�سوؤول األلتزام رفع تقارير دورية اإىل جمل�ض األإدارة اأو األإدارة العليا فـي املن�ساأة 

املرخ�سة على اأن يت�سمن األآتي

ذلك ملخ�سات  فـي  مبا  األإرهاب  ومتويل  األأموال  غ�سل  خماطر  عن  معلومات   -  1

واإح�ساءات ب�ساأن التبلي عن املعامألت امل�سبوهة التي مت ر�سدها واآلية التعامل 

معها. 

غ�سل  مكافحة  و�سوابط  ونظم  واإجراءات  �سيا�سات  لتعزيز  املتخذة  األإجراءات   -  2

األأموال ومتويل األإرهاب لدى املن�ساأة املرخ�سة.
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لوظيفة  املتاحة  املوؤمتتة  املعلومات  ونظم  الب�سرية  املوارد  كفاية  مدى  تقييم   -  3
م�سوؤول األلتزام ومدى فعالية برنامج مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب 

الذي تنفذه املن�ساأة املرخ�سة.

وفـي جميع األأحوال يجب تزويد الوزارة باأي تقرير تطلبه. 

( 38 ) IOÉ``ŸG
لتنفـيذ  واألإجراءات  وال�سوابط  ال�سيا�سات  وتطبيق  و�سع  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 
اإجراءات  حتقق  اأن  و�سمان  العاملني  لكافة  �سلوك  ومدونة  واملألءمة  الكفاءة  متطلبات 

فح�ض تعيني العاملني األآتي 
1 - اأن يتمتع العاملون واملديرون واأع�ساء جمل�ض األإدارة واألإدارة التنفـيذية اأو األإ�سرافـية 
ال�سرورية  الكفاءة  من  عال  مب�ستوى  الداخليون  واملدققون  األلتزام  وم�سوؤول 

ألأداء مهامهم.

2 - اأن يتمتع العاملون واملديرون واأع�ساء جمل�ض األإدارة واألإدارة التنفـيذية اأو األإ�سرافـية 
ألإجراء  املنا�سبة  والنزاهة  بالقدرة  الداخليون  واملدققون  األلتزام  وم�سوؤول 

األأن�سطة التجارية.

3 - منع ت�سارب امل�سالح املحتمل مبا فـي ذلك اخللفـية املالية للعاملني واملديرين 
األلتزام  وم�سوؤول  األإ�سرافـية  اأو  التنفـيذية  واألإدارة  األإدارة  جمل�ض  واأع�ساء 

واملدققني الداخليني.

4 - عدم تعيني متهمني اأو مدانني بارتكاب جرائم األحتيال اأو اإ�ساءة األأمانة اأو جرائم 
اثلة.  اأخرى 
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äÉ``eƒ"©ŸG Ò```aƒJh ÆÓ``HE’G äÉ``Ñ"£àe 

( 39 ) IOÉ``ŸG
ثليها املفو�سني  يجب على املن�ساأة املرخ�سة ورئي�ض واأع�ساء جمل�ض اإدارتها ومالكيها و
عنها والعاملني ووكألئها و�سركائها واملهنيني املعينني ألأداء اأعمال حل�سابها اإبأل املركز 
فورا وبحد اأق�سى )48 ثمان واأربعون �ساعة فـي حال األ�ستباه اأو عند وجود اأ�سباب معقولة 
اأنها مرتبطة  اأو  بعائدات جرمية  تتعلق  اإجرائها  اأو حماولة  اأن معاملة ما  فـي  لأل�ستباه 

بجرمية غ�سل األأموال اأو متويل األإرهاب اأيا كانت قيمتها. 
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األأ�سباب  اأو  األ�ستباه  كان  اإذا  فـيما  ينظر  اأن  تاأخري  وبدون  األلتزام  ويجب على م�سوؤول 

اإخطار من األأ�سخا�ض املذكورين فـي  اأو  املعقولة لأل�ستباه قد ن�ساأت بعد تلقي معلومات 

هذه املادة.

وامل�ستندات  ال�سلة  ذات  املعلومات  كافة  امل�سبوهة  املعامألت  تقارير  تت�سمن  اأن  ويجب 

باألإجراءات  تتقيد  واأن  املعني  احل�ساب  اأو  العميل  اأو  باملعاملة  املرتبطة  وال�سجألت 

واملتطلبات التي حددها املركز. 

( 40 ) IOÉ``ŸG
يحظر على املن�ساأة املرخ�سة األإف�ساح للعميل اأو للم�ستفـيد احلقيقي اأو اأي طرف اآخر عن 

اأنها رفعت اأو على و�سك اأن ترفع تقريرا اإىل املركز اأو عن اأي معلومات اأو بيانات متعلقة 

بهذه التقارير اأو تنبيهه بوجود حتقيق فـي هذا اخل�سو�ض. 

( 41 ) IOÉ``ŸG
تدابري  اتخاذ  متابعة  عن  والتوقف  املركز  اإىل  تقرير  رفع  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

اأو  األأموال  غ�سل  جرمية  بوقوع  ا�ستباه  لديها  تكون  التي  احلاألت  فـي  الواجبة  العناية 

متويل األإرهاب واأن ذلك �سيوؤدي اإىل تنبيه العميل.

¢SOÉ``°ùdG #``°üØdG
äGAGõ```÷G 

( 42 ) IOÉ``ŸG
عند خمالفة اأي من املن�ساآت املرخ�سة ألأحكام هذه الألئحة يعـد الق�سم حم�سرا باملخالفات 

اأو اجلزاءات  اأك من التدابري  اأو  اأو من يفو�سه ألتخاذ واحد  املرتكبة يرفع اإىل الوزير 

املن�سو�ض عليها فـي املادة )52 من القانون على اأن يتم اإبأل املركز بالتدابري واجلزاءات 

املتخذة ويجوز لها ن�سرها بو�سائل الن�سر املختلفة.
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( 1 ) º``bQ !``ë"ŸG
 ÜÉgQE’G #jƒ“h $GƒeC’G #°ùZ »àÁô÷ á©ØJôŸG ôWÉîŸG äGô°TDƒe

ت�سمل موؤ�سرات املخاطر املرتفعة جلرميتي غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب ب�سفة خا�سة األآتي

١ - عوامل اخلطر املرتبطة بالعمألء

 اأ - اأن تتم عألقة العمل فـي ظروف غري عادية.

ب - اأن يكون العمألء غري مقيمني فـي �سلطنة عمان.

  ج - األأ�سخــا�ض األعتباريـــة اأو الرتتيبــات القانونية التي تكون عبارة عن �سركات 

لألحتفا باألأ�سول ال�سخ�سية.

د - ال�سركات التي فـيها حاملو اأ�سهم ا�سمية اأو اأ�سهم حلاملها.

التي  اأو  النقدية  ا�ستخداما كثيفا لألأموال  التي تتطلب  اأو األأن�سطة  هـ - األأعمال 

تعترب عر�سة لغ�سل األأموال ومتويل األإرهاب اأك من غريها. 

  و - هيكل ملكية ال�سركة يبدو غري اعتيادي اأو معقد للغاية مقارنة بطبيعة اأعمال 

ال�سركة.

  ز - عألقات العمل واملعامألت التي أل تتم وجها لوجه.

  ح - عألقات العمل تتم فـي اأو مع الدول املحددة فـي البند )2 من هذا امللحق.

ط - األأ�سخا�ض املعر�سون للمخاطر. 

يكون م�سدر  الذين  العمألء  اأو  الكبرية  ال�سافـية  األأر�سدة  اأ�سحاب  العمألء   - ي 

دخلهم اأو اأ�سولهم غري وا�سح.    

2 - عوامـــل اخلطـــر اجلغرافـيـــة اأو املرتبـــطة بالدول مع مراعاة البندين )ب و)د من 

املادة )4١ من القانون

تقارير  اأو  املتبادل  التقييم  كتقارير  بها  موثوق  م�سادر  ت�سنفها  التي  الدول   - اأ    

األأموال  اأنهـــا أل متــتلك نظما مألئمة ملكافحة غ�سل  املن�ســورة علـــى  املتابعـــة 

ومتويل األإرهاب.
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ب -  الدول التي ت�سنفها اللجنة على اأنها مرتفعة املخاطر.

األأمم  عن  �سادرة  اثلة  تدابري  اأو  احلظر  اأو  للعقوبـــات  اخلا�سعـــة  الـــدول   - ج 

املتحدة.

اأنها تت�سف مب�ستويات مرتفعة  د - الدول التي ت�سنفها م�سادر موثوق بها على 

من الف�ساد اأو األأن�سطة اجلرمية األأخرى.

هـ - الدول اأو املناطق اجلغرافـية التي ت�سنفها م�سادر موثوق بها على اأنها تقوم 

بتوفـيــر التمويــل اأو الدعــم لألأن�سطة األإرهابية اأو التي تعمل فـيها منظمات 

اإرهابية مدرجة. 

3 - عوامل اخلطر املرتبطة باملنتجات اأو اخلدمات اأو املعامألت اأو قنوات الت�سليم األآتية

اأ - النقد وغريها من األأدوات حلاملها اأو القابلة للتداول.

ب - الدفعات الواردة من اأطراف ثالثة غري معروفة اأو غري املرتبطة.
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( 2 ) º``bQ (``ë"ŸG
á©ØJôŸG ôWÉîŸG …hP AÓª©"d IRõ©ŸG áÑLGƒdG ájÉæ©dG ÒHGóJ

ت�سمل تدابري العناية الواجبة املعززة للعمألء ذوي املخاطر املرتفعة ب�سفة خا�سة األآتي 

1 - احل�سول على معلومات اإ�سافـية عن العميل وامل�ستفـيد احلقيقي واملعاملة.

2 - اإن�ساء ملف �سامل ملخاطر العمألء واملعامألت وحفظه ويرتكز ملف العميل على 

املعرفة الكافـية بالعميل وامل�ستفـيد احلقيقي والطبيعة املق�سودة لعألقة العمل 

مع املن�ساأة املرخ�سة وعلى م�سدر اأموال اأو ثروة العميل.

3 - حتدي املعلومات املتعلقة بالعمألء وامل�ستفـيدين احلقيقيني بانتظام اأكرب.

4 - احل�سول على معلومات عن الغر�ض من املعامألت املطلوبة اأو املنفذة.

5 - احل�سول على موافقة األإدارة العليا لبدء اأو متابعة عألقة العمل.

ال�سوابط  وتوقيت  عدد  زيادة  خألل  من  العمل  لعألقة  معززة  مراقبة  اإجراء   -  6

اط األأن�سطة التي حتتاج اإىل مزيد من الفح�ض. املطبقة واختيار اأ

7 - طلب اإجراء الدفعة األأوىل من خألل ح�ساب با�سم العميل لدى موؤ�س�سة مالية 

اثلة للعناية الواجبة. تخ�سع ملعايري 
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