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أ .مقدمة

(ىممل) فذ  4مميج 2011خر جةتيج تمم
.1
ىتمر الجتممع تعمخ تامتث ىشي ترييي تترييخ تمتامرل تس نة مىممل م
ىم ي تترييخ تمتامرلر جقرم س نة مىممل
جم فذ ها تترييي ،و ضع مىممل تعم ي تمتماع تعمري جفرمً إلجي
تةحج تتمتذ :ترييي تمتماع

ىررً مل ترمييي تمتماع ى

تامةذ فذ مميج

.جل فذ مميج 2013خ ،جترييي تمتماع

2014خ ،جترييي تمتماع تامتث فذ ةجفماي 2014خ ،جترييي تمتماع تياع فذ واييل 2015خ ،جترييي تمتماع ت ممس
فذ ةجفماي2015خ ،جترييي تمتماع تسمرس فذ واييل 2016خ ،جترييي تمتماع تسماع فذ ةجفماي 2016خر جقر وىيا

مىممل ىل تن ع م تت ول يةهي الجتممع تعمخ ت ممس ج تعشيجل تت يغات م فذ ت يجج مل ىم ي تمتماع تعمري تت
تتحريث ل ىمميلر
.2

يستةر ها تترييي ى

2010خ) ج تتعريح

تجي

تتذ وقي ى

ت يجج مل ىم ي تمتماع تمعتمرة حل الجتممع تعمخ تامةذ ىشي (ةجفماي
إلجي

مل الجتممع تعمخ إلت تيجةذ (وغسنس – ساتماي 2013خ) ،جيتضمل
.سمسي 1ج تيييسي

جرفمً تفري يمً جتح ي يمً ىل تتر ايي تمت اة مل قال مىممل فيمم يتع ق امتتجريم
م تزم جم تزم جزييمً فذ ترييي تترييخ تمتامرل تمشمي تتيا وىحهر جيتضمل تترييي ويضمً جرفمً جتح يحً ت تجريم
 .يى تمرةف ام تزم جزييمً وج غيي م تزم ر جةجير فذ تم حق يقخ  1اليح اأهخ ترج ةيل ج تمستةر

2

تمرةف اذغيي
تمتع ر اةهمخ

م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب فذ س نة مىمملر
.3

تتن ب إلجي

ول يةهي الجتممع تعمخ فذ يجج ترجت مل ىم ي تمتماع تعمري تا مل تري م -حسب مم

ييه الجتممع تعمخ -ةهمخ فعمل تم مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ي جل قر م ة م مل تنايق تتجريم

ج تيييسي اريج ترمال ريج "م تزم " وج "م تزم تت حر ايي" مع  .ا فذ الىتامي وةا تل يتخ تعريل ريجم

.سمسي

التتزخ

.ر ي ر
.4

تخ ترةي

مىممل ام تزم جزييمً جغيي م تزم امجمجع  21تجري :
تتجريم

.سمسي تمرةف م تزم جزييمً وج غيي م تزم

تتجريم

تيييسي تمرةف م تزم جزييمً وج غيي م تزم

5
خ ،1خ3
تجريم

و يى مرةف م تزم جزييمً

تجريم

و يى مرةف غيي م تزم

 ،38 ،27 ،25 ،21 ،17 ،16 ،11 ،9 ،8خ ،6خ7

 ،24 ،22 ،19 ،12 ،7 ،6خ9

1

تتجريم

.سمسي حسب ترةي

مجمجى تعمل تممتذ هذ ،13 ،10 ،5 ،1 :خ ،2خ4ر

2

تتجريم

تيييسي حسب ترةي

مجمجى تعمل تممتذ هذ ،40 ،36 ،35 ،26 ،23 ،4 ،3 :خ ،1خ ،3خ5ر
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ج مم ترضذ تجي
.5
يي ممحً
ت يجج مل ىم ي تمتماع  ،فرر قرم مىممل تس يتميي تمجمجى ( تس يتميي ) تري ً
ىل تتررخ تمحيز مةا ىتممر ترييي تترييخ تمتامرل ،جاةم ً ى اتا قمم تس يتميي اإىر ر ترييي تح ي ذ تفري ذ ىل
تتررخ تاي وحيزتا مىممل فيمم يتع ق امتتجريم .سمسي ج تيييسي تمرةف غيي م تزم وج م تزم جزييمً ،متضمةمً
تح يل ىل تتجريم

 .يى تمرةف غيي م تزم وج م تزم جزييمًر جقرم

مزجرً ااعض الستفسمي ج تن ام  ،جقمم مىممل اتجفيي جميع تمستةر
هاه تعم ي جتخ  .ا ااعض تتع يرم تمررم مل قال س نة مىمملر
مححه ىمم تجميع ن ام

.6

تس يتميي تريييهم تت

ج تمع جمم

تعممةي

تس نم

تمن جا مل تس يتميي

حل

ت يجج مل ىم ي تمتماع تعمري  :تل ها إلجي اج نايع م تاي جامتتمتذ ف ج
تتجريم

وقل تفريح جشمجالً مل ترييي تترييخ تمتامرلر جيي ز تتح يل ى

تمرةف غيي م تزم وج م تزم جزييمً،

جامتتمتذ تل يتخ ستعيض سجى جز مل ةهمخ م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب .جيستةر ها تتح يل تت
ترج ةيل ج ت ج يح جغييهم مل تمج ر ت تحرق مل إلتتزخ تفةذ ت تشييعم

تةهي فذ

تمح ي مع معمييي مجمجى تعمل تممتذر جتترييخ

مرى تحيز تررخ م  ،يؤ ا اعيل الىتامي تفعمتي تت وقر حر مم ل فذ تميجع تم تاي ج تجيقي جاتا مل حل
ميجع تايمةم

تمررم مل ترجت ر ج ل وي

فذ تمسترال ،تا وة م تستةر تت مع جمم

حر وج ستةتمج فذ ها تترييي ال يح خ مسارمً ى

تخ يتخ تتحرق مة م مير ةيمً جتيس

شمم

تترييخ

ةتميج ىم يم

مم هج تحمل فذ تترييخ تمتامرلر

ب .الخالصة والتوصية إلى االجتماع العام

التوصيات األساسية
التوصية الخامسة (العناية الواجبة في التحقق من هوية العمالء) :ىمتج

.7

تتجري  ،جاتا مل حل إلتتزمم

.سمسي

تمتع ر اتر ايي تعةمي

.مج ل جتمجيل إليهمب ،حيث تضمل تتزخ تمؤسسم
جهمي  ،وج اأيقمخ وج يمجز سيي  ،ج تزخ تمؤسسم
ج تمع جمم

تممتي اعرخ فتح حسمام

مج جت ت جي  ،وج اأسمم مستعمية وج

تممتي امتتعي

إلىتاميي  ،جف خ

تمستمية تعحقم

تعمل ،جفحص

تم ي ج تسينية ى

تعميل ،جف خ تغيض جنايع ىحق

تعم يم

تتذ يجيي م تعمح ر

.8

مم تضمل ترمةجل تحمال

ى

مجاجق جمستر رمرية ىل تج م

ى

تعميل ج تتحرق مل هجيتا

اةم ً ى
تنايعييل وج الىتاميييل ،ج اتا .ش مص تايل يعم جل امتةيما ىل تش ص تنايعذ وج تش ريم
هي

مرمري جمستةر

جايمةم

تتذ تخ فيض م فذ قمةجل م مفح غسل

تممتي اتحرير تم مني جترييم م ،ج الحتفمه اريس ترييخ تم مني

تمتع ر ا م جتحريا مر مم تضمل ترمةجل تتزخ تمؤسسم
جمع جمم

تج جا

مىممل وججا تررجي تمتع ر ا اه

تعمل ،ج تمتماع

تيسمي  ،امم يشمل جميع تعمح

تتذ يجب تنايق تعةمي تج جا في م ،ج تةص ى

.ش مص تنايعييل ج الىتاميييل ،جتحرير مف جخ تمستفير تحريرذ ،جمنمتا تمؤسسم

ج تزخ تمؤسسم
تعم يم

تممتي اترييخ تم مني ،ج ت ما تجي

ميتفع تم مني ،ججج ز تنايق إلجي

ىةر إلشتامه فذ ىم يم

تعةمي

تمشررة تجمه فيم

تر ايي تعةمي تج جا تمن جا
امتتعي ج تتحرق مل هجيتا،

تعمح وج ىحقم

تعمل وج

تم فف تتر ايي تعةمي تج جا ىةرمم تعتاي تم مني مة فض تال

غسل .مج ل جتمجيل إليهمبر مم ةص ترمةجل ى

جج ز تأجيل تنايق تر ايي تعةمي تج جا

جفق تشيجن تمحررة تمةرجص ى ي م فذ تممرة ( )37مل تميسجخ تس نمةذ يقخ 2016/30خ ،جمنمتا

تمؤسسم
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تممتي امالمتةمع ىل فتح تحسمب وج تار فذ ىحق تعمل وج تةفيا تمعمم وج تة م تعحق ىةر تعاي تنايق تجي
تج جا  ،ج تةهي فذ تتررخ ااحغ ت مي ز تجنةذ ت مع جمم

تعةمي

تتر ايي تعةمي تج جا

تممتي  ،ج ضمع تحسمام

حل فتية مةمسا  ،ج تريمخ اميجع رجيي ت تحرق مل رححي تايمةم

تخ تحرجل ى ي م جتحريا مر جمل ةمحي و يى ،يتار ى

تس نم

جىحقم

ج تمع جمم

إلسيع فذ ترر ي تتع يمم

تعمل ترميم
ج تمستةر

تتذ

تتةفياي ت رنمىم

تمريج فذ ترمةجل اش ل يسمذر
وفمر

.9

تس نم

اأةا جفرمً الستيتيجي تعمل تجنةي تمتع ر ام مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،تخ مؤ ًي

امتتعمجل مع اي رةرجق تةرر ترجتذ إلةت م مل تمسجرة تة ميي ت تع يمم
تت

ت مضع تح

ترنمىم

جترجخ حمتيمً ت يي
تتةفياي

ت مر امتاةا تمي زي تعممةذ ج تمجج

تشيفا ،ج تتذ مل تمؤمل ررجيهم مل قال تيييس تتةفياي ت اةا تمي زي تعممةذر مم

تعمم تسجق تممل امتعمل اش ل م ا  ،جامالستعمة اأحر ت اي

تمرتيح تججي م ت رنمىم

ت مضع تح

تيييس تتةفياي ت يي تعمم تسجق تمملر

ترجتي  ،ى

مسجرة تتع يمم

تشيف م ( تتأميل ج .جيق تممتي ) ج تتذ سترري الحرمً ىل نييق

ج ةتيج ىمم  ،يم ل ترجل تل مستجى تتزخ مىممل فذ هاه تتجريم
.10
تت حر ايي"ر

اريج ترمال " م تزم

يم ل ول يرة

التوصيات الرئيسية

 .11التوصية الخاصة األولى (تطبيق أدوات األمم المتحدة) :ىمتج مىممل وججا تررجي تمتع ر ا اه تتجري مل
تحزم تتةفيا إلتتزمم تج يرة فذ إلتفمقي ترجتي ترمع تمجيل إليهمب ،جتنايق قيي مج س
حل تت ما إلجي
.مل يقخ 1999(1267خ) ج تريي يقخ 2001(1373خ) ج تريي

تححر ج رر ي إلجي

تتةفياي ت مر اتنايق

تريي

تسمار ر

.12

التوصية الخاصة الثالثة (تجميد أموال اإلرهابيين ومصادرتها) :تخ معمتج معهخ وججا تررجي تمتع ر اتجمير

ومج ل إليهماييل جمرمريت م ،مل حيث تحرير تج

تتذ ترجخ اتجمير ومج ل إليهماييل نارمً تريي

تخ تش يل ت جة تجنةي تم مفح إليهمب تم تر اإرر ي تتع يمم
.مل ( )1267ج ( )1373تمتما
تعرجام
 .يى ا

ت مر اتةفيا إلتتزمم

مج س .مل ،حيث

تج يرة فذ قييي مج س

فذ تجمير ومج ل إليهماييل وج غييهم مل ورجل .ش مص تايل حررت خ تجة

تمتع ر اتةهيخ ترمىرة تتماع تألمخ تمتحرة ج تمةشأة امججب قيي مج س .مل 1999(1267خ) ج تريي
تعحق  ،وج تايل تخ تحريرهخ فذ سيمق قيي مج س .مل 2001(1373خ) ج تريي

فيمم يتع ق امإليشمر

تمررم ى

تمؤسسم

تممتي ج .ش مص وج ت يمةم

 .يى تمست رف فذ حجزت م اشأل تتزممت م فذ تت ما تجي

امججب آتيم

 .يى ا

تعحق

 .يى تتذ قر ت جل .مج ل وج .رجل

تتجميرر
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التوصيات األخرى
 .يى ،جتجري إلشمية تت ول ت ما قيي ا يجج مىممل

 .13قمم مىممل امعمتج وججا تررجي تمتع ر امتتجريم
مل ىم ي تمتماع ماةذ فذ .سمس ى تتجريم .سمسي ج تيييسي ر جال يررخ ها تترييي تح يحً تفري يمً امتةسا
ت تجريم

 .يىر

الخالصة
.14

تمتماع ت ةهي فذ يجج ترجت مل ىم ي تمتماع ت ماهم تجي

تشيي تجي

مفي تسمح ااتا ،جامتتمتذ

يجب ول ي جل ترى ترجت ةهمخ فعمل تم مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب قر م ة م مل تنايق تتجريم

ج تيييسي اريج ترمال ريج "م تزم " وج "م تزم تت حر ايي" مع  .ا فذ الىتامي وةا تل يتخ تعريل ريجم
.ر ي ر مع إلشمية تت وةا يتجفي تحجتممع تعمخ اعض تميجة تجمه تتجريم
فذ جميع تتجريم
.15

ج تتذ حر

فيمم يتع ق امتتجريم

تت حر ايي"ر
.16

في م ترجت ى

ريج "م تزم جزييمً" وج "غيي م تزم "ر
يرة

تيييسي  ،فيم ل ترجل تل مستجى تتزخ مىممل فذ مجمل تتجريم

م تزم تت حر ايي"ر

التتزخ

تيييسي تا مم تخ تحيز تررخ م حجه

.سمسي يم ل ترجل تل مستجى تتزخ مىممل فذ هاه تتجريم

ومم فيمم يتع ق امتتجريم

.سمسي

اريج " م تزم

يرة

اريج "

ريج تتزخ غيي م تزم وج م تزم جزييمً ،فيم ل

 .17ومم فيمم يتع ق امتتجريم  .يى تتذ حر في م مىممل ى
ترجل تل مستجى تتزخ مىممل اش ل ىمخ فذ هاه تتجريم يرمال ريج " م تزم تت حر ايي"ر
.18

جفيمم يتع ق امتفعمتي  ،وفمر

تس نم

اررجي ح خ ج حر ىمخ 2015خ فذ جييم غسل .مج ل ،جتخ ترري وي

وح مخ ور ة فذ جييم تمجيل إليهمب ،مم ول الرىم تعمخ مم زل يحرق فذ ىرر( )11شا
ىل ىرر تاحغم

تخ تحمتت م تتيا فذ تعمخ 2016خر جقرم مىممل تحرمييم
تمشاجه ج تمررم ت مي ز تجنةذ ت مع جمم تممتي اشأل حمال

تت

ىمخ 2016خ ( )909احغمً مل م ت

تعرميي  ،جج م

و يى) ى

تةحج تتمتذ :فذ ىمخ 2015خ ا غ

 2016خر جيتضح مل إلحرمييم

تتذ تخ تتعممل مع م فذ مجمل تمعممح

م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب مل ىمخ 2015خ

ترنمىم ( تاةجا ،شي م

2016خ ( )623احغمً ،جاعر تتح يل وحمل تمي ز ( )71حمت تت

فذ جييم غسل .مج ل

تريف  ،شي م

ىرر احغم

تتمجيل ،شي م

تجسمن

إلشتامه ( )286احغمً ،جفذ ىمخ

إلرىم تعمخ فذ ىمخ 2015خ ج( )30حمت فذ ىمخ

تما جية وىحه يتفمع ىرر تاحغم

تتذ تخ تتعممل مع م فذ مجمل تمعممح

تمشاجه اش ل مضنير فذ ىمخ 2016خ اةسا زيمرة تمال ( )%110جها مؤشي تيجماذ اساب زيمرة تجىذ ج ت اية

ج تترييب جتامرل تمع جمم

فذ ها تمجملر
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.19

جفيمم يتع ق افعمتي تج م

األ مىممل ت ا
تزيمي تمير ةي ى

تيقماي ى

ىررً مل ت نج

قمم

تمؤسسم

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي تمحررة ،فيم ل ترجل

تيمي تت تحسيل جتفعيل مستجى تيقما ى

قنمع تاةجا ،جشي م

مىممل اإت ما ىرر مل ت نج

تتأميل ،جشي م

تريف  ،جشي م

فذ سايل تحسيل مستجى تيقما ى

تمؤسسم

تممتي  ،مل حيث ىرر

تتمجيل ،جقنمع .جيق تممتي  ،مم

.ىممل ج تم ل غيي تممتي ر

.سمسذذي يرماذذل ريج ذ تتذذزخ "م تزم ذ تت ذ حذذر ايذذي" ى ذ

 .20جةتيج ذ تذذاتا ،جامذذم ول مسذذتجى تتذذزخ مىمذذمل امتتجرذذيم
.قل ،جمستجى التتزخ امتتجريم تيييسي يرمال ريج تتزخ "م تزم تتذ حذر ايذي “ى ذ
تمج فر ى

ن ب مىممل ت يجج مل ىم ي تمتماع تت

تتحريث ل ىمميلر

.قذل ،فرذر يذيى الجتمذمع تعذمخ

نظرة عامة عن سلطنة ُعمان

نظرة عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل
تعمل تمجضجى الستيفم متن ام

 .21مةا ىتممر ترييي تترييخ تمتامرل ،قمم مىممل ااال تج جر تتةفيا ن
إلتتزخ امتمعمييي ترجتي تمج ج غسل .مج ل جم مفح تمجيل إليهمب ،حيث ىتمر
 2016/30خ اإرر ي قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمبر مم ورري
مىممل تريي يقخ 2017/1خ اشأل تجي
تمتحرة حجل مةع جقمع إليهمب جتمجي ار
تتفمقي

تةفيا قيي

مج س .مل ترمرية امججب تفرل تسماع مل ميامق .مخ
ةضممخ

مم ورري مىممل تميسجخ تس نمةذ يقخ  2011/114امتمج فر ى
.مخ تمتحرة ترمع تمجيل إليهمبر اتا قمم ج م إلشي ج تيقما جفرمً تحستيتيجي

س نة مىممل تت
تجنةي جام تتعمجل مع اي رةرجق تةرر ترجتذ اإرر ي مشيجع تع يمم
تج م

مىممل تميسجخ تس نمةذ يقخ
ت جة تجنةي تم مفح إليهمب فذ

م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ى

ت مضع ت م ،جمل تمتجقع ول يتخ ترر يهم اش ل ة ميذ جيسمذ حل تفتية ترمرم ر

اإلطار القانوني والتنظيمي
تميسجخ تس نمةذ يقخ

 .22ييت ز إلنمي ترمةجةذ تةهمخ م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب فذ مىممل ى
2016/30خ ت مص اإرر ي قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،ج تاي تخ ةشيه فذ تجييرة تيسمي فذ تعرر
يقخ  ،1149تسة ت ممس ج .ياعجل ،اتمييل  5يجةيج 2016خر جيعتاي ترمةجل ترمري هج حر تج جر تتذ قمم
ا م تس نة

حل تفتية تتذ ت

ىتممر ترييي تترييخ تمتامرل فذ ىمخ 2011خ ،مل حل قيمم م اميجع جترييخ ةهخ

م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب تتذ تما

فذ ىم ي ميجع جتعريل قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب
تمعمييي ترجتي تم مفح غسل .مج ل

ترمري امتميسجخ تس نمةذ يقخ  ،2010/79ج ىر ر ترمةجل تجرير جفق متن ام

جتمجيل إليهمب ج ةتشمي تتس ح ترمرية ىل مجمجى تعمل تممتذ ( تفمت ) فذ فاييي 2012خ ،جمة جي ترييخ إلتتزخ
تفةذ اتجريم

مجمجى تعمل تممتذ جفعمتي ةهخ م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ترمرية فذ فاييي 2013خر

جقر تضمل ترمةجل تجرير ىررً مل تفرجل مال :تتعييفم
ت جة

ج .ح مخ تعمم  ،جييم غسل .مج ل جتمجيل إليهمب،

تجنةي تم مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،تمي ز تجنةذ ت مع جمم

ج .ى ممل ج تم ل غيي تممتي ج تجمعيم
تتحريق ،ج تعرجام ر جمل وايز تتعريح

ج ت ييم

غيي ت مرف ت ياح ،تج م

تممتي  ،تتزمم

تمؤسسم

تممتي

تيقماي  ،إلقيي تجمي ذ ،تتعمجل ترجتذ،

تجريرة تتذ شم م ترمةجل تجرير ت ا تمتع ر  :جضع تعميي

محررة ت ل مل
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مرن ح " .مج ل" " ،تش ص إليهماذ" " ،تفعل إليهماذ" " ،تمةهم إليهماي " ،ج" تتيتيام

ترمةجةي " ،تىمرة ريمغ رجي

تجييخ غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،جضع ضج ان جوح مخ ميتان اترييخ تم مني ج تتر ايي تجقميي  ،تعةمي
ت مر اتحرير هجي
تمريفي

تميس

ج تجمعيم

ج ت ييم

( تفمت ) اريج

تزاميل جوىي

ج تعم يم

ىمي ا ج تمستفيريل تحريرييل ،ج .ش مص تسيمسييل مما ذ تم مني ،ج تعحقم
ج تعرجام

تممتي  ،ج التتزمم

غيي ت مرف ت ياح ،ج تعةمي تج جا

تمؤسسم

ى

تممتي تت جل ى

ى

ش ل (مي ز جنةذ ت مع جمم

جامالسترحل تممتذ ج إلر يي ،مم تضمل ترمةجل تمعرل فرحً مت ممحً

ترمةجةي ج ترضميي جتس يخ تمجيميل فذ جييخ غسل .مج ل جتمجيل إليهمبر

.23

اتا – جضع

مشيجع تع يمم

جم

تةفياي
ى

تفمرة تس نم

إلشي

ج تيقما جفرمً تحستيتيجي

مر امتمرمي جشي م

متن ام

حفه تسجح

إلىتاميي

تممتي ) يتمتع امتش ري

مرمً امتتعمجل ترجتذ فذ مجمل تمسمىرة

تتمجيل تتأجييي ،حيث شتم

احسب

تتع يمم

تفرية (ر) مل تممرة ( )36تمتع ر اجضع ةهخ تتحرير مم

تا تمستفير تحريرذ ش رمً معيضمً ت م مني اح خ مةراا ،إلجي

تمتع ر اترييخ تم مني ،متن ام

تمستفير تحريرذ ج .حج ل تتذ يتخ في م تنايق تجي

ج تجاميق ج تمستةر  ،متن ام

تم متفيل ،امإلضمف تت يفع تمستجى

تجنةي جامتتعمجل مع اي رةرجق تةرر ترجتذ

تريف جشي م

ىرر مل .ح مخ تمتع ر  :تةفيا متن ام

تجمه تعمح  ،تتعي ى

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي

مر تجمه ترجل تتذ ال تناق معمييي مجمجى تعمل تممتذ

مفي  ،ج تجج ةب تمتع ر امإلقيي تجمي ذ ،جتفعيل تعرجام

تتةهيمذ تجحرة تتحييم

جضع تسيمسم

ج إلجي

تعةمي تج جا

تعةمي تج جا تمعززة ج تمة فض ،
ج تضج ان تر ي ت مؤسسم

ج تمتع ر اتنايق معمييي ت فم ة ىةر تتعييل ،تترييب تمستمي ت مجهفيل ،تيجمر ةهخ ترقيق ت تأ ر مل فمى ي
ج إلجي

ج تسيمسم  ،تع يمم

ت مع جمم

تممتي  ،ج تمع جمم

قمىرة ايمةم

.24

مر ت تحجيح

تايقي  ،مججام

إلاحغ ىل تمعممح

تمن جب تضمية م ضمل ترييي إلاحغ ىل تمعممح

تمي ز اش ل رجيي امتترمييي تمتع ر امتريم تحري ر -

ورري

ت يي

تج جا

تعمم تسجق تممل رتيل إلجي

تتر ايي

تمشاجه ت مي ز تجنةذ

تمشاجه  ،ج تزخ تمؤسسم

تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت شي م

تعمم

اتزجير

فذ مجمل

.جيق تممتي  ،جقر تضمل ترتيل وح مممً مر ت تعممل مع غسل .مج ل جتمجيل إليهمب فذ سجق .جيق تممتي ،

ج جي

مر متما

فذ :تتعي

تمشاجه  ،جوح مممً مر امتعم يم

ى

هجي

تعميل ج تتحرق مة م ،جمسا تسجح  ،ج إلاحغ ىل تمعممح

غيي تمعتمرة وج تمشاجه  ،جوح مخ تفيجع جج ح تشي

جوةهم تيقما تر ي ج إلتتزخ ج تميجع امم في م تعييل مسؤجتذ ىل إلتتزخ ،جمتن ام
تمتما فذ ل مل  :قج يخ تجة ىرجام

وج ىحقم

تعمل وج تعم يم

ا

.25
جج ح

اتا ورري

ت يي

تعةمي ج تحاي تاعض تحمال

.مخ تمتحرة ( ،)1267ج .ش مص تسيمسيجل مما ج تم مني ،جفي تعمح

تم مني تميتفع  ،ج تعمح

غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،ج تج م

تمي ر

ميج تس نة ،

تايل يةتمجل ترجل ال تتج في تري م ةهخ مةمسا تم مفح

ت ميجي  ،ج تتعممل غيي تمامشي مع تعمح ج تجسنم ج .ني

تعمم تسجق تممل رتيل إلجي

تامتا

تيقماي تم مفح غسل .مج ل تشي م

جسممسية

تتأميل ،جقر تضمل ترتيل وح مممً متع ر ام مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب فذ قنمع تتأميل اأةج ىا

تم ت ف ( تتأميل ى

تحيمة ،تتأميل تعمخ ،تىمرة تتأميل جسممسية تتأميل) ،ج جي

جتمجيل إليهمب ج تمتما فذ :تتحيي ج تتررذ ىل تعميل (مارو وىي
ىل تمعممح

تمشاجه ت س نم

تم تر  ،ججضع جتنايق تجي

تيقما ضر م مفح غسل .مج ل

ىمي ا) ،مسا ج إلحتفمه امتسجح  ،ج إلاحغ
جةهخ جسيمس ر ي ت يقما امم في م تعييل

8
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مسؤجتذ إلتتزخ جتحرير ج جامت خ ،ججضع تجي
ج تحاي اشأل تعميل ،تجي
تمعممح

ى

مر تترةي

تعمح حسب تم مني مر اجي تم مني تميتفع  ،تجي

تتعي

تمعررة ج ت ايية جغيي الىتيمري ج تترةيم

جفيمم يتع ق امتيقما ى

.26

ت يقما ىةر ت تيمي تمجهفيل جىةر تترييب ،جتنايق تجي

تحين

تجريرة ج تمتنجية فذ قنمع تتأميلر

قنمع تجمميا ،ورري

ت جة

تجنةي تم مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب فذ

مىممل تريي يقخ ( )2017/1اشأل تحرير تحر تجمي ذ تإلقيي ،حيث ي ر
ير ل وج يغمري ويضذ س نة مىممل امإلقيي ىمم احجزتا مل ىمح وج ورج

معيةمًر

ومم فيمم يتع ق اتةفيا قيي

.27

ها تريي تت جضع تتتزخ ى

لش ص

ممتي قما ت تر جل تا ا غ

قيمت م حرً

مج س .مل يقخ ( )1267ج( ،)1373فرر ورري
تةفيا قيي

فذ س نة مىممل تريي يقخ ( )2017/1اشأل تجي
ميامق .مخ تمتحرة حجل مةع جقمع إليهمب جتمجي ار جي ر
تألش مص تمحرريل مل قال تجة

ىرجام

ت جة تجنةي تم مفح إليهمب

مج س .مل ترمرية امججب تفرل تسماع مل

ها تريي تت تجمير .مج ل وج .رجل  .يى تتماع

ترمىرة جنمتام

تتماع

تألمخ تمتحرة جفرمً تريي مج س .مل

 )1999(1267ج .مج ل ج .رجل  .يى إليهماي تألش مص تمحرريل فذ سيمق قيي مج س .مل )2001(1373ر

ج .استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األساسية
التوصية الخامسة :درجة اإللتزام (غير ملتزمة)

وجه القصور األول :ال يوجد أي شرط في التشريع الرئيسي أو الثانوي يحظر على المؤسسات المالية اإلحتفاظ
بحسابات مجهولة الهوية أو حسابات تحمل أسماء وهمية.

 .28ىمتج مىممل ججا تررجي تمتع ق ا اه تتجري  ،مل حل تممرة ( )35مل تميسجخ تس نمةذ يقخ 2016/30
اشأل قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب تتذ وتزم تمؤسسم تممتي اعرخ فتح حسمام مج جت ت جي  ،وج
اأسمم مستعمية وج جهمي  ،وج اأيقمخ وج يمجز سيي  ،جحهي

.29

جقر تضمل رتيل إلجي

إلحتفمه ا م جترريخ وي رمم

تيقماي تم مفح غسل .مج ل تشي م

جسممسية تتأميل ةرمً مشما مً مل حل تاةر يقخ (ج) ممسمً مل جي
تشي م
رمم

إلمتةمع ىل فتح حسمام

ت مر

ت مر

تعمم فذ مجمل .جيق تممتي جت شي م
تحين ج تحاي اشأل تعميل تتذ وججا

ى

مج جت ت جي  ،وج اأسمم مستعمية وج جهمي  ،وج اأيقمخ وج يمجز سيي  ،وج ترريخ وي
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وجه القصور الثاني :ال يوجد ممان معين في التشريع الرئيسي أو الثانوي ين

على أنه في حالة وجود حسابات

مرقمة ،يكون مطلوباً من المؤسسات المالية اإلحتفاظ بها على نحو يحقق اإللتزام الكامل بتوصيات مجموعة العمل
المالي.
تممرة ( )35مل ترمةجل تمعرل تمؤسسم

ىمتج مىممل ججا تررجي تمتع ق ا اه تتجري  ،حيث وتزم
.30
تممتي اعرخ فتح حسمام مج جت ت جي  ،وج اأسمم مستعمية وج جهمي  ،وج اأيقمخ وج يمجز سيي  ،مم يحهي إلحتفمه ا م
ت مر

جترريخ وي رمم

تيقماي م مفح غسل .مج ل ت ل مل تشي م

.31

مم تضمل رتيل إلجي

جشي م

جسممسية تتأميل ةرمً مرمً امتحسمام

يم ل مل حت م تحريق إلتتزخ ت ممل اتجريم

جول ت جل سجح
ت مع جمم

تحرير هجي

تيقمي  ،حيث وججب ى

تشي م

تعمم

فذ مجمل .جيق تممتي
تيقمي انيير

إلحتفمه امتحسمام

مجمجى تعمل تممتذ ،جتحرير هجي تعميل امم يتفق مع هاه تمعمييي،

تع مم متمح تمسؤجل إلتتزخ ،جت مسؤجتيل تم تريل اجي تر

جت مي ز تجنةذ

تممتي ر

وجه القصور الثالث :ال تُطالب المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي بتطبيق العناية الواجبة في الحاالت
التالية:
 عند إقامة عالقات عمل.

 عند تنفيذ عمليات عارمة تتجاوز الحد المعين المعمول به ( 15000دوالر أمريكي /يورو) .ويشمل ذلك
أيماً بعض الحاالت التي يتم فيها تنفيذ العلمية من خالل عملية واحدة أو عدة عمليات تبدو وكأنها مرتبطة.



عند تنفيذ عمليات عارمة تتمثل في تحويالت برقية بالحاالت التي تتممنها المذكرة التفسيرية بالتوصية



عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب ،بغض النظر عن وجود أي إعفاءات أو حدود يتم اإلشارة إليها

الخاصة السابعة.

بأي مكان آخر بموجب توصيات مجموعة العمل المالي ،أو منهجية التقييم مدى اإللتزام بالتوصيات األربعين

والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي.

عندما يساور المؤسسة المالية بعض الشكوك تجاه صحة بيانات تعريف العميل التي سبق الحصول عليها أو



مدى كفايتها.
ىمتج

.32
وتزم

مىممل جز مل وججا تررجي تمتع ر ا اه تتجري مل حل تممرة ( )33مل ترمةجل تمعرل تتذ

جميع تمؤسسم

جتتضمل تجي
جمع جمم

تممتي تنايق تجي

جتر ايي تعةمي

مجاجق جمستر

جتر ايي تعةمي

تج جا تحرير هجي

رمرية ىل ج م

تع مم ج تتحرق مة م اةم ى

يسمي جاتا قال تةشم ىحق

تاي ال تيان م اا ىحق ىمل قميم تسمجي قيمت م وج تزير ى
ميح ج حرة وج ى

تج جا اميىمة ةتميج ترييخ تم مني تجمه ىمحي م،
مرمري جمستةر

تعمل ،جقال تةفيا معمم

تحر تمريي مل تج

تيقماي سج تم

جايمةم

ترمتح تعميل
تمعمم ى

ىرة ميحل ميتان  ،قال تةفيا وي تحجيل تت تيجةذ ترمتح تعميل تاي ال تيان م اا ىحق ىمل

قميم تسمجي قيمت م وج تزير ى

تحر تمريي مل تج

إليهمب ،ىةر تشا فذ رق تمستةر

ج تايمةم

تيقماي  ،ىةر إلشتامه فذ جججر ىم ي غسل .مج ل وج تمجيل

تتعييفي ت عميل تتذ تخ تحرجل ى ي م ،وج ىرخ فميت مر
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جمل ةمحي و يى ،تضمة

.33

مل ( تاةجا ،شي م

تتع يمم

تريف  ،جشي م

تتةفياي تمتجقع ررجيهم فذ تفتية ترمرم مل تاةا تمي زي تعممةذ ت ل

تتمجيل تتأجييي) ،جت ا ترمرية مل ت يي تعمم تسجق تممل ت ل مل (شي م
تج يرة فذ ترمةجلر

جسممسية تتأميل ،ج .جيق تممتي ) تفريحً تحتتزمم

وجه القصور الرابع :ال يقتمي قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو الالئحة التنفيذية وجوب تحقق
المؤسسات المالية من هوية العميل سواء باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات مأخوذة من مصادر موثوقة

ومستقلة ،كما ال يتطلب أي منهما تطبيق إجراءات التعرف على هوية العمالء الدائمين أو العارمين أو سواء كانوا

أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية أو أحد الترتيبات القانونية.

ىمتج مىممل وغ ب وججا تررجي تمتع ق ا اه تتجري  ،مل حل تممرة تفرية (و) مل تممرة ( )33تتذ
ى تمؤسسم تممتي ىةر تةفيا تر ايي تعةمي تج جا تتعي ى هجي تعمح ( تر يميل وج تعميضيل ،سج

.34
وججا

مةج وش مرمً نايعي وج ش ريم

جمع جمم

ىتاميي وج تيتيام

مجاجق جمستر رمرية ىل ج م

مم تضمل رتيل إلجي

.35

جرتيل إلجي

تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت ل مل تشي م

تيقماي ت شي م
تشي

مة م تاي وججب ى

جسممسية تتأميل فذ تاةر (ب) ت مص اإجي
تمي ر جضع تةهخ ت في ت تعي

ش رمً نايعيمً وج ش رمً تىتامييمً وج ج م
تمي ر

إلنحع ى

إلجي

تحزم ت تحرق مل رح

تعمح جىحقم

هجي

قمةجةي ) ج تتحرق مة م اةم ى

يسمي ر

ال ت ر

تجاميق تيسمي ت تعي

تعمل ميتفع

تش ص تنايعذ :ايمةم

تايمةم

تت

ى

تعمم فذ مجمل .جيق تممتي
تتعي

هجي تعميل ج تتحرق

ى

هجي تعميل ( تر يخ وج تعميض ،سج و مل

تحريق تياح) ج تتحرق مل رحت م ،جوججب ى

هجي

ج تمع جمم

ى

مرمري جمستةر

تعميل مع تحرجل ى

تتذ حر

ةس

ى

تتعي

تشي

مل تجاميق ،ج ت ما

ى ي م مل تعميل جام .ص امتةسا تت

فيم

تتعي

ى

تم مني جاتا مل حل مرمري محميرة جمجاجق ا مر جتشمل تجي
هجي

جايمةم

السخ ت ممل ت عميل ،تمييل ميحره ،جةسيتا ،جيقخ ت جي جةجى م(

انمق مرةي /جج ز سفي/سجل تجميي) ،ىةج ل إلقمم تر يخ ،يقخ ت مت  ،ىةج ل تعمل ،ةجع تةشمن ،تغيض مل تتعممل،
وسمم

تمفجضيل امتتعممل ى

تحسمب ججةسيمت خ (تل ججر ) جيقخ جةجع هجيمت خ ،جوي مع جمم

ضيجية تحرجل ى ي م ،جامتةسا تألش مص ةمقرذ .ه ي مال ترري يتعيل تحرجل ى
هاه تحسمام ر جفذ حمت تعممل ش ص آ ي مع تشي

يما خ قمةجةمً فذ تتعممل ى

يجب تتأ ر مل جججر تج مت مع ضيجية إلحتفمه امتج مت وج اةس

هجي
ايمةم

تج يل نارمً إلجي
تتعي

ى

هجي

تتعي

سخ تش ص الىتاميي ،وسمم

تممتذ ،تمييل تتسجيل جيقما ،وسمم

جوي مع جمم

و يى تيى تشي

ترمةجةذ ىل نييق تمستةر

ى

هجي

تعميلر ومم تجي

و يى تيى تشي

تمستةر

تمتع ر امل

تمي ر امتةيما ىل تعميل،

مررق ىة م امإلضمف تت ضيجية تتعي
تتعي

ى

هجي

ى

تش ص الىتاميي فتشمل:

تشي م  ،تش ل ترمةجةذ ،ىةج ل تمري ،ةجع تةشمن ،يوس

تمفجضيل امتتعممل ى

تحسمب ججةسيمت خ ،ويقمخ ت ج ت  ،تغيض مل تتعممل،

تمي ر ضيجية تحرجل ى ي م ،جول يتخ تتحرق مل جججر تش ص الىتاميي ج يمةا

تحزم  ،ج تحرجل ى

تألش مص تنايعييل تمفجضيل فذ تتعممل ى

تمستةر

تر ت ى

تحسمب امإلضمف تت

تتعي

جججر تفجيض مل تش ص الىتاميي
ى

هجي

تمفجض امتتعممل نارمً
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إلجي

تتعي ى

ضيجية تحرجل ى
.36

جقر تضمة

تتعمجةي ج ت ييي ج إلجتممىي ج تم ةي فأججب ترتيل

هجي تعميلر ومم امتةسا تألةري ج تجمعيم

ش مرة يسمي مل تجزية تم تر تشمل تمفجضيل امإلر ية ج تتجقيعر
تتع يمم

تتةفياي

ترمرية ت اةجا جشي م

تتأميل احسب تفمرة تس نم

تسمار ر

تفريحً تحتتزمم

وجه القصور الخامس :ال يوجب القانون أو اللوائح على المؤسسات المالية أن تقوم بالتحقق من أن أي شخ

أنه يتصرف نيابة عن العميل (في حالة الشخ
والتحقق منها.

هوية ذلك الشخ

يدعي

االعتباري أو الترتيب القانوني) ،مخوالً بالقيام بذلك ،فمالً عن تحديد

وجه القصور السادس :ال يطلب من المؤسسات المالية بموجب تشريع رئيسي أو ثانوي تحديد ما إذا كان العميل

يتصرف نيابة عن شخ

الشخ

آخر ،ومن ثم اتخاذ خطوات معقولة للحصول على بيانات كافية للتحقق من هوية هذا

اآلخر.

 .37ىمتج مىممل جز مل وججا تررجي تمتع ر ا اه تتجري مل حل تفرية (ب) مل تممرة ( )33مل ترمةجل
جتر ايي تعةمي تج جا تحرير هجي وي ش ص
تمعرل تتذ وججا ى جميع تمؤسسم تممتي ىةر ت ما تجي
يعمل امتةيما ىل تعميل ،ج تتحرق مة م جمم يفير رح ةيماتا ،حيث ت زخ تممرة جميع تمؤسسم
مل مف .جيق تااجتي ج تتحرق مل تجاميق ج .جيق ج .رج
تمعةذر جااتا تنمتب تمؤسسم

ش رمً نايعيمً وج ىتامييمًر
.38

مم وججب رتيل إلجي
تتعي

ت مص اإجي

ى

ترضميي تتذ تاا

ول ش رمً قر ىيل تتمايل تش ص

تممتي امتتعي ج تتحرق مل هجي وي ش ص يعمل امتةيما ىل وي ىميل ،سج ً مل

تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت شي م

تعمم فذ مجمل .جيق تممتي فذ تاةر (ب)

تشي م

تمي ر فذ حمل تعممل ش ص آ ي مع م

هجي تعميل ج تتحرق مة م ،ى

امتةيما ىل تعميل ،تتأ ر مل جججر ج مت ىرتي مع ضيجية إلحتفمه امتج مت وج اةس
ضيجية تتعي

ى

هجي تج يل نارمً إلجي

الىتاميي فتشمل :ايمةم

تتعي ى

تتعي

ى

و يى تيى تشي

تسجل تتجميي اجزية تتجمية ج ترةمى ج تش مر
الىتاميي مسجل فذ ت ميج فيجب تحرجل ى
تمستةر

امإلضمف تت
.39

تتعي

ى

هجي تش ص

هجي سخ تش ص الىتاميي ،وسمم تشي م  ،تش ل ترمةجةذ ،ىةج ل تمري ،ةجع

الىتاميي ج يمةا ترمةجةذ ىل نييق تمستةر

تر ت ى

مررق ىة م امإلضمف ى

هجي تعميلر ومم تجي

تةشمن ،يوس تممتذ ،تمييل تتسجيل جيقما ،وسمم تمفجضيل امتتعممل ى

مل تتعممل ،جوي مع جمم

تممتي امتتعي ج تتحرق

تحسمب ججةسيمت خ ،ويقمخ ت ج ت  ،تغيض

تمي ر ضيجية تحرجل ى ي م ،جول يتخ تتحرق مل جججر تش ص
تحزم جمم تتضمة م مل مع جمم

مال :تش مر

ترمرية ىل وممة

ترمرية ىل غيف تجمية جرةمى مىممل ،جفذ حمل جل تش ص
ش مرة تسجيل يسمي رمرية ىل تج م تم تر  ،ج تحرجل ى

جججر تفجيض مل تش ص الىتاميي تألش مص تنايعييل تمفجضيل فذ تتعممل ى

تتعي ى

هجي تمفجض امتتعممل نارمً إلجي

مم تتضمل تتع يمم

تتةفياي

تتعي ى

هجي تعميلر

تمزمع ترر يهم قييامً تفريحً حجل تمع جمم

تحرجل ى ي م فيمم يتع ق ام.ش مص الىتاميييل ج تتيتيام

تمن جب مل تمؤسسم

تحسمب

تممتي

ترمةجةي امم فذ اتا ف خ هي ل تم ي ج تسينية ى
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تعميل جتحرير .ش مص تنايعييل ت ايل ت خ م ي وج سينية فع ي ى
ممميس يقما مستمية فيمم يتع ق اعحق تعمل ج تترقيق فذ تمعممح
تتأ ر مل ول تمعممح

تعميلر مم تشمل تجي

تتذ يتخ تجيي م حل مرة قيمخ ىحق تعمل ا ر

تت ذ يتخ تجيي م حل مسمي ىحق تعمل تتفق مع مم تعيفا تمؤسس ىل تعميل ،جةشمنا

جنايع م منيهم جامم يشمل تا قتض
جمع م حل تجي

تعةمي تج جا

تضيجية معيف مرري .مج ل ،ج تتأ ر مل تحريث تمع جمم

تتذ تخ

ج تايمةم

تعةمي تج جا ر

وجه القصور السابع :تعريف غير تام للمستفيد الحقيقي.

وجه القصور الثامن :الفعالية فيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي.
 .40ىمتج مىممل ججا تررجي تمتع ق ا اه تتجري  ،حيث ىيف
تحريرذ اأةا :تش ص تنايعذ تاي يمت ا وج يمميس سينية فع ي ة ميي ى

مل ترمةجل تمعرل تمستفير

تممرة .جت

تعميل ،ارجية مامشية وج غيي مامشية،

جيشمل تش ص تنايعذ تاي تجيي تمعمم ةيما ىةا ،ج اتا تش ص تنايعذ تاي يمميس سينية فع ي ة ميي ى
ش ري ىتاميي وج تيتيب قمةجةذر
.41

جقر تضمة

تحريرييل تما

تفرية (ج) مل تممرة ( )33مل ترمةجل تمعرل تتزمم

تشي

ى

تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت ل مل تشي م

جسممسية تتأميل تجي

تعمم

.قل مع جمم

تمستفير تحريرذ جول تت ا تجي

مر ىةر تتعممل مع تمستفير تحريرذ ،حيث وتزخ تاةر تسماع مل ترتيل

جىةج ةا جمريييا (ت ش ريم

هجي تعمح  ،مم وججب ى

تتعي ى

معرجت ت جقج

ى

تتمال فذ تتعي

ى

تعميلر جمل وما

.ميل وج تش ص تاي يمميس يقما فعمت ى
مم وججا

تتمجيل تتأجييي جشي م

تتةفياي

.ش مص تنايعييل تاي ت خ حر مسينية ج .ش مص

سينية فع ي ى

تمجرذ ،ج تجرذ وج تحمفه

ترةرجق ج تمستفيريلر

تمتجقع ررجيهم فذ تفتية ترمرم ت ل مل تاةجا جشي م

تتأميل ج .جيق تممتي تتحرق مل جججر مستفير حريرذ ا ح

تمستفير تحريرذ ج ت ما تجي

تعميل تضمف تت

تحرير

تتر ايي تتذ ت جل من جا ت ريمخ امتجهيف

تنايعييل تايل يما جل ىرل تشي ج ر يت م ،جامتةسا ترةمريق تجرمي تتمال فذ تتعي

تتع يمم

وج مع جمم

تمستفير تحريرذ فذ حمت تش ص الىتاميي وج

هي ل تم ي ج إلر ية تمسينية ى

.ش مص تنايعييل تاي ت خ م ي وج سينية فع ي ى

ارجية ميضي  ،امتةسا ت شي م

ايمةم

هجي

يسمي مال وسخ تعميل جوسمم .جريم ى يا ( رةمريق تجرمي ) جش ا ترمةجةذ

إلىتاميي ) ،جييى فذ حمت تتعي ى

تتيتيب ترمةجةذ ت ما تجي

تشي

تمي ر تتعي ى

معرجت ت تحرق مل هاه ت جي احيث يشمل اتا الىتممر ى

يتخ تحرجل ى ي م مل جاميق جايمةم

ى

فذ مجمل .جيق تممتي

تمي ر تن ب مل ل ىميل ترييحمً نيمً يحرر فيا هجي تمستفير تحريرذ مل تعم ي تمير تجيي م احيث

يتضمل تترييح ى

.43

ت يمةم

ج تتيتيام

هي ي تم ي ج تسينية ت مر امتعميلر

جقر تضمل رتيل إلجي

جرتيل شي م

تمؤسسم

فذ تحرير هجيت خ ج ت ما تتر ايي تمعرجت ت تحرق مة م اش ل ميضذ ،جفذ حمت

ترمةجةي يتعيل تجقج
.42

ى

تممتي تجمه تمستفيريل

مةمسا ت تحرق مل هجيتار مم ىمتج

تعميل جاتا مل حل إلتزخ األ تشمل ايمةم

تتعي

تتع يمم

تريف جشي م

تعميل ،حيث تن ب تتعي
مجضجع .ش مص تايل ت خ

ى يا سما جش ا ترمةجةذ جىةج ل مريه جةجع
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تم تر ج تغيض مل ىحق

تةشمن تاي يمميسا جيوسممتا جتمييل جيقخ تسجي ا ترى تج م

تممت يل جىةمجية خ جحرص م يت خ فذ تش ص الىتاميي جوسمم
تم زم ت ش ري

رححيم

إلىتاميي وج تتيتيب ترمةجةذ جاحيث ت جل تشي

ت ما قيي م زم ت ش ص الىتاميي جوي مع جمم

تعمل جنايعت م جوسمم

تمفجضيل امتتجقيع ج .ح مخ تتذ تةهخ تس ن
ى

ى خ ا ي ل تم ي ج .ح مخ تتذ تةهخ

و يى تيى تشي ضيجية فذ تحرجل ى ي مر

وجه القصور التاسع :ال توجد أية متطلبات للبنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة للحصول على معلومات بخصو

الغرض من عالقة العمل وطبيعتها.

وجه القصور العاشر :ال تمتلك معظم المؤسسات المالية أنظمة يتم استخدامها للحصول على معلومات بخصو

الغرض من عالقة العمل وطبيعتها.

 .44ىمتج مىممل جز مل ججا تررجي فيمم يتع ق ا ا تمن ب مل حل تفرية (ر) مل تممرة ( )33مل ترمةجل
تمعرل تتذ وججا ى جميع تمؤسسم تممتي ىةر ت ماهم تر ايي تعةمي تج جا معيف تغيض مل ىحق تعمل
جنايعت م ج تحرجل ى
.45

جيتار

ى

ترنمع تاةجا جشي م

تمع جمم
تس نم

ا

تر ر

تريج متن ب معيف

تتمجيل جشي م

تغيض مل ىحق

تعمل جنايعت م فذ تتع يمم

تتةفياي ت رمةجل

تريف ر

وجه القصور الحادي عشر :الفعالية المتعلقة برصد وتحديث معلومات العناية الواجبة.
.46

وججا

تفرية (ر) مل تممرة ( )33مل ترمةجل تمعرل ى

اتحريث مف تمع جمم
تحررهم تج

.47

تيقماي ر

ج تايمةم

مم وججب رتيل إلجي

ت مص امترج ىر تعمم تشي م

تمتع ر ا جي ىمح هم ج تمستفيريل تحريرييل مم رى

تم مفح غسل .مج ل ت شي م

تعمم فذ مجمل .جيق تممتي مل حل تاةر (و)

تتذ تخ تحرجل ى ي م امججب تجي
 .ص امتةسا تت فيم

تتذ تتخ

تتذ يتخ تجي هم مع مم تعيفا تمؤسس ىل تعمح جةمن ةشمن خ

ج تم مني تتذ يما جة م جمرري .مج ل تا قتض
ترميم جى

تحمج  ،وج جفرمً ت مرة تتذ

تمي ر األ تشمل تجي ت م ت مر امتعةمي تج جا تترقيق فذ تعم يم

نج ل فتية قيمخ تعحق تضممل تسمق تعم يم
تمع جمم

تمؤسسم

تممتي ىةر تناير م تجي

تعةمي تج جا

تعمح جىحقم

.مي ،ججضع تةهخ ت في
تعةمي

ت تأ ر مل ول تجاميق وج تايمةم

تج جا محرا امستميي جمحيم جاتا اميجع

تسجح

وج

تعمل ميتفع تم منير

وجه القصور الثاني عشر :وجود متطلبات جزئية على البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة فيما يتعلق بتطبيق
إجراءات العناية الواجبة المشددة على الفئات األعلى خطورة من العمالء أو عالقات العمل أو المعاملة.

وجه القصور الثالث عشر :ال توجد إرشادات موجهة إلى شركات تعمل في مجال األوراق المالية أو البنوك أو شركات
التمويل أو شركات الصرافة بخصو

المخاطر.

إجراءات العناية الواجبة المشددة المطلوب تطبيقها على حاالت العمالء المرتفعة
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وجه القصور الرابع عشر :الفعالية فيما يتعلق بتطبيق العناية الواجبة المشددة على العمالء من ذوي الخطورة

المرتفعة.

 .48ىمتج مىممل جز مل ججا تررجي تمتع ق ا ا تمن ب مل حل تممرة ( )36مل ترمةجل تمعرل تتذ وججا
ى جميع تمؤسسم تممتي فحص جميجع ل تعحقم ج تمعممح مع تعميل اش ل مستمي ،ج تتحرق مل منمار
تمع جمم

رى

ت مر ا م مع ت ا تمجججرة تري م تمتع ر اعمي م جوةشنتا جم مني تتعممل معا جمرري ومج تا جايجتا مم

تحمج تت اتا جفذ حمت تم مني تعمتي تنايق تر ايي تعةمي تج جا تمعززة جزيمرة ريج

اتا وججا

تمؤسسم

تفرية (ر) مل تممرة تسمار ى

تميقا جنايعت مر

تممتي جضع ةهخ إلر ية تم مني تتحرير مم تا مل تعميل وج
مل وجةايمً وج مح يمً وج ش رمً يشغل وج مل يشغل جهيف

تمستفير تحريرذ ش رمً معيضمً ت م مني اح خ مةراا سج

ني ىمتيمً ،حيث وججا
اميزة فذ مةهم رجتي جول تش ل ىحق تعمل معا
ً
قال تةشم ىحق تعمل مع تش ص وج إلستميي في م ،ج ت ما تجي

ى ي م تحرجل ى

مج فر تر يت م تع يم

جتر ايي مةمسا تتحرير مرري .مج ل ج جي

ميقا معززة تعحق تعملر
تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت شي م

مم وججب رتيل إلجي

امتةسا تفي تعمح وج ىحقم
ريج

تمريميل ،تش ريم

ج تشي م

تشي

إلىتاميي وج تتيتيام

ىل هؤال

ى

تعةمي تج جا تمشررة ى
وفمر

ترمةجةي  ،رةمريق تجرمي

تتذ ت جل ورج

تحيمزة ورجل ش ري ،

مر ت عم يم

تتذ تتخ مع وش مص يتج جرجل فذ رجل ال تتج في تري م ةهخ

غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،جى ي م فذ هاه تحمت ول تزجر تر يية تم تر اتفمريل ج في

فجير جيتار
تعمح
ً

تس نم

تتذ يجيي م تعميل مع نايع

.س خ في م سميل وج ت جل وس م م تحمم م مل تعمح اجي تم مني تميتفع ر اتا وججب

تمي ر تيح ىةمي

مةمسا تم مفح ىم يم

مف ى ممي م حسب

تمفتجح ترى تشي ج تتر ل فيمم اية م جريج ةشمن م ،جوىتاي ترتيل ل مل تعمح غيي

تتذ ي جل حم

ترتيل ى

.49

تم مني تميتفع فأججب ى

تشي

تمي ر ترةي

تم مني تمتع ر اغسل .مج ل جتمجيل إليهمب جميىمة :مرى تةمسب تعم يم

ةشمنا ،جتشعب تحسمام

تجي

تعمل ا

تعمم فذ مجمل .جيق تممتي فذ تاةر تامةذ ومم

تس نم

تفيم

.ى

ترر ي تع يمم

ت ل مل تاةجا جشي م

نجية مل تعمح وج ىحقم

تريف فيمم يتع ق اتنايق

تعمل وج تمعمم ر

اأةا تخ تتنيق ت ا تجمةب مل حل تمج ر  3ج 4ج 5ج 6مل مشيجع تتع يمم

تتةفياي

ت مر امتاةا تمي زي تعممةذ سمتف تا ي ج تمتجقع ترر يهم فذ ترييب تعمجلر
.50

امإلضمف تت مم ساق ،وفمر

اتا امستحر ث تجي

جريرة تتغني اةر ترييخ تم مني تمريفي جاةر ترييخ

تىتامي
.ش مص اجي تمةمرب تسيمسي جاتا جفرمً ت ةمماج تمرتيح مل اي رةرجق تةرر ج تتذ تخ تعمل امججا م
ً

مل ن تتفتيش ت عمخ 2013خر

وجه القصور الخامس عشر :ال يمكن اإلعتراف بأي استثناءات لشركات التأمين ،تماشياً مع المعيار  11-5الذي صرح
بأن " إجراءات العناية الواجبة المبسطة غير مقبولة حيث توجد شبهة تطبيق سيناريوهات غسل أموال أو تمويل إرهاب
التأمين على الحياة حيث ال يتعدى القسط السنوي بها  500لاير عماني (أي ما

أو مخاطر مرتفعة" .فمالً عن بوال
يساوي تقريباً  1300دوالر وهو يُعد أيماً أعلى بقليل من حد مجموعة العمل المالي).
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.51

وفمر

األ تفرية (ب) مل تممرة ( )34مل قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ترمري

تس نم

امتميسجخ تس نمةذ يقخ( )2016/30وججا

تمؤسسم

ى

تممتي جضع جتنايق تر ايي معززة ت عةمي تج جا فذ حمت

تم مني تعمتي  ،جيججز ت م جضع جتنايق تر ايي م فف ت عةمي تج جا فذ حمت تم مني تمة فض شيين ىرخ جججر
شتامه فذ ىم يم

.52

غسل .مج ل وج تمجيل إليهمبر

امإلضمف تت مم ساق ،وفمر

تس نم

اأةا امإلضمف تت مم تخ تةص ى يا فذ تفرية (ب) مل تممرة ()34

وىحه مل قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،فإل تتع يمم

تعةمي تمشررة ج تماسن ر

تضمية م ةرجرمً و اي تفريحً حجل تجي

تمتجقع ررجيهم مل ت يي تعمم تسجق تممل تخ

وجه القصور السادس عشر :يسمح لشركات األوراق المالية وشركات التأمين بتأخير تنفيذ إجراءات العناية الواجبة

للتعرف على العمالء لما بعد بدء عالقة العمل.

وجه القصور السابع عشر :ال يحظر على البنوك أو شركات التمويل وشركات الصرافة فتح الحساب أو بدء عالقات

عمل أو تنفيذ معاملة ،كما أنه ال يطلب منهم النظر في تقديم تقرير عن العمليات المشبوهة عند الفشل في تطبيق

العناية الواجبة.

وجه القصور الثامن عشر :ال يقع على البنوك أو شركات التمويل أو شركات الصرافة التزام ين

على أنه في حالة

قيامهم بالفعل ببدء عالقة العمل وعدم استطاعتهم تطبيق العناية الواجبة ،فأنه يجب عليهم إنهاء عالقة العمل والنظر

في تقديم تقرير عن أية معاملة مشبوهة.

وجه القصور التاسع عشر :انعدام الفعالية فيما يتعلق بطلب النظر في تقديم تقرير عن العمليات المشبوهة عند الفشل

في تطبيق العناية الواجبة.

 .53ىمتج مىممل جز مل ججا تررجي تمتع ق ا اه تمسأت مل حل تممرة ( )39مل ترمةجل تمعرل تتذ حهي
ى تمؤسسم تممتي تةشم ىحق ىمل وج إلستميي في م ،وج تةفيا معمم فذ حمل ىرخ قريت م ى تجفم امتتزممت م
تمتما فذ تنايق تجي

.54
تممتي ى

تعةمي تج جا ر

مم وججب تاةر يقخ ( )9مل رتيل إلجي
تشي م

تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت شي م

تمي ر فذ حمل ىرخ تم ة م مل ستيفم تجي

فتح تحسمب وج تر جل فذ وي ىحق ىمل مع تعميل وج تةفيا ىم يم

تعمم فذ مجمل .جيق

تعةمي تج جا اشأل تعمح  ،يتعيل ى ي م ىرخ

تحسماا ج تةهي فذ تتررخ اترييي اشأل تعم يم

تمشاجه ر
.55

جمل ةمحي و يى ،يتار ى

مل تاةجا جشي م
تجي

تس نم

تريف اإة م ىحق

معمتج ججا تررجي تمتع ق اإرر ي تتع يمم

تعمل ج تتررخ اترييي ىل تمعممح

تتةفياي تتذ ت زخ ل

تمشاجه فذ حمت فش خ فذ تنايق

تعةمي تج جا ر
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وجه القصور العشرون :ال يتم مطالبة المؤسسات المالية بشكل كامل بتطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العمالء

الحاليين على أساس األهمية النسبية والمخاطر ،واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عالقات العمل الحالية في األوقات

المناسبة.

وجه القصور الحادي والعشرون :انعدام الفعالية فيما يتعلق بتطبيق العناية الواجبة على العمالء الحاليين.
ةر

.56

تفرية  .يية مل تممرة ( )33مل ترمةجل تمعرل ى

تج جا تجمه ىحقم

تعمل تتذ مة

تعةمي تج جا تجمه ىحقم

تعمل تحمتي فذ وجقم

مم وججب رتيل إلجي

.57

قميم قال سييمل ترمةجل ى

تاةر ت ممس مل ترج ىر تعمم ى

تعحق تمستمية ،وج ىةر تةفيا تعم يم
تعةمي تج جا تجمه ىحقم
جقر قرم

.58

تس نم

تتزخ تمؤسسم

وسمس .همي

تمي ر ت ما تجي

تحسمب تعمح تعميضيل ى

تعمل تحمتي فذ وجقم
ىررً مل إلحرمييم

تةساي ج تم مني ج ت ما تر ايي

مةمسا ر

تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت شي م
تشي م

تممتي اتنايق تجي

تعةمي

تعمم فذ مجمل .جيق تممتي مل حل

تعةمي تج جا اشأل تعمح قال وج واةم تةشم

وسمس .همي تةساي ج تم مني ،ج ت ما تر ايي

مةمسا ر
ى

تةحج تتمتذ:

جدول رقم ( )1يومح التقرير السنوي للمركز الوطني للمعلومات المالية للعامين  2015و2016م
ت

عدد بالغات اإلشتباه والجهات المبلغة

1

شركات

العام

المجموع

شركات الوساطة
العقارية

جهات أخرى

2015

2016

1

286

623

5

البنوك

شركات

الصرافة

التمويل

216

65

2

2

450

168

0

0

2

عدد األحكام الصادرة

1

0

3

عدد حاالت اإلحالة إلى االدعاء العام

71

30

4

عدد استمارات اإلقرار

700

900

5

حجم مخالفات عدم اإلقرار أو اإلقرار الكاذب

ال يوجد

ال يوجد

جدول رقم ( )2يومح تقارير العمليات المشبوهة
الموموع

ت
1

تمؤسسم

2

تج م

3

تم تر

.ىممل ج تم ل غيي تممتي

4
5

تممتي

تتحجيح
تعم يم

اإلحصائية
609
5
ال يججر

تايقي ترجتي

158

تمشاجه تتذ تخ تح ي م جتجزيع م

341
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تعم يم

6
7

امتعم

تمح ي وج .جةاي تتذ تتجمجز حرً معيةمً

ترمييي ةرل تعم ج .رج

تخ ترة
968

ترما ت تر جل

جدول رقم ( )3يومح عدد الزيارات الميدانية للبنك المركزي
المؤسسة المالية

عدد الزيارات الميدانية

العدد
محلي

أجنبي

فروح في خارج

2015

2016

البنوك

11

9

-

26

24

شركات الصرافة

16

-

-

16

16

شركات التمويل

6

-

-

6

6

السلطنة

جدول رقم ( )4يومح عدد الزيارات الميدانية لشركات التأمين واألوراق المالية
القطاع

عدد الشركات
محلي

التأمين

عدد الزيارات الميدانية
أجنبي

11

11

32 :2015

4 :2015

31 :2016

4 :2016

2015
 5شي م

تأميل

 4سممسية تتأميل

األوراق المالية

2016

 4شي م

تأميل

 4سممسية تتأميل

7

9

د .استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية
التوصية الخاصة األولى :درجة اإللتزام (ملتزمة جزئياً)

وجه القصور األول :عدم التصديق على إتفاقية قمع تمويل اإلرهاب مع وجود نقاط قصور في تطبيقها.
.59

ىمتج

مىممل ججا تررجي تمتع ق ا اه تمسأت مل حل ةضممخ س نة مىممل تت تتفمقي .مخ تمتحرة ترمع

تمجيل إليهمب تعمخ 1999خ امججب تميسجخ تس نمةذ يقخ  2011/114اتمييل  23و تجاي 2011خر
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وجه القصور الثاني :تطبيق قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  1267بشكل محدود.
وجه القصور الثالث :عدم تطبيق قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم .1373
جضع

.60

تممرة ( )59مل تميسجخ تس نمةذ يقخ  2016/30اشأل ترر ي قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل

إليهمب .سمس ترمةجةذ تحمتامل ارييي مج س .مل يقخ ( )1267ج ( )1373جتةفياهمم امت ممل (ج تريي
تحزم تج جام

ت مم) ،ج ت ما إلجي

تتجمير تألمج ل امججب هايل تريييلر جاةم ى
تةفيا قيي

تم مفح إليهمب تريي يقخ  2017/1اشأل تجي
.مخ تمتحرة حجل مةع جقمع إليهمب جتمجي ار جسج

اتا ورري

تححر

ت جة تجنةي

مج س .مل ترمرية امججب تفرل تسماع مل ميامق

ةتةمجل آلتي امتتفريل ىةر تحريث ىل تتجري ت مر تامتا

الحرمًر
التوصية الخاصة الثالثة :درجة االلتزام (غير ملتزمة)

وجه القصور األول :عدم وجود إجراءات وقوانين معمول بها لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم .1373

وجه القصور الثاني :وجود فجوات في إطار العمل القانوني وعدم وجود إجراءات معمول بها لتنفيذ قرار مجلس األمن

رقم .1267

ىمتج مىممل ججا تررجي تمتع ق ا اه تتجري مل حل تممرة ( )59مل تميسجخ تس نمةذ يقخ 2016/30
.61
اشأل ترر ي قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب تتذ ةر ى جضع ت جة تجنةي تم مفح إليهمب
تحزم تتةفيا قيي

إلجي

مج س .مل تتماع تألمخ تمتحرة ىمحً امتفرل تسماع مل ميامق .مخ تمتحرة تمتع ر

امإليهمب جتمجيل إليهمب جتمجيل ةتشمي وس ح
تةفيا قيي

 2017/1اشأل تجي

ترممي تشمملر جقر رري قيي ت جة

تجنةي تم مفح

إليهمب يقخ

مج س .مل ترمرية امججب تفرل تسماع مل ميامق .مخ تمتحرة حجل مةع

جقمع إليهمب جتمجي ار
جتضمل تريي ترمري مل قال ت جة تجنةي تم مفح إليهمب آتيم

.62
جآتيم

تتةفيا قيي مج س .مل يقخ  ،1373حيث وتزخ جميع تج م

القترمري تتذ تعجر ت ج م

و يى ،جسج

مة

فذ حيمزتا وج تح

جتتضمل آلتي تتزخ تج م
تعرجام

تمحررة فذ تريي سج

وج تمجمجىم

تم منا اأح مخ تريي اتجمير مف .مج ل ج تمج ير

ت ؤال .ش مص امت ممل وج امالشتيا مع وي ج

سينيتا اش ل مامشي وج غيي مامشي ،جاتا ارجل تأ يي وج ت نمي سماقر

تم منا اتجمير ومج ل .ش مص وج تمجمجىم

تتماع تألمخ تمتحرة (تجة تعرجام
وج ت يمةم

مة

مم ج

وج تح

تتةفيا قيي مج س .مل يقخ ،1267

وج ت يمةم

تتذ تريج م وج تحررهم تجة

تمةشأة امججب تريي  )1267وج مل يعمل امتةيما ىل هؤال .ش مص

تر يتا وج ممت مً تا وج تا س ن مامشية وج غيي مامشيةر مم تشمل آلتي تجمير ومج ل

.ش مص تايل تريج خ ت جة جفق ترميم تتذ ترريهم امججب تممرة ( )11مل تريير حيث تةص تممرة ( )11مل
تريي ى

رححي ت جة اتحرير ج ريج ش ص وج مجمجى وج يمل تتجفي احر خ وسامب مفي تحىترمر اأة خ قر يت اج

وج يحمجتجل يت مب ىمل تيهماذ ،وج يشمي جل فيا ،وج يرجمجل اتس يل يت ماا ،وج هةما مل يرجخ ااتا ةيما ىة خ ،وج
اةم ى

تججي مت خ ،جيججز ت جة جمع تمع جمم

جن ا م مل وي ج

إلريجا فذ ترميم ر اتا يجيز تريي تحرىم تعمخ اةم ى

م تر تتحرير وي ش ص وج مجمجى وج يمل

ن ب ت جة تريج وي ش ص وج مجمجى وج يمل ى
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ترميم حت قال تتحريق مع تش ص وج تمجمجى وج ت يمل تمعةذ وج محم متا ،جيت ا تريي رجل تأ يي جارجل سماق
تةا ي تت

تش ص تمعةذر
تمتر وىممل تتجمير تمشمي تتي م فذ تريي ىةر تةفيا قيي مج س .مل يقخ ( )1267ج ( )1373تت

.63

مف

.مج ل وج تمج ير القترمري تتذ تعجر تت وي ش ص وج مجمجى وج يمل تخ تريجا جفرمً ت ممرة ( )11مل تريي فذ
ترميم وج تجة تعرجام

تتماع تألمخ تمتحرة ،وج مل يعمل امتةيما ىل ها تش ص وج تمجمجى وج ت يمل وج تح

تريي مرن ح " تتجمير" فذ تممرة

تر يتا وج مل ممت مً تا ،وج تا سينية ى يا ،اش ل مامشي وج غيي مامشير جيعي

.جت اأةا :حهي وي ةرل تألمج ل وج تمج ير القترمري وج تحجي م وج تتري في م وج تغيييهم وج ست ر م م وج تتعممل

ا م وج تحيي م امم قر يةجخ ىةا تغييي فذ حجم م وج ميت م وج مجقع م وج م يت م وج حيمزت م وج نايعت م وج جج ت م ،وج
قر يسمح اأي نيير امست ر خ هاه .مج ل وج تمج ير القترمري .ي غيضر
مم ةص ترمةجل ى

.64

ت مرف ت ياح ج تج م

ج ضح ت مؤسسم

تتزمم

تيقماي تتةفيا قيي

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي ج تجمعيم

تتجمير ترمرية جفرمً تريي

ج ت ييم

غيي

فجي تاحغ
مج س .مل ،حيث يجب ى ي خ ً

ت جة تجنةي تم مفح إليهمب فجي ى م م وج شتامه م األ ىميحً وج ىميحً سمارمً وج وي ش ص تتعممل معا وج ساق ت م
 ،جترريخ مع جمم

تتعممل معا هج ش ص وج مجمجى وج يمل مم ل حررت خ تفرية (و) مل تممرة ( )2مل إلجي

ىل

جضع .مج ل ج تمج ير القترمري جوي تجي مت ا اشأة م جىل نايع .مج ل وج تمج ير القترمري تمجمرة ج ميت م،
جوي مع جمم

و يى ا

وج مل شأة م تس يل إلتتزخ ا اه إلجي

ر

تم تر ت تحرق مل رق تمع جمم
.قل ،ى

( ) 6ست وش ي ى

تمررم ر مم وججب ى

ول يشمل تفحص تسجح
ج ت يمةم

وجل مرمية وسمم .ش مص ج تمجمجىم

تج م

 ،جت جة

تيقماي ج تم تر تريمخ افحص قمىرة ايمةمت م ل

ت مر اايمةم

تشي م

تتذ تحررهم تجة تعرجام

جتجري إلشمية تت ول تريي يقخ  2017/1تضمل تةص ى

.65

تتةسيق مع تج

تيقماي وج

ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي مل

تتماع تألمخ تمتحرةر

تنايق ىرجام

ى

.ش مص تم منايل فذ

حمت ىرخ إلتتزخ اتةفيا .ح مخ تج يرة فيا ،مع ىرخ إل حل اح خ تممرة ( )52مل قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل
إليهمب ،حيث ىمقا

آال

ل مل ي مت

لاير ىممةذ جال تزير ى

وح مخ تممرتيل ( 2ج )3مل تريي اغيم تر يي ال ترل ىل ( )10,000ىشية

مم يعمرل قيم .مج ل وج تمج ير القترمري محل تتجمير ،جمعمقا

تممرة ( )4مل تريي اغيم تر يي ال ترل ىل ( )5000مس آال
ىممةذ ،جمعمقا

آال

لاير ىممةذ جال تزير ى

تغيمم
.66
تت

ل مل ال ي تزخ اتنايق وح مخ إلجي

( )10،000ىشية آال

تمةرجص ى ي م فذ هاه إلجي
ف

لاير ىممةذ جال تزير ى

ل مل ي مت

 20،000ىشييل وت

حخ
لاير

تج يرة فذ تريي اغيم تر يي ال ترل ىل ( )5000مس

لاير ىممةذر جتتجت

ت جة

إليهمب تجقيع

تجنةي تم مفح

ر

تممرة ( )12مل تريي تسماق ت ل ش ص وج مجمجى وج يمل وريج وسما فذ ترميم ول يررخ ن امً م تجامً

ت جة إلزت وسما مل ترميم  ،جتحيل ت جة

تن ب تمررخ تتي م تت

الرىم

تعمخ تاي يتجت

تا

فذ تن ب،

ج نمي مررخ تن ب اريي تراجل وج تيفض مساامً حل ( )30احايل يجممً مل تمييل تس خ تن ب ،جيعتاي تن ب
ميفجضمً فذ حمت مض

تمرة تما جية رجل ير ،جفذ حمل قاجل تن ب يتخ تزت مررخ تن ب مل ترميم ر مم يحق تمررخ

تن ب تاي يفض ن اا تته خ مل تريي وممخ تمح م تم تر
ف

حل ( )30احايل يجممً مل تمييل ت نميه امتريير مم

تممرة ( ) 16مل تريي ت ل ش ص وج مجمجى وج يمل مريج فذ ترميم مل قال تجة

تعرجام

تتماع تألمخ
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تمتحرة يحمل تجةسي

ت جة

مري ت عمل وج تإلقمم فذ تس نة ول يررخ ن امً تت
تعممةي وج يمي ً

إليهمب مل وجل تزت تتحرير مل ترميم تتذ ترجخ اإحمت تن ب تت جزية ت ميجي إليسمتا تت ج

تجنةي تم مفح
إلترمل تم تر

فذ .مخ تمتحرةر
.67

ةهم

ج ت يمةم

ست ر خ .مج ل تتذ جمر  ،حيث سمح

امستعممل جز مل ومج ت م تمجمرة تتغني حتيمجمت خ تضيجيي مل حل قيمخ ل اي مر ح اترريخ ن ب

تماذ تت

تةفرم

تممرة ( )7مل تريي تجي

تألش مص ج تمجمجىم

ترييح امست ر خ اعض وج ل .مج ل وج تمج ير القترمري تمجمرة مل وجل تسرير

ت جة ت حرجل ى

تحرير تجة تعرجام

الستاةميي  ،جفذ حمل مل تن ب متع رمً ام.مج ل وج تمج ير القترمري تمجمرة اةم ى

تتماع تألمخ تمتحرة ،فإةا ال يججز مةح ها تترييح تال اعر مج فر تجة تعرجام ر
.68

تتجت

ت جة تجنةي تم مفح إليهمب تتةسيق مع تج م

ج تم ل غيي تممتي ج تجمعيم

ج ت ييم

تمةرجص ى ي م فذ إلجي

ر

تيقماي تتحرق مل تتتزخ تمؤسسم

غيي ت مرف ت ياح امالتتزمم

مج س .مل جت ريي تسماق ،جفذ حمل ت حل هاه تمؤسسم

امالتتزمم

تج يرة فذ قيي

تممتي ج .ىممل

تتجمير ترمرية نارمً تريي

تمفيجض  ،ترجخ ت جة اتجقيع تغيمم

إلر يي

ه .استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األخرى المصنفة ملتزمة جزئياً أو غير ملتزمة
التوصية السادسة( :درجة االلتزام :غير ملتزمة)
مىممل وججا تررجي تمتع ر ااال تعةمي تج جا فذ تتعممل مع .ش مص تمعيضيل سيمسيمً ،حيث تخ

.69

ىمتج

تعيي

تش ص تمعيض سيمسيمً امم يتج فق مع تمعمييي ترجتي  ،مل حل تفرية  .يية مل تممرة ( )36مل تميسجخ

تس نمةذ يقخ 2016/30خ ت مص اإرر ي قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب تتذ ىيف

تش ص تمعيض

سيمسيمً اأةا :ل ش ص نايعذ شغل وج يشغل جهيف ى يم فذ س نة مىممل وج فذ رجت وجةاي  ،جوفير ىمي تا ج تمريايل
مةا ،ج ل ش ص يج ل وج وج ل تتيا جهيف ى يم فذ مةهم رجتي  ،جوفير ىمي تا ج تمريايل مةار جيعر ها تتعيي متج فرمً
اش ل ممل مع تتعيي

تج ير فذ مرن حم

تمعيضيل سيمسيمً ،ج اتا تتزخ مف تمؤسسم

تمة جي  ،جتجري إلشمية تت ول تتعيي

يمتر تيشمل .ش مص تمح ييل

تممتي اجضع وةهم مةمسا إلر ية تم مني تتحرير مم تا مل تعميل وج

تمستفير تفع ذ ش رمً معيضمً ت م مني اح خ مةراا ،ج تزخ تمؤسسم

مج فر إلر ية تع يم قال

تممتي امتحرجل ى

تةشم ىحق تعمل وج إلستميي في م ،ج ت ما مف تتر ايي تمةمسا تتحرير مرري ايجتا ج .مج ل ،جميقا ىحق تعمل
ارجية مستمية جم اف ر
.70

مم قمخ تاةا تمي زي تعممةذ اتحريث جتنجيي رتيل تتفتيش تمست رخ مل قال ر يية تتفتيش تمريفذ فذ تاةا

تمي زي جاتا فذ تنمي تتعمجل تفةذ مع رةرجق تةرر ترجتذ ،حيث تخ تريج ىرة مجمال
اية م فتح جميقا تحسمام  ،ج تتحرق مل مرى فمي ترمييي تمعممح

تمشاجه  ،ج جي

جتحجيل .مج ل ،جترييخ م مني تاةجا ج .ش مص تسيمسييل تمما يل ت م منير جوفمر

فذ رتيل تتفتيش تشممل مل
تتعممل مع تاةجا تميس

تس نم

اأةا تخ تعمل امججا م

تىتامي مل ن تتفتيش ت عمخ 2013خر
ً
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.71

امإلضمف تت مم ساق ،تضمل رتيل إلجي

تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت شي م

تممتي جسممسية جج ح تتأميل ترمري مل ت يي تعمم تسجق تممل إليشمر
ى

تس نم

تتةفياي ت رنمىم

إلسيع فذ ترر ي تتع يمم

تمتارذ فذ ها تجمةبر

.72

وفمر

تس نم

ترر ي تتع يمم

اأةا يتخ تعمل حمتيمً ى

ج تتع يمم

تعمم فذ مجمل .جيق

امتمتع ر ا ا تجمةبر جيار

تمريج فذ ترمةجل مل وجل معمتج ججا تررجي

تتةفياي مل قال ت يي تعمم تسجق تمملر

التوصية السابعة( :درجة اإللتزام :غير ملتزمة)
تممتي فيمم يتع ق امتعحقم

ىمتج مىممل وججا تررجي تمتع ر ا اه تتجري مل حل تتزخ تمؤسسم
.73
تمريفي مع تمرمي تميس ت ميجي وج غييهم مل تعحقم اجمع مع جمم مفي  ،ج تجقج
تمؤسسم  ،جترييخ سمع

تمؤسس

تيقما

تميس  ،جةجىي

ى

نايع ىمل هاه

تتذ ت ضع ت م ،امم فذ اتا ضجى م تتحريق وج ترايي

تةهيمذ فذ مجمل م مفح تاييض .مج ل جتمجيل إليهمب ،جترييخ تضج ان تمنار فذ تمؤسس

تميس  ،ج تحرجل

تعحقم

ررجي

ى

مج فر

إلر ية تع يم قال تةشم ىحق ميس

جريرة ،ج تتعي

ى

ت مر ا ل مؤسس فذ مجمل

تمسؤجتيم

م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،جتجايق ت ا تمسؤجتيم  ،جتنايق ت ا تتر ايي ى
ترمةجلر جقر تضمة

تممرة ( )38مل ترمةجل تمعرل تتزخ تمؤسسم

تنارا مل تر ايي تعةمي تج جا ول تناق إلجي

ترميم جق

تممتي ىةر قيمم م اعحق تميس امإلضمف تت مم

إلضمفي تتمتي :

ور تحرير هجي تمؤسس تمستجيا  ،ج تتأ ر مة مر
مفي ىل تمؤسس تمستجيا ت جقج

بر جمع مع جمم

مل حل تمع جمم
ت ضع تتحريرم

ى

نايع ةشمن م جترييخ سمعت م

تمتمح ت عمم  ،جججرة تعم ي تيقماي تتذ ت ضع ت م ،جمم تا مة
تةهيمي تتع ق اغسل .مج ل جتمجيل إليهمبر

وج تجي

جر ترييخ ضج ان م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب فذ تمؤسس تمستجيا ر
رر تحرجل ى
هر

مج فر تر يت م تع يم قال تقمم ىحق تميس ر

تتحرق مل ضجع تمؤسس

 .يى إلجي

تيقما تم مفح غسل .مج ل جتمجيل

إليهمبر

جر فذ حمت جججر حسمب سر ر تمر ح ني امتث ،يجب تتأ ر مل ول تمؤسس تمستجيا
مل هجي

قر حرر

جتحرر

قمرية ى

تجفيي مع جمم

ا

مف تعمح

تايل يتمتعجل اةفما مامشي تت

ر اتر ايي تعةمي تج جا تت

تحسمب ،جمل وة م

تمؤسس تميس ىةر تن بر

زر ىرخ تر جل فذ ىحق تميس  ،وج إلستميي في م مع مري رجيير

حر ىرخ ت جل فذ ىحق تميس  ،وج إلستميي في م ،مع مؤسس مستجيا تسمح األ يست رخ

حسمامت م مري رجيير
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مم تزخ تاةر تسمرس مل رتيل إلجي

.74
تممتي ى
ت ميجي

تشي م
تميس

تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت شي م

تمي ر تنايق متن ام
ى

مل حل تجقج

تعةمي

مل فيا ح ما ى

تج جا اشأل تعمح ىةر تةشم ىحقم

نايع ةشمن تج م

.مج ل جتمجيل إليهمب ،ىرخ تر جل فذ ىحقم

جهمي  ،ج تحرجل ى

ىمل مع ج م

ت ميجي

تيقماي فذ تا ر .خ ،ج تتحرق مل تجفي ةهخ مفي تم مفح ىم يم
تةفيا تجي

قريت م ى

تعمح ىةر تضيجيةر

.75

وفمر

تتأجييي ،جشي م

تس نم

تميس يلر جيتار ى
.76

وفمر

تس نم

تس نم

اأةا يتخ تعمل حمتيمً ى

يقماذ فعمل مل قال تس ن
تمتع ر اايمةم

ترمرية ت ل مل تاةجا ،جشي م
اميىمة تمتن ام

تتةفياي تتذ تجضح تمتن ام

ترر ي تتع يمم

مج فر مريي ىمخ تشي وج

مضع إلشي

ترريخ تمع جمم

تتأميل ،ج .جيق تممتي ةرجرمً ت زخ ت ا تمؤسسم
ترر ي تتع يمم

غسل

غسل .مج ل جتمجيل إليهمب تري م ،ج تتأ ر مل

تج جا اشأل ىمحي م ج تررية ى

اتضمل مشيجع تتع يمم

تعمل مع تج م

ت ميجي جسمعت م فذ مجمل م مفح ىم يم

تةشم ىحق تتعممل ،ج تتأ ر مل ول تج م
تعةمي

تعمم

فذ مجمل .جيق

تتعي

تريف  ،جشي م

ى

تتمجيل

سمتف تا ي ترى تتعممل مع
تما جيةر

امتتفريل ت ج م

تتةفياي مل قال ت يي تعمم تسجق تمملر

التوصية الثامنة( :درجة اإللتزام :ملتزمة جزئياً)
.77
تتنجي

تممتي اإت ما تتر ايي تحزم تمةع سج ست ر خ

ىمتج مىممل وججا تررجي تمتع ر اإتزخ تمؤسسم
تت ةجتججي فذ مجمل تاييض .مج ل جتمجيل إليهمب ،ج تزخ تمؤسسم

تممتي اتنايق تر ايي محررة ج مفي

ت ترري تم مني تاييض .مج ل جتمجيل إليهمب فذ حمل فتح تحسمب وج ر جت م فذ ىحقم
تتذ ال تتخ جج مً تججار حيث تضمة

ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي ج ت ييم

تفرية ج مل تممرة ( )41مل ترمةجل تمعرل تةص ى
غيي ت مرف ت ياح اجضع سيمسم

.مج ل جتمجيل إليهمب تتذ تةشأ ىل تترةيم

تةمتج ىل ست ر خ ترةيم
تم ةي

تممميسم

.78

حريا وج قير تتنجيي ،مم وتزم

تحريا وج ست ر خ ترةيم

تم مني ج تمع جمم
امإلضمف تت

تحريا جممميسم

ج جي

مجمل .جيق تممتي جشي م

تتحرير جترييخ ج ر ية م مني غسل

تمؤسسم

اإجي ترييخ ت م مني قال تنحق تمةتجم

تمتع ر ا م اش ل م تجب جتحريا م رجييمً جتجفييهم ت ج

جسممسية جج ح

ى

تتأميل تيشمر

جتع يمم

مل وجل مةع ستغحل تتنجي
تمي ر تنايق تسيمسم

فذ

تعمم

تت ةجتججي
ج إلجي

تتذ ال تتخ جج مً تججا ،جا مر

تت ةجتججي فذ غسل .مج ل وج تمجيل إليهمب ،جتنايق ت ا تسيمسم

مع تعمح جىةر تنايق تجي

جمحررة ت عةمي تج جا تةناق ى

إلحتفمه اريس ترييخ

تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت ل مل تشي م

تحزم تتجةب تم مني تمتع ر امالستغحل تسذ ت تعممل غيي تمامشي مع تعمح
تقمم ىحقم

تمؤسسم

وج

تيقماي تميجعت م ىةر تن بر

فذ غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،حيث تزخ تاةر تسماع مل ترتيل تشي
ت ا تتذ تتخ امست ر خ تتنجي

تتزخ تمؤسسم

تممتي

تعمل ،ج تجسميل تحريا تترريخ ت رمم  ،وج ت ا

حريا وج قير تتنجيي ،جوججا

مم ساق ،تضمل رتيل إلجي

ىمل وج تةفيا تمعممح

ج إلجي

تعةمي تج جا تمستمية ،جول تتضمل تر ايي تر ية تم مني تجي

ىةر

فعمت

تعمح غيي تمامشييلر
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التوصية التاسعة( :درجة اإللتزام :ملتزمة جزئياً)
ىمتج مىممل وججا تررجي تمتع ر امستعمة تمؤسسم
.79
تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت شي م
تج جا  ،حيث وجضح تاةر سمرسمً مل رتيل إلجي

تممتي امتغيي ت ريمخ ااعض ىةمري ىم يم

جسممسية جج ح

تممتي جتشي م

تتأميل ،تتزخ تمؤسسم

فجي ى
تعةمي تج جا امتحرجل ً

ت تحرق مل ول رجي ايمةم

تمع جمم
ى

تتعي

تن ب ،ج الحتفمه ا م مل قال ت ا تج م

تمسيجتي تة ميي ى
ول ت جل .ني

تمؤسسم

تامتا

تتذ تعتمر ى

تضيجيي تمتع ر اإجي
تمرة ىشي سةج
وني

تتذ تعتمر ى

ى

تعةمي تج جا  ،ج ت ما إلجي

تعميل ج اام

تتأميل تتزخ تشي م

تني

ت يقما ج تتةهيخ جفرمً .ح مخ تتشييعم
تنايق ترجل تتذ يتج جر ا م .ني
تتةفياي ت رنمىم

تتعي

ى

امتحرجل ى

تامتث ،جيتخ إلحتفمه ا م احسب تمرة تمحررة قمةجةمً ،مم تخ تتزخ تشي م

.80

تعةمي تج جا متجفية ر يممً ىةر

امتا فذ تتحرق مل ايمةم

تعةمي

وفمر

.81

ت جي جرجيهم جغييهم مل تجاميق ا

تامتا تتجريم

اأةا يجيي تعمل حمتيمً ى

مجمجى تعمل تممتذ اريج

تسجح

ن ا مر

هاه تتع يمم

.82

امتتأ ر مل ضجع .ني
مفي ر جيتار ى

ج تغيض مة م ،جتجايق جميع تمع جمم

مر

تتذ ال يتجفي ت م

تمعررة ،ج ت ايية غيي الىتيمري ،

ت ايية غيي تمعتمرة وج وةممن تعم يم

في

تمشمي في م ،ج الحتفمه ات ا

تممتي اإتمح هاه تمع جمم

تج م

تم تر ترى

تعمم فذ مجمل .جيق تممتي تشي م
غيي الىتيمري تتذ ال ي جل ت م غيض

ت ايية تحجخ امتريمس تت ىحق تعمل ،تعم يم

معية  ،تحي امتغ اليتفمع فذ تحسمب ج تتذ ال تتفق مع حجخ تيرير ،تعم يم
تحسمب ،ج تعم يم

تممتي اإيح ىةمي

قترمري مشيجى جج ضح  ،جترجخ افحص

تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت شي م

قترمري وج قمةجةذ همهي وج ج ضح مال :تعم يم

ترر ي

ج تتأ ر مل تغيض مة م ،جتسجي م ج تمحت م

تمتع ر ا م جا جي جميع .ني

جفرمً .ح مخ تممرة ( )41مل ترمةجل ،جت زخ تمؤسسم

تس نم

غيي تعمري  ،ج تحمال

تممتي اإيح جميع تمعممح

غيي تعمري تتذ ال تتج في ت م وغيض وج وهر

تمي ر تيح ىةمي تجميع تعم يم

تامتا

مل قال تاةا تمي زير

في ت ا تمعممح

تم تر ىةر القتضم ر حيث ت زخ تمؤسسم

اتا وججب رتيل إلجي

متجفية ر يمم ترى

تما جية وىحه امتتفريلر

تمعررة ج ت ايية غيي تعمري  ،جوةممن تمعممح

مايي قترمري ج ضح جمشيجع ،جفحص جاحث

ت ا تمعممح

تمتع ر اإجي

تر

مىممل وججا تررجي تمتع ر ا اه تتجري  ،حيث تخ تتزخ مف تمؤسسم

جوةممن تمعممح

تيقماي

تةمفاة ،ج مر فيمم يتع ق ام مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ج تتأ ر مل

تتذ ةص ى ي م ترمةجل ج تتذ تجضح تمتن ام

فذ تتعممل م ع جميع تعم يم
ت س نم

رحت م ،جضيجية

تمع جمم

التوصية الحادية عشر( :درجة اإللتزام :ملتزمة جزئياً)
ىمتج

تضيجيي

.قل حسب مم يتن اا ترمةجل ج تتع يمم  ،جارم

تج جا  ،ج تتأ ر مل ول ايمةم

تس نم

امتا فذ تريمخ اعم ي

مضع ت يقما ج تتةهيخ فيمم يتع ق ام مفح غسل .مج ل ،مم تضمل رتيل إلجي

تم مفح غسل .مج ل تشي م جسممسية جج ح

تتع يمم

تعمم فذ مجمل .جيق

جسنم وج وني

ت جي جغييهم مل تجاميق تمتع ر اإجي

تعةمي

تتذ تتجمجز حرجرً

تتذ ت يج ىل تةمن تمعتمر تةشمن

تتذ ال ي جل ت م غيض قترمري وج قمةجةذ ج ضحر مم وججب ى

تشي م

تريمخ افحص

في
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ت ا تعم يم
ت مع جمم

ج تغيض مة م .قر حر مم ل ،جول تسجل تمايمً مم يتخ تتجرل تتيا مل ةتميج ،ج تمحت م ت مي ز تجنةذ

تممتي جمرقرذ تحسمام ر
امإلضمف تت مم ساق ،وفمر

.83

ت مص امؤشي
جم ؤشي

تس نم

إلاحغ ىل تمعممح

ج تجمهم

تممتي اإرر ي تتعميخ يقخ 2012/1

اريمخ تمي ز تجنةذ ت مع جمم

تممتي تمشاجه ج تاي تضمل ةمماجمً ىل تمعممح

غسل .مج ل مل ج قع تتح يح

تممتي تتذ وجيهم تمي ز ى

جةشيهم سةجيمً فذ تترييي تسةجي ت مي ز تجنةذ ت مع جمم

غيي تعمري ج تمشاجه
تمشاجه  ،جيتخ تحريا م

تمعممح

تممتي ر

التوصية الثانية عشر (:درجة االلتزام :غير ملتزمة)
ىمتج

.84

مىممل وججا تررجي تمتع ر ا اه تتجري مل حل تريج تتزمم

تممتي امججب ترمةجل تمعرل ج تتع يمم

تتةفياي ت ريمخ اإجي

تعةمي تج جا تجمه ىمح ت ا تج م  ،حيث ىيف

تممرة تياع مل ترمةجل .ىممل ج تم ل غيي تممتي  :تجسنم ج تج ح
ت ييم ترى ر جت م فذ معممح

امعممح

وج حسمامتا تمريفي  ،وج ممت متا  .يى ،تةهيخ تمسمهمم

تشغيل وج تر ية وش مص ىتاميي وج تيتيام
جم

ترريخ ت رمم

تتري
.85

تعرمييجل ،جتجمي تمعمرل تامية ج .حجمي

ةرري  ،ج تمحممجل ج ت تمب امتعرل ج تمحمساجل ترى قيمم خ اإىر ر وج تةفيا وج تريمخ

ترمتح ى ممي خ فيمم يتع ق اأي مل وةشن شي تعرمي

ت شي م

رييح ى

وج ايع م ،ج ر ية ومج ل تعميل امم في م وجيقا تممتي ،

ت مر اإةشم شي م

قمةجةي جتةهيخ ال تتمام

وج تشغي م وج تر يت م ،جتأسيس وج

تمتع ر ا م ،جايع وج شي تشي م  ،مم تشمل
ترمتح ىميل تتع ق اأةشن

ج ترةمريق إلستيممةي ىةر قيمم خ اإىر ر وج تريمخ امعممح

ج يل تأسيس تش ص ىتاميي وج تتري وج تتيتيب تش ص آ ي تيتري
ي زخ ترمةجل .ىممل ج تم ل غيي تممتي

امإلاحغ ىل تمعممح

تمحررة اعرر مل تتر ايي فذ تجي

تمشاجه  ،جضع ةهمخ مر اتنايق تجي

تعةمي

تج جا  ،حيث ي زم م

وج مع جمم

مجاجق جمستر ىةر

تعةمي تج جا تجمه تعمح  ،تتعي ى

ج تمستفير تحريرذ ج تتحرق مل هجي تعميل ج تمستفير تحريرذ امست ر خ جاميق وج ايمةم
ار ي

.ىممل ج تم ل غيي

تتعممل ،ج تتحرق مل تجضع ترمةجةذ ت ش ص الىتاميي وج تتيتيب ترمةجةذ ،جضع وسس ج جي

ر ي تم مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،ججضع تيتيام

ج تمع جمم

تمح ي ج ترجتي تمرة ( )10ىشي سةج

تمعمم  ،ج اتا إلحتفمه اسجح
تمرة ( ) 10ىشي سةج

ى

فجي ت ج م
تمؤسس جتجفييهم ً

ج تم ل غيي تممتي اإت ما تجي

جايمةم

ى

إلر ية إلتتزخ ،ج الحتفمه ا مف

.قل مل تمييل تةفيا تمعمم ى

جرجي ججاميق تحرير ت جي جم فم

تحسمام

جضج ان
ج تجاميق

ةحج يس ل تتاع ج ستيجمع

ج تميسح

تمتع ر امتةشمن

.قل مل تمييل ةت م ىحق تعمل وج تتممخ تمعمم تعميل تيس ا ىحق ىمل قميم مع
ترضميي ج تمي ز تجنةذ ت مع جمم
مر ج يح

تممتي تج م

تيقماي ىةر تن ب ،ج تزخ .ىممل

هتممخ مص ىةر تتعممل مع تمعممح

ةحج غيي معتمر ج تتذ ال ي جل ت م غيض قترمري همهي امم يشمل فحص جترجيل

ج تمحت م ت سنم

تسجح

تعميل

تم تر  ،ججضع تر ايي ىةمي

تمعررة ج ت ايية تحجخ ى

في ج تغيض مل ت ا تتعممح

مر ت تعممل مع .ش مص تسيمسييل تمعيضيل ت م منير جاش ل

ىمخ يم ل ترجل األ .ىممل ج تم ل غيي تممتي ت زخ تت ما ةفس تتر ايي تمن جا ى

تمؤسسم

تممتي ىةر تتعممل

مع تعمح ر
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فذ مجمل تةهيخ تع ميم

.86

إلشيفي ج تيقماي ى

يقخ  2014/64فذ شأل تحرير
ى

ترمرم

ى

تتةهيخ ج إلشي

تمرييي تعمم ت تنجيي تعرميي اجزية إلس مل ،تتذ تت جل مل

فذ :قسخ تتةسيق ج تمتماع  ،ر يية تةهيخ تم متب تعرميي ج تجسنم

ج تيقما ى


و يى ،ورري جزية تتجمية ج ترةمى

تمةشآ

تريي تجزيي يقخ  2014/145اشأل ستحر ث ر يية تترقيق

تتجميي  ،جت تص هاه تر يية اعرر مل تم مخ ى
ن ام

تترقيق ى
إلجي



رقير تشمل مم يتع ق امترنمع تعرميي مف جمتماع

تعمم تتذ تعتمرهم تح جم فذ ها تمجملر

مل ج

.87

تعرميييل ،ر يية

جمعي تمحا جر يية تنجيي جترييخ مشمييع تتنجيي تعرميير جت تص تمرييي امقتيح تتشييعم

تحزم تتةهيخ ىمل م متب تجسنم تعرميييل جتنجيي قمىرة ايمةم
تةفيا تسيمسم

تس نم

جزية إلس مل ج ىتممر هي م تتةهيمذ ،حيث وةمن تميسجخ امتجزية تعمل

تنجيي ترنمع تعرميي امتس نة  ،حيث تخ تةشم

وياع رج يي جوقسمخ م ت ف متما

قنمع تجسنم تعرميييل ،ورري

تميسجخ تس نمةذ

تعممةي ج تشي م

تأسيس تشي م

تةحج آلتذ:

 .يى تمحمت مل ر يية رمم

تمستامييل ج ت ما

تضيجيي تتأسيس م جفق ترج ةيل تسميي ر

إلىر ر ج تمشمي

تتذ تس ل متماع مرى تتزخ تمةشآ

فذ قتيح إلجي

فذ تنايق ترج ةيل ج تريي

تسميي ر
 تجفيي تايمةم


ىل تمةشآ

تمشمي مع ج م

إل ترمص فذ تتيجيج إلةشم تمؤسسم

 متماع مرى تتزخ تمةشآ


ت ما إلجي

تج م

اتنايق ترج ةيل ج تريي

تمةمسا فذ حمال

 حضجي جتممىم

تجمعيم

تإلشي

ى

تزيمي

تمير ةي تجميع تشي م
تايمةم

 ميجع
ج تمتعمي
ا

إلجي

تعمجمي ت شي م

ى

تشي م

 ميجع ترمييي تمرفييل ت شي م

.88

ريمغ تتع يمم

.مي اشأل تتع يمم

تمسمهم

تمرف

ج تشي م

تمسمهم

تسميي ر

تعمم قير تترفي

ج ىر ر تترمييي تحزم فذ ها تشأل ج ىر ر ايمج

ج تفيجع ت تأ ر مل مرى تتزم م ارج ةيل جمعمييي تمحمسا

ترجتي

ترج ةيل تتجميي وج وي قج ةيل وج ضج ان و يى

تمسمهم تمرف ج ار يوي تجزية ى ي مر
تمسمهم قير تترفي جمرى تتزم م ارمةجل تشي م

التذ تج جا هيج

تتجميي ر

ججهيي نميي وج تغيي هي ي تؤاي فذ ةشمن م وج مي زهم تممتذ

يوس تممل ج الةرممج ج تترفي جترريخ تتجريم

 وي م مخ و يى تر ل ضمل ةنمق
وفمر

اغيض حممي تحرجق جفق ترج ةيل ج تريي

مي زهم تممتذ جفق متن ام

 ميجع ترمييي مجمتس تر ية تشي م

امم فذ اتا تىمرة هي

 .يىر

ج تتحرق مل تتزم م اأح مخ ترمةجل ج ت ج يحر

ر ر

 ريس جمتماع تشي م

ترفي تشي م

ج تشي م

تتذ ترىخ القترمر تجنةذر

تسميي امتتةسيق مع تج م

تمتع ر جمم يت ا مل قيي

تممتي ت مف

ى ي م ج تجقج

تس نم

تنمتا فذ حرجر تضج ان تمحررةر

ترمر مر

اشأة مر

اأةا حسب الستيتيجي تجنةي تم مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،جميي تعمل حمتيمً ى

تتةفياي تجزية تتجمية ج ترةمى ج تمجج
تتةفياي تجزية تعرل ج تمجج

تت

ترنمىم

تجمي تمعمرل تامية ج تاهب ج تمحمسايل ،اتا

تمحمميل امالستعمة امت اي ترجتييل تجضع مر
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التوصية السادسة عشرة  (:درجة االلتزام :ملتزمة جزئياً)
.89

يتضمل ترمةجل اعر تعري ا تتزخ جميع .ىممل ج تم ل غيي تممتي

تمحررة اإاحغ تمي ز تجنةذ ت مع جمم

فجي فذ حمل إلشتامه وج ىةر جججر وسامب معرجت تحشتامه فذ وة م تتع ق اعمير
تممتي
ً

تمجيل إليهمب وج ىةر محمجت تجيي م اري
ج تج ح

تجييم وج غسل .مج ل وج

تةهي ىل قيمت م حسب تممرة ( )47مل ترمةجل تمعرل ،امم في م تجسنم

تعرمييجل ،جتجمي تمعمرل تامية ج .حجمي ت ييم  ،ج تمحممجل ج ت تمب امتعرل ج تمحمساجل ج تميجعجل ىةر

تىر رهخ وج تةفياهخ معمم
تمريفي وج تةشم

ترمتح ىمحي خ وج ةيما ىة خ تتع ق اايع جشي

جتشغيل ج ر ية وش مص ىتاميي وج تيتيام

تعرمي

ج ر ية .مج ل ج ر ية تحسمام
ت شي م

قمةجةي  ،جمررمج ت رمم

ج ترةمريق

إلستيممةي  ،تضمف تت وي ةشمن وج ىم ي و يى يرري اتحريرهم قيي مل ت جة تجنةي تم مفح غسل .مج ل جتمجيل
إليهمب ر جقر وفمر

األ تتع يمم

تس نم

تتةفياي فذ حمل ررجيهم ستأتذ مفر تحتتزمم

هاه

تمفيجض ى

تفيم ر
.90

مم ت زخ جميع .ىممل ج تم ل غيي تممتي اجضع ايمج مستمي تترييب تمجهفيل جتأهي خ فذ مجمل م مفح

غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،ى

ول يشمل ها تترييب تتعيي

امترج ةيل ج تتع يمم

ج إلتفمقيم

تر

ترجتي ا

ام مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمبر
.91

امإلضمف تت مم ساق ،وفمر

تس نم

األ ت ن تجنةي تشمم تم مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب يى

تتةفيا تفعمل مل جمةب .ىممل ج تم ل غيي تممتي ت تر ايي تجقميي تمتر ام مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب مل
تس نم

حل تعزيز قري
الىتاميييل ج تتيتيام
ت مع جمم

تيقماي ج تتعمجل ج تتةفيا تفعمل مل جمةا م تضممل المتامل جتعزيز شفمفي

ترمةجةي احيث ال يسم ست ر م م مل جمةب تمجيميلر اتا وفمر

تممتي ج تج م

ت مرف ت ياح جشي م

تيقماي اعرر ىرر مل جيش تعمل ج ت رم

تجسمن تعرميي جشي م

تاحغم

جسيى

تيقماي ج تمي ز تجنةذ ت مع جمم

تممتي ر

تت تجىي تمحممجل ج تجمعيم

تمشاجه جيفع مستجى ترمييي إلاحغ مل حيث رق

تجيش ج ت رم

جمة جي تترييخ تمعتمرة تعمخ 2013خ ،جهرف

اريمخ تمي ز تجنةذ
غيي

تمحمسا ج تترقيق جتجمي تاهب ج تمعمرل اأح مخ قمةجل م مفح غسل

.مج ل جتمجيل إليهمب ،ج إلاحغ ىل تمعممح
إلاحغ ،مم شم

تتذ هرف

تس نم

.ش مص

تتعيي

امتتجريم

.ياعيل تمعرت

تايمةم

جىرر

تمعتمرة تعمخ 2012خ

تت يفع مستجى تتةسيق ج تتعمجل ايل .ىممل ج تم ل غيي تممتي جج م

التوصية السابعة عشرة  (:درجة االلتزام :ملتزمة جزئياً)
تيقماي س ن فيض تر ايي ججز

 .92ىمتج مىممل ججا تررجي تمتع ق ا اه تتجري  ،مل حل مةح تج م
تر يي ى تمؤسسم تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي تعرخ تتزم م اأح مخ ها ترمةجل ،ج احغ تمي ز تجنةذ
ت مع جمم

تممتي ااتار مم حرر

ول تفيض ج حرً مة م وج و اي ى

متما فذ آلتذ:

تممرة ( )52مل ترمةجل س س مل تتر ايي ج تجز
تمؤسسم

تتذ ت مت

تتذ تستنيع تج م

تيقماي

ا

تر

وح مخ ترمةجل وج ت ج يح وج تريي

وج تتع يمم
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أ.

تججيا تةا ي تماذر
معية ر

ب .ترر ي ومي امالتتزخ اتع يمم

جر ترر ي ومي اترريخ ترمييي مةتهم ىل تتر ايي تتذ تت اهمر

رر فيض غيم تر يي ال ترل ىل ( )10,000ىشية آال
( )100،000ممي وت

لاير ىممةذ ،جال تزير ى

لاير ىممةذ ىل ل م متف ر

هر ستار ل وج تريير رححيم

مسؤجتذ إلتتزخ وج تمريييل وج وىضم مج س إلر ية وج

تممت يل تمسينييل ،امم فذ اتا تعييل مشي تر يي مصر

جر تيرم

.ش مص تم متفيل ىل تعمل فذ قنمع .ىممل تتجميي وج فذ م ة وج ةشمن،

ارجية ر يم وج مؤقت ر
زر فيض تجرمي ى ي مر
حر جق

امإلضمف تت

.93

اتشرير تغيمم

تتي يص امزجت تم ة وج تةشمن ،وج ترييره ،وج تتغميار

مم ساق ،ورري تاةا تمي زي تعممةذ تتعميخ يقخ  1134اتمييل  12مميس 2015خ ج تمتع ق

تممتي

تاةجا جشي م

تتذ تفيض ى

تتمجيل تعمم

فذ تس نة فذ حمل ىرخ تتزم م امترمةجل

تمريفذ ،ج ت ج يح ترمرية مل تاةا تمي زي ،جقر وتحق امتتعميخ م حق مص يتضمل :مف جخ ىرخ المتامل ،وسس

حتسمب تغيمم  ،تم مسب تممتي غيي تمشيجى  ،ت ش
ىل تزيمي
ج تجز

تتفتيشي

تمير ةي

ىل تعرجام

ج جي

تر ي ج ت ميجي ر مم وججب ترمةجل ى

إل نمي ج ستيجمع تغيمم

تج

تةمتج

تيقماي تاحغ تمي ز امتتر ايي

تمت اة فذ ها تشأل ،جتستنيع ول تةشيهم اجسميل تةشي تم ت ف ر
جفيمم يتع ق امتعرجام

.94

تمفيجض  ،وفمر

تس نم

ممتي ى

اإرر ي ىرر ( )7غيمم

تمؤسسم

تممتي تاةيل

مة م تفيجع ميج تس نة امججب تتعميخ يقخ  1134ترمري فذ مميس 2015خر
التوصية التاسعة عشر( :درجة اإللتزام :غير ملتزمة)
وفمر

.95

تس نم

تعممةي اجججر تةسيق قميخ ايل تمي ز تجنةذ ت مع جمم

تت تيجةذ مت ممل تتجفيي مع جمم
تمؤسسم
.96

تممتي  ،اتا وفمر
وفمر

تس نم

تت

قمىرة ايمةم

سج

تممتي ىل تمعممح

تمي ز تجنةذ ت مع جمم

اريمم م اترشيل تةهمخ إلت تيجةذ تإلاحغ ىل تمعممح

اأةا جميي تعمل ى

تيقماي امتتةسيق مع تمي ز تجنةذ ت مع جمم
تشتمل ى

تممتي ج تاةا تمي زي إليجمر يان

ريس حر إلاحغ ىل تمعممح
تممتي  ،مم ول تتع يمم

تريم تحري تإلاحغ ىل تمعممح

تحري مل

تمشاجه ر

تحري جاتا مل حل قيمخ تج م

تتةفياي تتذ سج

تةرري ج تتذ ستغاي قمىرة تايمةم

ترري ىل ل ج

تشيفي

فذ تمي ز مامشيةر
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التوصية الحادية والعشرون  (:درجة االلتزام :ملتزمة جزئياً)
تفرية ( ا) مل تممرة ( )13مل ترمةجل ى

ىمتج مىممل ججا تررجي تمتع ق ا اه تتجري  ،حيث ةر
.97
ترمص ت جة تجنةي تم مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب فذم ىممل ى
فذ مجمل غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،ج تتر ايي تتذ يجب ى
تج م

ت ماهم تجمه ت ا تا ر ل ،جتتجت
تمحررة ت ماهم ات ا تتر ايير
.98
تشي م

مم وججب رتيل إلجي

األ تعم يم

ال تستةر تمايي

مر ت عم يم

 .100وفمر

فذ مجمل .جيق تممتي ى

تتذ تتخ مع وش مص يتج جرجل فذ رجل ال تتجفي تري م ةهخ مةمسا
تحزم ت جقج

جوغيض م جول ترجل ةتميج اتا فذ سجحت مر
تس نم

تجفيي إليشمر

مجمجى تعمل تممتذ وج ال تنار م اريج
تس نم
 .يىر

تحزم ت مؤسسم

في

ى

تهيج

حجل يفي تحرير ترجل تتذ

مفي  ،جىمم تا مل هةما آتي تتنايق تتر ايي تمضمرةر

اأةا تخ معمتج ججا تررجي وىحه مل

تمي زي تعممةذ ،ج اتا فذ تمسجرة .جتي ت تع يمم
امقذ تتع يمم

تعمم

قترمري ج ضح  ،فيجب ى ي م ت ما إلجي

تال وةا مل ةمحي و يى ،يتار ى

ال تناق تجريم

تتحرق مل تتزخ تمؤسسم

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي

فجي ،ج ا تايل ت م
غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،جول تزجر تر يية تم تر اتفمريل ج في ىل تعمح
ً

تمحين ا اه تعم يم

.99

تمؤسسم

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي

تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت شي م

تمي ر ول تجت ىةمي

تم مفح ىم يم

تيقماي

تحرير ترجل تتذ تعتاي ىمتي تم مني

حل مسجرة تتع يمم

تمتجقع ررجيهم مل تاةا

ت مر امت يي تعمم تسجق تممل ،جسيتخ تةص ى ي م تامىمً فذ

التوصية الثانية والعشرون( :درجة اإللتزام :غير ملتزمة)
تممرة ( )50مل ترمةجل ى

 .101ىمتج مىممل ججا تررجي تمتع ق ا اه تتجري  ،حيث ةر
تمؤسسم تممتي ىةر إلم مل .ح مخ تج يرة فذ هاه تممرة ى جميع تفيجع تمح ي ج ت ميجي ج تشي م
حيث تةص ى

تتزخ تج م

تتماع ت مؤسسم

تيقماي امتتحرق مل ول تفيجع ت ميجي ج تشي م

ول تناق
تتماع ت م،

تممتي ج .ىممل

ج تم ل غيي تممتي تمحررة تعتمر جتةفا تر ايي تتج فق مع وح مخ ترمةجل ارري مم تجيزه ترج ةيل تمح ي ت ا ر تمضي ر
تيقماي تم مفح غسل .مج ل ت شي م

 .102جقر تضمل رتيل إلجي

جسممسية جج ح

تتأميل تتزخ تشي م

تعمم

فذ مجمل .جيق تممتي جرتيل

تمي ر امتتأ ر مل ول تفيجع ج تج ح

إلجي

تيقماي تشي م

جتجريم

مجمجى تعمل تممتذ امترري تاي تسمح اا ترج ةيل ج ت ج يح فذ ترجت تمضيف  ،ج يح ىةمي

فذ ت ميج م تزمجل اتر ايي م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب امم يتممش

ا ا تمارو فيمم يتع ق امتفيجع ج تج ح تتماعيل ت م فذ ترجل تتذ ال تناق تجريم
اريج

مفي ر مم وججا

ى

تشي م

تمي ر فذ حمت

تح

إليهمب فذ تس نة ج ترجت تمضيف  ،يةاغذ ول تناق تفيجع ج تج ح

تمتن ام

مع تمتن ام

تتماعيل ت م

تمفيجض فذ تس نة

مر تحتتزخ

مجمجى تعمل تممتذ وج ال تنار م
ترةيم تم مفح غسل .مج ل جتمجيل

تتماع ت م فذ ترجت تمضيف

تمعيمي .ى
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امترري تاي تسمح اا ترج ةيل فذ ترجت تمضيف ر جيتار ى
تتذ تجضح تفريل تمتن ام
 .103وفمر

تس نم

ج التتزمم

ترر ي تتع يمم

تس نم

تتةفياي ت مؤسسم

تممتي

تسمار ر

األ تعمل جميي ى

مل قال ت يي تعمم تسجق تمملر

ترر ي تتع يمم

التوصية الرابعة والعشرون (:درجة االلتزام :غير ملتزمة)
 .104ساق تحريث ىل قيمخ مىممل اإ ضمع .ىممل ج تم ل غيي تممتي ترمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل
إليهمب ،حيث حرر تممرة .جت مل تميسجخ تس نمةذ يقخ  2016/30ت مص اإرر ي قمةجل م مفح غسل .مج ل
جتمجيل إليهمب تج م

تيقماي تم تر  ،جتضمة

جزية تعرل ،جزية تتجمية ج ترةمى  ،جزية إلس مل،

ت ا تج م

جزية تتةمي الجتممىي  ،تاةا تمي زي تعممةذ ،ت يي تعمم تسجق تممل جوي ج
تم مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمبر

.105

تممرة ( )51مل ترمةجل تسماق ايمل تتزمم

مم تضمة

فيمم يتع ق امتتزخ تمؤسسم

وىممل تتةهيخ ج تيقما ج إلشي
ى ي م فذ ترمةجل ج ت ج يح ج تريي
 جمع تمع جمم
جيججز ت ج

ج تايمةم

مل تمؤسسم

تر  ،جت جل ت م رححيم

جج جام  ،جمل ضمة م:

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي  ،ج تريمخ امتميقا تمير ةي ى ي م،
و يىر

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي اتجفيي وي مع جمم  ،جو ا ةسل ت مستةر

ج تجاميق ويمً

نييرت م وج م مل ت زية م ر ل وج ميج مامةي مر

 ترر ي ت ج يح ج تضج ان ج تتع يمم
تممتي تمحررة ى


جم

تيقما

تمتما

فذ تجتي م

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي ت شيجن تمةرجص

تيقماي تتةفيا ها إلتتزخ تتعمقر مع ج م

 تتزخ تمؤسسم
مة

تجزيي ج تتع يمم

ا

ج ترمرم

و يى تحر اريي مل ت جة تجنةي

ج إليشمر

تمسمىرة تمؤسسم

ج تتجريم

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي

تنايق وح مخ ها ترمةجل امتتةسيق مع تمي زر

تتعمجل ج تتةسيق تفعمل مع سميي تج م

تم تر تترريخ تمسمىرة فذ تجي

تتحييم  ،جفذ مف ميحل

تتحريق ج تمحم م تمتع ر ام مفح غسل .مج ل ج تجييم .ر ي تميتان ا م جتمجيل إليهمبر



تتعمجل تفعمل مع تج م

تةهيية تتذ تؤري جهمي

ممما فذ رجل و يى تامرل تمع جمم

ج ايخ ما ي

تتفمهخر
 تاحغ تمي ز رجل تأ يي اأي مع جمم

تتع ق امعممح

مشاجه وج وي مع جمم

و يى يم ل ول ت جل ا

ر اغسل .مج ل ج تجييم .ر ي تميتان ا م وج تمجيل إليهمب ،ج مر ر تممي ز امم ين اا مل تايمةم
ج تمع جمم

ج إلحرم

تحزم تمامشية
تمجمجى

ترمرمتار

تمجحر ى
 تنايق إلشي
ّ
تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي تتذ تمت ا تشي
ترمةجلر

تممتي ج تتحرق مل ول تفيجع ت ميجي ج تشي م

تتماع ت مؤسسم

تيييسي غمتاي وس م م تعتمر جتةفا تر ايي تتج فق مع

 جضع جتنايق تضج ان ج تتر ايي تمةهم المتحا تمؤسسم

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي ج تسينية

ى ي م ،ج تمشمي فذ تر يت م وج تشغي م ارجية مامشية وج غيي مامشيةر
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تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي ى

 ترييخ وىضم مج س إلر ية ج إلر ية تع يم ج تمريييل فذ تمؤسسم
وسمس معمييي ت فم ة ج تمح م  ،امم في م تمتع ر امت اية ج تةزه ر


إلحتفمه اإحرمييم

 تحرير تريم

تمفيجض فذ تنمي تنايق وح مخ ها ترمةجلر

ىل تتر ايي تمعتمرة ج تمت اة ج تعرجام

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي اإ نمي

تحري ت معممح  ،ج تتحرق مل تتزخ تمؤسسم

تمي ز ىة مر
 تحرير ةجع جمرى تتر ايي تتذ يجب ول تت اهم تمؤسسم

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي جفرمً ت ممرة ()42

مل ترمةجل امم يتج فق مع ريج م مني غسل .مج ل جتمجيل إليهمب جحجخ تةشمن تتجميير
 .106جقر تضمة

تممرة ( )52مل ترمةجل ايمل امتتر ايي ج تجز

ت مضع تيقمات م ،جهذ تتةجع مم ايل ترر ي تةا ي
تج

وج تتغميا ،جيجب ى

تماي امتم متف  ،فيض غيمم

تيقماي تاحغ تمي ز امتتر ايي ج تجز

تس نم

 .107امإلضمف تت مم ساق ،وفمر

تتذ تفيض م تج م

تيقماي ى

تر يي تت جق

تمؤسسم

تتي يص وج ترييره

تمت اة جت م ول تةشيهم اجسميل تةشي تم ت ف ر

األ ت ن تجنةي تشمم تم مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب يى

تتةفيا تفعمل مل جمةب .ىممل ج تم ل غيي تممتي ت تر ايي تجقميي تمتر ام مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب مل
حل تعزيز قري

يسم

تس نم

تيقماي تضممل المتامل جتعزيز شفمفي .ش مص الىتاميييل ج تتيتيام

ست ر م م مل جمةب إليهماييلر مم يى

.مج ل ج تجييخ .ر ي جتمجيل إليهمبر جوفمر
مستمي اعرر ىرر مل جيش تعمل ج ت رم
تعرميي جشي م

ويضمً اريمخ تج م

تمستجى تمح ذ فذ مجمل م مفح غسل

تيقماي ج تمي ز تجنةذ ت مع جمم

ت مرف تت تجىي تمحممجل ج تجمعيم

تممتي اش ل

غيي ت مرف ت ياح جشي م

تجسمن

جىرر جسيى تاحغم

ج تتعي

تمحمسا ج تترقيق جتجمي تاهب ج تمعمرل تامية اأح مخ قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب،

ج إلاحغ ىل تمعممح
ى

ت ن تعزيز تتعمجل ى

ترمةجةي احيث ال

تمشاجه  ،جيفع مستجى ترمييي إلاحغ مل حيث رق تايمةم

تعميلر

التوصية الخامسة والعشرون (:درجة االلتزام :ملتزمة جزئياً)
 .108ىمتج مىممل وججا تررجي تمتع ر ا اه تتجري  ،حيث وتزم
ت مع جمم تممتي اتزجير تج م تم زم امإلاحغ امإليشمر ج تتع يمم
تج جب تامى م ىةر تريمخ اار

تمشاجه  ،جمج رفمتا ج إلجي

 .109تنايرمً تمم ساق ،وفمر
ججيش تعمل ج ت رم

مع تمؤسسم

إلشتامه ،جتخ تزجير تج م

تسةجي ت مي ز ى

تضيجيي اشأل نيق إلاحغ ىل تمعممح

امشتممل ن وةشن تمي ز تجنةذ ت مع جمم

تممتي ى

تممتي ج .ىممل ج تم ل غيي تممتي تتحسيل ججرة تاحغم

تيقماي اترييي تحرميذ تفري ذ فذ ش ل تغاي ى سي ت مؤسسم

رتيل مؤشي

ج تجيش تتريياي ت مؤسسم
حل تمعممح

تس نم

تممرة ( )21مل ترمةجل تمعرل تمي ز تجنةذ

إلشتامه جةمماج ت م ،جقيمخ تمي ز تجنةذ ت مع جمم

تما جية ا ر

تجفيي ةمماج تاعض حمال

ىرر مل تةرج
مل ج قع مؤشي

تممتي  ،ج حتج

تترييي

تممتي اعرر مجمجى مل تةرج

إلشتامه مع تجضيح إلتجمهم

تم تشف مل

تمشاجه ج تجييخ تممتي تما غ ىة مر
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 .110امإلضمف تت مم ساق ،وفمر

اريمخ تمي ز تجنةذ اتةهيخ "مةترى تتجىي ىل تمعممح

تس نم

تمشاجه فذ

مجمل م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب حل تفتية مل  22-21ةجفماي 2016خ ،امشمي ىرر ايي مل تج م
تم تر مل ترنمع تعمخ ج ت مص مل وجل إلستفمرة مل ت اي
ج تممميس م

ج تتنايرم

ح جمي ج ( )51ج

فذ ترجل  .يىر جقر ا غ ىرر تج م

تمشمي

ى

مة م ( )19ج

فذ تمةترى ( )70ج

مل ترنمع ت مص اإجممتذ ىرر ( )200مشميا ،جقر ةمقش تمةترى ىرر ( )24جيق ىمل قرم م
رجل تعمتخ جامشمي

( )13ايي مل مىممل جمل م ت
.جسن جشممل وفييريمر مم قمخ تمي ز تجنةذ ت مع جمم
تمعممح

ترجتي مل حل تتعي

وفضل تتجميب

تج م

تمشاجه ى

ج تمؤسسم

ىرر مل مما ذ رجل مجمجى

تعمل تممتذ تمةنر

تممتي اإرر ي جتعميخ تةس

تامةي مل رتيل إلاحغ ىل

تمعةي اتمييل  18يجةيج 2014خر

التوصية السابعة والعشرون (:درجة االلتزام :ملتزمة جزئياً)

تشيق

 .111ىمتج مىممل ججا تررجي تمتع ق ا اه تتجري مل حل تممرة ( )81مل ترمةجل تمعرل تتذ وىن
تحرىم تعمخ رجل غييه اتجتذ س ن تتحريق ج تتري ج الرىم فذ تجقميع ا تعحق اجييم غسل .مج ل ج تجييم
.ر ي تميتان ا م جتمجيل إليهمب ،جت تص مح م تجةميم
.112

مم قمم

تعمم ت تحييم

اتش يل مةترى تج م

تس نم
ج تتحريرم

اةهي تجييخر

تةفما ترمةجل ( الرىم تعمخ ،تمي ز تجنةذ ت مع جمم

تجةميي  ،إلر ية تعمم ت م ري

تتةسيق تمح ذ ايل تج م

تحق

تما جيةر

ج تمؤاي

تعر ي ) جاتا ا ر

 .113مل ةمحي و يى ،ورري تمرىذ تعمخ تتعميخ ترضميذ يقخ ( )2009/7تت
تتعيض واةم

تتفتيش امالرىم

تتحريق تت

تعمير

تجيمي ج يفي تتري

تعمخ تتحرق مل تتزخ وىضم

الرىم

ا م جاتا واةم

تترم

وىضم

تممتي  ،إلر ية

تضج ى

الرىم

ج جر

تعمخ اضيجية

تتحريق فذ تجييخ .ر ي  ،جتتجت تر ية

تعمخ تمحرريل فذ تتعيض واةم

تتحريرم

تمريي تعمير

تمتجترة ىل تجييخ .ر ي جتضميل اتا ضمل ترمييي تتفتيش تميفجى ىل وىممت خ ترضميي ر اتا ورري مسمىر
تمفتش تعمخ تما ية يقخ ( )2010/31/10/1اشأل تججيا إلر ي

تم تر امححر

تجييخ امتتي يز ى

مريي

تعج ير تجيمي تمتأتي مل ت ا تجييخ جر ت م اغسل .مج لر
 .114امإلضمف تت مم ساق ،ورري تمرىذ تعمخ تريي ترضميذ يقخ ( )2016/57اشأل تةشم تر ية ت رري تتاع
ج ر ية .مج ل تمجمرة

م تب تمرىذ تعمخ مامشية تمسم " تر ية .مج ل تمجمرة ج تمحججزة ج تمرمرية" ت تص امإلشي
ج تمحججزة ج تمرمرية مف جتعرب .مج ل تتذ يججز ت ضمى م ت تجمير وج تحجز وج تمرمرية ،ججمع جحفه ل تايمةم
تمتع ر ات ا .مج ل ج إلجي

قضي جشا
 .115جى
يفع قري

تمت اة اشأة مر مم قمخ الرىم

تعمخ حل تعمخ 2016خ امتتحريق فذ ىرر ()30

متع ر اجييم غسل .مج ل تخ تحمتت م مل تمي ز تجنةذ ت مع جمم
رعير يفع تجىذ ج تترييب ،وفمر

تس نم

تتحيي ج تتحريق ج تتي يز ا رف وسمسي ى

غيي تمشيجع امتم ري

اتةهيخ ىرر مل ترجي

تممتي ر

اجججر تةسيق ر ذ مستمي ايل س نم

تةفما ترمةجل مل وجل

تعج ير تجيمي تمتأتي مل تجييخ .ر ي مال جييخ إلتجمي

جتزجيي تعم ج تجييخ تميتان امتفسمر إلر يي ج تممتذ ج إلتجمي امتاشير مم قمخ الرىم تعمخ

تتريياي فذ مجمل تتحريق فذ قضميم غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،جمشمي ىرر مل وىضم
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الرىم تعمخ فذ محمضي

قضميم قير تتحريق ج تمحم م

ةهيي حجل قضميم تفسمر ،جغسل .مج ل ،جترييب ىم ذ ى

حل تفتية مل  2تت  13فاييي 2015خ فذ ايينمةيمر
 .116ومم فيمم يتع ق اأةشن
ج تمةتريم

تتذ شميا في م ى

تمي ز تجنةذ ت مع جمم

ججيش تعمل

تممتي  ،فرر تضمل تجرجل ورةمه وهخ تح رم

تةحج آلتذ:

جدول رقم ( )5يومح أنشطة المركز الوطني للمعلومات المالية خالل الفترة من  1سبتمبر إلى  31ديسمبر 2016م
ت
1

2

الفعالية
ح ر ىمل مشتي تح
(حممي جحر

تمع جمم

ىةج ل
تممتي )

جيش ىمل تيان تمت رريل فذ م مفح
غسل .مج ل ج تجييخ تممتي ( )ACAMS

التاريخ

المكان /الجهات المشاركة

2016/10/31- 30خ

رجت قني

2016/11/14 - 13خ

جيش تعمل تمشتي ايل مجمجى تعمل
3

تممتذ تمةنر تشيق .جسن جشممل وفييريم

2016/12/1 - 11/28خ

تممية راذ  -رجت الممي
تمتحرة
مرية جرة  -تمم

تج م

تيقماي  ،ج م
تج م

4

مةترى تتجىي ىل تمعممح

تمشاجه

تعياي

تسعجري

جمجمجى آسيم ج تمحين ت مري

2016/11/22 - 21خ

تعياي

تمؤسسم

تةفما ترمةجل،

تح جمي تم تر ،
تممتي ج .ىممل ج تم ل

غيي تممتي  ،تجمعيم

ج ت ييم

غيي

ت مرف ت ياح
5

رجي تىر ر ت يم ل تتةهيمي

2016/10/20 - 9خ

6

رجي .سمتيب تحريا فذ تر ية تمج ير تاشيي

2016/10/13 - 9خ

7

ترجية تمتجسن ت تحريق فذ تجييخ إلت تيجةي

2016/10/6 - 9/25خ

8

9

ح ر فذ مجمل م مفح غسل .مج ل جتمجيل
إليهمب
رجية تح يل ممتذ (ماتري ) فذ مجمل تمعممح
تمشاجه

2016/9/28خ

2016/9/21 - 19خ

مع ر ترييب تضامن
( تتش يح

تمعةي اشين مىممل
تس نمةي )

ييمس وي مل قج

تس نمل تمس ح
م

تمي ز تجنةذ ت مع جمم

تممتي
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الفعالية

التاريخ

ت

رجية فذ مجمل م مفح غسل .مج ل

2016/9/1 - 8/28خ

المكان /الجهات المشاركة
مع ر ترييب تضامن امتتعمجل مع
تسفمية .ميي ي فذ مسرن

1
0

1
1

رجية الستيتيجيم

تمتررم ت ش

جمعمتجت م فذ تحسمام

 .نم

تح جمي

جج ذ ذ ذذم
فذ تجي

مح ي سج
تم مفح

مة

مل تج م

مم تم

2016/9/1 - 8/28خ

.118

تس نم

ويضمً تمشمي فذ اعض تمؤتمي

جفيمم ي ذ جرجل يجضح إلجتممىم

( تتش يح

تمعةي اشين مىممل
تس نمةي )

تيقماي امتس نة وج مل تمؤسسم

ج تمؤتمي

تس نمةي )

مع ر ترييب تضامن

ومم فيمم يتع ق اايمج تتنجيي جتحسيل .ر  ،فرر ىرر

.117

( تتش يح

تمعةي اشين مىممل

ىررً مل إلجتممىم

تممتي ا ر

تتةسيري مع ىرة مةهمم

رجتي

زيمرة تتةسيق ج تتعمجل تيفع مستذ ذ ذ ذ ذذجى تفمى ي

الق يمي ج ترجتي ر

ترجتي ج إلق يمي تتذ شمي

في م تس نة :

جدول رقم ( )6يومح اإلجتماعات والمؤتمرات الدولية واإلقليمية التي شاركت فيها ُعمان
المكان

ت

االجتماع

التاريخ

1

إلجتممع تعمخ تياع ج تعشيجل تمجمجى تعمل
تممتذ تمةنر تشيق .جسن جشممل وفييريم
( تميةمفمت )

2016/11/17 - 12خ

رجت قني

2

إلجتممع تعمخ تمجمجى تعمل تممتذ ( تفمت )

 16ذ ذ 2016/10/21خ

جم جيي فيةسم

3

جتممع مع ممال م تب .مخ تمتحرة تمعةذ
امتم ري ج تجييم ترجل مج س تتعمجل ترجل
ت يج تعياي

2016/12/5خ

تمي ز تجنةذ ت مع جمم

تممتي

4

جتممع مع اي رةرجق تةرر ترجتذ

2016/11/21خ

تمي ز تجنةذ ت مع جمم

تممتي

5

تعممةذ
جتممع مع تاةا تجنةذ م

2016/12/8خ

تمي ز تجنةذ ت مع جمم
تممتي

2016/12/6خ

تمي ز تجنةذ ت مع جمم
تممتي

6

جتممع مع تيييس إلق يمذ تمي ز مىممل ج إلممي
تعياي تمتحرة ت ريف
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7

جتممع مع ممال م تب .مخ تمتحرة تمعةذ
امتم ري ج تجييم تمةهم ترجل مج س تتعمجل
ترجل ت يج تعياي

2016/12/5خ

8

جتممع تفييق تجنةذ تترييخ تم مني

2016/11/24خ

تمي ز تجنةذ ت مع جمم
تممتي
تعممةذ
تاةا تمي زي م

9

جتممىم

مع اي رةرجق تةرر ترجتذ

2016/11/21خ

تمي ز تجنةذ ت مع جمم
تممتي

10

جتممع مع مج س تشؤجل إلر يي ت رضم

2016/10/17خ

مج س تشؤجل إلر يي ت رضم

11

جتممع مع جزية تعرل

2016/10/16خ

جزية تعرل

12

جتممع مع إلرىم تعمخ

2016/10/13خ

إلرىم تعمخ

13

جتممع مع ج مز تيقما تممتي ج إلر يي ت رجت

2016/10/13خ

14

جتممع مع .ممة تعمم ت ضييب اجزية تممتي

216/10/12خ

.ممة تعمم ت ضييب

15

جتممع مع تاةا تايينمةذ وتش وس اذ سذ مىممل

2016/12/16خ

تمي ز تجنةذ ت مع جمم
تممتي

ج مز تيقما تممتي ج إلر يي
ت رجت

التوصية الثامنة والثالثون( :درجة اإللتزام :ملتزمة جزئياً)
 .119ةهخ تفرل تاممل مل تميسجخ تس نمةذ يقخ  2016/30ت مص اإرر ي قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل
إليهمب .سمس ترمةجةذ تحستجما تن ام

تمتامرت ج تميتان امتمرمرية جن ام

تمسمىرة ترمةجةي ج ترضميي

تمجيميل تمتع ر ام مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ،حيث وىن
مع تج م
تج م

متحرح

ترضميي غيي تعممةي فيمم يتع ق امتمسمىر

غيي تعممةي فذ تعرب وج تجمير وج تتحفه ى

ج إلةمام

ترححي ت س نم

.مج ل محل جييخ تاييض .مج ل وج تمجيل إليهمب وج

.مج ل وج تمجيل إليهمب ،امم فذ اتا وح مخ مرمرية .مج ل تمتحر
تمجيل إليهمب ج تجسمين تمست رم في م جفق ترج ىر ج إلجي

.120

تعممةي ت تعمجل

ترضميي جتس يخ تمت ميل ج تمح جخ ى ي خ ،ن ام

وي مة م ،ج اتا .مي اتةفيا .ح مخ ترضميي تة ميي ترمرية ىل تج م

ج إلتفمقيم

ترضميي

تس يخ

ترضميي .جةاي اجيخ تاييض

مل جييخ تاييض .مج ل جىمير ت م ججييخ

تتذ تحررهم ترج ةيل ج .ةهم

تعممةي

تةمفاة

ترجتي وج إلق يمي وج تاةميي تتذ ت جل مىممل نيفمً في م ،وج مارو تمعمم امتمالر
جفيمم ي ذ تحرمييم

قرمت م مىممل اشأل ن ام

تمسمىرة ترمةجةي تج يرة ج ترمرية حل تسةج

تممضي :

جدول رقم ( )7يومح عدد طلبات المساعدة القانونية الصادرة والواردة
ت
1

الموموع
المساعدات القانونية المتبادلة التي قدمتها أو تلقتها

اإلحصائية
157

سلطات إنفاذ القانون (شرطة ُعمان السلطانية)
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ال يججر

2

اإلحاالت التلقائية من المركز الوطني للمعلومات المالية

3

ستحخ

45

تس يخ

24

ميس

59

ج يرة

15

إلى سلطات أجنبية

استالم /أو تسليم المتهمين

 4طلبات المعلومات التي تقدم بها أو
تلقاها المركز الوطني للمعلومات المالية

التوصية الخاصة السادسة (:درجة االلتزام :ملتزمة جزئياً)
معمتج وججا تررجي تمتع ر ا اه تتجري  ،حيث وتزم

 .121تم

تممرة ( )52مل تميسجخ تس نمةذ يقخ

 2000/114ت مص اإرر ي ترمةجل تمريفذ وي ش ص يمميس تعمل تمريفذ فذ س نة مىممل سج
مح ذ وج وجةاذ ول ي جل حمرحً ى تي يص مل تاةا تمي زي ،جىمقا تممرة تما جية ل مل ي مت
اغيم ال ترل ىل ممي لاير ىممةذ جال تزير ى

ال ترل ىل ىشية ويمخ جال تزير ى
مم وفمر

تمر يفي ر

حيث تةمجت

تس نم

مميتيل ج مسيل لاير ىممةذ ىل ل يجخ م متف امإلضمف تت

احث سةج

مري

وح مم م
تسجل تفتية

وج اإحرى همتيل تعرجاتيل ج غحق تم مل تاي يمميس فيا .ىممل

اريمخ تاةا تمي زي اإىر ر ريس تش يري تج قع تتحجيح

تممتي غيي تمي ر ،

هاه تريس تحريث ىل ةشمن تتحجيح تممتي فذ س نة مىممل ،جول تنجيي .ةهم تمريفي مل حل
تفيجع ترى شي م تريف جتعزيز شا تاةجا تميس مع تجىي تجم جي ام مني تتحجيح تممتي

تجسيع شا

غيي تيسمي هج تحل .ةسب ت اح مال هاه تممميسم

مع ت اي

تج جر تضان تمتعمم يل جتنايق تعرجام

تمةمسا ر

التوصية الخاصة السابعة( :درجة اإللتزام :ملتزمة جزئياً)
.122
تمؤسسم

ىمتج

تممتي

مىممل جز مل وججا تررجي تمتع ر ا اه تتجري  ،حيث وتزم
تتذ تمميس ةشمن تتحجيل إلت تيجةذ امتحرجل ى

تتحجيل ،ج تتحرق مل جججر هاه تمع جمم
تمع جمم

تسمار ى

.123
تعممةذر

وفمر

تمتع ر (اآمي تتحجيل ،مت رذ

تر ) ،جيةاغذ ول ت جل جميع

ةحج يسمح اتتاع تتحجيل ،تضمف تت غيض تتحجيل وج ماييهر مم وججا

تتةفياي ت مؤسسم

تس نم

تمع جمم

ضمل وج مي تتحجيل وج تيسميل ا

آلمية امتتحجيل إلمتةمع ىل تةفيا تتحجيل تا تعاي ى ي م تحرجل ى

ترر ي تتع يمم

تممرة ( )46مل ترمةجل تمعرل

تممتي تتذ تتضمل تفريحً تحتتزمم

اأةا جميي تعمل حمتيمً ى

ترر ي تتع يمم

تمع جمم

تسمار ر

تتةفياي ت مؤسسم

ى

تسمار ر جيتار

تمؤسس تممتي
ى

تس نم

تممتي مل قال تاةا تمي زي
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التوصية الخاصة التاسعة (:درجة االلتزام :غير ملتزمة)
 .124تضمل تميسجخ تس نمةذ يقخ  2016/30ت مص اإرر ي قمةجل م مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب فذ
وج ورج

تممرة ( ) 53مةا تتزخ ل ش ص ير ل س نة ىممل وج يغمريهم ،جت جل احجزتا ىمح

ممتي قما ت تر جل

تحمم م وج ايتب تةر م تت ر ل تس نة وج ميج م مل حل رم ايير وج رم شحل ،امإلقيي ىة م تس ن تجمميا
تا ا غ

قيمت م تحر تاي ترييه ت جة  ،مم مل حق س ن تجمميا تن ب مل تش ص مع جمم

.مج ل وج تغيض مل ست ر م مر مم وتزخ ترمةجل فذ تممرة ( )54س ن
امإلقيي

تمرة ال ترل ىل مس سةج  ،جيججز تمريرهم ىةر ن ب تج

تضمفي ىل مرري

تجمميا اإةشم ةهمخ تت تيجةذ امالحتفمه
تم تص جت مي ز تجنةذ ت مع جمم

تممتي

إلنحع ى يا ج ست ر مار
.125

مم وىن

تمرة ال تزير ى

ترمةجل تمعرل وىحه ،س ن تجمميا تحق فذ جق

ةترمل تعمح

ج .رج

تممتي ترما ت تر جل

( )45يجممً ىةر إلشتامه فذ جييم غسل .مج ل ج تجييم .ر ي تميتان ا م وج تمجيل إليهمب وج

ىةر ىرخ ترريخ إلقيي تمةرجص ى يا فذ تممرة ( )53وج ترريخ تقيي ماب ،جوججب ى ي م ت نمي تمي ز تجنةذ

ت مع جمم

ن ب مل تمي ز. -مي اتمريرهم تمرة ممما ر

تممتي  ،جتحرىم تعمخ – اةم ى

 .126اتا ورري ت جة تجنةي تم مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب فذ مىممل تريي يقخ ( )2017/1اشأل
تحرير تحر تجمي ذ تإلقيي ،حيث وتزخ فذ تممرة .جت مةا ى تتزخ ل ش ص ير ل س نة مىممل وج يغمريهم جت جل
احجزتا ىمح

تا ا غ
.127

وج ورج

ممتي قما ت تر جل وج ييتب تةر م تت ر ل تس نة وج ميج م امإلقيي ىة م تس ن تجمميا

قيمت م ( )6000ست آال
مم وفمر

تس نم

لاير ىممةذ وج مم يعمرت م مل تعمح
إليشمري تجيقي

اأةا تخ جضع ت جحم

ج تةمجاج ت مص امتشي م  ،ج اتا جضع ت جحم

 .يى ،جاتا جفرمً ت ةمجاج تمعر تإلقيير

متةمجاج ت مص امتمسمفييل ( ترمرميل /تمغمرييل)،

تمعرةي فذ .مم ل تم رر ت م فذ جميع تمةمفا تجمي ي ا ر

إلنحع ى ي م مل قال تمسمفييل ،جتخ اتا تشغيل ةهمخ حجسا إلجي

ج تع ميم

ت جمميا ج تاي يشمل ةهمخ تر ية تم مني تاي يتخ مل حتا جضع معمييي جمؤشي

تجمي ي (ايمل) امإلر ية تعمم
محررة تيرر جتح يل م ت

تم مني .مةي جحفه ج ر ية جمتماع جميع ترضميم تجمي ي ج تمتجينيل في م جمعيف وساريمت خ ،ممم يس ل ىم ي وح مخ
تيقما ى

حي يؤجس .مج ل ج تحر مل ىم ي غس م وج تجهفي م فذ ىم يم

امالستممية ت مر اةرل .مج ل تةرري ج .رج
 .128امإلضمف تت مم ساق ،ةر

يررخ تفرمحمً ماامً ىل تعم وج .رج

تيهماي ر جوفمر

اأةا تخ تنايق تعمل

تممتي ترما ت تر جل ىاي تحرجرر

تممرة ( )98مل ترمةجل ى

ول مل ي مت

وح مخ تممرة ( )53مل ترمةجل ،وج

ترما ت تر جل ترمتح حمم م ،وج ي فذ ىل ىمر وج تهممل جسيخ جقميع يةاغذ

إلفرمح ىة م يعمقب امتسجل مرة ال تزير ى

( )3احث سةج  ،جاغيم ال تزير ى

ىممةذ ،وج اإحرى همتيل تعرجاتيل ،ج ا جقع

تم متف مل ش ص ىتاميي فيعمقب تش ص الىتاميي اغيم ال ترل

ىل ( )10,000ىشية آال

لاير ىممةذ ،جال تزير ى

( )10,000ىشية آال

لاير

قيم .مج ل محل تجييم ر

37

تقرير المتابعة الثامن لسلطنة عُمان

 .129ومم فيمم يتع ق امتترييب جاةم
ترجي ج الجتممىم
 .130جى

ترري  ،فرر وفمر

ججيش تعمل تمتع ر ام مفح غسل .مج ل جتمجيل إليهمب ى

رعير تتعمجل ترجتذ ،وفمر

إلق يمذ تتامرل تمع جمم
ا رجص ىم يم

تس نم

امشمي

مجهفذ س ن

تس نم

(يي ج) تتماع تمةهم

تجمميا فذ تعرير مل

تمستجى تر ذ ج ت ميجذر

اريمخ إلر ية تعمم ت جمميا مل

حل ىضجيت م فذ تم تب

تجمميا تعمتمي اتامرل وي مع جمم

رمرية

متمح وج احغم

ةرل غيي مشيجع تألمج ل ايل ترجل .ىضم فذ تم تب جتتاع وي محمجال

مشاجه إلر مل .مج ل

وج ةر م مل ج ت س نة مىمملر
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hFbC *3(bA  f£)*y±* i*$*x/(°* ¡FbD bAH f£pgD* i*$*x/(°* 3bs-* ibc: wv@@ cg~zJ&* b@@ @D*$b<2ÉD5¡mJ@@ @£@A b@@ @£<8¡@@ ~|Ex@@ £=f@@ +¡´*i*$*x@@/(°*
i*$*x/(ÉD@@ .b»x@@ .&* b@@ @D¡@@ FbD*D3¤@A b@@ £<b@@~8¡~|EIx@@1&* i*$*x@@/(* b@@+
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hcDf~|gs´*fp´*¶(*gDb0(*bD*$b<2°*¢<ÍgJfcDbD*fDHvD*f¹<
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f~zD*¤~9*4&*¢<,2¡/¡´*H
( 73 ) IOÉ`ŸG
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ib£pgD*-$*x/(*D5¡mJib£Bb-°*-2¡/Hv<fDb0¤@AHfCÆ~{´*ib£pgD*
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ÍExm´*
( 76 ) IOÉ`ŸG
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ib@@ @£±*Hf@@ £Db´*Ì=´*Hb<&°*Hf@@ @£Db´*ib@@ ~z~6'¡´*,5¡@@ p+¤@@gD*ib@@ E¡´*¢@@<
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x~7&*f.É. 3 ¢<vJy-°,v´bgB'¡EHbcc~zExE&°*¡J&*¢<)bB¡D*-jE<
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*¡E&°*,4*2(°¤)b~}B64b0Í£g+H&*Db<&*f£@~|g+H&*
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Í@@ @~9¡´*b£j»H&*b@@ £DbEH&*q+xDf@@ @A2bD*x@@ @£=ib_£D*Hib@@ @£±*Hf@@ @£Db´*Ì=
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