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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قــرار وزاري
رقــم 2021/198
ب�إ�صدار الئحة الرقابة على املحا�سبني واملراجعني
ومكاتب و�شركات املحا�سبة واملراجعة وم�ؤ�س�سات و�شركات املعادن الثمينة
والأحجــار ذات القيمــة ب�شــ�أن مكافحــة غ�ســل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم ،86/77
و�إىل قانون الرقابة على املعادن الثمينة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2000/109
و�إىل قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2016/30
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/97بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�صناعة �إىل وزارة
التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل بالئحة الرقابة على املحا�سبني واملراجعني ومكاتب و�شركات املحا�سبة واملراجعة
وم�ؤ�س�سات و�شركات املعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
على املحا�سبني واملراجعني ومكاتب و�شركات املحا�سبة واملراجعة وم�ؤ�س�سات و�شركات املعادن
الثمينة والأحجار ذات القيمة توفـيق �أو�ضاعهم طبقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل مدة
ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شرها فـي اجلريدة الر�سمية.
املــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 9 :من جمادى الأولى 1443هـ
املوافـــــق 14 :من ديـــ�سمـبـــــــــــر 2021م

قـيـ�س بن مـحمـد بن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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الئحة الرقابة على املحا�سبني واملراجعني
ومكاتب و�شركات املحا�سبة واملراجعة وم�ؤ�س�سات و�شركات املعادن الثمينة
والأحجــار ذات القيمــة ب�شــ�أن مكافحــة غ�ســل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها ،املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وقانون الرقابة على املعادن الثمينة
امل�شار �إليهما ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر:
الـــوزارة:
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
القانــون:
قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
املركــز:
املركز الوطني للمعلومات املالية.
الفاتــف:
جمموعة العمل املايل ( ،)FATFوهي منظمة حكومية دولية ت�أ�س�ست �سنة 1989م ،مقرها
باري�س فـي فرن�سا ،وتهدف ملكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
املديريــة:
مركز حماية املناف�سة ومنع االحتكار فـي الوزارة.
الدائــرة:
دائرة املمار�سات املحظورة فـي املديرية.
الق�ســم:
ق�سم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب فـي الدائرة.
املن�ش�أة املرخ�صة:
مكاتب و�شركات املحا�سبة واملراجعة ،وم�ؤ�س�سات و�شركات بيع املجوهرات و�صياغة احللي
واملعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وا�ستريادها ،وخمتربات فح�ص وحتليل املعادن
الثمينة والأحجار ذات القيمة وور�ش ت�صفـية املعادن الثمينة.
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العمليات امل�شبوهة �أو غري االعتيادية:
العمليات التي ي�شتبه فـي �أن تكون لها �صلة باجلرائم املن�صو�ص عليها فـي القانون.
م�س�ؤول االلتزام:
ال�شخ�ص الذي يعني من قبل املن�ش�أة املرخ�صة ،لرياقب مدى التزام املن�ش�أة املرخ�صة والعاملني
فـيها مبتطلبات القانون وهذه الالئحة.
العميــل:
املتعامل مع املحا�سبني واملراجعني واملن�ش�أة املرخ�صة �سواء كان �شخ�صا طبيعيا �أو اعتباريا.
الدول عالية املخاطر:
الدول امل�صنفة �ضمن قائمة الدول عالية املخاطر على امل�ستوى الدويل طبقا للقائمة
ال�صادرة عن الفاتف.
الأ�شخا�ص املعر�ضون للمخاطر:
كل من �شغل �أو ي�شغل �إحدى الوظائف العليا كال�سيا�سيني والق�ضاة وعلماء الدين والدبلوما�سيني
و�أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية ور�ؤ�ساء اجلمعيات املهنية واخلريية والنقابات العمالية والفنانني
وغريهم من ال�شخ�صيات العامة ،و�أفراد عائالتهم واملقربني منهم.
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على املحا�سبني واملراجعني واملن�ش�أة املرخ�صة ممن لديهم �أن�شطة
مرتبطة �أو ذات �صلة بواحد �أو �أكرث من الأن�شطة املحددة فـي البنود (ب)( ،ج)( ،د) من
املادة ( )4من القانون.
املــادة ( ) 3
يجب على املن�ش�أة املرخ�صة موافاة الق�سم بالأن�شطة التي تتم ممار�ستها واملرتبطة �أو ذات ال�صلة
بواحد �أو �أكرث من الأن�شطة املحددة فـي البنود (ب)( ،ج)( ،د) من املادة ( )4من القانون.
املــادة ( ) 4
يجب على املن�ش�أة املرخ�صة تعيني م�س�ؤول االلتزام  ،وذلك بعد �أخذ املوافقة الكتابية امل�سبقة
من الدائرة.
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املــادة ( ) 5
يخت�ص م�س�ؤول االلتزام بتنفـيذ االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي القانون ،وعلى الأخ�ص
الآتي:
 - 1مراقب ــة تنفـي ــذ املحا�سب ــني واملراجعــني ،واملن�ش�أة املرخ�صة والعاملــني فـيــها لأحكام
القانون وهذه الالئحة.
 - 2الك�شف عن العمليات امل�شبوهة �أو غري االعتيادية.
� - 3إب ــالغ املركــز ع ــن املخالفــات والعمليــات امل�شبوهــة �أو غري االعتيادية مبا�شرة على
النموذج املعد لهذا الغر�ض ،وعلى املركز �إخطار املبلغ باال�ستالم.
 - 4موافاة املركز بتقرير املدقق املايل فـي نهاية كل عام ميالدي مبدة ال تزيد على ()3
ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء العام ،ون�سخة من التقرير للمديرية.
املــادة ( ) 6
يجب على املحا�سبني واملراجعني ،واملن�ش�أة املرخ�صة �إلزام العميل بتقدمي امل�ستندات الدالة
على البيانات الآتية:
 - 1بيانات العميل �إذا كان �شخ�صا طبيعيا:
�أ  -اال�سم الرباعي.
ب  -العنوان بالكامل.
ج  -اجلن�سية.
د  -العمل �أو املهنة التي ميار�سها.
هـ  -بيانات البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر.
 - 2بيانات العميل �إذا كان �شخ�صا اعتباريا:
�أ  -اال�سم.
ب  -ال�شكل القانوين.
ج  -رقم ال�سجل التجاري ومكان الت�سجيل.
د  -طبيعة الن�شاط.
هـ  -عنوان املركز الرئي�سي ،والفروع �إن وجدت.
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و  -بيانات املالك وامل�ساهمني الرئي�سيني.
ز � -أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ح  -املمثل القانوين ،وبيان هويته.
ط  -التواقيع املعتمدة.
ي  -عقد الت�أ�سي�س ،والنظام الأ�سا�سي.
ويلتزم العميل بتقدمي ن�سخ من امل�ستندات امل�شار �إليها فـي هذه املادة فور �إجراء �أي تعديل
عليها.
املــادة ( ) 7
يجب على املحا�سبني واملراجعني ،واملن�ش�أة املرخ�صة االلتزام بالآتي:
 - 1تطبيق كافة الإجراءات وال�ضوابط والتدابري املن�صو�ص عليها فـي القانون ،وهذه
الالئحة ،وتلك التي ت�ضعها الوزارة واجلهات املخت�صة الأخرى ل�ضمان عدم
ا�ستغالل املعامالت التــي يقومون بها ل�صالح عمالئهم لأغرا�ض غ�سل الأموال �أو
متويل الإرهاب.
� - 2إبالغ املركز عن العمليات امل�شبوهة �أو غري االعتيادية وفقا للمعايري التي يحددها
املركز ،وذلك عند التعامل مع العميل ،وعلى الأخ�ص الآتي:
�أ � -شراء �أو بيع املعادن الثمينة والأحجار الكرمية ذات القيمة.
ب  -فح�ص وحتليل املعادن الثمينة والأحجار الكرمية ذات القيمة.
ج  -التدقيق املايل ومراجعة احل�سابات.
 - 3التحــقق مــن املعلومات التــي يقدمــها العمــيل عن مو�ضوع التعامل ،و�إبالغ املركز
ب�أي بيانات م�شكوك فـي �صحتها.
 - 4عــدم قبول التعامل �إذا مل ت�ستوف امل�ستندات امل�شار �إليها فـي املادة ( )6من هذه
الالئحة.
� - 5إخطــار املرك ــز �إذا كــان العم ـيــل مــن الأ�شخ ــا�ص �أو الكيان ــات املنتمني �إىل �إحدى
الدول عالية املخاطر� ،أو �إذا كان العمل املتعلق بالتعامل �سيجرى فـي �أي من تلك
الدول.
 - 6االلتزام بعدم �إبالغ �أو ت�سريب �أو �إف�شاء �أي معلومات لأي من العمالء �أو غريهم
حول �أي �إجراء اتخذ �أو �سيتخذ ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
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 - 7التعرف على م�صدر الأموال التي تخ�ص العميل.
 - 8عــدم الت�صري ــح للعم ــالء ع ــن �شكوكه ــم خا�صــة فـيما يتعلق بالعمليات امل�شبوهة،
�أو غري االعتيادية ،وعدم �إخطارهم بذلك.
 - 9طلب ا�ستي�ضاح عن العمليات امل�شبوهة �أو غري االعتيادية �أو املعقدة ،والهدف منها
عندما يكون غري وا�ضح.
� - 10إبالغ املركز فورا عن الوقائع واملعلومات املت�صلة ب�أعمال املحا�سبني واملراجعني،
واملن�ش�أة املرخ�صة �إذا كان ي�شتبه فـي �أنهــا قــد ت�ؤدي �إلــى ارتكاب جرمية غ�سل �أموال
�أو متويل �إرهاب ،والإبالغ عن وقوعها �إذا وقعت فعال.
 - 11فتــح ح�ســاب م�صرفـي واحــد للمن�ش�أة املرخ�صة فـي �أحد امل�صارف املرخ�صة فـي �سلطنة
عمان ،بعد احل�صول على موافقة املديرية ،ويخطر كل من املديرية واملركز ببيانات
و�أرقام احل�ساب عند فتحه �أو تغيريه.
 - 12فت ــح ح�س ــاب م�صرف ــي م�ستقل عن احل�ساب املن�صو�ص عليه فـي البنـد ( )11مــن
هــذه املادة فـي �أحد امل�صارف املرخ�صة فـي �سلطنة عمان ،تودع فـيه جميع املبالغ
التي يتم تقا�ضيها �أو حت�صيلها من �أو ل�صالح العميل املتعلقة بالأن�شطة املن�صو�ص
عليها فـي البنود (ب)( ،ج)( ،د) من املادة ( )4من القانون ،بعد احل�صول على
موافقة املديرية ،ويخطر كل من املديرية واملركز ببيانات و�أرقام احل�ساب عند
فتحه �أو تغيريه.
� - 13إن�ش ــاء �سجــل �إلكرتونــي تقيد فـيه الأعمال والأن�شطة التي يقومون بها ،على �أن
ي�شمل ذلك ال�سجل البيانات واملعلومات الآتية:
�أ  -ا�سم العميل وبياناته.
ب  -مو�ضوع التعامل.
ج  -تاريخ تقدمي اخلدمة.
د  -املبلغ املتفق عليه.
هـ  -رقم عملية التحويل املايل ،ورقم احل�ساب.
و  -تاريخ التحويل.
ز  -ا�سم امل�صرف.
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 - 14االحتفاظ باملعلومات وامل�ستندات اخلا�صة بهوية العمالء وممثليهم وما يتعلق
ب�أعمال املحا�سبني واملراجعني ،واملن�ش�أة املرخ�صة والأن�شطة التي قدمت �إليهم،
وذلك ملدة ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ انتهاء هذه الأعمال �أو الأن�شطة.
� - 15إبالغ املركز عرب م�س�ؤول االلتزام عن العمليات امل�شبوهة وغري االعتيادية ،و�إن مل
تتم ،فور علمهم بها على النموذج املعد لهذا الغر�ض.
 - 16عدم �إتالف �أو التخل�ص من �أي �سجالت تتعلق بالتعامل �إذا كانت قيد التحري من
قبل اجلهات املخت�صة� ،إال بعد الرجوع �إىل املركز و�أخذ موافقته.
 - 17تعيني �أحد مكاتب التدقيق املرخ�صة للقيام ب�أعمال التدقيق املايل على ح�ساباتهم.
 - 18موافاة املركز عرب م�س�ؤول االلتزام بتقرير املدقق املايل فـي نهاية كل عام ميالدي
مبدة ال تزيــد علــى ( )3ثالثة �أ�شهــر مــن تاريـخ انتهــاء العـام ،و�إر�سال ن�سخة من
التقرير �إىل املديرية.
 - 19امل�شارك ــة ف ـ ــي برامج التدريب اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
التي تعقد من قبل الوزارة واملركز واجلهات املعنية.
 - 20تنفـيذ االلتزامات واجبة النفاذ الواردة فـي القرارات الدولية ذات ال�صلة مبكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مبا فـي ذلك القرارات ال�صادرة حتت الف�صل
ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة والتي يتم �إبالغهم بها من قبل اجلهات املخت�صة.
املــادة ( ) 8
يتوىل الق�سم اخت�صا�صاته املحددة قانونا ،وعلى الأخ�ص الآتي:
 - 1الرقابة والتفتي�ش واملتابعة على احل�سابات املالية للمحا�سبني واملراجعني ،واملن�ش�أة
املرخ�صة والعاملني فـيها.
 - 2تلقــي تقاريــر التدقيــق املايل املعتمدة فـي نهاية كل عام ميالدي من املن�ش�أة
املرخ�صة والتدقيق عليها ،وله �أن يطلب ما يراه �ضروريا من �أوراق وم�ستندات
ومعلومات و�سجالت للتحقق من �صحة تلك التقارير.
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 - 3املوافقة علــى تعيـيـن �أي �شخــ�ص كم�س ـ�ؤول التــزام ،ورف�ض املوافقة على التعيني
متى توافرت لديه �شبهات متعلقة به ،كما يحق له �شطب ا�سم �أي م�س�ؤول التزام
من �سجالته وطلب تعيني �شخ�ص �آخر فـي حال �إخالل م�س�ؤول االلتزام ب�أي
مـن التزاماته املن�صو�ص عليها فـي القانون �أو هذه الالئحة ،وذلك دون الإخالل
بوجوب �إحالته للجهات املخت�صة حال وجود �شبهة جزائية بحقه.
املــادة ( ) 9
يجوز للمدير العام للمديرية تكليف �أي من موظفـي املديرية للقيام بزيارات ميدانية
للمن�ش�أة املرخ�صة للتدقيق والتحقق من مدى التزامهم بتنفـيذ �أحكام القانون وهذه
الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لهما.
املــادة ( ) 10
عند خمالفة �أي من املحا�سبني �أو املراجعني� ،أو املن�ش�أة املرخ�صة لأحكام هذه الالئحة �أو
القرارات ال�صادرة تنفـيذا لها ،يعد الق�سم حم�ضرا باملخالفات املرتكبة يرفع عن طريق
املديرية �إىل وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار ،التخاذ واحد �أو �أكرث من التدابري
�أو اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )52من القانون ،وتتوىل املديرية �إبالغ املركز
بالتدابري واجلزاءات املتخذة ،ويجوز لها ن�شرها بو�سائل الن�شر املختلفة.

