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٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗﻣﻬﻳد  -اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
.١

اﺳﺗﻧد ﺗﻘﻳﻳم ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن) ١ﻋﻣﺎن( إﻟﻰ اﻟﺗوﺻﻳﺎت

اﻷرﺑﻌﻳن ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٣واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺳﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻌﺎم  ٢٠٠١اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ،
وأﻋد ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻌﺎم  .٢٢٠٠٤وﻗد اﺳﺗﻧد اﻟﺗﻘﻳﻳم إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻣواد
اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺧﻼﻝ زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﺎن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة
ﻣن  ١٧إﻟﻰ  ٢٨ﻳوﻟﻳو  ٢٠١٠وﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة .وﻗد اﻟﺗﻘﻰ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أﺛﻧﺎء زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻣﺳﺋوﻟﻲ وﻣﻣﺛﻠﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص .ﺗرد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻓﻲ ﻣﻼﺣق ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم
اﻟﻣﺷﺗرك.
.٢

ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻫو ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺷﺗرك ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ )ﻣﻳﻧﺎﻓﺎﺗف( وﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﻓﺎﺗف( .وﻗد أﺟرى اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻓرﻳق ﻣؤﻟف ﻣن ﺧﺑراء ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ،ﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،وﻣﺳﺎﺋﻝ إﻧﻔﺎذ
اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ .وﻗد ﺗﺄﻟف اﻟﻔرﻳق ﻣن :اﻟﺳﻳد ﺣﺳﺎم إﻣﺎم ،ﻣﺳؤوﻝ أوﻝ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﺳﻛرﺗﺎرﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ،اﻟﺳﻳد رﻳﺷﺎرد ﺑﻳرﺧوت ،ﻣﺳؤوﻝ إداري ﻓﻲ ﺳﻛرﺗﺎرﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ،
اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ أﺳﻣﺎؤﻫم :د .ﺑدر
واﻟﺳﻳد ﺷوﻧﻳﻛﻲ ﻓوﻛوﺷﻳﻣﺎ ،ﺧﺑﻳر أوﻝ ﻓﻲ ﺳﻛرﺗﺎرﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ّ

اﻟﺑﻧﺎ )ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﺑﻧﺎن( اﻟذي ﺷﺎرك ﻛﺧﺑﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ

أﻓرﻳﻘﻳﺎ ،اﻟﺳﻳدة ﻣود ﺑوﻛﻳرﻳﻧك )ﻣﺳؤوﻝ اﻟﺗزام أوﻝ ،ﻣرﻛز اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﺑﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧزاﻫﺔ ،اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻫوﻟﻧدا،
ﻫوﻟﻧدا( ،اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻛﺧﺑﻳرة إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،واﻟﺳﻳدة ﺳﺎﺑﻳﻧﺎ ﻛوك )ﻣﺳﺗﺷﺎرة ﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻣﻛﺗب ﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ( اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻛﺧﺑﻳرة ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ،
واﻟﺳﻳد ﺑﻳﺗر اﻟﺷﺎروﻧﻲ )ﻣدﻗق وﻣﺣﻠﻝ ،ﻗﺳم اﻟﺗﻔﺗﻳش واﻟﺗدﻗﻳق ،اﻟوﺣدة اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ
ﻣﺻر ،ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ( اﻟذي ﺷﺎرك ﻛﺧﺑﻳر ﻣﺎﻟﻲ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ.
وﻗد اﺳﺗﻌرض اﻟﻔرﻳق اﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ،واﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،واﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﺎرﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣن ﺧﻼﻝ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ،ﻛﻣﺎ اﺧﺗﺑر أﻳﺿﺎً ً◌ ﻗدرة ﺗﻠك اﻟﻧظم وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ.
.٣

ﻳوﻓر ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻣﻠﺧﺻﺎً ﻟﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻋﻣﺎن اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟزﻳﺎرة

اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ أو ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة .وﻫو ﻳﺻف ﺗﻠك اﻟﺗداﺑﻳر وﻳﺣﻠﻠﻬﺎ ،وﻳﺣدد درﺟﺎت اﻟﺗزام ﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻷرﺑﻌﻳن واﻟﺗوﺻﻳﺎت

 ١ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ،ﺗﺷﻳر ﻋﺑﺎرﺗﻲ ﻋﻣﺎن وﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن.
 .٢ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ٢٠٠٨م.

٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺳﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ )راﺟﻊ اﻟﺟدوﻝ  ،(١وﻳﻘدم ﺗوﺻﻳﺎت ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘوﻳﺔ ﺟواﻧب
ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم )راﺟﻊ اﻟﺟدوﻝ .(٢
.٤

ﻳﺗﻘدم ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﻳﻝ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو ﺳﻳد ﻣروان ﺑن ﺗرﻛﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﻳد ،اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷؤون

اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ورﺋﻳس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻣﺳﺎﻋدﻳﻪ وﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وﻫﻳﺋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم واﻟﺗﻲ ﻳﺳرت اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔرﻳق ﻋﻠﻰ أﻛﻣﻝ وﺟﻪ وﺑﺷﻛﻝ
وﺑﻧﺎء.
ﻣﺛﻣر وﺷﻔﺎف ّ

٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻠﺧص اﻟﺗﻧﻔﻳذي
ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ
.٥

ﻧﺳﺑﻳﺎ ،ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﻳرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وﻟﻬﺎ ﺣدود ﺑرﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ ٍ
ﻛﻝ ﻣن اﻹﻣﺎرات
ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن دوﻟﺔ ﻛﺑﻳرة ً

اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ واﻟﻳﻣن ،ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ إﻳران ﻓﻲ ﻣﺿﻳق ﻫرﻣز اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن
ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺷﺎء ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن أﻟف ﻋﺎم ،ﻓﺈن اﻟﻔﺿﻝ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ُﻋﻣﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ

اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑن ﺳﻌﻳد اﻟﺳﻌﻳد ﻣﻧذ ﺗوﻟﻳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻳد اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ  23ﻳوﻧﻳو ﻋﺎم.١٩٧٠
.٦

ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن  ٢,٨٧ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ ،ﻳﺷﻛﻝ ﻣواطﻧوﻫﺎ  ٧٠ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻌدد واﻟﺛﻼﺛون ﻓﻲ

ﻛﺑﻳر وﻟدﻳﻬﺎ اﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻣﺣدود ﻣن اﻟﺑﺗروﻝ واﻟﻐﺎز.وﻗد ﺗﻣﻛﻧت
ﻣﺎﻟﻳﺎ ًا
ًا
اﻟﻣﺎﺋﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘون ﻋﻣﺎﻝ ﻣﻐﺗرﺑون .ﻻ ﺗﻌد ﻋﻣﺎن
ﻣرﻛز ً

اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣن ﺗﺣدﻳث وﺗطوﻳر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺧطط اﻟﺧﻣﺳﻳﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم  .١٩٧٦وﻛﺎن ﻣن
ﺑﻳن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﺣدﻳث ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ اﻟﺑﺣري واﻟﺗﺟﺎري وﺗﻣﺳﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺳوق

اﻟﺣرة واﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻟﻔرﻳدة واﻟﺧﻼﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﺎ وﺟﻬﺔ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺟذاﺑﺔ )ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ(.
.٧

ﻳرﺗﻛز اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻌﺎم  ١٩٩٦وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ

اﻟﺗﻲ ﺿﻣﺗﻬﺎ ُﻋﻣﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟداﺧﻠﻲ .ﺗم ﺗدوﻳن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻗواﻧﻳن

ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم  .١٩٧٠وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘواﻧﻳن ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺳﻳﺎق ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ

اﻹرﻫﺎب ﺗرﺗﻛز اﻟﻘواﻧﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر .ﺗم إﺻدار أوﻝ ﻗﺎﻧون ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻋﺎم  ٢٠٠٢وﺟﺎء
ﺑﻌدﻩ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻌﺎم  ٢٠١٠ﻟﻳﺣﻝ ﻣﺣﻠﻪ .وﻳﻐطﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﻣﻌظم اﻟﺟواﻧب ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻗد ﺻﺎﺣب إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٢ﻻﺋﺣﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ )اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة( ،وﻟﺣﻳن ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة( ،ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ .ﻳؤدي ﺗﻌﻠﻳق اﻟﻣﺳﺗﺟدات
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ إﻟﻰ ﻧﺷﺄة ﺑﻌض اﻟﺛﻐرات ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ .وﻟذا ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن اﻹﺳراع ﻓﻲ إﻧﻬﺎء ﺻﻳﺎﻏﺔ

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة ٕوادﺧﺎﻟﻬﺎ ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎذ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﻗﺎﺋﻲ .وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور
اﻟﻣوﺟودة ،ﻓﺈن درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻣرﺗﻔﻌﺔ.
.٨

ﻟم ﺗﺳﺗﻐﻝ ُﻋﻣﺎن ﻗدرات ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ،وﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟدﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ٕواطﺎر ﺗطﺑﻳق اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ )ﺣﻳث إن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ

ﺗﺟرم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺛﺎﻟﻲ
اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﻗﺎﺋﻲ أﻋﻠﻰ ً
ﻧﺳﺑﻳﺎ( .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﺟدر اﻹﺷﺎدة ﺑ ُﻌﻣﺎن ﻟﻛوﻧﻬﺎ ّ

ﺗﻘرﻳﺑﺎً ،ﻓﺈن ﻋدد اﻹداﻧﺎت ﺑﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻛﺎﻧت ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ أﻋوام اﻟﻣﻧﺻرﻣﺔ .وﻗد ﻳرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺳﺑب
واﺣد وﻫو اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻝ اﻟﺟراﺋم ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ

٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻌد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ ﻣن ﺑﻳن ﻣﻬﺎم وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻳﺑدو أن اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟذﻟك ﻫو ﻧﻘص
اﻟوﻋﻲ واﻟرﻏﺑﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻣﺻﺎدرة اﻷﺻوﻝ وﺗﻌزﻳز اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﻓﺈن
ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺟزء ﻣن ﺗﻬدﻳد ﺧﺎرﺟﻲ أوﺳﻊ ﻟﻺرﻫﺎب وﻳﺟب اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺿﻳﺔ أﻣﻧﻳﺔ واﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻳﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻟم
ﻳﺗم إﺟراء أﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت أو ﻣﻼﺣﻘﺎت ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ أو إداﻧﺎت ﺑﺷﺄن ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن ﺗﻌزﻳز
ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻳد وﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ.

اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ذات اﻟﺻﻠﺔ
.٩

ﻟﻘد ﻗﺎﻣت ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﺑﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻛﺑﻳر ﺗواﻓﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲ ﻓﻳﻳﻧﺎ
ُ

وﺑﺎﻟﻳرﻣو .إﻻ أن ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻻ ﺗﺷﻣﻝ "إﺧﻔﺎء أو ﺗﻣوﻳﻪ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت" ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻐﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ ﻻ ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﻳنٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ) (FIsواﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ) (DNFBPsواﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ) (NPOsوذﻟك داﺧﻝ إطﺎر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻟﻛن اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻳﺷﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﺣددﺗﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻳﻣﺗد ﻟﻳﺷﻣﻝ أي ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻳﻧطﺑق
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳرﺗﻛﺑون ﺟراﺋم أﺻﻠﻳﺔ .وﻳﻧص اﻟﻘﺎﻧون ً
.١٠

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻳﺗواﻓق إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻛﺑﻳر ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻘد أﺛﺎر ﻓرﻳق

ﻧظر ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض اﻟﺷدﻳد ﻓﻲ ﻋدد اﻹدﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻌدد
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣوﻝ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻩ ًا

اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت واﻹداﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋدات ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧدرات.

وﻟﻛﻲ ﻳﺗﺣﻘق اﻻﻟﺗزام اﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻳﺟب أن ﺗﻌﻣد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋدد اﻹداﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻛﺑﻳر.

.١١

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺟرﻳم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻟﻛن ،ﻻ ﺗﺷﻣﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ
ﻳﻧص اﻟﻘﺎﻧون ُ

اﻹرﻫﺎب ﺗﻣوﻳﻝ أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن ،وﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺗﻌرﻳف اﻹرﻫﺎب )ﻟم ﻳﺗم ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ( اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻳﻛون ﻓﻳﻪ اﻟﻐرض ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﻫو إرﻏﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو إﺣدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ
ُ

أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻫذا ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺟرﻳﻣﺔ
إﺟراء ﻣﺎ أو اﻹﺣﺟﺎم ﻋﻧﻪ .وﻳﻧص اﻟﻘﺎﻧون ً
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺎت رادﻋﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺣﻘﻳق
أﺻﻠﻳﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﺎﻧون ُ
ﻧظر ﻟﻌدم وﺟود ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت أو دﻋﺎوى أو إداﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ًا

.١٢

ﻳوﺟد ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻗوي ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن إﺟراءات اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﺿﺑط

واﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻏﺳﻠﻬﺎ واﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟرﻳﻣﺗﻲ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو
اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ واﻷدوات واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻣﻧوي اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم

٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣن ذﻟك ،ﻳﺷﻳر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺷدﻳد ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺻﺎدرات وﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻫذا اﻹطﺎر ﻻ ﺗزاﻝ
ﺗﻣﺎﻣﺎ.
دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺎﻓﻲ ً
.١٣

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺟﻣﻳد أﺻوﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن ﺗﻧﻔﻳ ًذا ﻟﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن

ﺗوزﻳﻊ أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣددﻳن ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻌد ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟﺗﺟﻣﻳد أي أﻣواﻝ ذات
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻳد ،ﻫذا ﻣﻊ ﻋدم وﺟود أي إﺟراءات ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ
ﺻﻠﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﺛﻐرات ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ُ

ﻟﺗﻧﻔﻳذ أﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘ اررات .ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻻ ﻳوﺟد ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن أي ﻗواﻧﻳن ٕواﺟراءات ﻣﻌﻣوﻝ

ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  .١٣٧٣وﻟم ﻳﺣدث أن ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑﺗﺣدﻳد أي إرﻫﺎﺑﻲ أو ﻣﻧظﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ ،أو ﺗﺟﻣﻳد أي

أﺻوﻝ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم .١٣٧٣
.١٤

ﻧﺟﺣت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ إﺣراز ﺗﻘدم واﺿﺢ ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٩وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن

ﺗﺣرز اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ظﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد .ﺗم إﻧﺷﺎء وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻛوﺣدة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ) .(ROPإن وﺣدة

اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟوﺣدات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻣﻧذ ﻋﺎم  .2002ﻏﻳر أﻧﻪ
ﻣﻧذ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ﺗم إﻳﻼء اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣري واﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﺗدرﻳب

ﺟﻬودا ﺟدﻳرة ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟﺗﻌزﻳز أداء وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻗدراﺗﻬﺎ .إﻻ أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة
اﻟﻣوظﻔﻳن وﻗد ﺑذﻟت اﻟﺳﻠطﻧﺔ
ً
اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑذﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬود ﻟﺗﻌزﻳز ﻗدراﺗﻬﺎ وﺧﺑرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ
ﺑﻳن اﻹﺑﻼغ واﻟﺗوﺟﻳﻪ.
.١٥

ﺗﺗﻣﺗﻊ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ وﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.

وﺗﺧﺗص وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻠﻘﻲ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ
واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﺷﺗﺑﻪ
ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﺎﺋدات ﺟرﻳﻣﺔ أو ﻳﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ ﺻﻠﺗﻬﺎ أو ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻹرﻫﺎب أو ﺑﺟرﻳﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ﺑﺗﻧظﻳم إرﻫﺎﺑﻲ أو أﻧﻬﺎ
ﺗﺗﺿﻣن ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺟراء ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .وﺗﺧﺗص وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛذﻟك ﺑﺈﺟراء أﻋﻣﺎﻝ
اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗﺣري ﻟﻣﺎ ﻳرد إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﺗﻘﺎرﻳر وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻠﻬﺎ ﻳﺣق ﻟﻬﺎ اﻟوﺻوﻝ
إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻳرة ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﻳﻣﻛﻧﻬﺎ طﻠب وﻣراﺟﻌﺔ أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿرورﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت
اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .وﺗﻘوم ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘﺎرﻳر إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ) (PPOﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻗراﺋن ﻗوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب
ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب أو أﻳﺔ ﺟرﻳﻣﺔ أﺧرى .ﻫذا وﻳﻧظر ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن وﺣدة
اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ أدﻟﺔ ظرﻓﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻹﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
.١٦

وﻳﺟب أن ﺗﺗﺄﻛد وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣوظﻔﻳن ﻟﻠﺗدرﻳب )اﻟﺧﺎرﺟﻲ( اﻟﻼزم ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻌرﻳﻔﻬم ﺑطرق

ﻳر  %٩٨ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘر ًﻳﺑﺎ
اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ٕواﻟﻣﺎﻣﻬم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ .ﻣﻧذ ﻋﺎم  ،٢٠٠٢ﺗﻠﻘت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ٢٣١ﺗﻘر ًا
٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك .اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ أن ﻋدد ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺗزاﻳد ﻣﻧذ ﻋﺎم  .٢٠٠٩وﻣن ﺑﻳن اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ
ﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻝ ،ﻟم ﺗﺗم إﺣﺎﻟﺔ أوﻝ ﺗﻘرﻳر ﻣﻘدم ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٥إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم إﻻ
واﻟﻌﺷرﻳن ﺗﻘر ًا

ﻓﻲ أﻏﺳطس ﻋﺎم  ،٢٠٠٧أﻣﺎ أﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ) ٢٠ﺗﻘر ًﻳرا( اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم  ٢٠٠٧إﻟﻰ  ٢٠٠٩ﻓﻘد ﺗﻣت

إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٠وﻗد اﺳﺗﻐرﻗت ﺑﻌض اﻟﺗﺣرﻳﺎت وﻗﺗًﺎ طوﻳﻼً ،وﺻﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ ﻋدة ﺷﻬور أو ﺣﺗﻰ
ﺳﻧوات .وﻳﺳﺑب طوﻝ ﻣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت ﻧﻘﺻﺎً ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧظﺎم.
.١٧

ﻫﻧﺎك ﺳﻠطﺗﺎن ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻣﺧوﻝ ﻟﻬﻣﺎ إﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت ﻋن ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

وﻫﻣﺎ :ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم .وﻛﻠﺗﺎﻫﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻟدﻳﻬﺎ اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ .واﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷرﻫﺎ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺳﻠطﺗﺎن ﺗُﺟرى ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺷﺎﻣﻝ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻳﺗم ﺗﺟﻣﻳﻊ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت وأدﻟﺔ واﻓرة .ورﻏم ذﻟك ،ﻗﺎم ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣري ﻋن  ٢٩ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ﻓﻘط  ٢٨ -ﻣﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ
ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﻗﺿﻳﺔ واﺣدة أﺑﻠﻐت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺷرطﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻟم ﻳﺗم إﺟراء أي
ﺗﺣرﻳﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻗد ﺗوﻟت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ إﺟراء ﺗﺣرﻳﺎت ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣﺣددة ﻋن ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ .وﻋﻣوﻣﺎ ،ﻫﻧﺎك اﻫﺗﻣﺎم ﻏﻳر ٍ
ﻛﺎف ﻣن ﺟﺎﻧب ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت ﻋن ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو
ً
ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺣﻳث ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ إﺟراء ﺗﻠك اﻟﺗﺣرﻳﺎت .ورﻏم أن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻌد ﺟزًءا

ﻣن ﻛﻳﺎن ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲ إﻋﻔﺎء ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺣري ﻋن ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻳﺟب أن ﻳﺳﻌﻰ ﻛﻝ ﻣن ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣري

أﻛﺛر ﻋن ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرد ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
.١٨

ﻳﺟوز ﻟﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﺄﺟﻳﻝ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻪ أو ﺿﺑط اﻷﻣواﻝ .وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرىُ ،ﻳﺧوﻝ

ﻟﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻔﺗﻳش اﻷﺷﺧﺎص واﻷﻣﻛﻧﺔ ٕواﻟزاﻣﻬم ﺑﺗﻘدﻳم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﺟﻼت
اء أﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﺿﺑطﻬﺎ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻬﺎ أﺛﻧﺎء إﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت ،ﺳو ً

أو أﻳﺔ ﺷرﻛﺔ أو ﺷﺧص آﺧر.
.١٩

ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻌﻣﻠﺔ
طﺑﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ،وﺿﻌت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
ً

واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداوﻝ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ .وﻳﺑﻠﻎ ﺣد اﻹﻓﺻﺎح  ٦٠٠٠﷼ ُﻋﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺎ

ﻳﻘرب ﻣن  ١٢٠٠٠ﻳورو ١٥٦٠٠/دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ( أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ ذﻟك ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟم ﻳدﺧﻝ ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ إﻻ ﻗﺑﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺑﻔﺗرة ﻗﺻﻳرة )ﻳوﻟﻳو  ،(٢٠١٠ﻓﻘد ﻗﺎﻣت
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟدﻳدة ،اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ وﺿﻊ ﻻﻓﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣطﺎر وﺗﻧظﻳم ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻟﻛن ﻻ ﺗﻣﻠك ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﺣﺗﻰ اﻵن اﻟﺧﺑرة ،أو اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﻳﺔ ،ﻟﻠﻛﺷف ﻋن
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧﻘﻝ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ،وﻣن ﺛم ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﺗﺧﺎذ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ وﻓﻌﺎﻝ.
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ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺣرﻛﺔ اﻷﻣواﻝ واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﻫذا

ﻣﻊ وﺟود ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻟواﺟب ﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ أو ﺗوﺿﻳﺣﻬﺎ .وﻳﺑدو أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن وﻧﺎﻗﻠﻲ اﻷﻣواﻝ ،ﻟﻛن ﻟم ﺗﺗم اﻹﺷﺎرة ﺻراﺣﺔً إﻟﻰ اﻟﺑرﻳد واﻟﺷﺣﻧﺎت اﻟﻣﻌﺑﺄة ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺎت .وﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن ﻻ ﺗﺑدو رادﻋﺔ ،وﻳرﺟﻊ ذﻟك ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ٥٠٠٠
﷼ ُﻋﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻗﻝ ﻣن ﺣد اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  ٦٠٠٠﷼ ُﻋﻣﺎﻧﻲ .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ،أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ ﺟواز

ﻼ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺔ .ﻟﻛن ،طﺑﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻣﺻﺎدرة واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻛ ً

ﺣﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﺳم ﺷﺧص اﻋﺗﺑﺎري أو ﻧﻳﺎﺑﺔً ﻋﻧﻪ .وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﺗﺻدر ﺣﺗﻰ اﻵن أﻳﺔ
إﺻدار ً
ﻧﺳﺑﻳﺎ ،ﻟم ﺗﺛﺑت ﺑﻌد ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗداﺑﻳر.
ﻋﻘوﺑﺎت وﻳﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﻧون
ً
ﺟدﻳدا ً

اﻟﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ – اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
.٢١

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻛﻼً ﻣن ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك اﻟذي ﻳﺿم ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﺑﻧوك )اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺑﻧوك
ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ُ

اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ( واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟذي ﻳﺷﻣﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ )اﻟﺗﻲ ﺗزاوﻝ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ واﻟﺷراء
ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﻳط( وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗداوﻝ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن .وﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت ﺗﻧدرج ﺗﺣت
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﻣﺔ اﻹﺷراف اﻻﺣﺗرازي
ﺗﻌرﻳف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣدد ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻳﺗوﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ُ

ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻷوراق
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن.
.٢٢

ﻛﺟزء ﺗﻛﻣﻳﻠﻲ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻠواﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات ﻟﻛﻝ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ُ

ﻣﻧﻬﺟﺎ
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ
ً
ﻗطﺎع ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراﻓﻬﻣﺎ .ﻟﻛن ،ﻳﺗﺑﻧﻰ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ُ

ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ إزاء ﻫذﻩ اﻟﻠواﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات .ﻓﻘد أﺻدرت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺗﻌﻣﻳﻣﻳن واﻓﻳﻳن ﻟﻘطﺎﻋﻳﻬﺎ ،ﻳﺗﺿﻣﻧﺎن إﻟﺗزاﻣﺎت

ﻣﺑﺎﺷرة وﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻳن اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﻳن ﻣن
اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻷﺧرى )ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ( .ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ،أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
ﻋددا ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراﻓﻪ .ﺗﺿﻣﻧت ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﺎت اﻟﺗزاﻣﺎت ﺻرﻳﺣﺔ وﻣﻠزﻣﺔ.
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ً
ُ
ﺑﻳﻧﻣﺎ أُرﻓق ﻓﻲ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ُﻧﺳﺦ ﻣن وﺛﺎﺋق اﻹرﺷﺎد واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ )ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر

اﻟدوﻟﻳﺔ( وﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﺎت ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ،ﺣﻳث ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إرﺷﺎدات إﺷراﻓﻳﺔ .وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .وﻗد ﻛﺎن اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺗﺑﺎﻳﻧﺎت ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻋﺑر اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ُ

ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺗطﺑﻳق أﻧظﻣﺔ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻً ،إﻣﺎ ﺧﺑرة ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧوط ﺑﻬم ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ أو
ﺑﻌﻣﺎن أو ﺷرﻛﺔ ﻓرﻋﻳﺔ ﺿﻣن
اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓرًﻋﺎ ُ

ﻣﻌﺎ(.
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ دوﻟﻳﺔ ﻛﺑﻳرة )أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ً
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ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺗﺗﺿﻣن اﻷﺣﻛﺎم

اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ،ﻓﺈن ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻐطﻲ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﺗﻌرﻳف اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﺗواﻓق ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗﻌرﻳف ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻳﺟب أن ﺗﻠﺗزم ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن
ﺑﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺻدر ﺛروة وأﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن ُﻳﻌﺗﺑرون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر .وﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻣن
ﺟﺎﻧب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ .ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗزام اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺗطﺑﻳق

اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ
وطرق اﻟدﻓﻊ اﻟﺟدﻳدة و اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
.٢٤

ﻣؤﺧر ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ًا
ُﻳﺟﻳز ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى .وﻣﻊ ذﻟكٕ ،واﻟﻰ وﻗت ﻗرﻳب ﻛﺎن ﺗدﻓق
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻳﺗﺄﺛر ﺑﻘﻳود ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي ﻛﺎن ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أو اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى.
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳطﻠﺑﻬﺎ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ُ

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻻ زاﻟت اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا رأت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺿرورة ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
طﻠﺑﺎ ﺑذﻟك ﻟﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﺣددة طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺳوﻏﺎت
ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻌﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﻘدم ً

اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻗد ﺗم ﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟذي ﻳﻧص
ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ
ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك أﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻠﻐﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ.
.٢٥

ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺛﻐرات اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ،وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋدم وﺟود ﻣﺗطﻠب ُﻳﻠزم

أﻳﺿﺎ
ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ﻟﻣدة أطوﻝ ﻣن اﻟﻣدة اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻧد طﻠﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ .وﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ً

ﺗﻘدﻳم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ.

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻫذﻩ اﻟﺛﻐرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻓﻘد أﻛدت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم اﺣﺗﻔﺎظﻬﺎ
ﺑﺳﺟﻼت ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرﻳف وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻣراﺳﻼت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟﻌﺷرة أﻋوام أو أﻛﺛر ﻋﻧد طﻠﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .ﻛﻣﺎ أن ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟم ﻳﺻﺎدف وﺟود أﻳﺔ إﺷﺎرة ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻘدﻳم ﺳﺟﻼت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ
اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻧد طﻠﺑﻬﺎ.
.٢٦

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ
ﻟﻌﻣﺎن.
ً
ﺗم اﻹﺷﺎرة ﺑوﺿوح إﻟﻰ ﻣﺗطﻠب ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ُ

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺄﺳﻳس أﻧظﻣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻷﻏراض ﺗﻌﻘب اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة واﻹﺑﻼغ ﻋﻧﻬﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن

١٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗوﻓر ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ،ﻓﻬﻧﺎك ﻧﻘص واﺿﺢ ﻓﻲ إدراك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻔرق ﺑﻳن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة وﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﻧﺷطﺔ إﺟراﻣﻳﺔ ﺑﻐرض
ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋﻧﻬﺎ .واﻷﻫم ﻣن ذﻟك ،ﻫو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟدﻳﻬﺎ ﻟﺑس ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻣن
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﻳر ﻣﻌﺗﺎدة ﺑﻐرض اﻟرﻗﺎﺑﺔ.
.٢٧

ﺑﻌﻣﺎن آﻟﻳﺔ رﺳﻣﻳﺔ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ُ

ﺗﺣذﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﺄن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻼﺋﺣﺔ

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ذات اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻓﻠﻳس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ
ﻳﻔﻳد ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗطﺑق ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻟم ﺗﻘم ُﻋﻣﺎن ﺑوﺿﻊ آﻟﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق ﺗداﺑﻳر
ﻣﺿﺎدة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ﻛﺎف .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻠطﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺑﻳﺎن اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺗﻲ طﺎﻟﺑت ﻓﻳﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗطﺑﻳق اﻹﺟراءات اﻟﻣﺿﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ .وﻳﻌﺗﺑر ﻗﻠﺔ إدراك
اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ طﺎﻟﺑت ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻋدم إرﺷﺎدﻫﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺿﻌف أﻧظﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻠدوﻝ اﻷﺧرى ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺻور ﻓﻲ ﻗدرة ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ
اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
.٢٨

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،ﺗﺑﻳن اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت زﻳﺎدة ﻣطردة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺗﻘﺎرﻳر

اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم  ٢٠٠٢وارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظ ﻟﻬذا اﻟﻌدد ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ﺣﻳث ازداد ﻋدد اﻟﺗﻘﺎرﻳر إﻟﻰ
ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ
ﺿﻌف ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن  ٢٩إﻟﻰ  ٦٠ﺗﻘر ًﻳرا .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈن ﻣﻌدﻝ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻻزاﻝ
ً
ﺟدا ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .وﺣﺗﻰ وﻗﺗﻧﺎ ﻫذا ،ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﺗﻘﺎرﻳر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن أو ﺷرﻛﺎت
ً

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ ،وﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻛﺎﻧت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗﺣﺻﻼت ﺟرﻳﻣﺔ وﻟم ﻳﺗم رﺑط أي ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹرﻫﺎب أو ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻗد أدت ﻣﺣدودﻳﺔ إدراك
اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ زﻳﺎدة أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻧظﺎم
اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑذﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد
ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .وﻟﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ُ

ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ داﺧﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻬدﻳدات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗوﻓﻳر إرﺷﺎدات واﺿﺣﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
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ﻳﺧوﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗزام ﻛﺎﻓﺔ

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراﻓﻬﺎ أو رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ .وﻳﻌد
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ُ
وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺄﻣﻳن .وﻛﻠﺗﺎ اﻟﺟﻬﺗﻳن
اﻟرﻗﺎﺑﻳﺗﻳن ﻟدﻳﻬﻣﺎ ﺻﻼﺣﻳﺔ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ وﻳﻣﻛﻧﻬﻣﺎ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ٕواﺟراءات ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻐطﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ .وﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻟدى
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراﻓﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺿﻣﺎن اﻻﻟﺗزام
ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت اﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻣﻝ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرض
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ
ُﻋﻣﺎن ﻟدﻳﻬﺎ ﺻﻼﺣﻳﺎت إدارﻳﺔ ﻛﺛﻳرة ﺑﺷﺄن ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺛﺑت ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت وﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﺗﺧﺎذﻩ ﻣن

إﺟراءات رادﻋﺔ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓرﺿﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻋﻘوﺑﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻫذا
ﺟدا وﻏﻳر ﻓﻌﺎﻝ.
اﻟﻌدد ﻣﻧﺧﻔض ً
اﻟﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ – اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة
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ﻻ ﺗوﺟد ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ذات

اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬذا اﻟﺗﻘﻳﻳم (1) :اﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳون (2) ،ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ (3) ،اﻟﻣﺣﺎﻣون واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳون واﻟﻣﺣﺎﺳﺑون .ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن ﺗﻧﻔﻳذ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺎت ﺟز ًﺋﻳﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ

ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ وﺿﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻳدﻋم ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ

اﻟﺧدﻣﺎت .وﻗد ُرﺧص ﻟﻌدد ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ
اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻹﺷراف و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺋك اﻟذﻫﺑﻳﺔ .وﻋﻠﻰ ﻏرار ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺷرﻛﺎت

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ٕواﺷراﻓﻪ .أﻧدﻳﺔ
اﻟﺻراﻓﺔ ،ﻳﺧﺿﻊ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺋك ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗرﺧﻳص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ُ

اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ.
اﻟﻘﻣﺎر ﺑﺟﻣﻳﻊ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،ﺣﻳث ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗرﺧﻳص ﺗﻠك اﻷﻧدﻳﺔ أو ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺎت ُ

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ﻳﺷﻣﻝ ﻛﺎﺗﺑو اﻟﻌدﻝ )اﻟﻣوﺛﻘون( ،ﻓﺈﻧﻬم ﻣوظﻔون
ﻣدﻧﻳون ﺗﺎﺑﻌون ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ و ازرة اﻟﻌدﻝ.
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ﺟﻣﻳﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة .وﻛﻣﺎ أن اﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻳن وﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ واﻷﺣﺟﺎر
ﺗﻧطﺑق ً

اﻟﻛرﻳﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑون ﻳﺧﺿﻌون ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﺈﻧﻬم ﻳﺧﺿﻌون
أﻳﺿﺎ ﻷي ﻗرار ﺗﺻدرﻩ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،وﻫذا ﻳﻐطﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﺟزﺋﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت
ً

واﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﺗدرﻳب واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧرى .وﺗﺧﺿﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﻧﺷورات وﺗﻌﺎﻣﻳم .وﻟم ﻳﻛن ﻳﺧﺿﻊ
ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺋك ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﻳﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ُ

اﻟﻣﺣﺎﻣون ﻷي اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﻳر ﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة .وﻻ ﺗﺧﺗﻠف أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ
واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ،ﺣﻳث إن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ إطﺎر اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣﻘﻳدة إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻳد وﻫذا ﻳرﺟﻊ

١٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣؤﺧر وﺿﻳق ﺗﺻور اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ًا
ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ إﻟﻰ ﺳن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

ﻟﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ واﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ
.٣٢

ﺗﻠﺗزم اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري .وﺗﺷﻣﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻷﺳﻬم ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻐطﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ﻛﺎف .ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺷرﻳك ﺷرﻛﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد
اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ )اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدون اﻟﺣﻘﻳﻘﻳون( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻻ ﻳﺗم ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ .وﻟﻠﻌﻣوم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري .وﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ،ﻣﺛﻝ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت

إﻟﻰ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ.
.٣٣

ﻟدى ُﻋﻣﺎن إﺣدى اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﺎﻟوﻗف )ﺟﻣﻌﻬﺎ :أوﻗﺎف( .ﻳﺣق ﻟوزﻳر اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻟدﻳﻧﻳﺔ

اﻹﺷراف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻷوﻗﺎف .وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻳﺣﺗوي ﻋﻘد اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﺣﺗوي

ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ .ﺗﻛون ﺟﻣﻳﻊ اﻷوﻗﺎف ﻣﺳﺟﻠﺔ وﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ .وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﺗﻔوق ﻫذا
اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺣﻳث اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى .إﻻ أن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻻ
ﻳزاﻝ ﺗﻌﻳﺑﻪ ﻣﺳﺄﻟﺔ واﺣدة أﻻ وﻫﻲ اﻓﺗﻘﺎرﻩ إﻟﻰ ﻣﺗطﻠب ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد( ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟوﻗف.
.٣٤

ﻣﻧﻬﺟﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻣﻧذ ﻋﺎم  ،٢٠٠٠ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﺗﺑﻌت اﻟﺳﻠطﺎت
ً

دراﻳﺔ ﻛﺑﻳرة وﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻣﺧﺎطر ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻷﻏراض ﻏﻳر ﺷرﻋﻳﺔ .ﺗﻘوم و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺑﺟﻣﻊ وﺗﺳﺟﻳﻝ ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ وﺣﺟﻣﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻘوم ﻣﻔﺗﺷو
اﻟو ازرة ﺑزﻳﺎرة ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺷﻛﻝ دوري .وﺗﻌد اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻣن ﺑﻳن ﻓﺋﺎت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ وﻳﻧطﺑق
اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻳﻠزم اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑوﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم
ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ٕوادارﺗﻬﺎ وﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﺑﺷﻛﻝ رﺳﻣﻲ )ﻛﺗﺎﺑﺔ( ،ﻓﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗم إﺟراﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت
ﺣﺎﻟﻳﺎ
ًا
واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗم إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ
ﻣؤﺧر ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ ﺳن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻣﺎ ﻳﺟري ً
ﻣن ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ،أن ُﻋﻣﺎن ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ.

١٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ
.٣٥

دﺧﻠت ُﻋﻣﺎن اﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲ ﻓﻳﻳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻳرﻣو وﻗﺎﻣت ﺑﺳن اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

ﺟرم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﺟراﻣﻳﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻏرض اﻟﻣﻧظﻣﺔ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺑر
اﻷﻣواﻝ .إﻻ أن ُﻋﻣﺎن ﻟم ﺗ ّ
اﻟﺣدود أو ﻛﺎﻧت ﻣﻧظﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ .وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ،ﻓﺈن ﻣﻌظم أﺣﻛﺎم اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ُﻋﻣﺎن ﻟم ﺗوﻗﻊ أو ﺗﺻدق ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﺗم ﺗﺟرﻳم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﺟرﻳم
ﻳﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔرض اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺷﻛﻝ
ﻛﺎﻣﻝ.
.٣٦

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻳﻣﻛن ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻝ

ﺗﻌﻘب أو ﺿﺑط أي ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻣﺗﺣﺻﻼت أو وﺳﺎﺋط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣوﻗﻌﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ ،ﻓﻣن اﻟواﺿﺢ أن ُﻋﻣﺎن ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ.

وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ،ﺗﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻣﺗﻌددة اﻷطراف اﻟﻣوﺟودة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ.
ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت أن ُﻋﻣﺎن واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺗﻬﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻗد ﺗم ﺗﻠﻘﻲ ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ
ﻣن اﻟطﻠﺑﺎت.
.٣٧

ﻟم ﺗﻘدم اﻟﺳﻠطﺎت أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻓﻲ ظﻝ ﻋدم ﺗوﻓر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ،ﻟم ﻳﺗﻣﻛن ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣن ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﺄﺳﻠوب ﻓﻌﺎﻝ أم ﻻ ٕواﻟﻰ أي ﻣدى

ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذ إطﺎر اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑطرﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ أم ﻻ.

وﻣﻊ ذﻟك ،ﻳﺟب ﻣﻼﺣظﺔ أن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﺟراﺋم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
طﺎ ﻣﺳﺑﻘًﺎ .وﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣد ﻣن
ﻗدرة ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﺗﻛون ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم ﺷر ً

ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط ﻓﻳﻬﺎ ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم وﻋدم وﺟود ﺷروط ﺗﻘﻳﻳدﻳﺔ ﺑﺻورة ﻻ داﻋﻲ ﻟﻬﺎ.
.٣٨

ﺗﻌد ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺟراﺋم ﺗﺳﺗوﺟب ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن .وﻟﻛن ﻓﻲ ظﻝ ﻏﻳﺎب اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت

اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻟم ﻳﺗﻣﻛن ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻧظﺎم ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن.
ﻣﺳﺎﺋﻝ أﺧرى
.٣٩

ﺷﻛﻠت ُﻋﻣﺎن ﻟﺟﻧﺗﻲ ﺗﻧﺳﻳق ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻟﺟﻧﺔ ﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻗﺿﺎﻳﺎ

اﻹرﻫﺎب .وﺧﺎرج ﻫذا اﻹطﺎر اﻟرﺳﻣﻲ ،ﻻﺣظ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻣﻌظم
اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ وﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻣﺎ ﻋدا ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وو ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ .وﻣن ﺛم ،ﻓﺈن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ُ
١٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻳﺟب أن ﻳﻛون أﻛﺗر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟرﻓﻊ درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺟﻣﻳد أﺻوﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن .وﻳﺟب أن
أﻳﺿﺎ ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟرﻓﻊ اﻟوﻋﻲ ﺑﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻳﺷﺗرك ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ً

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب داﺧﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
.٤٠

ﺟﻳدا إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻳﻌد
ﻣﻣﺗﺎزا .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻳﺟب اﺗﺧﺎذ
ﻳﻌد ﺟﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ً
ً

ﻣزﻳد ﻣن اﻹﺟراءات ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳب ،ﺣﻳث ﻻﺣظ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أن ﺗﻘﺎرﻳر إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت
ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن وﻗت ﻵﺧر ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم .ﺳﻧت ُﻋﻣﺎن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

وﺗﻣﻬﻳدا ﻟﺗﺷرﻳﻌﻪ ،ﻓﻘد وﻛﻠت اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﺟﺎن اﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ﻣﻧذ وﻗت ﻗرﻳب،
ً
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أوﻻً.

.٤١

ﻟدى اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ )اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ( وﻟﻛﻧﻬم ﺑﺻﻔﺔ

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻟم ﻳﻼﺣظ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم وﺟود أي
ﻋﺎﻣﺔ ﻣدرﺑون ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد .وﻫذا ﺑدورﻩ ﻳﻣﻛن اﻟﺳﻠطﺎت ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ،
ً
ﻧﻘص واﺿﺢ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣوظﻔﻳن )اﻟﻣؤﻫﻠﻳن( ﻟدى أي ﻫﻳﺋﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻬﻳﺋﺎت.

.٤٢

ﻳﺗﻘدم ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﻳﻝ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو ﺳﻳد ﻣروان ﺑن ﺗرﻛﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﻳد ،اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷؤون

اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ورﺋﻳس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻣﺳﺎﻋدﻳﻪ وﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وﻫﻳﺋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم واﻟﺗﻲ ﻳﺳرت اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔرﻳق ﻋﻠﻰ أﻛﻣﻝ وﺟﻪ وﺑﺷﻛﻝ
وﺑﻧﺎء.
ﻣﺛﻣر وﺷﻔﺎف ّ

١٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻋﺎم

-١
 ١-١ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
.٤٣

ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ٣٠٩٥٠٠ ٣ﻛﻳﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ،وﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺣدودﻫﺎ اﻟﺑرﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ وﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻳﻣن ،وﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺣدودﻫﺎ اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻣﻊ إﻳران )ﻋﺑر ﺑﺣر ُﻋﻣﺎن واﻟﺧﻠﻳﺞ
اﻟﻌرﺑﻲ( .ﺗﻧﻘﺳم ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن إدارًﻳﺎ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺣﺎﻓظﺎت وﺧﻣس ﻣﻧﺎطق إدارﻳﺔ .وﻣدﻳﻧﺔ ﻣﺳﻘط ﻫﻲ ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺳﻠطﻧﺔ .ﺑﻠﻎ

ﻋدد ﺳﻛﺎن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﺎم  ٢٠٠٨ﺣواﻟﻲ  ٢,٨٧ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ .وﻳﺷﻛﻝ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳون ﻧﺣو  %٦٩ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺳﻛﺎن .ﻳﺷﻛﻝ

ﻣن ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز أﻋﻣﺎرﻫم  ١٥ﺳﻧﺔ ﺛﻠث ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺗﻘر ًﻳﺑﺎ وﻳﺑﻠﻎ ﻣﻌدﻝ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺣواﻟﻲ  .%٨٦,٧وﻳزداد ﻣﻌدﻝ

ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻳن ﺻﻐﺎر اﻟﺳن ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر وﺗﻘدر اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻳﻧﻬم ﺑﺣواﻟﻲ ) .(%٩٧,٦ﻳﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻔرد
ﻋﺎﻣﺎ واﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
ً ٧٢
.٤٤

ﺗﺄﺳﺳت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرﻳن ﻣن ﻳوﻟﻳو ﻋﺎم  ١٩٧٠ﻋﻠﻰ ﻳد ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن

ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ
ﻳوﻣﺎ ً
ﻗﺎﺑوس ﺑن ﺳﻌﻳد اﻟﺳﻌﻳد واﻟذي ﻳﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن .ﻳﻌد ﻳوم اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرﻳن ﻣن ﻳوﻟﻳو ﻋﺎم ً ١٩٧٠

ذاﻛرة ﻛﻝ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﻳن ،وﻳﻣﺛﻝ ﻛذﻟك ﻧﻘطﺔ ﺗﺣوﻝ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺳﻠطﻧﺔ .ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم
ﺗﻣﺎﻣﺎ .وﻣﻊ ﻗدوم اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرﻳن ﻣن ﻳوﻟﻳو ﻋﺎم  ،١٩٧٠اﺳﺗطﺎع ﺳﻠطﺎن ُﻋﻣﺎن أن
واﻟﻣواﺻﻼت ﻗﺑﻝ ﻫذا اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺗواﺿﻌﺔ ً
وﺧﺎﻟﻳﺎ ﻣن اﻟﺗﻠوث.
وﺳﻠﻣﻳﺎ
وآﻣﻧﺎ
ﻣزدﻫر
ًا
ﺑﻠدا
ﻳﻘود اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ﻣدة وﺟﻳزة ﻟﺗﺻﺑﺢ ً
اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ ً
ً
ً
ً

اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ) .(GCCوﻳرﺗﻛز اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧراج اﻟﺑﺗروﻝ
ﺗﻌد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
.٤٥
ً
وﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺻﻧﻳﻊ .ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ﺷﻛﻠت ﻋﺎﺋدات ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط ﺣواﻟﻲ ) (%٦٧ﻣن إﻳرادات اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ،
وارﺗﻔﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ) (%٤٠ﺑﺣﺳب اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة وﻗﺗﺋذ ،ووﺻﻠت ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺗﺻدﻳر إﻟﻰ ) .(%٦٥أﻣﺎ اﻟﻘطﺎع
ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ،ﻓﻘد أﺳﻬم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔًﺎ ﺑﺣواﻟﻲ ) (%٦٠ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺣﺳب اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺳﺎﺋدة وﻗﺗﺋذ .ﺗﺳﺑب اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﻳرادات اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﺗﻌرﻳض اﻻﻗﺗﺻﺎد  -ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  -ﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .ﻳﻘوم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳوق اﻟﺣرة .وﻗد ﻋﺎﻧﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن،
ﻛﺎﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ ،ﻣن اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﺧﻠﻔﺗﻪ أزﻣﺔ  ٢٠١٠/٢٠٠٩اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻓﻔﻲ ﺣﻳن أن

ظﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻠﺑﻳﺎ ،ﻛﺎن ﻻﻧﻬﻳﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗروﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ذاﺗﻬﺎ ًا
ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻟم ﻳﺗﺄﺛر ًا
ًا
اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ٕوان ﻛﺎن
ﺗﺄﺛﻳر ﻣﻠﺣو ً
ﺗﺄﺛﻳر ً
ﺻﻐﻳر ً
إﻳرادات اﻟﺣﻛوﻣﺔ ٕواﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ.

٣

ﻋﻣﺎن ،ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن واﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻫﻲ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺗﺳﻣﻳﺎت ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن.

١٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٤٦

ﺗﻘوم اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطط اﻟﺧﻣﺳﻳﺔ .ﻳﺳﺗﻣر ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧطﺔ اﻟﺧﻣﺳﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم

 .٢٠١٠ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺳﻧوي ﻋن ) ،(%٣وﺗﻬدف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ
رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳﺷﺔ اﻟﻣواطن وﺗﺣﻘﻳق ﻣﻌدﻻت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم وﺗﺣﺳﻳن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم وﺗوﺳﻳﻊ داﺋرة اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم
اﻟﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺎدة ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗوظﻳف ﻟﻠﻣواطﻧﻳن.
.٤٧

اﻟ﷼ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻫو ﻋﻣﻠﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٤

) (OMRوﻳرﺗﺑط اﻟ﷼ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ .ﻳﻘوم اﻟﺳوق

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳوق اﻟﺣرة ذي اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ .ﻳﺗﺑﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح أﻣﺎم
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ،وﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟﺗﺿﻣن ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﻧﺔ .ﺗﺗطﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﺗﺄﺳﻳس اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ،وﻟﻛن ﻗد ﺗﺻﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ إﻟﻰ  .%١٠٠وﻫذا ﻻ ﻳﻣﻧﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن طﻠب
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺣوﻝ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻹطﻼع اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠﻳﻬﺎ.
.٤٨

ﻛﺎن أﻫم ﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺻدﻳر  -ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  - ٢٠٠٩ﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺻﻳن اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ) ،(%٣٢واﻟﻳﺎﺑﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ

) ،(%١٦,٧وﺗﺎﻳﻼﻧد ﺑﻧﺳﺑﺔ ) ،(%١٣,٥وﻛورﻳﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ) .(%١٠,٤أﻣﺎ ﻋن اﻟﺻﺎدرات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣن ﺑﻳن أﻫم
ﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺻدﻳر دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ) (%٢٦,٣واﻟﻬﻧد ) (%١٢واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ) .(٧,١%وﻛﺎن أﻫم
ﺷرﻛﺎء اﻻﺳﺗﻳراد  ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻧﺳﺑﺔ ) ،(%٢٣,٨واﻟﻳﺎﺑﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ ) ،(%١٥واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
) ،(%٦,٤وﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺻﻳن اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ) .(%٤,٨وﺗﻣﺛﻠت ﻣﻌظم اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗرادﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺎت وﻣﻌدات اﻟﻧﻘﻝ
واﻷﺟﻬزة اﻟﻛﻬرﺑﻳﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ واﻟﻣﻌﺎدن واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ.

اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﻘواﻧﻳن
ﻗﺑﻝ ﻋﺎم  ١٩٧٠وﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ
.٤٩

ﻛﻠﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻌرﻓﻳﺔ
ﻛﺎن ﻧظﺎم ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻗﺑﻝ ﺣﻠوﻝ ﻋﺎم  ١٩٧٠ﻳﻌﺗﻣد
ً
اﻋﺗﻣﺎدا ً

ظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﺗوارﺛﺔ .وﻗد ﺗرﻛز دور اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن )اﻟوﻻة( ورؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ )اﻟﺷﻳوخ( ﻋﻠﻰ ﻓض وﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺣﻔﺎ ً
وﺳﻠﻣﻳﺎ .وﻛﺎﻧت اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺻﻌب ﺗﺳوﻳﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﻘط اﻟﺗﻲ ﻳﺗم رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ .ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﺑﻌض
ﻣﺳﺗﻘر
ًا
ً

اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣﻧذ  ١٩٢٩ﻣﺛﻝ ﻗواﻧﻳن اﻟﻣرور واﻟﺑﻠدﻳﺎت واﻟﺟﻣﺎرك.
.٥٠

ﻳﺟﻳﺎ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟوﺿﻌﻳﺔ واﻧﺗﺷرت ﻛذﻟك اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻧواﺣﻲ
وﺑﻌد ﻋﺎم  ،١٩٧٠ﺗدﻓﻘت ﺗدر ً

اﻟﺑﻼد .واﻧﻔﺗﺣت ُﻋﻣﺎن ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وأﺻﺑﺣت أﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن أﻛﺗوﺑر

ﺣﻳز اﻟوﺟود ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن  ١٩٧٠و ،١٩٨٥وأﺻﺑﺣت ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﻧذ ذﻟك
ﻋﺎم  .١٩٧١وﺧرﺟت ﻣﻌظم ﻗواﻧﻳﻧﻬﺎ إﻟﻰ ّ
 ٤ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻣن ﻳوﻟﻳو ) ٢٠١٠واﻟذي ﻳﻌد أوﻝ أﻳﺎم اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ( ﻛﺎن ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻳورو ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟ﷼ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ١,٠٠ :﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ = ٢,٠٠

ﻳورو و ١,٠٠ﻳورو =  ٠,٥٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ .وﻛﺎن ﺳﻌر اﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟ﷼ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ١,٠٠ :﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ =  ٢,٦٠دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ و ١,٠٠دوﻻر
أﻣرﻳﻛﻲ =  ٠,٣٩﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫو (www.oanda.com

١٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺣﻳن إطﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺷﺎﻣﻝ .ﻟﻘد أﺳﻬﻣت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗدوﻳن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺧﻠق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻧﻳن ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗُطﺑق ﻓﻲ
اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،ﻟﻳس ﻫذا ﻓﺣﺳب ،ﺑﻝ ﺗﺗﻣﻳز ﻛذﻟك ﺑﺷﻣوﻟﻳﺗﻬﺎ وﺑﺳﺎطﺗﻬﺎ.

اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻟدﺳﺗور(
.٥١

ﺣﻳز اﻟوﺟود ﻋﺎم  ١٩٩٦ﻟﻳﺿﻊ اﻷﺳس اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ،
ﺧرج دﺳﺗور اﻟدوﻟﺔ )اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ( إﻟﻰ ّ

.٥٢

ﻳﺗم إﺻدار ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣراﺳﻳم ﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻠواﺋﺢ ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻗ اررات ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺑﻣوﺟب

وﻳﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﺗﻘدم واﻟرﺧﺎء واﻻﺳﺗﻘرار ،وﻳﻌزز ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻼد.

ﻗ اررات و ازرﻳﺔ )ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ واﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ( .ﻳﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻟدﺳﺗور( ﺑﺄن اﻹﺳﻼم ﻫو اﻟدﻳن
اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ وأن اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ .ﻳﺗم ﻧﺷر ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘواﻧﻳن ﻓﻲ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻣدة
ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻲ اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟذي ﻳﻠﻲ اﻟﻧﺷر ﻣﺎ ﻟم ُﻳﺻرح أﺣد ﺑﺧﻼف
أﺳﺑوﻋﻳن ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻدار وﺗدﺧﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن ّ

اﻟﻣرﺳﻳم واﻟﻣﻧﺷورات اﻟدورﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرى )ﻛﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( ﺑﻧﻔس اﻟﻘﺎﺑﻠﻳﺔ
ا
ذﻟك .ﺗﺗﻣﺗﻊ
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﺟﻬﺎت ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﺧﻠو ﻟﻐﺔ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻣن اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص وﻣﺎ ﻟم
ﺗﻔﺗﻘد اﻟدﻗﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻓﺗﻘﺎد اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﺗوﺿﻳﺣﻪ ،ﻻ ﺗﻌﺗﺑر إﻻ دﻟﻳﻼً أو ورﻗﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت.

اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
.٥٣

إطﺎر و ٍ
ﻳﻧﺳﺟم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ٍ
اﺣد ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑـ )اﻷﺣﺎدﻳﺔ( .ﻻ ﻳﺣﺗﺎج اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ

إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻳد ﺳرﻳﺎن ﺑﻧودﻩ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ؛ وذﻟك ﻷن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ
ﻳدﻣﺞ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻛﺟزء ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .وﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗطﺑﻳق اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرةً

دون اﻟﺗﻘﻳد ﺑﺷﺊ ،وﺗﺳﺗطﻳﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ إن ﺗﻌﺎرﺿت ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن ﺣدﻳﺛﺔ أو

ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ .ﻳﺗم
ﻗدﻳﻣﺔ .وﻳﺳري ﻫذا ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ )اﻟﺗﺟرﻳم( ،ﻓﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻳﺧﺿﻊ ً
ٍ
ﺗذﻛﻳر ﺑﺄن
اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم ﺳﻠطﺎﻧﻲ .ﺗﺗﺿﻣن ﻣراﺳﻳم اﻟﺗﺻدﻳق ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻗد أﺻﺑﺣت ﺟزء ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟوطﻧﻲ .إﺿﺎﻓﺔً ﻟذﻟك ،ﻳﺟب أن ﺗﺣﺗوي اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻫدة ﻋﻠﻰ
ٍ
ﺗﻣﺎﻣﺎ( ،وﻳﺣﺗوي
ﻧﺻوص ُﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗداﺑﻳر ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ) وذﻟك ﻷن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻗد ﻻ ﻳﻛون
ً
ﻣﺣددا ً

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.

اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ
.٥٤

اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺳﻠطﺎﻧﻲ وراﺛﻲ .ﺳﻠطﺎن ُﻋﻣﺎن ﻫو رﺋﻳس اﻟدوﻟﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ )أي رﺋﻳس اﻟوزراء(

واﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ورﺋﻳس ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ورﺋﻳس ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .ﻳﻌﺎون اﻟﺳﻠطﺎن
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ﻳر ﻳﻌﻳﻧﻬم اﻟﺳﻠطﺎن )وﻳﻛون ﺑﻳﻧﻬم ﺛﻼﺛﺔ ﻧﺳوة( .ﻳﻘوم اﻟﺳﻠطﺎن ﺑﺗﻌﻳﻳن وﻋزﻝ اﻟوزراء.
ﻣﺟﻠس وزراء )دﻳوان( ،ﻳﺗﻛون ﻣن  ٣٢وز ًا
ﻳﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ )اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ( وﻳﺗوﻟﻰ ﻫو ﻛذﻟك ﺗﻔﻌﻳﻠﻬﺎ )اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ(.

اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ
.٥٥

إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ أن اﻟﺳﻠطﺎن ﻳﺗوﻟﻲ ﻛﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،ﻳﻘوم ﻛذﻟك ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﻧظﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت

اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ .وﻳﻌﺎون اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺟﻠس اﺳﺗﺷﺎري ﻣؤﻟف ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻳن )ﻣﺟﺎﻟس ُﻋﻣﺎن( .اﻟﻣﺟﻠس اﻷوﻝ ﻫو )ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ(.
ﻳﻌﻳن اﻟﺳﻠطﺎن ﻛﻝ أﻋﺿﺎء ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس .ﻳﺗوﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻻطﻼع واﻟﻧظر ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻳﻠﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎن إﻟﻳﻪ ،ﻛﻣﺎ

ﻳﺗوﻟﻰ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻘواﻧﻳن ﻗﺑﻝ إﺻدارﻫﺎ ،وﻛذﻟك إﻋداد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ.
ﻋﺿوا )وﻛﺎن ﺑﻳﻧﻬم  ٩ﻧﺳﺎء( .ﺗﺑﻠﻎ ﻣدة اﻟﻌﺿوﻳﺔ أرﺑﻊ ﺳﻧوات وﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻗﺎﺑﻠﺔ
وﻛﺎن ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻋﺎم ٥٩ ،٢٠٠٦
ً
ﻋﺿوا )وﻳﺗم
ﻟﻠﺗﺟدﻳد .اﻟﻣﺟﻠس اﻵﺧر ﻫو )ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى( .ﺗم ﺗﺄﺳﻳس ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻋﺎم  ،١٩٩١وﻳﺑﻠﻎ ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﻪ ٨٤
ً
ﺗﺧﺻﻳص ﻣﻘﻌد أو اﺛﻧﻳن ﻣن ﻣﻘﺎﻋدﻩ ﻟﻠﻧﺳﺎء( ،وﺗﻘﺗﺻر وظﺎﺋﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻓﻘط .وﻣﻧذ اﻟراﺑﻊ ﻣن أﻛﺗوﺑر ﻋﺎم

ﻋﺎﻣﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻗﺗراع.
 ،٢٠٠٣ﻣﻧﺣت اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن اﻟذﻳن ﺗﺗﻌدى أﻋﻣﺎرﻫم ً ٢١

اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
.٥٦

اﻋﺗﻣد ﻧظﺎم ُﻋﻣﺎن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﺑﺻورة ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻳم اﻟﻌدﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷرﻳﻌﺔ

)اﻟﻘرآن واﻟﺣدﻳث .(٥ﻻ ﺗزاﻝ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻷﺳرة واﻟﻣﻳراث .أﻣﺎ
اﻣﺗدادا ﻟﻧظﺎم ﺳﻧﺔ
ﺑﺧﺻوص ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣﺎﻻت ،ﻓﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑﺗﺄﺳﻳس ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺣﺎﻛم ﻣدﻧﻳﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ،وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ
ً

 .١٩٤٨ﻳﺗﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺣﺎﻛم ﺗﺿم ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت.
.٥٧

ﺗﺿم ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟزاء ،اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ وﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣﺳﻘط.

وﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ  ٤٤ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺑﺗداﺋﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.
ﻳﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ ﻗﺎض واﺣد .وﻳوﺟد  ١٤ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻳﺔ ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ )ﻣﺳﻘط وﻧزوى وﺻﺣﺎر

ٕواﺑراء وﻋﺑري وﺻﻼﻟﺔ وﻣﺳﻧدم واﻟﺑرﻳﻣﻲ واﻟرﺳﺗﺎق وﺻور وآﻝ اﻟﻣﺿﻳﺑﻲ وﺳﻳب واﻟدﻗم وﻣﺎﻫوت( ،وﻳﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻛﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓرﻳق ﻣﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺿﺎة ﻳﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻫم ﺑﺎﻟﺗﻌﻳﻳن .ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺗوﺣﻳد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﺗراﺟﻊ ﻣﺎ
ﻳﺻدر ﻋن ﻣﺣﺎﻛم اﻟدرﺟﺎت اﻟدﻧﻳﺎ ﻣن ﻗ اررات ،وﺗراﻗب اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻬم ﻟﻠﻘﺎﻧون وطرﻳﻘﺔ ﺗﻔﺳﻳرﻫﻣم ﻟﻪ.
وﻳﺣق ﻟﻠﺳﻠطﺎن أن ﻳﻌﻔو ﻋن اﻟﻣداﻧﻳن وﻳﺧﻔف ﻋﻘوﺑﺎﺗﻬم ،وﻟﻛن ﻻ ﻳﺣق ﻟﻪ ﻧﻘض أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ أو اﻟطﻌن ﻓﻳﻬﺎ .ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﻳﺣق ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻧطﺎق اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻧﻘض ﻗ ارراﺗﻬﺎ واﻟطﻌن ﻓﻳﻬﺎ .ﻳرأس
اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء.

 ٥الحديث:ھو تعاليم وأقوال النبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم.
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.٥٨

ﺟﻬﺎز ﻣﺳﺗﻘﻼً ﺑذاﺗﻪ ،ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺟزًءا ﻣن ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،وﻳؤدي
ًا
ﻳﻌد ﻣﻛﺗب اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

دورﻩ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻛﺈدارة راﺋدة ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋﺎوي )ﺣﻳث ﻳﻘوم ﺑﺎﻟﺗوﺟﻳﻪ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﻳﻬﺎ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ( .ﻳﺷرف اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﻣﻛﺗب اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺟﻳدة وﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد
.٥٩
اﻷﻣواﻝ.
.٦٠

ﻟم ﺗوﻗﻊ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد .ﻳﻌد اﻟﻔﺳﺎد واﻟرﺷوة ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻟﻐﺳﻝ

اﺣﺗﻠت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن وﻓﻘًﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣؤﺷر ﻣدرﻛﺎت اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٠

اﻟﻣرﻛز رﻗم  ٤١ﻣن ﺑﻳن  ١٧٨دوﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ،واﻟﻣرﻛز اﻟراﺑﻊ ﺑﻳن دوﻝ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ.
ﻧﺳﺑﻳﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣدرﻛﺎت اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ .وﻟﻘد ﺗم ﺗﺄﻛﻳد ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻓﻲ ﻛﺛﻳر
ﺗﻔﻌﺎ ً
وﻳﻌد ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﻣر ً
ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ ﻋﻘدﻫﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم.

.٦١

ﻳﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻟدﺳﺗور( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺣق ﻟوزراء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم اﻟو ازرﻳﺔ ورﺋﺎﺳﺔ أو

ﻋﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ،وﻻ ﻳﺟوز ﻛذﻟك إﺟراء اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻳن اﻹدارات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗوﻟون
ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ وأي ﺷرﻛﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﺗرﺑطﻬم ﺑﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة .إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ،ﻳﻠﺗزم اﻟوزراء ﺑﻌدم اﺳﺗﻐﻼﻝ
ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﺑﺄي ﺷﻛﻝ ﻣن اﻷﺷﻛﺎﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ أو ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻟذﻳن ﺗرﺑطﻬم ﺑﻬم ﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ.

 ٢-١اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
.٦٢

ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺳﻣﻳن  ١-٢و ٦-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ،ﻳﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن

ﻧﺳﺑﻳﺎ .ﺗﻌد ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﻝ واﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺗﻬرﻳب واﻟﺟراﺋم ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧدرات واﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻗواﻧﻳن ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻛﻘﺎﻧون
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ً

ﺷﻳوﻋﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣﺎﻟﻳﺔ.
اﻟﺑﻧوك وﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ) أي ﻣﺧططﺎت ﺑوﻧزي( أﻛﺛر اﻷﻧواع
ً

ﻧﺎدر ﻣﺎ ﻳﺗم
إﺿﺎﻓﺔً ﻟذﻟك ،ﺗﻔﻳد اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺄن أﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻫﻲ ﺟراﺋم ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ،وأﻧﻪ ًا

اﻛﺗﺷﺎف رواﺑط ﺑﺟﻣﺎﻋﺎت دوﻟﻳﺔ .وﻓﻲ ظﻝ وﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن ﺷﺗﻰ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم )ﺗﻣﺛﻝ ﺗﻘر ًﻳﺑﺎ  ٣/١ﺳﻛﺎن اﻟدوﻟﺔ
وﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن واﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن( ،ﻟم ﻳﻛن ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﺷﺧص ﻣﺎ أن ﻳﺗوﻗﻊ ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ؛ ﻟﻘد زودت اﻟﺳﻠطﺎت،
ﺷﻳوﻋﺎ .ﻟم ﺗﺷر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت إﻟﻰ
رﻏم ذﻟك ﻛﻠﻪ ،ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺈﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻋن ﺟﻧﺳﻳﺎت ﻣرﺗﻛﺑﻲ أﻛﺛر اﻟﺟراﺋم
ً

وﺟود ﺟراﺋم ﻋﺑر اﻟﺣدود ،وﻗد ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟرﻋﺎﻳﺎ ﻏﻳر اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﻳن ﻫﻲ اﻟﺳرﻗﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺧﻳﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ.
.٦٣

وﻧظر ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻛذﻟك .ﺻرﺣت اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺄن
ًا

ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳض ﻣﺳﺗوى اﻟﺟرﻳﻣﺔ ،وذﻟك ﻷﻧﻪ ﻳﻌد ﻧظﺎم وﻗﺎﺋﻲ ﺿد ﻋﻣﻠﻳﺎت

٢٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .ﺗﺷﻳر اﻟﺳﻠطﺎت ﻛذﻟك إﻟﻰ أن إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ  ٤ﻳوﻟﻳو
 ٢٠١٠واﻹﺻدار اﻟﻣرﺗﻘب ﻟﻠواﺋﺣﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺳوف ﻳﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳر إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟوﻗﺎﺋﻲ وﺳﻳﻘﻠص ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ﻋدد
أن ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻳﻌﺗﻘد ﺑﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﻣرﻏوب ﻓﻳﻪ أن ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق اﻟﺟزء اﻟﻘﻣﻌﻲ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ وﻛﺷف اﻟﻣزﻳد
اﻟﺣﺎﻻت .ﻏﻳر ّ
ﻣن ﺣﺎﻻت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻹداﻧﺎت.
ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
.٦٤

ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻋﻣﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﺑﺎﺳﺗﻘرار وأﻣن ﺳﻳﺎﺳﻲ واﻗﺗﺻﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻠك إطﺎر ﻋﻣﻝ ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﻣؤﺳﺳﻲ

ﺷﺎﻣﻝ .ﻟم ﺗﺗوﻓر أﻳﺔ ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن ﺗﻬدﻳدات إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ﻣﺣﺎوﻻت ﻫﺟوم إرﻫﺎﺑﻲ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻌروف ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ.
ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻳدة ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺟﺎورة واﻟدوﻝ اﻷﺧرى وﻟﻳﺳت ﻟدﻳﻬﺎ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﻣن أي ﻧوع .رﻏم وﺟودﻫﺎ اﻟﻘرﻳب ﺟﻐراﻓﻳﺎً ﻣن دوﻝ ﺗﻔﺷﻰ ﻓﻳﻬﺎ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﺈن ﻋﺎﻣﻝ اﻹرﻫﺎب وﺧطر
اﻹرﻫﺎب ﻳﺑدو ﻣﻧﺧﻔﺿﺎً ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣذﻛور ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ،ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻋﻣﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﺑﺈطﺎر ﻋﻣﻝ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﻣؤﺳﺳﻲ ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام أﻧظﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو أراﺿﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت
إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ﻣﺧططﺎت ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻳﻧص ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ إطﺎر ﻋﻣﻝ
وﻗﺎﺋﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻏﻳر أﻧﻪ ،وﻓﻲ ظﻝ ﻏﻳﺎب
ﺗﻬدﻳدات ﻓﻌﻠﻳﺔ أو أﺣداث إرﻫﺎﺑﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﺎر أﻋﻼﻩ ،ﻓﺈن ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب وﺗﻣوﻳﻠﻪ ﻟم ﻳﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻩ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك،
ﻳﺑدو أن ﻫذا ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻧﻘص وﻋﻲ اﻟﺳﻠطﺎت ﺣوﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳﻔﺳر ﻛذﻟك درﺟﺎت اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻌض
اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

٣-١

ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة

ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ
.٦٥

ﻳﺗﻛون اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣرﻛﺑﺎت ﻗد ﺗﻛون إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻏﻳر ﻣﺗطورة .ﻋدد

ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ اﻟذي ﻻ ﻳزاﻝ أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ
ﻧﺳﺑﻳﺎ وﻣﺳﺗوى اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻬﺎ
ً
اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﺧﻔض ً
واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳزﻳد ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻋن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣواطن اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،ﻛﻝ ذﻟك أﺳﻬم ﻓﻲ ﻣﺣدودﻳﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن
ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗُﻣﺎرس ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .ﻳﺷﻳر اﻟﺟدوﻝ أدﻧﺎﻩ إﻟﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن وﻣﻣﺎرﺳﻳﻬﺎ واﻟﻣﺷرﻓﻳن

ﻋﻠﻳﻬﺎ.

٢٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺟدوﻝ  -١اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن
أﻧواع اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ

أﻧواع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﻳص

ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬذﻩ

)ﻟﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻷﻏراض اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة

اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ

اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ(

ﻗﺑوﻝ اﻟوداﺋﻊ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣواﻝ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠدﻓﻊ ﻣن اﻟﺟﻣﻬور.
اﻹﻗراض
إﺻدار ٕوادارة وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ )ﻣﺛﻝ ﺑطﺎﻗﺎت
اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺧﺻم واﻟﺷﻳﻛﺎت
واﻟﺷﻳﻛﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﺣواﻻت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

واﻟﺷﻳﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻷﻣواﻝ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ(.
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر

ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك

اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ

ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك
ﻗﺎﻧون ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﺗداوﻝ ﻓﻲ أدوات ﺳوق اﻟﻣﺎﻝ )اﻟﺷﻳﻛﺎت
واﻟﻛﻣﺑﻳﺎﻻت وﺷﻬﺎدات اﻹﻳداع

ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ.

واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت..اﻟﺦ( اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ وأدوات

ﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻣؤﺷرات
واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ واﻟﺗداوﻝ
ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻵﺟﻠﺔ
ﺣﻔظ ٕوادارة اﻟﻧﻘد واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻐﻳر
ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ

اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ

ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ٢٠٠٠

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

اﻟﺻراﻓﺔ وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻌﻣﻼت

اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ

ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ٢٠٠٠

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ

اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر

ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ٢٠٠٠

اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ

اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة
وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن أﻧواع اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ

ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن

ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت

ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺿﻣﺎﻧﻬﺎ

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ

اﻟﺑﻧوك

اﻹﺻدارات
إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ
أو ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﺳﺑق ،اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣواﻝ أو

ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ٢٠٠٠

اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻗﺎﻧون ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت

اﻟﻧﻘود أو إدارﺗﻬﺎ أو ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ ﻧﻳﺎﺑﺔً ﻋن
اﻟﻐﻳر.

٢٤

ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٦٦

ﺗﺳﻳطر اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ .ﻻ ﺗﺗﺳﻊ داﺋرة اﻧﺗﺷﺎر ﻛﺛﻳر ﻣن

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺳﻘط ،وﻻ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ
اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺗم ﺗوﻓﻳرﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرﻛﺎت .وﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،أﺷﺎر ﻣﻣﺛﻠو
اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ أن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻳس ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ أو ﻣرﻏوب.

ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك
.٦٧

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٠ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن  ١٧ﺑﻧﻛﺎً؛ ﻣﻧﻬم  ٧ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﻳﺔ و ١٠ﺑﻧوك أﺟﻧﺑﻳﺔ،

ووﺻﻝ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﻓروع ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ  ٣٩٥ﻓرًﻋﺎ .ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﻳن ،وﺻﻝ ﻋدد ﻓروع اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج
 ١٣ﻓرًﻋﺎ.
.٦٨

ﺟدا ﻓﻲ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﻔﺿﻝ
ﻋرﺿت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن  ٢٠٠٥و ٢٠٠٨زﻳﺎدةً ﺿﺧﻣﺔً ً

ﻣﺗﺑﺎطﺋﺎ
ﻧﻣوا
ً
دورة أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗروﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣرﺗﻔﻊ .وﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ﺷﻬدت ﻣؤﺷرات اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ً
ﺟراء ﺗﺑﺎطؤ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟذي أﺣدﺛﺗﻪ ﺗداﻋﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .وﻗف ﺣﺟم إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ

واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬر دﻳﺳﻣﺑر ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩ﻋﻧد  ١٤١٩٨,٩ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ
 ١٣٧٧٨,٤ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗدرﻫﺎ  %٣,١ﻓﻘط ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑزﻳﺎدة
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ ﻗدرﻫﺎ .%٣٣
.٦٩

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ﺗزاﻳدت إﻳداﻋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ  %٧٢ﻣن ﺣﺟم إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻳداﻋﺎت ﺑﻣﻘدار %٢,٨

ٍ
ﻧﻣوا ﻗدرﻩ %١١,٣
ﻓﻘط .وﻓﻲ ﺿوء ﺣرﻛﺔ اﻹﻳداﻋﺎت اﻷﺧرى ،ﺳﺟﻠت ﻛﻝ ﻣن ﺳﺣوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ٕواﻳداﻋﺎت ادﺧﺎرﻩ ً
اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻣﻘدارﻩ  .%٥,٥ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎس واﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت
و %١٠,٤ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺷﻬدت إﻳداﻋﺎت اﻷﺟﻝ
ً

اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻣﻘدار  %٥,٩ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ  ١٩٠٦,٥ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬر دﻳﺳﻣﺑر ﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٩ﺑﻳﻧﻣﺎ
ارﺗﻔﻌت ﻋﻧﺎﺻر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﻣﻘدار  %٣٣,٣ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ  ٤٤٤,٩ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ.
.٧٠

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﺛﻧﻳن ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻳﻌﻣﻼن ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد ﻓروﻋﻬﺎ ٢٢

ﻓرًﻋﺎ .وﻛﺎﻧت ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﻳن اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺗﻳن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺗﻳن ﺑﻧوك ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻫﻲ :ﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ) (OHBوﺑﻧك

اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ) .(ODBﻳﻘدم ﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻛﻝ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻورة ﻗروض إﺳﻛﺎن ﻣﻳﺳرة
طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ .وﻗف ﺣﺟم ﻗروض اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﻋﻧد  ١٧٧,٥ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ١٥٦,٣
ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗدرﻫﺎ  .%١٣,٦ووﻗف ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻧد  ٣٠ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎﻝ اﻷﺳﻬم واﻹﺣﺗﻳﺎطﺎت
واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة  ١٠٣,٣ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬر دﻳﺳﻣﺑر ﻟﻌﺎم .٢٠٠٩

٢٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٧١

ﻳﻣﺎرس ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﻘروض اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ،وﻣﺎ

ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﻣن أﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟزراﻋﺔ وﻣﺻﺎﻳد اﻷﺳﻣﺎك واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وﻛذﻟك اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﺣرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ
اﻟﺳﻠف ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻗروض إﺳﻛﺎن اﻟﻣوظﻔﻳن إﻟﻰ ٧٨,٤
ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩وﺻﻝ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘروض و ُ

ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ٥٨,٣ﻣﻠﻳون ﷼ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ،ﻣﺳﺟﻼً ﺑذﻟك زﻳﺎدة ﻛﺑﻳرة ﻣﻘدارﻫﺎ  .%٣٤,٥ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم رأس ﻣﺎﻝ
اﻷﺳﻬم اﻟﺧﺎص ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٩إﻟﻰ  ٥٨ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌد أن ﻛﺎن  ٤٠ﻣﻠﻳون ﷼ ﻓﻘط ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﺳﺎﺑق ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻣن  ٦٠,٥ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ  ٨٥,٦ﻣﻠﻳون ﷼.
.٧٢

ﻳﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،وﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد ،ﺷرﻛﺎت ﺻ ارﻓﺔ ﺗﻘﺗﺻر

ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻓﺔ )ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ( ﻓﻘط ،وﻣؤﺳﺳﺎت ﺻراﻓﺔ ﺗزاوﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻراﻓﺔ واﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺳﻣﺑر ﻟﻌﺎم  ٢٠١٠ﻛﺎن ﻫﻧﺎك  ٣١ﺷرﻛﺔ ﺻراﻓﺔ و ١٦ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻراﻓﺔ ﺗﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗرﺧﻳص ﻣزاوﻟﺔ أﻋﻣﺎﻝ
اﻟﺻراﻓﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻠﻬﺎ ﻣﺳودة اﻹﺻدار .ووﺻﻝ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ ١٦
ﺳﻧوﻳﺎ ﺑﻔﺣص ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزاوﻝ ﻛﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻراﻓﺔ
ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ  ١٦٤ﻓرًﻋﺎ .٦.ﻳﻘوم ﺑﻧك ُﻋﻣﺎن اﻟﻣرﻛزي
ً

واﻟﺗﺣوﻳﻼت ﻟﻳﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ دﻓﺎﺗر وﺳﺟﻼت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ،وﻟﻳﺗﺄﻛد ﻛذﻟك ﻣن إﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ.
.٧٣

ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻوﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻵﻧﻔﺔ اﻟذﻛر واﻟﺗﻲ ﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ  ١٦ﻣؤﺳﺳﺔ  ٣٠,٨ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ

ﺷﻬر دﻳﺳﻣﺑر ﻋﺎم  .٢٠٠٩وﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻠف اﻷﺻوﻝ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﺣﻳﺎزة ﻧﻘدﻳﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ  ٩,٦ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ وأرﺻدة
ﺑﻧﻛﻳﺔ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ  ١٥,٦ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ .وﻗف إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻹﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬر
دﻳﺳﻣﺑر ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﻋﻧد  ١٥,٤ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ١٤,٢ﻣﻠﻳون ﷼ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ.٧

ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن
.٧٤

ﻳﺗﻛون ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻣن  ٢٣ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﻳن؛ ﻣﻧﻬﺎ  ١١ﺷرﻛﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ و ١٢ﺷرﻛﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ وﻳﺿﺎف إﻟﻰ وﺟود

 ١٨وﺳﻳط ﺗﺄﻣﻳن .ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻوﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ٤٣١،٦٢٦،٠٦٣ ٢٠٠٩﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ٤٢٣،٦٢٣،١٤٥﷼ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺣﻘﻘًﺎ ﺑذﻟك زﻳﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗدرﻫﺎ  .%١,٩وارﺗﻔﻌت أﺻوﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻌﺎم )وﻫو

اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺧﺎرج ﻋن ﻧطﺎق اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة( ﻣن  ٣٥١،٠٣٠،٤٦١﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ  ٣٥٢،٤٣٥،٣٧٤﷼ ﻣﺣﻘﻘًﺔ ﺑذﻟك
ﻧﻣوا ﻗﻳﻣﺗﻪ  ،%٠,٤ﺑﻳﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻌت أﺻوﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة ﻣن  ٧٢،٦٠١،٦٨٤﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ  ٧٩،١٩٠،٦٨٩﷼
ً
ﻣﺗراﺟﻌﺔً ﺑﻣﻘدار .%٩,١
.٧٥

ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺈﺻدار  ٨٣٣،٤٥٨ﺑوﻟﻳﺻﺔ ﺗﺄﻣﻳن ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ٨٦٦،١٥٨ﺑوﻟﻳﺻﺔ ﻋﺎم ٢٠٠٨

ﻟﺗﺳﺟﻝ ﺑذﻟك ﺗراﺟﻌﺎً ﻗدرﻫﺎ  .%٣,٨وﺑﺧﺻوص ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻘد أﺻدرت  ٨٢١،٦٣٧ﺑوﻟﻳﺻﺔ ﺗﺄﻣﻳن ﻋﺎم ٢٠٠٩
 ٦ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ٢٠١٠ﺑﺗوﻓﻳر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ُﻣﺣدﺛﺔ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ وﺟود  ١٦ﺷرﻛﺔ ﺻراﻓﺔ ﺗﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ  ١٣١ﻓرًﻋﺎ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ.
٧ﺑﻧك ُﻋﻣﺎن اﻟﻣرﻛزي؛ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم ٢٠٠٩

٢٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ٨٤٨،٨٧٤ﺑوﻟﻳﺻﺔ ﺗم إﺻدارﻫﺎ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺗراﺟﻌﺔً ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ  ،%٣,٢ﺑﻳﻧﻣﺎ أﺻدرت ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﻳﺎة  ١١،٨٢١ﺑوﻟﻳﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ١٧،٢٨٤ﺑوﻟﻳﺻﺔ ﺗم إﺻدارﻫﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺳﺟﻠﺔً ﺑذﻟك ﺗراﺟﻊ ﻣﻘدارﻩ
.%٣١،٦

٨

ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ
.٧٦

ﺻﻐﻳر إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ،ﻓﻬو ﻳﺗﻛون ﻣن  ٦ﺷرﻛﺎت ﻓﻘط ﺗزاوﻝ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ًا
ﻗطﺎﻋﺎ
ﻳﻌد ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ
ً

ﻣن ﺧﻼﻝ  ٣٣ﻓرًﻋﺎ .ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺷراﺋﺢ ﻣن اﻟﺳوق؛ وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد" ،ﺗﻣوﻳﻝ

اﻟﺗﺟزﺋﺔ" ﺣﻳث ﻳﺗم ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﺗﻣوﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء اﻷﻓراد ﻟﺷراء اﻟﺳﻳﺎرات واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ؛ "ﺗﺄﺟﻳر اﻷﺟﻬزة" ﺣﻳث ﻳﺗم ﺗوﺟﻳﻪ
اﻟﺗﻣوﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ) (SMEsﻷﻏراض اﻟﺗوﺳﻳﻊ واﻟﺗﺣدﻳث وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑداﻝ؛ "ﺗﻣوﻳﻝ رأس ﻣﺎﻝ
اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﺧﺻﻳم" وﻳﺗم ﺗوﺟﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ) (SMEsﻷﻏراض اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو ﻟﺗﻧﻔﻳذ
اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻛون ﺿد إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت.
.٧٧

ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺑﺎطؤ اﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻛﺎن ﺣﺟم اﻧﻛﻣﺎش ﻗﺎﻋدة اﻷﺻوﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ ﺣواﻟﻲ %١٠

ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟذي ﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟذي ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻪ  .%٣٨وﻗف ﻣﺟﻣوع أﺻوﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر
اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬر دﻳﺳﻣﺑر ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩ﻋﻧد  ٥٥٣,٨ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ٦١١ﻣﻠﻳون ﷼ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .وﻗد
اﻧﺧﻔض إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻏﻳر اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻛﻘروض اﻟﺷراء ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﻳط وﺗﻣوﻳﻝ اﻹﻳﺟﺎرات واﻟﺧﺻم ﺑﻧﺳﺑﺔ  %٩,٧ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ
ﺑﻧﺎءا
 ٥٣٥,٢ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﺑﻌد أن ﻛﺎن  ٥٩٢,٤ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﺎم  .٢٠٠٨وأظﻬرت ﻣؤﺷرات ﺟودة اﻷﺻوﻝ ً

ًا
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أظﻬرﺗﻪ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض
ﺗدﻫور ﻋﺎم ٢٠٠٩؛ ﺣﻳث ارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛرة ) (NPLsﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ ٥٢,٨

ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ  %٩,٩ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ٢٤,٥ﻣﻠﻳون ﷼ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ  %٤,١ﻣن

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻋﺎم .٢٠٠٨
.٧٨

ﻳرﺟﻊ ﺗﻘﻠص ﺣﺟم ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض واﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ

ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ إﻳرادات وأرﺑﺎح اﻟﻔواﺋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ .اﻧﺧﻔض ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر
اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ ﺑﻌد ﺗﺳوﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﻣن ﺿراﺋب وﻣؤن إﻟﻰ  ١٣,٩ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ١٧,٢ﻣﻠﻳون ﷼
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس
اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  .%١٩,٢وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺻوﻣﺎت ،ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ ﺑزﻳﺎدة ﺣﺟم
ً
رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع ﻋﻠﻰ ٍ
ﻧﺣو ﺛﺎﺑت ﺧﻼﻝ اﻷﻋوام اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻗﺑﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳوﻧﻳو ﻣن

ﻋﺎم  ٢٠١٢وﻫو  ٢٠ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،وﺻﻝ ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع اﻟﺧﺎص ﺑﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ إﻟﻰ  ٨١,١ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬر دﻳﺳﻣﺑر ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ﻣﺣﻘﻘًﺎ ﺑذﻟك زﻳﺎدة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ
ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ .%١٠,٦
٨

ﻣراﺟﻌﺔ ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  -ﻟﻌﺎﻣﻲ http://www.cma.gov.om/documents//da8d5f99-e20e-) ٢٠٠٩-٢٠٠٨

(4bd8-8620-c95d87d7b0ca.pdf

٢٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٧٩

وارﺗﻔﻊ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣوﺣد واﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ إﻟﻰ  ١٣٦,٩ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ

وﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﻠص ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ،اﻧﺧﻔﺿت ﻋﻣﻠﻳﺎت
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ١٢٣,١ﻣﻠﻳون ﷼ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ.
ً

اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﺟﻳر واﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻲ،
ﻣن  ٣٢٥,٨ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٨إﻟﻰ  ٢٧٦,٧ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﺎم .٩.٢٠٠٩

ﻗطﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
.٨٠

ﺗﺄﺳس ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻬﻳﺋﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ) (٨٨/٥٣ﻟﻌﺎم  ،١٩٨٨وﻗد ﺑدأ رﺳﻣﻳﺎً

ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﻓﻲ  ٢٠ﻣﺎﻳو ﻋﺎم  .١٩٨٩وﺑﻌد ﻣرور ﻣﺎ ﻳﻘرب ﻣن ﻋﻘد ﻣن اﻟﻧﻣو ،ﺗم إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٩٨/٨٠ﻟﻳﻔﺻﻝ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ووظﺎﺋف اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺗم إﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ) (CMAﻛﺟﻬﺎز ﺗﻧظﻳم ﺣﻛوﻣﻲ ﻳﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻧظﻳم اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ٕواﺻدار اﻟﺗراﺧﻳص ﻟﻠوﺳطﺎء واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻛﻝ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن
واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﻳﺗوﻟﻰ ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗداوﻝ اﻷوراق
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت وﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
.٨١

اﺳﺗرد ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر أﺳﻬم ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ) (٣٠ﻋﺎﻓﻳﺗﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩ﺑﻌد اﻟرﻛود

ﺗﻔﻌﺎ ﻋﻧد  6368.8ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﻠﺳﺔ اﻟﺗداوﻝ ﻋﺎم ٢٠٠٩
اﻟذي ﺷﻬدﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠٠٨ﻓﻘد أﻏﻠق ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻣر ً

وذﻟك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﻏﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻋﻧد  ٥٤٤١,١٢ﻧﻘطﺔ ،ﻣﺣﻘﻘًﺎ ﺑذﻟك زﻳﺎدة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  %١٧,٠٥ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم.
اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ  %٢٢,٦ﻣن ﺣﺟم
رأس ﻣﺎﻝ اﻟﺳوق ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  %٢٣,٩ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻷﺧذ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر .ﺑﻠﻎ
ﻳوﻣﺎ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩وارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ  ٦,١ﻣﻠﻳﺎر ﺳﻬم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٤,٢
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد أﻳﺎم اﻟﺗداوﻝ ً ٢٤٦
ﻣﻠﻳﺎر ﺳﻬم ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠٠٨ارﺗﻔﻊ ﻛذﻟك ﻋدد اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ  ٢٣,٩ﻣﻠﻳون ﺳﻧد ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٦,٣

ﻣﻠﻳون ﺳﻧد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗزاﻳد ﺣﺟم اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم ،اﻧﺧﻔض اﻟﻣﻌدﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻟدوران ﺳوق اﻷﺳﻬم ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﺑﻧﺳﺑﺔ  %.٣٢ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ  ٢٢٨٥ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،اﻧﺧﻔض ﻣﺗوﺳط
ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗداوﻝ اﻟﻳوﻣﻲ ﻣن  ١٣,٦٦ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٨إﻟﻰ  ٩,٢٩ﻣﻠﻳون ﷼ ﻋﺎم.٢٠٠٩
.٨٢

١٠

ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﺗﻌﻣﻝ  ٢٦ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ رأس ﻣﺎﻝ ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ١٢٤،٣٣٥،٧١٦

﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ.

 ٩ﺑﻧك ُﻋﻣﺎن اﻟﻣرﻛزي؛ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم ٢٠٠٩
 ١٠ﺑﻧك ُﻋﻣﺎن اﻟﻣرﻛزي؛ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم ٢٠٠٩

٢٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة
أﻧدﻳﺔ اﻟﻘﻣﺎر وﺗﺷﻣﻝ أﻧدﻳﺔ اﻟﻘﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت
.٨٣

ﺗﻣﺎﻣﺎ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ.
أﻧدﻳﺔ اﻟﻘﻣﺎر وأﻧدﻳﺔ اﻟﻘﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﺣظورة ً

اﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳون
ﻳوﺟد ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن  ١٢٩٨٥ﻣﻛﺗب ﻋﻘﺎري ﻓﻌﻠﻲ.

.٨٤

ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ
ﻳوﺟد  ٢٤٢٠ﻣﻛﺗب ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ وﻣﺗﺎﺟر اﻟﻣﺟوﻫرات ،ﺗﺗراوح رؤوس أﻣواﻟﻬم ﻣﺎ ﺑﻳن

.٨٥

) (٣٠٠٠إﻟﻰ ) (٩٩،٩٩٩٩﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ.

اﻟﻣﺣﺎﻣون
ﻳوﺟد ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن  ٣٦٧ﻣﻛﺗب ﻣﺣﺎﻣﺎة و ٣٦ﺷرﻛﺔ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﺧﺻص .ﺗﻘﺗﺻر ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣون ﻓﻲ

.٨٦

ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺗﻬﻣﻳن ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،وﺗﻘدﻳم اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔٕ ،واﻋداد اﻟﻌﻘود .ﺗﺷﻳر اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻹدارة أو اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ.

اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌدﻝ
.٨٧

ﻳﺗواﺟد ﻛﺗﺎب اﻟﻌدﻝ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن وﻳﺗم ﺗﻌﻳﻧﻬم ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻏﻳر أﻧﻪ ،ﻳﻘوم

ﻛﺗﺎب اﻟﻌدﻝ ﺑﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟوﺛﺎﺋق  -وﻫو أﻣر ﻻ ﺗﻠزم ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻐطﻳﺗﻬﺎ ﺗﺣت
ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون
.٨٨

ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ١٤ﻓرًﻋﺎ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ.
ﻣﻛﺗﺑﺎ
أﺷﺎرت آﺧر إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ وﺟود ً ٩٠
ً

ﻣﻘدﻣو ﺧدﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ
ّ
.٨٩

ﺛﺎﻧوﻳﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺷرﻛﺎت وأﺷﻛﺎﻝ
ﻻ ﻳﻘوم ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن؛ ﻓﻘد ﻳﻠﻌب اﻟﻣﺣﺎﻣون ًا
دور ً

اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ اﻷﺧرى وذﻟك ﺑﺻﻳﺎﻏﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺳﻳس ذات اﻟﺻﻠﺔ.

٢٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

٤-١

ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻵﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ واﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ

.٩٠

ﻳوﺟد ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ واﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ .ﺗم ﺗوﻓﻳر اﻟﻣزﻳد

ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص )اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ( ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ١-٥ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ،أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ )اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ( و)اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ( ﻓﺗﺗواﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳب ﻓﻲ اﻟﻘﺳﻣﻳن  ٢-٥و ٣-٥ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر.

اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ
.٩١

ﺷراﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ :ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺿم اﺛﻧﻳن أو أﻛﺛر ﻣن ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن أو اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن .ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺷرﻛﺎء اﻟﻌﻣﻝ

ﻣن أﺟﻝ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓردي وﻣﺎ ﻳﺗﺑﻌﻬم ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ،ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ دﻳون اﻟﺷرﻛﺔ .ﻳﺟب أن ﻳﻘوم
اﻟﺷرﻛﺎء ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺷراﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﺑﻧود اﻟﻘﺎﻧون .وﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻣﺛﻳﻝ أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺷﻬﺎدات ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺗداوﻝ.
.٩٢

ﺷراﻛﺔ ﻣﺣدودة :ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻓﺋﺗﻳن ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء (i :اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻛون ﻣن واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء

اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن ﻟﻳﺗوﻟوا ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ دﻳون اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻳﺣق ﻟﻬم اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻورة ﻓردﻳﺔ؛ و(ii
ﺑﻧﺎءا
واﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن واﺣد او أﻛﺛر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء ذوي اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟذﻳن ﺗﺗﺣدد ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬم ﺗﺟﺎﻩ دﻳون اﻟﺷرﻛﺔ ً

ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ،ﺷرﻳطﺔ أن ﻳﺗم ذﻛر ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻣذﻛرة ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺷراﻛﺔ .ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎء

اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون .ﺗظﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺷرﻛﺎء ذوي اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻛﻣﺎ ﻫﻲ
ﻣﺎ ﻟم ﻳﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻳﻌﻣﻠوا ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻛوﻛﻼء أو ﻳﺗﻣﺗﻌوا ﺑﺄﻫﻠﻳﺔ أﺧرى .ﻳﺗوﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎء ذوي اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺣدودة اﻟذﻳن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻹدارة أو ﻋﻣﻠوا ﻧﻳﺎﺑﺔً ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﺣﻣﻝ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻛﺷرﻛﺎء ،وﻗد
ﺗُﻠﻘﻰ ﻋﻠﻳﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻛﺷرﻛﺎء ﻣﻌﺗﻣدﻳن وﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑذﻟك ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻝ دﻳون اﻟﺷرﻛﺔ.
.٩٣

ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ :ﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم رأس ﻣﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ أﺳﻬم ﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔس ﻗﻳﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗداوﻝ ﻓﻲ ﺳوق

اﻟﺻرف .ﺗﻘﺗﺻر ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ وﻗﻌوا ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﻻ ﺗُﻠﻘﻰ ﻋﻠﻳﻬم ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﺷرﻛﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﺳﻣﻳﺔ ﻟﻸﺳﻬم .وﺗﺗﺄﻟف ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ وﻳﺗم ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ
اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟو ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
.٩٤

اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣدودة :ﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم رأس ﻣﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ أﺳﻬم ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ وﻻ ﻳﺗم ﺗداوﻝ

ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ
ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف .ﺗﺗﺷﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺷﺧﺻﻳن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،وﺗﺗﺣدد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﺑﻳﻧﻬم ً

اﻻﺳﻣﻳﺔ ﻷﺳﻬﻣﻬم .وﻳﺗم ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟو ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.

٣٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٩٥

اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ :ﺗﺗﺷﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣن ﺷﺧﺻﻳن .ﺗﻧﺷﺊ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت رواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﻳن

اﺳﻣﺎ ﺗﺟﺎرًﻳﺎ ﻟﻬﺎ ،وﻻ ﻳﺗم ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ
أﻋﺿﺎءﻫﺎ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺎرس أي ﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ .ﻻ ﺗﺣﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ً
ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟو ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
.٩٦

ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،ﺗﻘﺎم اﻷوﻗﺎف ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻳﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﻳﺷرف ﻋﻠﻰ

اﻟوﺻﻲ )اﻷوﺻﻳﺎء( اﻟﻣﻌﻳن )اﻟﻣﻌﻳﻧون( واﻟﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻲ.
اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ
.٩٧

ﻳوﺟد ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن أرﺑﻌﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﻳرﻳﺔ .ﻳﺗوﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ إدارة وﺗﻧظﻳم ﺷؤون ﻫذﻩ

ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن )ﺟﻣﻳﻌﺎت أﻫﻠﻳﺔ( (٥٣) (i :ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻧﺳﺎﺋﻳﺔ و (٢٣) (iiﺟﻣﻌﻳﺎت
ﺟﻣﻳﻌﺎ  ،وﺗُﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ً
ً
ﻣﻬﻧﻳﺔ و (٩) (iiiأﻧدﻳﺔ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ) (٣ﻓروع و (١٤) (ivﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻳرﻳﺔ و (vوﻣؤﺳﺳﺎت )ﺻﻧﺎدﻳق اﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ(

٥-١

ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻧﻊ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

-٥-١أ

اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت وأوﻟوﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

.٩٨

وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻛﺎﻧت ﻋﻣﺎن ﻗد أﺻدرت ﺣدﻳﺛﺎً ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد

)اﻟذي ﺣﻝ ﻣﺣﻝ ﻗﺎﻧون  ٢٠٠٢اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻘط( وﻛﺎﻧت ﺗواﺻﻝ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك اﻟﻘﺎﻧون )ﻟﺗﺣﻝ ﻣﺣﻝ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﺳﻧﺔ  .(٢٠٠٤وﻛﺎن اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن إﺟراء ﻫذﻩ
اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻫو أن ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻹﺻدارات
ﺳﺗرﺗﻳﺟﻳﺎت
اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻲ .وﻟم ﻳﺗم ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ إ ا
ّ
ﺣﻳز اﻟوﺟود .وﻣﻊ ذﻟك،
وأوﻟوﻳﺎت اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻌد أن ﺧرج اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ إﻟﻰ ّ
ﻳﻧﺻﺢ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺄن ﺗراﻋﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﻌدد اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻫذا ،وأن ﺗﻌزز ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑﻌض اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 -٥-١ب اﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

.٩٩

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻳﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟو ازرات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب:

٣١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟو ازرات

و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ )(MONE

.١٠٠

ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻗﺗراح إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ .ﺗﺗوﻟﻲ و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻛذﻟك رﺋﺎﺳﺔ وﻓد ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط

وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن.

و ازرة اﻟﻌدﻝ
.١٠١

ﺗﺗوﻟﻲ و ازرة اﻟﻌدﻝ ) (MOJﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ .وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ

و ازرة اﻟﻌدﻝ ﻛذﻟك ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻛﺎﻟﺗﻘﻳﻳم وﺗدرﻳب اﻟﻘﺿﺎة واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺷؤون اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺗﻧظﻳم ٕوادارة
أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن وﻛﺗﺎب اﻟﻌدﻝ.

و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
.١٠٢

ﺗﺗوﻟﻰ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ) (MOCIﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ أﻧواع اﻟﺷرﻛﺎت ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺎت ﻋﻣﺎﻧﻳﺔ أو

ﻓروع ﻣن ﺷرﻛﺎت أﺟﻧﺑﻳﺔ .وﺗﺗﺣﻣﻝ ﻛذﻟك ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ .وﺗﺧﺗص إﺿﺎﻓ ًﺔ ﻟذﻟك ﺑﺎﺗﺧﺎذ
ﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.

و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ
.١٠٣

ﺗﺗوﻟﻰ و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ) (MOFإﺟراء طﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ اﻟرﺳﻣﻳﺔ.

و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
.١٠٤

ﺗﺗوﻟﻰ و ازرة اﻟﺗﻣﻧﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ) (MSDﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ.

ﺗﻧﺳﻳق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
.١٠٥

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ( ﻫﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﻳرأﺳﻬﺎ اﻟرﺋﻳس

اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﺗرك ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﺟﻬﺎت ﻋدﻳدة ،ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن
ﺗﻧﻔﻳذ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻗد ﺗم ﺗوﻓﻳر وﺻﻔًﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ١-٦ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر.

٣٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
.١٠٦

ﺗﺣﺎﻛﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ( اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ

ﻧظﺎم اﻟﻌﺿوﻳﺔ واﻟﻣﻬﺎم ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗص أﻏﻠب اﻷﺣﻳﺎن ﺑﺗوﻓﻳر اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺑﺧﺻوص اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ٕواﻋداد
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ .وﺗﻌد ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد
إﺣدى اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟوﻫرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺣدﻳﺛًﺎ .ﻳرأس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟو ازرة
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ،وﻳﺗوﻟﻰ ﻛذﻟك رﺋﺎﺳﺔ وﻓد ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ

وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻗد ﺗم ﺗوﻓﻳر وﺻﻔًﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ١-٦ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر.

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب
.١٠٧

ﺗﻌد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻟﺟﻧﺔ إدارﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟﻣﺧﺎﺑرات ،وﻳﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣﻔﺗش

أﻋﺿﺎءا ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك .ﺗﻌﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ )وﻳﻌد رؤﺳﺎء ﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ
ً

اﻷﺧرى( .وﻗد ﺗم ﺗوﻓﻳر وﺻﻔًﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ١-٦ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر.

ﺳﻠطﺎت أﺧرى
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
.١٠٨

وﺧﺎرﺟﻳﺎ ،وﺗﺣﻘﻳق اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم
داﺧﻠﻳﺎ
ﻳﺗوﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
ً
ً

اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ،وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ.

ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
.١٠٩

ﻣﺎﻟﻳﺎ ٕوادارًﻳﺎ ،وﻳﺗوﻟﻰ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت
ًا
ﺗﻌد ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺟﻬﺎز ﻣﺳﺗﻘﻼً ﺑذاﺗﻪ ً

اﻟﺗﺄﻣﻳن وﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺔ ﻣﺳﻘط ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ واﻹﻳداع.
ﺟﻬﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون

ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم
.١١٠

ﻳﻌد ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺟزًءا ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ .وﻳﺗوﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻛﺗب ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ إدارة اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت واﻟدﻋﺎوي.

ﻳﺳﺗﻘﻝ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﺑذاﺗﻪ وﻳﺗوﻟﻰ ﺗوﺟﻳﻪ وﻗﻳﺎدة ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

٣٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ
.١١١

ﺗﻌد ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ) (ROPاﻟﺟﻬﺎز اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .وﺗﻌد ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﺟزًءا ﻣن

ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز .اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك وﻫو اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻳﺗم ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎن ﻟﻘﻳﺎدة
ٕوادارة ﻗوى اﻟﺷرطﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻏﻳر أﻧﻪ ،ﺗﻌﺎون ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﺿﻣن ﻣﺎ
ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ ﻳوﻣﻳﺔ.

وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
.١١٢

ﻳﺷﺎر إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑـ ) .(FIUوﻷﻏراض ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ،ﺗﻌﺗﺑر وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺟزًءا ﻣن

ﺟﻬﺎز ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻧﻔﻳذ وظﺎﺋﻔﻬﺎ.
ًا
ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ .ﺗﻌد ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك،
-٥-١ج اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر

.١١٣

١١

ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻣن اﻟﻔﻬم ﻟﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ُﻳﺣﺗﻣﻝ
ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ًا
ﻗدر ً

وﻗوﻋﻬﺎ ،وﻗد ﺗم وﺻف ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ٢-١ﻣن ﻫذا اﻟﻘرﻳر .وﺗﻌﻲ ﻛذﻟك أن ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ

ﻧظر ﻟﻼﻧﻔﺗﺎح واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣرﺗﻘب .ﺗدرك اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻛذﻟك ﺣﻘﻳﻘﺔ أن ﻫﻧﺎك
اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺳﺗزداد ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ًا
اﺟدا ﻗﻠﻳﻼً ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎد
ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﺗو ً

أن ﺗﻛون ﻏﻳر ﻣوﺟودة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .ﺗﻔﺗﺧر اﻟﺳﻠطﺎت ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ُﻋﻣﺎن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺟرﻳﻣﺔ
ﻋﻣوﻣﺎ .ورﻏم ذﻟك ﻛﻠﻪ ،ﻟم ﻳؤدي ﻣﺎ ﺳﺑق إﻟﻰ ﺗﻘﻳﻳد ﺗطﺑﻳق ﺑﻌض ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ً
ﻧﺳﺑﻳﺎ )راﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻛﺗﺎب اﻟﻌدﻝ( .وﻣن
ﺑﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،وﺣﺗﻰ ﺣﻳث ﻳﻛون ﺗطﺑﻳق ذﻟك ﺳﻬﻝ ً

ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﺗواﺟﻪ ُﻋﻣﺎن ﻣﺧﺎطر ﻣﺗزاﻳدة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﻌﻳﻧﺔ )ﻛﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ( وﻗﺎﻣت ﺑﺗوﺳﻳﻊ ﺗداﺑﻳر ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت .وﻳﺟب اﻹﺷﺎدة ﺑﻌﻣﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد.
-٥-١د

اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻣﻧذ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك اﻷﺧﻳر

.١١٤

ﻛﺎن آﺧر ﺗﻘﻳﻳم ﻟﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻳوﻧﻳو  ،٢٠٠١وﻗد ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ) (GCCﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘدﻳﻣﺔ )ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم  (١٩٩٨اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻘط .ووﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ أﻗرﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت،
ﻓﻘد ﺗم إﺣراز اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ اﺣﺗواﻫﺎ ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳم .وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
١١

إن أﺣد اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو درﺟﺔ ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻧواع ﻣﻌﻳﻧﺔ

ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو أﻧواع ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﺑﺈﻣﻛﺎن أي ﺑﻠد وﺿﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ورﺑﻣﺎ

ﻳﻘرر اﻟﺣد ﻣن ﺗطﺑﻳق ﺑﻌض ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺷرﻳطﺔ اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة )راﺟﻊ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣدى
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻷرﺑﻌﻳن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﺳﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ(.

٣٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ ﻋﺎم ) ٢٠٠٢وﻟواﺋﺣﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  (٢٠٠٤وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠١٠
وﻗد اﺗﺳﻌت داﺋرة ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .ﻟم ﺗﻌد اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ اﻟﻌﺎﺋدات اﻹﺟراﻣﻳﺔ
ﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻘط ،وﻟﻛﻧﻬﺎ اﺗﺳﻌت ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻛﻝ أﻧواع اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .ﺗﺗﺿﻣن
اﻟﻘواﻧﻳن ﻛذﻟك ﺑﻧود وﺗداﺑﻳر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺗﺑﻊ واﻟﺿﺑط وﻣﺻﺎدرة اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ .أﻧﺷﺋت اﻟﻘواﻧﻳن ﻛذﻟك ﻟﺟﻧﺔ وطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وﺗﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ دﻋم
ﺗﻌزﻳز ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

٣٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

-٢

اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ

١-٢

ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ١و(٢

١-١-٢

اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻗﺎﻣت ُﻋﻣﺎن ﺑﺗطوﻳر ﻗﺎﻧون ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣﻝ ﺧﻼﻝ اﻹﺛﻧﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .ﻛﺎﻧت أوﻟﻰ

.١١٥

ﻫذﻩ اﻟﺧطوات ﺗﻘدﻳم ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ،اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم ،٩٩/١٧

واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ﻋﺎﺋدات اﻟﻣﺧدرات ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﻛذﻟك اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﻗﻳر اﻟﻣﺧدرة واﻟﻣؤﺛرات
اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ )اﻟﻣواد ﻣن  ٣٨إﻟﻰ  .(٤٢وﻗﺎﻣت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق( ،وﺗم إﺻدار ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٢/٣٤ﻟﺳﻧﺔ  .١٢.٢٠٠٢أﺳﻬم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻋﺎﺋدات أي ﺟرﻳﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون .وﻳﻌد آﺧر
وأﺣدث ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻫو ﺗﻘدﻳم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )ﻗﺎﻧون  (AML/CFTاﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  .٢٠١٠/٧٩ﻛﺎن ﺗﺎرﻳﺦ إﺻدار ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻫو اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرﻳن ﻣن ﻳوﻧﻳو ﻋﺎم  ،٢٠١٠ﺛم
ﺗم ﻧﺷرﻩ ﻓﻲ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻳوﻟﻳو  ،٢٠١٠وﺗم ﺑﻌد ذﻟك إدﺧﺎﻟﻪ ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻧذ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻳوﻟﻳو  .٢٠١٠ﻟﻘد
ﻗﺎم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟذي ﺣﻝ ﻣﺣﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ،ﺣﻳث أﺿﺎف إﻟﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻗﺎم ﺑﺗﻐطﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة .وﻻ ﻳزاﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺑﻧود ﺧﺎﺻﺔ

ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﻪ وﻧﺎﻓ ًذا .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻳﻌد ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻫو اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﺗﺧﺻص واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻼﺣق ﻟﺣﺎﻻت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.
١٢ﺗُﺗرﺟم اﻟﻣﺎدة رﻗم  ٢ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻋﻣدا ﺑﺄﺣد اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻵﺗﻳﺔ:
ﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻛﻝ ﺷﺧص ﻳﻘوم ً
ُﻳﻌد ﻣر ً
ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ،أو ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﺎﺋدات ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أو ﺑوﺟود ﻣﺎ ﻳوﺿﺢ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ
)أ(
ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎ أو ﻣن اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ ﻓﻌﻝ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ،ﻟﻐرض إﺧﻔﺎء أو ﺗﻣوﻳﻪ طﺑﻳﻌﺔ أو ﻣﺻدر ﻫذﻩ
اﻟﻌﺎﺋدات أو ﻣﺳﺎﻋدة ﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎ.

)ب(

اﻹﺧﻔﺎء أو اﻟﺗﻣوﻳﻪ ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ ﻋﺎﺋدات ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎ وﻣﺻدرﻫﺎ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﺻرف ﺑﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﻣﻠﻛﻳﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق ،ﻣﺎ اﻟﻌﻠم أو

ﺑوﺟود ﻣﺎ ﻳوﺿﺢ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋدات ﻗد ﻧﺗﺟت ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎ أو ﻣن اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻓﻌﻝ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎﻝ
اﻹﺟراﻣﻳﺔ.

)ج(

اﻛﺗﺳﺎب ﻋﺎﺋدات ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎ أو ﻗﺑوﻝ اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ أو ﺣﻳﺎزﺗﻬﺎ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ اﻟﻌﻠم أو ﺑوﺟود ﻣﺎ ﻳوﺿﺢ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋدات ﻗد ﻧﺗﺟت ﺑطرﻳﻘﺔ

ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎ أو ﻣن اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻓﻌﻝ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻹﺟراﻣﻳﺔ.

وﻗد ﺗﻧﺳب اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻬﻣﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻدر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟك أو ﻣن ﺑﻳدﻩ اﻟﺣﻳﺎزة ﻣﺎ ﻟم ﻳﻘدم أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺎ ﻳدﺣض ذﻟك.

٣٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.١١٦

ﻛﺎن ﻳﺗم دﻋم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ،واﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ

ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٤/٧٢ﺑﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٤/٦/٢٨اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة( .وﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
اﻟﺻﺎدرة ﻧﺎﻓذة وﻣﻌﻣوﻻً ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺳن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة( ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣﻊ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﺎدة رﻗم ،٤
اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ  .(٢٠١٠/٧٩ﻓﻲ وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،أو ﺧﻼﻝ اﻟﺳﺑﻌﺔ أﺷﻬر اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻬﺎ ،ﻟم ﻳﺗم إﺻدار اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة.
.١١٧

ﺗوﺟد ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .ﻳﻌﺗﻣد ﺗﻘﻳﻳم اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،إﻻ أن
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟطﻔﻳﻔﺔ ﺑﻳن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺗﺟﻌﻝ ﻗﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق ﻳﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﻗﻳﺎس اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ.
.١١٨

ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻫﻲ طرف ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٩١/٢٩ﺑﺗﺎرﻳﺦ ).١٩٩١/١٢/٢٦ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺿﻣﺎم:
)اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ  (١٩٨٨وﻗد ﺗم ذﻟك
ً

 (١٩٩١/٣/١٥وﻛذﻟك ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود اﻟوطﻧﻳﺔ )اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻳرﻣو (٢٠٠٠
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٥/٣٧ﺑﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٥/٤/١٢ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺿﻣﺎم.(٢٠٠٥/٥/١٣ :
ً

ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-١
.١١٩

ﻳﺗم ﺗﺟرﻳم أﻧﺷطﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  ٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .١٣ﻳﺷﻣﻝ ﻫذا

اﻟﺗﺟرﻳم  -إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻛﺑﻳر  -اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲ ﻓﻳﻳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻳرﻣو.
ﻳﻧدرج ﻧﻘﻝ أو ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﺗﺣت اﻟﻣﺎدة  ،(١)٢ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻧدرج إﺧﻔﺎء وﺗﻣوﻳﻪ ﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺎﺋدات ﺗﺣت اﻟﻣﺎدة  ،(٢)٢ﻓﻲ
ﺣﻳن ﻳﻧدرج اﻻﻛﺗﺳﺎب أو اﻟﺣﻳﺎزة أو اﻻﺳﺗﺧدام ﺗﺣت اﻟﻣﺎدة  .(٣)٢وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ ﺗﺷﻣﻝ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺟرﻳﻣﺔ "إﺧﻔﺎء أو

 ١٣ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺎدة  ٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﺳﺎري(:

ﻋﻣدا ﺑﺄﺣد اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻵﺗﻳﺔ:
ﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻛﻝ ﺷﺧص ﻳﻘوم ً
ُﻳﻌد ﻣر ً
 (١اﺳﺗﺑداﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺑﺎﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﻌﻠم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن

ﺟرﻳﻣﺔ أو ﻣن ﻓﻌﻝ أو أﻓﻌﺎﻝ ﺗﺷﻛﻝ اﺷﺗ ار ًﻛﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ،وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﻣوﻳﻝ أو إﺧﻔﺎء طﺑﻳﻌﺔ وﻣﺻدر ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت أو ﻣﺳﺎﻋدة أي ﺷﺧص أو
أﺷﺧﺎص ﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ أو ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﺷﺧص ارﺗﻛب اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت أو ﻣﺳﺎﻋدة ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ.

 (٢ﺗﻣوﻳﻪ أو إﺧﻔﺎء طﺑﻳﻌﺔ أو ﻣﺻدر وﻣﻛﺎن وﺣرﻛﺔ وﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﻌﻠم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗﺣﺻﻠﺔ

ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ أو ﻣن ﻓﻌﻝ أو أﻓﻌﺎﻝ ﺗﺷﻛﻝ اﺷﺗ ار ًﻛﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ.

 (٣اﻛﺗﺳﺎب أو ﺗﻣﻠك أو اﺳﺗﻼم أو إدارة أو اﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺿﻣﺎن أو اﺳﺗﺧدام ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو ﺣﻳﺎزﺗﻬﺎ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗﺣﺻﻠﺔ
ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻓﻌﻝ أو أﻓﻌﺎﻝ ﺗﺷﻛﻝ اﺷﺗ ار ًﻛﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ.

٣٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗﻣوﻳﻪ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ" .ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم ذﻛر أي ﻣن ﻫذﻳن اﻟﻌﻣﻠﻳن ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة ،(١
ذﻟك أن ﻋﻣﻠﻳﺎت إﺧﻔﺎء أو ﺗﻣوﻳﻪ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ.
.١٢٠

ﺗم ذﻛر اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة .٢

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت  /ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-١
.١٢١

ﺗﺷﻣﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أي ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ،ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت

اﻟﻌﺎﺋدة ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أم ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة.
.١٢٢

أﻧواع اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وﺗﺷﻣﻝ "اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ واﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وأي أﺻوﻝ ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣﻧﻘوﻟﺔ أم ﻏﻳر ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻛﺎﻧت ﻣﺎدﻳﺔ أم
ﻏﻳر ﻣﺎدﻳﺔ وﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﻌﻘود واﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﻘدمً ،أﻳﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ

اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟرﻗﻣﻳﺔ" .ﺗم ﺗﻌرﻳف ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة
أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﺟراء ارﺗﻛﺎب أي ﺟرﻳﻣﺔ .ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  ٢ﺗﺷﻣﻝ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ﺻراﺣ ًﺔ

ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ "ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑطر ٍق ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﺟراء ارﺗﻛﺎب أي
ﺟرﻳﻣ ٍﺔ أو أي ﻓﻌﻝ ُﻳﻌد ﻣﺷﺎرﻛ ًﺔ ﻓﻲ أي ﺟرﻳﻣﺔ".

اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر ( ١-٢-١
.١٢٣

أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻹﺛﺑﺎت أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋن ﺟرﻳﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
طﺎ
ﻻ ﺗُﻌد اﻹداﻧﺔ ﺑﺟرﻳﻣﺔ أﺻﻠﻳﺔ ﺷر ً
ً

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٢١ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "دون اﻹﺧﻼﻝ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٤ﻣن اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺟزاﺋﻲ ،ﻟﻼدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ".
.١٢٤

أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﻋن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

اﻟﻣدان ﺑﺟرﻳﻣﺔ أﺻﻠﻳﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت أن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋن إﺣدى
اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺣﻳث أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠزم اﻟﺷﺧص ُ
ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻹﺛﺑﺎت أن اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻋن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ.
اﻟﺟراﺋم ،إﻻ أن ﻫذا ُﻳﻌد دﻟﻳﻼً ً

اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر) ( ٣-١اﻟﻣﻌﻳﺎر (٤-١
.١٢٥

ﻣﻧﻬﺟﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ ﻳﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟراﺋم ،وﻫو ﻳﺿم ﺟﻣﻳﻊ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻓﻘد اﺧﺗﺎرت اﻟﺳﻠطﻧﺔ
ً

اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطرة .ﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﺣﺳب ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻋﻠﻰ "أي ﻓﻌﻝ ﻳﻣﺛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻗواﻧﻳن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﻳﻣﺔ
إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن أي ﺟرﻳﻣﺔ ﻳﻘوم ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﻬﺎ" .ﻫذا وﻟم ﻳط أر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف أي ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻧذ إﻗ اررﻩ ﻓﻲ

٣٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق .ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻧدرج ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻣﺎ زاﻟت ﺳﺎرﻳﺔ ،أﻣﺛﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ.
.١٢٦

ﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "ﺟراﺋم أﺻﻠﻳﺔ ﻣﺣددة" ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ

اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻷرﺑﻌﻳن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ( ﻛﻣﺎ ﻳوﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﺟراﺋم أﺻﻠﻳﺔ وﻛﻳﻔﻳﺗﻬﺎ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .وﻛﻣﺎ ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺳﻳﺎق ،ﻓﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟراﺋم
وﻧظر ﻻﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺟراﺋم
ًا
اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣدرﺟﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.

اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟدوﻝ.

اﻟﺟدوﻝ  – ٢اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن
ﻓﺋﺎت ﻣﺣددة ﻣن اﻟﺟراﺋم
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
إﺟراﻣﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ واﺑﺗزاز
اﻷﻣواﻝ

اﻟﻣﻼﺣظﺎت

اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺎدﺗﻳن  ١٣١و ٣١٨ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ /اﻟﻣﺎدة
 (٢)٢٨٧ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،اﻟﻣﺎدة١٣٢

اﻹرﻫﺎب ،وﻳﺷﻣﻝ ﺗﻣوﻳﻝ

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب،

اﻹرﻫﺎب

اﻟﻣﺎدة ٣
ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣواد ﻣن  ١إﻟﻰ ٣

اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﺷر وﺗﻬرﻳب

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،اﻟﻣﺎدة ٣٢٣

اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر ،ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواد

اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺟﻧﺳﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ

ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،اﻟﻣواد ﻣن  ٢١٨إﻟﻰ

ذﻟك اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺟﻧﺳﻲ

٢٢٢

ﻟﻸطﻔﺎﻝ

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر ،ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواد

اﻻﺗﺟﺎر ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺎﻗﻳر اﻟﻣﺧدرة واﻟﻣؤﺛرات
اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ
اﻻﺗﺟﺎر ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع
ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ

ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ،ﻣن
اﻟﻣﺎدة  ٤٣إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ٤٤
ﻗﺎﻧون اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر ،اﻟﻣﺎدة ٢٣

اﻻﺗﺟﺎر ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳروﻗﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،اﻟﻣﺎدة ٩٧

اﻟﺳﻠﻊ

٣٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﻓﺋﺎت ﻣﺣددة ﻣن اﻟﺟراﺋم

اﻟﻣﻼﺣظﺎت

اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

ﻳﺗﻔق ﺗﻌرﻳف اﻟﻔﺳﺎد إﻟﻰ ٍ
ﺣد ٍ
ﻛﺑﻳر ﻣﻊ ﺗﻌرﻳف اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم
اﻟﻔﺳﺎد واﻟرﺷوة

ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،اﻟﻣواد ﻣن  ١٥٥إﻟﻰ
١٦١

اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻬو ﻻ ﻳﺷﻣﻝ رﺷوة
اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﺳؤوﻟﻲ
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم )اﻟﻣﺎدة ١-١٦
اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد(

اﻻﺣﺗﻳﺎﻝ

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،اﻟﻣواد ﻣن  ٢٨٨إﻟﻰ ٢٨٩

ﺗزﻳﻳف اﻟﻌﻣﻠﺔ

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،اﻟﻣﺎدة ١٩٤

ﺗزﻳﻳف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻘرﺻﻧﺔ
ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺟراﺋم اﻟﺑﻳﺋﺔ

ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ،اﻟﻔﺻﻝ ١٤
ﻗﺎﻧون اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث،
اﻟﻔﺻﻝ ٣

اﻟﻘﺗﻝ واﻟﺟروح اﻟﺑدﻧﻳﺔ

ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،اﻟﻣواد ﻣن  ٢٣٥إﻟﻰ

اﻟﺟﺳﻳﻣﺔ

٢٥١

اﻻﺧﺗطﺎف وأﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻘﻳﻳد
وأﺧذ اﻟرﻫﺎﺋن ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع
اﻟﺳطو أو اﻟﺳرﻗﺔ

ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،اﻟﻣواد ﻣن  ٢٥٦إﻟﻰ
٢٥٩
ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة ٥
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،اﻟﻣواد ﻣن  ٢٧٨إﻟﻰ
٢٨٤
ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﻣوﺣد وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟدوﻝ

اﻟﺗﻬرﻳب

ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ،اﻟﻣواد ﻣن  ١٤٢إﻟﻰ
١٤٦

اﻻﺑﺗزاز
اﻟﺗزوﻳر

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،اﻟﻣﺎدة ٢٨٧
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،اﻟﻣواد ﻣن  ١٩٩إﻟﻰ
٢٠٨

اﻟﻘرﺻﻧﺔ

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،اﻟﻣﺎدة ٢٨٥

اﻟﻣﺗﺎﺟرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺗﻼﻋب

ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ،اﻟﻣﺎدة  / ٦٤اﻟﻘﺎﻧون

ﺑﺎﻷﺳواق

اﻟﺟزاﺋﻲ ،اﻟﻣﺎدة ٢٩٥

اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر ٥-١
.١٢٧

ﻳﻌرف ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺄﻧﻬﺎ "أي ﻋﻣﻝ ﻳﻣﺛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ
ّ

وﻓﻘًﺎ ﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﻳﻣﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ".

٤٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.١٢٨

ﻻ ﻳﻘﺿﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺄن ﻳﺗم ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ،ﺑﻝ ﻟﻘد

ﺗﺄﻛﻳدا ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﺗﻛون اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أي ﺟرﻳﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺷرﻳطﺔ أن ﻳﺗم ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ
ﻗدﻣت اﻟﺳﻠطﺎت
ً

داﺧﻝ أراﺿﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ.

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟذاﺗﻲ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٦-١
.١٢٩

ﻳﺗم اﻟﺗﺟرﻳم ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟذاﺗﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٣٠ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺗم ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﺧﺎص ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛون اﻟﻣﺟرم ﻣﺷﺗرًﻛﺎ )ﺳواء
أﺻﻠﻳﺎ أم ﺷرﻳ ًﻛﺎ( ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻣواﻝ ﻣﺣﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .ﻫذا وﻣن اﻟﺟدﻳر
ﻣﺟرﻣﺎ
أﻛﺎن
ً
ً
ٍ
ﺗﻌﻣﻳم ﻗﺿﺎﺋﻲ رﻗم  ٢٠٠٩/٧ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠٩/٥/٢٧ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﻳﻘوم
ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ ﻗد ﻗﺎم رﺋﻳس ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺻدار
اﻟﻣدﻋون ،ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼتٕ .واذا
ّ
ﻣﺎ أﺳﻔرت اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻋن ﻗﻳﺎم اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺈﺧﻔﺎء طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت وﻣﺻدرﻫﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗم ﺗوﺟﻳﻪ ٍ
اﺗﻬﺎم ﻟﻪ ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﻬم ﺑﻬﺎ.

اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٧-١
.١٣٠

ﻳﻘوم اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺎدة  ٥ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺗم اﻟﺗﺟرﻳم ﺑﺟراﺋم ﻏﺳﻝ

ٍ
ﺷﺧص ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺷروع ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو
اﻷﻣواﻝ اﻷﺻﻠﻳﺔ .ﻓﻳﺧﺿﻊ ﻟطﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ أي
أي ﻣﻧﻬﻣﺎ أو اﻟﺗﺣرﻳض أو ﺑذﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋدة أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن ،وﻳﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ٍ
أﺻﻠﻳﺎ.
ﻣﺟرﻣﺎ
اﻟﺣﺎﻟﺔ
ً
ً
.١٣١

ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن  ٣ﺳﻧوات وﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ  ١٠ﺳﻧوات وﺗﻐرﻳﻣﻪ ً

.١٣٢

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ )اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ

 ٥٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗزﻳد ﻫذﻩ اﻟﻐراﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )اﻟﻣﺎدة .(٢٧

ٍ
أﺷﻛﺎﻝ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ
واﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث( ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي .ﻳوﺿﺢ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ﻋدة
اﻟﺟراﺋم ،واﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .ﻫذا وﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻣواد ﻣن  ٩٣إﻟﻰ  ٩٦ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﻳم ﺑﺄي
ٍ
ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو اﻟﺗﺂﻣر ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ أو اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ واﻟﺗﺣرﻳض ﻋﻠﻳﻬﺎ أو
ﺗﺳﻬﻳﻠﻬﺎ وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺷورة ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺟرﻳﻣﺔ.

٤١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻋﻧﺎﺻر إﺿﺎﻓﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر ( ٨-١
.١٣٣

ﻳﺳﺗﻠزم أﺣد اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  ١٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ أﻧﻪ ﻟﻛﻲ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺣد

اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ،اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﺗﻧدرج ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ،وﻳﺗواﺟد
ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،أن ﻳﻘﺿﻲ ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺣﻛم ﻋﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات.
.١٣٤

ﻣؤﺷر ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﺑدو أن ﻳﻛون
ًا
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﻘدم إﺟﺎﺑﺔً واﺿﺣﺔ ﺣوﻝ اﻟﻌﻧﺻر اﻵﺧر ،ﻓﺈﻧﻪ ُﻳﻌد

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣﺣﻝ اﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻲ ظﻝ ﻏﻳﺎب ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻓﻳﻬﺎ ﺟراء
اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﺣد اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ٍ
ﺑﻠد آﺧر ،وﻫو ﻣﺎ ﻻ ُﻳﻌد ﺟرﻳﻣﺔً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد اﻵﺧر ،إﻻ ﻛﺎن ﻟﻳﻣﺛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ أﺻﻠﻳﺔ ﻟو ﺣﺻﻝ داﺧﻝ

أراﺿﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ.
.١٣٥

ٍ
إﺛﺑﺎت ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ
وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﻓﻘد أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻘدﻳم

اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻟدوﻟﺔ ﺣﻳث ﺗم ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻳس ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣرٕ ،واذا ﻛﺎن
أن ﻫذا اﻟﻔﻌﻝ ﻣوﺿﻊ ﺗﺟرﻳم داﺧﻝ أراﺿﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ.
اﻟﻔﻌﻝ ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺣﻳث ﺗم ارﺗﻛﺎﺑﻪ ،طﺎﻟﻣﺎ ّ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ٢

اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳون اﻟذﻳن ﻳﻣﺎرﺳون أﻧﺷطﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻫم ﻋﻠﻰ ٍ
ﻋﻠم ﺑذﻟك )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٢
.١٣٦

وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،ﻓﺈن ﺗوﻓر رﻛﻧﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﻳن ﻓﻲ اﻹرادة واﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣﺎديُ ،ﻳﻌدا أﺣد ﺷروط اﻻﺗﻬﺎمُ .ﻳﻌد

اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻌﻣدﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ُﻳﻌد اﻟداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ
ٍ
ﻗﺎﻧون ﺧﺎص )اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،اﻟﻣﺎدة .(٧٨
اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ
.١٣٧

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﻣﺗطﻠﺑﺎت

ﺗﺑﻌﺎ ﻟطرﻳﻘﺔ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟذﻫﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻬم ﻋﻧد ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ ً
ﻋﻣدا ) ٍ
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﻣدﻳﺔ( أي ٍ
ﻋﻣﻝ ﻣن
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﺈن اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻳﻘﺗﺿﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺟرم ً
اﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺷﺗرط اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ )اﻟﺗﻣوﻳﻪ أو اﻹﺧﻔﺎء( واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )اﻻﻛﺗﺳﺎب أو اﻟﺗﻣﻠك أو اﻻﺳﺗﻼم أو اﻹدارة أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

أو اﻟﺿﻣﺎن أو اﻻﺳﺗﺧدام أو اﻟﺣﻳﺎزة أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ( ﻣن اﻟﻣﺎدة  ٢ﺗواﻓر اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﺣﺳب ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻔﻘرة ١
ﺧﺎﺻﺎ )ﺗﻣوﻳﻪ أو إﺧﻔﺎء
داﻓﻌﺎ
ً
)اﺳﺗﺑداﻝ أو ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺔ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ﺗواﻓر ً
ٍ
ﺷﺧص ارﺗﻛب اﻟﺟرﻳﻣﺔ
طﺑﻳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت وﻣﺻدرﻫﺎ أو ﻣﺳﺎﻋدة أي ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ أي ﺟرﻳﻣﺔ أو ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ

٤٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ٍ
ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ( .ﻳﺗﻔق
اﻟﻣﺗﺣﺻﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت أو ﻣﺳﺎﻋدة
ﻛﻝ ذﻟك ﻣﻊ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.١٤

اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣن اﻟظروف اﻟواﻗﻌﻳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٢
.١٣٨

وﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺧﺻوص ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،ﻳﺗﻳﺢ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺳﺎﺣﺔً ﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ﻋﻧﺻر اﻟﻧﻳﺔ ﻓﻲ

ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣن اﻟظروف اﻟواﻗﻌﻳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  ٢١٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ( .ﺑﻝ ﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺈﻗرار ﻣﺑدأ ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﻣﻛن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻋﻧﺻر اﻟﻧﻳﺔ  ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻣوﺿﻪ ،ﻣن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻠف اﻟﺟرﻳﻣﺔ" .١٥ﻫذا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺣﻣﻝ ﻋبء إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﺗﺣﺻﻼت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ﻣﺑﺎﺷر ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ( ،إذ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ٣٥
ًا
طﺎ
ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻣﺻﺎدرة ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت )اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎ ً
ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺻدار ٍ
ﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرة اﻷﻣواﻝ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺛﺑت اﻟﻣﺗﻬم ﺣﺻوﻟﻪ
ﺷﻳﺋﺎ ﻣن أن ﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.١٦
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺻورة ﺷرﻋﻳﺔ وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﻳﻌﻠم ً

ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-٢
.١٣٩

ﻳﺑدو أن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻘر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ .ﻳﺷﻳر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ إﻟﻰ

اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻘط وﻻ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ .ﻻ ﻳﺣدد ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺣدد ﻓﻘط اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣدﻳرﻳن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬم وﻣن ﻣﺎﺛﻠﻬم ﻓﻲ درﺟﺎﺗﻬم
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ )اﻟﻣواد ﻣن  ١٧٠إﻟﻰ .(١٧١
.١٤٠

ﻳﺟب اﻟﺗﻧوﻳﻪ إﻟﻰ أن ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻳﺷﻣﻝ

ﺗﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،١اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ واﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي
أي ﺷﺧص وﻳﺷﻣﻝ ﺗﻌرﻳف اﻟﺷﺧص ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ
ً
وﺿوﺣﺎ ً
)اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ(

 ١٤ﻳﺟب اﻟﺗﻧوﻳﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟذﻫﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻬم ﺣﻳن ارﺗﻛﺎﺑﻪ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎﻧت ذات ﻧطﺎ ٍ
ق أوﺳﻊ

وأﺷﻣﻝ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﺷﺗرطﺗﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻳرﻣو ،وﻳرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻹدراﺟﻬﺎ اﻟﻧﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣﺣﺗواﻩ .وﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ٢
ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻟﻣرﺗﻛب ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻫو ﻏﻳر ٍ
ﻋﺎﻟم ﺑﻬﺎ ،ﻷن ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻋﺗُﺑر ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺟرﻳﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ
ٍ
ٍ
ٍ
ﻣﺑﺎﺷر ﺟراء ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ أو ﻋﻣﻝ
ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر
ﺑﺷﻛﻝ
ﺣﺎﻝ ﺳﺑق ﻋﻠﻣﻪ أو ﻛﺎﻧت ﻟدﻳﻪ ﻗراﺋن ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻧﻪ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت
إﺟراﻣﻲ أو ﻟﻘﻳﺎﻣﻪ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ .وﻫو ﻣﺎ وﺿﻊ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌبء ﻋن ﻛﺎﻫﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ،ﺑﻝ ﺗﺟﺎوزت ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﺳﻳﻣﺎ أن اﻟﻣﺎدة  ٢ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳؤﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﺻدر ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻳﻘدم اﻟﻣﺎﻟك أو اﻟﺣﺎﺋز ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﺎ
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻻ ّ
ﻳﺛﺑت ﺧﻼف ذﻟك .إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم إدراج ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺣﺎﻟﻲ.

١٥

اﻟﻘرار رﻗم  ٢٨٧ﺑﺗﺎرﻳﺦ .٢٠٠٣/١٢/٣٠

ٍ
اﺿﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﺻدر ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﺎ
١٦ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺳﺎﺑق
ﺑﺷﻛﻝ و ٍ
ﻟم ﻳﻘدم اﻟﻣﺎﻟك أو اﻟﺣﺎﺋز ﻣﺎ ﻳﺛﺑت ﺧﻼف ذﻟك.

٤٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.١٤١

وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﺗﻘﺗﺻر اﻟﻣﺎدة ) ٥ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ( واﻟﻣﺎدة  ٣٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺧرق اﻟﻣﺎدة  (٥ﻋﻠﻰ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب اﻟﺗﻧوﻳﻪ إﻟﻰ أن ﺗﻌرﻳف
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻻ ﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت
اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  .١ﻛﻣﺎ ﺗرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﻳﺎن اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
ﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣدد ﺑﺻورة واﺳﻌﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .١
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺣددة ،دون ﺳوق
ٍ

.١٤٢

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌرﻳف اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،١ﻓﺈن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺗﺄﻳﻳد ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟﻠرأي ﺑﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ

اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻻ ﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ
واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻓﻲ ﺣدود ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ أو اﻟﻣدﻧﻳﺔ أو اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣوازﻳﺔ )(٤-٢
.١٤٣

ﻻ يحول إﺧﺿﺎع اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ دون إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗطﺑﻳق اﻹﺟراءات

اﻟﺟزاﺋﻳﺔ أو اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣوازﻳﺔ ،ﻣﺗﻰ أﻣﻛن ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ .وﻗد واﻓﻘت اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرأي أﺛﻧﺎء اﻟزﻳﺎرة
اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،وﻫو اﻟرأي اﻟﻣدﻋوم ﺑﻧﻣﺎذج .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﺎدة  ١٤ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت إدارﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺎت ﺟزاﺋﻳﺔ ﻳﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻣﺛﺎﻝ آﺧر
ﻳﺧوﻝ وزﻳر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﻝ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺎدة  ٤٧ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟذي ﱢ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم )وﻣن ﺿﻣﻧﻪ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب( ،وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء
اﻟﻌﺎم رﻓﻊ دﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻳﻛون ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.١٤٤

اء ﻣوازًﻳﺎ ﺿد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ أﺧرى إﺟر ً

واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻧﻘﺻﻬﺎ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن
اﻹﺟراءات.

ﻋﻘوﺑﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٥-٢
.١٤٥

ﻳوﺟد ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن أﻧواع اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ

ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﻣن  ٣ﺳﻧوات )ﺑﺣد أدﻧﻰ( إﻟﻰ  ١٠ﺳﻧوات )ﺑﺣد أﻗﺻﻰ( وﻓرض ﻏراﻣﺔ
ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗراوح ﻣن  ٥٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )ﺑﺣد أدﻧﻰ( إﻟﻰ ﻣﻘدار اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗم ﻏﺳﻠﻪ )ﺑﺣد أﻗﺻﻰ( .ﻛﻣﺎ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة .(٢٧

٤٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.١٤٦

ﺗﺗم ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﻣن  ٦ﺳﻧو ٍ
ات )ﺑﺣد أدﻧﻰ( إﻟﻰ  ٢٠ﺳﻧﺔً )ﺑﺣد أﻗﺻﻰ(

وﻓرض ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗراوح ﻣن  ١٠٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )ﺑﺣد أدﻧﻰ( إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗم ﻏﺳﻠﻪ )ﺑﺣد أﻗﺻﻰ( ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
ٍ
ﺷﺧص آﺧر (٢ ،ﻗﻳﺎم ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺗﻪ ﺑواﺳطﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ (١ :ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﻣﺻﺎﺣﺑﺔ
إﺟراﻣﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ (٣ ،ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟزًءا ﻣن ﺟراﺋم أﺧرى أو ﻣﻊ ﺟراﺋم أﺧرى (٤ ،اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﻳﻣﺔ
ﺗﻛﺑﺎ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ أو ﻣﺷﺎرًﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ
ﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺗﻪ أو (٥ﺗورط اﻟﻣﺟرم ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺗﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣر ً

اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺗﻲ ﺗم ﻏﺳﻠﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ )ﻗﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة .(٣٠
.١٤٧

ﻳﻧص ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد )اﻟﻣﺎدة  .(٢٦ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺟراء اﻻﺗﺟﺎر ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻣﺧدرات أو اﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة  ٥ﺳﻧوات وذﻟك ٍ
ﺑﺣد أدﻧﻰ،
)اﻟﻣﺎدة  ٦٠ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ(.
.١٤٨

ﺗﺷﻳر اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﺔً ﻋن ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ
أي ﻣﻧﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ .اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،٣٣وﻫﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ
إذا ﺗم ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺎﺳم ٍ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت( ١ :ﻓرض ﻏراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﻣن  ١٠٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )ﺑﺣد أدﻧﻰ( إﻟﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ
ٍ
)ﺑﺣد أﻗﺻﻰ( (٢ ،ﻧﺷر واﻗﻌﺔ اﻹداﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﻐﺳوﻝ
اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ (٣ ،إﺑطﺎﻝ اﻟﺗراﺧﻳص (٤ ،إﻳﻘﺎف إﺻدار اﻟﺗراﺧﻳص ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ واﺣدة ٍ
ﺑﺣد أﻗﺻﻰ،
 (٥إﻏﻼق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣدة ﻣﺣددة أو ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ (٥ ،ﻓرض أﻧواع ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﺣظر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ ،و (٦اﻟﺧﺿوع
ﻟﻺﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
.١٤٩

ﺗﺑدو اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن

رادﻋﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋدات ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن )اﻟﺳﺟن ﻟﻣدة

ٍ
ٍ
أﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﻳن ﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻷﺳواق،
أﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﻳن ﻟﺗﻬﻣﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﻝ واﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﻣن ٦
ﺗﺗراوح ﻣن ٣
ات ﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﻣن  ٣أﺷﻬر إﻟﻰ  ١٠ﺳﻧو ٍ
أﺷﻬر إﻟﻰ  ١٠ﺳﻧو ٍ
ٍ
ات ﻟﺗﻬﻣﺔ
واﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﻣن ٣
اﻻﺧﺗﻼس( .ﻛﻣﺎ ﺗﺑدو اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ،اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،٣٣ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺎت رادﻋﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ،
إذا ﻣﺎ وﺿﻌﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن أن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ ،ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ﻻ ﻳﻘر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺎت
اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم أﺧرى.
.١٥٠

ﻳﺗم ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺑﺧﺻوص ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ إﻟﻰ

أﻗﺻﻰ ٍ
ﺣد ﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻣﺗﻬم ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻌﺎﺋدات اﻹﺟراﻣﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  ،(٣٥ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد

٤٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣن طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻟرادﻋﺔ .اﻧظر اﻟﻘﺳم  ٣-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣوﻝ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺻﺎدرة .ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﺟراﺋم
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻘررة ﻻﻧﻘﺿﺎء اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  .(٣٦ﻛﻣﺎ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ٍ
اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻟﻌدم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﺗﻘرﻳر ٍ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺷﺑوﻫﺔ )اﻟﻣﺎدة  ،٢٨اﻧظر اﻟﻔﻘرة  ٧-٣ﻣن ﻫذا
ات ﻋن
اﻟﺗﻘرﻳر( وﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺑﻌض ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ )اﻟﻣﺎدة  ،٣٢اﻧظر اﻟﻘﺳﻣﻳن  ٣و ٤ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر( وﻋدم
اﻹﻋﻼن ﻋن اﻷﻣواﻝ ﻋﻧد اﻟﺣدود )اﻟﻣﺎدة  ،٣٤اﻧظر اﻟﻔﻘرة  ٧-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر(.
.١٥١

وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﺗﺑدو اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ رادﻋﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻛذﻟك ،إذ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎدة ) (٥ﻣن

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أن أي ﺷﺧص ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺷروع ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
أي ﻣﻧﻬﻣﺎ أو اﻟﺗﺣرﻳض أو ﺑذﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋدة أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن ،ﺗﻌﺗﺑرﻩ
أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ٍ
أﺻﻠﻳﺎ.
ﻣﺟرﻣﺎ
ً
ً
ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق اﻟﻣواد ﻣن  ٩٣إﻟﻰ  ٩٦ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺑدو ﻣواد رادﻋﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ.

.١٥٢

وﺧﺗﺎﻣﺎ ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٣٨ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن
ً

.١٥٣

وﻣﻊ ذﻟك ،ﻳﺗﺿﺎءﻝ اﻷﺛر اﻟرادع إﻟﻰ ٍ
ﺣد ٍ
ﻧظر ﻟﻼﻧﻌدام اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻔرض ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ًا

ﺑﺎدر ﻣن اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻓﻳﻬﺎ ،وذﻟك ﻗﺑﻝ ﻋﻠﻣﻬﺎ ﺑﻬﺎ.

اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت )اﻟﺗوﺻﻳﺗﺎن  ١و(٢
.١٥٤

ﻗدﻣت اﻟﺳﻠطﺎت ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت .ﻳﻌرض اﻟﺟدوﻝ اﻷوﻝ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻌدد اﻟﺟراﺋم واﻟﻣﺟرﻣﻳن

ﻋددا ﻣن اﻹداﻧﺎت ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗم
اﻟﻣرﺗﻛﺑﻳن ﻟﺑﻌض اﻟﺟراﺋم )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ( .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻌرض اﻟﺟدوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ً
ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﻌرض اﻟﺟدوﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻋدد ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.

اﻟﺟدوﻝ  - ٣إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم )(٢٠٠٩
○ﻋدد اﻟﺟراﺋم

ﻋدد اﻟﻣﺟرﻣﻳن

اﻟﺟراﺋم

١٠٤٨٨

٣١٧١

ﺧﻳﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ

٤٧٦

٥٥٢

اﻟﻣﺧدرات

٦٨٨

١٠٤٨

اﻻﺣﺗﻳﺎﻝ

٨٠٧

٦٢٢

ﺗزوﻳر اﻟﻌﻣﻼت واﻟﺗروﻳﺞ ﻟﻬﺎ

٥١

٦٣

اﻻﺗﺟﺎر ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﺧﻣور واﻟﺗﻬرﻳب

١٤٣

٢١٠

اﻟرﺷوة

٢٠

٣٤

اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺷروع ﻓﻳﻬﺎ

٤٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
○ﻋدد اﻟﺟراﺋم

ﻋدد اﻟﻣﺟرﻣﻳن

اﻟﺟراﺋم
اﻻﺧﺗﻼس

٣

٥

اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر

٢

١٤

١

١

٧

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺟدوﻝ:
 -١ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ظﻬرت ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ واﺣدة ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ.

اﻟﺟدوﻝ  - ٤اﻹداﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم ﻋن اﻷﻋوام ﻣن  ٢٠٠٦إﻟﻰ ٢٠٠٩
اﻟﺟرﻳﻣﺔ

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻘﺗﻝ

٤

٩

٨

١٦

٣٧

اﻟﺳرﻗﺔ

٥٨

٧٠

٨٦

٨١

٢٩٥

اﻟﺗزوﻳر

٥

٦

١٥

١٨

٤٤

اﻟﻣﺧدرات

١١

٨

١٧

٣١

٦٧

ﺟرح ﺑدﻧﻲ ﺟﺳﻳم

١٩

٣٧

٢٥

١٨

٩٩

إطﻼق اﻟﻧﺎر

٢

٥

---

٢

٩

اﻟﺳرﻗﺔ

٩

١٩

١٤

٣٦

٧٨

اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ

١

---

---

---

١

اﻟﺗروﻳﺞ ﻟﺗزﻳﻳف اﻟﻌﻣﻠﺔ

١

--

٦

١

٨

اﻹﺣراق اﻟﻌﻣدي ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت

---

١

١

---

٢

اﻹﻳذاء

---

١

١

---

٢

اﻟﻘﻳﺎدة ﺗﺣت ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻛﺣوﻝ

---

١

---

---

١

اﻟرﺷوة

---

١

١

١

٣

اﻻﺧﺗطﺎف

---

١

١

٢

٤

اﻻﺧﺗﻼس

---

---

---

١

١

ﺗﺷوﻳﻪ اﻟﺳﻣﻌﺔ

---

---

---

١

١

اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﺷر

---

---

---

١

١

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١١٠

١٥٩

١٧٥

٢٠٩

٦٥٣

٤٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺟدوﻝ  - ٥ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺣﺎﻛم ،ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻧوات
ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺟﻬﺎ

ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻟﺟﻬﺎ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم
ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﺣﺎﻟﺔ

اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣﻘدم ﻣن

ﺑواﺳطﺔ ﺷرطﺔ

وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ

٢٨

١

١

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
٢٩

اﻟﻣﺣﺎﻛم

ﻗﻳد

اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻓﻲ

اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ

اﻟﺗﺣﻘﻳق

اﻟﺳﺟﻼت

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

١٠

٦

١٣

اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ
١٣

اﻹداﻧﺔ
٢

أﺣﻛﺎم
اﻟﺑراءة
٢

اﻟﺟﺎرﻳﺔ
٩

ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺟدوﻝ:
 -١اﻧظر اﻟﻘﺳم  ٥-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣوﻝ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﻌﺷرﻳن.

اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
.١٥٥

ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﺗﻔق اﻟﺗﺟرﻳم ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ ٍ
ﺣد ٍ
ﻛﺑﻳر ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻘد ﺗُﺛﺎر

أﺳﺋﻠﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎتٕ .واﺣدى اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺛﺎرة ﻫﻲ ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻹدﻧﺎت ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺷدة ﻣﻘﺎرﻧﺔً
ﺑﻌدد اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت واﻹداﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋدات ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺧدرات.
.١٥٦

وﻣﻧذ ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ  ،٢٠٠٢ﻟم ﻳﺑت اﻟﻘﺿﺎء ﺳوى ﻓﻲ  ٤ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﻳﺗم ﺗﺳﺟﻳﻝ

ﺳوى ﺣﺎﻟﺗﻳن ﻣن اﻹداﻧﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .وﺗرﺟﻊ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩وﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ١٠
ﺳﻧو ٍ
ات ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺷﻬد ﻋﺎم  ٢٠١٠اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر اﻟﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة  ٥ﺳﻧوات .وأﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻼ اﻟﻘﺿﻳﺗﻳن ﺑﻣﺻﺎدرة اﻹﻳرادات ﻣن اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺟﻝ ﺑﻬﺎ
اﻻﺗﻬﺎم .ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﻣت ﺗﺑرﺋﺔ ﺷﺧﺻﻳن ﻣﺗﻬﻣﻳن ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺗﻳن أُﺧرﻳﻳن .وﻳﺟري ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻧظر ﻓﻲ  ٩ﻗﺿﺎﻳﺎ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﺗﺟري اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻲ  ١٠ﻗﺿﺎﻳﺎ أﺧرى ﺑﻣﻌرف ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.
.١٥٧

ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻌظم ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺗﺗﻣﺧض ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء

اﻟﻌﺎم .وﺗﻣت إﺣﺎﻟﺔ ﻗﺿﻳﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﻣن ﻗﺑﻝ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ.

 ٢-١-٢اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
.١٥٨

ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻟﻛﻲ ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن  ١و ،٢اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

٤٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻷوﻟﻰ


زﻳﺎدة ﻋدد ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ أو ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺻورة



ﺗﻌدﻳﻝ ﺗﻌرﻳف ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟﻳﺷﻣﻝ "إﺧﻔﺎء أو ﺗﻣوﻳﻪ اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت".



ﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻲ أﺳرع ٍ
وﻗت ﻣﻣﻛن.

ﻛﺑﻳرة ﺑﻬدف زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.

اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ


ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻳﻠوﻟﺔ أﺣد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ دون ﺗوﺳﻳﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗم ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ
أو اﻹدارﻳﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻻ ﻳﺧﺿﻌون ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ.



زﻳﺎدة ﻋدد ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ أو ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺻورة
ﻛﺑﻳرة ﺑﻬدف زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.

 ٣-١-٢اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن  ١و٢
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﺣدﻳد درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
•

اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋدات.

ﺣد ﻛﺑﻳر
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢

ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻹداﻧﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﻌدد اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم

•

ﻻ ﺗﺷﻣﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ "إﺧﻔﺎء أو ﺗﻣوﻳﻪ اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت".

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ

•

ﻻ ﺗﺗﺳﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ.

ﺣد ﻛﺑﻳر

•

ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻹداﻧﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﻌدد اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم
اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋدات.

٤٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗﺟرﻳم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ(

٢-٢

 ١-٢-٢اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
.١٥٩

ﻳﺳﺗﻧد اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺻﺎدر

ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم ٢٠٠٧/٨ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٢ﻳﻧﺎﻳر  ٢٠٠٧واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ.

ﺧﺻﺎﺋص ﺟراﺋم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﻌﻳﺎر-١-٢أ(
.١٦٠

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ٣

١٧

ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﻓر ﻣﻌظم اﻷرﻛﺎن ﻟﺗﺟرﻳم

ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أي ﺷﺧص ﻳﻘوم ﺑﺟﻣﻊ أو ﺗﻘدﻳم أﻣواﻝ ،ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة وﺑﺄﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ ،وﻫو
ﻳﻌﻠم ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ أو ﺟزٍء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ  (١اﻹرﻫﺎب (٢ﺟراﺋم اﻹرﻫﺎب و (٣اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ.
.١٦١

اﻹرﻫﺎب واﻟﺟراﺋم اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب

١٨

وﻫﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ

ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

١٧تُترﺟم اﻟﻣﺎدة  ٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أي ﺷﺧص ﻳﻘوم ﺑﺟﻣﻊ أﻣواﻝ أو ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ،ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة وﺑﺄﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ ،ﻣﻊ اﻹدراك اﻟﺗﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ أو ﺟزٍء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ

ﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك:
ﺗﻣوﻳﻝ ٍ
أي ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲُ ،ﻳﻌﺗﺑر ﻣر ً
 (١اﻹرﻫﺎب أو اﻟﺟراﺋم اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ.

أي ﻋﻣﻝ إرﻫﺎﺑﻲ ﻳﻣﺛﻝ ﺟرﻳﻣﺔً ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت أو اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺗﻲ ﺗُﻌد اﻟﺳﻠطﻧﺔ إﺣدى اﻟدوﻝ
 (٢ارﺗﻛﺎب ٍ
اﻷطراف ﺑﻬﺎٕ ،واذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﺣدث داﺧﻝ اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.

ﻻ ﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻧزاع ﺿد اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﺟﻧﺑﻲ أو اﻟﻌدوان ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﺣرﻳر وﺗﻘرﻳر
ٍ
وﺳﻳﻠﺔ ﻛﺎﻧت ،وذﻟك ﻋﻣﻼً ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.
اﻟﻣﺻﻳر ﺑﺄي
١٨

ﺗُﺗرﺟم اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ،ﻳﻛون ﻟﻠﻌﺑﺎرات واﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ أﻣﺎم ٍ
ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺳﻳﺎق اﻟﻧص ﻣﻌﻧﻰ آﺧر.

اﻹرﻫﺎب :اﻟﻌﻧف أو اﻟﺗﻬدﻳد ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﺑواﺳطﺔ إﺣدى اﻟﺧطط اﻹﺟراﻣﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻸﻏراض اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔُ .ﻳﻌد ﻫذا
اﻟﻐرض ﻣن اﻷﻏراض اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪ ﺑث ﺣﺎﻟﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﻳن اﻟﺳﻛﺎن أو ﺗروﻳﻌﻬم ﻋن طرﻳق اﻟﺗﻬدﻳد ﺑﺈﻳﻘﺎع اﻟﺿرر ﺑﻬم أو ﺗﻌرﻳض

أي ﻣن اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو
ﺣﻳﺎﺗﻬم أو أﻋراﺿﻬم أو ﺣرﻳﺎﺗﻬم أو أﻣﻧﻬم أو ﺣﻘوﻗﻬم ﻟﻠﺧطر أو إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ أو ٍ

اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻳﻬﺎ أو اﻟﺗﻬدﻳد ﺑﺗﻌرﻳض اﻟﻣوارد اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﺧطر أو اﻟﺗﻬدﻳد ﺑزﻋزﻋﺔ اﻷﻣن أو اﻷﻣﺎن ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو وﺣدﺗﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو ﺳﻠطﺎﻧﻬﺎ
اﻟﺳﻳﺎدي أو ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺣﻳﻠوﻟﺔ دون ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ أو إﻋﺎﻗﺔ ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻓﻳﻣﺎ ﺳواﻫﺎ ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن

واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت.

ٍ
اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ :أي أو ﻛﻝ ﻓﻌﻝ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ أو ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻳﺗم ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻐرض إرﻫﺎﺑﻲ.

٥٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.١٦٢

وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻻ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﺷﺧص

ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﻳط ﺷﻣوﻻً ﺑﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب  .وﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻼ ﺗﺗواﻓق ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ً
ﺷﺧص إرﻫﺎﺑﻲ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻧﺷطﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ أو ﻟﻠدﻋم اﻟﻌﺎم .ﻻ ُﻳﻌد

ﺗوﻓﻳر/ﺟﻣﻊ اﻷﻣواﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ أي ﺷﺧص إرﻫﺎﺑﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺟرﻳﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗم اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺄن ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ إدراك
ٍ
ٍ
ﻧﺷﺎط إرﻫﺎﺑﻲ.
ﺗﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻳﺗم اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ أو ﺟزٍء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ أي

.١٦٣

ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ،ﻻ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم

اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .اﻹرﻫﺎب ﺣﺳب ﺗﻌرﻳﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ،ﻻ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﻳث ﻳﻛون اﻟﻬدف
وراء اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ إرﻏﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو إﺣدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺄي ﻋﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ.
.١٦٤

ﻳﻘوم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  (٢)٣ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﻳم ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ

اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﺣﺳب ﺗﻌرﻳف اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب واﻟﺗﻲ ﺗُﻌد اﻟﺳﻠطﻧﺔ إﺣدى اﻟدوﻝ اﻷطراف
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب اﻟﺗﻧوﻳﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠزم اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑﻬدف اﻻﻟﺗزام
ﺑﻬذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻠزم ﺗﺟرﻳم اﻟﺳﻠوك ذات اﻟﺻﻠﺔ.
.١٦٥

ﺣﺻﻠت ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺣق اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻘﻣﻊ

اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻧﺎﺑﻝ .ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺗم ﺗﺟرﻳم اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ أي ﺟرﻳﻣﺔ ﻣذﻛورة ﻓﻲ إطﺎر ﺳﺑﻊ ﻣﻌﺎﻫدات

ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺗﺳﻊ ،ﺣﺳب ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ ،اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻟﺧﺎص ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻋﻣﺎﻝ إرﻫﺎﺑﻳﺔ إﻋﻣﺎﻻً
ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب .اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗم إﺑراﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﻓﻳﻳﻧﺎ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٣ﻣﺎرس  ١٩٨٠واﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري اﻟﺗﻲ ﺗم إﺑراﻣﻬﺎ ﻓﻲ روﻣﺎ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ١٠ﻣﺎرس .١٩٨٨
.١٦٦

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻟم ﺗﻧﺿم إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻘﻣﻊ اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻧﺎﺑﻝ ،اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ١٥دﻳﺳﻣﺑر  ،١٩٩٧ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗم اﻟﺗﺟرﻳم ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﻳﻝ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ ﺟراﺋم إرﻫﺎﺑﻳﺔ ﻋﻣﻼً ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب.
.١٦٧

ﻳﺗﺳﻊ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺣﺳب ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺎدة  ٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ

اﻹرﻫﺎب) ،ﻣﻊ اﻹدراك اﻟﺗﺎم( ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﻳﻛﻔﻲ وﺑﺻورة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺷﻣوﻝ اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،٢اﻟﻔﻘرﺗﻳن  ،١أ
و ب ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ :أي أو ﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﺳﻠطﺔ أو ﺟﻣﻌﻳﺔ أو ﻣرﻛز أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﻓﻳﻣﺎ ﺳواﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف
أﺳﻣﺎﺋﻬﺎ أو أﻧواﻋﻬﺎ وﻓروﻋﻬﺎ ﻳﺗم ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ أﻏر ٍ
اض إرﻫﺎﺑﻳﺔ.

٥١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.١٦٨

ﻫذا وﻳﺟب اﻟﺗﻧوﻳﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺎدة  ٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺗﺳﺗﺛﻧﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻧزاع ﺿد

اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﺟﻧﺑﻲ أو اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌدواﻧﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳر وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺣرﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ .ﻫذا وﻟم ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﺻورة أﻛﺛر ﻣن ذﻟك وﻻ ﺗوﺟد ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﻘدﻳر ﻫذا اﻟوﺿﻊ وﺗﻘﻳﻳﻣﻪ .ﻣﻊ ذﻟك،
ﻻ ﻳﺑدو أن ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ذو ﻧطﺎ ٍ
ق واﺳﻊ ﺑﺻورة أﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم.

ﺗﻌرﻳف اﻷﻣواﻝ )اﻟﻣﻌﻳﺎر -١-٢ب و ج(
.١٦٩

ﺗُﻌرف األموال ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻻ ﻳﻌﻛس ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﺧﺎص

ﺑﺎﻷﻣواﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻌﺎم  ١٩٩٩ﻟﻘﻣﻊ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻورة دﻗﻳﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺳﺗﻬدف

ﻣﺷروﻋﺎ ،وﻣﻊ ذﻟك ﺗﺷﻳر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﺗﻘﻳﻳد
ﻣﺷروﻋﺎ أم ﻏﻳر
ﺻراﺣﺔ اﻷﻣواﻝ ،ﺳواء أﻛﺎن ﻣﺻدرﻫﺎ
ً
ً
ﺷﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺧﺎص ﺑﻬذا اﻟوﺿﻊ .وﻫﻲ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت
ﻋﻠﻳﻬﺎ وأﻧﻬﺎ واﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﻳﻛﻔﻲ ﺗﻣﺎ ً

أﺛﻧﺎء اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ.
.١٧٠

ُﻳﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة  (١) ٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أن ﻣﺟرد ﺗﻣوﻳﻝ أي

ﻣﻧظﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ ﻳﻣﺛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﺟزاﺋﻳﺔ ،وأن اﻷﻣر ﻻ ﻳﺳﺗدﻋﻲ اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟدﻋم اﻟﻣﻘدم ﻷي ﻣﻧظﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻟﺗﻧﻔﻳذ أﺣد
اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ أو اﻟﺷروع ﻓﻳﻪ أو ارﺗﺑﺎط اﻟدﻋم ﺑﺄﺣد اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ.
.١٧١

اﻟﻣﻘﻳﻣون ﺑﺄن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻻ ﺗﺳﺗدﻋﻲ رﺑط اﻷﻣواﻝ ﺑﺄﺣد اﻷﻋﻣﺎﻝ
ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻳد اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﻳن ﻗﺎﺑﻠﻬم
ّ

اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺷروع ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻪ وأﻧﻪ ﻳﻛﻔﻲ اﻟﺗزوﻳد ﺑﺎﻷﻣواﻝ أو ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﻌﻠم اﻟﺗﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻷﻏراض ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ واﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة )اﻟﻣﻌﻳﺎر ١-٢د وﻩ(
.١٧٢

ﻣﺳﺎوﻳﺎ ﻻرﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،وﻳﻧطﺑق ﻫذا اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﻳﻝ
ُﻳﻌﺗﺑر اﻟﺷروع ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ
ً

اﻹرﻫﺎب )اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،اﻟﻣﺎدﺗﻳن  ٨٥و .(٨٦ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺗم اﻟﺗﺟرﻳم ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣواد ﻣن  ٥إﻟﻰ  ٣١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣواد ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﺎدة  ١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ،ﻣﺑﺎﺷرة ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻳﻬﺎ واﻟﺗﺣرﻳض ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﻣﺳﺎﻋدة
ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻫذا وﻳﺗم اﻟﺗﺟرﻳم ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻟﺷروع ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ
ﻣن واﻗﻊ اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب .وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣر ،ﻧﺟد أن اﻟﻣواد ﻣن  ٩٣إﻟﻰ  ٩٦ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ﺗﺷﻣﻝ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو اﻟﺗﺂﻣر ﻻرﺗﻛﺎﺑﻬﺎ واﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﺗﺣرﻳض واﻟﺗﺳﻬﻳﻝ واﻟﺗوﺟﻳﻪ.

٥٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻛﺈﺣدى ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻷﺻﻠﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٢
.١٧٣

ﺗُﻌد ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج "ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ" اﻟذي ُﻳﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣدﻳد ﺟرﻳﻣﺔ

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-٢
ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم
 .١٧٤ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟراﺋم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺑﺻرف اﻟﻧظر ّ
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺟراﺋم أو ﻓﻲ ٍ
دوﻟﺔ أﺧرى ﻏﻳر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳوﺟد ﻓﻳﻬﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن/اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد
وﻗوع اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻳﺗم ﺗﺧﻔﻳض اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣدة اﻟﺳﺟن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ٥
ﺳﻧوات )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة .(٨

اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣن اﻟظروف اﻟواﻗﻌﻳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ )ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر  ٢-٢ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٢اﻟﻣﻌﻳﺎر(٤-٢
.١٧٥

وﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺧﺻوص ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى ،ﻳﺗﻳﺢ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺳﺎﺣﺔً ﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ﻋﻧﺻر اﻟﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ

اﻹرﻫﺎب ﻣن اﻟظروف اﻟواﻗﻌﻳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  ٢١٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ( .ﺑﻝ ﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺈﻗرار
ﻣﺑدأ ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﻣﻛن اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻣوﺿﻪ ،ﻣن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻠف اﻟﺣﺎدﺛﺔ" .١٩ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺣﻣﻝ ﻋبء إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻠم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﺗﺣﺻﻼت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻣﺻﺎدرة
ﻣﺑﺎﺷر ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ( ،إذ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٣٥ﻣن ﻗﺎﻧون
ًا
طﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت )اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎ ً
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺻدار ٍ
ﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣﺎ ﻟم ﻳﺛﺑت اﻟﻣﺗﻬم ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺑﺻورة ﻣﺷروﻋﺔ وأﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄن ﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب.٢٠

اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ )ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر  ٣-٢واﻟﻣﻌﻳﺎر  ٤-٢ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٢اﻟﻣﻌﻳﺎر (٤-٢
.١٧٦

ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﺈن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﺳﻊ

ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺳوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ
ﻟﻠرﺑﺢ .راﺟﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٢ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ١-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر.
.١٧٧

ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺷﻣﻠﻪ ﻣﺟﻣﻝ إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة  ١٧ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ،ﻳوﺟد ﺑﻬﺎ ﺣﻛم

ﻳﻧص ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺧﺿوع اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺛﺑﺎت أﻧﻪ ﻗد ﺗم ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﺳم
اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ،ﺳواء أﻛﺎن ﻫذا اﻻرﺗﻛﺎب ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ ﻗد وﻗﻊ ﺑواﺳطﺔ أﺣد اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻛﻳﺎن أو ﻣدﻳرﻳﻪ أو اﻟوﻛﻼء
 ١٩اﻟﻘرار رﻗم  ٢٨٧ﺑﺗﺎرﻳﺦ ٢٠٠٣/١٢/٣٠

٢٠ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺷ ٍ
اﺿﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﺻدر ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ
ﻛﻝ و ٍ

ﻣﺎ ﻟم ﻳﻘدم اﻟﻣﺎﻟك أو اﻟﺣﺎﺋز ﻣﺎ ﻳﺛﺑت ﺧﻼف ذﻟك.

٥٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎم اﻟﻣﺻﺎدرة .ﻋﻠﻰ أن ُﻳﻌد ﻫذا اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﻼً ﻟﻠﻛﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ٕواﻏﻼق أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﻣﺻﺎدرة

اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر  ٥-٢ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٢اﻟﻣﻌﻳﺎر (٤-٢
.١٧٨

ﻳﺗوﻓر ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻳﻧص ﻗﺎﻧون

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد )اﻟﻣﺎدة  .(٢٦ﻛﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻐراﻣﺎت.
.١٧٩

ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻌﺎدي ﻟﻺرﻫﺎب ﻟﻣدة أدﻧﺎﻫﺎ  ١٠ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﺳﺟن )ﻟم ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن

اﻟﻌﻘوﺑﺔ( وﺗوﻗﻳﻊ ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗدرﻫﺎ  ١٠٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )ﺑﺣد أدﻧﻰ( و)ﻣﺎ ﻳﺳﺎوي( اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )ﺑﺣد
أﻗﺻﻰ( .ﻛﻣﺎ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷروع )ﻣﺣﺎوﻟﺔ( ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟك )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة .(٣١
.١٨٠

ٍ
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺗﺷﻳر اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب،

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﺔً ﻋن ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ
أي ﻣﻧﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ .اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣددة ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٣٣وﻫﻲ ﺗﺷﻣﻝ
إذا ﺗم ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﺳم ٍ
)ﺑﺣد أدﻧﻰ( إﻟﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻐﺳوﻝ ٍ
ﻓرض ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗراوح ﻣن  ١٠٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ٍ
)ﺑﺣد أﻗﺻﻰ( وﻧﺷر واﻗﻌﺔ اﻹداﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﺻﺣف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ٕواﺑطﺎﻝ

اﻟﺗراﺧﻳص ٕواﻳﻘﺎف إﺻدار اﻟﺗراﺧﻳص ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ واﺣدة ٍ
ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ٕواﻏﻼق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣدة ﻣﺣددة أو ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻓرض
أﻧواع ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﺣظر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺧﺿوع ﻟﻺﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ )إﻟﺦ(.
.١٨١

ﻳﻔرض ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﻳم أﻣواﻝ )أو ﻓﻳﻣﺎ ﺳواﻫﺎ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻋم( ﻷي ﻣﻧظﻣﺔ

إرﻫﺎﺑﻳﺔ .وﻳﻛون اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺟن ﻟﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ  ١٠ﺳﻧوات )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة ٣ب(.
.١٨٢

وﺧﺗﺎﻣﺎ ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٣٨ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن
ً

.١٨٣

ﻳرى ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت رادﻋﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻓﺈن

ﺑﺎدر ﻣن اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻓﻳﻬﺎ ،وذﻟك ﻗﺑﻝ ﻋﻠﻣﻬﺎ ﺑﻬﺎ.

ﻋدم اﺳﺗﺧدام )اﻧظر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ أدﻧﺎﻩ( ﻳﺟﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺛﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺻﻌب.

اﻹﺣﺻﺎءات
.١٨٤

أﻗرت اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻌدم وﺟود ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت أو ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت أو وﻗﺎﺋﻊ إداﻧﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

٥٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك وﺟود ﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎبٕ ،واﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﺎﺑق ﻷواﻧﻪ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ،

.١٨٥

وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ
إطﺎر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺗﻣوﻳﻝ أﺣد اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ وﻻ اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻳﻛون
اﻟﻐرض ﻓﻳﻪ ﻣن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻲ إرﻏﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو إﺣدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄي إﺟراء أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﻳﺎم
ﺑﻪ ،ﻣﻣﺎ ﻳرﺟﺢ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗﻌرﻳف وﺗﻘوﻳض ﺑﺻورة ﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﺗﺟرﻳم اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
ﻛﻣﺎ ﻳؤدي ﻋدم وﺟود ﻻﺋﺣﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،ﺗﻛون ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،إﻟﻰ ﺗﻘوﻳض

.١٨٦

اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

 ٢-٢-٢اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
ﻣن أﺟﻝ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

.١٨٧


ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق ﺗﻌرﻳف ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻳﺷﻣﻝ ﺗﻣوﻳﻝ أي ﺷﺧﺻﻳﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ.



ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻟﻳﺷﻣﻝ اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻳﻛون ﻓﻳﻪ اﻟﻐرض وراء اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ إرﻏﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ
أو إﺣدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺄي ﻋﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ.



اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻲ أﺳرع ٍ
وﻗت ﻣﻣﻛن.

 ٣-٢-٢اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ

اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺣد ﻛﺑﻳر

اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﺣدﻳد درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
 ﻻ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺗﻣوﻳﻝ أي ﺷﺧص إرﻫﺎﺑﻲ.
 ﻋدم اﻟﺗواﻓق اﻟﺗﺎم ﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة  ،٢اﻟﻔﻘرة )١ب( ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.
 ﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن إﺛﺑﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ.

٥٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣﺻﺎدرة ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﺗﺟﻣﻳدﻫﺎ وﺿﺑطﻬﺎ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣

٣-٢

 ١-٣-٢اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣
.١٨٨

اﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣواد ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻫﻲ:
ﻳﺗم ﺗﺟﻣﻳد ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﺿﺑطﻬﺎ وﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن
ً

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب .ﻳﺗم

ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ/ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ،إﻻ أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻳﻌطﻲ اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ) اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣدد ﻳﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﺎم(

ﺧﺿوع اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻟﻠﻣﺻﺎدرة )اﻟﻣﻌﻳﺎر  ١-٣واﻟﻣﻌﻳﺎر (١-١-٣
اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت واﻟوﺳﺎﺋط
.١٨٩

ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﺎدة  ٥٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،ﻳﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻹداﻧﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرة

٢١

اﻷﺷﻳﺎء اﻟﺗﻲ ﺗم

ﺿﺑطﻬﺎ أو إﻋدادﻫﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم واﻷﺷﻳﺎء اﻟﻣﻐﺗﺻﺑﺔ ﺑﺳﺑب وﻗوع ﺟرﻳﻣﺔ أو اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ.
.١٩٠

ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺷﺗﻣﺎﻝ ﻗواﻧﻳن ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﺣوﻝ ﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ ﻗﺎﻧون

اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ )اﻟﻣواد  ٥٨و ٥٩و (٦٠وﻗﺎﻧون اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر )اﻟﻣﺎدة  (٢٦وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر
)اﻟﻣﺎدة .(١٤
.١٩١

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،ﻓﺈن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻳﻧص

ﻋﻠﻰ ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺻﺎدرة اﻹﻟزاﻣﻳﺔ )اﻟﻣواد ﻣن  ٣٥إﻟﻰ  .(٣٧ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب ﺣﻛم ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم طﻠب ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك .راﺟﻊ ﻛذﻟك اﻟﻘﺳم ) ١-٢اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ( و-٢
) ٢اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب( ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر .ﺗُﻌد ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
إﺣﻛﺎﻣﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻧﺳﺧﺔً ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أﻛﺛر
ً
)اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وأرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .(١٨

.١٩٢

وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﺗﺧﺿﻊ اﻷﻣواﻝ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟراﺋم ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟوﺳﺎﺋط واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟدﺧﻝ واﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﺻﺎدرة .ﻳﺳﺗﻬدف ﻫذا اﻟﺣﻛم
٢١
ﻗﺎﻧوﻧﺎ ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺢ
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗرﺟﻣﺎت اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ﻟﻠﻘواﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺻطﻠﺢ ﺿﺑط ،إﻻ أن اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗُﻌد اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟوﺣﻳدة اﻟﻣﻠزﻣﺔ ً
ﻣﺻﺎدرة.

٥٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣداﻧﻳن وذوﻳﻬم واﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ .ﻫذا وﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﻳﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻷﻣواﻝ
اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺻﺎدرة ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ُ
واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣرﺗﺑطﺔً ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب ،ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﻼف ذﻟك .ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻷﻣواﻝ

واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻣﻊ اﻷﻣواﻝ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ .ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺧﺿﻊ ﺳوى اﻟﺟزء ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻣن
اﻷﻣواﻝ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻟﻠﻣﺻﺎدرة )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة .(٣٥
.١٩٣

طﺎ ﻟﻣﺻﺎدرة اﻷرﺑﺎح .إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ
ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣﻔردات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ إداﻧﺔ اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﺷر ً

ﺣﺎﻟﺔ إﺑطﺎﻝ اﻟﻘﺿﻳﺔ )ﺑﺳﺑب وﻓﺎة اﻟﻣﺗﻬم أو ﺻدور ٍ
ﻋﻔو ﻓﻲ ﺣﻘﻪ أو ﻓﻳﻣﺎ ﺳواﻫﺎ ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻹﺑطﺎﻝ اﻟﻘﺿﻳﺔ( ،ﻓﺳﻳﺑﻘﻰ
اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹداﻧﺔ .وﻳﺷﺑﻪ ﻫذا اﻷﻣر أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺗﻲ ﻻ
ٍ
ﻣﺻدر ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ
أﻳﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻣدﻧﻳﺔ( ،وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹداﻧﺔ )وﻫﻲ ﺗﻌرف ً

أن اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﺗﺻﻳر ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋﻧﻬﺎ )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة ٣٦
واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،اﻟﻣﺎدة .(١٥
.١٩٤

ﻳﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﺎدة  ،(١٧اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣﺻﺎدرة اﻷﻣواﻝ

واﻷﺷﻳﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺛﺑﺎت أن ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن أو اﻟﻣدﻳرﻳن أو اﻟوﻛﻼء ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻟﺟرﻳﻣﺔ
أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻘدان ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ
ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة
ً

وأﺧرى ﻣﺷروﻋﺔ وﻛذﻟك ﻣﺻﺎدرة اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ.

ﻣﺻﺎدرة اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ  /اﻟﻣواﻓﻘﺔ
.١٩٥

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،ﺗﺷﻳر اﻟﻣﺎدة  ٥٤إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺿﺑط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب

اﻟﻣدان ﺗﺳﻠﻳم اﻷﺻوﻝ ،ﻣﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺑدﻓﻊ ﺿﻌف ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺻوﻝ .ﻳﺗم
ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳطﻠب ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻪ أو ُ
ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺻو ٍرة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو أﺣد اﻟﺧﺑراء.
.١٩٦

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻﺎدرة اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٣٦ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌذر إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
ٍ
طرف ﺛﺎﻟث ﻳﺗﺻرف ﺑﻧﻳﺔ ﺣﺳﻧﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو ﺗوﻓر إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎزة
ﺣﻛﻣﺎ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ
ﺣﻛﻣﺎ ﺑﻔرض ﻏراﻣﺔ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﺎدة  ١٧ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ً
ﺗﺻدر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ً

وﺑﺻورة ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ.

٥٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٢-٣
.١٩٧

ﺗوﺟد أﺣﻛﺎم ﺿﺑط اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  - ٨٨ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ

ٍ
ﺗداﺑﻳر ﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﻣﺻطﻠﺢ "ﻣﺻﺎدرة"( .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود
اﻹرﻫﺎب ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺳوى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺗﺟﻣﻳد واﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.١٩٨

ﻳﺧوﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ

ذﻟك ﺿﺑط وﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف
اﻟﺣﻛم أﻣﺎم إﺣدى ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺣق ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺻدر ﺣﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻳد إﻟﻰ أن ﻳﺗم اﺳﺗﺻدار ٍ
ﺣﻛم ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻏﺳﻝ
ً

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ذات اﻟﺻﻠﺔ .ﺗﺣدث وﻗﺎﺋﻊ ﻫذا اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻳﺻدر اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺧﻔﺎء )أي أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻏﻳر
ﻌرف اﻟﺗﺟﻣﻳد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺄﻧﻪ ﺣظر ﻣؤﻗت ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻝ اﻷﻣواﻝ أو
ﻋﻠﻧﻳﺔ(ُ .ﻳ ّ
ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ أو اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .وﻳﺣق ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﺗﺧﺎذ ﻫذا

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ٍ
طﻠب ﻣن ﺟﻬﺔ ﺧﺎرﺟﻳﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة  ٣-٦ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟطﻠب ً
ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺻﺎدرة(.

.١٩٩

طﻠﺑﺎ ﺑﺗﺟﻣﻳد أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
ﻛذﻟك ُﻳﺳﻣﺢ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن ﺗﻘدم ً

اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .ﻫذا وﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺗﻣر اﻟﺗﺟﻣﻳد أﻛﺛر ﻣن  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﻳﺳﻣﺢ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء
اﻟﻌﺎم ﺑﺗﻣدﻳد اﻟﻣدة ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ  ١٠أﻳﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ إذا ﺗﻣﻛﻧت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺗﻘدﻳم دﻟﻳﻝ اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة (٩
.٢٠٠

ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٢٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻓر دﻟﻳﻝ ٍ
ﻛﺎف

ٍ
ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻣن إدارة أﻣواﻟﻪ
ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓرض ﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺑﻪ ﺑﻪ
)أو أﻣواﻝ زوﺟﺗﻪ وأوﻻدﻩ(.
ﺗطﺑﻳق أﺣﺎدي اﻟﺟﺎﻧب ﻟﻠﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-٣

.٢٠١

ﻻ ﻳﺣوﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ دون إﺟراء اﻟﻣﺻﺎدرة ﻋن

طرﻳق إﺟراء أﺣﺎدي اﻟﺟﺎﻧب أو دون ﺳﺎﺑق إﻧذار .ﺗﺷﻳر اﻟﻣﺎدة  ٢٠ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ أﻧﻪ

ﻳﻣﻛن اﻟﺗظﻠم ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﻳﺗم ﺳوى ﺑﻌد ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم.
ﺻﻼﺣﻳﺎت ﺗﻌﻘب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٤-٣

.٢٠٢

ﻳﻣﻧﺢ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔً ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ﻟﺗﻌﻳﻳن وﺗﻌﻘب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت

اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎدرة .وﻳﻛﺗﻣﻝ ذﻟك ﻋن طرﻳق ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
٥٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٢٠٣

ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺻﺎدرة ،ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،ﺗﺳﻠﺳﻼً طﺎرًﺋﺎ ﻷي ٍ
ﻋﻣﻝ إﺟراﻣﻲ .وﻧﺗﻳﺟﺔً ﻟذﻟك ،ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣﻝ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ اﻷﻣر ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط
اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠﺳﻼت اﻟطﺎرﺋﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻳﺗوﻓر ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻳﻣﻛﻧﻬم
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺻدر وﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔً ﻟﻠﻣﺻﺎدرة.
اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﺳﻧﺔ اﻟﻧﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٥-٣

.٢٠٤

ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺣﻘوق اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ َﺣ َﺳﻧﺔ اﻟﻧﻳﺔ ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺣﻣﻳﺔ ﻣن أي إﺟراء ﻣن إﺟراءات اﻟﻣﺻﺎدرة ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﺎدة ٥٢

ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ )"دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث َﺣ َﺳن اﻟﻧﻳﺔ"( واﻟﻣﺎدة  ٣٥ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ

اﻹرﻫﺎب )"ﻣﺎ ﻟم ُﻳﺛﺑِت ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﺷروﻋﺔ ﻣﻊ ﻋدم ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺻدر إﺣدى ﺟراﺋم
ٍ
ﻣﺻدر ﻣﺷروع"(
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب" و"ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘر اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن
واﻟﻣﺎدة  ٣٦ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )"ﻳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرة اﻷﻣواﻝ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو ﻓرض ﻏراﻣﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ ] [...ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﺑﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ آﺧرﻳن ﺑﻧﻳﺔ ﺣﺳﻧﺔ"( واﻟﻣﺎدة  ١٧ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب )"دون اﻹﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻵﺧرﻳن ﺑﻧﻳﺔ ﺣﺳﻧﺔ"( .ﻫذا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة  ٢٠ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻣﺎدة  ٢٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻹرﻫﺎب ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻝ ﻗﻳﺎم اﻟﻐﻳر َﺣ َﺳن اﻟﻧﻳﺔ ﺑرﻓﻊ ﻣظﻠﻣﺔ ﺿد اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ.
ﺳﻠطﺔ إﺑطﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻌﻘود )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٦-٣

.٢٠٥

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٣٧ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻝ ﻋﻘد أو ﺗﺻرف

ﻣﻘﻧﻌﺎ ﺑﺄن اﻟﻐرض ﻣن إﺑرام اﻟﻌﻘد أو اﺗﺧﺎذ اﻟﺗﺻرف
ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻷطراف أو أﻧﻪ ﺗوﻓر اﻟﻌﻠم ﻟدى أي ﻣﻧﻬﺎ أو ﻛﺎن ﻟدﻳﻬﺎ ً
ﺳﺑﺑﺎ ً

اﻟﺣﻳﻠوﻟﺔ دون ﻣﺻﺎدرة اﻟوﺳﺎﺋط أو اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ أو ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺟراﺋم ﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ،ﻳﻛون ﺑﺎطﻼً وﻣﻠﻐﻰ ،وذﻟك دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣﻘوق اﻵﺧرﻳن.
.٢٠٦

ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﻳن اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬم اﻟﻔرﻳق أﻛدوا
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدى اﻟﺳﻠطﻧﺔ ً

ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺧوﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻼﺣﻳﺔ ،وﻓق ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﺣق ﻟﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗرق اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ أو ﺗﻠك
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔﺔً ﻟﻠﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ

.٢٠٧

ﺗﺟرم اﻟﻣﺎدة  ٣١٨ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ﻋﺿوﻳﺔ أي ﻣﻧظﻣﺔ إﺟراﻣﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﺗﻬدف إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ
ﱢ

ٍ
ﺗﻧظﻳم إرﻫﺎﺑﻲ .وﻓﻲ ﻫﺎﺗﻳن اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ،ﻳﻣﻛن
ﺗﺟرم اﻟﻣﺎدة  ٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﺿوﻳﺔ أي
ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟوطﻧﻳﺔ .ﱢ

ٍ
ﺣﺎﻻت أﺧرى ،ﻻ ﻳوﺟد أﺳﺎس
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ) اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ( .وﻓﻲ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻣﺻﺎدرة ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺷف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﺟراﻣﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ.
٥٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٢٠٨

وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٣٥ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻳﺟب إﺻدار ﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺎ ﻟم

ٍ
ﻣﺻدر ﻣﺷروع .وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻛس ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت )ﻋﻛس ﻋبء
ﺗﺛﺑت اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣن
اﻹﺛﺑﺎت( .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻻ ﻳﻠزم اﻹدﻋﺎء إﺛﺑﺎت أن اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺗﺣﺻﻝ ﻣن ﺟر ٍ
ﻳﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ.

إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت
.٢٠٩

ﺗﻔﻳد اﻟﺳﻠطﺎت ﻋن  ٦ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺿﺑط/ﺣﺟز .ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳت ،ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت

واﻟﻣﻌدات واﻟﻣرﻛﺑﺎت واﻟﻘطﻊ اﻟذﻫﺑﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎرات وﺗﺟﻣﻳد ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻬم وﺷرﻛﺎﺗﻬم و/أو ذوﻳﻬم .وﻻ ُﻳﻌﻠم اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ
ﺗم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣﺟز أو ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺟوزة ،إﻻ أن ﺟﻣﻳﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﺣﺟز اﻟﺳت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻓﻘًﺎ ﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت

اﻟﺳﻠطﺎت.
.٢١٠

ﺗوﺟد ﺣﺗﻰ اﻵن إداﻧﺗﺎن اﺛﻧﺗﺎن ﻓﻘط ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .وأﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﺗﻲ اﻟﻘﺿﻳﺗﻳن

ﺑﻣﺻﺎدرة ﻓﺎﺋض اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺟﻝ ﺑﻬﺎ اﻻﺗﻬﺎم )راﺟﻊ اﻟﻘﺳم
 ١-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر( .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻠم ﻳﺣﺻﻝ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣﻘدار اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت
ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ.
.٢١١

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻟم ﻳﺗم ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ ذات ﺻﻠﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻋدم ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻﺎدرة واﺣدة

ذات ﺻﻠﺔ.
.٢١٢

وﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺗﻬﺎ ﺑﺗزوﻳد ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺈﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ أو

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ .ﻫذا وﺗوﺟد ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺣق
ﺑدءا ﻣن  ٢٠٠٦إﻟﻰ  ،٢٠٠٩ﻛﻣﺎ
ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر .ﺗﻌرض اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻋدد اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻋن ﻛﻝ ﺳﻧﺔً ،

أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة .إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌدد :ﺗم ﺗﺳﺟﻳﻝ  ٢٤٩ﻗﺿﻳﺔ إداﻧﺔ ﻓﻲ
ﻳظﻬر ﻓﻳﻬﺎ ﻋدد اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ أﺻدرت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ً
ٍ
ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗم ﺗﺳﺟﻳﻝ  ٣٠٠ﻗﺿﻳﺔ إداﻧﺔ ﻓﻲ
ﺟراﺋم أﺻﻠﻳﺔ ﺳﻧﺔ  ،٢٠٠٦ﻛﺎن ﻗد ﺻدر ﺣﻛم واﺣد ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ ١٦
ﺟراﺋم أﺻﻠﻳﺔ ﺳﻧﺔ  ،٢٠٠٧ﻛﺎن ﻗد ﺻدر ﺣﻛم واﺣد ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ  ٩ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﻧﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗم ﺗﺳﺟﻳﻝ  ٣١٠ﻗﺿﻳﺔ إداﻧﺔ
ٍ
ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗم ﺗﺳﺟﻳﻝ  ٣٥٣ﻗﺿﻳﺔ
ﻓﻲ ﺟراﺋم أﺻﻠﻳﺔ ﺳﻧﺔ  ،٢٠٠٨ﻛﺎن ﻗد ﺻدر ﺣﻛم واﺣد ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ ٢٩
ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم أﺻﻠﻳﺔ ﺳﻧﺔ  ،٢٠٠٩ﻛﺎن ﻗد ﺻدر ﺣﻛم واﺣد ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ  ٣٨ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ .وﻣﺟﻣﻝ ذﻟك ،أﻧﻪ ﺗم
ٍ
ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ .وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ
اﺣدا ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ ٩٢
ﺣﻛﻣﺎ و ً
ﺗﺳﺟﻳﻝ  ١٢١٢ﻗﺿﻳﺔ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم أﺻﻠﻳﺔ ،ﻛﺎن ﻗد ﺻدر ً

ﻫذﻩ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ،ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻹداﻧﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﺳرﻗﺔ أو اﻟﺳطو وﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺑدو أن ﻋدد أﺣﻛﺎم
ﺗﻔﻌﺎ .وﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟوﺳﺎﺋط١،٢٤٠،٣٠١ :
اﻟﻣﺻﺎدرة ﻣر ً

٢٩٠،٢٠٠٧١،٣٠٨

﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم

ﻓﻲ  ٢٠٠٨و  805 785﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ  ٢٠٠٩و  ٧١٣،٢١٥﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ  .٢٠١٠وﺑذﻟك،

ﻳﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟوﺳﺎﺋط ﺑﻳن  ٢٠٠٧و٢٠١٠

٦٠

 ٤،٠٦٧،٥٩١﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ أو ﺣواﻟﻲ

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ١٠،٥٧٥،٧٣٦دوﻻر أﻣﻳرﻛﻲ .ﻏﻳر أﻧﻪ ،ﻳﺷﻳر اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ أن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺻﺎدرة ﺗﺷﻣﻝ ﻣﺻﺎدرة اﻟﻣواد ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
)ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺧدرات( ووﺳﺎﺋط اﻟﺟرﻳﻣﺔ )ﻣﺛﻝ اﻷﺳﻠﺣﺔ( ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺗم إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟدوﻝ.
.٢١٣

ﻗدﻣت اﻟﺳﻠطﺎت إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺗﻌرض أﻧواع اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ.
اﻟﺟدوﻝ  - ٦إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺻﺎدرة ﺑﻳن ٢٠١٠ - ٢٠٠٦

ﺳﻧوات إﺻدار اﻟﺣﻛم /ﻧوع اﻟﻣواد

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣﺧدرات

٦

٣

١٢

١٦

٦

٤٣

ﻋﻣﻠﺔ ﻣزﻳﻔﺔ

١

١

٥

٥

٤

١٦

أداة اﻟﺟرﻳﻣﺔ

-

٢

٤

٦

١

١٣

وﺛﺎﺋق ﻣزﻳﻔﺔ

-

١

٤

٣

١

٩

ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﻬواﺗف اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ

-

-

١

٤

١

٦

ﻣرﻛﺑﺎت

-

-

-

٣

٢

٥

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳﺔ

-

-

-

٢

اﻟﻣﺻﺎدرة

١
 ٧٩٢٠﷼
ﻋﻣﺎﻧﻲ ١٤٥٠٠

٣

د.إ
ﺑطﺎﻗﺎت ﺑﻧﻛﻳﺔ ﻣزﻳﻔﺔ

-

-

١

١

-

٢

ﻣدى
ُ◌ َ

-

-

-

٢

-

٢

١

-

-

-

-

١

ﺧﻣور

-

١

-

-

-

١

أدوات ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗزﻳﻳف

-

-

١

-

-

١

ﺟﻬﺎز ﻗطﻊ ﺣدﻳدي

-

-

-

-

١

١

اﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٨

٨

٢٨

٤٢

١٧

١٠٣

أﺳﻠﺣﺔ

ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺟدوﻝ:
 -١د.إ = درﻫم إﻣﺎراﺗﻲ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ

.٢١٤

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻراﻣﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺻﺎدرة ﻣن ﺣﻳث اﺣﺗواﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن

إﺟراءات اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﺿﺑط واﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﻳت ﻟﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ واﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﺟراﺋﻬﺎ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﻧوي اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟوﺳﺎﺋﻝ

٦١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻘﺻودة ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻓﻳﻣﺎ ﺳواﻫﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻳﺗم رﻓﻊ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺣوﻝ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﻣﺻﺎدرة وﻣﺎ ﻳظﻬر ﻓﻲ
اﻟﺟدوﻝ ﻣن أن ﻣﻌظم اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﻫﻲ وﺳﺎﺋط ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ وأﺷﻳﺎء ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ ﺗم ﺗزﻳﻳﻔﻬﺎ.

 ٢-٣-٢اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
.٢١٥


ﻳﺟب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ :٣

ﺗﻌزﻳز اﺳﺗﺧدام إطﺎر اﻟﻣﺻﺎدرة ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻛﺎﻣﻝ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر.

 ٣-٣-٢اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﺣدﻳد درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
 ﻧﻘص اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.

ﺣد ﻛﺑﻳر

٤-٢

ﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ(

 ١-٤-٢اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
.٢١٦

ﻗﺑﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ )اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ( اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﻳﺟب اﻟﺗﻧوﻳﻪ إﻟﻰ أن ﺗطﺑﻳق ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم

 (١٩٩٩) ١٢٦٧واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  (٢٠٠١) ١٣٧٣ﻳﺳﺗدﻋﻲ ﻣن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر
وﻗﺎﺋﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻌﺗﻣد ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﻳم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ( ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟوطﻧﻳﺔ .وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ
أﻧﻪ ﻳﺟب أن ﺗﻘر اﻟدوﻝ إﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ أو آﻟﻳﺎت إدارﻳﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻣﻊ
إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻌدو ﻛوﻧﻬﺎ وﺳﺎﺋﻝ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ.
 .٢١٧ﺗﻘوم ُﻋﻣﺎن ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ آﻟﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم ) ١٢٦٧ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم
 .(١٢٦٧وﻗد ﺗم اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ  ٢٨ﻳوﻧﻳو  ٢٠١٠ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻧظﺎم ﺳﺎﺑق ﻹﻋﻼم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺣدﻳﺛﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  .١٢٦٧ﻳوﺟد أدﻧﺎﻩ وﺻف ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘدﻳم.
.٢١٨

ﻳﻘوم ﺗﻔﺳﻳر اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٣٧٣ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﺧدام اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺟرﻳم ﺗﻣوﻳﻝ

اﻹرﻫﺎب )راج اﻟﻘﺳم  ٢-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر( واﻹطﺎر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن -٦
 ٢إﻟﻰ  ٤-٦ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر( .وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻛﻲ ﻳﺗم وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻟﺗطﺑﻳق ﻗرار ﻣﺟﻠس
اﻷﻣن رﻗم  ١٣٧٣وﻓق ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗم اﻋﺗﺑﺎر
٦٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٣٧٣ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ واﺟﺑﺔ اﻻﻟﺗزام .وﻻ ﻳﺗم ﺗﻛرار ﻫذا اﻟﻌﻳب ﻓﻲ أي
ﻓﻘرة ﻓرﻋﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﻘرات اﻟواردة أدﻧﺎﻩ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن.

ﻗواﻧﻳن ٕواﺟراءات اﻟﺗﺟﻣﻳد وﻓﻘًﺎ ﻟﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ) ١٢٦٧اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٣
اﻟﻧظﺎم ﻗﺑﻝ  ٢٨ﻳوﻧﻳو  – ٢٠١٠اﺳﺗﻧﺎد ﺗﻌﻣﻳﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق
.٢١٩

ﻗﺑﻝ وﺿﻊ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٠ﺗﻠﻘت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب،

اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم ) ،(٢٠٠٨/٣ﻗواﺋم ﻣﺣدﺛﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧ﻣن و ازرة
اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ،وﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ووﺣدة
اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك.

.٢٢٠

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗوزﻳﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻳﻣﺎ

ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺟﻣﻳد أﻣواﻝ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم .ﻗﺑﻝ ﺻدور ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ،ﺗم ﺗوزﻳﻊ ﻫذﻩ
اﻟﻘواﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرةً.
.٢٢١

ﺑﻌد ذﻟك ،ﺗوﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ إﺻدار ﻣﻧﺷورات ﺳرﻳﺔ ﻹﺑﻼغ اﻟﺑﻧوك وﻏﻳرﻫﺎ

ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراﻓﻬﺎ )ﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ( ﺑﺎﻟﺗﺣدﻳﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إدﺧﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ) ١٢٦٧واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ(.
.٢٢٢

اﺣﺗوت ﻣﻧﺷورات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ راﺑط ﻟﻣوﻗﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻳب ،ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت

ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ (١ :ﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄي ﺷﻛﻝ ﻣن اﻷﺷﻛﺎﻝ ﻓﻲ أي ﺣﺳﺎﺑﺎت أو ﻣﻌﺎﻣﻼت،
ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺗﻔﺎﺻﻳﻝ أي ﺣﺳﺎﺑﺎت أو ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟداﺧﻠﻳﺔ/اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ؛ و (٢إﺣﺎطﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ً

ﺗﺧص اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﻔروع اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ؛ و (٣ﺗﺟﻣﻳد ﻛﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت
ﺑذﻟك ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ؛ و (٤اﻹﻗرار ﺑﺎﺳﺗﻼم اﻟﻣﻧﺷور و (٥إﺑﻼغ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺄي ﺗطﺎﺑق ﻣﻊ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧ﻓﻲ ﻏﺿون أﺳﺑوﻋﻳن ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻧﺷور.
.٢٢٣

ﺗم إﻣداد ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﻌدد ﻣن ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘ اررات )اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻗم  (١٢٦٧ﻟﺟﻧﺔ

اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  .١٢٦٧وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﺗطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ
اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت واﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻔورﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺑدو وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺑدون إﺧطﺎر ﻣﺳﺑق ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣددﻳن اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺗم ﺗوﺟﻳﻪ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن ﺷﻬر ﻣن ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻗم
) ١٢٦٧ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳﺷﻳر اﻟﺧطﺎب ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠٩/٤/١٥ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ اﻟﻘ اررﻳن اﻟﺻﺎدرﻳن ﺑﺗﺎرﻳﺧﻲ
 ٢٠٠٩/٢/٢٣و٢٠٠٩/٣/٥؛ وﻳﺷﻳر اﻟﺧطﺎب ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠٥/١٠/٢٠إﻟﻰ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻗم  ١٢٦٧ﺑﺗﺎرﻳﺦ ٢٠٠٥/٩/٣٠؛

٦٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

وﻳﺷﻳر اﻟﺧطﺎب ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠٥/١/٤إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ ٢٠٠٤/١١/٢٢؛ وﻳﺷﻳر اﻟﺧطﺎب ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠٤/٨/٣٠إﻟﻰ
أﺣﻳﺎﻧﺎ  ١٠أﻳﺎم
اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  .(٢٠٠٤/٧/٦ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻛﺎن ﻳﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﺑﻠﻎ
ً

أﺣﻳﺎﻧﺎ أﺧرى أﺳﺑوﻋﻳن ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ )ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺄن اﻟﺑﻧوك ﻋﺎدةً ﻣﺎ
و ً
ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻓﻲ ﻏﺿون  ١٠أﻳﺎم(.

.٢٢٤

ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻳﺟب ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗﺟﻣﻳد دون ﺗﺄﺧﻳر ،ﻋﻠﻰ أﻓﺿﻝ ﺣﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻏﺿون ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌد ﺗﻌﻳﻳن

وﺗﺣدﻳد ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟﻘﺎﻋدة وطﺎﻟﺑﺎن .إﻻ أن اﻹﺟراء اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟم ﻳﻛن
ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب.
.٢٢٥

أﻳﺿﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺗﺟﻣﻳد ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق ،ﻛﺎن
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ً

أﻣر ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .ﻟﻛن ،ﻳﺑدو أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟم ﻳﻛن ﻟدﻳﻪ اﻟﺳﻧد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼزم ﻟﻔرض ﻣﺛﻝ
ﻳﺳﺗوﺟب ًا

ﻫذا اﻹﺟراء .وﻗد أﻛد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﻳﺗم إﺳﻧﺎد إﺟراءات اﻟﺗﺟﻣﻳد إﻟﻰ ﺣﻘﻳﻘﺔ أن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﺑدأ
اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ٕواﺳﻧﺎدﻫﺎ ﻛذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗزام اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.٢٢٦

ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﻌظم ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس
ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،ﻟم ﻳﻛن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق ً

اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻌد إدﺧﺎﻝ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟدﻳدة ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺧطوة إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻸﻣﺎم .ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﻳم ،ﻓﺈن ﻟﻌﻣﺎن اﻟرﻳﺎدة
اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗوزﻳﻊ ﻗواﺋم ذات ﺻﻠﺔ ،ﺣﻳث ﻳرﺟﻊ ﺗﺎرﻳﺧﻪ إﻟﻰ  ١أﻛﺗوﺑر ﻋﺎم  .٢٠٠١وﺑﻣوﺟب ﻫذا
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق ،ﻟم ﻳﺗم ﺗﺟﻣﻳد أي ﺣﺳﺎﺑﺎت أو ﺗﺳوﻳﺔ أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻸﺷﺧﺎص واﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻷﻣم
ﻧظر ﻟﻌدم وﺟود أي ﺣﺳﺎﺑﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻺرﻫﺎﺑﻳﻳن
اﻟﻣﺗﺣدة طﺑﻘًﺎ ﻟﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ،١٢٦٧وذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺎتً ،ا
ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ.

اﻟﻧظﺎم ﻣﻧذ  ٢٨ﻳوﻧﻳو  - ٢٠١٠ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
.٢٢٧

ﻣﻊ ﺳن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ  ٢٨ﻳوﻧﻳو  ،٢٠١٠ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة  ١٧ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻗرار

ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ .ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ١٢٦٧
أي ﻣن ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟب ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺗﺻﺎص
أﻳﺿﺎ ﻣﻊ ٍ
واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ ﻓﺣﺳب ،ﺑﻝ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ً

اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراء اﻟﺗﺟﻣﻳد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘواﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أو إﺣدى اﻟﻠﺟﺎن
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ .ﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن إﺷﺎرة ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ) ١٣٧٣ﺣﻳث إن ﻗرار
ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٣٧٣ﻏﻳر ﻣرﻓق ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻣﺔ(.

٦٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗطﺎﻟب اﻟﻣﺎدة  ١٧ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗوزﻳﻊ اﻟﻘواﺋم

.٢٢٨

اﻟﻣوﺣدة اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺟﻣﻳد أﻣواﻝ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﻘواﺋم ﻋﻠﻰ ٍ
ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢٕ .واذا ﻛﺎن ﻟدى
أي ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ
ٍ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟﻘواﺋم ،ﻓﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور إﺑﻼغ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﺟﻣﻳد وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺿواﺑط واﻹﺟراءات
اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة.
ﺗوﻗﻌﺎ ﻹدﺧﺎﻝ ﻻﺋﺣﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺟدﻳدة ،ﻟﻛن ﺗﺗم اﻹﺷﺎرة ﺑﺷﻛﻝ ﻣؤﻗت
ﺗم ﺗﺿﻣﻳن ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻹﺟراءات ً

.٢٢٩

إﻟﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة )طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﺗﺗم ﺑﻌد ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ااﻟواردة وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ( .ﻟﻛن ،ﻻ ﺗﺣﺗوي اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة  ١٧ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻵن ﺑﺗوزﻳﻊ اﻟﺗﺣدﻳﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن
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رﻗم  ،١٢٦٧ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘت ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻗواﺋم ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق،
ﻋﻠﻰ ٍ
ﻛﻝ ﻣن و ازرة اﻟﻌدﻝ وﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وو ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وو ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
)اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري( وو ازرة اﻹﺳﻛﺎن )ﺳﺟﻝ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت( .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈرﺳﺎﻝ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺧﻼﻝ أﺳﺑوﻋﻳن ،ﻹﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ .وﻗد ﺗم ﺗﻘدﻳم ﻋﻳﻧﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣراﺳﻼت إﻟﻰ اﻟﻣﻘﻳﱢﻣﻳن .ﺗﻌﺗزم اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻘرﻳب اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳﺛﺎت ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧ﻣﺑﺎﺷرةً
ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺗﺄﺧﻳر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن طوﻝ اﻟﻔﺗرة ﺑﻳن إﺻدار ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﻳﺛﺎت واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن و ازرة
ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟوﻳب ذات اﻟﺻﻠﺔ ً

اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم :١٢٦٧
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اﻟﺗﺟﻣﻳد :ﺗﺷﻳر اﻟﻣﺎدة  ١٧إﻟﻰ إﺟراءات اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﻗد ﺗم ﺑﻌد إﺻدار ﻫذﻩ
اﻣﻳﺎ ،ﻟﻛن إﺑﻼغ ﻣﻛﺗب
اﻹﺟراءات ﻓﻲ وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻻ ﻳﻌد اﻟﺗﺟﻣﻳد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ إﻟز ً
اﻣﻳﺎ.
اﻻدﻋﺎء ﻫو ﻣﺎ ﻳﻌد إﻟز ً

 ﺑدون إﺧطﺎر ﻣﺳﺑق :ﻟم ﻳﺗطرق ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ.
 ﺑدون ﺗﺄﺧﻳر )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻬﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ( :ﺗم ﺳن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ٢٨
ﻳوﻧﻳو  ،٢٠١٠ﻓﻲ ﺣﻳن أن أﺣدث ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻓﻲ وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻛﺎن ﻗد ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻣن ِﻗﺑﻝ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم  ١٢٦٧ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٥ﻳوﻧﻳو  .٢٠١٠وﻟم ﻳﻛن ﻟدى ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أي ﻋﻠم ﺑﺄﻳﺔ ﻗواﺋم
ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻟﻠﺗو.

٦٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ﺑدون ﺗﺄﺧﻳر )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة( :ﻳﺷﺗرط اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻘط إﺑﻼغ
ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻝ ،أﻣﺎ اﻟﺗﺟﻣﻳد ﻓﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺧطوة ﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.

ﻗواﻧﻳن ٕواﺟراءات اﻟﺗﺟﻣﻳد وﻓﻘًﺎ ﻟﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ) ١٣٧٣ﻣﻌﻳﺎر (٢-٣
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ﻻ ﻳوﺟد ﻟدى ُﻋﻣﺎن ﻗواﻧﻳن ٕواﺟراءات ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  .١٣٧٣وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﺟرﻳم ﺗﻣوﻳﻝ

اﻹرﻫﺎب )راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ٢-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر( ٕواﺟراءات اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ )راﺟﻊ اﻷﻗﺳﺎم  ٢-٦إﻟﻰ  ٤-٦ﻣن ﻫذا

اﻟﺗﻘرﻳر( ﻗد ﺗم اﻗﺗراﺣﻬﺎ ﻣن ِﻗﺑﻝ ُﻋﻣﺎن ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﻧوات ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳذ ﻗ ارر ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ،١٣٧٣ﻓﺈن ًأﻳﺎ
أﻳﺿﺎ .ﻟم ﺗﻘم ُﻋﻣﺎن ﺑﺗﺣدﻳد أي ﺷﺧص
ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٣٧٣واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ً
ﻣﻧﻬﺎ ﻟن ﻳﻛون ً

إرﻫﺎﺑﻲ أو ﻣﻧظﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ ،أو ﺗﺟﻣﻳد أي أﺻوﻝ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم .١٣٧٣

 .٢٣٣اﻟﺗﻘﻰ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،واﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺧدم ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺑراﻣﺞ ﻓﺣص ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺗﻘوم
ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﻟﺗﺣري ﻋن اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣددة وﻓﺣﺻﻬﺎ )ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻣن ِﻗﺑﻝ ﻣﺎﻟك ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ( .وﻗد أدرك ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋدم
ﺗﻧﻔﻳذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٣٧٣ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،إﻻ أﻧﻪ ﺗﺳﺎءﻝ ﻋن طﺑﻳﻌﺔ اﻹﺟراء اﻟذي ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺗﺧذﻩ اﻟﺑﻧوك
ٍ
ﻋﻧدﺋذ ،أﺷﺎرت اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻟدﻳﻬﺎ أي ﺗﺻور
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف ﺣﺳﺎب أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت.
واﺿﺢ ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﻳث إن ﻫذا ﻟم ﻳﺣدث ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،وردت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﻠﺗﻣس اﻟﻣﺷورة ﻣن
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ إزاء ذﻟك.

ﻗواﻧﻳن ٕواﺟراءات ﻓﺣص وﺗﻔﻌﻳﻝ آﻟﻳﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻝ اﻷﺧرى )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-٣
 .٢٣٤ﻻ ﻳوﺟد ﻟدى ُﻋﻣﺎن ﻗواﻧﻳن ٕواﺟراءات ﻟﻔﺣص وﺗﻔﻌﻳﻝ آﻟﻳﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻝ اﻷﺧرى ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻣﺳﺎﻋدة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎد )راﺟﻊ اﻷﻗﺳﺎم  ٢-٦إﻟﻰ  ٤-٦ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر( ،واﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﻏﻳر ٍ
ﻛﺎف ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن
رﻗم  ١٣٧٣أو اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
ﻧطﺎق اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت  /اﻷﻣواﻝ اﻟواﺟب ﺗﺟﻣﻳدﻫﺎ )ﻣﻌﻳﺎر .( III.4

اﻟﻧظﺎم ﻗﺑﻝ  ٢٨ﻳوﻧﻳو  – ٢٠١٠اﺳﺗﻧﺎد ﺗﻌﻣﻳﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧ﻓﻘط ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﻳن أﻋﻼﻩ ،وﻗﺑﻝ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ،ﻓﺈن ﺗﺟﻣﻳد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟم ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﺣد ﺗﺟﻣﻳد ﻛﻝ اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﻬﺎ
اﻟﻘرار ،ﺑﻝ إﻟﻰ طﻠب إﺑﻼغ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،اﻟذي ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺣددة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗم ﺗوزﻳﻊ اﻟﻘواﺋم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺳﺟﻼت اﻷﺻوﻝ )ﻣﺛﻝ ﺳﺟﻼت
اﻷراﺿﻲ واﻟﻣرﻛﺑﺎت وﺳﺟﻝ اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻷﺣد اﻷﻓراد أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن( .ﻟذﻟك ،ﻓﺈن

٦٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻋﻣﻠﻳﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺطﺎر اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻌرﻳف اﻷﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى
ﺗداﺑﻳر اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﺟري ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ً

اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺳﻳرﻳﺔ ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.

اﻟﻧظﺎم ﻣﻧذ  ٢٨ﻳوﻧﻳو  - ٢٠١٠ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
.٢٣٦

ﺑﻌد إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ،ﻓﺈن اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻣواﻝ

وﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،١ﻣﻘﺗرًﻧﺎ ﺑﺳﻠطﺔ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﻳر اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ

اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﻳن  ٢٠و ،٢٢ﻗد ﻏطﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻳﺎر ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
أﻳﺿﺎ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم إﺻدار أﻣر
ذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ زاﻝ ﻻ ﺗوﺟد آﻟﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳد ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ،وﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ً

اﻟﺗﺟﻣﻳد وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻌد ،ﺑﻝ ﺳﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة.
أﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗواﺻﻝ )اﻟﻣﻌﻳﺎر ( III.5
.٢٣٧

راﺟﻊ ﻣﺎ ذﻛر أﻋﻼﻩ ﻋن وﺻف أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺑﻠﻳﻎ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

اﻟﺳﺎﺑق وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ .ﺗم ﺗوزﻳﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺣدﺛﺔ ،ﻟﻛن ﻟم ﻳﺗم ذﻟك
ﺑدون ﺗﺄﺧﻳر وﻟم ﻳﺗم ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
.٢٣٨

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ،١٣٧٣ﻻ ﻳﺗم إﺑﻼغ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗرى و ازرة

اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ أﻧﻪ ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٣٧٣ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣن
اﻟدوﻝ اﻷﺧرى .ﻏﻳر أن ﻫذا ﻻ ﻳﻌﻛس ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ اﻟﺟﻬود اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺑذﻟﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم .١٣٧٣

اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٦-٣
.٢٣٩

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ،١٢٦٧ﻓﺈن اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ أرﺳﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك

وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺗﻘدم إرﺷﺎدات ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ.
.٢٤٠

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص أو اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺑﺣوزﺗﻬﺎ أﻣواﻝ أو أﺻوﻝ أﺧرى ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﺟب

إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻣﻳد وﻓﻘًﺎ ﻟﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ،١٢٦٧ﻻ ﻳوﺟد آﻟﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳد ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ
إرﺷﺎدات ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣوز أﻣواﻻً أو أﺻوﻻً أﺧرى ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ.
.٢٤١

ﻟم ﻳﺗم إﺻدار أﻳﺔ إرﺷﺎدات ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم إﺻدار اﻟﻼﺋﺣﺔ

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات.
.٢٤٢

ﻻ ﺗوﺟد آﻟﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳد ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  .١٣٧٣وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ إرﺷﺎدات ﻷي

ﺷﺧص أو ﻛﻳﺎن.
٦٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

إﺟراءات رﻓﻊ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﻳد ﻣن اﻟﻘواﺋم )ﻣﻌﻳﺎر (٧-٣
.٢٤٣

ﻻ ﻳوﺟد إﺟراء ﻣﺣدد ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ طﻠﺑﺎت اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘواﺋم ٕواﻟﻐﺎء ﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم رﻓﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻘواﺋم ،ﻏﻳر أﻧﻪ ﻣن اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻗد أﻣدت ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم
ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﻧﺷور ﻛﺎن ﻗد ﺗم إﺻدارﻩ ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر  ٢٠٠٢ﻳﺷﻳر ﻓﻳﻪ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص إﻟﻰ ﺣذف

أﺣد اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧وﺿرورة ﻣﻧﺣﻪ ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺷﻛﻝ طﺑﻳﻌﻲ ﻣن
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻣرة أﺧرى .وﻫﻧﺎك ﺧطﺎﺑﺎت أﺧرى ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺧطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗم ﺣذف أي
ﺷﺧص ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،وذﻟك ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء اﻟﻔوري واﻟﻼزم إزاء ﻫذا اﻟﺷﺧص.
.٢٤٤

ﻣﻊ ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗم ﺗوﺿﻳﺢ (١ :ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم ﻟطﻠب اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘواﺋم أو إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺟﻣﻳد،

و (٢طﺑﻳﻌﺔ اﻹﺟراء اﻟذي ﺳﺗﺗﺧذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟطﻠﺑﺎت ،و (٣اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺑت ﻓﻲ
ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت.

إﺟراءات إﻟﻐﺎء ﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺟﻣدة )ﻣﻌﻳﺎر (٨-٣
.٢٤٥

ﻻ ﺗوﺟد إﺟراءات ﻣﺣددة ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗﺟﻣﻳد ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ،ﻟﻸﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص أو

اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت دون ﻗﺻد ﺑﺈﺣدى آﻟﻳﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد ﺣﺎﻝ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻫذﻩ اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت ﻟم ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ .إﻻ
أﻧﻪ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﺳﻧﺔ اﻟﻧﻳﺔ ﻣﻧذ وﺿﻊ ﻗﺎﻧون
أﻳﺿﺎ اﻟﻘﺳم  ٣-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر اﻟذي ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﺳﻧﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )راﺟﻊ ً

اﻟﻧﻳﺔ(.

إﺟراءات اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺟﻣدة )ﻣﻌﻳﺎر (٩-٣
.٢٤٦

ﻟم ﻳﺗم وﺿﻊ إﺟراءات ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺟﻣﻳدﻫﺎ ﺗﻧﻔﻳ ًذا ﻟﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم

 ١٢٦٧واﻟﺗﻲ ﺗﻘررت أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﺳداد أﻧواع ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟرﺳوم واﻟﻣﺻروﻓﺎت ورﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت أو
ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ.

اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ )ﻣﻌﻳﺎر (١٠-٣
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧ﻳﺗﺑﻊ ﻗ اررات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم
 .٢٤٧إن إﺟراء ﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ
ً
١٢٦٧؛ وﻻ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وﻣن ﺛم ﻻ ﻳﻣﻛن ﻣراﺟﻌﺗﻪ ﻣن ِﻗﺑﻝ
ﻣﺣﻛﻣﺔ وطﻧﻳﺔ.

٦٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٢٤٨

ﻻ ﺗوﺟد آﻟﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳد ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  .١٣٧٣وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻟم ﻳﺗم وﺿﻊ إﺟراءات ﻳﻣﻛن ﻣن

ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺷﺧص أو اﻟﻛﻳﺎن اﻟذي ﺗم ﺗﺟﻣﻳد أﻣواﻟﻪ أو أﺻوﻟﻪ اﻷﺧرى اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺟراء ﺑﺣﻳث ﻳﺳﺗوﺟب اﻷﻣر ﻣراﺟﻌﺗﻪ
ﻣن ِﻗﺑﻝ إﺣدى اﻟﻣﺣﺎﻛم.

اﻟﺗﺟﻣﻳد واﻟﺗﺣﻔظ واﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟظروف اﻷﺧرى وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﺳﻧﺔ اﻟﻧﻳﺔ )ﻣﻌﻳﺎر ) (١١-٣ﻣﻌﻳﺎر(١٢-٣
.٢٤٩

ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﺗﺟﻣﻳد أﻣواﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن وﺿﺑطﻬﺎ
راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ٣-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر اﻟذي ﻳﻘدم
ً
ﻋرﺿﺎ ً

وﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ .ﻟﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﻟﺗزام )ﻣﻌﻳﺎر(١٣-٣
.٢٥٠

ﻗﺑﻝ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ،ﻟم ﺗﻛن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗطﺑق أﻳﺔ آﻟﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ

ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺟﻣﻳد اﻷﺻوﻝ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻟم ﺗﺿﻊ ﺗداﺑﻳر ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذﻩ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ.
.٢٥١

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر واﻟﺗﻣوﻳﻝ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ

ﺳﻠطﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻗﺎم ﻗﺳم اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻓﺣص ﻋﺷواﺋﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻔﺗﻳش

اﻟدوري ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام ﻫذﻩ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻟﻘواﻋد واﻟﻠواﺋﺢ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺈﻧﻔﺎذ ﻗ اررات اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻗم  .١٢٦٧وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ،ﻳﺟوز ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت )راﺟﻊ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗوﺻﻳﺔ  ١٧ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ١٠-٣ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر(.
.٢٥٢

ﺑﺻدور ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗم اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ ﻣن ِﻗﺑﻝ

اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) .(١وﻹﻟﻘﺎء ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ،
راﺟﻊ اﻟﻘﺳم ) ١٠-٣اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( واﻟﻘﺳم ) ٣-٤اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة( واﻟﻘﺳم ) ٣-٥اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر
اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ( .ﻟﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم ﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.

اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ )ﻣﻌﻳﺎر ١٤-٣وﻣﻌﻳﺎر(١٥-٣
.٢٥٣

ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ ورﻗﺔ أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )واﻟﺗﻲ

ﺗﻌد ﻏﻳر ﻣﻠزﻣﺔ( ٕواﺟراءات اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺟﻣﻳدﻫﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  .١٣٧٣ﻏﻳر أﻧﻪ
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺿرورة ﻟوﺟود ﻧظﺎم ﻟﻣﻧﺢ ﺻﻼﺣﻳﺔ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم وﺿﻊ أي ﻧظﺎم ﻟﺗﻧﻔﻳذ
ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٣٧٣ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن.

٦٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻹﺣﺻﺎءات
.٢٥٤

ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻟم ﻳﺗم ﺗﺟﻣﻳد أي أﻣواﻝ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧أو اﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ أو

ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم .١٣٧٣

 ٢-٤-٢اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
.٢٥٥

ﻣن أﺟﻝ اﻻﻟﺗ ازم ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 وﺿﻊ إﺟراءات وﻗواﻧﻳن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧ﺑﺻورة
ﻛﺎﻣﻠﺔ.
 وﺿﻊ إﺟراءات وﻗواﻧﻳن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم .١٣٧٣
 وﺿﻊ إﺟراءات وﻗواﻧﻳن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻔﺣص وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑﻣوﺟب آﻟﻳﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﺻﺎدرة
ﻋن دوﻝ أﺧرى.
 ﺗﻌدﻳﻝ ﺑﺎﻗﻲ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺟرﻳم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 وﺿﻊ أﻧظﻣﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻹﺑﻼغ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور )ودون ﺗﺄﺧﻳر( ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺟﻣﻳد.
 ﺗوﻓﻳر اﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣوزﺗﻬﺎ أﻣواﻝ أو أﺻوﻝ أﺧرى ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ،ﺑﺷﺄن
اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺑﻣوﺟب آﻟﻳﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد.
 وﺿﻊ إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ طﻠﺑﺎت اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘواﺋم ٕواﻟﻐﺎء ﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم رﻓﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻘواﺋم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟدوﻟﻳﺔ.
 وﺿﻊ إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻌﻠﻧﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗﺟﻣﻳد ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ،ﻟﻸﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص
أو اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت دون ﻗﺻد ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻳد.
 وﺿﻊ ﺗداﺑﻳر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺟﻣﻳدﻫﺎ.
 وﺿﻊ إﺟراءات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺷﺧص أو اﻟﻛﻳﺎن اﻟذي ﺗم ﺗﺟﻣﻳد أﻣواﻟﻪ أو أﺻوﻟﻪ اﻷﺧرى اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻫذا
اﻹﺟراء ﺑﻬدف ﻣراﺟﻌﺗﻪ ﻣن ِﻗﺑﻝ إﺣدى اﻟﻣﺣﺎﻛم.

٧٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ) ٣اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ( واﻟﺗوﺻﻳﺔ .١٧

 ٣-٤-٢اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
درﺟﺔ
اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻏﻳر

اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﺣدﻳد درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
 ﻋدم وﺟود إﺟراءات وﻗواﻧﻳن ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ١٣٧٣
 ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌﻣﻳم أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣددﻳن ﻟﻸﻓرﻗﺎء اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑﻬدف ﺗﺟﻣﻳد أﻳﺔ أﻣواﻝ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻬم ،ﻓﺈﻧﻪ ُﻳﻠﺣظ وﺟود ﺛﻐرات ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻋدم وﺟود إﺟراءات ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌظم

اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ١٢٦٧واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ.

٥-٢

وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٢٦

 ١-٥-٢اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٦
ﻧﺑذة
.٢٥٦

ﻟﻘد ﻧص ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٢ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻝ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣرﻳﺎت واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ

اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ ﺗﻘﺎرﻳر اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ )اﻟﺗﻲ
ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻫذا ﻣﻊ

اﻋﺗﺑﺎر ﻣن
ًا
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ واﻟﻣﺣﺎﻣﻳن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة( .وﻟﺿﻣﺎن ﺗﺄﺳﻳس وﺣدة أﻛﺛر اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،ﻓﻘد ﻋﻣدت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن
ﻋﺎم ٢٠٠٤
ً

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ) -ﻟﻌدم ﺧﻠطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﺣدة اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ( ٕواﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻹﺷراف ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك )ﻗرار رﻗم  ٢٠٠٨/١٩ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٣١ﻣﺎرس .(٢٠٠٨
.٢٥٧

ﺑﺻدور ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٨ﻳوﻧﻳو ﻋﺎم  ،٢٢٢٠١٠أﺻﺑﺣت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻘﺎرﻳر اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ٕواﺣﺎﻟﺗﻬﺎ .ﻫذا وﻳوﺟب ﻗﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ إﻧﺷﺎء وﺣدة ﺗﺣرﻳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻹﺷراف
ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك .واﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣﻝ ﻛوﺣدة ﺗﺣرﻳﺎت
وﻧظر ﻟﻘﺻر اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﺑﻳن إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
ًا
ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق.

 ٢٢دﺧﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎذ ﻓﻲ  ٤ﻳوﻟﻳو .٢٠١٠

٧١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٨ﻳوﻧﻳو  ٢٠١٠واﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ )ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﻬر ﻳوﻟﻳو ﻋﺎم  ،(٢٠١٠ﻓﻘد ﺗم ﻓﻲ
أﻳﺿﺎ ﻣراﻋﺎة اﻟدور اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗؤدﻳﻪ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑق.
اﻟﺗﻘﻳﻳم ً
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺑﻼﻏﺎت ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ )ﻣﻌﻳﺎر (١-٢٦

.٢٥٨

ﻧص ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق )اﻟﻣﺎدة  (٩ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أي أﺣﻛﺎم ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳرﻳﺔ

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﺑﻼغ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻐﺳﻝ أﻣواﻝ .ﻫذا وﻛﺎن ﻻ ﺑد أن ﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﺑﻼﻏﺎت ﻋن

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻛﺎن ﻳﻣﻛن ﻟﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء
اﻟﻌﺎم أن ﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،واﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ،ﺗﻘدﻳم أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .وﻛﺎن ﻳﺗﻌﻳن ﺗﻘدﻳم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
اﻷﺧرى .وﻗد ﺻرح ﻛ ٌﻝ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌدم ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﻣﺎ ﻷي ﺑﻼﻏﺎت ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﻝ اﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﻏراض اﻟﺑﺣث واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ.
.٢٥٩

إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق ،ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  ٦ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺎﻝ

ﺗﻠﻘﻲ أي ﺑﻼغ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣن ﻣوظف اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ اﺗﺧﺎذ

اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻷدﻟﺔ واﻟﺗﺣري ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﻼغ .وﻛﺎن ﻳﺷﻣﻝ ذﻟك اﻟﺗﺣري ﻋن اﻟوﺿﻊ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ،وﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋدات ﻣﺣﻝ اﻟﺑﻼغ .وﻗد ﻛﺎن
ﻣﺳﻣوﺣﺎ ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ
ً
ﺑﺟﻣﻊ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳواء داﺧﻝ اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.

.٢٦٠

وﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣواد  ،(١١-٦ﺑﺎﺗت ﻣﻬﺎم وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺗﺣدﻳدا وﺷﻣوﻟﻳﺔ .ﺗﺧﺗص وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺑﻼﻏﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى
وواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ وﺣﻘوﻗﻬﺎ وﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ أﻛﺛر
ً

ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
)ﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ( ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺗﺣﺻﻼت ﺟرﻳﻣﺔ أو ﻳﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ ﺻﻠﺗﻬﺎ أو ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻹرﻫﺎب

أو ﺑﺟرﻳﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ﺑﻣﻧظﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺟراء ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.
وﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺣﺎﻟﻲ ،وﺣدﻫﺎ وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﺑﻼﻏﺎت :ﻟم ﻳﻌد
ﻣطﻠوﺑﺎً إرﺳﺎﻝ ﻧﺳﺦ ﻋن اﻟﺑﻼﻏﺎت إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ.
.٢٦١

ﺗﺧﺗص وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺈﺟراء أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗﺣري ﻟﻣﺎ ﻳرد إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﺑﻼﻏﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﺑﺷﺄن

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .وﻳﺟوز ﻟﻬﺎ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻼﻏﺎت إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ،ﻓﻲ أي وﻗت أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣري ،ﺑﺗﺟﻣﻳد
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣدة ﺗﺻﻝ إﻟﻰ  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ )ﻳﺟوز ﻟﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﻣدﻳدﻫﺎ ﻟﻌﺷرة أﻳﺎم( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﺣدوث ﺟرﻳﻣﺔ.
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

وﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة ﺗزوﻳد ﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗﺣري )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣواد ٨
إﻟﻰ .(١٠
.٢٦٢

ﻓﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋرض ﻟﻌدد اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺗﻬﺎ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﻘدﻣﺎ
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم  .٢٠٠٢ﻓﻣﻧذ ذﻟك اﻟﻌﺎم ،ﺗﻠﻘت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ً ٢٣١
ﺑﻼﻏﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﻘرب ﻣن  %٩٨ﻣﻧﻬﺎ ً
ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ،ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻼغ واﺣد ﻗدﻣﻪ وﻛﻳﻝ ﻋﻘﺎري ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠١٠

اﻟﺟدوﻝ  - ٧ﺑﻼﻏﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺗﻬﺎ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم  ٢٠٠٢إﻟﻰ  ١٤ﻳوﻟﻳو
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٢٣١

ﻋﻧد ﺗﻠﻘﻲ أي ﺑﻼغ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ،ﺗﺗوﻟﻰ وﺣد اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ
اﻟﺑﻼغ ،واﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ اﻟﻣدﻳر ﺣوﻝ اﻟﺑﻼغ ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ
ﺗﺗطﻠب وﺿﻊ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ اﻟﺑﻼغ ﻓﻲ ﺻدارة اﻷوﻟوﻳﺎت .ﺑﻌد ذﻟك ،ﺗﻘوم وﺣدة اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣري
ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻼﻏﺎت .وأﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣري ﻋن اﻟﺑﻼﻏﺎت ،ﺗﻘوم وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻘراﺋن ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى ،ﻣﺛﻝ ﻗواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﻗواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺣﻛوﻣﻳﺔ أﺧرى .ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﺳوف
ﺗطﻠب وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ وﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﺗﻘوم اﻟوﺣد ﺑﺗﻘﻳﻳم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷﺑﻬﺔ ﻣﺑررة .وﻗد اﺳﺗﻐرق ﻫذا اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻋدة ﺷﻬور
ورﺑﻣﺎ ﻳﻣﺗد إﻟﻰ ﺳﻧوات .وﺣﺎﻝ ﺗﺄﻛد وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن أن اﻟﺑﻼغ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎ ،ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻣﻔﺻﻝ
إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗؤﻳد ذﻟك.
.٢٦٣

أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ أن طوﻝ ﻣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدة أﺳﺑﺎب .ﻓﻔﻲ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ )ﺑﻠﻎ

ﺧﻣس ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻓﻲ وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ( ،ﻛﺎﻧت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗد طﻠﺑت ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

٧٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ٕواﺧطﺎرﻫﺎ ﺑﺄي ﺗطورات .وﻣن ﺑﻳن اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  (١وﺟود ﺻﻼت ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت أﺧرى ﺗم
ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻓﻲ دوﻝ أﺧرى ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗﻠزم اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟوﻗت ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ؛ و (٢ﺗﻧﻔﻳذ طﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رﻓض اﻟﺗﻌﺎون
ﻣن ِﻗﺑﻝ ﺑﻌض اﻟدوﻝ ;(٢٣و (٣ﻋدم ﺗوﻓر اﻷدﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻹﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑدﺋﻲ؛ و (٤وﺟود اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻬم ﺧﺎرج اﻟﺳﻠطﻧﺔ )ﻣﻣﺎ
ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗﺣري(.

اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ اﻹﺑﻼغ )ﻣﻌﻳﺎر(٢-٢٦
.٢٦٤

طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ١٣ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ،ﻳﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺿم،

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ اﻟﺣﺻر ،اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻹرﺷﺎدات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛوﺳﺎﺋﻝ ﻟﻠﺗدرﻳب ،وﻳﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛذﻟك ﻣﺳﺎﻋدة
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻳب واﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺧر اﻟﺗطورات ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .وﻋﻠﻰ ٍ
ﺣد ﺳواء ،ﻳوﺟد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺣﻛم ﻣﻣﺎﺛﻝ )اﻟﻣﺎدة (١١
ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺟواز إﺻدار وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
.٢٦٥

أﺻدرت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳﺑﻌﺔ أﻧواع ﻣن ﻧﻣﺎذج اﻹﺑﻼغ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ

اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ :اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟﺻﺎﺋﻐون وﺗﺟﺎر
اﻟﻣﺟوﻫرات واﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳون .ﻏﻳر أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم إﺻدار أﻳﺔ إﺟراءات أو إرﺷﺎدات ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ .وﺗم
إﺻدار دﻟﻳﻝ اﻹﺑﻼغ ﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻓﻲ  ٢٨أﻏﺳطس  .٢٠١٠وﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ﻧﺳﺧﺎً ﻋن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻧﻣﺎذج اﻹﺑﻼغ وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات .ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ،ﺗﻘدم وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎت
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ،اﻹرﺷﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﻗت اﻟذي ﻳﺟب ﺗﻘدﻳم اﻟﺑﻼغ ﻓﻳﻪ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻹﺑﻼغً ،
اﻟواﺟب إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼغ.

.٢٦٦

ﺑﻣﺟرد ﺗﻠﻘﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻷﺣد اﻟﺑﻼﻏﺎت ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗرﺳﻝ إﻳﺻﺎﻝ اﺳﺗﻼم إﻟﻰ ﺟﻬﺔ

ﻋﻠﻣﺎ
اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .وﻓﻘﺎً ﻟﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ ،ﺗواظب وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺗظم ﻋﻠﻰ إﺣﺎطﺔ ﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ ً
ﺑﺎﻟﺗﺣرﻳﺎت .وﺣﺎﻝ اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﺗﺣرﻳﺎت ،ﺗرﺳﻝ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ أﺳﻔر

ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣري .وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك:
ﻧﻣوذج اﺳﺗﻣﺎرة اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺑﻼغ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺑﻼغ

ﺟﻬﺔ اﻹﺑﻼغ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬم

ﺑﻧك X

 ٢٩ﻳﻧﺎﻳر ٢٠٠٨

ﺷﺧﺻﺎن

 إﻳداﻋﺎت ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء -ﻗﻳﺎم اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺗﺣوﻳﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﻳرة ﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت

 ٣،٦٩٩،٦٢٩﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ

 ٢٣أﻣدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﻧﻣﺎذج ﻟﻠطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟدوﻝ أﺧرى وﺣﺎﻻت اﻟرﻓض ﻟﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون أو ﺑﺣﻛم اﻟواﻗﻊ.

٧٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﻧﻣوذج اﺳﺗﻣﺎرة اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺑﻼغ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ
اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ِﻗﺑﻝ وﺣدة

 -ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ وﺑﻐﺎء وﺑﻳﻊ ﻣﺷروﺑﺎت ﻛﺣوﻟﻳﺔ.

اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﺗﺣري واﻟﺗﺣﻘﻳق

 -ﺗﻣت ﺗﺑرﺋﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬم ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.

واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ(

اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﻣﻌﻳﺎر (٣-٢٦

.٢٦٧

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٨ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أن ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب

وﻣراﺟﻌﺔ أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺑﻳﺎﻧﺎت أو ﻣﺳﺗﻧدات ﺿرورﻳﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .وﺗﺗﻣﺗﻊ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣق
اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻗواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ واﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري وﺑﻳﺎﻧﺎت ﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟو ازرات ،ﻣﺛﻝ

و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وو ازرة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﺑﻠدﻳﺎت .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺗﺗﻣﺗﻊ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣق اﻻطﻼع
ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﺷرﻛﺎت( ﻋﺑر

اﻹﻧﺗرﻧت .وﺗﺿم ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ )ﻣﺛﻝ اﻟﻌﻧوان وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺻدر
ﺗﺣدﻳدا ،ﺗﻣﻧﺢ ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ
اﻟدﺧﻝ واﻟﺳﺟﻼت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ( ﻋن ﻛﻝ ﻣواطن ﻣﻘﻳم ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺛر
ً
ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن ﺟوازات اﻟﺳﻔر واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣرورﻳﺔ؛ ﻧظﺎم
رﺧص اﻟﻘﻳﺎدة؛ ﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت؛ ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣرﻛﺑﺎت؛ ﻧظﺎم إﻧذار اﻷﺷﺧﺎص؛ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ؛ اﻟﻘﺳم
اﻟﺧﺎص )اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳرﻳﺔ(؛ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ،اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣدﻧﻳﺔ ،اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﻌﺎم ،اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء .ﻓﻲ ﺣﻳن
ﻳﺗم طﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى ﻋن طرﻳق اﻟﺧطﺎﺑﺎت أو اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻬﺎﺗف ﻋﻧد اﻟﺿرورة،
واﻟذي ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﻳﻌﻘﺑﻪ إرﺳﺎﻝ ﺧطﺎب.

طﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ )ﻣﻌﻳﺎر (٤-٢٦
.٢٦٨

ﻟم ﻳﻛن ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق ،ﺻﻼﺣﻳﺔ طﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ

ﻣن ﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ .ﺑﻝ ﻛﺎن ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻫو اﻟوﺣﻳد اﻟﺟﺎﺋز ﻟﻪ طﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .وﻛﺎن ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻷﺧرى )اﻟﻣﺎدة  ٩ﻣن ﻗﺎﻧون
وﻛﺛﻳر ﻣﺎ أﺷﺎر ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ.ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك،
ًا
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق(.

ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق ،ﻛﺎن ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻳرﺳﻝ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم طﻠب ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻳﻠﺗﻣس ﻓﻳﻪ ﻣن ﻫذﻩ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﺷﺧص ﻣﻌﻳن ﺣﺳﺎب ﺑﻬﺎ أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻌروﻓًﺎ ﻟدﻳﻬﺎ ﻷي ﺳﺑب آﺧر .ﻣن ﻣﻧطﻠق ﻣﺎ أدرﻛﻪ
ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ،ﻓﺈن ﻫذا أﺷﺑﻪ ﺑرﺣﻠﺔ ﺻﻳد ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻳن ﺗوﺟد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﺗﺣرى ﻋﻧﻪ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﻳﺗم إرﺳﺎﻝ اﻟطﻠﺑﺎت ﺑﻣﻌظﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ .ﻳﺟري وﺻف ﺻﻼﺣﻳﺎت أﺧرى
ﻟﻣﻛﺗب اﻷدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻘﺳم .١-٦-٢

٧٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺟدوﻝ  - ٨ﻋدد اﻟطﻠﺑﺎت )ﻟﻣزﻳد( ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
اﻟوﻛﺎﻻت  -اﻟﻬﻳﺋﺎت

.٢٦٩

ﻋدد اﻟطﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

اﻟوﻛﺎﻻت اﻷﻣﻧﻳﺔ )وﺗﺷﻣﻝ ﻗواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ(

١٥٠

٣٠٨

٢٨٢

اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ

٢٢

٥٨

١٣٤

اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص

١٤

٢٩

٣٩

اﻟﻣﺟﻣوع

١٨٧

٣٩٥

٤٥٥

طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٨ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﺈن ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب

وﻣراﺟﻌﺔ أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺑﻳﺎﻧﺎت أو ﻣﺳﺗﻧدات ﺿرورﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .ﻟﻛن ﻟﻳس ﻣﻌروﻓًﺎ
داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺟﻳب ﻟﻠطﻠﺑﺎت اﻟواردة
إﻟﻰ أي ﻣدى ﺗﻣت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﺣق ﺣﺗﻰ اﻵن .ﺻرﺣت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺑﻼغ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ً
ﻣن ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ أو وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.

إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻼﻏﺎت وﺗوﺟﻳﻬﻬﺎ )ﻣﻌﻳﺎر(٥-٢٦
.٢٧٠

ﺗﺳﻌﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻳس ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة وﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗطوﻳر

اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﻊ
اﻟﺳطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة  .(٧طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٦ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
اﻟﺻﺎدرة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺧوﻝ ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻼﻏﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود
دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻐﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺗﻘدﻳم طﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺗﻠﺗﻣس ﻓﻳﻪ ﻣن ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻧظر ﻓﻲ وﻗف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
.٢٧١

أﻣﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﻳﺧوﻝ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﺑﻼغ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ

ﻳﺳﻔر ﻋﻧﻪ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗﺣري ﻋﻧد وﺟود دﻻﺋﻝ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب أو أﻳﺔ ﺟرﻳﻣﺔ أﺧرى )اﻟﻣﺎدة
 .(٨وﺗﻘوم وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻣﻔﺻﻝ ﻋن اﻟﺑﻼغ واﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،ﻣرﻓق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات
اﻟﺗﻲ ﺗؤﻳد ذﻟك .ﻫذا وﻗد أﺷﺎر ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺗم اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ أو

وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ أدﻟﺔ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗراﺋن وﺳﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻹﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ.

اﻹﺣﺻﺎءات
.٢٧٢

ﺑﻼﻏﺎ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ،أي ﺣواﻟﻲ  %١٢ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻓﻲ وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻛﺎن ﻗد ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺔ ً ٢٨

اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺷروع وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺳﻠﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺑﻼﻏﺎت ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣﻧذ

ﻋﺎم  ،٢٠٠٢ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺔ أوﻝ ﺑﻼغ ﻓﻲ أﻏﺳطس  .٢٠٠٧وﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  ،٢٠٠٩-٢٠٠٧ﻟم ﺗﺗم إﺣﺎﻟﺔ ﺳوى  ٨ﺑﻼﻏﺎت

٧٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺑﻼﻏﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ،
ﺑﻼﻏﺎ اﻷﺧرى ﻓﻘد ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٠وﻣن ﺑﻳن اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﻌﺷرﻳن ً
ﻓﻘط ،أﻣﺎ اﻟﻌﺷرون ً

ﺑﻼﻏﺎ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٩وﺑﻼغ واﺣد ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٠ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻣت
١٩
ً

إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :ﺑﻼغ واﺣد ﻓﻲ  ،٢٠٠٥و ٢ﻓﻲ  ،٢٠٠٧و ٥ﻓﻲ  .٢٠٠٨وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟوارد
أدﻧﺎﻩ ،ﻓﻲ ﺣواﻟﻲ ﻧﺻف اﻟﺣﺎﻻت ،ﻓﻘد اﺳﺗﻐرق اﻷﻣر ﺳﺗﺔ أﺷﻬر أو أﻛﺛر ﺣﺗﻰ ﺗﺗم إﺣﺎﻟﺔ أﺣد اﻟﺑﻼﻏﺎت ،ﻣﻣﺎ ﻳﺛﻳر
اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣوﻝ ﻣدى ﻓﺎﺋدة اﻟﺑﻼغ طواﻝ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة .وﻧظ اًر ﻟواﻗﻊ أن اﻟوﺣد ﻗد أﺷﺎرت أن ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻳﺗﺿﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن
ﻗواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ،ﻓﻣن ﻏﻳر اﻟواﺿﺢ ﻟﻣﺎذا ﻳﺳﺗﻐرق اﻷﻣر
ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟطوﻳﻠﺔ .وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ ،ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺎت ﻗد أﺷﺎرت إﻟﻰ ﺑﻌض اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻝ ﻫذا اﻟﺗﺄﺧﻳر ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺑﻼﻏﺎت .ﻓﻬذﻩ اﻟﺷروﺣﺎت ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻣﻌﻧﻳﺎً أو ﺣﻳث ﺗﺻﺑﺢ اﻟوﺣدة ﻻﺣﻘﺎً ﻋﻠﻰ

دراﻳﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺟوﻫرﻳﺔ .إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌزز اﻹﻓﺎدة ﻣن ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻐرق أﺷﻬر ﻋدﻳدة ﻗﺑﻝ
إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ.
اﻟﺟدوﻝ  - ٩ﻋرض ﻋﺎم ﻟﻠﺑﻼﻏﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ
ﺷﻬر -
ﺳﻧﺔ
اﻹﺑﻼغ

ﺷﻬر/ﺳﻧﺔ

اﻟﺟراﺋم

اﻹﺣﺎﻟﺔ

اﻹﺟراء اﻟﻣﺗﺧذ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

٢٠٠٥ -٩

٢٠٠٧-٨

ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك

ﺗم ﺣﻔظ اﻟﺑﻼغ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

٢٠٠٨ -٤

٢٠٠٨-٥

ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،اﺣﺗﻳﺎﻝ ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك

اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

٢٠٠٨ -٢

٢٠٠٨-٨

ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،ﺑﻐﺎء ،ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﻳﺔ

أﺣﻛﺎم اﻟﺑراءة

٢٠٠٩-٣

٢٠٠٩-٣

اﺣﺗﻳﺎﻝ ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟدوﻝ

أﺣﻛﺎم اﻟﺑراءة

٢٠٠٨-٤

٢٠٠٩-٣

اﺣﺗﻳﺎﻝ ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس

اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

٢٠٠٩ -٣

٢٠٠٩-٣

ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،اﺣﺗﻳﺎﻝ ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك

٢٠٠٩ -٥

٢٠٠٩-٨

اﺣﺗﻳﺎﻝ ،ﺧﻳﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك ،ﺗﺣرﻳر ﺷﻳك

٢٠٠٩-١

٢٠٠٩-٩

اﻟﻣﺎﻝ
إداﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،اﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﻋﺷر
ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ  100 000﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ
إداﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ

ﻣزور
ﺧﻳﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ،اﻹﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻼت

إداﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ

ﺑدون ﺗرﺧﻳص
٢٠٠٩-٧

٢٠١٠-١

اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك

اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

٢٠٠٩-٨

٢٠١٠-١

اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك

اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

٢٠٠٩-٣

٢٠١٠-١

اﻹﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺧدرات

اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

٢٠٠٩-٢

٢٠١٠-١

اﺣﺗﻳﺎﻝ ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ،ﺧﻳﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

٢٠٠٧-٣

٢٠١٠-١

ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،اﺣﺗﻳﺎﻝ ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك

اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

-١٠

٢٠١٠-٢

اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

ﺗم ﺣﻔظ اﻟﺑﻼغ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

٢٠٠٩

٧٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﺷﻬر -
ﺳﻧﺔ
اﻹﺑﻼغ
-١٠

ﺷﻬر/ﺳﻧﺔ

اﻟﺟراﺋم

اﻹﺣﺎﻟﺔ
٢٠١٠-٢

اﻹﺟراء اﻟﻣﺗﺧذ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

ﺗم ﺣﻔظ اﻟﺑﻼغ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

٢٠٠٩
-١٠

٢٠١٠-٢

ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،اﺣﺗﻳﺎﻝ ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك

ﺣوﻟت إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

٢٠٠٩
-١٠

٢٠١٠-٢

اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

ﺗم ﺣﻔظ اﻟﺑﻼغ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

٢٠٠٩
-١٠

٢٠١٠-٢

اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

اﻟﻘﺿﻳﺔ رﻫن اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

٢٠٠٩
-١٠

٢٠١٠-٢

اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

ﺗم ﺣﻔظ اﻟﺑﻼغ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

٢٠٠٩
-١٠

٢٠١٠-٢

اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

ﺗم ﺣﻔظ اﻟﺑﻼغ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

٢٠٠٩
-١٠

٢٠١٠-٢

ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻟﻼﺋﺣﺔ ﺗﻧظﻳم اﻻﺗﺻﺎﻻت

ﺑراءة

٢٠٠٩
-١١

٢٠١٠-٢

اﻟﻘﺿﻳﺔ رﻫن اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻝ

٢٠٠٨
-١٠

٢٠١٠-٣

اﻟﻘﺿﻳﺔ رﻫن اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك

٢٠٠٨
٢٠١٠ -١

٢٠١٠-٣

اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ،ﺷﺑﻬﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ

اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

٢٠٠٧-٨

٢٠١٠-٤

اﺣﺗﻳﺎﻝ ،اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻝ

اﻟﻘﺿﻳﺔ رﻫن اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

-١٢

٢٠١٠-٤

اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك

ﺗﻣت إﻋﺎدة اﻟﺑﻼغ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

٢٠٠٩
-١٠

ﻹﺟراء اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﺣرﻳﺎت
٢٠١٠-٥

ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،اﺣﺗﻳﺎﻝ ،ﺗزوﻳر ،ﺧﻳﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻘﺿﻳﺔ رﻫن اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

٢٠٠٩
-١١

٢٠١٠-٥

ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،اﺣﺗﻳﺎﻝ ،ﺗزوﻳر ،ﺧﻳﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻘﺿﻳﺔ رﻫن اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

٢٠٠٩

.٢٧٣

ﺑﻼﻏﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ،أﺳﻔر ﺑﻼغ واﺣد ﻋن
ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ اﻟوارد أﻋﻼﻩ ،ﻓﻣن ﺑﻳن اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ وﻋﺷرﻳن ً

إداﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ وﺣﻛم ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ،ﺑﻳﻧﻣﺎ أﺳﻔر اﺛﻧﺎن ﻋن إداﻧﺎت ﺑﺟراﺋم أﺻﻠﻳﺔ ،وﺻدر
اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺑراءة ﻓﻲ ﺛﻼث ﻗﺿﺎﻳﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗم ﺣﻔظ ﺳت ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ،وﻻ ﻳزاﻝ ﻫﻧﺎك
ﺳت ﻗﺿﺎﻳﺎ رﻫن اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺑﻼغ واﺣد إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻹﺟراء اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﺣرﻳﺎت،
وﻳﺗم اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺳﻊ ﻗﺿﺎﻳﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ )ﺳواء ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أو ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟراءات

٧٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ( .وﺗﺗﻌﻠق اﻹداﻧﺔ ،وﻣﻌظم اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﺧرى ،ﺑﺎﻻﺣﺗﻳﺎﻝ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري/ﻣﺧططﺎت ﺑوﻧزي )اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك( .أﺷﺎرت
اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗﻳد اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛم ،ﻓﻘد ﺗم إﺻدار  ٤أﺣﻛﺎم.
اﺛﻧﻳن ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻘﺎن ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻳﻣﺎ اﻷﺣﻛﺎم اﻷﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ.
.٢٧٤

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌظم اﻟﺑﻼﻏﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٠ﻓﻘد ﺷرﻋت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣؤﺧرا .ﻏﻳر أﻧﻪ ،ﻣن ﺑﻳن  ٥٦ﺗﻘرﻳ اًر اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ) ٢٠١٠ﻟﻐﺎﻳﺔ  ١٤ﻳوﻟﻳو(،
ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ
ً

ﻓﻘد ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة وﻳﺑدو أن اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى ﻻ ﺗزاﻝ ﻗﻳد اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟوﺣدة ،ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗطور اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ اﻟذي ﺣﺻﻝ ﻣﻧذ ﻋﺎم .٢٠٠٩
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ )ﻣﻌﻳﺎر (٦-٢٦

.٢٧٥

ﻳوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ إﻧﺷﺎء وﺣدة ﺗﺣرﻳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻹﺷراف ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك )اﻟﻣﺎدة  .(٦وﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك أن

ار ﺑﺗﺳﻣﻳﺔ ﻣدﻳرﻫﺎ وﻧظﺎم ﻋﻣﻠﻬﺎ وﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري .ﻛﻣﺎ ﻳﻧص ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ﻳﺻدر ﻗرًا
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺟب إﻟﺣﺎق ﻋدد ٍ
ﻛﺎف ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻳﻠزم و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗوﻓﻳر اﻷﻣواﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻋﻣﻝ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
.٢٧٦

ﺗو ﺟد وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺳﺗﻘﻝ وﻟﻬﺎ ﻣﻳزاﻧﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ .وﻗد ﺑﻠﻐت اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم

ﺗﺧﺻﻳﺻﻬﺎ ﻟﻠﻔﺗرة ٢٠١٠-٢٠٠٨

 ٢،١٢٠،٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺎ ﻳﻘرب ﻣن

 ٥،٥١٢،٠٠٠دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ أو

 ٤،٢٧٥،٠٠٠ﻳورو( .اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ ﺗم ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﺗﻌﻳﻳن ﻣوظﻔﻳن ﺟدد وﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﻛﺎﺗب
وﻧظﺎم ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت .وﻳﻛون اﻟﻣدﻳر ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣوظﻔﻳن.
.٢٧٧

ﺗم ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣدﻳر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﻣوﺟب ﻗرار رﻗم :أم أي/أم ﺑﻲ ٢٠٠٨/٩٢/اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك

ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٣١أﻏﺳطس  .٢٠٠٨وﻳﺑدو أن إﺧﺿﺎع وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻹﺷراف ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك
ُﻳﻌزى ﻷﻏراض ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ .وﻻ ﻳﺑدو أن ذﻟك ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﻣﻌﻳﺎر (٧-٢٦
.٢٧٨

ﺗم ﺗﺧﺻﻳص ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺑﻣﻘر ﻗﻳﺎدة اﻟﺷرطﺔ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﺗﺗم ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻫذا اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺑﻧﻰ

ﻗﻳﺎدة ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ .ﻫذا وﻗد ﺗم وﺿﻊ ﻛﺎﻣﻳرات ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺑواب وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻣﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻛﺎﺗب

ﺑﺄﻗﻔﺎﻝ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻓﺗﺣﻬﺎ إﻻ ﺑﺑﺻﻣﺔ اﻹﺻﺑﻊ .وﻟﻠوﺣدة ﺧﺎدم ﻛﻣﺑﻳوﺗر وﺑﻧﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻼن ﻟﺗﺧزﻳن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ .وﻳﻘﻊ اﻟﺧﺎدم ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ آﻣﻧﺔ داﺧﻝ ﻣﻛﺎﺗب اﻟوﺣدة.

٧٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٢٧٩

ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون أﺳرار اﻟوظﻳﻔﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ )اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  (١٩٧٥/٣٦ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗم ﺗﺟرﻳم أي

ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻳﻘوم ﺑﻧﻘﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو وﺛﺎﺋق رﺳﻣﻳﺔ إﻟﻰ أﺷﺧﺎص ﻏﻳر ﻣﺧوﻟﻳن .إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ،ﻳﻌﺗﺑر
أي ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،دون إذن ﻣﺳﺑق ﺟرﻳﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك،
اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ ٍ
ﺳر
ﺗﻧص ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ وﺿﺑﺎط ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٢١ﻋﻠﻰ أن ﻗﻳﺎم أي ﻣوظف ًا
ﺑﺈﻓﺷﺎء أو ﺗﺳرﻳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو وﺛﺎﺋق ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻳﻌﺗﺑر ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﺳﺗﻠزم ﺗطﺑﻳق إﺟ ارءات ﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ﻣﺷددة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

.٢٨٠

وﻗد أﺷﺎر ﻣدﻳر وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺣدوث أي ﺧرق ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻋد.

اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﻌﻳﺎر (٨-٢٦
.٢٨١

ﻳﻧص ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﺎدة  (٧ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎم وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺈﻋداد ﺗﻘرﻳر

ﺳﻧوي ﻋن أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺗﻲ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻳﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟواردة إﻟﻳﻬﺎ ،وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﺄن ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻋﻠﻰ اﻟوزﻳر ﻋرض
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳﺔ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ً
.٢٨٢

ﻟم ﺗﺻدر وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أي ﺗﻘرﻳر ﻋﺎم وﻣن ﻏﻳر اﻟواﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﺳﻳﺗﺿﻣن ﻛﺎﻓﺔ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ )إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت واﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ أﻧﺷطﺗﻬﺎ( ،وﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺗم إﺗﺎﺣﺗﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ .ﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﺑدأت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣوﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ
) (www.fiu.gov.omﻳﺗﺿﻣن إﺣﺻﺎءات ﺣوﻝ اﻟﺑﻼﻏﺎت وﻧﻣﺎذج اﻹﺑﻼغ واﻟدﻟﻳﻝ .وﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ
ﻳر ﺳﻧوﻳﺎً ﻛﻣﺎ ﻫو
اﻟﻣوﻗﻊ أي أﺗﺟﺎﻫﺎت أو ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﺣوﻝ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻋﻣﺎن .وﻫﻲ ﻻ ﺗﺷﻛﻝ ﺗﻘر اً
ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو ﺗوﺻﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻳﻐﻣوﻧت )اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳن  ٩-٢٦و(١٠-٢٦
.٢٨٣

ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ طرﻳﻘﻬﺎ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻳﻐﻣوﻧت .وذﻟك ﺗﺣت رﻋﺎﻳﺔ ٍ
ﻛﻝ ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻗطر .ﻟﻛن ﻛﺎﻧت

إﺟراءات اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﻳﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻟراﻋﻳﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻣﻌﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﻳن ﺻدور اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺻﻼﺣﻳﺎت
وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻣﻬﻣﺔ اﻟوﺣدة ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدوﻟﻳﺔ .وﻳﺟب أن ﻳﺗم ﻫذا اﻟﺗﺑﺎدﻝ طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ أو اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻣﺎن ﺟزءاً ﻣﻧﻬﺎ،
أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﻏراض ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )ﻗﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة  .(٧ﺣﻳث أﺗﺎﺣت اﻟﻣﺎدة  ٧ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻳﻐﻣوﻧت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن
ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ً
وﺣدات اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣوارد واﻟﺗﻧظﻳم اﻟداﺧﻠﻲ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٠
.٢٨٤

طﺎ ﻟﺗﻌﻳﻳن ﻣﺎ
ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ٢٣ﻣوظﻔًﺎ ،وﻗد ﺻرح ﻣدﻳر اﻟوﺣدة ﺑﺄن ﻟدﻳﻪ ﺧط ً

ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣوظﻔﻳن آﺧرﻳن .وﻳﺗﺄﻟف ﻓرﻳق اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن ﺿﺑﺎط ﺷرطﺔ ورﺟﺎﻝ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،إﻻ أﻧﻪ

أﻳﺿﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻣدﻧﻳﻳن ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣن ﺑﻳﻧﻬم ﻣن ﻟدﻳﻬم ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص .وﻓﻲ  ٣ﻳوﻟﻳو
ﻳﻌﻣﻝ ً

 ،٢٠١٠اﻋﺗﻣد ﻣدﻳر وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﻘرار داﺧﻠﻲ رﻗم  ،٢٠١٠/٧اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟوﺣدة وﻫﻳﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ .وﻛﺎن
ﻳﺟب اﻋﺗﻣﺎد ﻫذا اﻟﻬﻳﻛﻝ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك .ﻳﺿﻊ اﻟﻬﻳﻛﻝ ﻧظرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻌدة أﻗﺳﺎم داﺧﻝ وﺣدة
اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :اﻟدراﺳﺎت واﻟﺷﺋون اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ؛ واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ؛ واﻹدارة واﻟﺗدرﻳب؛ واﻟﺷﺋون اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ؛ واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
واﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت؛ واﻟﺗﺣري وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ.
.٢٨٥

ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﺗوﺟد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :اﻟﻣدﻳر ) ،(١ﻣﺳﺎﻋد ﻣدﻳر اﻟوﺣدة ) ،(١ﻣوظف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ) ،(١ﻣﺣﻠﻠون

ﻣﺎﻟﻳون ) ،(٣إدﺧﺎﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت ) ،(٤إدارة ) ،(٣ﻣﺣﻘﻘون ).(١٠

اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٠
.٢٨٦

راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ٦-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻹﻟﻘﺎء ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزﻣﻬﺎ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ،ﺳواء ﻣن رﺟﺎﻝ اﻟﺷرطﺔ أو
وﻋﻣوﻣﺎ ،ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن إﺟراء
اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣدﻧﻳﻳن.
ً
ﻓﺣص أﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن واﻟﺟدد ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻟم ﻳﻧم إﻟﻰ ﻋﻠم ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺣدوث أي ﺧرق ﻟﻬذﻩ

اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣوظﻔﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

اﻟﺗدرﻳب
.٢٨٧

ﻗدﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺿرﻫﺎ ﺑﻌض ﻣوظﻔﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔٕ ،واﺿﺎﻓﺔً

أﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٩و ٢٠١٠ﺑﺗﻧظﻳم ﺗدرﻳﺑﻳن داﺧﻠﻳﻳن ﻟﻣوظﻔﻳﻬﺎ ،وﺗدرﻳب
إﻟﻳﻬﺎ ،ﻓﻘد ﻗﺎﻣت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ً

ﻟﻣوظﻔﻳن ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك وﺟوازات اﻟﺳﻔر وأﻣن اﻟﺣدود .وﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
واﻟﺳرﻳﺔ.
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻣن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )أو وﺣدة  PACﺳﺎﺑﻘًﺎ(
٢٠٠٢

دورة ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻋن اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻣﺷﺎرك واﺣد ،ﻛﻠﻳﺔ ﺷرطﺔ دﺑﻲ )اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة(
)ﻋﻣﺎن(
دورة ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم اﻹﻧﺗرﻧت واﻹرﻫﺎب ،ﻣﺷﺎرك واﺣد ُ

٢٠٠٤

ﻣؤﺗﻣر ﻋن أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺧداع واﻟﺣﻳﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻣﺷﺎرك واﺣد ،ﻟﻧدن )اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة(

٢٠٠٦

)ﻋﻣﺎن(
دورة ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺷﺎرﻛﻳن ُ

)ﻋﻣﺎن(
دورة ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻋن ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻣﺷﺎرﻛﺎن ُ

٨١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻣن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )أو وﺣدة  PACﺳﺎﺑﻘًﺎ(
٢٠٠٧

دورة ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻋن طرق ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻣﺷﺎرك واﺣد ،أﺑو ظﺑﻲ )اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة(

٢٠٠٨

ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣﺷﺎرﻛﺎن ،اﻟﻔﺟﻳرة )اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة(

٢٠٠٩

)ﻋﻣﺎن(
ﻣﻧﺗدى ﺣوﻝ أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺟراﺋم اﻹﻧﺗرﻧت ،اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﻣوارد ،ﻣﺷﺎرك واﺣد ُ

اﺟﺗﻣﺎع ﻟدراﺳﺔ ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ،ﻣﺷﺎرك واﺣد )اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ(

ﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻣﺷﺎرﻛﺎن ،ﺑﻳروت )ﻟﺑﻧﺎن(
ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ ﺣوﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺑﺷﺄن أﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻣﺎر اﻟﺷﺎﻣﻝ ،ﻣﺷﺎرﻛﺎن ،ﺑﻳروت )ﻟﺑﻧﺎن(
اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﺳﺎدس اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻣﺷﺎرك واﺣد )اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ(
)ﻋﻣﺎن(
ﻣﻧﺗدى ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻣﺷﺎرك واﺣد ُ

ﺗدرﻳب اﻟﻣﻘﻳﱢﻣﻳن اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ،ﻣﺷﺎرك واﺣد ،اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ )اﻟﺑﺣرﻳن(

دورة ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻋن اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣﺷﺎرك واﺣد )اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة(

.٢٨٨

ﻋرﺿﺎ ﻣﻔﺻﻼً ﻟﻠدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺿرﻫﺎ ﻣوظﻔو
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻗدﻣت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ً

وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﻣن دورات ﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر إﻟﻰ دورات ﺗدرﻳب ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺷرطﺔ .وﻗد ُذﻛر أن
ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣوظﻔﻳن ،ﺣﺗﻰ ﻫؤﻻء اﻟذﻳن ﺗﻘﻝ ﻣدة ﺧدﻣﺗﻬم ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋن ﺳﻧﺔ ،ﺣﺿروا "اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدورات
اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب" ،ﻏﻳر أﻧﻪ ﻟم ﺗﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ دورة ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد.
.٢٨٩

ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻪ ،ﻳﺑدو ﺑوﺿوح أن ﻣوظﻔﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟم ﻳﺗﻠﻘوا ﺑﻌد اﻟﺗدرﻳب

اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻋدد اﻟﺗدرﻳﺑﺎت
ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻟﺗزوﻳد اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟراء اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻳﺑدو ﻓﻲ ﺗزاﻳد ﺑداﻳﺔً ﻣن ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﻳﻌد ً
واﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدرﻳب اﻟداﺧﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺿﻣﺎن ﺣﺻوﻝ اﻟﻣوظﻔﻳن ﻋﻠﻰ ﺗدرﻳب ﺧﺎرﺟﻲ

ﻟﺿﻣﺎن ﻧظرة وﻋرض ﻣطﻠﻘﻳن ﺣوﻝ طرق اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
.٢٩٠

ﺗﺗﻣﺗﻊ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ وﺣق اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎ.

ﻣﻊ ﺗﻐﻳر وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﺎم  ،٢٠٠٨ﻓﺈن اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﺣدﻳث إﻟﻰ وﺣدة ﺗﺣرﻳﺎت ،ﻣزﻳد ﻣن اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﻠﺗﺣرﻳﺎت ﺣوﻝ
اﻟﺑﻼﻏﺎت واﻟﺗدرﻳب ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ،ﻓﻘد ﺣﻘﻘت ﻋﻣﺎن ﺟﻬوداُ ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﻋﻣﻠﻳﺔ وﻗدرة اﻟوﺣدة .ﻣﻊ ذﻟك ،ﻛون اﻟﺗﺣرﻳﺎت ﻗد
اﺳﺗﻐرﻗت ﻣدة طوﻳﻠﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺻﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ ﻋدة ﺷﻬور أو ﺣﺗﻰ ﺳﻧوات ،ﻳﺣوﻝ دون ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺟوة
ﻣن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود ﻓﺗرة ﻣﺣددة ﺣوﻝ ﻓﺗرة ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﻼغ ﻣﻌﻳن ،ﻓﻼ ﻳﺟب أن ﻳﺳﺗﻐرق
اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺷﻬر أو ﺳﻧوات ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟوﺣدة ﻓﻌﺎﻟﺔ واﻟﺑﻼغ ﻣﻔﻳداُ.

٨٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٢٩١

ﻣﻊ أن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺳﻠﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻛﺎﻧوا ﻳﺗﻠﻘون ﺑﻼﻏﺎت ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٢إﻷ أن

اﻟرﻗم ﺑدأ ﻳزداد ﻧوﻋﺎً ﻣﺎ ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩ﻓﻘط .إﻟﻰ اﻵن ،وﺻﻝ ﻋدد اﻟﺑﻼﻏﺎت  ٨-٥ﺑﻼﻏﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﻬر ﻓﻘط .وﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣوارد اﻟﻣﺗوﻓرة ،ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘﻠﻳص ﻓﺗرة اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗﺣرﻳﺎت .إﺿﺎﻓﺔ ،ﻣﻊ وﺟود اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺳﺗﻠم اﻟوﺣدة اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺑﻼﻏﺎت وﺑذﻟك ﺳوف ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ
ﺗﻌزﻳز ﻗدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗﺳرﻳﻊ اﻟﺗﺣرﻳﺎت.
.٢٩٢

وﻋﻳﺎ ﺑﺿرورة اﻹﺳراع ﻓﻲ إﺟراﺋﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣرﻳﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ،ﻛﺄن ﻳﻛون ﺗﻘرﻳر
أظﻬرت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ً

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج .ﻓﻼ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻧظﺎم اﻹﺑﻼغ إﻻ ﺑﺿﻣﺎن ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ
ﺑﻳن اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة .ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺳﺎﻋد ﻣوظﻔﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﻛﺛﻳف ﻋﻣﻠﻬم.
.٢٩٣

ﻳر إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ  ٢٠١٠ﻣن ﺑﻳن اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﻌﺷرﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻳﺷﻳر
إن إرﺳﺎﻝ ﻋﺷرﻳن ﺗﻘر ًا

إﻟﻰ أن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻌزز وظﺎﺋﻔﻬﺎ وﺗﺣﺳﻧﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟوﺣدة ﻓﻲ  .٢٠١٠ﻳﺗوﻗﻊ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ظﻝ
ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد .رﻏم أﻧﻪ ﻣن اﻟﺟدﻳر اﻹﺷﺎدة ﺑﺗﻘدم اﻟوﺣدة ،ﻛﺎن ﻳﺗوﻓر أﺻﻼً ﺷرط
ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻟﻌﺎم  ١٩٩٩ﻳﻧص ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ إﺑﻼغ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ

وﺳﻠﻔﺎً ﻟﻠوﺣدة اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎن ﻗد ﺗﺄﺳس ﻋﺎم  .٢٠٠٢إﻻ ّأﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﺑﻼغ اﻷوﻝ إﻻ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٧واﺛﻧﻳن آﺧرﻳن ﻓﻲ

 ٢٠٠٨وﺧﻣﺳﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠٠٩ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أﻧﻪ وﻟﻐﺎﻳﺔ  ،٢٠٠٩ﺗم إﻳﻼء ﻋﻧﺎﻳﺔ ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ إﻟﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
أﻳﺿﺎً ،ﻣن ﺑﻳن  ٥٦ﺗﻘرﻳ ًار اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٠ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘرﻳر واﺣد ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﺗزاﻝ اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى ﻗﻳد
اﻟﺗﺣﻘﻳق ،ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳﺳﺑب ﺑﺑﻌض اﻟﻘﻠق ﺣوﻝ اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ ﻫذا اﻟﺗطور اﻟذي ﺣﺻﻝ ﻣؤﺧ اًر.
.٢٩٤

إن ﻋدد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .وﻳرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻧﻘص اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب

وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن أن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺑﻼغ ﻟدﻳﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ.
ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟواﺟب اﻟﺗدﻗﻳق ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ
وﺗﺷﻳر ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻝ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ً ١٢
اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة )اﻟﻣﺎدة  (٣واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌزز أي وﻋﻲ ﻋﻣﻳق أو إﺟراء اﺳﺗﺑﺎﻗﻲ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻣﻳﻳز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت

اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻻ ﺗﺷﻛﻝ
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻼﺷﺗﺑﺎﻩ( .ﻟذا ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة
ً
اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗوﻋﻳﺔ واﻹرﺷﺎد ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر ﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺑﻼغ ﺣوﻝ ﺗطﺑﻳﻘﺎت واﺗﺟﺎﻫﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻋﻣﺎن.

٨٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٢-٥-٢اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت


ﺣﻘﻘت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻣﺎً واﺿﺣﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻛوﺣدة ﺗﺣرﻳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٠إﻷ أﻧﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة
ﺗﻌزﻳز ﻗدراﺗﻬﺎ وﺧﺑراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻼﻏﺎت واﻟﺗﺣري ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻐﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳن اﻹﺑﻼغ واﻹﺣﺎﻟﺔ.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻌزﻳز ﺗدرﻳب ﻣوظﻔﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﻣﺎﻟﻲ.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﺻدار ﺗﻘﺎرﻳر دورﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت واﻻﺗﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻹرﺷﺎدات ﺣوﻝ اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت واﻻﺗﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﻟﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻟﺿﻣﺎن ﻛﺷف و اﻹﺑﻼغ ﻋن اﺷﺗﺑﺎﻫﺎت ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﺣﻠﻬﺎ.

 ٣-٥-٢اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٦
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ

٢٦

ﺣد ﻛﺑﻳر

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺳم ٥-٢
 رﻏم ﺑدء ﺗﻐﻳﻳرات ﻫﺎﻣﺔ ٕواﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻝ اﻟوﺣدة ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٩إﻻ أن اﻟوﺣدة ﻟم ﺗﻛن ﺗؤدي
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎﻝ ﻗﺑﻝ ذﻟك وﻫﻧﺎﻟك ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎوف ﺣوﻝ اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ ﻫذا اﻟﺗطور واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻳﻪ
ﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘرﻳر واﺣد وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻣن ﺑﻳن اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻝ ٥٦اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻳوﻟﻳو .٢٠١٠
 ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻳﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎً أﻛﺛر ﻣن اﻟﺿروري.
 اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ ﺗﺗﺿﻣن إﺻدار ﻧﻣﺎذج اﻹﺑﻼغ،
وﻟﻛن ﻳﺟب أن ﺗﻌطﻲ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ﺣوﻝ ﻛﺷف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
 ﻋدم وﺟود ﺗﻘﺎرﻳر دورﻳﺔ ﺻﺎدرة ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﺎن وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ
ﻧﺷﺎطﺎت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻘدم ﻟﻣوظﻔﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣوﻝ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

٨٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٦-٢ﺟﻬﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون واﻻدﻋﺎء وﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى – إطﺎر اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم واﻻدﻋﺎء ،واﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﺗﺟﻣﻳد
)اﻟﺗوﺻﻳﺗﺎن  ٢٧و(٢٨
 ١-٦-٢اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ) ٢٧ﺳﻠطﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣددة( ﻣﻌﻳﺎر ١-٢٧
ﻫﻧﺎك ﺳﻠطﺗﺎن ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻣﺧوﻝ ﻟﻬﺎ إﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت ﻋن ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻫﻣﺎ :ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم .ﺗﻘوم ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت وﺟﻣﻊ اﻟﻘراﺋن ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗوﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء
اﻟﻌﺎم إﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت وﺟﻣﻊ اﻷدﻟﺔ.

ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ
.٢٩٥

ﺗﺧت ص ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت وﺟﻣﻊ اﻟﻘراﺋن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟراﺋم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟرﻳﻣﺗﻲ ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ١١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺷرطﺔ ﻟﻌﺎم  ،١٩٩٠واﻟﻣﺎدﺗﻳن  ٣٠و ٣١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات
اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  .٩٩/٩٧وطﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٣٢ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﺗﺧﺿﻊ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻹﺷراف ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﻧد إﺟراء ﺗﺣرﻳﺎﺗﻬﺎ .وﺗُﺟري اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣرﻳﺎت واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ
ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ واﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ  (١إدارات ﻣﺣﻠﻳﺔ  /إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ و (٢إدا ارت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﺛﻝ إدارة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ٕوادارة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات.
.٢٩٦

أﻳﺿﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات أو ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت( ﺣوﻝ
ﺗﺷرع ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ً

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ،ﻣﺛﻝ اﻹﺑﻼغ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  ٣٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ(.
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟراﺋم ً

وﺗﻘوم ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ذات اﻟﺻﻠﺔ وﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻌرض اﻟﻘﺿﻳﺔ .ﻫذا وﻗد

ﺻرﺣت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﻛون ﺑﻬﺎ ﺷﺑﻬﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

ﻟﻛن دون ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻛﻘﺿﻳﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ .وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗرك اﻷﻣر ﻟﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻳﺗم وﺻف
اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻛﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أم ﻻ.
.٢٩٧

وﻓﻘًﺎ ﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن  ٢٥،٢٦٢ﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٩؛

و ٢٣،٧٦٠ﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ٢٠٠٨؛ و ٢٠،٣٩٢ﻓﻲ  .٢٠٠٧وﻗد ﺗم ﺗﻘدﻳم اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

٨٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺟدوﻝ  - ١٠إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋوام  ٢٠٠٧إﻟﻰ ٢٠٠٩
٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠٠٧

ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋدات
اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺷروع ﻓﻳﻬﺎ

٧٩٣٥

ﻻ ﻳوﺟد

١٠٤٨٨

ﺗزوﻳر اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ

٥

ﻻ ﻳوﺟد

١

اﻟﺗزوﻳر

١٥٢

ﻻ ﻳوﺟد

٢٢٨

ﺗزوﻳر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت

١

ﻻ ﻳوﺟد

٢

اﻟﺟراﺋم ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧدرات

٣٤٥

٦١١

٦٨٨

اﻻﺣﺗﻳﺎﻝ

٤٥٤

٥٤٢

٨٠٧

ﺗزﻳﻳف اﻟﻌﻣﻠﺔ

٩٠

٩٦

٥١

اﻟﺳرﻗﺔ

٢٣٠

٢٤٤

٣٥٨

ﺗﻬرﻳب )اﻟﺧﻣور(

١٠٦

١٢٥

١٤٣

اﻟرﺷوة

٨

٢١

٢٠

اﻻﺧﺗطﺎف

٨

١٠

٩

اﻻﺧﺗﻼس

٢

٢

٣

اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر/اﻟﻘرﺻﻧﺔ

٣

١

٢

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋدات

٩٣٣٩

) ١٦٥٢إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت

١٣٨٤٨

ﻟﻠﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻓﻘط :إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺟراﺋم

٢٠٣٩٢

ﻏﻳر ﻛﺎﻣﻠﺔ(

.٢٩٨

٢٣٧٦٠

٢٦٢ ٢٥

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻗﺿﻳﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ واﺣدة ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٩وذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ .أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻛﺎن ﻫﻧﺎﻟك  ٣ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات
اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ.
اﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ وذﻟك ﺣﺳب ﻣﺻﺎدر ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ) ،(ROPﺣﻳث
ًا
ﺗُﻌﺗﺑر اﻟﺳرﻗﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﺟراﺋم

.٢٩٩

ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺣﺎﻻت ﺳرﻗﺔ ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧوك ﺣﺎﻝ ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑﺳﺣب اﻟﻧﻘود ﻣن ﻣﺎﻛﻳﻧﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ
).(ATM

ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم
.٣٠٠

ﻳﺗوﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ) (PPOﺳﻠطﺎﺗﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٦٤ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ  ٩٦/١٠١واﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ  .٩٩/٩٢ﻛﻣﺎ ﻳﻣﺎرس ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء
اﻟﻌﺎم اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم (١ :ﻳﺗوﻟﻰ اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑﺎﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛  (٢وﻳﺷرف
ﻋﻠﻰ ﺷؤون اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ (٣ ،وﻳﺳﻬـر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﺟزاﺋﻳـﺔ (٤ ،وﻣـﻼﺣﻘـﺔ اﻟﻣذﻧﺑﻳن (٥ ،وﺗـﻧﻔﻳـذ اﻷﺣﻛـﺎم.

٨٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٣٠١

ﻳﻣﺎرس ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﺗﻌﻣﻳم

اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ )رﻗم (٢٠٠٩/٧ﻟﻠﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ٢٧ﻣﺎﻳو ﻟﻌﺎم  .٢٠٠٩إن ﻫذا اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق )اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ  (٢٠٠٢٣٤/ﻳﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣدﻳرﻳن اﻟﻌﺎﻣﻳﻳن وﻣدﻳري اﻷﻗﺳﺎم وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣدﻋﻲ

اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت .وﻳﻧص ﻫذا اﻟﺗﻌﻣﻳم "دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ وﺑﻌد ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗُﺟرى ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟرﺷوة واﻻﺧﺗﻼس واﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺧدرات وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ،

ﺗُﺟرى اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت .ﻓﺈذا ﻣﺎ أﺳﻔرت اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻋن ﻗﻳﺎم اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﺈﺧﻔﺎء أو ﺗﻣوﻳﻪ
ﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت أو اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺗﺛﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣﻊ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ وذﻟك

ﺑﻣوﺟب اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎبق ".ﻛﻣﺎ ﻳﺗطﻠب ﺗﻌﻣﻳم ﻗﺿﺎﺋﻲ أﺧر
)رﻗم  ١٢ﻟﻌﺎم  (٢٠٠٩ﺗﺎرﻳﺦ  ٢ﺳﺑﺗﻣﺑر  ٢٠٠٩ﻣن ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺣرﻳﺎت وااﺗﺣﻘﻳﻘﺎت
اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد إﺟراء ﺗﺣرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  ٢١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻺدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺣق ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﻳق ﺑﺧﺻوص ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن
اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ.
.٣٠٢

ﻳﺧﺗص ﻗﺳم ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﺟراء ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﺟراﺋم اﻹرﻫﺎب طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣواد

اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم .٢٠٠٨/٨
.٣٠٣

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻼم ﺗﻘرﻳر ﻣن ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن
ﻳﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺣﻘﻘون اﻟﻣﺎﻟﻳون ﻟدى ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺣري ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎ ً

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ أو وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ و/أو ﺑﺈﺻدار ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻟﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت .ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ
ﻣدع ﻋﺎم ﻣﻧﺗدﺑون ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻣﺣﻘﻘﻳن ﻣﺎﻟﻳﻳن )إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻟدى اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻘﺎت واﻟﻣراﻓﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻘرب ﻣن ﻋﺷرﻳن ٍ
ﻣﻬﺎﻣﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ( .وﻳﺟري اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ وﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .وﻳطﻠب ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم
ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو وﻛﺎﻻت أﺧرى .وﺳوف ﻳرﻛز اﻟﺗﺣﻘﻳق ﺣوﻝ ﺗﺛﺑت اﻟﺷﺑﻬﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ
اﺳﺗﺟواب اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻪ أو ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻪ أو ﺗﺟﻣﻳد أو وﻗف اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻧطﺑق ذﻟك.
.٣٠٤

ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ أﺟرى ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت  ٣٢٥٢١ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٩و ٢٨٠٤٢ﻓﻲ

ﻋﺎم  ٢٠٠٨و ٢٣٧٧١ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠٠٧وأﺷﺎر اﻟﻣﻛﺗب إﻟﻰ أن أﻏﻠب اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺻور اﺣﺗﻳﺎﻝ واﺣﺗﻳﺎﻝ
اﺳﺗﺛﻣﺎري )ﻣﺧطط ﺑوﻧزي/ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك( .وطﺑﻘًﺎ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ،وﺻﻝ ﻋدد اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ  ٢٩ﻗﺿﻳﺔ ) ٢٨ﻗﺿﻳﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﻗﺿﻳﺔ واﺣدة أﺑﻠﻐت ﻋﻧﻬﺎ
اﻟﺷرطﺔ( .ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺔ  ١٣ﻗﺿﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﻌﺔ وﻋﺷرﻳن ﻗﺿﻳﺔ ﻫذﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧرﺟت ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﻳﺗﺎن ﺑﺎﻹداﻧﺔ وﻗﺿﻳﺗﺎن
ﺑﺎﻟﺑراءة ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﺗزاﻝ ﺗﺳﻌﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﻧظورة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم .أﻣﺎ اﻟﺳت ﻋﺷرة )ﻗﺿﻳﺔ( اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ ،ﻳﺟري ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﺣﻘﻳﻘًﺎ
ﻓﻲ ﻋﺷرة ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗم ﺣﻔظ ﺳت أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت .وﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن وﺣدة
اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٢٦ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ٥-٢ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر( اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ  ١٥ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ

٨٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .وﻳﺗﺑﻳن أن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﻣر ﻗد ظﻬر ﻧﺗﻳﺟﺔ وﺟود ﺣﻛﻣﻲ إداﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ
وﻟم ﻳﺿﻣﻬم ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.
وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻓﻘد ﺗم اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ واﺣدة ﻓﻘط ﺻﺎدرة

.٣٠٥

ﻣن أﺣد ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ُﻳﺟرى أي ﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ أي ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻺرﻫﺎب .وﻗد أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت أﻧﻪ ﺑﻌد

اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻛﺎن ﻫﻧﺎﻟك  ٣ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .ﻛﻣﺎ أﺷﺎر ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أﻧﻪ
أﺟرى أوﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ إﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺧدرات .وﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء
ﺟدا .وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرت ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﻟﻳﺳت ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺎم ﻳﺗﺿﺢ أن ﻋدد ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻗﻠﻳﻝ ً
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗﺳق:

اﻟﺟدوﻝ  -١١إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺣوﻝ اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ  -ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻧوات
ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣن
اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
٢٨

ﻋدد

ﻋدد اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ
اﻟﺻﺎدرة ﻣن
ﻣراﻛز

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﺷرطﺔ
١

ﻋدد اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻗﻳد

اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ

اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻣﺣﻔوظﺔ

واﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ

ﻓﻲ
اﻟﺳﺟﻼت

٢٩

٦

١٠

إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ
ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم
١٣

ﻋدد

اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺣﻘﻬﺎ

اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻗﻳد

ﺣﻛم

اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻣن ﻗﺑﻝ

إداﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
٢

٩

اﻟﺟدوﻝ  - ١٢إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ أرﺳﻠﻬﺎ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ٢٠٠٩-٢٠٠٦
نوع الجريمة
السرقة
القرصنة
تزوير العملة
ترويج العملة
تزوير الشيكات
االتجار في المخدرات
استھالك المخدرات
الرشوة
االختالس
سرقة مشددة
السرقة
السطو ليالً )المنازل الخاصة(
السطو ليالً )المتاجر(
السطو نھارً ا )المنازل الخاصة(
السطو نھارً ا )المتاجر(
السرقة من المركبة ليالً
السرقة من المركبة نھارً ا
االبتزاز
السرقة العادية
الشروع بالسرقة

٢٠٠٦
١٣٨
٧
٨٥
١٥
٣
١٥
١٣
١٤
٢٢٦
٦٧٢
٤١٤
٢٧٢
٢٢٢
٩٧
٥٤٥
٨٨
١٠٦
٣٤٣٢
٤٧١

٨٨

عدد الجرائم
٢٠٠٨
٢٠٠٧
٢٥٥
١٣٣
١١
٦٠
٦٠
٥٠
٣٠
١
٣
٣١
٢٣
٤٧٨
٢٢
١١
١٠
٨
٣٥٧
٢٦٠
٦٣٠
٣٤٨
٢٤٣
٢٩٧
١٩٢
١٩٨
٢١٦
٢٠٠
١٠٩
٨٥
١٧٠
٢١٥
٢٠٨
٢٨١
١٦
٣٤
٤٥٩٥
٣١٩١
٢٦٧
٢٠٥

ﺑراءة

٢٠٠٩
٢٣٠
١
٤٧
٣٨
٦٦
٢٨
١٣
٤٥٩
٧١٤
٢٣٣
١٢٠
١٩٦
٧٩
٢٤٩
١٤٦
٧
٥٢٨٠
٢٤٥

٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

سرقة مركبة
اختالس الممتلكات غير المستحقة
إحراق الممتلكات عم ًدا
االتجار في المشروبات الكحولية
التخريب
السرقة
االحتيال
الغش في المعامالت
خيانة األمانة
اإلفالس االحتيالي
اإلفالس عند الدفع
االتجار في األسلحة

٢٠٠٦
٢٣٤
١٠١
٥١٨
٤
٤٧٢
٣
٣٢٣
١
٢

عدد الجرائم
٢٠٠٨
٢٠٠٧
١٧٢
١٧٩
٢
٩
٨٥
٧٩
٣٧
٤٥
٢٠
٣
٥١٠
٤٥٠
٢٣
٢
٤٩٣
٣٥٣
٩
٤
١
١

٢٠٠٩
١٧٢
٤
٦٣
٨٨
١٨
٥
٦٥٧
٧
٥٢٠
-

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٨٤٩٣

٩٢٧٧

٩٦٨٥

نوع الجريمة

٦٧٠٨

ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻛﻳﺎﻧﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون
.٣٠٦

ُﻳﺧوﻝ ﻟﻛﻝ ﻣن ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺻﻼﺣﻳﺎت إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷرﻫﺎ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻬﻳﺋﺗﺎن ﺗُﺟرى ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺷﺎﻣﻝ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻳﺗم ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وأدﻟﺔ
واﻓرة .ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻗﻠﻳﻼً ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﺗُﺟري أﻳﺔ

ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻲ ﺟراﺋم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .أﻣﺎ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ أُﺟرﻳت اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻳﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣن ﺗﻘﺎرﻳر
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻗﺎﻣت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺑﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ﻣﺣددة

ﺑﻝ وﻟم ﺗﺟري أﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻲ ﺟراﺋم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎبٕ .واﺟﻣﺎﻻً ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻳﺗﺿﺢ أن ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻻ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻧﺎﻳﺔ

ﻛﺑﻳرة ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دور وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ إﺟراء ﻣﺛﻝ ﺗﻠك
اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗزاﻳد ﺗرﻛﻳز اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺳرﻗﺔ واﻻﺣﺗﻳﺎﻝ .رﻏم ﻫذا ،ﻓوﺣدة
اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺟزء ﻣن ﻛﻳﺎن ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ

ﺗُﺟرى ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﺗم ﺗوﻓﻳر ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺧطﺎب ﻣؤرخ  ١٣ﻓﺑراﻳر

 ٢٠١٠ﻣن ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك )اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ اﻟوﺣدة ﺗﺣت إﺷراﻓﻪ( إﻟﻰ اﻟﻠواء – اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺗﺣرﻳﺎت واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻳﻔﻳد ﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﺗﻣت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺄن ﺟرم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻗد ﺗم ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺣﻘﻳق وﺟﻣﻊ أدﻟﺔ
اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ وأﻧﻪ ﻳﺟب إﻳﻼء اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﺣوﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻌﺎﺋدات .إن
ﺣﺎﻟﺔ وﺗﺄﺛﻳر ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻏﻳر ﻣﻌروﻓﻳن.

اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ )اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر  ٣-٢٧و ٤-٢٧و ٥-٢٧و(٦-٢٧
.٣٠٧

اﻟﻣراﻗب ﻓﻲ
ﻳﺧوﻝ ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗﻳر اﻟﻣﺧدرة اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك إدارة ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﻠﻳم ُ

ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺧدرات )اﻟﻣﺎدة  ١٣ﻣن اﻟﻘﺎﻧون( .ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻳر اﻟﻣﺎدة رﻗم ) ١٤د( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذ
٨٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣراﻗب
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺳﻠﻳم ُ

وﻋﻣوﻣﺎ ،ﻟم ﺗﻧص ﻗواﻧﻳن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﺷﻛﻳﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺣﻘﻳق
ﻟﻸﻣواﻝ أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻬﺎ.
ً

اﻟﻣراﻗب أو ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺳﻠﻝ .ﻻ
أو ﺗﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ .وﻳﺑدو أن ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻐﻝ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺳﻠﻳم ُ

ﺗوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ إﺟراء ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو اﻟﺟراﺋم
ُ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌﺎون اﻟوﺣدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻟدى ﻛﻝ وﺣدة ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ
ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻟوﺣدات .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﺗﺷﻛﻝ اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻟﺟﺎن ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن

ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ وﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،وﺗﺷﺗرك ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣﻊ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ
اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،أﺻدرت اﻟﺳﻠطﺎت ﻗ اررات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻛﻣﺎ ﺗوﻓرت اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم.

اﻟﺗوﺻﻳﺗﺎن  ٢٧و) ٢٨ﺳﻠطﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون(
ﺻﻼﺣﻳﺎت ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺣﺟز و/أو اﻟﺿﺑط )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٢٧
.٣٠٨

ﻟم ﺗﻧص اﻟﺳﻠطﻧﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻗواﻧﻳﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻛر أو ﻣﻧﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺣﺟز اﻷﻣواﻝ أو

ﺿﺑطﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ .وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  ٤١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أي إﻧﺳﺎن أو ﺣﺑﺳﻪ
ﻗﺎﻧوﻧﺎ .ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص
إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك ً
ﺑد أن ﻳﻛون ﻫذا ﺑﺄﻣر ﺻﺎدر ﻣن اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم )إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﺑس ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ( .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم
ﻻ ّ

طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٥٣ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ إﺻدار أﻣر ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﻳﺎطﻲ إذا ﻛﺎن ﻫذا ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ
ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ.
.٣٠٩

أﻳﺿﺎ ،ﻣن
وأﺷﺎر ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أﻧﻪ طﺎﻟﻣﺎ اﺳﺗﻠزم اﻷﻣر ﻣﻧﻪ إﺻدار أﻣر ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص ﻓﻳﻣﻛﻧﻪ ً

.٣١٠

طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٢٠ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺄﻧﻪ ُﻳﺧوﻝ ﻟﻺدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﻧﻔﻳذ/اﺗﺧﺎذ

ﺟﺎﻧب ﺳﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ،ﺗﺄﺟﻳﻝ أو إﻟﻐﺎء أﻣر اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻪ إذا ﻛﺎن ﻫذا ﻳﺻب ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺣﻘﻳق.

ﺟﻣﻳﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻔظﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺿﺑط وﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ ﻣﺣﻝ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻋﺎﺋداﺗﻬﺎ
وأﻳﺔ أدﻟﺔ ﻗد ﺗﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﺗﻠك اﻷﻣواﻝ واﻟﻌﺎﺋدات.
.٣١١

أﻣر ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض
أﻳﺿﺎ ﺗﺄﺟﻳﻝ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﺑط أي أﻣواﻝ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻳﺻدر ًا
ﻳﻣﻛن ﻟﻌﺿو اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ً

ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص.

ﺻﻼﺣﻳﺎت ﺗﻘدﻳم اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﺗﻔﺗﻳش واﻟﺿﺑط )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٢٨
.٣١٢

ﻳﻣﻧﺢ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ (١ :إﻟزام ﺗﻘدﻳم؛  (٢ﺗﻔﺗﻳش

اﻷﺷﺧﺎص واﻷﻣﻛﻧﺔ؛  (٣وﺿﺑط واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أ( ﺳﺟﻼت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،ب( وﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن

٩٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ،ج( وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ،د( واﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى )اﻟﻔﺻﻠﻳن اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ(.
.٣١٣

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٧٦ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ أن ﻟﻌﺿو اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ أي ﻣﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ رأى ذﻟك

ﻣﺎدﻳﺎ وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻠزم إﺛﺑﺎﺗﻪ.
ﻟﻳﺛﺑت ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻛﻧﺔ واﻷﺷﻳﺎء واﻷﺷﺧﺎص ووﺟود اﻟﺟرﻳﻣﺔ ً
.٣١٤

ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٩٠ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز ﺿﺑط اﻟﻣراﺳﻼت واﻟﺑرﻗﻳﺎت أو اﻻطﻼع ﻋﻠﻳﻬﺎ أو

ﺿﺑط اﻟﺟراﺋد واﻟﻣطﺑوﻋﺎت واﻟطرود أو ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺧﺎص أو ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻬﺎﺗف أو ﺗﺳﺟﻳﻝ
اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت ﺑﻐﻳر إذن ﻣن اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.
.٣١٥

ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ،ﻳﺟوز ﻟﻣﺄﻣور اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

٢٤

)ﻳﺷﻣﻝ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ( أن ﻳﺄﻣر

اﻟﺣﺎﺋز ﻟﺷﻲء ﻳرى ﺿﺑطﻪ أو اﻻطﻼع ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺗﻘدﻳﻣﻪ )اﻟﻣﺎدة  .(٩٤ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،إذا رأى أﺣد ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻋﻧد ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗدﻻﻻت ﺿرورة إﺟراء ﺗﻔﺗﻳش ﺷﺧص أو ﻣﺳﻛن ﻣﻌﻳن ،ﺗﻌﻳن ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ إذن ﺑذﻟك ﻣن
اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم )اﻟﻣﺎدة .(٦٣
.٣١٦

وطﺑﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٢٠ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺄﻧﻪ ُﻳﺧوﻝ ﻟﻺدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

ﺗﻧﻔﻳذ/اﺗﺧﺎذ ﺟﻣﻳﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻔظﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺿﺑط وﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ ﻣﺣﻝ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
وﻋﺎﺋداﺗﻬﺎ وأﻳﺔ أدﻟﺔ ﻗد ﺗﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﺗﻠك اﻷﻣواﻝ واﻟﻌﺎﺋدات.
.٣١٧

وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٢١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻠﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم )أو ﻣﺳﺎﻋدﻩ ﻟﻘﺿﺎﻳﺎ أﻣن اﻟدوﻟﺔ( أن ﻳﺄﻣر

ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أو اﻟوداﺋﻊ أو اﻷﻣﺎﻧﺎت أو اﻟﺧزاﺋن أو أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺧرى ﻓﻲ
اﻟﻣﺻﺎرف أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،إذا اﻗﺗﺿﻰ ذﻟك ﻛﺷف اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون.
.٣١٨

رﻏم ﻫذا ،ﻓﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻳﻣﻧﺢ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ،وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٧٠ﻣن اﻟﻘﺎﻧون

اﻟﻣﺻرﻓﻲ )اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم  (٢٠٠٠/١١٤ﺑﺧﺻوص ﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ "ﻻ ﻳﺟوز ﻷﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ أو أي
ﺷﺧص أن ﻳطﻠب ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﺻرف ﻣرﺧص اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄي ﻋﻣﻳﻝ ﺑﻝ ﻳﻘدم ﻫذا
اﻟطﻠب ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ".وأوﺿﺢ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﻧﻪ "ﺗﺷﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺗﻘرﻳر اﻹﻓﺻﺎح
ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء ﻣن ﻋدﻣﻪٕ .واذا وﺟد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻗﺑوﻝ اﻟطﻠب ،ﻳﺗم إﺑﻼغ اﻟﻣﺻرف
اﻟﻣرﺧص ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﺗﺧﺎذ ذﻟك اﻹﺟراء ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟذي ﺗﺣددﻩ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .وﻳﻛون ﻗرار
ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ".
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺷﺄن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء ﻗرًا
ار ً
 ٢٤ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻫم  (١أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم؛  (٢ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ وأﻓراد اﻟﺷرطﺔ ذوي اﻟﻣراﺗب اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن رﺗﺑﺔ اﻟرﺟﻝ

اﻟﺷرطﻲ؛  (٣ﻣوظﻔو ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻣن اﻟﻌﺎم اﻟذﻳن ﺻدر ﺑﺣﻘﻬم ﻗرار ﺗﺣدﻳدﻫم ﻣن رﺋﻳس اﻟﻣﻧظﻣﺔ  (٤اﻟوﻻة وﻧﺎﺋﺑوﻫم ؛ و (٥ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺧوﻟون
ﺑﺎﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون
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.٣١٩

أﺷﺎر ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺧﻼﻝ اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟذﻫﺎب ﻣﺑﺎﺷرةً إﻟﻰ ﻣﺻرف ﻣرﺧص وﻟﻛﻧﻪ

ﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻬم ﺗﻧﻔﻳذ اﻷواﻣر اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .وﻗد أﻛدت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ أﻧﻪ ﻳﻣﻛﻧﻬم ﻓﻘط ﺗوﻓﻳر ﻣﺳﺗﻧدات
إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .وﻳﺑدو أن ﻫذا اﻷﻣر ﻗد ﺳﺑب اﻟﺗﺄﺧر ﻏﻳر اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ
ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﺎدة  (٢٠ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺿﺑط أﻳﺔ أدﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرةً ﻓﻲ أﻳﺔ ﻗﺿﻳﺔ ﻣن
ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،إﻻ أن أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﻳﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ )وﻏﻳر ﻣﻌروﻓﺔ( ﻓﻲ وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ.

وﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة ،أوﺿﺢ ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم أن اﻟﻣﺎدة  ٢٠ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻛوﻧﻬﺎ ﻧﺻﺎً ﻳطرح
ﺗﻌﺎرﺿﺎً ﻣن ﻗﺎﻧون أﻛﺛر ﺣداﺛﺔ )ﻣﺑدأ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻼﺣق( ﺳوف ﻳﺑطﻝ اﻟﻣﺎدة  ٧٠ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺷﺄن ﻣﻛﺗب اﻟدﻋﻲ
اﻟﻌﺎم .إﺿﺎﻓﺔ ،ﻓﻘد ﺑدأ ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑطﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ.

ﺻﻼﺣﻳﺎت أﺧذ إﻓﺎدات اﻟﺷﻬود )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٢٨
ﻳﺧوﻝ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  (٣٤اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﺛﻧﺎء ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗدﻻﻻت
.٣٢٠
ّ
ﺑﺄن ﻳﺳﻣﻌوا أﻗواﻝ ﻣن ﻳﻛون ﻟدﻳﻬم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ،وأن ﻳﺳﺄﻟوا اﻟﻣﺗﻬم ﺑﻬﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ
اﻟﻣﺎدة  ١٠٤ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﻷﺣد اﻷﻋﺿﺎء ﻣن ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أن ﻳﺳﻣﻊ ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود اﻟذﻳن ﻳطﻠب اﻟﺧﺻوم ﺳﻣﺎﻋﻪ،م
أﻳﺿﺎ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﻟﻌﺿو اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أن ﻳﺳﻣﻊ ﺷﻬﺎدة ﻣن ﻳرى ﻟزوم
ﻣﺎ ﻟم ﻳر ﻋدم اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺳﻣﺎﻋﻬم .وﺗﻔﻳد اﻟﻣﺎدة ذاﺗﻬﺎ ً

ﺳﻣﺎﻋﻪ ﻣن اﻟﺷﻬود ﻋن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت أو ﺗؤدي إﻟﻰ ﺛﺑوت اﻟﺟرﻳﻣﺔ وظروﻓﻬﺎ ٕواﺳﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻬم أو ﺑراءﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ.

ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺳﻠطﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون
.٣٢١

ﻳﻣﻛن ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﺄﺟﻳﻝ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻪ أو ﺿﺑط اﻷﻣواﻝ .وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرىُ ،ﻳﺧوﻝ ﻟﻣﻛﺗب

اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ،طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ،اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻔﺗﻳش اﻷﺷﺧﺎص واﻷﻣﻛﻧﺔ ٕواﻟزام ﺗﻘدﻳم
اء أﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟدى
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﺿﺑطﻬﺎ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳق ،ﺳو ً

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺷرﻛﺔ أو ﺷﺧص آﺧر .رﻏم ﻫذا ،إﻻ أن ﻧظ اًر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻘدﻳم،
ﻟم ﻳﺗﻣﻛن ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻣن طﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷرةً ﻣن أي ﻣﺻرف ﺑدا وﻛﺄﻧﻪ ﺗﺄﺧﻳر ﻏﻳر ﺿروري ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
طﻠﺑﺎ وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻟدﻳﻪ
أﻳﺿﺎ أﻧﻪ ً
طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أن ﻳﻣﻧﻊ أو ﻳﻌدﻝ ً
واﻟواﻗﻊ اﻟذي ﻳﻘوﻝ ً
اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳﻠوب ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺑدا وﻛﺄﻧﻪ ﺗﻘﻳﻳد ﻏﻳر ﺿروري ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘﺎﻧون .وﻗد ﺗﻐﻳر ذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون
ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗﺑﻝ اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺑﻔﺗرة وﺟﻳزة،
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ،وﻟﻛن ﺑﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون دﺧﻝ ّ

ﺗﻌذر إﺛﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ذﻟك.
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اﻟﻣوارد )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٠

.٣٢٢

أﺻﺑﺢ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،١٩٩٩وﻳزاوﻝ ﺳﻠطﺎﺗﻪ اﻹدﻋﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ  ٣٢ﻓرًﻋﺎ

ﻣدع ﻋﺎم و ٥٢٣ﻣوظﻔًﺎ إدارًﻳﺎ .ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻟدى اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻘﺎت
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق .ﻳﻌﻣﻝ ﻟدى ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ٍ ١٤٦

ﻣدع ﻋﺎم ﻣﻧﺗدﺑون ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻣﺣﻘﻘﻳن ﻣﺎﻟﻳﻳن )إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ(.
واﻟﻣراﻓﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻘرب ﻣن ﻋﺷرﻳن ٍ
.٣٢٣

وﻣن ﺟﺎﻧب أﺧر ،ﻳﻌﻣﻝ ﻟدى اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣرﻳﺎت واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ١٢٢٦

ﻣوظﻔًﺎ ،ﻣﻧﻬم  ١٨ﻣوظف ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﺑﻣﺳﻘط ﻹدارة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،ﻳﻌززﻫم ﻣوظﻔون ﻓﻲ اﻹدارة
اﻷﺧرى وﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ إدارة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات  ١٣٧ﻣوظﻔًﺎ ،ﻣﻧﻬم ٥١
ﻣوظﻔًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﺑﻣﺳﻘط واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗب اﻷﻗﺎﻟﻳم.
.٣٢٤

ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.

اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٠

ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم
.٣٢٥

ﺗﺗطﺎﺑق اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺳﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻧظﻳرﺗﻬﺎ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻘﺿﺎء

ٍ
ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻋﻣﺎﻧﻲ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ؛ (٢
ﻗﺎض ﺑﺄن ﻳﻛون(١ :
ﻣدع ﻋﺎم أو
ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن .وﻳﺷﺗرط ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺗوﻟﻳﺔ ٍ
ً

ﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أو اﻟﻘﺎﻧون ﻣن إﺣدى
ﻛﺎﻣﻝ اﻷﻫﻠﻳﺔ؛  (٣ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻳرة ﺣﺳن اﻟﺳﻣﻌﺔ؛  (٤ﺣﺎﺻ ً
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت أو اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ.؛  (٥أﻻ ﺗﻛون ﻗد ﺻدرت ﺿدﻩ أﺣﻛﺎم ﺟزاﺋﻳﺔ أو ﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟذﻣﺔ
واﻟﺷرف ،وﻟو ﻛﺎن ﻗد رد إﻟﻳﻪ اﻋﺗﺑﺎرﻩ؛ و (٥أن ﻳﺟﺗﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﻘد ﻟﻬذا اﻟﻐرض.
.٣٢٦

ﻳﺳﺗﻐرق ﺗدرﻳب أﻋﺿﺎء اﻟﻘﺿﺎء  /ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﺎﻣﻳن ﺣﻳث ﻳﺷﻣﻝ اﻟﺗدرﻳب أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ.

وﻳﺳﺗﻠزم إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﺗدرﻳب اﻻﺟﺗﻳﺎز ﺑﻧﺟﺎح .وﻋﻠﻰ ﻣن اﺟﺗﺎز اﻟﺗدرﻳب أن ﻳؤدي اﻟﻳﻣﻳن ﻗﺑﻝ ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ اﻟﻣﻧﺻب )وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد  ٢١إﻟﻰ .(٢٤
.٣٢٧

ﺗﺳري ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون أﺳرار اﻟوظﻳﻔﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم .١٩٧٥/٣٦

ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ
.٣٢٨

ﻳؤدي ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺳم ﻋﻠﻰ وﻋد ﺑﺎﺣﺗرام ﻗواﻧﻳن وأﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ وأداء واﺟﺑﻬم ﻋﻠﻰ أﻛﻣﻝ وﺟﻪ وﺑﺎﻟﺻدق

ﻣﺧﻠﺻﺎ
واﻷﻣﺎﻧﺔ .وﻳﻘﺳم رﺟﻝ اﻟﺷرطﺔ اﻟﻳﻣﻳن اﻟﺗﺎﻟﻲ )"أﻗﺳم ﺑﺎﷲ اﻟﻌظﻳم ،أن أرﻋﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟوطن واﻟﻣواطﻧﻳن وأن أﻛون
ً

٩٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن وأن اﺣﺗرم ﻗواﻧﻳن اﻟﺑﻼد وأﻧظﻣﺗﻬﺎ ،وأن أﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻳﻬﺎ وأﻋﻣﻝ ﺑﻬﺎ ،وأن أؤدي واﺟﺑﻲ ﺑﺷرف وأﻣﺎﻧﺔ
ٕواﺧﻼص (".ﻗﺑﻝ ﻣﺑﺎﺷرﺗﻪ ﻷﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ )اﻟﻣﺎدة  ١٤ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺷرطﺔ(.
وﺗﺳرد اﻟﻣﺎدة  ١٢ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﺗﻌﻳﻳن ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ (١ :أن ﻳﻛون ﻋﻣﺎﻧﻲ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ؛

.٣٢٩

 (٢أن ﻳﺳﺗوﻓﻲ ﺷروط اﻟﺳن واﻟﻠﻳﺎﻗﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﺑدﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺻدر ﺑﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻗرار ﻣن اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﺑﻌد أﺧذ رأي اﻟﺟﻬﺎت
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ؛  (٣أن ﻻ ﻳﻛون ﻗد ﺗزوج ﺑﻐﻳر ﻋﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﻌد أوﻝ ﻓﺑراﻳر  ،١٩٨٦دون اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻳﺢ ﺑذﻟك؛  (٤أن ﻳﻛون
ﺣﺳن اﻟﺳﻳرة واﻟﺳﻠوك؛  (٥أن ﻻ ﻳﻛون ﻗد ﺻدر ﺿدﻩ ﺣﻛم ﺟزاﺋﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ؛  (٦أن ﻻ ﻳﻛون ﻗد
ﺳﺑق ﻓﺻﻠﻪ ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺣﻛم ﻗرار ﺗﺄدﻳﺑﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻗد رد إﻟﻳﻪ اﻋﺗﺑﺎرﻩ؛  (٧أن ﻳﻛون ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻫﻼت أو
اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﻳﺣددﻫﺎ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﺑﻘرار ﻣﻧﻪ ﺑﻌد أﺧذ رأي اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
.٣٣٠

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ١٦٤ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟزاء أﻧﻪ "ﻳﻌﺎﻗب اﻟﻣوظف ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺣﺗﻰ ﺛﻼث

وﻳﺧوﻝ ﻟﻠﺳﻠطﺎت
ﺳﻧوات أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻣن ﻋﺷرﻳن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ إذا أﻓﺷﻰ ﺑدون ﺳﺑب ﺷرﻋﻲ ًا
ﺳر ﻳﻌﻠﻣﻪ ﺑﺣﻛم وظﻳﻔﺗﻪُ ".

وﻳﺟرى ﻋﻠﻲ أﻓراد وﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ ﻓﺣص ﻗﺑﻝ اﻟﻘﻳﺎم
ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ أي ﻣوظف طﺑﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻓﺷﺎﺋﻪ ﺳر رﺳﻣﻲُ .
ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬم.

اﻟﺗدرﻳب )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٠

.٣٣١

ﺗوﺿﻊ ﺧطﺔ ﺗدرﻳب ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم أﺛﻧﺎء أوﻝ ﻋﺎﻣﻳن ﻟﻬم ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.

أﺧﻳر ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ .ﻣدة ﻫذا اﻟﺗدرﻳب
ﻳﺷﻣﻝ ﻫذا اﻟﺗدرﻳب ﺗدرﻳب ﻧظري ﻓﻲ اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ و ًا

 ٤٩٠ﺳﺎﻋﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ  ٣٦ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ.
.٣٣٢

دوﻟﻳﺎ وﻧدوة ﺣوﻝ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
ًا
ﺣﺿر اﻟﻌدﻳد ﻣن أﻋﺿﺎء اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﻧذ ﻋﺎم  ٢٠٠٢ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة
ﻣؤﺗﻣر ً

أﻳﺿﺎ  ١٥ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ ودورة ﺗدرﻳﺑﻳﺔ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺟراﺋم ذات اﻟﺻﻠﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺣﺿر أﻋﺿﺎء اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ً

ﺑرﻋﺎﻳﺔ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋن ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺟراﺋم ذات اﻟﺻﻠﺔ .ﺗراوح ﻋدد اﻟﺣﺎﺿرﻳن ﻓﻲ ورش اﻟﻌﻣﻝ

ﻋﺿوا ﻣن اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرة.
واﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻫذﻩ ﻣﺎ ﺑﻳن  ١٠إﻟﻰ ٢٥
ً
.٣٣٣

ﺗﺷﻐﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ورش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق

اﻟﻣﺎﻝ اﻟرﻛن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳب ﺣوﻝ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣﻌﻳن ﻟﻺدارات ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ .أﻣﺎ اﻟﺗدرﻳﺑﺎت اﻷﺧرى ،ﻓﺗﺗﺷﻛﻝ ﻣن دورات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﺗدور ﺣوﻝ اﻻﺣﺗﻳﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺣﻘﻳق اﻟطب اﻟﺷرﻋﻲ واﺣﺗﻳﺎﻝ
ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺣﺎﺳوﺑﻳﺔ .وﻫذﻩ اﻟﺗدرﻳﺑﺎت ﻟم ﻳﺗوﻓر ﻋﻧﻬﺎ أﻳﺔ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ.

٩٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٣٣٤

دﻳﻣﻳﺎ ﻟﻣدة ﻋﺎم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗدرﻳب أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻣدة ﻋﺎم ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻳﻧﻬم ﻓﻲ
ﻳﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﻌﻳﻧون اﻟﻘﺿﺎﺋﻳون ﺗدر ًﻳﺑﺎ أﻛﺎ ً

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .وﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗدرﻳب ﺗدر ًﻳﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻘواﻧﻳن ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﺗُﺄﺧذ أﻳﺔ
ﺗدرﻳﺑﺎت ﻣﺣددة ﺑﺧﺻوص ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻠﻣﻌﻳﻧﻳن اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﻳن .ﺣﺿر ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎة إﺣدى

اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب.

 ٢-٦-٢اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
.٣٣٥

ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﺗﺄﺟﻳﻝ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ أو ﺿﺑط اﻷﻣواﻝ ،وطﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗوﻓر

ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ .ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻟدى ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء

اﻟﻌﺎم اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻛﻣﺎ أن ﺗﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﺎﻟﻳﺔ .وﻳﻧظم ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم
ﺗدرﻳﺑﺎ ٍ
ﻛﺎف ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻳﺗﻠﻘﺎﻩ أﻋﺿﺎء اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.
ً
.٣٣٦

وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﻳﻣﻛن ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗدرﻳب إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻟﻣواﺿﻳﻊ ﺗﻌز ًا
ﻳز ﻟوﻋﻳﻬم وﻣﻌرﻓﺗﻬم ٕوادراﻛﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻳﺟب أن ﻳﺳﻌﻰ ﻛﻝ ﻣن ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

وﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻹﺟراء ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺷﺄ ﻋن أﺣد ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.

 ٣-٦-٢اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن  ٢٧و٢٨
درجة االلتزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٧

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٨

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد

موجز العوامل التي يستند إليھا تقدير درجة االلتزام اإلجمالية للقسم ٦-٢


ﻛﺎن ﻫﻧﺎﻟك ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ.



رﻛز ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺣوﻝ ﺗﻠك اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﺗﻘﺎرﻳر
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣﻘﻳق ﻓﻘط ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن ﺣﺎﻻت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﺎرﻳر
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.

ﻛﺑﻳر



ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳوﻟﻳو  ،٢٠١٠ﺷﻛﻝ اﻟوﺻوﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻋﻧد ﻗﻳﺎم ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء
اﻟﻌﺎم ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻷواﻣر اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﺎﺋﻘًﺎ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ إظﻬﺎر وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﺑﻧوك وﺣﺎﻝ دون ذﻟك.

٩٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

٧-٢

اﻹﻗرار أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﺑر اﻟﺣدود )اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ(

 ١-٧-٢اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
ﻧظﺎم اﻹﻗرار )اﻟﻣﻌﻳﺎر(١-٩
.٣٣٧

طﺑﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق ،ﻛﺎن ﻳوﺟد ﻧظﺎم ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎُ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن إدﺧﺎﻝ اﻟﻧﻘد

اﻷﺟﻧﺑﻲ إذا ﺗﺟﺎوز  ٢٠أﻟف دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ .وﻳﺳري ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ )اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ،اﻟﻣﺎدة .(١٥
.٣٣٨

ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻺﻗرار ﻋن اﻟﻧﻘد
طﺑﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺣﺎﻟﻲ ،أوﺿﻌت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
ً

واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداوﻝ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ .وﻳﺑﻠﻎ ﺣد ﻫذا اﻹﻗرار  ٦٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ أو ﻣﺎ
ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻻﺟﻧﺑﻳﺔ .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن اﻟﻘﺎدﻣﻳن إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن أو ﻣﻐﺎدرﻳﻬﺎ إﻗرار ﻣﺎ ﻟدﻳﻬم ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﻣوذج ُﻣﻌد ﻣن
ﻗﺑﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة  .(٤٠ﻳﻣﻸ ﻧﻣوذج

اﻹﻗرار ﻓﻘط اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن اﻟذﻳن ﺑﻠﻐوا ﺣد اﻹﻗرارُ .ﻳﻌﺎدﻝ ﺣد اﻹﻗرار ) ٦٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ(  ١٢٠٠٠ﻳورو و ١٥٦٠٠دوﻻر
أﻣرﻳﻛﻲ ﺗﻘر ًﻳﺑﺎ )اﻟ﷼ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣرﺑوط ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﺑﻣﻌدﻝ  ٢,٦٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ واﺣد( .ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ
ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺳﻳﻛون ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﺣد  ١٥٠٠٠ﻳورو.
ﺑﺎﻟﺣد  ١٥٠٠٠دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻓﻘط ﺑﺎﻷﻋﻠﻰ ،وﻟﻛن ً

.٣٣٩

ﻌرف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداوﻝ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﻷدوات اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻛﺎﻟﺷﻳﻛﺎت واﻟﺳﻧدات اﻹذﻧﻳﺔ وأواﻣر اﻟدﻓﻊ
ﺗُ ّ

ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ أو اﻟﻣظﻬرة ﻟﻪ ﺑدون ﻗﻳد ،أو اﻟﺻﺎدرة ﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﺻوري أو ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻳﻣ ّﻛن ﻣن اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺣق ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﻳم ،وأواﻣر
اﻟدﻓﻊ اﻟﻣوﻗﻌﺔ واﻷﺳﻬم ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ") .ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة  .(١وﻳﺗﻔق ﺗﻌرﻳف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداوﻝ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف.
.٣٤٠

ﻳﺑدو أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺳﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن واﻟﻧﺎﻗﻠﻳن ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﻳﺷﺎر ﺻراﺣﺔ إﻟﻰ

أﻣر آﺧر ،ﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ،
اﻟﺑرﻳد واﻟﺣﻣوﻻت اﻟﻣﻌﺑﺄة ﻓﻲ اﻟﺣﺎوﻳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون .٢٥وﺛﻣﺔ ًا
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.

 ٢٥أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ أن ذﻟك ﺳوف ﻳﻛون ﻣﺷﻣوﻻً ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة ،ﻳﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣﻝ ﻣﺣﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .ﺑﻣﺎ أن اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟواردة اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺑﻌد ،ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻔرﻳق اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﻣﻊ درﺟﺎت اﻟﺗﻘﻳﻳم وﻓق إﺟراءات اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ.

٩٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٣٤١

ﻻﺣظ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟدى وﺻوﻝ اﻟﻘﺎدﻣﻳن إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن أﻧﻬم ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻗرار ﺑدﻻﻻت ﺟدﻳرة ﺑﺎﻟذﻛر،

وﺳﻌﻳﺎ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻗد أﺧذ ﻓﻲ اﻟﺳرﻳﺎن ﻣﻧذ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻳوﻧﻳو ﻟﻌﺎم .٢٠١٠
ً

وراء اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج إﻗرار ،ﺳﻳﺿطر اﻟﻣﺳﺎﻓرون إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺣﺛًﺎ ﻋن أﺣد ﺿﺑﺎط اﻟﺟﻣﺎرك أو اﻟﻬﺟرة )ﺟﻣﻳﻌﻬم ﻣن
ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ( ﻣﻧذ أن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻏﻳر ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺻوﻝ أو اﻟﻣﻐﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻳﺳﻳر .ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﻧﺎدر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓرون )اﻟﺳﺎﺋﺣون( ﻋﺑر
ﺗﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ اﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺑﺣرﻳﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟﺟﻣﺎرك .رﻏم ﻫذا ،ﻓﺈﻧﻪ ًا

اﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺑﺣرﻳﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻋن اﻟﺟﻣﺎرك.
.٣٤٢

ﻟم ﺗﻛﺗﺳب ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﺧﺑرة ،أو ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧﻘﻝ اﻷدوات اﻟﻧﻘدﻳﺔ أو

ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺷرﻋت ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻧظﺎم ﻣﻧذ وﻗت ﻗﻠﻳﻝ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺧطط
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻋﺑر اﻟﺣدود .ﻓﺎﻟﺟﻣﺎرك ً
اﻟﻣوارد اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻛﺷف .ﻟم ﺗﻧظر ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﻓﻲ ورﻗﺔ أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ

اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌطﻲ ﻣوظﻔﻳﻬﺎ وﺿﺑﺎطﻬﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺣﻣراء )اﻟﺗﺣذﻳرات(
ﻟﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧﻘﻝ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود ،رﻏم ﻣﺎ أﻓﺎدت ﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳرﻫﺎ أن ﻫﻧﺎك اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﺗﻧﺳﻳق ﺗُﻌﻘد ﺑﻳن اﻟﺟﻣﺎرك ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وأن ﺛﻣﺔ ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ أﺟرﻳت ﺑﻳﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ورﻗﺔ أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻫذﻩ.
وﻋﻘدت ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻣﺎرس  ٢٠١٠ﻟﺣواﻟﻲ  ٦٠ﺷﺧﺻﺎً .أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﺑدأت
اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن ﻻﺣﺗﻣﺎﻝ ﺣﻣﻠﻬم ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻋﺑر اﻟﺣدود.

ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎران  ٢-٩و(٣-٩
.٣٤٣

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٤٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أﻧﻪ "ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ

أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ،وﻗف اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻧﻘد واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداوﻝ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ وﺣﺟزﻫﺎ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟوﺣدة )وﺣدة
ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺳﺑﻌﺔ أﻳﺎم ،ﻣﻊ إﺧطﺎر وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ًا
ﻓور ﺑذﻟك ،وﻟﻺدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ً
اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( اﻷﻣر ﺑﺗﻣدﻳدﻫﺎ ﻟﻣدة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ".رﻏم ﻋدم اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٤٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺷددت اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﻣﺎرك ﺑوﺳﻌﻬﺎ ﻟﻳس ﻓﻘط ﺗوﻗﻳف ﺣرﻛﺔ ﻧﻘﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻹﻗرار اﻟﻛﺎذب أو
ﻋدم اﻹﻗرار ،ﻟﻛن أﻳﺿﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.٣٤٤

واﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﺟﻣﺎرك ﺗُﻌد ﺟزًءا ﻣن ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وأن اﻟﺿﺑﺎط واﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣون

ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ ﻟدى اﻟﺟﻣﺎرك أﻳﺔ ﺷﻛوك ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ  /ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو ﻋدم اﻹﻗرار أو اﻹﻗرار
ﻏﻳر اﻟﺻﺣﻳﺢ ،ﻓﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ وﻗﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟطﻠب اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﻗﻝ ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺷﺄ اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻳﺔ
ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ.

٩٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٣٤٥

ﻓﻲ ﺧﻼﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻳداﻧﻲ ،ذﻛرت اﻟﺟﻣﺎرك ﻣؤﻛدةً أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺗﺻرف إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت إﻗرار ﻛﺎذب أو ﻋدم

وﺟود إﻗرار .ﻛﻣﺎ أﺿﺎﻓت أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺟرى أﻳﺔ ﻓﺣوﺻﺎت إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻹﻗرار ﻫو ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ اﻟذي ﺳﻳﺗم ﻧﻘﻠﻪ ﻣن
ٕواﻟﻰ اﻟﺳﻠطﻧﺔ .أﺷﺎرات اﻟﺟﻣﺎرك إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ أو اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣﻘق

اﻟﺟﻣﺎرك ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﻣواﻝ أو اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أم ﻏﻳر ﻣﺷﺑوﻫﺔ.
ﻣن ﻏﻳر اﻟواﺿﺢ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﻧﺎﺟم ﻋن ﻋدم اﻟﺧﺑرة ﻣﻊ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب.
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺟﻣﻌﻬﺎ وﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ )اﻟﻣﻌﻳﺎران  ٤-٩و(٥-٩

.٣٤٦

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٤١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﺎرك اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻹﻗرار

ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات ،وﻟﻠوﺣدة )وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( اﻻطﻼع ﻋﻠﻳﻪ واﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ.
.٣٤٧

ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻓر ﻛﺎﻵﺗﻲ :اﻻﺳم وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻳﻼد واﻟﺟﻧﺳﻳﺔ وﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺟواز

اﻟﺳﻔر واﻟﻌﻧوان ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن وﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟرﺣﻠﺔ وﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻋن اﻟﻧﻘدﻳﺔ واﻟﺻﻛوك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداوﻝ واﻟﻣﻌﺎدن/اﻷﺣﺟﺎر اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺻﻠﻬم واﻟﻐرض ﻣن ﻧﻘﻠﻬم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ )إن وﺟدت(.
.٣٤٨

ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑﻧﻣﺎذج اﻹﻗ اررات ﻓﻲ ﺻورة ﻧﺳﺦ ﻣطﺑوﻋﺔ ﻓﻘط ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗطﻠﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺣدة
ﺗﺣﺗﻔظ ﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ً

اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻟﻛن ﻻ ﺗطﻠﻊ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻹﻗ اررات ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ،إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ،ﺳﻠطﺔ
اﻟﺟﻣﺎرك ﻋﻧدﺋذ ﺗرﺳﻝ إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
إﺧطﺎر ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔور .وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺗﻬﺎ ،أوﺿﺣت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ًا

ﻧﻣوذﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﻳن  ٢٠٠٧إﻟﻰ  ،٢٠١٠وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﺑﻣﺗﺄﻛدة ﻋن
أن ﻋدد ﻧﻣﺎذج اﻹﻗ اررات اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺗﻪ ﻣن اﻟﺟﻣﺎرك ١٣٠
ً
ﻣدى ﺳرﻋﺔ ﺗﻘدﻳم ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج إﻟﻳﻬﺎ وﻋدد ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع ﻧﻣﺎذج اﻹﻗ اررات ﻟدى اﻟﺟﻣﺎرك.

اﻟﺗﻌﺎون اﻟداﺧﻠﻲ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٦-٩
.٣٤٩

ﻣﻧذ أن ﻛﺎﻧت ﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﺎرك واﻟﻬﺟرة ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺟزًءا ﻣن ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،ﺻﺎر أﻣر

ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺳﻬﻝ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﺑﻳﻧﻬم ،رﻏم ﻫذا ﻓﻠم ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون
اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
ً

ﻋﻣﻠﻳﺎ .ﺑﻳﻧﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﺟﻣﺎرك إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻬﺟرة ﻛﻔرﻳق وﻟﻬﺎ اﺗﺻﺎﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﺑوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ.
ً

اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٧-٩
.٣٥٠

وﻗﻌت ﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .رﻏم ﻫذا ،ﻓﻠﻳس

ﻟدﻳﻬﺎ أﻳﺔ ﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻳﺋﺎت اﻟﺟﻣﺎرك اﻷﺧرى ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ.

اﻟﻌﻘوﺑﺎت )اﻟﻣﻌﻳﺎران  ٨-٩و(٩-٩

٩٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٣٥١

ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ،وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ أو ﺑﺈﺣدى ﻫﺎﺗﻳن

اﻟﻌﻘوﺑﺗﻳن ﻛﻝ ﻣن ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ )اﻟﻣﺎدة  ٣٤ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب( .وﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣﻛم
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎدرة أو إﻟﻐﺎء رﺧﺻﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي أو وﻗف ﻧﺷﺎطﻪ ،إذا ارﺗﻛﺑت
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﺳم اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي أو ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ.
.٣٥٢

ﺗﺑدو اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﻏﻳر اردﻋﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻏراﻣﺔ ﺑﻘﻳﻣﺔ  ٥٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ

ﻫﻲ أﻗﻝ ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺣد وﻫو  ٦٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ .أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻣﺻﺎدرة ﻣﻣﻛﻧﺔ أﻳﺿﺎً وﺗﻌﺗﺑر ﻋﻘوﺑﺔ .ﻏﻳر أن،
اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  ٣٤ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺣق ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺄﻣر
ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ..." :إذا ﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗد ﺗم اﻗﺗراﻓﻬﺎ ﺑﺎﺳم أو ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ" .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻳﺑدو أن ﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻬرب ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻐراﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
أﻳﺿﺎ ﺑﺎﺳم اﻟوﺳطﺎء(.
وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ورادﻋﺔ ،ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻬرﻳب اﻟﻧﻘد ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻬرﺑﻲ اﻷﻣواﻝ )اﻟﻣﻌروﻓون ً
.٣٥٣

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺑﺎط اﻟﺷﺧص أو اﻟﻧﻘد اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺗوﻗﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻘوﺑﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ١-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر أﻣﺎ ﻋﻘوﺑﺎت
ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  .٢-٢ﻓﺗُﻌد ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ورادﻋﺔ.
.٣٥٤

ﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﺗﺗم إﺻدار أﻳﺔ ﻋﻘوﺑﺎت ﺑﻌد ،ﻓﻘد ﺗﻌذر إﺛﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﻳر.

اﻟﻣﺻﺎدرة )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١٠-٩
.٣٥٥

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﺣق ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻧﻘد واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٤٢اﻟﻣوﺿﺣﺔ

ﺑﺎﻷﻋﻠﻰ ،ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺗؤﻛد ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذا اﻟﺣﻛم ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ .وطﺎﻟﻣﺎ ﻳﺗم اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة )اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ
ﻹﺟراء اﻟﺿﺑط( ،ﺗﻧطﺑق ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف اﻟﻣﺣددة ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ٣-٢ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر( ﻋﻠﻰ
ٍ
ﻣﺗﺳﺎو .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺻوف أﻋﻼﻩ ،ﻳﺑدو ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  ٣٤ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
ﻧﺣو
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أﻧﻪ ﻳﺟوز اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إذا ﺗﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﺳم أو ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،
وﻟﻛن ﻟﻳس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن.

ﺗﺟﻣﻳد أﺻوﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن )اﻟﻣﻌﻳﺎر(١١-٩
.٣٥٦

ﺗﻧطﺑق ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف اﻟﻣﺣددة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ٤-٢ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر(

ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺟﻣﻳد أﺻوﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن.

اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(١٢-٩

٩٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٣٥٧

اﺧﺗﺎرت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗﺿﻣﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻹﻗرار .وﻫذا اﻷﻣر ﻳﺗﺟﺎوز

اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺷﻐﻝ اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ ﻟدى ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻳراد
وﺗﺻدﻳر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ )وﻟﻳس اﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ( وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻳس ﻣن اﻟﻣؤﻛد
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎم ﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺈﺧطﺎر ﻧظﻳراﺗﻬﺎ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻧﻘﻝ ﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻪ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻﻧﺎف.

ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻟﻣﻌﻳﺎر(١٣-٩
.٣٥٨

ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ ﺻﻧدوق ،وﻣﻊ أن ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﻣﺣﻔوظ
ﺗُﺣﻔظ اﻟﻧﺳﺦ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﻟﻧﻣﺎذج اﻹﻗ اررات ً

ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗب

ﻣﺣﺻﻧﺔ ،ﻓﻬذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺿﻣن ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت.

ﻣوارد اﻟﺟﻣﺎرك )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٠
.٣٥٩

ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣوظﻔﻲ اﻟﺟﻣﺎرك  ٨١٢ﻣوظﻔًﺎ .وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺗﻪ ،ﻟم ﻳﺗﻠﻘﻰ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﻳﻝ

ﺗﺎﻣﺎ
اﻟﺟﻣﺎرك وﻣوظﻔﻳﻬﺎ وﻣواردﻫﺎ اﻟﻔﻧﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣوارد ﻟﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ ﺗﺣدﻳد إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻗﻳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺗﻧﻔﻳذ وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳ ًذا ً

وﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ.

ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٠
.٣٦٠

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟدى اﻟﺟﻣﺎرك ﻫم ﺿﺑﺎط وأﻓراد ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ .راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ٦-٢ﻓﻲ ﻫذا

اﻟﺗﻘرﻳر ﻹﻟﻘﺎء ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزﻣﻬﺎ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ  .ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﺑﺣﻳث ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﺎرك ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن إﺟراء ﻓﺣص أﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﺟدد.

ﺗدرﻳﺑﺎت اﻟﺟﻣﺎرك )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٠
.٣٦١

وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ،ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻷرﻗﺎم اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗدرﻳﺑﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﺎرك .أﺿف

إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗﺑﻝ ﺗﺷرﻳﻊ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،دورة ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻧظﻣﺗﻬﺎ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس
 ٢٠١٠ﺗدور ﺣوﻝ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻣواد  ٤٠و ٤١و ٤٢ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺣﺎﺿرﻳن  ٦٠ﻣوظﻔًﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎرك ﻣوﻗﻊ ﻋﻣﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود.

١٠٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺟدوﻝ  -١٣ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎرك ﻣن اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٧إﻟﻰ ٢٠٠٩
اﻟدورة اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ

ﺳﻧوﻳﺎ
ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن
ً

ﺳﻧوﻳﺎ
اﻟدورات
ً
٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

اﻹﺟراءات اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ

٧

٣

٣

٩٤

٢٢

٥١

ﺳﻠوك اﻟﻣﻬرﺑﻳن

-

١

-

-

١٥

-

ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣرﻛﺑﺎت

١

٢

١

١٦

١٩

١٥

ﺗﻔﺗﻳش اﻟﺣﺎوﻳﺎت

-

١

١

-

٦

١٥

اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ

١

١

١

١١

١١

١٤

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٩

٨

٨

١٢١

٧٣

٩٥

اﻹﺣﺻﺎءات
.٣٦٢

أﻋدت اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻳن  ٢٠٠٧و ٢٠٠٨ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن  ٥٨ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻳراد اﻟﻌﻣﻠﺔ

اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ ظﻝ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ .٢٦وﻛﺎن اﻟﻐرض اﻟﻣذﻛور ﻣن اﺳﺗﻳراد ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻼت ﻫو ﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﻣﻠﺔ واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ.
.٣٦٣

أﻓﺎدت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘت  ١٣٠ﻧﻣوذج إﻗرار ﻣن اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﻳن اﻟﻌﺎم

 ٢٠٠٧إﻟﻰ  .٢٠١٠وﺑﻬذا ﻻ ﺗوﺟد أﻳﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ أﺧرى ﻣﺗﺎﺣﺔ )ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ وﻋدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ
ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﻳر وﻣﻧﺷﺄ/وﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن وﻧوع اﻟﻌﻣﻠﺔ وﻧﻘﺎط ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﺳﺗﻼم ﻣﺛﻝ اﻟﻣطﺎرات واﻟطرق واﻟﻣراﻓﺊ(.

٢٦

اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﻳرادﻫﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ واﻟﺟﻧﻳﻪ اﻹﺳﺗرﻟﻳﻧﻲ واﻟﻳورو واﻟروﺑﻳﺔ اﻟﻬﻧدﻳﺔ واﻟروﺑﻳﺔ اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻳﺔ واﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟدﻳﻧﺎر

اﻟﻛوﻳﺗﻲ واﻟدﻳﻧﺎر اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ واﻟ﷼ اﻟﻘطري ودرﻫم اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﺗﺎﻛﺎ ﺑﻧﺟﻼدﺷﻳﻲ.

١٠١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
.٣٦٤

إن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻝ اﻟﻧﻘد واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم .وﻟﻛن،

رﻏم ﻫذا ،ﻓﺛﻣﺔ أوﺟﻪ ﻗﺻور ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﻳرة ﺑﻳن إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون ) ٢٨ﻳوﻧﻳو  (٢٠١٠واﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ
)اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﻬر ﻳوﻟﻳو  (٢٠١٠ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻷﻣر ﻣﺳﺗﺣﻳﻼً ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ .وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﻻ ﻳزاﻝ اﻻﻟﺗزام اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ اﻟذي ﺗم ﺗﻘﻳﻳﻣﻪ ﻏﻳر ﻣﻛﺗﻣﻝ.
.٣٦٥

ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗﺑﻳﻝ اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،إﻻّ أن اﻟﺟﻣﺎرك
ﻣﻊ أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب دﺧﻝ ّ

ﻛﺎﻧت ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺟﻬود ﻛﺑﻳرة ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟدﻳدة ﻣن ﺧﻼﻝ وﺿﻊ إﺷﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎر واﻟﺗرﺗﻳب ﻟورﺷﺔ ﻋﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ
أن ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﻟم ﺗﻛﺗﺳب اﻟﺧﺑرة ،أو ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت
وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .إﻻّ ّ
ﻧﻘﻝ اﻟﻌﻣﻠﺔ أو اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻋﺑر اﻟﺣدود .ﻓرﻏم وﺟود ﻧظﺎم إﻗرار ،ﻋﻠﻰ اﻟورق ،طﺑﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ ﺑدء ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻧظﺎم ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺧطط ﻟﻠﻣوارد اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﺎﻟﺟﻣﺎرك ﺗﺷرع ً

اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت .ﻟم ﺗﻛن ﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑورﻗﺔ أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ اﻟﺻﺎدرة
ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌطﻲ ﻣوظﻔﻳﻬﺎ وﺿﺑﺎطﻬﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺣﻣراء )اﻟﺗﺣذﻳرات( ﻟﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻛﺗﺷﺎف
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧﻘﻝ اﻟﻧﻘد ﻋﺑر اﻟﺣدود وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ.

 ٢-٧-٢اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
.٣٦٦


ﺗﺣﻘﻳق اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ،ﻳﺳﺗﻠزم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
إن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻫﻲ ﺟدﻳدة ﻧﺳﺑﻳﺎً وﻗد ﺗم
اﺗﺧﺎذ اﻟﺟﻬود ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟدﻳدة .إﻻّ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎرك اﺗﺧﺎذ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر ﻟﺿﻣﺎن ﺗطﺑﻳق ﻛﻝ ﻣﺎ
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ وﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ.



اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺳﺑب اﻹﻗرار اﻟﻛﺎذب أو ﻋدم اﻹﻗرار )ﺣﺎﻻت ﻏﻳر ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو
ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ
ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب( ﻳﺟب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻳﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن أﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ورادﻋﺔ .ﻓﻬذا اﻷﻣر ﻋﺎﺟﻝ ﻻ ّ

ﻣﻬرﺑﻲ اﻷﻣواﻝ.
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ّ


ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺗوﺿﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أن اﻟﻣﺻﺎدرة ﻫﻲ إﺟراء ﻳﺟوز
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﺗﺧﺎذﻩ واﻷﻣر ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﻗرار اﻟﻛﺎذب أو ﻋدم اﻹﻗرار.



رﻏم أﻧﻪ وﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻳﻧﺔ ،ﻗﻳﻝ أن اﻟﺟﻣﺎرك ﻗد ﺑدأت ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧوا ﻳﺣﻣﻠون ﻣﺑﺎﻟﻎ
ﻧﻘدﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود ،ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎرك ﺗطوﻳر اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻹﻗرارات اﻟﻛﺎذﺑﺔ أو ﻋدم اﻹﻗرار

١٠٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺧوﻳﻝ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟدﻳﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﻗﻝ
]اﻟﻣﻌﻳﺎر[١-٩


أن اﻟﺟﻣﺎرك ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺟز
ﻳﺟب اﻟﺗوﺿﻳﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ّ

اﻟﻌﻣﻼت واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﺄﻛد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ وﺟود دﻻﺋﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب أم ﻻ ]اﻟﻣﻌﻳﺎران  ٢-٩و[٣-٩


ﺿﻣﺎن اﻟﺟﻣﺎرك ﺗوﻓﻳر ﺗﺧزﻳن آﻣﻧﺎً أﻛﺛر ﻟﻧﻣﺎذج اﻹﻗ اررات ]اﻟﻣﻌﻳﺎران  ٤-٩و [٥-٩ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗطوﻳر ﻗﺎﻋدة
ﺑﻳﺎﻧﺎت آﻟﻳﺔ ]اﻟﻣﻌﻳﺎر (١٦-٩ﺗﺷﻣﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻗ اررات اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗطﻠﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.



ﺗطوﻳر اﻟﺟﻣﺎرك اﻹﺷﺎرات اﻟﺣﻣراء )اﻟﺗﺣذﻳرات( اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧﻘﻝ اﻟﻌﻣﻼت واﻷدوات
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻋﺑر اﻟﺣدود.



ﺗﻘدﻳم اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗدرﻳﺑﺎت ﻟﺿﺑﺎطﻬﺎ ﺣوﻝ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﻣواد
 ٤٠و ٤١و ٤٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وذﻟك ﺑﺷﻛﻝ دوري.



أﻳﺿﺎ
ﺗﻐطﻳﺔ وﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻗرار ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺷﺣن اﻟﻧﻘد واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى
ً

ﻋﺑر اﻟﺑرﻳد

واﻟﺣﻣوﻻت اﻟﻣﻌﺑﺄة ﻓﻲ اﻟﺣﺎوﻳﺎت ]اﻟﻣﻌﻳﺎر[١-٩


أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﻣﺣددة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ.

١٠٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٣-٧-٢اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
درجة
االلتزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

موجز العوامل التي يستند إليھا تقدير درجة االلتزام اإلجمالية للقسم ٧-٢


ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ.
ّ

اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ

ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﺛﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳق ﺑﻣﺎ أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻗد دﺧﻝ ﺣدﻳﺛﺎً



اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻓﻌﺎﻟﺔ ،وﻏﻳر ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ وﻏﻳر رادﻋﺔ وﻟم ﻳﺗم ﺑﻌد اﺧﺗﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت.



ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻏﻳر واﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﺄن إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻﺎدرة إﺟراء ﻳﺟوز
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺄﻣر ﺑﻪ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻹﻗرار أو اﻹﻗرار اﻟﻛﺎذب.



ﻓﻲ وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻟم ﻳﻛن ﺑﻌد ﻗد ﺗم ﺗطوﻳر آﻟﻳﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻛﺷف اﻹﻗ اررات اﻟﻛﺎذﺑﺔ أو اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ
ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ.



ﻋدم ﺗوﻓر ﺻﻼﺣﻳﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ
واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﻗﻝ.



ﻋدم وﺿوح ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺣوﻝ ﻗدرة اﻟﺟﻣﺎرك ﻋﻠﻰ ﺣﺟز اﻟﻌﻣﻼت
واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﺄﻛد ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب أم ﻻ.



ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻵﻣﻧﺔ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻗ اررات ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ﻛﺎف.



ﻋدم وﺟود اﻹﺷﺎرات اﻟﺣﻣراء )اﻟﺗﺣذﻳرات( ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧﻘﻝ اﻟﻌﻣﻼت واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى
ﻋﺑر اﻟﺣدود.



ﺗم ﻋﻘد ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ واﺣدة ﻟﺳﺗﻳن ) (٦٠ﺿﺎﺑط ﺟﻣﺎرك وﻫو ﺑﺎﻟﺗدرﻳب ﻏﻳر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺣوﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ.



ﻋدم ﺗﻐطﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻗرار ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺷﺣن اﻟﻧﻘد واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ ﻋﺑر اﻟﺑرﻳد
واﻟﺣﻣوﻻت اﻟﻣﻌﺑﺄة ﻓﻲ اﻟﺣﺎوﻳﺎت.

١٠٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 .٣اﻟﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ  -اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
.٣٦٧

طﺎ ،ﻓﻳﺷﻣﻝ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﻳر
ﻧظﺎﻣﺎ
إن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ُﻳﻌد
ﻫﻳﻛﻠﻳﺎ ﺑﺳﻳ ً
ً
ً

اﻟﻣﺻرﻓﻲ .وﻳﺗﺿﻣن ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﺑﻧوك" :ﺑﻧوك ﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺑﻧوك ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ" .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﻳر
اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت ،ﺗﻠك اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﺗﻌرﻳف ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﺗزاوﻝ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﺟﻳر واﻟﺷراء اﻟﺗﺄﺟﻳري وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن .ﻳﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻹﺷراف اﻟﺗﺣوﻳطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺣوﻳطﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ
ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن.
.٣٦٨

ﺗﺧوﻝ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﻣوﺟب

اﻟﻣﺎدة ) (٤٩ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٠-١١٤واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻛون ﻟﻣﺟﻠس
ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺳﻠطﺔ ﺗﻧظﻳم اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ .وﻳﺄﺗﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻطﻠﺢ "اﻷﻋﻣﺎﻝ
ﻳﺿﺎ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن  -ﻣن ﺑﻳن أﻣور أﺧرى -
اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ" ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ ﻟﻳﺷﻣﻝ ﻧطﺎﻗًﺎ ﻋر ً
"اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟوز أن ﺗﺷﻣﻝ ،دون اﻟﺣﺻر ،ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر وﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺷراء اﻟﺗﺄﺟﻳري وﺑﻳﻊ

واﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻧﻘود أو ﻗطﻊ ﻣﻌدﻧﻳﺔ أو ﺳﺑﺎﺋك" .وطﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﻳﺷﻣﻝ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻطﻠﺢ "اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ" اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺻرح ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻋﻣﺎﻝ
ﻣﺻرﻓﻳﺔ .واﻋﺗﻣد ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﻳن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ "إﺻدار اﻟﺣواﻻت" ،ﻋﻣﻼً ﺑﺗﻌﻣﻳم
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم.٩٧/١١/٤٣/
.٣٦٩

ﺗﻘوم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻹﺷراف اﻟﺗﺣوﻳطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٤٨ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم ) ٩٨-٨٠ﺗم
ﺗﻌدﻳﻠﻪ ﺑﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  (٢٠٠٧/٥واﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳد ﺗﺧوﻳﻝ  -ﻣن ﺑﻳن أﻣور أﺧرى  -اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺳﻠطﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ
أﻳﺿﺎ .ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ً

ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ

) .(٢٠٠٤/٩٠وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻼ ﻳزاﻝ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻳﺧوﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺳﻠطﺔ اﻹﺷراف اﻟﺗﺣوﻳطﻲ ﻋﻠﻰ
وﻛﻼء ووﺳطﺎء اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻏﻳر واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم.

١٠٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت
١-٣

ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

.٣٧٠

اﻟرﻏم ﻣن ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋرﻳﺿﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٢٤ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺟز ًﺋﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت ذات اﻷﻫﻣﻳﺔ ،ﻓﻠم ﺗﻘم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﺗﺑﻧﻲ أﻳﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ وطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب/إﺟراء ﺗﻘﻳﻳم ﻟﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻟم ﺗﻘرر اﻟﺳﻠطﻧﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ
ﺗﺣدﻳد ﺗطﺑﻳق ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت أو ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أو ﺗوﺿﻳﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.
.٣٧١

وﻟﻛن ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻧظﺎم

ﺑدءا ﻣن
ﻣؤﺧر
ًا
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
ً
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد اﻟذي دﺧﻝ ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ً

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟزﻳﺎرات اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻗﺎﻣت أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺻﻣﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻳوﻟﻳو.٢٠١٠
ً

أﻳﺿﺎ
ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ُﻳﺟرى ﺣﺗﻰ اﻵن ﺗﻌدﻳﻝ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ ً

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .واﻣﺗد ذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﺣدي إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻳر
ﻧﻔﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗم ﻓﻲ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ/اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﻗد ﻻ ﻳﺟدي ً

ظﻝ ﻣﻌظم اﻟﺣدود اﻟﻣطﺑﻘﺔ.
.٣٧٢

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﻘطن ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن وﻫم ﻟﻳﺳوا ﺑﺎﻟﺑﻌﻳدﻳن ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن

ﻏﻳر اﻟﺷرﻋﻳﻳن اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻳﺔ )ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋدد اﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ١واﻟﻘﺳم ١١-٣
ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن ﻏﻳر اﻟﺷرﻋﻳﻳن( .وﻗد ﺗﺷﻳر ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗواﺟد ﻧظﺎم ﺗﺣوﻳﻝ ﻏﻳر رﺳﻣﻲ ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ظﻝ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻧد طﻠب وﺛﺎﺋق اﻟﺗﻌرﻳف ﻣن أﺟﻝ ﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺎﺗﻬم .وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ
ﻓﻲ ظﻝ ﻋدم اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻓﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻷﻧظﻣﺔ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﻗد ﻳﺷوب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺛﻐرة أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ورﻏم ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻓﺎﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻗد ﻋﻠم أن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻗد ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وأن ُﻋﻣﺎن
ﻻ ﺗزاﻝ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

١٠٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

٢-٣

اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء وﺗﺷﻣﻝ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﻣﺷددة أو اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻣن  ٥إﻟﻰ (٨

 ١-٢-٣اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
.٣٧٣

ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻗﺑﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺑﻔﺗرة

ﻗﺻﻳرة .وﺻدر ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠١٠/٧٩اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٨ﻳوﻧﻳو  ،٢٠١٠ﺛم ﻧﺷر ﻓﻲ
ﺑدءا ﻣن اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ )اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻳوﻟﻳو
اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻳوﻟﻳو ) ٢٠١٠رﻗم اﻹﺻدار  (٩١٤ودﺧﻝ ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ً
 .(٢٠١٠وﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺳﺎﺑق ،اﻟذي ﺑدأ ﺗﻧﻔﻳذﻩ ﻓﻲ ﻣﺎرس  ٢٠٠٢ﺣﺗﻰ ﺑداﻳﺔ ﺷﻬر ﻳوﻟﻳو  ،٢٠١٠ﻧﺟد أن ﻗﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ﻳﺗﺳم ﺑﺈطﺎر ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ أﻛﺑر
ﻣن اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻗﺗران ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
ﻣؤﺧرا.
اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ﻟم ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ
ً
.٣٧٤

ﻟم ﻳﺗم إﺻدار اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ﺣﺗﻰ اﻧﺗﻬﺎء اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ورﻏم ذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

اﻟﺻﺎدرة )اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  (٢٠٠٤/٧٢ﻻ ﺗزاﻝ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻣرﺳوم
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ  ٢٠١٠/٧٩ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد.
.٣٧٥

ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ٢٧ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ

وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن .وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

٢٧

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة رﻗم ) (١ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٤/٧٢ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺗﻧطﺑق ﺷروط ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ أي

ﺷﺧص طﺑﻳﻌﻲ أو اﻋﺗﺑﺎري ﻳﻛون وظﻳﻔﺗﻪ أو ﻋﻣﻠﻪ ﻣرﺗﺑطﻳن ﺑﺄي ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

)أ( اﻹﻗراض أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹﻳﺟﺎ ارت أو ﺧدﻣﺎت ﻧﻘﻝ
اﻷﻣواﻝ أو ﺑﻳﻊ وﺷراء اﻟﻌﻣﻼت أو إﺻدار ٕوادارة وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ أو اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت.

)ب( اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ أو ﻧﻳﺎﺑﺔً ﻋن اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ أو اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻌﻘود
اﻵﺟﻠﺔ ،أو ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف واﻟﻔﺎﺋدة واﻻﺷﺗﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ.

)ج( إﺻدارات ﺣﺻص اﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺻدارات واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن ،وﻗﺑوﻝ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻌﻣﻝ ﻛﺟﻬﺎت وﺳﺎطﺔ
ﻣﺎﻟﻳﺔ.

)د(

اﻟوﺳﺎطﺔ

)ه( أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن.

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
)و(
َ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ.
)ز(
َ

)ح( أﻋﻣﺎﻝ اﻟوﺻﺎﻳﺔ واﻟﺗدﻗﻳق.

١٠٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ"  -اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻔرض
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻐطﺎة  -ﻳﺷﻣﻝ "ﻛﻝ ﺷﺧص ﻳرﺧص ﻟﻪ ﺑﻣزاوﻟﺔ أﻋﻣﺎﻝ ﻣﺻرﻓﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻳﺔ أو ﺗﺟﺎرﻳﺔ،
ﻛﺎﻟﻣﺻﺎرف وﻣؤﺳﺳﺎت وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت وﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻻﺳﺗﺋﻣﺎن وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن،
واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻬﻧﻳون اﻟذﻳن ﻳﻘوﻣون ﺑﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ وﺳﻣﺎﺳرة اﻷﺳﻬم واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ."....،وﻳﺗطﺎﺑق ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻟدى ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.٢٨
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﻛﻝ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ إﺣﺎطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق
ﺗﻐطﻳﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﺗﺑﻊ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺷﻛﻝ اﻟﻘواﻋد ،واﻟﻠواﺋﺢ
واﻹرﺷﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗم إﺣﺎطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎﻣﻳم وﺳﺎﺋﻝ أﺧرى ﻣﻠزﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺣددﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷﻧﻬﺎ (١ :ﺗﺷﻣﻝ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻠزﻣﺔ واﺿﺣﺔ (٢ ،ﺗﺻدر ﻋن ﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﻳﻳم اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻌﺎﻣﻳم،
 (٣ﻗد ﺗﺻدر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻘوﺑﺎت ﻟﻌدم اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻌﺎﻣﻳم )اﻧظر اﻟﻔﻘرة  ١-١٠-٣ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت( .ﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ
ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎlﻳم ﻛوﺳﺎﺋﻝ أﺧرى ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم.
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ﻟﻘد اﺗﺑﻊ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺟﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻدار اﻟﻠواﺋﺢ

واﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣت إﺷراﻓﻬﻣﺎ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،أﺻدرت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺗﻌﻣﻳﻣﻳن واﻓﻳﻳن )إي
وﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
ﻣﺑﺎﺷر
ًا
اﻣﺎ
ً
ٕ ٢٠٠٩/٨واي  ،(٢٠٠٩/٦ﻳﺗﺿﻣﻧﺎن إﻟز ً
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻳﻬﺎ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻗد اﺳﺗﻬدف اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻷوﻝ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﺧﺗص اﻵﺧر ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ووﻛﻼء اﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟوﺳطﺎء .وﻳدﺧﻝ ﻫذان اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﺎن ﺿﻣن ﻧطﺎق "اﻟوﺳﺎﺋﻝ
اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻷﺧرى" ﻛﻣﺎ ﺣددﺗﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ. .
.٣٧٨
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ﻋددا ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﺎت ،ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﺿﻣن ﻣوﺟﺑﺎت واﺿﺣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﻓﻘد أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ً

ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺗﻌﺗﺑر ﻛوﺳﺎﺋﻝ أﺧرى ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺣﺳب ﺗﻌرﻳف ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻳﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺗم إرﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻧﺳﺦ ﻣن
)ط( أﻳﺔ أﻧﺷطﺔ أﺧرى ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ".
٢٨

ﺗوﺿﺢ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻷرﺑﻌﻳن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﺳﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ أن "ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧون أو

اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧوي ،ﻣﺛﻝ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻣراﺳﻳم واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أو اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻷﺧرى ،اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ أو اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ ﺟﻬﺎت
ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻟزاﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻘوﺑﺎت ﻟﻌدم اﻻﻟﺗزام .ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻘوﺑﺎت ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ورادﻋﺔ".

 ٢٩ﺗﺷﻳر اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻷرﺑﻌﻳن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﺳﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ أن "اﻟوﺳـﺎﺋﻝ

اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻷﺧرى ﺗﻌﻧﻲ اﻹرﺷﺎدات أو اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت أو اﻟﻣﺳﺗﻧدات أو اﻵﻟﻳﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻣﻘﺗﺿـﻳﺎت اﻟﻣﻠزﻣـﺔ ﻣـﻊ ﻋﻘوﺑـﺎت ﻟﻌـدم اﻻﻟﺗـزام ،واﻟﺻـﺎدرة

ﻋــن اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ )ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ ،ﺳــﻠطﺔ رﻗﺎﺑــﺔ ﻣﺎﻟﻳــﺔ( أو ﻫﻳﺋــﺔ ذاﺗﻳــﺔ اﻟﺗﻧظــﻳم* .ﻳﺟــب أن ﺗﻛــون ﻋﻘوﺑــﺎت ﻋــدم اﻻﻟﺗ ـزام ﻓﻌﺎﻟــﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳــﺑﺔ
ورادﻋﺔ".

١٠٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

وﺛﺎﺋق اﻹرﺷﺎد واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ )ﻣﺛﻝ اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻷرﺑﻌﻳن ووﺛﺎﺋق ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ  ٢٠٠١ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ،إﻟﺦ(
ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﻳﺔ ﺗوﺟﻬﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣرﻓﻘﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،اﻟﻣﺎدة )(٤
ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم ﺑﻲ أم ) ٨٨٠اﻟﺻﺎدر ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ ،واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن( ﺷرﻳطﺔ إﺻدارﻫﺎ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻔوري ﺑﻬﺎ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻓورًﻳﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺿﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎص

اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ .وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ،ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻣﺎدة ) (٣ﻣن اﻟﻣﻧﺷور ﺑﻲ أم ٩٢١

)اﻟﺻﺎدر ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن( واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻟزام أﻗﻝ ﻗوة ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﺣﻳث ﻳرد ﺑﻬﺎ أﻧﻪ "ﻳﺗم

إرﻓﺎق ﻧﺳﺧﺔ ﻣن وﺛﻳﻘﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺿرورﻳﺔ اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑﻧوك" .ﻛﻣﺎ
ﺣﺎﻟﻳﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟذﻟك.
أﻳﺿﺎ اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿرورﻳﺔ وﺗﻌزﻳز ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟدﻳﻬم ً
ﻳﻧﺻﺢ اﻟﺗﻌﻣﻳم ً
.٣٧٩

ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ،ﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر وﺛﺎﺋق اﻹرﺷﺎد واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ  -ﻛﻣﺎ ﻫﻲ  -ﻛﺗﺷرﻳﻌﺎت أو ﻟواﺋﺢ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن

اﻷﺳﺑﺎب ،وﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻷﺳﺑﺎب أﻧﻪ ﻗد ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﺗوﻓﻳر اﻹرﺷﺎد ﻓﻘط ﻟﻠﻣﺷرﻋﻳن واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔﻟﺗﺄﺳﻳس
إطﺎرات اﻟﻌﻣﻝ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﻌد وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﺗم ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق
ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻔرض اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟداﺋﻣﺔ
اﺳﺗﺧدام ﻟﻐﺔ ﺑﺳﻳطﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ،ﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﻌد
ً

أﻳﺿﺎ أن ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷﻧواع
ﻹﻋﺎدة اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ/اﻟﺗﻐﻳﻳر ﺑﻠﻐﺔ إﻟزاﻣﻳﺔ .وﻣن اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى ً
ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت وﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻘط ،ﻣﺎ ﻗد ﻳزﻳد ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳوء اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﺎت ﻗواﻧﻳن وﻻ ﻟواﺋﺢ وﻻ أﻳﺔ وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى
أﻳﺿﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺷﻛﻝ ًأﻳﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم
ﺣﺳب ﻣﺎ ﺣددﺗﻪ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻳﺟب أن ﻳﻼﺣظ ً

ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺿﻣن ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻳرى ﻓرﻳق

أن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﻳﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ﻗد ﻻ ﻳﻌزز اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ.
اﻟﺗﻘﻳﻳم ّ
.٣٨٠

ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺣدد ﻗد ﺧﻠق ﺗﺑﺎﻳﻧﺎت ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻳن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣت إﺷراف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .وﻗد ﻛﺎن اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذﻩ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺗطﺑﻳق أﻧظﻣﺔ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻً ،إﻣﺎ ﺧﺑرة ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧوط ﺑﻬم ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت
اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓرًﻋﺎ ﺑﻌﻣﺎن أو ﺷرﻛﺔ ﻓرﻋﻳﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ

دوﻟﻳﺔ ﻛﺑﻳرة )أو ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ(.

١٠٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺟدوﻝ  -١٤اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب

اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻹرﺷﺎدات اﻷﺧرى ﻏﻳر

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

اﻟﻣﻠزﻣﺔ

٢٠٠٤/٧٢

٢٠١٠/٧٩
 -١اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗمﺑﻲ أم ٦١٠
 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗمﺑﻲ دي دي/أم أﻝ أس/ﺳﻲ

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم ٨٨٠

ﺑﻲ/أم إي/أن ﺑﻲ أف أي

 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي

أس١٤٢٤/٢٠٠٥/

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم٩١٩

 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم :ﺑﻲ دي دي/أم أﻝ أس/أم
إي/أن
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻓﻲ
ُﻋﻣﺎن )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ١٧
ﺑﻧ ًﻛﺎ

ﺗﺟﺎرًﻳﺎ

وﺑﻧﻛﻳن

ﺑﻲ

أف

أي

ﻣﺎدة ١

ﻣﺗﺧﺻﺻﻳن(

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم٩٢١
 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي

 -ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم

 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي

ﺑﻲ دي دي/أي أم أﻝ أس/ﺳﻲ

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

ﺑﻲ دي دي

ﺑﻲ/أم إي٥٩٨٤/٢٠٠٤/ /

/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/أم إي/أن

 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم٩٥٤

 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

 ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲﺑﻲ/أم

ﺑﻲ

أف

ﺳﻲ٤٩٣٥/٢٠٠٣/

٦٥٢

ﺑﻲ

أف

إي/أن

ﺳﻲ٧٤٤٩/٢٠٠٩/ﺗﻌﻣﻳم

اﻟﺑﻧك

اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ٢٠٠٩/٤٨٤١

١١٠

 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم٩٢٣

أس١٤٨٠/٢٠٠٧/
ﻣﺎدة ١

 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي

ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ
أس/ﺳﻲ
ﺑﻲ٥٥٤٥/٢٠٠٩/

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ
٢٠١٠/٧٩

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب

اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻹرﺷﺎدات اﻷﺧرى ﻏﻳر

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

اﻟﻣﻠزﻣﺔ

٢٠٠٤/٧٢
 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗمﺑﻲ أم٦١٠
 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗمﺑﻲ دي دي/أم أﻝ أس/ﺳﻲ
ﺑﻲ/أم إي/أن ﺑﻲ أف أي
أس١٤٢٤/٢٠٠٥/
 -ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم

ﺷرﻛﺎت

اﻟﺗﻣوﻳﻝ

ﺷرﻛﺎت

ﺗزاوﻝ

)٦
أﻧﺷطﺔ

ﺑﻲ دي دي/أم أﻝ أس/أم إي/أن
ﻣﺎدة ١

ﻣﺎدة ١

ﺑﻲ أف أي أس١٤٨٠/٢٠٠٧/

اﻟﺗﺄﺟﻳﻝ واﻟﺷراء ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﻳط(

 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗمﺑﻲ دي دي/أي أم أﻝ أس/ﺳﻲ
ﺑﻲ/أم إي٥٩٨٤/٢٠٠٤/ /
 ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲﺑﻲ

أف

ﺑﻲ/أم

إي/أن

ﺳﻲ٧٤٤٩/٢٠٠٩/ﺗﻌﻣﻳم

اﻟﺑﻧك

 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم٨٨٠
 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم ٩٢٣
 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
 ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ
أس/أم إي/أن بي أف
سي٤٩٣٥/٢٠٠٣/

اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ٢٠٠٩/٤٨٤١
 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗمﺑﻲ أم ٦١٠
 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗمﺑﻲ دي دي/أم أﻝ أس/ﺳﻲ
ﺑﻲ/أم إي/أن ﺑﻲ أف أي
أس١٤٢٤/٢٠٠٥/
ﺷرﻛﺎت
ﺷرﻛﺔ(

اﻟﺻراﻓﺔ

)١٦

ﻣﺎدة ١

 -ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم

ﻣﺎدة ١

ﺑﻲ دي دي/أم أﻝ أس/أم إي/أن
ﺑﻲ أف أي أس١٤٨٠/٢٠٠٧/
 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗمﺑﻲ دي دي/أي أم أﻝ أس/ﺳﻲ
ﺑﻲ/أم إي٥٩٨٤/٢٠٠٤/ /
 ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲﺑﻲ/أم

١١١

إي/أن

ﺑﻲ

أف

 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم ٨٨٠
 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم ٩٢٣
 ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ دي دي
/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/أم إي/أن
ﺑﻲ
ﺳﻲ٤٩٣٥/٢٠٠٣/

أف

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ
٢٠١٠/٧٩

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب

اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻹرﺷﺎدات اﻷﺧرى ﻏﻳر

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

اﻟﻣﻠزﻣﺔ

٢٠٠٤/٧٢
ﺳﻲ٧٤٤٩/٢٠٠٩/ﺗﻌﻣﻳم

اﻟﺑﻧك

اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ٢٠٠٩/٤٨٤١
 -٢اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراف اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت

ﻓﻲ
ﻣﺎدة ١

ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣﺎدة ١

) ٢٦ﺷرﻛﺔ(

ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ

ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق

رﻗم )إي (٢٠٠٩/٨

اﻟﻣﺎﻝ رﻗم ٢٠٠٥/٢

ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن
) ٢٣ﺷرﻛﺔ ١١ :ﺷرﻛﺔ
ﻣﺣﻠﻳﺔ

و١٢

ﺷرﻛﺔ

ﻣﺎدة ١

ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ

ﻣﺎدة ١

رﻗم )إي (٢٠٠٩/٦

-

أﺟﻧﺑﻳﺔ(
وﻛﻼء اﻟﺗﺄﻣﻳن
) ٢٨٠وﻛﻳﻼً(
وﺳطﺎء اﻟﺗﺄﻣﻳن
) ١٨وﺳﻳطًﺎ(

ﻣﺎدة ١

ﻣﺎدة ١

ﻣﺎدة ١

ﻣﺎدة ١

ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ
رﻗم )إي (٢٠٠٩/٦
ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ
رﻗم )إي (٢٠٠٩/٦

-

-

ﺣظر ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٥
.٣٨١

ُﻳﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﻔﺗرﺿﺔ أو وﻫﻣﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ

أﻳﺿﺎ ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﺧدﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت .وﻳﺳﺗﻧد ﻫذا اﻟﺣظر إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ) (١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
ُﻳﺣظر ﻋﻠﻳﻬﺎ ً

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟذي ُﻳﻠزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄﺳﻣﺎء وﻫﻣﻳﺔ أو

أﺳﻣﺎء ﻣزﻳﻔﺔ أو أرﻗﺎم أو رﻣوز ﺳرﻳﺔ أو ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﻟﻬﺎ ،وﻗد ورد ذﻛر ﻣﺗطﻠب ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٢اﻟﻔﻘرة )ج( ﻣن
اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺣظر اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻼﺋﺣﺔ

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻳﻣﻧﻊ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺳرﻳﺔ؛ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺣظر "اﻻﺣﺗﻔﺎظ" ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ذات اﻷﺳﻣﺎء اﻟوﻫﻣﻳﺔ.
وﻗد ذﻛرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣظر ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺿﻣن
أﻳﺿﺎ "اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت" ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻌدم إﺳﺎءة ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻬذﻩ
ً

اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ .وﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗﺣق اﻟذﻛر أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻟم ﻳﻛن ﻓﻳﻪ اﻟﻔرﻳق ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑوﺟود ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

١١٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﻠﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗﺄﻛﻳدات اﻟواردة ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻓﻣﺎ زاﻝ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻏﻳر

ٍ
ﻛﺎف ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣﺧﺎطر وﺟود ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﺗم ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻌﺎم " ٢٠٠٤ﺗﺎرﻳﺦ إﺻدار اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ".
.٣٨٢

أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم رﻗم ﺑﻲ أم ٦١٠ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٥ﻳوﻧﻳو  ١٩٩١إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ

أﻳﺿﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻘﺳم )-1أ( ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة
وﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ،واﻟذي ﻳﺗﻧﺎوﻝ ً

اﺿﺣﺎ أﻧﻬﺎ أﺳﻣﺎء وﻫﻣﻳﺔ".
إﻟﻰ أﻧﻪ "ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻻ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻳﺑدو و ً

وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻳﺗﻧﺎوﻝ "اﻻﺣﺗﻔﺎظ" ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء اﻟوﻫﻣﻳﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﺗم اﻟﺣد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ
ﻫذا اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ ﺑﻘﺻرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷوﺑﻬﺎ اﻟﺷﻛوك ﺑﺷﺄن ﻛوﻧﻬﺎ وﻫﻣﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ أﻗﻝ ﻓﻲ اﻟﻘوة ﻣن اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.
.٣٨٣

ﻳذﻛر ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ رﻗم )إي  (٢٠٠٩/٨اﻟﺻﺎدر إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم "-٥أ" أﻧﻪ "ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋدم اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ أﺷﺧﺎص ﻣﺟﻬوﻟﻳن أو ﺑﺄﺳﻣﺎء وﻫﻣﻳﺔ .ﻳﺟب ﻋدم
اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄﺳﻣﺎء وﻫﻣﻳﺔ".
.٣٨٤

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔُ ،ﻳﺣظر ﻓﺗﺢ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .وﻳﺳري ﻫذا اﻟﺣظر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت
ﻧطﺎق اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،وطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣظر اﻟﻣذﻛور ﻣﺗﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر
ﻛﺎﻓﻳﺎ إذا ﻛﺎﻧت أي ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت رﻗﻣﻳﺔ ﻗد ﺗم ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻗﺑﻝ إﺻدار
ذﻟك ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺷر ً
طﺎ ً
اﻟﻼﺋﺣﺔ .ﻻ ﻳوﺟد ﺿﻣﺎن ﻣﻌﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟرﺋﻳﺳﻲ أو اﻟﺛﺎﻧوي واﻟذي ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ،ﻳطﺎﻟب
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻊ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
.٣٨٥

ﻳرد ﻓﻲ ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم )إي  (٢٠٠٩/٨اﻟﺻﺎدر إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ

اﻟﻘﺳم "-٥أ" أﻧﻪ ﻣﺗﻰ ُوﺟدت ﺣﺳﺎﺑﺎت رﻗﻣﻳﺔ؛ ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺣﻘق
اﻟﺗواﻓق اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﺳﺟﻼت ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻼء ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ووﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
.٣٨٦

ﺑﺷﻛﻝ ﻋﻣﻠﻲ ،ﻓﻘد ﺗﺑﻳن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄﺳﻣﺎء وﻫﻣﻳﺔ؛ ﺑرﻏم أن

اﻻﻓﺗﻘﺎد ﻹﻟ ازم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻷوﻝ أو اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺧﺻوص اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ وﺟودﻫﺎ ﻻ ﻳﺣوﻝ دون ذﻟك ،ﺧﺎﺻﺔ أن
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﻟزام ﺑﺗﺣدﻳث ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻣﻼء دورًﻳﺎ ﺣﺗﻰ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب.

١١٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٥
ﺑﺧﻼف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق ،واﻟذي ﻳﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻗﺑﻝ ﻓﺗﺢ

.٣٨٧

اﺿﺣﺎ ﺑﺻورة
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أو إﺟراء أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻳس و ً
ﻣطﻠوﺑﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ .ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺎدة ) (١٢ﻣن ﻗﺎﻧون
ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ
ً

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء
واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ .٣٠ﻻ ﺗﺷﻳر اﻟﻣﺎدة )(٢
ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ إﺿﺎﻓﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻔرض ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ،ﺣﻳث إﻧﻬﺎ ﺗﺷﻳر ﻓﻘط إﻟﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة ) (٤ﻣن اﻟﻘﺎﻧون
)اﻟﻘدﻳم(
.٣٨٨

٣١

ﺣﺎﻟﻳﺎ( وﺿﻣﺎن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺿرورﻳﺔ.
)اﻟذي ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ ً
ﻻ ﻳذﻛر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻻ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

٣٢

أﻳﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻟﺗطﺑﻳق إﺟراءات

اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋﻧد:
 ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ
 ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎرﺿﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻳن اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ) ١٥٠٠٠دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ/ﻳورو( .وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك
أﻳﺿﺎ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ واﺣدة أو ﻋدة ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺑدو ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض.
ً
 ﻋﻧد إﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎرﺿﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺣوﻳﻼت ﺑرﻗﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣذﻛرة
اﻟﺗﻔﺳﻳرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.
 ﻋﻧد وﺟود ﺷﺑﻬﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﻳﺔ إﻋﻔﺎءات أو ﺣدود ﻳﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ
أﻣﺎﻛن أﺧرى ﺿﻣن ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻷرﺑﻌﻳن أو
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺳﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 وﺟود ﺷﻛوك ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﺄن ﻣدى دﻗﺔ أو ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎً
ﺑﺧﺻوص ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء.
 ٣٠ﻳﺷﻳر اﻟﻣﺻطﻠﺢ "ﻻﺋﺣﺔ" إﻟﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻣؤﻗﺗًﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،واﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم ﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٤/٧٢ﻟﺣﻳن إﺻدار ﻻﺋﺣﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺟدﻳدة.
٣١
٣٢

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم ﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم .٢٠٠٢/٣٤
ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١١٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٣٨٩

أﻛد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ

اﻹرﻫﺎب ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌﻣﻳم ﺑﻲ أم  .٢٠١٠/١٠٧٣ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟك ،ﻳذﻛر اﻟﺗﻌﻣﻳم  ٢٠٠٩/٧٤٤٩اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ١٣دﻳﺳﻣﺑر  ٢٠٠٩ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ
وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗﺣت اﻟﻘﺳم ) (٣ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء

ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻣﻊ وﺟوب اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺑﻝ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ودﻋﻣﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺳﺗﻧدات رﺳﻣﻳﺔ ﻣوﺛوﻗﺔ.
أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﻳﻌﻳﻳن أم
اء أﻛﺎﻧوا
ً
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﺗطﻠب اﻷﻣر ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌرﻳف ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،ﺳو ً
ﻏﻳر ذﻟك .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد اﻧﺻب ﺗرﻛﻳز اﻟﺗﻌﻣﻳم رﻗم ﺑﻲ دي دي  -ﺳﻲ ﺑﻲ أس -أم إي  -أن ﺑﻲ أف ﺳﻲ -

 ٤٩٣٥ - ٢٠٠٣اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ  ١٦دﻳﺳﻣﺑر  ٢٠٠٣واﻟذي ﻛﺎن ﻣوﺟﻬًﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﺎرﺿﺔ/ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة .وﻗد وﺟﻪ اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت ﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﻳﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ
ﻣراﻋﺎة اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ .وﻟم ﻳرد ذﻛر أي ﺣد ﻟﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻼ
ﻳﺣوي اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻟﻣذﻛور أﻳﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن.

.٣٩٠

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ،ﻓﻠم ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد

اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺧﺻوص اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ .ﻳذﻛر ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ رﻗم إي  ٢٠٠٩/٨اﻟﺻﺎدر ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
"-٥أ" )اﻟﻧﻘﺎط  ٤و ٥و ٨و (١٢أن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:


ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟداﺋﻣﻳن.



ﻗﺑﻝ أو أﺛﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ أو ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻌﺎرﺿﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ
واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ:
.١

ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ.

.٢

ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗوﺛﻳق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﺑدرﺟﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ.

.٣


وﺟود ﺗﻐﻳﻳر ﻣﺎدي ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺣﺳﺎب.
أﻳﺿﺎ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎرﺿﺔ ﺗزﻳد ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋن  ٦٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ .وﻳﺗﺿﻣن ذﻟك ً

ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ واﺣدة أو ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺗﻌددة ﻳظﻬر أﻧﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ.

١١٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن



إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺷك ﺑﺧﺻوص ﺑﺧﺻوص ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﻳﺔ إﻋﻔﺎءات أو
ﺣدود ﻳﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن آﺧر أو إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﻟدﻳﻬﺎ ﺷﻛوك ﺣوﻝ ﻣدى دﻗﺔ أو ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت
ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘًﺎ.

.٣٩١

ﺑﺧﺻوص ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻳذﻛر اﻟﻘﺳم ) (٢-٥ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ رﻗم إي٢٠٠٩-٦-

ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻛﺛر
ً
.٣٩٢

ﻳﺑدو أن أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻬوﻳﺔ/ﺟواز اﻟﺳﻔر ﻣن ﻛﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﻗﺑﻝ إﻗﺎﻣﺔ

ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺗﻠﻘﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻷﻳﺔ إرﺷﺎدات ﻣﺣددة ﺑﺧﺻوص ذﻟك ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗطﺑق
ذاﺗﻳﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻣﻼء )اﻟﻌﺎﺑرﻳن( .ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺑدو
ﻣﻧﻬﺞ ﺣدي ﻣوﺿوع ً

ﻋﻣﺎﻧﻳﺎ( وﺗﻌد أﻗﻝ ﻣن اﻟﺣد اﻟذي وﺿﻌﺗﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺟدا )ﺗﺗراوح ﺑﻳن  ١٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ  ٢٥٠رﻳﺎﻻً
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ً
ً

) ،($ ١٥٠٠٠إﻻ أن اﻟﻣﺧﺎطرة ﻻ ﺗزاﻝ ﻣوﺟودة ،أﺧ ًذا ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻏﻳﺎب أي ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣوازي ﻟﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ

اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺷك ﻓﻲ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﻳﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎءات وﺣﺎﻻت ﺗﺳﺎور ﻓﻳﻬﺎ
اﻟﺷﻛوك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣدى دﻗﺔ أو ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘًﺎ.

ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-٥
.٣٩٣

ﺗﺑﻳن ﻣراﺟﻌﺔ إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أﻧﻪ ﻗﺑﻝ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ/ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ ﻳوﻟﻳو

 ،٢٠١٠ﻓﻘد دأﺑت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻطﻠﺢ "ﺗﺣﻘق" ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق ﻛﻼً ﻣن إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ "ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ" اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻛﻼ اﻹﺟراﺋﻳن ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،إﻻ أن اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ﺗﻣﻳﻳز واﺿﺢ وﺻرﻳﺢ ﺑﻳن ﻛﻼ اﻟﻣﺻطﻠﺣﻳن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﻘدﻳم أدى إﻟﻰ ظﻬور اﻻﻓﺗﻘﺎد إﻟﻰ إدراك ﺳﻠﻳم ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺧﺻوص إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗطﺑﻳق ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻧطﺑق ً

إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈطﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،
ﻓﻘد ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻓﻲ ﻧص ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد واﻟذي ﻳﺣدد ﺻراﺣﺔً اﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻛﻝ ﻣن ﺗﻌرﻳف اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ،وﻟﻛن ﺗﻌذر ﺗﺄﺻﻳﻝ اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ أﺛر ﺑﻬﺎ ﻫذا
ﻧظر ﻟﺣداﺛﺔ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
اﻟﻣﺗطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ًا

١١٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٣٩٤

ﻻ ﻳﻠزم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

٣٣

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ

أﻳﺿﺎ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات
اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗﻧدات ﻣﺻدر أو ﺑﻳﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوق ﻣﻧﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺗطﻠب أي ﻣﻧﻬﻣﺎ ً
أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﻳﻌﻳﻳن أو اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن أو ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻓﻘًﺎ
اء أﻛﺎﻧوا
ً
ﺗﻌرﻳف اﻟﻬوﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻟداﺋﻣﻳن واﻟﻌﺎرﺿﻳن ﺳو ً

أﻳﺿﺎ أي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻣن ﺗطﺑﻳق ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،إﻻ أن اﻹﻟزام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺳﺗﺛﻧﻲ ً
اﻟﻬوﻳﺔ.
.٣٩٥

ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻔﻘرة ) (٢ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺣﺗﻣﻳﺔ ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق
ﻣﻊ اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ.
.٣٩٦

ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺑﺧﺻوص

اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﻳن ،ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﺳم
اﻟﻛﺎﻣﻝ واﻟﻌﻧوان اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺟواز اﻟﺳﻔر أو ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻬوﻳﺔ أو رﺧﺻﺔ اﻟﻘﻳﺎدة .وﺑﺧﺻوص اﻷﺷﺧﺎص
ﻏﻳر اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﻳن ،ﻓﺈن ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛون ﻣطﻠوﺑﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺟواز اﻟﺳﻔر وﻧﺳﺧﺔ ﻣن
أﺷﺧﺎﺻﺎ اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن ،ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن
ﺗﺻرﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳن .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌﻣﻼء
ً

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺗﺗطﻠب ﺣﺻوﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺷﻬﺎدة ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﺟﺎري ﺳﺎرﻳﺔ ،وﻧﻣوذج ﺗوﻗﻳﻊ ﻣن
اﻟﻣوﻗﻌﻳن اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣذﻛرة ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺷرﻛﺔ وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻳﻔﻳﻬﺎ .أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن
اﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون اﻟﻧوادي أو اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ واﻟﺧﻳرﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﻳﺟب اﻟﺣﺻوﻝ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة رﺳﻣﻳﺔ ﻣن
اﻟو ازرة ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﻣدﻳرﻳن واﻟﻣوﻗﻌﻳن اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ
أﻳﺿﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ ،إﻻ أن ذﻟك ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ أﻛﺛر ﻋﻣوﻣﻳﺔ .ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٦١ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻧد اﺳﺗﻼم
ﺗﺗﻧﺎوﻝ ً

اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻷﻣر اﻟﺑﻳﻊ/اﻟﺷراء ،ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺗﺎﺟرة .ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﺎدة -٨-٧١أ ﺿرورة أن ﻳؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت "ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ" ﻋﻧد ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘود ﻣﻊ
اﻟﻌﻣﻼء .ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﺎدة -١٥٩أ و ٣ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ إﻋداد ﻗواﻋدﻫﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﻔﺻﻝ ﺷروط ٕواﺟراءات ﻓﺗﺢ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﻠﻔﺎت ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣﻼء .وﻗد ﺗم ﺗﻔﺻﻳﻝ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أوﺳﻊ ،ﺣﻳث أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ
ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻝ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻳوﺛق ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ.
.٣٩٧

ﻧص ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم ﺑﻲ أم ٦١٠-اﻟﺻﺎدر ﻟﻠﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧدات وﺳﺟﻼت
واﻟﺻراﻓﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﻳﺔ "ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟدﻳﻬﺎ اﻟﻘدرة ً

٣٣

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١١٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اء أﻛﺎﻧوا ﻋﺎرﺿﻳن أم داﺋﻣﻳن ،ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ أو إﺟراء
رﺳﻣﻳﺔ أو ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺳو ً

ﻣﻌﺎﻣﻼت ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص؛ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت أو دﻓﺎﺗر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ،أو اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ،أو ﺗﺄﺟﻳر

ﻳﺿﻳق اﻟﺳطر اﻷﺧﻳر ﻧطﺎق ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
ﺻﻧﺎدﻳق اﻟوداﺋﻊ اﻵﻣﻧﺔ ،أو اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت إﻳداع ﻧﻘدي ﺿﺧﻣﺔ" .ﻗد
ّ
اﻟﻬوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺣددة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت ﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﻲء ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ ﺑﻘﺻرﻩ
ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﺳﺗﺧدام ﻋﺑﺎرة "ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟدﻳﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ" ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق
اﻣﺎ ً
اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻻ ﺗﻣﺛﻝ إﻟز ً

ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت .ﻳﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻗد أﺻدر اﻟﺗﻌﻣﻳم  ٢٠٠٩/٤٨٤١ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
أﻳﺿﺎ إﻟﻰ
ً
ﺗﺄﻛﻳدا ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟذي ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺦ ﻣن ﺑطﺎﻗﺎت ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء .ﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﻣﻧﺷور ً

اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺷور.
.٣٩٨

ُﻳﻠزم اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ٢٠٠٩/٨اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻷوراق

أﺷﺧﺎﺻﺎ اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن ﻟﻛﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ(
اء أﻛﺎﻧوا داﺋﻣﻳن أم ﻋﺎرﺿﻳن أم
ً
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣذﻛورة ﺑﺗﺣدﻳد ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ )ﺳو ً
واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ
أﻳﺿﺎ ﺑوﺻوﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﻳﺔ إﻟﻰ
ﻧﻔس اﻟﺗﻌﻣﻳم .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﻘﺿﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم ً
ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺦ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺗﻛون ﻣوﻗﻌﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن

اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن إﺷﺎرةً إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺳﺦ طﺑق اﻷﺻﻝ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم

اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ؛ ﺧﺎﺻﺔً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺧطورة ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ،واﻟﻌﻼﻗﺎت أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺻﺎدر ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ وﺣﻳﺎدﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟرﺳﻣﻳﺔ .وﻣن
ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﻓﻘد أﺻدرت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻌﻣﻳم رﻗم ) (٢٠٠٥//٢ﺑﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻳوﻧﻳو  ٢٠٠٥اﻟذي ﻳﺣدد
ﻧظﺎﻣﺎً داﺧﻠﻳﺎً ﻛﺎﻣﻼً ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم أﻧظﻣﺗﻬﺎ .وﻗد اﺣﺗوى ﻧﻣوذج اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ
اﻟذي ﺗم وﺿﻌﻪ ﺗﺣت اﻟﻌﻧوان "دﻟﻳﻝ إﺟراءات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ" ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﻣوذج
ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬم.
.٣٩٩

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﺗﺣدد اﻷﻗﺳﺎم  ٣-٥و ٤-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم رﻗم إي  ٢٠٠٩/٦ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت أﻛﺛر ﺗﻔﺻﻳﻼً ﻓﻳﻣﺎ

ﻳﺧص اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬم .ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻌﺎﻣﻳم اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻛﻝ ﻣن
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺗﻐطﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺣت ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺗﺣﻘق ﻣن
ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬم ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗواﻧﻳن أو ﻟواﺋﺢ وﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻛذﻟك ﻷﻏراض اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ
اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت.
.٤٠٠

ﺑﺷﻛﻝ ﻋﻣﻠﻲ ،ﻓﺈن إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق

اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ
اﻟﺗﻘﻳﻳم ،ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن ،ﻗد ﺗم وﺿﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ
ً

١١٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗﻌرﻳف اﻟﻬوﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ .وﻗد ذﻛرت أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﺻوﻝ
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺦ ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﻳف اﻟﻬوﻳﺔ .وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (٤٢ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣواﻝ اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،ﻳﺣق ﻷي ﻣواطن ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻳزﻳد
اﻣﻳﺎ ﻟﻠذﻛور واﺧﺗﻳﺎرًﻳﺎ ﻟﻺﻧﺎث .وﻳﻣﻛن ﻟﻣن
ﻋﺎﻣﺎ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﻳف ﻫوﻳﺔ .وﻳﻌد ذﻟك إﻟز ً
ﻋﻣرﻩ ﻋن ً ١٥
أﻳﺿﺎ
ﻋﺎﻣﺎ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﻳف ﻫوﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻷوﺻﻳﺎء ﻋﻠﻳﻬم .وﻳﺟب وﺟود ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ً
ﻫم دون ً ١٥

ﻟﻸﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن )ﺑطﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ( .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،إﻻ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑطﺎﻗﺔ

اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ/اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﻳف اﻟﻬوﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﻳن.
أﻳﺿﺎ
ذﻛرت أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻷﺟﺎﻧب ،ﻳﺟب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟواز اﻟﺳﻔر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ً
إﻟﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺟواز اﻟﺳﻔر ،إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﺗذﻛر أًﻳﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺣﺻوﻝ
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻘﻳﻣﻳن وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.

.٤٠١

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻓﻘد ذﻛرت ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺎت ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ

اﻟﺣﻳﺎة ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
ﻧﺳﺦ ﻣن ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺷﻣﻠﻬم ﻧطﺎق ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة .وﻫذا ﺗم ﺗﺑرﻳرﻩ
ﻣن ﺧﻼﻝ واﻗﻊ أن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻛون ﻋﺎدة ﻣؤﻣﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻛﺑﻳرة واﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺧط ًار
ﻣﻧﺧﻔﺿﺎً وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺗﻌﺗﻣد ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.

ﻣﻣﺛﻠو اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٤-٥
.٤٠٢

اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠﺗﺻرف
ﻻ ﻳﻧص ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧص
َ

.٤٠٣

ﺗﻧص اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )-٢ب( أﻧﻪ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ

ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ أو ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﺗﻘوم ﺑﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻬم أو اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬم ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ
وﺟود أﻳﺔ ﺷﻛوك أن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻻ ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم ﻣﺑﺎﺷرة ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت إدارة اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺄﻳﺔ
أﻋﻣﺎﻝ أو أﻧﺷطﺔ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ أو أي ﺷﻛﻝ آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻬﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈن
اﻟﻣﺎدة )-٢ب( ﻻ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن أي ﺷﺧص ﻳدﻋﻲ أﻧﻪ ﻳﺗﺻرف ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻳﻝ )اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ
ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري أو اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ( ﻳﻛون ﻣﺧوﻻً اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻌرﻳف ذﻟك اﻟﺷﺧص واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺗﻪ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة ﺗﻘﻳد اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗم إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬم ﺑﺷرط "وﺟود أﻳﺔ ﺷﻛوك أن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻻ ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم ﻣﺑﺎﺷرة".
.٤٠٤

ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺎدة )-٢أ (٣،٤/ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺑﺣﺻوﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق

ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن ،ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺷﻬﺎدة ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺳﺎرﻳﺔ ،وﻧﻣوذج ﺗوﻗﻳﻊ ﻟﻠﻣوﻗﻌﻳن اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣذﻛرة

١١٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون اﻟﻧوادي أو اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ واﻟﺧﻳرﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﻳﺟب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة رﺳﻣﻳﺔ ﻣن اﻟو ازرة ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﻣدﻳرﻳن واﻟﻣوﻗﻌﻳن اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن.٣٤
.٤٠٥

ﻳﺳﺗﻠزم ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم ٦١٠-ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﻳﺔ "ﺑﺎﺗﺧﺎذ

اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗم ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب أو إﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻳﺎﺑﺔ
ﻋﻧﻬم إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أﻳﺔ ﺷﻛوك أن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻻ ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم .وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص" ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﻣﺛﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ ،إﻟﺦ( اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺄي ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎري أو ﺗﺻﻧﻳﻌﻲ أو أي ﺷﻛﻝ
ﺗﺣدﻳدا وأﻛﺛر
آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺟﻝ .ﻳﻌد اﻟﺷرط اﻟذي ﺣددﻩ اﻟﺗﻌﻣﻳم أﻛﺛر
ً

ﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺷرط اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻘﺗﺻر اﻟﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ "ﻫﻧﺎك أﻳﺔ ﺷﻛوك
ﺑﺧﺻوص ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻼء ﻻ ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﺳﻣﻬم اﻟﺷﺧﺻﻲ".
.٤٠٦

ﻳﻔرض ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ رﻗم إي  ٢٠٠٩/٨ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت ﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﻳﺔ

)اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( ﺗﺣت اﻟﻘﺳم -٥ب ٥-اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺑﺧﺻوص اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ واﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.
.٤٠٧

وﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة ) (٢-٤-٥ﺿﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم )إي  ،(٢٠٠٩/٦ﺗﺳرد ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن

ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﻳن ﻓﻲ ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ أو ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳذﻛر
أﻳﺿﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳري ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺦ
اﻟﺗﻌﻣﻳم ً
ﻣﻌﺗﻣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ.

.٤٠٨

ﻟﻘد اﻟﺗزﻣت أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺎت

اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ )اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﺑو ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ( ،وﻋﻘد
اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن( .وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت واﺿﺣﺔ أﻣﺎم ﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺄﺳﻳس واﻟﺗوﻛﻳﻝ اﻟرﺳﻣﻲ )اﻟﻣوﻗﻌﻳن
َ

أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﻳﻌﻳﻳن ،ﺑﺧﺻوص طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟب
اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻛون أﻏﻠب ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ
ً
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻋﻣﻼء ﻣﺗﻣﺛﻠﻳن ﻓﻲ ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ .ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣن

إدراك طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ؛ ﺣﻳث اﻧﺻب ﺗرﻛﻳزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣوﻗﻌﻳن واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻬم ﻣﺑﺎﺷرة.

٣٤

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٢٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٤٠٩

ﺳﻠﻳﻣﺎ ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺿرورﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب
أظﻬر ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إد ار ًﻛﺎ
ً

اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻋﻣﻳﻝ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﻳن ﻓﻲ ﺻورة ﺻﻧﺎدﻳق اﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ .وﻗد ذﻛرت إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ؛ إﻻ أن ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻟدﻳﻬﺎ إﺟراءات ﻣﺣددة ﻣوﺿوﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘًﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ
ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺣدد .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،إﻻ أن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﺑﺳطﺔ ﺟدا

وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺻﻧﺎدﻳق ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻻﻓﺗﻘﺎد إﻟﻰ إﺟراءات واﺿﺣﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﻳﺗوﺟب طﻠﺑﻬﺎ؛ ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺗواﺟﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ
اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ.

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن ،اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر  ٥-٥و ١-٥-٥و٢-٥-٥
.٤١٠

ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻔﻘرة ) (٢ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺣﺗﻣﻳﺔ ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق
ﻣﻊ اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ .ﺗم ﺗﺣدﻳد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ )واﻟذي ﺗﻣت ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺧﺔ
اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ( ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (١ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﻣﻠك أو ﻳﺗﺣﻛم ﺑﺷﻛﻝ
ﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻷﻣواﻝ أو اﻟذي ﻳﺗم إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ .وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﻣﺎرﺳون إﺷ ارﻓًﺎ ﺷﺎﻣﻼً وﻓﻌﺎﻻً ﻋﻠﻰ
ﺷﺧص اﻋﺗﺑﺎري .وﻻ ﻳﻐطﻲ اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (١ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺗﻌرﻳف ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻔﻬوم "اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد
اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ" واﻟذي ﻳﻌد ﻫو "اﻟﺷﺧص أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﻣﻠﻛون أو ﻳﺳﻳطرون ﺑﺷﻛﻝ ﻣطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺣد

اﻟﻌﻣﻼء و/أو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﺗم إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ .ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﻣﺎرﺳون ﺳﻳطرة
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري أو اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ".
.٤١١

ﻗﺑﻝ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ ﻳوﻟﻳو  ،٢٠١٠ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺷروط ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺣﺗﻰ إﺻدار اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة(
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﻳم ﺣوﻝ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻻ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ )واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﺎرﻳﺔ ً
ﻹﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ،واﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻣﺻدر ﻣوﺛوق ﺑﻣﺎ ﻳطﻣﺋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌرف ﻫوﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻻ ﻳﻠزم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد وﻻ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

٣٥

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

"ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺷﺧص آﺧر ،ﺛم اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت واﻓﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻬوﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن
ﻫوﻳﺔ اﻟﺷﺧص اﻵﺧر".

٣٥

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٢١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٤١٢

ﺗﻠزم اﻟﻣﺎدة )-٢أ ٣-و (٤ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣددة

اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن وﻣذﻛرة ﺗﺄﺳﻳس وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ(،
ﺣوﻝ اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ )اﻟﻣوﻗﻌﻳن
َ

واﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون اﻟﻧوادي واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ واﻟﺧﻳرﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ )ﻳﺟب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة رﺳﻣﻳﺔ ﻣن
اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن( .وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻔﻳدة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
اﻟو ازرة ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﻣدﻳرﻳن واﻟﻣوﻗﻌﻳن
َ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺷﺧص اﻋﺗﺑﺎري ،إﻻ أن ﻏﻳﺎب أي راﺑط واﺿﺢ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت واﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ أو ﺣﺗﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻳﻣﻛن أن ﻳؤدي ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻓﻘط ﻻﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷرط اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ دون ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ اﻟذي
ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ،اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺧﺻوص ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ا اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ.
.٤١٣

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )-٢ب( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أﻧﻪ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت "اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﺗﻘوم ﺑﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻬم أو اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬم ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ
وﺟود أﻳﺔ ﺷﻛوك أن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻻ ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم ﻣﺑﺎﺷرة ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت إدارة اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺄﻳﺔ
أﻋﻣﺎﻝ أو أﻧﺷطﺔ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ أو أي ﺷﻛﻝ آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻬﺎ" .وﻳﻠﻔت اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺣدد
ﺑﺎﻟﻣﺎدة )-٢ب( اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن أﺷﺧﺎص آﺧرﻳن؛ إﻻ أن اﻟﻣﺎدة ﺗرﺑط ﻫذا
ﻣطﻠوﺑﺎ ﻣن
اﻹﺟراء ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻳﻬﺎ ﺷﻛوك أن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻻ ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص ﻣﺑﺎﺷرة وﻟﻳس
ً

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺻراﺣﺔ أو ﻣﺑﺎﺷرة "ﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺷﺧص آﺧر" ﻛﺈﺟراء ﻋﺎم .وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ

أﺧرى ،ﻓﺈن اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ أطراف اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن وﺿﻌﻬﺎ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.
.٤١٤

ﻳﻔرض اﻟﻘﺳم )أ (٢-ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم  ٦١٠ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ واﻟﺗﺄﺟﻳر واﻟﺗﻣوﻳﻝ

واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ "اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗم ﻓﺗﺢ
ﺣﺳﺎب أو إﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬم إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أﻳﺔ ﺷﻛوك ﺑﺧﺻوص ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء أو اﻟزﺑﺎﺋن ﻻ ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون
ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص ،وﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ،
إﻟﺦ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺄي ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎري أو ﺗﺻﻧﻳﻌﻲ أو أي ﺷﻛﻝ آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻛﺗﺑﻬﺎ
اﻟﻣﺳﺟﻝ" .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻳذﻛر اﻟﻘﺳم  ١-٣ -ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٩/٧٤٤٩اﻟﺻﺎدر ﻟﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ أﻧﻪ ﺳﻳﺗم ﺗوﺳﻳﻊ ﻗﺎﻋدة ﻧطﺎق اﻟﺗﻌرﻳف ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ
أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﻳﻌﻳﻳن أم ﻏﻳر ذﻟك .ﻳﺟب ﻋﻠﻰ
اء أﻛﺎﻧوا
ً
اﻟﻌﻣﻼء ،ﺳو ً
اﻟﺗرﺧﻳص/اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ/اﻹﺷﻬﺎر ﻣﺳﺑﻘًﺎ ٕوارﺳﺎﻝ ﻧﺳﺦ/أدﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ.

١٢٢

اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﺟراءات

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٤١٥

ﺗﻠزم اﻟﻣﺎدة ) (٧ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ رﻗم إي  ٢٠٠٩/٨اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ

ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﻳﺣدد ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻳﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ.
ﻳﻠﻲ :أن ﺗطﻠب ﻣن ﻛﻝ ﻋﻣﻳﻝ ً
ﺑﻳﺎﻧﺎ ً

)ب( :ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ
ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﺳم اﻟﻌﻣﻳﻝ وأﺳﻣﺎء اﻷوﺻﻳﺎء )ﻟﻠﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ( واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
وﻋﻧﺎوﻳن اﻟﻣدﻳرﻳن )اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ( ﺑﻣﺎ ﻳطﻣﺋن اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌرف ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ) .ج( :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
اﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ أو ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻳﺟب اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻔﻬم ﻫﻳﻛﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟﺳﻳطرة ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ
وﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن اﻟذﻳن ﻟﻬم ﻣﻠﻛﻳﺔ أو ﺳﻳطرة ﻓﻌﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ.
.٤١٦

أﻳﺿﺎ ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺻورة اﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ
ﻳﺣدد اﻟﺗﻌﻣﻳم ً

ٍ
ﻣرض ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك) :ﻟﻠﺷرﻛﺎت( ﺗﺣدﻳد اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﻣﻠﻛون ﺣﺻﺔ ﻣﺳﻳطرة واﻷﺷﺧﺎص
اﻟوظﻳﻔﺔ ﺑﺷﻛﻝ
اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون ﻋﻘﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ٕوادارﺗﻬﺎ) .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ( ﺗﺣدﻳد ﺻﺎﺣب اﻟﻘرار أو اﻟوﺻﻲ أو اﻟﺷﺧص
اﻟذي ﻳﻣﺎرس اﻟﺳﻳطرة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن.
.٤١٧

ﻳﻠزم اﻟﻘﺳم ) (٣-٥ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٦ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ

اﻟﻣطﻠق ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗرد ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ) (٢-٤-٥ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ واﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم طﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣددة ذات ﺻﻠﺔ
ﺑﺧﺻوص اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻌراﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم )إي  (٢٠٠٩/٨ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻟم ﻳﺟد ﻓرﻳق
اﻟﺗﻘﻳﻳم أﻳﺔ أﺳﺑﺎب ﻣﺣددة ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺧﺻوص ﻛﻼ اﻟﻣﺳﺗﻧدﻳن؛ ﺣﻳث أﻧﻬﻣﺎ ﻳﺻدران ﻋن ﺳﻠطﺎت واﺣدة.
.٤١٨

ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق ذاﺗﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة ) (٦ﻣن اﻷﻣر اﻟوزاري ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ رﻗم  ٨٠/٥ﺑﺈﺻدار ﻟواﺋﺢ ﻟﺗﻧﻔﻳذ

ﻗﺎﻧون ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺗﻠزم ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻝ ﺑوﻟﻳﺻﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻳﺷﻣﻝ "ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﻳن
اﻟﺻﺎدرة ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ٕواظﻬﺎر اﻟرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻟﻛﻝ ﺑوﻟﻳﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻدار وأﺳﻣﺎء وﻋﻧﺎوﻳن
أﺻﺣﺎب ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن اﻟﺑواﻟص وﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺄﻣﻳن وﻣدة اﻟﺑوﻟﻳﺻﺔ واﻟﺗﻌدﻳﻼت واﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟﺑوﻟﻳﺻﺔ".
.٤١٩

ﻣطﻠوﺑﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ أو ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﻳﻛون
ً

ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد ﺑﻣوﺟب "اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻼﺋﺣﺔ" اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻟﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن اﻟذﻳن ﻟﻬم ﻣﻠﻛﻳﺔ أو
ﺳﻳطرة ﻓﻌﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ .وﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ذﻛرﻩ آﻧﻔًﺎ ،ﺗﻛون ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻓﻘط ﻣطﻠوﺑﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة )-٢أ ٣-و (٤ﻣن
اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ.

١٢٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
.٤٢٠

ﻳﺑدو أن أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻳر دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﺗﺿﺢ

ﺟﻠﻳﺎ اﻻﻧﻌدام اﻟﺗﺎم ﻟﻺدراك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻧﻔﺳﻪ .وﻟم ﺗﻛن واﺿﺣﺔ
ً

ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ ذﻛر اﻟﺑﻌض أن ﻣدﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ا اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ،ﻓﻘد ذﻛر اﻟﺑﻌض اﻵﺧر أن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻫو اﻟﻣوﻗﻌﻳن ،إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻘد ﺗﺑﻳن أن
اﻟﺻورة اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻛﺎﻧت ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﻳﻊ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗد أوﺿﺣت إدراﻛﻬﺎ
ﺟدا ﻣن ﻫذﻩ
ﻟﻠﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻟﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻬم ،إﻻ أن اﻟﻘﻠﻳﻝ ً
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن أﺑدى أﻳﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻋﻧد ﺗﻧﺎوﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ .إن اﻟﻐرض ﻣن ﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات
ﺑدا وﻛﺄﻧﻪ اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺷﺧص )اﻷﺷﺧﺎص( اﻟذﻳن
ﻟﻬم ﻣﻠﻛﻳﺔ أو ﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري .وﻗد أظﻬر ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص إﻟﻣﺎﻣﻬم ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ أﺳس إﻣﺎ ﻣن ﺧﺑرﺗﻬم اﻻﺣﺗراﻓﻳﺔ
اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻷﺧرى أو ﻟﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ دوﻟﻳﺔ ﻛﺑﻳرة اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺳﻳﺎﺳﺎت داﺧﻠﻳﺔ أﻗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻌﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
إﻟﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن
اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺻرف ﻋﻣﻳﻝ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺷﺧص آﺧر ﻣﻊ أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻟم ﺗظﻬر ًأﻳﺎ ﻣﻧﻬﺎ ً
ﺣﺳﺎﺑﺎ ﻟﺷﺧص ﺑﺎﺳم ﺷﺧص آﺧر ،وﻟﻛﻧﻬﺎ
اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد .وﻗد اﻛﺗﻔﻰ ﻓﻘط اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﻔﺗﺢ
ً

أﻳﺿﺎ أن ذﻟك ﻗد ﻳﺣدث ﻓﻘط إذا أﺧﺑرﻫﺎ اﻟﻌﻣﻳﻝ أﻧﻪ ﻳﺗﺻرف ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺷﺧص آﺧر.
ذﻛرت ً

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٦-٥
.٤٢١

ﻻ ﻳﺿم أي ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

٣٦

أي ﺷروط ﺗﻠزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻐرض واﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ.
.٤٢٢

ﺣدد ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨واﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ؛ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ

ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم )-٣-٥أ (١-ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺣدﻳد طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻌﻣﻳﻝ
واﻟﻐرض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ" .وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺳم ،إﻟزام ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟداﺋﻣﻳن .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﻳﺳري ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻗﺑﻝ أو أﺛﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ أو ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻌﺎرﺿﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر واﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ

٣٦

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٢٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗوﻗﻳﺗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧد )أ( ﺣدوث ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ٍ
ﻋﺎﻝ ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ) .ب( ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗوﺛﻳق ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﻠﺣوظ ،أو )ج( ﻋﻧد وﺟود ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺣﺳﺎب.
.٤٢٣

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻓﻘد ﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ أﺑﺳط ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ ،ﻣن ﺧﻼﻝ إﻟزام ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن

اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ) (٣-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ٢٠٠٩/٦ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻐرض واﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ.
.٤٢٤

ﻻ ﺗوﺟد ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺻراﻓﺔ.

.٤٢٥

ﺟﻠﻳﺎ أن ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك أﻧظﻣﺔ ﻳﺟري اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص
ظﻬر ً

اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣن وراﺋﻬﺎ .وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟدﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ

وﻳﺟري اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﺗﻣﺎرس ذﻟك ﻓﻘط ﻛﺈﺟراء اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻟﻐﻳر اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن أو اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳﺟرون ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻐرض
ﺿﺧﻣﺔ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،إﻻ أن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أظﻬرت ًا
ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﻟﻛن ﻓﻘط ﻷﻏراض اﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ )ﻣﺛﻝ ﺗﺧﻔﻳف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن(.

اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ )اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر  ٧-٥و ١-٧-٥و(٢-٧-٥
.٤٢٦

ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺎدة  ٤) ١٢و (٥ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺻﺎدر أﻣواﻟﻬم ﻟﺿﻣﺎن ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣوﻝ ﻫوﻳﺗﻬم
أﻳﺿﺎ ﺑﻘﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺻﻧﻳف ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ
وطﺑﻳﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻳزاوﻟوﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة .ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺿﻲ ً
وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟدرﺟﺔ ﻣﺧﺎطرة ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑذﻝ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص

اﻟﻣﻌرﺿﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺳﺑب ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم ،وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى؛ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺷﻛﻠون درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ
ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﺣدﻳﺛًﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،ﺣﻳث أن
ﻣطﻠﺑﺎ
ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ .ﻳﻌد ذﻟك
ً
ً

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﻳم )اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻘط( ﻗد ﺣدد
ﻋﺎﻣﺎ ﺷرﻳطﺔ اﺗﺧﺎذ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻣراﻗﺑﺔ داﺧﻠﻳﺔ
ً
ﻣطﻠﺑﺎ ً
ﻻﻛﺗﺷﺎف وﻣﻧﻊ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻹﺷراف اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

.٤٢٧

ﻻ ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺻراﺣﺔً ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ

اﻟﻌﻣﻝ .ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة )-٢د( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﻧظم ﺑﻳﺎﻧﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻬدف ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻹﺑﻼغ ﻋن
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة" .وﻗد ﺗﺑﻊ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻷﺧﻳر ﻣﺟﻣوﻋﺔ )ﻛﻣﺛﺎﻝ( ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺣﻣراء اﻟﺗﻲ ﺗﻘر وﺟود "ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻏﻳر اﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ" ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺗطﻠب.
.٤٢٨

ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻔﻳدة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم

أﻧظﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ،ﻣن ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺻر اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ

١٢٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻻ ﺗﻘدم أي ﺗﺣدﻳد واﺿﺢ ﻟﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ "ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻳر اﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ" .وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ،ﻓﺈن ﻫذﻩ
ﻧﺳﺑﻳﺎ واﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ،ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺷدﻳدة اﻟﺗﻘﻳﻳد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺣﻣراء اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ
ً
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻗد ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ﻧطﺎق ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ.

.٤٢٩

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﻳث ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ،ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺎدة  ٢-١٢ﻣن ﻗﺎﻧون

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء
واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ .ﺗﻠزم اﻟﻣﺎدة )-٢أ(٤-
ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن "ﺗطﻠب ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺗﺣدﻳث ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورًﻳﺎ".
.٤٣٠

ﻳﺟب ﻣﻼﺣظﺔ أن إﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن "ﺗطﻠب ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺗﺣدﻳث ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﻣﺗﻰ ﻛﺎن

ذﻟك ﺿرورًﻳﺎ" ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺿﻣن "ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺳﺗﻧدات أو اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ

ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺿﻣن إطﺎر ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﺣدﺛﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ودﻗﻳﻘﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء أو ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر" .وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﺈن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻطﻠﺢ "ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك

ﺿرورًﻳﺎ" ﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ ﺻﺑﻐﺔ ﻣطﺎطﻳﺔ.
.٤٣١

ﻳذﻛر اﻟﻘﺳم  ١-٣ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٩/٧٤٤٩اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ أن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﺟب أﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﺑدء ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ
أو ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب وﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻣرة .ﻓﻬﻲ ﺗﺗطﻠب إﻋداد وﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ وﺗﺣدﻳث
ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
.٤٣٢

ﺣدد ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  ٢٠٠٩/٨واﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ؛ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ

ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم )-٣-٥أ (١-ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺣدﻳد طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺔ
واﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻐرض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ" .وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺳم ،إﻟزام ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟداﺋﻣﻳن .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳري ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻗﺑﻝ أو أﺛﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ أو ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻌﺎرﺿﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر .ﺗم ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
)-٣-٥أ (٦-ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ "ﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻓﺣص اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺗﻠك ﻟﺿﻣﺎن أن
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ،وطﺑﻳﻌﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬم وﻣﻠف اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻدر
اﻷﻣواﻝ ،ﻋﻧد وﺟود ﺿرورة ﻟﻣﻌرﻓﺔ ذﻟك".

١٢٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٤٣٣

إن اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ،ﺗﺟﻌﻝ

اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻣﺿﻠﻼً وﻗد ﻳﺳﺑب ارﺗﺑﺎ ًﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳري
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻌﻣﻳم .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﻔﻲ ﺣﻳن أن ﺗﻌرﻳف إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﺷﻣﻝ إﺟراء ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة
ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ،إﻻ أن ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك ﻏﻳر واﺿﺣﺔ؛ ﺣﻳث أن إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
أﻳﺿﺎ ﻗﺑﻝ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ .وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﻓﻘد ﺗم ﺷرح ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
ﻣطﻠوب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬﺎ ً

)-٣-٥أ (٦-دون ﻓرض أي إﻟزام ﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻹﺟراء ﻋﻧﺎﻳﺔ واﺟﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ.
.٤٣٤

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻳﻘﺿﻲ اﻟﻘﺳم )-٥-٥أ وب( ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ )إي  (٢٠٠٩/٦ﺑﺄن

"ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ،وﻳﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻓﺣص وﺗﺣﻘق ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺣدﻳث ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ".
.٤٣٥

ﻟﻘد ﻻﺣظ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أن أداء إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑزﻳﺎرﺗﻬﺎ

ﻳﺷوﺑﻪ ﺿﻌف ﺷدﻳد وﻣﺣدود؛ ﺣﻳث أن أﻧظﻣﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻋﺑر اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑدون أﻳﺔ
ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻧظﺎﻣﻳﺔ ﺗرﺑط أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣراﻗﺑﺔ أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﻣﻠف ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻳﻝ .إن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺗم
ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣرص اﻟﻣوظﻔﻳن وﺑﻌض ﺗﻧﺑﻳﻬﺎت اﻟﺣدود اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ
ﺑواﺳطﺔ ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام .وﻳﻣﻛن ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺑﻳﻬﺎت ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺧططﺎت ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻳطﺔ وﻳﻣﻛن اﻟﻘﻳﺎم
ﺧﺻﻳﺻﺎ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻏﺳﻝ
ﺑﺎﻹﺷراف اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧططﺎت ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗم ﺑوﺟود ﺣدود ﻣﺻﻣﻣﺔ
ً

اﻷﻣواﻝ .وﻣﺎ زاد ﻣن ﺗﻌﻘﻳد ﻫذا اﻟﻣوﻗف ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌف أﻋﺎﻗت ﺣرص اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻧوع وﺗﻛ اررﻳﺔ اﻟﺗدرﻳب اﻟذي
ﻳﺣﺻﻠون ﻋﻠﻳﻪ )راﺟﻊ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ .(١٥
.٤٣٦

أﻳﺿﺎ أن ﺗﺣدﻳث ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻘط ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﺗﺎرﻳﺦ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟرﻗم
ﺗﺑﻳن ً

اﻟوطﻧﻲ )ﻛﻝ ﺳﻧﺗﻳن( ،وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺦ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻣرة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم
ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺎﻹﻳداع ،إﻻ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗد ذﻛرت أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻗﺑوﻝ ﺟوا ازت اﻟﺳﻔر ﻛوﺳﺎﺋﻝ ﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻬوﻳﺔ
ﺑﻬدف إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر ﺑطﺎﻗﺔ ﻫوﻳﺔ ﺳﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت .ﻟم ﻳﺟد ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟدى أي ﻣن
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ أﻳﺔ إﺟراءات ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣدﻳث ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻗﻳد اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ.

اﻟﻣﺧﺎطر-اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر)اﻟﻣﻌﻳﺎر (٨-٥
.٤٣٧

ﻻ ﻳﻘﺿﻲ أي ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻻ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

٣٧

ﺻراﺣﺔ ﺑﺗطﺑﻳق

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء أو ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن
٣٧

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٢٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ذﻟك ،إﻻ أن اﻟﻣﺎدة ) (٥-١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺗوﺟب ﺿرورة ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟدرﺟﺔ ﻣﺧﺎطرة ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻳﺟب أن ﺗﺑذﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌرﺿﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطرة ﺑﺳﺑب ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى ﻣن ﻳﻣﺛﻠون درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﻣﺎ
ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ .ﻳﺟب ﻣﻼﺣظﺔ أن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﺎم "ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ"
ﻣﻛﺎﻓﺋﺎ "ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة" ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻳﺿﻔﻲ ًا
ﻗدر ﻣن اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑدﻳﻼً
ً

اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
.٤٣٨

ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٣ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺑﻘﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻔﺣص اﻟدﻗﻳق أﺛﻧﺎء إﺟراء ﺑﻌض

ﺿﻣﻧﺎ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،إﻻ أن
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة .ﻳﻛﻣن اﻹﺷﺎرة
ً

اﻟﻣﺎدة ) (٣ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗرﻛز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻐﻔﻝ ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء
ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔ )ﺗﻘﻳد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧطﺎق
أﻳﺿﺎ ﻻ ﺗﺣدد أﻳﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻛﻣﺎ
ﻋﻧﺎﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر( .اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ً
ﺣدد اﻟﻣﻌﻳﺎر.

.٤٣٩

ﻳﺗﻌرض ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨اﻟﺻﺎدر ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺎت

اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﻗﺳﺎم .وﻳذﻛر اﻟﻘﺳم )-٣-٥أ (٥-أن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ "اﺗﺑﺎع إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﺣﺳﺎب ﻋﻣﻼء ﻋﺎرﺿﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ
واﻟﻣﺧﺎطر واﺗﺑﺎع ﺧطوات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧد) :أ( ﺣدوث ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ،أو )ب(
ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗوﺛﻳق ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ ،أو )ج( وﺟود ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺣﺳﺎب.
.٤٤٠

ﻳﻔﻳد اﻟﻘﺳم )-٣-٥أ (٦-ﺑﺄن اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة "ﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻓﺣص اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ

ﺿﻣن إطﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺗﻠك ﻟﺿﻣﺎن أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ،وطﺑﻳﻌﺔ
أﻋﻣﺎﻟﻬم وﻣﻠف اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻدر اﻷﻣواﻝ ﻋﻧد وﺟود ﺿرورة ﻟﻣﻌرﻓﺔ ذﻟك".
.٤٤١

ﻳﻘﺿﻲ اﻟﻘﺳم )-٥ج ،(٣-واﻟذي ﻳﺳﺗﻌرض ﻓﺋﺎت ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺑﻘﻳﺎم اﻟﺷرﻛﺎت

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ "ﺑﺗﺻﻧﻳف اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أﺧ ًذا
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر :اﺗﺳﺎق اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ ،وﻣدى اﻟﺗﺑﺎﻳن ،واﻟﺗداﺧﻝ واﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ .ﻳﺻﻧف
ﻋﻣﻼء ﻣﻘﻳﻣﻳن ،أو ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ،أو ﺗرﺗﻳﺑﺎت
ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻳﻣﺛﻠون ﻣﺧﺎطرة ﻋﺎﻟﻳﺔ إذا ﻟم ﻳﻛوﻧوا
ً

ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﺑﺎرة ﻋن أدوات أو ﺷرﻛﺎت اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻوﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﻳن

اﺳﻣﻳﻳن أو أﺳﻬم ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،إﻻ أن اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻻ ﻳوﻓر أﻳﺔ إرﺷﺎدات ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق
إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻣﻼء أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.

١٢٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٤٤٢

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻳﻧص اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ٢٠٠٩/٦اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ،ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ٥-٥

ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺧﺿوع ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ.
أﻳﺿﺎ اﻟﻘﺳم  ٥-٥أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺣداث
ﻳﺟب ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ .ﻳﻌطﻲ ً

اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗدﺧﻝ )اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر( واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﺑﻌد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﻳن .وﺗﻌد

ﻧﺻﺎ ﻣن اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ
ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣﻔﻳدة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳري ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻌﻣﻳم؛ ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ً

اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺣوﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر .٢٠٠٤
.٤٤٣

ﻳﻠزم اﻟﻘﺳم  ٧-٥ﻣن ﻧﻔس اﻟﺗﻌﻣﻳم ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣرﺧﺻﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻠف اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﺑﺗﺻﻧﻳف

اﻟﻌﻣﻼء إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺧطورة وﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧطورة .وﻳﻘﺿﻲ اﻟﻘﺳم  ٢-٧-٥ﺑوﺟوب ﺗطﺑﻳق اﻹﺟراءات اﻟﻣﺷددة ﻓﻳﻬﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ،واﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺧﺎطرة ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣرﺗﻔﻌﺔ .وﻗد ورد ذﻛر أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت

اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن أو اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻏﻳر اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﻳن ،أو اﻟﺑﻧوك
اﻟﺧﺎﺻﺔ ،أو اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ أو اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻوﻝ
اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺧﻳرﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ واﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﺷرﻛﺎء
اﻟﻣوﺻﻳن ،إﻟﺦ.
.٤٤٤

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة اﻟواﺟب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ،ﻳﻧص اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻋﻠﻰ )أ( اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺑواﺳطﺔ

اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳن اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ،و)ب( طﻠب ﻣﺳﺗﻧدات إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺧﻼﻓﻬﺎ) ،ج( ﺗطﺑﻳق
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ وﺧﻠﻔﻳﺗﻪ و/أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻬﻳﻛﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﺷرﻛﺔ) ،د( ﺗطﺑﻳق
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر اﻷﻣواﻝ واﻟﺛروة ،و)ﻫـ( اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ،و)و(
اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺷددة اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ.
.٤٤٥

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻓﻘد ﺷﻌر ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑوﺟود ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑوﺟود ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺧﻔض
ً

ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن .ﻟﻘد أدى وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ،

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻳﺎب ﺗوﺟﻳﻬﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣن اﻟﻣﺷرﻓﻳن إﻟﻰ

اﻓﺗﻘﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻷﻧظﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺗﺻﻧﻳﻔﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﻣت زﻳﺎرﺗﻬﺎ .وﻗﻠﻣﺎ ﺗم ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻌﻣﻼء وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ،وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺑدت
ً
اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻓﻘد اﻗﺗﺻرت ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ِ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ واﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻘط ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ
َ

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻘد اﻧﺻب ﺗرﻛﻳز ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ أي ﻣن إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم
اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن.
ً
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.
ﺑﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻔﺋﺗﻳن ﻓﻘط ﻣن اﻟﻌﻣﻼء و َ

.٤٤٦

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳﺣﺗﻣﻠون ﻣﺧﺎطرة
َ

ﻋﺎﻟﻳﺔ ،ﺗﻘوم ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗﻘﺎرﻳر ﺑﻣﻝء اﺳﺗﻣﺎ ارت/ﻗواﺋم ﻓﺣص إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

١٢٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺑﺧﺻوص ﻫدف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﺻدر اﻟدﺧﻝ وﻣﺻدر اﻷﻣواﻝ ،إﻟﺦ .وﻗد ﺗﺑﻳن أن ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻳﻣﺛﻠون
ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺧﺎطرة واﺣدة ﻋﺎدة ﻳﺗم ﺗﻐطﻳﻬﺎ ﻋﺎدة ﺑﻘدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻣت زﻳﺎرﺗﻬﺎ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،إﻻ
أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﻳﻔﺎت ﻣﺧﺎطرة ﺷﺎﻣﻠﺔ أو ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﺗم ﺗﺻﻧﻳﻔﻬم ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم.
اﻟﻣﺧﺎطر -ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻻﺟﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ/اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر  ٩-٥إﻟﻰ (١٢-٥
.٤٤٧

ﻻ ﻳﺣدد أي ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻻ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أﻳﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺑﺧﺻوص

اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ.
.٤٤٨

ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣرﺧﺻﺔ ،ﻻ ﺗﺧﺿﻊ أﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ أﺧرى
ً

.٤٤٩

ﻳﻘر اﻟﻘﺳم )-٥-٤أ( ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨اﻟﺻﺎدر ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق

ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺑﺳطﺔ.

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻌﻣﻼء ﻳﺟب أن ﻳﺧﺿﻌوا ﻟﻠﻧطﺎق اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣن إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ .إﻻ أﻧﻪ ﺗوﺟد ظروف ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطرة أﻗﻝ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
ﻋﻠﻧﺎ ،أو ﺣﻳث ﺗﺗوﻓر ﺳﺑﻝ اﻟﺗﺣﻘق
اﻹرﻫﺎب ،ﺣﻳث ﺗﻛون ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻣن ﻋﻣﻳﻝ ﻣﺗﺎﺣﺔ ً

ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ
واﻟﺿواﺑط اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟظروف ،ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون
ً

ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺑﺳطﺔ أو اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻋﻧد ﺗﻌرﻳف ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ.
أﻳﺿﺎ أن إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺷﺑﻬﺔ ﻏﺳﻝ
ﻳﻘر ﻧﻔس اﻟﻘﺳم ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم ً
ّ

أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧطﺑﺎق أﺣد ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣددة.
.٤٥٠

ﻳﻌطﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻣﻳﻝ أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺻﻧﻳف اﻟﺧطورة ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ

أﻧﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺷﺑﻬﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ظروف ﻣﺣددة ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ
ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﻔﻌﺔ( .ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻷﺧﻳر اﻟذي ﻳﻌﻧﻲ "اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺗطﺑﻳق ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ" ،ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﻳر ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻸﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎﻝ اﻷﺧﻳر ،ﻓﻳﺑدو أن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻗد أﺳﺎءت ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻣﺗطﻠب اﻟذي ﻳذﻛر أن "ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺑﺳطﺔ أو اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى ،إﻻ أن ذﻟك ﻳﺟب أن ﻳﻘﺗﺻر
ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻣطﻣﺋﻧﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ .".ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﺗﻧﺎﻗض ﻣﺛﺎﻝ "ﻏﻳر ﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ" ﻛﻌﻣﻼء ﺑﻣﺧﺎطرة
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺗﻰ ذﻛرﻩ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷور ﺗﺣت اﻟﻘﺳم )-٥ج-٢-٣-أ( واﻟذي ﻳﺻﻧف )اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر
اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن( ﻛﻌﻣﻼء ﻳﺟب اﻋﺗﺑﺎرﻫم ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.

١٣٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٤٥١

ﻳﻧص اﻟﻘﺳﻣﺎن ) (٧-٥و) (١-٧-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ٢٠٠٩/٦اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن

ﻋﻠﻰ أن ﺟﻬﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﻳص ﻗد ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻧﻳف اﻟﻌﻣﻼء إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﻓﺋﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻠف
)ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم ﺟﻬﺔ ﻣﻧﺢ
أﻳﺿﺎ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أﻗﻝ
اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻌﻣﻳﻝ .ﻳوﺿﺢ اﻟﺗﻌﻣﻳم ً
ً
ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن( ،وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ،أو ﻛﺎﻧت ﺗﺗوﻓر ﺳﺑﻝ اﻟﺗﺣﻘق

واﻟﺿواﺑط اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،ﻓﻳﻣﻛن ﺗطﺑﻳق ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ واﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد
ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ.
.٤٥٢

ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌﻣﻳم ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون درﺟﺔ اﻟﺧطورة ﻓﻳﻬﺎ أﻗﻝ

واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻣﺎ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ )أ( اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  -اﻟﺑﻧوك
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ) ،ب( اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ِﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ) ،ج( اﻹدارات أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﻌد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن أﻛﺑر

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻓﻳﻬﺎ) ،د( ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳزﻳد ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﺳط اﻟﺳﻧوي ﻋن  ٥٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )أي ﻣﺎ ﻳﺳﺎوي ﺗﻘر ًﻳﺑﺎ

 ١٣٠٠دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ ،وﻫو ﻣﺎ ُﻳﻌد أﻛﺑر ﻣن ﺣد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ( أو ﻗﺳط واﺣد ﻻ ﻳزﻳد ﻋن  ١٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )أي
ﻣﺎ ﻳﺳﺎوي ﺗﻘرﻳﺑﺎ  ٢٦٠٠دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ ،واﻟذي ﻳﻌد أﻳﺿﺎ أﻛﺑر ﻣن ﺣد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻣﺎ( أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ،
ً
ً
ُ
)ﻫـ( ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظم ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد ،إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺧﻠو ﻣن ﺷرط اﻟﺗﻧﺎزﻝ وﻻ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺿﻣﺎن

ﻟﻠﻘروض) ،و( ﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋد ،ﻣﺛﻝ ﻧظم اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي أو ﻣﺎ ﻳﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣن ﻧظم ﺗﻘدم ﻣزاﻳﺎ ﺗﻘﺎﻋدﻳﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن وﺗﺳﺗﻘطﻊ
اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻓﻳﻬﺎ ﻣن اﻷﺟور وﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻗواﻋدﻫﺎ ﺑﺗﻧﺎزﻝ اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ ﻋن ﺣﻘوﻗﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻧظﺎم.
.٤٥٣

ﻳﺷﻳر اﻟﻘﺳم ) (١-٧-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ٢٠٠٩/٦إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ

اﻟﻣﺑﺳطﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ "ﻳﻛون ﻟدى ﺟﻬﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺳﺑب ﻟﻠﺷك ﻓﻲ ﺗورط اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺷﺧص آﺧر ﻣﺗورط ﻓﻲ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ" ،وﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﺷرط

"ﻋدم ﻗﺑوﻝ ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺷك ﻓﻲ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو أي ﺳﻳﻧﺎرﻳو آﺧر
ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر".
.٤٥٤

ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻟم ﺗؤﻛد أي ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ

اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻷوراق
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺑدو أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ أﻧواع اﻟﻌﻣﻼء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق ﺑﻌض اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﻣن
اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳﺗﺳﻣون ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر.

١٣١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗوﻗﻳت اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ – اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١٣-٥
.٤٥٥

اﺿﺣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻗﻳت اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ .ﺗﻘﺗﺿﻲ
ﻻ ُﻳﻌد ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب و ً

اﻟﻣﺎدة ) (١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
ﻟﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ.
وﻻ ﺗﺷﻳر اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ إﺿﺎﻓﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوﻗﻳت اﻟﺗﺣﻘق ،ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻳر ﻓﻘط إﻟﻰ
ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة ) (٤ﻣن اﻟﻘﺎﻧون )اﻟﻘدﻳم(
وﺿﻣﺎن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺿرورﻳﺔ.٣٩
.٤٥٦

٣٨

ﺣﺎﻟﻳﺎ(
)اﻟذي ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ ً

ﻛﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎً ،اﻟﺗﻌﻣﻳم  ٢٠٠٩\٧٤٤٩اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ١٣دﻳﺳﻣﺑر  ٢٠٠٩ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ،ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻرف اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﺗذﻛر ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ٣أﻧﻪ ﻳﺟب اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ
اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺑﻝ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻪ وﺗوﺛﻳق ذﻟك ﺑﻣﺳﺗﻧدات رﺳﻣﻳﺔ ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ.
.٤٥٧

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻘﺳم )-٣-٥أ (٥-ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ٢٠٠٩/٨اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ

ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺗﺧﺎذ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ﻗﺑﻝ أو أﺛﻧﺎء
]إﻗﺎﻣﺔ[ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ أو ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻋﻣﻼء ﻋﺎرﺿﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر واﺗﺧﺎذ إﺟراءات
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻳﺗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ أو ﻋﻧد ﺗﻐﻳر
ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗوﺛﻳق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﺑدرﺟﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻐﻳﻳر ﻣﺎدي ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺣﺳﺎب.
.٤٥٨

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﻧص اﻟﻘﺳم ) (٦-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ،٢٠٠٩/٦اﻟذي ﻳﺷﻣﻝ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻋﻠﻰ ﺿرورة

ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑﻝ أو أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت.
.٤٥٩

ﻳﺳﻣﺢ ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨ﺑﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ

ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﻌﻳﺎر  ١٣-٥ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣﻘق ﻣن إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻘط وﻟﻳس ﻛﻝ ﻣن ﺗﺣدﻳد اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ .ﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟﺳﻳﺎق ،ﻳﺳﻣﺢ ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٦ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻛﻝ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺗﻲ ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت .وﻗد ﻳؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻫذان اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﺎن ﺑﺗﻧﻔﻳذ
ﺻر
اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ دون ﻋﻠم ﺑﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬم .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻳﻛون ﻣﻘﺗ ًا
ﻋﻠﻰ ظروف ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻘط ،ﻓﺈن ﻫذا اﻷﻣر ﻻ ﻳﺣﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
 ٣٨ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم ﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم .٢٠٠٢ -٣٤
٣٩

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٣٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻹرﻫﺎب ﺑﺷﻛﻝ ﺗﺎم ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﻣﺷﻛﻼت أﺧرى )ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻋﻧد ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر اﺷﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄي ﻣﻧﻬﻣﺎ ،إذا ﻗﺎم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وطﻠب اﺳﺗرداد اﻷﻣواﻝ(.

ﺗوﻗﻳت اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ  -اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎران  ١٤-٥و(١-١٤-٥
.٤٦٠

ﻳﺷﻳر اﻟﻘﺳم  i-٣ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٩/٧٤٤٩اﻟذي ﻳﺳﺗﻬدف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ

واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻗﺑﻝ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ودﻋﻣﻬﺎ
أﻳﺿﺎ وﺟود ﻧظﺎم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق
ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺗﺿﻲ ً
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﻧﻔﻳذ أﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫدف ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب،

ﺣﺗﻣﻳﺎ.
وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ/ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻗﺑﻝ اﻻﺳﺗﻼم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق ًا
أﻣر ً
.٤٦١

ﻳﻧص اﻟﻘﺳم )-٣-٥أ (١٠-ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ

اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﺑﺷرط:
 اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳذ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﻛﻝ طﺑﻳﻌﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ
وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﺳطﺎء ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ،وﻓﻘًﺎ ﻟظروف اﻟﺳوق ﻓﻲ وﻗت
اﺗﺻﺎﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﻬم ،وﻗد ﻳﻛون ﻣطﻠوﺑﺎ إﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑﻝ إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ إﻻ إذا أﺳﻔرت ﻋﻣﻠﻳﺔ
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ ﻋن ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
ﻋﻣﻠﻳﺎ.
 اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن ً

 ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺑﻧﻲ إﺟراءات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر .وﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر ،ﻣﺛﻝ ﺗﺣدﻳد
ﻋدد وﻧوع وﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ.
.٤٦٢

ﻳﻧص اﻟﻘﺳم )-٥-١٢ه( ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﻳق

إﺟراءات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟظروف ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻣﺳﻣوﺣﺎً ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻗﺑﻝ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن
اﻟﻬوﻳﺔ ،وﻳﺟب أن ﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻓرض اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وأﻧواﻋﻬﺎ و/أو ﻣﺑﺎﻟﻐﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻛﺑﻳرة واﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت.
.٤٦٣

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻘﺳم ) (٦-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ٢٠٠٩/٦اﻟذي ﻳﺷﻣﻝ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة

ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑﻝ أو أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت .وﻳﺟوز ﻟﺟﻬﺔ ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن
اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳذ ﺧطوات اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻳق اﺳﺗﻼم اﻷدﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻳﺟب أن
ﺗﻘوم ﺟﻬﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺗﺟﻣﻳد ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑوﻟﻳﺻﺔ وﻋدم إﺻدار وﺛﺎﺋق ﻣﻠﻛﻳﺔ .ﻛذﻟك ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻝ أﺣد اﻟﻌﻣﻼء
ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم إﺛﺑﺎت ﻫوﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳب ،ﻳﺟب أﻻ ﻳﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ وﻳﺟب إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﻳﺟب أن ﺗراﻋﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﻧﺢ
ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﺷروط ﻫذا اﻟﻣﻧﺷور .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑوﻟﻳﺻﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة،

١٣٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺑوﻟﻳﺻﺔ ،ﻳﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﻣوح إرﺟﺎء ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻣن
ﺑوﻟﻳﺻﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻠك اﻟﻬوﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺑوﻟﻳﺻﺔ .ﺑﻳد أﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺗﻠك
اﻟﺣﺎﻻت إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑﻝ دﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺑوﻟﻳﺻﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳد أو ﻗﺑﻝ أن ﻳﻌﺗزم اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق
اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺑوﻟﻳﺻﺔ.
.٤٦٤

ﻳﺑد أن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗدرك اﻟﻔرق ﺑﻳن ﻣﺻطﻠﺣﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﺗﺣﻘق
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻟم ُ

ﺳﻠﺑﻳﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر .وﻋﻠﻰ
ﻣﻧﻬﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي أﺛر ً

اﻟرﻏم ﻣن أن إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق ﺗﺣدﻳد اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻓﻘد ﺑدا أن
اء أﻛﺎﻧوا
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق ﺗﺣدﻳد اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء )ﺳو ً

أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﻳﻌﻳﻳن أم اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن( ﻛﺷرط ﻟﻔﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و/أو ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت.
ً

اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻗﺑﻝ ﺑدء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١٥-٥
ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺎدة ) (١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣددة
ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ .٤٠وﻻ ﺗﺷﻳر اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻳﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﺷﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺷﻳر اﻟﻣﺎدة ) (٣ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳرﻓض اﻟﻌﻣﻳﻝ إﻣداد اﻟوﺳﻳط ﺑوﺛﺎﺋق إﺛﺑﺎت اﻟﻬوﻳﺔ أو اﻟﻐرض ﻣن ﺗﻧﻔﻳذ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻳظﻬر ﻋدم رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻘط ﺑﺈﺟراء اﻟﻔﺣص اﻟدﻗﻳق أﺛﻧﺎء
ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺗزم ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﻧﻔﺳﻬﺎ.
.٤٦٥

ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ،ﻳﻧص اﻟﻘﺳم  i-٣ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم  ٧٤٤٩ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﻟذي ﻳﺳﺗﻬدف

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻗﺑﻝ
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ودﻋﻣﻬﺎ ﺑوﺛﺎﺋق رﺳﻣﻳﺔ ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻏﻳر ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻷي ﺷرط ﺻرﻳﺢ ﻳﻠزﻣﻬﺎ ﺑﻌدم ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أو ﺑدء ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق
إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻣراﻋﺎة ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
.٤٦٦

ﻳﻧص اﻟﻘﺳم )-٣-٥أ (٩-ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي ) ٢٠٠٩/٨اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﻳﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أو ﺑدء ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ
ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء أو ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وﻣراﻋﺎة ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
 ٤٠ﻳﺷﻳر اﻟﻣﺻطﻠﺢ "ﻻﺋﺣﺔ" إﻟﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻣؤﻗﺗًﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،واﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم ﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٤/٧٢ﻟﺣﻳن إﺻدار ﻻﺋﺣﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺟدﻳدة.

١٣٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٤٦٧

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٠-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ٢٠٠٩/٦اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻟﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ

ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗدرة ﺟﻬﺔ ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو
ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم ،ﻓﻳﺟب أﻻ ﺗﺗم إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻣراﻋﺎة ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.

اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﻌد ﺑدء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١٦-٥
.٤٦٨

ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻷي اﻟﺗزام ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ

وﻣراﻋﺎة ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑﺑدء ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.
.٤٦٩

ﻛذﻟك ،ﻳﻧص اﻟﻘﺳم )-٣-٥أ (١١-ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﻠﺷرﻛﺎت

اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﻣراﻋﺎة ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑدء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻗﺑﻝ ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ وﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻹﺟراءات.
.٤٧٠

وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٠-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي ٢٠٠٩/٦اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻟﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ

ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﻣراﻋﺎة ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑدء ﺟﻬﺔ ﻣﻧﺢ
ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ وﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻣن )أ( إﻟﻰ )د( ﻣن اﻟﻔﻘرة .٣-٥
.٤٧١

اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﺷر ﺑﻳن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫو ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺗﻬﺎ

ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء دون

اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق ﺗﻌرﻳف ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺣدﺛﺔ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧﺳﺦ ﻣﻧﻬﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻳس
ﻟدﻳﻬﺎ إﺟراءات واﺿﺣﺔ ﺑﺧﺻوص اﻹﺟراء اﻟذي ﻳﺟب اﺗﺧﺎذﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﻳﺎن ﻛﺎﻧت ﺗﻘدم إﺟﺎﺑﺎت واﺿﺣﺔ ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أو ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ،
ﻳر ﻋن اﻟﻣوﻗف ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ أو ﺳﺗراﻋﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك.
ﺑﻳﻧﻣﺎ ذﻛر ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻧﻬﺎ ﺳﺗﻘدم ﺗﻘر ًا

اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳون  -ﺷروط اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(١٧-٥
.٤٧٢

ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺻراﺣﺔً ﺗطﺑﻳق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣوﺟودﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر أو ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻛوﻧﻬﺎ اﻷﻗرب إﻟﻰ ﻣﺗطﻠب ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ(.
.٤٧٣

ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣواد ) ٢-١٢و (٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺣدﻳث

ﻫوﻳﺎت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ .ﺗﻠزم اﻟﻣﺎدة )_٢أ (٤-ﻣن
اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺗﺣدﻳث ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﻋﻧد اﻟﺿرورة.

١٣٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٤٧٤

ﻳﻧص اﻟﻘﺳم ) ٣-٥أ (٥-ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم ﺷرﻛﺎت اﻷوراق

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ﻗﺑﻝ أو أﺛﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ أو ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص
ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء اﻟﻌﺎرﺿﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻳﺗﺎت
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،أي ﻋﻧد:
 ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ.
 ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗوﺛﻳق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﺑدرﺟﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ.
 وﺟود ﺗﻐﻳﻳر ﻣﺎدي ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺣﺳﺎب.
.٤٧٥

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺳم )-٣-٥أ (٧-ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻟﻣذﻛور ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ أن

أن اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣوﺟب إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻳﺗم ﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻟﺗﺎرﻳﺧﻪ وﻫﻲ
ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ّ

ذات ﺻﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ إﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺳﺟﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻻﻟﺗزام اﻟﻣذﻛور ﻗد ﻻ ﻳﻐطﻲ ﻛﻠﻳﺎً ﺿرورة ﺗطﺑﻳق
ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن )ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ  (٤١ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر.

.٤٧٦

ﻳﻧص اﻟﻘﺳم ) (٥-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم رﻗم )إي  (٢٠٠٩/٦اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻟﺷرﻛﺎت

أﻳﺿﺎ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣﻳﻝ وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ دوري .ﻳﻣﻛن ً

أو اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗدﺧﻝ ﺑﻌد إﻧﺷﺎء ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟذي ﻳﺗطﻠب ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻣن أوراق اﻹرﺷﺎدات

اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﻳن وﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻧﻔﺳﻪ ،وﻣﻊ ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗم ذﻛر أي ﻣﺛﺎﻝ ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺗﺣت اﻟﻣﻌﻳﺎر.١٧-٥
.٤٧٧

ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺻراﺣﺔً أو ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺑﺗطﺑﻳق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ

ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ
اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﺗُﻌد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﺗﺣدد طرﻳﻘﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻘﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد اﻗﺗﺻر ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء
اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑزﻳﺎرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ طﻠب وﺛﺎﺋق ﺗﻌرﻳف اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺗزام اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﻳن
ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت .وﺑدا أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﻳق اﻹﺟراءات
ً
ﺑﺗﺣدﻳث ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻬوﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﻛﻝ ﻋﺎﻣﻳن ،وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻘد ذﻛرت ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻧﻪ ﻣﺎ زاﻝ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ

ﻗﺑوﻝ ﺟوازات اﻟﺳﻔر ﻛوﺛﺎﺋق ﺗﻌرﻳف اﻟﻬوﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺣدﻳث ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻬوﻳﺔ .وذﻛر ﻣﻣﺛﻠو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ واﺣدة
ﻓﻘط أﻧﻬم ﻳﻘوﻣون ﺑﺈرﺳﺎﻝ إﺧطﺎرات ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻟﻠﺣﺿور وﺗﺣدﻳث ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻬﺎء ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺑطﺎﻗﺎت

" ٤١اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳون ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑدء ﺳرﻳﺎن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ".

١٣٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم .ﻛﻣﺎ ﺑدا أن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻋﻧد
إﻋﺎدة ﺗﺟدﻳد ﺑوﻟﻳﺻﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ذﻛرت أﻧﻬﺎ ﺳﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ إذا ﺗرك اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺷرﻛﺔ
وﻋﺎدوا إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد .ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﻟم ﻳﺗم ﺗﺑﻧﻲ أﺳﻠوب ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﺗﺣدﻳث/اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ،اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﺧﺿوع ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻹﺟ ارءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.

اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن اﻟذﻳن ﻟﻬم ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ  -ﺷروط اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(١٨- ٥
.٤٧٨

ﻻ ﻳوﺟد ﺷرط ﻣﺣدد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن إذا ﻛﺎن ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻬم اﻟﻣﻌﻳﺎر

) ١-٥أي ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺣت أﺳﻣﺎء ﻣزورة أو وﻫﻣﻳﺔ( .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻣﺣظورة ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣﺎدة ) (٣-١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻣﺎدة )-٢ج( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻻ ﻳﻣﻛن
ﺗطﺑﻳق ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت.

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون ﻣﻣﺛﻠو اﻟﻣﺧﺎطر )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٦
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون اﻟﻣﻣﺛﻠون ﻟﻠﻣﺧﺎطر  -ﺷروط اﻟﺗﺣﻘق )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٦
.٤٧٩

ﺗﻧﺎﻗش اﻟﻣﺎدة ) (٥-١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر

ﻣن ﺑﻳن اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳﺗﺳﻣون ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ،وﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺻﻧﻳف
ﺧﺎﺻﺎ
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ
ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟدرﺟﺔ ﻣﺧﺎطرة ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻳﺟب أن ﺗﺑدي ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ً
ً
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌرﺿﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺳﺑب ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم وﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﻣﺎ

ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ .٤٢ﺗم ﺗﻌرﻳف ﻣﺻطﻠﺢ "اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌرﺿون ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺳﺑب ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم"
"أﺷﺧﺎﺻﺎ ﻳﺗوﻟون ﻣﻧﺎﺻب ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ أو ﻛﺎﻧوا ﻳﺗوﻟوﻧﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻣﺛﻝ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (١ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺻﻔﺗﻬم
ً

رؤﺳﺎء اﻟدوﻝ أو اﻟﺣﻛوﻣﺎت أو اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﺑﺎرزﻳن أو ﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻟﻘﺿﺎء أو اﻟﺟﻳش أو ﻛﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻷﻋﺿﺎء
اﻟﺑﺎرزﻳن ﻓﻲ اﻷﺣزاب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺻدﻗﺎﺋﻬم وأﻓراد ﻋﺎﺋﻼﺗﻬم ﺣﺗﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ" .وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﻳﺎنُ ،ﻳﻌﺗﺑر ﻫذا

اﻟﺗﻌرﻳف ﻣﺗواﻓﻘًﺎ ﻣﻊ ﺗﻌرﻳف "اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر" ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋدم ﺗﺿﻣﻳن "ﻛﺑﺎر اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ" .ﺗرى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أن اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي
أﻳﺿﺎ "ﻛﺑﺎر
ﻳﺧص "اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗوﻟون ﻣﻧﺎﺻب ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎرزة أو ﻛﺎﻧوا ﻳﺗوﻟوﻧﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑق" ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻗد ﻳﺷﻣﻝ ً

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ" ،وﻣﻊ ذﻟك ﻳﺗم اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﻗﻳﺎم
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑوﺿﻊ ﺗﻔﺳﻳر ﻣﻣﺎﺛﻝ ﻟﻬذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺗﻌرﻳف ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد أﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎﺋد
ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر "اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌرﺿﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر" ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺻوف ﻻﺣﻘﺎً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم .ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب
 ٤٢ﻳﺷﻳر اﻟﻣﺻطﻠﺢ "ﻻﺋﺣﺔ" إﻟﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻣؤﻗﺗًﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،واﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم ﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٤/٧٢ﻟﺣﻳن إﺻدار ﻻﺋﺣﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺟدﻳدة.

١٣٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻵﺧر ،ﻓﺈن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻻ ﺗﺷﻣﻝ أﻳﺔ أﺣﻛﺎم ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑـ "اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر" أو "اﻷﺷﺧﺎص
اﻟﻣﻌرﺿﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺳﺑب ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم".٤٣
.٤٨٠

وﻣﻊ ذﻟك ،ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻘﺳم )-٣-٥ج (٢-ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ

ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺻطﻠﺢ "اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر" اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺿرورة ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر أم ﻻ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﻳﺗم ﺗوﺿﻳﺢ أي
ﺗﻌرﻳف ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ "اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر" ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم أي ﺗوﺟﻳﻪ آﺧر
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺑﻧﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن.
.٤٨١

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٢-٧-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ٢٠٠٩/٦اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ

ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗطﺑﻳق ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌﻣﻼء واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .ﺗم ذﻛر ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺷﺧﺎص
"أﺷﺧﺎﺻﺎ ﻳﺗوﻟون ﻣﻧﺎﺻب ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ أو ﻛﺎﻧوا
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟذﻳن ﺗم ﺗﻌرﻳﻔﻬم ﺑﺻﻔﺗﻬم
ً
ﻳﺗوﻟوﻧﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻣﺛﻝ رؤﺳﺎء اﻟدوﻝ واﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﺑﺎرزﻳن واﻟﻘﻳﺎدات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺟﻳش وﻛﺑﺎر

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻛﺑﺎر ﻗﻳﺎدات اﻷﺣزاب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ" .ﻻ ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻗﻳﺎم ﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص
اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑوﺿﻊ أﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ أو اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﺣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
ﺷﺧﺻﺎً ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً ﻣﻣﺛﻼً ﻟﻠﻣﺧﺎطر أم ﻻ.
.٤٨٢

ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ً

ﺷﺧﺻﺎ
وﺿﻊ أﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ أو اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﺣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
ً
ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻣﻣﺛﻼً ﻟﻠﻣﺧﺎطر أم ﻻ.
ً

.٤٨٣

ُﻳﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﺟدﻳد اﻟذي ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌرﺿﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺳﺑب ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم )ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ

ﺟدا ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم
ﻣﻔﻳدا ً
ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ( ً
ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ أي ﺗوﺟﻳﻪ ﻣﻠزم وواﺿﺢ ﺑﺷﺄن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن وﺟود ﻣﺻطﻠﺢ آﺧر
ُﻳﺳﺗﺧدم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻗد ﻳﺳﺑب ﺣدوث

اﻟﺗﺑﺎس ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطﺑﻳق ،وﺧﺎﺻﺔً ﻷن اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﺗﻌﻣﻳﻣﺎت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻏﻳر ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ.
٤٣

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٣٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٤٨٤

ﻟﻘد ﺑدا أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ وﺟود إﺟراءات ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ أو اﻟﻌﻣﻳﻝ

ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻣﻣﺛﻼً ﻟﻠﻣﺧﺎطر أم ﻻ .وذﻛر ﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟرد ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ ﻋن ﻫذا
ﺷﺧﺻﺎ
اﻟﺣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
ً
ً

ﺗﺗﻠق أﻳﺔ إرﺷﺎدات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن .ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ،ﻟﻳس ﻟدى ﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن اﻟﻣﺷرﻓﻳن ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم َ

اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر .ﻣن
ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻣﻣﺛﻼً ﻟﻠﻣﺧﺎطر أم ﻻ ﻣن
ﺷﺧﺻﺎ
ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ذﻛرت ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى أﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ
ً
ً

ﺧﻼﻝ ﺣﻘﻝ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب أو وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ .ﻫذا ،ﻛﻣﺎ ذﻛر أﺣد اﻟﺑﻧوك أﻧﻪ ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﺟراءات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر
اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن .وأﻧﻛر اﻟﺑﻧك ﻧﻔﺳﻪ اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ وﺟود أﻳﺔ ﻣﺧﺎطرة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن )اﻷﺟﺎﻧب(
ًا
ﻧظر ﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻓرص ﻋﻣﻝ.
.٤٨٥

ﻣﻧﻬﺟﻳﺎ ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺑر ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف اﻷﺷﺧﺎص
أﺳﻠوﺑﺎ
وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻘد ﺑدا ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم أن اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺑﻧﻰ
ً
ً

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋن طرﻳق ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات ﻓرز اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت،

وذﻛر أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑﻳرة أﻧﻪ ﻳﺗم ﻓﻳﻪ ﺗﻧﻔﻳذ أﺳﻠوب ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻔرز اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر .ﻛﻣﺎ وﺿﺣت إﺣدى
ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﺟراء ﻓﺣوﺻﺎت ﻣﻧظﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ.

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون ﻣﻣﺛﻠو اﻟﻣﺧﺎطر  -ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ )اﻟﻣﻌﻳﺎران  ٢-٦و(١-٢-٦
.٤٨٦

ﻳﺗطرق ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٩/٧٤٤٩إﻟﻰ ﺗدﺧﻝ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن

ﻳﺗﺳﻣون ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ .ﻳﺷﻳر اﻟﻘﺳم  ٤-٣إﻟﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺎﻟﺳﻳطرة ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌﻘدة ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر.
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻟم ﺗﺗم اﻹﺷﺎرة ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ،وﻟﻛن ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة ﻓﻘط إﻟﻰ
اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن وﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟذﻳن ﻟﻬم درﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ .ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ،ﻣن اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن
اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻳﺷﻳر إﻟﻰ "اﻟﺳﻳطرة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ" اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺷﺄن أي ﻣن
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣذﻛورة.
.٤٨٧

ﻳﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ ﻣﻊ ﺷﺧص ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ

ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻘﺳم )-٣-٥ج (٢-ﻣن ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  ٢٠٠٩/٨اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط "اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم أو ﻣﺎ ﻳﻣﺎﺛﻠﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر".

١٣٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٤٨٨

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٢-٧-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ٢٠٠٩/٦اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ

ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗطﺑﻳق اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة اﻟﺗﻲ ﻳﺟب
اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزداد ﺧطورة ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﻳر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ.

ﺗﺻدﻳق اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق.

ب .طﻠب وﺛﺎﺋق إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺧﻼف ذﻟك
ج .ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻬوﻳﺔ وﺧﻠﻔﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ و/أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻬﻳﻛﻝ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ
ﺷرﻛﺔ
د .ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺻدر اﻷﻣواﻝ واﻟﺛروة
ه.ا ﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارات اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ
و .اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺷددة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ
أﻳﺿﺎ إﻟﻰ ﺿرورة ﻣراﻋﺎة ﺟﻬﺔ ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﻠﺗداﺑﻳر )د( و)ﻫـ( و)و( اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻳر ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ً

اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘًﺎ ،وذﻟك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر.
.٤٨٩

ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن أي ﻧوع آﺧر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ ﻣﻊ

.٤٩٠

ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن أﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ إذا

.٤٩١

ﻟﻘد ﻛﺎن ﻳﺑدو ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ

ﺷﺧص ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن.

ﺷﺧﺻﺎ
ﺗم ﻗﺑوﻝ ﻋﻣﻳﻝ ﻣﺎ واﻛﺗُﺷف ﺑﻌد ذﻟك أن اﻟﻌﻣﻳﻝ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻣﻣﺛﻼً ﻟﻠﻣﺧﺎطر أو أﺻﺑﺢ ﻛذﻟك.٤٤
ً
ً

ﻟﺑدء/ﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺷﺧص ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر .أﻛد اﺛﻧﺎن ﻣن اﻟﻔروع اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ/اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ .وأﺷﺎر أﺣد اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ أن ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻹﺟراء
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻹﺟراء ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ً

ﻧظر ﻷن اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ
أﻳﺿﺎ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ًا
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر وﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻗد ﻳﻘﻊ ً

اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺷﺧص ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻛﻌﻣﻳﻝ ﻗد ﺗزداد ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺑر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن.

٤٤

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٤٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون اﻟﻣﻣﺛﻠون ﻟﻠﻣﺧﺎطر  -ﺷروط ﺗﺣدﻳد ﻣﺻدر اﻟﺛروة واﻷﻣواﻝ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٣-٦
.٤٩٢

ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٤-١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺻﺎدر أﻣواﻟﻬم ﻟﺿﻣﺎن ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺎت
اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم وطﺑﻳﻌﺔ أﻧﺷطﺗﻬم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر .وﻋﺎدةً ﻣﺎ ﻳﺗطﻠب ذﻟك ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
أﻳﺿﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺻدر أﻣواﻝ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﻳﺷﻣﻝ ً

اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ورود أﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﻳد ﻣﺻدر ﺛروة اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ
اﻟﻣﺧﺎطر أو أي ذﻛر ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن ُﻳﻌﺗﺑرون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر.٤٥
.٤٩٣

وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺳم )-٣-٥ج (٢-ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ

ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺻدر ﺛروة وأﻣواﻝ اﻟﻌﻣﻼء
واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن ُﻳﻌﺗﺑرون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر.
.٤٩٤

ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ،ﺗﻛون ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣطﺎﻟﺑﺔ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (٢-٧-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ،٢٠٠٩/٦ﺑﺎﺗﺧﺎذ

اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزداد ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،وﺧﺎﺻﺔً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺣﻳث ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣراﻗﺑﺔ "ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺻدر اﻷﻣواﻝ واﻟﺛروة"
 ﻣن ﺑﻳن أﻣور أﺧرى .وﺑرﻏم ذﻟك ،ﻓﺈن ﻫذا اﻟطﻠب اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  .٢٠٠٩/٦ﻻ ﻳﺗطرق ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ إﻟﻰاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺻدر ﺛروة وأﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن ُﻳﻌﺗﺑرون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر.
.٤٩٥

ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻷي ﺷرط ﻻﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺻدر ﺛروة

اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ُﻳﻌﺗﺑرون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر وﻣﺻدر ﺛروة وأﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن ُﻳﻌﺗﺑرون

ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر .أﻛدت اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺟود ﺳﻳﺎﺳﺎت داﺧﻠﻳﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة

اﺗﺧﺎذ إﺟراءات واﺿﺣﺔ ﻋﻧد اﻛﺗﺷﺎف ﻋﻣﻳﻝ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر .ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﻛﺎﻧت ﺑﻌض
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻣدرﻛﺔ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻲ ﺗُﻌد ﺟزًءا ﻣن ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ

أﻳﺿﺎ ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﻳد ﻣﺻدر اﻟﺛروة واﻷﻣواﻝ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟداﺧﻠﻳﺔ .وأﺛرت ﻫذﻩ اﻷﻣور ً

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

٤٥

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٤١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون اﻟﻣﻣﺛﻠون ﻟﻠﻣﺧﺎطر  -اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺷددة )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٤-٦
.٤٩٦

ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٤-١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺻﺎدر أﻣواﻟﻬم ﻟﺿﻣﺎن ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺎت
اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم وطﺑﻳﻌﺔ أﻧﺷطﺗﻬم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر .ﺗﺷﻳر اﻟﻣﺎدة ) (٥-١٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ ﺿرورة
ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺻﻧﻳف ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟدرﺟﺔ ﺧطورة ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﺑدي

اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌرﺿﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺳﺑب ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم واﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ
ً
ً

درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺧطورة ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذﻩ
اﻟﺷروط ﻛﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﺣﻳث إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺷددة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر.
.٤٩٧

وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺳم )-٣-٥ج (٢-ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ

ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺷددة ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر.
.٤٩٨

ﺗﻛون ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣطﺎﻟﺑﺔ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (٢-٧-٥ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ،٢٠٠٩/٦ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر

اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزداد ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،وﺧﺎﺻﺔً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن
ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺣﻳث ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺷددة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ  -ﻣن ﺑﻳن أﻣور أﺧرى.
.٤٩٩

ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻷﻳﺔ ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺷددة واﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر.
.٥٠٠

أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن
ﺗﻧطﺑق أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٥ﺑﺷﺄن اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ً

ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر .ﻛﻣﺎ أﺛر ﻧﻘص اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر .وﻛذﻟك ،ﻗد ﻳؤدي ﻏﻳﺎب أﻧظﻣﺔ اﻟﻛﺷف اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺷﻛﻝ
ً

أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣرص ﻣﺳﺋوﻝ اﻻﻟﺗزام إﻟﻰ ﻋدم إﺟراء اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ.

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون اﻟﻣﻣﺛﻠون ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟذﻳن ﻳﺷﻐﻠون ﻣﻧﺎﺻب ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣﻠﻳﺎً -اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت )اﻟﻌﻧﺻر اﻹﺿﺎﻓﻲ – اﻟﻣﻌﻳﺎر
(٥-٦
.٥٠١

ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٦اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف ﻟﻸﺷﺧﺎص

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺄﺷﺧﺎص أﺟﺎﻧب ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨اﻟﻣوﺟﻪ
ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺗﻌرﻳف ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ،اﻷﻣر اﻟذي ﻻ

١٤٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻳﺳﺗﺑﻌد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺢ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬم ﺑوﺿوح .ﺗم ﺗوﺻﻳﻝ
وﺿوﺣﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌد إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ،واﻟذي ﺗﺑﻧﻰ ﺗﻌرﻳﻔًﺎ
رﺳﺎﻟﺔ أﻛﺛر
ً

ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺗﺣت ﻣﺻطﻠﺢ "اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌرﺿﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺳﺑب ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم" ،اﻷﻣر اﻟذي
ﻳﻘﺗﺻر اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣن اﻷﺟﺎﻧب.
.٥٠٢

ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻟم ﺗوﺿﺢ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر

ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن ﻣد ﻫذا اﻟﺗطﺑﻳق ﻟﻳﺷﻣﻝ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ
ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن واﻷﺟﺎﻧب ،وﻟﻛن ﻟم ُ
ﻳﺑد أن ﻫذا اﻟﻣوﻗف ً

اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻟﻛﻧﻪ ﻧﺗﺞ ﻋن ﻋدم ﻓﻬم اﻟﻣﺻطﻠﺢ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ.

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون اﻟﻣﻣﺛﻠون ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟذﻳن ﻳﺷﻐﻠون ﻣﻧﺎﺻب ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣﻠﻳﺎً  -اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻳرﻳدا )اﻟﻌﻧﺻر
اﻹﺿﺎﻓﻲ  -اﻟﻣﻌﻳﺎر (٦-٦
.٥٠٣

ﻟم ﺗﻧﺿم ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﻌد ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻟﻌﺎم .٢٠٠٣

ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣراﺳﻠﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٧
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٧
.٥٠٤

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺄﻛد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن

ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ وﺟود ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻳﻬﺎ واﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟدوﻝ .ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ،ﻻ ﺗﺗطرق اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ.
.٥٠٥

ﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ) (١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻟﻔﻬم طﺑﻳﻌﺔ
ﻓﻬﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼً وﺗﺣدﻳد ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺟودة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺿﻊ
ﻧﺷﺎطﻬﺎ ً

ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت أو إﺟراءات ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ.٤٦
.٥٠٦

ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ١-٢-٣أﻋﻼﻩ ،ﻓﺈن اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن

اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﺎت ﻣﻊ إرﻓﺎق وﺛﺎﺋق اﻹرﺷﺎدات اﻟدوﻟﻳﺔ وطﻠب ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
٤٦

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٤٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ .ﺗم ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧﻬﺞ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻣن  ٦إﻟﻰ  .٩وﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﺎت ﻗد ﺗﻛون ﺑﻧﺎءة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻬودات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إطﻼع اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ
اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد ﻻ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻠزﻣﺔ )اﻧظر اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ
اﻟﻘﺳم.(١-٢-٣
أﻳﺿﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣراﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك .وظﻬرت ﻋﻼﻗﺎت
.٥٠٧
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔُ ،وﺟدت ً
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﻧظراﺋﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧب ﻣن ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﻳن
ﺑﺎﻟﺧﺎرج.
.٥٠٨

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود إطﺎر ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻳﺗطرق إﻟﻰ ذﻛر اﻟﺑﻧوك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ

ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٧ﻓﻘد ﺑدا أن اﻟﺑﻧوك ﻟدﻳﻬﺎ إﺟراءات ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻔرز اﻟﻣﺳﺑق وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ طﺑﻳﻌﺔ
ﻋﻣﻝ ﻣراﺳﻠﻳﻬﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﻳﺑدو أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﺎدةً ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ )اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺳﻧوﻳﺔ واﻟﺳﺟﻝ

اﻟﺗﺟﺎري واﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎت وﻏﻳرﻫﺎ( ﺑدﻻً ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ.
.٥٠٩

ذﻛر أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻘﻳﺎم ﺑزﻳﺎرة ﻣﻳداﻧﻳﺔ واﺣدة ﻟﻣﻛﺎن ﻋﻣﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣراﺳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﺎدة ﻗﺑﻝ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ

ﻣراﺳﻠﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻟم ﺗرﻛز أي ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣراﺳﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﻳﺧﺿﻊ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت أو إﺟراءات ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ،ﻋﺎدةً ﻣﺎ

اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ
ﻳﺑد أﻧﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن ﻧظراﺋﻬﺎ
ً
ﻳطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﻧظراﺋﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧب ﻣﻝء اﺳﺗﺑﻳﺎن ،وﻟﻛن ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺗﻬﺎ ،ﻟم ُ

ﺣﻘﻳﻘﺔ أﻧﻬم ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻓﻘط ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺳﻣﻌﺔ طﻳﺑﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗم إﺑﻼغ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺿرورة
ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أوﻻً ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وأﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ ،وﻟﻛن ﻟم ﻳﺗم وﺿﻊ أﺳﺎس
ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواﻓﻘﺎت .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻧظراﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻓﻘط ﻛﻌﻣﻼء أﺟﺎﻧب ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت
أﻳﺿﺎ ﺑﺟﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻋﺎدةً ﻟﻣﺛﻝ ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻧﻬم دون أي ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ أو
ﺗﻘوم ً
ﻣﺣددة.

١٤٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗﻘﻳﻳم ﺿواﺑط ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٧
.٥١٠

ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن  -ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﻳﻊ أو أﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ ﻣﻠزﻣﺔ

أﺧرى  -ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻓﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ.٤٧
.٥١١

ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻛﺎن ﻳﺑدو أﻧﻪ ﻳﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺿواﺑط اﻟﺑﻧوك اﻟﻣراﺳﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ

اﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎت.

اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣراﺳﻠﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٣-٧
.٥١٢

ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن  -ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﻳﻊ أو أﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ ﻣﻠزﻣﺔ

.٥١٣

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ،ﻛﺎن اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻋﺎدةً ﻫو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن

أﺧرى - ،اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻗﺑﻝ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣراﺳﻠﺔ ﺟدﻳدة.

اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣراﺳﻠﺔ ،وﻣﻊ ذﻟك ذﻛر أﺣد اﻟﺑﻧوك ﺿرورة اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻛﻝ ﻣن ﻣﺳﺋوﻝ اﻻﻟﺗزام واﻟرﺋﻳس
اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﺗﻧﺎ ﻟدﻳﻛم) ﻧوﺳﺗرو( ،أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻛم ﻟدﻳﻧﺎ ) ﻓوﺳﺗرو( ،ﻓﻳﺟب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ
ﻣﺳﺋوﻝ اﻻﻟﺗزام ﻓﻘط.

ﺗوﺛﻳق ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٤-٧
.٥١٤

ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن  -ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﻳﻊ أو أﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ ﻣﻠزﻣﺔ

.٥١٥

ﻛﺎن ﻳﺑدو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗوﺛﻳق ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻘد

أﺧرى - ،ﺗوﺛﻳق ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣراﺳﻠﺔ.

أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻗد ﺗﺿم ﻓﻘرة واﺣدة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ.
أﺷﺎرت ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻏﻳر ﻣﻔﺻﻠﺔ و ً

ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣراﺳﻠﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٥-٧
.٥١٦

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣراﺳﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻏﻳر

اﻟﻣرﺳﻠﺔ
ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﻳﻊ أو أﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى ﺑﺄن ﺗﻛون ﻣطﻣﺋﻧﺔ ﺑﻘﻳﺎم ﻋﻣﻳﻠﻬﺎ )اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ا
اﻷﺻﻳﻠﺔ( ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة )اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  (٥اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻼﺋﻬﺎ اﻟذﻳن ﻟﻬم ﺣق
٤٧

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٤٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟوﺻوﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ ،وأن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺎﻧﺎت
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ.
ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻳﻝ ذات اﻟﺻﻠﺔ ً
.٥١٧

وﻟم ﻳﺻﺎدف ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺗﻔظ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣراﺳﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣراﺳﻠﺔ.

اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٨
ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٨
.٥١٨

ﻻ ﺗوﺟد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو ﻟواﺋﺢ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻣﺗﻼك ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺣددة أو اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺳوء اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.٥١٩

ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة )د( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺈﻧﺷﺎء أﻧظﻣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ

ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻐرض ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة ،وذﻟك وﻓﻘًﺎ

ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ .ﻣﻊ ذﻟك ،ﺗم ذﻛر ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺑدﻻً ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن.

.٥٢٠

ﻳﺿﻊ اﻟﻘﺳم  ٣ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋدة إﺟراءات اﺣﺗ ارزﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗداوﻝ ﻋﺑر

اﻹﻧﺗرﻧت .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳﻠزم ﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (٤-٧١ﺑﺈﺟراء ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم
ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت .ﻏﻳر أن ،ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺑﺻﻳﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟداً ﻻ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أي ارﺗﺑﺎط ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب أو أﻳﺔ ﺟواﻧب أﺧرى .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﺗطﻠب أﻳﺿﺎً ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرﻋﻳﺔ ) (١-٨ﻣن اﻟﻣﺎدة ذاﺗﻬﺎ اﻧﻪ ﻳﺟب
اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت "اﻋرف ﻋﻣﻳﻠك" .ﺗذﻛر اﻟﻣﺎدة
ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟذي ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻊ اﻵﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ّ

 ٧٤أﻳﺿﺎً أن ﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﺗﻠﻐﻲ اﻷواﻣر اﻟواردة ﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء إذا ﻣﺎ اﻧﺗﻬﻛت اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ أو

اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ أو ﻛﺎﻧت ﺗﻧوي إﻧﺷﺎء ﺗﺎﺛﻳ اًر ﺧﺎطﺋﺎً ﻟﺷ ارء أو ﺑﻳﻊ اﻷواﻣر .إﺿﺎﻓﺔ ،ﻧص اﻟﻘﺳم -٣-٥ج ٧-ﻣن ﺗﻌﻣﻳم
اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٨اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺗﺑﺎع
ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات ﻣﺣددة ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﻳﺔ ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻼﻗﺎت أو ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ .وﻳﺟب ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ
اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء وﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.
.٥٢١

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٩-٥ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ  E/6/2009ﻋﻠﻰ ﺿرورة

ﺗوﺧﻲ ﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺣرص ﻋﻧد ﻗﺑوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺟدﻳدة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت أو اﻟﺑرﻳد أو اﻟﻬﺎﺗف .ﻓﺿﻼً ﻋن
ذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻧد ﻗﺑوﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﻋﻣﻳﻝ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﺳﺗﺧدام إﺟراءات ﺗﻌرﻳف ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘدر ﻧﻔﺳﻪ
ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧد ﻗﺑوﻝ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ.

١٤٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٥٢٢

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻳوﺿﺢ ﺑﻌض اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﻔﻳدة ﻟﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺧدﻣﺎت

ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺿﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑوﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺣددة أو اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺳوء
اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.٥٢٣

ﻳﺑد أن ﻣﺧﺎطرة اﺳﺗﺧدام اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ًا
ﻧظر ﻷن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟم
ﻟم ُ

ﺟدا.
ﻳﺑد أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﺗطورة ً
ﺗﻘدم ﻣن ِﻗﺑﻝ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟم ُ
ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻓواﺗﻳر اﻟﻬﺎﺗف أو ﺗﻘدﻳم أواﻣر اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻋﻠﻰ

اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﻳن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻧﻔﺳﻪ .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺎ زاﻝ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ
اﻟﺣﺿور إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ﻹﻛﻣﺎﻝ إﺟراءات اﻟﺗﺣوﻳﻝ .ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧوك ﺗوﻓر اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘًﺎ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ذﻛر ﻣﻣﺛﻠو
اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أن ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻛﺎن ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻟﻛﻲ ﻳﻘوم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﻣﻠﺋﻬﺎ ﻟدﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ.
.٥٢٤

ﻛﻣﺎ ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻝ ﻟﻣﺟرد ﺗوﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ وﻟﻛن ﻟﻳس ﻹﺟراء

ﻧظر ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻻ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋﻣﻝ اﻟﺑﻧك ًا
ﺗﻘدم إﻻ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻟﻬم ﺣﺳﺎﺑﺎت .ﻛذﻟك ،ﻓﻘد ذﻛروا أﻧﻪ ﻟﺗوﻓﻳر أﻳﺔ ﺧدﻣﺔ ﺟدﻳدة ،ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .ﻛﻣﺎ ذﻛر ﺑﻌض ﻣﻣﺛﻠو اﻟﺑﻧوك أﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﻣن أوﻟوﻳﺎﺗﻬم ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ،وﻟﻛن ﻛﺎن ﻣن أوﻟوﻳﺎﺗﻬم اﻟﺗوﺳﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺢ ﻓروع ﺟدﻳدة .وأﻛدت ﺑﻌض ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗوﻓر
ﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﺗداوﻝ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﻬﺎﺗف .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب أوﻻً ﺑواﺳطﺔ
أﺣد ﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ وﻳﺟب وﺿﻊ أﻣواﻝ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ.
.٥٢٥

ﺗﺑد
ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟم ُ

ﻣﺗطورة ،وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﻳﺗم ذﻛر ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻋﺎدةً ﻻﺳﺗﺧدام ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ،ﺣﻳث

ﻟم ﺗؤﻛد أي ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق أﻳﺔ إﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻧﻊ إﺳﺎءة اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗطورات
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ذﻛرت ﺗطﺑﻳق ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ
اﻟﻣﻌﺗﺎدة )ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك(.

ﻣﺧﺎطر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ )اﻟﻣﻌﻳﺎران  ٢-٨و(١-٢-٨
.٥٢٦

ﻻ ﻳوﺟد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣﺎ ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑوﺿﻊ

اء ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ
ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات ﻣﺣددة ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﻳﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،ﺳو ً

ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء أو ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ .ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٥-١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗوﺧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﺣرص ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ درﺟﺔ

١٤٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ ،وﻣﻊ ذﻟك ،ﻟم ﺗﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ
ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ.٤٨
.٥٢٧

إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ٣ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ،ﻳﻧص اﻟﻘﺳم -٣-٥ج-

 ٧ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ٢٠٠٩/٨اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت
ٕواﺟراءات ﻣﺣددة ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﻳﺔ ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻼﻗﺎت أو ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة .وﻳﺟب ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات
ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻼء وﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.
.٥٢٨

وﻳوﺿﺢ اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ :ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﻧﻬﺎؤﻫﺎ ﻋﺑر

اﻹﻧﺗرﻧت أو أﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ أﺧرى ﻣﺛﻝ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑرﻳدﻳﺔ ،واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻷوراق
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣري اﻟﺗﺟزﺋﺔ أو ﺧدﻣﺎت اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ،واﺳﺗﺧدام ﻣﺎﻛﻳﻧﺎت اﻟﺻرف اﻵﻟﻲ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف وﺗﺣوﻳﻝ اﻹرﺷﺎدات أو اﻟطﻠﺑﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻟﻔﺎﻛس أو أﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ٕواﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟدﻓﻊ واﺳﺗﻼم
اﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑﻳﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻘﻳم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘًﺎ أو ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻳداع
اﻟﻣﺗﻛرر أو اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب.
.٥٢٩

ﻛﻣﺎ ﻳﻧص اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻋﻠﻰ أن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﺟب أن ﻳﺗﺿﻣن إﺟراءات ﻋﻧﺎﻳﺔ واﺟﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن .وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻘدﻣﺔ وطﻠب وﺛﺎﺋق إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن وﺗطوﻳر ﻋﻘود ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ وﺳﺎطﺔ طرف ﺛﺎﻟث وطﻠب ﺗﻧﻔﻳذ أوﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ دﻓﻊ ﻣن
ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﺳم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﻊ ﺑﻧك آﺧر ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ،ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة
إﻟﻰ "ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ" اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻓﻲ ﻳوﻟﻳو .٢٠٠٣
.٥٣٠

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٩-٥ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إي  ٢٠٠٩/٦ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻧد

ﻗﺑوﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﻋﻣﻳﻝ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﺳﺗﺧدام إﺟراءات ﺗﻌرﻳف ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘدر ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻋﻧد ﻗﺑوﻝ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ .واﻹﺟراءات اﻟﻣذﻛورة
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺑوﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺷرط اﻟذي ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة
أﻳﺿﺎ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة.
ﺗطﺑﻳق ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻣﺧﺎطر ً

٤٨

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٤٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٥٣١

أﻳﺿﺎ اﻟﺗﻌﻣﻳم إي  ٢٠٠٩/٦إﻟﻰ أﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أو
ﻳﺷﻳر ً

اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت أو ﻗﺑوﻝ ﻋﻣﻝ ﺟدﻳد ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت أو اﻟﺑرﻳد أو اﻟﻬﺎﺗف .ﻛﻣﺎ ﻳذﻛر ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗوﺿﻳﺣﻳﺔ ﻋن
إﺟراءات ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ.
.٥٣٢

وﻛﺎن ﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻻ ﺗﻣﺗﻠك إﺟراءات وﺳﻳﺎﺳﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺣددة ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء زﻳﺎرة أﻣﺎﻛن ﻋﻣﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ إﻻ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻹﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب
اﻵﺧر ،ﻛﺎﻧت أﻧظﻣﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﻧﻔذة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻣﻌﻳن( .ﻟم ﻳﻣﺗﻠك أي ﻣن اﻟﺑﻧوك أﻧظﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت
ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت )ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﻳﻛون ً

ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ )ﻣﺛﻝ اﻷﻧظﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض( ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻧك واﺣد أﺷﺎر إﻟﻰ وﺟود ﻧوع ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﺎﻛﻳﻧﺎت اﻟﺻرف اﻵﻟﻲ وأﺟﻬزة اﻹﻳداع.

 ٢-٢-٣اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء وﺗﺷﻣﻝ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﺷددة واﻟﻣﺧﻔﻔﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٥


ﻳﺟب ﻣﻧﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﻣن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄﺳﻣﺎء
وﻫﻣﻳﺔ.



وﺿﻊ ﺷرط ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟرﺋﻳﺳﻲ أو اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺿرورة اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺿﻣن
ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻊ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺣﺳﺎﺑﺎت رﻗﻣﻳﺔ.



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 Iﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ.
أﻳﺿﺎ
 Iﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻳن اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ) ١٥٠٠٠دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ/ﻳورو( .وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك ً
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ واﺣدة أو ﻋدة ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺑدو ﻣرﺗﺑطﺔ.

 Iﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎرﺿﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوﻳﻼت ﺑرﻗﻳﺔ ﻓﻲ ظروف ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺳﻳرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.

١٤٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 Iﻋﻧد وﺟود ﺷﺑﻬﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﻳﺔ إﻋﻔﺎءات أو ﺣدود ﻳﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺄي
ﻣﻛﺎن آﺧر ﺑﻣوﺟب ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻷرﺑﻌﻳن
واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺳﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 Iﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺳﺎور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺷﻛوك ﺗﺟﺎﻩ ﻣدى ﺻﺣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ أو
ﻛﻔﺎﻳﺗﻬﺎ.


وﺿﻊ ﺷرط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺗﺳﺗﻠزم ﺗﺣﻘق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
أﻳﺿﺎ ﻻ
ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗﻧدات أو ﺑﻳﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺄﺧوذة ﻋن ﻣﺻﺎدر ﻣوﺛوﻗﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ و ً

أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﻳﻌﻳﻳن أو
اء أﻛﺎﻧوا
ً
ﻳﺗطﻠب أي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﺗﻌرﻳف ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟداﺋم أو اﻟﻌﺎرض ،ﺳو ً

اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن أو ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ.


ﺗﺗم ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن أي ﺷﺧص ﻳدﻋﻲ أﻧﻪ ﻳﺗﺻرف ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن
اﻟﻌﻣﻳﻝ )اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ( ﻣرﺧص ﻟﻪ ﺑذﻟك ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ذﻟك
اﻟﺷﺧص واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺗﻪ.



إﻋﺎدة ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻳﻛون ﻣﺗواﻓﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر.



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺑﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﺗﺻرف ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن
ﺷﺧص آﺧر ،وﻣن ﺛم اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻌرﻳف ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ ﻫذا اﻟﺷﺧص
اﻵﺧر.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻓﻳن ﺑذﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺿﻣﺎن إدراك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﻠﻲ.



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻌﻣﻝ واﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣن وراﺋﻬﺎ.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻓﻳن ﺑذﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺿﻣﺎن اﻣﺗﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻷﻧظﻣﺔ ﻣﺣددة ﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣن وراﺋﻬﺎ.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻓﻳن ﺑذﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وأﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﻳث ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.

١٥٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت
اﻟﻌﻣﻼء وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.



ﻳﺟب أن ﻳﻘدم اﻟﻣﺷرﻓون اﻟﺗوﺟﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ
أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺧﺻوص إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة اﻟﻣطﻠوب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻓﻳن ﺑذﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺿﻣﺎن إدراك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة
اﻟﻣطﻠوب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﻛذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﻠﻲ.



ﻳﺟب ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر.



ﻳﺟب ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺗﺄﺟﻳﻝ اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻌد ﺑدء ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ.



ﻳﺟب ﻣﻧﻊ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺻراﻓﺔ ﻣن ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب وﺑدء ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻛﻣﺎ ﻳﺟب
ﻣطﺎﻟﺑﺗﻬﺎ ﺑﻣراﻋﺎة ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.



ﻳﺟب أن ﺗﻠﺗزم اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن أﻳﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑﺑدء ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ وﻋدم اﺳﺗطﺎﻋﺗﻬم ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.



ﻳﺟب أن ﻳﺿﻣن اﻟﻣﺷرﻓون ﻣراﻋﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ
ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر ،واﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻓﻳن ﺑذﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺿﻣﺎن ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ
اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن.

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون ﻣﻣﺛﻠو اﻟﻣﺧﺎطر )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٦


ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺗﻌرﻳف اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻣﺎ
ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﻳف اﻟذي ﺗﺣددﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.

١٥١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑوﺿﻊ أﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻣﻣﺛﻼً ﻟﻠﻣﺧﺎطر أم ﻻ.
ﺷﺧﺻﺎ
ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أو اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣوﺟود أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
ً
ً



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ
ﻣﻊ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر.



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم
ﺣﺎﻟﻳﺎ أو
ﻓﻳﻬﺎ ﻗﺑوﻝ أﺣد اﻟﻌﻣﻼء أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن ﺛم اﻛﺗُﺷف ﺑﻌد ذﻟك أﻧﻪ ﺷﺧص ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ً

ﺳﻳﺻﺑﺢ ﻛذﻟك ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد.


ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺻدر ﺛروة وأﻣواﻝ اﻟﻌﻣﻼء
واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن ُﻳﻌﺗﺑرون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر.



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺻدر ﺛروة وأﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن
ُﻳﻌﺗﺑرون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر.



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻓﻳن ﺗﺷدﻳد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﺷروط اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﺗﺣت اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٦وﺧﺎﺻ ًﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.

ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٧


ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ

ﻓﻬﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼً وﻟﺗﺣدﻳد ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ وﺟودة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ،
ﻟﻔﻬم طﺑﻳﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ً
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﺣرﻳﺎت أو إﺟراءات ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وذﻟك ﻣن

ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ.


ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺗﻘﻳﻳم اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻗﺑﻝ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت

اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ.

ﻣراﺳﻠﺔ ﺟدﻳدة.

١٥٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺗوﺛﻳق ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب



ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣراﺳﻠﺔ ،ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻠطﻧﺔ

ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ.

ُﻋﻣﺎن اﻻطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ ﻗﻳﺎم ﻋﻣﻳﻠﻬﺎ )اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ( ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة

اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٥اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﺣق اﻟوﺻوﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ،
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب
وأن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻳﻝ ذات اﻟﺻﻠﺔ ً

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ.


ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻓﻳن ﺗﺷدﻳد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﺗطﺑﻳق اﻟﺷروط اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٧وﺧﺎﺻﺔً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٨


ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﻣﺗﻼك ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺣددة أو اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر
ﻛﺎﻓﻳﺔ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗدﻋو اﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﻟﻣﻧﻊ ﺳوء اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب.



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺎﻣﺗﻼك ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات ﻣﺣددة ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﻳﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ
ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ أو ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة.



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻹدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً
وﻣﺣددة ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر
ﻟوﺟﻪ أو ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ
ّ
اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن.



ﻳﺟب أن ﻳﺗﺄﻛد اﻟﻣﺷرﻓون ﻣن ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑوﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎت ٕواﺟراءات ﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أﻳﺔ ﻣﺧﺎطر
ﻣﺣددة ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة.

١٥٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
٣-٢-٣

اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻣن  ٥إﻟﻰ ٨
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٥

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام


ﺗوﺟد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻏﻳر ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻟﻬوﻳﺔ أو
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺣﻣﻝ أﺳﻣﺎء وﻫﻣﻳﺔ.



ﻻ ﻳوﺟد ﺿﻣﺎن ﻣﻌﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟرﺋﻳﺳﻲ أو اﻟﺛﺎﻧوي ،أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺣﺳﺎﺑﺎت رﻗﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ،
ﺗطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻊ ﺗوﺻﻳﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.



ﻻ ﺗُطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

I

ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ.

I

ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻳن اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ) ١٥٠٠٠دوﻻر

أﻳﺿﺎ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ
أﻣرﻳﻛﻲ/ﻳورو( .وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك ً

واﺣدة أو ﻋدة ﻋﻣﻠﻳﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺑدو وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ؛

I

ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﺣوﻳﻼت ﺑرﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ

اﻟﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺳﻳرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ؛

I

ﻋﻧد وﺟود ﺷﺑﻬﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن وﺟود أي

إﻋﻔﺎءات أو ﺣدود ﻳﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺄي ﻣوﺿﻊ آﺧر ﺑﻣوﺟب ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
أو ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺳﻌﺔ واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻷرﺑﻌﻳن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ

I

ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺳﺎور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌض اﻟﺷﻛوك ﺗﺟﺎﻩ ﺻﺣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻳﻝ

اﻟﺗﻲ ﺳﺑق اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ أو ﻣدى ﻛﻔﺎﻳﺗﻬﺎ.


ﻻ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﺟوب ﺗﺣﻘق
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺳواء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗﻧدات أو ﺑﻳﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺄﺧوذة ﻋن
ﻣﺻﺎدر ﻣوﺛوﻗﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺗطﻠب أي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟداﺋم أو
أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﻳﻌﻳﻳن أو اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن أو أﺣد اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.
اء ﻛﺎﻧوا
ً
اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻌﺎرض ﺳو ً



ﻻ ﻳوﺟب اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن أي ﺷﺧص ﻳدﻋﻲ

ﻻ
أﻧﻪ ﻳﺗﺻرف ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻳﻝ )اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ( ﻳﻛون ﻣﺧو ً
ذﻟك  ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ ذﻟك اﻟﺷﺧص واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ.


ﺗﻌرﻳف ﻏﻳر ﺗﺎم ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ.



طﺎﻝ َ◌ب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﺗﺻرف
ﻻ ﺗُ َ
ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺷﺧص آﺧر ،وﻣن ﺛم اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻌرﻳف ﻛﺎﻓﻳﺔ

١٥٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ ﻫذا اﻟﺷﺧص اﻵﺧر.


اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ.



ﻻ ﺗوﺟد أﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻠﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﺧﺻوص اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣن وراﺋﻬﺎ.



ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻧظﻣﺔ ﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص
اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣن وراﺋﻬﺎ.




اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ وﺗﺣﻳﻳﻧﻬﺎ.
وﺟود ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺟزﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء أو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.



ﻻ ﺗوﺟد إرﺷﺎدات ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺧﺻوص إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة اﻟﻣطﻠوب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.



اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.



ﻻ ﻳﻣﻛن اﻻﻋﺗراف ﺑﺄن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣﺗﻣﺎﺷﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻳﺎر  ١١-٥اﻟذي ﻳﻔﻳد ﺑﺑﺄن
"إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺣﻳث ﺗوﺟد ﺷﺑﻬﺔ ﺗطﺑﻳق ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ
ﻼ ﻋن ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة ﺣﻳث ﻻ ﻳﺗﻌدى
أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب أو ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﻔﻌﺔ" .ﻓﺿ ً
اﻟﻘﺳط اﻟﺳﻧوي ﺑﻬﺎ  ٥٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )أي ﻣﺎ ﻳﺳﺎوي ﺗﻘر ًﻳﺑﺎ  ١٣٠٠دوﻻر وﻫو ﻳﻌد أﻋﻠﻰ ﻣن ﺣد

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ( ،أو ﻗﺳط ﻣﻔرد ﻻ ﻳزﻳد ﻋن  ١٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )أي ﻣﺎ ﻳﺳﺎوي ﺗﻘر ًﻳﺑﺎ
أﻳﺿﺎ أﻋﻠﻰ ﺑﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﺣد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ(
 ٢٦٠٠دوﻻر وﻫو ﻳﻌد ً



ﻳﺳﻣﺢ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ ﺑﻌد ﺑدء ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻊ

اﻟﻌﻣﻳﻝ.


ﻻ ﻳﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب أو ﺑدء ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ
أو ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻋﻧد
اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.



ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗزام ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻳﺎﻣﻬم
ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑﺑدء ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ وﻋدم اﺳﺗطﺎﻋﺗﻬم ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬم إﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ.



اﻧﻌدام اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑطﻠب اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻋﻧد اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ
ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.



ﻻ ﻳﺗم ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺑﺗطﺑﻳق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء
اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر ،واﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.



اﻧﻌدام اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن.

١٥٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٦

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٧

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ



ﻻ ﻳوﺟد ﺗﻌرﻳف ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.



وﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن أن ﺗﺿﻊ أﻧظﻣﺔ

ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ أو اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣوﺟود أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد
اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺷﺧص ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر أم ﻻ.


ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ



ﻻ ﺗوﺟد أﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣن أﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة

ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ ﻣﻊ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎطر.

اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ،إذا ﺗم ﻗﺑوﻝ ﻋﻣﻳﻝ ﻣﺎ ﺛم ﺗم ﺑﻌد ذﻟك اﻛﺗﺷﺎف أن اﻟﻌﻣﻳﻝ أو
ﺷﺧص ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر أو ﻗد ﻳﺻﺑﺢ ﻛذﻟك.
اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ أﺻﺑﺢ
ٌ


ﻻ ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ أي اﻟﺗزام ﺗﺟﺎﻩ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ

ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺻدر ﺛروة اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﺗم ﺗﻌرﻳﻔﻬم ﻛﺄﺷﺧﺎص ﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻣن
ﺷﺧص ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
ﻣﺻدر ﺛروة وأﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ اﻟﻣﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ٌ


ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻷي إﻟزام ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺻدر ﺛروة وﺗﻣوﻳﻼت

اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن ﺗم ﺗﻌرﻳﻔﻬم ﻛﺄﺷﺧﺎص ﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر.


ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻷﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة
وﻣﺷددة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر.



اﻧﻌدام اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ  ٦ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ.



ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

ﻓﻬﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ وأن ﺗﻘوم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﻧظر،
اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻟﻔﻬم طﺑﻳﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ً

ﺑﺗﺣدﻳد ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ،وﺟودة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك

ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﺧﺿﻌت ﻷﻳﺔ ﺗﺣرﻳﺎت أو إﺟراءات ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب.


ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن  -ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﻳﻊ أو أﻳﺔ

اﻟﻣرﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى  -ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ.


ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻣن ﻗﺑﻝ أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﻳﻊ أو أﻳﺔ



ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن  -ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﻳﻊ أو أﻳﺔ

وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻗﺑﻝ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣراﺳﻠﺔ ﺟدﻳدة.

وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى  -ﺗوﺛﻳق ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﻛﻝ
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣراﺳﻠﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ.


إذا اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻼﻗﺔ ﻣراﺳﻠﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣراﺳﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻏﻳر ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﻳﻊ أو أﻳﺔ وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى ،ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن

١٥٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
اﻟﻣرﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ( ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ
ﻗﻳﺎم ﻋﻣﻳﻠﻬﺎ )اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ا
اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٥اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أن ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﺣق اﻟوﺻوﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﻣرﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻌرﻳف
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ؛ وأن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ا
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ.
اﻟﻌﻣﻳﻝ ذات اﻟﺻﻠﺔ ً



اﻧﻌدام اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٧ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٨

ﻣﻠﺗزﻣﺔ



ﻻ ﺗُﻠزم اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗوﺿﻊ
ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﻳذ أو اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺳوء اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت

ﺟزﺋﻳﺎً

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.


ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎت أو اﺗﺧﺎذ إﺟراءات

ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أﻳﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ ،واﻟﺗﻲ
اء ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء أو ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة.
ﺗﺗم ﺳو ً


ي ُ◌طﻠب ﻣن اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻹدارة ﻣﺧﺎطر
ﻻ ُ

وﻣﺣددة ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ
ّ
اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن.


اﻧﻌدام وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎت أو إﺟراءات ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أﻳﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ ،ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة.

 ٣-٣اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺟﻬﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٩
 ١-٣-٣اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٩
.٥٣٣

ﻟم ﻳﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو اﻟﻼﺋﺣﺔ

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ أي اﻟﺗزام ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .٩
.٥٣٤

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  ٢٠٠٩/٨اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ

اﻟﻘﺳم  ٢-٦اﻟذي ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﺷرﻛﺔ ﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ وﺳطﺎء أو أﻳﺔ أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ أﺧرى ﻟﺗﻧﻔﻳذ
ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء أو ﺗﻘدﻳم اﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣددة وﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺗﺿﻣن
اﻟﺣﺻوﻝ اﻟﻔوري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر إﺟراءات ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻣن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث" .وﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻻ ﻳﺣدد اﻟﻣﻧﺷور ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ أم ﻻ.

١٥٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺗﺗطﺎﺑق ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻣﻊ ﻣﺛﻳﻠﻪ اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ،وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﻳﻧﺷﺊ ارﺗﺑﺎ ًﻛﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺗﻐطﻳﺗﻬﺎ.
.٥٣٥

ﻳذﻛر اﻟﻘﺳم  ١-٦ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷور أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻘﺎوﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو ﻋﻼﻗﺎت

اﻟوﻛﺎﻟﺔ ،أي أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻرف اﻟوﻛﻳﻝ وﻓق ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ وظﺎﺋف اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ،
ﻧظر ﻷن اﻟﺷرﻳك أو اﻟوﻛﻳﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﻛﻣرادف ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،أي أﻧﻪ ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت واﻟﺗوﺛﻳق
ًا

اﻟﺧﺎﺻﻳن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﻧص أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم
ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ.
.٥٣٦

وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ،ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻓﺈن اﻟﻘﺳم ) (١-١١-٥ﺑﺎﻟﻣﻧﺷور إي  ٢٠٠٩/٦ﻳﺳﻣﺢ ﺑوﺿوح

ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﻘﺑوﻝ اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳﺗم ﻋرﺿﻬم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣرﺧﺻﻳن واﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺻوﻝ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن )أ( إﻟﻰ )د( ﻣن اﻟﻔﻘرة  ٣-٥ﻣن ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ ﻣن وﺳﻳط ﺑﻌﻳﻧﻪ )ﺗﺣدﻳد اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻌﻣﻼء( .وﻣﻊ ذﻟك  ،ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷور ﻻ ﻳذﻛر أﻧﻪ ﻳﺗطﻠب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬذا
اﻹﺟراء ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻌﻳﺎري اﻟﻣطﻠوب.
.٥٣٧

ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﺑﻧوك ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷﻳﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟوﺳطﺎء )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ

ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺑﻳن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣوﻝ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻣن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث( ،وﻳﺑدو أن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﺻﺑﺣت أﻣ اًر ً

ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ/اﻟﻌﻘود ﻓﻲ
اﻟﺑﻧوك .وأﺷﺎرت ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ وﺟود ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ً

ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬم ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻳﻣدوﻧﻬم ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ووﺛﺎﺋق اﻟﺗﻌرﻳف
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .وذﻛرت اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى أﻧﻪ ﻳﻣﻛﻧﻬم ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻟﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت

ﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﺗم إرﺳﺎﻝ اﻻﺳﺗﻣﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳن ﺛم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻌد أن
ﻳﺗم ﻣﻠؤﻫﺎ ،ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﻧﺳﺦ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺿرورﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺗوﻛﻳﻝ واﻟوﺛﺎﺋق اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ .وﻳﺑدو أن ﺷرﻛﺎت
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗطﺑق ﻧﻔس اﻷﺳﻠوب .ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ،ﻳﺑدو أن اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟم ﻳﻛن ﻟدﻳﻬﺎ
إﺟراءات واﺿﺣﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻘﻳود اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟوﺳطﺎء .وﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق ﻧﻔﺳﻪ ،ﺑدا أن
ﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﺧطﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺟدد إذا ﻛﺎن اﻟوﺳﻳط ﻣﻌروﻓًﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻬم.
.٥٣٨

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟوﺳطﺎء ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻳﺑدو أن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻗد اﻋﺗﺎدت ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ

وﻛﻼﺋﻬم/وﺳطﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﻘدﻣﻳن ﻣن ﻗﺑﻠﻬم .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ وﺳﻳط اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻗد
ﻛﺷف ﻋن وﺟود إﺟراءات ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ،وﻟﻛن ﻳﺑدو أﻧﻪ ﻟﻳس ﻟدى ﻛﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن وﺛﺎﺋق ﻫوﻳﺔ ﻣن
اﻟوﺳﻳط/اﻟوﻛﻳﻝ وأن ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻘط ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﻣرﻳرﻫﺎ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن ،وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻟم

١٥٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗﻛن ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺧﻼﻝ زﻳﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ .وﻗد ﺗم إﺑﻼغ اﻟﻔرﻳق ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﻳﻘوم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك رد ﻟﻠرﺳوم.
.٥٣٩

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻛﺷف ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻋﺗﻣﺎد ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎر اﻟﺳﻳﺎرات ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ

ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟطﺎﻟﺑﻳن ﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺳﻳﺎرات .ﻳﺑدو أن ﺗﺟﺎر اﻟﺳﻳﺎرات ﻳﻘوﻣون ﺑﻣﻝء اﺳﺗﻣﺎرة ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ وأﺧذ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ
ٕوارﺳﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻠك اﻟوﺛﺎﺋق إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻗد ﻻ ﻳزاﻝ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﺗﺳﻠﻳم
ﺷﻳﻛﺎت ﻣؤرﺧﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ آﺟﻝ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺿﻣﺎن .وﻳرى ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٩ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ طرف ﺛﺎﻟث ،اﻟذي ﻫو ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻧوع ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرﺟﻲ أو ﻋﻼﻗﺔ
وﻛﺎﻟﺔ ،ﺣﻳث أن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت واﻟوﺛﺎﺋق ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻧﻔﺳﻬﺎ .وﻗد ﺗم ﺗﺣدﻳد ﻣﺷﻛﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻧواع
ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ،وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ أن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻻ ﺗﺗﺎح ﻟﻬﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ.

اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٢-٩
.٥٤٠

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘطﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺳم  ٢-٦ﻣن ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،E/8/2009إذا ُﺳﻣﺢ

ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺳطﺎء أو أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ أﺧرى ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ أو ﺗﻘدﻳم
اﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬم اﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن ﺑﺄن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﺳوف ﻳﻘوم ﻋﻧد اﻟطﻠب وﻣن دون ﺗﺄﺧﻳر
ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻧﺳﺦ ﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺣدﻳد اﻟﻬوﻳﺔ واﻟوﺛﺎﺋق اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ .وﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗطﻠب اﻟوارد ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺷور
ﻣﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب.
ً
.٥٤١

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻓﺈن اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ) (١-١١-٥ﻣن اﻟﻣﻧﺷور إي  ٢٠٠٩/٦ﻗد ﺗم وﺿﻌﻬﺎ

ﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣرﺧﺻﻳن ﺗﺗﺿﻣن ﺣﺻوﻝ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳد ﺧطﻲ ﻣن اﻟوﺳﻳط ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
وﺻوﻟﻪ ﻷﻳﺔ وﺛﺎﺋق ﻟﻠﻬوﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن أوراق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ وأﻧﻪ ﻳﺟب ﺗوﻓﻳر ﻧﺳﺦ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣواد ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن
ﻋﻧد اﻟطﻠب ،دون ﺗﺄﺧﻳر.
.٥٤٢

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟوﺳطﺎء ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧوك اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ أن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث

ﺳوف ﻳﻘوم ﻋﻧد اﻟطﻠب وﺑدون ﺗﺎﺧﻳر ﺑﺗﺄﻣﻳن ﻧﺳﺦ ﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺣدﻳد اﻟﻬوﻳﺔ واﻟوﺛﺎﺋق اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻣﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق ﻫوﻳﺔ ﻣن اﻟوﺳطﺎء
اﻟواﺟﺑﺔ .وﻣﻊ ذﻟك  ،ﻳﺑدو أن اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت ﺗداوﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻛﺛر اﻟﺗز ً

دون ﺗﺄﺧﻳر .وﻟﻛن ﻛﻣﺎ ُوﺻف أﻋﻼﻩ ،ﻻ ﺗﺣﺻﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﺎدةً ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘﺑﻝ ﻓﻘط ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ
ﻣن وﺳطﺎﺋﻬﺎ.

١٥٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٣-٩
.٥٤٣

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘطﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  ٢٠٠٩/٨ﻳطﻠب ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم

ﺗﻐطﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ٢-٦ﺑﺄﻧﻪ "إذا ُﺳﻣﺢ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺳطﺎء أو أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ أﺧرى ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌض

ﺧطوات ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ أو اﻟﺗوﺳط ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬم اﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن ﺑﺄن اﻟطرف
اﻟﺛﺎﻟث ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻳﺗم اﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻪ وﻳﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗوﺻﻳﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ".
.٥٤٤

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻓﺈن اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ) (١-١١-٥ﻣن اﻟﻣﻧﺷور إي  ٢٠٠٩/6اﻟﺗﻲ ﺗم وﺿﻌﻬﺎ

ﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣرﺧﺻﻳن ﺗﺗﺿﻣن ﺣﺻوﻝ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳد ﺧطﻲ ﻣن اﻟوﺳﻳط ﺑﺄﻧﻪ ﺗم
اﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷور وأﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺗﺄﺳﻳس ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء/اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن
واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ.
.٥٤٥

وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺷور ،ﻳﻣﻛن ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻗﺑوﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻘط اﻟذﻳن ﺗم ﻋرﺿﻬم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣرﺧص

ﻟﻬم ،ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻬم ﻳﺟب أن ﻳﺧﺿﻌوا ﻹﺷراف ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳدات ﺧطﻳﺔ ﻻ ﻳﺑدو
ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﻣﺗﻼك اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث إﺟراءات ﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ،وﻻ ﻳﻣﻛن
ً

اﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﺗﻧﻔﻳ ًذا ﻟﻠﻣﻌﻳﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد.
.٥٤٦

وﻓﻲ اﻟﻌﻣوم ،ﻻ ﻳﺑدو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻣن

اﻟوﺳﻳط؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻻ ﻳﺑدو أن أي ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟدﻳﻬﺎ ﺳﻳﺎﺳﺎت داﺧﻠﻳﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك.

ﺑﻠد اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٤-٩
.٥٤٧

أﺷﺎر اﻟﻘﺳم  ٢-٦ﻓﻲ ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  ٢٠٠٩/٨اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ

"إذا ُﺳﻣﺢ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺳطﺎء أو أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ أﺧرى ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ أو

اﻟﺗوﺳط ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﺈﻧﻪ ،ﻣن ﺑﻳن أﻣور أﺧرى ،ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬم اﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن ﺑﺄن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﻳﺗﺧذ

اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ" .ﻻ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗطﻠب
ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك
اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷور
ً
ﻣﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻳﺎر ،اﻟذي ﻳﻧص ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ّ
اﻟدوﻝ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎف أم ﻻ ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

اﻟﻣﺳﺗوﻓﻳﺔ ﻟﻠﺷروط.
.٥٤٨

ﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻟواﺋﺢ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻛﺎن اﻟﺑﻠد اﻟﺗﻲ ﻳﻘطن ﺑﻬﺎ

اﻟوﻛﻳﻝ أو اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ُﻳﺳﻣﺢ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﻘﺑوﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

١٦٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ُﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺟراء اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﻘدﻣﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ وﻛﻼء ﻣرﺧص ﻟﻬم ﻓﻘط )أي اﻟﺧﺎﺿﻌون
ﻹﺷراف ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(.

وﻳﺑدو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟم ﺗﺗﻠق اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﻳد اﻟدوﻝ ﻻ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ

.٥٤٩

اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ﻛﺎف ،أو اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﺣدﻳد ﺗﻠك اﻟدوﻝ .ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﻻ ﻳﺑدو أن
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﺟدا ﻣﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ
ٍ
ﻛﺎف وﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻳﻣﻛﻧﻬم اﻟﺣﺻوﻝ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﻧطﺎق.

اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻋن إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٥-٩
.٥٥٠

وﻳﻧص اﻟﻘﺳم  ٣-٦ﻣن اﻟﻣﻧﺷور إي  ٢٠٠٩/٨أن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ

واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﻳﺗﻪ ،ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ.
.٥٥١

ﻳﻧص اﻟﻘﺳم  ٢-١١-٥ﻣن اﻟﻣﻧﺷور إي  ٢٠٠٩/٦اﻟﺻﺎدر ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن أن اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻳﻛوﻧون ﻣﺳؤوﻟﻳن ﻋن

اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ وﻛﻼﺋﻬم وأي أطرف ﺛﺎﻟﺛﺔ وﻋن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﻣن ﺧﻼﻟﻬم.
.٥٥٢

وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ،ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ أﺑدت

ﻣﻌرﻓﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺳﺗظﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم وﻟﻳس ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﻳط.

 ٢-٣-٣اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت


وﺿﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ
رﻗم .٩



وﺿﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﻠﺣﺻوﻝ اﻟﻔوري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
ﻣن أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ.



ﻳﺟب أن ﻳطﻠب ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺟوب اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟدوﻝ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎف أم ﻻ ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن
ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻓﻳﺔ اﻟﺷروط.



ﺗُﻠزم ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﻷطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ أن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﻗد ﻗﺎم ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن رﻗم  ٥و.١٠

١٦١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟوﺳﻳط ﻗد ﻗﺎم ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن رﻗم  ٥و ١٠أم ﻻ.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑدور ﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق
ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ﻛﺎف ،أو اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﺣدﻳد ﺗﻠك اﻟدوﻝ ﻣن
ﺧﻼﻝ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﻳر وﺗﻘﻳﻳﻣﺎت أو ﻣراﺟﻌﺎت ﺑﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻧﺷرﻫﺎ ﻣن
ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ أو ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ أو اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ.

 ٣-٣-٣اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ٩
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٩

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام


ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ أي اﻟﺗزام ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .٩



ﻻ ﻳﺗم إﻟزام ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺈطﺎر زﻣﻧﻲ ﻟﻠﺣﺻوﻝ اﻟﻔوري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻋن اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ ﻣن أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ.



ﻻ ﺗﺗم ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺄن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ ﻋﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟدوﻝ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ﻛﺎف أم ﻻ،
وذﻟك ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻓﻳﺔ ﻟﻠﺷروط..



ﻻ ﺗﺗم ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ أن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﻟدﻳﻪ إﺟراءات ﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻼﻟﺗزام
ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن رﻗم  ٥و.١٠



ﻻ ﻳﺑدو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟوﺳﻳط ﻟدﻳﻪ
إﺟراءات ﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن رﻗم  ٥و١٠
أم ﻻ.



ﻻ ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺎت ﺑدور ﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق
ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ِ
ﻛﺎف ،أو اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﺣدﻳد
ﺗﻠك اﻟدوﻝ.

١٦٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٤-٣ﻗواﻧﻳن اﻟﺳرﻳﺔ أو اﻟﺗﻛﺗم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٤
 ١-٤-٣اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
.٥٥٣

ﻳﺳﻣﺢ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة ) (١٤ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳرﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
ً
اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ واﻟﻬﻳﺋﺎت
ﺑﺈﺑﻼغ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻓور اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﺎﺋدات اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو اﻹرﻫﺎب أو ﺑﺟرﻳﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو
ﻣﻧظﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب ،ﺳواء ﺗﻣت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت أم ﻟم ﺗﺗم أو ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺔ
إﺟراﺋﻬﺎ ،وذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺿواﺑط واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ .وﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق ذاﺗﻪ ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٨-١٢ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺗزم
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ واﻟﻬﻳﺋﺎت ﺑﺈﻣداد اﻟوﺣدة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺎ ﺗطﻠﺑﻪ ﻣن
ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات
أﺳﺎﺳﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺎدة ) (١٦أﻳﺿﺎ
ً
ً
ﻣن اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ.

.٥٥٤

ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة )،(١٨

اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﺳﺎﺋر
اﻟﻔﻘرة ) (٤ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﻳق ّ

اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﺑﻼغ اﻟوﺣدة ﺑﻣﺎ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب" .ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )ً (١٩
ﻳرد إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻣﺎ ﺗﺗﺧذﻩ ﻣن إﺟراءات ﺑﺻددﻫﺎ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ .وﺗﻠﺗزم ﺗﻠك

اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺈﻣداد اﻟوﺣدة ﺑﻣﺎ ﺗطﻠﺑﻪ ﻣن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ".
.٥٥٥

ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )اﻟﺳﺎﺑق( ،اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌوﻝ

ﺣﺗﻰ ﻳوﻟﻳو  ،٢٠١٠اﻋﺗﺎدت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ إﻟﻰ ﻛﻝ ﻣن ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ )ﺣﻳث
ﺗﻘﻊ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( ٕواﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ذاﺗﻬﺎ واﻟﻣﺎدة  ٧٠ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ طﻠﺑﻬﺎ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو ﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ
إﺳﻬﺎﺑﺎ ﻻ داﻋﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﻧﻪ ﻗد أﺛر ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻓﻲ اﻟوﻗت
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .وﻳﺑدو أن اﻹﺟراء اﻷﺧﻳر ﻳﻣﺛﻝ
ً
اﻟﻣﺣدد ﻟﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.

.٥٥٦

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) - ٦ج( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﺳﺎرﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺻدور اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ

"إذا رأت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺿرورة اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﺗﻘدم
ﺑطﻠب ﺑذﻟك إﻟﻰ اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﺣددة طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻣﺑررات اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وذﻟك ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ إﻟزام

١٦٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷطراف اﻷﺧرى ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) (٩ﻣن اﻟﻘﺎﻧون )اﻟﻣﻠﻐﻰ
ﺣﺎﻟﻳﺎ( ".وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﻘد ﺗﻐﻳر اﻟﻣوﻗف ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (٨-١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ً

اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ واﻟﻬﻳﺋﺎت ﺑﺈﻣداد

اﻟوﺣدة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺎ ﺗطﻠﺑﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ".ﻗﺑﻝ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد
ﺗﻘﻳﻳدا ﻟﻠﺳﻠطﺔ
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺑدت اﻹﺟ ارءات اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٦ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
ً
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ )وﻫﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﺎد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣرﻳﺎت واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﻘدﻳم( ﻣن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
إﻟﻰ ﺟﻣﻊ ﻛﻝ اﻟﺧﻳوط واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻗﺑﻝ اﺗﺧﺎذ ﺧطوة أﺧرى ﻹﺑﻼغ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ،وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﻳﻣﻛن
ﺗﻌزﻳز ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻪ ﺗﺣت اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘدﻳم.
.٥٥٧

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٧ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ

اﻹرﻫﺎب وﻫذا اﻟﻧظﺎم ،أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬم ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻧد طﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﻳﺔ:
 ﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺑﻼغ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻟﺗﺣﻘﻳق
ﻓﻳﻬﺎ.
 ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﻳﺔ إﻻ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ،وﻻ ﻳﺟوز اﻟﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ إﻟﻰ أي ﺷﺧص آﺧر.
 ﻻ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﻳﺔ ﻷﻳﺔ أﻏراض أﺧرى ﻏﻳر ﺗﻠك اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣطﻠوﺑﺔً ﻟﻬﺎ.
 ﻻ ﻳﻣﻛن ﻧﺳﺦ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﻳﺔ أو ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻊ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.
 ﻟﺻﻳﺎﻧﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ ﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ،وﺿﻣﺎن أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺳﺗﺧدم إﻻ ﻟﻸﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺑﺎدﻝ
ﻣن أﺟﻠﻬﺎ .ﻳﻣﻛن إﺑرام اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن.
.٥٥٨

ﺗﺗطﻠب اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) ،(٧ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺻﺎدرة ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻟﻧﺻوص ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻘدﻳم ،ﻋدم ﻧﺳﺦ وﺗداوﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﻳﺔ ﻣﻊ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻏﻳر ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ ،وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣرﻓﻳﺎً أﻳﺔ ﺟﻬﺎت أﺧرى ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺗداﺑﻳر ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب .ﻣﻊ ذﻟك ،ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن ﻗﺑﻝ ،اﻟﻧﺻوص ﺑﻣوﺟب اﻟﻣواد  ١٨ ،١٦ ،٨-١٢ ،١٤و ١٩ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺻﺎدر ﺣدﻳﺛﺎً ﻗد وﺳﻌت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ،
وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﺎدة  ٧ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ ،أن ﺗؤﺳس وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﺎﻋدة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة وﺗطور وﺳﺎﺋﻝ ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﺎدﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺷرط أن
ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﻏراض ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺎدة  ٢ﻣن اﻟﻣرﺳوم

١٦٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠١٠\٧٩اﻟذي ﻳﺻدر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻳﺗطﻠب أن ﺗﻛون اﻟﻠﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻧﺎﻓذة
ﻟﺣﻳن إﺻدار اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون.
.٥٥٩

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٤٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أن

ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق وﻗواﻧﻳن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ،وأﺣﻛﺎم
اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ أو اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺿم إﻟﻳﻬﺎ أو ﺗﺑرﻣﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو ﺗطﺑﻳﻘًﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت
اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺷﺗرك .ﻛﻣﺎ ﺗدﻋم أﻳﺿﺎ ﻛﻼ اﻟﻣﺎدﺗﻳن  ٧و  ٢٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﻔﻬوم ذاﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﻝ ﻣن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.
.٥٦٠

ﻻ ﻳوﺟد ﻣطﻠب ﻳﻠﻐﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺳرﻳﺔ ﺑﻬدف اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻫو اﻷﻣر اﻟذي

ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٧أو  ٩أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.
.٥٦١

ذﻛرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ

ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻘدﻳم.٤٩.
ﻟم ﺗذﻛر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺟﺗﻣﻌت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻌﺛﺔ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ُﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ وﻫو اﻷﻣر
اﻟذي ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٧أو  ٩أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.

 ٢-٤-٣اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت


ﻳﺟب إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻳود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة.



وﻳﻧﺑﻐﻲ إدراج ﺣﻛم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺣدد ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﻳث أن ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٧أو ٩
أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك.

 ٤٩ﻳﺿم اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘدﻳم ﻛﻝ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٢/٣٤وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم

ﻧظر ﻟﺻدور ﻧﺳﺧﺔ
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  .٢٠٠٤/٧٢ﺗﻌذر ﺑدء اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ًا
ﺣدﻳﺛﺔ ﻣﻧﻪ.

١٦٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٣-٤-٣اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ٤
ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

درﺟﺔ
اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ

٤

ﺣد ﻛﺑﻳر



ﻻ ﻣطﻠب ﻳﻠﻐﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺳرﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺣﻳث
أن ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٧و ٩واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك(



ﻧظر ﻟﻠﻘﻳود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟواردة ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘدﻳم ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﺗﺗﺄﺛر
ًا

ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد اﻟﺗﻲ ﻳطﻠﺑﻬﺎ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺗدﻓق ﻣﻌﻠوﻣﺎت.٥٠.

٥-٣

ﻗواﻋد اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت واﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،١٠واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ(

 ١-٥-٣اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (١٠
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ٕواﻋﺎدة ﺗرﻛﻳب ﺳﺟﻼت اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت )اﻟﻣﻌﻳﺎر * ١-١٠و(١-١-١٠
.٥٦٢

ﺗُﻠزم اﻟﻣﺎدة ) ،(١٢اﻟﻔﻘرة ) (٦ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ

ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن وﺳﺟﻝ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺧﺎص
ﺑﻬم ﺑطرﻳﻘﺔ ﻳﺳﻬﻝ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻋﻧد طﻠﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ) (١٠ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ إﺟراء أو ﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ أو إﻏﻼق اﻟﺣﺳﺎب أو اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ،أﻳﻬﻣﺎ أﺣدث .وﻋﻧد اﻟطﻠب ،ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﻳم ﻫذﻩ اﻟﺳﺟﻼت
واﻟوﺛﺎﺋق إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻧﺳﺦ ﻣﺻدﻗﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﻛورة .وﻳﻛون
ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺦ ﻧﻔس ﺣﺟﻳﺔ اﻷﺻﻝ ﻓﻰ اﻹﺛﺑﺎت .ﻛﻣﺎ ﺗذﻛر اﻟﻣﺎدة أﻳﺿﺎ أن اﻟﻼﺋﺣﺔ )اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗُﺻدر ﺑﻌد،
واﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة( ﺳوف ﺗﻌرض اﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟب
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ.
.٥٦٣

ﻧص اﻟﻣﺎدة ) ،(٢اﻟﻔﻘرة )ﻫـ( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﺗﺑﺎع ﻧظﺎم ﻳﻛﻔﻝ ﺣﻔظ

ﺣﺎﻟﻳﺎ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) (٥ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﻠﻐﻰ ً
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﺳرﻋﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠب اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻷﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو
ﻣﺳﺗﻧدات ﻋﻧد اﻗﺗﺿﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ.

٥٠

ﻳﺗﻛون اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘدﻳم ﻣن ﻗﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٢/٣٤وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم .٢٠٠٤/٧٢

١٦٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٥٦٤

ﻻ ُﻳطﺎﻟب ﻛﻝ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻔﺗرة أطوﻝ ،إذا طﻠﺑت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺣددة ،وﺿﻣن
ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ .ﻏﻳر أﻧﻪ ،ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،ﺗﻌطﻲ اﻟﻣﺎدة  ٥٩ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس
اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻌض أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻗدرة ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﻧﺳﺦ وﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت ﻣن
اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .ﻏﻳر أﻧﻪ ،ﻳرﺗﺑط ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺑﻬدف إﻧﺷﺎء أﻳﺔ اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻻﺋﺣﺗﻬﺎ ﻣن
دون أﻳﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣطﻠب ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ،ﻓﻬﻲ ﺗطﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺗوﻓﻳر ﻣﺳﺗﻧدات ﻋﻧد طﻠﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﻲ ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق اﻟﻣﺎﻝ وﻻ ﺗﺗطرق إﻟﻰ ﻓﺗرة ﺣﻔظ ﻣﺣددة.
.٥٦٥

ﻳﺗطﻠب ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻰ إم  ٦١٠ -اﻟﺻﺎدر ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ وﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

واﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺟوب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ،ﻟﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻼزﻣﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﺷﻛﻝ ﺳرﻳﻊ ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .ﻳﺟب أن
ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳﺟﻼت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺈﻋﺎدة ﺗرﻛﻳب اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺑﺎﻟﻎ وأﻧواع اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،إن
وﺟدت( وذﻟك ﻟﺗوﻓﻳر ،إذا ﻟزم اﻷﻣر ،دﻟﻳﻼً ﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ .وﻳﺟب إﺗﺎﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻟﻣﻼﺣﻘﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ.
.٥٦٦

اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺻﺎدر

ﺑﻣوﺟب ﻗرار رﻗم ) (٢٠٠٩ / ١ﻋﻠﻰ أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻼﺋﺣﺔ أو
ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻟﻣدة ﺗﺑﻠﻎ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ وﺗﻣﺗﺛﻝ
ﻟﻠﻘواﻧﻳن واﻟﻘرار اﻟذي ﺻدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.
.٥٦٧

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﺗطﻠب اﻟﻘﺳم  ٤-٧ﻣن ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  ٢٠٠٩/٨وﺟوب ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺳﺟﻼت

اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻛﻲ ﻳﺗم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈﻋﺎدة ﺗرﻛﻳب اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ وذﻟك ﻟﺗوﻓﻳر دﻟﻳﻝ ﻟﻛﺷف وﻣﻼﺣﻘﺔ أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻳﻘوﻣون ﺑﻐﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻳطﺎﻟب اﻟﻘﺳم -٤-٧ب اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت وأي دﻟﻳﻝ ﻣؤﻳد ﻟوﺟود ﻋﻼﻗﺔ
وﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻧﺳﺦ أﺻﻠﻳﺔ أو ﻧﺳﺦ ﻳﺗم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺳﺎرﻳﺔ ،ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن
ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ أو إﻏﻼق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أو إﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ.
.٥٦٨

ﻟم ﻳﻘدم أي ﻣن ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻰ إم  ٦١٠ -أو ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  9٢٠٠٩/٨أﻳﺔ

ﺗوﺟﻳﻬﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑوﺛﺎﺋق ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻔﺗرة أطوﻝ إذا ﻣﺎ طﻠﺑت ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺣددة،
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔوﻳض ﺳﻠﻳم.
ً
.٥٦٩

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٦اﻟواردة ﺑﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  ٢٠٠٩/٦أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن

اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﻛﻝ ﻋﻣﻳﻝ و/أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ

١٦٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ )أي ُﻧﺳﺦ ﻟﺳﺟﻼت وﺛﺎﺋق اﻟﻬوﻳﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺟوازات اﻟﺳﻔر وﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻬوﻳﺔ ورﺧص اﻟﻘﻳﺎدة أو ﻏﻳرﻫﺎ
ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ( ،وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ وﺳﺟﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ

اﻷﻗﻝ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﻳﺔ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ،أي ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺑﻌد إﻧﻘﺿﺎء اﻟﺑواﻟص و/أو ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺑﻌد ﺗﺳوﻳﺔ
ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺈﻋﺎدة ﺗرﻛﻳب اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ وذﻟك ﻟﺗﻘدﻳم دﻟﻳﻝ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت أو اﻟﺗﻧﺎزﻝ أو اﻹﻟﻐﺎء .ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﺳﺟﻝ ً

ﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ذﻟك .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺳﺟﻼت ﺑﺗﺣﻘﻳﻘﺎت أو ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﺗم
ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻳﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﻏﻼق اﻟﻘﺿﻳﺔ.
.٥٧٠

وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ،أﻛدت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق

ﺑدءا ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ إﻏﻼق اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟداﺋﻣﻳن وﻣن وﻗت إﺗﻣﺎم
اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻣدة  ١٠ﺳﻧوات ً

أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗُﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻟﻔﺗرات أطوﻝ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت
ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻐﻳر اﻟﻌﻣﻼء .وأﻋرب اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬﺎ ً
ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف )اﻟﻣﻌﻳﺎر (*٢-١٠
.٥٧١

ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ﻳطﺎﻟب ﻛﻝ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﺎدة  (١٢واﻟﻼﺋﺣﺔ

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  (٢ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن
ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات.
.٥٧٢

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟم ﻳﺣدد ﺑوﺿوح أن أﻧواع اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ

اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺗﺷﻣﻝ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ
أﻳﺿﺎ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﻣﻌﻳﺎر ،إﻻ أن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻗد أﺷﺎرت إﻟﻰ أن وﺟوب اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق ﻳﺟب أن ﻳﺷﻣﻝ ً
واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔٕ .واذا ﻛﻧﺎ ﺑﺻدد ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻔﺎظ ،ﻻ ﻳﺗﻧﺎوﻝ أي ﻣن اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔوﻳض ﺻﺣﻳﺢ .٥١.وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن
ﻟﻔﺗرة أطوﻝ إذا ﻣﺎ طﻠﺑت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺣددة،
ً
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أوﺿﺣت أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (١١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻳﻣﻛن ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن ﺗﻣد ﻣدة اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة ﺗﻣﻧﺢ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳﻠطﺔ إﺻدار
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت إﻟﻰ ﻛﻳﺎﻧﺎت اﻹﺑﻼغ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء أداء ﻋﻣﻠﻬﺎ ،وﻣﻊ ذﻟك ،ﻳﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻣدﻳد اﻟﻔﺗرة أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻣن ﻗﺑﻝ
ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﻫذا
أﻳﺿﺎ وﻛذﻟك ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺗﺑر وﺟود ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ً
ﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى ً

اﻟﻣﻌﻳﺎر.

 ٥١ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ
ًا
اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٦٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٥٧٣

ﻳطﺎﻟب ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻰ إم  ٦١٠ -ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ وﻛﺎﻓﺔ ﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﻳﻝ

وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺳﺟﻼت ﻋن ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻧﺳﺦ أو
ﺳﺟﻼت ﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻬوﻳﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺟوازات اﻟﺳﻔر وﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻬوﻳﺔ ورﺧص اﻟﻘﻳﺎدة أو ﻣﺳﺗﻧدات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ( ،وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﻌد ﻏﻠق اﻟﺣﺳﺎب .وﻳﺟب إﺗﺎﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻟﻠﺳﻠطﺎت
اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻟﻣﻼﺣﻘﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ.
.٥٧٤

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳطﺎﻟب اﻟﻘﺳم  ٤-٧ﻣن ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

 E/8/2009اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ووﺛﺎﺋق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ أو إﻏﻼق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ٕواﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ،أﻳﻬﻣﺎ أﺣدث.
.٥٧٥

ﻻ ﻳﻘدم أي ﻣن ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻰ إم  ٦١٠ -أو ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي ٢٠٠٩/٨أﻳﺔ

ﺗوﺟﻳﻬﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑوﺛﺎﺋق ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻔﺗرة أطوﻝ ،إذا ﻣﺎ طﻠﺑت ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺣددة،
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔوﻳض ﺻﺣﻳﺢ.
ً
.٥٧٦

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٦ﺑﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  ٢٠٠٩/٦أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن

اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻝ ﻋن ﻣﻠف اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻳﻝ و/أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ )أي ُﻧﺳﺦ ﻟﺳﺟﻼت وﺛﺎﺋق اﻟﻬوﻳﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺟوازات اﻟﺳﻔر وﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻬوﻳﺔ ورﺧص اﻟﻘﻳﺎدة أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن

اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ( ،وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ وﺳﺟﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ
ﺑﻌد ﻧﻬﺎﻳﺔ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ،أي ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺑﻌد إﻧﻘﺿﺎء اﻟﺑواﻟص و/أو ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺑﻌد ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت أو

ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺈﻋﺎدة ﺗرﻛﻳب اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ وذﻟك ﻟﺗﻘدﻳم دﻟﻳﻝ ﻟﻣﻼﺣﻘﺔ
اﻟﺗﻧﺎزﻝ أو اﻹﻟﻐﺎء .ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﺳﺟﻝ ً

اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ذﻟك .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺳﺟﻼت ﺑﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻣﺳﺗﻣرة أو ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت ﺗم ﺗﻘدﻳم
ﺗﻘﺎرﻳر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ،ﻳﺟب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻳﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﻏﻼق اﻟﻘﺿﻳﺔ.
.٥٧٧

أﻛدت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرﻳف وﻣﻠﻔﺎت

أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗُﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟﻣدة  ١٠ﺳﻧوات ﻻﺣﻘﺔ .وأﻋرب اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬﺎ ً

اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻟﻔﺗرات أطوﻝ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (*٣-١٠
.٥٧٨

ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺎدة ) ،(١٢اﻟﻔﻘرة ) (٦ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﺗﺎﺣﺔ

اﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق )اﻟﻣﺣددة أﻋﻼﻩ( ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد طﻠﺑﻬﺎ وﻳﺟوز ﻟﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧﺳﺦ ﻣﺻدﻗﺔ ﻣن أﺻﻝ
ﺗﻠك اﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق ﻟﻠﻣدة اﻟﻣذﻛورة .وﻳﻛون ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺦ ﻧﻔس ﺣﺟﻳﺔ اﻷﺻﻝ ﻓﻰ اﻹﺛﺑﺎت .وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑدو ،ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة
ﺗﻘﻳد اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ طﻠب ﻫذﻩ اﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ؛ إﻻ أن اﻟﻣﺎدة ) (٢واﻟﻔﻘرة )ﻫـ(
اﻟﻣذﻛورة ّ
١٦٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻳوﺳﻌﺎن ﻫذا اﻟﻘﻳد ﺑﺎﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﺗﺑﺎع ﻧظﺎم ﻳﻛﻔﻝ ﺣﻔظ اﻟوﺛﺎﺋق

واﻟﺳﺟﻼت  ...ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﺳرﻋﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠب اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺗوﻓﻳر أﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت أو وﺛﺎﺋق ﻋﻧد اﻗﺗﺿﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك.
.٥٧٩

ﻻ ﻳﻔرض ﻛﻼً ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

٥٢

أﻳﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق

ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﺿﻣن ﻧطﺎق ﺳﻠطﺔ ﺻﺣﻳﺢ.
.٥٨٠

ﻳﺳﺗﻠزم ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻰ إم  ٦١٠ -اﻟﺻﺎدر ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ وﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

واﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق
اﻟﻣﻼﺣﻘﺎت واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ.
.٥٨١

ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﻘﺳم -٤-٧ج ﻣن ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  ٢٠٠٩/٨ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺿﻊ ﻧظﺎم

ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ،ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺳرﻳﻊ ﻟطﻠﺑﺎت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻫﻳﺋﺔ
اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻷﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻊ ﺷﺧص ﻣﻌﻳن ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر
اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،وﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ.
.٥٨٢

ﻟم ﻳﺗم وﺿﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺣددة ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﺿﻣﺎن إﺗﺎﺣﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺳﺟﻼت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ

اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ.
.٥٨٣

وﺧﻼﻝ اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻟم ﻳﺻﺎدف ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم وﺟود أﻳﺔ إﺷﺎرة ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻘدﻳم ﺳﺟﻼت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻧد طﻠﺑﻬﺎ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ.

اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ(
.٥٨٤

ﻳﺗم إﺟراء اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن :اﻟﺑﻧوك وﻣﺣﻼت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ

ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺣواﻻت ﻣﺎﻟﻳﺔ ) ١٦ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ( .وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٣اﻟواردة
ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗزاوﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺑرﻗﻰ ﺑﺄن
ﺗﺿﻣن ﺗﺣوﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﺳﻝ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺑرﻗﻰ أن ﺗرﻓض اﺳﺗﻼﻣﻪ إذا ﻟم ﻳﺗﺿﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﺷﻳر اﻟﻘﺎﻧون ً
أن ﺣﻛم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻻ ﻳﺳرى ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

٥٢

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ
ًا
اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٧٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺗﻰ ﺗُﻧﻔذ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻرف اﻵﻟﻰ ،ﺑﺷرط أن ُﻳرﻓق ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻧﺎﺗﺞ
ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ رﻗم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن أو اﻟﺻرف اﻵﻟﻰ.

 اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﻣﺻدر واﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ
ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟذاﺗﻳﺔ.
.٥٨٥

ﻋﻧد ذﻛر اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ أﺟرﻳت ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن أو ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺻرف اﻵﻟﻲ ،ﻻ

ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ذﻛر أﻳﺔ أﺣﻛﺎم ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺳﺣب اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
أو ﻹﺟراﺋﻬﺎ )اﻟذي ﻳﺗم ﻗﺑوﻟﻪ ﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ( واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ اﺳﺗﺧدام
ﺗﻠك اﻟﺻﻛوك ﻛﻧظﺎم دﻓﻊ ﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ )ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ،وﻳﻧﺑﻐﻲ
إدراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ( .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﻔﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ،ﻟم ﻳﺻﺎدف ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أي ﻧوع ﻣن
اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﻳﻝ ﻳﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أي ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ.

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ُﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(١-٧
.٥٨٦

وﻛﻣﺎ ذﻛر أﻋﻼﻩ ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٣اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗ ـزاوﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺑرﻗﻰ ﺑﺗﺿﻣﻳن ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻟذى ﺗﺑﻳﻧﻪ اﻟﻼﺋﺣﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺳﻝ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺑرﻗﻰ أن ﺗرﻓض اﺳﺗﻼﻣﻪ إذا ﻟم ﻳﺗﺿﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف
ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ .ﺗﺳﺗﻠزم اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ )اﻧظر اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﻣﻧﺷﺊ وﻟﻛن ﻟن ﺗﻔﻲ ﺑطﻠب ﺗﺿﻣﻳن
ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ،(٥اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺿﻣﻳن ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻣﺛﻝ اﺳم وﻋﻧوان ُ

رﻗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻧﺷﺊ )أو رﻗم ﻣرﺟﻌﻲ ﻓرﻳد إذا ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك رﻗم ﺣﺳﺎب(.٥٣
.٥٨٧

ﻟم ﻳﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧون أي ﺣد ﻳﺗﻌﻳن أﺧذﻩ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻼت وﻟم ﻳﺗﺿﻣن ﺣﻛﻣﺎ

ﻋﺎﻣﺎ
ً
ﻣﺣددا ﻳوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻼت ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺗﺿﻣن ﺣﻛﻣﺎ ً

ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻣﻼء دون وﺿﻊ أي ﺣدود )اﻟﻣﺎدة .(٢-١٢
.٥٨٨

ﺗﻘﻳد ﻣن إﺟراء اﻟﺗﺣوﻳﻼت ﻓﻘط ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ،وﻫو أﻣر ﻳوﺣﻲ ﺑﺄﻧﻬم ﻳﺧﺿﻌون
وﺑدا أن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﻧوك ّ

اﻟﻣﻧﺷﺊ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ،أﻛدت ﻛﺎﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻹﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ُ

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري اﻟﺗﺣوﻳﻼت واﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن

٥٣

ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ
ًا
اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٧١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

أﻳﺿﺎ ﺑرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ .وﻟم ﻳﻼﺣظ
اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺗﻘدﻣﻳن ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﻳﻼت .وأﻛدت أﻳﺿﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﻓﻘﺔ ً
وﺟود أدﻟﺔ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﺧﻼف ذﻟك.

اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٧
.٥٨٩

ﻳﻔرق ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻳن اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻋﺑر اﻟﺣدود ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ﻻ ّ

ﺿﺎ ﺗﻧﻔﻳذ ﻗواﻋد إﺟراءات ﻣﻌﻳﻧﺔ
ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺿﻣﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﻧﺎوﻝ أﻳ ً

ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠف اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺟﻣﻊ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻛﻣﺎ ﻫو
ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) (١٣ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺗﺻﺎﺣب أﻳﺔ ﺗﺣوﻳﻼت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ.

اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-٧
.٥٩٠

وﻛﻣﺎ ُذﻛر أﻋﻼﻩ ،ﻓﺈن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻻ ﻳﻔرق ﺑﻳن اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

واﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺊ ،واﻟﻣطﻠوب ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) (١٣ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣراﻓﻘﺔ أﻳﺔ ﺗﺣوﻳﻼت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ.
.٥٩١

وﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺑدو وﺟود أي اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء وﺑﻳن اﻟﺗﻲ ﻳﺗم

إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﺑر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ وذﻟك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ.

واﺟﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة واﻟﻘﻳود اﻟﻔﻧﻳﺔ )اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ٤-٧و(١-٤-٧
.٥٩٢

ﻻ ﻳوﺟد اﻟﺗزام ﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﻟﺿﻣﺎن ﻧﻘﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﻣﻧﺷﺊ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ.
.٥٩٣

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٣اﻟواردة ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺳﻝ

إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺑرﻗﻰ أن ﺗرﻓض اﺳﺗﻼﻣﻪ إذا ﻟم ﻳﺗﺿﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ .ﻻ ﻳﺗطرق اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ
طﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟدﻓﻊ.
ﺗﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺳﻳ ً
.٥٩٤

ﻻ ﺗوﺟد أﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو ﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أو أي ﻟواﺋﺢ

أﺧرى ﻣﻠزﻣﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻳﻪ اﻟﻘﻳود اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺊ ﻣﻊ
ﺗﺣوﻳﻝ ﺑرﻗﻲ ﻣﺣﻠﻲ ﻣرﺗﺑط.
.٥٩٥

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) ٦- (١٢ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﻬﻧﺎك ﺣﻛم ﻋﺎم ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت

اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻔﻌﻠﻳﻳن واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن وﺳﺟﻝ اﻷﻧﺷطﺔ
١٧٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺑدءا ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ إﺟراء أو
واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺑطرﻳﻘﺔ ﻳﺳﻬﻝ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻋﻧد اﻟطﻠب وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات )ً ،(١٠
ﺗﺣدﻳدا أي ﻣرﺟﻊ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ أو إﻏﻼق اﻟﺣﺳﺎب أو اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ،أﻳﻬﻣﺎ أﺣدث .ﻻ ﺗذﻛر اﻟﻣﺎدة
ً

ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ.
.٥٩٦

ﻻ ﺗذﻛر أي ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري اﻟﺗﺣوﻳﻼت واﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم وﺟود أﻳﺔ ﻗﻳود ﻓﻧﻳﺔ ﺗﻣﻧﻊ

ﻧﻘﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺊ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب ﺗﺣوﻳﻝ ﺑرﻗﻲ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻣﻊ ﺗﺣوﻳﻝ ﺑرﻗﻲ ﻣﺣﻠﻲ ﻣرﺗﺑط ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن
ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ﻋﻧد ﺣدوث ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت.

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ُﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٥- ٧
.٥٩٧

ﻻ ﺗُطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﺑﺎﺗﺑﺎع إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗﻣد درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣدﻳد

أﻳﺿﺎ أي ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻳﻧص
اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ .ﻻ ﻳوﺟد ً

ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻗد ﻳﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﺣد اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ أو أﻳﺔ
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺷﺑوﻫ ًﺔ أم ﻻ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺟب إﺑﻼغ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى ﺑﻬﺎ ﻟﻬذا
اﻟﺳﺑب ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ اﻷﻣر .ﻻ ﻳوﺟد أي ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻛذﻟك ﻟﻘﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﺑﺗﻘﻳﻳد أو ﺣﺗﻰ إﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.
.٥٩٨

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٣اﻟواردة ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺳﻝ

إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺑرﻗﻰ أن ﺗرﻓض اﺳﺗﻼﻣﻪ إذا ﻟم ﻳﺗﺿﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ .ﻳﻌد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺣﻳث
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ،واﻟذي ﻳرﻓض اﻟﺗﺣوﻳﻼت ﻏﻳر اﻟﺷﺎﻣﻝ وﻏﻳر اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ﻛﺎف ،ﻓﺿﻼً ﻋن أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳؤدي
إﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﻳﺎر .وﻣن أﺣد اﻟﻧواﺣﻲ ،ﻓﻬو ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬوﻳﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺊ ﺣﺳب ﻣﺎ
وﻧظر ﻟﻌدم اﻗﺗﺻﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺊ ،ﻓﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺢ "ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬوﻳﺔ"
ًا
ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ.
ﺛﺎﻧﻳﺎ ،ﻟم ﻳﺗم إﻋطﺎء أﻳﺔ ﺗوﺟﻳﻬﺎت
اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻻ ﻳﻣﻛن إرﻓﺎﻗﻬﺎ
ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝً .
ً

ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺗﻐطﻳﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣطﻠوب اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟﺗﺣوﻳﻼت.
.٥٩٩

ﻟم ﻳﺑدو أن أي ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻗد اﺗﺧذت أﻳﺔ إﺟراءات ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن

ﻧﺎدر ﻣﺎ ﺗﺣدث ٕواذا ﻣﺎ
رﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ .وﻗد ذﻛرت ﻓﻘط أن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ًا

ﻳدوﻳﺎ ﻋن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔور اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻛﺎن ﺑﻌﺿﻬم
ﺗم اﻟﻛﺷف ً
ﻻ ﻳﻌﻠم ﺣﺗﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذي ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣوﻳﻝ ﺻﺣﻳﺣﺔ .وﺑدا أن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻳﺟﻬﻝ

اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄن ﻧﻘص ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣوﻳﻝ ﻳﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﻝ ﻣن ﻋواﻣﻝ اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻋدم ﺗواﻓر ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﺿﺣﺔ ﻟدﻳﻬم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗوﺻﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.

١٧٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى اﻻﻟﺗزام واﻟﻌﻘوﺑﺎت )اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر  ٦-٧و(٧-٧

.٦٠٠

وﻧظر ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ،٥٤ﻓﺈن ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺗﺣت إﺷراف اﻟﺑﻧك
ًا

اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .وﻗد ﺗم ﻓرض أﻳﺿﺎ ﻫذا اﻟدور ﻣن ﻗﺑﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟذي ﻳﻧص ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة ) (١٨ﻋﻠﻰ أن "ﺗﻠﺗزم ﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﻓﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺿﻊ ﻹﺷراﻓﻬﺎ أو ﻟرﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون".
.٦٠١

ﻟم ﻳﺗم وﺿﻊ ﻋﻘوﺑﺎت إدارﻳﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت

ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة
) (٣٢اﻟواردة ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أن "ﻳﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻣن أﺧﻝ ﻣن رؤﺳﺎء وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس إدارة
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ أو ﻣﺎﻟﻛﻳﻬﺎ أو ﻣﻣﺛﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﻔوﺿﻳن
ﻋﻧﻬﺎ أو ﻣوظﻔﻳﻬﺎ أو ﻣﺳﺗﺧدﻣﻳﻬﺎ ﻣﻣن ﻳﺗﺻرﻓون ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﺑﺄى ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﻣواد
اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون )اﻟذي ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ) (٣ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر وﻻ
ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ) (٢ﺳﻧﺗﻳن وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ) (١,٠٠٠أﻟف ﷼ وﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ) (١٠,٠٠٠ﻋﺷرة آﻻف ﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ،أو ﺑﺈﺣدى
ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻌﻘوﺑﺗﻳن ".وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑدو ،ﺗﻘﺗﺻر ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻳري واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﻟﻛن ﻻ ﻳﺗم
ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ﻧﻔﺳﻪ.
.٦٠٢

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ،أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

اﻟﻣﻧﺷور ﺑﻲ إم /آ ٕاري ﺟﻲ  ١,٠٩-٢-٧٨/٥/٠١٢اﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗُﻔرض ﻋﻠﻰ

ﺑﻧك ﻣرﺧص ﻟﻌدم اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت أو ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو ﻋن أي ﺧرق أو اﻧﺗﻬﺎك ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك أو ﻟواﺋﺢ

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺳﺣب رﺧﺻﺔ ﺑﻧﻛﻳﺔ ﻣن ﺑﻧك ﻣرﺧص و/أو أي ﻣن ﻓروﻋﻪ داﺧﻝ اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ.
 ﺗﻌﻠﻳق ﻋﻣﻝ ﺑﻧك ﻣرﺧص و/أو أي ﻣن ﻓروﻋﻪ أو ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ داﺧﻝ اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.


ﻓرض رﺳوم ﻋن طرﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻻ ﺗزﻳد ﻋن رﺳوم اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك أو اﻟﻔرع ،ﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ أو ﺳدادﻫﺎ ﻋن
ﻛﻝ ﻳوم ﻋﻣﻝ ﺧﻼﻝ أي ﻓﺗرة.

 اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.
.٦٠٣

وﻗد ورد ذﻛر اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري اﻟﺗﺣوﻳﻼت ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺑﻧك

اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻰ إم  ٩٧-١١ - ٤٣ -اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻟﺗﻧظﻳم ﺗرﺧﻳص إﺟراء اﺛﻧﻳن ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت؛ اﻟﺻراﻓﺔ ٕواﺻدار
اﻟﺣواﻻت .ﺗم ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺧﻳر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (٢ﻟﻳﺷﻣﻝ اﻟﺗﺣوﻳﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﺳﻠطﻧﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﺑﻳﻊ
 ٥٤اﻧظر اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوارد ﺑﺑداﻳﺔ اﻟﻘﺳم رﻗم  ٣ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر.

١٧٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺷﻳﻛﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﺷراﺋﻬﺎ واﻟﺗﺻرف ﻛوﻛﻼء ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻵﺧرﻳن ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت .ﺗذﻛر اﻟﻣﺎدة ) (١٥ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ أن
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺳوف ﻳﻘوم ﺑﺳﺣب رﺧﺻﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺻراﻓﺔ أو اﻟﺻراﻓﺔ ٕواﺻدار اﻟﺣواﻻت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﻣﺣددة ،ﻣﻧﻬﺎ اﺧﺗراق اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .ﻛﻣﺎ ﺗذﻛر اﻟﻣﺎدة
) (١٦أﻳﺿﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺣب اﻟﺗرﺧﻳص ،ﻳﺑﻠﻎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،وﻳﻧﺷر ﻗرار اﻟﺳﺣب ﻓﻲ
اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣرة واﺣدة ،وﻣرﺗﻳن ﻓﻲ ﺻﺣﻳﻔﺗﻳن ﻳوﻣﻳﺗﻳن ﺗﺻدر أﺣدﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ.
.٦٠٤

ﻳﻣﻛن أن ﺗﻧطﺑق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻛﻼ اﻟﻣﻧﺷورﻳن ﺑﻲ إم/آر إي ﺟﻲ ٠٩-١-٢-٧٨/٥/٠١٢/وﺑﻲ إم٩٧-١١-٤٣ -

ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو أي ﺗوﺟﻳﻬﺎت أو ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﻧطﺑق ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺗوزﻳﻊ
ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻧﺷور ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت
ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻳد ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ،وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠق أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗﻧطﺑق ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع
اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣوﻳﻼت واردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.٦٠٥

ذﻛرت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس إﺟراء اﻟﺗﺣوﻳﻼت ﺗﻠﻘﻲ زﻳﺎرات ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرﻓﻳن ﻋﻠﻳﻬم .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣر اﻟزﻳﺎرات

ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري اﻟﺗﺣوﻳﻼت ﻟﻣدة أﺳﺑوع وﺳﺗﺷﻣﻝ زﻳﺎرة ﻓروع اﻟﺷرﻛﺔ ﻛذﻟك .وﻟم ﻳﺗم ﻓرض أﻳﺔ ﻋﻘوﺑﺎت ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق ﻣﺗطﻠﺑﺎت واردة ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ،وﻟﻛن أﻛدت ﺑﻌض
اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟدﻳﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻧظﻣﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ
اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﺗرﻛﻳ از ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺑدﻻ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.

اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳن  ٨-٧و(٩-٧
.٦٠٦

وﻛﻣﺎ ﺳﺑق أن وﺿﺣﻧﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﺗﻐطﻳﺔ

ﻣﻌﻳﻧﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﻓﺈن
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻟم ﺗﺿﻊ ً
ﺣدا ً

أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﻳﻼت ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺻﺎدرة أو اﻟواردة ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ً
اﻟﺷروط اﻟﻣطﺑﻘﺔ ً
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻝ ﻋن  ١٠٠٠ﻳورو/دوﻻر.

 ٢-٥-٣اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (١٠


ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺿرورﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ،اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻟﻔﺗرات أطوﻝ وذﻟك إذا ﺗم طﻠﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ إﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ
وﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ.

١٧٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب أي ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
اﻟﻬوﻳﺔ وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻟﻔﺗرات أطوﻝ إذا ﺗم طﻠﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ إﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ وﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ.



وﺿﻊ ﺷرط ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟرﺋﻳﺳﻲ أو اﻟﺛﺎﻧوي ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ.

اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ(


إﻋﺎدة ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺟﻌﻝ اﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن أو اﻟﺧﺻم ﻛﻧظﺎم دﻓﻊ ﻹﻧﺟﺎز ﺗﺣوﻳﻝ ﻣﺎﻟﻲ
ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.



ُ◌ﺗُطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﺗﺿﻣﻳن رﻗم ﺣﺳﺎب ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ )أو رﻗم ﻣرﺟﻌﻲ
ﻓرﻳد ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود رﻗم اﻟﺣﺳﺎب( ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ.



ﺗُطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﺿﻣﺎن ﻧﻘﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺊ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺄﺣد
اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ.



ﺗُطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻝ ﻳﺿم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ
ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺣﻳث ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻘﻳود اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺑﻬﺎ إرﺳﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ،واﻟﻣرﻓﻘﺔ
ﺑﺗﺣوﻳﻝ ﺑرﻗﻲ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻣﻊ ﺗﺣوﻳﻝ ﺑرﻗﻲ ﻣﺣﻠﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﻪ ،وذﻟك ﻟﻣدة ﺗﺑﻠﻎ ﺧﻣس ﺳﻧوات.



ﺗُطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﺑﺎﺗﺑﺎع إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ

ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣدﻳد

اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ.


ﺑد ﻣن وﺟود ﻣطﻠب ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻳﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﻻ ّ
أﺣد اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔً أم ﻻ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺟب إﺑﻼغ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو
أﻳﺔ ﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى ﺑﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ اﻷﻣر.



ﺑد ﻣن وﺟود ﻣطﻠب ﻳﻠزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﺑﺗﻘﻳﻳد أو ﺣﺗﻰ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ
ﻻ ّ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.



ﺗُﻧﺻﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن إرﻓﺎق ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻼت.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت.

١٧٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٣-٥-٣اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ١٠واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
درﺟﺔ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ

١٠

ﺣد ﻛﺑﻳر

اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺟزﺋﻳﺎً



اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ أي ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﺟﻼت

اﻟﺿرورﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ،اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻟﻔﺗرات أطوﻝ وذﻟك إذا ﺗم طﻠﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ إﺣدى
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ وﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ.


اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ أي ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﺑﻳﺎﻧﺎت

اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻟﻔﺗرات أطوﻝ إذا ﺗم طﻠﺑﻬﺎ
ﺑواﺳطﺔ إﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ وﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ.


ﻻ ﺗوﺟد أﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﻣوﺟب أي ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺗﺷﻳر إﻟﻰ وﻗت ﻣﺣدد ﻟﺗوﻓﻳر ﻛﺎﻓﺔ ﺳﺟﻼت
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
وﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ً

اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ



ﻻ ﺗﺧﺿﻊ أﻳﺔ ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن أو ﺧﺻم ﻷﻳﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻛﻧظﺎم دﻓﻊ ﻟﺗﻧﻔﻳذ إﺣدى ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ.



اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻏﻳر ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺿﻣﻳن رﻗم ﺣﺳﺎب ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ



اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﻏﻳر ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﻧﻘﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺊ اﻟﻣرﻓﻘﺔ



اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻏﻳر ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄي ﺳﺟﻝ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ

)أو رﻗم ﻣرﺟﻌﻲ ﻓرﻳد ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود رﻗم اﻟﺣﺳﺎب( ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ.

ﺑﺄﺣد اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ.

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺣﻳث ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻘﻳود اﻟﻔﻧﻳﺔ

إرﺳﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺊ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺗﺣوﻳﻝ ﺑرﻗﻲ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻣﻊ ﺗﺣوﻳﻝ ﺑرﻗﻲ ﻣﺣﻠﻲ
ﻣرﺗﺑط ﺑﻪ.


اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻏﻳر ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر



أﻳﺿﺎ أي ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻗد ﻳﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼً
ﻻ ﻳوﺟد ً

ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ.

ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﺣد اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔً أم ﻻ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ
اﻷﻣر ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺟب ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺑﻼغ وﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ

١٧٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
أﺧرى ﺑﻬﺎ.


ﻻ ﻳوﺟد أي ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻛذﻟك ﻟﻘﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﺑﺗﻘﻳﻳد أو ﺣﺗﻰ إﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.



اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻏﻳر اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﻘﺻﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺊ.



ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻓﺷﻝ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت
اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.

٦-٣

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت ) اﻟﺗوﺻﻳﺗﺎن  ١١و(٢١

 ١-٦-٣اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﻌﻘدة وﻏﻳر اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  (١١اﻟﻣﻌﻳﺎر  ١-١١و٣-١١
.٦٠٧

ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻌﻣﻼء

ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺻﺎدر أﻣواﻟﻬم ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻬوﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم وطﺑﻳﻌﺔ
أﻧﺷطﺗﻬم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة )اﻟﻣﺎدة  ١٢اﻟﺑﻧد اﻟﻔرﻋﻲ  .(٤ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻻ ﻳﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ
اﻟﺧﺎص ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت ﻷﻏراض اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﻌﻘدة وﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة وﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻟﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻧد طﻠب ذﻟك.
.٦٠٨

ٍ
وﺿوﺣﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗوﺟﻳﻪ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺛر
ﺗﺗم اﻹﺷﺎرة
ً

ﻷﻧﻣﺎط اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻘدة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ،واﻟذي ُﻳﻠزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء أﻧظﻣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت

إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻬدف ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة

)اﻟﻣﺎدة  ٢اﻟﺑﻧد اﻟﻔرﻋﻲ د( .وﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻛﺣد
أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺑﻼغ ،وﺗﻘدم ﺧﻣﺳﺔ ﺣﺎﻻت (١) :ﺗﻠﻘﻲ أﺣد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋدة ﺗﺣوﻳﻼت أﻣواﻝ ﺻﻐﻳرة
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺗظم ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات
إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ،وﻳﺗﺑﻊ ذﻟك ﺗﺣوﻳﻼت ﻛﺑﻳرة ﺑﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺣﺳﺎب؛ ) (٢ﺗﻠﻘﻲ ﻋدة وداﺋﻊ ﻛﺑﻳرة
ً
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺗظم ﻣن دوﻝ ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ
ﻗﺻﻳرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻝ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ) (٣ﺗﻠﻘﻲ أﺣد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت دﻓﻌﺎت ﻛﺑﻳرة
اﻟﻣﺧدرات أو دوﻝ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛدوﻝ ﻏﻳر ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ ) (٤ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺣوﻳﻼت ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺑﺎﺳم ﻋﻣﻳﻝ
إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﺛم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﺑﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ ﺑدون اﻟﻣرور ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻳﻝ؛ و) (٥اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ
ﻣﻌﻳن
ً

اﻟﻛﺑﻳرة واﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻏﻳر اﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ وﻻ ﺗﺧدم أي ﻫدف اﻗﺗﺻﺎدي أو ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﺿﺢ.

١٧٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٦٠٩

أﻳﺿﺎ اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺣددة
ﺗُﻠزم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ً

ﻣﺳردة ﻓﻲ  ١٢ﻣﺛﺎﻻً واﻟﺗدﻗﻳق ﻓﻳﻬﺎ ،وﻳﺗﺿﻣن ذﻟك ﺣرﻛﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة )اﻟﻣﺎدة  ٣اﻟﺑﻧد
اﻟﻔرﻋﻲ أ إﻟﻰ اﻟﺑﻧد اﻟﻔرﻋﻲ (١
.٦١٠

ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻣدة طوﻳﻠﺔ ﻓﻲ  ،٢٠٠٢أوﺻﻰ ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ )ب م  (٦١٠اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑـ "ﺗوﺟﻳﻪ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﻌﻘدة ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة اﻟﻛﺑﻳرة وﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﻣﺎط
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ أﻳﺔ أﻫداف اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﺿﺣﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ظﺎﻫرة" )اﻟﻘﺳم ب .(١-ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟك ،ﻳﺳرد ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ )رﻗم  (٢٠٠٠/٣٧٦اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر ﻋﺎم  ٢٠٠٠ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوﺿﻳﺣﻳﺔ ﺑﺎﻷﻣﺛﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺳﻠوﻛﻳﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،وﻫو ﺑذﻟك ﻳﺿﻣن إﺟراء ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻔﺣص
واﻟﺗدﻗﻳق .ﻣﻊ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء أﻧظﻣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻹﺑﻼغ
ﻋﻧﻬﺎ ،أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﺷور ﺑﻲ دي دي /أي أم أﻝ أس /ﺳﻲ ﺑﻲ /أم إي ٥٩٨٤/٢٠٠٤ /ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر
ﻋﺎم  ،٢٠٠٤وﻫو ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻹﺷراﻓﻪ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﺑﻳﺎﻧﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ
ﻏﺿون  ٦أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻧﺷور ،وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﺑﻼغ.
.٦١١

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳوﺟب ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  ٢٠٠٩/٨ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺗوﺟﻳﻪ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﻌﻘدة أو ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة اﻟﻛﺑﻳرة أو اﻟﻧﻣط ﻏﻳر اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑدون ﻏرض
اﻗﺗﺻﺎدي واﺿﺢ أو ظﺎﻫر .ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧﺷور أﻣﺛﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻋﻧﺎﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻣن :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ (١) ،اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ (٢) ،اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدى ﺣد ﻣﻌﻳن،
ﺟدا اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻏﻳر ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ اﻟرﺻﻳد ،و) (٤اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻌﺗﺎد
) (٣ﺣرﻛﺔ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻛﺑﻳرة ً

أﻳﺿﺎ ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺣري ﻋن أﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻏﻳر اﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﺻﺎء
ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﺳﺎبُ .ﻳﻠزم اﻟﻣﻧﺷور ً
ٍ
وﻳﻠزم اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻣن )(٣
إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﻠﻔﻳﺔ واﻟﻬدف ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وﺗوﺛﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث
ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺗﺎﺑﻲُ .
اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ.
.٦١٢

ﻳوﺿﺢ ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻣﺟﺎﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن )إي  (٢٠٠٩/٦ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻣﻧﺷور

اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ ،وﻟﻛﻧﻪ ﻳﺿﻳف أن "اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻳﺟب أن ﺗﻛون
ﻣوﺳﻌﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن وﻳﺟب اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺗوﺛﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث ﻛﺗﺎﺑﺔً ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺗوﻓرة ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
وﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت".
.٦١٣

ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات

واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن وأﻧﺷطﺗﻬم وﺳﺟﻼت اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﻟﻣدة ١٠
ﺳﻧوات )اﻟﻣﺎدة  ١٢اﻟﺑﻧد اﻟﻔرﻋﻲ  ،(٦وﻳﺗﺿﻣن ذﻟك ﺳﺟﻼت اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة أو اﻟﻣﻌﻘدة .ﻳﺷﺗرط ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﺿرورة ﻓﺣص اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ﻣﻊ ﺗوﺛﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم  ٦١٠اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ

١٧٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺑﺣث ﻛﺗﺎﺑﺔً وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ وﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻫﻳﺋﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون )اﻟﻘﺳم ب .(١-ﻛﻣﺎ ﻳﺷﺗرط

ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺗﺎﺑﻲ وﺗوﻓﻳرﻫﺎ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻣدة ٥
ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗوﺛﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث

ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ )اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻣن(.

اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (١١
.٦١٤

ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺟﺗﻣﻊ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻛﺑﻳرة أو اﻟﻣﻌﻘدة ﻛﻣﺎ

أوﺿﺣت أﻧﻪ ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام أﻧظﻣﺔ ﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﺗوﺟد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻧظﻣﺔ
ﻣراﻗﺑﺔ آﻟﻳﺔ ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻣﻊ ِ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻹﺣداث ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻛﺑﻳرة أو اﻟﻣﻌﻘدة أو ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة.
.٦١٥

أﺷﺎرت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق ﺣد ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ أو ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗطﻠب

ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﻳﺑدو أﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﻓرق واﺿﺢ ﺑﻳن
اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺎزﻣﺔ واﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﻹﺟراء ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ.
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻧﺷﺎط ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎد واﻟﺗﺣدﻳد ﻟﻺﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
.٦١٦

ٍ
ﺟﻠﻳﺎ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻔﺣص اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ .اﺗﺿﺢ
وﻳؤﺛر ﻋدم اﻟوﺿوح ﻫذا
ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﻳق ،وﻳﺑدو ﻫذا ً

أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻣﻊ
وﺟود ﻓﺟوات ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳوﺟد ﺑﻬﺎ ﻧظﺎم ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣراﻗﺑﺔ ﺷﺎﻣﻝ.
.٦١٧

ٍ
طﺎ ﻏﻳر ﻣﻌﺗﺎد ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻧظﺎم
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رؤﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑر ﻧﺷﺎ ً

ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر ﻓﻌﺎﻝ .ﻳوﺟد ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻧﻘص واﺿﺢ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻔرق ﺑﻳن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة
وﺗﺣدﻳد ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط ﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﻬدف اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﻬﺎ .اﻷﻫم ﻣن ذﻟك ﻫو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﻏﻳر واﺿﺣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﻳر ﻣﻌﺗﺎدة ﺑﻬدف اﻟﻣراﻗﺑﺔ .وﻟﻠﺗﻐﻠب
ﺟﻬدا ﻓﻲ ﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣن
ﻋﻠﻰ ﻧﻘص اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺟب أﻻ ﺗدﺧر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ً
ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر ﻣزﻳد ﻣن اﻹرﺷﺎدات.

.٦١٨

ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،أوﺿﺣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ  ٢٨أﻏﺳطس ) ٢٠١٠ﺧﻼﻝ ﺳﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻳﻊ ﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة

اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ( ،أﺻدرت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ دﻟﻳﻝ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .ﻳوﻓر اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﻣذﻛور آﻧﻔًﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﺣوﻝ
وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،واﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ )اﻟﺷﻛﻝ( واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻟﺗزاﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺷرﺣﺎ ﻟﺗﻌرﻳف "اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ" ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑـ "اﻟﻣﻌرﻓﺔ" ،ﻛﻣﺎ ﻳوﻓر
إﺟراءات ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻹﺑﻼغ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳوﻓر اﻟدﻟﻳﻝ ً
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑـ "اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻌﺎدﻳﺔ ]اﻟﺗﻲ[ ﻳﺟب ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ٕواﻋﺎدة ﻓﺣﺻﻬﺎ ﻣن ِﻗﺑﻝ ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﻟﻠوﻗوف
ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ" .وﻓﻘًﺎ ﻟﻠدﻟﻳﻝ ،ﺗﻌرﻳف اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﻫو "ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷك اﻟﻣﺟرد ﻓﻲ أن إﺣدى اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط
ﻏﻳر ﻋﺎدي أو أﻧﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻧﺷﺎط ﺟﻧﺎﺋﻲ" .وﻓق ﺗﻔﺳﻳر ﺗﻌرﻳف اﻟﺷﺑﻬﺔ ،ﻗد ﺗﻘﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﻗد ﺗﺗطﻠب رﻓﻊ ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ إﻟﻰ اﻟوﺣدة .ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻔرﻳق ،ﻳؤدي ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف إﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن

١٨٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻻرﺗﺑﺎك ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻹﺑﻼغ ﻋن/اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﺷﺎط
اﻹﺟراﻣﻲ.
.٦١٩

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗرﻛﻳز اﻷوﻟﻲ ﻳﺟب أن ﻳﻧﺻب ﻋﻠﻰ إﺻدار دﻟﻳﻝ أﻓﺿﻝ ﺣوﻝ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر

اﻟﻣﻌﺗﺎدة ،ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺗﺣﺳﻳن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻳﻘوم اﻟﻣﻔﺗﺷون
ﺑﺎﻟﻔﺣص ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة أم ﻻ ،وﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﻳر
ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر .وﻗد ﻳؤدي إﺻدار ﻋﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ،ﻣﻊ إﺻدار دﻟﻳﻝ أﻗوى
إﻟﻰ ﻧظﺎم أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة وﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ.

ﺑﺷﻛﻝ ِ
ٍ
ﻛﺎف
ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٢١اﻟﻣﻌﻳﺎر  -١-٢١و ١-١—٢١و٢-٢١
.٦٢٠

ﻻ ﻳﺣﺗوي ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ/ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻣﺣدد ُﻳﻠزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗرﻛﻳز

اﻧﺗﺑﺎﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ أو ﻣﺧﺎطر ﺟﻐراﻓﻳﺔ .ﺗﻧص اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة )اﻟﻣﺎدة  ٢اﻟﺑﻧد اﻟﻔرﻋﻲ د(٣-

ﻛﺄﺣد اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ،ﻟﺗﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﻛﺑﻳرة
ﻣن "اﻟدوﻝ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات أو اﻟدوﻝ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛدوﻝ ﻏﻳر ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ".
.٦٢١

ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر )ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ( ،ﻳوﺟب ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲ أم ٦١٠ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

"ﺗوﺟﻳﻪ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص ،وﻳﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ
ِ
ٍ
أﻳﺿﺎ ﺿرورة
ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﻳق ﺗوﺻﻳﺎت ]ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ[ أو ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ
ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻛﺎف" .ﻛﻣﺎ ﻳﺷﺗرط اﻟﻣﻧﺷور ً
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻹﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
ﻓﺣص ﺧﻠﻔﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ،وﺗوﺛﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث
.٦٢٢

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺄﻏراض ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،إﻻ أﻧﻪ ﺳﺑق إﺻدار

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ  ،٢٠٠٢وﺗﺑﻌﻪ ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻧﺷور ﻣن ﻣﻧﺷورات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ٢٠٠٢
)رﻗم (٢٠٠٢/٢١٧٠ﺣوﻝ ﻋﻣﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﻳث ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻝ
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ
أﻳﺿﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع
واﻟﻣﻧﺎطق ﻏﻳر اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ) .(NCCTﻳوﺻﻲ اﻟﻣﻧﺷور ً
ﺣدﺛﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻳﺑدو أن
ﻣﺳﺗﻣر إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟوﻳب اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ُﻣ ّ

ﻫﻧﺎك ﻓﺟوة ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻹﺧطﺎر ﺣﻳث أﻧﻪ ﻗد ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷوﻟﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ واﻟﻣﻧﺎطق ﻏﻳر اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٠وﺗم

إﺟراء اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺛﺎت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻧذ ﺗوزﻳﻊ ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  .٢٠٠٢ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟم ﻳﻘم
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺗوزﻳﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎت أﺣدث ﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أوﺟﻪ
ﻗﺻور اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

١٨١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٦٢٣

أﺛﻧﺎء اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،اﺟﺗﻣﻊ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﻘط ،واﻛﺗﺷف أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،

ٍ
ﺑﺷﻛﻝ
ﺧﺎﺻﺔً اﻟﺑﻧوك ،ﺗﻘوم ﺑﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة إﻟﻰ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘم ﺑﺗطﺑﻳق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ِ
ﻛﺎف أو اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣط اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟراءات اﻻﻟﺗزام اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ .وﻳﺗم ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﻳوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﻣﺣددة
رﺳﻣﻳﺎ ﻣن ِﻗﺑﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻳﻪ ﻣن ﻗﺻور ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
ً
.٦٢٤

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳوﺟﻪ ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  ٢٠٠٩/٨اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ إﻟﻰ "إﻳﻼء

ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
ﺑﺷﻛﻝ ِ
ٍ
ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻘﺳم
ﻛﺎف"
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﻔذﻫﺎ
ً

أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود أي "ﻏرض اﻗﺗﺻﺎدي واﺿﺢ" ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻓﻳﺟب
اﻟﺧﺎﻣس -ج .(٥-ﻳﻧص ﻫذا اﻟﻣﻧﺷور ً
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣوﺛق .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
ﺗطﺑﻳق ﺗداﺑﻳر إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ
ذﻟك ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،ﻟم ﺗوﻓر ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻳﺔ إرﺷﺎدات أو ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻗرار ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﻳق ﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺷﻛ ٍﻝ ِ
ﻛﺎف.

إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﺿﺎدة اﻟﻣﻌﻳﺎر ٣-٢١
.٦٢٥

ﻻ ﺗوﺟد أﻳﺔ آﻟﻳﺔ رﺳﻣﻳﺔ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣذﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ

ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﻳق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﻔﻳد ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗدرك ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ .ﻟم ﺗﻘم ﻋﻣﺎن ﺑوﺿﻊ آﻟﻳﺔ
ﻟﺗطﺑﻳق ﺗداﺑﻳر ﻣﺿﺎدة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﻳق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ.

اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
.٦٢٦

ﺗﻌﺗﻣد ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺛﻳرة ﻋﻠﻰ اﺷﺗراﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺟﺎري ﻻﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﻳق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﻛﺎﻓﻲ .ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ،إﻻ أن ﻋدم ﺗوﻓر إرﺷﺎدات واﺿﺣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت ﻳﻌوق ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
اﻟرﻏم ﻣن أن ذﻟك ﻗد ﻳﻛون ً
ﺗﻘﻳﻳدا ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن اﻟوطﻧﻳﺔ.
اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ أو أﻛﺛر ً

.٦٢٧

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻟم ﺗﻛن اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﺳﻳﺎق اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻸﻓﻌﺎﻝ رداً ﻋﻠﻰ أﺣدث ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ

اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣوﻝ اﻟدوﻝ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وﻣﻧﺎﺷدة ﻛﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬم أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ
ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات ﻣﺿﺎدة ﺿد إﻳران ﺑﺳﺑب ﻣﺧﺎطرة ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻝ ﻫذﻩ
اﻟﻣﺧﺎطر .وﻳﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟوﻋﻲ ﻏﻳر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟدﻋوة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷروع ﻟﻠﻌﻣﻝ وﻓﺷﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣذﻳر

١٨٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أﻧظﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﺑﺎﻟدوﻝ
اﻷﺧرى ﺛﻐرة ﻟﻘدرة ﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ وﺣﻣﺎﻳﺔ ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ.

 ٢-٦-٣اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١١


ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣدﻳد ﻋواﻣﻝ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧطﺎق
ٍ
ﻋﻣوﻣﺎ ،ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﺑﺻورة أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺟب أن
ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺛر
اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﺳﺎب.
ً
ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻬم أﻓﺿﻝ ﻟﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺎﻝ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ

طﺎ ﻏﻳر اﻋﺗﻳﺎدي.
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﻧﺷﺎ ً


ﻏﺎﻣﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻳﻌد اﻟﻔرق ﺑﻳن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة وﺗﺣدﻳد  /اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ
ً

ﻳدا ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﺗوﺿﻳﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻠواﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻳﺟب أن ﺗﺑذﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﻣز ً
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻌزﻳز اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟراءات اﻟﻣراﻗﺑﺔ .ﻳﺟب ً
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘم ﺑﻌد ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻷﻏراض اﻛﺗﺷﺎف أي ﻧﺷﺎط ﻏﻳر ﻣﻌﺗﺎد.

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢١


ﻳﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠطﺎت ﺗــوﻓﻳر اﻹرﺷــﺎدات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت ﺣــوﻝ ﻛﻳﻔﻳــﺔ ﺗﺣدﻳــد اﻟــدوﻝ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗطﺑــق ﺗوﺻــﻳﺎت
ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﻌﻣ ــﻝ اﻟﻣ ــﺎﻟﻲ ﺑدرﺟ ــﺔ ﻛﺎﻓﻳ ــﺔ .وﺑﺷ ــﻛﻝ أﻋﻣ ــق ،ﻳﺟ ــب أن ﺗؤﺳ ــس اﻟﺳ ــﻠطﺎت ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ ﻳ ــﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬ ــﺎ إﻋ ــﻼم

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ..


وﻳﺟب أن ﺗﺣدد اﻟﺳﻠطﺎت ﻛذﻟك ﻛﻳﻔﻳﺔ أﺧذ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣـﻝ اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﺑﻌـﻳن اﻻﻋﺗﺑـﺎر واﻟﺗـﻲ ﺗطﺎﻟـب ﺑـﺈﺟراءات
ﻣن ِﻗﺑﻝ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﻏﻳر أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳـواء ﻋﻧـدﻣﺎ ﻳـﺗم اﻹﻗـرار ﺑـﺄن اﻟـدوﻝ ﺗﻔـرض ﻣﺧـﺎطر ﺟﺳـﻳﻣﺔ ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق
ﺑﻐﺳــﻝ اﻷﻣ ـواﻝ وﺗﻣوﻳــﻝ اﻹرﻫــﺎب .وﻳوﺻــﻰ ﺑــﺄن ﺗﻘــوم اﻟﺳــﻠطﺎت ﺑوﺿــﻊ ﺳﻳﺎﺳــﺔ ٕواﺟ ـراءات ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗطﺑﻳــق اﻟﺗــداﺑﻳر
اﻟﻣﺿﺎدة اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺣددة ﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.

١٨٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٣-٦-٣اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن  ١١و٢١
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١١

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

اﻟﺗوﺻــــــــــــــــﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
 ﻋدم اﻟوﺿوح ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر ﻣﻌﺗﺎدة ﻛﺄﻣر ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋن اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
 إﺟراءات اﻹﻧﻔﺎذ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة ﺿد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ.
 ﻧﻘص اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳرﻓﻊ درﺟﺔ اﻟوﻋﻲ ﺑﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة.
 ﻋدم وﺟود آﻟﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﺿﺎدة
ﻣﻌرﺿﺔ ﻟوﺟود ﻧﻘطﺔ
 ﻋدم وﺟود ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻹﺑﻼغ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ّ

٢١

ﺿﻌف ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

 ﻧﻘص اﻹرﺷﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ
ﻟﺗﺣدﻳد اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘﺎط ﺿﻌف واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ

٧-٣

اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺑﻼغ أﺧرى )اﻟﺗوﺻﻳﺎت  ١٣و ١٤و ١٩و ٢٥واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ

اﻟراﺑﻌﺔ(
 ١-٧-٣اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ١٣واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟراﺑﻌﺔ )اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ(

ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ وﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎر  ١-١٣و ٢-١٣و ٥-١٣واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ١-٤
.٦٢٨

ﻳوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت إﻟﻰ وﺣدة

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺟرد اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ (١) :ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻣﺗﺣﺻﻼت ﺟرﻳﻣﺔ أو إرﻫﺎب أو ﺟرﻳﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ
إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ) (٢اﻧطواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب ،وذﻟك ﺳواء ﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ إﺟراء ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت أو ﻟم ﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ،أو
أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺟ ارﺋﻬﺎ )اﻟﻣﺎدة .(١٤
.٦٢٩

ﻓور
ﺗﻧص اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ ﺑﺈﺑﻼغ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ًا

ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ )اﻟﻣﺎدة  .(٥وﻳﻛون ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﺑﻼغ ،وﻳﺟب ﻋﻠﻳﻪ إرﺳﺎﻝ اﻟﺗﻘرﻳر إﻟﻰ

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .ﻣﻊ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺣدﻳث ،ﺗم ﺗﻐﻳﻳر ﻫﻳﻛﻝ ﺗﻘدﻳم

١٨٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗﻘﺎرﻳر وﻳﺟب اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣﺑﺎﺷرةً إﻟﻰ

ﻧظر
وﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إرﺳﺎﻝ ﻧﺳﺧﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .ﻻﺣظ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أﻧﻪ ًا
ﻷﺣدث اﻟﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ ﻫﻳﻛﻝ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ،ﻻ ﺗزاﻝ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدم ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺗﻘرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ إﻟﻰ

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .ﻳﺣﺗوي ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ )ب م  (٦١٠ﻋﻠﻰ ﻧص ﺧﺎص ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ )اﻟﻘﺳم ب .(٢-وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﻳﺗم اﺳﺗﺑداﻝ ﻫذا اﻟﻧص ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.٥٥
.٦٣٠

ﻳﺗم ﺳرد ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣوﻝ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﺣوﻝ إﺣدى اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ

ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ )رﻗم  (٨٨٠اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر  .١٩٩٩ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر رﺑﻊ ﺳﻧوﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﺧﻳص اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم
ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة رﺑﻊ اﻟﺳﻧوﻳﺔ ،ﻳطﺎﻟب اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر ﺻﻔرﻳﺔ.
.٦٣١

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻫﻧﺎك اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺣوﻝ

اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﺗﻘرﻳر ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  .٢٠٠٩/٨ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻣن ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗوﺟﻳﻪ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﻛﻝ اﻷﻧﻣﺎط ﻏﻳر اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻘدة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗوﺟب
أﻳﺿﺎ إﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ أن اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﻋﺑر ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻳﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ً

ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻧﺷﺎط إﺟراﻣﻲ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ وﺳواء ﺗم إﻛﻣﺎﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ أم ﻻ .ﻳﺣﺗوي اﻟﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﻳﺔ
ﺑﻌﻼﻣﺎت ﺣﻣراء )ﺗﺣذﻳرات( ﻓﻲ ﻣﻠﺣق اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻟﻘطﺎع اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻻﻟﺗزام
اﻣﻳﺎ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن أﻳﺔ أﻣور أﺧرى
ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻧﻬﺎ .ﻳوﺿﺢ اﻟﻣﻧﺷور أن اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻳﻌد إﻟز ً

ﻣﻧﺷور ﻣﺷﺎﺑﻬًﺎ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن )إي  (٢٠٠٩/٦ﺣوﻝ اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ
ًا
ﻣﺛﻝ اﻟﺿراﺋب .أﺻدرت ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
ﺣد اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﻌﻳﺎر ٣-١٣
.٦٣٢

ﻻ ﻳوﺟد ﺣد ﻟﻺﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻳوﺟب ﻛﻝ ﻣن

اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.

 ٥٥ﺗﻘــوم اﻟﺳــﻠطﺎت ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ ﻣﻧﺷــور اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي اﻟﻌﻣــﺎﻧﻲ ) ،(٢٠١٠/٧٣٩٣واﻟــذي ﻳوﺟــﻪ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻹﺷ ـراﻓﻪ ﻹرﺳــﺎﻝ ﺗﻘــﺎرﻳر

اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗﻘﺎرﻳر رﺑـﻊ اﻟﺳـﻧوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ إﻟـﻰ وﺣـدة ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻓﻘـط .ﺗـم إﺻـدار اﻟﻣﻧﺷـور اﻟﻣـذﻛور آﻧﻔًـﺎ ﺑﺗـﺎرﻳﺦ ٥
أﻛﺗوﺑر  ،٢٠١٠أي ﺑﻌد  ٧أﺳﺎﺑﻳﻊ ﻣن اﻧﺗﻬﺎء اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،وﻟذﻟك ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻔرﻳق أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ أو اﻟﺗﻘﻳﻳم وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ
ﺑﻬﺎ.

١٨٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎر ٤-١٣
.٦٣٣

ﻣﻧﻬﺟﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻛﻣﺎ أن أي ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب
ﺗﺗﺑﻊ ُﻋﻣﺎن
ً

ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .وﻟذﻟك ،ﻻ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﺗورط اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺿرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣﺎم اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.

اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
.٦٣٤

وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺎت ،ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣﻧذ ٢٠٠٢

وﺣﺗﻰ  ١٤ﻳوﻟﻳو  ٢٠١٠إﻟﻰ  ٢٣١ﺗﻘر ًﻳرا .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺗُظﻬر زﻳﺎدة ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋن

ﺟدا .وﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻟم ﺗﻘم أي ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ،ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗوى اﻹﺑﻼغ
ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ً
ً

اﻟﺗﺄﻣﻳن أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٠ﻛﺎن ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ﻛﻝ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ،ﻣﺎ ﻋدا ﺗﻘرﻳر
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻛﺛف ﻣن ِﻗﺑﻝ ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ
واﺣد ،ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﻧوك وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﺗﻘدم

ﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
ﺗﺳﻳطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق .وﺗظﻬر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻣن اﻟﺳطﺎت ﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ أن  ٥٦ﺗﻘر اً
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣﻧذ ﻳوﻟﻳو  ٨ ،٢٠١٠ﺗﻘﺎرﻳر ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻏﻳر ﺑﻧوك .وﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻛﺎﻧت ﻛﻝ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت ﺟرﻳﻣﺔ ،وﻟم ﻳﻛن أي ﺗﻘرﻳر ﻣرﺗﺑطًﺎ
ﺑﺎﻹرﻫﺎب أو ﺗﻣوﻳﻠﻪ.
.٦٣٥

أﻗرت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑوﻋﻳﻬﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻋﻧد ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﺎ

أﻳﺿﺎ إﻋﻼم ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم
ﺟز ًﺋﻳﺎ ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ﺣوﻝ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘرﻳر .ﻛﻣﺎ ﺗم ً

ﻋﺑر اﻟﻘطﺎﻋﺎت أن اﻟﻌدد اﻟﻣﻧﺧﻔض واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺳﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻋدد ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ .وﻳﻌد اﻟﻔﻬم اﻟﻣﺣدود ﻟﻠﺗﻬدﻳد اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻣﻼً آﺧر
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
اﻟﺟدوﻝ  - ١٥إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣن  ٢٠٠٢إﻟﻰ  ١٤ﻳوﻟﻳو ٢٠١٠
اﻟﺳﻧﺔ

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﻋدد ﺗﻘﺎرﻳر
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

٢

٥

٢٤

١٤

٢٠

اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ
) اﻟﻣﺻدر :وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(

١٨٦

٢١

٢٩

٦٠

٥٦

٢٣١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٦٣٦

ﻟم ﺗﻘم اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺗوﻓﻳر ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎت ﺣوﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺻﻧﻳف ﺣﺳب

طﺑﻳﻌﺔ اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ .ﻛﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻗدﻣت اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ اﻟﻔرﻳق اﻟﻣﺧطط اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ أدﻧﺎﻩ اﻟذي ﻳﻔﺻﻝ
ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﺣﺳب ﻧوع اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
اﻟﺟدوﻝ  – ١٦ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﻧوع اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﻧوع اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ

اﻟﻌدد

١

إﻳداﻋﺎت ﻧﻘدﻳﺔ

٩٥

٢

اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

٦٣

٣

ﻣﺣﺎوﻻت اﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗﻧدات ﻣزورة

١٥

٤

دﻓﻊ ﻗﻳم أﺳﻬم ﻟﺗﺳدﻳد اﻟﻘروض

٥

٥

اﻟﺳﺣوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ

٥٣

اﻟﻣﺟﻣوع

٢٣١

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ) ١٤اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧﺑﻳﻪ وﺳرﻳﺔ ﻣوظﻔﻲ اﻹﺑﻼغ( اﻟﻣﻌﻳﺎر  ١-١٤و٣-١٤
.٦٣٧

ﺑﻣوﺟب ﻧص ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺗﺗم ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﻘوﻣون ﺑﺣﺳن ﻧﻳﺔ

ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  .(١٦ﻛﻣﺎ ﻳوﻓر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ أو اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺧرق أﺣﻛﺎم اﻟﺳرﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﻬدف اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم
ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر.
.٦٣٨

ﻳﺣظر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻓﺷﺎء أي إﺟراء ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻐرض ﺗﻘدﻳم

اﻟﺗﻘﺎرﻳر أو اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو اﻻﺳﺗﺟواب واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ
وﻳﻌﺎﻗب أي ﺷﺧص ﻳﺧﺎﻟف ﻣﺎدة اﻟﺳرﻳﺔ ﻫذﻩ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة
اﻟﻌﻣﻳﻝ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد أو أﻳﺔ ﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى )اﻟﻣﺎدة ُ .(١٥
ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﺳﻧﺔ وﻏراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى  ١٠٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )اﻟﻣﺎدة .(٢٩

.٦٣٩

ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ،٥-٢ﻳﻌﺗﺑر ﻗﻳﺎم أي ﻣوظف ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﻧﻘﻝ وﺛﺎﺋق أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت رﺳﻣﻳﺔ إﻟﻰ

أﺷﺧﺎص ﻏﻳر ﻣﺧوﻟﻳن ﺟرﻳﻣﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون أﺳرار اﻟوظﻳﻔﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  .١٩٧٥/٣٦ﻳﺗم
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ً

اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
.٦٤٠

ﺗدرك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إد ار ًﻛﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻣﺣظورات اﻹﺑﻼغ أو اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء

ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺗﻌﻣد ﻋﻧد ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻻ ﻳوﺟد أي ﺗﻌﺎرض ﺑﻳن اﻟﻧص
واﻷطراف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
١٨٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧﺑﻳﻪ وﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳق ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣوظﻔﻳﻬﺎ ﻋﻧد
ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ) ٢٥ﻣﻼﺣظﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ( اﻟﻣﻌﻳﺎر ٢-٢٥
.٦٤١

ﻳوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗوﻓﻳر ﻣﻼﺣظﺎت ﺣوﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ

ﺗﻘرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻟﺟﻬﺎت ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ،واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ )اﻟﻣﺎدة .(١٠
.٦٤٢

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إرﺳﺎﻝ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﺳﺗﻼم ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ

ﺟﻬﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة ﺗوﻓﻳر ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺳﺗﻣرة إذا طرأت ﺗﻐﻳﻳرات ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ
أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳق .وﻳﺗم ذﻟك ﺑﻛﻝ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻳن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﻧوك ﺣﻳث ﺗﻛون ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻳﻛون ﻣن
اﻟﺳﻬﻝ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻬﺎ .ﻳﻣﻛن ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺄﺣد اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺣوﻝ
ﻣﻼﺑﺳﺎت وظروف اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ أو اﻟﺷﺧص أو اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣرﺗﺑط .وﺗﺗﻣﺗﻊ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺻﻼﺣﻳﺔ طﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻزﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو اﻟﺗﺣﻘﻳق.
.٦٤٣

أوﺿﺣت اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﻧوك وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻗوﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ

اﻟﺑﻧوك ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻳﻌﺗﺑر اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺎء ،ﺧﺎﺻﺔً ﻣﻊ ﻗﻳﺎم وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗوﻓﻳر ﻣﻼﺣظﺎت دورﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗط أر أﻳﺔ ﺗﻐﻳﻳرات ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﻳﺔ .ﻛﻣﺎ
أﻣ ًار ّﺑﻧ ً

ﺗوﻓر وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣوﻝ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .وﻣن

اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،أو ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﺛﻝ إﻏﻼﻗﻪ أو إﺣﺎﻟﺗﻪ إﻟﻰ ﻫﻳﺋﺎت
أﺧرى ﻣﺛﻝ ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم.
.٦٤٤

أﻳﺿﺎ ﺑﺈﺻدار ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن
ﻟم ﺗﻘم وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌد ﺑﻧﺷر اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺟﻣﻬور وﻟم ﺗﻘم ً

ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ ﺗﻬدﻳدات ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ .وﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﻋﻣﻝ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺣدﻳدا ،وﻳﺗﺿﻣن ذﻟك أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ
وﻧﻣوﻫﺎ ،ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻟدﻳﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﺗﺣﻠﻳﻝ وﻣﻼﺣظﺎت أﻛﺛر
ً

اﻷﻣواﻝ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﺗﺟﺎﻫﺎت واﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻋن ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .ﻋﻘب اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت
ﻣوﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻳب )ﻟم ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺷﺎء( .وﻻ ﻳزاﻝ ﻫذا
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻔرﻳق أن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻧﺷﺄت
ً

اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣذﻛور ﻗﻳد اﻹﻧﺷﺎء ،وﻟﻛﻧﻪ ﻳﺗﺿﻣن ﻣﺣﺗوى ﻳﺗﺄﻟف ﻣن إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻋدد ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻛﻝ ﺟﻬﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ٕواﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻣﻧذ اﻟﺻدور اﻷوﻟﻲ ﻟﻘﺎﻧون ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ ﻋﺎم  ٢٠٠٢ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻳوﻏراﻓﻲ واﻟﻘطﺎﻋﺎت .وﻣﻧذ  ٢٠٠٢وﺣﺗﻰ  ١٤ﻳوﻟﻳو

 ،٢٠١٠ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ إﻟﻰ  ٢٣١ﺗﻘر ًﻳرا .وﻳﻘدم اﻟﻣوﻗﻊ

١٨٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

أرﻗﺎﻣﺎً ﺣوﻝ ﻋدد ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ أو اﻟﺗﻲ ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﻔظﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻟدى اﻟوﺣدة.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ) ١٩اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدى اﻟﺣد(
.٦٤٥

ﻻ ﻳوﺟد ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن أﻳﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ أﺧرى ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺧﻼف ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر

اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .ﻟم ﻳﺗم إﻋﻼم ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﻳن ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺟدوى وﻣدى
اﺳﺗﺧدام ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﻳن.
 ٢-٧-٣اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت

اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ١٣واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟراﺑﻌﺔ


ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑذﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﺑﻳن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻬدﻳدات
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗوﻓﻳر إرﺷﺎدات واﺿﺣﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗوﻓﻳر إرﺷﺎدات ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﻔرق ﺑﻳن ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﻬدف اﻛﺗﺷﺎف
اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة وﺑﻳن اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،وذﻟك ﺑﻬدف زﻳﺎدة ﻋدد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻲ
ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ورﻓﻊ ﺟودﺗﻬﺎ.

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٩


ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺗﺄﺧد ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﻳن ،وذﻟك ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر.

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٥


ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗوﻓﻳر إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗدرﻳب
وﺗوﻓﻳر أﻣﺛﻠﺔ ﻣن دراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻻت واﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻف طرق وﺗﻬدﻳدات ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٣-٧-٣اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت  ١٣و ١٤و ١٩و) ٢٥اﻟﻣﻌﻳﺎر ،(٢- ٢٥واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٣

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد
ﻛﺑﻳر

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
 اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻳﺛﻳر ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣوﻝ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
 ﻳﺗرﻛز ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺣوﻝ ﻗطﺎع ﻣﺎﻟﻲ واﺣد
 ﺗم اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٤

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٩

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

 ﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳﻔﻳد ﺑﺄن ُﻋﻣﺎن ﺗدرس ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم ﻟﻺﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٥

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

 اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد أﺳﺎﻟﻳب وطرق ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ

 ﺗﻐذﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﺳوف ﺗوﻟد ﺗﻘﺎرﻳر ﺗﻘﺎرﻳر ﻋﻣﻠﻳﺎت
ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺟودة أﻓﺿﻝ
اﻟﺗوﺻــــــــــــــــــــﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد

اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟراﺑﻌﺔ

ﻛﺑﻳر

 ﻳؤدي ﻧﻘص ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد
ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧظﺎم.

اﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﺗداﺑﻳر أﺧرى

٨-٣

اﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻻﻟﺗزام وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻔروع ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج )اﻟﺗوﺻﻳﺗﺎن  ١٥و (٢٢

 ١-٨-٣اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ) ١٥اﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ( )اﻟﻣﻌﻳﺎر(١- ١٥
.٦٤٦

ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺎدة ) ،(١٢اﻟﻔﻘرة ) (٩ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم

ﺑﺗطوﻳر أﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺷرﻳطﺔ أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت داﺧﻠﻳﺔ ٕواﺟراءات وأﻧظﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
واﻟﺗزام ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدرﻳب وﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ
ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺑوﺿﻌﻬﺎ.
.٦٤٧

ﺗﺷﺗرط اﻟﻣﺎدة ) (٣ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻗﻳﺎم اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟدراﺳﺔ

اﻟﻣﺗﺄﻧﻳﺔ أﺛﻧﺎء إﺟراء أﻧواع ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت.
.٦٤٨

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﻘﺳم )ب( اﻟﺑﻧد ) (٥ﻣن ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ رﻗم ب م ٦١٠

اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻟﻛﻝ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر واﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻓﻲ  ،١٩٩١ﻗﻳﺎم ﻫذﻩ

١٩٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺗطوﻳر ﺑراﻣﺞ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .وﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ،ﻛﺣد أدﻧﻰ ﺗطوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ،
اﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط.
.٦٤٩

ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﺑﻧد  ١٣ﻣن ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٥/٢اﻟﺻﺎدر ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ

اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﻬدف ﺗوﻓﻳر إرﺷﺎدات ﺣوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ،ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت وﺿﻊ إطﺎرات ﻋﻣﻝ ﻟﻠﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ/اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وﺣﻔظ ﻫذﻩ اﻟﺳﺟﻼت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ٕواﺑﻼغ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ /ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام أو أﻳﺔ ﺳﻠطﺔ أﺧرى ﺑﻬﺎ .وﻳذﻛر اﻟﻣﻧﺷور
أﻳﺿﺎ ﺿرورة ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص.
ً
.٦٥٠

ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﺑﻧد -٤أ ﻣن ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إي  ٢٠٠٩/٨ﻣن ﺟﻣﻳﻊ ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ

وﺟود إﺟراءات وﺗداﺑﻳر ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻣﻧﻊ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،واﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
إﻋﺎدة ﺗرﻛﻳب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﻣﻳﻳز اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ/اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺷﺑوﻫﻳن ٕواﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻬم ووﺿﻊ وﺗطﺑﻳق
اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط وﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻝ ﻣﺧﺗص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة ﺑﻬدف ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت .وﻳوﻓر
ﻳدا ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣوﻝ اﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻧظﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻻﻟﺗزام اﻟﻣطﻠوﺑﻳن.
اﻟﺑﻧد  ٥-١٢ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷور ﻣز ً
.٦٥١

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﺑﻧد ) ،(٨اﻟﻔﻘرة ) (١ﻣن ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم إي ٢٠٠٩/٦

وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ ٕواﺟراءات وﺳﻳﺎﺳﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺣﻳث ﻳﺗﺿﻣن ذﻟك إﺟراءات
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ٕوادارة اﻻﻟﺗزام وﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻝ اﻟﺗزام ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب وﺿﻊ
ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣددة ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻣوظﻔﻳن وﺗدرﻳب اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﺳﺗﻣر.
.٦٥٢

أﻳﺿﺎ ﺿرورة ﻗﻳﺎم ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﻠﺗراﺧﻳص واﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺷرﻛﺎت ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ
ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷور ً

ُﻋﻣﺎن ،واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ،أو اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻓروع أﺟﻧﺑﻳﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط ﻛﻣﺎ ﻳﺟب

أﻳﺿﺎ ﺗﻘدﻳم ﻧﺳﺧﺔ إﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ً
.٦٥٣

ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﺑﻧد ) – (٨اﻟﻔﻘرة  ٧ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷور ﺗدرﻳب اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ،وﻳﺗﺿﻣن

ذﻟك ﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻠواﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
ٍ
وﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ،اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﺷور ﺑواﺳطﺔ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
واﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻛﻝ ذﻟك.
.٦٥٤

ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻗﺎﻣت ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺟﺗﻣﻌت ﻣﻊ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أﺛﻧﺎء اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ

ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻛﺎﻧت أﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣور اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
اﻷوﻟﻳﺔ وﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻋن اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

١٩١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺑدو
وﻛﺄن ﻟدﻳﻬﺎ إﺟراءات داﺧﻠﻳﺔ ﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﻳم ﻫذا اﻷﻣر.
اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣددة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﻌﻳﺎر  -١-١-١٥و(٢-١-١٥
.٦٥٥

اﻟﻣﺎدة ) ،(١٢اﻟﻔﻘرة ) (٩ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺗﺷﺗرط ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻌﻳﻳن

ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ.
.٦٥٦

ﺗﺷﺗرط اﻟﻣﺎدة ) (٤ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻗﻳﺎم ﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻝ اﻟﺗزام ﻳﻛون ﻣﺳؤوﻻً ﻋن،

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻣور أﺧرى ،اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﻟﻺﺑﻼغ ﻋن ﺣﺎﻻت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
]ﻓﻘط[ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﻹﻋداد ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ ،واﺳﺗﻼم اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن،
وﻟﺿﻣﺎن ﻋﻣﻝ ﻧظﺎم اﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون
وﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ.٥٦
.٦٥٧

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٥ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟرؤﺳﺎء وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارات واﻟﻣدﻳرﻳن

واﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟذﻳن ﻳﺷﺗﺑﻬون ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (٣ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ أو ﻷي ﺳﺑب آﺧر ﺑﺈﺑﻼغ
ﻓورا ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗوﺿﻳﺢ أﺳﺑﺎب اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ وﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﺑﻬﺎ .ﻋﻧد اﺳﺗﻼم
ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﺎ ً

اﻟﺗﻘرﻳر ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺷﻛوك ﻣﺑررة أم ﻻ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗوﺟب
ﻓور ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،وذﻟك
ﻋﻠﻳﻪ ،ﻗﺑﻝ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،إﺑﻼغ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ًا
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ.

.٦٥٨

ﻳﺷﺗرط ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم ﺑﻲ دي دي/أم أﻝ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ/أم إي/أن ﺑﻲ أف أي

أس ١٤٢٤/٢٠٠٥/اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎرس  ٢٠٠٥ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر واﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ ُﻋﻣﺎن ﺿرورة ﻗﻳﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺻﺎرم ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺣدد ﻓﻘط ،واﻟﻣﻌﻳن ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ،وﻟﻳس أي ﺷﺧص آﺧر ،ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺣددة واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻪ/ﻟﻬﺎ.
.٦٥٩

ﺗﻣت إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺗﻣﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺷور اﻟﻣذﻛور ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷور رﻗم ﺑﻲ دي دي/أم أﻝ أس/أم إي/أن ﺑﻲ أف أي

أس ١٤٨٠/٢٠٠٧/واﻟذي ﻳﺷﺗرط ﻗﻳﺎم ﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳد اﻟﺻﺎرم واﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت إﺑﻼغ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ووﺣدة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣرﻳﺎت واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻓوري.
ﺣدﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء وأرﻗﺎم اﻟﻬواﺗف واﻟﻔﺎﻛس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام
اﻟﻣ ّ
ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ُ
 ٥٦ﻳﺗم إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻧظر ﻷن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات
ًا
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

١٩٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٦٦٠

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳوﺟب اﻟﻘﺳم )ب( اﻟﺑﻧد ) (Vﻣن ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم ب م  ٦١٠اﻟﺻﺎدر

ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﻳوﻧﻳو  ١٩٩١ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻗﻳﺎم ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺗطوﻳر ﺑراﻣﺞ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
داﺧﻠﻳﺎ ،وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .وﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ،ﻛﺣد أدﻧﻰ ،ﺗطوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط
ً
ﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة.

.٦٦١

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﺷﺗرط اﻟﻔﻘرة ) (٣ﻣن ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم  -ﺑﻲ دي دي/أي أم أﻝ أس/ﺳﻲ

ﺑﻲ/أم إي ٥٩٨٤/٢٠٠٤/ /اﻟﺻﺎدر ﻟﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر  ٢٠٠٤ﺿرورة ﻗﻳﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﻧﻛﻳﺔ
اﻟﻣﻌﻳن ﻛﻣﺳؤوﻝ اﻟﺗزام ،ﻛﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺗﻘﻳد ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺣص اﻟﺧﺑرة واﻟﻣؤﻫﻼت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص
ّ

ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺗﺧوﻳﻠﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻣن أداء واﺟﺑﺎﺗﻪ إﻋﻣﺎﻻً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﻳن ) (٤و) (٥ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻳﺟب أن ﻳﺗﻣﻳز اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺻب ﺑﺎﻷداء اﻟراﺋﻊ واﻟﻧزاﻫﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن

ﻳﻛون ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺗﺎم ﺑطﺑﻳﻌﺔ ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ .وﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺳرﻳﺔ اﻟﻣطﻠوب
ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﺧوﻳﻝ وﻟﻠﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.

.٦٦٢

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﻧص اﻟﺑﻧد ) (٨ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٤٦ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

أﻳﺿﺎ ﺗوﻓﻳر ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت
ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻝ اﻟﺗزام ﻛﻣوظف ﺑدوام ﻛﺎﻣﻝ .ﻛﻣﺎ ﺗم
ً
واﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺿﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة.

.٦٦٣

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ١٤٧ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن

اﻟﺗ ازم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻼﺋﺣﺔ واﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت وأﻳﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت أﺧرى.
.٦٦٤

ﻳوﺟب اﻟﺑﻧد -٥-١٢ق ﻣن ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم إي  ٢٠٠٩/٨ﺿرورة أن ﺗﺣدد اﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ

ِ
ﺑﺷﻛﻝ ٍ◌ ﻣﺳﺗﻘﻝ
وﻧظﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻻﻟﺗزام ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻣن أداء واﺟﺑﺎﺗﻪ
واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻠﻘﺎﻫﺎ .وﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟدﻳﻪ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺟراء
اﻟﻔﺣص وﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻧظﻣﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.٦٦٥

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﺗﺷﻳر اﻟﻣﺎدة ) ،(٨اﻟﻔﻘرة ) (٢ﻣن ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم إي  ٢٠٠٩/٦إﻟﻰ

اﻟﻣﺎدة  ١٥/٥ﻣن ﻣﻧﺷورﻫﺎ رﻗم  ٢٠٠٥/١/٧ﻋن "ﻗﺎﻧون اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎص ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن" اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ٢٠٠٥
واﻟذي ﻳوﺟب ﺗﻌﻳﻳن ﻣدﻳر إدارة ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻧﺎﻓذة ﻛﻣﺳؤوﻝ اﻟﺗزام .وﻳﺟب أن ُﻳﻌﻬد ﻟﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﻌﻳن وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ١٥/٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت" ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ّ
وﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻳﺟوز ﻷي ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﻳن ﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻝ ﻛﺑﻳر ﺧﺎص ﻟﺗداﺑﻳر
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ إذا ﺗطﻠب ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻝ ذﻟك .ﻳﻘوم ﺳﻣﺳﺎر اﻟﺗﺄﻣﻳن
أﻳﺿﺎ ﺑﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻝ ﻛﺑﻳر وﻣﺧﺗص ﻛﻣﺳؤوﻝ اﻟﺗزام .ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺿﻠﻳﻌﺎً ﻓﻲ اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن
ً

١٩٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺟﻬﺔ ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻓرص ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب .وﻳﺟب إﺑﻼغ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﺳم ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام وﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻪ .ﺗذﻛر اﻟﻔﻘرة ) (٣ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﺿرورة ﺗﻔوﻳض
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام وﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻣن أداء واﺟﺑﺎﺗﻪ.
.٦٦٦

ﻛﺎن اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام اﻟذﻳن اﺟﺗﻣﻌوا ﻣﻊ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أﺛﻧﺎء اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻳﺑدون وﻛﺄﻧﻬم ﻟﻳﺳوا ﻋﻠﻰ

دراﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ وﻟﻳﺳوا ﻣؤﻫﻠﻳن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﺷﺎﻏﻠﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب .ﻟﻘد ﺷﻌر ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑوﺟود ﻓﻛرة
ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ أن وﺟود ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ً

اﻟﻣرﺷﺢ ﻟذﻟك اﻟﻣﻧﺻب .ﻛﻣﺎ أن ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻌﻳﻳن ﺧرﻳﺟﻳن ﺟدد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ وﻗﺎﻣت
ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬم ﺗدر ًﻳﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻌد اﻟﺗﻌﻳﻳن .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت

ﺑﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺗزام ﻣؤﻫﻠﻳن ﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑﺧﻠﻔﻳﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺻب ،ﻛﺎﻧت ﺟودة إﺟراءات ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ أﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر وواﺿﺢ ﻣن ﻧظراﺋﻬم.

وظﻳﻔﺔ اﻟﺗدﻗﻳق اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-١٥
.٦٦٧

ﻻ ُﻳ ِﻠزم أي ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑوﺟود

وظﻳﻔﺔ ﺗدﻗﻳق ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣزودة ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻻﻟﺗزام )ﻳﺗﺿﻣن ذﻟك اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﺷواﺋﻲ( ﺑﻬذﻩ اﻹﺟراءات واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت
واﻟﺿواﺑط.
.٦٦٨

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗم إﺻدار أﻳﺔ ﻻﺋﺣﺔ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺄﺳﻳس وظﻳﻔﺔ ﺗدﻗﻳق أو اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ .ﻗﺎم
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر  ٢٠٠١ﺑﺈﺻدار وﺛﻳﻘﺔ إرﺷﺎدات ﺑﺎزﻝ ﺗﺣت ﻋﻧوان "اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك وﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻗﻘﻳن" واﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻓﻲ أﻏﺳطس  .٢٠٠١ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗم ﺗوﻓﻳر أﻳﺔ
إرﺷﺎدات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ.
.٦٦٩

ﻧﻣوذﺟﻳﺎ ﻛدﻟﻳﻝ
داﺧﻠﻳﺎ
ﺎﻣﺎ
ً
ً
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻗدم ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  ٢٠٠٥/٢ﻧظ ً

إرﺷﺎدي ﻟﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت .ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش واﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ ،ﺣﻳث ﻳذﻛر ﺿرورة ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣوظﻔﻳن
أﻳﺿﺎ ﺗوظﻳف أﺳﺎﻟﻳب ﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻔﺣص اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ .وﻳﺟب
ﺑدوام ﻛﺎﻣﻝ وﻋدم إﻟزاﻣﻬم ﺑﺗﻧﻔﻳذ أﻳﺔ أﻧﺷطﺔ ﻣرﺧﺻﺔ .ﻳﺟب ً
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ دوري .وﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻓرﻳق اﻟﺗﻔﺗﻳش/اﻟﺗدﻗﻳق ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة )إﺟراء
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧوﻋﺔ/اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ
ُﻣﻔﺿﻝ( أو إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ .ﻻ ﻳﻣﻛن اﻹﻗرار ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺷور رﻗم  ٢٠٠٥/٢ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺛﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻷﺧرى

ﻟﻧﻘص اﻹﻟزام اﻟﻣﺑﺎﺷر ،وﻟﻛﻧﻪ ﻳﻣﺛﻝ ﻓﻘط إرﺷﺎدات ﻏﻳر ﻣﻠزﻣﺔ.
.٦٧٠

ﻳذﻛر ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم إي  ٢٠٠٩/٨اﻟﺻﺎدر ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺿﻣن اﻟﻘﺳم

) ١٢اﻟﺑﻧد  (٥ﺿرورة اﺣﺗواء اﻷﻧظﻣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

١٩٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺗﻧﺳﻳق ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﺻﻼﺣﻳﺎت وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣدﻗق اﻟداﺧﻠﻲ
وﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام.
.٦٧١

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻳذﻛر ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷور ﺿﻣن اﻟﻘﺳم ) ١٢اﻟﺑﻧد اﻟﻔرﻋﻲ (٤-٣أن واﺟﺑﺎت ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺗﺷﻣﻝ

أﻳﺿﺎ ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم ﻟﺿﻣﺎن ﻗﻳﺎم اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﻔﺣص أﻧظﻣﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
ً

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻗﺗراح أﻳﺔ ﺗداﺑﻳر أﺧرى أو اﻟﺗﺣدﻳث أو اﻟﺗطوﻳر ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﻳق ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ.
ﻳؤدي ﻫذا اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﺧﻳر إﻟﻰ ﺣدوث ﻧوع ﻣن اﻟﻐﻣوض ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أدوار ﻛﻝ ﻣن وظﻳﻔﺗﻲ اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ وﻣﺳؤوﻝ
ﻧظﺎﻣﺎ ﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﺧﺗﺑﺎر ﻧظﺎم
اﻻﻟﺗزام .ﻓﻠﻳس ﻣن اﻟواﺿﺢ ﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﻟﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام أن ﻳﺿﻊ
ً

اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻲ .وﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟظروف ،ﺳﻳﻘﻊ اﻟﻣدﻗق اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ،وﻫذا ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر
اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﺳﺗﻘﻼﻝ ﻛﻠﺗﺎ اﻟوظﻳﻔﺗﻳن .ﻛﻣﺎ ﻳؤدي ذﻟك إﻟﻰ وﺟود ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟذي ﻳﻧص ﻋﻠﻰ

ﺿرورة "وﺟود وظﻳﻔﺔ ﺗدﻗﻳق ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣزودة ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣدى اﻻﻟﺗزام )ﻳﺗﺿﻣن ذﻟك اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﺷواﺋﻲ( ﺑﻬذﻩ
اﻹﺟراءات واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺿواﺑط".
.٦٧٢

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻌﻣﻳم ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق اﻟﻣﺎﻝ  ٢٠٠٥/Ι/ ٧ﺑﻌﻧوان "ﻗﺎﻧون

ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳن ،وﻳذﻛر ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١٢/٥أﻧﻪ "ﻳﺟب
اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎص ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن" اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ّ ٢٠٠٥
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﻌﻳﻳن ﻣدﻗق داﺧﻠﻲ ﻣؤﻫﻝ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﻼزم وﻣدﻳر ذي ﺧﺑرة ﺑدوام ﻛﺎﻣﻝ أو ﺷرﻛﺔ ﻣرﺧﺻﺔ ﻣن اﻟﻣدﻗﻘﻳن

اﻟذﻳن ﻻ ﻳﻣﺛﻠون اﻟﻣدﻗﻘون اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳون )اﻟﺧﺎرﺟﻳون( ﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن .ﻳﺟب أن ﺗﻛون وظﺎﺋف وواﺟﺑﺎت اﻟﻣدﻗق اﻟداﺧﻠﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻣﺎ ﻳرد ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق ) ."(١ﻟم ﺗُﺷر اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق  ١إﻟﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،إﻻ أن اﻟﻣﻠﺣق ﻳذﻛر أن ﺗﻠك اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﺗﺗﺿﻣن "ﻣراﺟﻌﺔ و/أو ﻓﺣص اﻹﺟراءات
واﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم وﺿﻌﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑـ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺎدة (١١) ٥
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎص ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن وﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﺗم
ﺗﺣدﻳدﻫﺎ".
.٦٧٣

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٨اﻟﻔﻘرة ) (٤ﻣن اﻟﻣﻧﺷور رﻗم إي ٢٠٠٩/٦اﻟﺻﺎدر ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻟﻣدﻗق

ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر ،ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗداﺑﻳر
اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺟﻬﺔ ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق،
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﻳق.
.٦٧٤

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺗواﻓر اﻟدﻋم ﻣن ِﻗﺑﻝ إطﺎر ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻗوي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ،ﻛﺎن ﻳﺑدو أن اﻟﺑﻧوك ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻘدﻣﺔ

ٍ
ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻷﺧرى ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑوﺟود وظﺎﺋف ﺗدﻗﻳق داﺧﻠﻲ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻬﺎ .وﻣن اﻟواﺿﺢ
ﺗﻧظﻳﻣﺎ وﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن .وﻗد أﻛد اﻟﻣدﻗﻘون اﻟداﺧﻠﻳون ﺑﻣﻌظم
أن اﻟﺑﻧوك ﺑﻬﺎ وظﺎﺋف ﺗدﻗﻳق داﺧﻠﻲ أﻛﺛر
ً

اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﺷواﺋﻲ ،ﻛﻣﺎ أﻛدوا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﻣن ﺑﻳن ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬم .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻛﺎن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑوﺟود وظﻳﻔﺔ ﺗدﻗﻳق ﺷﺎﻣﻠﺔ

١٩٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

أﻗﻝ ﺑﻛﺛﻳر .وﻗد أﻗرت ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻌدم وﺟود ﻣدﻗﻘﻳن داﺧﻠﻳﻳن ﺑﻬﺎ
أﺛﻧﺎء اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن وظﺎﺋف اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﻌدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى.

ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-١٥
.٦٧٥

ﺗوﺟب اﻟﻣﺎدة ) ،(١٢اﻟﻔﻘرة ) (٩ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم

داﺧﻠﻳﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات
ﺑﺗطوﻳر أﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺷرﻳطﺔ أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ
ً

وأﻧظﻣﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻻﻟﺗزام ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدرﻳب وﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر
واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺑوﺿﻌﻬﺎ.
.٦٧٦

ﺗﺳرد اﻟﻣﺎدة ) (٨ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣﺗوى ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون.

.٦٧٧

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٤٧ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم ) (٢٠٠٩/١ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص  -ﻣن ﺑﻳن أﻣور
اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ واﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت وأﻳﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت أﺧرى
أﺧرى – ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﻓﻳر دورات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻋن ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ واﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ،وﻛذﻟك
ﻟﺿﻣﺎن إﺧطﺎرﻫم ﺑﺄﻳﺔ ﺗطورات ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ.
.٦٧٨

ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻳوﺟب اﻟﻘﺳم ) (١-٥-١٢ﻣن اﻟﻣﻧﺷور رﻗم إي  ٢٠٠٩/٨اﻟﺧﺎص ﺑﻘﺎﻧون ﺳوق رأس اﻷﻣواﻝ

ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎن ﻗﻳﺎم أﻧظﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻻﻟﺗزام واﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺗوﻋﻳﺔ وﺗدرﻳب
وﺧطط ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ .وﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑراﻣﺞ طرق ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻛﻳﻔﻳﺔ ﻛﺷﻔﻬﺎ واﻹﺑﻼغ ﻋﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬم .ﻳﺟب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺳﺟﻼت ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺑﺣﻳث ﺗﺗﺿﻣن
أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺗدرﺑﻳن وﻣؤﻫﻼﺗﻬم واﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺟراء اﻟﺗدرﻳب ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو ﺑﺎﻟﺧﺎرج.
.٦٧٩

ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺳم ) ،(-١-i-٥-١٢ﻳﺷﻳر اﻟﺗﻌﻣﻳم أﻳﺿﺎً إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺷرﻛﺔ ﻣرﺧﺻﺔ إﻋطﺎء ﺗدرﻳب

ﻟﻣوظﻔﻳﻬﺎ ووﻛﻼﺋﻬﺎ ﺣوﻝ طﺑﻳﻌﺔ وﻋﻣﻠﻳﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وﻳﺗﺿﻣن ذﻟك أﺳﺎﻟﻳب ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻷﺳﺎﻟﻳب واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺗطورات اﻟﺟدﻳدة وﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ واﻟﻠواﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات
ٍ
وﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ،اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺗم وﺿﻌﻬﺎ،
اﻟواﺟﺑﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫوﻳﺔ وﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام .ﻳﺟب
أﻳﺿﺎ أن ﺗﺣﺗوي ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ ﺷرح ﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ واﻟﺗﺣﻘق واﻻﺣﺗﻔﺎظ
ً
ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ٕواﺑﻼغ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.

١٩٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٦٨٠

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ،ﻳوﺿﺢ ﻧﻔس اﻟﻘﺳم ﻣن ﻣﻧﺷور ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم إي

٢٠٠٩/٨ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗوﻓﻳرﻫﺎ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ واﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻌﻣق واﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ اﻟذي ﺳﻳﺗم ﺗوﻓﻳرﻩ ﻟﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام.
أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ واﻟﻣدﻳرﻳن واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗدرﻳب ّ
.٦٨١

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٨اﻟﻔﻘرة ) (٧اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷور رﻗم )إي  (٢٠٠٩/٦ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب

ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻣوظﻔﻲ ووﻛﻼء ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن .ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧﺷور ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗدرﻳب ﻣﺣددة ﺗﺧص ﻣوظﻔو
اﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ واﻟﻣﺷرﻓﻳن واﻟﻣدﻳرﻳن واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻛﺑﺎر اﻟﻣدﻳرﻳن وﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷور.
.٦٨٢

وﻗد ﺗﺑﻳن أن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﻟﺗدرﻳب اﻟﻣوظﻔﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت زﻳﺎرﺗﻬﺎ ﻣن ِﻗﺑﻝ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم .ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻳن أن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب ﺗﻘﺗﺻر ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﻳب
اﻟداﺧﻠﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﻣن ِﻗﺑﻝ ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ أو ﻋن طرﻳق اﻟﺗدرﻳب ﻣن ﺧﻼﻝ
ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟداﺧﻠﻳﺔُ .ﻳذﻛر أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺑﻧك واﺣد ﻓﻘط ﻗﺎم ﺑﺈرﺳﺎﻝ ﻣوظﻔﻳﻪ إﻟﻰ دورات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج .وﻳﺑدو أن

ﻣﻌدا ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗدرﺑﻳن .وذﻛر ﻣﻣﺛﻠو ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺎدة اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟم ﻳﻛن
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎ أو ً
ً

ﻣوظﻔﻳﻬم ﻗد ﺗﻠﻘوا ﺗدر ًﻳﺑﺎ ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﺗوﻓﻳر ﻋدد ﻣن اﻟﻧدوات/ورش اﻟﻌﻣﻝ ﺗﺣت إﺷراف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗوﺿﺢ
ﺟﻬدا ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗوﻓﻳرﻫﺎ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻔﺣص أن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗﺑذﻝ ً
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﺑدا أﻧﻬﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟذﻳن ﺗم ﺗدرﻳﺑﻬم أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗرﻛﻳز
ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﺗوﻓر ﻧﻔﺳﻪ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛﺷف ﻫذﻩ اﻟﻔﺣوﺻﺎت ﻟﺑﻌض اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ،إﻻ أﻧﻪ ﻟم
ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،واﻟذي ﺑدورﻩ أدى إﻟﻰ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﻣوﺿﺣﺔ أﻋﻼﻩ.

إﺟراءات اﻟﻔﺣص )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٤-١٥
.٦٨٣

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺑﻧوك ،ﻛﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻣﻧﺷور رﻗم ﺑﻲ دي دي/أي أم أﻝ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ/أم إي/

 ٥٩٨٤/٢٠٠٤/اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺑﻧك ﻋﻣﺎن اﻟﻣرﻛزي ﻟﻛﻝ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣدد وﺿﻊ
إﻟزاﻣﺎت ﺑﺷﺄن إﺟراءات اﻟﻔﺣصٕ ،وان ﻛﺎﻧت ﺗﺧص ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﻓﻘط .ﻳﻧص اﻟﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ إﻟزام ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻐطﺎة ﺑﺿرورة اﻟﺗﻘﻳد ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺣص اﻟﺧﺑرة واﻟﻣؤﻫﻼت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص
اﻟﻣﻌﻳن ﻛﻣﺳؤوﻝ اﻟﺗزام .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺗﺧوﻳﻠﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻣن أداء واﺟﺑﺎﺗﻪ إﻋﻣﺎﻻً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﻳن
ّ
) (٤و) (٥ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻳﺟب أن ﻳﺗﻣﻳز اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺻب ﺑﺎﻷداء اﻟراﺋﻊ واﻟﻧزاﻫﺔ

واﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺗﺎم ﺑطﺑﻳﻌﺔ ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ .وﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ وﻋﻲ
ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺳرﻳﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﺧوﻳﻝ وﻟﻠﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.

١٩٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٦٨٤

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳوﺟد اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٧٧ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك وﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك

اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم ﺑﻲ أم  ٦٥٢ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ١٩إﺑرﻳﻝ  ١٩٩٢وﻣﻧﺷور رﻗم ﺑﻲ أم  ٩٥٤ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٥ﻣﺎﻳو  ٢٠٠٣واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻝ
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص أﻋﺿﺎء اﻹدارة
اﻟﻌﻠﻳﺎ.
.٦٨٥

ﺗﻧطﺑق اﻟﻣﻧﺎﺷﻳر اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﻫﻼت وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن وﻻ ﺗﻧطﺑق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ .ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،اﻫﺗم اﻟﺑﻧك

اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑوﺿﻊ اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗ ازم واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم وﺿﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﻟﻠﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ.
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ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳذﻛر اﻟﻘﺳم ) -٤و( ﻣن اﻟﻣﻧﺷور رﻗم )(E/8/2009

ﺟدا ﻏﻳر ﻣﻔﺻﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻺﻟزام ﺑﺄﺧذ اﻟﺗداﺑﻳر ٕواﺟراءات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﺧﺎص ﺑﻘﺎﻧون ﺳوق رأس اﻷﻣواﻝ ﻣﺗطﻠﺑ ًﺎ
اً
ﻣﺧﺗﺻر ً

ﻟﻣﻧﻊ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن  -ﻣن ﺑﻳن أﻣور أﺧرى  -وﺿﻊ إﺟراءات ﻓﺣص ﻋﻧد ﺗوظﻳف اﻟﻣوظﻔﻳن
وﺗرﺗﻳب ﺗدرﻳب ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣوظﻔﻳن واﻟﻣﺳؤوﻟﻳن.
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ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ،ﻳﻧص اﻟﻘﺳم ) (٨اﻟﻔﻘرة ) (٦ﻣن اﻟﻣﻧﺷور رﻗم )إي  (٢٠٠٩/٦اﻟﺧﺎص ﺑﻘﺎﻧون ﺳوق

رأس اﻷﻣواﻝ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن إرﺳﺎء إﺟراءات ﻓﺣص ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻘدرة واﻟﻧزاﻫﺔ ﻋﻧد ﺗﻌﻳﻳن
اﻟﻣوظﻔﻳن .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻷﺳﺎﺳﻳﻳن داﺧﻝ ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﺗﺣدﻳد ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔﻳن.
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ﻳﺑدو أن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺣص اﻟﻣوظﻔﻳن ﻏﻳر ﻣﺗﺳﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻣﺎ .ﻓﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ

ﺗﺑدو ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳن ،ﻓﺈن ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗُﻠزم ﺗﻘدﻳم
اﻟﻣرﺷﺢ ﻟﻠﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ُﻳﻠزم اﻟﺑﻌض ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ .ذﻛرت إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن طﻠب اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣن
اﻟﻣرﺷﺣﻳن ﻫو ﻣﺗطﻠب ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد ﻣرﺟﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور ،واﻟذي ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ
ﻓﻘط ﻣﻊ اﻟﺣوادث اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  ٣٢و ،٤٠اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﺑﻌد ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣوظف .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺎدة
 ١٨ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻠزم اﻟﻣوظف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑدﺧوﻝ اﻟﺑﻼد ﺑﺷﻛﻝ ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳن اﻷﺟﺎﻧب .وﺑدت
ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺟراء اﻟﻔﺣص ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻓﻲ أﺿﻳق اﻟﺣدود ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ.
ﻛﻣﺎ ذﻛرت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﻓﺣص اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣرﺟﻌﻳن ﻳوﻓرﻫﻣﺎ ﻣﻘدم اﻟطﻠب.
ﻋﻧﺻر إﺿﺎﻓﻲ-اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٥-١٥
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ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺗدﻋم اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد .ﺣﻳث ﺗوﺟب

اﻟﻣﺎدة ) ،(١٢اﻟﻔﻘرة ) (٩ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗطوﻳر أﻧظﻣﺔ

١٩٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺷرﻳطﺔ أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ  -ﻣن ﺑﻳن أﻣور أﺧرى  -ﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺑوﺿﻌﻬﺎ .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة
) (٥اﻟﻔﻘرة )د( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺄﺛﻳر اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻧد أداﺋﻪ ﻟواﺟﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون أو ﻫذﻩ
اﻟﻼﺋﺣﺔ.
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ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺗوﺟب اﻟﻣﺎدة  ١٤٦ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق

رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻐطﺎة ﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻝ اﻟﺗزام ﻛﻣوظف ﺑدوام ﻛﺎﻣﻝ ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود واﻟﺷروط:
 ﺗؤوﻝ ﺳﻠطﺔ ﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ٕواﻧﻬﺎء ﻣﻬﻣﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة .ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﻣن ﻣﺳؤوﻟﻲ
اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ.
 ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋدم أداء ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام أﻳﺔ واﺟﺑﺎت ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻪ ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ أو ﺗدﻗﻳﻘﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺗﺻرف ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ
ﻋن اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.
 ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻟﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺣق ﻣطﻠق ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﺳﺟﻼت.
دوﻟﻳﺎ.
 ﻳﺟب أن ﻳﺗﺻرف ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ً

 ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺑﻠﻎ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪ ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳوﻓر ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻟﺟﻧﺔ
اﻟﺗدﻗﻳق.
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ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٨اﻟﻔﻘرة ) (٣ﻣن اﻟﻣﻧﺷور رﻗم إي  ٢٠٠٩/٦اﻟﺧﺎص ﺑﻘﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺗﺧوﻳﻝ

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻣن أداء واﺟﺑﺎﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺳﻧوﻳﺔ
أﻳﺿﺎ .ﻟم ﻳﺗم وﺿﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺣددة ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﻬذا اﻟﺻدد ،ﻟﻛن ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻲ
إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ً
ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﻬﺎ ،ﻛﺎﻧت وظﻳﻔﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻟﺗزام رﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﻳر إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﻳق أو ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٢
ﺗطﺑﻳق ﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻔروع اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر  ١-٢٢و-١-٢٢
 -١و(٢-١-٢٢
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ﺗوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (٧-١٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ "اﻟﺗﺣﻘق ﻣن

ﻣدى اﻟﺗزام ﻓروﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب" .ﻳﻧطﺑق ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻓروع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
أﻳﺿﺎ .ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺟﺎء اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓﻲ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻓﻘط وﻻ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ً
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻼﻗﺗراب ﻣن اﻟﻣﺗطﻠب ،ﺑﺷروط ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻳر واﺿﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ،ﺣﻳث إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣدد ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت

اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣذﻛورة ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻣن ِﻗﺑﻝ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن أو اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻻﻟﺗزام ﻻ ُﻳ ِﻠزم ﻓروع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
١٩٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

أﻳﺿﺎ وﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺿﻣﺎن ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ً

اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﻟواﺋﺢ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ( .ﻛﻣﺎ ﻟم ﻳﺗم ﺗﻧﺎوﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٢٢ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﺣﻳث ﻟم ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أي ﻣﺗطﻠب ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺻﻳﺔ .٢٢
.٦٩٣

ﻳوﺟب ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم ﺑﻲ أم  ٦١٠اﻟﺻﺎدر ﻟﻛﻝ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ وﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻹﻳﺟﺎر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (٢اﻟﻘﺳم )ج( ﻟﺿﻣﺎن
ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷور ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻸﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ،ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ

اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺎت أو ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ٍ
ﻛﺎف ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣوﻝ

ﻳدا ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻐطﺎة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣظر اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ
ﺑﻬﺎ .ﻳﺿﻊ اﻟﻣﻧﺷور ﻣز ً
]ﻋﻣﺎن[ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌدم ﻗدرﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻧﻔﻳذ ،ﻓﻳﺟب إﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ُ
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺎت .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺟﻣﻝ اﻟﻔﻘرة ﻻ ﺗﻘدم إﺷﺎرةً واﺿﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻘد أوﺿﺣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أن ﻛﻠﻣﺔ "ﺗوﺻﻳﺎت" ﺗﺷﻳر ﺻراﺣﺔً إﻟﻰ اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
.٦٩٤

ﻻ ﺗﻧطﺑق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌﻣﻳم رﻗم ﺑﻲ أم  ٦١٠اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺑﻧك ﻋﻣﺎن اﻟﻣرﻛزي إﻻ ﻋﻠﻰ

ٍ
ﺑﺻﻔﺔ ﺟزﺋﻳﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﺎﻳﻳر
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻳﻪ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﻣﻝ ﺳوى اﺷﺗراطﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻓﻳﺔً ﺑﺣﻳث ﺗﻛﻔﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٢٢اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم ﻣن
اﻟدوﻝ إﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﺷﺗراطﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻷم وﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ذﻟك ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺎ
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﻗواﻧﻳن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ( .ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ
اﻟﻛﺑرى" ﻣﺻطﻠﺢ ُﻣﻘﻳد وﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر .ﻛﻣﺎ

أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻣﺗواﻓﻘًﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ رﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﻳر إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ

)ﻋﻣﺎن( ،إذ ﻳﺗﻌذر ﻋﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗطﺑﻳق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ إذا ﻟم ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗطﺑﻳق
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ُ

اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم )ﺗداﺑﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر( .ﻛﻣﺎ أن
اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﺷﺗراطﺎت
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻷم واﻟدوﻝ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ.

.٦٩٥

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺗذﻛر اﻟﻔﻘرة  ٢-١١ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم رﻗم  :إي  ٢٠٠٩/٨اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ أﻧﻪ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام ﻓروﻋﻬﺎ ووﻛﻼءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ وﺣﺳب اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ٍ
اﻫﺗﻣﺎم
ﻣﺣﻠﻳﺎ )ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ( .ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم إﻳﻼء
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ
ً

٢٠٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺧﺎص ﺑﻬذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔروع واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ٍ
دوﻝ ﻻ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
أو ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ،وﺣﻳث ﻻ ﻳﺗواﻓق اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﻲ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻔروع واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗطﺑﻳق أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻘواﻧﻳن
ﻣﺣﻠﻳﺎ )ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ( .ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻘر ٍ
ﻳر إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ
ً
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻌذر ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻔروع أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗطﺑﻳق اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب،

ﻣﺣﻠﻳﺎ ﺗﺣظر ذﻟك اﻷﻣر )ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ( .ﻳﺣدد اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻟﺻﺎدر ﻋن
وذﻟك ﻷن اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ً
اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ رﻗم  :إي  ٢٠٠٩/٨اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔًﺎ ﻟﻠﻔروع اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ووﻛﻼء ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻘط

دون ﺗﺣدﻳد ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.
.٦٩٦

ﻟم ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ  .٢٢ﻫذا وﻣن اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن

اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أوﺿﺣت ﻋدم وﺟود ﻓروع ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺧﺎرج ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب اﻟﺗﻧوﻳﻪ
أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺣظر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﺗﺢ ﻓروٍع ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى ﻓرﻳق
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد
ً

اﻟﺗﻘﻳﻳم.
.٦٩٧

َﺑﻳن اﻟﻠﻘﺎء اﻟذي ﺗم ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋدم ﻋﻠم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳوى ٍ
ﺑﻘدر ﺿﺋﻳﻝ ﺑﻣﻌظم

اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  .٢٢ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟدوﻟﺗﻳن اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ واﻷم ﻋﻠﻰ ٍ
ﺣد ﺳواء ،ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺷرات واﺿﺣﺔً ﻓﻲ ﻗﻳﺎم ﻛﻝ و ٍ
اﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻘواﻧﻳن
واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑدﻻً ﻣن ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻷﻋﻠﻰ .ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﻋﻠم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻠﻘﻳﻬﺎ إرﺷﺎدات ﻓﻲ
ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻹﺷراﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ .وﻟم ﻳﻛن ﺳوى اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ٍ
ﻋﻠم ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻوص

ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٢٢ﺳواء أﻛﺎن ﻳﺳﺗﻧد ﻫذا إﻟﻰ ﻋﻠم ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ أم ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗُﻌد ﻓرًﻋﺎ أو ﺷرﻛﺔً ﺗﺎﺑﻌﺔً ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻗوﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣن
ﻣﻧطﻠق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ و/أو اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻘوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻷم.

ﻋﻧﺻر إﺿﺎﻓﻲ -ﺗواﻓق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-٢٢
.٦٩٨

ﻟم ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد أي ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣت إﺷراف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ

ﻣن أﺟﻝ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﻊ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم أﻏﻠﺑﻳﺔ أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم.
.٦٩٩

ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻗﺎدرةً ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻷم أﻏﻠﺑﻳﺔ أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،وﻳرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻗﻳود اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ أو

٢٠١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟدوﻟﺔ اﻷم أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﻳﻠزﻣﻬﺎ /ﺗﻌذر ﻋﻠﻳﻬﺎ إﺟراء ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟدﻳﻬﺎ .وﻳﺄﺗﻲ ذﻟك
ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ أظﻬرﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻗد ٍرة ﻣﺣدودة ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻹﺟراءات )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﻟدﻳﻬﺎ(.

 ٢-٨-٣اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٥



ﻳﻠﺗزم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺗوﺟﻳﻪ اﻟﺗزاﻣﺎت واﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳق إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت
إﺷراﻓﻪ ،وذﻟك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺷﺎء وظﻳﻔﺔ ﺗدﻗﻳق واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻓﺣص ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ،ﺑﺣﻳث ﻻ
ﺗﻛون ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻳﻬم ،ﺑﻝ ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام .ﻛﻣﺎ ﻳﻠﺗزم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺗﺣدﻳد
ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻓﺣص ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﻳن ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ واﻟﺗﻣوﻳﻝ.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑذﻝ ﻣز ٍﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻓﻲ إﺻدار اﻹرﺷﺎدات وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ
وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت داﺧﻠﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻌﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻹﺟراءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗﻘدﻳم إرﺷﺎدات ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺣوﻝ اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﻣﺳؤوﻝ
اﻻﻟﺗزام )ﻣﺛﻝ ﺗﺣدﻳد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻼزﻣﺔ(.



ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑذﻝ ﻣز ٍﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﻠﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء وظﻳﻔﺔ ﺗدﻗﻳق داﺧﻠﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻘدم ﻟﻣوظﻔﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺧﺻﻳﺻﻬﺎ ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣوظﻔﻳﻬﺎ .ﻗد ﻳﻘوم ﺧﺑراء اﻟﺗدرﻳب اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن اﻟﻘﺎدﻣﻳن ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ أو ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ( ﺑزﻳﺎدة ﺟودة اﻹﺟراءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﻬﺎت اﻹﺷراﻓﻳﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.



ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗوﻓﻳر اﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻔﺣص اﻟﻣوظﻔﻳن ﻋن طرﻳق
ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﻳﺔ )ﻣﺛﻝ اﺳﺗﺧدام وﺳﻳﻠﺔ ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗزﻛﻳﺔ وﺳؤاﻝ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن ﻋﻧﻬم وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ
اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ(.

٢٠٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٢



ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٢٢اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت
ﻳﺟب أن ﺗﺣدد اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗزاﻣﺎت واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗواﻓق ً

اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ )أي ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم رﻗم ﺑﻲ أم  ٦١٠وﺗﺣدﻳد
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺄﺳﻠوب ﻳﺗﻔق ﺑﺻورة أﻛﺛر ﻣﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺔ .(٢٢


ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺗﺣدد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ /ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ .٢٢



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ .٢٢



ﺗﺎﻣﺎ
ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﻳﻌﺎب ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ
ً
اﺳﺗﻳﻌﺎﺑﺎ ً

اﻟﻛﺗﻳﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٕ ٢٢وادراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎتّ /

 ٣-٨-٣اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن  ١٥و٢٢
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٥

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام


ﻟم ﻳﺗم إﺻدار أي اﻟﺗزاﻣﺎت واﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳق ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺷﺎء وظﻳﻔﺔ ﺗدﻗﻳق أو اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ

ﻛﺑﻳر

ﻫذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ.


اﻗﺗﺻر ﻓﺣص اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟذي اﻗﺗﺿﺎﻩ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻣﺳؤوﻟﻲ
ﻷي ﻣن ﺷرﻛﺎت
اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ،ﻛﻣﺎ أن ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻓﺣص اﻟﻣوظﻔﻳن ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗوﻓرة ٍ
اﻟﺻراﻓﺔ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ.



ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

o

ﺟودة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

o

ﻣؤﻫﻼت ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام.

o

وظﻳﻔﺔ اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ.

o

ﺟودة ﻣﺳﺗوى اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

o

ﻓﺣص اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﻳﺔ.

٢٠٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٢

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام


ﻟم ﺗﺧﺿﻊ ﺳوى اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم ﺑﻲ أم
ٍ
ﺑﺻﻔﺔ ﺟزﺋﻳﺔ ،ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٢٢اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك
٦١٠
وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ.



ﺑﺄي ﻣن اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ
ﻟم ﻳﺷﺗﻣﻝ اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ٍ
.٢٢



اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷدﻧﻰ اﻟﺗزٍام ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ .٢٢



أظﻬرت ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ .٢٢

٩-٣

اﻟﺑﻧوك اﻟﺻورﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (١٨

 ١-٩-٣اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
ﺣظر إﻧﺷﺎء ﺑﻧوك ﺻورﻳﺔ ،اﻟﻣﻌﻳﺎر ١-١٨
.٧٠٠

ﻻ ﻳﺳﻣﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺑﻧوك ﺻورﻳﺔ داﺧﻝ ُﻋﻣﺎن .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود ﺣظر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ

إﻧﺷﺎء ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﻓﺈن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻧﺷﺎء ﺑﻧك ﺻوري ﻣﺣظرة ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺻدار اﻟﺗراﺧﻳص اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ اﻟﻣﺣددة
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ )اﻟﻣﺎدة  .(٥٢ﻳﺟب ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص ﻳرﻏب ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺑﻧك ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن أن ﻳﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻣرﻓﻘًﺎ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن

ﻣواد ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﺑﺎﻟطﻠب ﺑﻧك أﺟﻧﺑﻲ ،ﻳﺟب ﺗﻘدﻳم دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ

ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ أو ﻳﻘﻊ ﻣرﻛزﻩ )اﻟﻣﺎدة  .(٥٣وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظر ﻓﻲ
اﻟطﻠب وﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة .(٥٤

ﺣظر اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺻورﻳﺔ ،اﻟﻣﻌﻳﺎر ٢-١٨
.٧٠١

ٍ
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻳﻛون
ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻟﻧظراﺋﻬم ﺗواﺟد ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻝ ﺣﻳث ﻫم ﻣﺳﺟﻠون وﻳﺧﺿﻌون ﻟﻠﺗﻧظﻳم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻝ )اﻟﻣﺎدة  ،١٢اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرﻋﻳﺔ .(١
.٧٠٢

ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ )ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲ

ﺑﻲ/أم إي/أن ﺑﻲ أف ﺳﻲ (٧٤٤٩/٢٠٠٩/ﻣن أﻧﻪ ﻳﺗوﺟب "ﻋدم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻورﻳﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ
ﺗﺣت ﻣﺑدأ ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻏﻳر اﻟﻛﺎﻓﻲ" .ﻛﻣﺎ ﻧوﻩ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟن ﻳﺗم اﻋﺗﻣﺎد أي ٍ
ﺑﻧك ﺻوري ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ أراﺿﻲ
ّ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو أﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد أي ٍ
ﺑﻧك ﺻوري ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛرﺗﻪ اﻟﺑﻧوك ﻋن ﺿرورة

٢٠٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﺗﺿﻣن اﻟﺗﺄﻛﻳد ﺣوﻝ ﻋدم اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻊ أﺣد
اﻟﺑﻧوك اﻟﺻورﻳﺔ وذﻟك ﻗﺑﻝ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣراﺳﻠﺔ.

طﻠب اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ  -ﺣظر اﻟﺑﻧوك اﻟﺻورﻳﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ،اﻟﻣﻌﻳﺎر ٣-١٨
ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ إﺣدى اﻟدوﻝ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﻠزﻣﺔ
ً

.٧٠٣

اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺻورﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ .ﻳرﻛز اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ) ﺑﻲ أم (٩٢١
ﺧﺎﺻﺎ ﻣن ﺟواﻧب إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ
ﺟﺎﻧﺑﺎ
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ً
ً

ﻣن وﺛﻳﻘﺔ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻳﻝ .ﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺗﺣﻘق اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﻟدﻳﻬﺎ
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣراﺳﻠﺔ ﻣن ﻋواﻣﻝ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب اﻟﻣراﺳﻠﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن

ﺧﺿوع اﻟﺑﻧك اﻟﻣراﺳﻝ اﻷﺻﻳﻝ ﻟﻺﺷراف ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ووﻓق ﺳﻳﺎﺳﻳﺎت اﻋرف ﻋﻣﻳﻠك .ﻛﻣﺎ ﻳوﺻﻲ اﻟﺑﻧك
ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك.
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﻳﻳم ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺗواة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ وﺗﺣﺳﻳن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻋرف ﻋﻣﻳﻠك ً
وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻼ ﻳﻌﺗﺑر ﻟﻠﺗﻌﻣﻳم اﻟﻣذﻛور ﻗوة ﻧﻔﺎذ ﻓﻌﻠﻳﺔ ،وذﻟك ﻟﻌدم إرﻓﺎﻗﻪ ﺳوى وﺛﻳﻘﺔ إرﺷﺎدات واﺣدة ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﺑﻧوك ،وﻫﻲ اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر .٢٠٠١
ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ اﻟذي ﻳﺣظر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣراﺳﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺻورﻳﺔ ،وﻣﻊ

.٧٠٤

ذﻟك ﻓﻛﺎن ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻣن اﻟوﺻوﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧوك اﻟﺻورﻳﺔ.

 ٢-٩-٣اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
ﻛﺎن ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎت أن ﺗﻘوم ﺑزﻳﺎدة اﻟوﻋﻲ ﺣوﻝ اﻟوﺻوﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣراﺳﻠﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧوك



اﻟﺻورﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻠزم اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺟﻬﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ أن ﻳﺗم
اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧوك اﻟﺻورﻳﺔ.

 ٣-٩-٣اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٨
درﺟﺔ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻــــــــﻳﺔ
١٨

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ
ﺣد ﻛﺑﻳر

ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ﻛﺎف ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻣراﺳﻝ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ أن ﻳﺗم
اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧوك اﻟﺻورﻳﺔ.

٢٠٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗﻧظﻳم واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹرﺷﺎدات واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت
١٠-٣

ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف  -أدوار ووظﺎﺋف وﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﻬﻳﺋﺔ ذاﺗﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳم )وﻣﻧﻬﺎ ﺳﻠطﺔ

ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت( )اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٢٣و ٢٩و ١٧و(٢٥
 -١-١٠-٣اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ
.٧٠٥

ﻳﻌد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻋدد ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .ﺗﺄﺳس اﻟﺑﻧك

دﻋﻣﺎ
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻌﺎم  ،١٩٧٤وذﻟك ﺑﻬدف ﺗطوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ٕوادارﺗﻬﺎ ً

ﻟﻼﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﻣوﻩ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟوظﺎﺋف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺑﻧك اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﻠﻲ (١) :وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻧﻘدﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ (٢) ،ﺗرﺧﻳص وﺗﻧظﻳم واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣرﺧﺻﺔ وﻛﺎﻓﺔ

اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ (٣) ،ﺗﻌزﻳز اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﻣو واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ.
.٧٠٦

ﻳﻠﺗزم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ ،وﻳﺷﻣﻝ اﻟﻘطﺎع

اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺑﻳﻊ اﻹﻳﺟﺎري وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ .ﻳﺧوﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓوق اﻟﻘوﻣﻳﺔ ٕواﻗرار
اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون اﻟﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ.
.٧٠٧

ﺗم ﺗﻛﻠﻳف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ إﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻪ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻛوﻧﻪ
ً
ﻛوﻧﻪ ﺑﻧك ﻣرﻛزي .ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻳﻛون اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻫو
رﺋﻳس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﺎدة ) (٢٣راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة  ١-٦اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوظﻳﻔﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟوطﻧﻳﺔ(.
.٧٠٨

ﺗﻧﻔﻳ ًذا ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،ﻳﻛون ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﻳﺻﺎت ﻟﻠﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ

ٍ
ﺑﺷﻛﻝ
واﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن وﻳﺿطﻠﻊ ﺑﺎﻹﺟراء اﻟﻼزم ﻣن أﺟﻝ "ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﻧظﻳﻣﻪ
ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ" )اﻟﻣﺎدة  .(١٤ﺗﺧﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك

اﻻﺣﺗرزﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت.
ا
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺳﻧوﻳﺔ وأﻋﻣﺎﻝ ﺗﻘﻳﻳم دورﻳﺔ ﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺳﻼﻣﺔ

٢٠٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٧٠٩

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘررة ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث إدارات رﻗﺎﺑﻳﺔ

ﻣﺻرﻓﻳﺔ ،ﻫﻲ :إدارة اﻟﺗطور اﻟﻣﺻرﻓﻲ ٕوادارة اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﺻرﻓﻲ ٕوادارة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.
.٧١٠

ﺗُﻌد إدارة اﻟﺗطور اﻟﻣﺻرﻓﻲ إﺣدى اﻹدارات اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك .ﻓﻬﻲ ﺗراﻗب اﻻﻟﺗزام ﺑﺑﻌض

اﻟﻧﺻوص اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ  ،ﻣﺛﻝ ﺳﻌر اﻹﻗراض وﻋدد ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻻﺣﺗﻳﺎطﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻫذا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻣﻝ إدارة اﻟﺗطور اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟذي
ﻳﺷﻣﻝ وﺣدة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب) .وﺣدة  .(AML/CFTﺗم إﻧﺷﺎء اﻟوﺣدة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ٢٠٠٣
ٍ
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ
ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ إﺻدار ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻌﺎﻣﻳم إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟوﺣدة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك
وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ وأﻋﻣﺎﻝ ﺧدﻣﺎت اﻷﻣواﻝ )اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ( .ﻋﻣﻼً ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﺑﺎﺷرةً .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻲ أﻋدﺗﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ

اﻹرﻫﺎب وﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.٧١١

ﻓردا
ﺗﻘوم إدارة اﻟﺗطور اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋن طرﻳق أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﻳق اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ واﻟﻣﻛون ﻣن ً ٢١

ﻳﻐطون ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ  ١٩ﺑﻧك )ﺳﺑﻌﺔ ﺑﻧوك وطﻧﻳﺔ

وﻋﺷرة ﺑﻧوك أﺟﻧﺑﻳﺔ وﺑﻧﻛﻳن ﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻣﻠ ًﻛﺎ ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ( .وﻟم ﻳﺗﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺷﻣﻝ ﻋدد إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟدى
إدارة اﻟﺗطور اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،ﻣوظﻔﻲ وﺣدة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﺗﻌﻣﻝ إدارة اﻟﺗطور اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﻊ إدارة
اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋن ﻛﺛب ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺳؤﻟﺔً ﻋن إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ
واﻟﺗﺄﺟﻳر .ﻳﻌﻣﻝ ﻟدى إدارة اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﺻرﻓﻲ  ٢٦ﻣﻔﺗ ًﺷﺎ ﻳﻘوﻣون ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف .وﻗد ﺟرت
اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻳف ﻣﺎ ﻳﺗراوح ﻣن  ٥إﻟﻰ  ٦ﻣوظﻔًﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ ﺑﻧك واﺣد ،وﺗﺳﺗﻣر أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑرى ﺣﺗﻰ أرﺑﻌﺔ ﺷﻬور ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻧﺧﻔض ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﺑﺿﻌﺔ أﺳﺎﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐرى.
ﺗﺳﺗﻐرق أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ ٍ
وﻗت ﻗﺻﻳر ﺑﺻورة ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﻗﻠﺔ ﻋدد
اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش.
.٧١٢

إدارة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ،إﺣدى اﻹدارات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ )ﻏﻳر إدارة اﻟﺗطور اﻟﻣﺻرﻓﻲ ٕوادارة اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﺻرﻓﻲ(

ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﺟراء أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك )وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ( ،وﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻷﺧرى
ﻣﺛﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ،واﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻗﻳود اﺣﺗ ارزﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﻳر واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .ﺗﻛون إدارة اﻟﺗطور
اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻛذﻟك ﻋن إﺟراء أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ واﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ .ﺗﻧظم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن

٢٠٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ )رﻗم ﺑﻲ أم (٩٧/١١/٤٣/أﻧﺷطﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .ﻋﻣﻼً ﺑﻬذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺗم إدارة
ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت (١) :اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺻراﻓﺔ اﻷﻣواﻝ وﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف
ﻣن  ١٦ﺷرﻛﺔ و) (٢اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺻورة ﺣﺻرﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﺧﺿﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻌﻣﻠﺔ ٕواﺻدار اﻟﺣواﻻت ،ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش اﻟﺳﻧوي ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﺣﺗﻔﺎظﻬﺎ
ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ واﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ وأﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗزاﻝ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻳﻌﻣﻝ ﻟدى إدارة اﻟﺗطور
اﻟﻣﺻرﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻔﺗﺷﻳن ﻣﺳؤوﻟﻳن ﻋن اﻟﻘطﺎع ،وﻫم ﻳﻐطون  ١٦ﺷرﻛﺔ ﺻراﻓﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﻳﻝ
.٧١٣

ﻳﺗﻣﺗﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﻟﻔًﺎ ،ﺑﺳﻠطﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧظﺎم

اﻟﺗرﺧﻳص اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .ﺗﻘوم إدارة اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر ٕواﺟراء
ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش ﺑﺻﻔﺔ ﺳﻧوﻳﺔ .ﺗﻘدم ﻣﻌظم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺷراء اﻟﺳﻳﺎرات ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت ﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﺷراء أﺟﻬزة وﻣﺎﻛﻳﻧﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم واﻟﺻﻐﻳرة .ﻟم ﻳﻛن ﻳوﺟد ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟزﻳﺎرة

اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺳوى ﺳت ﺷرﻛﺎت ﻣرﺧﺻﺔ ﻟﻬﺎ  ٣٣ﻓرًﻋﺎ.
.٧١٤

ﺗﻘوم إدارة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر .ﺗﻘوم ﺷرﻛﺎت

اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎر ٍ
ﻳر ﺷﻬرﻳﺔ ورﺑﻊ ﺳﻧوﻳﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻋن اﻷﻋداد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت )اﻷﺻوﻝ
واﻟﺧﺻوم( ﻟﺗﻘﻳﻳم ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ ﻟدى إدارة اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ .ﻓﻲ
ﻣﻛون ﻣن  ٣إﻟﻰ ٥
ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ،ﻗد ﺗﺳﺗﻐرق ﻫذﻩ اﻟزﻳﺎرات اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻣدة ﺗﺻﻝ إﻟﻰ  ٤أﺳﺎﺑﻳﻊ ،وﻳﻘوم ﺑﺈﺟراﺋﻬﺎ ﻓرﻳق
ّ

ﻣﻔﺗﺷﻳن ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش ﻋن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺻﻐﻳرة ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗراوح ﻋدد اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺛر/ﺗزﻳد ﻋﻠﻳﻬﺎ
اﻟﺷﻛﺎوى ﻣن  ٥إﻟﻰ  ٦ﻣﻔﺗﺷﻳن.

ﻗطﺎع ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺗﺄﻣﻳن
.٧١٥

ﺗم ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎدر وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم

 80/98ﻓﻲ  .١٩٩٨إذ ﻗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺗﺄﺳﻳس اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻘوم ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺗﻳن ﻣرﺗﺑطﺗﻳن ﺑﻬﺎ؛ ﻫﻣﺎ ﺳوق ﻣﺳﻘط
ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺔ ﻣﺳﻘط ﻟﻺﻳداع وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﺗﻘوم ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﻘط ﻟﻺﻳداع وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ
وﺗﺣوﻳﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ واﻟﻣﺗداوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
.٧١٦

ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻷﻫداف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳوق رأس ٍ
ﻣﺎﻝ ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ

واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوظﺎﺋف/اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ:

٢٠٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن



ﺗﻧظﻳم اﻹﺻدار واﻟﺗداوﻝ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗرﺧﻳﺻﻬﺎ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ؛



اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺔ ﻣﺳﻘط ﻟﻺﻳداع وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ؛



ﺗرﺧﻳص ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟوﺳطﺎء واﻟوﻛﻼء
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ واﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ؛



ﺗطوﻳر ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋن طرﻳق إﻋداد اﻟدراﺳﺎت وﺗطوﻳر اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻘًﺎ
ﻟﺳﻳﺎﺳﺎت أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ؛



ﺗطﺑﻳق اﻟﻘواﻧﻳن ﺑﻣوﺟب ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ؛



ﺗطوﻳر اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ.

.٧١٧

ﻳﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺟﻠس إدارة ﻳﺗرأﺳﻪ وزﻳر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻳﺿم ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻋن و ازرة

اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ وﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻋن
اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن وﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻳﺿم اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻳرﻳﺎت
اﻟﺛﻼث اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ وﺗﺿم اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺳوق وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻹدارات اﻟﺧﻣس اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر اﻟﺗراﺧﻳص ﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟوﺳطﺎء وﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ اﻹﺷراف واﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻدار اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻌﺎﻣﻳم ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟذﻳن ﻳﻐطون ﻫذﻩ اﻹدارات اﻟﺧﻣس اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺳوق واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣؤﺧر ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ  ٣ﻣﻔﺗﺷﻳن ،ﻳﺿﺎف ﻋددﻫم إﻟﻰ  ٨ﻣﻔﺗﺷﻳن آﺧرﻳن ﺗم ﺗﻌﻳﻧﻬم( .ﻫذا
ًا
اﻟﺗﺄﻣﻳن  ٣٩ﻋﺎﻣﻼً )ﻗﺎﻣت اﻟﻣدﻳرﻳﺔ

وﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺗوظﻳف ﻋدد إﺿﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ واﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ) – ٢٣اﻟﺗﻧظﻳم واﻟرﻗﺎﺑﺔ(
.٧١٨

ﻳﺧوﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام ﺟﻣﻳﻊ

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت إﺷراﻓﻬم أو
ﺳﻠطﺗﻬم اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ،ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون )اﻟﻣﺎدة  ،١٨اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرﻋﻳﺔ  .(١اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻫو
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت
اﻟﺻراﻓﺔ .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ،ﻳوﺟد ﺧطر اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ )راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ١-١١-٣ﺣوﻝ اﻟﺗوﺻﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ( ﺣﻳث ﻟم ﺗﺗﺧذ اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ .ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺷراف
ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺄﻣﻳن .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ،ﻳﻛون ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق
اﻟﻣﺎﻝ ﺻﻼﺣﻳﺔ وﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ إﺟراء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك واﻟﻬﻳﺋﺔ .وﻗﻊ اﻟﺑﻧك
ﺗﺄﻛﻳدا ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم
ً
اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

٢٠٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
.٧١٩

ٍ
ﺑﺻﻔﺔ
ﺗﺳﺗﻧد ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺗﻳش واﻹﺷراف إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  ٧٣ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ

ﻣر
أﺳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﻳﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺳﻧوﻳﺔ واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻔﺗﻳش أ ًا
ٍ
أوﻗﺎت أﺧرى.
ﺿرورًﻳﺎ ﻓﻲ
.٧٢٠

ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔً ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ واﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ .ﺗﺧﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ

وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﻳداﻧﻲ .ﻳﺗم إﺟراء اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣ ٍ
دد ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ
ُ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻠﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳﺷﺎﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ.

.٧٢١

ﻳﺧوﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﺻدار اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﻹرﺷﺎدات

واﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﺎدة
 ،١٨اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرﻋﻳﺔ  .(٣ووﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم ،ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺈﺻدار ﺗﻌﺎﻣﻳم ﻋدﻳدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
ٍ
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ) .راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة  ٢-٣اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻣﻳم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ(.
.٧٢٢

ﻳوﺟد ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ،وﺣدة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ

اﻹرﻫﺎب ﺗﺗﺑﻊ إدارة اﻟﺗطور اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،وﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗطوﻳر ﺗﻌﺎﻣﻳم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ٕواﺻدارﻫﺎ
واﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻫﻣزة اﻟوﺻﻝ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
داﺧﻝ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﺑﻌد إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﻘد ﺗم إرﺳﺎﻝ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة .ﻛﻣﺎ ﺗﻌد وﺣدة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻲ أﻋدﺗﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
وﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب.
.٧٢٣

ٍ
ﺗﺣﻠﻳﻝ
ﺗﺗﺳم أﻧﺷطﺔ اﻹﺷراف اﻟﻣﻳداﻧﻲ واﻟﻣﻛﺗﺑﻲ ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺗﻧﺳﻳق .ﺗرﻛز ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراء

ﺑﻌدا ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﻟﺗزام ٕوادارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻳﻛون ﻧطﺎق
ﺷﺎﻣﻝ وأﻛﺛر ً

اﻟﺗﻔﺗﻳﺷﺄﻛﺛر اﺳﺗﻬداﻓًﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
أوﻟﻳﺔ ﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ .ﺗﺿﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑدﻗﺔ وﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد.

٢١٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ
.٧٢٤

وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٤٨ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ،ﻳﺗم ﺗﺧوﻳﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ (١) :ﺗﻧظﻳم إﺻدار

اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗرﺧﻳﺻﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ واﻟﺗداوﻝ ﺑﻬﺎ؛ ) (٢اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ و) (٣اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
.٧٢٥

ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠواﺋﺢ وﻗﺎﻧون ﺳوق رأس

اﻟﻣﺎﻝ ،وذﻟك ﻣن أﺟﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ .وﻋﻠﻳﻪ ،ﻳﺗم ﺗﺧوﻳﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر واﻟﻣﺳﺗﻧدات
ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗوﺟد ﻓﻳﻪ اﻟﺳﺟﻼت ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻗد ﻗﺎم ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﻗﺎﻧون أو ﻟواﺋﺢ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ أو ﻓﻳﻣﺎ ﺳواﻫﺎ ﻣن اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ .ﺗﻠﺗزم
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘﺎرﻳر وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ )اﻟﻣﺎدة .(٥٩
.٧٢٦

ﺗﻌﻣﻳﻣﺎ )رﻗم  (E 8/2009ﻓﻲ ﻳوﻟﻳو  ،٢٠٠٩ﺗﺿﻣن إرﺷﺎدات ﻟﺟﻣﻳﻊ
أﺻدرت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ
ً

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻗد ﺣدد اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﺷرﻛﺎت
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗرﺗﺑط اﻹرﺷﺎدات ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘدم ﺗﻔﺻﻳﻼً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺎت
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ٕواﺟراءات اﻻﻟﺗزام اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣور اﻷﺧرى.
.٧٢٧

وﻗد أﺻدرت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ إرﺷﺎدات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ

ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﻧظر ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ .ﻳﻘﺿﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم )رﻗم إي
 (٢٠٠٩/٦اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺄن ﺗﻘوم ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ورﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ) ٣٠اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب(
.٧٢٨

ﻳﺑدو أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟدﻳﻪ ﻣوارد ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻛﻔﻲ ﻷداء وظﺎﺋﻔﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻹﺷراﻓﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧوك

ﻓردا ،ﻳﻌﻣﻝ ٧٩
وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ .ﻳﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣوظﻔﻳن ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ً ٥١١

ﻓرد ً◌ا ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻹدارات اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺛﻼث؛ وﻫﻲ إدارة اﻟﺗطور اﻟﻣﺻرﻓﻲ ٕوادارة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ٕوادارة اﻟﺗﻔﺗﻳش
ً
اﻟﻣﺻرﻓﻲ .ﻛﻣﺎ ﻻﺣظت اﻟﺳﻠطﺎت أﻧﻪ ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﻘرب ﻣن  ٣٥ﻣﻔﺗ ًﺷﺎ ،ﺗم اﻧﺗداب  ٢٦ﻣﻔﺗ ًﺷﺎ ﻣﻧﻬم ﻹﺟراء أﻋﻣﺎﻝ ﺗﻔﺗﻳش
ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗم ﺗﻛﻠﻳف  ٤ﻣﻧﻬم ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻔﺗﺷﻳن اﻟﻣﺗﺑﻘﻳن اﻟﺑﺎﻟﻎ
ﻋددﻫم  ٥ﻣﻔﺗﺷﻳن ،ﻓﻬم ﻳﻘوﻣون ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺟودة ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻔﺗﻳش .وﻗد ﻻﺣظت اﻟﺳﻠطﺎت زﻳﺎدة ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﻋداد
اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﻟﻳﺻﻝ ﻋددﻫم إﻟﻰ  ١٢ﻣﻔﺗ ًﺷﺎ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗوﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺗدﺑﻳر اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻬذا اﻟﻌدد
اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن.

٢١١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٧٢٩

ﻳﺧوﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن أو اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن اﻟﻣﻌﻳﻧﻳن ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣؤﻫﻼت

اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن واﻟﻣﺳؤوﻟﻳن واﻟﺧﺑراء ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬم .ﻳﺑدو أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻳﻠﺗزم ﺑﻣﺳﺗوى ٍ
ﻋﺎﻝ
ﻣن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗوظﻳف ،إذ ﻳﺣﻣﻝ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن ﻟدﻳﻪ ﺷﻬﺎدة اﻟدﺑﻠوﻣﺔ )ﻣؤﻫﻝ ﻋﻠﻣﻲ( ،ﺑﻝ ﻣﻧﻬم اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
اﻟدﻛﺗوراة اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟدﺑﻠوﻣﺎ .وﻋﻠﻳﻪ ﺗﻛون اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣؤﻫﻝ اﻷدﻧﻰ اﻟذي ﻳﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﻔﺗﺷون .وﻋﻘب اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن
ﺗوظﻳف ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ،ﺗُﺻرف اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﻳﺳﺗﻳر واﻟدﻛﺗوراة
وأﺻﺣﺎب اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻣﺣﻠﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد وﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣد وأﻣﺛﺎﻟﻬم ﻣن
أﺻﺣﺎب اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ،ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﻣوظف ﺧﺑرة ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن  ١٠ﺳﻧوات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳم/
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ .ﻳﺣﻣﻝ ﻣﻌظم ﻣﻔﺗﺷو اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻻﻗﺗﺻﺎد وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻳﺣﻣﻠون ﻣؤﻫﻼت ﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ اﻟﻣراﺟﻌﻳن اﻟداﺧﻠﻳﻳن اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن واﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺣﻠﻠﻳن اﻟﻣﺎﻟﻳﻳن اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن وﻣدﻳري ﻣوارد اﻟﺗﺳوﻳق.
.٧٣٠

ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺑراﻣﺞ
ﻳﺗﻠﻘﻰ ﻣﻔﺗﺷو اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺗدر ًﻳﺑﺎ أﺛﻧﺎء ﻣدة ﻋﻣﻠﻬم ،ﻻ ﺗﻘﻝ ﻣدﺗﻪ ﻋن ﺳﻧﺔ ،ﻳﻛون
ً

ﺗدرﻳب داﺧﻠﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻳﺔ .ﻳذﻛر أﻧﻪ ﻗد ﺷﺎرك ﻣﻔﺗﺷو اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ورش ﻋﻣﻝ وﻣؤﺗﻣرات دوﻟﻳﺔ ٕواﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

ٍ
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ .ﻛﻣﺎ ﺷﺎرك اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ورش ﻋﻣﻝ اﺳﺗﺿﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن ﻓﻲ ﺗدر ٍ
ﻳب ﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ وﺣدة وﻳب داﺧﻝ اﻟﺑﻧك.
.٧٣١

ﻛﻣﺎ ﻳﺑدو أن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوارد ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻌدد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن

ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ٍ
ﻛﺎف .ﻳﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟدى اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻹﺟراء وظﺎﺋف ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ﻣوظﻔﺎ ﻳﻌﻣﻠون
ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ  ١١٣ﻣوظﻔًﺎ ،ﻳﻌﻣﻝ ﻣﻧﻬم  ٢١ﻣوظﻔًﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺳوق ٕوادارة ﺗﻧظﻳم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ و١١
ً
ﻓﻲ إدارة ﺗﻧظﻳم ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن .ﻳوﺟد ﻣن ﺑﻳن ﻫؤﻻء ،ﻳوﺟد أرﺑﻌﺔ ﻣوظﻔﻳن ﻳﻘوﻣون ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗدﻗﻳق واﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
وأرﺑﻌﺔ ﻣوظﻔﻳن أﺧرﻳن ﻳﻘوﻣون ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن .ﺗدرك ﺳﻠطﺎت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ
أﻫﻣﻳﺔ وﺟود ﻋدد إﺿﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ،وﺗﻘوم ﺣﺎﻟﻳﺎً ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ زﻳﺎدة ﻣوظﻔﻲ اﻹدارات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ  ٢٥ﻣوظﻔًﺎ .وﻗد
ﻻﺣظت اﻟﺳﻠطﺎت أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺗﺣدﻳد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  ٨وظﺎﺋف وﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻠﺋﻬﺎ.٥٧.

.٧٣٢

ﻻﺣظ ﻣﺳؤوﻟو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ٍ
ﻋﺎﻝ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣوظﻔﻳن

ﺗﻣﺷﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻳم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ "اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳوق رأس ﻣﺎﻝ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻧزاﻫﺔ
ﻟدﻳﻬﺎ
ً
واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ" .ﻳﺣدد ﺗﻧظﻳم اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟدى اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ )اﻟﻣﺎدﺗﻳن  ٧٢و (٧٣ﻣﻬﺎم اﻟﻣوظﻔﻳن واﻷﺧﻼﻗﻳﺎت

اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻬم اﻻﺗﺳﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ .ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ ﻧﺷرﺗﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺣوﻝ اﻟﺳﻠوك
اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺗﺳم ﺑﻪ ﻣوظﻔو اﻟرﻗﺎﺑﺔ.
ﻣؤﺧر ﺑﺗﻌﻳﻳن  ٦ﻣوظﻔﻳن ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
ًا
ﻳر ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر  ٢٠١٠ﺟﺎء ﻓﻳﻪ أن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻗﺎﻣت
 ٥٧ﻗدﻣت اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻘر ًا
ﺑﺗﻌﻳﻳن  ٥ﻣوظﻔﻳن .ﻫذا وﻣن اﻟﻣرﺗﻘب أن ﻳﺗم ﺷﻐر ﻣﻌظم اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﻳن ﺣﺳب ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺳﻠطﺎت.

٢١٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٧٣٣

وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت ،ﺷﺎرك اﻟﻣوظﻔون ﻟدى اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺗدر ٍ
ﻳب داﺧﻠﻲ

وﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎن ﻣوﺿوع ﻣﻌظم ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗدرﻳب ﻳدور ﺣوﻝ ﺟﻣﻳﻊ
ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق
ورش ﻋﻣﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وﻛﺎن ﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ
ً
اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋن طرﻳق اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎطﺔ وﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ) ٢٩اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ(

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
.٧٣٤

ﻳﻘﺿﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺄن ﺗﻘوم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗزام

ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت إﺷراﻓﻬم
أو ﺳﻠطﺗﻬم اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ،ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون )اﻟﻣﺎدة  .(١٨ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ
ٍ
ﻟﺟﻬﺎت أﺧرى ﻗد ﺗﻛون ﻻزﻣﺔ
ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﺻدار أواﻣر
ﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺑﻧوك )اﻟﻣﺎدة  ١٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ(.
.٧٣٥

ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺎدة  ٧٣ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗﺧوﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ إﺟراء أﻋﻣﺎﻝ ﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن
ﺑﻧك ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑدون ٍ
اﻷﻣور ﻣن أي ٍ
ﺷرط وﻻ ﻗﻳد .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ،ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘدﻳم أي ﻣﺳﺗﻧدات
ﻟدﻳﻬﺎ وﻛذﻟك ﺗزوﻳد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺄي ﻣﻌﻠوﻣﺎت.

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ
.٧٣٦

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ،ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺎدة  ٢٥ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺻﻼﺣﻳﺎت ﻟﻺﺷراف

ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ،وﺗﺷﻣﻝ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﺗم ﻓﻳﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:


اﻟﺗروﻳﺞ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻳﻬﺎ أو ﺗﻣوﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.



اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء أو زﻳﺎدة رأس ﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدم اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ



اﻹﻳداع واﻟﻣﻘﺎﺻﺔ وﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.



إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻧﻘدﻳﺔ ٕوادارﺗﻬﺎ وﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ٕوادارﺗﻬﺎ.



ﺗداوﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ



إدارة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ وﺣﻔظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
٢١٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٧٣٧

ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر

وﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ٕواﺟراء أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ واﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ وﻓرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن
اﻹﺟراءات اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ.
.٧٣٨

ﻳﺗم ﺗﻧظﻳم ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٧٩/١٢وﻻﺋﺣﺗﻪ

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ رﻗم  ،٨٠/٥وﻳﻘﺿﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌدة ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻌد إﺣداﻫﺎ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷوﻟﻲ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ُﻋﻣﺎن .وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٤/٩٠اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ،٢٠٠٤ﺣدﺛت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻘﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
واﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣن و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ .وﻗد ﺗﺣﻣﻠت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻧظﻳم

وﺗطوﻳر ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣﻧذ ﻋﺎم .٢٠٠٤
.٧٣٩

ﺗﺧوﻝ اﻟﻣﺎدة  ٣ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ )اﻟﻘرار رﻗم  (٢٠٠٩/١اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق

اﻟﻣﺎﻝ إﺟراء أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﻳﻐطﻲ ﻗطﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻟوﺳطﺎء ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
ﻻﺗﺧﺎذ إﺟراء ﻣﻧﺎﺳب .ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺣﻘوﻗًﺎ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻً وﺳﻌﺔً ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗﻠزم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺗﻘدﻳم
ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش.
.٧٤٠

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻹﺷراﻓﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ،ﺗﻧدرج اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺢ

اﻟﺗ ارﺧﻳص وﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ وﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ.
ﻛﻣﺎ ﻳﻠﺗزم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دوري ،وﻛذﻟك اﻷﻣر
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﻳﺎرات اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ وﻗﺗﻣﺎ ﺗراﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ًا
ﻻزﻣﺎ.
أﻣر ً
.٧٤١

ٍ
ﺑﺻﻔﺔ ﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﻳﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

ذﻟك اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ .ﻳﻘوم ﻓرﻳق اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻩ ٣٥
اﻋﺗﺑﺎر ﻣن دﻳﺳﻣﺑر  ،٢٠٠٩إﻟﻰ
ًا
ﻣﻔﺗ ًﺷﺎ ،ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ .وﺻﻝ ﻋدد اﻟﺑﻧوك،

 ١٩ﺑﻧك ،ﻣﻧﻬم ﺳﺑﻌﺔ ﺑﻧوك وطﻧﻳﺔ وﺑﻧﻛﻳن ﻣﺗﺧﺻﺻﻳن وﻋﺷرة ﺑﻧوك أﺟﻧﺑﻳﺔ .ﻳﻘﺿﻲ ﻣﻔﺗﺷو اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣدة
ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺗﺗراوح ﻣن أﺳﺑوع إﻟﻰ ﻋدة أﺷﻬر ﻓﻲ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔً ،
.٧٤٢

ﻳﺗم أﺛﻧﺎء إﺣدى ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت

اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺳﻳوﻟﺔ واﻟﻛﺷف ﺑﻣﺎﻟﻎ ﻛﺑﻳرة وﺟودة اﻷﺻوﻝ واﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛرة واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطراف واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﻳراد وﻣﻠﻛﻳﺔ اﻷﺳﻬم وﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ٕواظﻬﺎرﻫﺎ ٕواطﺎر ﻋﻣﻝ إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر .ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺿوع اﻟﺿواﺑط واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  /ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم.

٢١٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻻﺣظ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ وأوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ
ﻗﺻدا ﻣﻧﻬم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن إﺗﺧﺎذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ.
اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺿواﺑط اﻟﺑﻧك وأﻧظﻣﺗﻪ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ،
ً
ﻻزﻣﺎ.
ﻳﺗم ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﻌﺗﻣدة ،ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ً

.٧٤٣

ﻳﻧطوي ﻣﺟﻣﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش

اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﻗد ﻳﺳﺗﻐرق ذﻟك ﻣدة ﺗﺗراوح ﻣن ﺑﺿﻌﺔ ٍ
أﻳﺎم إﻟﻰ ﻋدة أﺳﺎﺑﻳﻊ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﺳﺗﺑﻳﺎن ﻣوﺿوﻋﻪ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻳﺗﺄﻟف ﻣن  ٣٠ﺳؤاﻻً ،ﻗﺑﻝ ﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳﺷﺎﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ .ﺗﻠﺗزم
اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺑﻳﺎن ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﻬﺎ أن ﺗﺿﻊ أﺟوﺑﺔً ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟواردة ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ اﻹﺟراءات
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﺧدﻣﺎت
واﻟﺗدرﻳب اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻘرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﻏﻳرﻫﺎ
ﻣوﻗﻌﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺈﻣﺿﺎء ﻣدﻳر أوﻝ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.
ﻣن اﻷﻣورُ .ﻳﻘدم اﻻﺳﺗﺑﻳﺎن
ً
.٧٤٤

ﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎس ﻟﻣﻛون اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

ﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺧﺻﻳص ﺑﺿﻌﺔ أﻳﺎم أو أﺳﺎﺑﻳﻊ ﻣن اﻟﻣدة اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش ﻟذﻟك.
.٧٤٥

وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺧﻪ ،أﺟرى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ  ١٣ﺑﻧ ًﻛﺎ ﻣﻊ ﺟدوﻟﺔ أن ﻳﺗم ﺗﻔﺗﻳش اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺣﺗﻰ

ﺳﺑﺗﻣﺑر  .٢٠١٠وﻗد اﻧﺗﻬﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺳﺗﺔ .ﻳﺣق ﻟﻠﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺟدوﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ .ﻳﻣﻛن إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳر اﻟﺳﻠطﺎت .وﻗد أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت أﻧﻪ ﺣﺎﻝ إﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة أو ﺑﺎﻟﺗﻌرض
ﺧﺎﺻﺔ أو ﻏﻳر ﻣﺟدوﻟﺔ ً

ﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﻋﺑر اﻹﻋﻼم ،ﻓﺈن ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش
ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣﻊ أن ذﻟك ﻟم ﻳﺣدث ﺣﺗﻰ اﻵن.
.٧٤٦

ﻛﻣﺎ أﺟرى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺗﺿﻣن ذﻟك ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﺗﺧﺿﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻌﻣﻠﺔ ٕواﺻدار اﻟﺣواﻻت،

ﺳﻧوﻳﺎ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﺣﺗﻔﺎظﻬﺎ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ وأﻧﻬﺎ ﻣﺎ
ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش
ً

ﺗزاﻝ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻳﺗم اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي ،ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺟدوﻟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت

اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ .ﻳﺻﻝ ﻋدد ﺷرﻛﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ  ١٦ﺷرﻛﺔ
ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻔﺗﺷﻳن ﻣﺧﺻﺻﻳن ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع .ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻐرق ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﺟواﻧب اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن

واﻟﺣﻳطﺔ وﻛذﻟك اﻻﻟﺗ ازم ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣن  ٨إﻟﻰ  ١٠أﻳﺎم.
.٧٤٧

وﺿﻌت ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ دﻟﻳﻼً ﻹﺟراءات ﻣﺣددة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص

ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻌرض وﺛﻳﻘﺔ "ﺿواﺑط ﺗﻘﻳﻳم ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

٢١٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

طﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺧﺎص ﺑﺈدارة ﺗﻧظﻳم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب" ﻣﺧط ً
واﻟﺗﺻﻧﻳف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ .ﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻹدارة ﻧﻘطﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻠﺧص وﺛﻳﻘﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻔﺗﻳش ﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ
ﻳﺟب أن ﻳﺷﻣﻠﻬﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺎت اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻣﺳﺗﻔﻳد واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت وﺗوﺛﻳق اﻻﺣﺗﻔﺎظ وﺿواﺑط
اﻻﻟﺗزام اﻟداﺧﻠﻳﺔ .ﺗم ﺗﻧظﻳم اﻟورﻗﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺟدوﻝ ﻣﻔﻳد ﺑﻌﻣود ﺧﺎص ﻟﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
أﻳﺿﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻗﻳق ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﺷرﻛﺔ
وآﺧر ﻟﻣرﺟﻊ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ .ﻳﺗﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻔﺗﻳش ً
اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣن ﺧﻼﻝ وﺿﻊ اﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺳﺟﻼت

اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء وﺗﺣدﻳث اﻟﺳﺟﻼت
واﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ .وﻗد ﻗﺎﻣت ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻲ ،ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ
ﻣؤﺧر ﻣن ﺗﻔﺗﻳش ﺳﺑﻊ ﺷرﻛﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ًا
ﺟﻣﻳﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻣﺳرة واﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻧﺗﻬت

ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣﺧطط إﺟراؤﻫﺎ ﻫذا اﻟﻌﺎم.
.٧٤٨

ﻳوﺟد ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن  ٢٦ﺷرﻛﺔ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺗﺣت إﺷراف ﻋدد ﻣﻧﺧﻔض ﻣن ﻣوظﻔﻲ ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ .إﻻ أﻧﻪ ﻳوﺟد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓرق ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻹدارة ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺳوق .وﻗد أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻘرر ﺗﻌﻳﻳن ﻓرق أﺧرى ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن وذﻟك
ﺑﻌد أن ﺗم ﺗﻌﻳﻳن ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓرق ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن وذﻟك ﻟزﻳﺎدة ﻋدد اﻹدارة اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ .وﺗﺟري اﻟﻬﻳﺋﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ إﻋﺎدة ﺗﻧظﻳم ﻟﻺدارة ،ﻓﻳﻣﺎ أﻗرت اﻟﻬﻳﺋﺎت أﻧﻬﺎ ﺳﺗﻛون ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻓرﻳق إﺿﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ﻟﻠﻌﻣﻝ
ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺗﻳش وذﻟك ﻟﺗﻧﻔﻳذ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد .ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت أن ﻫذا اﻷﻣر
ﻳﻣﺛﻝ أوﻟوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳن ﻓرﻳق إﺿﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت.
.٧٤٩

ﺗﺟري اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻐطﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

ﻟﻬﺎ .ﺣﻳث ﻳﻘوم اﻟﻣﻔﺗﺷون ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻠﺗﺄﻛد
ﻣن وﺟود ﺳﻳﺎﺳﺎت وﺿواﺑط داﺧﻠﻳﺔ وﻣن وﺟود آﻟﻳﺎت ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ .ﻳﻠزم اﻟﻣﻧﺷور رﻗم إي  ٢٠٠٩/٦اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻳوﻧﻳو ٢٠٠٩
واﻟذي ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٤اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑوﺿﻊ اﻟﺿواﺑط
اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.
.٧٥٠

وﺑﻣﺎ أن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﺟﻬﺎت رﻗﺎﺑﻳﺔ ،ﺳﻠطﺔ إﻟزام اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت

اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻣﺎ واﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ،ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻷﻣر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﺣق اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺣﻳث
أن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺣﻘوﻗﻬﻣﺎ اﻟواردة ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ.

٢١٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

وﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ،ﺗﺗﺳم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺗﻲ ﻳﻧﻔذﻫﺎ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

.٧٥١

ﺑﺷﻣوﻟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻐطﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ ﻳطﺑﻘﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﺿﻣﺎن وﺟود ﻧظﺎم

ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ) ١٧اﻟﻌﻘوﺑﺎت(

اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ﻳﻧص اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

.٧٥٢

ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد ﻋﻘوﺑﺎت ﺑﺷﺄن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )أي ﻋدم اﻟوﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ( ،ﻻ ﺗطﺑق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ رؤﺳﺎء وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
اﻹدارة واﻟﻣﺎﻟﻛﻳن واﻟﻣﻣﺛﻝ اﻟﻣﻌﺗﻣد واﻟﻣوظﻔﻳن أو اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟذﻳن ﻳﻣﺎرﺳون ﻋﻣﻠﻬم ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻷﻫﻠﻳﺎت .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺳﻧﺗﻳن و/أو ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﺗزﻳد ﻋن  ١٠٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )اﻟﻣﺎدة .(٣٢

اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻳﻛون ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠطﺎت ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ

.٧٥٣

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ )رﻗم ب م  .(٧٨/٥/١٢ﺗوﺟز ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻋﻧد ﻋدم اﻟﺗزام
أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺗوﺟﻳﻬﺎت أو ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو ﻋﻧد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك أو ﻟواﺋﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.
ﻳﺗراوح ﻣدى ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

.٧٥٤

أ.

ﺳﺣب رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧك

ب.

ﺗﻌﻠﻳق ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﺧص

د.

ﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻫـ.

اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟواردة ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،وﻗﱠﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻘوﺑﺎت إدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ  ٨ﺑﻧوك

وﺷرﻛﺎت ﺗﺄﺟﻳر ﺗﻣوﻳﻠﻲ ﻣﻧذ  .٢٠٠٧وﻟم ﻳﺗم ﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﺑﺳﺑب اﻹﺧﻼﻝ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻟم ﻳﻠﺗزم اﻟﺑﻧك ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻐرض ﻣراﻗﺑﺔ
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﻓرض ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺑﻠﻎ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ
 ٥٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ .ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻧﺷورات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻏﻳر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )ﻛﺎﻹﺑﻼغ اﻟﺧﺎطﺊ( ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻘوﺑﺎت إدارﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺗراوح ﺑﻳن  ٢٥٠٠إﻟﻰ  ٤٥٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ.
٢١٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻳﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓرﺻﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧرق أو اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺑﻝ ﻓرض أي ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣذﻛورة

.٧٥٥

أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﺑﻧوك .ﻳﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻋﺎدةً إدراج ﺗﺣذﻳر ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﻔﺣص ﻳطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم ﻣﺎ ﻳﺛﺑت ﺣدوث
أﻳﺿﺎ ﻋﻧد اﻟﻔﺣص اﻟﺗﺎﻟﻲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗم إﺻدار اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻺﺧﻼﻝ
ﺗﺣﺳن ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻘدم اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﻳﺔ و ً

ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﻳﻛون ذﻟك ﺟرى وﻗد ﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك وﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻛرر اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر

اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﻣﻧذ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻬذا اﻹﺧﻼﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻔﺣص اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدار  ٣ﺳﻧوات ﻣﺎﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻝ.
ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٦٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن

.٧٥٦

ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ أو اﻟﻘ اررات أو اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت
اﻟﺻﺎدرة ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻹﺷراف وﺗﻧظﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت:


إﺻدار ﺗﻧﺑﻳﻬﺎت.



إﺻدار إﻧذارات.



ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﺗزﻳد ﻋن  ٥٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ.



اﻟوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر.



اﻟﺷطب اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن ﻋﺿوﻳﺔ اﻟﺳوق.

.٧٥٧

أﻳﺿﺎ أن ﺗوﺻﻲ اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣﻧﻊ اﻟوﺳطﺎء واﻟوﻛﻼء ﻣن اﻟﺗداوﻝ ﻓﻲ
ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ً

.٧٥٨

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة أﻋﻼﻩ ،ﺗﻧص اﻟﻣواد  ٦٩-٦٤ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت

اﻟﺳوق ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋن أﺳﺑوﻋﻳن .ﻳﻣﻛن إﺻدار ﻣﻼﺣظﺔ ﺗﻧﺑﻳﻪ أو ﺗﺣذﻳر ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ،ﻗﺑﻝ ﺳرﻳﺎن ﺣﻛم اﻟﻣﻧﻊ.

ٕوارﺷﺎدات ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻛﺎﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر واﻹدﻻء ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻷﺳواق .ﻳﻣﻛن أن ﺗﺻﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ  ٥٠٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ واﻟﺳﺟن ﻟﻔﺗرة ﺗﺗراوح ﺑﻳن ﺑﺿﻌﺔ
ﺷﻬور وﺳﻧﺗﻳن .ﻳﺗم ﻓرض ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص ﻳرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ.
.٧٥٩

ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﺗﺳرد اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ )اﻟﻣﺎدة  (٣١٧أﻛﺛر ﻣن ً ٦٠

أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت وﻣﺎ ﺗﺳﺗوﺟﺑﻪ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﺗﺿﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :اﻟﻌﻣﻝ ﺑدون
ﺗرﺧﻳص ﻣن ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ )ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺗراوح ﺑﻳن  ٥٠٠٠٠و ١٠٠٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ( وﺗﻌذر ﺗﻘدﻳم ﻣﺣﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎع
اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق اﻟﻣﺎﻝ )ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ  ٢٥٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ(.
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.٧٦٠

وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ أوردﻩ ﻣﺳؤوﻟو ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻳﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﻗﻳﻌﻬﺎ

اء ،ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺔ وﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣﻧذ  ٢٠٠٤ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ  ٦٢إﺟر ً

إﺻدار
ًا
اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺣذﻳرات أو

ﻹﺧطﺎرات )إﺧطﺎرات ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ رﺳﻣﻳﺔ( ﻟﻺﻋﻼم ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ .ﻛﻣﺎ ﻓرﺿت ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ  ٧ﻏراﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﻣﺎ ﻳﺳﺗوﺟب ﺗﻌﻠﻳق ﻋﻣﻠﻬﺎ .ﻟم ﺗرد أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺣﻳﺛﻳﺎت أﺧرى ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ أو اﻷﺳﺎس
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت .وﻗد ﺣﺻﻝ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻘب اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺣوﻝ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ
اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  .٢٠١٠-٢٠٠٩وﻗد ﺗرواﺣت ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﻳن ﺗﺄﺧﻳر ﻓﻲ رﻓﻊ
ﻣﺣﺎﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أﻛﺛر ﺧطورة ﺣوﻝ ﺿواﺑط اﻟﺗدﻗﻳق .ﻓﻲ ﺣﻳن ﻗدﻣت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ أﻛﺛر
ﺣوﻝ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﺿﻣن أﻳﺔ أﻓﻌﺎﻝ ﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺎت
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .أﻛدت اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻛﺷف اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺷرﻛﺎت ُﻳﻌد ﻋﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻟﺗﻌرض اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻛﻳﺎن.
.٧٦١

ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗواﻓر ﻋدد ﻣﻠﺣوظ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ،أﺛﺎرت ﻗﻠﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت

اﻟﻣﺣددة ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣﺧﺎوف ﺑﺷﺄت ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻧظﺎم ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت .وﻛﻣﺎ ذﻛر أﻋﻼﻩ ،اﻟﻔﻌﻝ
اﻟﺗﺄدﻳﺑﻲ اﻟوﺣﻳد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣن ﻗﺑﻝ ﺳﻠطﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق
ﻣﺣدود ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت .وﺑذﻟك ،ﻓﺷﻝ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎطﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻫو
ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﺗﺛﻳر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣﻳﺎﻝ ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺔ .ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﻳوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺳطﺎت ﻟﻛن ﻳوﺟد ﻧﻘص ﻓﻲ أدﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ وﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ  – ٢٣دﺧوﻝ اﻟﺳوق
.٧٦٢

ﻳﻣﻧﺢ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻌﻳﻳن

رﺋﻳس ﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻛﻝ ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ )ﻻ ﻳﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﺑﻧوك ﻓﺣﺳب ﺑﻝ ﻳﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻳﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ( وﻛذﻟك ﻛﺑﻳر اﻟرؤﺳﺎء اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳن ﻟﻔروع اﻟﺑﻧك اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن )ﻣﺎدة .(٧٧
.٧٦٣

ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻓرز ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣرﺷﺣﻳن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳن ﻗﺑﻝ ﺗﻌﻳﻳﻧﻬم واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﻳﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﻣن ﺣﻳن

ﻵﺧر .ﻳﻧص ﺧطﺎب اﻟﺗﻌﻣﻳم ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ/أم إي/أن ﺑﻲ أف ﺳﻲ 9٧٤٤٩/٢٠٠٩/اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻣن دﻳﺳﻣﺑر  ٢٠٠٩ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺿﻣﺎن اﻟوﻋﻲ
واﻟﺗﺄﻫب ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب:

"ﻳﺟب أن ﻳﺗوﻓر وﻋﻲ ﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﺟب
ﻣﺗﻛررا".
أن ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻳﻳن ﻧﻔﺳﻬﺎ إﺟراء اﻟﻔرز اﻟﻣﻧﺎﺳب ،وأن ﻳﺑدأ اﻟﺗدرﻳب ﻓور اﻟﺗﻌﻳﻳن وأن ﻳﻛون
ً

٢١٩
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.٧٦٤

ﻳﻠزم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺷﺄن ﺗﻌﻳﻳن أو ﺗﺟدﻳد ﻋﻘود اﻹدارة

اﻟﻌﻠﻳﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﻣن اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم أو اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي أو ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم .وﻳﻠزم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻗﺑﻝ طﻠب اﻟﻣواﻓﻘﺔ
اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ،اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻳﱠن ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر "اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ" اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻌدم وﺟود إداﻧﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ أو أي ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻏش أو اﺣﺗﻳﺎﻝ أو أي ﻓﻌﻝ آﺧر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳطرح ﺗﺳﺎؤﻻً ﺣوﻝ ﻗدرات اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻳﱠن وﺣﺳن ﺗﻘدﻳرﻩ ﻟﻸﻣور) .اﻟﻣﻧﺷور ﺑﻲ
أم .(٩٥٤
.٧٦٥

ﺗﻧص ﻻﺋﺣﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣؤﻫﻼت ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻓروع ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ

ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .ﻳﻠزم ﻋﻧد طﻠب اﻟﺗرﺧﻳص ،ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ) (١ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﻳن ﺑﺣﺳن اﻟﺳﻣﻌﺔ و) (٢أﻧﻬم )أ(

ﻟم ﻳﺷﻬروا إﻓﻼﺳﻬم ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو )ب( ﻟم ﺗﺻدر ﺿد أي ﻣﻧﻬم إداﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻧﺣﺔ أو ﺟﻧﺎﻳﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرف

أو اﻷﻣﺎﻧﺔ أو إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ أو ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة أو ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ أو
)ج( ُرد إﻟﻳﻬم اﻋﺗﺑﺎرﻫم) .اﻟﻣﺎدة  .(١١٥ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻳم ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ،اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

ﻟﻠﻣؤﺳﺳﻳﻳن وﻣﺎ ﻳﺛﺑت ﺧﺑراﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻻﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﻘررﻫﺎ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ )اﻟﻣﺎدة .(١١٩
.٧٦٦

ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﺟﻠس إدارﺗﻬﺎ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﺿﻣﺎن ﺑذﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻘدر ﻣﻌﻘوﻝ ﻣن اﻟﺟﻬد اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻟذي ﻳﺿﻣن ﺗﺣﻘق

اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻣﻌﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﻟدي ﺟﻣﻳﻊ ﻣوظﻔﻳﻬﺎ ووﻛﻼءﻫﺎ وﻣﻧدوﺑﻳﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺎ ﻳﺳﻧد إﻟﻳﻬم ﻣن ﻣﻬﺎم .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗؤﻛد ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت وأﺻدرت وﺛﻳﻘﺔ ﺑﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻛﻝ ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﺷددت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳن واﻹدارة وأﻫﻣﻳﺔ دور ﻟﺟﺎن اﻟﺗدﻗﻳق ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺳوق .وﻗد
ذﻛرت اﻟﻬﻳﺋﺎت أن ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻫﻲ أوﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺻدر ﻣﺑﺎدئ ﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن وأﻧﻪ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد
ﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔُ .ﻳﻠزم ﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎص ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ،اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن أن ﻳﺗوﻓر ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳن ﻛﺑﺎر اﻟﻣدﻳرﻳن "اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
واﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻳر "اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ" )ﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎص ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ٧/٥د(".
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ) اﻟﺗوﺻﻳﺗﺎن  ٢٣و(٣٢
.٧٦٧

ﺳﻧوﻳﺎ ،ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم
ﻳﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻔﺣص اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر
ً

ﺑدءا ﻣن  ٢٩ﻳوﻟﻳو  ٢٠١٠ﻣن ﻓﺣص  ١٣ﺑﻧ َﻛﺎ ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﻓﺣص ﺑﻧﻛﻳن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وﺗﻣت
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .اﻧﺗﻬت اﻟﻬﻳﺋﺎت ً

ﺟدوﻟﺔ اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻳﺗم ﻓﺣﺻﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﺳطس وﺳﺑﺗﻣﺑر .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ ،اﻧﺗﻬﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣن
ﻛﻳﺎﻧﺎ.
ﻓﺣص ً ١٦

.٧٦٨

ﻳﻧطوي اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻋﻠﻰ إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻹدارة واﻟﻣوطﻔﻳن ،وأﺧذ ﻋﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺳﺟﻼت

وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟدﻳﻬم .ﻳﺣدد ﻣﻛون اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺧﺎص ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣدى اﻟﺗزام

٢٢٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ واﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻣﺛﻝ ﻣﻧﺷورات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺟم وﻧوع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ .ﻗد ﺗﺳﺗﻣر ﻣدة اﻟﻔﺣوﺻﺎت ﻣن ﺑﺿﻌﺔ أﺳﺎﺑﻳﻊ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬرً ،
.٧٦٩

وﻓور اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔُ ،ﺗرﺳﻝ ﻣﺳودة ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ ﻓرﺻﺔ ﻣراﺟﻌﺔ

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ٕواﺑداء ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻳﻠزم ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﻳر
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ واﻟﺗوﺻﻳﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور أو اﻟﻌﺟز اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺣص اﻟﺗﺎﻟﻲ أو ﻗﺑﻝ ذﻟك .ﻟﻠﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب إﺟراء ﺗﺣدﻳﺛﺎث ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻘدم اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﻳﺔ.
.٧٧٠

ﻗدﻣﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺣﻳن ﻻﺣظت اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻧﺗﺷﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗزام واﻟﺳﻌﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺣﺛﻳث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻲ ً

ُﻋﻣﺎن ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،إﻻ إﻧﻪ ﻣﺎ زاﻝ ﻳﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن أوﺟﻪ ﻗﺻور
أﺳﺎﺳﻳﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺗﻳش .ﺗﺳﺑﺑت ﺑﻌض أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌذر إﻧﺷﺎء ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ،وﺗﺄﺳﻳس
ﻧظﺎم ﺑﻳﺎﻧﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗﻌﻳﻳن ﻣوظف ﻛفء وﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر اﻻﻟﺗزام ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.
.٧٧١

ﻧﺳﺑﻳﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻘوﺑﺔ إدارﻳﺔ واﺣدة
اﺿﺣﺎ أن إﺟراءات اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻣﻧظﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ً
ﻳﺑدو و ً

ﻳﻘررﻫﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻳﺗﺑﻳن اﻻﻓﺗﻘﺎر ﻹﺟراء إﻧﻔﺎذ رﺳﻣﻲ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺿد أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺧﻝ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﻣﻣﺎ ﻳﺛﻳر اﻟﺷﻛوك ﺑﺷﺄن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻲ ﺣﻳن أورد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ،إﻻ أن اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺈﺣﺻﺎءات ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘﻳﻳم طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ
وﻣﻌدﻝ ﺗﻛرارﻫﺎ .ﺗﺟري ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش ﻧﺻف ﺳﻧوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻟﺗﺄﻣﻳن .وﻗد اﻧﺗﻬﻰ ﻓﺣص ﺟﻣﻳﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺑدأت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت ،أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة
اﻟﺗﻘﻳﻳم ،ﺑﻔﺣص ﺳﺑﻌﺔ ﺷرﻛﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺧطﻳط إﻧﻬﺎء ﻓﺣص  ١٥ﺷرﻛﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻫذا اﻟﻌﺎم )ﻧﻔس اﻟﻌﺎم( .ﻻ ﺗﻐطﻲ
ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺳوى ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن .ذﻛرت ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ أﻧﻪ ﺗم
إرﺳﺎﻝ ﻣﺳودة ﺑﺎﻟﺗﻘرﻳر إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻹﺑداء ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬﺎ وأﻧﻬﺎ أﺟرت زﻳﺎرات ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺗﻘدم اﻟذي ﺗﺣرزﻩ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟواردة .أوردت ﻋﻳﻧﺔ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻔﺗﻳش ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻏﻳﺎب
ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻷرﻫﺎب واﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳﺋوﻝ اﻟﺗزام.
.٧٧٢

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﺗﺟري ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣراﺟﻌﺎت ﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺎرﻳر اﻻﻟﺗزام

اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر .ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ
ﺣوﻝ ﺗدﻓق اﻟﻧﻘد واﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة وﺗﻐﻳﻳرات اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

٢٢١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ) ٢٥اﻹرﺷﺎدات(

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
.٧٧٣

أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﻧﺷورات إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺷﺄن ﻣﺗطﻠﺑﺎت

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﺗطور وﺣدة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
ﻣﻧﺷورات وﺗﺻدرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ .وﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻠزﻣﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ٢-٣ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ،ﻻ ﺗﻠﺑﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷورات
اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﺗﻛون ﻫذﻩ
اﻟﻣﻧﺷورات وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر إرﺷﺎدات ﻓﻲ أﺣﺳن اﻷﺣواﻝ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺻﺎدرة
ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣوﺟﻬﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﻣﻧﺷورات اﻷﺧرى ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻛﻝ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻬﺎ.
.٧٧٤

ﻛﺎن أوﻝ اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺗﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩١وﻛﺎن ﺑﺷﺄن

ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت وزﻳﺎدة اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻳوﺣﻲ ذﻟك أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أﻗر
ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺗﻘدﻳم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ  .٢٠٠٢وﻗد أﺻدر اﻟﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺷورات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب:


أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﺷور رﻗم  ٨٨٠ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٩ﻳطﺎﻟب ﻓﻳﻪ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣﺳﺋوﻝ اﻟﻣﻧوط ﺑﻪ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟﻳﻛون ﻫو ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻟﻠﻘﺿﺎﻳﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻟﻣﻧوط ﺑﻪ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻋﻧد اﻛﺗﺷﺎف أي ﻣﻧﻬﺎ.



ﻛﻣﺎ أﺑﻠﻎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺗﻬدﻳد ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ووﺟوب اﻹﺑﻼغ ﻋن أي
ﺗﻬدﻳدا ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ) ٢٠٠١اﻟﻣﻧﺷور  .(٩٣٢ﻛﻣﺎ ذ ّﻛر ﻫذا اﻟﻣﻧﺷور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺗﺷﻛﻝ
ً

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز إﻻ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺑﻧوك اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ وأن اﻷﻓراد أو
اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑدون ﺗرﺧﻳص ﺳﺗﺧﺿﻊ ﻟﻌﻘوﺑﺎت إدارﻳﺔ أو ﻣدﻧﻳﺔ أو ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ.


أﻛد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷور رﻗم  ٩٢١اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ٢٠٠١ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ .وﺷدد
ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ،
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك
وﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧﺷور ﻧﺳﺧﺔ ﻣن وﺛﻳﻘﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ.
ً
ﺗﻌزﻳز اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ.

٢٢٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن



أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﺷور رﻗم  ٩٤٠ﻓﻲ ﻳوﻟﻳو  ،٢٠٠٢ﺑﻌد إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
اﻟﺳﺎﺑق ،وﻳﻠﺧص ﻫذا اﻟﻣﻧﺷور اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ
وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ .أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻧﺷورات ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺗﻌددة ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺣوﻝ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )اﻟﻣﻧﺷور رﻗم ﺑﻲ أم ٢٠٠٢-٩٣٦-و ﺑﻲ أم -
 ٩٤٠واﻟﻣﻧﺷور رﻗم ﺑﻲ دي دي-أي أم أﻝ أس-ﺳﻲ ﺑﻲ-أم إي ٥٩٨٤-٢٠٠٤-واﻟﻣﻧﺷور رﻗم ﺑﻲ أم-٣٥٣٢-
(٢٠٠٤



ﻣﻌﻳﻧﺎ ﺑﺷﺄن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺷﻔﻬﺎ
ﺧﺎطب اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر
ﻗطﺎﻋﺎ ً
ً

اﻟﺑﻧك .وﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ،أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﺷور )ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ/أم إي/أن ﺑﻲ
أف ﺳﻲ (٩١٧/٢٠٠٣/ﻓﻲ ﻣﺎرس  ٢٠٠٣ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ واﻟﺗﻲ وﺟﻬﻬﺎ ﻓﻳﻪ إﻟﻰ وﺟود ﺧﻠﻝ ﺷدﻳد
ﻟدﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .ﻧﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗؤدي اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺛﻝ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣدودة واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ
اﻟﻣﺣدود ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدﻳﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻟﻠﺑﻧك إﻟﻰ ﺗﺿﺎءﻝ ﺗطﺑﻳق ﺿواﺑط ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ .ﻫذا وﻗد ُأﺑﻠﻐت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﺑﺿرورة ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟدﻳﻬﺎ وأن
ﻳﺣظﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻹدارة.



ﻛﺎن أﺣدث اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻛﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫو اﻟﻣﻧﺷور اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وذﻟك ﻣﻧذ اﻧﺗﻬﺎء اﻟزﻳﺎرات اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ .٥٨

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ
.٧٧٥

أﺻدرت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺗوﺟﻳﻬﺎت إﻟﻰ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن .وﻳرﺟﻊ أوﻝ ﻣﻧﺷور

ﺻﺎدر ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ )اﻟﻣﻧﺷور رﻗم  (٢٠٠٠/١٨إﻟﻰ ﻋﺎم  .٢٠٠٠ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻧﺷور ﻣوﺟﻬًﺎ إﻟﻰ ﻛﻝ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻹﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت واﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
.٧٧٦

ﻣﻧﺷور إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟﺳﻣﺎﺳرة واﻟوﻛﻼء ،ﻛﻝ
ًا
أﺻدرت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ،ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة،

آﺧر إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣﻧﺷور إي  .(٢٠٠٩/٨وﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﻌﺗﺑر
وﻣﻧﺷور ًا
ًا
ﻋﻠﻰ ﺣدة) ،اﻟﻣﻧﺷور إي ،(٢٠٠٩/٦
ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷورات وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى ،ﺗﺗﺿﻣن إرﺷﺎدات وﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﺣوﻝ
 ٥٨ﺻدر ﻣﻧﺷور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ  ٢٠١٠/٧٣٩٣ﻓﻲ  ٥أﻛﺗوﺑر  ٢٠١٠ﺑﻌد  ٧أﺳﺎﺑﻳﻊ ﻣن اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳوﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو اﻟﺗﻘﻳﻳم وﻓﻘًﺎ ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.

٢٢٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗوﻓر ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬم واﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻣﻧﻊ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
أﻳﺿﺎ
اﻹرﻫﺎب .ﻛﻣﺎ ﻳﻧص اﻟﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗرﺳﻳﺦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ وﻣراﻗﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ .وأﻟزﻣت ً

اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت ﺑوﺿﻊ اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ٕواﺑﻼغ ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ اﺳﺗﻼم ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ،ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .ﻓﻲ ﺣﻳن أﺻﺑﺣت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ اﻵن اﺳﺗﻼم ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ.

 ٢-١٠-٣اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٣


ﻳﺟب أن ﻳﺿم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺻورة أﻓﺿﻝ ﻓرﻳق إﺿﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن
ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻛﺷف ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ٕواﺧﺿﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺑﻣوﺟب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

٢٢٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٩


ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻟدى اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ،إﻻ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك
ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻳﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛﺎﻣﻝ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٧


ﻣﻊ أن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺎت ﻛﺛﻳرة ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻌﺎﻟﺔ أو رادﻋﺔ )ﻟم ﻳﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ(.
ﺟدا وﻏﻳر ﻓﻌﺎﻝ.
ﻟم ﻳﺗم ﺗوﻗﻳﻊ ﺳوى ﻋﻘوﺑﺔ إدارﻳﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﺣﺗﻰ اﻵن ،وﻫذا رﻗم ﻣﻧﺧﻔض ً



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻧﺷر ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ اﻟﻐراﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺿد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٥


ﻳﺟب إﺻدار إرﺷﺎدات ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﺗوﻓﻳر أﻣﺛﻠﺔ وأوﺻﺎف أوﺿﺢ ﻟﻠطرق أو
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.



ﻳﺟب إﺻدار إرﺷﺎدات ﺣوﻝ ﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن
ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.



ﺗﺣدﻳدا ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺟدا وﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻛون أﻛﺛر
ﺑﻌض ﻣﻧﺷورات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﺎﻣﺔ ً
ً

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ.

 ٣-١٠-٣اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٢٣و ٣٠و ٢٩و ١٧و٢٥
ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺳم ١٠-٣

درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٧

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٣

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ



ﺣد ﻛﺑﻳر



ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻏﻳر ﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻘطﺎﻋﺎت



ﻫﻧﺎك اﻓﺗﻘﺎر ﻟﻠﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﻧوط ﺑﻬم ﻣراﻗﺑﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ



ﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻹرﺷﺎدات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ أﻣﺛﻠﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟطرق واﻟﺗﻘﻧﻳﺎت.

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٥

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً



اﻟﻐراﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر رادﻋﺔ



ﻣﺳﺗوى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻧظﺎم ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻏﻳر ﻣرﺿﻲ
ﻳﺣب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﻧظﻣﺔ

٢٢٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٩

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺳم ١٠-٣

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ



ﻳوﺟد ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣوارد ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت.

ﺣد ﻛﺑﻳر



ﻳوﺟد ﻧطﺎق ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﻟﻛن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺧﻪ.

١١-٣

ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ(

 ١-١١-٣اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
.٧٧٧

ﺗﻘدم ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ وﻫﻲ ﻣﺧوﻝ ﻟﻬﺎ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣوﻳﻝ واﻟﺗﻲ

أﻳﺿﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .ﻛﻝ ﻣن ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻔﺋﺗﻳن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣرﺧﺻﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
ﺗﻘدﻣﻬﺎ ً

وﻳﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ.
.٧٧٨

ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن وذﻟك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن )ﻳﺑﻠﻎ
ﻳﺟب ﻣﻼﺣظﺔ أن ُﻋﻣﺎن ﺑﻬﺎ ﻋدد ﻛﺑﻳر ً

ﺣواﻟﻲ  %٢٣,٩ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟذي أﺟري ﻓﻲ ﻋﺎم .( ٥٩٢٠٠٣ﺗﺑدو اﻟﺧدﻣﺎت

ﺟدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻐﺗرﺑﻳن اﻟﻣوﺟودﻳن ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،ﺧﺎﺻﺔً ﻣﻊ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذﻫﺎ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻌﻣﻼت ﺟذاﺑﺔ ً

اﻧﺧﻔﺎض رﺳوﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك .ﻳﺟب ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺣوﻝ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻏﻳر
اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﺗﻌﺎﻧﻲ ُﻋﻣﺎن ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن ﻏﻳر اﻟﺷرﻋﻳﻳن ،ﻣﺛﻝ ﺑﻌض اﻟدوﻝ
اﻷﺧرى ﻣن دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ .ﺗﺷﻳر اﻷﺧﺑﺎر أن ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ٦٦٠٠٠ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻏﻳر اﻟﺷرﻋﻳﻳن ﻗدﻣوا طﻠﺑﺎت

ﻹﺻدار ﻋﻔو ﻋﻧﻬم ﺣﺗﻰ ﻳﻧﺎﻳر  .٦٠٢٠١٠وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻳﺎق ،ﺗظﻬر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺷرﺗﻬﺎ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ

اﻳدا ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﻬﺎك اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺟ ارﺋم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻝ ) ١٧١٧ﻓﻲ  ٢٠٠٧و ١٨٨٥ﻓﻲ  ٢٠٠٨و ٢٤٨٠ﻓﻲ
اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﺗز ً
ً
.(٢٠٠٩
.٧٧٩

ﺗﺷﻳر ﺟﻣﻳﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ وﺟود ﻧظﺎم ﺗﺣوﻳﻝ ﻏﻳر رﺳﻣﻲ ﻣو ٍاز ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت

اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﻳﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻌﻣﻼء إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أي ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ
)اﻟرﺟﺎء ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  .(٥وﻗد ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺟود أﻧظﻣﺔ ﺗﺣوﻳﻝ ﻏﻳر رﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن أﺛﻧﺎء

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،وﻟم ﻳﺗم إﻗرار ﻫذا اﻷﻣر أو رﻓﺿﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .ذﻛر ﻣﺳﺋوﻟو
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﻳﺗم إﺻدار ﻧﺷرات إﺧﺑﺎرﻳﺔ دورﻳﺔ ﺗوﺟﻪ اﻟﺟﻣﻬور إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﻳر
اﻟﻣرﺧص ﻟﻬم ﻟﻣﺎ ﻳﻧطوي ﻋﻠﻳﻪ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣن ﻣﺧﺎطر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،إذا اﻛﺗﺷف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أي ﻣن

٥٩اﻟﻣﺻدر :ﻣوﻗﻊ إدارة اﻟﺗﻌداد اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ )(http://www.omancensus.net/
٦٠

روﻳﺗرزhttp://in.reuters.com/article/idINLDE60P0JF20100126 :

٢٢٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻣرﺧص ﻟﻬم ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻳﺣﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم
ﻣن إﻗرار ﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌﻠﻣﻬم ﺑوﺟوب ﺑذﻝ اﻟﺟﻬد ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ،
إﻻ إﻧﻪ ﻟم ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم اﺗﺧﺎذ أي ﺗداﺑﻳر ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
ﺗﻌﻳﻳن ﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ أو اﻟﺗرﺧﻳص )اﻟﻣﻌﻳﺎر(١-٦
.٧٨٠

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٥٢ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻻ ﻳﺣق ﻷي ﺷﺧص أن ﻳﻣﺎرس اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ

ﻛﻣﺻرف ﻣﺣﻠﻲ أو أﺟﻧﺑﻲ أو أن ﻳﻣﺎرس أي ﻧﺷﺎط ﻣﺻرﻓﻲ آﺧر ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ،ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ذﻟك اﻟﺷﺧص ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﻳص
ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ" .ﺗُﻌرف اﻟﻣﺎدة ) (٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻطﻠﺢ "اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ" ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺻﻔﺔ
رﺋﻳﺳﻳﺔ وﻛﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻝ ﻋﺎدي ﺑواﺣد أو أﻛﺛر ﻣن أﻧواع اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن "ﺑﻳﻊ واﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ أو
ﻣوﺟودات ﻧﻘدﻳﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻧﻘود أو ﻣﺳﻛوﻛﺎت أو ﺳﺑﺎﺋك" .ﻛﻣﺎ ﺗﻧص ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻣﺻطﻠﺢ "اﻷﻋﻣﺎﻝ
ﻳﺻرح
اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ" ﻗد ﻳﺷﻣﻝ أﻧﺷطﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﺧص ﺑﻬﺎ ﺻراﺣﺔً ﺑﻣوﺟب ﺗﻌدﻳﻼت ﺗط أر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ّ
ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗرﺧﻳص ﻳﺻدرﻩ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون.

.٧٨١

وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺑﻲ أم  ٩٧/١١/٤٣اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم أﻧﺷطﺔ اﻟﺻراﻓﺔ

ﺗﻌرف اﻟﻣﺎدة ) (١ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ إﺻدار اﻟﺣواﻻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﺳﻠطﻧﺔ
ٕواﺻدار اﻟﺣواﻻتّ .

وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﺑﻳﻊ اﻟﺷﻳﻛﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﺷراﺋﻬﺎ واﻟﺗﺻرف ﻛوﻛﻼء ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻵﺧرﻳن ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت" .ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة )(٢
ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ،ﻻ ﻳﺟوز ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺗﻲ اﻟﺻراﻓﺔ أو اﻟﺻراﻓﺔ ٕواﺻدار اﻟﺣواﻻت إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﻳص ﻣن

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ.
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺎﺑﻊ

ﻟو ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﻳن  ٤و ٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري رﻗم .٧٤/٣

ﺗطﺑﻳق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﺑﺎت  ٤إﻟﻰ  ١١و ١٣إﻟﻰ  ١٥و ٢١إﻟﻰ  ٢٣واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ-
) (٩اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٦
.٧٨٣

ﻛﻝ ﻣن اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ إﺟراء ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣﺿﻣن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم ﻛﻼ اﻟﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺣدﻳد ﻋﻣﻼﺋﻬم ٕواﺑﻼغ وﺣدة
اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ﻟﻣدة  ١٠ﺳﻧوات ووﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺗداﺑﻳر واﻟﺿواﺑط
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺈن ﻣﺳﺗوى ﺗواﻓق اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ
اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻧﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.
ً

أو اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣوﺿﺢ ﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧوك.

٢٢٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
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ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٤إﻟﻰ  ١١و ١٣إﻟﻰ و ٢١إﻟﻰ  ٢٣واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ٩-ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ

أو اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣن ﻧﻔس أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣذﻛورة آﻧﻔًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ٣ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر.
ﺗﺣدﻳدا ،ﻳﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻻ
وﺑﺷﻛﻝ أﻛﺛر
ً

ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻧﻳن أو اﻟﻠواﺋﺢ أو اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻷﺧرى اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٦و ٧و ٨و ٩ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺳﻣﻳن  ٢-٣و-٣

 ٣أﻋﻼﻩ.
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ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوارد ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘﺳم  ،١١-٣ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ وﺟود ﻧظﺎم ﺗﺣوﻳﻝ
ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ً

ﻏﻳر رﺳﻣﻲ ﻻ ﻳﺧﺿﻊ ﻷﻳﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٤إﻟﻰ  ١١و ١٣إﻟﻰ  ١٥و ٢١إﻟﻰ  ٢٣واﻟﺗوﺻﻳﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ .وﻳﺻﻌب ﻓﻬم ﻫذا اﻟوﺿﻊ ،ﺑﺳﺑب ﻏﻳﺎب وﺟود آﻟﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أو ﻧظﺎم ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ٕوادارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ.
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-٦
.٧٨٦

اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  ٤ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ،ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻣﻣﺛﻼً ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن ﺳﻠطﺔ ﺗﻧظﻳم
ً

.٧٨٧

ﻛﻣﺎ ﻳﺣق ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ إﺟراء ﺗﺣوﻳﻼت ﺑﺷﺄن

اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﻧﺷطﺔ ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوارد أﻋﻼﻩ.

ﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (١ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٨ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺗﻧص
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ

٦١

اﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﻓﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻹﺷراﻓﻬﺎ أو ﻟرﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون.
.٧٨٨

ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش ﻣﻳداﻧﻳﺔ

ﺳﻧوﻳﺎ .وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺗﻌﻳﻳن ﺣواﻟﻲ  ٣٥ﻣﻔﺗ ًﺷﺎ ﻷﻏراض اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻲ ،ﺗم ﺗﻌﻳﻳن  ٤ﻣﻧﻬم
دورﻳﺔ
ً
ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ .ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣر ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻷﺳﺑوع وﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻲ
أﻳﺿﺎ .وﺗﻐطﻲ ﻫذﻩ اﻟزﻳﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة أوﺟﻪ رﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ظﻝ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻗﺻﻳرة
ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن زﻳﺎرات ﻟﻔروع اﻟﺷرﻛﺔ ً

وﻣﺣددة ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﺳﺎﻋﺗﻳن( .وﻗد أظﻬرت
ﻣﻘﺗطﻔﺎت ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣن ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻔﺗﻳش ﺑﺷﻛﻝ إﻳﺟﺎﺑﻲ اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ دورﻩ
ﻛﻣﺷرف ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت
ﺟدا وﻻ ﺗﻐطﻰ ﺳوى اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ وﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗدرﻳب.
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺷﺄن ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﺎﻣﺔ ً
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟوﻛﻼء )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٤-٦

 ٦١ﻳﻧدرج اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺗﺣت ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ" ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

٢٢٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٧٨٩

ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻼت ﻷي اﻟﺗزام ﻳﻔرﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أو أي وﺳﺎﺋﻝ

أﺧرى ﻣﻠزﻣﺔ ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن وﻛﻼﺋﻬﺎ أو ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻟﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺣددة .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ إﺟراء ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ .وﻗد ﺗم ﺗﻘدﻳم ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺟﻣﻳﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻ ارﻓﺔ وﻋدد ﻓروع ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم .ﻳوﺟد ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن  ١٦ﺷرﻛﺔ ﺻراﻓﺔ ﻣرﺧص ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣﻝ

ﻓﻲ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻌﻣﻼت واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ ٕواﺟراء اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ١٣١

ﻓرًﻋﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗوﺟد  ٢٣ﺷرﻛﺔ ﻣرﺧص ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻘط .ﻳﺟري اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ زﻳﺎرات

ﻣﺗﻛررة ﻟﻔروع ﺷرﻛﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻲ.

اﻟﻌﻘوﺑﺎت )ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر  ١-١٧إﻟﻰ  ٤-١٧ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ) (١٧اﻟﻣﻌﻳﺎر (٥-٦
.٧٩٠

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻓري ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٣٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أن "ﻳﻌﺎﻗب ﻛﻝ
ﻣن أﺧﻝ ﻣن رؤﺳﺎء وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر
اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ أو ﻣﺎﻟﻛﻳﻬﺎ أو ﻣﻣﺛﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﻔوﺿﻳن ﻋﻧﻬﺎ أو ﻣوظﻔﻳﻬﺎ أو ﻣﺳﺗﺧدﻣﻳﻬﺎ ﻣﻣن ﻳﺗﺻرﻓون ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﺑﺄي
ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواد اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ) (٣ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر وﻻ ﺗزﻳد
ﻋﻠﻰ ) (٢ﺳﻧﺗﻳن وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ) (١,٠٠٠أﻟف ﷼ وﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ) (١٠,٠٠٠ﻋﺷرة آﻻف ﷼ ،أو ﺑﺈﺣدى ﻫﺎﺗﻳن
اﻟﻌﻘوﺑﺗﻳن".
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻔﻘرة )ج( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٤ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن اﻟﺣق ﻓﻲ ﺳﺣب

اﻟرﺧﺻﺔ أو إﻳﻘﺎف ﻧﺷﺎط أي ﺑﻧك ﻣرﺧص ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو ﻳﻔرض ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺻرح ﺑﻬﺎ ﻟواﺋﺢ اﻟﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟظروف .ﻳﺟب ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻧد ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺗوﺟﻳﻬﺎت أو ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو ﻋﻧد
اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄي ﻣن أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون وﻗواﻋد وﻟواﺋﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﻘواﻧﻳن اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ .ﺗﻧطﺑق ﻫذﻩ
أﻳﺿﺎ إذا ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن أن وﺿﻊ اﻟﺑﻧك ﻏﻳر ﺳﻠﻳم أو ﻏﻳر ﻣﺄﻣون أو أن إﻳﻘﺎف ﻧﺷﺎطﻪ أو ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ً

أﺧرى ﻋﻠﻳﻪ ﻳﻛﻔﻝ ﻋﻠﻰ أﻛﻣﻝ وﺟﻪ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣودﻋﻳن ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ .وﻳﺣق ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻛذﻟك أن ﻳﺳﺗوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أي ﺑﻧك
ﻣوﻗوف وأن ﻳﺗوﻟﻰ إدارﺗﻪ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻹﻳﻘﺎف وأن ﻳﻘوم ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﺑﺗﺻﻔﻳﺗﻪ أو إﻏﻼﻗﻪ أو ﻳﻌﻳد ﺗﻧظﻳﻣﻪ أو ﻳﻌﻳد ﻓﺗﺣﻪ .وﻟﻪ
أﻳﺿﺎ أن ﻳﺄﻣر ﻓﻲ أي وﻗت ﺑﺑﻳﻊ ﻛﻝ أو ﺟزء ﻣن أﻋﻣﺎﻝ ﻫذا اﻟﺑﻧك أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ أو أﺻوﻟﻪ و/أو اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ أو ﻳﺗﺧذ أﻳﺔ
ً

إﺟراءات أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون وأﻧظﻣﺔ وﻟواﺋﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ.
.٧٩٢

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺑﻲ أم/أر إي ﺟﻲ) ٠٩ ١ ٢ ٧٨/٥/٠١٢/أف( اﻟﺗﻲ

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧك ﻣرﺧص ﻟﻌدم اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺗوﺟﻳﻬﺎت أو ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻧﺗﻬﺎك أو
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك أو ﻟواﺋﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ .ﺗوﻓر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة

٢٢٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﺑﻳن اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي إﻟﻰ ﺳﺣب اﻟرﺧﺻﺔ.
.٧٩٣

ﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ،ﻟﻛن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ

ﻳﺿﺎ ،أﺷﺎر ﻣﺳﺋوﻟو اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أﻧﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوكُ ،ﻳﻌرف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "أي
أ ً
ﺷﺧص رﺧص ﻟﻪ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو ﺻرﺣت ﻟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﺣﻳث ﺗم ﺗﻧظﻳﻣﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ" .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗُﻌرف ﻧﻔس
اﻟﻣﺎدة ،ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺻﻔﺔ رﺋﻳﺳﻳﺔ وﻛﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻝ ﻋﺎدي ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﻌرف وﻳﻔﺳر ذﻟك ﻣﺟﻠس

ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ،ﺑواﺣد أو أﻛﺛر ﻣن أﻧواع اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﺧص ﺑﻬﺎ ﺻراﺣﺔً ﺑﻣوﺟب

ﺗﻌدﻳﻼت ﺗط أر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﻳﺻرح ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺗرﺧﻳص ﻳﺻدرﻩ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا

اﻟﻘﺎﻧون "...وﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺑﻲ أم  ٩٧/١١/٤٣اﻟﺗﻲ ﺗرﺧص ﻋﻣﻠﻳﺎت
ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﺳﻠطﻧﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ُﻳدرج ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺣت ﻣﺻطﻠﺢ "اﻷﻋﻣﺎﻝ

اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ".
.٧٩٤

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﺎدة ) (١٥ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺑﻲ أم  ٩٧/١١/٤٣اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠطﺔ ﺳﺣب

رﺧﺻﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻراﻓﺔ أو اﻟﺻراﻓﺔ ٕواﺻدار اﻟﺣواﻻت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﻬﺔ
اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ أو اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﺗﻲ أﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٦ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
"دون اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﻲ أم/أر إي ﺟﻲ) ٠٩ ١ ٢ ٧٨/٥/٠١٢/أف(،ﻳﺟب
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺣب اﻟرﺧﺻﺔ إﺑﻼغ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وأن ﻳﻧﺷر ﻗرار اﻟﺳﺣب ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ
اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﻣرﺗﻳن ﻓﻲ ﺻﺣﻔﻳﺗﻳن ﻳوﻣﻳﺗﻳن ﺗﺻدر أﺣدﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻷﺧرى ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ .وﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أن ﻳﻣﻧﺢ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺳﺣب رﺧﺻﺗﻬﺎ ﻓﺗرة اﻟﺳﻣﺎح اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎم إﺟراءات اﻟﺗﺻﻔﻳﺔ".
.٧٩٥

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻘﺗطﻔﺎت ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش اﻟﺑﻧوك

وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗم ﺗﺣدﻳد ﺑﻌض أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ،إﻻ أن ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟم ﻳﺗﻠق أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ .أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧوك ،ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻔرﻳق ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻘوﺑﺔ واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﺎﻝ ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺟﻌﻝ
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ إﺛﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑﺷﺄن ﻣوﻓري ﺧدﻣﺔ ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ.
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ – ﺗطﺑﻳق ورﻗﺔ أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٦-٦
.٧٩٦

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ،ﻳﺑدو أن ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻳﺣﻘق ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر

اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ورﻗﺔ أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ .وﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ

٢٣٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

واﻟﺗرﺧﻳص ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدﺗﻳن )  (٥٢و) (٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك واﻟﻼﺋﺣﺔ ﺑﻲ أم  ١١١٩٧/٤٣اﻟﺗﻲ أﺻدرﻫﺎ ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﻲ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ.

 ٢-١١-٣اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت


اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٤إﻟﻰ  ١١و ١٣إﻟﻰ  ١٥و ١٧و ٢١إﻟﻰ  ٢٣واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ –  ٩ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ.



ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻘدﻣو ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟوﻛﻼﺋﻬم واﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﺣددة.



ﻳﺟب أن ﻳﻣﺎرس اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ
ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة .ﻳﺟب ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ورادﻋﺔ ﻓﻲ أي وﻗت ﻳﺗم ﻓﻳﻪ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ
ﻗﺻور.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أن ﻳطور إﺟراءات ﻟﻛﺷف ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﺗﻧظﻳم
ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت.

٣-١١-٣

اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام


ﺗؤﺛر أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﺑﺷﺄن ﺗطﺑﻳق ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ

اﻟﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺗوﺻﻳﺎت ) ٤إﻟﻰ  ١١و ١٣إﻟﻰ  ١٥و ١٧و ٢١إﻟﻰ  ٢٣واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ –  ٩ﻋﻠﻰ درﺟﺔ

اﻟﺳﺎدﺳﺔ

اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ.


ﻻ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟوﻛﻼﺋﻬم واﻟﺗﻲ
ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﺣددة.



ﺗﻌذر إﺛﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ
ﺣﻳن ﺗم ﺗﺣدﻳد أوﺟﻪ ﻗﺻور.



ﻳوﺟد ﺿﻌف ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ.

٢٣١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٤

١-٤

اﻟﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ  -اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة

اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (١٢

)ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺎت رﻗم  ٥و ٦وﻣن  ٨إﻟﻰ (١١
اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ
.٧٩٧

ﻣﻧظﻣﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻳﻳﻣﺎ
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘﺳم  ٣ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ،ﻟم ﺗﺟري اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ
ً
ً

ﺣذر ﻓﻲ ﻣﺧﺎطﺑﺔ ﺟﻣﻳﻊ أﻧواع اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻧﻬﺟﺎ أﻛﺛر ًا
ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠد.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺿﻊ ،ﺗﺑﻧت ُﻋﻣﺎن ً
ً

اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﺑﺎﻻﻟﺗزام .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن إﻻ أﻧواع ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ
ﺣددﺗﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :اﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻳن وﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎﻣﻳن

واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن.
.٧٩٨

ﻳﻘوم اﻟﻣﺣﺎﻣون واﻟﻣﺣﺎﺳﺑون ﺑﺗﻧﻔﻳذ أﻧﺷطﺔ ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت ﺟز ًﺋﻳﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ

ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺿﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻳدﻋم ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن ،ﻻ ﻳوﺟد أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻳﺷﻣﻝ إﺟراء ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة رﻗم  .٩٦/١٠٨ﺣﻳث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٣ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻘط أﻻ وﻫﻣﺎ اﻟﺣﺿور ﻣﻊ أو ﻋن ذوي اﻟﺷﺄن أﻣﺎم اﻟﻬﻳﺋﺎت
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وﻫﻳﺋﺎت اﻟﺗﺣﻛﻳم واﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﻳﺔ ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﺧرى واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬم

ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺑداء اﻟرأي واﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﻳﺿﺎً ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘود .ﻛذﻟك ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳن ﻟم ﻳﺗم وﺿﻊ أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم .٨٦/٧٧
.٧٩٩

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟرﻗﺎﺑﺔ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔُ ،رﺧص ﻟﻌدد

ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺋك .وﻋﻠﻰ ﻏرار ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ،
ﻳﺧﺿﻊ ﻛذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺋك ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗرﺧﻳص ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻹﺷراﻓﻪ.
.٨٠٠

ﺑﺎﻗﻲ ﻓﺋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ:

 أﻧدﻳﺔ اﻟﻘﻣﺎر ﺑﺟﻣﻳﻊ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن؛ ﻻ ﻳﺟوز ﺗرﺧﻳﺻﻬﺎ أو ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ وﻓق اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ.
 ﻛﺎﺗﺑو اﻟﻌدﻝ )اﻟﻣوﺛﻘون( ﻫم ﻣوظﻔون ﺣﻛوﻣﻳون ﻳﺗﺑﻌون اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ و ازرة اﻟﻌدﻝ ،ﻣﻊ أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ﻳﺷﻣﻠﻬم .ﻳﺗوﻟﻰ ﻛﺎﺗﺑو اﻟﻌدﻝ )اﻟﻣوﺛﻘون( ﺗﺣرﻳر ﺟﻣﻳﻊ أﻧواع اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ
ﻳﺧﺗص ﺑﺗﺣرﻳرﻫﺎ واﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ٕواﺟراء أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺑﻬﺎ.
٢٣٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻳوﺟد ) (٦٠داﺋرة ﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﻌدﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء ﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻠطﻧﺔ .وﻗد ﺻدر ﻗﺎﻧون اﻟﻛﺗﺎب ﺑﺎﻟﻌدﻝ ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٣/٤٠ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ،٢٠٠٣/٥/١٣وﺑدأ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  .٢٠٠٣/٨/١٧ﻣن ﺑﻳن ﻣﺎ ﻳﻘوم
ﺑﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﻌدﻝ )اﻟﻣوﺛق( ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺗﺣرﻳر وﺛﺎﺋق اﻟزواج واﻟطﻼق وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة ) (١٤ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون ،وﻧظﻣﻪ اﻟﻘ ارر اﻟوزاري رﻗم  ٢٠٠٣/١٧١ﺑﺈﺟراءات ﺗﺣرﻳر وﺛﺎﺋق اﻟزواج واﻟطﻼق .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ
دواﺋر اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﻌدﻝ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ١٢وﻓق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر وﻫﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻳر وﺛﺎﺋق اﻟزواج
واﻟطﻼق وﺗﺣرﻳر وﺛﺎﺋق إﺛﺑﺎت ﻋدم اﻟزواج وﺗﺣرﻳر وﺛﺎﺋق اﻷراﻣﻝ ٕواﺛﺑﺎت ﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﺻدﻳق
ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻳﻌﺎت ٕواﺻدار ﺷﻬﺎدات ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳﺟﻼت واﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺧﺎرج ﻣﻛﺎﺗﺑﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺣرﻳر
اﻟﺗوﻛﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﺻﻛوك اﻟدﻳون وﺗﺳﺟﻳﻝ ﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﺣرﻳر اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻌﻘود.
.٨٠١

ﺟﻣﻳﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة .وﻳﺣدد اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ
ﺗﻧطﺑق ً
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون وﻫو ﻳﺧﺎطب ﺑذﻟك "اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ" .وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻣﺎدة ) (١ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن "...ﺳﻣﺎﺳرة اﻟﻌﻘﺎرات
وﺗﺟﺎر اﻟذﻫب واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟ ُﻛﺗﺎب ﺑﺎﻟﻌدﻝ وﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن ﺣﺎﻝ ﺗﻧﻔﻳذﻫم
ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻟﺣﺳﺎب ﻋﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺷراء وﺑﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ٕوادارة اﻷﻣواﻝ أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى أو أي أﺻوﻝ أﺧرى
ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬمٕ ،وادارة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﺗﻧظﻳم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أو ﺗﺷﻐﻳﻝ
أو إدارة اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ أو اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ،وﺑﻳﻊ وﺷراء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ أو
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳﺔ ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ".
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،واﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣﻬن اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻳﺻدر ﺑﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻗرار ﻣن اﻟوزﻳر ً
.٨٠٢

وﻗد ذﻛرت اﻟﻣﺎدة ) (١ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أﻧﻪ ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧﺻﻳﺔ طﺑﻳﻌﻳﺔ

أو اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﺗزاوﻝ ﻣﻬﻧﺔ أو ﻋﻣﻼً ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄي ﻣن "...اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ وﻣﻬﻧﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة
واﻟﻣراﺟﻌﺔ ،وأي أﻧﺷطﺔ أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ" .ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣددﻫﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﺑﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ.
.٨٠٣

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬم ﻳﺧﺿﻌون ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﺈن

اﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳون وﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑون ﻳﺧﺿﻌون ﻛذﻟك ﻟﻠﻘرار اﻟوزاري  ٢٠٠٨/٨٢اﻟﺻﺎدر
ﻋن و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،واﻟذي ﻳﺷﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺟزﺋﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ١٢ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء
واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت واﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﺗدرﻳب واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧرى .ﻋﻼوةً
ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ٣ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ،ﺗﺧﺿﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺻورة

٢٣٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣﻧﺷورات ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ أدﻧﺎﻩ .ﻟم ﻳﺧﺿﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣون ﻷي اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.
.٨٠٤

ﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ أﻧواع اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن:
اﻟﺟدوﻝ  - ١٧أﻧواع اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن
ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ
اﻟﻘطﺎع

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ

ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

ﻟواﺋﺢ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى

ﺳﻠطﺔ اﻟﺗرﺧﻳص

اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم
اﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳون
) ١٢٩٨٥ﻣﻛﺗب ﻣﺳﺟﻝ(

ﻣﺎدة): (١

ﻣﺎدة): (١

ﻣﺎدة): (١

ﻣﺎدة): (١

٢٠٠٨/٨٢

و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة

و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة

اﻟﺻﺎدر ﻋن و ازرة

واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم
ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﻳﺳﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ
) ٣٣٣ﻣﺣﻝ(

٢٠٠٨/٨٢

و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة

و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة

اﻟﺻﺎدر ﻋن و ازرة

واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺗﻌﻣﻳم
اﻟﻣرﻛزي

اﻟﺑﻧك
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

رﻗم ﺑﻲ أم ٦١٠
ﺗﻌﻣﻳم
اﻟﻣرﻛزي
رﻗم

اﻟﺑﻧك
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻲ دي

دي/أم أﻝ أس/ﺳﻲ
ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ
ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺋك ) ٤٧ﺷرﻛﺔ ﻣرﺧﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﺷرﻛﺗﻳن ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻌﻠﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺋك(

ﺑﻲ /أم إي/أن ﺑﻲ
ﻣﺎدة): (١

ﻣﺎدة): (١

أي

أف
أس/٢٠٠٥/
٤٢٤١
ﺗﻌﻣﻳم
اﻟﻣرﻛزي
رﻗم

اﻟﺑﻧك
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻲ دي

دي/أم أﻝ أس/أم
إي/أن ﺑﻲ أف أي
أس/٢٠٠٧/
١٤٨٠

٢٣٤

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ
اﻟﻘطﺎع

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ

ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

ﻟواﺋﺢ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى

اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ

ﺳﻠطﺔ اﻟﺗرﺧﻳص

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
اﻟﺑﻧك

ﺗﻌﻣﻳم
اﻟﻣرﻛزي
رﻗم

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

ﺑﻲ

دي/أي

دي
أم

أس/ﺳﻲ

أﻝ
ﺑﻲ/أم

إي/
٥٩٨٤/٢٠٠٤/
اﻟﻣﺣﺎﻣون
) ٣٦٧ﻣﻛﺗب و ٣٦ﺷرﻛﺔ(

ﻣﺎدة): (١

ﻣﺎدة): (١

و ازرة اﻟﻌدﻝ

اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم

ﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
) ١٣٣ﻣﻛﺗب ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ(

-

و ازرة اﻟﻌدﻝ

ﻣﺎدة): (١

ﻣﺎدة): (١

)اﻟﻣﺣﺎﻣون

)اﻟﻣﺣﺎﻣون

واﻟﻣﺣﺎﺳﺑون(

واﻟﻣﺣﺎﺳﺑون(

ﻣﺎدة): (١

ﻣﺎدة): (١

اﻟﺗﺟﺎرة

٢٠٠٨/٨٢

و ازرة

اﻟﺻﺎدر ﻋن و ازرة

واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

و ازرة

اﻟﺗﺟﺎرة

واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻻ

ﻳوﺟد

ﺷﻲء

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن.
ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ )ﻳﻘوم
اﻟﻣﺣﺎﻣون واﻟﻣﺣﺎﺳﺑون ﺑﺗوﻓﻳرﻫﺎ ﺟز ًﺋﻳﺎ(

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳن :اﻟﻘرار
اﻟوزاري

رﻗم

ﻟم

ﻳﺗم

رﺧﺻﺔ

ﻣﻧﺢ
ﺑﺗوﻓﻳر

ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت

ازرة

)اﻟﻣﺣﺎﻣون(
ازرة

٢٠٠٨/٨٢

اﻟﻌدﻝ

اﻟﺗﺟﺎرة

واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

اﻟﺻﺎدر ﻋن و ازرة

)اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون(

اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻛﺎﺗﺑو اﻟﻌدﻝ
ﻏﻳر ﻣﻧطﺑق )ﻛﺎﺗب اﻟﻌدﻝ "اﻟﻣوﺛق" ﻫو
ﻣوظف ﺣﻛوﻣﻲ ﻳﺗﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺎدة): (١

-

-

ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم ﻳﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧطﺎق
ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺗوﺻﻳﺔ (١٢
أﻧدﻳﺔ اﻟﻘﻣﺎر وأﻧدﻳﺔ اﻟﻘﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت

ﻏﻳر ﻣﻧطﺑﻘﺔ )أﻧدﻳﺔ اﻟﻘﻣﺎر ﻏﻳر ﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ(

٢٣٥

و ازرة اﻟﻌدﻝ

و ازرة اﻟﻌدﻝ

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ١-١-٤اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم ٥
.٨٠٥

وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ،ﺗﺧﺿﻊ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻧﻔس

اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻳﻣﻛن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﺗﻠك
اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳم  ٣ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر .وﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻓﺈن ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺋك ﺗﺧﺿﻊ
أﻳﺿﺎ ﻟﻧﻔس أطر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻷﺧرى ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻘﺳم .٣
ً
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد أﺻدرت و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم  ٢٠٠٨/٨٢واﻟذي ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﻋدة ﻧواﺣﻲ ﺑﻣوﺟب

اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .٥
.٨٠٦

ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء

ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺳواء
ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺷﺧص طﺑﻳﻌﻲ أو ﻣﻣﺛﻝ ﻋن ﻫﻳﺋﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗوﺟب ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻳوﻣﻳﺔ ودﻓﺗر اﻟﺟردة وذﻟك ﺑﺗدوﻳن ﻛﺗﺎﺑﻳﺎً اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻳﻝ وﺗﺎرﻳﺦ وﺑﻳﺎن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ )اﻟﻧوع
واﻟﻘﻳﻣﺔ( .وﺗم ذﻛر اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣت اﻟﻘﺳم  ١أ

اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٥ﻓﻲ
و ب .ﻏﻳر أن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ّ

اﻟﻘﺳم  ٣ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر ﺗﻧطﺑق أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.
.٨٠٧

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺗﻠﺗزم ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

ﻣﻧذ ﻋﺎم  ،٢٠٠٤ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٧٢ﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٤ﻓﻘد ﻻﺣظ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم
أن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟم ﺗﺗﻘدم ﺑﺧطﻰ واﺳﻌﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺻﻌﻳد ﺣﺗﻰ ﺻدور
ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ ﻳوﻟﻳو .٢٠١٠
.٨٠٨

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺗطﺑﻳق واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺳﺑﺎﺋك ،ارﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻘﺳم ٣

ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر .ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ،اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟوﺳﺎطﺔ
ٍ
ﺑدرﺟﺔ طﻔﻳﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ .ورﻏم ذﻟك ،ﻓﻘد ﺑدت ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻫذﻩ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت
ﺗﻧظﻳﻣﺎ وأﻛﺛر ﺗواﻓﻘًﺎ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،أﻛﺛر
ً
ﻣن ﻧﻔس ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﺧﺎﺻﺔً اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘﺻودة واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﺗﺟﺎﻩ
اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ذوي اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻧﻘص اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣطﻠب ﻣراﻋﺎة إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺣوﻝ أﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت
أﻳﺿﺎ ﻣراﻋﺎة ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء و ً

اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن.

٢٣٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٨٠٩

وﻗد ﺗم ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺗطﺑﻳق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﺑدرﺟﺔ واﺿﺣﺔ

ﻣﺗﻘطﻌﺎ .وﻗد أﻋرب ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﻋن
ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻬوﻳﺔ .ورﻏم ذﻟك ،ﻓﻘد ﺑدا ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذا اﻹﺟراء اﻟﺑﺳﻳط
ً

إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ وﺟود أﺷﺧﺎص اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن ﻟﻬم ﻛﻌﻣﻼء وﻟﻛن ﻷﻏراض ﺗروﻳﺟﻳﺔ ﻓﻘط وﻋن وﺟوب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ إذن ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص
أﻳﺿﺎ ﺗرﻛﻳز ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺳرﻗﺔ
ﻣن و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻓﻲ ﺧﺻوص اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻫذا وﻗد ﺑدا ً

اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻟﻣزﻳﻔﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.٨١٠

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ،ﻛﺎن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم أﻧﻬم ﻏﻳر ﻣطﺎﻟﺑون ﺑﺎﻟﺧﺿوع ﻷﻳﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﻛﻝ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ًا
ﻧظر ﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ .وﻳؤﺛر ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ً
ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .١٢

ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺎت  ١٠ ،٩ ،٨ ،٦و١١
.٨١١

ﻟم ﻳﺗطرق اﻟﻘرار اﻟوزاري ﻟو ازرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة رﻗم  ٢٠٠٨\٨٢ﻟﻠﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٩ ،٦و .١١وﻣﻊ

ذﻟك ،وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،ﺗم اﻟﺗطرق ﺑﺷﻛﻝ ﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٨و .١٠ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٨ﻳﺗطﻠب اﻟﻘﺳم  ٤ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري ﻣن اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑذﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟطرق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗطورة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻐطﻳﺔ ﻫوﻳﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﻧﻔذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ٕواﺧﻔﺎء ﻣﺻدر اﻷﻣواﻝ ﺑﻬدف اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺳوء اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟطرق .ﺗﺗطرق اﻷﻗﺳﺎم  ٢و،٣
اﻟﻧﻘطﺔ اﻷوﻟﻰ و ٢-٥ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري وﺑﺷﻛﻝ ﺟزﺋﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣت اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ١٠واﻟﺗﻲ ﺗﻔرض اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻣدة  ١٠ﺳﻧوات.
.٨١٢


وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص أطر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ،ﻳﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺗﻧطﺑق أﻳﺿﺎً أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ١٠ ،٨ ،٦و ١١ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ٣ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن
ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.



ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻷي اﻟﺗزام ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .٩

.٨١٣

ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أﻳﺔ أدﻟﺔ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺻﻳﺎت رﻗم  ٦و ٨و .٩وﻟﻛن

ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟدﻳﻬﺎ ﺳﺟﻼت ﻣؤﻛدة ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ
ﺑﻬﺎ ﻟﻣدة  ١٠ﺳﻧوات .وﻟﻳس ﻷي ﻣﻧﻬﺎ أﺳﻠوب ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻌﻘدة أو ﻏﻳر ﻣﻌﺗﺎدة وﻟم ﺗﺷر أي
ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ وﺟود إﺟراءات داﺧﻠﻳﺔ ﻟﺗﻧﺎوﻝ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت.

٢٣٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٢-١-٤اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت


ﺗﻧطﺑق اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٥ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ،ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻳﻧطﺑق ذﻟك.



ﺗﻧطﺑق اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ١٠، ٨ ،٦و ١١ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ،ﺣﻳﺛﻣﺎ
ﻳﻧطﺑق ذﻟك.



ﻳﺟب أن ﺗﻠﺗزم اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .٩



ﻳﺟب أن ﺗﻘوم اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ،ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺋك واﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻳن وﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،
ﺑﺗﻌزﻳز ﺟﻬودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻣﻼء ذوي اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻧﻘص اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣطﻠب ﻣراﻋﺎة إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺣوﻝ أﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ
أﻳﺿﺎ ﻣراﻋﺎة ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء و ً
اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن.



ﻳﺟب أن ﺗﻘوم و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺗﻌزﻳز اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .٥



ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗﻌزﻳز ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺎت رﻗم  ٦و ٨و ٩و.١١



ﻳﺟب أن ﺗﻘوم و ازرة اﻟﻌدﻝ ﺑدراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﺿﺎرب ﺑﻳن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﺟب اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺧﺻوص ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﺗطﺑﻳق إﻋﻔﺎءات ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .١٦



ﻳﺟب أن ﺗﻘوم و ازرة اﻟﻌدﻝ ﺑﺑذﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﺑﻬدف إﺑﻼغ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ٕواﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم ﺑﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت.

٢٣٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٣-١-٤اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٢
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٢

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام


أوﺟﻪ ﻗﺻور اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم (٥
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.
ﺗﻧطﺑق ً



أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺣت اﻟﺗوﺻﻳﺎت  ،١٠ ،٨ ،٦و ١١اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻧطﺑق ً



ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻷي اﻟﺗزام ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .٩



ﻧﻘص اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺋك واﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻳن وﻣﻛﺎﺗب
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻌﻣﻝ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ذوي اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻧﻘص اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣطﻠب ﻣراﻋﺎة إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺣوﻝ أﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ
أﻳﺿﺎ ﻣراﻋﺎة ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء و ً

اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن.


ﻧﻘص ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺗطﺑﻳق ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم
.٥



ﻧﻘص ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت رﻗم  ٦و ٨و ٩و.١١



٢-٤

ﻧﻘص ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .١٢

اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (١٦

)ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺎت  ١٣و ١٤و ١٥و ٢١ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة(

 ١-٢-٤اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
.٨١٤

أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ
ﻻ ﻳﻧطﺑق ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﺣﺳب ٕواﻧﻣﺎ ﻳﻧطﺑق ً

اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ .وﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن

ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻳن وﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ واﻟﻣوﺛﻘﻳن واﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ]ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة[
واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن.

٢٣٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣطﻠب ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗطﺑﻳق
اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ١٣واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة(
.٨١٥

ﻳوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن

اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺟرد اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ (١) :اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻣﺗﺣﺻﻼت ﺟرﻳﻣﺔ أو إرﻫﺎب أو ﺟرﻳﻣﺔ ذات
ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب أو ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ ،أو ) (٢اﻟﺗورط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب ،وذﻟك ﺳواء ﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ
إﺟراء ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت أو ﻟم ﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﺑﻌد أو أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺟراﺋﻬﺎ )اﻟﻣﺎدة .(١٤
.٨١٦

ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺣﻛم ﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻝ اﻟﺗزام؛ ﻳﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،وﻟﻛن ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻳﻧطﺑق ﺣﻛم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ أﻳﺔ "ﻣؤﺳﺳﺔ" ﺗم ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ ﻛﺄي ﻣﻧﺷﺄة ﻣرﺧﺻﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم
ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ داﺧﻝ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟﻌﺎم ) ٢٠٠٢رﻗم  .(٢٠٠٢/٣٤وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو،

ﺗﺷﻳر "ﻣؤﺳﺳﺔ" ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ،وﻻ ﻳﺑدو أﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺣددة .وﻗد ﻻﺣظت اﻟﺳﻠطﺎت ،رﻏم ذﻟك ،أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ﻳﺗﺿﻣن
اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف "اﻟﻣؤﺳﺳﺎت" .وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﻧﻔﺳﻪ ،ﺗظﻝ ﻫﻧﺎك ﻓﺟوة ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻳن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
اﻟﺻﺎدرة واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺣﺎﻟﻲ.
.٨١٧

ﻻ ﻳوﺟد ﺣد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،وﻻ

ﻳﺳﺗﺛﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ] .اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳن  ٣-١٣و[٤-١٣
.٨١٨

ووﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟواردة ﻣن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺈن أي ﺗﻘرﻳر ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ وﻛﻳﻝ

ﻋﻘﺎري ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٠ﻛﺎن ﻫو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ،ﻣﻧذ ﻋﺎم
) ٢٠٠٢اﻧظر اﻟﺟدوﻝ ﺑﺎﻟﻘﺳم .(١-٥-٢

ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ١٤ﻋﻠﻰ
اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة(
.٨١٩

ﻳﺣظر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن أي ﺗﻘرﻳر ﻋن

ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ أو أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﻳﺗم رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳر ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ١٦ﻋﻠﻰ
إﻋﻔﺎءات ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ واﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺗﻘرﻳر ﻋن
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون] .اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم [١٤

٢٤٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ )ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ١٥ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة(
.٨٢٠

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻺﺷراف ﻣن ﻗﺑﻝ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )وﻫﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن

وﺗﺟﺎر اﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ( ،ﻳوﺿﺢ إﺷﻌﺎر رﺳﻣﻲ ،ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار اﻟوزاري )رﻗم  ٨٢ﻟﻌﺎم  ،(٢٠٠٨اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻳﻠزم اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺎت
اﻟﻌﻣﻼء واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ﻟﻔﺗرة ﺗﺻﻝ إﻟﻰ  ١٠ﺳﻧوات واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻدر اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ٕواﻋداد ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ٕواﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻲ ﻋن ﺗطﺑﻳﻘﺎت
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﻘرار اﻟوزاري ﺗوﻓﻳر ﺳﺟﻼت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ

اﻟﻌﻣﻳﻝ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وﻧوﻋﻬﺎ وﻗﻳﻣﺗﻬﺎ.
.٨٢١

أﻳﺿﺎ ﺑﺗﻌﻳﻳن ﻣوظف ﻟﺗﺑﻠﻳﻎ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ظﻬور ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ .وﻟﻛن
ﻗﺿﻲ اﻟﻘرار اﻟوزاري ً

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﺣﻛم ﻣﺣدد ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺗﺧوﻳﻝ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻣﻌﻳن ﻟﻠوﺻوﻝ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣدﻳد
ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ أو أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب .ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر وظﺎﺋف اﻟﺗدﻗﻳق اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ
اﺧﺗﺑﺎرات اﻻﻟﺗزام ،ﺟزًءا ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﺻﺎدر ﻋن و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
.٨٢٢

ظﻬرت اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﺻﺎدر وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،وﻟﻛن ﻟم ﻳﺳﻔر ﻫذا اﻟوﻋﻲ ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻌﺎﻝ،
اﺣدا ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﻬﺔ واﺣدة ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة وذﻟك
ﺣﻳث ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم إﻻ ﺗﻘر ًا
ﻳر و ً
ﻣﻧذ ﻋﺎم .٢٠٠٢

.٨٢٣

ﻋﻼ ة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد أﺷﺎرت ﺟﻬﺎت ﻋدﻳدة ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻣﺧﺎطرة ﻣن

اﺿﺣﺎ ﻟدﻳﻬﺎ ﺑِﺷﺄن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺗﻘدﻳم
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطرة ﺿﺋﻳﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر و ً
ﻣﺣدودا.
ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،إﻻ أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔﻬم ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻗد ﺑدا
ً

.٨٢٤

ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ،ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٢ﻛﺎن ﻣطﺑﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ،ﻳوﺿﺢ

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺣدﻳث اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻳوﻟﻳو  ٢٠١٠وﻳﻧص ﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﺿوع
اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ،أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﻣوﻛﻠﻳﻬم "ﻣﺛﻝ ﺷراء اﻟﻌﻘﺎرات أو إدارة اﻷﻣواﻝ أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻷﺧرى أو أﻳﺔ أﺻوﻝ أﺧرى ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ وﻛﻼؤﻫم أو إدارة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو
ﻣﻧظﻣﺔ اﻛﺗﺗﺎب أو ﺗﺷﻐﻳﻝ أو إدارة أﺷﺧﺎص اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن أو ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت أو ﺷراء وﺑﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ".

٢٤١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٨٢٥

أﺻدرت و ازرة اﻟﻌدﻝ اﻟﻣﻧﺷور اﻹداري  ٢٠٠٥/٤ﻓﻲ ﻣﺎﻳو  ٢٠٠٥واﻟذي ﻳﺧطر اﻟﻘطﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ

اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣوﻛﻝ وﺣﻳﺛﻣﺎ ﻗد ﺗظﻬر ﺷﺑﻬﺎت ﺣوﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻳﻬﺎ ﺷﺑﻬﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ،ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.
.٨٢٦

ﻗﺑﻝ ﺻدور ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻗﺎﻣت و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑرﻋﺎﻳﺔ ﻧدوة ﻓﻲ ﻳوﻧﻳو

 ٢٠١٠ﺣﺿرﻫﺎ ﻣﻣﺛﻠون ﻋن و ازرة اﻟﻌدﻝ وو ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺑﻌض ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ .ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻧدوة ﺿرورة
ﺧﺿوع اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﺣﻳث
ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻛﺑر ﻣن اﻟﺗوﻋﻳﺔ واﻹرﺷﺎد ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺄن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻗﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻳﻌد اﻧﺗﻬﺎ ًﻛﺎ ﻟﻼﻣﺗﻳﺎز اﻟﺧﺎص ﺑﺄﺻﺣﺎب
اﻟﻣﻬن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﻣوﻛﻠﻳﻬم .وﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻟم ﻳﻘم اﻟﻣﺣﺎﻣون ﺑﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢١

.٨٢٧

ﻻ ﺗوﺟد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺣددة ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻹﺑﻼء ﻋﻧﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت أو ﻋﻼﻗﺎت

ٍ
ﻛﺎف.
اﻟﻌﻣﻝ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺄﺷﺧﺎص ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻻ ﺗوﺟد ﺗداﺑﻳر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧطﺎر اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣواطن ﺿﻌف ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧظم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟدﻳﻬﺎ.

 ٢-٢-٤اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت


ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗواﺻﻝ اﻟذي ﻳﻬدف إﻟﻰ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺗوﻓﻳر اﻟﺗوﺟﻳﻪ
ﺑﻌﻳدا ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗطوﻳر أﻧظﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ً
اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.



ﻋﻠﻰ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗوﻓﻳر اﻟﺗدرﻳب ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ
ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.



ﻋﻠﻰ و ازرة اﻟﻌدﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺷﺎورات أوﺳﻊ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻔﺳﻳرﻫم اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻻﻟﺗزاﻣﻬم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗم
ﻣطﺎﻟﺑﺗﻬم ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ.



ﻳﺟب أن ﺗﻠﺗزم اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺄن ﺗوﻟﻲ ﻋﻧﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻣن ﻗﺻور ﺑﺄﻧظﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟدﻳﻬﺎ.

٢٤٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٣-٢-٤اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٦
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻــــــــــــــــﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺳم ٢-٤

ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٣
 ﻋدم ﻓﻬم ﻣﺧﺎطرة ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ

١٦

اﻹرﻫﺎب
 اﻧﻌدام ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ
ﻧظﺎم اﻟﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.

ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٥
 ﻻ ﺗﻔﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﻣطﻠب ﺗوﻓﻳر ﻓرﻳق
أﻳﺿﺎ أن
ﻣﻌﻳن ﻟﻳﻛون ﻣﺳؤوﻻً ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟذي ﻳﺟب ً
ﺗﺗوﻓر ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.

 ﻻ ُﻳطب ﻣن اﻟﺟﻬﺎت إرﺳﺎء ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات.

 ﻻ ﻳﺗﺿﻣن ﻣطﻠب اﻟﺗدرﻳب ﺗوﻓﻳر ﺗدرﻳب ﺣوﻝ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﺗطﺑﻳق ﺿواﺑط داﺧﻠﻳﺔ.

 ﻻ ﻳوﺟد ﻣطﻠب ﺑﺗﺄﺳﻳس وظﻳﻔﺔ ﺗدﻗﻳق أو إﺟراءا ت ﻓﺣص ﻟﻠﻣوظﻔﻳن.

ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢١
 ﻻ ﺗوﺟد أﺣﻛﺎم ﺗﻐطﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻗﻳﺎم اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺈﻳﻼء ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺻور ﺑﺄﻧظﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﻟدﻳﻬﺎ.
 ﻻ ﺗوﺟد آﻟﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻔﻳد اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺣوﻝ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﻧظﺎم
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى.
 ﻻ ﺗوﺟد آﻟﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق ﺗداﺑﻳر ﻣﺿﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻋدم ﺗطﺑﻳق أو ﺗطﺑﻳق ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر
ٍ
ﻛﺎف ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.

 ٣-٤اﻟﺗﻧظﻳم واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺗﺎن  ٢٤و(٢٥
 ١-٣-٤اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
.٨٢٨

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ،ﻳﻌرف ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد

اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أي ﺷﺧص ﻣرﺧص ﻟﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ )اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو( اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺛﻝ(١) :
اﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳون ) (٢ﺗﺟﺎر اﻟذﻫب واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ ) (٣اﻟﻣوﺛﻘﻳن ) (٤ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن ﻋﻧد
ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣوﻛﻠﻳﻬم وﻋﻣﻼﺋﻬم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺷراء وﺑﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ٕوادارة اﻷﻣواﻝ واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى أو أﻳﺔ
٢٤٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

أﺻوﻝ أﺧرى ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣوﻛﻠون واﻟﻌﻣﻼء ) (٥إدارة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )(٦
ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أو ﺗﺷﻐﻳﻝ أو إدارة أﺷﺧﺎص اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن أو ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ) (٧ﺷراء وﺑﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
.٨٢٩

وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻘﺳم  ١-٤ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ،ﻓﺈن أﻧدﻳﺔ اﻟﻘﻣﺎر ،ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ،ﻣﺣظورة داﺧﻝ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن

.٨٣٠

وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣدرج أﻋﻼﻩ ،ﻳﻐطﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ

طﺎ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻲ.
ًا
ﻧظر ﻷن اﻟﻘﻣﺎر ﻳﻌد ﻧﺷﺎ ً

ﻧطﺎق أوﺳﻊ ﻣن ذﻟك اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﺑﻧود ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗوﺿﺢ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ
واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺑﻧود ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
.٨٣١

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة )ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( ،ﻳﺳﻧد اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن

ﺧﺿوع ﺗﻠك اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻹﺷراﻓﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
وزارة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
.٨٣٢

ﺗﻘوم و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻹﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻌﻘﺎرات وﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎر

اﻟﻛرﻳﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن .وﻳﻌد اﻟﻘرار اﻟوزاري )رﻗم  (٢٠٠٨/٨٢اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻗﺑﻝ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة .وﻛﻣﺎ ﻫو
ﻣﻼﺣظ ﺿﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ،١٦ﻳﺣدد اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٢وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ.
.٨٣٣

ﻳﺣدد اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﺷروط واﻟﻘﻳود اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻷﻏراض

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب (١) :ﻣﻧﻊ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺟﻬوﻟﺔ أو ﻣزﻳﻔﺔ ) (٢اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﻌﺗﻣدة
واﻟﻣوﺛﻘﺔ واﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ) (٣اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺣﺗواء اﻟﻔواﺗﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﻳد ﺑﺄن اﻷﻣواﻝ واﻟﺳﻠﻊ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن
ﻣﺻﺎدر ﻣﺷروﻋﺔ ) (٤ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﻣﺗطورة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﺳﻝ
أﺧﻳرا ،ﺗﺑﻧﻲ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب ﺑﺧﺻوص ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
اﻷﻣواﻝ ) (٥و ً
.٨٣٤

أﺧﺑر اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﻘﻳﺎم و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺗوزﻳﻊ ﻧﺳﺦ ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻋﻠﻰ

ﺻورة ﻛﺗﻳﺑﺎت وﻗﺎﻣت اﻟو ازرة ﺑﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻘطﺎع .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد ﻗﺎﻣت و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺑﺣﻣﻠﺔ ﻟﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم .ﻟم ﻳﺣﺻﻝ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ أﺧرى ﺑﺧﺻوص ﻣﺣﺗوى ﺣﻣﻠﺔ
ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻻ ﻋن ﻣﻌدﻝ ﺗﻛرارﻫﺎ.

٢٤٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٨٣٥

ﺗﺷرف اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس ﺑو ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ وﻓﻘًﺎ

ﻟﻠواﺋﺢ )رﻗم  (٢٠٠٠/١٠٩اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ .ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (١٣ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة،
ﻳﺧوﻝ ﻟﻠﻣﻔﺗﺷﻳن ﺳﻠطﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘﺎﻧون وﻟواﺋﺣﻪ وذﻟك ﻋن طرﻳق اﻟﻘﻳﺎم ﺑزﻳﺎرات ﻣﻳداﻧﻳﺔ .ﻛﻣﺎ أن ﻟدﻳﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ دﺧوﻝ
أﻣﺎﻛن اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﺣﻼت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺟﻬﻳز اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ أو ﺑﻳﻌﻬﺎ
أﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﻓﺣص اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣوﺟودة.
وﻟدﻳﻬم اﻟﺣق ً
.٨٣٦

ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎنُ ،ﻳﺣظر ﺑﻳﻊ اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗم دﻣﻐﻬﺎ ﺑﺧﺗم رﺳﻣﻲ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر

أﺳﺑوﻋﻳﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ .ﻳﻘوم ﻓرﻳق اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻛون ﻣن ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ أﻋﺿﺎء واﻟﻣﻌﻳن ﺑﺄﻗﺎﻟﻳم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺗﻲ ﺗﻔﺗﻳش
ً

أن اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﺳوق ﻗد ﺗم دﻣﻐﻬﺎ أو ﺧﺗﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺗم اﻟرﺳﻣﻲ .وﺗُﻔرض ﻋﻘوﺑﺎت ﺿد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗﻘرر

أﻧﻬم ﻗد ﻗﺎﻣوا ﺑدﻣﻎ اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﺑﺄﺧﺗﺎم ﻣزﻳﻔﺔ ،وﻳﺧﺿﻊ ﻫؤﻻء اﻟﻣﺧﺎﻟﻔون ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر أو
ﺑدﻓﻊ ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺻﺎدرة ﺗﺻﻝ إﻟﻰ  ٥٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ أو ﻟﻠﻌﻘوﺑﺗﻳن ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ .ﻳﺗم ﻓرض ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺗﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎر أو اﻷﻋﻣﺎﻝ
ﻋﻣدا ﺑﺑﻳﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺧﺗوﻣﺔ اﻟﻣزﻳﻔﺔ .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗُﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ
اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻘرر ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ً

اﻟﺗﻲ ﺗم دﻣﻐﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ أو ﺑﺗﺑدﻳﻠﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﺗﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﻳن و ٣٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ .ﻳﺗم إﺻدار ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺗﻳن
ﻋﻣدا ﺑﺎﻹﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣزﻳﻔﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر اﻟذﻳن ﻳﻘوﻣون ً

.٨٣٧

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻬن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ،ﻳﺗم ﺗﻧظﻳم ﻛﻝ ﻗطﺎع وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧوﻧﻪ .ﺗم ﺻدور ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

واﻟﺗدﻗﻳق ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٨٦ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ) (٨٦/٧٧وﻳﺣدد ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ وﺷروطﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ أن ﻳﺳﺗوﻓﻲ ﻣؤﻫﻼت ﻣﺣددة ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ
وأن ﻳﻛون ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﻳص إﻟزاﻣﻲ ﻣن و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .وﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﺗم ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ) (٨٦/٧٨واﻟذي ﻳﻌرف اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ "ﺑﻳﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو
ﺗﺄﺟﻳرﻫﺎ أو أي ﻧﺷﺎط آﺧر ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ" .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟوﺳﺎطﺔ ،ﺳواء ﻛﺎن ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ أﻓراد أو ﺷرﻛﺎت ،أن
ﻳﺗم ﺗرﺧﻳﺻﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وأن ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط واﻟﺑﻧود اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون.
.٨٣٨

ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم  ٢٠٠٨/٨٢اﻟذي ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ،ﻟم ﻳﺗم
ً

إﺻدار أﻳﺔ إرﺷﺎدات أو ﻣﻧﺷورات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻷي ﻗطﺎع ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،ﺧﺎﺻﺔً
ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد اﻟذي ﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن
ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻓﻲ أﺣد اﻟﻠﻘﺎءات ﺑﻣﻣﺛﻠﻳن ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص،
وﺗﻔﻬﻣﺎ ﻻﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
أظﻬر اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ً
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻌﻣﻼء .وﻗد أﺷﺎر ﻣﻣﺛﻠو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص أﻧﻬم ﻗد ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻌﻳﻳن ﺷﺧص

ﻳﻘوم ﺑدور ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ،وﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻘر ًﻳﺑﺎ ﻳﻛون دور اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وظﻳﻔﺔ

ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﺷﺧص واﺣد.
ﻣﻧﺻﺑﺎ
وﻟﻳس
ً
ً

٢٤٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٨٣٩

وﻗد ﻻﺣظت اﻟﺳﻠطﺎت ﺣدﻳﺛًﺎ ﻓﻘط ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن

اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘرار اﻟوزاري أو ﻟﺗﺿﻣﻳن ﻣﻛون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﺎﻟﻲ .وﻗد
أﺷﺎر اﻟﺟﻣﻳﻊ إﻟﻰ وﻗوع زﻳﺎرة و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
ﺗداﺑﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ
ًا
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٠وﻗد اﺗﺧذت و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻳﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ ﺑﻬدف ﻓرض اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻟﻛن ﻟم ﺗُظﻬر و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة

واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن وﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻘطﺎع ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﺑطرﻳﻘﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ.
.٨٤٠

وﻗد ﺻرﺣت و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻘﻳﺎﻣﻬﺎ ﺑﻧﺷر ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻛﻝ

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻟﻛن ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم إرﺷﺎدات ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ .وأﻓﺎدت اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن ﺟﻠﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺑﻌض
ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
أﻳﺿﺎ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
واﻟﻘرار اﻟوزاري و ً
وزارة اﻟﻌدﻝ
.٨٤١

ُﻳﺧوﻝ ﻟو ازرة اﻟﻌدﻝ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة وﻳﺟب ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص ﻳﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ

ﺗرﺧﻳص واﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺳﺟﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن .وﻳﺣدد ﻗﺎﻧون ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ،اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر  ١٩٩٦ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ

رﻗم  ،٩٦/١٠٨أﺣﻛﺎم اﻟﻣﻬن ﻣﺛﻝ ﻣؤﻫﻼت اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻣﺎرﺳﻲ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة .وﺗواﻓق ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺑوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﺑو ازرة اﻟﻌدﻝ ﻋﻠﻰ
وﻳﺧوﻝ ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻌﻘوﺑﺎت .وﻋﻠﻰ ﻫذا ،ﻳﻌﺎﻗب أي ﺷﺧص ﻳﻘوم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﺗدوﻳن اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﺟﻼت ُ

اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة دون ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ  ١٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ وﺗﺻﻝ إﻟﻰ  ٥٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ .ﻛﻣﺎ ﻳﻠﺗزم اﻟﻣﺣﺎﻣون
اﻟﻣرﺧﺻون ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺿوﻳﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﻻ ُﻳﺧوﻝ ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺗرﺧﻳص.
.٨٤٢

وﻋﻠﻰ ﻏرار اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة اﻷﺧرى ،ﻳﺧﺿﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣون ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻗد أﺑﻠﻐت و ازرة اﻟﻌدﻝ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺈﺟراء زﻳﺎرات ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة
وزرة اﻟﻌدﻝ ﺑﺄﻳﺔ
ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﺗراﺧﻳص .وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﻗﺎم ﻣﺳؤوﻟو ا
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ذﻟك وﻟم ﺗﺻدر و ازرة اﻟﻌدﻝ أﻳﺔ ﻟواﺋﺢ أو
ﻣﻧﺷورات أو إرﺷﺎدات ﻟﻠﻘطﺎع ﺑﺧﺻوص اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.٨٤٣

ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم إﺻدار أﻳﺔ ﻻﺋﺣﺔ أو إطﺎر ﻋﻣﻝ إﺷراﻓﻲ ﻣن أﺟﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎم اﻹﺷراف أو اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن

ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﻣﺎ ﺗﻘررﻩ اﻟﺳﻠطﺎت.
.٨٤٤

وﻗد أُﺧﺑر ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺑﻝ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻗﺎﻣت و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد

اﻟوطﻧﻲ ﺑرﻋﺎﻳﺔ ﻧدوة ﻷﺻﺣﺎب ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻟﺗﺑﻠﻳﻐﻬم وﺗﻧﺑﻳﻬﻬم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻟﻛن

٢٤٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻟم ﻳﺗوﻓر ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺑﺧﺻوص اﻟﻧدوة .وﻗد ﻗﺎﺑﻝ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺷرﻛﺔ ﻣﺣﺎﻣﺎة واﻟﺗﻲ أﻛد اﻟﻔرﻳق ﻓﻳﻬﺎ وﻋﻳﻪ ﺑﻘﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد .أﺷﺎر اﻟﻔرﻳق ،رﻏم ذﻟك إﻟﻰ رؤﻳﺗﻪ أن ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻻ
ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﻛﻠﻳﻬﺎ ،وأن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻧﺗﻬﺎك اﻻﻣﺗﻳﺎز ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ
أﻳﺿﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟم ﺗﺗم أﻳﺔ ﻣﺷﺎورات ﻣﻊ أﺻﺣﺎب ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻗﺑﻝ ﺗﺿﻣﻳﻧﻬم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﺧﺎﺿﻌﻳن
وﻣوﻛﻠﻪ .ﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﻔرﻳق ً

أﻳﺿﺎ رؤﻳﺔ ﺗﻔﻳد ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم ﺑﻌد ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ .ﻛﺎﻧت ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ً
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﻳث إﻧﻪ ﻻ ﺗزاﻝ ﻫﻧﺎك إﺟراءات ﻣﺣددة ﻳﺟب أن ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
اﻟواردة.
.٨٤٥

اﺿﺣﺎ ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم وﺟود ﻋﺟز ﻓﻲ اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟو ازرﺗﻲ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وو ازرة اﻟﻌدﻝ ،ﻛﺎن و ً

ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻋﻧد إﺟراء
اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻛﺎﻧت و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗد أدﺧﻠت ﻟﺗوﻫﺎ ﻓﺣوﺻﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻛﺟزء ﻣن
اﻟزﻳﺎرات اﻟدورﻳﺔ اﺑﺗداءاً ﻣن اﻟﻌﺎم  ٢٠١٠ﻟﻛن و ازرة اﻟﻌدﻝ ﻟم ﺗﻛن ﻗد أدﻣﺟت ﻣراﺟﻌﺎت ﻣﺣددة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻌد ﻟدى زﻳﺎرة ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.
 ٢-٣-٤اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٤


ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻹﺷراﻓﻳﺔ اﺗﺧﺎذ إﺟراء ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗزام اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻳﺟب أن ﻳﺻﺣب ذﻟك رﻓﻊ اﻟوﻋﻲ وزﻳﺎدة أﻧﺷطﺔ
اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘرار اﻟوزاري
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.



ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣدﻳد ﺳﻠطﺔ إﺷراﻓﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻓﺋﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺋﺎت ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ،إﻻ أﻧﻪ
ﻳﺗوﺟب ﺗﻌزﻳز ﻗدرات ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت وﺗدرﻳﺑﻬﺎ.

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٥


ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗوﻓﻳر إرﺷﺎدات ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺻدور اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة.

٢٤٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

٣-٣-٤

اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن  ٢٤و) ٢٥اﻟﻣﻌﻳﺎر  ،١-٢٥اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة(
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٤

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٥

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺳم ٣-٤
 ﻻ ﻳوﺟد ﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺧﺿوع ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة
ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺎت ﺟزاﺋﻳﺔ وﻣدﻧﻳﺔ أو إدارﻳﺔ ،ﻋﻘوﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ
وﻣﺗﺎﺳﺑﺔ ورادﻋﺔ.
 ﻟم ﻳﺗم إﺻدار إرﺷﺎدات ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺧﺻوص اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ.

ﺟزﺋﻳﺎً

٤-٤

اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى

اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻵﻣﻧﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٢٠
 ١-٤-٤اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٢٠
.٨٤٦

ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻘﺳم  ،١-٣-٤وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ

اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة وﻓﻘًﺎ ﻟﺑﻧود ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص
ﻣرﺧص ﻟﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺛﻝ (١) :إدارة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ أو
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ) (٢ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أو ﺗﺷﻐﻳﻝ أو إدارة أﺷﺧﺎص اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن )ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ( أو ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﺗﻠك
اﻟﺷرﻛﺎت ) (٣ﺷراء وﺑﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
.٨٤٧

ﻧص ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أن ﻧطﺎق اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣدرج

ﺑﻧﺎء
ﺑﺎﻟﻣﺎدة  ١ﻟﻳس ﺣﺻرًﻳﺎ وأﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﻧﺷﺂت أو ﻣﻬن أﺧرى ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن وزﻳر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ً

ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة .(١
.٨٤٨

اﺣدا ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت
وﻛﻣﺎ ﺗم اﻟذﻛر ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ،١٢ﻓﻘد ﺗم إدراج ﻣوﺿوع اﻟﻣوﺛق ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ و ً

اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وﻳﻌد اﻟﻣوﺛق ﻫو ﻣوظف ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ

وﻧظر ﻟﻌدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣوﺛق ﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ،ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﺿﻣن ﺗﻌرﻳف ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ
ًا
و ازرة اﻟﻌدﻝ.

واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة .وﻓﻳﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣوﺛق (١) :ﺗوﺛﻳق ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗوﻗﻳﻌﺎت )(٢
إﺻدار وﺛﺎﺋق اﻟزواج واﻟطﻼق ) (٣إﺻدار ﺷﻬﺎدات وﺳﻧدات ﻣن اﻟﺳﺟﻼت .وﺗﺿم اﻷﻗﺎﻟﻳم ﻋﺑر ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺣواﻟﻲ٦٠
إدارة ﻟﻠﻣوﺛﻘﻳن.

٢٤٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

وﻗد أُﺧﺑر ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أن اﻟﺻﻠﺔ اﻟوﺣﻳدة ﺑﻳن ﻣﺳؤوﻟﻲ و ازرة اﻟﻌدﻝ وﻗطﺎع اﻟﻣوﺛﻘﻳن ﻛﺎﻧت ﺗوﺟﻳﻪ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

.٨٤٩

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد .وﻟم ﻳﺗم اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع ﺑﺧﺻوص اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺗﺿﻣﻳن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن ﺑﺎﻟﻛﻳﺎﻧﺎت واﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

.٨٥٠

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻛﻲ ﻳﺗم
اﺿﺣﺎ ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم
ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ،وذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم .وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ،ﻟم ﻳﻛن و ً

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺿﻣﻳن اﻟﻣوﺛﻘﻳن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻳﺗم ً

اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻵﻣﻧﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٢٠ ٢
ﻻ ﻳزاﻝ ُﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻘد ﺑﻛﺛرة داﺧﻝ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،رﻏم إﻗرار ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺎﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

.٨٥١

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟوﻛﺎﻻت ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘد .وﻗد اﺗﺧذت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋدة ﻣﺑﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى

أﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﺗﺳﻔر ﺗﻠك اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋن ظﻬور ﻧظﺎم
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﻧظﺎم أﺣدث وأﻛﺛر ً
أﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ وﺗﻌزﻳز ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد .وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌض ﻫذﻩ
آﻟﻲ أﻛﺛر ً

اﻟﻣﺑﺎدرات:


إدﺧﺎﻝ ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻵﻧﻳﺔ )اﻟﻣﺑﺎﺷر( :ﺑـدأ اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي اﻟﻌﻣـﺎﻧﻲ ﺗطﺑﻳـق ﻧظـﺎم اﻟﺗﺳـوﻳﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻵﻧﻳـﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٥ﺑﻬدف ﺗﺣدﻳث اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ .وﻳﻌد ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻵﻧﻳﺔ آﻟﻳـﺔ دﻓـﻊ ﻣﺗطـورة ﻳـﺗم
ﻓﻳﻬﺎ إدﺧﺎﻝ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺑﻧوك ﻣﺑﺎﺷرة إﻟـﻰ اﻟﻧظـﺎم وﻳـﺗم ﺗﺳـوﻳﺗﻬﺎ ﻛـﻝ ﺑﻧـد ﻋﻠـﻰ ﺣـدة ﻋﺑـر اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ
ﺑــﺎﻟﺑﻧوك ﻟــدى اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي اﻟﻌﻣــﺎﻧﻲ .وﻳﺗــﻳﺢ اﻟﻧظــﺎم ﻟﻠﺑﻧــوك اﻷﻋﺿــﺎء إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ أرﺻــدﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــدار
اﻟﻳوم ،ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن إدارة وﺿﻊ اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ.



إﺻــدار ﻧظــﺎم ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟــدﻓﻊ اﻟﻣطــور )ﺷــﺑﻛﺔ  :(OmanSwitchوﻗــد اﺗﺧــذ اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي اﻟﻌﻣــﺎﻧﻲ زﻣــﺎم اﻟﻣﺑــﺎدرة
ﻟﺗطــوﻳر ﻧظــﺎم ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟــدﻓﻊ واﻟــذي ﻳﺗﻛﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳــﺔ .وﻳﺗﺿــﻣن اﻟﻣﺷــروع دﻣــﺞ ﻧظ ـﺎﻣﻲ
ﺗﺣوﻳــﻝ اﻟــدﻓﻊ اﻟﺳــﺎﺑﻘﻳن اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﻳن ﻓــﻲ ﻧظــﺎم واﺣــد ﻣرﻛــزي ﺗﺣــت ﻣظﻠــﺔ ﻣﻠﻛﻳــﺔ اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي اﻟﻌﻣــﺎﻧﻲ وﺗوﺣﻳــد ﻛــﻝ
اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم .وﻳﻌــد ذﻟــك ﺧطــوة اﺳــﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺟﻠــﺔ اﻟﻧﻬــوض ﺑﺎﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ اﻵﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ
ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن.



ﺗﻌزﻳــز اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت واﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ :ﺗﺑﻧــت ﺳــﻠطﻧﺔ ُﻋﻣــﺎن ﺧطـوات ﻟﺗﻌزﻳــز اﻟﺗﺣــرك ﻧﺣــو ﻣزﻳــد ﻣــن ﻣﻌــﺎﻣﻼت

ﻧﻘدا واﺗﺧذت أوﻟﻰ ﺧطواﺗﻬـﺎ ﺑﻌﻣﻠﻳـﺎت اﻟـدﻓﻊ
اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻣﻔﺿﻠﺔ ﺗﻠك اﻟوﺳﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ ً

ﻣﻘﺎﺑــﻝ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ .وﻗــد ﺗﺣوﻟــت ﻋــدة وﻛــﺎﻻت ﺣﻛوﻣﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ ﺷــرطﺔ ُﻋﻣــﺎن اﻟﺳــﻠطﺎﻧﻳﺔ وو ازرة اﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ

واﻟﺑﻠــدﻳﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ وو ازرة اﻹﺳــﻛﺎن إﻟــﻰ اﻟــدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻛطرﻳﻘــﺔ ﻻﺳــﺗﻼم اﻟرﺳــوم ﻣﺛــﻝ ﺟـوازات اﻟﺳــﻔر واﻟﺗـراﺧﻳص

٢٤٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻹدارﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻟـم ﺗﻌـد ﺗﻘﺑـﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ اﻟﻧﻘـدي .ﻳﻬـدف ذﻟـك إﻟـﻰ ﺗﻘﻠﻳـﻝ اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘدﻳـﺔ ﻋـن
أﻣﺎﻧﺎ.
طرﻳق ﺗﻳﺳﻳر طرﻳﻘﺔ دﻓﻊ أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة و ً

 ٢-٤-٤اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻬد ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﻳﻳم وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود ﻗطﺎﻋﺎت



ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
إﺿﺎﻓﻳﺔ ّ
 ٣-٤-٤اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٠
درﺟﺔ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻــــــــﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

٢٠

٢٥٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
.٥

١-٥

اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ واﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ

اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ – اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن وﺣﺻص اﻟﺳﻳطرة )اﻟﺗوﺻﻳﺔ

(٣٣
 ١-١-٥اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﺎم
.٨٥٢

ﻳﻌرﻓﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
ﻳﻐطﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ  ،١٩٧٤/٤أﻧواع اﻟﻌﻘود اﻵﺗﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ّ

ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ :اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺷراﻛﺎت اﻟﻣﺣدودة واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ
ﻧوﻋﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﺗﻌد ﻻﻏﻳﺔ وﺑﺎطﻠﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون )اﻟﻣﺎدة  ١و.(٢
اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ .أﻳﺔ ﺷرﻛﺔ ﻻ ﺗﺗﺑﻊ ً
أﺷﺧﺎﺻﺎ اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن وﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ )اﻟﻣﺎدة  .(٣ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣزﻳد ﻣن
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
ً

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻳزات اﻟﻣﺣددة ﻟﻛﻝ ﻧوع ﻣن ﻣن أﻧواع اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ،راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ١ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر.
.٨٥٣

ﻟﺗزم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ وﺷﻛﻠﻬﺎ وﻣﻘر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﻛﺎن اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ

اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻘود واﻹﻳﺻﺎﻻت واﻹﺧطﺎرات وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺻﺎدرة اﻷﺧرى )اﻟﻣﺎدة .(٤
.٨٥٤

ﻳﺟب ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣذﻛرة واﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑراﺑطﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ،ﻏﻳر ﺗﻠك اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ،

وﻧﺷرﻫﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ) ١٩٧٤/٣اﻟﻣﺎدة .(٦

ﺗداﺑﻳر ﻟﻣﻧﻊ اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻏﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﺑﺈﻟزام اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٣٣
.٨٥٥

وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ،ﻳﻠﺗزم اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳون ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﺑو ازرة

اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .وﻳﻧﻘﺳم اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳون وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري )اﻟﻣﺎدة  (٤إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻵﺗﻳﺔ(١ :اﻟﺗﺟﺎر
)أي؛ أي ﺷﺧص طﺑﻳﻌﻲ وظﻳﻔﺗﻪ ﻫﻲ ﻣزاوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ( اﻟواﻗﻌﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ داﺧﻝ ﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن (٢اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ داﺧﻝ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن (٣اﻟﻔروع واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺟﺎر أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺧﺎرج ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن (٤اﻟﻔروع واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﻧﺷﺄة داﺧﻝ ﺳﻠطﻧﺔ

ُﻋﻣﺎن ﻣن ﻗﺑﻝ ﺗﺟﺎر أو ﺷرﻛﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻘرات أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن داﺧﻝ ﻣﻧطﻘﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﺗﻠك اﻟﻔروع

طﺎ ﺗﺟﺎرًﻳﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ
أو اﻟوﻛﺎﻻت ﻟﻬﺎ إدارًﻳﺎ  (٥اﻟﻔروع واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣوﺟودة ﺑﺷﻛﻝ ﻗﺎﻧوﻧﻲ داﺧﻝ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎ ً
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷر ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ.

.٨٥٦

ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ ﺗﺟﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ٣ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ،وﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ

ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﺣدود اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ١٠-٣ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ،وﻟﻣزﻳد ﻣن

٢٥١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

أﻳﺿﺎ ﺑﺎﺳم ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ( ،راﺟﻊ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺎت )واﻟﻣﻌروﻓﺔ ً

اﻟﻘﺳم  ٤ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻠﻘﻲ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻘط.
.٨٥٧

وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ،ﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻛﺎﺗﺑﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ داﺧﻝ ﺳﻠطﻧﺔ

ُﻋﻣﺎن ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻵﺗﻳﺔ(١ :اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ وﻧوﻋﻬﺎ (٢ﻏرض اﻟﺷرﻛﺔ  (٣ﻋﻧوان ﻣﻘر اﻟﻌﻣﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺎ وﻋﻧﺎوﻳن

ﻓروﻋﻬﺎ ووﻛﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة داﺧﻝ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن وﺧﺎرﺟﻬﺎ  (٤اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣﻝ واﻟﺟﻧﺳﻳﺔ وﻣﺣﻝ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻳﻼد ﻟﻛﻝ

ﺷرﻳك ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺎﻟس اﻹدارات ﻟدﻳﻬﺎ(  (٥اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻛﻝ طرف ﻣوﻗﻊ
وﻣدى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻪ  (٦رأس ﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻷﻳﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ إذا ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻧوع ﻗروض ﺧدﻣﺎت
 (٧ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ،إن وﺟد  (٨ﺗﺎرﻳﺦ ﺗرﺧﻳص و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ورﻗﻣﻪ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ﺷرﻳك ﻏﻳر ﻋﻣﺎﻧﻲ واﺣد أو أﻛﺛر وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺛﻣﺎر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺟﻧﺑﻲ .اﻟﺗﺟﺎر أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻊ
ﻣرﻛز ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وﻟﻛن ﺗﻣﻠك ﻓرﻋﺎً أو وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻣﻠزﻣﺔ أﻳﺿ ًﺎ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓرﻋﻬﺎ أو وﻛﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري )اﻟﻣﺎدة .(١١
.٨٥٨

ﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﻼﻝ ﺷﻬر واﺣد ﻣن ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺷرﻛﺔ )ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ،اﻟﻣﺎدة ،(٩

وﻳﺟب ﺗﺳﺟﻳﻝ أي ﺗﻌدﻳﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬر ﻣن ﺗﻐﻳﻳرﻫﺎ )اﻟﻣﺎدة  .(١٠ﻳﺧﺿﻊ ﻋدم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ إﻟﻰ ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺗراوح ﺑﻳن  ٢٥و ٢٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺧﺿﻊ ﺗﻘدﻳم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﻳر دﻗﻳﻘﺔ إﻟﻰ ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗ اروح ﺑﻳن  ١٠٠و ٥٠٠﷼
ﻋﻣﺎﻧﻲ و/أو اﻟﺳﺟن ﻣدة ﺗﺗراوح ﺑﻳن ﺷﻬر واﺣد وﺳﺗﺔ أﺷﻬر )اﻟﻣﺎدة  .(١٨ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗم رﻓض اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻣﺎﻧﺔ
اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺿﻣﻳن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أو ﻋدم ﺗﺳدﻳد رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ )اﻟﻣﺎدة .(١٦
.٨٥٩

ﻻ ﺗﻐطﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري إﻻ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ

)ﺑﻣﺎ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻷﺳﻬم( ،ﻟﻛن ﻻ ﺗﻐطﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ﻛﺎف اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ
وﺣﺻص اﻟﺳﻳطرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ )ﻛﻣﺎ ﺣددﺗﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ( .أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت أﻧﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة  ١٤ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري )"اﻟﺗﺳﺟﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﻲ ﻳﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻌون ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﻣﻘدم اﻟطﻠب واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ
دﻟﻳﻼً ﻗﺎطﻌﺎً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إذا ﺗﻣت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺣﺳن ﻧﻳﺔ"( ﻳظﻬر أن اﻟﻣﺎﻟﻛﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن ﻣﻌروﻓﻳن.
ﻏﻳر أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﻛﻳن اﻻﺳﻣﻳﻳن واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻔوﺿﻳن وﻟﻛن ﻟﻳس اﻟﻣﺎﻟك اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺣد ذاﺗﻪ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎن اﻟﺷرﻳك ﺷرﻛﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ ،ﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﺳﺟﻼً.
.٨٦٠

وﺗﺗم إدارة اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ِﻗﺑﻝ و ازرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة .وﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗم رﻓض اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻣﺎﻧﺔ

اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺿﻣﻳن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أو ﻋدم ﺗﺳدﻳد اﻟرﺳوم )اﻟﻣﺎدة  .(١٦وﻻ ﻳﻌد
ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻠرﻓض .أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ،وﻟﻛن
ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻷي اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ آﺧر ً
ﺗوﺳﻌﺎ ﻣن اﻟﺗﺣﻘق
اﺿﺣﺎ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺿﻣﺎن و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟدﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺛر
ﻻ ﻳﺑدو و ً
ً

٢٥٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد
اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ وﺣﺻص اﻟﺳﻳطرة اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري.

اﻟوﺻوﻝ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن ﻣن اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ  -اﻟﻣﻌﻳﺎر )(٢-٣٣
.٨٦١

ﻳﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري )اﻟﻣﺎدة  (٢ﺣق اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ

وﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﻛدﻟﻳﻝ ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻪ .وﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ،ﻣﺛﻝ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ
اﻟﺗﺟﺎريُ .
ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻹﻛﻣﺎﻝ اﻟﻣﻠﻔﺎت.
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ﺑﻌﻳدا ﻋن
أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ أن اﻻطﻼع وﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﻳﺗم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻓﻲ ودﻗﻳق وﻣﺣدثً .

ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ،ﻟم ﻳﺗم اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻠﺣﻳﻠوﻟﺔ دون اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻏﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وذﻟك ﻋن طرﻳق ﺿﻣﺎن إﻟزام اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت
وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن وﺣﺻص اﻟﺳﻳطرة ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ .ﻓﻼ
ﻳﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟم ﻳﺗم ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ أو ﺣﻔظﻬﺎ.
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اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر رﻏم ذﻟك ،وﺿﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت إﺷراف ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري؛ ﻳﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وو ازرة اﻟﻘوى
ﻧﻣﺎذﺟﺎ ﻣن ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻔﺗﻳش ﺗظﻬر أن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻗد
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ .وﻗد ﻗدﻣت اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم
ً

وﻧظر ﻷن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻻ ﻳﻌد ﺟزًءا
ًا
اﺳﺗﺧدﻣت ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺗم ﻛﺷﻔﻬﺎ.
ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش ﺗﻠك ،ﻳﻌﺗﻘد ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت ﺗﻣدﻳد ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺳوء

اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ( أو
ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣﻊ اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻣﺳﺟﻝ اﻟذي ﻗد ﻳﻛون اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ .إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ،ﺗﻣﻠك اﻟﺳﻠطﺎت أﻳﺿﺎً ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﺻﻼﺣﻳﺎت
ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳطﺎﻧﻳﺔ وﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﻛﻣﺎ ﺗم وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺳم  .(١-٦-٢رﻏم ﻋدم اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ،ﻗد ﻳﺟوز اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﻧﻊ ﺳوء اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷﺳﻬم ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-٣٣
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أﺷﺎرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﻬم ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ داﺧﻝ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن .ﻟﻸﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﻳﺗم

ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸرواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻘط ،أﺷﺎرت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ أن ﺗﻠك ﺗﻔﻘد اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وأي ﺷﺧص
ﻳود ﺷراء أﺳﻬم ،ﻋﻳﻠﻪ أن ﻳﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﻘط ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ واﻹﻳداع وﻣﻊ وﺳﻳط وﺑذﻟك ،ﻳﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻪ وﻳﺳﺟﻝ
اﺳﻣﻪ.

٢٥٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٨٦٥

ﻫﻧﺎك أﺣﻛﺎم ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻗد ﻳﺗم ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻷﺳﻬم ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺗﺑدو ﻣﻘﺑوﻟﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،اﻟﻣواد ٥٧١

و ٥٧٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ  ١٩٩٠\٥٥ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳﻬم واﻷدوات اﻷﺧرى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺗداوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﺣق ﺑﻘﻳم ﻧﻘدﻳﺔ ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﺟوز ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗد ﺗﻛون اﺳﻣﻳﺔ
ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ أو ﻷﻣر وأﻧﻪ إذا ﺗم إﻧﺷﺎء وﺳﻳﻠﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﺑﻣﺟرد اﻟﺗﺳﻠﻳم .ﻏﻳر أن ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻣ ّﻘﻳدة ﺑﺎﻟﻣﺎدة  ٧٣ﻣن
ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟذي ﻳﻔﻳد أن أﺳﻬم ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻳﺟب أن ﺗﻘدم ﺑﺷﻬﺎدات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗدواﻝ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﺳﻬم اﺳﻣﻳﺔ

وﺗﺣﻣﻝ رﻗﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً.
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ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٢٠٣ﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺣوﻝ اﻟﺗزوﻳر اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ":ﺗﻌد ﻛﺎﻷوراق

اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﺳﻧدات ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ واﻟﺳﻧدات اﻻﺳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟﻳز إﺻدارﻫﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن أو ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى وﻛﻝ اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻟﺷﻳﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ أو ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺟﻳﻳر" .أﺷﺎرت اﻟﺳطﺎت إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻻ
ﺗﻧﺷﻰء اﻷﺳﻬم ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ وﻫﻲ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ.

اﻟﻌﻧﺻر اﻹﺿﺎﻓﻲ -وﺻوﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن ﻣن اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣﻌﻳﺎر ٤-٣٣
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أوﺿﺣت اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻧﻬم ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺗﻠﻘون ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻬم وﻳﻘوﻣون

ﺑﺗوﺛﻳﻘﻬﺎ إذا ﻟزم اﻷﻣر .ﻫذ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻬوﻟﺔ وﺻوﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري .وﻣﻊ ذﻟك ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺻﻌوﺑﺎت ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن وﺟود ﻣﺎ ﺳﺑق طرﺣﻪ ﻣن ﺑﻌض أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ) ٥راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ١٠-٣ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر(.
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ .وﻫذا ﺑدورﻩ ﻳؤﺛر ً

 ٢-١-٥اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
 .٨٦٨ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺗﺿﻣن ﻛﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ،إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت
ﻻ ﺗﻐطﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن وﺣﺻص اﻟﺳﻳطرة ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ .وﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ
 ،٣٣ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت إﻣﺎ طﻠب اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﻘدﻳم ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﻳﻘﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ وﺣﺻص اﻟﺳﻳطرة
ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ،


اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ
اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ وﺣﺻص اﻟﺳﻳطرة ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ.

٢٥٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

٣-١-٥

اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣٣
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣٣

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد
ﻛﺑﻳر

٢-٥

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام


ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،رﻏم ﺗطورﻩ ،ﻻ ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ،
ﻟﻛن اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ.

اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ  -اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ وﺣﺻص اﻟﺳﻳطرة )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٤

 ١-٢-٥اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
.٨٦٩

ﺟدا وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻣطﺎﺑﻘﺔ.
ﻳوﺟد ﺑﻌﻣﺎن ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌرﻓﻲ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ً

وﺗﻌرف اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﺳم اﻟوﻗف .واﻟوﻗف ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻟﻪ ﺷﻛﻼن .ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻛون (١) :ﻣﻧظﻣﺔ ﺧﻳرﻳﺔ )راﺟﻊ
ّ

اﻟﻘﺳم  ٣-٥ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر( ,وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﻌﻣﻝ اﻟوﻗف ﻣﺛﻝ أي ﻛﻳﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻲ )ﺑﻣﺎ ﻳﻣﺎﺛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ(ٕ ،واﻣﺎ
أن ﻳﻛون ) (٢ﺗرﺗﻳب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌرﻓﻲ.
.٨٧٠

وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﻻ ﺑد ﻣن وﺟود وﻗﻳف )ﻣؤﺳس( وﻣﺗوﻟﻲ )وﺻﻲ\ﻣﺷرف( ,وﻗﺎﺿﻲ )ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ( وﻣﺳﺗﻔﻳدون

ﻟﻛﻝ وﻗف .وﺑﻣوﺟب اﻟوﻗف ،ﻳﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ،واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻓراد ﻣﻌﻳﻧﻳن أو ﻷﻏراض ﺧﻳرﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻳﺻﺑﺢ
اﻟﺟزء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻣﻠﻛﻳﺗﻪ ﻷﺣد ،وﻳﻣﻛن إﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎرات ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﻳن ﺑﻐض اﻟﻧظر
ﻋن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻳراث أو ﺣﻘوق اﻟورﺛﺔ ،وﺗﻛون اﻻﺳﺗﻣ اررﻳﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻳﻳن أوﺻﻳﺎء ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﻳن أو ﻣﺗوﻟﻳﻳن.
.٨٧١

اﻟﻔرق اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌرﻓﻲ ﻫو وﺟود اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻘد اﻟﺻﻧدوق

أﻳﺿﺎ أن ﻳﻘوم
اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻲ )وﻗﻔﻳﺔ( وﻳﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف ﻟﺿﻣﺎن ﻋﻣﻝ اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق وﺻﺎﻳﺗﻪ .ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ً

ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﺗﻐﻳﻳرات ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻲ .وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣق اﻻﻋﺗراض إذا اﻗﺗﺿت اﻟﺗﻐﻳﻳرات ﺗﻐﻳﻳر طﺑﻳﻌﺔ اﻟوﻗف.
أﻳﺿﺎ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ و ازرة اﻟوﻗف واﻟﺷؤون اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ.
ﻛﻣﺎ ﻳﺿﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ً

.٨٧٢

ﻳﻌﺗﺑر إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﻗف أﻛﺛر ﺗﻔﺻﻳﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .ﺣﻳث ﻳﺷﺗرط ﻗﺎﻧون اﻟوﻗف )اﻟﺻﺎدر

ﺑﻣرﺳوم ﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٦٥ﻟﺳﻧﺔ  (٢٠٠٠ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٢أن ﻳﻛون ﻟﻠوﻗف وﺿﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ .وﻟﻠوﻗف أرﺑﻌﺔ أﻧواع ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن:
 وﻗف ﻓﻌﺎﻝ ،وﻫذا اﻟﻧوع ﻳﺷﻳر إﻟﻰ دﺧوﻝ اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎذ ﺑﻣﺟرد إﺻدار اﻟﻣﺎﻧﺢ ﻟﻪ.
 ووﻗف ﻣؤﺟﻝ ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻳﺗم ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟوﻗف ﺣﺗﻰ وﻓﺎة اﻟﻣﺎﻧﺢ.

٢٥٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ووﻗف ﺧﻳري ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗف ﻳﺗم ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻔواﺋد ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ ﻣﻧذ ﺑداﻳﺗﻪ.
 ووﻗف ﻣدﻧﻲ ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗف ﻳﺗم ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻔواﺋد ﻟﻣﺎﻧﺢ اﻟوﻗف أو ﻷﺷﺧﺎص ﺑﻌﻳﻧﻬم أو ﻟﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﺑﺷرط أن ﻳﻛون
اﻟﺗﺧﺻﻳص اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠوﻗف ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻳرﻳﺔ.
ﺗم ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣﺷرف )اﻟﻘﺎﺿﻲ( ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺎﻧﺢ أو و ازرة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷﺋون اﻟدﻳﻧﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  ،(١٧وﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ

.٨٧٣

اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف وﺗﻧﻣﻳﺗﻪ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻪ .وﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺎدة  ٢٠وظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺷرف :ﺣﻳث ﻳﺟب أن ﻳﻛون
وﺻﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف
ً

ﻻ ﻋن ذﻟك وﻋن أي ﺗﻘﺻﻳر ﻓﻲ إدارة
وﻳﻘوم ﻋﻠﻰ إدارﺗﻪ ٕواﻧﺷﺎﺋﻪ وﺻﻳﺎﻧﺗﻪ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻳدة .وﻳﻛون اﻟﻣﺷرف ﻣﺳؤو ً

اﻟوﻗف أو ﻋﺎﺋداﺗﻪ.

ﻟوزﻳر اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﺷراف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻷوﻗﺎف .ﻛﻣﺎ ﻟﻪ ﺣق اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ

.٨٧٤

أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷرف ٕواﻗﺎﻟﺗﻪ إذا ارﺗﻛب أي ﻋﻣﻝ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳوذي اﻟوﻗف .إذا اﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺎﻧﺢ ﺑﺣق ﺗﻌﻳﻳن أو إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷرف ،ﻻ
ﻳﺣق ﻟﻠوزﻳر إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷرف ﻣﺎ ﻟم ﻳﺻدر ﺣﻛﻣﺎً ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ.

.٨٧٥

ﻳﺣﺗوى ﻋﻘد اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن وﻟﻳس اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن .رﻏم ذﻟك ،ﻳﻣﻛن ﻟﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ )ﻛﻣﺎ ﺗم وﺻﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم (١-٦-٢
ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳن )ﻟﻛن ﻟم ﻳﺗم اﺧﺗﺑﺎر ذﻟك ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت(.
٢-٢-٥

اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت

.٨٧٦

ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﺗﻔوق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺣﻳث اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف  /اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظراﺋﻪ ﻓﻲ اﻟدوﻝ

اﻷﺧرى .إﻻ أن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻻ ﻳزاﻝ ﺗﻌﻳﺑﻪ ﻣﺳﺄﻟﺔ واﺣدة أﻻ وﻫﻲ اﻓﺗﻘﺎرﻩ إﻟﻰ ﻣﺗطﻠب ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن
اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد( ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟوﻗف.
٣-٢-٥

اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣٤

٦٢

درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣٤

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام


ﻟم ﻳﺗﻣﻛن ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣن اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ.

 ٦٢ﻟﻘد اﺗﺧذ ﻛﻝ ﻣن ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ أراء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣوﻝ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟوﻗف ﺗرﺗﻳﺑﺎً ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎً وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻳﺟب ﺗﻘﻳﻳﻣﻪ ﺗﺣت اﻟﺗوﺻﻳﺔ  .٣٤ﻋﻧد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻛﺎﻧت ﻛﻝ ﻣن FATF

و  MENAFATFﺗدرﺳﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.

٢٥٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

٣-٥

اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ(

 ١-٣-٥اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

.٨٧٧

ﻳﻧص ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻓﺋﺔ

ﻌرف اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻣن ﻓﺋﺎت ﻛﻳﺎﻧﺎت ﻣﺣددة ،ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة .وﺗُ ّ

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "أﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدة أﺷﺧﺎص ﺑﻬدف
ﺟﻣﻊ أو إﻧﻔﺎق اﻷﻣواﻝ ﻷﻏراض ﺧﻳرﻳﺔ أو دﻳﻧﻳﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ أو ﻷي ﻏرض آﺧر ﺑﺧﻼف اﻟﺣﺻوﻝ
ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣﺎدﻳﺔ ".ﻳﻧطﺑق اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟذي ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ وﺣﻔظ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﺎ إﻟﺦ( ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ .ﻳرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﺳﻣﻳن  ٣و ٤ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت .وﻳﻘدم ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت

اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻌﻧد إﺟراء ﺗﻘﻳﻳم ﺷﺎﻣﻝ ،ﻳﺟب أن ﻧﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب

اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ .وﻟﻬذا ﺗﺄﺛﻳر إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧظﺎم ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم.

اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم
اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ
.٨٧٨

ﺳﻠطﺎﻧﻳﺎ )ﻣﻌدﻻً( رﻗم  ١٤ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠٠٠ﻳﻧظم ﻋﻣﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻣن
ﻣرﺳوﻣﺎ
أﺻدرت ُﻋﻣﺎن
ً
ً

وﺗﻌرف اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻷﻫﻠﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﻓراد اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن وﻟﻬﺎ أﻏراض
ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔّ .

اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ وﺧﻳرﻳﺔ ﻏﻳر ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ .وﺗﻌد و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إدارة اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ.
.٨٧٩

ﻳﺟوز ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﺟﻣﻊ أو إﻧﻔﺎق اﻷﻣواﻝ وﻳﻘﺗﺻر ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﺟواﻧب (١) :رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻳﺗﺎم (٢) ،رﻋﺎﻳﺔ

اﻷم واﻟطﻔﻝ (٣) ،ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرأة (٤) ،رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﻧﻳن (٥) ،رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن وذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ (٦) ،أﻳﺔ ﻣﺟﺎﻻت أو
أﻧﺷطﺔ أﺧرى ﻳرى اﻟوزﻳر أﻧﻬﺎ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ )اﻟﻣﺎدة  .(٤ﻳﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ
اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ أو ﺗﻛوﻳن أﺣزاب أو اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟدﻳﻧﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة .(٥
.٨٨٠

ﻟﺗﺄﺳﻳس ﺟﻣﻌﻳﺔ ،ﻳﺟب ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻋن طرﻳق إﻋﻼﻧﻬﺎ رﺳﻣﻳﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  .(١٠وﻳﺟب

أن ﻳﻛون ﻟﻬﺎ ﻧظﺎم أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻛﺗوب ﻳﺗﺿﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﻳن ﻟﻬﺎ وﻣواردﻫﺎ وأﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻬﺎ .وﻟو ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ رﻓض ﺷﻬر اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ )اﻟﺑﻧد .(١١

٢٥٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٨٨١

وﻫﻧﺎك ﺣﺎﻟﻳﺎً  ١٠١ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ ٥٣ (١) :ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻧﺳﺎﺋﻳﺔ ٢٣ (٢) ،ﺟﻣﻌﻳﺔ

ﻣﻬﻧﻳﺔ؛ ) ٩ (٣أﻧدﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻓروع ﻟﻬﺎ ١٤ (٤) ،ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺧﻳرﻳﺔ (٥) ،ﻣؤﺳﺳﺗﻳن )ﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس
ﺻﻧﺎدﻳق اﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺛرﻳﺔ(.
.٨٨٢

ﻳﺟوز ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋﺎﺑرة ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺟﻣﻊ اﻷﻣواﻝ وﻟﻛن ﺷرﻳطﺔ أن ﻳﻛون ذﻟك ﺑﺗرﺧﻳص ﻣن و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم .٢٠١٠/٥٣

ﺟﻣﻌﻳﺔ أﻫﻠﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ :اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ
.٨٨٣

ﺗﻠﻌب اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ ) (OCOوﻫﻲ إﺣدى اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧص

دور ﻣﺣورﻳﺎً ﺑﻳن اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .وﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﻧﺢ واﻟﻬﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٩٦/٦اً

ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺗطوﻋﻳﺔ وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺻرﻓﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ  .٩٦/٦وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈن دورﻫﺎ ﻳﺷﺑﻪ دور اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن
إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻳﺋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬﻳﺋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ
اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ .ﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﻣوﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻬﺑﺎت ،وﺗﻘوم اﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺑﺈﻳداع اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﻳق اﺳﺗﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ .وﻳرى ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ ﻣن ﺑﻳن
اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ )اﻟدوﻟﻳﺔ( وﻟﻳس ﻣﺟرد ﻣﻧظﻣﺔ ﻏﻳر ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ .وﻟﻬذا ،ﺗُﻌد ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺟزء ﻣن ﺗﻘﻳﻳم
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻫﻳﺋﺔ ذاﺗﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ.
.٨٨٤

ﻳﺗرأس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ وزﻳر اﻟﺷﺋون اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻣن ﺑﻳن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (١) :وﻛﻳﻝ

اﻟﺷﺋون اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻟﻌدﻝ وو ازرة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ (٢) ،وﻛﻳﻝ و ازرة اﻟﺷﺋون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ (٣) ،وﻛﻳﻝ و ازرة
اﻟداﺧﻠﻳﺔ (٤) ،وﻛﻳﻝ ﺷﺋون اﻟﺑﻠدﻳﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟو ازرة اﻟﺑﻠدﻳﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﺔ (٥)،وﻛﻳﻝ و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (٦ ،رﺋﻳس ﻏرﻓﺔ ﺗﺟﺎرة
وﺻﻧﺎﻋﺔ ُﻋﻣﺎن (٧) ،ﺧﻣﺳﺔ رﺟﺎﻝ أﻋﻣﺎﻝ ﺗم ﺗﻌﻳﻳﻧﻬم ﻣن ﻗﺑﻝ ﻏرﻓﺔ ﺗﺟﺎرة وﺻﻧﺎﻋﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟﻣدة  ٣ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﻳد.
.٨٨٥

ﻳﺧوﻝ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ ﺣق إدارة ﺷﺋون اﻟﻬﻳﺋﺔ وﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘواﻧﻳن

اﻟﻣﺣددة .وﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (١) :وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ وﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ (٢) ،إﺻدار اﻟﻘواﻧﻳن اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ (٣) ،إﻗرار اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ وﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻣوﻳﻝ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﻳرﻳﺔ(٤) ،
ﻗﺑوﻝ اﻟﻣﻧﺢ واﻟﻬﺑﺎت واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ داﺧﻝ أو ﺧﺎرج ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن (٥) ،وﺿﻊ

اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق وﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎﻗﻪ (٦) ،إﺻدار اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﻳم أﻧﺷطﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
واﻟﺷﺋون اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ.

٢٥٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧرى ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ
.٨٨٦

ﺗﺿﻣن اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻫﻲ ﺟﻣﻌﻳﺎت أﻫﻠﻳﺔ.

ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻼ ﺋﻣﺔ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ اﻟﻣﻌﻳﺎر ١-٨
.٨٨٧

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺳﻠطﺎت ﻟم ﺗﻘم ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﺑﺷﻛﻝ

رﺳﻣﻲ ﻟﺗﻔﺎدي إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ ﻟﻺرﻫﺎب وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠت اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻛﻳﺎن ﻣﻧوط ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر
اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ،ﺗﻌد اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ
ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد .و ً
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدة أﺷﺧﺎص ﺑﻬدف ﺟﻣﻊ أو إﻧﻔﺎق اﻷﻣواﻝ ﻷﻏراض ﺧﻳرﻳﺔ أو دﻳﻧﻳﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو
ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ أو ﻷي ﻏرض آﺧر ﺑﺧﻼف اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣﺎدﻳﺔ .وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ
ﻣؤﺧر ﻣن ﻟواﺋﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،ﻧدرك ﻣدى وﻋﻲ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋن ﺗﻣوﻳﻝ
ًا
ﻟﻠرﺑﺢ وﻣﺎ ﺻدر
ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻟﻺرﻫﺎب.

.٨٨٨

ﺗﻌﻣﻝ و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ وﺗﺳﺟﻳﻝ ﻗدر واﻓر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ

ﻟﻠرﺑﺢ وﺣﺟﻣﻬﺎ وﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻳزات أﺧرى ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﻔرض ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟذي ﻳﺣﻛم ﻣﻠﻛﻳﺔ
ٕوادارة وﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  ،١٨اﻟﻣوﺿوع  ٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب(.
وﺳﺗﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺟﻣﻌﻬﺎ وﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب.
.٨٨٩

وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،اﻗﺗرﺣت و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ،إﻻ

ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺗم ﺗوﻓﻳرﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن.
أن وزﻳر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻳﻘوم ً
.٨٩٠

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﻣراﺟﻌﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﺑﺷﻛﻝ رﺳﻣﻲ

ًا
)ﻛﺗﺎﺑﻳﺎً( ،ﻓﺈن اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗم إﺟراﺋﻬﺎ ﺑﻳن ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺳﻠطﺎت وﻣﺎ ﺗم ﺗﺻﻌﻳدﻩ
ﻣؤﺧر ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﺷﺄن ﺳن ﻗﺎﻧون

ﻣؤﺧر ،إﻧﻪ أﻣر ﻣﺗﺿﻣن أﻧﻪ
ًا
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟذي ﻳﺗم ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ
ﻗد ﺗم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ.

اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ ﻗطﺎع اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻟﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﻣن ﺟراﺋم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣﻌﻳﺎر ٢-٨
.٨٩١

ُﻳﻠزم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑزﻳﺎدة اﻟوﻋﻲ ﺑﻳن اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر

أﻳﺿﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت
اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ )اﻟﻣﺎدة  ،٢٤اﻟﻣوﺿوع  .(٥ﻋﻘدت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ دورة ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ﺣﺿرﺗﻬﺎ ً

اﻷﻫﻠﻳﺔ ،إﻻ ان ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟم ﻳﺗم إﺑﻼﻏﻪ ﺑﻣﺣﺗوى ﻣﺎدة ﻫذﻩ اﻟدورة.

٢٥٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﺑﺣﻳث ﻳﺷﻣﻝ ﻣﻌظم ﻣوارد اﻟﻘطﺎع وأﻧﺷطﺗﻪ اﻟدوﻟﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر(٣-٨
.٨٩٢

ﻳﻠزم ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻛﻝ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻷﻋﺿﺎء وﻣﺎ ﻳﺳددوﻧﻪ ﻣن اﺷﺗراﻛﺎت

ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب دﻓﺎﺗر ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﻳرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت )اﻟﻣﺎدة  .(١٥وﻳﺗوﻓر ﻟدى و ازرة
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻋﻧد طﻠﺑﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟو ازرة ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻋﻧد

طﻠﺑﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﻳﻘدم ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ودﻓﺎﺗر ﻋن اﻷﻋﺿﺎء ﻟدﻳﻬﺎ

وﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹﻳرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت واﻟﻬﺑﺎت وأﻳﺔ ﺳﺟﻼت أﺧرى ﺗﻛون ﺿرورﻳﺔ .وﺗﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ وﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬﺎ وﻧزاﻫﺗﻬﺎ.
.٨٩٣

ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة  ٧ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ )اﻟﻣﻌدﻝ( ،ﻓﺈن ﻧظﺎم اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

) (١اﺳم اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ وﻣﺟﺎﻻت أﻧﺷطﺗﻬﺎ وطرق ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻌﻣﻠﻬم وﻣرﻛز اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ وﻣﻘرﻫﺎ
ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .وﻻ ﻳﺟوز ﻷي ﺟﻣﻌﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎر اﺳم أﺟﻧﺑﻲ أو اﺳم ﻳﺧﺗﻠط ﻣﻊ اﺳم ﺟﻣﻌﻳﺔ أﺧرى (٢) ،اﺳم ﻛﻝ ﻋﺿو ﻣن اﻷﻋﺿﺎء

اﻟﻣؤﺳﺳﻳن ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ وﻟﻘﺑﻪ وﻋﻣرﻩ وﺟﻧﺳﻳﺗﻪ ودﻳﺎﻧﺗﻪ وﻣﻬﻧﺗﻪ ٕواﻗﺎﻣﺗﻪ وﻋﻧواﻧﻪ (٣) ،ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛﻳﻔﻳﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ٕواﻧﻔﺎﻗﻬﺎ
وﺑداﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (٤) ،أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﻬﺎ وﻛﻳﻔﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎر أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ٕواﻋﻔﺎﺋﻬم أو ﺗﺳرﻳﺣﻬم
ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ أو إﻟﻐﺎء ﻋﺿوﻳﺗﻬم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻟﻼزم ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻣوﺛوﻗﻳﺔ
اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺧذﻫﺎ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ (٥) ،اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﺧرى ) (٦ﺷروط اﻟﻌﺿوﻳﺔ
ﻋﺎﻣﺎ وأﻻ
وﺣﻘوق اﻷﻋﺿﺎء وواﺟﺑﺎﺗﻬم ﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺗﺻوﻳت ﺑﺷرط أﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻣرﻩ ﻋن ً ١٨
ﻳﻛون ﻗد ﺳﺑق اﺗﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ،وﻫذا ﻳﺷﻣﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﻳﺔ ﻟﻸﺧﻼق واﻟﺷرف ،ﻣﺎ ﻟم ﻳرد ﻟﻪ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ) (٧طرق

اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ٨ ،طرق ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ واﻟدﻣﺞ واﻟﺗﻘﺳﻳم ٕواﻧﺷﺎء ﻓروع ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ (٩) ،ﻗواﻋد ﺣﻝ
اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ طواﻋﻳﺔ واﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب إﺣﺎﻟﺔ أﻣواﻝ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ إﻟﻳﻬﺎ.
.٨٩٤

وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻳﻧﺗﺧب اﻟﻣؤﺳﺳون ﻣن ﺑﻳﻧﻬم أوﻝ ﻣﺟﻠس إدارة ،وﻳﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻳم طﻠب ﺷﻬر

اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ إﻟﻰ اﻟو ازرة )اﻟﻣﺎدة  .(٩ﻣوﺿﺣﺎً ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (١) :ﺑﻳﺎن ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﻳن وآﺧر ﺑﺄﺳﻣﺎء أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
اﻹدارة اﻷوﻝ ﻣوﺿﺣﺎً ﺑﻬﻣﺎ ﻟﻘب ﻛﻝ ﻣﻧﻬم وﺳﻧﻪ وﻣﻬﻧﺗﻪ وﺟﻧﺳﻳﺗﻪ وﻣﺣﻝ إﻗﺎﻣﺗﻪ ودﻳﺎﻧﺗﻪ (٢) ،ﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ
اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ (٣) ،ﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻷوﻝ (٤) ،ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﻔوﻳض ﻣن ﻳﻘوم ﺑﺗﻘدﻳم أوراق اﻟﺷﻬر(٥) ،
ﻧظﺎم اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ.
.٨٩٥

وﺗرﻓق ﺑﺎﻷوراق ﺷﻬﺎدة ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻌـدم اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ أي ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﻳن.

.٨٩٦

ﻳﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻣن ﻳﺧﺎﻟف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﺑﻐراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﻳن ٥٠

و ٥٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ و/أو اﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر )ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ،اﻟﻣواد  ٥٤إﻟﻰ  .(٥٦وﻟو ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ

٢٦٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﻏﻼﻗﻬﺎ )اﻟﻣﺎدة  .(٥٨وﻻ ﺗﻣﻧﻊ ﺗﻠك اﻟﺟزاءات ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت أﺷد ﺻراﻣﺔ طﺑﻘًﺎ
ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاء أو أي ﻗﺎﻧون ﻋﻣﺎﻧﻲ آﺧر.
.٨٩٧

أوﺿﺣت و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أﻧﻬﺎ إذا اﻛﺗﺷﻔت أﻳﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب إﺣدى اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ،ﺳﺗرﺳﻝ

ًا
إﺧطﺎر ﻳﻠزم ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﺑﺗﻌدﻳﻝ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻧواﺣﻲ ﻗﺻور ﺧﻼﻝ ﺷﻬرﻳنٕ .واذا ﻟم ﺗﺗﺧذ ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ أي إﺟراء ،ﻳﺣق ﻟﻠو ازرة
ﺗﻐﻳﻳر ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو طﻠب ﺗﻐﻳﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﻳن .وﻗد أرﺳﻠت اﻟو ازرة ﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻹﺧطﺎرات ﻋﺎم  ،٢٠٠٩وﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ
ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﺑﺳرﻋﺔ وﻗﺎﻣت ﺑﺗﺻﺣﻳﺢ أﺧطﺎﺋﻬﺎ.
.٨٩٨

ﻳﻌﺗﺑر ﻗﺳم اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻫو اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن إﺻدار اﻟرﺧص ٕواﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت

اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ .ﻳﺗﻛون طﺎﻗم ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻣن ﺳﺑﻌﺔ أﻓراد ﻓﻲ ﻣﺳﻘط و ﺛﻼﺛﺔ أﻓراد ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﺧﻣس ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻓﻲ
ُﻋﻣﺎن .ﺗﺗوﻟﻰ اﻟو ازرة ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  (١٠وﺗﺧﺿﻊ ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﻹﺷراﻓﻬﺎ .ﻳﻠزم ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت

اﻷﻫﻠﻳﺔ و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﺣص ﺗﻘﺎرﻳر ﺗدﻗﻳق ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻧﻳن واﻟﻧظﺎم
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻳﻪ .وﻳﺣق ﻟﻠﻣﺷرﻓﻳن اﻟﻣﻌﻳﻧﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟوزﻳر دﺧوﻝ ﻣﻘرات اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ واﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻼﺗﻬﺎ ودﻓﺎﺗرﻫﺎ ووﺛﺎﺋﻘﻬﺎ
وﻣﻛﺎﺗﺑﻬﺎ )اﻟﻣﺎدة .(١٧
.٨٩٩

ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻷﻋﺿﺎء وﻣﺎ ﻳﺳددوﻧﻪ ﻣن اﺷﺗراﻛﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻓﺎﺗر

ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﻳرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت )ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﻣﺎدﺗﺎن  ١٥و .(١٦وﻳﺟب دﻋوة اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ
ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻣرة ﻛﻝ ﺳﻧﺔ )اﻟﻣﺎدة  ،(٢١ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻋﺿﺎء )اﻟﻣﺎدة  .(١٨ﻛﻣﺎ ﻳﺟب إﺑﻼغ اﻟو ازرة ﺑﻛﻝ اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  .(٢٣وﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ،وﻟﻠو ازرة اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻠك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﺗدﺧﻝ
ﻓﻳﻬﺎ )اﻟﻣواد  ٣٢إﻟﻰ .(٣٤
.٩٠٠

ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺳﺟﻼﺗﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  ،(١٥وﻟﻛن ﻟم ﻳﺗم

ﺗﺣدﻳد ﻓﺗرة ﻣﺣددة ﻟذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ .وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟذي ﻳﻧص ﻋﻠﻰ
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﻋﺷرة ﺳﻧوات )اﻟﻣﺎدة  ،(٦-١٢ﻓﻘد أوﺿﺣت اﻟﺳﻠطﺎت أﻧﻪ ﺳﻳﺗم ﺗﻌدﻳﻝ ﻗﺎﻧون
اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟذي ﺗم ﻣراﺟﻌﺗﻪ ﺑﺣﻳث ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.٩٠١

ُﻳﻠزم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ

اﻟﻌﻣﻼء )اﻟﻣﺎدﺗﺎن  ٧و ،(١٢وﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﺷراف أو اﻟﻣراﻗﺑﺔ .وﻣﻊ ذﻟك،
ﻟم ﺗﺷرع و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ﻣﻧذ أن دﺧﻝ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎذ ﻓﻲ ٢
ﻳوﻟﻳو ﻋﺎم .٢٠١٠

٢٦١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٩٠٢

ﻳﻘوم ﻣراﻗﺑو و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑزﻳﺎرة اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻛﻝ ﺷﻬرﻳن أو ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ إﻳراداﺗﻬﺎ وﻣﺻروﻓﺎﺗﻬﺎ.

ﻛﻣﺎ أوﺿﺢ ﻣﺳﺋوﻟو و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أﻧﻬم ﺳﻳﻌﻘدون ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺳﺟﻝ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ.

ﺟﻣﻊ وﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ )اﻟﻣﻌﻳﺎران  ٤-٨و(٥-٨
.٩٠٣

ﺗﻌد و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ

اﻟﻘﺳم  .١-٦ﻳﺣق ﻟﻠو ازرة اﻟوﺻوﻝ اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ وﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ
و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ.
.٩٠٤

ﻋﻧد اﻟﺿرورة ،ﻳﺣق ﻟو ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن ﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﻟدﻳﻬﻣﺎ ﻣن ﺧﺑرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر

اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺣﻛم ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟداﺧﻠﻲ )اﻟﻣﺎدة  ١٨اﻟﺑﻧد  (٤وﺣﻛم ﻋﺎم آﺧر ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ
)اﻟﻣﺎدة  .(٤٣وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌﺎون و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﻠطﺎت ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘﺎﻧون وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻳﺗم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
أﻣر ﻏﻳر واﺿﺢ.

اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
.٩٠٥

ﺗﺄﺛر ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺷﺎﻣﻝ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻣﻧذ

ﻋﺎم  .٢٠٠٠وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻳﻌد ﺟدﻳداً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن و ازرة
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ،ﺣﻳث ﻳﺗﻌدى اﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟﻛﺎﺋن ﻟو ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻟم ﻳﻛن ﻓرﻳق
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ،ﻻ ّ
اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ ﻗدر ٍ
ﻛﺎف ﻣن اﻟوﻋﻲ واﻻطﻼع ﺑﻣﺧﺎطر ﺳوء اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻷﻏراض ﻏﻳر ﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ وو ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.

 ٢-٣-٥اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
.٩٠٦

ﻣؤﺧر ﻓﻲ  ٤ﻳوﻟﻳو ﻋﺎم  ٢٠١٠وﻣن
ًا
دﺧﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ

اﻟﻣﻘرر أن ﺗﻌﻣﻝ و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺎ ﻟدﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﺑرات وﻗدرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ .وﻣﻊ ذﻟك ،وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﻓﺈن ُﻋﻣﺎن ﺗطﺑق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ وﻓﻌﺎﻝ.

٢٦٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٣-٣-٥اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

٢٦٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

-٦

١-٦

اﻟﺗﻌﺎون اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ

اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟوطﻧﻲ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣١

 ١-١-٦اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٣١
.٩٠٧

وﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي دﺧﻝ ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎذ ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻋﺎم  ٢٠٠٢ﺗم ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ

اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ( ﻛﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻳﻝ اﻷﻣواﻝ .وﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻗﺎﻣت ُﻋﻣﺎن ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻠﺟﻧﺔ

اﻟوطﻧﻳﺔ( ﻟﺗﺣﻝ ﻣﺣﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وﻳﺗﺷﺎﺑﻪ ﻛﻼ اﻟﻠﺟﻧﺗﻳن ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﺷﻛﻳﻝ واﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ.

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن ﻋﺎم  ٢٠٠٢و) ٢٠١٠ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق(
.٩٠٨

ﺗﺷــﻛﻝ اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟوطﻧﻳــﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑرﺋﺎﺳﺔ وﻛﻳﻝ و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧـﻲ ﻟﻠﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻋﺿوﻳﺔ

ﻛﻝ ﻣن :وﻛﻳــﻝ و ازرة اﻟﻌ ــدﻝ ووﻛﻳﻝ و ازرة اﻟﺗﺟـﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋـﺔ وأﻣﻳـن ﻋـﺎم اﻟﺿراﺋب واﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳــذي ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛـ ــزي اﻟﻌـﻣـﺎﻧــﻲ
واﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳــذي ﻟﻠﻬﻳﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺳ ــوق اﻟـﻣـﺎﻝ وﻣﺳﺎﻋــد اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك ﻟﻠﻌﻣﻠﻳــﺎت واﻟﻣدﻋــﻲ اﻟﻌــﺎم )اﻟﻣﺎدة
 .(٢١ﻓﻲ ﺣﻳن ﻟم ﻳﺷﻣﻝ ﻫذا اﻟﺗﺷﻛﻳﻝ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ(
وو ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ( ،إﻻ أن ﻋﺿوﻳﺔ ﻧﺎﺋب اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ
واﻟﺟﻣﺎرك ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
.٩٠٩

ﻛﺎﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺧﺗص ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ (١) :وﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ (٢) ،دراﺳﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻘدﻳم اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق (٣) ،وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﺗدرﻳب اﻟﻛوادر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ،
) (٤ﺗﺣدﻳد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ "ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ" (٥) ،ﺗﺣدﻳد ﺣﺎﻻت وﺷروط وﻣﻘدار اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻرف ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وأي ﺷﺧص ﻳﻘوم ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ (٦) ،وﺿﻊ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ (٧) ,وﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ) .اﻟﻣﺎدة .(٢١
.٩١٠

ٕواﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻛﺎن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻠﺗزﻣﻳن ﺑﺈﻳﻔﺎد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗﻘﺎرﻳر دورﻳﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬم )اﻟﻣﺎدة  ١٠ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة( ،وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻘد إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓﻧﻳﺔ ﺑﻳن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟدراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺛﻼث ﻣرات ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﻣﺎدة  ١٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة( .وﻛﺎن ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط ﺗﻠك اﻟﻠﺟﻧﺔ طﺎﻗم ﻳﻌﻣﻝ ﺑدوام ﻛﺎﻣﻝ )اﻟﻣﺎدة
 ١١ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة(.

٢٦٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺣﺎﻟﻲ(
.٩١١

اﺷﺗرﻛت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .واﺗﺳﻊ ﻧطﺎق اﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻟﻳﺷﻣﻝ

ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻣن و ازرة اﻹﺳﻛﺎن وو ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  .(٢٣وﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣرﺗﻳن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ أو
أﻛﺛر إذا ﻟزم اﻷﻣر.
.٩١٢

ﺗرأس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺗﺣت إﺷراف وزﻳر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧـﻲ وﺗﺗﺷﻛﻝ

اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  (١) :(٢٣رﺋﻳس اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ (٢) ،ﻧﺎﺋب اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ واﻟﺟﻣﺎرك (٣) ،وﻛﻳﻝ
و ازرة اﻟﻌدﻝ (٤) ،وﻛﻳﻝ و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧـﻲ ﻟﻠﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ (٥) ،وﻛﻳﻝ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،
) (٦وﻛﻳﻝ و ازرة اﻹﺳﻛﺎن (٧) ،وﻛﻳﻝ و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ (٨) ،اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (٩) ،اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺿراﺋب (١٠) ،ﻣدﻳر وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
.٩١٣

ﺗﻛون أﻫداف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ (١) :وﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ٕواﺻدار اﻟﻘواﻋد اﻻﺳﺗرﺷﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣظر

وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ(٢) ،
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ٕواﺻدار اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
ﻟﻠوزﻳر (٣) ،ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﺗﻘدﻳم اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﺑﺷﺄن
ﺗطوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘواﻋد اﻻﺳﺗرﺷﺎدﻳﺔ واﻗﺗراح اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون (٤) ،وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
وﺗدرﻳب اﻟﻛوادر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب (٥) ،زﻳﺎدة اﻟوﻋﻲ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﺑﺷﺄن ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب،
) (٦اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣوﺣدة ﻟﺗﺟﻣﻳد أﻣواﻝ
اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم (٧) ،اﻗﺗراح إﺿﺎﻓﺔ أي أﻧﺷطﺔ أﺧرى ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ (٨) ،ﺗﺣدﻳد ﺣﺎﻻت وﺷروط وﻣﻘدار اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻرف
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وأي ﺷﺧص ﻳﻘوم ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ) (٩وﺿﻊ
اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ (١٠) ،ﺿﻊ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ.

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺣﺎﻟﻲ(
.٩١٤

ﺗﺑﺎﺷر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ .وﻳﺗرأس اﻟﻠﺟﻧﺔ

اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻣﻣﺛﻝ و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟذي ﻳﺗوﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﺑﻌﺛﺔ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ

أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ،ﺗﻌد ﻋﺿوﻳﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ
ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ.

٢٦٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٩١٥

ﺗﻧﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻋﻧد اﻹﻋداد ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﺗﻘﻳﻳم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻘدت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﻘرب ﻣن اﺟﺗﻣﺎﻋﻳن ﻛﻝ ﺷﻬر ﻋﺎم  .٢٠١٠وﻗد ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ،وﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (١) :ﻣراﺟﻌﺔ ٕواﺻدار اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻘواﻧﻳن اﻟداﺧﻠﻳﺔ (٢) ،اﻟﻘﻳﺎم ﺑدورات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ) (٣ﺗطوﻳر
ﻣؤﺗﻣر ﻳﺿم ﻛﺎﻓﺔ
ًا
أﻳﺿﺎ
اﻹﺟراءات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻛﻣﺎ ﻧظﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ ً
اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻟﺳﻠطﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد.

ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﻣﺣﻠﻲ
.٩١٦

ان ﻣن اﻟواﺿﺢ ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺧﻼﻝ اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎون وﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺳﻠطﺎت

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ .وﻳﺑدو أن اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﺛﻣرة ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون وزﻳﺎرة ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم.
.٩١٧

وﻳﺑدو أن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ وﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ  /وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎن ﻳرﻛز ﻋﻠﻰ

اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ  /وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ .وﻣن

اﻟواﺿﺢ أن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻘﺗﺻر ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﺗﻲ ﺗم
ﺗوﻗﻳﻌﻬﺎ ﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ  ٢٥ﻣﺎﻳو ﻋﺎم  ٢٠١٠ﺗﻧص )وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  (٩ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻛﻼ
اﻟطرﻓﻳن ﻟﻳﻛون ﻣن ﺑﻳن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﺿرورﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﺻورة دورﻳﺔ .وﻣن ﺑﻳن ﻣﻬﺎم ﺗﻠك اﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ذات اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻳن
أﻳﺿﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﻳن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ .وﻟم ﻳﻛن ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ
اﻟطرﻓﻳن .وﻳﺟوز ﻟﺗﻠك اﻟﻠﺟﻧﺔ ً
ﺑﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻗد أﺻﺑﺣت وظﻳﻔﻳﺔ أم ﻻ.

.٩١٨

أﻗرت اﻟﺳﻠطﺎت إﺣدى ﺟواﻧب اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،وﻫﻲ اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ

ﻣؤﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳوق ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﻧوك .وﻗد ﺟﺎء ذﻟك ﻋﻘب ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن
ًا
اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻘدﻫﺎ ﺑﻳن ﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻣن ﺑﻳن أوﺟﻪ اﻟﺗﻌﺎون
اﻷﺧرى ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓرﻳق ﻣﺷﺗرك ﺑﻳن ﻛﻼ اﻟطرﻓﻳن ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑزﻳﺎرة ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻹﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻧﻳن
واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ )ﻟم ﻳﺗوﻓر ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ واﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ( .وﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻓرﻳق اﻹﺷراف اﻟﺗﺎﺑﻊ
ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺳﻠطﺎت ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻪ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﻳش
واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت.

٢٦٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻋﻧد اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻧﺟد أﻧﻬﻣﺎ ﻳﻔﺗﻘ ار إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻧﺳﻳق ﻟﺗﻔﺎدي ازدواﺟﻳﺔ

.٩١٩

اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ.
وﻧظر ﻷن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺷرطﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎرك ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺟزء ﻣن اﻟﺷرطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻠﻳس
ًا

.٩٢٠

ﻫﻧﺎك ﻋﺎﺋق ﻳﺣوﻝ دون اﻟﺗﻌﺎون.

اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ  -آﻟﻳﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٣١
أوﺿﺢ ﻣﻣﺛﻠون ﺗﺎﺑﻌون ﻟﻠّﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﺳﺗﺷﺎرت ﺑﻌض ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻧد ﺻﻳﺎﻏﺔ

.٩٢١

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
ﺣﻳز
وﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎم ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑزﻳﺎرة ُﻋﻣﺎن ،ﻛﺎن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ﻗد دﺧﻝ ّ

.٩٢٢

اﻟﻧﻔﺎذ ،إﻻ أن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟواﻧب ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ وﺟواﻧب أﻛﺛر ﺗﻔﺻﻳﻼً ﻟم ﻳﻛن ﻗد ﺗم
إﺻدارﻫﺎ ﺑﻌد .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ اطﻼع ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓﺈن ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم
ﻳرى أن درﺟﺔ ﺗﻔﻬﻣﻬم واطﻼﻋﻬم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻘطﺎع .وﻣﻊ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ واﺳﻌﺔ
ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻧﺷورات اﻟدورﻳﺔ وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ،ﻓﺈن ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن
ﻣؤﺧرا .وﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﺧﺗﻼف أﻧﺷطﺔ
ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻳس ﻟدﻳﻬم ﻓﻛرة ﻋن اﻟﻘﺎﻧون ﺳوى أﻧﻪ ﺗم إﺻدارﻩ
ً

اﻟﺗوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ .وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ،أوﺿﺢ ﻣﻣﺛﻠو ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ أﻧﻬم
ﺳﻳﺗﺻﻠون ﺑﺎﻟﻣراﻗب اﻟﺧﺎص ﺑﻬم ﻟﻺرﺷﺎدات اﻟﻔورﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﻟدﻳﻬم أي اﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن أي ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ
ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ أﻧظﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٢
أوﺿﺣت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﺳودة ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ

.٩٢٣

اﻹرﻫﺎب ،اﺷﺗرﻛت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻝ ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻧظرﺗﻪ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺳﺎﺑق وﻧظﺎﻣﻪ واﻗﺗراﺣﺎﺗﻪ ﺑﺷﺄن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون.

 ٢-١-٦اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم:٣١

.٩٢٤


ﺳوﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر اﻹرﺷﺎدات واﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻌﺎون ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎم اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ً



ﻗﻳﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ/اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺧﺎطر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺗﻘﻳﻳ ًﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼً.

اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر وﺗوﻓﻳر ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت ﻟﺗﻌزﻳز ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات.

٢٦٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗﺣﺳﻳن ﺗﻧﺳﻳق اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺑﻳن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء



اﻟﻌﺎم وﺑﻳن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ  /ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء
اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺟﻧب ازدواﺟﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ.

 ٣-١-٦اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣١
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣١

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ
ﺣد ﻛﺑﻳر

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام


اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﺑﻳن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﺷرطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻟﻳس ﺑﻛﺎﻣﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻪ وﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌزﻳز.

 ٢-٦اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻘ اررات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة )اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣٥واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷوﻟﻰ(
 ١-٢-٦اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
.٩٢٥

ﺻﺎدﻗت ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲ ﻓﻳﻳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻳرﻣو وﻗﺎﻣت ﺑﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻳد .وﻣﻊ ذﻟك ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن

.٩٢٦

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻟم ﺗﺳن ُﻋﻣﺎن إﺟراءات أو ﻗواﻧﻳن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ،١٣٧٣

أن ُﻋﻣﺎن ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺗطﺑﻳق ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻘر أو ﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.

ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺿﻊ أﻳﺔ إﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  .١٢٦٧ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣوﻝ

ﺗﻧﻔﻳذ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ وﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ،١٣٧٣راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ٤-٢ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر.
.٩٢٧

وﻣن اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٧٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻟدﺳﺗور( ،ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺧرق

اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﻊ أي دوﻟﺔ أو ﺟﻬﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﻳﺔ أﺧرى.
.٩٢٨

وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﺎن ﺗﺻﺑﺢ أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻫدة ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ أو ﺗﻘرﻫﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺟزء ﻣن ﻗﺎﻧون

اﻟﺑﻼد وﻟﻬﺎ ﻧﻔس ﻗوة اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳن:

 اﻟﻣﺎدة  :٧٦ﻻ ﺗﻛون ﻟﻠﻣﻌﺎﻫـدات واﻻﺗـﻔﺎﻗﻳـﺎت ﻗـوة اﻟﻘﺎﻧـون إﻻ ﺑﻌـد اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻳﻬﺎ .وﻻ ﻳﺟوز ﻓﻲ أي ﺣـﺎﻝ أن ﺗـﺗﺿﻣن
اﻟﻣﻌﺎﻫدة أو اﻻﺗـﻔﺎﻗﻳﺔ ﺷروطﺎً ﺿﻣﻧﻳﺔ ﺗـﻧﺎﻗض ﺷروطﻬﺎ اﻟﺻرﻳﺣﺔ.
 اﻟﻣﺎدة  :٨٠ﻻ ﻳﺟـوز ﻷﻳﺔ ﺟﻬـﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟـﺔ إﺻدار أﻧظﻣﺔ أو ﻟواﺋﺢ أو ﻗـ اررات أو ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺗﺧﺎﻟف أﺣﻛـﺎم اﻟﻘـواﻧﻳن
واﻟﻣراﺳﻳم اﻟﻧﺎﻓذة أو اﻟﻣﻌـﺎﻫدات واﻻﺗـﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺟزء ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻼد.

٢٦٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٣٥
.٩٢٩

ﺻﺎدﻗت ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ )اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ( ﻓﻲ ١٥

.٩٣٠

ﺻﺎدﻗت ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟوطﻧﻳﺔ )اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻳرﻣو( ﻓﻲ

ﻣﺎرس ﻋﺎم  ١٩٩١وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑرﻗم  ٩١/٢٩ﻓﻲ  ٢٦ﻓﺑراﻳر ﻋﺎم .١٩٩١

 ١٣ﻣﺎﻳو ﻋﺎم  ٢٠٠٥وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑرﻗم  ٢٠٠٥/٣٧ﻓﻲ  ١٢إﺑرﻳﻝ ﻟﻌﺎم .٢٠٠٥

ﺗطﺑﻳق اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ )اﻟﻣواد ﻣن  ٣إﻟﻰ  ١١واﻟﻣواد  ١٥و ١٧و(١٩
.٩٣١

أﺻدرت ُﻋﻣﺎن ﻗواﻧﻳن ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ.

وﺗﺗﻔق أرﻛﺎن ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻣﻊ اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  (١)٣اﻟﻔﻘرة
أﻳﺿﺎ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ذات اﻟﺻﻠﺔ )راﺟﻊ اﻟﻘﺳم -٢
وﻳﺟرم اﻟﻘﺎﻧون ً
)ب( و)ج( ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎّ .

 ١اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن  ١و ٢ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻟﻌرض ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ(.
.٩٣٢

اﻟﻣﺧدرة واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﻣرﺳوم ﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم 17/99
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻳﺣظر ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗﻳر
ّ

ﻓﻲ  ٦ﻣﺎرس ﻋﺎم  ١٩٩٩اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺧدرات واﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
.٩٣٣

ﻳﻧص ﻛﻼً ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ وﻗﺎﻧون

اﻟﺟزاء وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣؤﻗﺗﺔ وﻣﺻﺎدرة ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺗﺣﺻﻼت ﺟراﺋم
اﻟﻣﺧدرات واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ وأي وﺳﺎﺋط ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧدرات )راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ٣-٢ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣
ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺻﺎدرة(.
.٩٣٤

أﻳﺿﺎ ﻣﻊ
ﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن واﻟﺗﻲ ﻳﺗواﻓق ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ً

.٩٣٥

اﻟﻣراﻗب ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳب وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ
وﻗد وﺿﻌت ُﻋﻣﺎن اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ً
أﻳﺿﺎ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺳﻠﻳم ُ

اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،راﺟﻊ اﻷﻗﺳﺎم ﻣن  ٣-٦إﻟﻰ  ٤-٦ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻣن  ٣٦إﻟﻰ  ٣٩ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر.

اﻟﻣﺎدة  ١١ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت )اﻟﻣﺎدة  ١٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧد ارت واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ(.

ﺗطﺑﻳق اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻳرﻣو )اﻟﻣواد ﻣن  ٥إﻟﻰ  ٧وﻣن ١٠إﻟﻰ  ١٦وﻣن  ١٨إﻟﻰ  ٢٠وﻣن  ٢٤إﻟﻰ  ٢٧وﻣن  ٢٩إﻟﻰ ٣١
واﻟﻣﺎدة (٣٤
.٩٣٦

أﺻدرت ُﻋﻣﺎن ﻗواﻧﻳن ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻳرﻣو.

ﺟرﻣت ُﻋﻣﺎن اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ أي ﻣﻧظﻣﺔ إﺟراﻣﻳﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن ذﻟك ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود
وﻣﻊ ذﻟكّ ،

اﻟوطﻧﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  ٣١٨ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟزاء( أو إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻧظﻣﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  ٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب(.
٢٦٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٩٣٧

ﻳﻧص ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻗﺎﻧون اﻟﺟزاء وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر

ﻣؤﻗﺗﺔ وﻣﺻﺎدرة ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺟرﻳﻣﺔ )راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ٣-٢ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣوﻝ أﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺻﺎدرة(.
.٩٣٨

ﺗﺟرم اﻟﻣواد ﻣن  ١٧٩إﻟﻰ  ١٩٠ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟزاء ﻋرﻗﻠﺔ ﺳﻳر اﻟﻌداﻟﺔ .وﻻ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص
ّ

اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﻌدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وﻳﻘﻊ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺗﻬﺎ ﻓﻘط
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ) .راﺟﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٢ﻣن اﻟﻘﺳم  ١-٢ﻣن ﻫذا
اﻟﺗﻘرﻳر(.
.٩٣٩

أﻳﺿﺎ ﻣﻊ
ﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن واﻟﺗﻲ ﻳﺗواﻓق ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ً

اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،راﺟﻊ اﻷﻗﺳﺎم ﻣن  ٣-٦إﻟﻰ  ٤-٦ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻣن  ٣٦إﻟﻰ  ٣٩ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر.

اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-١
.٩٤٠

ﻟم ﺗوﻗﻊ ُﻋﻣﺎن أو ﺗﺻدق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻘﻣﻊ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ

ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻬذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ وﺗﺗوﻗﻊ اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﺳطس أو ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻋﺎم
اﻹرﻫﺎب( .وﺗﻧظر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ً
.٢٠١٠
.٩٤١

ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ )وﺗﺷﻣﻝ ﺗﻠك
اﺷﺗرﻛت ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ  ١٠اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ  ١٢اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ دوﻟﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب
ً

اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت  ٨ﻣن ﺑﻳن  ٩ﺻﻛوك ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺣق اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب( .وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺻﻛوك اﻟﺗﻲ
ﺻﺎدﻗت ﻋﻠﻳﻬﺎ ُﻋﻣﺎن :اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﻣﻊ اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺋرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻘدﻫﺎ ﻓﻲ  ١٦دﻳﺳﻣﺑر ﻋﺎم  ١٩٧٠ﻓﻲ

ﻻﻫﺎي )ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  (٧٦/٤٢واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﻳران اﻟﻣدﻧﻲ

اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻘدﻫﺎ ﻓﻲ  ٢٣ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻋﺎم  ١٩٧١ﺑﻣوﻧﺗ﷼ )ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  (٧٦/٤١واﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﻣﻊ
أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﻧف ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟطﻳران اﻟﻣدﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﻳران اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ٢٤ﻓﺑراﻳر ﻋﺎم ) ١٩٨٨ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  (٩٢/٧٤واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﻣﻧﻊ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﻳن ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ دوﻟﻳﺔ؛ ﺑﻣن ﻓﻳﻬم اﻟﻣوظﻔون اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳون؛ واﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺗﻲ
ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ  ١٤دﻳﺳﻣﺑر ﻋﺎم ) ١٩٧٣ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  (٨٨/٢٤واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ أﺧذ اﻟرﻫﺎﺋن واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ  ١٧دﻳﺳﻣﺑر ﻋﺎم ) ١٩٧٩ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  (٨٨/٦١واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺑﺣرﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻘدﻫﺎ ﻓﻲ ١٠
ﻣﺎرس ﻋﺎم  ١٩٨٨ﺑروﻣﺎ )ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ،(٩٠/٦٦وﺑروﺗوﻛوﻝ ﻗﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ،واﻟذي ﺗم ﻋﻘدﻩ ﻓﻲ روﻣﺎ ﻓﻲ  ١٠ﻣﺎرس ) ،١٩٨٨ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ،(٩٠/٦٦واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﺟ ارﺋم وﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻷﺧرى ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟطﺎﺋرة وﻗد ﺗم

٢٧٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

إﺑراﻣﻬﺎ ﻓﻲ طوﻛﻳو ﻓﻲ  ١٤ﺳﺑﺗﻣﺑر ) ١٩٦٣ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  (٤٣/٧٦واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻣﻳﻳز اﻟﻣﺗﻔﺟرات اﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ
ﺑﻐرض ﻛﺷﻔﻬﺎ ﺑﻣوﻧﺗ﷼ ﻋﺎم ) ١٩٩١ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  (٩٩/٣٨واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﺗﻲ
ﺗم ﺗﺑﻧﻳﻬﺎ ﻓﻲ  ٣ﻣﺎرس ﻋﺎم  ١٩٨٠ﺑﻔﻳﻳﻧﺎ )ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم .(٢٠٠٣/٣٣
.٩٤٢

أﻳﺿﺎ ﻟم ﺗدﺧﻝ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ
وﻛﻣﺎ أن ُﻋﻣﺎن ﻟم ﺗدﺧﻝ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ً

ﻟﻘﻣﻊ اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻧﺎﺑﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ  ١٥دﻳﺳﻣﺑر ﻋﺎم .١٩٩٧

ﺗطﺑﻳق اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣواد ﻣن  ٢إﻟﻰ (١٨
.٩٤٣

ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ُﻋﻣﺎن ﻟم ﺗوﻗﻊ أو ﺗﺻدق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﺈن ﻣﻌظم

أﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺑﻧﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

اﻹرﻫﺎب )راﺟﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻘﺳم  ٢-٢ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد ﻣن  ٢إﻟﻰ  ٦وﻣن  ١٧إﻟﻰ  ١٨واﻟﺗوﺻﻳﺔ

اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻘﺳم  ٤-٢ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة  ٨واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻷﻗﺳﺎم ﻣن  ٣-٦إﻟﻰ ٥-٦
ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد  ٧واﻟﻣواد ﻣن  ٩إﻟﻰ  ١٨ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب( .ﺗم ﺗﺟرﻳم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﺟرﻳم
ﻳﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻼزم ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﻟﺗزام اﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

ﺗﻧﻔﻳذ ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻧﻊ وﻗﻣﻊ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-١
.٩٤٤

راﺟﻊ اﻟﻘﺳم  ٤-٢ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻟﻌرض ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺣوﻝ ﺗطﺑﻳق ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم

 ١٢٦٧واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ وﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم  .١٣٧٣ﺗؤﺛر ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ
ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻫذا.
.٩٤٥

ﻗدﻣت ُﻋﻣﺎن أرﺑﻌﺔ ﺗﻘﺎرﻳر إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن  ١٣٧٣اﻟﺗﺎﺑﻊ

ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ  ١٨ﻳﻧﺎﻳر ﻋﺎم ٢٠٠٢

٦٣

و ٢٧ﻳوﻧﻳو ﻋﺎم ٦٤ ٢٠٠٢و ٣١ﻳوﻟﻳو ﻋﺎم ٦٥ ٢٠٠٣و ١٨ﻳوﻟﻳو ﻋﺎم .٦٦٢٠٠٥

 .٦٦٢٠٠٥إﻻ أن ﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻻ ﻳؤﻛد ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.

اﻟﻌﻧﺻر اﻹﺿﺎﻓﻲ )اﻟﻣﻌﻳﺎر ( ٢-٣٥
.٩٤٦

اﺷﺗرﻛت ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدة ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ ﻟﻌﺎم  ١٩٩٩ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٢/٢٢اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٣ﻣﺎرس ﻋﺎم  ٢٠٠٢واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻘﻣﻊ اﻹرﻫﺎب ﻟﻌﺎم  ١٩٩٨ﺑﻣوﺟب

 ٦٣أس٨٧/٢٠٠٢/
٦٤

أس/٨٧/٢٠٠٢/ﻣﻠﺣق١

٦٦

أس٤٦٦/٢٠٠٥/

٦٥

أس٧٩٠/٢٠٠٣/

٢٧١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٩٩/٥٥واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٤ﻣﺎﻳو ﻋﺎم ٢٠٠٤
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٥/١٠٥اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢١دﻳﺳﻣﺑر ﻋﺎم  .٢٠٠٥وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻳس ﺑدﻳﻼً ﻋن اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﺧرى )اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ(.
ﻟم ﺗوﻗﻊ ُﻋﻣﺎن أو ﺗﺻدق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد )اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻳرﻳدا(.

.٩٤٧

 ٢-٢-٦اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣٥واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

.٩٤٨


اﻟﺗوﻗﻳﻊ واﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.



ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﻳق ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم  ١٢٦٧واﻟﻘ اررات
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ وﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم .١٣٧٣



اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﻳق اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻳرﻣو واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب.

 ٣-٢-٦اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣٥واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷوﻟﻰ
درﺟﺔ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

 وﺟود ﺑﻌض ﻣواطن اﻟﺿﻌف اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲ ﻓﻳﻳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻳرﻣو.

٣٥

إﻟﻰ ﺣد

 ﻋدم اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ووﺟود ﺑﻌض ﻣواطن اﻟﺿﻌف اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﻳق.

ﻛﺑﻳر
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ



ﻋدم اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ووﺟود ﺑﻌض ﻣواطن اﻟﺿﻌف اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﻳق..

اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺟزﺋﻳﺎً



ﺗطﺑﻳق ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم  ١٢٦٧ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺣدود.



ﻋدم ﺗطﺑﻳق ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم .١٣٧٣

اﻷوﻟﻰ

 ٣-٦اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ ﻣن  ٣٦إﻟﻰ  ٣٨واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ(
 ١-٣-٦اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

.٩٤٩

ﻳﺗم ﺗﻧظﻳم ﻧوع ودرﺟﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ُﻋﻣﺎن وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻟدﺳﺗور( وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٠/٤واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ

٢٧٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ ُﻋﻣﺎن واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣﻊ دوﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋدة

اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن.
.٩٥٠

وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻋﺿوﻳﺔ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ اﻹﻧﺗرﺑوﻝ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺟرﻣﻳن

واﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺣﻘﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى أو أﺻدرت ﺗﻠك اﻟدوﻝ أﺣﻛﺎم ﺿدﻫﺎ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻳﻬم ﺣﺎﻟﺔ
دﺧوﻟﻬم ُﻋﻣﺎن.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣٦

اﻟوﺻف اﻟﻌﺎم )اﻟﻣﻌﻳﺎر  ١-٣٦و(١-١-٣٦
.٩٥١

إطﺎر ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ أو ﻓﻲ ﺗﺷرﻳﻊ ﻣﻧﻔﺻﻝ.
ًا
ﻟم ﺗﺿﻊ ُﻋﻣﺎن

وﻟﻛن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٢٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺟوز ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ،ﻋﻧد طﻠب ذﻟك ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟدوﻟﺔ أﺧرى ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﻌﻣﺎن اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣوﻗﻌﺔ
أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﺗﻌﻘب ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﺿﺑط أو ﺗﺟﻣﻳد أﻣواﻝ أو ﻋﺎﺋدات ﺗﻠك
اﻟﺟراﺋم واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ.
.٩٥٢

وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٤٣ﻋﻠﻰ "ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻗواﻧﻳن اﻟﺳﻠطﻧﺔ واﻷﺣﻛﺎم واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺿﻣت إﻟﻳﻬﺎ أو ﺻدﻗﺗﻬﺎ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو ﺗطﺑﻳق ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺷﺗرك" .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
إﻋﻼﻧﺎ ﻋن اﻟﻧواﻳﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ.
أن أﺳﻠوب ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻳﺑدو
ً
.٩٥٣

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺗﺗﻣﻛن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣن ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻲ

.٩٥٤

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ ،ﻳﺑدو أن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﺗﻌﻘب أو ﺿﺑط أي ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻣﺗﺣﺻﻼت أو وﺳﺎﺋط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣوﻗﻌﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ.

ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ،ﺗﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ وﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ.
.٩٥٥

وﻣن ﺑﻳن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﻬﺎ ُﻋﻣﺎن ﻣﻊ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وﺗﺑﺎدﻝ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:٦٧:

 اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻷﺣﻛﺎم ،اﻹﻧﺎﺑﺎت واﻹﺧطﺎرات اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﺎم )(١٩٩٥؛
 ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ اﻟﻬﻧد ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻋﺎم )(١٩٩٦؛
٦٧
ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑﺣث اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻧد واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس.
أﻗرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘﻳﻣون أﻧﻪ ﻳﺗم ً

٢٧٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟرﻳﺎض اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ )اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم ( ٩٩/٣٤؛
 اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻣﺻر )اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم ( ٢٠٠٢/٦٤؛
 اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻳﻣن )اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم (٢٠٠٤/٥٨؛
 اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن واﻟﻣﺗﻬﻣﻳن ﻣﻊ اﻟﻬﻧد )اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم (٢٠٠٥/٣٤؛
 اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﻳﺎ )اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم
( ٢٠٠٨/١٠٢؛
.٩٥٦

أﻳﺿﺎ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺑﻧود اﻟواردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم ﻣﺛﻝ اﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲ
ﻳﻣﻛن ً

أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﻳﻳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻳرﻣو .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،أﻛدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أﻧﻬﺎ
ً

ﻋدم وﺟود اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗم ﺗوﻓﻳر أي إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت أو أﻣﺛﻠﺔ.
.٩٥٧

ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﻧطﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ُﻋﻣﺎن طرﻓًﺎ ﻓﻳﻪ ﺗﻘدﻳم اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك

اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻹﺟراء اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻬﻣﻳن واﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻠﺷﻬود واﻟﺧﺑراء واﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدت اﻷﺿرار

أو ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﻔﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻷﺧرى .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋن أو
ﺿﺑط اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ.
.٩٥٨

ﺗوﺿﺢ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻛﻝ طﻠﺑﺎت

اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب )ﺗﻘر ًﻳﺑﺎ ﻣن ﺷﻬر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ

ﺷﻬور ﺑﻳن ﺗﺎرﻳﺦ طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وﺗﺎرﻳﺦ أوﻝ إﺟراء ﺗم اﺗﺧﺎذﻩ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﻬذا اﻷﻣر(.

ﺷروط اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٣٦
.٩٥٩

ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ُﻋﻣﺎن ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ،ﻓﻳﺟب أن ﺗﺗواﻓق طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وأن

ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣﺗﻌددة اﻷطراف أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺎدة  .(٤٣وﻣﻊ ذﻟك ،وﻛﻣﺎ ذﻛر ﻣﺳﺑﻘًﺎ ،أﺷﺎر ﻣﻛﺗب
اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أﻧﻪ ﻳﻘوم ﺑﻘﺑوﻝ أو ﺗﻘدﻳم طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ٕواﻟﻰ اﻟدوﻝ ﺑدون أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ دوﻟﻳﺔ أو ﺑدون ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ.
.٩٦٠

وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟواردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ وﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ،ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ

ﻣﻘﻳدة ﺑﺻورة ﻻ داﻋﻲ ﻟﻬﺎ.
ﻟﻳﺳت ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺷروط ﻏﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ أو ﻏﻳر ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ أو ّ

٢٧٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٩٦١

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﺗﻧص اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،١٤اﻟﻔﻘرة )ح( ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ

اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﻛﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ،ﻳﺟب أن ﺗﻘوم ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.

ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻹﺟراءات )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-٣٦
.٩٦٢

أﻓﺎدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أن و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺗﺗﻠﻘﻰ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وﺗرﺳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء

اﻟﻌﺎم وو ازرة اﻟﻌدﻝ .ﺑدورﻫﺎ و ازرة اﻟﻌدﻝ أﻓﺎدت أﻧﻪ ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ وﻻ ﺗﺳﺗﻐرق
اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟوﻗت .وﻟﻛن ﻟم ﻳﺗم دﻋم ذﻟك ﺑﺎﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻫذا اﻷﻣر.
.٩٦٣

ﺗوﺿﺢ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻛﻝ طﻠﺑﺎت

اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب )ﺗﻘر ًﻳﺑﺎ ﻣن ﺷﻬر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ

ﺷﻬور ﺑﻳن ﺗﺎرﻳﺦ طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وﺗﺎرﻳﺦ أوﻝ إﺟراء ﺗم اﺗﺧﺎذﻩ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﻬذا اﻷﻣر(.

اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٤-٣٦
.٩٦٤

ﻻ ﺗﻧص اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ُﻋﻣﺎن طرﻓًﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن رﻓض طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،أﻛدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗرﻓض أي طﻠب ﻣن
طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس.

ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٥-٣٦
.٩٦٥

اﺳﺗﻧﺎدا
ﻻ ﺗﻧص اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ُﻋﻣﺎن طرﻓًﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن رﻓض طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ
ً

ﻟﻠﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳرﻳﺔ أو اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،أﻛدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗرﻓض أي
اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن.
طﻠب ﻣن طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ
ً
.٩٦٦

اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺳﻠطﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٦-٣٦إذا ﺗم اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺷروط ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة

ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ.
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ،ﻓﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﺳﻠطﺎت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ّ
.٩٦٧

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٢٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟطﻠب

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت أو وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻗد ﻳﺄﻣر ﻣﻛﺗب

اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺗﺗﺑﻊ أو ﺿﺑط أو ﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت أو اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب.

٢٧٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٩٦٨

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﺗﻧص اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،١٤اﻟﻔﻘرة )و( ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ

اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﻛﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ،ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ إﺟراء
ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣراﻗب ﻟﻸﻣواﻝ أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻬﺎ.

اﻟﺗﺿﺎرب ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﺎت اﻻﺧﺗﺻﺎص )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٧-٣٦
.٩٦٩

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟ ازﺋﻲ ﻳﺣدد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ )اﻟﻣواد ﻣن  ٢إﻟﻰ  ،(١٢ﻓﻼ ﺗوﺟد

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗؤﻛد أن ُﻋﻣﺎن اﻫﺗﻣت ﺑوﺿﻊ وﺗطﺑﻳق اﻵﻟﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣدﻳد أﻓﺿﻝ ﻣﻛﺎن ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬم

ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌدﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺدﻋﺎء ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن دوﻟﺔ واﺣدة أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن طﻠﺑﺎت

اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻻت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻘط ،ﺗﻘﺗرح اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺗﺟﻧب ﺗﻌﺎرض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت )اﻟﻣﺎدة  ،١٤اﻟﻔﻘرة)و((.
.٩٧٠

وﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻣﻌظم اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺿﻣت إﻟﻳﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق

ﺑطﻠﺑﺎت ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن) .اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟرﻳﺎض اﻟﻌرﺑﻳﺔ :اﻟﻣﺎدة ٤٦؛ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺻر :اﻟﻣﺎدة ٤٧؛ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﻳﺎ :اﻟﻣﺎدة ٤١؛
اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻧد :اﻟﻣﺎدة ١٤؛ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻳﻣن :ﻣﺎدة (١٦

اﻟﻌﻧﺻر اﻹﺿﺎﻓﻲ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٨-٣٦
.٩٧١

إذا ﺗم اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺷروط ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ،ﻓﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﺳﻠطﺎت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺷﺄن طﻠﺑﺎت

اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ،وﻟﻛن ﻻ ﺗوﺟد آﻟﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺧﻼف ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﻧوات اﻹﻧﺗرﺑوﻝ .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوﺣﻳد
ﻫو ﺣﺎﻻت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وذﻟك ﺑﻌد أﻣر ﻣن ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﻣﺎدة  ١٤ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة.

اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ )ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣٦ﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب(
.٩٧٢

وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧود اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ،اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ ،ﺗطﺑق اﻟﺑﻧود اﻷﺧرى ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.٩٧٣

ﻟم ﺗوﻓر اﻟﺳﻠطﺎت أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻓﻲ ظﻝ ﻋدم ﺗوﻓر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ،ﻓﺈن ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻏﻳر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم ﺳواء
ﻓﻌﺎﻝ أم ﻻ ٕواﻟﻰ أي ﻣدى
أﻛﺎﻧت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﺄﺳﻠوب ّ

ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك وﺳواء أﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑطرﻳﻘﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ.
ّ

٢٧٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣٧
ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎران  ١-٣٧و(٢-٣٧
.٩٧٤

إن ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻘط ﺑﺷﻛﻝ رﺳﻣﻲ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن .ﻳﻧص ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن اﻟﺻﺎدر

ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٠/٤ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٢ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻳﺟب أن ﺗﻛون
ﺟﻧﺎﻳﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻟﻳس ﻷﻗﻝ ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة وﻓﻘًﺎ ﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺳﻠطﻧﺔ .ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ،١ﻳﺗم ذﻟك دون
اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻗد ﺗﺑرﻣﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى.
.٩٧٥

ﻻ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌض اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺿﻣت إﻟﻳﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم ﻛﺷرط ﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن

)ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺻر( وﺗﺗطﻠب اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻷﺧرى ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم وﻟﻛن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﻓﻘط .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﻧص اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻧد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٨اﻟﻔﻘرة  ٤أﻧﻪ ﻗد ﻳﺗم رﻓض ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن إذا ﻗﺎم أﺟﻧﺑﻲ ﺧﺎرج ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدوﻟﺔ
اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻫﻲ ﻻ ﺗﻌد ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ طﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗﺳﻠﻳم.
.٩٧٦

ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم ﻟﻳﺳت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ "اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻷﺧرى" ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

ذﻟك ،ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن طرﻓًﺎ ﻓﻳﻬﺎ ،ازدواﺟﻳﺔ

اﻟﺗﺟرﻳم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺳﺎس رﻓض طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ .ﺗﻧص اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﻳﺎ )وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم

 (٢٠٠٨/١٠٢ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٣٢اﻟﻔﻘرة  ١ب أﻧﻪ ﻳﻣﻛن رﻓض طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة إذا رأت اﻟدوﻟﺔ اﻟطرف ﻣﺗﻠﻘﻳﺔ اﻟطﻠب أن ﻫذا
اﻟطﻠب ﻏﻳر ﻣﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ  .ﻳﻣﻛن ﺗﻔﺳﻳر ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم.
.٩٧٧

وﻣﻊ ذﻟك ،أﻓﺎدت اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم وﺑدون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻌﺎﻫدة ﺗﻌد اﻟﺳﻠطﻧﺔ طرﻓًﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ازدواﺟﻳﺔ

طﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وأﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺗﺟرﻳم أي ﻓﻌﻝ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ .وﻣﻊ ذﻟك
اﻟﺗﺟرﻳم ﻳﻌد ﺷر ً
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻓﺈن ﺣﻘﻳﻘﺔ أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻗﺎﻣت ﺑوﺿﻊ ﺗﻌرﻳف ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟذي ﺗﻧﺎوﻝ ﻛﻝ اﻟﺟراﺋم ﺟﻌﻝ ﻣن

اﻟﺳﻬﻝ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺄي ﺷرط ﻣن ﺷروط ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ إذا ﺗطﻠﺑت ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺷروط.
.٩٧٨

وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ُﻋﻣﺎن ﺗﻘدﻳم أي ﻣﺳﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻏﻳﺎب ازدواﺟﻳﺔ

.٩٧٩

إذا ﺗطﻠب اﻷﻣر وﺟود ﻣﺑدأ ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺛﻝ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ،ﻓﻼ ﻳﺗطﻠب اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

اﻟﺗﺟرﻳم إﻻ إذا ﺗم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن.

اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻹﺟراﻣﻳﺔ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻻ ﻳﻣﺛﻝ ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،أﻗرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أن اﻟﻔروق اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن وﻣﺛﻳﻠﻪ

ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻻ ﺗﻣﺛﻝ ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم ﺗﻘدﻳم ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ .وﻳﻛﻔﻲ أن

٢٧٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣﺟرًﻣﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ دون أن ﻳﻛون ﻟذﻟك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﺧرى ﻣﺛﻝ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺗﺻﻧﻳف
ﻳﻛون اﻟﻔﻌﻝ ّ

أو ﺗﺳﻣﻳﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ.

اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ )ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٧
.٩٨٠

ﺗطﺑق اﻟﺑﻧود اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

.٩٨١

وﻣﻊ ذﻟك ،ﻳﺟب ﻣﻼﺣظﺔ أن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣوﺿﺣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

طﺎ ﻣﺳﺑﻘًﺎ
ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﻛون ﻣﺑدأ ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم ﺷر ً

ﻟﺗﻘدﻳم ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدات.
.٩٨٢

ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳن ﺑﺄن ُﻋﻣﺎن ﻟم ﺗرﻓض أﻳﺔ ﻣﺳﺎﻋدات ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺗوﻓر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ،أﻛدت اﻟﺳﻠطﺎت ّ

ﻧظر ﻟﻧﻘص ﺟراﺋم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم اﻹﻳﻔﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺑدأ ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم ًا

اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت )اﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن  ٣٦و(٣٧
.٩٨٣

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻓﻳﻬﺎ ُﻋﻣﺎن ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى.

أﻳﺿﺎ أن اﻟﺟداوﻝ اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎﻩ ﺗوﺿﺢ ﺣواﻟﻲ ﻧﺻف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻓرﻳق
وﻳﺟب أن ﻳﻼﺣظ ً

اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺗﻠﻘﻳﻬﺎ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ،ﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺳم  ٥-٦ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ،ﻷن ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت ﺗرﺗﺑط
ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻛﻣﺎ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٤٠اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺣﻘﻳق
وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وطﻠب اﻹﻧﺗرﺑوﻝ واﻟﻣﻧﺷورات( .ﺗوﺟد ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ طﻠﺑﺎت ﻣﺳﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻗﺎﻣت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ :ﺗﻠﻘت ُﻋﻣﺎن ﺛﻼﺛﺔ طﻠﺑﺎت ﻣن دوﻝ أﺧرى وﺧﻣﺳﺔ طﻠﺑﺎت ﻗﺎﻣت ُﻋﻣﺎن ﺑﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ:

اﻟﺟدوﻝ  - ١٨ﻛﺎﻓﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣن ٕواﻟﻰ ُﻋﻣﺎن
اﻟدوﻟﺔ /

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔوﻳض

اﻟﺟﻬﺔ

اﻻﻟﺗﻣﺎس

اﻟﻳﻣن/

٨

و ازرة

٢٠٠٨

ﻳﻧﺎﻳر

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻹﺟراء
اﻷوﻝ
ﻏﻳر
ﻣوﺟودة

اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

إﻟﻰ /

ﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻣن ُﻋﻣﺎن
ﻣن ُﻋﻣﺎن

اﻟﻌدﻝ

طرح

أﺳﺋﻠﺔ

ﻋﻠﻰ

اﻟﺟرﻳﻣﺔ
أﺣد

ﺗﻬرﻳب

اﻟﻣﻌدات

أرﺳﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻳﻣﻧﻳﺔ ﻧﺳﺧﺔ

إﻟﻰ

اﻟﺗﻘﺎرﻳر

اﻟﺧﺎﺻﺔ

أﺳﻣﺎء

ﻫؤﻻء

اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺧﺻوص ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ

)اﻟﻣﺳروﻗﺔ(

ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻬرﻳب

اﻟﻳﻣن.

وﺷرﻛﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
ﻗطر/

 ٢٩ﻳوﻧﻳو

 ٩ﻓﺑراﻳر

إﻟﻰ

اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ

اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ

٢٠٠٨

٢٠٠٩

ُﻋﻣﺎن

طرح أﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬود وﻫؤﻻء

ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ

اﻟذﻳن ﺗم ﺿﺑط اﻟﻣﺧدرات ﻣﻌﻬم

اﻟﻣﺧدرات.

٢٧٨

ﺑﻛﺷوف

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣطﻠوﺑﻳن
اﻟﺗورط اﻟﺟزﺋﻲ ﻓﻲ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣن

ﻫذﻩ

ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
اﻟدوﻟﺔ /

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔوﻳض

اﻟﺟﻬﺔ

اﻻﻟﺗﻣﺎس

ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻹﺟراء
اﻷوﻝ

اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

إﻟﻰ /

ﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻣن ُﻋﻣﺎن

اﻟﺟرﻳﻣﺔ

 ١١أﻏﺳطس

 ٨ﺳﺑﺗﻣﺑر

إﻟﻰ

اﻟﺗﻌرف

٢٠٠٨

٢٠٠٨

ُﻋﻣﺎن

واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ . X

واﻟﺗزوﻳر

اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص

اﻟﺿراﺋب واﻧﺗﻬﺎك

واﻟﺟﻬﺎت واﻟﻣﺎﻟﻛﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن

ﻗﺎﻧون

اﻟﺿرﻳﺑﺔ

ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻝ

ﻏﻳر

ﻣن ُﻋﻣﺎن

اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن

ﻋﻠﻰ

اﻷﻣواﻝ

ﻏﺳﻝ

ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب

ﻓﻲ

ﺗﺣدﻳد اﻟﺳواﺑق اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﺑﻪ
ﻓﻳﻬم وﻫؤﻻء اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن ﻋن ﻫذا
اﻷﻣر.
ﻣﺻر /

٦

اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ

٢٠٠٨

ﻧوﻓﻣﺑر

ﻣوﺟودة

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻘﺗﻝ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواطن اﻟﻣﺻري
اﻟﺳﻳد X

دﺑﻲ /

١١

اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ

٢٠٠٩

ﻳﻧﺎﻳر

 ١٤ﻓﺑراﻳر

إﻟﻰ

٢٠٠٩

ُﻋﻣﺎن

ﻏﻳر

ﻣن ُﻋﻣﺎن

اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺳورﻳﺎ

طﻠب ﻳﺷﻣﻝ اﻷﺷﻳﺎء اﻟﻣﺿﺑوطﺔ

ﺗم إرﺳﺎﻝ اﻷﺷﻳﺎء اﻟﻣﺿﺑوطﺔ

١٠

ﻓﺑراﻳر

ﻣوﺟودة

٢٠٠٩
ﻣﺎرس

ﻏﻳر

اﻟوﻻﻳﺎت

١٦

اﻟﻣﺗﺣدة

٢٠٠٩

ﻣوﺟودة

اﻟﺑﺣرﻳن /

 ١٧ﻳوﻟﻳو

ﻏﻳر

ﻣن ُﻋﻣﺎن

ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣرﻛﺑﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠطﻠب إﻟﻰ
اﻟﺳﻠطﺎت

ﻓﻲ

اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ

اﻹﻣﺎرات.
ﻟﻠﺗﺣﻘق

ﺟراﺋم

اﻟﻐش

ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب

واﻻﺣﺗﻳﺎﻝ واﻟﺳرﻗﺔ
واﻟﺣﻳﺎزة واﻟﺗزوﻳر.

ﻣن

ﺻﺣﺔ

أوراق

اﻻﺗﺟﺎر

اﻟزواج.

واﻟﺗزوﻳر.

طﻠب اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ

اﻻﺣﺗﻳﺎﻝ

اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﻳﻪ.

ﺑﺎﻟﺑﺷر

ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟرد
ﺗم إﺻدار ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻟﻠﻣدﻋﻳﻳن
ﻟرﻓﻊ دﻋوة ﻣدﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻼﻟﺔ

اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ

٢٠١٠

ﻣوﺟودة

ﻣن ُﻋﻣﺎن

طﻠب ﺗﻔوﻳض ﻓرﻳق ﻣن ﻛﺑﺎر

اﻟﻘﺗﻝ

ﺗم إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺣرﻳن

اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ
ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﺛﻧﻳن ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﻳر

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن

واﻹﻣﺎرات

اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٣٦و(٣٧
.٩٨٤

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺗوﺿﺢ أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ

ﻋﻠﻰ ﻛﻝ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ،ﻓﻘد ﺗظﻬر ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﺷﺄن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدات وﺧﺎﺻﺔً أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم
ﺗﻘدﻳم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب )ﺣواﻟﻲ ﻣن ﺷﻬر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺷﻬور ﺑﻳن ﺗﺎرﻳﺦ طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ
وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺟراء اﻷوﻝ اﻟذي ﻳﺗم اﺗﺧﺎذﻩ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﻬذا اﻟطﻠب(.

٢٧٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣٨

اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٣٨
.٩٨٥

اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺻﺎدرة )اﻟﻣﻌﻳﺎر

 (١-٣٨وﻛﻣﺎ ذﻛر ﻣن ﻗﺑﻝ ،ﻓﺈن ُﻋﻣﺎن ﻟﻳس ﻟدﻳﻬﺎ إطﺎر ﻋﺎم ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة اﻟواردة ﻓﻲ
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ أو ﻓﻲ ﺗﺷرﻳﻊ ﻣﻧﻔﺻﻝ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻘط ،ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺎدة  ٢٢ﻣن
ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أﻧﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟطﻠب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت أو وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻗد ﻳﺄﻣر ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺗﺗﺑﻊ أو ﺿﺑط أو ﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ أو
اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت أو اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

.٩٨٦

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻷﺧرى ،ﻳﺑدو أن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ

أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ .ﻳﻣﻛن ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﻫدات .وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم،
إن ﻧطﺎق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫدات ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻓﻳﻳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻳرﻣو ،واﺳﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﺎن
ﻟﻳﻛون اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﺟراءات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ أو ﺗﺟﻣﻳد اﻷﺻوﻝ
واﻟوﺳﺎﺋط أو ﺿﺑطﻬﺎ.
.٩٨٧

وﻧظر ﻷن اﻟﻣﺻﺎدرة ﻻ ﺗﻌد ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ،ﻓﻳﺟب دراﺳﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة وﻓﻘًﺎ ﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧون
ًا
وﻣﻊ ذﻟك،

اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ .ﻻ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﺎدة  ١٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺻﻳﻐﺔ
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻌدﻝ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺻﺎدرة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻝ أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت
اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ُﻋﻣﺎن طرﻓًﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﻣﺣﺎﻛم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ
)ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣدﻧﻳﺔ( .وﻟذﻟك ،ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ُﻋﻣﺎن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ طﻠب اﻟﻣﺻﺎدرة.

.٩٨٨

وﻟم ﺗﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺎت.

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٣٨
.٩٨٩

ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻوﻝ ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ .وﻣﻊ

ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺎً ﻫذا اﻟﻣﺑدأ واﻷﺣﻛﺎم.

ﺗﻧﺳﻳق إﺟراءات اﻟﺿﺑط واﻟﻣﺻﺎدرة ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-٣٨
.٩٩٠

ﻻ ﻳوﺟد إطﺎر ﻋﻣﻝ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻧﺳﻳق إﺟراءات اﻟﺿﺑط واﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ.

٢٨٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٩٩١

ﺗﻐطﻲ ﻣﻌظم اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻣﺗﻌددة اﻷطراف اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ﻣن أﺟﻝ ﻣﻌرﻓﺔ

ﺷروط اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ،ﺷروط ﺗﻧﺳﻳق اﻹﺟراءات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ﻣﺛﻝ إﺟراءات اﻟﺿﺑط .ﻻ ﻳﻧطﺑق
ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدرة )اﻧظر أﻋﻼﻩ(.
.٩٩٢

ﺻﻧدوق اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﻧزوﻋﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٤-٣٨ﻳﺗم إﻳداع ﻣﺗﺣﺻﻼت ﺑﻳﻊ اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ أو

ﻣﺗﺣﺻﻼت أو وﺳﺎﺋط ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ اﻟﺧزﻳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون )اﻟﻣﺎدة  ،٣٩ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
ﺻ ِﻣم ﺧﺻﻳﺻﺎً ﻟﻐرض إﻧﻔﺎذ
اﻹرﻫﺎب( .ﻟﺗﺎرﻳﺧﻪ ،ﻟم ﺗﻧظر ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس ﺻﻧدوق ﻟﻸﺻوﻝ اﻟﻣﻧزوﻋﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ُ

اﻟﻘﺎﻧون أو ﻷﻏراض ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﻳم أو ﻟﻐﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﻏراض اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺻﺎدرة )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٥-٣٨
.٩٩٣

ﺗﻔوض اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ

ﺟدا
ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى وﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ .وﻓﻲ ظﻝ اﻟﻌدد اﻟﻘﻠﻳﻝ ً

ﻟﻠﻣﺻﺎدرات )اﻧظر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  (٣واﻟﺛﻐرات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ )اﻧظر أﻋﻼﻩ( ،ﻟن ﻳﻛون ﻣن
اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ أﻧﻪ ﻟم ﺗﺣدث أﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺻﺎدرة.

اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ )ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر  ١-٣٨إﻟﻰ  ٥-٣٨ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣٨واﻟﺧﺎﺻﺔ (٣-٥
.٩٩٤

ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺻوﻝ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

اﻟﺻﺎدرة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق ﺷروط اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟطﻠب
ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻟذﻟك ،ﺗﻧطﺑق أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣٨ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ.
.٩٩٥

وﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣوﺿﺣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻗد

طﺎ ﻣﺳﺑﻘًﺎ ﻟﺗﻘدﻳم
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﻛون ﻣﺑدأ ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم ﺷر ً
ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدات .وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﺗم اﻟﺣد ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ ظﻝ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺑدأ

اﻟﻣﻘﻳدة ﺑﺻورة ﻻ داﻋﻲ ﻟﻬﺎ.
ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم وﻧﻘص اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ّ

اﻟﻌﻧﺻر اﻹﺿﺎﻓﻲ
.٩٩٦

ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ ،ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗوﺟد إﺟراءات اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن .وﻣﻊ

ذﻟك ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٣٦ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أﻧﻪ ﻳﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  (١٥وﺗﻔوض اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺗﺄﻣر
ﺑﻧزع ﻣﻛﻠﻳﺔ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺣﺗﻰ دون ﻣﺻﺎدرة .وﻳﻣﻛن أن ﻳﻧطﺑق ذﻟك ﻋﻠﻰ أواﻣر

٢٨١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﺻﺎدرة ﻏﻳر اﻹﺟراﻣﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﺷرط أﻻ ﺗﻘف أﻳﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺎﺋﻼً أﻣﺎم ﻫذﻩ
اﻟﻘﺿﻳﺔ.

اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣٨ﻓﻘط(
.٩٩٧

ﻓﻲ ظﻝ ﻋدم ﺗوﻓر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ،اﻋﺗﺑر ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟم

ﺗﻘم ﺑﺗﻘدﻳم أي طﻠﺑﺎت ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠدوﻝ اﻷﺧرى وﻟم ﻳﺗم إرﺳﺎﻝ أي طﻠﺑﺎت ﻣﺳﺎﻋدة إﻟﻳﻬﺎ .وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﻟم ﻳﻛن ﺑﻣﻘدور ﻓرﻳق
اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺗﻘﻳﻳم ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم.

 ٢-٣-٦اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٣٦و٣٨
.٩٩٨

وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺳﻠطﺎت ودراﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ،ﻳﺗﺿﺢ أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗرﻏب ﻓﻲ

ﻣﺳﺎﻋدة اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻳﺗﺿﺢ أن ﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻟم ﻳﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻩ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﺑطء .وﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ ،ﻓﺈن ﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ ﻗد
ﻳؤدي إﻟﻰ اﻣﺗﻧﺎع اﻟﺷرﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧب ﻣن إرﺳﺎﻝ أي طﻠﺑﺎت ﻣﺳﺎﻋدة إﻟﻳﻬﺎ .وﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﻳرى ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم

أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗﻌد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺄن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻟدﻳﻬﺎ ﻣﺣدودة ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻋدد طﻠﺑﺎت
أﻳﺿﺎ أن ﺣواﻟﻲ ﺛﻠث ﺳﻛﺎن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن أﺟﺎﻧب وﻫذا أدى ﻟزﻳﺎدة
اﻟﻣﺳﺎﻋدة .وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ،ﻳﻼﺣظ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ً

أﻳﺿﺎ أن ﺑﻌض اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة
أﻋداد طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ .وﻻﺣظ اﻟﻔرﻳق ً

ﺟدا أو ﺑطرﻳﻘﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ .ﻛﻣﺎ أن و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺗﻌﻬد ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻠك
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ رﺳﻣﻳﺔ ً

اﻟﻣﺳﺎﻋدات ،وﻟﻛن أﻳﺿ ًﺎ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻹﺟراءات اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻳﺗﺎﺑﻊ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ
اﻟطﻠﺑﺎت ،وﻟﻛن ﻳﺑدو أﻧﻪ ﻳﺿطﻠﻊ ﺑﻬذا اﻷﻣر ﻷﻏراض اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ﻓﻘط .وﺗواﺟﻪ ﺳﻠطﺎت أﺧرى اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻧﻔﺳﻬﺎ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ،ﻳوﺻﻲ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أن ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﻊ إطﺎر

اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك أﺣد ﻣراﻛز اﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﻳﻘدم اﻟﻣﺳﺎﻋدات
اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺧﺎرج إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺳﻠطﺔ وﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﺗﻧﺳﻳق داﺧﻝ ُﻋﻣﺎن.
.٩٩٩

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،وﻣن اﻟوﺻف اﻟﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ ﻳﺗﺿﺢ أن إطﺎر اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻻ

ﻳﻐطﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﻣﺎ أن ﻟﻪ ﻗواﻋد ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ .إن اﺧﺗﻼف اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ )وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة( وﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ

اﻹرﻫﺎب واﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲ ﻓﻳﻳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻳرﻣو( وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب( واﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ )وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات
ﻣﺣﻳر وﻳؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺛﻐرات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدرة وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ًا
اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ( ﻳﻌد

ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ
إطﺎر
ًا
ﻟﻠﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ .وﻳوﺻﻰ أن ﺗﻘدم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ
ً
٢٨٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗﻐطﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻌﺎون ﻟﻛﻝ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن وﺿﻊ أﺳﺎﻟﻳب
ﻓﻌﺎﻟﺔ وواﺿﺣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ودون أي ﺗﺄﺧﻳرات ﻏﻳر ﺿرورﻳﺔ.

.١٠٠٠

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٣٨ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن وﺿﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ

اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ووﺿﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن أﺟﻝ ﺗﻧﺳﻳق إﺟراءات اﻟﻣﺻﺎدرة ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى واﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ
إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﻧزوﻋﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.
 ٣-٣-٦اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻣن  ٣٦إﻟﻰ  ٣٨واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣٦

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺳم ٣-٦


ﻻ ﺗوﺟد أﺳﺎﻟﻳب ﻓﻌﺎﻟﺔ وواﺿﺣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ودون أي ﺗﺄﺧﻳرات ﻏﻳر ﺿرورﻳﺔ.

ﺣد ﻛﺑﻳر


ﻧظر ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﻳﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ًا



إن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﻳﻬﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت واﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت ﻟﻔرﻳق

اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﻳﻧﺎ.

اﻟﺗﻘﻳﻳم ،وﺧﺎﺻﺔً ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘﻳﻘﺔ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳب.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣٧

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ



ﻧظر ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﻳﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ًا



إن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﻳﻬﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت واﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت ﻟﻔرﻳق

اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﻳﻧﺎ.

ﺣد ﻛﺑﻳر

اﻟﺗﻘﻳﻳم ،وﺧﺎﺻﺔً ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘﻳﻘﺔ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳب.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣٨

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

 ﻧﻘص اﻟﺗﻧﻔﻳذ  /اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ

ﺟزﺋﻳﺎً

ُ ﻋﻣﺎن ﻟﻳس ﻟدﻳﻬﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻳﻣ ّﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة.



اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ

اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺣد ﻛﺑﻳر



ُﻋﻣﺎن ﻟﻳس ﻟدﻳﻬﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻧﺳﻳق إﺟراءات اﻟﻣﺻﺎدرة ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى.
ﻟم ﺗﻧظر ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﻧزوﻋﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.

ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ.
إن ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٣٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦وً ٤٠ا
ﺗﺄﺛﻳر ً

اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ

٢٨٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٤-٦ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن )اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣٩واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ(
 ١-٤-٦اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻛﺟراﺋم ﺗﺳﺗوﺟب ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن )اﻟﻣﻌﻳﺎر  ١-٣٩واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟراﺑﻌﺔ(
.١٠٠١

ﻳﻘوم ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﺑﺗﻧظﻳم اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫدات

اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻣﺗﻌددة اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن طرﻓًﺎ ﻓﻳﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذا اﻷﻣر .ﺗم إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن

ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم ) 4/2000اﻟذي ﻳﺻدر ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن( ﻓﻲ  ٢٢ﻳﻧﺎﻳر ﻋﺎم  ٢٠٠٠وﻳﻧص ﻋﻠﻰ

أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗطﻠب ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﺟﻧﺎﻳﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻟﻳس ﻷﻗﻝ ﻣن ﺳﻧﺔ وﻓﻘًﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ )اﻟﻣﺎدة  .(٢وﻳﺣﻝ ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻣﺣﻝ ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن
)اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ،اﻟﻣواد ﻣن  ١٤إﻟﻰ .(٢٨
.١٠٠٢

ﻧظر ﻷن ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺗﺳﺗﺣق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻟﻳس ﻷﻗﻝ ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻟﻳس أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات
ًا

أﻳﺿﺎ
)وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٢٧ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ً

ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻟﻳس ﻷﻗﻝ ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات )وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٣١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب( ،ﻓﺈن ﻫﺎﺗﻳن
اﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن ﺗﻌدان ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن.
.١٠٠٣

وﻛﺷرط ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ،ﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺻددﻫﺎ ﺳﻳﺗم ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻗم ﺗم

ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟدوﻟﺔ اﻟطرف اﻟطﺎﻟﺑﺔ أو أن ﺗﻧﺗﻬك ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ أﻣن ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو
ﻗطﻌﻳﺔ أﺧﺗﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﺗؤﻛد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت
)وﻓق ً◌ا ﻟﻠﻣﺎدة ) ١٤ز( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة(.
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن
َ
.١٠٠٤

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،وﻗﻌت ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟرﻳﺎض اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﻊ  ٢٠دوﻟﺔ ﻋرﺑﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب

اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻋﺎم ) (١٩٩٩وﻣﻊ ﻣﺻر ﻋﺎم ) (٢٠٠٢وﻣﻊ
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫدة
ﺗرﻛﻳﺎ ﻋﺎم ) .(٢٠٠٨وﻛﻝ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑﻧود ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن .ووﻗﻌت ُﻋﻣﺎن ً

ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻣﻊ اﻟﻬﻧد ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠٠٤وﻳﺷﻳر ﻣﺻطﻠﺢ "ﺟرﻳﻣﺔ" ﻓﻲ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات إﻟﻰ ﻛﻝ ﻣن ﺟراﺋم
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.١٠٠٥

ﺻرﺣت اﻟﺳﻠطﺎت أن و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺗﺗﻠﻘﻰ طﻠﺑﺎت ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن وﺗﻘوم ﺑﺈرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.

أﻳﺿﺎ أن اﻟﺷرطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ وﺗﻘوم ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص
وأوﺿﺣت اﻟﺳﻠطﺎت ً

اﻟﻣطﻠوﺑﻳن وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ .وﻳﺄﻣر ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣطﻠوﺑﻳن أو
اﺣﺗﺟﺎزﻫم ﻓﻲ اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﻳﺎطﻲ أو اﻹﻓراج ﻋﻧﻬم ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ أو ﺑدون ﻛﻔﺎﻟﺔ وذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻟظروف ﻛﻝ ﻗﺿﻳﺔ .وﻗد ﻳﻣﻧﻊ ﻣﻛﺗب

٢٨٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ ذﻣﺔ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن ﻣﻐﺎدرة ُﻋﻣﺎن ﺣﺗﻰ ﻳﺗم ﺗﺳوﻳﺔ طﻠب ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن .وﻻ ﻳﻣﻛن
أن ﺗﺗﺧطﻰ ﻓﺗرة اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻣدة ﺷﻬرﻳن .إذا ﻟم ﻳﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻠف اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻓﻲ ﻏﺿون ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة،
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟطﻠﺑﺎت ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ دوﻝ
ﺳﻳﺗم اﻹﻓراج ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب )وﻗد ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ً

أﺧرى( .وﺗﻌد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ ﻣﺳﻘط ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ اﻟﻘ اررات ﺑﺷﺄن طﻠﺑﺎت ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن.
.١٠٠٦

أﻳﺿﺎ
ﻟم ﺗﻘدم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أﻳﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻟﺗﺄﻛﻳد ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ طﻠﺑﺎت ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻹﺟراءات .وﻟم ﻳﺗم ً

أﻳﺿﺎ ﻋن
ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ طﻠﺑﺎت ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن وﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ً

طﻠﺑﺎت ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن اﻟﺗﻲ ﺗم رﻓﺿﻬﺎ وﺣوﻝ أﺳس اﻟرﻓض.

ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﻳن اﻟﻣطﻠوﺑﻳن وﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣن ﻻ ﻳﺳﺗوﺟب ﺗﺳﻠﻳﻣﻬم ) اﻟﻣﻌﻳﺎر  ٢-٣٩و ٣-٣٩واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟراﺑﻌﺔ -
(٤
.١٠٠٧

ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ ،ﻳﻣﻧﻊ ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﻳن )اﻟﻣﺎدة  ،(٣وﻟﻛن ﻳﻣﻛن إﻟﻐﺎء ذﻟك ﻣن

ﺧﻼﻝ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  ١ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﻧص ﻣﻌﺎﻫدة ﺗﺳﻠﻳم
اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻣﻊ ﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻬﻧد ﻋﺎم ) (٢٠٠٤ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٦ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب رﻓض ﺗﺳﻠﻳم أﺣد اﻟﻣﺟرﻣﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن
ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻳﻌد ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟطرف ﻣﺗﻠﻘﻳﺔ اﻟطﻠب .ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ،ﺗﻣﻧﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﻳﺎ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣواطﻧﻳن
اﻟﻣطﻠوﺑﻳن وذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ،٣٥اﻟﻔﻘرة  .١وﺗﻧص اﻟﻔﻘرة  ٢ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻓض اﻟدوﻟﺔ اﻟطرف ﻣﺗﻠﻘﻳﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟطﻠب ﺗﺳﻠﻳم أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ًا
ﻧظر ﻷﻧﻪ ﻣن رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﻘوم ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺿدﻩ وذﻟك ً
طﻠب اﻟدوﻟﺔ اﻟطرف اﻟطﺎﻟﺑﺔ.
.١٠٠٨

ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻌض اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟطرف ﻣﺗﻠﻘﻳﺔ اﻟطﻠب ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻋدم ﺗﺳﻠﻳم ﻣواطﻧﻳﻬﺎ اﻟﻣطﻠوﺑﻳن

وذﻟك ﺑﺷرط أن ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ )اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟرﻳﺎض اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻣﺎدة ٣٩
واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻳﻣن ،اﻟﻣﺎدة  ١٥واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺻر ،اﻟﻣﺎدة .( ٤١
.١٠٠٩

وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ،ﻳؤﻛد ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ أﻧﻪ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق

ﻣﺣرﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ أم ﻣﺷﺎرًﻛﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ أم ارﺗﻛب ﺟﻧﺎﻳﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ
ﻣﺟرﻣﺎ أم
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أي ﻋﻣﺎﻧﻲ ﺳواء أﻛﺎن
ً
ً
ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﻳن اﻟوطﻧﻳﺔ إﻻ إذا ﺗم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷﺧص ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وﺗم ﺗﻧﻔﻳذ

اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺿدﻩ أو ﺗم إﺳﻘﺎط اﻟﺣﻛم إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻔو اﻟﺧﺎص أو اﻟﻌﺎم أو ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم )اﻟﻣﺎدة  .(١٠أﻓﺎدت اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣن اﻟﺿروري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟطرف اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺗﻘدﻳم طﻠﺑﺎت ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب.

٢٨٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺗداﺑﻳر ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﺑدون ﺗﺄﺧﻳر )اﻟﻣﻌﻳﺎر  ٤-٣٩واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ (٤-
.١٠١٠

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٤ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ،ﻳﺗم ﺗﻠﻘﻲ طﻠﺑﺎت ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﺑواﺳطﺔ

اﻟﻬﺎﺗف أو اﻟﺗﻠﻛس أو اﻟﻔﺎﻛس ﺑﺷرط أن ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻣﺛﻝ (iﻧوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ و (iiاﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻳﺷﻳر
إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ و (iiiﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب وﻫوﻳﺗﻪ و (ivﻣﻛﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ،إذا أﻣﻛن.
.١٠١١

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،إن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ،واﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن واﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون

ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ،ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺗداﺑﻳر أو اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺢ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ طﻠﺑﺎت ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن
واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑدون ﺗﺄﺧﻳر ﻏﻳر ﺿروري.
.١٠١٢

ﺗﻌﺗﻣد ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻘوم ﻓﻳﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻘدﻳم ﻣﻠف ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن إﻟﻰ

اﻟﺳﻠطﺎت .إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻬذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺳراع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﺷﺧص
اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟطرف اﻟطﺎﻟﺑﺔ .وﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻣﺗﻌددة اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﻊ اﻟدوﻝ
اﻟطﺎﻟﺑﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدﻳم اﻟدوﻟﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺷﻬرﻳن ،ﻳﺗم إطﻼق ﺳراح اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب.

اﻟﻌﻧﺻر اﻹﺿﺎﻓﻲ )اﻟﻣﻌﻳﺎر  ٥-٣٩واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ(
.١٠١٣

ﻳطﺑق ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن إﺟراءات ﻣﺑﺳطﺔ ﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٩
.١٠١٤

ﻟم ﺗﻘم اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺗﻘدﻳم أﻳﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺑﺷﺄن ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن .ﻟم ﺗﻘدم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ أﻳﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻟﺗﺄﻛﻳد

أﻳﺿﺎ ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ طﻠﺑﺎت ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﻬذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت .وﻟم ﻳﺗم ً

أﻳﺿﺎ ﻋن طﻠﺑﺎت ﺗﺳﻠﻳم
ﺑﺷﺄن اﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ طﻠﺑﺎت ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن وﻟم ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ً

اﻟﻣطﻠوﺑﻳن اﻟﺗﻲ ﺗم رﻓﺿﻬﺎ وﻻ ﺣوﻝ أﺳﺑﺎب اﻟرﻓض.

اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٩
.١٠١٥
ُﻋﻣﺎن.

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳد ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻧظﺎم ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن ﻓﻲ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻳﺎب اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻟم ﻳﻛن ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ًا

٢٨٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٢-٤-٦اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت

.١٠١٦

وﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٣٩ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن ﺗﺣﺳﻳن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻧظﺎم ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗوﺻﻳﺎت

ٍ
ﻣﺗﺳﺎو ﻣوﺿوع ﺗﺳﻠﻳم
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣٦واﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣٨ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ٢-٣-٦ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﺑﺷﻛﻝ
اﻟﻣطﻠوﺑﻳن.
 ٣-٤-٦اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٣٧و ٣٩واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣٩

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺳم ٤-٦


ﻧظر ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﻳﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ًا



ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ.
إن ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٣٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦وً ٤٠ا
ﺗﺄﺛﻳر ً

اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﻳﻧﺎ.

ﺣد ﻛﺑﻳر
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ

اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺣد ﻛﺑﻳر

اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ

 ٥-٦اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٤٠واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ(
 ١-٥-٦اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

.١٠١٧

ﺗؤﻛد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﺑدأﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  ١٤ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

اﻟﺻﺎدرة واﻟﻣﺎدة  ٤٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب( واﻟذي ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ " :أن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺗطﺑق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون
أﻳﺿﺎ ﺗطﺑق ﺑﻧود اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت
اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻓﻘًﺎ ﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ً

ﻣوﻗﻌﺎ ﻓﻳﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﺎﻋدة
اﻟدوﻟﻳﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن طرﻓًﺎ
ً

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ ".وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ،وﻗﻌت ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣﺗﻌددة اﻷطراف
واﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟدوﻝ.

أوﺳﻊ ﻧطﺎق ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻣﻌﻳﺎر ١-٤٠
وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
.١٠١٨

ﻳطﻠب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣن وﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

واﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺑﻧود اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ أو اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ُﻋﻣﺎن طرﻓًﺎ ﻓﻳﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﺑﺷرط أن ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﻏراض ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﻣﺎدة .(٧

٢٨٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.١٠١٩

ﻣذﻛرت ﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ وﺣدات ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ا
إن وﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ طور إﻋداد

ﻟﻺﻣﺎرات وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻛورﻳﺎ .وﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٩و ،٢٠١٠ﺗﻠﻘت وﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧﻣﺳﺔ طﻠﺑﺎت ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت:
أﻳﺿﺎ طﻠب
ﺛﻼﺛﺔ طﻠﺑﺎت ﻣن اﻹﻣﺎرات )وﻛﻠﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ( ،وطﻠب ﻣن ﻗطر وطﻠب ﻣن ﻛﻧدا .ﻛﻣﺎ ﺗﻠﻘت اﻟوﺣدة ً

اﺳﺗﻔﺳﺎر ﻣن اﻟﻳﻣن ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﺑﺷﺄن اﺧﺗﺻﺎص وﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ وﻫﻳﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ.

ﺟﻬﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون
.١٠٢٠

ﺗم إﺟراء اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﺳم اﻹﻧﺗرﺑوﻝ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات

اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﺗﻠﻘت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ طﻠﺑﻳن ﻣرﺗﺑطﻳن ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻗﺎﻣت ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠٠٩وﻣﻊ ذﻟك ،ﻳﺑدو ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ أن ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻣﻊ
أﻳﺿﺎ وﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
اﻹﻣﺎرات واﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﻳﻬﺎ ً

اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة
.١٠٢١

ﺗوﻓر اﻟﻣﺎدة  ٢٤ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳرﻳﺔ ﻣدﺧﻼً ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ

اﻟﻧظراء اﻷﺟﺎﻧب وﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ "أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن وﻛﻝ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن أو اﻟﻣوظﻔﻳن أو
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن أو اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن اﻟﻣﻌﻳﻧﻳن وﻓﻘًﺎ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوظﺎﺋﻔﻬم إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻳﻌد ﺿرورًﻳﺎ ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬم )…( وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻫذا اﻹﻓﺻﺎح ﺿرورًﻳﺎ ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻗواﻧﻳن اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ أو اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻧﺷﺎط
ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن أو ﻓروﻋﻬﺎ أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎرج".
.١٠٢٢

وﻗﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺛﻼث ﻣذﻛرات ﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ )ﻟﺑﻧﺎن وﺟرﺳﻲ واﻟﺑﺣرﻳن( وﻗﺎم ﺑﺗﺑﺎدﻝ ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻝ ﺗﻔﺎﻫم

ﻣﻊ )ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﺻر واﻟﻬﻧد( وذﻟك ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﺻرﻓﻲ .وﻻ ﺗﺧص ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .وﻟﻛن ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺑﺔ أﺣد اﻟدوﻝ اﻷطراف ﻓﻲ زﻳﺎرة اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش أو
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺑﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ زﻳﺎرة ُﻋﻣﺎن ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش .ﻟم ﺗﺗم أﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش

ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
.١٠٢٣

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٤٩ﺗﺣت اﻟﺑﻧد  ٧ﻣن ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣن أﻫداف ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫو اﻟﺗﻌﺎون

واﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻟﻐرض ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .وﻗد وﻗﻌت ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ٨ﻣذﻛرات ﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ
اﻟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ )ﺳورﻳﺎ ،روﺳﻳﺎ ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،إﻳران ،ﻣﺻر ،ﻗطر وﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ( ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟﺗﻌﺎون ﺣوﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘطﺎع اﻷوارق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻻ ﺗوﺟد ﺣﺎﻻت ﺗﺑﺎدﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻧظراء ﺑﺎﻟﺧﺎرج.

٢٨٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى
.١٠٢٤

ﻳﺑدو أن ﺑﻌض اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى ﻣﺛﻝ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وو ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟم ﺗﻣﺎرس أي ﺗﻌﺎون

دوﻟﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺷرﻛﺎت أو أي ﺳﻠطﺎت أﺧرى ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ.

ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑطرﻳﻘﺔ ﺑﻧﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-١-٤٠
.١٠٢٥

اﻧظر أﻋﻼﻩ.

اﻟﺳﺑﻝ اﻟواﺿﺣﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٢-٤٠
.١٠٢٦

اﻧظر أﻋﻼﻩ.

اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٣-٤٠
.١٠٢٧

ﻳﺑدو أن ُﻋﻣﺎن ﺗﺳﺗﺟﻳب ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت .ﺗﻠﻘﻰ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣؤﺷرات ﻗﻠﻳﻠﺔ أو

ﺑﺎﻷﺣرى أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗﻠق أي ﻣؤﺷرات ﺑﺄن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎدرت ﺑﺗﻘدﻳم طﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻧﻳﺎﺑ ًﺔ ﻋن اﻟﻧظراء اﻷﺟﺎﻧب )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٤-٤٠
.١٠٢٨

اﻧظر أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٧ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟوﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻣﺛﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( ،ﻓﻼ ﻳوﺟد ﻣرﺟﻊ أو ﺣﻛم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻳطﻠب
أو ﻳﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻣن إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻧﻳﺎﺑﺔً ﻋن اﻟﻧظراء اﻷﺟﺎﻧب.
.١٠٢٩

وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗﺷﻳر اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ اﻟﻘرار رﻗم ) ٢٠١٠/٣٠ﻳوﻟﻳو ﻋﺎم  (٢٠١٠واﻟذي أﺻدرﻩ رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﻫﻳﺋﺔ

اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟذي ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗزوﻳد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧظﻳم أﺳواق اﻷوراق
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣص إﻟﻰ ﺟﺎﻧب إﺟراء
اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑدون أي رﺳوم .وﻳﺗﻔق ذﻟك ﻣﻊ ﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺎﻫم ﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ
ﻟﻬﻳﺋﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

إﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻧظراء اﻷﺟﺎﻧب )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٥-٤٠
وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
.١٠٣٠

ﻻ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻧد ﻳﻣﻧﻊ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام

ﻧﻔوذﻫﺎ ﻹﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن وﺣدات اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ.

٢٨٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺟﻬﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون
.١٠٣١

ﻻ ﻳﻣﻧﻊ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻧﻔوذﻫﺎ ﻹﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺟﻬﺔ

إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون أﺟﻧﺑﻳﺔ .ﻣن ﻋﺎم  ٢٠٠٧إﻟﻰ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ﻧﻔذت ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ طﻠﺑﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون أﺟﻧﺑﻳﺔ ،وﻳﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﻊ اﻟﺷﻬود وﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣرﻛﺑﺔ ٕواﺟراء اﻟﺗﺣرﻳﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻠﻌق

ﺑﻣﻠﻛﻳﺔ إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﺣدﻳد اﻟﺳواﺑق اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻬم.

ﻋدم وﺟود ﺷروط ﻏﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ أو ﺗﻘﻳﻳدﻳﺔ ﺑﺻورة ﻻ داﻋﻲ ﻟﻬﺎ ﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٦-٤٠
.١٠٣٢

ﻻ ﺗوﺟد ﺷروط ﻏﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ أو ﺗﻘﻳﻳدﻳﺔ ﺑﺻورة ﻻ داﻋﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ.

ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٧-٤٠
.١٠٣٣

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟم ﺗﺗﻠق أي طﻠﺑﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻣور اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﻼ ﻳوﺟد ﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن

ﻣﺑرر ﻟﻠﺳﻠطﺎت ﻟرﻓض اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻳﻌطﻲ ًا

ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن وﺟود ﻗواﻧﻳن اﻟﺳرﻳﺔ واﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٨-٤٠
.١٠٣٤

ﺗﻧص اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ )ﻣﺛﻝ و ازرة

اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ،ﺑﺷرط اﺗﺧﺎذ اﻟﺿواﺑط اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺳﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻣﺎدة ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
ُﻋﻣﺎن )اﻟﻣﺎدة  ١٤اﻟﻣوﺿوع ب( .وﻻ ﺗوﺟد ً
.١٠٣٥

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٢٤ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗم ﻣﻧﻊ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن وﻛﻝ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن أو اﻟﻣوظﻔﻳن أو

اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن أو اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﻌﻳﻧﻳن ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻳﻬﺎ أﺛﻧﺎء أداﺋﻬم ﻟوظﺎﺋﻔﻬم إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻫﻲ (i) :ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿرورًﻳﺎ ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬم أو أﻧﻪ ﻳﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺑﻌض
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أو اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن اﻟﻣﻔوﺿﻳن اﻵﺧرﻳن ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ؛ ) (iiﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗم

اﺳﺗدﻋﺎء ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻟﺗﻘدﻳم دﻟﻳﻝ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو أي إﺟراء ﻣﺷﺎﺑﻪ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﻳن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ،أو
) (iiiﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻫذا اﻹﻓﺻﺎح ﺿرورًﻳﺎ ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻘواﻧﻳن اﻷﺧرى ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ أو اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﻳﺔ

اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ أو اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻻﺧرى اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻹﺷراف ﻋن أي ﻧﺷﺎط ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن أو ﻓروﻋﻬﺎ أو
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎرج.
.١٠٣٦

وﻟﻳس ﻟدى ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أي ﻣؤﺷرات ﺗؤﻛد أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ رﻓﺿت أي طﻠب ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

٢٩٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﻛﻔﻝ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻟﻣﻌﻳﺎر (٩-٤٠
.١٠٣٧

ﺗﻧص اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى وﺿﻣﺎن ﻋدم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ إﻻ ﻟﻸﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ )اﻟﻣﺎدة -٧ه(.

اﻟﻌﻧﺻر اﻹﺿﺎﻓﻲ – ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ ﻏﻳر اﻟﻧظراء )اﻟﻣﻌﻳﺎران  ١٠-٤٠و(١-١٠-٤٠
.١٠٣٨

ﺑﺧﻼف اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ،ﻟم ﻳﺗﺿﺢ ﺳواء ﺗﺳﻣﺢ

ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ ﻏﻳر اﻟﻧظراء أم ﻻ.

اﻟﻌﻧﺻر اﻹﺿﺎﻓﻲ – إرﺳﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟطﻠب ﻗدﻣﺗﻪ وﺣدة
ﺗﺣرﻳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻳﺎر (١١-٤٠
.١٠٣٩

وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ٧ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺗﻘدم وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟوﺣدات

اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى .وﻻ ﻳوﺟد ﺑﻧد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻳﻣﻧﻊ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن
اﺳﺗﺧدام ﻧﻔوذﻫﺎ ﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ.

اﻹﺣﺻﺎءات
.١٠٤٠

اﻧظر أﻋﻼﻩ.

اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
.١٠٤١

ﻧظر ﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ
ﻻ ﺗوﺟد ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .وﻣﻊ ذﻟكً ،ا

)ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب( ،ﻓﻣن اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻸوان ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ.

 ٢-٥-٦اﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت
.١٠٤٢


وﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ :٤٠

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺑر ﻟطﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻧظراﺋﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧب.

٢٩١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٣-٥-٦اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٤٠واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
درﺟﺔ

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺳم ٥-٦

اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

 ﺗوﺟد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻧظراء اﻷﺟﺎﻧب ،ﻓﻲ ﺣﻳن اﺳﺗﻔﺎدت ﻛﻝ ﻣن

٤٠

إﻟﻰ ﺣد

وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻣن ذﻟك ،ﻟم ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫذﻩ

ﻛﺑﻳر
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

اﻟﺧﺎﺻﺔ

إﻟﻰ ﺣد

اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ

ﻛﺑﻳر

اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ.
ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ.
 إن ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻣن  ٣٦إﻟﻰ ً ٤٠ا
ﺗﺄﺛﻳر ً

٢٩٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

-٧

١-٧
.١٠٤٣

ﻣﺳﺎﺋﻝ أﺧرى

اﻟﻣﺻﺎدر واﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت
ﻧص اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻟﻠﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٣٠و ٣٢ﻣوﺟود ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻗﺳﺎم ذات اﻟﺻﻠﺔ

ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﻳر .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ،وأﺟزاء ﻣن اﻷﻗﺳﺎم  ٣و ٤وﻓﻲ اﻟﻘﺳم  .٦ﻳوﺟد ﺗﻘﻳﻳم ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻟﻛﻝ
ﺗوﺻﻳﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻓﻲ أﻗﺳﺎم ﻋدﻳدة .ﻳﺣﺗوي اﻟﻘﺳم  ١-٧ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣرﺑﻊ
ﻳﻌرض درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام واﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام ،وﻳﺟب أن ﺗﻌرض اﻟﻌواﻣﻝ ﺑوﺿوح طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻘﺻور
واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘﺳم واﻟﻔﻘرة اﻟﻣﻼﺋﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﻳر ﺣﻳث ﻳﺗم ﺷرح ذﻟك.

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن  ٣٠و ٣٢واﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺗﻘدﻳر اﻟﺷﺎﻣﻝ

درﺟﺔ
اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

٣٠

إﻟﻰ ﺣد



ﺗﺣﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ )ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة(
إﻟﻰ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﺗدرﻳب وذﻟك ﺑﻐرض اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄدوارﻫﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ.

ﻛﺑﻳر
اﻟﺗوﺻﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

٣٢

إﻟﻰ ﺣد



ﻻ ﺗﺗوﻓر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺗﻌددة.

ﻛﺑﻳر

٢٩٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺟداوﻝ
اﻟﺟدوﻝ  :١درﺟﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ
ﺗﻘدر درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺣﺳب درﺟﺎت اﻻﻟﺗزام اﻷرﺑﻊ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ) ٢٠٠٤ﻣﻠﺗزﻣﺔ ،وﻣﻠﺗزﻣﺔ
ّ
إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ،وﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً ،وﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ( أو ﻳﻣﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ إﻋطﺎء درﺟﺔ "ﻏﻳر ﻣﻧطﺑﻘﺔ".
اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻷرﺑﻌون

ﻣوﺟز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﺗﺣدﻳد درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام

٦٨

اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
 -١ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

 -٢ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ– اﻟرﻛن

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

•

ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻹداﻧﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﻌدد
اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺞ
ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋدات.

•

ﻻ ﺗﺷﻣﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ "إﺧﻔﺎء أو ﺗﻣوﻳﻪ اﻟﺗﺻرف
ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ".

•

اﻟﻣﻌﻧوي وﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺷرﻛﺎت

ﻻ ﺗﺗﺳﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ.

•

ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻹداﻧﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻌدد
اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺞ
ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋدات.

 -٣اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر



اﻧﻌدام اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﺻﻠﻳﺔ
ﺑﺳﺑب ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.

اﻟﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ
 -٤ﻗواﻧﻳن ﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

ﻻ ﻣطﻠب ﻳﻠﻐﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺳرﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬدف اﻟﺳﻣﺎح



ﺑﺷﺄن ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺣﻳث أن

ﻣﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺎت

ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٧و ٩واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ

ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك(
ﻧظر ﻟﻠﻘﻳود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟواردة ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘدﻳم
ًا



ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﺗﺗﺄﺛر ﻣﺳﺄﻟﺔ

اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد اﻟﺗﻲ ﻳطﻠﺑﻬﺎ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺗدﻓق ﻣﻌﻠوﻣﺎت.

٦٩

 ٦٨ﻳﻛون إدراج ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﻣطﻠوﺑﺎً ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام أﻗﻝ ﻣن "ﻣﻠﺗزﻣﺔ".
 ٦٩ﻳﺷﻛﻝ إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘدﻳم ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٢/٣٤واﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم .٢٠٠٤/٧٢

٢٩٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
 -٥اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ



ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء

ﺗوﺟد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻏﻳر ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻟﻬوﻳﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺣﻣﻝ أﺳﻣﺎء
وﻫﻣﻳﺔ.



ﻻ ﻳوﺟد ﺿﻣﺎن ﻣﻌﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟرﺋﻳﺳﻲ أو اﻟﺛﺎﻧوي ،أﻧﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺣﺳﺎﺑﺎت رﻗﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﺗطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻛﻠﻲ
ﻣﻊ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.



ﻻ ﺗُطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي
ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 Iﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ.
 Iﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻳن
اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ) ١٥٠٠٠دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ/ﻳورو( .وﻳﺷﻣﻝ
أﻳﺿﺎ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ذﻟك ً

ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ واﺣدة أو ﻋدة ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺑدو وﻛﺄﻧﻬﺎ
ﻣرﺗﺑطﺔ؛

 Iﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﺣوﻳﻼت
ﺑرﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺳﻳرﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ،
 Iﻋﻧد وﺟود ﺷﺑﻬﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب،
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن وﺟود أي إﻋﻔﺎءات أو ﺣدود ﻳﺗم
اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺄي ﻣﻛﺎن آﺧر ﺑﻣوﺟب ﺗوﺻﻳﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ أو ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﻣدى
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺳﻌﺔ واﻟﺗوﺻﻳﺎت
اﻷرﺑﻌﻳن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 Iﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺳﺎور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌض اﻟﺷﻛوك
ﺗﺟﺎﻩ ﺻﺣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ أو ﻣدى ﻛﻔﺎﻳﺗﻬﺎ.
 ﻻ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو
اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﺟوب ﺗﺣﻘق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻫوﻳﺔ
اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺳواء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗﻧدات أو ﺑﻳﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﺄﺧوذة ﻋن ﻣﺻﺎدر ﻣوﺛوﻗﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺗطﻠب أي
ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﺗﻌرﻳف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟداﺋم أو

٢٩٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﻳﻌﻳﻳن أو اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن
اء ﻛﺎﻧوا
ً
اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻌﺎرض ﺳو ً

أو أﺣد اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.

 ﻻ ﻳوﺟب اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن ﺗﻘوم
ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن أي ﺷﺧص ﻳدﻋﻲ أﻧﻪ ﻳﺗﺻرف ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن
اﻟﻌﻣﻳﻝ )اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ(
ﻼ ﻋن ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ ذﻟك
ﻳﻛون ﻣﺧوﻻً اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك ،ﻓﺿ ً
اﻟﺷﺧص واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ.
 ﺗﻌرﻳف ﻏﻳر ﺗﺎم ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ.
طﺎﻝ َ◌ب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو
 ﻻ ﺗُ َ
ﺛﺎﻧوي ﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﺗﺻرف ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺷﺧص

آﺧر ،وﻣن ﺛم اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت
ﺗﻌرﻳف ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ ﻫذا اﻟﺷﺧص اﻵﺧر.
 اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ.
 ﻻ ﺗوﺟد أﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻠﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت
اﻟﺻراﻓﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻐرض ﻣن
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ.
 ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻧظﻣﺔ ﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻌﻣﻝ

وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ.اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ وﺗﺣﻳﻳﻧﻬﺎ.


وﺟود ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺟزﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ
وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﺧطورة ﻣن اﻟﻌﻣﻼء أو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ أو
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

 ﻻ ﺗوﺟد إرﺷﺎدات ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت
اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺧﺻوص إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة
اﻟﻣطﻠوب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.
 اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ذوي اﻟﺧطورة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ.
ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ
 ﻻ ﻳﻣﻛن اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﻳﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن،
ً
ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻳﺎر  ١١-٥اﻟذي ﺻرح ﺑﺄن "إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ

اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺣﻳث ﺗوﺟد ﺷﺑﻬﺔ ﺗطﺑﻳق

٢٩٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب أو ﻣﺧﺎطر
ﻣرﺗﻔﻌﺔ" .ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة ﺣﻳث ﻻ
ﻳﺗﻌدى اﻟﻘﺳط اﻟﺳﻧوي ﺑﻬﺎ  ٥٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )أي ﻣﺎ ﻳﺳﺎوي
ﺗﻘر ًﻳﺑﺎ  ١٣٠٠دوﻻر وﻫو ﻳﻌد أﻋﻠﻰ ﻣن ﺣد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻣﺎﻟﻲ( ،أو ﻗﺳط ﻣﻔرد ﻻ ﻳزﻳد ﻋن  ١٠٠٠﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ )أي

أﻳﺿﺎ أﻋﻠﻰ ﺑﻘﻠﻳﻝ
ﻣﺎ ﻳﺳﺎوي ﺗﻘر ًﻳﺑﺎ  ٢٦٠٠دوﻻر وﻫو ﻳﻌد ً

ﻣن ﺣد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ(

 ﻳﺳﻣﺢ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق
ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ ﺑﻌد ﺑدء ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ.
 ﻻ ﻳﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ
ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب أو ﺑدء ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ أو ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ
ﻻ ﻳطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻋﻧد اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.
 ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ
اﻟﺗزام ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑﺑدء ﻋﻼﻗﺔ
ﻋﻣﻝ وﻋدم اﺳﺗطﺎﻋﺗﻬم ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب
ﻋﻠﻳﻬم إﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن أﻳﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ.
 اﻧﻌدام اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑطﻠب اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻋﻧد اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.
 ﻻ ﻳﺗم ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺑﺗطﺑﻳق
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر ،واﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
 اﻧﻌدام اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن.
 -٦اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون ﻣﻣﺛﻠو

 ﻻ ﻳوﺟد ﺗﻌرﻳف ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺧﺎطر

 وﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ

أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن أن ﺗﺿﻊ أﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر

ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ أو اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣوﺟود أو
اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺷﺧص ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر أم ﻻ.
 ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ ﻣﻊ
ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎطر.
 ﻻ ﺗوﺟد أﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣن أﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ
ﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻌﻣﻝ ،إذا ﺗم ﻗﺑوﻝ ﻋﻣﻳﻝ ﻣﺎ ﺛم ﺗم ﺑﻌد ذﻟك اﻛﺗﺷﺎف أن
اﻟﻌﻣﻳﻝ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ أﺻﺑﺢ
ﺷﺧص ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ
ٌ

ﺣﺎﻟﻳﺎ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً.
ﻟﻠﻣﺧﺎطر ً

 ﻻ ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ أي
اﻟﺗزام ﺗﺟﺎﻩ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺻدر ﺛروة
اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﺗم ﺗﻌرﻳﻔﻬم ﻛﺄﺷﺧﺎص ﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻳن
اﻟﻣﻌرف
ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻣن ﻣﺻدر ﺛروة وأﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
ّ

ﺷﺧص ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ٌ

 ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻷي إﻟزام ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ
ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺻدر ﺛروة وأﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن ﺗم
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻬم

أﺷﺧﺎص ﺳﻳﺎﺳﻳون ﻣﻣﺛﻠون

ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
 ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻷﻳﺔ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﺷددة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ  ٦ﺧﺎﺻ ًﺔ
 اﻧﻌدام اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ً
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ.
 -٧اﻟﺑﻧوك اﻟﻣراﺳﻠﺔ

 ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﺟﻣﻊ

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻟﻔﻬم طﺑﻳﻌﺔ
ﻓﻬﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ وأن ﺗﻘوم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻧﺷﺎطﻬﺎ ً

ﻟﻠﻌﻠن ،ﺑﺗﺣدﻳد ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺟودة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﺧﺿﻌت ﻷﻳﺔ

ﺗﺣرﻳﺎت أو إﺟراءات ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب.
 ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن -

ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﻳﻊ أو أﻳﺔ وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى -
اﻟﻣرﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ
ا
ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻬﺎ

ﻛﺎﻓﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ.
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
 ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ،ﻣن

ﻗﺑﻝ أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﻳﻊ أو أﻳﺔ وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى ،اﻟﺣﺻوﻝ

ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻗﺑﻝ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣراﺳﻠﺔ ﺟدﻳدة.
 ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن -

ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﻳﻊ أو أﻳﺔ وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى -
ﺗوﺛﻳق ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ذات
اﻟﺻﻠﺔ ﻟﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣراﺳﻠﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ.

 إذا اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻼﻗﺔ ﻣراﺳﻠﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻓﻊ
اﻟﻣراﺳﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻏﻳر ﻣطﺎﻟﺑﺔ
ﻣن ﻗﺑﻝ أي ﻗﺎﻧون أو ﺗﺷرﻳﻊ أو أﻳﺔ وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻠزﻣﺔ أﺧرى
اﻟﻣرﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ(
ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻗﻳﺎم ﻋﻣﻳﻠﻬﺎ )اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ا
ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ
ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٥اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن أن ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﺣق اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ؛ وأن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣرﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻳﻝ ذات
ا
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ.
اﻟﺻﻠﺔ ً

 اﻧﻌدام اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ  ٧ﺧﺎﺻﺔً
ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 -٨اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

 ﻻ ﺗُﻠزم اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ أو

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗوﺿﻊ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﻳذ أو اﺗﺧﺎذ

ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة

ﺗداﺑﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺳوء اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺧططﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ
ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎت أو اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أﻳﺔ ﻣﺧﺎطر

ﻣﺣددة ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً
اء ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء أو ﻋﻧد
ﻟوﺟﻪ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺳو ً
ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة.

ي ُ◌طﻠب ﻣن اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت
ﻻ ُ
اﻟﺻراﻓﺔ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻹدارة ﻣﺧﺎطر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

وﻣﺣددة
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ
ّ
ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن.
 اﻧﻌدام وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎت ٕواﺟراءات ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ
أﻳﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻣرة.
 -٩اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺟﻬﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ

 ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

أي اﻟﺗزام ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ .٩
 ﻻ ﻳﺗم إﻟزام ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺈطﺎر زﻣﻧﻲ ﻟﻠﺣﺻوﻝ اﻟﻔوري
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻋن اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻣن أطراف
ﺛﺎﻟﺛﺔ.
 ﻻ ﺗﺗم ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻋﻣﺎ إذا
ﺑﺄن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ ﻋﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ّ

ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟدوﻝ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو و ٍ
اف أم ﻻ ،وذﻟك ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد ﻣﻛﺎن اﻟﺑﻠد ﺣﻳث
ﻳﻣﻛن ﻟﻠطرف اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺷروط أن ﻳﺗﺧذ ﻣوﻗﻌﺎً ﻟﻪ،
 ﻻ ﺗﺗم ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﻳﺎم اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث
ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن رﻗم  ٥و.١٠
 ﻻ ﻳﺑدو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟوﺳﻳط ﻗد ﻗﺎم ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن رﻗم  ٥و ١٠أم ﻻ.
 ﻻ ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺎت ﺑدور ﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ﻛﺎف أو ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أﺧذﻫﺎ
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﺣدﻳد ﺗﻠك اﻟدوﻝ.
 -١٠اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت

 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ أي ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

ﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺿرورﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ،اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻟﻔﺗرات أطوﻝ وذﻟك إذا ﺗم

طﻠﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ إﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ
وﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ.
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ِﻗﺑﻝ أي ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو
ﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ وﻣﻠﻔﺎت

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻟﻔﺗرات أطوﻝ إذا
ﺗم طﻠﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ إﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﻣﻌﻳﻧﺔ وﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ.
 ﻻ ﺗوﺟد أﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﻣوﺟب أي ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي
ﺗﺷﻳر إﻟﻰ وﻗت ﻣﺣدد ﻟﺗوﻓﻳر ﻛﺎﻓﺔ ﺳﺟﻼت وﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣﻼء
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب
واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ً

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
 -١١اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

 -١٢اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

 ﻋدم اﻟوﺿوح ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر ﻣﻌﺗﺎدة ﻛﺄﻣر
ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋن اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
 إﺟراءات اﻹﻧﻔﺎذ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة ﺿد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ.
 ﻧﻘص اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳرﻓﻊ درﺟﺔ اﻟوﻋﻲ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر
اﻟﻣﻌﺗﺎدة.
 أوﺟﻪ ﻗﺻور اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺣددة
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  (٥ﺗﻧطﺑق
ً

اﻟﻣﺣددة – اﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٨ ،٦ ،٥إﻟﻰ

اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.
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 أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺣت اﻟﺗوﺻﻳﺎت ،١٠ ،٨ ،٦
و ١١اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.

أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻧطﺑق
ً

 ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻷي اﻟﺗزام
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗوﺻﻳﺔ .٩
 ﻧﻘص اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ
اﻟﺳﺑﺎﺋك واﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻳن وﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف
اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد

اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص

اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة
وﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ذوي اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻧﻘص اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣطﻠب ﻣراﻋﺎة إﻋداد
ﺗﻘرﻳر ﺣوﻝ أﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
أﻳﺿﺎ ﻣراﻋﺎة ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء و ً
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن.

 ﻧﻘص ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺗطﺑﻳق ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ .٥
 ﻧﻘص ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺧص ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٦و ٨و٩
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
و.١١
 ﻧﻘص ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ .١٢
 -١٣اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ

 اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻳﺛﻳر ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣوﻝ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ.

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

 ﻳﺗرﻛز ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺣوﻝ ﻗطﺎع ﻣﺎﻟﻲ
واﺣد.
 -١٤اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ وﻋدم اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ
 -١٥اﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،واﻻﻟﺗزام

ﻣﻠﺗزﻣﺔ
ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

ﺗم اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ
 ﻟم ﻳﺗم إﺻدار أي اﻟﺗزاﻣﺎت واﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳق ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق

واﻟﻣراﺟﻌﺔ

ﺑﺈﻧﺷﺎء وظﻳﻔﺔ ﺗدﻗﻳق أو اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ
ﻫذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ.
 اﻗﺗﺻر ﻓﺣص اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟذي اﻗﺗﺿﺎﻩ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ،ﻛﻣﺎ أن
ﻷي ﻣن ﺷرﻛﺎت
ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻓﺣص اﻟﻣوظﻔﻳن ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗوﻓرة ٍ
اﻟﺻراﻓﺔ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ.
 ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 oﺟودة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 oﻣؤﻫﻼت ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام.
 oوظﻳﻔﺔ اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ.
 oﺟودة ﻣﺳﺗوى اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ ﻣﻌظم
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 oﻓﺣص اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﻳﺔ.
 -١٦اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٣
 ﻋدم ﻓﻬم ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻣﻘﺗﺿﻳﺎت

اﻟﻣﺣددة -اﻟﺗوﺻﻳﺎت  ١٣إﻟﻰ ،١٥

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

٢١

 اﻧﻌدام ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺣددة ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻘرﻳر ﻋن
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.

ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ ١٥
 ﻻ ﺗﻔﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر
ﻻ ﻋن
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﻣطﻠب ﺗوﻓﻳر ﻓرﻳق ﻣﻌﻳن ﻟﻳﻛون ﻣﺳؤو ً
اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟذي ﻳﺟب
أﻳﺿﺎ أن ﺗﺗوﻓر ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻣﻼء
ً
٣٠٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
 ﻻ ُﻳطب ﻣن اﻟﺟﻬﺎت وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات.

 ﻻ ﻳﺗﺿﻣن ﻣطﻠب اﻟﺗدرﻳب ﺗوﻓﻳر ﺗدرﻳب ﺣوﻝ اﻟﺗزاﻣﺎت
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 ﻻ ُﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﺗطﺑﻳق ﺿواﺑط داﺧﻠﻳﺔ.

 ﻻ ﻳوﺟد ﻣطﻠب ﺑﺗﺄﺳﻳس وظﻳﻔﺔ ﺗدﻗﻳق أو إﺟراءا ت ﻓﺣص
ﻟﻠﻣوظﻔﻳن.

ﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢١
 ﻻ ﺗوﺟد أﺣﻛﺎم ﺗﻐطﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻗﻳﺎم اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺈﺑﻼء ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم
ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺻور ﺑﺄﻧظﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟدﻳﻬﺎ.
 ﻻ ﺗوﺟد آﻟﻳﺔ ﺗﻌﻠم اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺣوﻝ
ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى.
 ﻻ ﺗوﺟد آﻟﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق ﺗداﺑﻳر ﻣﺿﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣر
ٍ
ﻛﺎف ﺗوﺻﻳﺎت
ﻓﻲ ﻋدم ﺗطﺑﻳق أو ﺗطﺑﻳق ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 -١٧اﻟﻌﻘوﺑﺎت

 اﻟﻐراﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻏﻳر

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر رادﻋﺔ
 ﻣﺳﺗوى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻧظﺎم ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻏﻳر ﻣرﺿﻲ
 -١٨اﻟﺑﻧوك اﻟﺻورﻳﺔ

 ﻻ ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻣراﺳﻝ اﻷﺟﻧﺑﻲ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ أن ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧوك
اﻟﺻورﻳﺔ.
 -١٩أﺷﻛﺎﻝ أﺧرى ﻟﻺﺑﻼغ

 ﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳﻔﻳد ﺑﺄن ُﻋﻣﺎن ﺗدرس ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم ﻟﻺﺑﻼغ ﻋن

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ

 -٢٠أﻋﻣﺎﻝ وﻣﻬن ﻏﻳر ﻣﺎﻟﻳﺔ أﺧرى
وأﺳﺎﻟﻳب اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

ﺗم اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ

اﻟﻣﺄﻣوﻧﺔ

 -٢١اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻝ

 ﻋدم وﺟود آﻟﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﺿﺎدة

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

 ﻋدم وﺟود ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻹﺑﻼغ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر

ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﻳﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺟود ﻧﻘطﺔ ﺿﻌف
ﻗﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
 ﻧﻘص اﻹرﺷﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﻳﺟب
٣٠٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘﺎط ﺿﻌف واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.
 -٢٢اﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ

 ﻟم ﺗﺧﺿﻊ ﺳوى اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻟﺻﺎدر ﻋن

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

ٍ
ﺑﺻﻔﺔ ﺟزﺋﻳﺔ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ رﻗم ﺑﻲ أم ٦١٠

اﻟﺧﺎرج

ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٢٢اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ.
ﺑﺄي ﻣن اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت
 ﻟم ﻳﺷﺗﻣﻝ اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ٍ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ .٢٢
 اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ
ﺑﺄدﻧﻰ اﻟﺗزٍام ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ
.٢٢
 أظﻬرت ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ .٢٢
 -٢٣اﻟﺗﻧظﻳم واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

 ﻳﺣب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

وﻏﻳر اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻏﻳر ﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻘطﺎﻋﺎت.
 ﻫﻧﺎك اﻓﺗﻘﺎر ﻟﻠﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﻧوط ﺑﻬم ﻣراﻗﺑﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ.
 -٢٤اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

 ﻻ ﻳوﺟد ﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

اﻟﻣﺣددة – اﻟﺗﻧظﻳم واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺗزام ﻗطﺎع

اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﻠﺳطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺎت ﺟزاﺋﻳﺔ
وﻣدﻧﻳﺔ ٕوادارﻳﺔ ،ﻋﻘوﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺗﺎﺳﺑﺔ ورادﻋﺔ.

 -٢٥اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ٕواﺑداء اﻟرأي

 اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﺗﻘﻧﻳﺎت وطرق ﻏﺳﻝ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 ﺗﻐذﻳ ــﺔ ﻋﻛﺳ ــﻳﺔ ﺑﺷ ــﻛﻝ ﺻـ ـرﻳﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ــﺎت اﻟﻣﻠزﻣ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹﺑﻼغ
ﺳوف ﺗوﻟد ﺗﻘﺎرﻳر ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺟودة أﻓﺿﻝ.
 ﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻹرﺷﺎدات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ
أﻣﺛﻠﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟطرق واﻟﺗﻘﻧﻳﺎت.
 ﻟم ﻳﺗم إﺻدار إرﺷﺎدات ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺣددة ﺑﺧﺻوص اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ.

٣٠٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ وﺗداﺑﻳر أﺧرى
ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر



رﻏم ﺑدء ﺗﻐﻳﻳرات ﻫﺎﻣﺔ ٕواﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩إﻻ أن
اﻟوﺣدة ﻟم ﺗﻛن ﺗؤدي ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎﻝ ﻗﺑﻝ ذﻟك،
وﻫﻧﺎﻟك ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎوف ﺣوﻝ اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ ﻫذا اﻟﺗطور
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن ﺑﻳن اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻝ ٥٦اﻟﺗﻲ ﺗم
ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ )ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳوﻟﻳو  (،٢٠١٠ﻓﻘد ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘرﻳر واﺣد
ﻋﻧد وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ.



ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻳﺳﺗﻐرق وﻗﺗًﺎ أﻛﺛر ﻣن
اﻟﺿروري.

 -٢٦وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ



اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎت
اﻹﺑﻼغ ﺗﺗﺿﻣن إﺻدار ﻧﻣﺎذج اﻹﺑﻼغ ،وﻟﻛن ﻳﺟب أن
ﺗﻌطﻲ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ﺣوﻝ ﻛﺷف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.



ﻋدم وﺟود ﺗﻘﺎرﻳر دورﻳﺔ )ﺻﺎدرة ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ( ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت
واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﺎن وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ ﻧﺷﺎطﺎت وﺣدة
اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.



ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻘدم ﻟﻣوظﻔﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺣوﻝ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ\ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.



وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﺗﻬﺎ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ.

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً


 -٢٧ﺳﻠطﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون

ﻛﺎن ﻫﻧﺎﻟك ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
رﻛز ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ
ﻓﻘد ّ

اﻷﻣواﻝ ﺣوﻝ ﺗﻠك اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ
وﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ
ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﻘرﻳر ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ.


 -٢٨ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ

ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳوﻟﻳو  ،٢٠١٠ﺷﻛﻝ اﻟوﺻوﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ
اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻋﻧد ﻗﻳﺎم ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺗﻧﻔﻳذ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ إظﻬﺎر وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن
اﻷواﻣر اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ً
اﻟﺑﻧوك وﺣﺎﻝ دون ذﻟك.
 ﻳوﺟد ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣوارد ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻣوارد
اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت.
 ﻳوﺟد ﻧطﺎق ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻻﻟﺗزام

 -٢٩اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ

ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

ﻟﻛن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺧﻪ.
 ﺗﺣﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ )ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

 -٣٠اﻟﻣوارد واﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﺗدرﻳب
٣٠٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة( إﻟﻰ اﻟﻣزﻳد ﻣن

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﺗدرﻳب وذﻟك ﺑﻐرض اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄدوارﻫﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
 اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﺑﻳن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ
وﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

 -٣١اﻟﺗﻌﺎون اﻟوطﻧﻲ

اﻟﻌﺎم واﻟﺷرطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻟﻳس ﺑﻛﺎﻣﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻪ
وﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌزﻳز.
 ﻻ ﺗﺗوﻓر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﺳﻠطﺎت

 -٣٢اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت

-٣٣

اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ

–

اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدون اﻟﺣﻘﻳﻘﻳون
-٣٤

اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت

اﻟﻣﺗﻌددة.
 ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،رﻏم ﺗطورﻩ ،ﻻ ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ
اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻟﻛن اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

ﺑﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ.
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ

–

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر



اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدون اﻟﺣﻘﻳﻘﻳون

ﻟم ﻳﺗﻣﻛن ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣن اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد
اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ.

اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ
 وﺟود ﺑﻌض ﻣواطن اﻟﺿﻌف اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲ
 -٣٥اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت

ﻓﻳﻳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻳرﻣو.

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

 ﻋدم اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ووﺟود ﺑﻌض
ﻣواطن اﻟﺿﻌف اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﻳق.
 ﻻ ﺗوﺟد أﺳﺎﻟﻳب ﻓﻌﺎﻟﺔ وواﺿﺣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ودون أي ﺗﺄﺧﻳرات ﻏﻳر
ﺿرورﻳﺔ.

 -٣٦اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

ﻧظر ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﻳﺎت
ًا
 ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﻳﻧﺎ.

 إن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﻳﻬﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت
واﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم وﺧﺎﺻ ًﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘﻳﻘﺔ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳب.
ﻧظر ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﻳﺎت
ًا
 ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﻳﻧﺎ.

 -٣٧ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

 إن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﻳﻬﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت
واﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم وﺧﺎﺻﺔً ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘﻳﻘﺔ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳب.
٣٠٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
 ﻧﻘص اﻟﺗﻧﻔﻳذ  /اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

ُ ﻋﻣﺎن ﻟﻳس ﻟدﻳﻬﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة.

 -٣٨اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ

ُ ﻋﻣﺎن ﻟﻳس ﻟدﻳﻬﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻧﺳﻳق إﺟراءات اﻟﻣﺻﺎدرة

ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﺗﺟﻣﻳد

ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى.

 ﻟم ﺗﻧظر ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﻣﺻﺎدرة اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﻧزوﻋﺔ
اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.

 -٣٩ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﺟرﻣﻳن

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر
ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

ﻧظر ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﻳﺎت
ًا
 ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﻳﻧﺎ.

 ﺗوﺟد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻧظراء
اﻷﺟﺎﻧب ،وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﻳن اﺳﺗﻔﺎدت ﻛﻝ ﻣن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت

 -٤٠أﺷﻛﺎﻝ أﺧرى ﻟﻠﺗﻌﺎون

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻣن ذﻟك ،ﻟم ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺟﻬﺎت
اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ذﻟك.

اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺳﻊ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺗطﺑﻳق

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً



أدوات اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة

ﻋدم اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب وﻫﻧﺎﻟك أوﺟﻪ
ﻗﺻورﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﻳق.



ﺗطﺑﻳق ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم ١٢٦٧
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺣدود.



ﻋدم ﺗطﺑﻳق ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم
.١٣٧٣

اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﺗﺟرﻳم

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

ٍ
ﺗﻣوﻳﻝ ﻷي ﺷﺧﺻﻳﺔ
 ﻻ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺗﻘدﻳم
إرﻫﺎﺑﻳﺔ.

ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

 ﻋدم اﻟﺗواﻓق اﻟﺗﺎم ﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة  ،٢اﻟﻔﻘرة
)١ب( ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة.
 ﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن إﺛﺑﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺗﺟﻣﻳد

 ﻋدم وﺟود إﺟراءات وﻗواﻧﻳن ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗرار ﻣﺟﻠس

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

اﻷﻣن رﻗم .١٣٧٣

أﻣواﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن وﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ

 ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌﻣﻳم أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣددﻳن ﻟﻸﻓرﻗﺎء
اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑﻬدف ﺗﺟﻣﻳد أﻳﺔ أﻣواﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ،ﻓﺈﻧﻪ ُﻳﻠﺣظ وﺟود

ﺛﻐرات ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻋدم وﺟود إﺟراءات ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ
ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌظم ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ١٢٦٧واﻟﻘ اررات
٣٠٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
اﻟﻼﺣﻘﺔ.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟراﺑﻌﺔ :اﻹﺑﻼغ

 ﻳؤدي ﻧﻘص ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻣوﻳﻝ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :اﻟﺗﻌﺎون

اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧظﺎم.
 إن ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت ٣٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦

ﻣﻠﺗزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر

اﻟدوﻟﻲ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ :ﻣﺗطﻠﺑﺎت

ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ.
وً ٤٠ا
ﺗﺄﺛﻳر ً
ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

 ﺗؤﺛر أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﺑﺷﺄن ﺗطﺑﻳق اﻻﻟﺗزاﻣﺎت

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻣن  ٤إﻟﻰ  ١١وﻣن  ١٣إﻟﻰ ١٥

ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ واﻟﻘﻳﻣﺔ

و ١٧وﻣن  ٢١إﻟﻰ  ٢٣واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷوﻟﻰ٩-ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام
ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ.
 ﻻ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟوﻛﻼﺋﻬم واﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﺣددة.
 ﺗﻌذر إﺛﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﻲ
ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗم ﺗﺣدﻳد أوﺟﻪ
ﻗﺻور.
 ﻳوﺟد ﺿﻌف ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺧدﻣﺎت
ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ.

اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ :ﻗواﻋد

 ﻻ ﺗﺧﺿﻊ أﻳﺔ ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن أو ﺧﺻم ﻷﻳﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت

ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺟزﺋﻳﺎً

ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ

اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ

اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻛﻧظﺎم دﻓﻊ ﻟﺗﻧﻔﻳذ إﺣدى ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ.
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻏﻳر
ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺿﻣﻳن رﻗم ﺣﺳﺎب ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ )أو رﻗم ﻣرﺟﻌﻲ
ﻓرﻳد ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود رﻗم اﻟﺣﺳﺎب( ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ.

 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﻏﻳر ُﻣطﺎﻟﺑﺔ

ﺑﺿﻣﺎن ﻧﻘﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺊ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﺗﺣوﻳﻼت

اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ.
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻏﻳر
ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄي ﺳﺟﻝ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم
ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧﻳن ﺣﻳث

ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻘﻳود اﻟﻔﻧﻳﺔ إرﺳﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺊ
اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺗﺣوﻳﻝ ﺑرﻗﻲ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻣﻊ ﺗﺣوﻳﻝ ﺑرﻗﻲ ﻣﺣﻠﻲ
ﻣرﺗﺑط ﺑﻪ.

٣٠٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻏﻳر ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد

إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺗﺣوﻳﻼت
اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣﻧﺷﺊ
اﻟﺗﺣوﻳﻝ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ.

أﻳﺿﺎ أي ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﻘص ﻓﻲ
 ﻻ ﻳوﺟد
ً
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻗد ﻳﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺎ

إذا ﻛﺎن أﺣد اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ
ﻣﺷﺑوﻫ ًﺔ أم ﻻ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ اﻷﻣر ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺟب ﻟﻬذا
اﻟﺳﺑب إﺑﻼغ وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ
أﺧرى ﺑﻬﺎ.
 ﻻ ﻳوﺟد أي ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻛذﻟك ﻟﻘﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة
ﺑﺗﻘﻳﻳد أو ﺣﺗﻰ إﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.
 اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﻳر اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﻘﺻﻬﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺊ.
 ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻓﺷﻝ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ :اﻟﻣﻧظﻣﺎت

ﻣﻠﺗزﻣﺔ

ﺗم اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ

ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ
اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ :اﻹﻗرار

ﻏﻳر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

 ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﺛﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳق ﺑﻣﺎ أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ.
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻗد دﺧﻝ ﺣدﻳﺛﺎً ّ

واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻋﺑر اﻟﺣدود

 اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻓﻌﺎﻟﺔ ،وﻏﻳر ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ وﻏﻳر رادﻋﺔ وﻟم ﻳﺗم
ﺑﻌد اﺧﺗﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
 ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻏﻳر واﺿﺢ ﻓﻲ
ﺷﺄن إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻﺎدرة إﺟراء ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺄﻣر ﺑﻪ
ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻹﻗرار أو اﻹﻗرار اﻟﻛﺎذب.
 ﻓﻲ وﻗت اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،ﻟم ﻳﻛن ﺑﻌد ﻗد ﺗم ﺗطوﻳر آﻟﻳﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻟﻛﺷف اﻹﻗ اررات اﻟﻛﺎذﺑﺔ أو ﻋدم اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك.


ﻋدم ﺗوﻓر ﺻﻼﺣﻳﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻣن اﻟﻧﺎﻗﻝ.

٣٠٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
 ﻋدم وﺿوح ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺣوﻝ
ﻗدرة اﻟﺟﻣﺎرك ﻋﻠﻰ ﺣﺟز اﻟﻌﻣﻼت أو اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى
ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﺄﻛد ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ
أﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أم ﻻ.
 ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻵﻣﻧﺔ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻗ اررات ﺑﺷﻛﻝ
ٍ
ﻛﺎف.
 ﻋدم وﺟود اﻹﺷﺎرات اﻟﺣﻣراء )اﻟﺗﺣذﻳرات(

ﻟﻠﻛﺷف ﻋن

ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧﻘﻝ اﻟﻌﻣﻼت واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻋﺑر اﻟﺣدود.
 ﺗم ﻋﻘد ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ واﺣدة ﻟﺳﺗﻳن ) (٦٠ﺿﺎﺑط ﺟﻣﺎرك وﻫو
ﺑﺎﻟﺗدرﻳب ﻏﻳر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺣوﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ.
 ﻋدم ﺗﻐطﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻗرار ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺷﺣن اﻟﻧﻘد
واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻋﺑر اﻟﺑرﻳد واﻟﺣﻣوﻻت اﻟﻣﻌﺑﺄة ﻓﻲ
اﻟﺣﺎوﻳﺎت.

٣١٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺟدوﻝ  :٢ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻘﺗرح )ﻣرﺗب ﺣﺳب اﻷوﻟوﻳﺔ(
 -١ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ
 -٢اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ
 زﻳﺎدة ﻋدد ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ أو
ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺻورة ﻛﺑﻳرة ﺑﻬدف زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ.
 ﺗﻌدﻳﻝ ﺗﻌرﻳف ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟﻳﺷﻣﻝ "إﺧﻔﺎء أو ﺗﻣوﻳﻪ اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ".
 ﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻲ أﺳرع ٍ
وﻗت ﻣﻣﻛن.
 ١-٢ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )اﻟﺗوﺻﻳﺗﺎن
(٢ ،١

 ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔٕ .واﻻّ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻳﻠوﻟﺔ أﺣد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ دون ﺗوﺳﻳﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗم ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ
اﻟﻣدﻧﻳﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻻ ﻳﺧﺿﻌون ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ.
 زﻳﺎدة ﻋدد ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ أو
ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺻورة ﻛﺑﻳرة ﺑﻬدف زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﺟرﻳم ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ.
 ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق ﺗﻌرﻳف ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻳﺷﻣﻝ ﺗﻣوﻳﻝ أي ﺷﺧﺻﻳﺔ إرﻫﺎﺑﻳﺔ.
 ٢-٢ﺗﺟرﻳم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )اﻟﺗوﺻﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ(

 ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻟﻳﺷﻣﻝ اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻳﻛون ﻓﻳﻪ اﻟﻐرض وراء
اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ إرﻏﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو إﺣدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺄي ﻋﻣﻝ أو
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ.
 اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻲ أﺳرع ٍ
وﻗت ﻣﻣﻛن.

٣١١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٣-٢ﻣﺻﺎدرة ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺟرﻳﻣﺔ  زﻳﺎدة اﺳﺗﺧدام إطﺎر ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎدرة ﺑﺻورة ﻛﺑﻳرة ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻛﺎﻣﻝ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا
اﻹطﺎر.

وﺗﺟﻣﻳدﻫﺎ وﺿﺑطﻬﺎ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣

 وﺿﻊ إﺟراءات وﻗواﻧﻳن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘرار
ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  ١٢٦٧ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ.
 وﺿﻊ إﺟراءات وﻗواﻧﻳن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘرار
ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم .١٣٧٣
 وﺿﻊ إﺟراءات وﻗواﻧﻳن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻔﺣص وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ
ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑﻣوﺟب آﻟﻳﺎت اﻟﺗﺟﻣﻳد اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺳﻠطﺎت ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ أﺧرى.
 ﺗﻌدﻳﻝ ﺑﺎﻗﻲ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺟرﻳم ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 وﺿﻊ أﻧظﻣﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻹﺑﻼغ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور )ودون ﺗﺄﺧﻳر(
ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺟﻣﻳد.

 ٤-٢ﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ
ﺗﻣوﻳﻝ
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ(

اﻹرﻫﺎب

)اﻟﺗوﺻﻳﺔ

اﻟﺧﺎﺻﺔ

 ﺗوﻓﻳر اﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣوزﺗﻬﺎ
أﻣواﻝ أو أﺻوﻝ أﺧرى ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ،ﺑﺷﺄن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺑﻣوﺟب آﻟﻳﺎت
اﻟﺗﺟﻣﻳد.
 وﺿﻊ إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ طﻠﺑﺎت اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘواﺋم ٕواﻟﻐﺎء ﺗﺟﻣﻳد
اﻷﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم رﻓﻌﻬﺎ ﻣن
اﻟﻘواﺋم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ.
 وﺿﻊ إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻌﻠﻧﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗﺟﻣﻳد ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ،ﻟﻸﻣواﻝ أو
اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت دون ﻗﺻد
ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻳد.
 وﺿﻊ ﺗداﺑﻳر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻣواﻝ أو اﻷﺻوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗم
ﺗﺟﻣﻳدﻫﺎ.
 وﺿﻊ إﺟراءات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺷﺧص أو اﻟﻛﻳﺎن اﻟذي ﺗم ﺗﺟﻣﻳد
أﻣواﻟﻪ أو أﺻوﻟﻪ اﻷﺧرى اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺟراء ﺑﻬدف راﺟﻌﺗﻪ ﻣن ِﻗﺑﻝ إﺣدى
اﻟﻣﺣﺎﻛم.

٣١٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ) ٣اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ(
واﻟﺗوﺻﻳﺔ .١٧



ﺣﻘﻘت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻣًﺎ واﺿﺣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻛوﺣدة ﺗﺣرﻳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٠إﻷ أﻧﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة ﺗﻌزﻳز ﻗدراﺗﻬﺎ وﺧﺑراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﺑﻼﻏﺎت واﻟﺗﺣري ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻐﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳن اﻹﺑﻼغ واﻹﺣﺎﻟﺔ.



ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.

 ٥-٢وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ
)اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٢٦

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻌزﻳز ﺗدرﻳب ﻣوظﻔﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﺻدار ﺗﻘﺎرﻳر دورﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن
اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت واﻻﺗﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ.



ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻹرﺷﺎدات ﺣوﻝ اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت
واﻻﺗﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﻟﺟﻬﺎت اﻹﺑﻼغ ﻟﺿﻣﺎن ﻛﺷف و اﻹﺑﻼغ ﻋن اﺷﺗﺑﺎﻫﺎت
ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﺣﻠﻬﺎ.



ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﺗﺄﺟﻳﻝ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ أو ﺿﺑط
اﻷﻣواﻝ ،وطﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻧﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗوﻓر ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ .ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻟدى ﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻛﻣﺎ أن

 ٦-٢ﺳﻠطﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ
وﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى )اﻟﺗوﺻﻳﺎت
(٢٨ ،٢٧

اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ

ﻫﻲ ﻋﺎﻟﻳﺔ .وﻳﻧظم ﻣﻛﺗب

اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺗدرﻳﺑﺎ ٍ
ﻛﺎف ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ً
واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻳﺗﻠﻘﺎﻩ أﻋﺿﺎء اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم .وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى،

ﻳﻣﻛن ﻟﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗدرﻳب

ﻳز ﻟوﻋﻳﻬم وﻣﻌرﻓﺗﻬم ٕوادراﻛﻬم ﻓﻲ ﻫذا
إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻳﻊ ﺗﻌز ًا

اﻟﺷﺄن .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻳﺟب أن ﻳﺳﻌﻰ ﻛﻝ ﻣن ﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

وﺷرطﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻹﺟراء ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺷﺄ ﻋن أﺣد ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.

 ٧-٢اﻹﻗرار واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
ﻋﺑر اﻟﺣدود )اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ(

 إن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﻠﺗوﺻﻳﺔ
اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻫﻲ ﺟدﻳدة ﻧﺳﺑﻳﺎً وﻗد ﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﺟﻬود ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟدﻳدة .إﻻّ أﻧﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎرك اﺗﺧﺎذ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر ﻟﺿﻣﺎن ﺗطﺑﻳق ﻛﻝ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ

٣١٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ وﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ.
 اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺳﺑب اﻹﻗرار اﻟﻛﺎذب أو ﻋدم اﻹﻗرار )ﺣﺎﻻت ﻏﻳر ﺗﻠك
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب( ﻳﺟب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻳﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن أﻧﻬﺎ
ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻐراﻣﺎت
ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ورادﻋﺔ .ﻓﻬذا اﻷﻣر ﻋﺎﺟﻝ ﻻ ّ
ﻣﻬرﺑﻲ اﻷﻣواﻝ.
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ّ

 ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺗوﺿﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أن
اﻟﻣﺻﺎدرة ﻫﻲ إﺟراء ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﺗﺧﺎذﻩ واﻷﻣر ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﻗرار اﻟﻛﺎذب أو ﻋدم اﻹﻗرار.
 رﻏم أﻧﻪ وﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻳﻧﺔ ،ﻗﻳﻝ أن اﻟﺟﻣﺎرك ﻗد ﺑدأت ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن
ﻟﻠﻛﺷف إذا ﻛﺎﻧوا ﻳﺣﻣﻠون ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود ،ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎرك ﺗطوﻳر اﻵﻟﻳﺎت
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻹﻗ اررات اﻟﻛﺎذﺑﺔ أو اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﻹﻗرار واﻟﺗﺄﻛد ﻣن
ﺗﺧوﻳﻝ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟدﻳﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ واﻟﺣﺻوﻝ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﻗﻝ ]اﻟﻣﻌﻳﺎر

.(١-٩ﻳﺟب اﻟﺗوﺿﻳﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ

أن اﻟﺟﻣﺎرك ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺟز اﻟﻌﻣﻼت واﻷدوات
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ّ

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﺄﻛد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ وﺟود دﻻﺋﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺳﻝ

أﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أم ﻻ ]اﻟﻣﻌﻳﺎران  ٢-٩و(٣-٩
 ﺿﻣﺎن اﻟﺟﻣﺎرك ﺗوﻓﻳر ﺗﺧزﻳن آﻣﻧﺎً أﻛﺛر ﻟﻧﻣﺎذج اﻹﻗ اررات ]اﻟﻣﻌﻳﺎران  ٤-٩و-٩
 [٥ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗطوﻳر ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت آﻟﻳﺔ ]اﻟﻣﻌﻳﺎر  [١٦-٩ﺗﺷﻣﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ
اﻹﻗ اررات واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗطﻠﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 ﺗطوﻳر اﻟﺟﻣﺎرك اﻹﺷﺎرات اﻟﺣﻣراء )اﻟﺗﺣذﻳرات( اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧﻘﻝ اﻟﻌﻣﻼت واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻋﺑر اﻟﺣدود.
 ﺗﻘدﻳم اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗدرﻳﺑﺎت ﻟﺿﺑﺎطﻬﺎ ﺣوﻝ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب و اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﻣواد  ٤٠و ٤١و ٤٢ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وذﻟك ﺑﺷﻛﻝ دوري.
 ﺗﻐطﻳﺔ وﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻗرار ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺷﺣن اﻟﻧﻘد واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
أﻳﺿﺎ ﻋﺑر اﻟﺑرﻳد واﻟﺣﻣوﻻت اﻟﻣﻌﺑﺄة ﻓﻲ اﻟﺣﺎوﻳﺎت ]اﻟﻣﻌﻳﺎر (١-٩
اﻷﺧرى ً
 أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﻣﺣددة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣ﻟﻬﺎ
ﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ.

٣١٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 -٣اﻟﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ – اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ١-٣ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب

 ﻻ ﻋﻣﻝ ﻣوﺻﻰ ﺑﻪ

 ﻳﺟب ﻣﻧﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﻣن اﻻﺣﺗﻔﺎظ
ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄﺳﻣﺎء وﻫﻣﻳﺔ.
 ﺗم وﺿﻊ ﺷرط ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟرﺋﻳﺳﻲ أو اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺿرورة اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻊ ﺗوﺻﻳﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺣﺳﺎﺑﺎت رﻗﻣﻳﺔ.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺑﺗطﺑﻳق
إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

 ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ. ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻳن اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ٢-٣اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء،
وﻣﻧﻬﺎ ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ أو اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ
)اﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٥إﻟﻰ (٨

أﻳﺿﺎ اﻟﺣﺎﻻت
) ١٥٠٠٠دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ/ﻳورو( .وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك ً

اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ واﺣدة أو ﻋدة ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺑدو
ﻣرﺗﺑطﺔ.

 ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎرﺿﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوﻳﻼت ﺑرﻗﻳﺔ ﻓﻲاﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺳﻳرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.
 ﻋﻧد وﺟود ﺷﺑﻬﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب ،ﺑﻐض اﻟﻧظرﻋن أﻳﺔ إﻋﻔﺎءات أو ﺣدود ﻳﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺄي ﻣﻛﺎن آﺧر
ﺑﻣوﺟب ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﻣدى
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻷرﺑﻌﻳن واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺳﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺳﺎور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺷﻛوك ﺣوﻝ ﻣدى دﻗﺔ أوﻛﻔﺎﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎً.
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 وﺿﻊ ﺷرط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب أو اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺗﺳﺗﻠزم ﺗﺣﻘق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗﻧدات
أﻳﺿﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ
أو ﺑﻳﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺄﺧوذة ﻋن ﻣﺻﺎدر ﻣوﺛوﻗﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ و ً

ﻳﺗطﻠب أي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﺗﻌرﻳف ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟداﺋم أو

اء أﻛﺎﻧوا
أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﻳﻌﻳﻳن أو اﻋﺗﺑﺎرﻳﻳن أو ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ.
ً
اﻟﻌﺎرض ،ﺳو ً
 ﺗﺗم ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن أي
ﺷﺧص ﻳدﻋﻲ أﻧﻪ ﻳﺗﺻرف ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻳﻝ )اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
أو اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ( ﻣرﺧص ﻟﻪ ﺑذﻟك ،ﻓﺿﻼً ﻋن

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ذﻟك

اﻟﺷﺧص واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺗﻪ.
 إﻋﺎدة ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻳﻛون ﻣﺗواﻓﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺑﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﺗﺻرف ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺷﺧص آﺧر ،وﻣن ﺛم اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻣﻌﻘوﻟﺔ
ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻌرﻳف ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ ﻫذا اﻟﺷﺧص اﻵﺧر.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑذﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺿﻣﺎن إدراك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﻠﻲ.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑذﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺿﻣﺎن اﻣﺗﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻷﻧظﻣﺔ ﻣﺣددة ﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص
اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑذﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وأﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﻳث
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.
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 ﻳﺟب أن ﺗﻘدم اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗوﺟﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﺑﻧوك أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺧﺻوص
إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة اﻟﻣطﻠوب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑذﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺿﻣﺎن إدراك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة اﻟﻣطﻠوب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء
اﻟذﻳن ﻳﻌﺗﺑرون ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﻛذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ
ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﻠﻲ.
 ﻳﺟب ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ
ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر.
 ﻳﺟب ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺄﻣﻳن
ﺑﺗﺄﺟﻳﻝ اﻟﺗﻌرف ﺑﻌد ﺑدء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ.
 ﻳﺟب ﻣﻧﻊ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺻراﻓﺔ ﻣن ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب وﺑدء ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻌﻣﻝ أو ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺗﻬﺎ ﺑﻣراﻋﺎة ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.
 ﻳﺟب أن ﺗﻠﺗزم اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ
واﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑﺑدء
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ وﻋدم اﺳﺗطﺎﻋﺗﻬم ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.
 ﻳﺟب أن ﺗﺿﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن أﻳﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر ،واﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑذﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺿﻣﺎن ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن.
 ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺗﻌرﻳف اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﻳف اﻟذي ﺗﺣددﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن
ﺑوﺿﻊ أﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أو
ﻼ ﻟﻠﻣﺧﺎطر أم ﻻ.
ﺷﺧﺻﺎ
اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣوﺟود أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻣﻣﺛ ً
ً
ً
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ ﻣﻊ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة

اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﻗﺑوﻝ أﺣد اﻟﻌﻣﻼء أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن

ﺣﺎﻟﻳﺎ أو
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن ﺛم اﻛﺗُﺷف ﺑﻌد ذﻟك أﻧﻪ ﺷﺧص ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ً

ﺳﻳﺻﺑﺢ ﻛذﻟك ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد.

 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺣدﻳد
ﻣﺻدر ﺛروة اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻬم
أﺷﺧﺎص ﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻣﺻدر ﺛروة وأﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن
اﻟذﻳن ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻬم أﺷﺧﺎص ﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺻدر ﺛروة
وأﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻣن اﻷﺷﺧﺎص
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن
ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗﺷدﻳد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﺷروط اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﺗﺣت
اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٦وﺧﺎﺻﺔً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻼ وﻟﺗﺣدﻳد ﺳﻣﻌﺔ
ﻓﻬﻣﺎ ﻛﺎﻣ ً
ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻟﻔﻬم طﺑﻳﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ً
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ وﺟودة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﺣرﻳﺎت أو إﺟراءات ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو
ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻠن.
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺗﻘﻳﻳم اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ
اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻗﺑﻝ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣراﺳﻠﺔ ﺟدﻳدة.

 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺗوﺛﻳق ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻣراﺳﻠﺔ.
 ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣراﺳﻠﺔ ،ﻳﺟب
ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن اﻻطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ ﻗﻳﺎم ﻋﻣﻳﻠﻬﺎ )اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ( ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ
اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٥اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﺣق اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ ،وأن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ ذات اﻟﺻﻠﺔ ً

اﻟﻣراﺳﻠﺔ.

 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗﺷدﻳد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﺷروط اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٧وﺧﺎﺻﺔً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن
ﺑوﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺣددة أو اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺳوء اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗطورات
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺻراﻓﺔ ﺑوﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات
ﻣﺣددة ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﻳﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم
وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ أو ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻣرة.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻹدارة
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬًﺎ ﻟوﺟﻪ أو ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن
وﻣﺣددة ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر
إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ
ّ
اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن.
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
 ﻳﺟب أن ﺗﺗﺄﻛد اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣن ﻗﻳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑوﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎت
ٕواﺟراءات ﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أﻳﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة.
 وﺿﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻟﺗطﺑﻳق
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ .٩
 وﺿﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﻠﺣﺻوﻝ اﻟﻔوري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺿرورﻳﺔ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻣن أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ.
 ﻳﺟب أن ﻳطﻠب ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺟوب اﻷﺧذ
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟدوﻝ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎف أم ﻻ ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد اﻟدوﻝ ﻳﻣﻛن ﻟﻠطرف
اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺷروط اﺗﺧﺎذ ﻣﻘر ﻟﻪ.

 ٣-٣اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺟﻬﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ
)اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٩

 ﺗُﻠزم ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ أن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﻗد ﻗﺎم ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن رﻗم
 ٥و.١٠
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
اﻟوﺳﻳط ﻗد ﻗﺎم ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺗﻳن رﻗم  ٥و ١٠أم ﻻ.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑدور ﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ﻛﺎف،
أو ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﺷﺎرة
إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﻳر وﺗﻘﻳﻳﻣﺎت أو ﻣراﺟﻌﺎت ﺑﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻧﺷرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ أو ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ أو اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ.
 ﻳﺟب إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻳود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

 ٤-٣ﻗواﻧﻳن اﻟﺗﻛﺗم وﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٤

ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة.
 وﻳﻧﺑﻐﻲ إدراج ﺣﻛم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺣدد ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺣﻳث أن ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٧أو  ٩أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك.

٣٢٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ
ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺿرورﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ،اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻟﻔﺗرات أطوﻝ
وذﻟك إذا ﺗم طﻠﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ إﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ وﺿﻣن
ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب أي ﺗﺷرﻳﻊ رﺋﻳﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ
ﺑﺳﺟﻼت ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻟﻔﺗرات أطوﻝ إذا ﺗم طﻠﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ إﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ وﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ.
 وﺿﻊ ﺷرط ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟرﺋﻳﺳﻲ أو اﻟﺛﺎﻧوي ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﺟﻼت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺢ.
 إﻋﺎدة ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺟﻌﻝ اﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن أو
٥-٣

ﻗواﻋد

واﻟﺗﺣوﻳﻼت

اﻻﺣﺗﻔﺎظ
اﻟﺑرﻗﻳﺔ

واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ(

ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت
)اﻟﺗوﺻﻳﺔ١٠

اﻟﺧﺻم ﻛﻧظﺎم دﻓﻊ ﻹﺟراء ﺗﺣوﻳﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.
◌ُ ﺗُطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﺗﺿﻣﻳن رﻗم
ﺣﺳﺎب ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ )أو رﻗم ﻣرﺟﻌﻲ ﻓرﻳد ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود رﻗم

اﻟﺣﺳﺎب( ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ.
 ﺗُطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﺿﻣﺎن ﻧﻘﻝ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺊ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ.
 ﺗُطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻝ
ﻳﺿم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ
اﻟﻘﻳود اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺑﻬﺎ إرﺳﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ،واﻟﻣرﻓﻘﺔ
ﺑﺗﺣوﻳﻝ ﺑرﻗﻲ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻣﻊ ﺗﺣوﻳﻝ ﺑرﻗﻲ ﻣﺣﻠﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﻪ ،وذﻟك ﻟﻣدة ﺗﺑﻠﻎ
ﺧﻣس ﺳﻧوات.
 ﺗُطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﺑﺎﺗﺑﺎع إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺗﺣوﻳﻝ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ.

٣٢١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﺑد ﻣن وﺟود ﻣطﻠب ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن
 ﻻ ّ
ﻼ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﺣد اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺑرﻗﻳﺔ أو أﻳﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻳﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣ ً
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔً أم ﻻ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺟب إﺑﻼغ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى ﺑﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ اﻷﻣر.
ﺑد ﻣن وﺟود ﻣطﻠب ﻳﻠزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﺑﺗﻘﻳﻳد أو ﺣﺗﻰ
 ﻛﻣﺎ ﻻ ّ
ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﺳﺗﻳﻔﺎء
ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ.
 ﺗُﻧﺻﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن إرﻓﺎق
ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوﻳﻼت.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت.

 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣدﻳد ﻋواﻣﻝ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻧﻣط اﻻﻋﺗﻳﺎدي ﻟﻧﺷﺎط
ٍ
ﻋﻣوﻣﺎ ،ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ ﺑﺻورة
ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺛر
اﻟﺣﺳﺎب.
ً

أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻬم أﻓﺿﻝ ﻟﻣﺧﺎطر
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺎﻝ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ
طﺎ ﻏﻳر اﻋﺗﻳﺎدي.
ﻳﺷﻛﻝ ﻧﺷﺎ ً

 ﻳﻌد اﻟﻔرق ﺑﻳن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ وﺗﺣدﻳد/اﻹﺑﻼغ ﻋن
٦-٣

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

)اﻟﺗوﺻﻳﺗﺎن (٢١ ،١١

واﻟﻌﻼﻗﺎت

ﻏﺎﻣﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻳﺟب أن ﺗﺑذﻝ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ
ً

ﻳدا ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﺗوﺿﻳﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻠواﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات
اﻟﺳﻠطﺎت ﻣز ً

أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻌزﻳز اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ .ﻳﺟب ً
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘم ﺑﻌد ﺑﺗﻧﻔﻳذ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻷﻏراض اﻛﺗﺷﺎف أي ﻧﺷﺎط ﻏﻳر اﻋﺗﻳﺎدي.

 ﻳﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠطﺎت ﺗــوﻓﻳر اﻹرﺷــﺎدات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت ﺣــوﻝ ﻛﻳﻔﻳــﺔ
ﺗﺣدﻳ ــد اﻟ ــدوﻝ اﻟﺗ ــﻲ ﻻ ﺗطﺑ ــق ﺗوﺻ ــﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﻌﻣ ــﻝ اﻟﻣ ــﺎﻟﻲ ﺑدرﺟ ــﺔ
ﻛﺎﻓﻳ ــﺔ .وﺑﺷ ــﻛﻝ أﻋﻣ ــق ،ﻳﺟ ــب أن ﺗؤﺳ ــس اﻟﺳ ــﻠطﺎت ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ ﻳ ــﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬ ــﺎ
إﻋــﻼم اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﺑﺎﻟــدوﻝ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗطﺑــق ﻣﻌــﺎﻳﻳر ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻌﻣــﻝ
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ و ٍ
اف.
 وﻳﺟب أن ﺗﺣدد اﻟﺳﻠطﺎت ﻛذﻟك ﻛﻳﻔﻳﺔ أﺧذ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣـﻝ اﻟﻣـﺎﻟﻲ
ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر واﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟب ﺑﺈﺟراءات ﻣن ِﻗﺑﻝ أﻋﺿـﺎﺋﻬﺎ وﻏﻳـر أﻋﺿـﺎﺋﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗم اﻹﻗـرار ﺑـﺄن اﻟـدوﻝ ﺗﻔـرض ﻣﺧـﺎطر ﺟﺳـﻳﻣﺔ ﻓﻳﻣـﺎ
ﻳﺗﻌﻠ ــق ﺑﻐﺳ ــﻝ اﻷﻣـ ـواﻝ وﺗﻣوﻳ ــﻝ اﻹرﻫ ــﺎب .وﻳوﺻ ــﻰ ﺑ ــﺄن ﺗﻘ ــوم اﻟﺳ ــﻠطﺎت
ﺑوﺿـ ــﻊ ﺳﻳﺎﺳـ ــﺔ ٕواﺟ ـ ـراءات ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑﺗطﺑﻳـ ــق اﻟﺗـ ــداﺑﻳر اﻟﻣﺿـ ــﺎدة اﻟﻣﻼﺋﻣـ ــﺔ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺣددة ﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.

 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑذﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﺑﻳن
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻬدﻳدات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗوﻓﻳر إرﺷﺎدات واﺿﺣﺔ ﺣوﻝ
ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗوﻓﻳر إرﺷﺎدات ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﻔرق
ﺑﻳن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﻬدف اﻛﺗﺷﺎف اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﻳر
٧-٣

ﺗﻘﺎرﻳر

اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ

وﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺑﻼغ أﺧرى )اﻟﺗوﺻﻳﺎت ١٣
إﻟﻰ  ٢٥ ،١٩ ،١٤واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟراﺑﻌﺔ(

اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ وﺑﻳن

اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،وذﻟك ﺑﻬدف زﻳﺎدة ﻋدد
اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ورﻓﻊ ﺟودﺗﻬﺎ.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺗﺄﺧد ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم ﺗﻘدﻳم
ﺗﻘﺎرﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﻳن ،وذﻟك
ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗوﻓﻳر إرﺷﺎدات
إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗدرﻳب وﺗوﻓﻳر أﻣﺛﻠﺔ ﻣن دراﺳﺎت
اﻟﺣﺎﻻت واﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻف أﺳﺎﻟﻳب وﺗﻬدﻳدات ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

واﻻﻟﺗزام

 ﻳﻠﺗزم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺗوﺟﻳﻪ اﻟﺗزاﻣﺎت واﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳق إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك وﻏﻳرﻫﺎ

٨-٣

اﻟﺿواﺑط

اﻟداﺧﻠﻳﺔ

وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻔروع ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج

ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺗﻪ ،وذﻟك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺷﺎء وظﻳﻔﺔ ﺗدﻗﻳق

)اﻟﺗوﺻﻳﺗﺎن (٢٢ ،١٥

واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻓﺣص ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﻋﻧد
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ،ﺑﺣﻳث ﻻ ﺗﻛون ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻳﻬم ،ﺑﻝ ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣﻝ
اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام .ﻛﻣﺎ ﻳﻠﺗزم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺗزوﻳد
ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ واﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻓﺣص ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﻳن.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑذﻝ ﻣز ٍﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻓﻲ إﺻدار اﻹرﺷﺎدات وﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت داﺧﻠﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻌﻳﻧﻬﺎ
ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻹﺟراءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب.
 ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗﻘدﻳم إرﺷﺎدات ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺣوﻝ
اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام )ﻣﺛﻝ ﺗﺣدﻳد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن
اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻼزﻣﺔ(.
 ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑذﻝ ﻣز ٍﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﻠﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء وظﻳﻔﺔ ﺗدﻗﻳق
داﺧﻠﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ.
 ﻳﺟب أن ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻘدم ﻟﻣوظﻔﻳﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺧﺻﻳﺻﻬﺎ ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎت
ﻣوظﻔﻳﻬﺎ .ﻗد ﻳﻘوم ﺧﺑراء اﻟﺗدرﻳب اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن اﻟﻘﺎدﻣﻳن ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
)ﻣن اﻟﺟﻬﺔ

اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ أو ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ( ﺑزﻳﺎدة ﺟودة

اﻹﺟراءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﻬﺎت

اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑﺗوﻓﻳر اﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻔﺣص اﻟﻣوظﻔﻳن ﻋن طرﻳق ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﻳﺔ )ﻣﺛﻝ اﺳﺗﺧدام وﺳﻳﻠﺔ
ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗزﻛﻳﺔ وﺳؤاﻝ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن ﻋﻧﻬم وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ
اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ(.
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺔ
 ﻳﺟب أن ﺗﺣدد اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗزاﻣﺎت واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗواﻓق ً

 ٢٢اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ )أي ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻐطﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﻳم رﻗم ﺑﻲ أم  ٦١٠وﺗﺣدﻳد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
ﺑﺄﺳﻠوب ﻳﺗﻔق ﺑﺻورة أﻛﺛر ﻣﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺔ .(٢٢

 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺗﺣدد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ /ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺑﻣﺎ

٣٢٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ .٢٢
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن ﺗﺧﺿﻊ
ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ .٢٢
 ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﻳﻌﺎب ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ٢٢
ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ
ً
اﺳﺗﻳﻌﺎﺑﺎ ً

ﻛﺗﻳﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ٕوادراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت/اﻟ ّ

 ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﺗﻘــوم اﻟﺳــﻠطﺎت ﺑزﻳــﺎدة اﻟــوﻋﻲ ﺣــوﻝ اﻟوﺻــوﻝ ﻏﻳــر اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت
 ٩-٣اﻟﺑﻧوك اﻟﺻورﻳﺔ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (١٨

اﻟﻣ ارﺳــﻠﺔ ﻣــن ِﻗﺑــﻝ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺻــورﻳﺔ ،ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻠﻳﻬــﺎ أن ﺗﻠــزم اﻟﺑﻧــوك ﺑﺎﻟﺗﺄﻛــد
ﻣن أن ﺟﻬـﺔ اﻟﻣ ارﺳـﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳـﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻻ ﻳﺳـﻣﺢ أن ﻳـﺗم اﻟوﺻـوﻝ إﻟـﻰ ﺣﺳـﺎﺑﻪ
ﻣن ِﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧوك اﻟﺻورﻳﺔ.

 ﻳﺟب أن ﻳﺿم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ
ﺑﺻورة أﻓﺿﻝ ﻓرﻳق إﺿﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻲ
ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﻛﺷف ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻏﻳر
 ١٠-٣اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﻲ واﻹﺷراﻓﻲ –
اﻟﺳﻠطﺎت

اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ

واﻟﻬﻳﺋﺎت

ذاﺗﻳﺔ

اﻟﻣﻧظﻣﺔ ٕواﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

اﻟﺗﻧظﻳم – اﻷدوار واﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻬﺎم  ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺻﻼﺣﻳﺎت )وﻣﻧﻬﺎ ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت(
)اﻟﺗوﺻﻳﺎت ،٣٢ ،١٧ ،٢٩ ،٣٠ ،٢٣
(٢٥

ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ،إﻻ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن
اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻳﺟب
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛﺎﻣﻝ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 ﻣﻊ أن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺎت ﻛﺛﻳرة ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن
ﻓﻌﺎﻟﺔ أو رادﻋﺔ )ﻟم ﻳﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ( .ﻟم ﻳﺗم ﺗوﻗﻳﻊ ﺳوى ﻋﻘوﺑﺔ إدارﻳﺔ
ﺟدا وﻏﻳر ﻓﻌﺎﻝ.
واﺣدة ﻓﻘط ﺣﺗﻰ اﻵن ،وﻫذا رﻗم ﻣﻧﺧﻔض ً
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻧﺷر اﻟﻐراﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم

٣٢٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

إﺻدارﻫﺎ ﺿد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ.
 ﻳﺟب إﺻدار إرﺷﺎدات ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ﻟﺗوﻓﻳر أﻣﺛﻠﺔ وأوﺻﺎف أوﺿﺢ ﻟﻠطرق أو اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
 ﻳﺟب إﺻدار إرﺷﺎدات ﺣوﻝ ﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.
ﺟدا وﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻛون أﻛﺛر
 ﺑﻌض ﻣﻧﺷورات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﺎﻣﺔ ً
ﺗﺣدﻳدا ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ.
ً

 اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻣن  ٤إﻟﻰ  ١١وﻣن  ١٣إﻟﻰ  ١٥و ١٧وﻣن
 ٢١إﻟﻰ  ٢٣واﻟﺧﺎﺻﺔ  ٩-١ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ.
 ﻳﺟب ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻘدﻣو ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺔ
 ١١-٣ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ واﻟﻘﻳﻣﺔ
)اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ(

ﻟوﻛﻼﺋﻬم واﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﺣددة.
 ﻳﺟب أن ﻳﻣﺎرس اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة .ﻳﺟب ﺗطﺑﻳق
ﻋﻘوﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ورادﻋﺔ ﻓﻲ أي وﻗت ﻳﺗم ﻓﻳﻪ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ ﻗﺻور.
 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ أن ﻳطور إﺟراءات ﻟﻛﺷف ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت
ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﺗﻧظﻳم ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت.

 -٤اﻟﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ – اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ﺗﻧطﺑق اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٥ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺣددة ،ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻳﻧطﺑق ذﻟك.

 ١-٤اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء
واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (١٢

 ﺗﻧطﺑق اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ١٠، ٨ ،٦و ١١ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ
واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة أﻳﺿﺎً ،ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻳﻧطﺑق ذﻟك.
 ﻳﺟب أن ﺗﻠﺗزم اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .٩
 ﻳﺟب أن ﺗﻘوم اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ،ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺋك

٣٢٦

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
واﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻳن وﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﺑﺗﻌزﻳز ﺟﻬودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة
وﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ذوي اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻧﻘص
اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣطﻠب ﻣراﻋﺎة إﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺣوﻝ أﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ
أﻳﺿﺎ ﻣراﻋﺎة ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء و ً

اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن.

 ﻳﺟب أن ﺗﻘوم و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺗﻌزﻳز اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎر
اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .٥
 ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗﻌزﻳز ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻳﺎت رﻗم  ٦و ٨و ٩و.١١
 ﻳﺟب أن ﺗﻘوم و ازرة اﻟﻌدﻝ ﺑدراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﺿﺎرب ﺑﻳن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ،
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺟب اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺧﺻوص ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﺗطﺑﻳق إﻋﻔﺎءات
ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم .١٦
 ﻳﺟب أن ﺗﻘوم و ازرة اﻟﻌدﻝ ﺑﺑذﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻬد ﺑﻬدف إﺑﻼغ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن
ٕواﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم ﺑﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﻳذ
ﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت.

• ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗواﺻﻝ اﻟذي ﻳﻬدف إﻟﻰ ﻧﺷر
اﻟوﻋﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺗوﻓﻳر
ﺑﻌﻳدا ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة
اﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ً

 ٢-٤اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ

ﻓﻲ ﺗطوﻳر أﻧظﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ

)اﻟﺗوﺻﻳﺔ (١٦

واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.
• ﻋﻠﻰ و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗوﻓﻳر اﻟﺗدرﻳب ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
• ﻋﻠﻰ و ازرة اﻟﻌدﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺷﺎورات أوﺳﻊ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻔﺳﻳرﻫم
٣٢٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻻﻟﺗزاﻣﻬم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗم ﻣطﺎﻟﺑﺗﻬم ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﻣﺷﺑوﻫﺔ.
• ﻳﺟب أن ﺗﻠﺗزم اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺄن ﺗوﻟﻲ ﻋﻧﺎﻳﺔ إﻟﻰ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺻور ﺑﺄﻧظﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟدﻳﻬﺎ.
• ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﺗﺧﺎذ إﺟراء ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗزام اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻳﺟب أن ﻳﺻﺣب ذﻟك رﻓﻊ اﻟوﻋﻲ وزﻳﺎدة أﻧﺷطﺔ
اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘرار اﻟوزاري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ
٣-٤

اﻟﺗﻧظﻳم

واﻟرﻗﺎﺑﺔ

واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

)اﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٢٤إﻟﻰ (٢٥

واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.
• ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣدﻳد ﺳﻠطﺔ رﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻓﺋﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺋﺎت ﻣن
اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺗوﺟب ﺗﻌزﻳز ﻗدرات ﻫذﻩ
اﻟﺳﻠطﺎت وﺗدرﻳﺑﻬﺎ.
• ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗوﻓﻳر إرﺷﺎدات ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع ﻋﻧد
ﺻدور اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة.

 ٤-٤أﻋﻣﺎﻝ وﻣﻬن ﻏﻳر ﻣﺎﻟﻳﺔ أﺧرى
)اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٢٠

• ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻬد ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﻳﻳم وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر
ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود ﻗطﺎﻋﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ّ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

 -٥اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ واﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ
 اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗوﻓﻳر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﻳﻘﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
 ١-٥اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ – اﻟﺣﺻوﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن
وﺣﺻص اﻟﺳﻳطرة )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٣

وﺣﺻص اﻟﺳﻳطرة ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ.
 اﺳﺗﺧدام ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ
ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ وﺣﺻص اﻟﺳﻳطرة ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺔ
اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ.

٣٢٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ٢-٥اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ  -اﻟﺣﺻوﻝ  اﻟﻣﺳ ــﺄﻟﺔ اﻟوﺣﻳ ــدة اﻟﻣﺗﺑﻘﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻳﺟ ــب اﻟﺗط ــرق إﻟﻳﻬ ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻻﻓﺗﻘ ــﺎر إﻟ ــﻰ ﻣﺗطﻠ ــب
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن

ﻳﻘﺿــﻲ ﺑﺎﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن اﻟﻣﺳــﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘــﻲ )ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻔﻳد(

وﺣﺻص اﻟﺳﻳطرة )اﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٤

ﺣوﻝ ﻋﻘد اﻟوﻗف.

 دﺧﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟدﻳد ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ
ﻣؤﺧر ﻓﻲ  ٤ﻳوﻟﻳو ﻋﺎم  ٢٠١٠وﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﺗﻌﻣﻝ و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ًا

 ٣-٥اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺎ ﻟدﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﺑرات وﻗدرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

)اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ(

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ.
وﻣﻊ ذﻟك ،وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻓﺈن ُﻋﻣﺎن ﺗطﺑق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ وﻓﻌﺎﻝ.

 -٦اﻟﺗﻌﺎون اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ
ﺳوﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر اﻹرﺷﺎدات
 ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻌﺎون ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎم اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ً

واﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر وﺗوﻓﻳر ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣن
اﻟﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت ﻟﺗﻌزﻳز ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات.

 ١-٦اﻟﺗﻌﺎون اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ )اﻟﺗوﺻﻳﺔ
(٣١

 ﻗﻳﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ  /اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺧﺎطر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺗﻘﻳﻳ ًﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼً.
ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺑﻳن وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت
 ﺗﺣﺳﻳن ﺗﻧﺳﻳق اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ّ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﺑﻳن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ  /ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺳوق

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻛﺗب اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺟﻧب ازدواﺟﻳﺔ
اﻟﻌﻣﻝ.

 اﻟﺗوﻗﻳﻊ واﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 ٢-٦اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﻳق ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ
ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة )اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣٥واﻟﺗوﺻﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم  ١٢٦٧واﻟﻘ اررات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ وﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم
.١٣٧٣
 اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

٣٢٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﺑﺗطﺑﻳق اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻳرﻣو واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺳﻠطﺎت ودراﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
واﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ،ﻳﺗﺿﺢ أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗرﻏب ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟدوﻝ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ.

وﻣﻊ ذﻟك ،ﻳﺗﺿﺢ أن ﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻟم ﻳﺗم
اﺧﺗﺑﺎرﻩ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﺑطء .وﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ ،ﻓﺈن ﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ اﻣﺗﻧﺎع

اﻟﺷرﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧب ﻣن إرﺳﺎﻝ أي طﻠﺑﺎت ﻣﺳﺎﻋدة إﻟﻳﻬﺎ .وﻟﻠدﻓﺎع ﻋن
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﻳرى ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗﻌد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺄن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻟدﻳﻬﺎ ﻣﺣدودة ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ

أﻳﺿﺎ أن
ﻋدد طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة .وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ،ﻳﻼﺣظ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم ً
ﺣواﻟﻲ ﺛﻠث ﺳﻛﺎن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن أﺟﺎﻧب وﻫذا أدى ﻟزﻳﺎدة أﻋداد طﻠﺑﺎت
أﻳﺿﺎ أن ﺑﻌض اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ .وﻻﺣظ اﻟﻔرﻳق
ً

ﺟدا
اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ رﺳﻣﻳﺔ ً

٣-٦

اﻟﻣﺳﺎﻋدة

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ

اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ

)اﻟﺗوﺻﻳﺎت  ٣٦إﻟﻰ  ،٣٨واﻟﺗوﺻﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺗوﺻﻳﺔ (٣٢

أو ﺑطرﻳﻘﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ .ﻓو ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺗﻌﻬد ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻠك
اﻟﻣﺳﺎﻋدات ،وﻟﻛن ﻟﻠﺷﻛﻠﻳﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ أﻳﺿﺎً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻛﺗب
اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻳﺗﺎﺑﻊ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت ،وﻟﻛن ﻳﺑدو أﻧﻪ ﻳﺿطﻠﻊ ﺑﻬذا اﻷﻣر
ﻷﻏراض اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ﻓﻘط .وﺗواﺟﻪ ﺳﻠطﺎت أﺧرى اﻟﻣﺷﻛﻼت
ﻧﻔﺳﻬﺎ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ،
ﻳوﺻﻲ ﻓرﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم أن ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﻊ إطﺎر اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ

اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك أﺣد ﻣراﻛز اﻟﺗﻧﺳﻳق
اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﻳﻘدم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺧﺎرج إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺳﻠطﺔ
وﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﺗﻧﺳﻳق داﺧﻝ ُﻋﻣﺎن.

 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،وﻣن اﻟوﺻف اﻟﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ ﻳﺗﺿﺢ أن إطﺎر
اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻻ ﻳﻐطﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﻣﺎ أن ﻟﻪ
ﻗواﻋد ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ .إن اﺧﺗﻼف اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة( وﺟراﺋم ﻏﺳﻝ

اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب )وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب واﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲ ﻓﻳﻳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻳرﻣو( وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ) (TLCواﻟﺟراﺋم
ﻣﺣﻳر
ًا
اﻷﺻﻠﻳﺔ )وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ /ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ( ﻳﻌد
٣٣٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

وﻳؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺛﻐرات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ .وﻳوﺻﻰ أن ﺗﻘدم اﻟﺳﻠطﺎت
ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ
إطﺎر
اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ًا
ً
ﺗﻐطﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻌﺎون ﻟﻛﻝ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻓﻳﻣﺎ

ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن اﺑﺗﻛﺎر أﺳﺎﻟﻳب ﻓﻌﺎﻟﺔ وواﺿﺣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ

طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ودون أي ﺗﺄﺧﻳرات
ﻏﻳر ﺿرورﻳﺔ.

 وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٣٨ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن وﺿﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة وذﻟك
ﻣن أﺟﻝ ﺗﻧﺳﻳق إﺟراءات اﻟﻣﺻﺎدرة ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى واﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ إﻧﺷﺎء
ﺻﻧدوق ﻣﺻﺎدرة اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﻧزوﻋﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
 وﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ،٣٩ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن ﺗﺣﺳﻳن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ
 ٤-٦ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﺟرﻣﻳن )اﻟﺗوﺻﻳﺎت ،٣٩

ﻧظﺎم ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺔ ٣٦

 ،٣٧واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ(

ٍ
ﻣﺗﺳﺎو
واﻟﺗوﺻﻳﺔ  ٣٨ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ٢-٣-٦ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﺑﺷﻛﻝ
ﻣوﺿوع ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن.

 ٥-٦أﺷﻛﺎﻝ أﺧرى ﻟﻠﺗﻌﺎون )اﻟﺗوﺻﻳﺔ  ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺑر ﻟطﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن

 ٤٠واﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ(

ﻧظراﺋﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧب.

 -٧ﻣﺳﺎﺋﻝ أﺧرى

• ﺗﺣﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ )ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ
 ١-٧ﻣوارد ٕواﺣﺻﺎﺋﻳﺎت )اﻟﺗوﺻﻳﺔ ،٣٠
(٣٢

واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة( إﻟﻰ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ
واﻟﺗدرﻳب وذﻟك ﺑﻐرض اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄدوارﻫﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
• ﻻ ﺗﺗوﻓر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌددة وﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ان
ﺗﻛون ﻣﺗوﻓرة ﺑﺳرﻋﺔ.

 ٢-٧ﺗداﺑﻳر أو ﻣﺳﺎﺋﻝ أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

 ﻻ ﻋﻣﻝ ﻣوﺻﻰ ﺑﻪ

٣٣١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎن ﺗﺣﺳﻳن ﻛﺎﻣﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧظﺎم ﻟدﻳﻬﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ﻣن
ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﻳرة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣدﺧﻼت ﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت
 ٣-٧اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم – ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ

واﻻدﻋﺎءات واﻹداﻧﺎت ﻓﻲ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﺿﺑط وﻣﺻﺎدرة
اﻟﻌﺎﺋدات واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻟﺟراﺋم
اﻷﺻﻠﻳﺔ.

٣٣٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻼﺣق

اﻟﻣﻠﺣق  :١ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎرات
اﻟﻣﻠﺣق  :٢ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘت ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺛﺔ اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ – اﻟو ازرات ،واﻟﻬﻳﺋﺎت أو اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
اﻷﺧرى ،وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى

اﻟﻣﻠﺣق  :٣ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻣواد اﻷﺧرى اﻟﻣرﺳﻠﺔ
اﻟﻣﻠﺣق  :٤ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

اﻟﻣﻠﺣق  :٥اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
اﻟﻣﻠﺣق  :٦ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك

اﻟﻣﻠﺣق  :٧ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

اﻟﻣﻠﺣق  :٨ﺗﻌﻣﻳم ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ إي ٢٠٠٩/٦
اﻟﻣﻠﺣق  :٩ﺗﻌﻣﻳم ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ إي ٢٠٠٩/٨

٣٣٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻠﺣق  :١ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎرات

AED

درﻫم إﻣﺎراﺗﻲ

MDSR

ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﻘط ﻹﻳداع وﺗﺳﺟﻳﻝ

AML/CFT

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

MENAFATF

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ

اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
AML/CFT Law

ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

MEQ

اﺳﺗﺑﻳﺎن اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك

ML

ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

MLA

اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ

وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

BCD
BDD

إدارة

اﻹﺷراف

اﻟﻣﺻرﻓﻲ

إدارة اﻟﺗطور اﻟﻣﺻرﻓﻲ

BED

إدارة اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﺻرﻓﻲ

MOCI

و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

BOD

ﻣﺟﻠس اﻹدارة

MOFA

و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ

BSD

إدارة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ

MOI

و ازرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ

CA

اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

MOJ

و ازرة اﻟﻌدﻝ

CAL

ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ

MOU

ﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺎﻫم

CBO

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

MONE

و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ

CCL

ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ

MRM

ﻣدﻳري ﻣوارد اﻟﺳوق

CDD

اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ

MSD

و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

CFA

ﻣﺣﻠﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺗﻣد

MSM

ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

CIA

ﻣراﺟﻊ داﺧﻠﻲ ﻣﻌﺗﻣد

MVT

ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ أو

CITA

ﻣﻬﻧدس ﻣﻌﺗﻣد ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ

NCCT

اﻟﻘﻳﻣﺔ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻝ واﻟﻣﻧﺎطق
ﻏﻳر اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ

CMA

ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

NPCL

CML

ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

NPLs

ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗﻳر

اﻟﻣﺧدرة واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ
ّ
اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛرة

CPA

ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻌﺗﻣد

NPOs

اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ

CPL

ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ

OCO

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ
اﻟﺧﻳرﻳﺔ

)ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ(

٣٣٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

CRL

ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري

ODB

ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

DNFBPs

اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

OEM

وﺳﺎﺋﻝ أﺧرى ﻣﻠزﻣﺔ

ER

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

OHB

ﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

اﻟﻣﺣددة

FIs

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

OMR

﷼ ﻋﻣﺎﻧﻲ

FIU

وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

PC

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ

FLC

ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ

PEPs

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳون

FSRBs

ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ

ROP

ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ

GCC

دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون

PPO

ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم/اﻻدﻋﺎء

IAIS

اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻬﻳﺋﺎت

RTGS

ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻣﻣﺛﻠون ﻟﻠﻣﺧﺎطر

اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ

اﻟﻌﺎم

اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ

اﻵﻧﻳﺔ )اﻟﻣﺑﺎﺷر(:

اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺄﻣﻳن

IOSCO

اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻬﻳﺋﺎت

SMEs

اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
KYC

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

أﻋرف ﻋﻣﻳﻠك/زﺑوﻧك

)STR (s

ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ

TCL

ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب

LEC

ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن

TCSP

ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎدﻳق

TF

ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

LOU

ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﻔﺎﻫم

TF Convention

MCDC

ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﻘط ﻟﻺﻳداع

UNSC

ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم

UNSCR

ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ

اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت

اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﻳﺔ
ﻟﻌﺎم  ١٩٩٩ﻟﻘﻣﻊ ﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب
اﻟﻣﺗﺣدة

واﻟﻣﻘﺎﺻﺔ

ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة

٣٣٥

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻠﺣق  :٢ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘت ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺛﺔ اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ – اﻟو ازرات ،واﻟﻬﻳﺋﺎت أو اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻷﺧرى ،وﻣﻣﺛﻠﻲ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى



ﻣﺻرﻓﻳن ﻣﺣﻠﻳﻳن )(٢

اﻟو ازرات واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ


و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ



ﺑﻧك واﺣد ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺻرﻓﻳﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ



و ازرة اﻟﻌدﻝ



ﺻراف ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻠﻲ )(٢



و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ



ﺷرﻛﺔ ﺻراﻓﺔ/ﺷرﻛﺔ ﺗﺣوﻳﻝ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺎﻝ أﺟﻧﺑﻳﺔ



و ازرة اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ



ﺷرﻛﺔ ﺻراﻓﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷرﻛﺎت ﺻراﻓﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ



ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة ﻣﺣﻠﻳﺔ وﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﻳن ﻣﺣﻠﻳﺔ



و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ



ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷرﻛﺎت

ﺗﺄﻣﻳن أﺟﻧﺑﻳﺔ /ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﻳن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷرﻛﺎت
ﺗﺄﻣﻳن أﺟﻧﺑﻳﺔ


ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﺟﻳر ﻣﺣﻠﻳﺔ /ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﺟﻳر ﺗﻣوﻳﻠﻲ ﻣﺣﻠﻳﺔ



ﺷرﻛﺔ وﺳﺎطﺔ ﺗﺄﻣﻳن ﻣﺣﻠﻳﺔ



ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﺟﻳر ﻣﺣﻠﻳﺔ /ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﺟﻳر ﺗﻣوﻳﻠﻲ ﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷرﻛﺎت ﺗﺄﺟﻳر أﺟﻧﺑﻳﺔ



ﺷرﻛﺗﻲ وﺳﺎطﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ

اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣددة

ﻫﻳﺋﺎت ﺣﻛوﻣﻳﺔ أﺧرى

وﻛﻳﻝ ﻋﻘﺎري



اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ





ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ



ﻣﻛﺗب ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ



ﻣﻛﺗب اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم



ﺗﺎﺟر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻧﻳﺔ



وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ



ﺷرﻛﺔ ﻣﺣﺎﻣﺎة



ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ



ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك )ﺟزء ﻣن ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ(

ﻫﻳﺋﺎت ﺗﻧﺳﻳق ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ



اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ

اﻹرﻫﺎب


اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

ﻛﻳﺎﻧﺎت ﺷﺑﻪ ﺣﻛوﻣﻳﺔ


اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ



ﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

٣٣٦

ﻣﻧظﻣﺔ ﻏﻳر ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ واﺣدة ﻣﺣﻠﻳﺔ )(١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

٣٣٧

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻠﺣق  :٣ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻣواد اﻷﺧرى اﻟﻣرﺳﻠﺔ

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ واﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ
.١

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠١٠/٧٩ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

.٢

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٨/١٢٦ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹﺗﺟﺎر

.٤

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٨/٨ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب

.٣

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٨/٦٩ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ

.٥
.٦

ﻳﻘر دﺧوﻝ أو اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺳﻠطﻧﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ
اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٥/٣٧اﻟذي ّ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﺑروﺗوﻛوﻻت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٤/٩٠ﺣوﻝ ﻧﻘﻝ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ.

.٧

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٤/٧٢ﻹﺻدار اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.

.٨

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٣/١٢٣ﻹﺻدار اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻧﺔ اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ.

.٩

اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٢/٣٤ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.

 .١٠اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠١/١١٤ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث.
 .١١اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٠/١١٤ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك.

 .١٢اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٠/١٠٩ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ واﻟﻘرار اﻟوزاري.
 .١٣اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٠/٦٥ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻷوﻗﺎف.

 .١٤اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٠/١٤ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ.
 .١٥اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٠/٤ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣطﻠوﺑﻳن.

 .١٦اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩٩/٩٧اﻟذي ﻳﺻدر ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ.

 .١٧اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩٩/١٧ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗﻳر اﻟﻣﺧدرة واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ
 .١٨اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩٩/٩٢ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.

 .١٩اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩٩/٩٠ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.
 .٢٠اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩٨/٨٠ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ.
 .٢١اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩٦/٦ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ

 .٢٢اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩٦/١٠١ﻹﺻدار اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن.
 .٢٣اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩٦/١٠٨ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن.

 .٢٤اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩٤/١٠٢ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺛﻣﺎر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺟﻧﺑﻲ.
ﻳﻘر دﺧوﻝ أو اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺳﻠطﻧﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺗﺟﺎر
 .٢٥اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩١/٢٩اﻟذي ّ
اﻟﻣﺧدرة واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ.
ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﻗﻳر
ّ

 .٢٦اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩٠/٥٥ﻹﺻدار اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻋﻣﺎن.

 .٢٧اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩٠/٣٦ﻹﺻدار اﻟﻘﺎﻧون ﺣوﻝ اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر.
 .٢٨اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٩٠/٣٥ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺷرطﺔ.

٣٣٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 .٢٩اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٨٦/٧٨ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم ﻣﻬﻧﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
 .٣٠اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٨٦/٧٧ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗدﻗﻳق.

 .٣١اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٨٢/٣٩ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻔﺎدي ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ.
 .٣٢اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٨٠/٥ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻷراﺿﻲ.

 .٣٣اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٧٩/١٢ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن.
 .٣٤اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٧٩/٧ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن.
 .٣٥اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ١٩٧٤/٤ﻹﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ.

 .٣٦ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن.

 .٣٧ﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 .٣٨ﺗﻧظﻳم اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻟرﺟﺎﻝ ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ.
 .٣٩ﻗﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ  -اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ

 .٤٠ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﻣوﺣد

اﻟﺗﻌﺎﻣﻳم )اﻟﻣﻧﺎﺷﻳر( واﻟﻘ اررات اﻟوزارﻳﺔ

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

.١
.٢

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻳم

ﺗﻌﺎﻣﻳم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘ اررات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص واﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ.

.٣

اﻟﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم٢٠٠٢/٩٣٦/

.٤

ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم٢٠٠٢/٩٤٠/

.٦

ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ دي دي/أي أم أﻝ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ/أم إي٥٩٨٤/٢٠٠٤/ /

.٨

ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم/أر إي ﺟﻲ٩٦/٤٠/

.٩

ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم٩٢١/

.٥
.٧

ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم٢٠٠٤/٣٥٣٢/
ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم٦١٠/

 .١٠ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ دي دي /ﺳﻲ ﺑﻲ أس/أم إي/أن ﺑﻲ أف ﺳﻲ٤٩٣٥/٢٠٠٣/
 .١١ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم٨٨٠/
 .١٢ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم٩٥٥/
 .١٣ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم٩٢٣/

 .١٤ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ٥٥٤٥/٢٠٠٩/
 .١٥ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ دي دي/أم أﻝ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ/أم إي/أن ﺑﻲ أف أي أس١٤٢٤/٢٠٠٥/
 .١٦ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ دي دي/أم أﻝ أس/أم إي/أن ﺑﻲ أف أي أس١٤٨٠/٢٠٠٧/
 .١٧ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم٩١٩/
 .١٨ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم٦٥٢/
 .١٩ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم/أر إي ﺟﻲ١١٩٧/٤٢/
٣٣٩

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 .٢٠ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم٩٧/١١/٤٣/
 .٢١ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أي ودي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ٣٧٢٦/٢٠٠٠/

 .٢٢ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ/أن ﺑﻲ أف أي أس٤٩٣٥/٢٠٠٣/
 .٢٣ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ/ﺳﻲ ﺑﻲ/أن ﺑﻲ أف أي أس٩١٧/٢٠٠٣/
 .٢٤اﻟﺗﻌﺎﻣﻳم رﻗم ٨٨٠ ،٨٥٠ ،٦١٠

 .٢٥ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ دي دي/أم أﻝ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ/أن ﺑﻲ أف أي أس١٤٢٤/٢٠٠٥/
 .٢٦ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ/أم إي/أن ﺑﻲ أف ﺳﻲ٧٤٤٩/٢٠٠٩/
 .٢٧ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ دي دي/ﻛﻳو أم ﺟﻲ إي/ﻋﺎم٧٤٤٤/٢٠١٠/
 .٢٨ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :ﺑﻲ أم(٢٠١٠/٩/٧) ١٠٧٣/

 .٢٩ﺗﻌﻣﻳم :ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ ٧١٥٠/٢٠١٠/ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﺳم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺧﻳرﻳﺔ
 .٣٠اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم )(٩٠/١٠١

 .٣١ﺗﻌﻣﻳم ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ ٥٥٤٥/٢٠٠٩/إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك
 .٣٢ﺗﻌﻣﻳم :ﺑﻲ أي و دي دي//ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ٣٧٢٦/٢٠٠٠/

 .٣٣ﺗﻌﻣﻳم :ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/ﺳﻲ ﺑﻲ/أم إي/أن ﺑﻲ أف ﺳﻲ٢١٧٠/٢٠٠٢/
 .٣٤ﺗﻌﻣﻳم :ﺑﻲ دي دي//ﻛﻳو أم ﺟﻲ أي/ﻋﺎم٧٣٩٣/٢٠١٠/

 .٣٥ﺗﻌﻣﻳم :ﺑﻲ دي دي/ﺳﻲ ﺑﻲ أس/أو أي ﺑﻲ٨٨٢٤/٢٠١٠ /

ﻫﻳﺋﺎت ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

.١

ﺗﻌﻣﻳم إي :٢٠١٠/١٣/ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ

.٢

ﺗﻌﻣﻳم إي ٢٠٠٩/٦

.٤

ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :إي ٢٠٠٩/٨

.٥

ﺗﻌﻣﻳم رﻗم٢٠٠٥/٢ :

.٧

اﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

.٩

ﻗﺎﻧون اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن

.٣

.٦
.٨

ﺗﻌﻣﻳم إي ٢٠٠٩/٨

ﻗرار رﻗم  ٢٠٠٩/١اﻟذي ﻳﺻدر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

ﺗﻌﻣﻳم رﻗم٢٠٠٠/١٨ :

 .١٠ﺗﻌﻣﻳم رﻗم ٢٠٠٠/١٨

 .١١ﺗﻌﻣﻳم رﻗم :٢٠٠٥/٧/١ :ﻗﺎﻧون اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن
 .١٢ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ :إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ

 .١٣ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ )رﻗم  :(٤٨٤١/٢٠٠٩/ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻬوﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء

 .١٤اﻟﻘرار اﻟوزاري ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ رﻗم  ٨٠/٥ﻹﺻدار اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻟﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻧون ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن

٣٤٠

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧرى
.١

اﻟﻘرار رﻗم  ٢٠٠٨/١٩ﻟﺗﺄﺳﻳس وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

.٢

ﻗرار رﻗم :أم أي/أم ﺑﻲ ٢٠٠٨/٩٢/ﻟﻧﻘﻝ وﺗﺣوﻳﻝ ﻣﺳؤوﻝ

.٣

ﻗرار رﻗم (٢٠٠٩/١٥٥) :ﻟﺗﻔوﻳض أﻓراد ﻣن اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم

.٤

ﻗرار و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ رﻗم  ٢٠٠٨/٨٢ﺑﺷﺄن ﻗﻳود اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻛﺎﺗب

واﻟﺷرﻛﺎت.
.٥

اﻟﻘرار اﻹداري رﻗم  ٢٠٠٧/٣١ﻟﺗﻧظﻳم ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗرﺧﻳص أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن.

.٧

اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم  ٢٠١٠/٥٣اﻟذي ﻳﺻدر ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات ﻟﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﺔ.

.٦

اﻟﻘرار اﻹداري رﻗم إي ٢٠٠٧/٦/ﻹﺻدار ﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﺗداوﻝ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

.٨

اﻟﻘرار اﻟوزاري ) (٩٧/٥٣ﻟﺗﺄﺳﻳس ﻗﺳم ﺷؤون اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن

.٩

اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ رﻗم .٢٠٠٩/٧

 .١٠و ازرة اﻟﻌدﻝ :ﺗﻌﻣﻳم إداري رﻗم ٢٠٠٥/٤
 .١١و ازرة اﻟﻌدﻝ :ﺗﻌﻣﻳم إداري رﻗم ٢٠٠٥/٤
 .١٢ﻗرار إداري رﻗم .٢٠١٠/٣٠

 .١٣ﻗرار رﻗم  :٢٠٠٩/١٥٥ﺗﻔوﻳض أﻋﺿﺎء اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.
اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ:
.١

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ.

.٣

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ :اﻹﺟراءات اﻟداﺧﻠﻳﺔ.

.٥

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ :اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك.

.٧

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ :اﻟﻐ ارﻣﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك/ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ.

.٨

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ :ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻳم/اﻹرﺷﺎدات.

.٢
.٤
.٦

.٩

ﺑﻼغ اﻟﺣذؤ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ.

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ :اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ
ﺗﻔﺗﻳش اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  ---ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ.

اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ
.١

ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ – ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

.٣

ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ  -اﻟﺳوق اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ

.٥

ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ  -ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻳداﻧﻲ

.٧

ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ  -ﻋدد اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ

.٢
.٤
.٦

ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ  -ﻧﻣوذج طﻠب ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻗق ﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ  -ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻔﺗﻳش

ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ -ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ

٣٤١

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٨

ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ  -اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ

.٩

ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ  -ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب وورش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

 .١٠ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ  -اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
.١

وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ – ﻋﻘد طﻠب ﺗﺻﻣﻳم وﺻﻳﺎﻧﺔ ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ

.٢

إﺧطﺎر ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺟﻣﺎرك إﻟﻰ وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

.٤

.٤ﺻﻼﺣﻳﺎت وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻطﻼع ﻋﻠﻳﻬﺎ

.٦

ﻧﺷﺎطﺎت وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

.٣
.٥

ﻣﻳزاﻧﻳﺔ وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )(٢٠١٠ -٢٠٠٨

ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻣوظﻔﻲ وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

.٧

ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ

.٨

وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ – ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﺣوﻝ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻣﻊ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

.٩

ﺗﺻﻣﻳم ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻧﻣوذج ﺗﻘرﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

 .١٠ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳب وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

 .١١وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :طﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 .١٢طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺷﺑﻬﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ
 .١٣ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ )(٢٠١٠/٣/٧
 .١٤ﺗﻘرﻳر رﻗم /١١أم٢٠٠٩/

 .١٥اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

 .١٦ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ/وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ ﻋن اﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود
ﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
.١

اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﻳﺎ ﺣوﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻣﺧدرات.

.٣

ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ اﻟﻬﻧد ﺣوﻝ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ

.٥

ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﺑﻳن ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ وﺳﻠطﺎت ﺗﻧظﻣﻳﺔ أﺧرى ﻓﻲ دوﻝ أﺧرى.

.٢
.٤

.٦

ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ إﻳران ﺣوﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗﻳر اﻟﻣﺧدرة

ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﺑﻳن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ
ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﺑﻳن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣوﻝ ﺗﻧظﻳم ﻣﺳﺎﺋﻝ ذات ﻣﺧﺎوف ﻣﺷﺗرﻛﺔ.

اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻹﺣﺻﺎءات

.١ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ

.٢

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺣﺎﻻت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

.٤

ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

.٣

ﺣﺎﻻت ﺗﺟﻣﻳد اﻻﻣواﻝ واﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺿﺑوطﺔ

٣٤٢

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

.٥

اﻹﺣﺻﺎءات واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟطﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎون

.٦

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن.

.٧
.٨

.٩

ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ٢٠٠٩/٤٠٢

إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﻣدﻳرﻳﺎت اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم

إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺣوﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ

 .١٠إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺣوﻝ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﺑﻳن ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ودوﻝ أﺧرى ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﻧﺗرﺑوﻝ )(٢٠٠٩-٢٠٠٦
 .١١ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ ﻣﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم

 .١٢وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ – ﺣﺎﻻت ﺗﻣت إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 .١٣وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ – ﻣﻌﺎﻣﻼت/اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ

 .١٤ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب واﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻣن وﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 .١٥اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

 .١٦اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ وﺳﻌر اﻟﺑﻳﻊ
 .١٧اﻹداﻧﺎت ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )ﻗﺿﻳﺔ رﻗم (٢٠٠٩/٤٠٢
 .١٨ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

 .١٩ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻗﺿﻳﺔ رﻗم /١٦ﻛﻳو٢٠٠٨/
اﻟﻣواد اﻷﺧرى
.١

اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ وﺑﻧود ﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ

.٣

ﻋﻳﻧﺎت ﻋن إﺟراءات اﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺑرﻗﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ّ

.٥

ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ووﺣدة اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

.٦

دورات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﺷﺎرﻛت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ووﺣدة اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

.٨

ﻗﺎﻧون اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

.٢
.٤

.٧
.٩

اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻋﻳﻧﺎت ﻋن ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟدورﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرّﺧﺻﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳر وﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ.
ّ

ﻧدوات وورش ﻋﻣﻝ أﺟرﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.

ﺧطﺔ ﺗدرﻳب اﻟﺟﻣﺎرك

 .١٠ﻗﺎﻧون اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن

 .١١إﺟراءات ﺗﺄﺳﻳس ﺷرﻛﺔ وﺳﺎطﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 .١٢اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟدﻋم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﺗﻠﻘﺗﻪ ﻋﻣﺎن
 .١٣ﻣﺻﺎدرة ﻧص ﺣﻛم

 .١٤ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ – ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ
 .١٥دﻟﻳﻝ اﻟﺷرطﺔ واﻹﺟراءات

 .١٦دﻟﻳﻝ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ

 .١٧ﺧطﺔ اﻟﺗدرﻳب اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١١
 .١٨ﺷﻬﺎدة اﻟﺣﻛم
٣٤٣

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

 .١٩اﻟﺣﻛم رﻗم  ٢٠٩/١٥٢١ﺑﺷﺄن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ )ﻗﺿﻳﺔ رﻗم (٢٠٠٩/٤٠٢
 .٢٠اﻟﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ

 .٢١اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك
 .٢٢اﻟﻣﺎدة  ١٩ﻣن ﻣﺳودة اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
 .٢٣اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻳﻝ

 .٢٤ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ
 .٢٥اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ

ﻳﻘرﻩ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم )(٢٠٠٧/٦٠
 .٢٦ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟﻼت واﻷرﺷﻳف اﻟذي ّ
 .٢٧ﺷﻛﻝ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﺗﻣﻼؤﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺑدء إﺟراءات اﻟﺗﻔﺗﻳش واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب.

 .٢٨اﻟدورات وورش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺿﻳﻔﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺿرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 .٢٩ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺻوﻝ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن :اﻟﻘرار رﻗم إي٢٠٠٧/١١
 .٣٠اﻟﻘﺳم  ،٩واﺟﺑﺎت اﻟﻣوظﻔﻳن

 .٣١اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓرﺿﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣوﺟب ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟرﻗﺎﺑﺗﻬﺎ.

 .٣٢اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺷﻬري ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ ،واﻟذي ﺗﺿﻣن ﺑﻌض ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺻﺎدرة ﺿد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ
 .٣٣ﻣوﻗﻊ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ

 .٣٤ﻧدوة ﺗﻌرﻳﻔﻳﺔ ﺣوﻝ دور اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
 .٣٥ﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع  ٢٠١٠/٣/١٣و ٢٠١٠/٤/١٤

 .٣٦ﻣﺣﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺷﺗرك ﺣوﻝ ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻌدﻳﻝ ﺑﻌض اﻟﺿواﺑط واﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ
 .٣٧ﻧﻣوذج ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
 .٣٨ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧدوات

 .٣٩ﻧدوة ﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﺣوﻝ ﻗﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب

 .٤٠ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻬﻣﻳن اﻟذﻳن ﺗم ﺗﺳﻠﻳﻣﻬم ﻣن دوﻝ أﺧرى إﻟﻰ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﺑﻳن ٢٠١٠-٢٠٠٨
 .٤١اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ ) ٣٠ﻣﺎرس (٢٠١٠

 .٤٢ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﻧﺔ وﺗﺷﻣﻝ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎرك
 .٤٣اﻟﺗوﺻﻳﺔ  – ٣٨اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم
 .٤٤ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﻳن :ﻣواد اﻟﻌرض اﻟﺧﺎص ب"اﻋرف ﻋﻣﻳﻠك"
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مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2010/79
ب�إ�صدار قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلزاء العمانى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 74/7
وعلى قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 99/17
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  99/55بالت�صديق على االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب ،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 99/90
وعلى قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 99/92
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 99/97
وعلى قانون ت�سليم املجرمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2000/4
وعلى القانون امل�صرفى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2000/114
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  2002/22بالت�صديق على معاهدة منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى
ملكافحة الإرهاب الدوىل ،
وعلى قانون غ�سل الأموال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2002/34
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون غ�سل الأموال ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2004/72
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وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  2005/105بت�صديق �سلطنة عمان على اتفاقية دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ملكافحة الإرهاب ،
وعلى قانون مكافحة الإرهاب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2007/8
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى  :يعمل ب�أحكام قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املرفق .
املــادة الثانيــــة  :ي�صدر وزيـر االقت�ص ــاد الوطن ــى الالئح ـ ــة التنفيذيـ ــة للقانـ ــون املرفــق
والقرارات التنفيذية الأخرى  ،و�إىل �أن ت�صدر هذه الالئحة ي�ستمر العمل
بالالئحة التنفيذية لقانون غ�سل الأموال امل�شار �إليها فيما ال يتعار�ض
مع �أحكام القانون املرفق .
املــادة الثالـثــــة  :يلغ ــى املر�س ــوم ال�سلطان ــى رقـ ــم  2002/34امل�ش ــار �إليــه  ،كمـ ــا يلغـى كــل
ما يخالف القانون املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة  :ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  15 :من رجـــب �سنة 1431هـ
املـوافــــق  28 :من يونيـــو �سنة 2010م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
الف�صل الأول
التعريفــــــــات
املــادة (  : ) 1فى تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى
املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  :وزير االقت�صاد الوطنى .
اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  :اللجنـ ــة الوطني ــة ملكافحـة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب .
الوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  :وحـ ـ ــدة التحريـ ــات املاليـ ــة ب�شرط ــة عمــان
ال�سلطانية .
جهات الرقابة املخت�صة  :وزارة الع ــدل  ،وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة ،
وزارة الإ�سكان  ،وزارة التنمية االجتماعية ،
البن ــك املرك ــزى العمان ــى  ،الهيئ ــة العام ــة
ل�سوق املال .
الالئحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  :الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب .
الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال  :العمل ـ ـ ـ ــة الوطني ـ ــة والعم ـ ـ ـ ـ ــالت الأجنبيـ ـ ــة
والأوراق املاليـ ـ ـ ـ ــة والتجاري ـ ـ ـ ــة وك ـ ـ ـ ــل ذى
قيمة مالي ـ ــة من عق ـ ــار �أو منق ـ ــول مـ ــادى
�أو معنوى وجميع احلقوق املتعلقة ب�أى
منها وال�صكوك واملحررات املثبتة لكل ما
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تقدم �أيا كان �شكلها مبا فيها االلكرتونية
والرقمية .
جرمية غ�ســـل الأمــوال  :كل فعل من الأفعال املن�صو�ص عليها فى
املادة ( )2من هذا القانون .
الإرهاب  ،اجلرمية الإرهابية ،
تنظيــــــــــــــم �إرهابــــــــى  :لكل منها ذات املعنى املن�صو�ص عليه فى املادة
( )1من قانون مكافحة الإرهاب ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطانى رقم (. )2007 / 8
جرمية متـويل الإرهـاب  :كل فعل من الأفعال املن�صو�ص عليها فى
املادة ( )3من هذا القانون .
ال�شخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ص  :ال�شخ�ص الطبيعى �أو املعنوى.
امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال
واملهـــــن غيـــر املالــيـــة  :ك ــل �شخ ــ�ص يرخ ــ�ص له مبزاولة �أعمال
م�صرفية �أو مالية �أو جتارية  ،كامل�صارف
وم�ؤ�س�سات و�شركات ال�صرافة و�شركات
و�صناديق اال�ستثمار واال�ستئمان و�شركات
التمويل و�شرك ــات الت�أميـ ــن  ،وال�شركـ ــات
واملهنيون الذين يقومون بخدمات مالية ،
و�سما�سـ ـ ـ ـ ــرة الأ�سه ـ ـ ــم والأوراق املاليـ ـ ـ ـ ـ ــة ،
و�سما�سـ ــرة العقـ ـ ـ ــارات  ،وجت ـ ـ ـ ــار الذهـ ـ ـ ــب
واملعــادن النفي�سـ ــة والأحجـ ــار الكرمي ـ ـ ــة .
وكذلك الكتاب بالعدل ومكاتب املحامني
واملحا�سبني حال تنفيذهم لعمليات حل�ساب
عمالئهم فى جمال �شراء وبيع العقارات
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و�إدارة الأموال �أو الأوراق املاليـ ــة الأخ ــرى
�أو �أى �أ�صول �أخرى مملوكة لعمالئهم ،
و�إدارة احل�سابات امل�صرفيـ ــة �أو ح�سابــات
الودائع �أو ح�سابات الأوراق املاليـ ــة  ،وتنظيم
امل�ساهمـ ـ ــة �أو ت�شغيل �أو �إدارة ال�شخ�صيات
املعنوية �أو الرتتيبات القانونية اخلا�صة
ب�إن�شـ ـ ـ ــاء هـذه ال�شركـات  ،وبيــع و�ش ـ ـ ـ ــراء
امل�ؤ�س�سات التجارية �أو املالية  .واملن�ش�آت
واملهن الأخرى التى ي�صدر بتحديدها قرار
من الوزير بناء على تو�صية من اللجنة .

اجلمعيــــــــات والهيئـــــــات
غيــر الهادفــــــة للربــــــح  :كل جماع ـ ــة ذات تنظي ـ ـ ــم تت�أل ـ ــف من عدة
�أ�شخا�ص لغر�ض جمع �أو �صرف �أموال
لأغرا�ض خريي ـ ـ ــة �أو دينيـ ـ ــة �أو ثقافي ــة
�أو اجتماعية �أو تعليمية �أو �أى غر�ض �آخر
غري احل�صول على ربح مادى .
الأ�شخـــــا�ص املعر�ضـــــــون
للمخاطر بحكم منا�صبهم  :الأ�شخا�ص الذين ي�شغلون �أو �شغلوا وظيفة
عامة عليا فى دولة �أجنبية كر�ؤ�ساء الدول
�أو احلكومـ ــات �أو ال�سيا�سيي ـ ــن البارزي ــن
�أو امل�س�ؤولني الق�ضائيني �أو الع�سكريي ــن
�أو ذوى املنا�صب احلكومية رفيعة امل�ستوى
�أو ال�شخ�صيات البارزة فى حزب �سيا�سى
وي�شمــل ذلك املقربيـ ـ ــن منه ـ ـ ــم و�أفـ ـ ــراد
عائالتهم حتى الدرجة الثالثة .
اجلرميـــــــة الأ�صليــــــــــة  :ك ـ ـ ــل فع ـ ـ ــل ي�شكـ ـ ــل خمالفـة للقانـ ـ ـ ــون فى
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ال�سلطنة ميكن مرتكبه من احل�صول على
عائدات جرمية .
عائــــــــدات اجلرميــــــــــة  :الأموال املتح�صل عليها من جرمية ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
الو�ســائـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  :الأدوات والو�سائط �أيا كان نوعها التى
ت�ستخدم �أو يراد ا�ستخدامها ب�أى �شكل فى
ارتكاب جرمية غ�سل الأموال �أو جرمية
متويل الإرهاب .
املعاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ك ــل �شـ ــراء �أو بي ـ ـ ــع �أو ق ـ ـ ــر�ض �أو متديـ ـ ـ ــد
لالئتمان �أو رهن �أو هبة �أو حتويل �أو نقل
�أو ت�سليم �أو �إيداع �أو �سحب �أو حتويل من
ح�ســاب �إىل ح�س ـ ــاب �أو ا�ستبـ ـ ــدال للعملـ ــة
�أو �شراء �أو بيع للأ�سهم وال�سندات و�شهادات
الإيداع �أو �إيجار اخلزائن وكل ت�صرف �آخر
فى الأموال .
�سجـــــــــــل املعامــــــــــالت  :ال�سجل الذى تقيد فيه بيانات الوثائق
والأوراق املتعلقة بهوية الأ�شخا�ص ذوى
ال�صلة باملعاملة  ،وعناوينهم وتفا�صيل �أى
ح�ساب ا�ستخدم فيها وقيمتها الإجمالية .
التجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  :احلظر امل�ؤقت على نقل الأموال �أو حتويلها
�أو ا�ستبدالها �أو الت�صرف فيها مبوجب �أمر
�صادر من �سلطة ق�ضائية خمت�صة .
امل�ستفــيــــد احلقــيــقــــى  :ال�شخ�ص الذى ميتلك �أو ي�سيطر بالكامل
على الأموال �أو الذى تتم املعامالت نيابة
عنه  ،ويت�ضمن �أي�ضا الأ�شخـ ــا�ص الذي ــن
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ميار�سون �سيطرة فعالة كاملة على �شخ�ص
معنوى .
العميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  :ال�شخ ــ�ص الذى تربطـ ــه عالق ــة م�ستمرة
مع امل�ؤ�س�سة املالية �أو الأعمال واملهن غري
املالية �أو اجلمعيات والهيئات غري الهادفة
للربح .
امل�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة  :التجريد واحلرمان الدائم من الأموال
العائـ ــدة مـن جرميت ـ ـ ــى غ�س ــل الأمـ ـ ــوال
�أو متويل الإرهاب �أو الو�سيلة امل�ستخدمة
فى �أى منهما وذلك مبوجب حكم نهائى
�صادر من حمكمة خمت�صة .
الأدوات املاليــــة القابلــــة
للتــــــــــــداول حلاملهـــــــــا  :الأدوات النقدي ـ ــة كال�شيك ـ ـ ــات وال�سنـ ـ ــدات
الإذنية و�أوامر الدفع حلاملها �أو املظهرة
لـ ـ ــه ب ـ ــدون قي ـ ـ ـ ـ ــد � ،أو ال�ص ــادرة مل�ستفيـ ـ ــد
�صــورى �أو فى �شكل ميكن من انتقال احلق
فيها عند الت�سليم  ،و�أوامر الدفع املوقعة
والأ�سهم حلاملها .
الف�صل الثانى
جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
املــادة (  : ) 2يعد مرتكبا جلرمية غ�سل الأموال كل �شخ�ص يقوم عم ــدا ب�أحــد الأفعــال
الآتية :
 - 1ا�ستبدال �أو حتويل الأموال �أو نقلها �أو �إجـراء معاملة بعائدات اجلرمية
مع �أنه يعلم ب�أنها متح�صلة بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من
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جرمية �أو من فعل �أو �أفعال ت�شكل ا�شرتاكا فى جرمية  ،وذلك بهدف
متويه �أو �إخفاء طبيعة وم�صدر تلك العائدات �أو م�ساعدة �أى �شخـ�ص
�أو �أ�شخا�ص م�شرتكني فى جرمية �أو عرقلة التو�صل �إىل �شخ�ص ارتكب
اجلرمية املتح�صل منها الأموال �أو م�ساعدة �شخ�ص فى التهرب من
العقوبة القانونية املقررة لأفعاله .
 - 2متويه �أو �إخفاء طبيعة وم�صدر ومكان وحركة وملكية عائدات اجلرمية
واحلقوق املتعلقة بها واملرتتبة عليها  ،مع �أنه يعلم ب�أنها متح�صلة
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من جرمية �أو من فعـل �أو �أفعال
ت�شكل ا�شرتاكا فى جرمية .
 - 3اكت�ساب �أو متلك �أو ا�ستالم �أو �إدارة �أو ا�ستثمار �أو �ضمان �أو ا�ستخدام
عائدات اجلرمية �أو حيازتها �أو االحتفاظ بها مع �أنه يعلم ب�أنها
متح�صلة بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شــرة من جرمي ــة �أو من فعـ ــل
�أو �أفعال ت�شكل ا�شرتاكا فى جرمية .
املــادة (  : ) 3يعد مرتكبا جلرمية متويل الإرهــاب كــل �شخــ�ص يجم ــع �أو يقــدم �أم ــواال
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر وب�أية و�سيلة كانت مع علمه ب�أنها �ست�ستخدم
كليا �أو جزئيا فى متويل :
 - 1الإرهاب �أو اجلرمية الإرهابية �أو تنظيم �إرهابى .
 -2ارتكاب فعل ي�شكل جرمية وفقا لالتفاقيات �أو املعاهدات ذات ال�صلة
مبكافحة الإرهاب والتى تكون ال�سلطنة طرفا فيها �سواء وقعت هذه
اجلرمية داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
وال يعد من اجلرائم امل�شمولة فى هذه املادة حاالت الكفاح مبختلف
الو�سائل �ضد االحتالل الأجنبى والعدوان من �أجل التحرر وتقرير امل�صري
وفقا ملبادئ القانون الدوىل .
املــادة (  : ) 4يعد مرتكبا جلرمية مرتبطة بجرميتى غ�سل الأموال ومتوي ــل الإرهــاب
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كل من توفرت لديه من واقع مهنتــه �أو ن�شاط ــه �أو وظيفتـ ــه �أو �أعمال ــه
�أو ب�أى طريق �آخر معلومات �أو �شبهات تتعلق بـ :
� - 1إحدى جرائــم غ�س ــل الأم ــوال �أو متوي ــل الإره ــاب ومل يبل ــغ اجله ــات
املخت�صة بها .
 - 2اتخاذ �إجــراء من �إج ــراءات التح ــرى �أو التحقي ــق فى �إحدى جرائم
غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب وقام ب�إف�شائها مبا من �ش�أنه الإ�ضرار
مب�صلحة التحرى �أو التحقيق .
املــادة (  : ) 5يعترب فاعال �أ�صليا كل �شخ ــ�ص �ش ــرع �أو ا�شت ــرك بالتحريــ�ض �أو امل�ساع ــدة
�أو االتفاق على ارتكاب جرمية غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب  ،وتكون
امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري
الهادفة للربح م�س�ؤولة عن تلك اجلرمية �إذا ارتكبت با�سمها �أو حل�سابها .
الف�صل الثالث
وحدة التحريات املالية
املــادة (  : ) 6تن�ش�أ ب�شرطــة عم ــان ال�سلطانيــة وحدة م�ستقلــة ت�سمــى وحــدة التحري ــات
المالية وتخ�ضع لإ�شراف م�ساعد المفت�ش العام لل�شرطة والجمارك ،
وي�صدر المفت�ش العام لل�شرطة والجمارك قرارا بت�سمية مديرها ونظام
عملها ونظامها المالى والإدارى  ،ويلحق بها عدد كاف من ال�ضباط
والموظفين  ،وتوفر وزارة المالية االعتمادات المالية الالزمة لمبا�شرة
اخت�صا�صاتها .
املــادة (  : ) 7تخت ـ ـ ــ�ص الوحـ ـ ــدة بتلقـ ـ ـ ــى البالغ ــات واملعلومـ ــات م ــن امل�ؤ�س�سـ ــات املالي ــة
والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح
وغريها من اجلهات املخت�صة عن املعامالت التى ي�شتبه فى �أنها تتعلق
بعائدات جرمية �أو ي�شتبه فى �صلتها �أو ارتباطها بالإرهاب �أو بجرمية
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�إرهابية �أو بتنظيم �إرهابى �أو �أنها تت�ضمن غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب
وحماولة �إجراء تلك املعامالت .
وعلى الوحدة �إن�شاء قاعدة بيانات ملا يتوفر لديها من بالغات ومعلومات ،
و�أن ت�ضع الو�سائل الكفيلة ب�إتاحتها لل�سلطات الق�ضائية  ،وكذلك تبادل
املعلومات والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة فى ال�سلطنة  ،وغريها من
اجلهات فى الدول الأجنبية واملنظمات الدولية طبقا لأحكام االتفاقيات
الدولية �أو الثنائية التى تكون ال�سلطنة طرفا فيها � ،أو تطبيقا ملبد�أ
املعاملة باملثل  ،على �أن ت�ستعمل املعلومات لأغرا�ض مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب .
وتقوم الوحدة ب�إعداد تقرير �سنوى عن �أن�شطتها فى جمال مكافحة
جرميتى غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يت�ضمن كافة ما قامت به من
�أعمال ب�ش�أن البالغات الواردة �إليها  ،ومقرتحاتها فى �ش�أن تفعيل نظم
املكافحة  ،يعر�ضه الوزير على جمل�س الوزراء بناء على تو�صية اللجنة .
املــادة (  : ) 8تق ـ ـ ــوم الوحــدة ب�أعم ــال التحلي ــل والتح ــرى مل ـ ــا يـ ـ ـ ــرد �إليهــا من بالغات
ومعلومات فى �ش�أن املعامالت املن�صو�ص عليها فى املادة ال�سابقة  ،ولها
فى �سبيل ذلك �أن تطلب �أية معلومات �أو بيانات �أو م�ستندات من
امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري
الهادفة للربح واجلهات املخت�صة .
وتقوم الوحدة ب�إبالغ االدعاء العام مبا ي�سفر عنه التحليل والتحرى عند
قيام دالئل على ارتكاب �أى من جرميتى غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب ،
�أو �أية جرمية �أخرى .
وللوحدة �أن تطلب من االدعاء العام اتخاذ الإجراءات التحفظية فى �ش�أن
اجلرائم املن�صو�ص عليها فى هذا القانون وذلك وفقا للأحكام املقررة فى
قانون الإجراءات اجلزائية .
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املــادة (  : ) 9للوح ــدة فى حالة اال�شتب ــاه ب�أية جرمية من�صو�ص عليها فى هذا القانون
الأمر بوقف تنفيذ املعاملة ملدة ال تزيد على ( )48ثمان و�أربعني �ساعة ،
ويجوز لالدعاء العام بناء على طلب من الوحدة الأمر بتمديدها ملدة ال
تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام �إذا تك�شفت �أدلة ترجح �أن املعاملة ي�شتبه
مبخالفتها لأحكام هذا القانون .
املــادة ( : )10على الوح ـ ــدة تزويـ ـ ــد امل�ؤ�س�س ـ ــات املالي ــة والأعم ــال واملهـ ـ ــن غي ــر املاليـ ـ ــة
واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح وجهات الرقابة املخت�صة بنتائج
التحلي ـ ــل والتحـ ـ ــرى فـى البالغ ـ ـ ــات الت ــى تلقتهـ ـ ــا الوح ــدة وذلك وفق ــا
لل�ضوابط والإجراءات التى حتددها الالئحة .
املــادة ( : )11عـلى الوحــدة فى �سبيــل ممار�س ــة عمله ــا �إ�ص ــدار التعليمـ ــات والإر�ش ــادات
ال�ضرورية للم�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات
والهيئات غري الهادفة للربح فى جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب .
الف�صل الرابع
التزامات امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية
واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح
وجهات الرقابة املخت�صة
املــادة ( : )12تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية  ،واجلمعيات والهيئات
غري الهادفة للربح بالآتى :
 - 1التحقــق من �أنهـ ــا تتعام ــل مع م�ؤ�س�س ــات نظيــرة لها وجــود مادى فى
الدول امل�سجلة فيها و خا�ضعة للرقابة فى تلك الدول .
 - 2بـ ــذل العناي ـ ـ ــة الواجبـة للتعـ ــرف على هويـة العمـ ـ ــالء وامل�ستفيديـن
احلقيقيني والتحقق منها  ،وحتديثها  ،وفقا للحاالت وال�ضوابط
املحددة فى الالئحة .
 - 3االمتنــاع عن فت ــح ح�ساب ــات جمهولـ ــة الهوي ــة � ،أو ب�أ�سمـ ــاء م�ستعـ ــارة
�أو وهمية � ،أو ب�أرقام �أو رموز �سرية � ،أو تقدمي �أية خدمات لها .
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 - 4املتابعة امل�ستمرة ملعامالت العمالء والتحقق من م�صادر �أموالهم ،
وذلك للت�أكد من توافقها واملعلومات املتوفرة عن هويتهم وطبيعة
�أن�شطتهم ودرجة خماطرها .
 - 5ت�صنيف عمالئها وخدماتـها بح�ســب درج ــة خماطـ ــر غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب وعليها بذل عناية خا�صة عند التعامل مع الأ�شخا�ص
املعر�ضني للمخاطر بحكم منا�صبهم واحلاالت الأخرى التى متثل
درجة خماطر مرتفعة  ،وفقا للحاالت وال�ضوابط املحددة فى الالئحة .
 - 6االحتفاظ بال�سجالت وامل�ستندات واملعلومات والبيانات املتعلقة بهوية
العمالء وامل�ستفيدين احلقيقيني و�أن�شطتهم و�سجل معامالتهم على
نحو ي�سهل معه ا�سرتجاعها عند طلبها وفقا لأحكام هذا القانون ،
وذلك ملدة ( )10ع�شر �سنوات تبد�أ من تاريخ تنفيذ املعاملة �أو ال�شروع
فيها �أو �إغالق احل�ساب وتوقف عالقة العمل �أيها �أبعد  ،و�إتاحة هذه
ال�سجالت وامل�ستندات لل�سلطات الق�ضائية عند طلبها  ،ويجوز لتلك
امل�ؤ�س�سات االحتفاظ بن�سخ م�صدقة من �أ�صل تلك ال�سجالت وامل�ستندات
للمدة املذكورة ويكون لها حجية الأ�صل فى الإثبات  ،وتبني الالئحة
ال�سجالت وامل�ستندات واملعلومات والبيانات التى يجب االحتفاظ بها .
 - 7التحقق من مدى التزام فروعها فى اخلارج بتدابري مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب .
� - 8إمداد الوحدة مبا�شرة مبا تطلبه من املعلومات والبيانات وامل�ستندات
الالزمة ملبا�شرة اخت�صا�صاتها .
 - 9و�ضع النظم الكفيلة بتطبيق �أحكام هذا القانون  ،على �أن تت�ضمن
هذه النظم ال�سيا�سات الداخلية والإجراءات ونظم املراقبة وااللتزام
والتدريب وتعيني م�س�ؤوىل االلتزام فى تلك امل�ؤ�س�سات وفقا لل�ضوابط
واملعايري والقواعد التى ت�ضعها اجلهات الرقابية املخت�صة .
املــادة ( : )13تلت ــزم امل�ؤ�س�س ــات املالي ــة التى تــزاول عمليات التحويل الربقى �أن ت�ضمن
التحويل بيانات التعرف على هوية العميل على النحو الذى تبينه
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الالئحة  ،وعلى امل�ؤ�س�سات املالية املر�سل �إليها التحويل الربقى �أن ترف�ض
ا�ستالمه �إذا مل يت�ضمن بيان التعرف على الهوية  ،وال ي�سرى حكم هذه
املادة على :
 - 1التحويالت التى تنفــذ نتيجة معامــالت بطاقات االئتم ــان وبطاق ــة
ال�صرف الآىل  ،ب�شرط �أن يرفق بالتحويل الناجت عن املعاملة رقم
بطاقات االئتمان �أو ال�صرف الآىل .
 - 2التحويالت التى تتم بني امل�ؤ�س�سات املالية عندما يكون امل�صدر واملنتفع
م�ؤ�س�سات مالية تعمل مل�صاحلها الذاتية .
املــادة ( : )14ا�ستثناء من الأحكام املتعلقة ب�سرية املعامالت امل�صرفية وال�سرية املهنية ،
تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات
غري الهادفة للربح ب�إبالغ الوحدة عن املعامالت فور اال�شتباه فى �أنها
تتعلق بعائـ ــدات اجلرمي ــة �أو ي�شتب ــه فى �صلته ــا �أو ارتباطه ــا بالإره ــاب
�أو اجلرمية الإرهابيـة �أو تنظي ــم �إرهاب ــى �أو �أنها تت�ض ــمن غ�سـ ــل �أم ــوال
�أو متويل �إرهاب �سواء متت هذه املعامالت �أم مل تتم �أو عند حماولة
�إجرائها  ،وذلك وفقا لل�ضوابط والإجراءات التى حتددها الالئحة .
املــادة ( : )15يحظر الإف�صاح للعميل �أو للم�ستفيد �أو لغري ال�سلطات واجلهات املخت�صة
بتطبيق �أحكام هذا القانون  -بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر و ب�أية و�سيلة
كانت  -عن �أى �إجراء من �إجراءات الإبالغ والتحليل والتحرى التى
تتخذ فى �ش�أن املعامالت املالية وغري املالية امل�شتبه فى �أنها تت�ضمن
غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب .
املــادة ( : )16تنتفى امل�س�ؤوليــة اجلنائية عن كل من قــام بح�سن نية بواجب الإبالغ عن
�أى من املعامالت امل�شتبه فيها اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون �أو بتقدمي
معلومات �أو بيانات عنها باملخالفة للقواعد املفرو�ضة ل�ضمان �سريتها ،
وتنتفى امل�س�ؤولية املدنية والإدارية متى كان االعتقاد بقيام هذا اال�شتباه
مبنيا على �أ�سباب مقبولة .
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املـــادة ( : )17تتوىل جهـات الرقاب ــة املخت�صـة  -كـل فى نط ــاق اخت�صا�صهـ ــا  -تعمي ــم
القائمة املوحدة ال�صادرة عن جمل�س الأمن الدوىل بتجميد �أموال
الأ�شخــا�ص والكيانــات الواردة بهذه القائم ــة على امل�ؤ�س�س ــات املالي ـ ــة
والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح
التى تلتزم ب�إبالغ االدعاء العام فورا مبا يتوافر لديها من معلومات
بهذا ال�ش�أن التخاذ �إجراءات جتميدها وفقا لل�ضوابط والإجراءات التى
حتددها الالئحة .
املـــادة ( : )18تلتزم جهات الرقابة املخت�صة بالآتى :
1- 1التحقــق من وفــاء امل�ؤ�س�ســات املالي ــة والأعمــال واملهن غري املالية
واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح التـ ــى تخ�ض ــع لإ�شرافه ــا
�أو لرقابتها بااللتزامات املقررة مبوجب �أحكام هذا القانون .
2- 2و�ضع التدابري الالزمة لتحديد معايري تنظم ملكية و�إدارة وت�شغيل
امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات
غري الهادفة للربح .
�3- 3إ�صدار التعليمات والإر�شادات والتو�صيات مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات املالية
والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح
على تطبيق �أحكام هذا القانون .
4- 4التعــاون والتن�سيــق الفعال مع �سائــر ال�سلطــات املحليــة املخت�صــة
لتقدمي امل�ساعدة فى �إجراء التحريات وفى كافة مراحل التحقيق
واملحاكمة املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
5- 5التن�سيق مع الوحدة للتحقق من التزام امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال
واملهن غري املالية واجلمعيات غري الهادفة للربح بالأنظمة والقواعد
املقررة قانونا ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مبا فى ذلك
الإبالغ عن املعامالت التى ي�شتبه فــى �أنها تت�ضمـ ــن غ�س ــل �أم ــوال
�أو متويل �إرهاب .
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املـــادة ( : )19على اجلهات الرقابية املخت�صة �إبالغ الوحدة مبا يرد �إليها من معلومات
ب�ش�أن جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وما تتخذه من �إجراءات
ب�صددها وما ي�ؤول �إليه الت�صرف فيها  ،وتلتزم تلك اجلهات  ،ب�إمداد
الوحدة مبا تطلبه من البيانات واملعلومات والإح�صاءات الالزمة ملبا�شرة
اخت�صا�صاتها .
الف�صل اخلام�س
�إجراءات التحقيق
املـــادة ( : )20لالدعاء العام الأمر باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية الالزمة مبا
فى ذلك �ضبط وجتميد الأموال حمل جرائم غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب وعائداتها و�أية �أدلة قد جتعل من املمكن حتديد تلك الأموال
والعائدات  ،ويجوز التظلم من ذلك الأمر �أمام حمكمة اجلنح املنعقدة
بغرفة امل�شورة .
وللمحكمة املخت�صة الأمر بالتجميد �إىل حني �صدور حكم فى مو�ضوع
الدعوى .
املـــادة ( : )21دون الإخالل بن�ص املادة ( )4من قانون الإجراءات اجلزائية  ،لالدعاء
العام التحقيق فى جرمية غ�سل الأموال ب�صورة م�ستقلة عن اجلرمية
الأ�صلية .
املـــادة ( : )22لالدعاء العام بناء على طلب من اجلهة املخت�صة بدولة �أخرى تربطها
بال�سلطنة اتفاقية م�صدق عليها �أو ب�شرط املعاملة باملثل �أن ي�أمر بتعقب
�أو �ضبط �أو جتميد الأموال والعائدات و الو�سائل املرتبطة بجرائم غ�سل
الأموال و متويل الإرهاب .
الف�صل ال�ساد�س
اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
املـــادة ( : )23تن�ش�أ اللجنة ب�إ�شراف الوزير وت�شكل برئا�سة الرئي�س التنفيـ ــذى للبنك
املرك ــزى العمانى وع�ضوية كل من :
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 - 1املدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام .
 - 2م�ساعــد املفت�ش العــام لل�شرطة واجلمارك .
 - 3وكي ـ ـ ــل وزارة الع ـ ـ ـ ــدل .
 - 4وكيل وزارة االقت�صاد الوطنى لل�ش�ؤون االقت�صادية .
 - 5وكيل وزارة التجـارة وال�صناعـة للتجـارة وال�صناعـة .
 - 6وكيل وزارة الإ�سكان .
 - 7وكيل وزارة التنمية االجتماعية .
 - 8الرئي�س التنفيـ ــذى للهيئــة العامــة ل�ســوق الـمــال .
� - 9أميــن ع ــام ال�ض ـ ـ ــرائب .
 -10مدير وحدة التحريات املالية .
وللجنة فى �سبيل ممار�سة اخت�صا�صاتها اال�ستعانة مبن تراه منا�سبـا
من ذوى اخلربة .
املـــادة ( : )24حتدد اخت�صا�صات اللجنة بالآتى :
1- 1و�ضع ال�سيا�سات العامة و�إ�صدار القواعد اال�سرت�شادية فى �ش�أن
حظر ومكافحة جرميتى غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بالتن�سيق
مع الوحدة واجلهات الرقابية املخت�صة .
2- 2درا�س ــة املعاه ــدات واالتفاقي ــات الدوليــة اخلا�صــة مبكافح ــة غ�س ــل
الأموال ومتويل الإرهاب ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل الوزير .
3- 3متابعة التطورات العاملية والإقليمية فى جمال مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب وتقدمي التو�صيات ب�ش�أن تطوير ال�سيا�سات العامة
والقواعد اال�سرت�شادية واقرتاح التعديالت املنا�سبة فى هذا القانون .
4- 4و�ضع برامج ت�أهيل وتدريب الكوادر العاملة فى جمال مكافحة
جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
5- 5تعزيز الوعى لدى امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية
واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح حول خماطر غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب .
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6- 6التن�سيق مع اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب ب�ش�أن تنفيذ قرارات
جمل�س الأمن الدوىل املتعلقة بالقوائم املوحدة اخلا�صة بتجميد
�أموال الأ�شخا�ص والكيانات املحددين بها .
7- 7اقرتاح �إ�ضافة �أية �أن�شطة �أخرى للم�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن
غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح .
8- 8حتديــد حاالت و�شروط ومقدار املكاف�آت املالية التى ت�صرف للعاملني
فى جمال مكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وكل من
يقوم بالإبالغ عنها .
9- 9و�ض ــع املوازنـ ـ ــة الالزمـ ــة ملزاول ــة اخت�صا�صاتهـ ــا  ،ويتم توفريه ــا
من وزارة املالية .
10-10و�ضع الهيكل التنظيمى للجنة .
املـــادة ( : )25ي�صدر الوزير قرارا بالآتى :
1- 1حتديد نظام عمل اللجنة ومواعيد اجتماعاتها ومكان انعقادها
والقواعد والإجراءات الالزمة ملمار�سة اخت�صا�صاتها .
2- 2ت�شكيـ ــل جلنــة فني ــة برئا�س ــة ممث ـ ــل عــن وزارة االقت�صـ ــاد الوطن ــى
وع�ضوية مدير الوحدة وممثلني مب�ستوى مدير عام من اجلهات
الأخرى املمثلة فى اللجنة يحدد مبوجبه اخت�صا�صاتها و�آلية عملها .
3- 3ت�شكيل �أمانة �سر للجنة يحدد مبوجبه اخت�صا�صاتها وواجباتها ،
ويكون التوظيف فيها دون التقيد بقانون اخلدمة املدنية .
الف�صل ال�سابع
العقوبات
املـــادة ( : )26مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء �أو �أى قانون
�آخر  ،يعاقب على اجلرائم املبينة فى املواد التالية بالعقوبات املن�صو�ص
عليها فيها .
املـــادة ( : )27يعاقب كل من يرتكب جرمية غ�سل الأموال �أو ي�شرع �أو ي�شارك فى
ارتكابها بال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات وال تزيــد
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املـــادة (: )28
املـــادة (: )29
املـــادة (: )30

املـــادة (: )31

املـــادة (: )32

على ( )10ع�شـ ــر �سنـ ــوات وبغـ ــرام ــة ال تقـ ــل ع ـ ــن ( )5000خم�سة �آالف
ريـال وال تزيد على ما يعادل قيمة الأموال حمل جرمية غ�سل الأموال .
يعاقب كل من ارتكب اجلرمية املن�صو�ص عليها فى املادة ( )4من هذا
القانون بال�سجن مدة ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات وبغرامة ال تزيد
على ( )3000ثالثة �آالف ريال � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
يعاقب كل من خالف حكم املادة ( )15من هـ ــذا القان ــون بال�سجن مـ ــدة
ال تقـ ــل عن �سنـ ـ ــة وبغرامــة ال تزيد علـ ــى ( )10000ع�شـ ــرة �آالف ري ــال ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
ت�ضاعـ ـ ــف العقوب ـ ـ ـ ـ ــات املن�ص ـ ـ ــو�ص عليهـ ــا ف ــى املـ ـ ـ ـ ـ ــواد ( ) 27 ، 28 ، 29
من هذا القانون فى احلاالت الآتية :
�1- 1إذا ارتكبت اجلرمية باال�شرتاك مع �شخ�ص �أو �أكرث .
�2- 2إذا ارتكب اجلانى اجلرمية من خالل ع�صابـة �إجراميـة منظمـة .
�3- 3إذا ارتكبـت اجلرمية كجزء من �أن�شطة �إجرامية �أخرى � ،أو اقرتن
ارتكابها ب�أن�شطة �إجرامية �أخرى .
�4- 4إذا ارتكب اجلانى اجلرمية م�ستغال ل�سلطاته �أو نفوذه من خالل
م�ؤ�س�سة مالية �أو ما فى حكمها � ،أو م�ستغـال للت�سهيـالت التى خولتها
له وظيفته �أو ن�شاطه املهنى �أو االجتماعى .
�5- 5إذا كان اجلانى م�ساهما فى اجلرمية الأ�صلية املتح�صلة منها الأموال
حمل جرمية غ�سل الأموال � ،سواء كان فاعال �أو �شريكا .
يعاقب كل من يرتكب جرمية متويل الإرهاب �أو ي�شرع �أو ي�شارك فى
ارتكابها بال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات وبغرامة
ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال وال تزيد على ما يعادل قيمة
الأموال حمل جرمية متويل الإرهاب .
يعاقب كل من �أخل من ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س �إدارة امل�ؤ�س�سات املالية
والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للرب ــح
�أو مالكيها �أو ممثليها املفو�ضني عنها �أو موظفيها �أو م�ستخدميها ممن
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يت�صرفون مبقت�ضى هذه ال�صفات ب�أى من االلتزامات املن�صو�ص عليها
فى مواد الف�صل الرابع من هذا القانون بال�سجن ملدة ال تقل عن ()3
ثالثة �أ�شهر وال تزيد على (� )2سنتني وبغرامة ال تقل عن ()1000
�ألف ريال وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني .
املـــادة ( : )33تعاقب امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات
غيـر الهادف ــة للربـ ــح التى تثب ــت م�س�ؤوليته ـ ــا وفقــا لأحكام امل ـ ـ ــادة ()5
من ه ـ ــذا القــانــون بغــرامـ ــة ال تقـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ــن ( )10000ع�شـ ـ ـ ــرة �آالف
ريـ ـ ـ ــال وال تزيد على ما يعادل قيمة الأموال حمل جرميـة غ�س ــل
الأموال �أو متويل الإرهاب  ،وت�أمر املحكمة فى احلكم ال�صادر بالإدانة
بن�شر احلكم على نفق ــة ال�شخ ــ�ص املعنوى من خالل ال�صحافة املكتوبة ،
ويجوز للمحكمة �أن تق�ضـى ب�إلغ ــاء رخ�ص ــة ال�شخ ــ�ص املعنـ ــوى �أو وقف
ن�شاطه ملدة ال تزيد على �سنة � ،أو احلرمان من مزاولة الن�شاط وغلق
امل�ؤ�س�سة ب�صفة نهائية �أو م�ؤقتة ملدة حمددة � ،أو احلظر الدائم �أو امل�ؤقت
عن ممار�سة �أى ن�شاط مهنى �أو اجتماعى �إذا ارتكبت اجلرمية �أثناء
ممار�سته �أو ب�سببه �سواء ب�صفة مبا�شــرة �أو غري مبا�شرة � ،أو الو�ضع
حتت الرقابة الق�ضائية ملدة حمددة � ،أو حظـر تـ ــداول الأوراق املالي ــة
فى الأ�سواق املالية �سواء ب�صفة نهائية �أو لفرتة زمنية حمددة � ،أو حظـر
�إ�صـدار �شيكـات �أو ا�ستخدام بطاقات ال�صرف الآىل اخلا�صة به ملـدة زمنية
حمددة .
املـــادة ( : )34يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تزيد
على ( )5000خم�سة �آالف ريال �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
خالف حكم املـ ــادة ( )40من ه ــذا القانــون ويجــوز للمحكمة �أن تق�ضى
بامل�صادرة � ،أو ب�إلغ ــاء رخ�ص ــة ال�شخ ــ�ص املعن ــوى �أو وقف ن�ش ــاطــه مل ـ ــدة
ال تزيد على �سنة � ،أو احلرمان من مزاولة الن�شاط  ،وغلق امل�ؤ�س�سة
ب�صفة نهائية �أو ملدة حمددة � ،أو احلظر الدائم �أو امل�ؤقت عن ممار�سة �أى
ن�شاط �إذا ارتكبت املخالفة با�سم ال�شخ�ص املعنوى �أو حل�سابه .
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املـــادة ( : )35فى حالة الإدانـ ــة بارتكاب جرمية غ�سـ ـ ــل الأمـ ــوال �أو متوي ــل الإره ــاب
�أو ال�شروع فى ارتكابها  ،ت�صدر املحكمة حكما مب�صادرة الآتى :
1- 1الأموال حمل جرمية غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب والو�سائل
امل�ستخدمة فيها والإيرادات والعائدات الأخرى امل�ستمدة منها والتى
ت ـ�ؤول �إىل �أى �شخــ�ص ما مل يثــبت �أنه قــد ح�صــل عليهـا بطريقــة
م�شروعــة و�أنه ك ــان يجهـ ــل �أن م�صدرهـ ــا جرمي ـ ــة غ�س ــل الأم ــوال
�أو متويل الإرهاب .
2- 2عائدات اجلرمية والتى ت�ؤول �إىل �شخ�ص �أدين فى جرمية غ�سل
الأموال �أو متويل الإرهاب �أو �إىل زوجه �أو �أوالده �أو �أى �شخ�ص �آخر
ما مل تثبت الأطراف املعنية �أنها من م�صدر م�شروع .
3- 3الأموال التى �أ�صبحت جزءا من �أر�صدة مرتكب جرمية غ�سل الأموال
�أو متويل الإرهاب � ،أينما وجدت ما مل تثبت الأطراف املعنية �أنها
من م�صدر م�شروع .
وعند اختالط الأموال حمل جرمية غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب
بالأموال التى مت احل�صول عليها من م�صادر م�شروعة ين�صب احلكم
بامل�صادرة على الأموال حمل جرمية غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب .
املـــادة ( : )36ت�ستثنى جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من الأحكام املقررة
النق�ضاء الدعوى العمومية ويحكم فى جميع الأحوال مب�صادرة
الأموال حمل جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �أو بغرامة �إ�ضافية
تعادل قيمتها فى حالة تعذر �ضبطها �أو فى حالة الت�صرف فيها �إىل
الغري ح�سن النية .
املـــادة ( : )37مع عـدم الإخ ــالل بحق ـ ــوق الغيـر ح�سـ ــن النية  ،يقع باطـ ــال كل عق ــد
�أو ت�صرف علم �أطرافه �أو �أحدهم �أو كان لديهم ما يحملهم على االعتقاد
من �أن الغر�ض من العقد هو احليلولة دون م�صادرة الو�سائل �أو عائدات
اجلرمية �أو العائدات املتعلقة بجرائم غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب .
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املـــادة ( : )38يعفى من العقوبات املن�صو�ص عليها فى هذا القانون كل من بادر
من اجلناة ب�إبالغ ال�سلطات مبعلومات عن اجلرمية وعن الأ�شخا�ص
امل�شرتكني فيها وذلك قبل علمها بها  ،ف�إذا ح�صل الإبالغ بعد علم
ال�سلط ــات باجلرميـ ــة و�أدى �إىل م�صـ ــادرة الو�سائ ــل وعائـ ــدات اجلرميــة
�أو القبــ�ض علــى �أى من اجلن ــاة تق�ضى املحكم ــة بوقف تنفي ــذ عقوب ــة
ال�سجن .
املـــادة ( : )39لالدعاء العام الإذن ببيع العائدات والو�سائل امل�صادرة  ،و�إيداع الأموال
وح�صيلة البيع فى اخلزانة العامة وذلك كله وفقـا للإجراءات املقررة قانونا .
الف�صل الثامن
�أحكام ختامية
املـــادة ( : )40ي�سمح ب�إدخال النقد والأدوات املالية القابلة للتداول حلاملها واملعادن
الثمينة والأحجار الكرمية لل�سلطنة و�إخراجها منها �شريطة �أن يتم
الإقرار عنها ل�سلطة اجلمارك �إذا بلغت قيمتها (� )6000ستة �آالف ريال
ف�أكرث �أو ما يعادلها من العمالت الأخرى وفقا للنموذج املعد لذلك من
قبل اللجنة  ،وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة .
املـــادة ( : )41على �سلطة اجلمارك االحتفاظ بالإقرار املن�صو�ص عليه فى املادة
ال�سابقة ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وللوحدة االطالع عليه
وا�ستخدامه عند احلاجة .
املـــادة ( : )42ل�سلطة اجلمارك فى حالة اال�شتباه مبخالفة �أحكام هذا القانون  ،وقف
انتقال النقد والأدوات املالية القابلة للتداول واملعادن الثمينة والأحجار
الكرمية وحجزها ملدة ال تزيد على (� )7سبعة �أيام  ،مع �إخطار الوحدة
فورا بذلك  ،ولالدعاء العام بناء على طلب الوحدة الأمر بتمديدها ملدة مماثلة .
املـــادة ( : )43تتبنى ال�سلطنة مبد�أ التعاون الدوىل فى �ش�أن مكافحة جرائم غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب مبا يتفق وقوانني ال�سلطنة و�أحكام االتفاقيات
الدولية �أو الثنائية التى تن�ضم �إليها �أو تربمها ال�سلطنة �أو تطبيقا ملبد�أ
املعاملة باملثل وذلك فى جماالت امل�ساعدة القانونية والتعاون الق�ضائى
الدوىل امل�شرتك .
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ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻠﺣق  :٥اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

مرسوم سلطاني
رقم ٢٠٠٤/ ٧٢م
بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون غسل األموال
--------------------------------------------------------------سلطان عمان .

نحن قابوس بن سعيد

بعد اإلطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، ٩٦/١٠١
وعلى قانون غسل األموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٢/٣٤م،
وبنا ًء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما ھو آت
المادة األولى  :يعمل بأحكام الالئحة المرافقة في تنفيذ قانون غسل األموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٢/٣٤م.
المادة الثانية :يصدر وزير االقتصاد الوطني أية تعديالت فى أحكام الالئحة المرافقة.
المادة الثالثة  :ينش

رھ

ذا المرس

وم ف

ي الجري

دة الرس

مية ،ويعم

لب

هم

نت

اريخ

نشره.
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
صدر في  ١٠ :من جمادى األولى سنة ١٤٢٥ھـ
الموافق  ٢٨ :من يونيو سنة ٢٠٠٤م

الالئحة التنفيذية لقانون غسل األموال
المادة ):(١
أ ـــ في تطبيق أحكام ھذه الالئحة يكون للكلمات والعب ارات ال واردة فيھ ا ذات المع اني المح ددة لھ ا ف ي ق انون غس ل
األموال .
ب ــ الق انون :يقص
. ٢٠٠٢/٣٤

دب

هق

انون غس

ل األم

وال الص

ادر بالمرس

وم الس

لطاني رق

م

ج ــ تنطبق أحكام ھذه الالئحة على أي شخص طبيعي أو معنوي ترتبط مھنته أو أعماله بأي من األنشطة التالية:
 -١اإلقراض أو المعامالت المالية بما في ذلك التعامل ف ي الس ندات واألوراق المالي ة أو الت أجير التم ويلي أو
خ دمات تحوي ل األم وال أو بي ع و ش راء العم الت أو إص دار وإدارة وس ائل ال دفع أو الض مانات أو
االلتزامات.
-٢

االتج ار لحس ابه أو حس اب عمالئ ه ف ي األوراق المالي ة أو العم الت األجنبي ة أو الخي ارات والمس تقبليات
المالية أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والمشتقات المالية األخرى أو األدوات القابلة للتحويل.

-٣

ض مان تغطي ة إص دار األس ھم والمش اركة ف ي إص دارھا وعملي ات االس تثمار وقب ول الودائ ع والوس اطة
المالية.

-٤

أعمال السمسرة.

-٥

أعمال التأمين.

-٦

المعامالت العقارية.

-٧

التعامل في المعادن النفيسة.

-٨

المحاماة وتدقيق الحسابات.

-٩

أية أنشطة أخرى مماثلة تحددھا اللجنة.

وتكون جھة الرقابة بالنسبة لألنشطة التي ال تخضع ألي م ن جھ ات الرقاب ة المختص ة ال واردة ف ي الق انون ھ ي
الجھة المعنية بتلك األنشطة .
د ــ دون المساس بعمومية التعري ف ال وارد ف ي الم ادة ) (١م ن الق انون  ،تش مل “الجريم ة األص لية” ،دون حص ر،
الج رائم اآلتي ة :التعام ل غي ر المش روع ف ي المخ درات والم ؤثرات العقلي ة  ،والخط ف والتھدي د والقرص نة
واألعمال اإلرھابية  ،وممارسة الفجور أو الدعارة  ،واالتجار غي ر المش روع ف ي األس لحة وال ذخائر ،والرش وة
واالختالس  ،واالحتيال وإساءة األمانة  ،وأية ج رائم أخ رى ذات عائ د م ادي ت نص عليھ ا الق وانين الس ارية ف ي
السلطنة واالتفاقيات والمعاھدات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيھا.
المادة ):(٢

تلتزم المؤسسات بما يلي :
أ ــ

التحقق من ھوية العمالء وفقا للمادة ) (٤من القانون  ،والتأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق
الضرورية التي تشمل:
-١

بالنسبة لألشخاص الطبيعيين العمانيين :االسم الكامل  ،والعنوان الحالي  ،وصورة من جواز السفر ،أو
البطاقة الشخصية  ،أو رخصة قيادة مركبة.

-٢

بالنسبة لألشخاص الطبيعيين غير العمانيين :االسم الكامل  ،والعنوان الحالي  ،وصورة من جواز السفر،
وباالضافة الى ذلك صورة من بطاقة االقامة أو بطاقة العمل بالنسبة للمقيمين.

-٣

بالنسبة لألشخاص المعنويين  :صورة من شھادة السجل التجاري سارية المفعول ،ونموذج المفوضين
بالتوقيع ،وعقد تأسيس الشركة ونظامھا األساسي.

٢

-٤

بالنسبة لألندية والجمعيات التعاونية والخيرية واالجتماعية والمھنية :شھادة رسمية من الوزارة المختصة
تشمل المفوضين باالدارة والتوقيع.

على المؤسسات أن تطلب من عمالئھا تحديث جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بھم كلما كان ذلك ضروريا.
ب ــ اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالحصول على معلومات عن الھوية الحقيقية لألشخاص الذين تفتح لھم حسابات أو
الذين تتم المعامالت نيابة عنھم إذا ثارت أية شكوك في أن ھؤالء العمالء ال يعملون لحسابھم مباشرة وخاصة
بالنسبة لشركات إدارة األموال ،والتي ال تقوم بأي نشاط تجاري أو صناعي أو أي شكل من األشكال التجارية
في الدول التي سجلت بھا .
ج ــ االمتناع عن فتح حسابات مجھولة الھوية  ،أو بأسماء مستعارة أو وھمية ،أو بأرقام أو رموز سرية  ،أو تقديم
أية خدمات لھا .
د ــ توفير أنظمة معلومات إلكترونية وفقا للتعليمات الصادرة لھا من الجھات الرقابية لمراقبة كافة المعامالت
المصرفية اإللكترونية ،وذلك بھدف تمكين المؤسسات من اإلبالغ عن المعامالت غير العادية .ويجب كحد أدنى
أن يتمكن النظام من مراقبة الحاالت التالية:
-١

إجراء تحويالت مالية صغيرة متتالية ألي حساب بالوسائل اإللكترونية تعقبھا تحويالت كبيرة بنفس
الوسيلة من ذلك الحساب.

-٢

اإليداعات المتكررة لمبالغ مالية كبيرة في فترات زمنية قصيرة وبشكل منتظم بمختلف الوسائل
اإللكترونية.

-٣

تلقي الحساب دفعات مالية كبيرة وبشكل منتظم من دول معروفة بأنھا تشتھر بتجارة المخدرات ،أو
المصنفة من قبل اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل األموال بأنھا دول غير متعاونة.

-٤

التحويالت التي ترد من الخارج إلكترونيا باسم أحد العمالء وتحول إلى الخارج بنفس الوسيلة دون أن
تمر بحساب العميل )أي من دون أن تسجل في حساب العميل وتظھر في كشف حسابه(.

 -٥عمليات التحويل اإللكتروني الضخمة والمعقدة التي تتم بأساليب غير عادية والتي ال تخدم أي غرض
اقتصادي أو قانوني واضح.
ھـ ــ تلتزم المؤسسات بإتباع نظام يكفل حفظ الوثائق واألوراق المشار إليھا بالمادة ) (٥من القانون باإلضافة إلى
ملفات الحسابات والمراسالت التجارية  ،وذلك بما يحقق سرعة االستجابة لطلب الجھات المختصة أية بيانات
أو مستندات عند االقتضاء .

المادة ):(٣

يلتزم الموظفون بالمؤسسات الخاضعة للقانون بالمراجعة والفحص الدقيق عند إجرائھم المعامالت اآلتية :
أ ــ

المعامالت المصرفية النقدية كإيداع مبالغ نقدية كبيرة غير مألوفة في حساب العميل الذي تجرى أنشطته
التجارية العادية عن طريق الشيكات أو األدوات المصرفية األخرى أو ازدياد تلك الودائع النقدية بصورة كبيرة
وغير مبررة ،خاصة إذا تم تحويلھا خالل فترة قصيرة إلى جھة ال تربطھا صلة واضحة بالعميل.

ب ــ حسابات ومعامالت الشركات واألفراد دفعا أو إيداعا التي تتم بأموال نقدية بدون مبرر اقتصادي.
ج ــ تبديل العميل لكميات ضخمة من األوراق النقدية ذات فئات صغيرة إلى أخرى ذات فئات كبيرة دون سبب
واضح.

٣

د ــ تحويل العميل لمبالغ مالية كبيرة إلى خارج السلطنة بتعليمات "الدفع نقدا" والمبالغ المحولة من خارج السلطنة
لصالح عمالء غير مقيمين مع تعليمات بالدفع لھم نقدا.
ھـ ــ اإليداعات النقدية المتكررة وبصورة غير عادية باستخدام أجھزة الصرف اآللي لتجنب االتصال المباشر مع
الموظف المختص.
و ــ االحتفاظ بعدد من حسابات العھدة أو حسابات العمالء التي ال يتطلبھا نوع العمل الذي يمارسه العميل خاصة
عندما تشكل اإليداعات النقدية في تلك الحسابات مبلغا كبيرا بدرجة ملفتة وتشمل المعامالت المصرفية عن
طريق أشخاص وردت أسمائھم في تعاميم السلطة المختصة وجھات الرقابة المختصة .وكذلك الحسابات التي ال
تستخدم في أنشطة مصرفية عادية سواء كانت شخصية أو تجارية بل تستخدم الستقبال أو توزيع مبالغ كبيرة
ألشخاص أو ألغراض ال ترتبط بصاحب الحساب أو بعمله ،أو النشاط المفاجئ لحساب ظل راكدا لمدة طويلة،
أو عدم تسجيل العميل عنوانه الدائم على استمارة طلب فتح الحساب ،أو تلقي الحساب دفعات مالية كبيرة
وبشكل منتظم من دول معروفة بأنھا تشتھر بتجارة المخدرات ،أو المصنفة من قبل اللجنة المالية الدولية
لمكافحة غسل األموال بأنھا دول غير متعاونة.
ز ــ اقتراض العميل من المؤسسة بضمان شھادات إيداع صادرة من مؤسسات مالية أجنبية في دولة تشتھر بتجارة
المخدرات أو غسل األموال ،أو إيداع مبالغ مالية كبيرة ال تتناسب مع الوضع المالي للمودع بغرض االستثمار
في العقار أو العمالت األجنبية أو األوراق المالية وغيرھا من أدوات االستثمار.
ح ــ عمليات بيع وشراء العميل المتكررة بصورة غير عادية للشيكات السياحية أو إجراء الحواالت بعملة أجنبية
بمبالغ ضخمة.
ط ــ عندما يكون العميل الذي يطلب فتح خطاب االعتماد ھو في نفس الوقت المستفيد ومالك شركة الشحن ،أو
عندما ال تتطابق وثائق خطابات االعتماد المقدمة من العميل إلى البنك وسلطات الجمارك والموانئ مع األصل،
أو عندما ال يكون العمل التجاري موضوع خطاب االعتماد متوافقا مع طبيعة العمل المألوف للعميل.
ي ــ السداد غير المتوقع لقروض سبق تصنيفھا أو أعتبرت ديونا متعثرة خاصة إذا تم ذلك السداد بمبالغ كبيرة ،أو
طلب اإلقتراض بضمان أصول في ملكية مؤسسة أو طرف ثالث حين يكون مصدر تلك األصول مجھوال وال
تتوافق مع إمكانيات العميل.
ك ــ طلبات عقود التأمين التي يكون فيھا مصدر المال غير واضح أو ال يتناسب مع الوضع المالي لمقدم الطلب أو
كانت عقوده السابقة تقل بصورة كبيرة عن العقد المطلوب أو إذا كان الدفع يتم من غير حساب مقدم الطلب  ،أو
كان غير مھتم بعائد االستثمار في التأمين بل بالتنازل المبكر عن التأمين وإلغاء العقد.
ل ــ النشاطات المشبوھة بشكل عام عند التعامل بسوق مسقط لألوراق المالية كأن يرفض العميل ويتردد في تزويد
الوسيط بإثباتات الھوية أو الغرض من التعامل خاصة إذا كان من أشخاص وردت أسماؤھم في تعاميم السلطة
المختصة وجھات الرقابة المختصة واشترك في تعامالت نقدية كبيرة دون االكتراث باألسعار ،أو إذا اتضح أن
العميل مسيطر عليه من قبل شخص أو أشخاص آخرين أو لم يكن له مصدر دخل واضح يتناسب مع حجم
الصفقات التي يجريھا أو إذا حاول رشوة أو تھديد الموظف المعني بقصد إتمام الصفقة أو عرقلة حفظ السجالت
أو اإلبالغ ،أو عمد إلى تجزئة الصفقة إلى مبالغ صغيرة لتفادي التعرف عليه أو لتفادي متطلبات اإلبالغ ،أو
أظھر الحساب سرعة غير عادية في حركة األموال  ،أو إذا كان من يجري المعاملة وكيال أو محاميا أو
مستشارا ماليا يعمل نيابة عن شخص آخر دون وثائق وكالة صحيحة ،أو إذا قدم العميل بيانات مالية تختلف
جوھريا عن بيانات األعمال المشابھة أو كانت تلك البيانات غير معتمدة من مكتب تدقيق رغم أن العميل شركة
كبيرة .

٤

المادة ):(٤

تلتزم كل مؤسسة بتكليف موظف انضباط يكون مسئوال ،باإلضافة إلى أمور أخرى ،ع ن االتص ال بالس لطة المختص ة
وجھة الرقابة المعنية لإلبالغ عن حاالت غسل األموال والمعامالت المشبوھة وإعداد التقارير عنھا والتأكد من س المة
حفظھا  ،وتلقي االتصاالت لھذا الغرض ،والتأكد دائما من أن نظام الضبط الداخلي لدى المؤسسة يعمل بكفاءة لض مان
تطبيق أحكام القانون وھذه الالئحة.

المادة ):(٥
أ ــ

على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات ومديريھا وموظفيھا عند قيام شك لدى أي منھم في وجود
معاملة مشبوھة في ضوء أحكام الـمادة ) (٣من ھذه الالئحة ،أو ألي سبب آخر يثير شكا في ذلك  ،أن يبلغ
موظف االنضباط على وجه السرعة عن تلك المعاملة المشبوھة وعن األسباب التي أثارت شكوكه حولھا.

ب ــ على موظف االنضباط عند تلقيه اإلبالغ أن يطلع على مستندات المعاملة للتحقق من أن ھناك ما يبرر االشتباه
فيھا  ،وعليه قبل إتمام المعاملة إبالغ السلطة المختصة والبنك المركزي وجھة الرقابة المختصة عن المعاملة
المشبوھة بأسرع وقت على أن يتم ذلك بموجب استمارات اإلبالغ المرفقة بھذه الالئحة .
ج ــ على موظف االنضباط مراعاة السرية واألمانة في أعماله ،والحرص على وصول اإلبالغ إلى السلطة
المختصة والبنك المركزي وجھة الرقابة المختصة دون سواھا.
د ــ ال يجوز لإلدارة العليا للمؤسسة التأثير على موظف االنضباط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند قيامه بأداء
المھام المنوطة به بموجب القانون وھذه الالئحة.
المادة ):(٦
أ ــ

على السلطة المختصة عند استالمھا إبالغا عن معاملة مشبوھة من موظف االنضباط في المؤسسة اتخاذ
إجراءات جمع األدلة والتحري عن خلفيات المعاملة المشبوھة من حيث المقدرة المالية للشخص واألنشطة
المتداولة والناتجة عنھا مبالغ المعاملة المشبوھة من خالل جمع المعلومات من داخل أو خارج السلطنة وعند
ثبوت ما يشير إلى وجود عملية غسل األموال أو الشروع فيھا على السلطة المختصة تقديم طلب كتابي إلى
اإلدعاء العام للنظر فى وقف تنفيذ المعاملة على النحو المنصوص عليه بالمادة ) (١٢من القانون .

ب ــ يقدم طلب إيقاف المعاملة إلى اإلدعاء العام من قبل السلطة المختصة بواسطة مدير عام التحريات والتحقيقات
الجنائية أو مساعده أو مدير إدارة الجرائم االقتصادية أو من ينوب عنه  ،ويشتمل الطلب على اآلتي-:
-١

اسم الشخص وعنوانه.

-٢

رقم الحساب )إن وجد( .

-٣

اسم المؤسسة وعنوانھا .

-٤

وصف موجز للمعاملة المشبوھة .

-٥

أسباب طلب إيقاف المعاملة .

ج ــ إذا رأت السلطة المختصة ضرورة ألية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملة المشبوھة فإن عليھا أن تتقدم بطلب
بذلك إلى اإلدعاء العام موضحا فيه طبيعة المعلومات ومبررات الحصول عليھا ،وذلك للنظر فى إلزام
المؤسسات وغيرھا بتقديم تلك المعلومات على النحو المنصوص عليه بالمادة ) (٩من القانون .

٥

المادة ):(٧

على الجھات المعنية بموجب القانون وھذه الالئحة مراعاة ما يلي عند طلب المعلومات السرية:
أ ــ

أن تكون المعلومات السرية المطلوبة في حدود ما ھو الزم لمتطلب ات اإلب الغ والتحقي ق والتح ري ع ن المعامل ة
المشبوھة.

ب ــ عدم تداول المعلومات السرية إال بواسطة األشخاص المعنيين وااللتزام بعدم اإلفصاح عنھا ألية جھة أخرى.
ج ــ عدم استغالل المعلومات السرية ألية أغراض أخرى غير تلك التي طلبت من أجلھا.
د ــ عدم نسخ وتداول المعلومات السرية مع أية جھة أخرى غير تلك المعنية بمكافحة غسل األموال.
ھـ ــ التحقق عند تبادل المعلومات السرية مع الدول األخرى من المحافظة عل ى س ريتھا وحمايتھ ا وع دم اس تغاللھا إال
في األغراض التي تم التبادل من أجلھا ،ويجوز إبرام اتفاقية لھذا الغرض.
المادة ):(٨

تشتمل الدورات التدريبية المشار إليھا في القانون  ،على ما يلي -:
أ ــ التعريف بق انون غس ل األم وال والئحت ه التنفيذي ة ،والق وانين والل وائح ذات الص لة بمكافح ة غس ل األم وال ،وبي ان
الواجبات وااللتزامات القانونية الواردة بھا.
ب ــ التعريف بالتوصيات والسياسات والتوجيھات الصادرة من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل األم وال واللج ان
اإلقليمية األخرى ،والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية الخاصة بمكافحة غسل األموال.
ج ــ التركيز على ضرورة االمتثال للقوانين والل وائح التنظيمي ة ذات الص لة بمكافح ة غس ل األم وال م ع بي ان أھمي ة
سياسات مكافحة غسل األموال.
د ــ إحاطة الموظفين المعنيين بطبيعة نشاط غسل األموال والعملي ات الت ي تش كل أساس ا ل ذلك النش اط وب التطورات
الجديدة في مجال غسل األموال واألنشطة المشبوھة وسبل التعرف عليھا وذلك لرفع كفاءة ھؤالء الموظفين ف ي
التعرف على الجريمة وأنماطھا  ،وكيفية الكشف عن المعامالت المشبوھة والتصدي لھا .
ھـ ــ شرح سياسات التحقق ونظمه مع التركيز بصفة خاصة على التحقق من ھوية العمالء ،وتحديد األنشطة المش تبه
فيھا وإجراء اإلبالغ مع بيان مسئولية كل موظف طبقا للقوانين ذات الصلة.
و ــ أية أمور أخرى مناسبة تراھا جھات الرقابة المختصة والمؤسسة ألغراض التدريب.

المادة ):(٩

على كل من جھات الرقابة المختصة والسلطة المختصة واإلدعاء العام رفع تقارير دورية بأعمالھا إلى اللجنة  ،ش املة
توصياتھا فيما يتعلق بسير أنش طتھا ف ي مج ال مكافح ة غس ل األم وال طبق ا اللتزاماتھ ا المنص وص عليھ ا ف ي الق انون
وھذه الالئحة.

المادة ):(١٠
أ ــ

تقوم اللجـنة الوطنية لـمـكافحة غسل األموال -باإلضافة إلى االختصاصات المحددة لھا في القانون -باآلتي:
 -١اقتراح التعديالت التي تراھا ضرورية في ھذه الالئحة  ،ورفع توصية بذلك لوزير االقتصاد الوطني.
 -٢المشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل األموال بالتنسيق مع الجھات المعنية .

ب ــ يعين رئيس اللجنة مقررا لھا ويحدد مھامه.
ج ــ يدعو الرئيس اللجنة لالجتماع في المكان والزمان الذين يحددھما ،على أن تعقد اللجنة اجتماعين في السنة على
األقل وكلما دعت الحاجة لذلك ،ويجوز للرئيس تكليف أحد األعضاء بترؤس اإلجتماع في حالة غيابه.
د ــ ترفع اللجنة توصياتھا إلى وزير االقتصاد الوطني  ،وتكون سارية المفعول من تاريخ موافقته عليھا .

٦

المادة ):(١١

يكون للجنة أمانة سر من كوادر متفرغة  -متى كان ذلك ضروريا -ويحدد رئيس اللجنة مھامھا وواجباتھا
ومخصصاتھا المالية .

المادة ):(١٢
أ(

تشكل اللجنة لجنة فنية من ممثلين بمستوى مدير عام من الجھات الممثلة في اللجنة  .على أن يكون رئيسھا
ممثل وزارة االقتصاد الوطني  ،ويجوز له تكليف أحد األعضاء برئاسة االجتماع في حالة غيابه.

ب( تختص اللجنة الفنية بما يلي:
-١

دراسة الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل األموال من الناحية الفنية.

-٢

إعداد أوراق العمل وتقديم المقترحات بشأن الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة .

-٣

دراس ة التق ارير والبح وث والتوص يات الت ي تص در م ن اللجن ة المالي ة الدولي ة لمكافح ة غس ل األم وال
والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة ،ورفع التوصيات الالزمة بشأنھا إلى اللجنة.

-٤

إعداد برامج التدريب ورفعھا إلى اللجنة .

-٥

النظر في كل ما يحال إليھا من اللجنة .

ج ــ تعقد اللجنة الفنية اجتماعات دورية ال تقل عن ثالثة اجتماعات في السنة ،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
د ــ ترفع اللجنة الفنية تقارير دورية عن أعمالھا للجنة .

المادة ):(١٣

على السلطة المختصة ،أن تنشئ قاعدة معلومات تشتمل -دون حصر -على اآلتي :
أ ــ

موجز بالتشريعات واللوائح والتدابير األخرى التي اتخذت لمكافحة نشاط غسل األموال وأسماء الجھات المعني ة
باألمر في السلطنة .

ب ــ مبادئ أساسية وإرشادات عامة الستخدامھا كوسائل تعليمية عند تدريب الموظفين بالمؤسسات الخاضعة للق انون
لمساعدة تلك المؤسسات على التعرف عل ى أنم اط الس لوك المش بوه واكتش اف المع امالت المش بوھة م ع تح ديث
ھذه المباديء واإلرشادات من وقت آلخر.
ج ــ المعلومات المتعلقة بالتطورات والمستجدات في مجال غسل األموال والتقنيات المستخدمة في ھذا المجال.
د ــ التقارير المشتملة على المعامالت المشبوھة سواء في الداخل أو في الخارج الت ي ترف ع إليھ ا م ن جھ ات الرقاب ة
المختصة أو من المؤسسات المالية مباشرة.
ھـ ــ إحصائية عامة بحاالت غسل األموال التي تم اكتشافھا وما تم بشأنھا.
و ــ المعلومات المتبادلة مع الدول األخرى بشأن مكافحة غسل األموال.
ز ــ أية معلومات أخرى تراھا اللجنة ضرورية.

المادة ):(١٤

على جھات الرقابة المختصة والسلطة المختصة ،كل في مجال اختصاصه ،اإللتزام باآلتي :
أ ــ

التعاون  -بالتشاور مع اللجنة  -مع الـمنظمات الدولية مث ـل منظم ـة الجم ارك العالمي ة  ،واللجن ة المالي ة الدولي ة
لمكافحة غسل األم وال ،وص ندوق النق د ال دولي ،وبن ك التس ويات الدولي ة ،وغيرھ ا ،م ن أج ل تب ادل المعلوم ات
بشأن التطورات التي تحدث في مجال غسل األموال ومكافحتھا  ،والمساعدة على إجراء الدراسات حولھا.

٧

ب ــ تب ادل المعلوم ات ذات العالق ة بغس ل األم وال م ع الجھ ات المعني ة بمكافح ة غس ل األم وال بال دول األخ رى م ع
مراعاة الضوابط الالزمة للتأكد من أن تبادل المعلومات ال يتعارض مع القوانين النافذة في السلطنة.
ج ــ السعي لدى الجھات المعنية بالسلطنة من أجل التوقيع والتص ديق عل ى المعاھ دات واالتفاقي ات الدولي ة الخاص ة
بمكافحة غسل األموال.
د ــ القيام –بالتنسيق مع الجھات المعنية بالدول األخرى -بإجراء عمليات التحري المشتركة في مجال مكافح ة غس ل
االموال  ،مثل التسليم المراقب لألموال أو الممتلكات المشتبه فيھا.
ھـ ــ إتخاذ اإلجراءات الخاصة بتسھيل المساعدة المتبادلة في قضايا مكافحة غسل األموال.
و ــ التنسيق مع الجھات المختصة في الدول األخرى بشأن رفع قضايا غسل األموال أمام المحاكم لتفادي الوقوع ف ي
منازع ات بش أن جھ ة االختص اص عن د ح دوث قض ية تق ع ف ي إختص اص الس لطنة وإختص اص دول ة أخ رى ،
والنظر في إمكانية المشاركة في تملك ما يتم مصادرته منھا.
ز ــ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسليم المجرمين في الجرائم المتعلقة بغسل األموال وفقا للتشريعات ذات العالقة.
المادة ): (١٥

إدخال النق د األجنب ي إل ى الس لطنة وإخراج ه منھ ا مكف ول لجمي ع المس افرين  ،عل ى أن ي تم اإلفص اح ع ن مق داره عن د
الدخول إذا جاوز ) (٢٠ألف دوالر أمريكي أو ما يعادلھا من العمالت األخرى فى النم وذج المع د م ن اللجن ة  ،وذل ك
بإستثناء البنوك وشركات الصرافة المرخص لھا .

٨

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻠﺣق  :٦ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻠﺣق  :٧ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ

مرسوم سلطاني رقم٩٨/٨٠
بإصدار قانون سوق رأس المال
سلطان عمان

نحن قابوس بن سعيد

بعد اإلطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني .٩٦/١٠١
وعلى قانون الشركات التجارية رقم . ٧٤/٤
وعلى قانون سوق مسقط لألوراق المالية الصادر بالمرسوم  ٨٨/٥٣وتعديالته .
وعلى قانون الھيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم .٩١/١١٦
وعلى قانون استثمار رأس المال األجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  ٩٤/١٠٢وتعديالته .
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم .٩٧/٤٧
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما ھو آت
مـادة )(١

 :يعمل في شأن تنظيم سوق رأس المال بالقانون المرافق.

مـادة )(٢

 :يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات والل وائح الالزم ة لتطبي ق الق انون المراف ق وال ى أن
تصدر ھذه القرارات واللوائح يستمر العمل باألحكام والنظم القائمة ف ي ت اريخ العم ل ب ه
بما ال يتعارض مع أحكامه .

مـادة )(٣

 :يلغى المرسوم السلطاني رقم  ٨٨/٥٣المشار إليه  .وكل نص يخالف أحكام الق انون المراف ق
أو يتعارض مع أحكامه .

ﻣـﺎدة )(٤

 :ﺗﻧﻘﻝ إﻟـﻰ اﻟﻬﻳﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺳـوق اﻟﻣـﺎﻝ وﺳـوق ﻣﺳـﻘط ﻟـﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻـﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ،
واﻟﻣوظﻔون واﻟﺳﺟﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ – وﻳﺻـدر ﺑـذﻟك ﻗـرار ﻣـن وزﻳـر
اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﻣـﺎدة ) : (٥ﻳﻧﺷر ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﻓﻲ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﻳﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﺑﻌد ﺷﻬرﻳن ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷرﻩ.
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
صدر في  ٢٠ :من رجب  1419ھـ
الموافق  ٩ :من نوفمبر

١

قانون سوق رأس المال
البـاب األول
تعريفات عامة وإصدار األوراق المالية
الفصـل األول
تعريفات عامة
مادة ) :(١يكون للكلمات والعبارات في تطبيق أحكام ھذا الق انون  ،المعان ـي المح ددة لك ل منھ ا  ،م ا ل م يق تض
سياق النص غير ذلك:
الوزير

 :وزير التجارة والصناعة

الرئيس

 :رئيس مجلس إدارة الھيئة

الرئيس التنفيذي  :الرئيس التنفيذي للھيئة
الھيئة

 :الھيئة العامة لسوق المال

السوق

 :سوق مسقط لألوراق المالية

الجمعية العامة  :الجمعية العامة لسوق مسقط لألوراق المالية
الشخص

 :الشخص الطبيعي أو المعنوي

العضو

 :الشخص المعنوي العضو في السوق بمقتضى أحكام ھذا القانون

الوسيط

 :الشخص المعنوي المرخص له القيام بأعمال الوساطة في السوق

وكيل الوسيط  :الشخص الذي يمثل الوسيط في تسليم أوامر البيع والشراء تحت إش راف الوس يط
وعلى مسئوليته.
األوراق المالية  :ھي األسھم والسندات التي تصدرھا شركات المساھمة والس ندات الت ي تص درھا
الحكومة وھيئاتھا العامة وسندات الخزانة وأذوناتھا وأية أوراق مالية أخرى
قابلة للتداول في السوق.
التعام ل ب األوراق  :عملي ات ش راء األوراق المالي ة وبيعھ ا مباش رة أو بالوس اطة وانتق ال ملكيتھ ا
وتثبيت ھذه الملكية.
القاعة
السوق األولية

 :المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء األوراق المالية.
 :السوق التي يجري فيھا طرح األوراق المالية على الجمھ ور وإص داراتھا ف ي
إطار القوانين واللوائح والتعليمات واألعراف السائدة.

الس وق الثانوي ة  :الس وق الت ي تج ري فيھ ا عملي ات ش راء األوراق المالي ة وبيعھ ا مباش رة أو
بالوساطة وتبادل وانتقال ملكيتھ ا ف ي القاع ة أو ف ي مكات ب الوس طاء أو ف ي
مكاتب السوق.
السوق النظامية  :ھي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خالله تنظيم التعامل ف ي القاع ة
بأسھم شركات تحكمھا شروط إدراج خاصة يحددھا مجلس إدارة الھيئة .

٢

السوق الموازية  :ھي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خالله تنظيم التعامل في القاعة
بأس ھم ش ركات تحكمھ ا ش روط إدراج ميس رة خاص ة بھ ذه الس وق  -تيس ر
توفير السيولة المبكرة لألوراق المالية المدرجة فيھا قبل إدراجھا في الس وق
النظامية.
السوق الثالثة  :ھي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خالله تنظيم التعامل ال ذي يج ري
خ ارج القاع ة ف ي مكات ب الوس طاء  ،وذل ك بأس ھم الش ركات الت ي ال تنطب ق
عليھ ا ش روط إدراج مح ددة للت داول داخ ل القاع ة  -أو للح االت الت ي ي تم فيھ ا
تحويل ونقل ملكية األوراق المالية خارج القاعة ودون تدخل وسيط فيھا.
االكتتاب العام  :ھو دعوة عامة الجمھور لالكتتاب في أسھم شركة المساھمة قي د التأس يس أو عن د
زي ادة رأس مال ش ركة قائم ة وفق ا للش روط واألحك ام ال واردة بنش رة اإلص دار
المعتمدة من الھيئة.
االكتتاب الخاص  :ھو دعوة موجھة إلى فئة معينة أو أشخاص معين ين لالكتت اب ف ي أس ھم ش ركة
مس اھمة عام ة أو عن د زي ادة رأس مال ش ركة قائم ة وفق ا للش روط والمتطلب ات
التي تحددھا الھيئة
الفصل الثاني
إصدار األوراق المالية
مـادة ) : (٢مع عدم اإلخالل بما ورد في قانون الشركات التجارية رقم  ٧٤/٤المشار إليه من حص ول ش ركات
المساھمة على ترخيص بتأسيسھا من مدير عام التجارة يجب على كل شركة مساھمة ترغب
في إصدار أوراق مالـية أن تحصل على موافقة الھيئة بذلك  ،قب ل الحص ول عل ى الت رخيص
المش ار إلي ه  ،وذل ك دون إخ الل ب أي حك م آخ ر ف ي الق وانين المعم ول بھ ا .وتح دد الالئح ة
التنفيذية البيانات والمستندات التي ترفق بطلب الحصول على الموافقة .
مـادة ) : (٣ال يجوز طرح أوراق مالية ألية شركة مساھمة عامة في اكتتاب عام أو خاص إال بناء على نشره
إصدار معتمدة من الھيئة يتم نشر ملخص عنھ ا ف ي ص حيفتين ي وميتين إح داھما عل ى األق ل
باللغة العربية ويجب أن تحرر النش رة وفق ا للنم اذج الت ي تع دھا الھيئ ة عل ى أن تك ون ش املة
لجميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالجھة المصدرة .وتحدد الالئحة التنفيذية البيان ات
المطلوبة بالنسبة إلى إصدار األسھم واألوراق المالية األخرى .
ويكون حذف أو عدم تضمين النشرة أية معلومات ھامة أو تضمينھا بيانات ومعلوم ات غي ر
صحيحة من مسئولية الجھة التي أعدتھا.
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مـادة ) : (٤مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الش ركات يج وز للھيئ ة أن تعت رض عل ى تق دير قيم ة الحص ة العيني ة
س واء عن د التأس يس أو االن دماج أو التح ول ويج وز لھ ا إحال ة الموض وع إل ى خبي ر أو أكث ر
لتق ديرھا ويج وز ألص حاب الش أن ال تظلم م ن التق دير أم ام لجن ة التظلم ات وفق ا للش روط
واإلجراءات التي تحددھا الالئحة التنفيذية.
مادة ): (٥على كل شركة طرحت أوراقا مالية في اكتتاب عام أن تقدم على مسؤوليتھا إلى الھيئ ة تق ارير س نوية
ونصف سنوية ورب ع س نوية ع ن نش اطھا ونت ائج أعمالھ ا عل ى أن تتض من ھ ذه التق ارير البيان ات
الت ي تفص ح ع ن المرك ز الم الي الص حيح لھ ا .وتنش ر الش ركة ملخص ا وافي ا لھ ذه التق ارير ف ي
صفيحتين يوميتين إحداھما على األقل باللغ ة العربي ة .وتع د الميزاني ة وغيرھ ا م ن الق وائم المالي ة
وفق المعايير المحاسبية وطبقا لقانون تنظيم مزاولة مھنة المحاسبة والمراجع ة الص ادر بالمرس وم
السلطاني رق م  ، ٨٦/٧٧وتخط ر الش ركة الھيئ ة بھ ذا التقري ر خ الل الفت رة الت ي تح ددھا ف ي ھ ذا
الشأن.
وللھيئة فحص الوثائق المشار إليھا في الفقرات السابقة أو تكليف جھ ة متخصص ة بھ ذا الفح ص ،
وتبلغ الھيئة الشركة بمالحظاتھا  ،وتطلب إعادة النظر في ھذه الوثائق بما يتف ق ونت ائج الفح ص ،
فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الھيئة لمالحظاتھا والتعديالت التي طلبتھا .
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوھري ة طارئ ة ت ؤثر ف ي نش اطھا أو مركزھ ا الم الي أن
تفصح عن ذلك فورا للھيئ ة الت ي لھ ا أن تنش ر عل ى نفق ة الش ركة ملخص ا وافي ا عنھ ا إذا م ا رأت
ذلك – ويحق للھيئة أن تطلب من الشركة نشر ھذه البيانات ف ي إح دى الص حف اليومي ة  ،ف إذا ل م
تستجب الشركة تعلن الھيئة عن ھذه البيانات في وسائل اإلع الم الت ي تراھ ا مناس بة  ،وذل ك عل ى
نفقة الشركة.
في حالة تخلف أية شركة عن تقديم البيانات أو المعلومات الواج ب تق ديمھا للھيئ ة خ الل المواعي د
المح ددة لھ ا ،تلت زم بس داد المبل غ ال ذي يص در بتحدي ده ق رار م ن مجل س إدارة الھيئ ة عل ى أن ال
يتجاوز )  (٢٥٠٠٠﷼ عماني** .
مادة ) : (٦على الشركة ومراقبي حساباتھا موافاة الھيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من ص حة البيان ات
الواردة بنشرات اإلصدار والتقارير الدوريـة والبيانات والقوائم المالية للشركة.
وفي حالة وقوع تغيي ر أو تع ديل ف ي المعلوم ات الموض حة بنش ـرة اإلص ـدار  ،يج ب أن ي ودع
ھذا التغيير لدى الھيئ ة خ الل الم دة الت ي تح ددھا ف ي ھ ذا الش أن  ،ويخض ع العم ل بھ ذا التغيي ر
لموافقتھا.
مــادة ) :  (٧أ .على كل شخص يملك أو تصل مساھمته ھو وأوالده القص ر إل ى ) (%١٠ف أكثر م ن أس ھم أي ة
ش ركة مس اھمة أن يعل م الھيئ ة ب ذلك بكت اب خط ي  ،وأن يعلمھ ا ح ول أي تعام ل أو
تصرف يجريه ويؤدي إلى زيادة ھذه النسبة فور حدوثه.
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ب  .ال يجوز لشخص أو أكثر من األقارب حتى الدرجة الثانية تملك  % ٢٥أو أكثر من
أسھم شركة مساھمة طرحت أسھمھا في إكتتاب عام إال وفق ضوابط وشروط التمل ك
التي يحددھا مجلس إدارة الھيئة** .
ج  .إذا كان موضوع السيطرة أو التملك مص رفا أو مؤسس ة تم ارس أعم اال مص رفية فيج ب
أوال الحصول على موافقة البنك المركزي العماني تنفيذا ألحكام القانون المصرفي.
مـادة ) : (٨لمجلس إدارة الھيئة بناء على أسباب جدية يبديھا عدد من المس اھمين ال ذين يملك ون %٥عل ى األق ل
من أسھم الشركة  ،وقف قرارات الجمعية العامة للش ركة الت ي تص در لص الح فئ ة معين ة م ن
المساھمين أو لإلضرار بھم أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة أو غيرھم .
وعل ى أص حاب الش أن ع رض طل ب إبط ال ق رارات الجمعي ة العام ة عل ى لجن ة التظلم ات
المنصوص عليھا في ھذا القانون خالل خمسة عش ر يوم ا م ن ت اريخ ص دور ق رار الوق ف -
ويكون قرار اللجنة في ھذا الشأن نھائيا .وإذا انقضت المدة دون اتخاذ أي إجراء اعتبر قرار
الوقف كأن لم يكن.
الباب الثاني
سوق مسقط لألوراق المالية ـ وتسوية المعامالت ونشر المعلومات
الفصل األول
سوق مسقط لألوراق المالية
م ـادة ) : (٩ي تم قي د وت داول األوراق المالي ة ف ي س وق يس مى "س وق مس قط ل ألوراق المالي ة" .وتتمت ع الس وق
بالشخصية االعتبارية ويكون مقرھا الرئيسي مدينة مسقط وتتبع السوق ھيئة سوق المال.
مـادة ) : (١٠تلتزم الجھات التي تصدر أوراق ا ً مالي ة قابل ة للت داول بالقي د ف ي عض وية الس وق  ،عل ى أن تتق دم
بطل ب لقي د ھ ذه األوراق للت داول ف ي الس وق خ الل ش ھر م ن ت اريخ قي د الجھ ة ف ي الس جل
التج اري  ،وي تم القي د بق رار م ن م دير ع ام الس وق وفق ا ً للقواع د الت ي يض عھا مجل س إدارة
الھيئة.
ويقتصر التعامل في الس وق عل ى األوراق المالي ة العماني ة ـ ويج وز أن ي تم قي د أوراق مالي ة
تص در ف ي دول مجل س التع اون أو دول عربي ة أخ رى أو أجنبي ة بق رار م ن مجل س إدارة
الھيئة.
مــادة ) : (١١يقوم على إدارة السوق وتنظيم شئونھا مجلس إدارة يختص بتص ريف أمورھ ا واتخ اذ اإلج راءات
الالزمة لتحقيق األھداف التي أنشئت من اجلھا في حدود السياسة العامة للھيئة ويتولى على األخص ما يلي:
 .١اعتماد الھيكل التنظيمي للسوق وتحديد الدوائر واألقسام وغيرھا.
 .٢إع داد مش اريع الل وائح واألنظم ة الداخلي ة والتعليم ات الالزم ة لتنظ يم الس وق وعرض ھا عل ى
مجلس إدارة الھيئة العتمادھا.
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 .٣وضع الموازنة السنوية التقديرية إلي رادات الس وق ونفقاتھ ا قب ل بداي ة الس نة المالي ة .وال تك ون
ھذه الموازنة نافذة إال بعد تصديق مجلس إدارة الھيئة عليھا.
 .٤أية صالحيات أخرى تحددھا اللوائح التنفيذية.
مــادة )  (١٢يشكل مجلس إدارة السوق على النحو التالي:
 -١مدير عام السوق

عضواً

 -٢ممثل عن الھيئة

عضواً
عضواً

 -٣ممثل عن البنك المركزي العماني

 -٤أربع ة أعض اء تنتخ بھم الجمعي ة العام ة للس وق ،أح دھم ممث ل للش ركات العامل ة ف ي مج ال
األوراق المالية وآخر للمساھمين الذين يمتلك كل م نھم أق ل م ن خمس ة آالف س ھم واثن ان
يمثالن الشركات التي تتداول أوراقھا في السوق.
ويصدر مجلس إدارة الھيئة قراراً بتشكيل مجلس إدارة السوق لمدة ثالث سنوات  ،ويج وز
تجديد العضوية لمدد أخرى فيما عدا المذكورين في البند  ٤فيكون التجديد لمدة واحدة.
ويصدر مجلس إدارة الھيئة قراراً بتعيين كل من مدير ع ام الس وق ورئ يس مجل س اإلدارة
من بين األعضاء المشار إليھم وال يجوز أن يجمع شخص واحد بين ھاتين الوظيفتين.
ويصدر مجلس إدارة الھيئة الئحة داخلي ة بتحدي د اختصاص ات وص الحيات ك ل م ن م دير
عام السوق ورئيس مجلس اإلدارة وتنظيم إجراءات دعوة مجلس إدارة السوق إلى االنعق اد
ومكان ونصاب صحة االجتماع وكيفية إصداره للقرارات وتحديد مكافآت أعضاء المجل س
وغيرھا من التنظيمات الالزمة لمباشرته أعماله.
مـادة)   :(١٣تتك ون الجمعي ة العام ة للس وق م ن الھيئ ات العام ة وش ركات المس اھمة الت ي تت داول أوراقھ ا ف ي
السوق والشركات العاملة في مجال األوراق المالية المرخص لھا والبن ك المرك زي العم اني.
وتختص بتتب ع األوض اع العام ة ف ي الس وق واقت راح الس بل الكفيل ة بزي ادة فعاليتھ ا وانتخ اب
أعض اء مجل س اإلدارة الموض حين بالبن د ) (٤م ن الم ادة الس ابقة  -وتعي ين مراق ب حس ابات
السوق
وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات دعوة الجمعية العامة للس وق لالنعق اد وت اريخ ومك ان ونص اب ص حة
االجتماع والمداوالت ،وكيفية إصدار القرارات وتصدر اللوائح بقرار من مجلس إدارة الھيئة.
مــادة)  : (١٤تتكون موارد السوق مما يلي:
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 -١االعتمادات التي تخصصھا لھا الدولة.
 -٢اشتراكات األعضاء السنوية.
 -٣العموالت التي تستوفيھا السوق لقاء عمليات البيع والشراء.
 -٤المنح والھبات التي تحصل عليھا السوق من أية جھة يوافق عليھ ا مجل س إدارة الھيئ ة إذا
كان مصدرھا عمانيا.
 -٥أية موارد أخرى يحددھا القانون.
مـادة ) : (١٥ينحصر التعامل باألوراق المالية بالسلطنة داخل القاعة  ،ويقع باطال كل تعام ل يج ري خارجھ ا ،
إال إذا ق رر مجل س إدارة الھيئ ة الس ماح ب ذلك بموج ب الل وائح الداخلي ة والتعليم ات الص ادرة
عنه.
م ـادة ) : (١٦تلت زم الس وق بمواف اة الھيئ ة بالبيان ات الخاص ة ب األوراق المالي ة الت ي ت م

قي دھا  -كم ا تلت زم

بموافاتھا بتقارير دورية عن حركة تداولھا.
مـادة ) : (١٧يكون التعامل في األوراق المالية المقيدة بالس وق بواس طة إح دى الش ركات الم رخص لھ ا ب ذلك ،
وإال وقع التعامل باطال  ،وتضمن الشركة سالمة العملية التي تتم بواسطتھا.
ويجوز بناء على طلب الوسيط التأشير بمنع تداول األسھم التي قام الوسيط بشرائھا لصالح أح د
العمالء ولم يتم تسديد قيمتھا وذلك طبقا ً للقواعد التي يصدرھا مجلس إدارة الھيئة.
مـادة)  : ( ١٨يجوز بقرار من مدير عام السوق وقف عروض وطلبات التداول التي تعقد بالمخالفة ألحكام
القوانين أو التي تتم بسعر ال مبرر له  ،كما يكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة
ألحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لھا.
مـادة) : (١٩يجوز لمجلس إدارة الھيئة كلما رأى ذلك مناسبا ً وحسب ظروف السوق تحديد نسبة مئوية من س عر
االفتت اح ل ذلك الي وم للعم ل ب ه كح د أقص ى للزي ادة أو االنخف اض ف ي أس عار األوراق المالي ة
خالل فترة جلسة التداول اليومية الواحدة المقررة  -وتعتمد ھذه النسبة للمدة التي ي راه مجل س
إدارة الھيئة ضرورية وله حق تعديلھا أو إيقاف العمل بھا أو إلغائھا وفق ما يراه مناسبا ً.
م ـادة ) : (٢٠ﺗﺗﻘﺎﺿـﻰ اﻟﺳـوق ﻋـن ﻋﻣﻠﻳـﺎت ﺗـداوﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـوق وﻋـن ﻋﻣﻠﻳـﺎت اﻟﺗﺣوﻳـﻝ وﻧﻘـﻝ ﻣﻠﻛﻳـﺔ
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن اﻟﺗـداوﻝ داﺧـﻝ اﻟﻘﺎﻋـﺔ ﻋﻣوﻟـﺔ ﺗﺣﺳـب ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻣـن اﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟﺳـوﻗﻳﺔ ﻟﻬـذﻩ

اﻷوراق ﻳﺣددﻫﺎ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻣوﻟـﺔ  %١ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻘﻳﻣـﺔ  ،وﺗﺣﺻـﻝ
اﻟﻌﻣوﻟــﺔ ﻣــن ﻛــﻝ ﻣــن اﻟﺑــﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷــﺗري ﻣﻧﺎﺻــﻔﺔ وﻓــق اﻟﺗرﺗﻳﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻳﺣــددﻫﺎ ﻣﺟﻠــس إدارة اﻟﻬﻳﺋــﺔ
ﺑﻣوﺟب ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺻﺎدرﻩ ﻋﻧﻪ.
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الفصل الثاني
تسوية المعامالت ونشر المعلومات
ﻣـﺎدة ) : (٢١تقوم إدارة السوق بقيد العمليات في التاريخ الذي قامت شركات الوساطة بتنفيذھا فيھ ا كم ا تخط ر
الجھة المصدرة لألوراق المالي ة ـ وتح دد الالئح ة التنفيذي ة األحك ام المنظم ة لقي د عملي ات
اإليداع والمقاصة والتسوية.
مـ ـادة ) :(٢٢تنش أ الحق وق وااللتزام ات الشخص ية ب ين الب ائع والمش تري ل ألوراق المالي ة الت ي ت م ت داولھا ف ي
السوق في تاريخ عقد البيع الموثق بالسوق .
وتنتق ل ملكي ة األس ھم بإثباتھ ا ف ي س جالت الجھ ة المص درة ل ألوراق وقي دھا ف ي س جل
المس اھمين وعليھ ا تس جيل انتق ال الملكي ة ب ال مقاب ل خ الل ثالث ة أي ام م ن ت اريخ اس تالمھا
المستندات الضرورية ويمتنع عليھا تحصيل أية مبالغ مقابل إصدار شھادات الملكية.
ويتم تسجيل الملكية دون قيد أو شرط باستثناء الحاالت اآلتية :
 -١إذا كانت األوراق المالية مرھونة أو محجوزة.
 -٢إذا كانت شھادة الملكية مفقودة أو تالفة.
 -٣إذا ك ان البي ع مخالف ا ألحك ام الق وانين أو األنظم ة المتعلق ة بنس بة تمل ك غي ر العم انيين
لألوراق المالية.
وال يجوز للجھات المصدرة ل ألوراق المالي ة أو أي م ن موظفيھ ا إفش اء أس ماء وأس رار
المساھمين أو اإلدالء بأية بيانات عن معامالتھم.
مـادة ) : (٢٣للھيئة أن تنشئ في الس وق مكتب ا ً موح داً إلي داع وتس جيل األوراق المالي ة يق وم بالمھ ام الموض حة
بالمادة السابقة وأية مھام أخرى توكل إليه إلدارة شؤون المساھمين وحساباتھم .
وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية إنشاء المكتب وطبيعة مھامه ورسم اإليداع والتسجيل.
ويج وز إنش اء ش ركة إلي داع وتس جيل األوراق المالي ة بموج ب مرس وم س لطاني تق وم
باختصاصات المكتب طبقا للشروط واألحكام الواردة فيه.
ﻣـﺎدة ) :(٢٤تنشر المعلومات ع ن الت داول يومي ا ع ن طري ق نش رة يومي ة تع دھا الس وق كم ا تق وم بإع داد نش رة
شھرية تتضمن بيانا باألوراق المالية التي تم قيدھا خالل الشھر وإجمالي حجم التداول الش ھري
في األنشطة المختلفة ومقارنته بالشھر السابق .مع بيان المؤشرات الخاصة بالتداول في السوق.

٨

الباب الثالث
الشركات العاملة في مجال األوراق المالية وصناديق االستثمار
الفصل األول
الشركات العاملة في مجال األوراق المالية
مــادة )  :(٢٥يقصد بالشركات العاملة في مجال األوراق المالية  ،الشركات التي يقتصر غرضھا على مزاول ة
نشاط أو أكثر من األنشطة اآلتية وكذلك البنوك التي تزاول ھذه األنشطة:
أ  -ترويج وتغطية االكتتاب في األوراق المالية أو تمويل االستثمار فيھا.
ب  -االشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالھا.
ج  -اإليداع والمقاصة والتسوية في معامالت األوراق المالية.
د  -تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار.
ھـ -الوساطة في األوراق المالية.
و  -إدارة حسابات العھدة والحفظ واألمانة لألوراق المالية.
ويج وز بق رار م ن مجل س إدارة الھيئ ة إض افة أنش طة أخ رى تتص ل بمج ال األوراق
المالي ة .وتق دم طلب ات تأس يس ھ ذه الش ركات إل ى وزارة التج ارة والص ناعة مش فوعة
بموافقة الھيئة.
وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات وأوض اع تأس يس ھ ذه الش ركات واألعم ال الت ي ت دخل
في نشاطھا واألعمال التي يحظر عليھا القيام بھا.
مـادة ) : (٢٦ال يجوز مزاولة األنشطة المنصوص عليھا في المادة السابقة إال بعد الحصول على ترخيص ب ذلك
من الھيئة والقيد بالسجل المعد لديھا لھذا الغرض.
وتصدر الھيئة قرارھا بالبت ف ي طل ب الت رخيص خ الل ش ھر م ن تق ديم األوراق مس توفاة
إليھ ا  ،وف ي حال ة ال رفض يج ب أن يك ون الق رار مس ببا ً  ،ويج وز ال تظلم من ه أم ام لجن ة
التظلمات المنصوص عليھا في ھذا القانون خالل مدة  ١٥يوما ً من تاريخ استالم القرار.
وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص والكفالة المصرفية.
مـادة ) : (٢٧يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي:
 -١أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية مسجلة بالسلطنة أو فرعا لشركة أجنبية** .
 -٢أن يقتصر غرض الشركة – فيما عدا البنوك  -على مزاولة نشاط أو أكثر م ن األنش طة
المبينة في المادة ) (٢٥من ھذا القانون.
 -٣أن ال يق ل رأس م ال الش ركة المص در وم ا يك ون م دفوعا من ه عن د التأس يس ع ن الح د
األدنى الذي تحدده الالئحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضھا.
 -٤أن تت وافر ف ي الق ائمين عل ى إدارة الش ركة الخب رة والكف اءة الالزم ة لعملھ ا عل ى النح و
الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الھيئة.
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 -٥أداء تأمين تحدد قيمته والقواعد واإلجراءات المنظمة له بقرار من مجلس إدارة الھيئة.
 -٦أن ال يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريھا أو أح د أعض اء مجل س
اإلدارة خالل السنوات الخمس السابقة عل ى تق ديم طل ب الت رخيص بعقوب ة ف ي جناي ة أو
جنحة ماسة بالشرف أو إحدى الجرائم المنص وص عليھ ا ف ي ق انون الش ركات التجاري ة
أو قانون التجارة أو الحكم بإشھار اإلفالس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مـادة ) : (٢٨ﺗﻘوم اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻘﻳد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷر ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻳﻪ -
وﻳﺗم اﻟﻘﻳد ﻣﻘﺎﺑﻝ رﺳم واﺷﺗ ارك ﺳﻧوي ﺗﺣددﻫﻣﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.
مـادة ): (٢٩ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت واﻹﺣﺻـﺎﺋﻳﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗطﻠﺑﻬـﺎ
اﻟﺳــوق أو اﻟﻬﻳﺋــﺔ ﺧــﻼﻝ اﻟﻣﻬﻠــﺔ اﻟﻣﺣــددة .وﻳﺟــوز ﻹدارة اﻟﻬﻳﺋــﺔ أن ﺗﻛﻠــف ﻣــن ﺗـراﻩ ﻟﻠﺗﺣﻘــق ﻣــن
ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ.
وﻻ ﻳﺟــوز ﻷﻳــﺔ ﺷــرﻛﺔ أن ﺗﻘــرر وﻗــف ﻧﺷــﺎطﻬﺎ أو ﺗﺻــﻔﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬــﺎ إﻻ ﺑﻣواﻓﻘــﺔ ﻣﺟﻠــس إدارة
اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺛﺑت ﻣـن أن اﻟﺷـرﻛﺔ أوﻓـت ﺑﺟﻣﻳـﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـﺎ وذﻟـك وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺷـروط واﻹﺟـراءات اﻟﺗـﻲ

ﻳﺣددﻫﺎ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﻳﺋﺔ.

مـادة ) : (٣٠ﻳﺻدر ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻗ ار ار ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺗرﺧﻳص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٢٦ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﻳﺔ:
أ  -فقد شرط من شروط الترخيص.
ب  -صدور قرار نھائي من اللجنة التأديبية بشطب الشركة.
ج  -تخلف الشركة عن سداد الرسوم المقررة.
د  -نقص رأس المال أو الكفالة المصرفية عن الحد المقرر وع دم تكمل ة ال نقص خ الل الم دة
التي يحددھا المجلس
ھـ  -إخالل الشركة إخ الال جس يما ب أي م ن الواجب ات وااللتزام ات ال واردة ف ي الق انون أو الل وائح
التنفيذية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مـادة ) : (٣١لمجلس إدارة الھيئة إذا قام خطر يھدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساھمين في الشركة
أو المتعاملين معھا أن يتخذ ما يراه من التدابير اآلتية:
أ  -توجيه تنبيه إلى الشركة.
ب  -منع الشركة من مزاولة كل أو بعض األنشطة المرخص لھا بمزاولتھا.
ج  -مطالب ة رئ يس مجل س إدارة الش ركة ب دعوة المجل س إل ى االنعق اد للنظ ر ف ي أم ر
المخالف ات المنس وبة إل ى الش ركة التخ اذ ال الزم نح و إزالتھ ا .ويحض ر اجتم اع مجل س
اإلدارة في ھذه الحالة ممثل أو اكثر عن الھيئة.
د  -تعي ين عض و مراق ب ف ي مجل س إدارة الش ركة للم دة الت ي يح ددھا مجل س إدارة الھيئ ة
ويك ون لھ ذا العض و المش اركة ف ي مناقش ات المجل س وتس جيل رأي ه فيم ا يتخ ذ م ن
القرارات.
ھـ  -حل مجلس اإلدارة وتعيين مفوض إلدارة الشركة مؤقتا لحين اختيار مجلس إدارة جديد.
و  -إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة الكفالة المصرفية المدفوعة .
ويك ون ال تظلم م ن الق رارات الص ادرة وفق ا ً ألحك ام الم ادتين ) (٣١ ، ٣٠أم ام لجن ة
التظلمات المنص وص عليھ ا ف ي ھ ذا الق انون خ الل  ١٥يوم ا ً م ن ت اريخ إب الغ ص احب
الشأن بالقرار أو علمه به.
مـادة ) : (٣٢يجب على الشركات العاملة ف ي مج ال األوراق المالي ة تك وين جمعي ة أو رابط ة لض مان االلت زام
بالعدل واالستقامة والكفاءة في ممارس ة أنش طة الوس اطة و تق وم الجمعي ة أو الرابط ة بإنش اء
صندوق لحماية المستثمرين الذين لديھم أوراق مالية أو أرصدة.
ويحدد في ق رار إنش اء الجمعي ة أو الرابط ة األحك ام واإلج راءات المتعلق ة بتأس يس الجمعي ة
وأس س إدارة الص ندوق وح دود التغطي ة وحج م مس اھمة ك ل عض و والعقوب ات الت ي يج وز
توقيعھا على األعضاء ،وذلك وفق األحكام واإلجراءات الموضحة بالالئحة التنفيذية.
الفصل الثاني
صناديق االستثمار وحسابات العھدة
أوال  :الصناديق التي تأخذ شكل شركة مساھمة
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مـادة ) (٣٣يجوز إنشاء صناديق تھدف إلى استثمار المدخرات في أوجه االستثمار المختلف ة ف ي الح دود ووفق ا
لألوضاع التي تبينھا الالئحة التنفيذية** .
ويجب أن يتخذ صندوق االستثمار شكل شركة المساھمة برأسمال نقدي  ،ويجوز أن يكون ثلث
أعضاء مجلس إدارته من غير المساھمين فيه  ،أو المتعاملين معه  ،أو ممن ت ربطھم ب ه عالق ة
أو مصلحة  ،أو ممن يتولون إدارته.
مـادة ): (٣٤يحدد النظام األساسي لصندوق االستثمار النسبة بين رأس المال المدفوع للشركة المنش ئة للص ندوق
وبين أموال المستثمرين في الصندوق بما ال يجاوز ما تحدده الالئحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل ھذه األموال أوراقا مالية في صورة وثائق استثمار يشارك حاملوھ ا
في نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم االكتتاب في ھذه الوثائق عن طريق البنوك المرخص لھا بذلك.
ويض ع مجل س إدارة الھيئ ة إج راءات إص دار تل ك الوث ائق واس ترداد قيمتھ ا والبيان ات الت ي
تتضمنھا وقواعد قيدھا وتداولھا في السوق.
مـادة ) : (٣٥يجب أن تتضمن نشرات االكتتاب في وثائق االستثمار التي تطرحھا ص ناديق االس تثمار لالكتت اب
العام  ،البيانات اإلضافية اآلتية:
 -١السياسات االستثمارية.
 -٢طريقة توزيع األرباح السنوية وأسلوب معاملة األرباح الرأسمالية.
 -٣اسم الجھة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخصا وافيا عن أعمالھا السابقة.
 -٤طريقة التقييم الدوري ألصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق االستثمار.
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م ـادة ) : (٣٦يح تفظ ب األوراق المالي ة الت ي يس تثمر الص ندوق أم واال فيھ ا ل دى مكت ب إي داع وتس جيل األوراق
المالية أو أحد البنوك العاملة في السلطنة  ،عل ى أن ال يك ون ھ ذا البن ك مالك ا أو مس اھما ف ي
الشركة المالك ة للص ندوق  ،أو الش ركة الت ي تت ولى إدارة نش اطه  ،وعل ى أن يق دم الص ندوق
إلى الھيئة بيان ا ع ن تل ك األوراق معتم دا م ن البن ك عل ى النم وذج ال ذي يض عه مجل س إدارة
الھيئة.
م ـادة ) :(٣٧يج ب إخط ار ال رئيس التنفي ذي ب القرارات الت ي تص در بتعي ين أعض اء مج الس اإلدارة والم ديرين
المسؤولين عن اإلدارة العامة ألعم ال الص ندوق وبجمي ع البيان ات المتعلق ة بھ ا خ الل ثالث ين
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يوما ً م ن ت اريخ ص دور الق رارات المش ار إليھ ا  ،وي تم اإلخط ار عل ى النم وذج ال ذي تض عه
الھيئة.
ولمجل س إدارة الھيئ ة للحف اظ عل ى س المة أم وال المس تثمرين بالص ندوق أن يص در ق رارا
مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين المشار إليھم.
ولص احب الش أن ال تظلم م ن ق رار اس تبعاده أم ام لجن ة التظلم ات المنص وص عليھ ا ف ي ھ ذا
القانون خالل ستين يوما من تاريخ إبالغه بالقرار.
مـادة ) : (٣٨يجب على الصندوق أن يعھد بإدارة نشاطه كله إلى جھة ذات خبرة في إدارة صناديق االس تثمار ،
ويطلق على ھذه الجھة اسم )مدير االستثمار ( .
مـادة ) : (٣٩يبرم صندوق االستثمار مع م دير االس تثمار عق د إدارة  ،وعل ى الص ندوق إخط ار الھيئ ة بص ورة
من ھذا العقد قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق أحكامه مع القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وعلى الھيئة إبالغ الصندوق برأيھا في العقد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلخطار.
مــادة ) : (٤٠يحظر على مدير االستثمار القيام بالعمليات اآلتية:
 -١جميع األعمال المحظورة على الصندوق الذي يدير نشاطه.
 -٢اس تخدام أم وال الص ندوق ف ي تأس يس ش ركات جدي دة أو ش راء أوراق مالي ة لش ركات تح ت
التصفية أو في حالة إفالس.
 -٣الحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريھا.
 -٤أن تك ون ل ه مص لحة م ن أي ن وع م ع الش ركات الت ي يتعام ل ف ي أوراقھ ا المالي ة لحس اب
الصندوق الذي يديره.
 -٥أن يشتري المدير أو العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق التي يدير نشاطھا.
 -٦أن يقترض من الغير  ،ما لم يسمح له عقد اإلدارة بذلك وفي الحدود المقررة بالعقد.
 -٧استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته.
 -٨إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة.
 -٩إجراء عمليات بھدف زيادة عموالت السمسرة.
ثانيا  :صناديق االستثمار الملحقة بشركات
مــادة ) : (٤١يجوز للبنوك التجارية وشركات االستثمار الت ي ال يق ل رأس مالھا ع ن خمس ة مالي ين ﷼ عم اني
أن تقوم بإنشاء صناديق االستثمار بھدف استثمار المدخرات ف ي أوج ه االس تثمار المختلف ة
وذلك بموافقة الھيئة وطبقا للقواعد والشروط الت ي تح ددھا الالئح ة التنفيذي ة وبالتنس يق م ع
البنك المركزي في حالة ما إذا كانت الجھة المنشئة أحد البنوك** .
ولھا أن تتصرف في موجودات ھذه الحسابات حس ب التعليم ات المح ددة الص ادرة لھ ا م ن
الھيئ ة وتلت زم البن وك أو الجھ ة الت ي تنش ئ الص ندوق بالمحافظ ة عل ى س رية المعلوم ات
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المتعلق ة بھ ا  ،وال ت دخل أم وال الص ندوق ض من الحس ابات الفعلي ة للبن وك أو الش ركات
المنشئة لھا  ،كما ال تدخل اإليرادات المتحققة منھا ضمن حسابات ھذه الجھ ات وال تلحقھ ا
التصفية في حالة إفالسھا.
ويحدد النظام األساسي للصندوق واللوائح التي تصدرھا الھيئة العالقة الت ي تحك م أطرافھ ا
على أن تتضمن البيانات التالية:
 -١السياسات االستثمارية.
 -٢طريقة توزيع األرباح السنوية وأسلوب معاملة األرباح الرأسمالية.
 -٣اسم الجھة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخصا وافيا عن أعمالھا السابقة.
 -٤طريقة التقييم الدوري ألصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق االستثمار.
مـادة ) : (٤٢على الجھ ة الت ي تنش ئ الص ندوق أن تق دم إل ى الھيئ ة بيان ا ع ن وث ائق االس تثمار الت ي سيص درھا
الصندوق على النموذج الذي تضعه إدارة الھيئة** .
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مـادة ) : (٤٣تشكل إلدارة الصندوق لجنة من المستثمرين أو من غيرھم** .
وتحدد اللوائح التي يصدرھا مجلس إدارة الھيئة إجراءات تشكيل اللجنة وأسلوب عملھا.
ويج ب إخط ار ال رئيس التنفي ذي ب القرارات الص ادرة بتعي ين أعض اء اللجن ة والم ديرين
المسئولين عن اإلدارة العامة ألعمال الصندوق.
ولمجلس إدارة الھيئة للحفاظ على أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا باس تبعاد أي
من أعضاء اللجنة والمديرين المشار إل يھم .ولص احب الش أن ال تظلم م ن ق رار اس تبعاده أم ام
لجنة التظلمات خالل  ٣٠يوما من تاريخ إبالغه بالقرار  ،ويكون قرار اللجنة ف ي ھ ذا الش أن
نھائيا.
ﺛﺎﻟﺛﺎ  :أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء **
مـ ـادة ) : (٤٤تق وم الش ركات الم رخص لھ ا بمزاول ة العم ل ف ي مج ال األوراق المالي ة ،بالتص رف بموج ودات
حسابات العمالء حسب التعليمات الصادرة عن الھيئ ة ،وف ي إط ار ش روط االتفاقي ات الت ي
تحك م العملي ات الخاص ة بھ ذه الحس ابات والمعق ودة ب ين األط راف المعني ة ،وتلت زم ھ ذه
الشركات بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بھذه الحسابات** .
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وال تدخل ھذه الحسابات و موجوداتھا أو التزاماتھا ضمن الحسابات الفعلية لتلك البن وك أو
الجھات  ،كما ال تدخل اإليرادات المتحققة لھا ضمن حس ابات نتائجھ ا وال تلحقھ ا التص فية
في حالة إفالسھا.
ويعمل في تحدي د العالق ة الت ي تحك م أط راف ھ ذه الحس ابات بموج ب األنظم ة والتعليم ات
التي يصدرھا المجلس بھذا الخصوص وإذا كان أحد أطرافھا بنكا مرخص ا ي تم تحدي د ھ ذه
العالقة بالتنسيق مع البنك المركزي.
مـادة ) :(٤٥تكون نسبة االستثمار في صناديق االستثمار وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية.
وال يسري في شأن ھذه الصناديق قانون استثمار رأس المال األجنبي** .
وتعام ل ص ناديق االس تثمار م ن الناحي ة الض ريبية معامل ة الش ركات المملوك ة بالكام ل
لمواطنين عمانيين.
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الباب الرابع
الھيئة العامة لسوق المال
الفصل األول
)إنشاء الھيئة(
مـادة ) : (٤٦تنشأ ھيئ ة عام ة تس مى )الھيئ ة العام ة لس وق الم ال( يك ون مقرھ ا الرئيس ي مدين ة مس قط  ،وتتب ع
وزير التجارة والصناعة.
م ـادة ) : (٤٧تتمت ع الھيئ ة بالشخص ية االعتباري ة واالس تقالل الم الي واإلداري ويك ون لھ ا أھلي ة التص رف ف ي
أموالھا وإدارتھا وتباشر نشاطھا وفق األس س التجاري ة  -وتعف ى الھيئ ة م ن جمي ع الض رائب
والرسوم.
مـادة ) : (٤٨تتولى الھيئة ما يلي :
 -١تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار األوراق المالية وتداولھا.
 -٢اإلشراف على سوق مسقط لألوراق المالية.
 -٣اإلشراف على جميع الشركات العاملة في مجال األوراق المالية.
 - ٤اإلشراف على الشركات المساھمة العامة** .
 -٥اإلشراف على شركات التأمين** .
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 -٦ترخيص وتنظيم شركات التصنيف االئتماني** .
وتبين الالئحة التنفيذية الشروط واألحكام الخاصة بتنفيذ ھذه االختصاصات.
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الفصل الثاني
أھداف الھيئة
مـادة ) : (٤٩تھدف الھيئة إلي ما يلي:
 .١االرتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة.
 .٢إتاح ة الف رص الس تثمار الم دخرات واألم وال ف ي األوراق المالي ة بم ا يخ دم مص لحة االقتص اد
الوطني.
 .٣تنظيم ومراقبة إص دار األوراق المالي ة ف ي الس وق األولي ة وتحدي د المتطلب ات الواج ب توافرھ ا ف ي
نشرة اإلصدار عند طرح األوراق المالية لالكتتاب العام.
 .٤التيسير والس رعة ف ي تس ييل األم وال المس تثمرة ف ي األوراق المالي ة  ،م ع ض مان تفاع ل عوام ل
العرض والطلب بھدف تحديد أسعار ھذه األوراق  ،وحماية صغار المستثمرين من خ الل ترس يخ
أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين.
 .٥جمع المعلومات واإلحصاءات عن األوراق المالية التي يجري التعامل بھا ونشر التقارير حولھا.
 .٦إجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجھات الرسمية المختلف ة بش أن الق وانين الناف ذة وتع ديلھا بم ا
يتالءم والتطور الذي تتطلبه سوق األوراق المالية.
 .٧االتص ال باألس واق المالي ة ف ي الخ ارج بھ دف االط الع وتب ادل المعلوم ات والخب رات بم ا يحق ق
مواكبة التق دم ف ي أس اليب التعام ل ف ي ھ ذه األس ـواق ويس اعد عل ى س رعة تط وير الس وق المالي ة
العمانية وكذلك االنضمام لعضوية المنظمات واالتحادات العربية والدولية ذات العالقة.
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تنظ يم أو اإلش راف عل ى دورات تدريبي ة للع املين ف ي الھيئ ة أو ف ي س وق األوراق المالي ة أو
الراغبين في العمل بھما.

 .٩ترس يخ قواع د الس لوك المھن ي والمراقب ة الذاتي ة واالنض باط ب ين الوس طاء والع املين ف ي مج ال
التعام ل ب األوراق المالي ة وتش جيع وتأھي ل الوس طاء وغي رھم م ن الع املين بالس وق بھ دف رف ع
كفايتھم العلمية والعملية.
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مادة )  : (٥٠يقوم بإدارة شئون الھيئة وتنظيم أعمالھا مجلس إدارة يختص بتصريف أمورھا واتخاذ
اإلجراءات الالزمة لتحقيق األھداف التي أنشئت من أجلھا وعلى األخص ما يلي :
 .١وضع السياسة التي تسير عليھا الھيئة ف ي ممارس ة اختصاص اتھا ف ي إط ار السياس ة
المالية واالقتصادية للدولة.
 .٢التوصية لدى الجھات الحكومية بكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية الس وق وحماي ة
أموال المستثمرين.
 .٣اعتم اد الل وائح المنظم ة ألعم ال الھيئ ة وألعم ال س وق األوراق المالي ة دون التقي د
بالنظم الحكومية سواء فيما يتعل ق بالھيك ل التنظيم ي أو بنظ ام الم وظفين أو الش ئون
اإلدارية والمالية أو غيرھا .وتصدر اللوائح المشار إليھا بقرار من الرئيس**.
 .٤إيق اف التعام ل بأي ة ورق ة مالي ة مدرج ة بالس وق للم دة الت ي يراھ ا ول ه أن يف وض
الرئيس التنفيذي في ذلك.
 .٥وقف نشاط السوق  ،عند االقتضاء لمدة مح دودة ال تتج اوز أس بوعا يحظ ر خاللھ ا
التعام ل ب األوراق المالي ة ف ي الس وق .ف إذا اقتض ت المص لحة العام ة وق ف نش اط
الس وق لم دة تزي د عل ى أس بوع فيك ون ذل ك بق رار م ن مجل س ال وزراء بن اء عل ى
توصية من مجلس إدارة الھيئة.
 .٦المصادقة على الموازنة السنوية التقديرية إليرادات الھيئ ة ونفقاتھ ا قب ل بداي ة الس نة
المالية بعد التنسيق مع وزارة المالية.
 .٧تحديد متطلبات نشرة إصدار األوراق المالية في سوقھا األولية.
 .٨تحديد شروط إدراج قيد األوراق المالية في السوق النظامية أو الموازية أو أي س وق
ثانوية أخرى يجري اعتمادھا من قبل مجلس إدارة الھيئة لتداول األوراق المالية.
 .٩اعتماد تعليمات تداول األوراق المالية في السوق الثانوية.
 .١٠وض ع قواع د وش روط لإلفص اح م ن قب ل الجھ ات المص درة ل ألوراق المالي ة
والش ركات العامل ة ف ي مج ال األوراق المالي ة واإلدارات التنفيذي ة فيھم ا ع ن جمي ع
الظروف أو المعلومات التي تؤثر على أنشطتھم أو مراك زھم المالي ة ،وك ل تغيي ر ي رى
مجلس إدارة الھيئة انه يؤثر على قيمة الورقة المالية.
ووضع قواعد وشروط لتعامالت األشخاص المطلعين** .
 .١١وضع التعليمات التي تحدد إجراءات المقاصة والتس وية فيم ا ب ين الوس طاء  ،وفيم ا ب ين
الوسطاء والجمھور والسوق.
 .١٢ت رخيص الش ركات العامل ة ف ي مج ال األوراق المالي ة وتحدي د ع ددھا وطبيع ة أعمالھ ا
وعدد وكالئھا ،وتحديد تعرفة أجورھا.
 .١٣تحديد عموالت السوق لقاء عمليات التداول وانتقال ملكية األوراق المالية.
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 .١٤تحديد اشتراكات األعضاء بالس وق ورس وم اعتم اد نش رات اإلص دار والرس وم الس نوية
لقي د األوراق المالي ة ورس وم ممارس ة الوس اطة ومقاب ل الخ دمات الت ي تق دمھا الھيئ ة
والسوق.
 .١٥االقتراض وتحديد حجمه وشروطه بعد موافقة وزارة المالية.
 .١٦أية صالحيات أخرى تحددھا اللوائح التنفيذية.
مـادة ) : (٥١يلزم كل عضو يمتنع عن إدراج قيد أوراقه المالية في الس وق المح ددة لھ ا لم دة ش ھر واح د ب دفع
مبلغ ال يقل عن ) (٢٠٠٠ألفي ﷼ عماني وال يزيد على ) (٥٠٠٠خمس ة آالف ﷼ عم اني
 ،وإذا لم يتم القيد يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بوقف التعامل في أوراقه المالية.
مــادة ) : (٥٢يشكل مجلس إدارة الھيئة على النحو التالي :
رئيسا

 -١الوزير
 -٢ممثل عن وزارة االقتصاد الوطني ال تقل
درجته عن وكيل وزارة ويرشحه الوزير المختص

نائبا للرئيس

 -٣الرئيس التنفيذي للھيئة

عضوا

 -٤مدير عام سوق مسقط لألوراق المالية

عضوا
عضوا

 -٥مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة
 -٦ممثل عن البنك المركزي العماني ال تقل درجته
عضوا

عن مدير عام ويرشحه البنك

ثالثة أعضاء يختارھم الوزير من قائمة تضم ستة أسماء يرشحھا مجلس إدارة غرفة تج ارة
وص ناعة عم ان عل ى أن يراع ى ف ي االختي ار تمثي ل البن وك التجاري ة وش ركات الت أمين
وشركات المساھمة العام ة ف ي القطاع ات األخ رى  ،ويح ل نائ ب ال رئيس مح ل ال رئيس عن د
غيابه .
مـادة ) :(٥٣يعين ال رئيس التنفي ذي للھيئ ة بمرس وم س لطاني ويك ون متفرغ ا لعمل ه ،ويج وز أن يف وض مجل س
إدارة الھيئة أيا من الصالحيات الممنوح ة ل ه إل ى ال رئيس التنفي ذي فيم ا ع دا وض ع تعليم ات
ت داول األوراق المالي ة ف ي الس وق الثانوي ة و إص دار الل وائح المنظم ة ألعم ال الھيئ ة وس وق
مس قط ل ألوراق المالي ة وتحدي د الرس وم والعم والت .وتح دد الل وائح الداخلي ة للھيئ ة راتب ه
وعالواته ومكافآته وتعويضاته وسائر الحقوق والواجبات المتعلقة به.
مـادة ) :(٥٤يتولى الرئيس التنفيذي للھيئة تنفيذ سياسة مجلس اإلدارة والق رارات الت ي يص درھا وھ و المس ئول
عن إدارة الھيئة طبقا للوائح الداخلية ويمثلھا أمام القضاء وفي مواجھة الغير.
 معدلة بالمرسوم السلطاني رقم  ٢٠٠٢/١٨م

١٨

الفصل الثالث
مالية الھيئة
مادة ) :(٥٥تكون للھيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالي ة ف ي الي وم األول م ن ش ھر ين اير وتنتھ ي ف ي الح ادي
والثالثين من شھر ديسمبر من كل عام عل ى أن تب دأ الس نة األول ى م ن ت اريخ نف اذ ھ ذا الق انون
حتى آخر شھر ديسمبر من السنة التالية.
ويك ون للھيئ ة حس اب خ اص ي ودع في ه الف ائض م ن مواردھ ا بع د اقتط اع ج ـميع النفق ات
الرأسمالية والجارية وغيرھا يطل ق علي ه اس م الف ائض الع ام ويس تخدم ھ ذا الف ائض ف ي تط وير
أعمال الھيئة وفق القواعد التي يقررھا مجلس إدارة الھيئة.
مـادة ) :(٥٦تتكون موارد الھيئة مما يأتي:
 .١االعتمادات التي تخصصھا لھا الدولة.
 .٢رسوم اعتماد نشرات إصدار األوراق المالية.
 .٣رسوم ترخيص الشركات العاملة في مجال األوراق المالية.
 .٤رسوم قيد األوراق المالية.
 .٥الرسوم السنوية لممارسة الوساطة.
 .٦مقابل الخدمات التي تقدمھا الھيئة.
 .٧الجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين ألحكام ھذا القانون.
 .٨االشتراكات في النشرات الدورية التي تصدرھا الھيئة.
 .٩المنح والھبات التي تحصل عليھا الھيئة من أية جھة يواف ق عليھ ا مجل س إدارة الھيئ ة إذا
كان مصدرھا عمانيا.
 .١٠عائد استثمار أموال الھيئة.
 .١١القروض التي تحصل عليھا الھيئة.
 .١٢فائض الميزانية السنوية لسوق مسقط لألوراق المالية.

مـادة ) : (٥٧تعتبر أموال الھيئة  ،أمواال عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتھا ومراتبھ ا
عل ى أم وال م ديني الھيئ ة  ،وللھيئ ة تحص يل ھ ذه األم وال والحق وق طبق ا لإلج راءات الت ي
تحصل بھا أموال الحكومة وباألولوية على ما عداھا من ديون وحقوق أخرى للغير  ،وتك ون
إلخطارات الھيئة لدى الدوائر الحكومية المختلفة وف ي مواجھ ة م ديني الھيئ ة وكفالئھ م ص فة
اإلخطارات الحكومية الرسمية.
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وتك ون ل دعاوى الھيئ ة ومطالباتھ ا وإجراءاتھ ا التنفيذي ة واإلداري ة ص فة االس تعجال ل دى
المحكم ة التجاري ة وال دوائر واللج ان وغيرھ ا م ن المج الس اإلداري ة بالس لطنة  ،كم ا يك ون
لألحكام الصادرة لصالح الھيئة صفة االستعجال في التنفيذ.
مـادة ) : (٥٨يتولى ت دقيق حس ابات الھيئ ة مراق ب حس ابات م رخص يعين ه المجل س ويح دد أتعاب ه بع د موافق ة
الرقابة المالية للدولة.
مـادة ) : (٥٩يكون لموظفي الھيئة والسوق ال ذين يص در بتحدي د أس مائھم أو وظ ائفھم ق رار م ن ال وزير  ،ص فة
الضبطية القضائية في إثبات المخالفات ألحكام ھذا الق انون والئحت ه التنفيذي ة ولھ م ف ي س بيل
ذل ك اإلط الع عل ى الس جالت وال دفاتر والمس تندات ف ي مق ر الش ركة أو مق ر س وق الم ال أو
الجھ ة الت ي توج د بھ ا وعل ى المس ئولين ف ي الجھ ات المش ار إليھ ا أن يق دموا إل ى الم وظفين
المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونھا لھذا الغرض.
الفصل الرابع
التحقيق
لجنة التظلمات ولجنة التأديب
مـادة ) : (٦٠أ  -للھيئة صالحية إجراء التحقيقات  ،كلما رأت ذلك ضروريا ً  ،عند وقوع مخالفة من أي شخص
ألحكام القانون أو اللوائح الداخلية أو التعليمات التي تصدرھا .
ولھا الحق في أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خط ي ح ول الظ روف والمالبس ات
المتعلقة بارتكاب المخالفة.
ب  -تتولى الجھة المختصة بالھيئة إج راء التحقيق ات الالزم ة ف ي المخالف ات المحال ة إليھ ا
م ن ال رئيس التنفي ذي ،ولھ ا دع وة المخ الف الس تجوابه واالس تماع إل ى أقوال ه ،ولھ ا
استدعاء من تشاء لسماع أقواله في الموضوع.
ولھا الحق في أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خط ي ح ول الظ روف والمالبس ات
المتعلقة بارتكاب المخالفة ،وكذلك لھا أن تطل ب تق ديم ال دفاتر واألوراق والمراس الت
والمذكرات والسجالت التي ترى ضرورة اإلطالع عليھا.
وفي حالة عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجھة إليه أو امتناع ه ع ن تق ديم
المستندات ،يتم تنفيذ ذلك بمساعدة الجھات المختصة** .
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المـادة ) : (٦١تشكل بقرار من مجلس إدارة الھيئ ة لجن ة للتظلم ات بعض وية اثن ين م ن رج ال القض اء بوظيف ة
قاض ي محكم ة ابتدائي ة أول عل ى األق ل يرش حھما وزي ر الع دل وتك ون الرئاس ة ألق دمھما
وعضو آخر ترشحه غرفة تجارة وصناعة عمان .
وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمھا أصحاب الشأن من القرارات الت ي تص در
م ن ال وزير أو ال رئيس أو الھيئ ة طبق ا ألحك ام ھ ذا الق انون والئحت ه التنفيذي ة والق رارات
الصادرة تنفيذا له.
ويكون ميعاد التظلم من القرار ثالث ين يوم ا م ن ت اريخ اإلخط ار ب ه وذل ك فيم ا ل م ي رد ب ه
نص خاص في ھذا القانون ويكون قرار اللجنة في التظلم نھائيا.
وتب ين الالئح ة التنفيذي ة األحك ام الخاص ة ب اإلجراءات الواج ب اتباعھ ا م ن قب ل اللجن ة
وأمامھا وغيرھا من اإلجراءات المنظمة ألعمالھا.
مـادة ): (٦٢تختص المحكمة االبتدائية )الدائرة المختصة( بالفصل بصفة عاجلة في المنازعات ب ين المتع املين
في مجال األوراق المالية.
مـادة )) : (٦٣أ ( يشكل مجلس إدارة الھيئة من بين أعضائه لجنة تأديبي ة م ن رئ يس وعض وين تت ولى الفص ل
فيم ا يس ند للجھ ات الخاض عة إلش راف ورقاب ة الھيئ ة ،ووك الء ھ ذه الجھ ات
والتابعين لھا من مخالفات لھذا القانون وقانون الش ركات التجاري ة وق انون ش ركات
الت امين وق انون ت أمين المركب ات والل وائح والتعليم ات المنف ذة لھ ا وتوقي ع أي م ن
الجزاءات اآلتية ** :
 .١التنبيه.
 .٢اإلنذار
 .٣غرامة ال تزيد على ) (٥٠٠٠﷼ عماني.
 .٤الوقف عن العمل في السوق لمدة ال تزيد على ثالثة أشھر.
 .٥الشطب النھائي من عضوية السوق.
وفي جميع األحوال تقرر اللجنة رد مبلغ الفائ دة الناتج ة ع ن المخالف ة للمتض رر منھ ا
وفي حالة عدم وجود متضرر تؤول للھيئة.
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وال تنف ذ ق رارات اللجن ة إال بع د ص يرورتھا نھائي ة بف وات ميع اد الطع ن المنص وص
عليه في البند )ب( من ھذه المادة أو الفصل في الطعن.
ولل رئيس التنفي ذي وق ف الوس طاء وال وكالء ع ن العم ل ف ي الس وق لم دة ال تتج اوز
أس بوعين بن اء عل ى توص ية اللجن ة التأديبي ة .ول ه توقي ع عق وبتي التنبي ه واإلن ذار ف ي
المخالفات البسيطة ويكون قراره نھائيا ً..
)ب( يجوز الطعن في قرارا اللجن ة التأديبي ة أم ام لجن ة التظلم ات خ الل  ٣٠يوم ا م ن ت اريخ
تبليغھا إلى صاحب الشأن  ،ويكون قرار اللجنة في ھذا الطعن نھائيا.
)ج( تب ين الالئح ة التنفيذي ة األحك ام الخاص ة ب اإلجراءات الواج ب إتباعھ ا م ن قب ل اللجن ة
وأمامھا بما في ذلك كيفية مباشرة صالحياتھا وإصدار قراراتھا.
الفصل الخامس
العقوبات
م ـادة ) : (٦٤يعاق ب بالس جن م دة ال تق ل ع ن ثالث ة أش ھر وبغرام ة ال تق ل ع ن ) (١٠٠٠٠عش رة آالف ﷼
عماني وال تزيد على ) (٥٠٠٠٠خمسين ألف ﷼ عماني أو بإحدى ھاتين العقوبتين  ،كل
شخص يثبت تعامل ه ف ي الس وق بن اء عل ى معلوم ات غي ر معلن ة أو مفص ح عنھ ا عل م بھ ا
بحك م منص به  ،أو يق وم بنش ر اإلش اعات ح ول أوض اع أي ة ش ركة بھ دف الت أثير عل ى
مستويات أسعار أسھمھا بم ا ف ي ذل ك رئ يس وأعض اء مجل س إدارة أي ة ش ركة عض و ف ي
السوق أو مديرھا العام أو نائبه أو موظفوھا.
مـادة ) :(٦٥يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن شھر وبغرامة ال تقل ع ن) ( ١٠٠٠٠عش ـرة آالف ﷼ عم اني وال
تزي د عل ى ثالث ين أل ف ﷼ عم اني أو بإح دى ھ اتين العق وبتين  ،ك ل ش خص يق دم ع ن عل م
بيانات أو تصريحات أو معلومات يعلم أنھا غير صحيحة بھدف الت أثير عل ى ق رار المس تثمر
باالس تثمار أو عدم ه وتطب ق العقوب ة نفس ھا عل ى أعض اء مجل س اإلدارة وم وظفي الش ركة
العض و  ،وك ل م ن مراق ب الحس ابات والمف وض ب التوقيع ع ن ش ركات الوس اطة المتعھ دة
بالتغطية.
مــادة ) : (٦٦مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليھا في أي قانون آخر  ،يعاقب بالسجن م دة ال تزي د
على ثالثة سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف ﷼ عماني أو بإحدى ھاتين العقوبتين
:
 -١كل من باشر نشاطا من األنشطة الخاضعة ألحكام ھذا الق انون دون أن يك ون مرخص ا ل ه
في ذلك.
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 -٢كل من طرح لالكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنھا أمواال بأية صورة بالمخالفة ألحكام ھذا
القانون.
مــادة ) _١ : (٦٧يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وبغرام ة ال تق ل ع ن ثالث ة آالف ﷼ عم اني وال
تزيد على عشرة آالف ﷼ عماني أو بإحدى ھاتين العقوبتين :
أ _ كل شخص يق وم ب إجراء أي تص رف ب األوراق المالي ة يھ دف أو ي ؤدي إل ى اإليھ ام
بالمتعاملين اآلخرين أو إيج اد سلس لة عملي ات وھمي ة غي ر حقيقي ة يقص د بھ ا إيھ ام
الغير من ھؤالء المتعاملين بتواجد سوق نشطة في الورقة المالية المتداولة.
ب _ ك ل ش خص بمف رده أو ب التواطؤ م ع ش خص أو مجموع ة أش خاص آخ رين يق وم
ب إجراء أي تعام ل ب األوراق المالي ة يھ دف إل ى تثبي ت أس عار ورق ة مالي ة معين ة
بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بھا .
 _٢يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنتين وبغرامة ال تقل عن عش رة آالف ﷼ عم اني
وال تزي د عل ى خمس ين أل ف ﷼ عم اني أو بإح دى ھ اتين العق وبتين ك ل م ن
المؤسسين بشركة المساھمة العامة ومدققي الحسابات وك ل م ن ش اركھم ف ي إع داد
نشرة إصدار لالكتتاب العام مع علمه بأن المعلومات الواردة بالنشرة غير صحيحة
أو بأن النشرة لم يتم تضمينھا أية معلومات ھامة أو تضمينھا بيانات كاذبة.
 _٣يعاقب كل من يخالف م ن أعض اء مجل س اإلدارة واإلدارة التنفيذي ة للش ركة أحك ام
الم ادة ) (١٠أو البن د ) (١٠م ن الم ادة ) (٥٠بغرام ة ال تق ل ع ن خمس ة اآلف ﷼
عماني وال تزيد على خمسين ألف ﷼ عماني .

مـادة ) : (٦٨ك ل مخالف ة ألحك ام ھ ذا الق انون أو لوائح ه المنف ذة أو التعليم ات الص ادرة م ن مجل س إدارة الھيئ ة
ترتب ضرراً ألي شخص  ،يكون مرتكبھا مسؤوال عن تعويض ھذا الضرر.
مـادة ) :(٦٩يجوز فضال عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليھا في الم واد الس ابقة  ،الحك م بالحرم ان
من مزاولة المھنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته وذل ك لم دة ال تزي د
على ثالث سنوات.
ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.

 معدلة بالمرسوم السلطاني رقم  ٢٠٠٢/١٨م

٢٣

مادة ) (٦٩مكرراً  :يجوز للمجلس قبل رفع الدعوى القض ائية التص الح م ع المخ الف ب إجراء تس وية مالي ة ع ن
التجاوزات التي ارتكبھا بالمخالف ة ألحك ام ھ ذا الق انون ولوائح ه والتعليم ات الص ادرة
تنفيذاً له** .
** معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٧/ ٥م
أحكام عامة
مـادة ) : (٧٠لكل ذي مصلحة طلب اإلطالع لدى الھيئة عل ى الوث ائق والس جالت والمحاض ر المتعلق ة بالش ركة
والحصول على بيانات أو صور رسمية منھا مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الھيئة لذلك.
وللھيئ ة رف ض الطل ب إذا ك ان م ن ش أن إذاع ة البيان ات أو الص ور المطلوب ة إلح اق ض رر
بالشركة أو اإلخالل بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين.
مـادة ) : (٧١تقوم الھيئة بإصدار نشرة شھرية إلطالع الجمھور على نشاطھا ويجب أن تتضمن النشرة وبص فة
خاصة الطلبات التي تم استالمھا والقرارات الت ي اتخ ذھا مجل س اإلدارة واألحك ام النھائي ة
وتقارير أي تعامل يجري ه أعض اء مجل س إدارة ش ركة المس اھمة أو الموظف ون التنفي ذيون
فيھا.

٢٤

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻠﺣق  :٨ﺗﻌﻣﻳم ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ إي ٢٠٠٩/٦
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ص.ب – 3359 :الرمز البريدي  112روي
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دليل االجراءات الرقابية
ملكافحة غ�سل االموال

 -1مقدمة

تعترب جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من اجلرائم االقت�صادية التي تتطلب جهودا حثيثة ملكافحتها يف خمتلف القطاعات ،
ومن �ضمنها قطاع الت�أمني والذي ميكن ا�ستخدامه كهدف مبا�شر لعمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
وي�أتي �إ�صدار هذا الدليل ا�ستنادا �إىل املادة ( )4من قانون غ�سل الأموال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2002/34والتي
تن�ص على « تلتزم امل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص الطبيعية واملعنوية بالتحقق من هوية العمالء وعناوينهم وفقا للتعليمات التي ت�صدرها
جهة الرقابة املخت�صة  ،وذلك قبل فتح ح�سابات للعمالء �أو حفظ امل�ستندات �أو الأذون �أو الأوراق املالية اخلا�صة بالعمالء  ،وكذلك
قبل تخ�صي�ص خزائن لهم �أو �إقامة �أية عالقات عمل معهم « .
ويهدف هذا الدليل �إىل التعريف بعمليات غ�سل الأموال ودورها  ،والإجراءات التي يجب على العاملني يف جمال الت�أمني اتخاذها
وال�سيا�سات الواجب �إتباعها  ،و�إجراءات الإخطار عن العمليات امل�شبوهة  ،والعقوبات التي تقع على مرتكبيها  ،وذلك كله من اجل
و�ضع �إجراءات فعالة ملكافحة غ�سل الأموال واتخاذ خطوات كفيلة مبكافحة متويل الإرهاب .

 -2غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

ي�ستخدم م�صطلح غ�سل الأموال للتعبري عن و�صف للأ�ساليب والو�سائل التي يجري من خاللها حتويل الأموال التي يتم احل�صول
عليها بطريقة غري م�شروعة �إىل �أ�صول لإخفاء �أ�صلها احلقيقي �أو ملكيتها �أو �أي عامل �آخر ي�شري �إىل عدم م�شروعيتها لتبدو كما لو
�أنها جاءت من م�صادر م�شروعة ،وعرفت املادة ( )2من قانون غ�سل الأموال جرمية غ�سل الأموال ب�أنها :
« يعد مرتكبا جرمية غ�سل الأموال كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يقوم عمدا ب�أحد الأفعال الآتية:
(�أ)	حتويل الأموال �أو نقلها �أو �إجراء معاملة بعائدات اجلرمية مع انه يعلم �أو ينبغي �أن يعلم ب�أنها جرى احل�صول عليها
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من جرمية �أو فعل �أو �أفعال ت�شكل ا�شرتاكا يف جرمية ،وذلك بهدف متويه و�إخفاء
طبيعة وم�صدر تلك العائدات �أو م�ساعدة �أي �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص م�شرتكني يف جرمية.
(ب)	متويه و �/أو �إخفاء طبيعة وم�صدر ومكان وحركة وملكية عائدات اجلرمية واحلقوق املتعلقة بها واملرتتبة عليها  ،مع
انه يعلم �أو ينبغي �أن يعلم ب�أنها جرى احل�صول عليها بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من جرمية �أو من فعل �أو �أفعال
ت�شكل ا�شرتاكا يف جرمية.
(ج)	متلك �أو ا�ستالم عائدات جرمية �أو حيازتها �أو االحتفاظ بها مع انه يعلم �أو ينبغي �أن يعلم ب�أنها جرى احل�صول عليها
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من جرمية �أو فعل �أو �أفعال ت�شكل ا�شرتاكا يف جرمية.
وميكن تعريف متويل الإرهاب على انه تقدمي �أو جمع الأموال بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بنية ا�ستخدام الأموال يف ت�سهيل �أو
القيام بالأعمال الإرهابية.
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وح�سب قانون غ�سل الأموال :
« ال�سلطة املخت�صة :تعني الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية ب�شرطة عمان ال�سلطانية».
جهة الرقابة املخت�صة :بالن�سبة للت�أمني تعني « الهيئة العامة ل�سوق املال».

 -3غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف الت�أمني

قطاع الت�أمني والقطاعات املالية الأخرى للخدمات املالية معر�ضة ال�ستغاللها لغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  ،وبالرغم من �أن
�إمكانية ا�ستخدام قطاع الت�أمني يف غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لي�ست مرتفعة مثلما هو احلال يف القطاعات املالية الأخرى مثل
البنوك �إال �أن قطاع الت�أمني (الذي ي�شتمل على �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني و�سما�سرة ووكالء الت�أمني) ميكن ا�ستخدامه كهدف
مبا�شر لغ�سل الأموال للذين يرغبون يف متويل الإرهاب على النحو الآتي:
 )1الت�أمني على احلياة
يعترب قطاع الت�أمني على احلياة من �أكرث �أنواع الت�أمني الذي ي�ستخدمه غا�سلو الأموال مقارنة ب�أنواع الت�أمني الأخرى .
حيث يعترب �إبرام وثيقة ت�أمني منفردة �أكرث �أنواع غ�سل الأموال �شيوعا  ،ومن ثم يلج�أ غا�سل الأموال �إىل احل�صول على الأموال من
خالل التنازل املبكر �أو من خالل تقدمي مطالبة عن طريق االحتيال.
فيما يلي �أمثلة عن عقود الت�أمني على احلياة التي ت�ستخدم لغ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب :
•
•
•
•
•

عقد الت�أمني املرتبط بالوحدة والتي تتيح االن�سحاب ورفع مبلغ الق�سط بقدر غري حمدود.
وثائق الت�أمني الفردية حيث يتم ا�ستثمار الأموال دفعة واحدة وميكن التخلي عنها يف اقرب فر�صة.
الدفعات الثابتة واملتغرية .
الت�أمني املختلط (ت�أمني على احلياة وا�ستثمار) .
عندما يحني ا�ستحقاق وثيقة الت�أمني على احلياة �أو التخلي عنها تكون الأموال متاحة حلامل الوثيقة �أو
امل�ستفيدين الآخرين .ويجوز مبوجب العقد تغيري امل�ستفيد قبل اال�ستحقاق �أو التخلي بحيث يتم الدفع مل�ستفيد
جديد.

(ب) الت�أمني (العام) :
ميكن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ان يتم من خالل مطالبات م�ضخمة �أو زائفة مثال من خالل احلريق �أو الو�سائل الأخرى
ال�ستعادة جزء من الأموال غري ال�شرعية امل�ستثمرة.
ومن الأمثلة الأخرى �إلغاء الوثيقة من اجل عائد الأق�ساط من خالل �شيكات �شركة الت�أمني ودفع �أق�ساط زائدة ومن ثم طلب �إعادة
الزيادة .وقد ت�ستخدم تعوي�ضات العمال من اجل دعم �إرهابيني ينتظرون مهاما توكل �إليهم .كما ميكن توفري التغطية الأولية
واالئتمان التجاري للمواد التي ي�ستخدمها الإرهابيون.
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(ج) �إعادة الت�أمني
ميكن لغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �أن يتم با�ستخدام �إعادة الت�أمني �أما من خالل ت�أ�سي�س �شركات �إعادة ت�أمني وهمية �أو �سما�سرة
�إعادة الت�أمني وتدابري �شركات الت�أمني التي تعمل كواجهة للت�أمني �أو من خالل �إ�ساءة ا�ستخدام املعامالت االعتيادية لإعادة
الت�أمني مثال و�ضع عائدات غ�سل الأموال من خالل �شركة الت�أمني لدى �شركات �إعادة الت�أمني لإخفاء م�صدر الأموال.
(د)�سما�سرة الت�أمني
لل�سما�سرة �صلة مبا�شرة بحملة الوثائق وتوزيع منتجات الت�أمني وت�سوية املطالبات .وميكن لل�شخ�ص الذي يريد غ�سل الأموال
�أو متويل الإرهاب البحث عن �سم�سار ت�أمني ال يعرف �أو ال يتبع �إجراءات مكافحة غ�سل الأموال �أو الذي ال يتمكن من �إتباع
الإجراءات اخلا�صة باملعامالت امل�شبوهة .وجتدون مبوقع الهيئة العامة ل�سوق املال على �شبكة املعلومات العاملية �أمثلة حلاالت مت
فيها ا�ستخدام قطاع التامني لغ�سل الأموال .

� -4إجراءات الرقابة �ضد غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

يتعني على كل �شركة ت�أمني اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة مبنع عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وذلك من خالل و�ضع
الإجراءات والأنظمة والتعليمات الكفيلة بذلك  ،وعليها يف �سبيل ذلك القيام مبا يلي :
•
•
•
•
•

التحري والتق�صي عن العميل (اعرف عميلك)
م�سك ال�سجالت والقدرة على �إعادة متثيل املعاملة .
التعرف والإبالغ عن العمالء/امل�شبوهني /املعامالت امل�شبوهة لل�سلطات املخت�صة.
و�ضع وتطبيق �سيا�سات داخلية و�إجراءات ونظم رقابة وتعيني موظفني �أكفاء على م�ستوى الإدارة لتطبيق هذه
ال�سيا�سات والإجراءات والنظم الرقابية.
و�ضع �إجراءات للرقابة عند اختيار املوظفني وعند التدريب.

 -5احليطة واحلذر ب�ش�أن العميل

	1-5تن�ص املادة ( )4من قانون غ�سل الأموال على« :تلتزم امل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص الطبيعية واملعنوية بالتحقق من هوية
العمالء وعناوينهم وفقا للتعليمات التي ت�صدرها جهات الرقابة املخت�صة  ،وذلك قبل فتح ح�سابات للعمالء �أو
الأذون �أو الأوراق املالية اخلا�صة بالعمالء  ،وكذلك قبل تخ�صي�ص خزائن لهم �أو �إقامة �أيه عالقات عمل معهم».
	2-5يتعني على �شركات الت�أمني اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مبد�أ ( �أعرف عميلك ) من خالل التحري والتحقق من
عمالئها وعلى الأخ�ص يف احلاالت التالية :
(�أ)	�إقامة عالقات عمل �أي عندما يتقدم ال�شخ�ص لإقامة عالقة عمل معهم �أو بوا�سطتهم.
(ب)	عندما تتم �صفقة كبرية �أو غري طبيعية �أو �صفقة تفوق  6000ريال يف عملية واحدة �أو يف عدة عمليات تبدو مرتبطة
ببع�ضها البع�ض .
تغيري امل�ستفيدين من حامل الوثيقة.
(ج)
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(د)
(هـ)
(و)
(ز)

عند حدوث تغيري جوهري يف �شروط وثيقة الت�أمني �أو الطريقة التي تتم بها عالقة العمل.
عند دفع املطالبات والعموالت والأموال الأخرى لأ�شخا�ص غري حملة الوثائق.
عند اال�شتباه يف غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب.
يف حالة �شك �شركة الت�أمني يف �صحة �أو كفاية البيانات التي مت احل�صول عليها �سابقا عن العميل.

�	3-5إجراءات احليطة واحلذر ب�ش�أن العميل
يجب القيام بالتدابري التالية من قبل �شركة الت�أمني :
احل�صول على بيانات كافية ومقنعة عن هوية العميل ووجوده القانوين .
(�أ)
(ب)	 حتديد ما �إذا كان العميل يت�صرف لنف�سه �أو نيابة عن �شخ�ص �آخر  ،والتحقق من هوية ال�شخ�ص الآخر ح�سب
املن�صو�ص عليه يف الفقرة  4-5وما �إذا كان العميل مفو�ضا بالقيام بذلك.
(ج)	 حتديد امل�ستفيد النهائي (خا�صة بالن�سبة لوثائق الت�أمني على احلياة والت�أمينات الأخرى املتعلقة باال�ستثمار).
واتخاذ التدابري الالزمة للتحقق من هوية املالك امل�ستفيد.
احل�صول على معلومات عن الغر�ض من العملية الت�أمينية .
(د)
�إجراء متابعة م�ستمرة على العالقات الت�أمينية القائمة مع العميل وفح�ص العمليات التي تتم من خالل هذه العالقة.
(هـ)
4-5

طرق التعرف والتحقق

 1-4-5للأفراد� :إذا كان العميل فردا يجب على �شركة الت�أمني احل�صول على املعلومات التالية :
اال�سم الكامل.
(�أ)
العنوان الدائم  ،والعنوان احلايل.
(ب)
مكان وتاريخ امليالد.
(ج)
اجلن�سية.
(د)
اجلن�س :ذكر�/أنثى.
(هـ)
رقم اجلواز �أو البطاقة ال�شخ�صية/بطاقة الإقامة  /رخ�صة القيادة.
(و)
املهنة �أو الوظيفة .
(ز)
مكان العمل وا�سم �صاحب العمل وعنوانه (�إذا كان يعمل يف الأعمال احلرة نوع العمل)
(ح)
رقم الهاتف والفاك�س وعنوان الربيد االلكرتوين.
(ط)
التوقيع .
(ي)
يجب على �شركة الت�أمني احل�صول على ن�سخة من امل�ستندات الثبوتية ل�شخ�صية العميل .
 2-4-5للأ�شخا�ص املعنوية (ال�شركات والأ�شكال القانونية الأخرى)
�إذا كان العميل �شخ�صا معنويا  ،يجب على �شركة الت�أمني احل�صول على املعلومات التالية :
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اال�سم الكامل للكيان
(�أ)
تاريخ ومكان الت�أ�سي�س ورقم الت�سجيل
(ب)
ال�شكل القانوين
(ج)
العنوان امل�سجل والعنوان التجاري.
(د)
(هـ)	�أ�سماء الذين ميلكون �أكرث من  %10من ر�أ�س مال الكيان وجن�سياتهم وعناوينهم.
نوع الن�شاط التجاري
(و)
الهاتف  ،الفاك�س  ،الربيد االلكرتوين.
(ز)
هوية الأ�شخا�ص الذين يعملون نيابة عن العميل والتحقق من �أنهم مفو�ضون.
(ح)
يجب التحقق من املعلومات التي يتم احل�صول عليها باحل�صول على ن�سخ معتمدة من امل�ستندات التالية:
�شهادة الت�سجيل/ال�سجل التجاري
(�أ)
عقد الت�أ�سي�س
(ب)
النظام الأ�سا�سي
(ج)
اتفاقية ال�شركاء
(د)
ن�سخة من �آخر تقرير �سنوي لل�شركة
(هـ)
قرار جمل�س الإدارة الذي يحتوي على قائمة باملفو�ضني بالتوقيع ون�سخة من التفوي�ض .
(و)
م�ستندات الهوية للمفو�ضني بالتوقيع .
(ز)
 3-4-5امل�ستندات
يجب �أن يتم التحقق من هوية العميل من خالل م�ستند �أ�صلي  ،ويف حالة قيام �شركة الت�أمني بعمل ن�سخة من امل�ستند يجب �أن تكون
الن�سخة م�ؤرخة والت�أ�شري عليها ب�أنه قد متت معاينة الأ�صل من قبل املوظف املخت�ص ب�شركة الت�أمني.
�أي م�ستندات مل يتم احل�صول عليها من قبل املوظف املفو�ض ب�شركة الت�أمني يجب �أن تكون موثقة وموقعة من �أي من الأ�شخا�ص
الآتني يف بلد العميل:
(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

كاتب العدل
الوزارة احلكومية
موظف يف ال�سفارة �أو القن�صلية
مدقق معتمد
حمام معتمد

 4-4-5وثائق الت�أمني اجلماعي على احلياة
يف حالة وجود عدد من حملة الوثائق (مثال يف حالة الت�أمني اجلماعي على احلياة) ،يكون التحقق من هوية عدد من املجموعة مثل
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امل�ساهمني الأ�سا�سيني و�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة وحامل الوثيقة الرئي�سية.
 -5-4-5حتديث البيانات
يجب على �شركة الت�أمني الت�أكد �أن تكون امل�ستندات والبيانات واملعلومات التي يجري احل�صول عليها عن طريق التحري عن العميل
حمدثة وان يتم حتديث هذه املعومات من خالل القيام مبراجعة ال�سجالت .
 6-4-5وثيقة الت�أمني على حياة �شخ�ص غري مقدم الطلب
يف حالة تقدمي �شخ�ص لوثيقة للت�أمني على حياة �شخ�ص �آخر يجب التحقق من مقدم الطلب ولي�س فقط ال�شخ�ص الذي يتم
الت�أمني عليه.
 5-5التحري عن العمالء للعمالء احلاليني وعن عالقات العمل والتعامالت طوال فرتة العالقة
(�أ)	 يجب �إجراء متابعة م�ستمرة على العالقات الت�أمينية القائمة مع العميل وفح�ص العمليات التي تتم من خالل هذه
العالقة .
يجب مراجعة بيانات العمالء ب�شكل دوري وحتديث هذه البيانات .
(ب)
املعامالت �أو احلاالت التي حتدث بعد عقد الت�أمني :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تغيري امل�ستفيد (مثال  ،لإدخال �شخ�ص لي�س من �أفراد الأ�سرة �أو طلب الدفع ل�شخ�ص غري امل�ستفيد).
تغيري/زيادة املبلغ امل�ؤمن و� /أو ق�سط الت�أمني (مثال التي تبدو غري اعتيادية على �ضوء دخل حامل الوثيقة �أو يف
حالة دفع عدد من الأق�ساط الزائدة ويطلب بعدها حامل الوثيقة �أن يتم ال�صرف لطرف ثالث)
الدفع نقدا �أو دفع مبلغ كبري ك�سقط للت�أمني)
الدفع/التنازل من خالل التحويل من �أو �إىل �أطراف خارجية.
تكملة عقد الت�أمني على احلياة دفعة واحدة.
طلب دفع الفوائد مقدما.
ا�ستخدام الوثيقة ك�ضمان �إ�ضايف (ما مل يكن ذلك مطلوبا لرهن مايل من م�ؤ�س�سة مالية مرموقة).
تغيري نوع الفوائد (التغيري من التقاعد �إىل الدفع دفعة واحدة).
التنازل املبكر عن الوثيقة �أو تغيري فرتتها ( حيث ي�سبب ذلك غرامات)

 6-5توقيت التعرف والتحقق
يجب �أن يتم التعرف والتحقق من العميل واملالك امل�ستفيدين قبل و�أثناء �سريان عقد الت�أمني .
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ميكن ل�شركة الت�أمني ال�شروع يف املعاملة يف نف�س الوقت الذي تقوم فيها بالتحقق من هوية العميل .وحتى ت�سلم الدليل املطلوب
يجب على �شركة الت�أمني جتميد احلقوق املالزمة للوثيقة وعدم �إ�صدار �سندات ملكية .ويف حالة ف�شل العميل يف تقدمي بيانات كافية
عن الهوية ،يجب عدم امل�ضي يف املعاملة وقطع العالقة .ويجب على ال�شركة النظر يف �إمكانية تقدمي بالغ عن معاملة م�شبوهة
ح�سب متطلبات هذا الدليل.
ويف حالة الت�أمني على احلياة حيث تكون عالقة العمل قد ت�أ�س�ست بعد التحقق من حامل الوثيقة ،يجوز التحري عن هوية امل�ستفيد
والتحقق منه بعد �إقامة عالقة العمل مع حامل الوثيقة .ولكن مثل هذا التحقق والتعرف يجب �أن يتم قبل �أن يحني وقت الدفع
للم�ستفيد �أو قبل الوقت الذي ينوي فيه امل�ستفيد ممار�سة احلقوق التي �آلت �إليه مبوجب الوثيقة.
 7-5ت�صنيف العمالء
بناء على معلومات العمالء واملنتجات ميكن ل�شركة الت�أمني ت�صنيف العمالء بني ذوي خماطر منخف�ضة وخماطر مرتفعة.
 1-7-5الفئة ذات املخاطر املنخف�ضة
�إذا كان خطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب اقل بناء على تقييم �شركة الت�أمني وذلك �إذا كانت كل املعلومات عن هوية العميل �أو
امل�ستفيد املالك متوفرة وتوجد يف النظام �آليات لل�ضبط والتحكم بالإمكان تطبيق �أنظمة حتري مب�سطة وتدابري اقل عن التعرف
على والتحقق من هوية العميل �أو امل�ستفيد املالك.
وعلى �سبيل املثال العمالء واملعامالت واملنتجات حيث يكون اخلطر اقل :
امل�ؤ�س�سات املالية –البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية التي تتم الرقابة عليها من البنك املركزي العماين.
(�أ)
ال�شركات املدرجة يف �سوق م�سقط الأوراق املالية.
(ب)
الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية وال�شركات التي تكون احلكومة م�ساهمة فيها
(ج)
وثائق الت�أمني على احلياة التي ال يتجاوز الق�سط ال�سنوي  500ريال عماين �أو ق�سط واحد ال يتجاوز  1000ريال عماين .
(د)
(هـ)	وثائق الت�أمني املتعلقة مب�شاريع التقاعد �إذا مل يوجد بها بند عن التنازل وان الوثيقة ال ميكن ا�ستخدامها ك�ضمان
لقر�ض.
(و)	التقاعد �أو اقتطاعات التقاعد �أو امل�شاريع امل�شابهة التي توفر فوائد التقاعد للموظفني حيث تكون امل�ساهمات عن
طريق االقتطاع من الأجر و�أال ت�سمح قواعد امل�شروع بالتفرغ عن حقوق الع�ضو.
وال تنطبق الإجراءات املب�سطة للتحري عن العميل يف حالة ا�شتباه �شركة الت�أمني �أو يف حالة يف وجود ما يحملها على االعتقاد بان
العميل يقوم بغ�سل الأموال �أو �أن املعاملة تتم نيابة عن �شخ�ص �آخر يقوم بغ�سل الأموال.
 2-7-5الإجراءات املعززة فيما يتعلق باملخاطر املرتفعة للعميل
يجب العمل بالتدابري املعززة يف التحري عن العميل يف كل عالقات العمل وللعمالء واملعامالت التي تكون فيها خماطر غ�سل
الأموال مرتفعة .ومثال تلك احلاالت :
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العمالء غري املقيمني .
(�أ)
الأفراد الأثرياء من غري العمانيني .
(ب)
اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة للعمالء الأثرياء من غري العمانيني .
(ج)
الأ�شخا�ص االعتباريني وح�سابات العهدة التي ت�أ�س�ست مل�سك الأموال ال�شخ�صية واملنظمات واجلمعيات .
(د)
(هـ)	ال�شخ�صيات ال�سيا�سية املرموقة الذين ي�شغلون منا�صب رفيعة يف بلد �أجنبي مثل رئي�س الدولة �أو احلكومة
وال�شخ�صيات ال�سيا�سية الكبرية وكبار موظفي احلكومة والق�ضاة وكبار �ضباط اجلي�ش وكبار امل�سئولني يف امل�ؤ�س�سات
اململوكة للدولة وال�شخ�صيات احلزبية الهامة.
فيما يتعلق بالتحري املعزز يجب اتخاذ التدابري الإ�ضافية التالية:
توثيق امل�ستندات من اجلهات املخت�صة.
(�أ)
طلب م�ستندات �إ�ضافية لإكمال ال�شهادات املطلوبة.
(ب)
(ج)	التحري عن هوية وخلفية العميل و�/أو امل�ستفيد املالك ويت�ضمن ذلك الهيكل يف حالة �أن يكون العميل �شخ�صية
معنوية.
التحري عن م�صادر الأموال والرثوة.
(د)
احل�صول على موافقة الإدارة العليا عند �إقامة عالقة العمل.
(هـ)
القيام بالتحري املعزز عن مراقبة عالقة العمل.
(و)
عند التعامل مع ال�شخ�صيات الكبرية يتعني على �شركة الت�أمني مراعاة البندين (د) و (هـ) يف الفقرة ال�سابقة.
 8-5املعامالت املعقدة والكبرية وغري االعتيادية
يجب على �شركة الت�أمني االهتمام ب�صفة خا�صة بكل املعامالت املعقدة والكبرية وغري اعتيادية للمعامالت التي ال يبدو �أن لها
غر�ضا اقت�صاديا وا�ضحا .ويتعني فح�ص كل هذه املعامالت ما �أمكن ،وان تو�ضح النتائج كتابة لكي تكون متاحة لل�سلطات املخت�صة
واملدققني.
وت�شمل املعامالت الطلب واال�ستعالم عن وثيقة الت�أمني والأق�ساط والدفع وطلب تغيري الفوائد وامل�ستفيدين والفرتة الخ.
 9-5التقنيات اجلديدة واملتطورة
ميكن ا�ستخدام التقنيات اجلديدة لت�سويق منتجات الت�أمني .لذلك يتعني على �شركة الت�أمني احلر�ص عند قبول �أي عمل من خالل
االنرتنت� ،أو الربيد �أو الهاتف(( وبالرغم من العميل الذي ال يواجه ال�شركة وجها بوجه ميكنه �إبراز م�ستندا مثل العميل الذي
يح�ضر �شخ�صيا ولكن من الأ�صعب التحقق من هويته)) لذلك يتعني عند قبول التعامل مع عميل بوا�سطة التقنيات احلديثة والذي
ال يح�ضر �شخ�صيا تطبيق �إجراءات للتحقق تكون م�ساوية لإجراءات التحقق من العميل الذي يح�ضر �شخ�صيا مع �إجراءات كافية
للتخفيف من ارتفاع املخاطر .ومن �أمثلة تدابري تخفيف املخاطر ما يلي :
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•
•
•
•

توثيق واعتماد امل�ستندات من ال�سلطات املخت�صة .
طلب م�ستندات �إ�ضافية تعادل تلك التي طلبت من العميل الذي يح�ضر �شخ�صيا.
االت�صال هاتفيا بالعميل على رقم ميكن التحقق منه يف املنزل �أو مكان العمل.
طلب من العميل �أن تكون الدفعة الأوىل من خالل ح�ساب خا�ص به يف بنك يف ال�سلطنة.

 10-5عدم القيام بالتحري الكامل
يف حالة عدم قيام �شركة الت�أمني بالتحري عن العميل ح�سب متطلبات هذا الدليل يجب:
عدم �إقامة عالقة عمل مع العميل.
(�أ)
النظر يف تقدمي بالغ عن املعاملة امل�شبوهة .
(ب)
يف حالة �إقامة �شركة الت�أمني عالقة عمل ح�سب ومل تتمكن �شركة الت�أمني من الوفاء باملعايري الواردة يف البنود من (�أ) �إىل (د)
يف الفقرة  3-5يجب عليها �إنهاء عالقة العمل والنظر يف تقدمي بالغ عن معاملة م�شبوهة.
 11-5االعتماد على �سما�سرة الت�أمني يف تدابري التحري
� 1-11-5سما�سرة الت�أمني
يجوز ل�شركات الت�أمني قبول العمالء الذي يتم تقدميهم من قبل ال�سما�سرة املرخ�صني من الهيئة وفقا لل�شروط التالية:
(�أ)	على الرغم من �أن �سما�سرة الت�أمني م�سئولني عن تطبيق �إجراءات التحري عن العميل ،فان امل�س�ؤولية النهائية عن
التعرف والتحقق من العميل �أو املنتفع تقع على عاتق �شركة الت�أمني .
(ب)	يجب على �شركة الت�أمني احل�صول على املعلومات ال�ضرورية التي تتعلق بالعنا�صر من ( �أ) �إىل (د) يف الفقرة 3-5
من �إجراءات التحري عن العميل.
(ج)	يجب على �شركة الت�أمني احل�صول على ت�أكيد كتابي من ال�سم�سار بان كل �إجراءات التحري عن العميل املطلوبة
مبوجب هذا الدليل قد مت �إتباعها وان هوية العميل �أو املالك املنتفع قد مت حتديدها والتحقق منها .عالوة على ذلك
 ،يجب �أن ين�ص الت�أكيد على �أي م�ستندات تعريف واملواد الأخرى املتعلقة بالتحري عن العميل يجوز ل�شركة الت�أمني
االطالع عليها وتقدمي ن�سخ منها ل�شركة الت�أمني عند الطلب بدون ت�أخري.
 2-11-5وكالء الت�أمني
تكون �شركة الت�أمني م�سئولة عن االلتزام ب�إجراءات التحري عن العميل للمعامالت التي يقوم بها وكالءهم و�أي طرف ثالث وعن
حفظ �سجالت املعامالت التي قاموا بها.

 -6االحتفاظ بال�سجالت

تن�ص املادة ( )5من قانون غ�سل الأموال على �أن تلتزم امل�ؤ�س�سات بان حتتفظ بالوثائق وال�سجالت املتعلقة بهوية العمالء
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وعناوينهم و�سجل املعامالت ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات تبد�أ من اليوم التايل النتهاء املعاملة و�إغالق احل�ساب وتوقف عالقة
العمل �أيهما ابعد.
يجب على �شركة الت�أمني املرخ�صة حفظ ال�سجالت عن:
•
•

خماطر كل عميل و �/أو املالك املنتفع والبيانات التي مت احل�صول عليها من خالل عملية التحري عن العميل (
�أي ن�سخ من �سجالت م�ستندات الهوية الر�سمية مثل جواز ال�سفر  ،البطاقة ال�شخ�صية ،ورخ�صة القيادة و�أي وثائق
مماثلة)
يجب االحتفاظ مبلف احل�سابات  ،واملرا�سالت و�سجل املعامالت ملدة ع�شر �سنوات على الأقل بعد توقف
عالقة العمل �أي ع�شر �سنوات على الأقل بعد نهاية الوثيقة �أو ع�شر �سنوات بعد ت�سوية املطالبات �أو التنازل �أو
الإلغاء  .ويجب �أن يكون ال�سجل كافيا لل�سماح ب�إعادة متثيل املعامالت لتوفري �أدلة لتقدمي دعوى يف حالة الأن�شطة
الإجرامية.

ويف احلاالت التي تكون فيها ال�سجالت على �صلة بتحقيق قائم �أو معامالت تكون مو�ضوع تقرير معاملة م�شبوهة  ،يجب االحتفاظ
بها حتى يتم الت�أكد من قفل ملف الق�ضية.

 -7االبالغ والتقارير عن املعاملة امل�شبوهة
 1-7الإبالغ عن املعاملة امل�شبوهة
تن�ص املادة ( )9من قانون غ�سل الأموال على»:ا�ستثناء من الأحكام املتعلقة ب�سرية املعامالت امل�صرفية  ،تلتزم امل�ؤ�س�سات
والأ�شخا�ص الطبيعية �أو املعنوية ب�إبالغ ال�سلطات املخت�صة والبنك املركزي وجهة الرقابة املخت�صة عن املعامالت التي ي�شتبه
مبخالفتها لهذا القانون على �أن ي�شتمل الإبالغ على جميع املعلومات وامل�ستندات املتوفرة عن املعاملة.
كما يجوز لالدعاء العام �أن يطلب من امل�ؤ�س�سات وغريها من امللزمني بتقدمي �أية معلومات �إ�ضافية تتعلق باملعامالت امل�شبوهة،
ويتم تقدمي املعلومات املطلوبة عن طريق البنك املركزي �أو جهة الرقابة املخت�صة.
 2-7الإبالغ عن املعاملة امل�شبوهة قبل �إنهاء املعاملة
تن�ص املادة ( )11من قانون غ�سل الأموال على »:على امل�ؤ�س�سة يف حالة وجود معلومات لديها ترجح �أن العميل ال يت�صرف حل�سابه
اخلا�ص �أو �أن املعاملة ي�شتبه مبخالفتها لأحكام هذا القانون � ،أن تبلغ على الفور وقبل �إمتام املعاملة ال�سلطة املخت�صة (الإدارة
العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية ب�شرطة عمان ال�سلطانية) مبا توفر لديها من معلومات �أو �شكوك وال يجوز للعمالء من
�أ�صحاب املهن كاملحاماة وغريها �أو من لديهم توكيالت ر�سمية عامة التذرع ب�سرية املهنة لرف�ض الإف�صاح عن الهوية احلقيقية
ملن يتم التعامل حل�سابه.
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يجب على �شركات الت�أمني االلتزام بالإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة.
 3-7حظر حتذير العمالء
تن�ص املادة ( )8من قانون غ�سل الأموال على  « :على امل�ؤ�س�سات ومديريها والعاملني بها عدم حتذير العمالء عند �إبالغ ال�سلطة
املخت�صة مبعلومات عنهم �أو بوجود �شبهات مبخالفة هذا القانون حول �أن�شطتهم».
يتعني على �شركات الت�أمني العلم بان حتذير العمالء ب�أنه قد مت الإبالغ عنهم �إىل ال�سلطة املخت�صة يعترب جرمية يعاقب عليها.
 4-7التعرف على املعامالت امل�شبوهة
تقع املعامالت امل�شبوهة �ضمن واحدة �أو �أكرث من الفئات التالية :
()1
�أي ن�شاط مايل غري عادي �أو معاملة غري عادية للعميل.
•
�أي معاملة ذات �صلة مبعاملة م�شبوهة
•
ا�سرتداد غري طبيعي لوثيقة الت�أمني �أو ال يكون يف �صالح امل�ستفيد.
•
مطالبة تتعلق مبعاملة م�شبوهة.
•
طريقة دفع غري عادية.
•
�أي تدخل من �شخ�ص يكون خا�ضعا لعقوبات دولية.
•
من ال�شروط الهامة ملعرفة املعاملة امل�شبوهة معرفة �شركة الت�أمني بالعميل وعالقاته التجارية ملعرفة ما �إذا كانت املعاملة �أو
املعامالت غري اعتيادية.
(ب)	عندما ال تتمكن �شركة الت�أمني من �إكمال �إجراءات التحري عن العميل ح�سب الفقرة  5من هذا الدليل يجب عليها
تقدمي تقرير عن املعاملة  .وان تتوا�صل عملية التعرف على هوية العميل حتى تكتمل �أو ترف�ض املعاملة .ويف حالة
عدم متابعة حامل الوثيقة املحتمل للطلب يجب �أن يعترب ذلك م�شبوها يف حد ذاته.
ويف حالة قيام �شركة الت�أمني ب�إجراءات �إ�ضافية للتعرف على العميل فقد تنبه حامل الوثيقة �أو امل�ستفيد لتقرير املعاملة امل�شبوهة.
و�إذا ر�أت �شركة الت�أمني �أن القيام بعملية التحري عن العميل قد ينبهه لذلك فيجوز �أيقاف تعامالت العملية وتقدمي تقرير معاملة
م�شبوهة .ويجب على �شركة الت�أمني الت�أكد من �أن موظفيها يدركون ذلك عند القيام ب�إجراءات التحري عن العميل  ،وجتدون
مبوقع الهيئة على �شبكة املعلومات العاملية �أمثلة عن املعامالت امل�شبوهة .
 5-7التقارير الداخلية
يجب على �شركة الت�أمني �أن تقوم باخلطوات املعقولة للت�أكد من قيام موظفيها الذين يعاجلون املعاملة التي قد تت�ضمن غ�سال
للأموال بتقدمي تقرير عاجل مل�سئول االلتزام �إذا ا�شتبه يف �أن العميل �أو �شخ�ص يت�صرف نيابة عنه �ضالع يف غ�سل الأموال �أو �أن
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املعاملة غري اعتيادية .
 6-7التقارير اخلارجية
يجب على �شركة الت�أمني الت�أكد ب�أن التقرير املطلوب مبوجب الفقرة  5-7قد اطلع عليه م�سئول االلتزام وانه بعد االطالع عليه
ات�ضح ب�أن ال�شخ�ص قد يكون �ضالعا يف غ�سل الأموال يجب عليه تقدمي بالغ لل�سلطة املخت�صة .
 7-7بالغ املعاملة امل�شبوهة
يجب �أن ي�شتمل بالغ املعاملة امل�شبوهة على البيانات الواردة بامللحق رقم (. )1

 -8التنظيم واملوظفني

تن�ص املادة ( )6من قانون غ�سل الأموال على « :على امل�ؤ�س�سات و�ضع �إجراءات رقابية داخلية لك�شف و�إحباط جرمية غ�سل
الأموال �أو لالحرتاز منها  ،وااللتزام ب�أية تعليمات ت�صدرها جهة الرقابة املخت�صة.
وعلى امل�ؤ�س�سات �أن ت�ضع برامج ملكافحة جرمية غ�سل الأموال و�أن ت�شتمل هذه الربامج على ما ي�أتي:
(�أ)	تطوير وتطبيق ال�سيا�سات والإجراءات وال�ضوابط الداخلية  ،مبا يف ذلك تكليف موظفني �أكفاء على م�ستوى الإدارة
العليا لتطبيق تلك ال�سيا�سات.
(ب)	�إعداد دورات تدريبية للموظفني املعنيني لإحاطتهم بامل�ستجدات يف جمال جرمية غ�سل الأموال مبا يرفع قدراتهم يف
التعرف على اجلرمية و�أمناطها وكيفية الت�صدي لها».
 1-8و�ضع �إجراءات ونظم و�سيا�سة داخلية
و�ضع �سيا�سة داخلية مف�صلة و�إجراءات و�أنظمة حتكم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على �أن تت�ضمن الآتي :
•
•
•
•
•

�إجراءات التحري عن العميل.
متابعة املعامالت والتعرف عليها والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة.
�إدارة االلتزام وتعيني م�سئول االلتزام.
معايري التوظيف.
برنامج للتدريب امل�ستمر .

يجب �أن يوافق جمل�س الإدارة على �سيا�سة و�إجراءات ونظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بالن�سبة لل�شركات التي تت�أ�س�س
يف ال�سلطنة ومن الإدارة العليا �أو املكتب الرئي�سي يف حالة فروع ال�شركات الأجنبية .
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 2-8تعيني م�سئول االلتزام
تن�ص املادة  15/5من ميثاق تنظيم و�إدارة �شركات الت�أمني على تكليف احد املدراء من الإدارة العليا كم�سئول لاللتزام .وان يكون
م�سئول االلتزام م�سئوال عن متابعة �إجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والإبالغ عن املعامالت امل�شتبه بها ويجوز
ل�شركة الت�أمني تعيني �شخ�ص من الإدارة العليا يكون مكلفا مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �إذا تطلب حجم العمل ذلك.
كما يتعني على �سما�سرة الت�أمني �أي�ضا تعيني احد كبار املوظفني الأكفاء كم�سئول التزام .وان يكون م�سئول االلتزام مدركا لكل �أنواع
املنتجات واملعامالت التي يتعامل معها ال�سم�سار والتي قد تن�ش�أ عنها عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
يجب تزويد الهيئة العامة ل�سوق املال با�سم وبيانات م�سئول االلتزام.
 3-8واجبات م�سئول االلتزام
يجب �أن تكون مل�سئول االلتزام �سلطات وموارد كافية متكنه من �أداء واجباته التي تت�ضمن الآتي :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

و�ضع �إجراءات لل�شركة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
الت�أكد من التزام ال�شركة بقانون غ�سل الأموال والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة.
التحقق من التقرير الداخلي وتقييم معلومات التحري عن العمالء.
عمل تقارير خارجية ح�سب هذا الدليل لل�سلطات املخت�صة.
حفظ �سجل بالتقارير الداخلية التي يتلقاها والتقارير اخلارجية التي يقدمها.
و�ضع ترتيبات توعية املوظفني بنف�سه �أو من خالل �شخ�ص �آخر وحفظ �سجالت التدريب.
تقدمي تقارير �سنوية للإدارة العليا.
وجود �إجراءات وا�ضحة للموظفني للإبالغ عن احلاالت امل�شتبه بكونها غ�سال للأموال بدون ت�أخري مل�سئول
االلتزام.
�أن يكون م�سئول االلتزام مطلعا على كل املعلومات ذات ال�صلة ومن بينها معلومات التحري عن العميل.
�أن تكون هناك �إجراءات وا�ضحة للتحقق من تقارير املعاملة امل�شبوهة من قبل م�سئول االلتزام والإبالغ الفوري
لل�سلطة املخت�صة وجهات الرقابة املخت�صة بدون موافقة �أي �شخ�ص �آخر.
�أن يكون كل املوظفني على دراية مبن يبلغونه يف حاالت اال�شتباه.
يجب على م�سئول االلتزام االحتفاظ ب�سجل عن البالغات التي قدمت له من املوظفني وكل التقارير التي تقدم
بها لل�سلطة املخت�صة.

 4-8التدقيق الداخلي
يجب على املدقق الداخلي التحقق من االلتزام بال�سيا�سات والإجراءات والنظم املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

13

دليل االجراءات الرقابية
ملكافحة غ�سل االموال

وت�سليم تقريره للجنة التدقيق.
 5-8متابعة االلتزام
على جمل�س �إدارة ال�شركة �أو الإدارة العليا مراجعة فعالية نظم و�إجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مرة على الأقل
يف كل �سنة ميالدية .وان ت�شمل املراجعة:
عدد التقارير الداخلية التي قدمت وحتليل نتائج التقارير.
(�أ)
عدد البالغات اخلارجية التي قدمت وعدد التقارير الداخلية التي مل تتم ب�ش�أنها بالغات خارجية و�أ�سباب ذلك.
(ب)
(ج)	تقرير املدقق الداخلي عن اختبار عينات �إجراءات التحري عن العميل وجودة وفعالية نظم و�إجراءات مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب.
خطة عمل لعالج حاالت الق�صور التي يتم حتديدها يف التقارير.
(د)
 6-8فح�ص املوظفني
يتعني على �شركة الت�أمني و�ضع �إجراءات للت�أكد من امل�ستوى الرفيع لقدرات ونزاهة املوظفني عند التعيني.كما يتعني على ال�شركة
حتديد كبار املوظفني فيما يتعلق مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وحتديد متطلبات الكفاءة والنزاهة التي يتعني �أن تتوفر
فيهم.
 7-8تدريب املوظفني
على كل �شركة ت�أمني �أن تدرب موظفيها ووكالئها على:
• طبيعة وعمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وي�شمل ذلك الأ�ساليب والطرق احلالية يف غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب واالجتاهات والتطورات.
• قانون غ�سل الأموال واللوائح والتعليمات عن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املبينة واملتطلبات املتعلقة بالتحري
عن العميل والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة والتزامات ال�شركة جتاهها .
هوية وم�س�ؤوليات م�سئول االلتزام.
•
�شرح �سيا�سة و�إجراءات ال�شركة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب و�إجراءات التحري عن العميل والتحقق
•
وحفظ ال�سجالت والتقارير والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة مل�سئول االلتزام.
(�أ) املوظفون الذين يتعاملون مبا�شرة مع اجلمهور
املوظفون الذين يتعاملون مبا�شرة مع اجلمهور يعتربون هم خط املواجهة الأول مع غ�سل الأموال حيث يتعاملون مع:
املعامالت اجلديدة والقبول املبا�شر �أو من خالل الوكالء والو�سطاء.
•
ت�سوية املطالبات.
•
حت�صيل الأق�ساط ودفع املطالبات.
•
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بالإ�ضافة �إىل التدريب الوارد يف الفقرة ( )1يجب تدريبهم على:
•
•
•
•

معرفة العمالء امل�شبوهني واملعامالت امل�شبوهة وتقدمي تقرير مل�سئول االلتزام.
التعامل مع العمالء غري املنتظمني عندما تكون املعامالت �ضخمة.
التعامل مع الق�سط الواحد يف وثائق الت�أمني على احلياة املرتبطة باال�ستثمار.
م�س�ؤولياتهم مبوجب �سيا�سات و�إجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

(ب) امل�شرفون/املديرون /الإدارة العليا وجمل�س الإدارة
تقدمي تدريب رفيع امل�ستوى يغطي كل �أوجه غ�سل الأموال و�إجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يت�ضمن الآتي :
•
•
•
•

املخالفة والعقوبة وفقا للقانون.
الإجراءات املتعلقة بتقدمي �أوامر امتناع (�إيقاف الت�أمني على الأعمال اجلديدة)
�إجراءات التقارير الداخلية.
متطلبات التحقق وال�سجالت.

(ج) م�سئول االلتزام
يجب �أن يتلقى م�سئول االلتزام تدريبا رفيعا يتعلق بكل جوانب قانون غ�سل الأموال والئحته التنفيذية والتعليمات ال�صادرة من
ال�سلطة الرقابية املخت�صة و�إجراءات و�سيا�سات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .بالإ�ضافة �إىل ذلك يجب �أن يتلقى م�سئول
االلتزام تدريبا مكثفا عن �آليات التحقق والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة وتدابري املحافظة على �سرية الردود امل�ستلمة من اجلهات
املخت�صة .

 -9العقوبات التي ن�ص عليها قانون غ�سل الأموال .

ت�سري العقوبات الواردة يف قانون غ�سل الأموال والئحته التنفيذية على كل من يخالف املتطلبات الواردة بهذا الدليل.
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الإبالغ عن املعاملة امل�شبوهة

امللحق ()1

� -1شركة الت�أمني /ال�سم�سار التي تقدم البالغ.
اال�سم
(�أ)
العنوان
(ب)
رقم الهاتف
(ج)
الفاك�س /الربيد الإلكرتوين
(د)
 -2املوظف الذي يقدم البالغ
اال�سم
(�أ)
الوظيفة
(ب)
رقم املرجع للبالغ
(ج)
 -3تفا�صيل العميل
اال�سم
(�أ)
رقم اجلواز/البطاقة ال�شخ�صية
(ب)
اجلن�سية
(ج)
العنوان
(د)
رقم الهاتف/الفاك�س/الربيد االلكرتوين
(هـ)
املهنة
(ز)
نوع الن�شاط
(ح)
 -4تفا�صيل الوثيقة
رقم الوثيقة
(�أ)
نوع الوثيقة
(ب)
تاريخ البداية
(ج)
املبلغ امل�ؤمن
(د)
طريقة الدفع �سنوية /ن�صف �سنوية� /شهرية
(هـ)
الدفع الذي يتعني دفعه منتظم/ق�سط واحد
(و)
العملة الأ�صلية
(ز)
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(ح)
(ط)
(ي)

ا�سم الوكيل
رقم جواز �سفر الوكيل/البطاقة ال�شخ�صية
عالقات العمل الأخرى

 -5املعامالت امل�شبوهة
			
املبلغ

		
التاريخ

و�صف املعاملة

� -6أ�سباب اال�شتباه
 -7املعلومات الأخرى ذات ال�صلة
 -8ن�سخ امل�ستندات املرفقة
•
•
•
•

منوذج العر�ض
مرا�سالت �أخرى
تقرير الوكيل
امل�ستندات ذات ال�صلة التي تدعم املعاملة امل�شبوهة

توقيع املوظف مقدم البالغ
التاريخ:
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امللحق ()2
ك�شف بهواتف وفاك�سات دائرة عمليات الت�أمني بالهيئة العامة ل�سوق املال
ت
البيان
الرقم
1
مدير دائرة عمليات الت�أمني
24823440
2
مدقق ت�أمني
24823122
3
مدقق ت�أمني
24823328
4
مدقق ت�أمني
24823114
5
فاك�س مكتب دائرة عمليات الت�أمني
24817383
6
الربيد الإلكرتوين
mail: info@cma-oman.gov.om
ك�شف بهواتف وفاك�سات وحدة التحريات املالية
ت
البيان
1
مدير الوحدة
2
ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
3
البدالة
4
فاك�س مكتب املدير
5
فاك�س ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
6
الربيد الإلكرتوين
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الرقم
24563372 - 24562856
24569459
24569601
24569601
24569165

mail: ropfiu@omantel.net.om

ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

اﻟﻣﻠﺣق  :٩ﺗﻌﻣﻳم ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ إي ٢٠٠٩/٨

ﺗﻌﻣﻳم )خ(٢٠٠٩/٨/
اﻻﻓﺎﺿﻝ /اﻟرؤﺳﺎء اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳن واﻟﻣدراء اﻟﻌﺎﻣﻳن

اﻟﻣﺣﺗرﻣﻳن

ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺣﺗرﻣﻳن

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺗﺣﻳﺔ طﻳﺑﺔ وﺑﻌد ،،،،
اﻟﻣوﺿوع :دﻟﻳﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻻرﻫﺎب
ﻓﻲ إطﺎر ﺣرص اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳز إﺟراءات ﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ ﻏﺳـﻝ اﻷﻣـواﻝ وﺗﻣوﻳـﻝ اﻹرﻫـﺎب وﻣواﻛﺑـﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑـﺎت
اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻳﺳر ﻧﺎ أن ﻧرﻓق ﻟﻛم دﻟﻳﻼً ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗـﺎﻧون ﻏﺳـﻝ اﻷﻣـواﻝ اﻟﺻـﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳـوم اﻟﺳـﻠطﺎﻧﻲ
رﻗــم ) (٢٠٠٢/٣٤وﻻﺋﺣﺗــﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ اﻟﺻــﺎدرة ﺑﻣوﺟــب اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺳــﻠطﺎﻧﻲ رﻗــم ) (٢٠٠٤/٧٢واﻟﻼﺋﺣــﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ ﻟﻘــﺎﻧون ﺳــوق
راس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟﺻــﺎدرة ﺑﻣوﺟــب اﻟﻘ ـرار اﻻداري رﻗــم ) (٢٠٠٩/١وذﻟــك ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﻧطــﺎق ﻋﻣــﻝ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ
اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .
وﻳﺣدد اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﻣرﻓق اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣﻠﻳـﺎت ﻏﺳـﻝ اﻷﻣـواﻝ وﺗﻣوﻳـﻝ اﻹرﻫـﺎب و اﻻﺟـراءات اﻟﺗـﻲ ﻳﺟـب ﻣراﻋﺎﺗﻬـﺎ
ﻋﻧــد اﻟﻘﻳــﺎم ﺑﺎﻟﺑــدء ﻓــﻲ اﻳــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ ﻋﻣــﻝ ﻣــﻊ اي ﻋﻣﻳــﻝ وﺿــرورة إﺟ ـراء ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻣﺳــﺗﻣرة ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ .ﻛﻣــﺎ ﻳﻠــزم اﻟﺗﻌﻣــﻳم
ﻛذﻟك اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑوﺿﻊ إﺟراءات رﻗﺎﺑﻳﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﻟﻛﺷف ٕواﺣﺑﺎط ﺟراﺋم ﻏﺳـﻝ اﻷﻣـواﻝ أو ﻟﻼﺣﺗـراز ﻣﻧﻬـﺎ
ُوﺟــوب إﺑــﻼغ اﻟﻬﻳﺋــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺳــوق اﻟﻣــﺎﻝ ووﺣــدة اﻟﺗﺣرﻳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﺑﺷــرطﺔ ﻋﻣــﺎن اﻟﺳــﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺑﺄﻳــﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣﺷــﺑوﻫﺔ ﻗــد ﻳﻌﺗﻘــد
وﻷﺳﺑﺎب ﻣﺑررة أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣـواﻝ وﺗﻣوﻳـﻝ اﻻرﻫـﺎب وذﻟـك ﺣﺳـب اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﻳﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻣﻠﺣﻘﻳن رﻗـم ) (١و
).(٢
آﻣﻠﻳن ﻣﻧﻛم وﺿﻊ ﻫذا اﻟﺗﻌﻣﻳم ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﻳذ .
ﺷﺎﻛرﻳن ﻟﻛم ﺣﺳن ﺗﻌﺎوﻧﻛم اﻟداﺋم ﻣﻌﻧﺎ
وﺗﻔﺿﻠوا ﺑﻘﺑوﻝ ﻓﺎﺋق اﻹﺣﺗرام،،،

ﻳﺣﻳﻰ ﺑن ﺳﻌﻳد ﺑن ﻋﺑداﷲ اﻟﺟﺎﺑري
اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي
ﺻدر ﻓﻲ ١٢ :رﺟب ١٤٣٠ﻫـ
اﻟﻣواﻓق  ٥ :ﻳوﻟﻳو ٢٠٠٩م

اوﻻ :ﻣﻘدﻣﺔ
ﻧظ اًر ﻟﺗزاﻳد ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻧﺎﻣﻲ ﻧﺷﺎط ﻋﺻﺎﺑﺎت اﻹﺟرام اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،أﺧذت ﻗﺿﻳﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ

وأﺳﺎﻟﻳب ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺗﺣﺗﻝ ﻣوﻗﻌﺎ ﺑﺎر از ﻓﻲ أﺟﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وذﻟك ﺟﻧﺑًﺎ
إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ.

وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣن
ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﺣد اﻻروﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وﻣن ﻫﻧﺎ ﻳﺄﺗﻲ دورﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث ﻋن ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺳواء ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ أو ﻣن
ﺧﻼﻝ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ.
وﻧظ اًر ﻟﺻدور ﻗﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  ٢٠٠٢/٣٤وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ

رﻗم ،٢٠٠٤/٧٢

وﺣرﺻﺎً ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻳن ﺳﻼﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻوراق

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗورط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب،
وﺗرﺳﻳﺧﺎً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟوﻋﻲ ﻟدى ﻣوظﻔﻲ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﺣوﻝ ﻣﺧﺎطر ﺟراﺋم ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وﻹدراﻛﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﻋﻲ

اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﻣﻳﺛﺎق أﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ وﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺳﺎرﻳﺔ.
وﻳﻘﺻد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌﻣﻳم ﺑـ :
 -١اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  :وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ .
 -٢اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ  :اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 -٣اﻟﻬﻳﺋﺔ/ﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ :اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ.
 -٤اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ

 :داﺋرة ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ.

ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ﻳﺳــﺗﺧدم ﻣﺻــطﻠﺢ ﻏﺳــﻝ اﻷﻣ ـواﻝ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳــر ﻋــن وﺻــف ﻟﻸﺳــﺎﻟﻳب واﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗــﻲ ﻳﺟــري ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﺣوﻳــﻝ اﻷﻣ ـواﻝ اﻟﺗــﻲ ﻳــﺗم
اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺑطرﻳﻘــﺔ ﻏﻳــر ﻣﺷــروﻋﺔ إﻟــﻰ أﺻــوﻝ ﻹﺧﻔــﺎء أﺻــﻠﻬﺎ اﻟﺣﻘﻳﻘــﻲ أو ﻣﻠﻛﻳﺗﻬــﺎ أو أي ﻋﻣــﻝ آﺧــر ﻳﺷــﻳر إﻟــﻰ ﻋــدم
ﻣﺷــروﻋﻳﺗﻬﺎ ﻟﺗﺑــدو ﻛﻣــﺎ ﻟــو أﻧﻬــﺎ ﺟــﺎءت ﻣــن ﻣﺻــﺎدر ﻣﺷــروﻋﺔ  ،وﻋرﻓــت اﻟﻣــﺎدة ) (٢ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻏﺳــﻝ اﻷﻣ ـواﻝ ﺟرﻳﻣــﺔ ﻏﺳــﻝ
اﻷﻣواﻝ ﺑﺄﻧﻬﺎ :
" ﻳﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻛﻝ ﺷﺧص طﺑﻳﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻳﻘوم ﻋﻣدا ﺑﺄﺣد اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻵﺗﻳﺔ:
)أ(ﺗﺣوﻳــﻝ اﻷﻣ ـواﻝ أو ﻧﻘﻠﻬــﺎ أو إﺟ ـراء ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﻌﺎﺋــدات اﻟﺟرﻳﻣــﺔ ﻣــﻊ اﻧــﻪ ﻳﻌﻠــم أو ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﻳﻌﻠــم ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺟــرى اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ
ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ أو ﻓﻌﻝ أو أﻓﻌﺎﻝ ﺗﺷﻛﻝ اﺷﺗراﻛﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣـﺔ ،وذﻟـك ﺑﻬـدف ﺗﻣوﻳـﻪ ٕواﺧﻔـﺎء طﺑﻳﻌـﺔ
وﻣﺻدر ﺗﻠك اﻟﻌﺎﺋدات أو ﻣﺳﺎﻋدة أي ﺷﺧص أو أﺷﺧﺎص ﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ.

٢

)ب( ﺗﻣوﻳﻪ و /أو إﺧﻔﺎء طﺑﻳﻌﺔ وﻣﺻدر وﻣﻛﺎن وﺣرﻛﺔ وﻣﻠﻛﻳﺔ ﻋﺎﺋـدات اﻟﺟرﻳﻣـﺔ واﻟﺣﻘـوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻬـﺎ واﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠﻳﻬـﺎ  ،ﻣـﻊ
اﻧﻪ ﻳﻌﻠم أو ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻌﻠم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟرى اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑطرﻳﻘـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة أو ﻏﻳـر ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣـن ﺟرﻳﻣـﺔ أو ﻣـن ﻓﻌـﻝ أو أﻓﻌـﺎﻝ
ﺗﺷﻛﻝ اﺷﺗراﻛﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ.
)ج( ﺗﻣﻠك أو اﺳﺗﻼم ﻋﺎﺋدات ﺟرﻳﻣﺔ أو ﺣﻳﺎزﺗﻬﺎ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻧﻪ ﻳﻌﻠم أو ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻌﻠم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟرى اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ أو ﻓﻌﻝ أو أﻓﻌﺎﻝ ﺗﺷﻛﻝ اﺷﺗراﻛﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ .وﻳﻔﺗرض اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﺻدر ﻏﻳر
اﻟﻣﺷروع ﻟﻸﻣواﻝ أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺎ ﻟم ﻳﺛﺑت ﺻﺎﺣب اﻟﺣق أو اﻟﺣﺎﺋز ﻟﻸﻣواﻝ أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻋدم ﻋﻠﻣﻪ ﺑذﻟك.
ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺎدة ) (٣ذات اﻟﻘﺎﻧون اﻧﻪ ﻳﻌﺗﺑر ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﻳﺎً ﻛﻝ ﻣن اﺷﺗرك ﺑﺎﻟﺗﺣرﻳض أو اﻟﻣﺳـﺎﻋدة أو اﻹﺗﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ إرﺗﻛـﺎب

ﺟرﻳﻣ ــﺔ ﻏﺳ ــﻝ اﻷﻣـ ـواﻝ  ،ﻣ ــن رؤﺳ ــﺎء أو أﻋﺿ ــﺎء ﻣﺟ ــﺎﻟس إدارات اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺎت أو ﻣﺎﻟﻛﻳﻬ ــﺎ أو ﻣﻣﺛﻠﻳﻬ ــﺎ اﻟﻣﻔوﺿ ــﻳن أو ﻣ ــدﻗﻘﻲ
ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ أو ﻣوظﻔﻳﻬﺎ أو ﻣﺳﺗﺧدﻣﻳﻬﺎ ﻣﻣن ﻳﺗﺻرﻓون ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻـﻔﺎت وﺗﻛـون اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣﺳـﺋوﻟﺔ ﻋـن ﺗﻠـك اﻟﺟرﻳﻣـﺔ إذا

ارﺗﻛﺑت ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ أو ﻟﺣﺳﺎﺑﻬﺎ .
وﻳﻣﻛــن ﺗﻌرﻳــف ﺗﻣوﻳــﻝ اﻹرﻫــﺎب ﻋﻠــﻰ اﻧــﻪ ﺗﻘــدﻳم أو ﺟﻣــﻊ اﻷﻣ ـواﻝ ﺑطرﻳﻘــﺔ ﻣﺑﺎﺷ ـرة أو ﻏﻳــر ﻣﺑﺎﺷ ـرة ﺑﻧﻳــﺔ اﺳــﺗﺧدام اﻷﻣ ـواﻝ ﻓــﻲ
ﺗﺳﻬﻳﻝ أو اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﺳوق اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﻌد اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ  ،اﻻﻣر اﻟذي ﻳﺣد ﻣن اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ

اﻻﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻻرﻫﺎب ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻻوﻟﻰ ،اﻻ اﻧﻪ ﻧظر ﻟﻠﺗﻌﻘﻳدات اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺳوق اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اء ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻻرﻫﺎب واﻟﺗﻲ ﻳﺻﻌب اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.
ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺷﻛﻝ إﻏر ً

ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻻرﺑﻌﻳن ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ واﻟﺗﺻوﻳﺎت اﻟﺗﺳﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻻرﻫﺎب ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق
ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻ اﻧﻪ ﻣن اﻟواﺿﺢ اﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم ﺗطوﻳرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ اﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ﻟﻠوداﺋﻊ ،وﻟذا ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ان ﻳﺗم ﺗﻔﺳﻳر وﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻓﻲ اطﺎر ﺳوق اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .

ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣوﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻻرﻫﺎب واﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ "ﻓﺎﺗف" www.fatf-gafi.org
أو ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ "ﻣﻳﻧﺎﻓﺎﺗف" .www.menafatf.org

راﺑﻌﺎ :اﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺿد ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺷرﻛﺔ ﻣرﺧﺻﺔ اﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﻣﻧﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ
وﺿﻊ اﻹﺟراءات واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑذﻟك  ،وﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ذﻟك اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
أ -اﻟﺗﺣري واﻟﺗﻘﺻﻲ ﻋن اﻟﻌﻣﻳﻝ )اﻋرف ﻋﻣﻳﻠك(
٣

ب -ﻣﺳك اﻟﺳﺟﻼت واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .
ج -اﻟﺗﻌـ ــرف واﻹﺑـ ــﻼغ ﻋـ ــن اﻟﻌﻣـ ــﻼء/اﻟﻣﺷـ ــﺑوﻫﻳن /اﻟﻣﻌـ ــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷـ ــﺑوﻫﺔ ﻟﻠﺳـ ــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـ ــﺔ وﺟﻬـ ــﺔ اﻟرﻗﺎﺑـ ــﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
د -وﺿﻊ وﺗطﺑﻳق ﺳﻳﺎﺳﺎت داﺧﻠﻳﺔ ٕواﺟراءات وﻧظم رﻗﺎﺑـﺔ وﺗﻌﻳـﻳن ﻣـوظﻔﻳن أﻛﻔـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻹدارة ﻟﺗطﺑﻳـق
ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات واﻟﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ.

ﻫـ -وﺿﻊ إﺟراءات ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻧد اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن وﻋﻧد اﻟﺗدرﻳب.

و -ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــؤوﻝ اﻻﻟﺗـزام ﺗزوﻳــد اﻟــداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑﺗﻘرﻳــر رﺑــﻊ ﺳــﻧوي ﺧــﻼﻝ ﻣــدة اﻗﺻــﺎﻫﺎ اﺳــﺑوﻋﻳن ﻣــن ﻧﻬﺎﻳــﺔ
ﻛﻝ ُرﺑﻊ ﻋن ﻣدى إﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ ﻏﺳـﻝ اﻻﻣـواﻝ اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧون
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﺎن.

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟﺣﻳطﺔ واﻟﺣذر ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻣﻳﻝ
 -١ﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة ) (٤ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻏﺳــﻝ اﻷﻣـواﻝ ﻋﻠــﻰ" :ﺗﻠﺗــزم اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت واﻷﺷــﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣــن
ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء وﻋﻧﺎوﻳﻧﻬم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻـدرﻫﺎ ﺟﻬـﺎت اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ  ،وذﻟـك ﻗﺑـﻝ ﻓـﺗﺢ ﺣﺳـﺎﺑﺎت ﻟﻠﻌﻣـﻼء
أو اﻷذون أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻣﻼء  ،وﻛــذﻟك ﻗﺑــﻝ ﺗﺧﺻــﻳص ﺧ ـزاﺋن ﻟﻬــم أو إﻗﺎﻣــﺔ أﻳــﻪ ﻋﻼﻗــﺎت ﻋﻣــﻝ
ﻣﻌﻬم.".
 -٢ﺗﻧص اﻟﺑﻧود )أ وب وج( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺎت
ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ( اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (٤ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ،واﻟﺗﺎﻛد ﻣن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋق
اﻟﺿرورﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ:
 -١ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﻳن :اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣﻝ ،واﻟﻌﻧوان اﻟﺣﺎﻟﻲ ،وﺻورة ﻣن ﺟواز اﻟﺳﻔر او
اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،او رﺧﺻﺔ ﻗﻳﺎدة ﻣرﻛﺑﺔ.
 -٢ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن ﻏﻳر اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﻳن :اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣﻝ ،واﻟﻌﻧوان اﻟﺣﺎﻟﻲ ،وﺻورة ﻣن ﺟواز
اﻟﺳﻔر ،وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ﺻورة ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻗﺎﻣﺔ او ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳن.
 -٣ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳﻳن :ﺻورة ﻣن ﺷﻬﺎدة اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ ،وﻧﻣوذج اﻟﻣﻔوﺿﻳن
ﺑﺎﻟﺗوﻗﻳﻊ ،وﻋﻘد ﺗﺎﺳﻳس اﻟﺷرﻛﺔ وﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ.
 -٤ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧدﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ واﻟﺧﻳرﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ :ﺷﻬﺎدة رﺳﻣﻳﺔ ﻣن اﻟو ازرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﻔوﺿﻳن ﺑﺎﻻدارة واﻟﺗوﻗﻳﻊ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ان ﺗطﻠب ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺗﺣدﻳث ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬم ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك
ﺿرورﻳﺎ.
ب( اﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻼﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﺗﻔﺗﺢ ﻟﻬم ﺣﺳﺎﺑﺎت
او اﻟذﻳن ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬم اذا ﺛﺎرت اﻳﺔ ﺷﻛوك ﻓﻲ ان ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻻ ﻳﻌﻣﻠون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم ﻣﺑﺎﺷرة
وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت ادارة اﻻﻣواﻝ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺎي ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري او ﺻﻧﺎﻋﻲ او اي ﺷﻛﻝ ﻣن اﻻﺷﻛﺎﻝ
اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت ﺑﻬﺎ.
٤

ج( اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻟﻬوﻳﺔ ،او ﺑﺎﺳﻣﺎء ﻣﺳﺗﻌﺎرة او وﻫﻣﻳﺔ ،او ﺑﺎرﻗﺎم او رﻣوز ﺳرﻳﺔ ،او ﺗﻘدﻳم
اﻳﺔ ﺧدﻣﺎت ﻟﻬﺎ.
 -٣إن اﻟﻘدرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﻪ اﻟﻌﻣﻼء ﻣﺳﺎﻟﻪ ﻣﻬﻣﻪ ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف و ﻣﻘﺎﺿﺎة وردع اﻟذﻳن ﻳﻘوﻣون ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ
اﻻﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻻرﻫﺎب .ان ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﺻﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗرى ﺑﺎﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﻪ
ان ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟﻪ او ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﺳﻣﺎء وﻫﻣﻳﻪ وان ﻣن واﺟب ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﻪ
ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺳﺎب ﻣن ﺧﻼﻝ اي وﺛﻳﻘﻪ رﺳﻣﻳﻪ ﻣﻌﺗﻣدﻩ ،ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎﻳﻠﻲ:
أ( اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ :
 -١ﻳﻘﺻــد ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳــﺔ اﻟواﺟﺑــﺔ ﺑﺷــﺄن اﻟﻌﻣــﻼء اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻫوﻳــﺔ اﻟﻌﻣﻳــﻝ واﻟﻣﺳــﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘــﻲ واﻟﺗﺣﻘــق ﻣﻧﻬـﺎ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ
اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳـﺗﻣرة ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ طﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ.
 -٢ﻻ ﻳﺟوز اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ أو اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﺷﺧﺎص ﻣﺟﻬوﻟﻲ اﻟﻬوﻳﺔ أو ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺻورﻳﺔ أو وﻫﻣﻳﺔ .
 -٣ﻻ ﻳﺟــوز ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻻﺣﺗﻔ ــﺎظ ﺑﺣﺳــﺎﺑﺎت ﻣﺟﻬوﻟــﺔ أو ﺣﺳ ــﺎﺑﺎت ﺑﺄﺳــﻣﺎء وﻫﻣﻳــﺔ .وﻓ ــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت اﻟرﻗﻣﻳ ــﺔ،

ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﻬــﺎ ﺑطرﻳﻘــﺔ ﻳﻣﻛــن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﺣﻘﻳــق اﻻﻟﺗ ـزام اﻟﻛﺎﻣــﻝ ﺑﺗوﺻــﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋــﺔ
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻋﻠﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ،ﻳﻧﺑﻐـﻲ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﺗﺣدﻳـد ﻫوﻳـﺔ اﻟﻌﻣﻳـﻝ ﺑﻣـﺎ ﻳﺗﻔـق ﻣـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر ،وان ﺗﻛـون

ﺳﺟﻼت ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣـﻼء ﻣﺗﺎﺣـﻪ ﻟﻣﺳـؤوﻝ اﻻﻟﺗـزام ،وﻟﻠﻣﺳـﺋوﻟﻳن اﻟﻣﺧﺗﺻـﻳن ذوي اﻟﺻـﻠﺔ وﻟوﺣـدة اﻟﺗﺣرﻳـﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 -٤ﻳﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻــﺔ ﺑــذﻝ اﻟﻌﻧﺎﻳــﺔ اﻟواﺟﺑــﺔ ﺑﺷــﺄن اﻟﻌﻣــﻼء ﻋﻧــد إﻧﺷــﺎء أي ﻋﻼﻗــﺔ وﺻــﻳﺎﻧﺗﻬﺎ ﺑﺷــﻛﻝ
ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟداﺋﻣﻳن.
 -٥ﻳﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻــﺔ اﺗﺧــﺎذ إﺟ ـ ارءات اﻟﻌﻧﺎﻳــﺔ اﻟواﺟﺑــﺔ ﺑﺷــﺄن اﻟﻌﻣــﻼء ﻗﺑ ـﻝ أو أﺛﻧــﺎء إﻧﺷــﺎء اﻟﻌﻼﻗــﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻣرة  ،أو ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻌﺎرﺿﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر ،واﺗﺧـﺎذ
ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
وﻫذﻩ ﺑﺿﻌﺔ أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻸوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ظروف أﺧرى ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻬذا:
)أ( ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻛﺑﻳرة.
)ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺣدث ﺗﻐﻳر ﻛﺑﻳر ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ ﺗوﺛﻳق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ.
)ج( ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺣدث ﺗﻐﻳر ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ إدارة اﻟﺣﺳﺎب.
ـﺗﻣرة ﻟﻠﻌﻧﺎﻳــﺔ اﻟواﺟﺑــﺔ اﻟﺗــدﻗﻳق ﻓـﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم طـواﻝ ﻓﺗـرة ﻗﻳــﺎم اﻟﻌﻼﻗــﺔ
 -٦ﻳﻧﺑﻐـﻲ أن ﺗﺷــﻣﻝ اﻹﺟـراءات اﻟﻣﺳـ ّ
ﻟﺿﻣﺎن اﺗﺳﺎق اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻌرﻓﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن اﻟﻌﻣـﻼء وﻧﻣـط ﻧﺷـﺎطﻬم واﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ
ﻳﻣﺛﻠوﻧﻬﺎٕ ،واذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ،ﻣﺻدر اﻷﻣواﻝ.

أن اﻟوﺛـﺎﺋق أو اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت أو اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻳـﺗم
 -٧ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻـﺔ وﺿـﻊ اﻟـﻧظم اﻟﻛﻔﻳﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛـد ﻣـن ّ
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻣﺣدﺛﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﻣﻼﺋﻣـﺔ وذﻟـك ﺑﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺳـﺟﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ،
وﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.

٥
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أ( ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑذﻝ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑـﺔ ﺑﺷـﺄن اﻟﻌﻣﻳـﻝ اﻟﻌـﺎرض اذا ﻛﺎﻧـت ﻋﻣﻠﻳﺎﺗـﻪ ﺗزﻳـد ﻋـن
 ٦٠٠٠ﺳــﺗﺔ اﻻف ﷼ ﻋﻣــﺎﻧﻲ وﻳﺷــﻣﻝ ﻫــذا أﻳﺿـﺎً ً◌ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ واﺣــدة أو
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺗﻌددة ﺗﺑدو ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض.

ب( ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑذﻝ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ إذا ﺗواﻓر اﻟﺷك ﻟدﻳﻬﺎ ﱠ
ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻫﻲ

ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ أو ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أي إﻋﻔﺎءات أو ﺣدود ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘ ًﺎ
أﻣﺎﻛن أﺧرى أو ﺟود ﺷﻛوك ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷﺄن ﻣدى دﻗﺔ أو ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ّ
ﺑﺧﺻوص ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء.
 -٩ﻓــﻲ ﺣــﺎﻝ ﻋــدم ﺗﻣﻛــن اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻــﺔ ﻣــن اﺳــﺗﻳﻔﺎء إﺟـراءات اﻟﻌﻧﺎﻳــﺔ اﻟواﺟﺑــﺔ ﺑﺷــﺄن اﻟﻌﻣــﻼء  ،ﻳﺗﻌــﻳن ﻋﻠﻳﻬــﺎ
ﻋدم ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب أو اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ أو ﺗﻧﻔﻳذ أي ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ واﻟﻧظـر ﻓـﻲ اﻟﺗﻘـدم
ﺑﺗﻘرﻳر ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ.
 -١٠ﻳﺟوز ﺗﺄﺟﻳﻝ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘق إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد ﻗﻳﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ -:
أ(

أن ﻳﻛون ﺗﺄﺟﻳﻝ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘق أﻣ اًر ﺿرورﻳﺎً ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻣﻧﻬﺎ:
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ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬ ًﺎ ﻟوﺟﻪ.

اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻗد ﻳطﻠب ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت وﺟﻬﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﻳرة وﻓﻘﺎ ﻟظروف اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﺗﺻﻝ
ﻓﻳﻪ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﻬﺎ ،وﻗد ﻳﻛون إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣطﻠوﺑﺎ ﻗﺑﻝ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ ،ﺷرﻳطﺔ
أﻻ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺧﺎطر ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب.

ب( أن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ أﻗرب ﻓرﺻﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ.
ج( أن ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻗد اﺗﺧذت اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺣﺻﻳﻔﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻠﻳﺎت
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﺟﻳﻠﻬﺎ  ،وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك وﺿﻊ ﺣدود ﻟﻌدد وﻧوع وﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻗﺑﻝ إﺗﻣﺎم إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘق.
 -١١ﻓﻲ ﺣﺎﻝ دﺧوﻝ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳـﺗﻣرة ﻣـﻊ اﻟﻌﻣﻳـﻝ ﻗﺑـﻝ اﺳـﺗﻳﻔﺎء إﺟـراءات اﻟﻌﻧﺎﻳـﺔ اﻟواﺟﺑـﺔ ﺑﺷـﺄن
اﻟﻌﻣــﻼء ،وﻋــدم ﺗﻣﻛﻧﻬــﺎ ﻣــن اﺳــﺗﻳﻔﺎﺋﻬﺎ ﻻﺣﻘـﺎً ﻓﻳﺟــب ﻋﻠﻳــﻪ إﻧﻬــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ واﺑــﻼغ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳــﺔ واﻟﺳــﻠطﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك ﻓو اًر .

 -١٢ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺗﺣدﻳث ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺻـﻔﺔ دورﻳـﺔ ،أو ﻋﻧـد ظﻬـور أﺳـﺑﺎب
ﺗــدﻋو إﻟــﻰ ذﻟــك ،ﻛــﺄن ﻳﺗ ـواﻓر اﻟﺷــك ﻟــدﻳﻬﺎ ﻓــﻲ ﺻــﺣﺔ أو ﻣــدى ﻣﻼءﻣــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗ ـﻲ ﺗــم اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ
ﻣﺳﺑﻘﺎً.

ب( إﺟراءات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ:
 -١ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ وﺿﻊ اﻟﻧظم اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ)اﻟداﺋم أو اﻟﻌﺎرض ،ﺳواء أﻛﺎن
ﺷﺧﺻﺎ طﺑﻳﻌﻳﺎ أو ﺷﺧﺻﺎ اﻋﺗﺑﺎرﻳﺎ أو ﺟﻬﺎت ﻻ ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟرﺑﺣﻳﺔ( واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق
ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻋﻼﻩ.
 -٢ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ  ،ﻣﻊ اﻟﺣﺻوﻝ
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﻣوﻗﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻣﺎ ﻳﻔﻳد أﻧﻬﺎ ﻧﺳﺧﺔ طﺑق اﻷﺻﻝ.
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ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ
ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ وﺑﺎﻻﺧص ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وذﻟك
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺻﺎدر ﻣﺣﺎﻳدة وﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﻳﺔ
اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ان ﻟزم اﻻﻣر.

-٤

ﻳراﻋﻰ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ -:
أ( أن ﺗﺷــﻣﻝ ﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻬوﻳــﺔ اﻻﺳــم اﻟﻛﺎﻣــﻝ ﻟﻠﻌﻣﻳــﻝ ،ﺗــﺎرﻳﺦ ﻣــﻳﻼدﻩ ،ﺟﻧﺳــﻳﺗﻪ  ،رﻗــم اﻟﻬوﻳــﺔ
وﻧوﻋﻬﺎ )ﺑطﺎﻗﺔ ﻣدﻧﻳﺔ/ﺟواز ﺳﻔر/ﺳﺟﻝ ﺗﺟـﺎري اﻟـﺦ( ،ﻋﻧـوان اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟـداﺋم  ،رﻗـم اﻟﻬـﺎﺗف  ،ﻋﻧـوان
اﻟﻌﻣﻝ  ،ﻧوع اﻟﻧﺷﺎط  ،اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ  ،أﺳﻣﺎء اﻟﻣﻔوﺿﻳن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳـﺎب وﺟﻧﺳـﻳﺎﺗﻬم
)ان وﺟدت( ورﻗم وﻧوع ﻫوﻳﺎﺗﻬم )ﺑطﺎﻗﺔ ﻣدﻧﻳﺔ/ﺟواز ﺳﻔر/ﺳﺟﻝ ﺗﺟﺎري اﻟﺦ( ،وأي ﻣﻌﻠوﻣـﺎت أﺧـرى
ﺗرى اﻟﺷرﻛﺔ ﺿرورة اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ .
ب( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻘﺻر ﻳﺗﻌﻳن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣن
ﻳﻣﺛﻠﻬم ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت.

ج( ﻓــﻲ ﺣــﺎﻝ ﺗﻌﺎﻣــﻝ ﺷــﺧص آﺧــر ﻣــﻊ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑــﺔ ﻋــن اﻟﻌﻣﻳــﻝ ،ﻳﺟــب اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن وﺟــود
وﻛﺎﻟﺔ ﻋدﻟﻳـﺔ ،ﻣـﻊ ﺿـرورة اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑـﻪ واﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟـﺔ أو ﺑﻧﺳـﺧﺔ ُﻣﺻـ ﱠدﻗﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ
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اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ.
ﺿرورة ّ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟوﻛﻳﻝ طﺑﻘﺎً ﻹﺟراءات ّ

ﻳراﻋﻰ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ -:

أ( أن ﺗﺷﻣﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ اﺳم اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ،أﺳﻣﺎء اﻟﺷرﻛﺎء ،اﻟﺷﻛﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،
ﻋﻧوان اﻟﻣﻘر ،ﻧوع اﻟﻧﺷﺎط ،رأس اﻟﻣﺎﻝ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ورﻗﻣﻪ ،أﺳﻣﺎء اﻟﻣﻔوﺿﻳن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﺳﺎب وﺟﻧﺳﻳﺎﺗﻬم ،أرﻗﺎم اﻟﻬواﺗف ،اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ،وأي ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﺗرى اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺿرورة اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ب( أن ﻳﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺟود اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري وﻛﻳﺎﻧﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋن طرﻳق اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﺎ
ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ  :اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻣﺎﻧﺔ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﺑو ازرة اﻟﺗﺟﺎرة
واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻏرﻓﺔ ﺗﺟﺎرة وﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻣﺎن،

وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛون اﻟﺷﺧص

اﻻﻋﺗﺑﺎري ﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻓﻳﺟب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﺳﺟﻳﻝ رﺳﻣﻳﺔ ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﻬﺎت
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
ج( اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﻔوﻳض ﻣن اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن
اﻟﻣﻔوﺿﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﻔوض ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ
طﺑﻘﺎً ﻹﺟراءات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ.
 -٦ﻳراﻋﻰ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻬدف ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟرﺑﺢ ﻣﺎ ﻳﻠــﻲ -:
أ(

أن ﺗﺷﻣﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ اﺳم اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﻬـدف ﻟﺗﺣﻘﻳـق اﻟـرﺑﺢ ،اﻟﺷـﻛﻝ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ،
ﻋﻧ ـ ـوان اﻟﻣﻘـ ــر  ،ﻧـ ــوع اﻟﻧﺷـ ــﺎط  ،ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻟﺗﺄﺳـ ــﻳس  ،أﺳـ ــﻣﺎء اﻟﻣﻔوﺿـ ــﻳن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣـ ــﻝ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺣﺳـ ــﺎب

٧

وﺟﻧﺳــﻳﺎﺗﻬم  ،أرﻗــﺎم اﻟﻬواﺗــف  ،اﻟﻐــرض ﻣــن اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ  ،وأي ﻣﻌﻠوﻣــﺎت أﺧــرى ﺗ ـرى اﻟﺷــرﻛﺔ ﺿــرورة
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ب(

أن ﻳ ــﺗم اﻟﺗﺣﻘ ــق ﻣ ــن وﺟ ــود اﻟﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻻ ﺗﻬ ــدف ﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻟـ ـرﺑﺢ وﻛﻳﺎﻧﻬ ــﺎ اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ ﻋ ــن طرﻳ ــق
اﻟﻣﺳ ــﺗﻧدات اﻟرﺳ ــﻣﻳﺔ وﻣ ــﺎ ﺗﺗﺿ ــﻣﻧﻪ ﻣ ــن ﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت وﻣﺛﺎﻟﻬ ــﺎ اﻟﺷ ــﻬﺎدات اﻟﺻ ــﺎدرة ﻋ ــن و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳ ــﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو أي ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣﺧﺗﺻﺔ.

ج( اﻟﺣﺻ ــوﻝ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺳ ــﺗﻧدات اﻟداﻟ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــود ﺗﻔ ــوﻳض ﻣ ــن اﻟﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻻ ﺗﻬ ــدف ﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻟـ ـرﺑﺢ

ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن اﻟﻣﻔوﺿﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺳـﺎب ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺿـرورة اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ
ﻫوﻳــﺔ اﻟﻣﻔــوض ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ طﺑﻘ ـﺎً ﻹﺟ ـراءات اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻫوﻳــﺔ اﻟﻌﻣﻳــﻝ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.
-٧

اﻟﻣﺳﺗﻔﻳــد اﻟﺣﻘﻳﻘــﻲ -:
أ( ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟطﻠب ﻣن ﻛﻝ ﻋﻣﻳﻝ ﺗﺻرﻳﺣﺎً ﺧطﻳﺎً ﻳﺣدد ﻓﻳﻪ ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ

ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراد إﺟراؤﻫﺎ ﺑﺣﻳث ﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ

اﻟﻌﻣﻼء.
ب( ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ أن ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ  ،وأن ﺗﺗﺧذ إﺟراءات ﻣﻌﻘوﻟﺔ
ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻬوﻳﺔ  ،وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن
وﺛﺎﺋق وﺑﻳﺎﻧﺎت رﺳﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ أﺳم اﻟﻌﻣﻳﻝ وأﺳﻣﺎء اﻷوﺻﻳﺎء ﻋﻠﻳﻪ )ﺻﻧﺎدﻳق اﻟوﺻﺎﻳﺔ( وﺷﻛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
وﻋﻧواﻧﻪ وﻣدﻳرﻳﻪ )ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ( وﺑﺣﻳث ﻳﺗوﻟد ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻬوﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ.

ج( ﻳراﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري او اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﺗﺧﺎذ
إﺟراءات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻫﻳﻛﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺣدﻳد
اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن اﻟذﻳن ﻟﻬم ﻣﻠﻛﻳﺔ أو ﺳﻳطرة ﻓﻌﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ.
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﺎدة ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ ﺑﺻورة ﻣرﺿﻳﺔ:
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت  -اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن اﻟذﻳن ﻟﻬم ﺣﺻﺔ ﻣﺳﻳطرة
واﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون ﻋﻘﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ٕوادارﺗﻬﺎ.

 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺻﻧﺎدﻳق اﻟوﺻﺎﻳﺔ  -اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺻﻲ ،واﻟوﺻﻲ أو اﻟﺣﺎﻓظ اﻻﻣﻳن أو
اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﻣﺎرس رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧدوق ،واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن.

ج( ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ واﻟﺣذر ﻟﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺿﺎﻓﻳﺔ:
 -١ﻗواﺋم ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻘوﺑﺎت اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة : ١٢٦٧
ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﻓراد أو اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻳﺔ او اﻟﺗﻲ ﺗﻣوﻝ
اﻻرﻫﺎب واﻟواردﻩ ﺑﻘواﺋم ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻘوﺑﺎت اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  ١٢٦٧واﻻﺑﻼغ ﻋﻧﻬﺎ ﻓو ار ﺣﺳب اﻻﺟرءات
اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺎن.
 -٢اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون ُﻣﻣﺛﻠو اﻟﻣﺧﺎطر:
٨

أ( ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻲ
اﻟﻣﺧﺎطر أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﻧﺗﻣون ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ.
ب( ﻳﺟب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣدﻳر ﻋﺎم اﻟﺷرﻛﻪ أو ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻋﻧد إﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻫؤﻻء
اﻟﻌﻣﻼء ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻧد اﻛﺗﺷﺎف أن أﺣد اﻟﻌﻣﻼء أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن ﻗد أﺻﺑﺢ ﻳﻧدرج ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ.
ج( ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺛروة اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﻧدرﺟون ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ.

د( ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ أن ﺗﺗﺎﺑﻊ ﺑﺷﻛﻝ دﻗﻳق وﻣﺳﺗﻣر ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء.
 -٣ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣﻼء أو ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب :
 -١ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺗﺻﻧﻳف ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:
أ -ﻣدى ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟرﻳﻬﺎ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻪ.
ب -ﻣدى ﺗﺷﻌب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺗداﺧﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ودرﺟﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ.
 -٢ﻳﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ذوي اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ:
أ -اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن .
ب -اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ أو اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻛﺻﻧﺎدﻳق اﻟوﺻﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أدوات ﻟﺣﻳﺎزة
أﺻوﻝ ﺷﺧﺻﻳﺔ.
ج-اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻓﻳﻬﺎ اﺳﻣﻳﻳن أو ﺗﻛون أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ
 -٤ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣﻼء أو ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب:
 -١ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺿرورة ﺧﺿوع اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻛﺎﻓﺔ إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣطﻠب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ،ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ظروﻓﺎ ﺗﻛون ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺧﺎطر
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ،ﺣﻳث ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻣﺳﺗﻔﻳد
اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻷﺣد اﻟﻌﻣﻼء ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻧًﺎ ،أو ﺣﻳث ﺗﺗوﻓر ﺳﺑﻝ اﻟﺗﺣﻘق واﻟﺿواﺑط اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ
أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .وﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ،ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺗطﺑﻳق ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺳط أو ﻣﺧﻔف ﻋﻧد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺗﺣﻘق
ﻣﻧﻬﻣﺎ.
 -٢ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻌﻣﻼء أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
) أ(

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  -ﺷرط ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وأن ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻷﻏراض
اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت.
٩

)ب( اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح .وﻳﺷﻳر ﻫذا إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ.
)ج( اﻹدارات أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ.
)د(

ﺻﻧﺎدﻳق وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد أو اﻟﻧظم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ،ﺣﻳث
ﺗدﻓﻊ اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻋن طرﻳق اﻻﺳﺗﻘطﺎع ﻣن اﻷﺟور وﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزﻝ ﻋن
ﺣﺻﺔ اﻟﻌﺿو ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻧظﺎم.

)ﻫـ( اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدون اﻟﺣﻘﻳﻘﻳون ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺣددة ،ﺷرط أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎﻝ أو اﻟﻣﻬن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وأن ﺗﺧﺿﻊ ﻛذﻟك ﻟﻧظم
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت.
)و( اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻟﻠدوﻝ اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ.
 -٣ﻻ ﺗﻘﺑﻝ ﺗداﺑﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷك ﻓﻲ وﻗوع ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب أو
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟود ظروف ﻣﺣددة ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﻔﻌﺔ.

 -٥اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳﻧﺗﻣون ﻟدوﻝ ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻟدﻳﻬﺎ ﻧظم ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب:
 -١ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ أن ﺗوﻟﻲ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﻊ أﺷﺧﺎص ﻳﺗواﺟدون ﻓﻲ
دوﻝ ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻟدﻳﻬﺎ ﻧظم ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ان ﺗزود اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﻔﺎﺻﻳﻝ واﻓﻳﺔ ﻋن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻓو ار.
 -٢إذا ﺗﺑﻳن ﻟﻠﺷرﻛﺔ أن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (١ﻣن ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻻ ﺗﺳﺗﻧد ﻟﻣﺑررات اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
واﺿﺣﺔ ،ﻓﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ اﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬذﻩ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وأﻏراﺿﻬﺎ وأن ﺗدون ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺗﻬﺎ.
 -٦اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ -:

-١

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺗطﺑﻳق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻧد إﻧﺷﺎء

-٢

ﻳﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻــﺔ اﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ طﺑﻳﻌــﺔ ﻧﺷــﺎط اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ وﺳــﻣﻌﺗﻬﺎ ﻓــﻲ

ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻳﺔ.

ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

-٣

ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت وﻫﻣﻳﺔ.

١٠

-٤

ﻳﺟــب اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ ﻣواﻓﻘــﺔ ﻣــدﻳر ﻋــﺎم اﻟﺷــرﻛﺔ أو ﻣــن ﻓــﻲ ﺣﻛﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ إﻧﺷــﺎء ﻋﻼﻗــﺔ ﺗﻌﺎﻣــﻝ

ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻳﺔ.

-٥

ﻳﺟــب أن ﺗﺗﺄﻛــد اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻــﺔ أن اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻹﺷ ـراف رﻗــﺎﺑﻲ ﻓﻌــﺎﻝ ﻣــن

ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻷم.

-٦

ﻳﺟــب اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺗــوﻓر ﻧظــم ﻛﺎﻓﻳــﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ ﻋﻣﻠﻳــﺎت ﻏﺳــﻝ اﻷﻣ ـواﻝ وﺗﻣوﻳــﻝ اﻹرﻫــﺎب ﻟــدى

-٧

ﻳﺟ ــب أن ﺗﺗﺄﻛ ــد اﻟﺷ ــرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻ ــﺔ أن اﻟﺟﻬ ــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳ ــﺔ ﻗ ــد ﻗﺎﻣ ــت ﺑﺗﻧﻔﻳ ــذ إﺟـ ـراءات اﻟﻌﻧﺎﻳ ــﺔ

اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.

اﻟواﺟﺑــﺔ ﺑﺷــﺄن ﻋﻣﻼﺋﻬــﺎ وأن اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ ﻟــدﻳﻬﺎ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــؤﻻء
اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻧد اﻟﺿرورة .
 -٧اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء -:
 -١ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺳﻲء ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ  ،وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ
ﺗﺗم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب .ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗطﺑﻳق ﺗﻠك
اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء وﻋﻧد ﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻣرة.
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ :ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت
أو وﺳﺎﺋﻝ أﺧرى ﻣﺛﻝ ﺧدﻣﺎت اﻟﺑرﻳد ،واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت وﺗﺷﻣﻝ ﺗداوﻝ
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت أو ﺧدﻣﺎت اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻷﺧرى،
ٕوارﺳﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت أو اﻟﻧﻣﺎذج ﻋﺑر اﻟﻔﺎﻛس أو وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،وﺗﺳدﻳد اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎً أو اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ أو ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺳﺎب
ﻣﺻرﻓﻲ.
وﻣﺣددة ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ
 -٢ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺿﻣن ﺗداﺑﻳر إدارة اﻟﻣﺧﺎطر إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ
ّ
اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن.
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات طﻠب اﻟﺗوﺛﻳق اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،وطﻠب وﺛﺎﺋق إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ
ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳنٕ ،واﻧﺷﺎء اﺗﺻﺎﻻت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ ،واﻻﻋﺗﻣﺎد
ﻋﻠﻰ طرف ﺛﺎﻟث  ،واﺷﺗراط ﺳداد اﻟدﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﺳم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟدى ﻣﺻرف آﺧر
ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.
 -٣ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ،ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ورﻗﺔ "ﻣﺑﺎدئ إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗـﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳـﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ" Risk Management Principles

١١

اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻓﻲ ﻳوﻟﻳو  ٢٠٠٣ﻣن ﺧﻼﻝ

for Electronic Banking

اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺑﻧك اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .http://www.bis.org/publ/bcbs98.pdf

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻟوﺳطﺎء واﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 -١ﻻ ﻳﻧطﺑق ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻋﻠﻰ:
أ(

ﻋﻼﻗﺎت اﻟوﻛﺎﻟﺔ أو اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،أي ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﺻرف اﻟوﻛﻳﻝ ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﻳب ﺗﻌﺎﻗدي ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ،ﻻن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو اﻟوﻛﻳﻝ ﻳﻛون ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
أي أن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟوﺛﺎﺋق ﺗﻛون ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ.

ب( ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ.
 -٢اذا اﻋﺗﻣدت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻋﻠﻰ وﺳطﺎء أو أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟواردة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ أو ﻟﺗﻘدﻳم اﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻓﻌﻠﻳﻬﺎ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎﻩ:
أ(

اﻟﺣﺻوﻝ ﻓو اًر ﻣن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ

ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ .

ب( اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ أن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﺳوف ﻳﻘوم ﻋﻧد اﻟطﻠب ودون ﺗﺄﺧﻳر ﺑﺗﻘدﻳم ﺻور
ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق ذات اﻟﺻﻠﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ.
ج( اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ أن اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻧظﻳم واﻟرﻗﺎﺑﺔ وأن ﻟدﻳﻬﺎ إﺟراءات ﻣطﺑﻘﺔ
ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق وﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 -٣ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻋن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ وان ﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ
طرف ﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 -١ﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة ) (٥ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻏﺳــﻝ اﻷﻣ ـواﻝ ﻋﻠــﻰ أن ﺿــرورة اﻟﺗ ـزام اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺑﺎﻻﺣﺗﻔ ـﺎظ ﺑﺎﻟوﺛــﺎﺋق واﻟﺳــﺟﻼت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬوﻳﺔ اﻟﻌﻣـﻼء وﻋﻧـﺎوﻳﻧﻬم وﺳـﺟﻝ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻟﻣـدة ﻻ ﺗﻘـﻝ ﻋـن ﻋﺷـر ﺳـﻧوات ﺗﺑـدأ ﻣـن اﻟﻳـوم اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻻﻧﺗﻬـﺎء
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ٕواﻏﻼق اﻟﺣﺳﺎب وﺗوﻗف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ أﻳﻬﻣﺎ اﺑﻌد.
 -٢ﻳﻧص اﻟﺑﻧد )ﻫـ( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﺗﺑﺎع
ﻧظﺎم ﻳﻛﻔﻝ ﺣﻔظ اﻟوﺛﺎﺋق واﻻوراق اﻟﻣﺷﺎر اﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) (٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﺳرﻋﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠب اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت او ﻣﺳﺗﻧدات ﻋﻧد
اﻻﻗﺗﺿﺎء.

 -٣ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق راس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺎﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻛﻝ أو
ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻼﺋﺣﺔ أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺗﺣﺗﺳب ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  ،وﻋﻠﻳﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻘ اررات
اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺷﺎن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.

١٢

 -٤إن اﻟﻣﻘدرﻩ ﻋﻠﻰ اﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﻪ ﺿرورﻳﻪ ﻻﻛﺗﺷﺎف و ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟذﻳن ﻳﻘوﻣون ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ
وﺗﻣوﻳﻝ اﻻرﻫﺎب ،وﻋﻠﻳﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎﻳﻠﻲ :
أ(

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺷﺎن اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻣدة
ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﻧﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻏﻼق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗوﻗف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻳﻬﻣﺎ
أﺑﻌد.

ب(

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت وﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻣؤﻳدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت ﺑﺣﻳث
ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻷﺻﻠﻳﺔ أو ﺻور ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺳﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ

وذﻟك ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﻧﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻏﻼق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗوﻗف ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻌﻣﻝ اﻳﻬﻣﺎ أﺑﻌد .
ج(

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺗطوﻳر ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﺣﻔظ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات ،وﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن
إﺟﺎﺑﺔ طﻠب وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻬﻳﺋﺔ ﻷي ﺑﻳﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ وﺳرﻳﻊ  ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺧﺻوص أي ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺑﻳن ﻓﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻊ ﺷﺧص ﻣﻌﻳن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺗوﻓﻳر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طﺑﻳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ.

ﺛﺎﻣﻧﺎ :اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة و اﻟﻣﺷﺑوﻫﻪ
 -١ﻳﻧص اﻟﺑﻧد )ﻝ( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٣ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗزام اﻟﻣوظﻔون
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻔﺣص اﻟدﻗﻳق ﻋﻧد اﺟراﺋﻬم ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم
ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺳوق ﻣﺳﻘط ﻟﻼوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎن ﻳرﻓض اﻟﻌﻣﻳﻝ وﻳﺗردد ﻓﻲ ﺗزوﻳد اﻟوﺳﻳط ﺑﺎﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟﻬوﻳﺔ او اﻟﻐرض
ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻛﺎن ﻣن اﺷﺧﺎص وردت اﺳﻣﺎؤﻫم ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻳم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
واﺷﺗرك ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧﻘدﻳﺔ ﻛﺑﻳرة دون اﻻﻛﺗراث ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر ،او اذا اﺗﺿﺢ ان اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺷﺧص
او اﺷﺧﺎص اﺧرﻳن او ﻟم ﻳﻛن ﻟﻪ ﻣﺻدر دﺧﻝ واﺿﺢ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟرﻳﻬﺎ او اذا ﺣﺎوﻝ رﺷوة
او ﺗﻬدﻳد اﻟﻣوظف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻘﺻد اﺗﻣﺎم اﻟﺻﻔﻘﺔ او ﻋرﻗﻠﺔ ﺣﻔظ اﻟﺳﺟﻼت او اﻻﺑﻼغ ،او ﻋﻣد اﻟﻰ ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ
اﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺻﻐﻳرة ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻪ او ﻟﺗﻔﺎدي ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺑﻼغ ،او اظﻬر اﻟﺣﺳﺎب ﺳرﻋﺔ ﻏﻳر ﻋﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
ﺣرﻛﺔ اﻻﻣواﻝ ،او اذا ﻛﺎن ﻣن ﻳﺟري اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻛﻳﻼ او ﻣﺣﺎﻣﻳﺎ او ﻣﺳﺗﺷﺎ ار ﻣﺎﻟﻳﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺷﺧص اﺧر
دون وﺛﺎﺋق وﻛﺎﻟﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ ،او اذا ﻗدم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺟوﻫرﻳﺎ ﻋن ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻻﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ او ﻛﺎﻧت
ﺗﻠك اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻣﻛﺗب ﺗدﻗﻳق رﻏم ان اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺷرﻛﺔ ﻛﺑﻳرة.

 -٢ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ إﻳﻼء ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻛﺑﻳرة ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺎدة أو أﻧﻣﺎط اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
ﻏﻳر اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻛون ﻟﻬﺎ ﻏرض اﻗﺗﺻﺎدي أو ﻗﺎﻧوﻧﻲ ظﺎﻫر أو واﺿﺢ.
وﻣن اﻧﻣﺎط وأﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ( اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻛﺑﻳرة اﻟﺣﺟم ﺑﺎﻟﻘﻳﺎس إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ.
ب( اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ﺣدوداً ﻣﻌﻳﻧﺔ.

ج( اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟرﺻﻳد.
د( اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻋن اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﺳﺎب.
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ﻫـ( اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻛون ﻟﻬﺎ ﻏرض اﻗﺗﺻﺎدي أو ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﺿﺢ.
ﺗﺳﺟﻝ ﻛﺗﺎﺑﻳًﺎ ﻣﺎ ﻳﺗم
 -٣ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻔﺣص ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﻷﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ،وأن ّ
اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ،وﻋﻠﻳﻬﺎ إﺗﺎﺣﺔ ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ.
 -٤ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺷﺑوﻫﺔ ،وﻟﻛن ﺗﺟدون ﺑﺎﻟﻣرﻓق رﻗم
) (٣ﻗﺎﺋﻣﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣوﺟزة ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ،اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ظروف وﻣﻼﺑﺳﺎت
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ و اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺗﺎﺳﻌﺎ :اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻻﺑﻼغ ﻋﻧﻬﺎ
 -١ﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة ) (٩ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻏﺳــﻝ اﻷﻣـواﻝ ﻋﻠــﻰ اﻧــﻪ اﺳــﺗﺛﻧﺎء ﻣــن اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺳـرﻳﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻـرﻓﻳﺔ ,
ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛـزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﻋــن اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﻳﺷــﺗﺑﻪ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــﺎ ﻟﻬــذا اﻟﻘــﺎﻧون  ,ﻋﻠــﻰ أن ﻳﺷــﺗﻣﻝ اﻹﺑــﻼغ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .
ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﻟﻺدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أن ﻳﻠزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻏﻳرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﻣﻠـزﻣﻳن ﺑﺗﻘـدﻳم أﻳـﺔ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت إﺿـﺎﻓﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ  ,وﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋن طرﻳق اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو ﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .
 -٢ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻋﻠﻰ ":ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدﻳﻬﺎ ﺗرﺟﺢ أن
اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻻ ﻳﺗﺻرف ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺧﺎص أو أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺷﺗﺑﻪ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  ،أن ﺗﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور
وﻗﺑﻝ إﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﺗوﻓر ﻟدﻳﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺷﻛوك وﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن
أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻣﺎة وﻏﻳرﻫﺎ أو ﻣن ﻟدﻳﻬم ﺗوﻛﻳﻼت رﺳﻣﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗذرع ﺑﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻟرﻓض اﻹﻓﺻﺎح ﻋن

اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻣن ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ.
 -٣ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ زﻳﺎدة اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ واﻟﺣذر ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻛﺑﻳرة اﻟﻣﻌﻘدة وﻏﻳر اﻟﻌﺎدﻳﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ رﺑﻣﺎ ﻳطﻠب ﻣﻧﻬﺎ إﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف وردع وﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ
اﻻﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻻرﻫﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻷﺷﺗﺑﺎﻩ ﺑﺄن اﻻﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣرك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت
اﺟراﻣﻳﺔ وذﻟك وﻓق ﻣﺎﻳﻠﻲ:
أ(

إذا ﺗواﻓر اﻟﺷك ﻷي ﻣوظف أو ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﱠ
اﻟﻣراد ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻫﻲ
أن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ُ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻓﻳﺟب ﻋﻠﻳﻪ إﺑﻼغ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام .

ﺗﻣت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
ب( ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام إﺧطﺎر وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓو اًر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺳواء ّ
اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ ﻓﻲ اﻟﻣرﻓق رﻗم ) (١ﻣﻊ
أم ﻟم ﺗﺗم وذﻟك وﻓق اﻟﻧﻣوذج ُ
ﺿرورة ﺗزوﻳد اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﻧﺳﺧﻪ ﻣﻧﻬﺎ.

ج( اﻻﺧطﺎر ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻳﺳري أﻳﺿﺎً ً◌ ً◌ ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ أﺳﺑﺎب ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﺷﺗﺑﺎﻩ أو
اﻟﺗﻲ ﻳﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ ﺻﻠﺗﻬﺎ أو ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻹرﻫﺎب أو اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض اﻹرﻫﺎب
أو اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻧظﻣﺎت إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ﻣﻣوﻟﻲ اﻹرﻫﺎب.
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د( ﻳﻧطﺑق ﺷرط اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ ﺗﻧطوي ،ﻣن ﺑﻳن
أﻣور أﺧرى ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺿرﻳﺑﻳﺔ.
ﻫـ( ﻳﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺗزوﻳد وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﺗﺳﻬﻳﻝ إطﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.
و( ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ إﻋداد ﻣﻠﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﺎ ﺗﺣﻔظ ﻓﻳﻬﺎ ﺻور اﻹﺧطﺎرات ﻋن
ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗط أر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ وﻳﺣﺗﻔظ ﺑﻬذﻩ
اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﻋﺷر ﺳﻧوات أو إﻟﻰ ﺣﻳن ﺻدور ﻗرار أو ﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ أﻳﻬﻣﺎ ﻻﺣق.

ز( ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺗزوﻳد اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ووﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻳﻬﺎ ﻟﻛﻲ
ﺗؤدي وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻛﻔﺎءة.

ﻋﺎﺷ ار :ﺣظر ﺗﺣذﻳر اﻟﻌﻣﻼء
 -١ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٨ﻣن ﻗﺎﻧون ﻏﺳـﻝ اﻷﻣـواﻝ ﻋﻠـﻰ  " :ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت وﻣـدﻳرﻳﻬﺎ واﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬـﺎ ﻋـدم ﺗﺣـذﻳر اﻟﻌﻣـﻼء
ﻋﻧد إﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﻬم أو ﺑوﺟود ﺷﺑﻬﺎت ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺣوﻝ أﻧﺷطﺗﻬم".
 -٢ﻳﺣظر اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺑطرﻳق ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر أو ﺑﺄي وﺳﻳﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋن أي ﻣن
إﺟراءات اﻹﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﺎ أو ﻋن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

اﺣد ﻋﺷر :ﻓروع ووﻛﻼء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺧﺎرج اﻟﺳﻠطﻧﺔ
 -١ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٦١ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق راس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﻣﻳﻝ
واﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓروﻋﻬﺎ أو وﻛﻼؤﻫﺎ اﻟﻣرﺧﺻون ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ.
 -٢ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻔروع واﻟوﻛﻼء اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣﻠﺗزﻣون ﺑﺗداﺑﻳر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ وﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )أي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ(.
 -٣ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ إﻳﻼء ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﻬذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔروع واﻟوﻛﻼء اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻻ ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ.

 -٤ﺣﻳﺛﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدﻧﻳﺎ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ أن
ﺗطﺑق اﻟﻔروع واﻟوﻛﻼء اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ
اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )أي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ(.
 -٥ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ إﺑﻼغ اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻓرع أو وﻛﻳﻝ ﺗﻧﻔﻳذ إﺟراءات ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷن اﻟﻘواﻧﻳن أو اﻟﻠواﺋﺢ أو اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﺳﺎرﻳﺔ )أي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ( ﺗﺣظر ذﻟك.
اﺛﻧﺎ ﻋﺷر :أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻻﻟﺗزام واﻟﻣراﺟﻌﺔ
١٥

 -١ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٦ﻣن ﻗﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻋﻠﻰ " :ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺿﻊ إﺟراءات رﻗﺎﺑﻳﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﻟﻛﺷف ٕواﺣﺑﺎط
ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ أو ﻟﻼﺣﺗراز ﻣﻧﻬﺎ  ،واﻻﻟﺗزام ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺗﺻدرﻫﺎ ﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أن ﺗﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وأن ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أ -ﺗطوﻳر وﺗطﺑﻳق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﻠﻳف ﻣوظﻔﻳن أﻛﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﺗطﺑﻳق ﺗﻠك اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت.
ب -إﻋــداد دورات ﺗدرﻳﺑﻳــﺔ ﻟﻠﻣــوظﻔﻳن اﻟﻣﻌﻧﻳــﻳن ﻹﺣــﺎطﺗﻬم ﺑﺎﻟﻣﺳــﺗﺟدات ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ ﺟرﻳﻣــﺔ ﻏﺳــﻝ اﻷﻣ ـواﻝ ﺑﻣــﺎ ﻳرﻓــﻊ
ﻗدراﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وأﻧﻣﺎطﻬﺎ وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ".

 -٢ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٤٦ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق راس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺗﻌﻳﻳن
ﻣﺳؤوﻝ اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﻣوظﻔﺎ ﻣﺗﻔرﻏﺎ ﺑﻬﺎ ،و ﺗراﻋﻰ ﺑﺷﺄﻧﻪ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
أ(

ﻳﺟب أن ﺗﻘﺗﺻر ﺻﻼﺣﻳﺎت ﺗﻌﻳﻳن ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ٕواﻧﻬﺎء ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻣﺟﻠس
اﻟﻣدﻳرﻳن ﻓﻳﻬﺎ ،وﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻣن ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ.

ب( ﻋدم ﺗﻛﻠﻳف ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﻳﺔ أﻋﻣﺎﻝ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣن ﻗﺑﻠﻪ ،وأن ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋن
أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.
ج( ﻳﻛون ﻟﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﺎﻣﻪ وﺑدون أﻳﺔ ﻗﻳود ﺣق اﻹطﻼع اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات
واﻟﺳﺟﻼت.
د( ﻳﺟب أن ﺗﺗم أﻋﻣﺎﻝ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻬﺎ دوﻟﻳﺎ.
ﻫـ( ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام أن ﻳﻘدم ﺗﻘﺎرﻳرﻩ ﻟﻠﻣدﻳر اﻟﻌﺎم او ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻣﻊ ﺗزوﻳد ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻣﺟﻠس
اﻟﻣدﻳرﻳن أو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﻳق ﺑﻧﺳﺦ ﻣﻧﻬﺎ.
 -٣ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٤٧ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق راس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام
اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻪ وأﻳﺔ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ،وﻋﻠﻳﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ(

اﻟﻘﻳﺎم ﺑدور ﺣﻠﻘﺔ اﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻬﻳﺋﺔ ،واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﻧد اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﺗدﻗﻳق ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.

ب( اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ.
ج( اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ٕواﺑﻼغ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
واﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓو ار ﺑذﻟك و اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﻟﺗﻘﻠﻳص ﻓرص ﺗﻛرار ذﻟك أو اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺿرر أﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ.
د( اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻳﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ وﻛﺎﻣﻝ وﻳﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد.
ﻫـ( اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ  ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن إدﺧﺎﻝ
ﺗﺣﺳﻳﻧﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ ٕواﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ.
و( ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺷورة ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻋن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت.
ز( اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺗﺛﺑت اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ.
ح( اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋﻘد ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ وﺗﺛﻘﻳﻔﻳﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ ،
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واﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﺑﻼﻏﻬم ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ .
ط( ﻣراﺟﻌﺔ ﺷﻛﺎوى اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ ﻟﻬﺎ.
 -٤ﻳــﻧص اﻟﺗﻌﻣــﻳم رﻗــم ) (٢٠٠٥/٢اﻟﺻــﺎدر ﻣــن اﻟﻬﻳﺋــﺔ ﺑﺗــﺎرﻳﺦ ٢٠٠٥/٦/٧م ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة وﺿــﻊ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﻣرﺧﺻــﺔ
ﻹط ــﺎر رﻗ ــﺎﺑﻲ داﺧﻠ ــﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣ ــﺔ ﻏﺳ ــﻝ اﻷﻣـ ـواﻝ ﻟﻠﺗﺣﻘ ــق ﻣ ــن ﻣﺻ ــﺎدر اﻷﻣـ ـواﻝ  ،و ﺗﺳ ــﺟﻳﻝ اﻟﺗﻔﺎﺻ ــﻳﻝ /اﻟﺗﺣ ــوﻳﻼت
وﺣﻔظﻬــﺎ و اﻟﺗﺣــوﻳﻼت اﻟﻧﻘدﻳــﺔ و واﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ و ﺗﺑﻠﻳــﻎ ﻣﺳــﺋوﻝ اﻻﻟﺗ ـزام /اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳــﺔ أو أي ﺳــﻠطﺔ
أﺧرى ﺑﻬﺎ  .ﻳﺟب اﻹﺷﺎرة ﺑوﺿوح إﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن.
 -٥ﻳﺟب أن ﻳﺗﺿﻣن ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻻﻟﺗزام واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠــﻲ -:
أ(

ﺳﻳﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو اﻟﻣدﻳر
اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻔروع اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ،واذا ﻟم ﻳﺳﺗطﻊ اﻟﻔرع ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻏﺳﻝ اﻻﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻻرﻫﺎب ﻻي ﺳﺑب ﻓﻳﺟب ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺧطﺎر اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓو ار.

ب( إﺟراءات ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻳراﻋﻰ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺣدﻳد اﻟدﻗﻳق
ﻟﻠواﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻘرة واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن.
ج( اﺟراءات ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻟﺗﺗﺑﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻻﻣن اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻼﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  ١٢٦٧ﻟﻼﻓراد
و اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺣرﻛﺎت او ﺗﻧظﻳﻣﺎت ارﻫﺎﺑﻳﺔ واﻻﺑﻼغ ﻋﻧﻬﺎ.
د( آﻟﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ
اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺣدﻳد اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣدﻗق
اﻟداﺧﻠﻲ وﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام.
ﻫـ( اذا ﻛﺎن ﻣﺳﻣوﺣﺎً ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻗﺑﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘق ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻋﺗﻣﺎد
إﺟراءات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣدث ﻓﻳﻬﺎ ذﻟك ،وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ

اﻹﺟراءات ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر ﻣﺛﻝ ﺗﺣدﻳد ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن إﺟراؤﻫﺎ أو أﻧواﻋﻬﺎ و/أو ﻣﺑﺎﻟﻐﻬﺎ
وﻛذﻟك ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻛﺑﻳرة أو اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺧﺎرج اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت.

و( ﺗﺣدﻳد اﺳم ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام واﺳم ﻣن ﻳﺣﻝ ﻣﺣﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻳﺎﺑﻪ ﻣﻊ إﺧطﺎر اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻳﻳر
أي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗواﻓر ﻓﻳﻬﻣﺎ اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ز( ﺗﺣدﻳد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق راس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ -:
 -١ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﺎ وﻓﺣﺻﻬﺎ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﺑﺧﺻوص إﺧطﺎر وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ أو ﺣﻔظﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﻗرار اﻟﺣﻔظ ﻣﺑر اًر.

 -٢إﺧطﺎر وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﺎ.
 -٣اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻠﻘﺎﻫﺎ.

 -٤إﻋداد ﺗﻘﺎرﻳر دورﻳﺔ ﺗﻘدم ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﺎ.
ح( ﺗﺣدﻳد ﺻﻼﺣﻳﺎت ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أن ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ
وﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرد إﻟﻳﻪ واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ ،وأن ﻳﻛون ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ
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ذﻟك اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم ﻟﻘﻳﺎﻣﻪ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﺣص وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧظم واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ
ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
ط( وﺿﻊ ﺧطط وﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳب وﺗﺛﻘﻳف ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣوﺿوح ادﻧﺎﻩ ﻣﻊ اﻳﻼء
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﺄن ﺗﺷﻣﻝ ﺗﻠك اﻟﺑراﻣﺞ أﺳﺎﻟﻳب ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ واﻹﺑﻼغ ﻋﻧﻬﺎ ،وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ
اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬم ،ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ارﺑﻌﺔ
ﺳﻧوات وﺑﺣﻳث ﺗﺷﻣﻝ أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺗدرﺑﻳن وﻣؤﻫﻼﺗﻬم واﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗدرﻳب ﺳواء داﺧﻝ اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو
ﺧﺎرﺟﻬﺎ:

 -١ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺷرﻛﺔ ﻣرﺧﺻﺔ أن ﺗدرب ﻣوظﻔﻳﻬﺎ وﻓروﻋﻬﺎ ووﻛﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ:
أ( طﺑﻳﻌﺔ وﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك اﻷﺳﺎﻟﻳب واﻟطرق اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺗطورات.
ب( ﻗﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻋن ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ
واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣري ﻋن اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ
ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ .
ج( ﻫوﻳﺔ وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻣﺳﺋوﻝ اﻻﻟﺗزام.
د(ﺷرح ﺳﻳﺎﺳﺔ ٕواﺟراءات اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ٕواﺟراءات اﻟﺗﺣري ﻋن
اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﺗﺣﻘق وﺣﻔظ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻟﻣﺳﺋوﻝ
اﻻﻟﺗزام.
 -٢اﻟﻣوظﻔون اﻟذﻳن ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور:
اﻟﻣوظﻔون اﻟذﻳن ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور ﻳﻌﺗﺑرون ﻫم ﺧط اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷوﻝ ﻣﻊ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ
ﺣﻳث ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺟدد .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدرﻳب اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (١اﻋﻼﻩ ﻳﺟب ﺗدرﻳﺑﻬم
ﻋﻠﻰ:
 .١ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺷﺑوﻫﻳن واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻟﻣﺳﺋوﻝ اﻻﻟﺗزام ﻋﻧﻬﺎ.
 .٢اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣﻳن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿﺧﻣﺔ.
 .٣ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬم ﺑﻣوﺟب ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.
 -٣اﻟﻣﺷرﻓون/اﻟﻣدﻳرون /اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻣﺟﻠس اﻹدارة :
ﺗﻘدﻳم ﺗدرﻳب رﻓﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوى ﻳﻐطﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻻرﻫﺎب ٕواﺟراءات ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ  ،ﻋﻠﻰ
ان ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :

أ( اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﻳن اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ.
ب( اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﻳم أواﻣر ﺑﺎﻳﻘﺎف اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻋﻣﻼء ﺟدد او ﻗداﻣﻰ.
ج(إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ.
د(ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺣﻘﻳق وﺣﻔظ اﻟﺳﺟﻼت.

 -٤ﻣﺳﺋوﻝ اﻻﻟﺗزام :
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ﻳﺟب أن ﻳﺗﻠﻘﻰ ﻣﺳﺋوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺗدرﻳﺑﺎ رﻓﻳﻌﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻛﻝ ﺟواﻧب ﻗﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ ٕواﺟراءات وﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ
اﻹرﻫﺎب .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻳﺟب أن ﻳﺗﻠﻘﻰ ﻣﺳﺋوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺗدرﻳﺑﺎ ﻣﻛﺛﻔﺎ ﻋن آﻟﻳﺎت اﻟﺗﺣﻘق واﻹﺑﻼغ
ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﺗداﺑﻳر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرﻳﺔ اﻟردود اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .
 .١وﺿﻊ اﻟﻧظم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟﻌﻣﻼء ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﻳﺗﺎح ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن
ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﻳﺎﻧﺎت.

 .٢ﺗطﺑﻳق إﺟراءات ﻟﻠﻔﺣص ﻟﺿﻣﺎن وﺟود ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣوظﻔﻳن.
 .٣وﺿﻊ اﻟﻧظم واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﻗﻳﺎم ﺟﻬﺎت اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑدورﻫﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﺑﻔﺣص أﻧظﻣﺔ
اﻟﺿﺑط واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب
واﻗﺗراح ﻣﺎ ﻳﻠزم ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ أي ﻧﻘص ﺑﻬﺎ أو ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﺗﺣدﻳث وﺗطوﻳر ﻟزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
وﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ.

ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر :اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﺗﺳري اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺳوق راس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن ﻳﺧﺎﻟف اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﺑﻬـذا
اﻟﺗﻌﻣﻳم .
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ﻣرﻓق رﻗم )(١
اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﻪ
اوﻻ :ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 -١اﻟﺗﺎرﻳﺦ :
 -٢أﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ:
أ(

اﻟﻌﻧوان:

ب( رﻗم اﻟﻬﺎﺗف واﻟﻔﺎﻛس :
 -٣اﺳم اﻟﻣوظف اﻟﻣﺑﻠﻎ:
أ(

اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﻳﻔﻲ:

ب( رﻗم اﻟﻬﺎﺗف:

رﻗم اﻟﻧﻘﺎﻝ:

ﺛﺎﻧﻳﺎ :اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ:
أ(

 :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﺧص او اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﻪ:

 -١اﺳم اﻟﺷﺧص أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
 -٢ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺑﻼد/اﻟﺗﺎﺳﻳس:
 -٣اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ:
 -٤ﻣﻘﻳم/ﻏﻳر ﻣﻘﻳم:
 -٥ﻧوع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ/ﻣﺣدودة اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ/ﺗﺿﺎﻣﻧﻳﺔ/ﺗوﺻﻳﺔ/ﻓردﻳﺔ/أﺧرى.
 -٦رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺧﺻﻳﺔ أو ﺟواز اﻟﺷﻔر أو ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ:
 -٧رﻗم اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري:

 -٨اﻟﻌﻧوان:اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ/اﻟﻣﻧطﻘﺔ

 -٩اﻟﺷﺎرع/ﺳﻛﺔ:

اﻟوﻻﻳﺔ:
رﻗم اﻟﻬﺎﺗف:

ﺑﻧﺎﻳﺔ:

 -١٠طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط:
ب(  :ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ:
 -١ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ:
 -٢ﻣﻘدار اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )ر.ع( :
 -٣طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ:
 -٤اﺳم اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد أو ﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻪ ﺑﻣوﺟب وﻛﺎﻟﺔ رﺳﻣﻳﺔ:
 -٥اﻟﻌﻧوان وﻣﻘر اﻻﻗﺎﻣﺔ:

 -٦ارﻗﺎم اﻟﻬواﺗف اﻟﺿرورﻳﺔ:
 -٧ﻧوع ورﻗم اﻟﻬوﻳﺔ )رﻗم اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت(:

 -٨اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ:
 -٩رﻗم/أرﻗﺎم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﻘط ﻟﻼﻳداع وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:
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ﺛﺎﻟﺛﺎ

 :وﺻف ﻣوﺟز ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ )ﻣﻊ ارﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺑوﺗﻳﺔ وﺷرح ﺗوﺿﻳﺣﻲ ان ﻟزم(:

راﺑﻌﺎ

 :ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ان ﺗرﻓق ﻛﺷف ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼء وﻛﺷف ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻣﺎرة.

ﺧﺎﻣﺳﺎ

 :اﺳم وﺗوﻗﻳﻊ ﻣﺳؤوﻝ اﻻﻟﺗزام.

ﺳﺎدﺳﺎ

 :ﻧﺳﺧﻪ اﻟﻰ /اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ.
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ﻣرﻓق رﻗم )(٢

اوﻻ :ﻛﺷف ﺑﻬواﺗف وﻓﺎﻛﺳﺎت وﺣدة اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ
ت

اﻟﺑﻳﺎن

ﻫﺎﺗف اﻟﻣﻛﺗب

١

ﻣدﻳر اﻟوﺣدة

24562856 -24563372

٢

ﻓﺎﻛس ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﻳر

24563757

٣

ﻫﺎﺗف اﻟوﺣدة

24569192

٤

اﻟﺑداﻟﺔ

24569601

٥

اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

ropFiu@omantel.net.om

ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﻛﺷف ﺑﻬواﺗف وﻓﺎﻛﺳﺎت داﺋرة ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻝ
ت

اﻟﺑﻳﺎن

ﻫﺎﺗف اﻟﻣﻛﺗب

١

ﻣدﻳر اﻟداﺋرة

24823250

٢

اﻟﺑداﻟﺔ

24823100

٣

ﻣدﻗق ﻣﺎﻟﻲ

24823132

٤

ﻣدﻗق ﻣﺎﻟﻲ

24823122

٥

ﻓﺎﻛس

24816691

٦

اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

info@cma-oman.gov.om
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ﻣرﻓق رﻗم )(٣
"ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣوﺟزة ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺷﺑوﻫﻪ"
أ -اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم:
 .١ان ﻳرﻓض اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺗزوﻳد اﻟوﺳﻳط ﺑﺎوراق اﺛﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﻪ او ﻳرﻓض ان ﻳﺷرح اﻟﻐﺎﻳﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ.
 .٢ان ﻳﻛون ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﺧﻠﻔﻳﺔ اﺟراﻣﻳﻪ وان ﻳﺷﺗرك ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻛﺑﻳرﻩ.
 .٣ان ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻏﻳر ﻣﻛﺗرث ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر واﻟﺗﻛﺎﻟﻳف .
 .٤ان ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﺳﻳط ار ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺷﺧص اﺧر ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋﺎﺟ از او ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﺳن او ﻏﻳر
واع و ﻳﺻﺣﺑﻪ ﺷﺧص ﻻ ﺗرﺑطﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺔ ﻗراﺑﻪ .
 .٥ان ﻳﺟري اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧﻘدﻳﻪ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﻳﺗطﻠب او ﻳدر ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻣﻠﻪ او وظﻳﻔﺗﻪ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﻳﻪ.
 .٦ان ﻻﻳﻛون ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ اي ﻣﺻدر ظﺎﻫري ﻟﻠدﺧﻝ و ﻣﻊ ذﻟك ﻳﺟرى اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺗﻛررﻩ.
 .٧ان ﻳﻘدم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻫدﻳﺔ او ﻣﻛﺎﻓﺄﻩ او رﺷوﻩ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺻﻔﻘﻪ.
 .٨ان ﻳﺟزىء اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺻﻐﻳرﻩ ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻪ او ﻟﺗﻔﺎدي ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺑﻼغ.
ب -اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻳب ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ :
 .١ﺗﻘﻳﻳم ﺗﺻرف اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎك واﻟﻌﺻﺑﻳﻪ .
 .٢ان ﻳﻧﺎﻗش اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺣﻔظ اﻟﺳﺟﻼت وواﺟﺑﺎت اﻻﺑﻼغ ﺑﻬدف ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ.
 .٣ان ﻳﻬدد اﻟﻌﻣﻳﻝ اﺣد اﻟﻣوظﻔﻳن ﻣﺣﺎوﻻ ﻋرﻗﻠﺔ ﺣﻔظ اﻟﺳﺟﻼت او اﻻﺑﻼغ .
 .٤ان ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﻪ وﻳﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎ ﺑﺎﺳم اﺣد أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ وأن ﻳﻘوم ﻫذا اﻟﺷﺧص ﺑﺈﺟراء
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻛﺑﻳرة ﻻ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧﻝ اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻸﺳرة.
 .٥أن ﻳﻘوم ﺑﺎﻳداع ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﻳﺔ ﻛﺑﻳرة دون ﻋدﻫﺎ.
 .٦ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺗوي اﻳداﻋﺎت اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اوراق ﻧﻘدﻳﺔ ﻣزﻳﻔﺔ أو اوراق ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﻘدﻳﺔ ﻏﻳر ﻧظﻳﻔﺔ .
 .٧أن ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻳﻝ طﺎﻟﺑًﺎ وﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻛﺑﻳرة .
 .٨ان ﻳظﻬر اﻟﺣﺳﺎب ﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻻﻣواﻝ .
 .٩أن ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣراﺳﻼت ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻟﻳﺳت ﺑﺎﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻻﺻﻠﻳﺔ واﻧﻣﺎ ﺑﻧﺳﺦ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣراﺳﻼت .
 .١٠أن ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺻﻔﻘﺎت ﺑﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺗﺷﺑﺔ أﺳﻣﺎءﻫﺎ أﺳﻣﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺷرﻋﻳﺔ ﻣﻌروﻓﺔ .
 .١١أن ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺻﻔﻘﺎت ﺑدوﻝ أو ﺟزر ﻏﻳر ﻣﻌروﻓﺔ وﻏﻳر ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اطﻠس )ﺧراﺋط( اﻟﻌﺎﻟم.
 .١٢أن ﻳﻛون وﻛﻳﻼ أو ﻣﺣﺎﻣﻳﺎ أو ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺎﻟﻳﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺷﺧص آﺧر ﺑدون وﺛﺎﺋق ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻣﺛﻝ ﺗوﻛﻳﻝ ﻣن
ذﻟك اﻟﺷﺧص.

ج -اﻟﺷﺑﻬﺎت اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺣﻳط ﺑﻬوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ:
٢٣

 .١أن ﻳﻘدم اﻟﻌﻣﻳﻝ وﺛﺎﺋق اﺛﺑﺎت ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻏﻳر ﻋﺎدﻳﺔ وﻣﺛﻳرة ﻟﻠﺷﺑﻬﺔ وﻻ ﻳرﻏب ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺳﻳرﺗﻪ
اﻟذاﺗﻳﺔ.
 .٢أن ﻻ ﻳرﻏب ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺳﻳرﺗﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻋﻧد ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب.
 .٣أن ﻳﻔﺗﺢ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎ دون ﺗﻘدﻳم وﺛﺎﺋق اﺛﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﻋﻧوان ﻣﺣﻠﻲ )ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺣدوث ﻫذا اﻻﻣر ﻓﻲ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺣﻳث ﺗؤﻛد ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﻘط ﻟﻺﻳداع وﺗﺣوﻳﻝ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﻓر ﺗﻠك اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت(.
 .٤أن ﻳﻛون ﻫﺎﺗف ﻣﻛﺎن ﻋﻣﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ أو ﻣﻧزﻟﻪ ﻏﻳر ﺻﺣﻳﺢ.
 .٥أن ﻳﺗردد اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﻛﺷف ﻋن ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﻣﻝ أو ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ أو وﺛﺎﺋق ﻋن ﺟﻬﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ
ذات ﻋﻼﻗﻪ.
 .٦أن ﻳزﻋم اﻟﻌﻣﻳﻝ أﻧﻪ ﻋﻣﻳﻝ ﺳري ﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻧﻔذة ﻟﻠﻘﺎﻧون وأﻧﻪ ﻳﻘوم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺳرﻳﺔ وﻻ ﺗوﺟد ﻣؤﺷرات ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺗدﻋم
ﻣزاﻋﻣﻪ.
د -اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺷﺑوﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ:
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻣﻳﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم
ﺗﺳﻬﻳﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎح ﺑذﻟك ﻓﺎن اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺳوف ﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ اﻟﺿواﺑط اﻟﻼزﻣﻪ ﻟذﻟك ﻓﻲ ﺣﻳﻧﻪ.

ﻫـ -ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺛﻳرة ﻟﻠﺷﺑﻬﺔ:
 .١أن ﻳﻘدم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼف ﻛﺑﻳ ار ﻋن ﺑﻳﺎﻧﺎت أي ﻋﻣﻳﻝ ﺗﺟﺎري ﻣﺷﺎﺑﻪ.
 .٢أن ﺗﻘدم اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺑﻳرة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟم ﻳﺗم إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻛﺗب ﺗدﻗﻳق ﺣﺳﺎﺑﺎت.
 .٣أن ﻳﺣﺗﻔظ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺄرﻗﺎم ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻛﺛﻳرة ]اﺳﻣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ[.

و -ﻧﺷﺎطﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ:
 .١أن ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺎ ﻛذرﻳﻌﺔ ﻟﺗﺣوﻳﻝ أﻣواﻝ ﻟﻠﺧﺎرج.
 .٢أن ﻳﺑدو اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻏﻳر ﻣﻌﻧﻲ وﻏﻳر ﻣﻛﺗرث ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﺛﻝ اﻟرﺳوم أو
ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
 .٣أن ﻳﺳﻌﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﺗﺻﻔﻳﺔ ﻣرﻛز ﻛﺑﻳر ﻣن ﺧﻼﻝ ﺳﻠﺳﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺻﻐﻳرة دون وﺟود ﻣﺑ اررات واﺿﺣﺔ.
 .٤أن ﻳودع اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﻳﺔ ﺑﻛﻣﻳﺎت ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺣﺳﺎب اﺳﺗﺛﻣﺎري.
ز -اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺷﺑوﻩ ﻟﻠﻣوظف:
 .١أن ﻳﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوظف ﻓﻲ أوراق اﻋﺗﻣﺎدﻩ ،وﺳﻳرة أو ﻗدرة اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣواردﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺧطﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗطﻠﺑﻬﺎ
اﻟﺷرﻛﺔ.
٢٤

 .٢أن ﻳﺷﺗرك اﻟﻣوظف ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻛرر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺗﻛررة.
 .٣أن ﻳﺣﻳﻰ اﻟﻣوظف ﺣﻳﺎة ﺗرف وﺑذخ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟراﺗﺑﻪ أن ﻳوﻓرﻫﺎ.
 .٤أن ﻳﺗﺟﺎوز أو ﻳﺗﺟﺎﻫﻝ اﻟﻣوظف اﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ أو ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ أو أﻧﻪ ﻳﺣﺑط ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ.
 .٥أن ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻣوظف ﻣوارد اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
 .٦أن ﻳﺗﻔﺎدى اﻟﻣوظف أﺧذ اﺟﺎزﺗﻪ.

ح -أﺧرى :
 .١أن ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘد ﻓﻘط وﻟﻳس ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.
 .٢اﻋطﺎء اواﻣر ﺷراء وﺑﻳﻊ ﻏﻳر ﺣﻘﻳﻘﺔ ) ﺗداوﻝ ﺻوري( ﻟﻼﻳﻬﺎم ﺑوﺟود ﺗداوﻝ ﻓﻲ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،اﻻﻣر اﻟذي ﻗد
ﻳﺷﻛﻝ ﻏطﺎء ﻟﻐﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻻرﻫﺎب .
 .٣اﻟﺗداوﻝ اﻟﺻوري ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺗﻌددة ﻗد ﻳﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣوﻳﻝ أﻣواﻝ ﺑﻳن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وذﻟك ﺑﺈﻳﺟﺎد ارﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر
ﻣﺗوازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .إن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﻳن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻏﻳر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻗد ﻳﻛون إﺷﺎرة
ﺗﺣذﻳرﻳﺔ .

 .٤وﺿﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﻳرة ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ دون اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 .٥اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻛﺛف.
 .٦ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺑﻳﻊ و ﺷراء ﺻورﻳﺔ ) و ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣوﻳﻝ ﺑﻳن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ و
اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻧد أﺳﻌﺎر ﻏﻳر ﻋﺎدﻳﺔ(.
 .٧ﻧﻘﻝ اﻟﻣراﻛز ﺑﻳن أطراف ﻗد ﺗﺑدو ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ) اﻟﻔﺣص اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻗد
ﻳﺗﻛﺷف ﻋﻧﻪ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ(.
 .٨أن ﻳﺑدأ ﻋﻣﻳﻝ ذو ﺳﺟﻝ إﺟراﻣﻲ ﻣﻌروف ﺑﺈﺟراء ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻛﺑﻳرة ﻏﻳر ﻋﺎدﻳﺔ.
 .٩أن ﻳﺑدو اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻏﻳر ﻣﻬﺗم ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر أو ﻓرص ﺟﻧﻲ اﻷرﺑﺎح دون ﻣﺧﺎطرة.
 .١٠أن ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﻔوق وﺳﺎﺋﻝ دﺧﻠﻪ اﻟظﺎﻫرﻳﺔ.
 .١١أن ﺗﺗﻛرر ﺣﺎﻻت ﺗﻘدﻳم اﻟﻬداﻳﺎ أو اﻟرﺷﺎوي ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن.
 .١٢ﺗﻘﺳﻳم اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺻﻐﻳرة .

 .١٣أن ﻳظﻬر اﻟﺣﺳﺎب ﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻋﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻷﻣواﻝ.

٢٥

