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دليل االجراءات الرقابية
ملكافحة غ�سل االموال

اوال :مقدمة
نظر ًا لتزايد عمليات غ�سل الأموال يف العامل نتيجة لتنامي ن�شاط ع�صابات الإجرام املنظمة� ،أخذت ق�ضية
غ�سل الأموال و�أ�ساليب مكافحتها والق�ضاء عليها خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية حتتل موقعا بارزا يف
�أجندة ال�سيا�سة العاملية وذلك جنب ًا �إىل جنب مع ق�ضايا الإرهاب الدويل.
وتعترب ال�شركات العاملة يف جمال االوراق املالية احد العنا�صر الرئي�سية يف عمليات غ�سل الأموال من
جهة ومواجهتها من جهة �أخرى باعتبارها احد االروقة التي تدور فيها تلك العمليات ومن هنا ي�أتي دورنا
يف احلديث عن م�س�ؤولية ال�شركات العاملة يف جمال االوراق املالية جتاه عمليات غ�سل الأموال ودورها يف
مواجهتها �سواء من جهة الت�شريعات الوطنية �أو من خالل االتفاقيات الدولية.
ونظر ًا ل�صدور قانون غ�سل الأموال مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/34والئحته التنفيذية مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين رقم  ،2004/72وحر�ص ًا من الهيئة العامة ل�سوق املال على ت�أمني �سالمة قطاع
ال�شركات العاملة يف جمال االوراق املالية وزيادة كفاءتها يف مزاولة عملياتها وحمايتها من خماطر التورط
يف عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وتر�سيخ ًا ملبادئ املمار�سة ال�سليمة وامل�ساهمة يف زيادة الوعي
لدى موظفي تلك ال�شركات حول خماطر جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،ولإدراكنا ب�أن احلماية
احلقيقية من خماطر اال�ستغالل يف العمليات غري امل�شروعة يعتمد على وعي القائمني على هذه العمليات
والتزامهم مبيثاق �أخالقيات العمل وبالتعليمات والقوانني ال�سارية.
ويق�صد يف هذا الدليل بـ :
 -1ال�سلطة املخت�صة  :وحدة التحريات املالية ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 -2ال�شركة املرخ�صة  :ال�شركة العاملة يف جمال االوراق املالية.
 -3الهيئة/جهة الرقابة املخت�صة :الهيئة العامة ل�سوق املال.
 -4الدائرة املخت�صة  :دائرة الرقابة على ال�شركات العاملة يف ال�سوق والت�صنيف االنتمائي .
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ثانيا :غ�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
عمل �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 .ويفرت�ض العلم بامل�صدر غري امل�شروع للأموال �أو املمتلكات ما مل يثبت �صاحب احلق �أو
احلائز للأموال �أو املمتلكات عدم علمه بذلك.
كما اعتربت املادة ( )3ذات القانون انه يعترب فاعال �أ�صلي ًا كل من ا�شرتك بالتحري�ض �أو امل�ساعدة �أو
الإتفاق على �إرتكاب جرمية غ�سل الأموال  ،من ر�ؤ�ساء �أو �أع�ضاء جمال�س �إدارات امل�ؤ�س�سات �أو مالكيها �أو
ممثليها املفو�ضني �أو مدققي ح�ساباتها �أو موظفيها �أو م�ستخدميها ممن يت�صرفون مبقت�ضى هذه ال�صفات
وتكون امل�ؤ�س�سات م�سئولة عن تلك اجلرمية �إذا ارتكبت با�سمها �أو حل�سابها
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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ثالثا :غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف �سوق االوراق املالية
تعد التعامالت النقدية يف �سوق االوراق املالية قليلة نوعا ما  ،االمر الذي يحد من ا�ستغالل ال�سوق يف عمليات
غ�سل االموال ومتويل االرهاب يف مراحلها االوىل ،اال انه نظر للتعقيدات املتمثلة يف طبيعة التعامالت يف
�سوق االوراق املالية فانها قد ت�شكل �إغرا ًء يف مراحل متقدمة يف عملية غ�سل االموال ومتويل االرهاب والتي
ي�صعب اكت�شافها يف نف�س الوقت.
بالرغم من �أن التو�صيات االربعني مبكافحة غ�سل االموال والت�صويات الت�سع اخلا�صة مبكافحة متويل
االرهاب قابلة للتطبيق على �سوق االوراق املالية اال انه من الوا�ضح انه عندما مت تطويرها يف البداية اخذ
يف احل�سبان امل�ؤ�س�سات امل�ستقبلية للودائع ،ولذا فانه من ال�ضروري ان يتم تف�سري وتطبيق هذه التو�صيات
يف اطار �سوق االوراق املالية .
كما ميكن االطالع على بع�ض احلقائق اال�سا�سية واالنظمة والقوانني واملعايري الدولية حول عمليات غ�سل
االموال ومتويل االرهاب واجلهود املبذولة ملكافحتها من خالل املوقع االلكرتوين ملجموعة العمل املايل
«فاتف» � www.fatf-gafi.orgأو ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
«مينافاتف» .www.menafatf.org
رابعا :اجراءات الرقابة �ضد غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
يتعني على كل �شركة مرخ�صة 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 :

(�أ) التحري والتق�صي عن العميل (اعرف عميلك)
(ب) م�سك ال�سجالت والقدرة على �إعادة بناء املعاملة .
(ج) التعرف والإبالغ عن العمالء/امل�شبوهني /املعامالت امل�شبوهة لل�سلطة املخت�صة وجهة الرقابة
املخت�صة.
(د) و�ضع وتطبيق �سيا�سات داخلية و�إجراءات ونظم رقابة وتعيني موظفني �أكفاء على الإدارة لتطبيق هذه
ال�سيا�سات والإجراءات والنظم الرقابية.
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(هـ) و�ضع �إجراءات للرقابة عند اختيار املوظفني وعند التدريب.
(و) على م�س�ؤول االلتزام تزويد الدائرة املخت�صة بتقرير ربع �سنوي خالل مدة اق�صاها ا�سبوعني من
نهاية كل ُربع عن مدى �إلتزام ال�شركة املرخ�صة مبتطلبات مكافحة غ�سل االموال املن�صو�ص عليها يف قانون
مكافحة غ�سل االموال والئحته التنفيذية �إ�ضافة اىل متطلبات الهيئة املتعلقة بهذا ال�شان.
خام�سا :احليطة واحلذر ب�ش�أن العميل
 -1تن�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.».
 -2تن�ص البنود (�أ ,ب ,ج) من املادة ( )2من الالئحة التنفيذية لقانون غ�سل االموال على �ضرورة التزام
ال�شركات مبا يلي:
(�أ) التحقق من هوية العمالء وفقا للمادة ( )4من القانون ،والتاكد من احل�صول على جميع املعلومات
والوثائق ال�ضرورية التي ت�شمل:
 -1بالن�سبة لال�شخا�ص الطبيعيني العمانيني :اال�سم الكامل ،والعنوان احلايل ،و�صورة من جواز ال�سفر او
البطاقة ال�شخ�صية ،او رخ�صة قيادة مركبة.
 -2بالن�سبة لال�شخا�ص الطبيعيني غري العمانيني :اال�سم الكامل ،والعنوان احلايل ،و�صورة من جواز
ال�سفر ،وباال�ضافة اىل ذلك �صورة من بطاقة االقامة او بطاقة العمل بالن�سبة للمقيمني.
 -3بالن�سبة لال�شخا�ص املعنويني� :صورة من �شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول ،ومنوذج املفو�ضني
بالتوقيع ،وعقد تا�سي�س ال�شركة ونظامها اال�سا�سي.
 -4بالن�سبة لالندية واجلمعيات التعاونية واخلريية واالجتماعية واملهنية� :شهادة ر�سمية من الوزارة
املخت�صة ت�شمل املفو�ضني باالدارة والتوقيع.
على امل�ؤ�س�سات ان تطلب من عمالئها حتديث جميع املعلومات والبيانات املتعلقة بهم كلما كان ذلك
�ضروريا.
(ب) اتخاذ االجراءات الكفيلة باحل�صول على معلومات عن الهوية احلقيقية لال�شخا�ص الذين تفتح لهم
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ح�سابات او الذين تتم املعامالت نيابة عنهم اذا ثارت اية �شكوك يف ان ه�ؤالء العمالء ال يعملون
حل�سابهم مبا�شرة وخا�صة بالن�سبة ل�شركات ادارة االموال ،والتي ال تقوم باي ن�شاط جتاري او
�صناعي او اي �شكل من اال�شكال التجارية يف الدول التي �سجلت بها.
(ج) االمتناع عن فتح ح�سابات جمهولة الهوية ،او با�سماء م�ستعارة او وهمية ،او بارقام او رموز �سرية ،او
تقدمي اية خدمات لها.
� -3إن القدره على التحقق من هويه العمالء م�ساله مهمه يف اكت�شاف و مقا�ضاة وردع الذين يقومون
بعمليات غ�سل االموال ومتويل االرهاب .ان جمموعة العمل املايل من خالل تو�صياتها ترى بانه يجب
على امل�ؤ�س�سات املاليه ان ال حتتفظ بح�سابات جمهوله او ح�سابات با�سماء وهميه وان من واجب هذه
امل�ؤ�س�سات التحقق من هويه �صاحب احل�ساب من خالل اي وثيقه ر�سميه معتمده ،عليه فانه مبوجب
تلك التو�صيات فانه يجب على ال�شركات العاملة يف جمال االوراق املالية القيام مبايلي:
(�أ) القواعد العامة :
 -1يق�صد بالعناية الواجبة ب�ش�أن العمالء التعرف على هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي والتحقق منها
واملتابعة املتوا�صلة للعمليات التي تتم يف �إطار عالقة م�ستمرة بالإ�ضافة �إىل التعرف على طبيعة العالقة
امل�ستقبلية فيما بني ال�شركة والعميل والغر�ض منها.
 -2ال يجوز التعامل �أو الدخول يف عالقات مع �أ�شخا�ص جمهويل الهوية �أو ب�أ�سماء �صورية �أو وهمية .
 -3ال يجوز لل�شركة االحتفاظ بح�سابات جمهولة �أو ح�سابات ب�أ�سماء وهمية .ويف حالة احل�سابات الرقمية،
ينبغي على ال�شركات االحتفاظ بها بطريقة ميكن من خاللها حتقيق االلتزام الكامل بتو�صيات
جمموعة العمل املايل .وعلى �سبيل املثال ،ينبغي عليها حتديد هوية العميل مبا يتفق مع هذه املعايري،
وان تكون �سجالت حتديد هوية العمالء متاحه مل�س�ؤول االلتزام ،وللم�سئولني املخت�صني ذوي ال�صلة
ولوحدة التحريات املالية.
 -4يجب على ال�شركة املرخ�صة بذل العناية الواجبة ب�ش�أن العمالء عند �إن�شاء �أي عالقة و�صيانتها ب�شكل
م�ستمر بالن�سبة للعمالء الدائمني.
 -5يجب على ال�شركة املرخ�صة اتخاذ �إجراءات العناية الواجبة ب�ش�أن العمالء قبل �أو �أثناء �إن�شاء العالقة
امل�ستمرة � ،أو عند تنفيذ العمليات حل�ساب العمالء العار�ضني على �أ�سا�س الأهمية الن�سبية واملخاطر،
واتخاذ تدابري العناية الواجبة جتاه عالقات العمل احلالية يف �أوقات منا�سبة.
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وهذه ب�ضعة �أمثلة للأوقات التي قد تكون منا�سبة يف ظروف �أخرى للقيام بهذا:
(�أ) عند تنفيذ عملية كبرية.
(ب) عندما يحدث تغري كبري يف طريقة توثيق املعلومات اخلا�صة بالعميل.
(ج) عندما يحدث تغري ملمو�س يف طريقة �إدارة احل�ساب.
 -6ينبغي �أن ت�شمل الإجراءات امل�ستم ّرة للعناية الواجبة التدقيق يف العمليات التي تتم طوال فرتة قيام
العالقة ل�ضمان ات�ساق العمليات التي يتم �إجرا�ؤها مع ما تعرفه امل�ؤ�س�سة عن العمالء ومنط ن�شاطهم
واملخاطر التي ميثلونها ،و�إذا اقت�ضى الأمر ،م�صدر الأموال.
 -7يجب على ال�شركة املرخ�صة و�ضع النظم الكفيلة للت�أكد من �أنّ الوثائق �أو البيانات �أو املعلومات التي يتم
احل�صول عليها مبوجب �إجراءات العناية الواجبة حمدثة با�ستمرار ومالئمة وذلك مبراجعة ال�سجالت
القائمة ،وعلى الأخ�ص بالن�سبة �إىل فئات العمالء وعالقات العمل مرتفعة املخاطر.
� -8أ) يجب على ال�شركة املرخ�صة بذل العناية الواجبة ب�ش�أن العميل العار�ض اذا كانت عملياته تزيد عن
� 6000ستة االف ريال وي�شمل هذا �أي�ض ًا احلاالت التي تتم فيها العمليات يف عملية واحدة �أو عمليات
متعددة تبدو مرتبطة مع بع�ضها البع�ض.
 -8ب) يجب على ال�شركة املرخ�صة بذل العناية الواجبة �إذا توافر ال�شك لديها ب� َّأن العملية العار�ضة هي
عملية م�شبوهة �أو تتعلق بتمويل الإرهاب بغ�ض النظر عن �أي �إعفاءات �أو حدود معينة م�شار �إليها يف
�أماكن �أخرى �أو جود �شكوك لدى ال�شركة ب�ش�أن مدى دقة �أو كفاية البيانات التي ّمت احل�صول عليها
م�سبق ًا بخ�صو�ص حتديد هوية العمالء.
 -9يف حال عدم متكن ال�شركة املرخ�صة من ا�ستيفاء �إجراءات العناية الواجبة ب�ش�أن العمالء  ،يتعني عليها
عدم فتح احل�ساب �أو الدخول يف �أي عالقة عمل مع العميل �أو تنفيذ �أي عمليات حل�سابه والنظر يف
التقدم بتقرير ب�ش�أن العمليات امل�شبوهة.
ً
 -10يجوز ت�أجيل �إجراءات التحقق �إىل ما بعد قيام العالقة امل�ستمرة وفقا ملا يلي -:
� -1أن يكون ت�أجيل �إجراءات التحقق �أمر ًا �ضروري ًا للحفاظ على �إجناز الأعمال العادية ومنها:
(�أ) عالقة العمل التي ال تتم وجه ًا لوجه.
 -2العمليات يف الأوراق املالية ،حيث قد يطلب من ال�شركات وجهات الو�ساطة يف �صناعة الأوراق املالية
�إجراء عمليات ب�سرعة كبرية وفقا لظروف ال�سوق يف الوقت الذي يت�صل فيه العميل بها ،وقد يكون

6

دليل االجراءات الرقابية
ملكافحة غ�سل االموال

�إمتام العملية مطلوبا قبل ا�ستكمال التحقق من الهوية� ،شريطة �أال يرتتب على ذلك خماطر غ�سل
�أموال �أو متويل �إرهاب.
(ب) �أن تقوم ال�شركة املرخ�صة ب�إجناز �إجراءات التحقق يف �أقرب فر�صة ممكنة.
(ج) �أن تكون ال�شركة املرخ�صة قد اتخذت الإجراءات الالزمة للإدارة احل�صيفة ملخاطر عمليات غ�سل
الأموال بالن�سبة للحالة التي مت ت�أجيلها  ،وي�شمل ذلك و�ضع حدود لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي
ميكن تنفيذها قبل �إمتام �إجراءات التحقق.
 -11يف حال دخول ال�شركة املرخ�صة يف عالقة م�ستمرة مع العميل قبل ا�ستيفاء �إجراءات العناية الواجبة
ب�ش�أن العمالء ،وعدم متكنها من ا�ستيفائها الحق ًا فيجب عليها �إنهاء هذه العالقة وابالغ اجلهة
الرقابية وال�سلطة املخت�صة بذلك فور ًا .
 -12يجب على ال�شركة املرخ�صة حتديث بيانات التعرف على هوية العميل ب�صفة دورية� ،أو عند ظهور
�أ�سباب تدعو �إىل ذلك ،ك�أن يتوافر ال�شك لديها يف �صحة �أو مدى مالءمة املعلومات التي مت احل�صول
عليها م�سبق ًا.
(ب) �إجراءات التعرف على هوية العميل والتحقق منها:
 -1يجب على ال�شركة املرخ�صة و�ضع النظم الكفيلة للتعرف على هوية العميل(الدائم �أو العار�ض� ،سواء
�أكان �شخ�صا طبيعيا �أو �شخ�صا اعتباريا �أو جهات ال تهدف اىل حتقيق الربحية) والتحقق من �صحتها
مبا يتفق مع املتطلبات املن�صو�ص عليها يف البند املتعلق بالتحقق من هوية العميل اعاله.
 -2يجب على ال�شركة املرخ�صة الإطالع على الوثائق الر�سمية للتعرف على هوية العميل  ،مع احل�صول
على ن�سخة من هذه الوثائق موقعة من قبل املوظف املخت�ص مبا يفيد �أنها ن�سخة طبق الأ�صل.
 -3يجب على ال�شركة املرخ�صة اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من �صحة البيانات واملعلومات التي
ح�صلت عليها من العميل وباالخ�ص بالن�سبة �إىل فئات العمالء وعالقات العمل مرتفعة املخاطر
وذلك من خالل م�صادر حمايدة وموثوق بها  ،مبا فيها االت�صال باجلهات املخت�صة امل�صدرة للوثائق
الر�سمية املثبتة لهذه البيانات ان لزم االمر.
 -4يراعى يف �إجراءات التعرف على هوية ال�شخ�ص الطبيعي ما يلـي -:
(�أ) �أن ت�شمل بيانات التعرف على هوية اال�سم الكامل للعميل ،تاريخ ميالده ،جن�سيته  ،رقم الهوية ونوعها
(بطاقة مدنية/جواز �سفر�/سجل جتاري الخ) ،عنوان الإقامة الدائم  ،رقم الهاتف  ،عنوان العمل ،
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نوع الن�شاط  ،الغر�ض من التعامل � ،أ�سماء املفو�ضني بالتعامل على احل�ساب وجن�سياتهم (ان وجدت)
ورقم ونوع هوياتهم (بطاقة مدنية/جواز �سفر�/سجل جتاري الخ) ،و�أي معلومات �أخرى ترى ال�شركة
�ضرورة احل�صول عليها .
(ب) بالن�سبة للأ�شخا�ص ناق�صي الأهلية مثل الق�صر يتعني احل�صول على امل�ستندات املتعلقة مبن ميثلهم
قانون ًا يف التعامل على هذه احل�سابات.
(ج) يف حال تعامل �شخ�ص �آخر مع ال�شركة املرخ�صة بالنيابة عن العميل ،يجب الت�أكد من وجود وكالة
�صدّقة منها بالإ�ضافة �إىل �ضرورة
عدلية ،مع �ضرورة االحتفاظ به واالحتفاظ بالوكالة �أو بن�سخة ُم َ
التع ّرف على هوية الوكيل طبق ًا لإجراءات التع ّرف على هوية العميل.
 -5يراعى يف �إجراءات التعرف على هوية ال�شخ�ص االعتباري ما يلـي -:
(�أ) �أن ت�شمل بيانات التعرف على هوية ا�سم ال�شخ�ص االعتباري� ،أ�سماء ال�شركاء ،ال�شكل القانوين،
عنوان املقر ،نوع الن�شاط ،ر�أ�س املال ،تاريخ الت�سجيل ورقمه� ،أ�سماء املفو�ضني بالتعامل على احل�ساب
وجن�سياتهم� ،أرقام الهواتف ،الغر�ض من التعامل ،و�أي معلومات �أخرى ترى ال�شركة املرخ�صة
�ضرورة احل�صول عليها.
(ب) �أن يتم التحقق من وجود ال�شخ�ص االعتباري وكيانه القانوين عن طريق امل�ستندات الالزمة وما
تت�ضمنه من معلومات ،ومثالها  :ال�شهادات ال�صادرة عن امانة ال�سجل التجاري بوزارة التجارة
وال�صناعة وال�شهادات ال�صادرة عن غرفة جتارة و�صناعة عمان ،ويف حال كون ال�شخ�ص االعتباري
م�سجل يف اخلارج فيجب احل�صول على �شهادة ت�سجيل ر�سمية �صادرة عن اجلهات املخت�صة.
(ج) احل�صول على امل�ستندات الدالة على وجود تفوي�ض من ال�شخ�ص االعتباري للأ�شخا�ص الطبيعيني
املفو�ضني يف التعامل على احل�ساب بالإ�ضافة �إىل �ضرورة التعرف على هوية املفو�ض بالتعامل طبق ًا
لإجراءات التعرف على هوية العميل.
 -6يراعى يف �إجراءات التعرف على هوية اجلهات التي ال تهدف لتحقيق الربح ما يلــي -:
(�أ) �أن ت�شمل بيانات التعرف على الهوية ا�سم اجلهة التي ال تهدف لتحقيق الربح ،ال�شكل القانوين  ،عنوان املقر ،
نوع الن�شاط  ،تاريخ الت�أ�سي�س � ،أ�سماء املفو�ضني بالتعامل على احل�ساب وجن�سياتهم � ،أرقام الهواتف الغر�ض
من التعامل  ،و�أي معلومات �أخرى ترى ال�شركة �ضرورة احل�صول عليها.
(ب) �أنيتمالتحققمنوجوداجلهةالتيالتهدفلتحقيقالربحوكيانهاالقانوينعنطريقامل�ستنداتالر�سميةوما
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تت�ضمنه من معلومات ومثالها ال�شهادات ال�صادرة عن وزارة التنمية االجتماعية �أو �أي جهة �أخرى خمت�صة.
(ج)	احل�صول على امل�ستندات الدالة على وجود تفوي�ض من اجلهة التي ال تهدف لتحقيق الربح للأ�شخا�ص
الطبيعيني املفو�ضني يف التعامل على احل�ساب بالإ�ضافة �إىل �ضرورة التعرف على هوية املفو�ض
بالتعامل طبق ًا لإجراءات التعرف على هوية العميل املن�صو�ص عليها يف هذه التعليمات.
 -7امل�ستفيــد احلقيقــي -:
ً
ً
�أ) يجب على ال�شركة املرخ�صة الطلب من كل عميل ت�صريحا خطيا يحدد فيه هوية امل�ستفيد احلقيقي
من العملية املراد �إجرا�ؤها بحيث يت�ضمن الت�صريح على الأقل معلومات التعرف على هوية العمالء.
ب) يجب على ال�شركة املرخ�صة �أن تتعرف على هوية امل�ستفيد احلقيقي  ،و�أن تتخذ �إجراءات معقولة
للتحقق من هذه الهوية  ،وي�شمل ذلك االعتماد على بيانات �أو معلومات يتم احل�صول عليها من وثائق
وبيانات ر�سمية مثل �أ�سم العميل و�أ�سماء الأو�صياء عليه (�صناديق الو�صاية) و�شكله القانوين وعنوانه
ومديريه (لل�شخ�صيات االعتبارية) وبحيث يتولد لدى ال�شركة القناعة ب�أنها على علم بهوية امل�ستفيد
احلقيقي.
ج) يراعى يف التعرف على امل�ستفيد احلقيقي يف حالة ال�شخ�ص االعتباري او الرتتيب القانوين اتخاذ
�إجراءات معقولة للوقوف على هيكل امللكية والإدارة امل�سيطرة على العميل ا�ضافة اىل حتديد
الأ�شخا�ص الطبيعيني الذين لهم ملكية �أو �سيطرة فعلية على العميل.
ومن �أمثلة التدابري التي تكون عادة مطلوبة للقيام بهذه الوظيفة ب�صورة مر�ضية:
➢ بالن�سبة �إىل ال�شركات  -التعرف على الأ�شخا�ص الطبيعيني الذين لهم ح�صة م�سيطرة والأ�شخا�ص
الطبيعيني الذين ميثلون عقل ال�شركة و�إدارتها.
➢ بالن�سبة �إىل �صناديق الو�صاية  -التعرف على املو�صي ،والو�صي �أو احلافظ االمني �أو ال�شخ�ص
الذي ميار�س رقابة فعالة على ال�صندوق ،وامل�ستفيدين.

 )3متطلبات العناية واحلذر لبع�ض احلاالت اال�ضافية:
 -1قوائم جلنة عقوبات االمم املتحدة : 1267
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يجب على ال�شركة املرخ�صة و�ضع نظام للتعرف على االفراد �أو الكيانات االرهابية او التي متول االرهاب
والوارده بقوائم جلنة عقوبات االمم املتحدة  1267واالبالغ عنها فورا ح�سب االجرءات املعمول بها يف هذا
ال�شان.
 -2الأ�شخا�ص ال�سيا�سيون مُمثلو املخاطر:
(�أ) يجب على ال�شركة املرخ�صة و�ضع نظام لإدارة املخاطر بالن�سبة للأ�شخا�ص ال�سيا�سيني ممثلي املخاطر �أو
امل�ستفيديناحلقيقينيالذينينتمونلهذهالفئة.
(ب) يجب احل�صول على موافقة مدير عام ال�شركه �أو من يف حكمه عند �إن�شاء عالقة مع ه�ؤالء العمالء ،كما
يجب احل�صول على هذه املوافقة عند اكت�شاف �أن �أحد العمالء �أو امل�ستفيدين احلقيقيني قد �أ�صبح يندرج
�ضمن هذه الفئة.
(ج) يجب على ال�شركة املرخ�صة اتخاذ �إجراءات كافية للت�أكد من م�صادر ثروة العمالء وامل�ستفيدين احلقيقيني
الذين يندرجون �ضمن هذه الفئة.
(د) يجب على ال�شركة املرخ�صة �أن تتابع ب�شكل دقيق وم�ستمر تعامالتها مع ه�ؤالء العمالء.
 -3فئة العمالء �أو عالقات العمل �أو العمليات ذات املخاطر املرتفعة بالن�سبة لعمليات غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب :
 -1يجب على ال�شركة املرخ�صة ت�صنيف كافة عمالئها ح�سب درجة املخاطر املتعلقة بغ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب مع مراعاة ما يلي-:
�أ -مدى تنا�سب العمليات التي يجريها العميل مع طبيعة ن�شاطه.
ب -مدى ت�شعب احل�سابات املفتوحة لدى ال�شركة والتداخل فيما بينها ودرجة ن�شاطها.
 -2يعترب من العمالء ذوي املخاطر املرتفعة:
�أ -العمالء غري املقيمني .
ب-ال�شخ�صيات االعتبارية �أو الرتتيبات القانونية ،ك�صناديق الو�صاية التي تكون �أدوات حليازة �أ�صول
�شخ�صية.
(ج) ال�شركات التي يكون حملة الأ�سهم فيها ا�سمني �أو تكون �أ�سهمها حلاملها
 -4فئة العمالء �أو عالقات العمل �أو العمليات ذات املخاطر املنخف�ضة بالن�سبة لعمليات
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب:
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 -1على الرغم من �أن القاعدة العامة تق�ضي ب�ضرورة خ�ضوع العمالء لكافة �إجراءات العناية الواجبة ،مبا
يف ذلك مطلب التعرف على امل�ستفيد احلقيقي ،ف�إن هناك ظروفا تكون فيها خماطر غ�سل الأموال �أو متويل
الإرهاب منخف�ضة ،حيث تكون املعلومات عن هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي لأحد العمالء متاحة علن ًا،
�أو حيث تتوفر �سبل التحقق وال�ضوابط الكافية يف موا�ضع �أخرى يف النظم املحلية .ويف مثل هذه احلاالت،
لل�شركات املرخ�صة تطبيق تدابري العناية الواجبة ب�شكل مب�سط �أو خمفف عند التعرف على هوية العميل
وامل�ستفيد احلقيقي والتحقق منهما.
 -2من �أمثلة العمالء �أو العمليات �أو املنتجات ذات املخاطر املنخف�ضة ما يلي:
(�أ) امل�ؤ�س�سات املالية � -شرط خ�ضوعها ملتطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب التي تتوافق مع تو�صيات
جمموعة العمل املايل ،و�أن تكون خا�ضعة للرقابة لأغرا�ض االلتزام بهذه املتطلبات.
(ب) ال�شركات العامة التي تخ�ضع للمتطلبات الرقابية للإف�صاح .وي�شري هذا �إىل ال�شركات املدرجة يف �سوق
للأوراق املالية �أو احلاالت امل�شابهة.
(ج)	الإدارات �أو امل�ؤ�س�سات احلكومية.
(د) �صناديق ومعا�شات التقاعد �أو النظم امل�شابهة التي توفر مزايا التقاعد للموظفني ،حيث تدفع اال�شرتاكات عن
طريق اال�ستقطاع من الأجور وال ت�سمح قواعد النظام بالتنازل عن ح�صة الع�ضو مبوجب هذا النظام.
(هـ)	امل�ستفيدون احلقيقيون من احل�سابات املجمعة التي حتتفظ بها الأعمال واملهن غري املالية املحددة� ،شرط �أن
تكون تلك الأعمال �أو املهن خا�ضعة ملتطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب التي تتفق مع تو�صيات
جمموعة العمل املايل ،و�أن تخ�ضع كذلك لنظم فعالة ملتابعة و�ضمان التزامها بهذه املتطلبات.
(و)	العمالء غري املقيمني للدول امللتزمة بتو�صيات جمموعة العمل املايل وتعمل على تطبيقها بفعالية.
 -3ال تقبل تدابري العناية الواجبة املب�سطة يف حالة ال�شك يف وقوع غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب �أو يف حال
وجود ظروف حمددة تنطوي على خماطر مرتفعة.
 -5العمالء الذين ينتمون لدول ال تتوافر لديها نظم منا�سبة ملكافحة عمليات غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب:
 - 1يجب على ال�شركة املرخ�صة �أن تويل عناية خا�صة للعمليات التي تتم مع �أ�شخا�ص يتواجدون يف دول
ال تتوافر لديها نظم منا�سبة ملكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وعليها يف هذه احلالة ان
تزود الدائرة املخت�صة بتفا�صيل وافية عن ه�ؤالء العمالء فورا.
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� - 2إذا تبني لل�شركة �أن العمليات امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذا البند ال ت�ستند ملربرات اقت�صادية
وا�ضحة ،فيجب عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة للوقوف على خلفية الظروف املحيطة بهذه العمليات
و�أغرا�ضها و�أن تدون نتائج ذلك يف �سجالتها.
 -6اجلهات اخلارجية -:
 -1يجب على ال�شركة املرخ�صة تطبيق متطلبات العناية الواجبة ب�ش�أن العمالء عند �إن�شاء عالقات عمل
مع جهات خارجية.
 -2يجب على ال�شركة املرخ�صة الوقوف على طبيعة ن�شاط اجلهات اخلارجية و�سمعتها يف جمال مكافحة
عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
 -3ال يجوز لل�شركة الدخول يف عالقات عمل مع جهات وهمية.
 -4يجب احل�صول على موافقة مدير عام ال�شركة �أو من يف حكمه على �إن�شاء عالقة تعامل مع جهات
خارجية.
 -5يجب �أن تت�أكد ال�شركة املرخ�صة �أن اجلهات اخلارجية خا�ضعة لإ�شراف رقابي فعال من قبل ال�سلطة
الرقابية يف البلد الأم.
 -6يجب التحقق من توفر نظم كافية ملكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لدى اجلهات
اخلارجية.
 -7يجب �أن تت�أكد ال�شركة املرخ�صة �أن اجلهة اخلارجية قد قامت بتنفيذ �إجراءات العناية الواجبة
ب�ش�أن عمالئها و�أن اجلهة اخلارجية لديها القدرة على تقدمي املعلومات املتعلقة به�ؤالء العمالء عند
ال�ضرورة
 -7التعامل غري املبا�شر مع العمالء -:
 -1يجب على ال�شركة املرخ�صة تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات الالزمة لتجنب املخاطر املتعلقة
باال�ستغالل ال�سيء للتعامل غري املبا�شر مع العمالء والتي ال تتم وجها لوجه  ،وبخا�صة تلك التي تتم
با�ستخدام التطورات التكنولوجية يف غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب .كما ينبغي تطبيق تلك ال�سيا�سات
والإجراءات عند �إقامة عالقات مع العمالء وعند تطبيق �إجراءات العناية الواجبة امل�ستمرة.
ومن �أمثلة العمليات التي ال تتم وجها لوجه :عالقات العمل التي يتفق عليها عرب �شبكة االنرتنت �أو
و�سائل �أخرى مثل خدمات الربيد ،والعمليات التي تتم على �شبكة الإنرتنت وت�شمل تداول الأوراق املالية
من جانب امل�ستثمرين على �شبكة الإنرتنت �أو خدمات الكمبيوتر التفاعلية الأخرى ،و�إر�سال التعليمات
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�أو النماذج عرب الفاك�س �أو و�سائل مماثلة ،وت�سديد املدفوعات با�ستخدام البطاقات املدفوعة م�سبق ًا �أو
البطاقات القابلة لإعادة التعبئة �أو بطاقات القيمة املرتبطة بح�ساب م�صريف.
 -2ينبغي �أن تت�ضمن تدابري �إدارة املخاطر �إجراءات فعالة وحمدّدة للعناية الواجبة تنطبق على العمالء
غري املبا�شرين.
ومن �أمثلة هذه الإجراءات طلب التوثيق الر�سمي للوثائق املقدمة ،وطلب وثائق �إ�ضافية مكملة للوثائق
املطلوبة عن العمالء غري املبا�شرين ،و�إن�شاء ات�صاالت م�ستقلة مع العميل ،واالعتماد على طرف ثالث ،
وا�شرتاط �سداد الدفعة الأوىل من خالل ح�ساب با�سم العميل لدى م�صرف �آخر يخ�ضع لنف�س معايري
العناية الواجبة.
 -3فيما يتعلق باخلدمات الإلكرتونية ،ميكن لل�شركات املرخ�صة الرجوع �إىل ورقة «مبادئ �إدارة املخاطر
املتـعلقة بالعمليـات امل�صرفيـة الإلكرتونيــة»
 Risk Management Principles for Electronic Banking -4ال�صادرة عن
جلنة بازل يف يوليو  2003من خالل املوقع االلكرتوين لبنك الت�سوية العاملي
http://www.bis.org/publ/bcbs98.pdf.
�ساد�سا :الو�سطاء والأطراف الثالثة
 -1ال ينطبق هذا البند على:
 .1عالقات الوكالة �أو التعاقد اخلارجي� ،أي عندما يت�صرف الوكيل مبوجب ترتيب تعاقدي مع ال�شركة
املرخ�صة للقيام ب�إجراءات العناية الواجبة ،الن املتعاقد اخلارجي �أو الوكيل يكون مرادفا للم�ؤ�س�سة
املالية� ،أي �أن العمليات والوثائق تكون خا�صة بامل�ؤ�س�سة املالية ذاتها.
 .2عالقات العمل �أو احل�سابات �أو العمليات بني امل�ؤ�س�سات املالية نيابة عن عمالئها.
 -3اذا اعتمدت ال�شركة املرخ�صة على و�سطاء �أو �أطراف ثالثة للقيام ببع�ض العنا�صر الواردة يف عملية
العناية الواجبة يف التحقق من هوية العميل �أو لتقدمي الأعمال ،فعليها تطبيق املعايري املذكورة �أدناه:
(�أ)	احل�صول فور ًا من الطرف الثالث على املعلومات الالزمة املتعلقة بعنا�صر معينة من عملية العناية الواجبة يف
التحقق من هوية العميل .
(ب)	اتخاذ خطوات كافية لالطمئنان �إىل �أن الطرف الثالث �سوف يقوم عند الطلب ودون ت�أخري بتقدمي �صور
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بيانات التعرف على الهوية وغريها من الوثائق ذات ال�صلة واملتعلقة مبتطلبات العناية الواجبة.
(ج)	اتخاذ خطوات كافية لالطمئنان �إىل �أن الأطراف الثالثة تخ�ضع للتنظيم والرقابة و�أن لديها �إجراءات مطبقة
لاللتزام مبتطلبات العناية الواجبة مبا يتوافق وتو�صيات جمموعة العمل املايل.
 -3تتحمل ال�شركة املرخ�صة امل�سئولية النهائية عن التعرف على هوية العمالء والتحقق منها حتى وان
عتمدت على طرف ثالث يف احل�صول عليها.
�سابعا :االحتفاظ بال�سجالت والقدرة على بناء التعامالت املالية
 -1تن�ص املادة ( )5من قانون غ�سل الأموال على �أن �ضرورة التزام امل�ؤ�س�سات باالحتفاظ بالوثائق
وال�سجالت املتعلقة بهوية العمالء 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.
 -2ين�ص البند (هـ) من املادة ( )2من الالئحة التنفيذية لقانون غ�سل االموال على �ضرورة التزام
ال�شركات باتباع نظام يكفل حفظ الوثائق واالوراق امل�شار اليها باملادة ( )5من القانون باال�ضافة اىل
ملفات احل�سابات واملرا�سالت التجارية ،وذلك مبا يحقق �سرعة اال�ستجابة لطلب اجلهات املخت�صة
اية بيانات او م�ستندات عند االقت�ضاء.
 -3تن�ص املادة ( )2من الالئحة التنفيذية لقانون �سوق را�س املال بانه يجب على جميع اجلهات التي
متار�س كل �أو بع�ض الأن�شطة املن�صو�ص عليها يف القانون �أو الالئحة �أن حتتفظ بالوثائق وامل�ستندات
وال�سجالت املتعلقة بالعمليات التي تقوم بها ملدة ع�شر �سنوات حتت�سب من تاريخ انتهاء العملية  ،وعليها
االلتزام بالقوانني والقرارات التي ت�صدرها اجلهات املخت�صة ب�شان مكافحة غ�سل الأموال.
� -4إن املقدره على اعادة بناء التعامالت املاليه �ضروريه الكت�شاف و مقا�ضاة الذين يقومون بعمليات غ�سل
االموال ومتويل االرهاب ،وعليه يجب على ال�شركات العاملة يف جمال االوراق املالية االلتزام مبايلي :
(�أ) يجب على ال�شركة املرخ�صة �أن حتتفظ بال�سجالت وامل�ستندات املتعلقة بالعناية الواجبة ب�شان العمالء
ملدة ع�شر �سنوات على الأقل تبد�أ من اليوم التايل النهاء املعاملة �أو اغالق احل�سابات وتوقف عالقة العمل
ايهما �أبعد.
(ب) يجب على ال�شركة املرخ�صة �أن حتتفظ بال�سجالت وبالأدلة امل�ؤيدة للعالقات امل�ستمرة وللعمليات
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بحيث ت�شتمل على الوثائق الأ�صلية �أو �صور عنها تكون مقبولة لدى املحاكم طبق ًا للت�شريعات ال�سارية يف
ال�سلطنة وذلك ملدة ع�شر �سنوات على الأقل تبد�أ من اليوم التايل النهاء املعاملة �أو اغالق احل�سابات وتوقف
عالقة العمل ايهما �أبعد .
(ج) يجب على ال�شركة املرخ�صة تطوير نظام معلومات متكامل حلفظ ال�سجالت وامل�ستندات ،ومبا ميكنها من
�إجابةطلبوحدةالتحرياتاملاليةوالهيئةلأيبيانات�أومعلوماتب�شكلمتكاملو�سريع،وعلىوجهاخل�صو�ص
�أي بيانات تبني فيما �إذا كان لل�شركة عالقة م�ستمرة مع �شخ�ص معني خالل الع�شر �سنوات ال�سابقة مع توفري
معلومات عن طبيعة هذه العالقة.
ثامنا :العمليات غري املعتادة و امل�شبوهة
 -1ين�ص البند (ل) من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لقانون غ�سل االموال على �ضرورة التزام املوظفون
بامل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة للقانون باملراجعة والفح�ص الدقيق عند اجرائهم ملعامالت الن�شاطات امل�شبوهة
ب�شكل عام عند التعامل ب�سوق م�سقط لالوراق املالية كان يرف�ض العميل ويرتدد يف تزويد الو�سيط
باثباتات الهوية او الغر�ض من التعامل خا�صة اذا كان من ا�شخا�ص وردت ا�سما�ؤهم يف تعاميم ال�سلطة
املخت�صة وجهات الرقابة املخت�صة وا�شرتك يف تعامالت نقدية كبرية دون االكرتاث باال�سعار ،او اذا
ات�ضح ان العميل م�سيطر عليه من قبل �شخ�ص او ا�شخا�ص اخرين او مل يكن له م�صدر دخل وا�ضح
يتنا�سب مع حجم ال�صفقات التي يجريها او اذا حاول ر�شوة او تهديد املوظف املعني بق�صد امتام
ال�صفقة او عرقلة حفظ ال�سجالت او االبالغ ،او عمد اىل جتزئة ال�صفقة اىل مبالغ �صغرية لتفادي
التعرف عليه او لتفادي متطلبات االبالغ ،او اظهر احل�ساب �سرعة غري عادية يف حركة االموال ،او اذا
كان من يجري املعاملة وكيال او حماميا او م�ست�شارا ماليا يعمل نيابة عن �شخ�ص اخر دون وثائق وكالة
�صحيحة ،او اذا قدم العميل بيانات مالية تختلف جوهريا عن بيانات االعمال امل�شابهة او كانت تلك
البيانات غري معتمدة من مكتب تدقيق رغم ان العميل �شركة كبرية.
 -2ينبغي على ال�شركات املرخ�صة �إيالء عناية خا�صة جلميع العمليات الكبرية غري املعتادة �أو �أمناط
العمليات غري االعتيادية التي ال يكون لها غر�ض اقت�صادي �أو قانوين ظاهر �أو وا�ضح.
ومن امناط و�أمثلة هذه العمليات ما يلي:
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(�أ) العمليات الكبرية احلجم بالقيا�س �إىل عالقة عمل.
(ب) العمليات التي تتجاوز حدود ًا معينة.
(ج) احلركة بالغة االرتفاع يف احل�ساب والتي ال تتفق مع حجم الر�صيد.
(د) العمليات التي تخرج عن النمط املعتاد لن�شاط احل�ساب.
هـ) العمليات التي ال يكون لها غر�ض اقت�صادي �أو قانوين وا�ضح.
ت�سجل كتابياً
 -3على ال�شركات القيام بفح�ص خلفية تلك العمليات والغر�ض منها لأق�صى حد ممكن ،و�أن ّ
ما يتم التو�صل �إليه من نتائج ،وعليها �إتاحة تلك النتائج لوحدة التحريات املالية ومدققي احل�سابات
ملدة خم�س �سنوات على الأقل.
 -4من امل�ستحيل و�ضع قائمة تف�صيلية �شاملة بالن�شاطات التي ميكن اعتبارها م�شبوهة ،ولكن جتدون
باملرفق رقم ( )3قائمة �إ�ضافية موجزة بهذه الن�شاطات ،التي نعتقد بانها قد ت�ساهم يف امل�ساعدة على
فهم ظروف ومالب�سات عملية غ�سل االموال ب�شكل �أف�ضل و العمل على حتديد التعامالت امل�شبوهة يف
جمال الأوراق املالية.
تا�سعا :اكت�شاف التعامالت امل�شبوهة واالبالغ عنها
 -1تن�ص املادة ( )9من قانون غ�سل الأموال على انه ا�ستثناء من الأحكام املتعلقة ب�سرية املعامالت
امل�صرفية  ,تلتزم امل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص الطبيعية �أو املعنوية ب�إبالغ ال�سلطة املخت�صة والبنك املركـزي
العماين 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 للإدعاء العام �أن يلزم 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
.
 -2تن�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 واىل الهيئة 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
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لرف�ض الإف�صاح عن الهوية احلقيقية ملن يتم التعامل حل�سابه.
 -3على ال�شركات املرخ�صة زيادة العناية واحلذر فيما يتعلق بالتعامالت الكبرية املعقدة وغري العادية
 ،كما تو�صي امل�ؤ�س�سات املالية ب�أنه رمبا يطلب منها �إبالغ ال�سلطات املكلفة باكت�شاف وردع ومقا�ضاة
القائمني بعمليات غ�سل االموال ومتويل االرهاب يف حال الأ�شتباه ب�أن االموال التي تتحرك من خالل
ح�ساباتهم نابعة من ن�شاطات اجرامية وذلك وفق مايلي:
ُ
(�أ) �إذا توافر ال�شك لأي موظف �أو ع�ضو جمل�س ادارة يف ال�شركة املرخ�صة � َّأن العملية املراد تنفيذها هي عملية
م�شتبه بها ،بغ�ض النظر عن مبلغ العملية ،فيجب عليه �إبالغ م�س�ؤول االلتزام
(ب) على م�س�ؤول االلتزام �إخطار وحدة التحريات املالية فور ًا عن العمليات امل�شبوهة �سواء ّمتت هذه العمليات �أم
مل تتم وذلك وفق النموذج املُعتمد يف الالئحة التنفيذية لقانون غ�سل االموال يف املرفق رقم ( )1مع �ضرورة
تزويد الدائرة املخت�صة والبنك املركزي العماين بن�سخه منها.
(ج)	االخطار بالعمليات امل�شبوهة ي�سري �أي�ض ًا على الأموال التي تتوفر ب�ش�أنها �أ�سباب معقولة لال�شتباه �أو التي
ي�شتبه يف �صلتها �أو ارتباطها بالإرهاب �أو الأعمال الإرهابية �أو يف �أنها �ست�ستخدم لأغرا�ض الإرهاب �أو الأعمال
الإرهابية �أو من جانب منظمات �إرهابية �أو ممويل الإرهاب.
(د) ينطبق �شرط الإبالغ عن العمليات امل�شبوهة بغ�ض النظر عما �إذا كان من املعتقد �أنها تنطوي ،من بني �أمور
�أخرى،علىم�سائل�ضريبية.
هـ) يتوىل م�س�ؤول االلتزام تزويد وحدة التحريات املالية بالبيانات وت�سهيل �إطالعها على ال�سجالت واملعلومات
لغاياتالقياممبهامها.
(و) يتعني على ال�شركة املرخ�صة �إعداد ملفات خا�صة بالعمليات امل�شتبه بها حتفظ فيها �صور الإخطارات عن هذه
العملياتوالبياناتوامل�ستنداتاملتعلقةبهامعمتابعةامل�ستجداتالتيتطر�أب�ش�أنهاويحتفظبهذهامللفاتملدة
ال تقل عن ع�شر �سنوات �أو �إىل حني �صدور قرار �أو حكم نهائي ب�ش�أن العملية �أيهما الحق.
(ز) على ال�شركات املرخ�صة تزويد الدائرة املخت�صة ووحدة التحريات املالية باملعلومات التي حتتاج �إليها لكي
ت�ؤدي وظائفها يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بكفاءة.
عا�شرا :حظر حتذير العمالء
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 -1تن�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».
 -2يحظر الإف�صاح للعميل �أو امل�ستفيد احلقيقي بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر �أو ب�أي و�سيلة كانت عن �أي
من �إجراءات الإخطار التي تتخذ ب�ش�أن العمليات امل�شتبه بها �أو عن البيانات املتعلقة بها.
احد ع�شر :فروع ووكالء ال�شركة املرخ�صة خارج ال�سلطنة
 -1تن�ص املادة ( )161من الالئحة التنفيذية لقانون �سوق را�س املال على م�س�ؤولية ال�شركة املرخ�صة �أمام
العميل والهيئة عن الأعمال التي تقوم بها فروعها �أو وكال�ؤها املرخ�صون من قبل الهيئة.
 -2ينبغي على ال�شركات املرخ�صة الت�أكد من �أن الفروع والوكالء التابعني لها يف اخلارج ملتزمون بتدابري
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مبا يتما�شى مع املتطلبات املفرو�ضة يف ال�سلطنة وتو�صيات
جمموعة العمل املايل بالقدر الذي ت�سمح به القوانني واللوائح املحلية (�أي يف الدولة امل�ضيفة).
 -3على ال�شركات املرخ�صة �إيالء عناية خا�صة لاللتزام بهذا املبد�أ فيما يتعلق بالفروع والوكالء التابعني
لها يف الدول التي ال تطبق تو�صيات جمموعة العمل املايل �أو ال تطبقها بدرجة كافية.
 -4حيثما اختلفت املتطلبات الدنيا ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف ال�سلطنة والدولة امل�ضيفة،
ينبغي �أن تطبق الفروع والوكالء التابعة لها يف الدول امل�ضيفة املعيار الأعلى بالقدر الذي ت�سمح به
القوانني واللوائح املحلية (�أي يف الدولة امل�ضيفة).
 -5على ال�شركات املرخ�صة �إبالغ الدائرة املخت�صة عندما ال ي�ستطيع فرع �أو وكيل تنفيذ �إجراءات مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املنا�سبة لأن القوانني �أو اللوائح �أو التدابري املحلية الأخرى ال�سارية (�أي
يف الدولة امل�ضيفة) حتظر ذلك.
اثنا ع�شر� :أنظمة الرقابة الداخلية وااللتزام واملراجعة
 -1تن�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:
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(�أ) تطوير وتطبيق ال�سيا�سات والإجراءات وال�ضوابط الداخلية  ،مبا يف ذلك تكليف موظفني �أكفاء على م�ستوى
الإدارةالعليالتطبيقتلكال�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».
 -2تن�ص املادة ( )146من الالئحة التنفيذية لقانون �سوق را�س املال على انه يجب على ال�شركة املرخ�صة
تعيني م�س�ؤول التزام على �أن يكون موظفا متفرغا بها ،و تراعى ب�ش�أنه الأحكام التالية:
(�أ) يجب�أنتقت�صر�صالحياتتعينيم�س�ؤولااللتزامو�إنهاءخدماتهعلىجمل�س�إدارةال�شركة�أوجمل�ساملديرين
فيها ،ويجب �أن يكون من �شاغلي الوظائف العليا بال�شركة.
(ب) عدم تكليف م�س�ؤول االلتزام ب�أية �أعمال تخ�ضع للمراجعة والتقييم من قبله ،و�أن يعمل با�ستقاللية تامة
عن �أعمال الإدارة التنفيذية.
(ج) يكون مل�س�ؤول االلتزام يف �سبيل تنفيذ مهامه وبدون �أية قيود حق الإطالع الكامل على كافة امل�ستندات
وال�سجالت.
(د) يجب �أن تتم �أعمال م�س�ؤول االلتزام وفقا للمعايري املتعارف عليها دوليا.
(هـ) على م�س�ؤول االلتزام �أن يقدم تقاريره للمدير العام او من يف حكمه مع تزويد جمل�س الإدارة �أو جمل�س املديرين
�أو جلنة التدقيق بن�سخ منها.
 -3تن�ص املادة ( )147من الالئحة التنفيذية لقانون �سوق را�س املال على انه يتوىل م�س�ؤول االلتزام الت�أكد
من التزام ال�شركة بتطبيق املتطلبات القانونية الواردة يف قانون �سوق ر�أ�س املال واللوائح والتعليمات
املنفذة له و�أية متطلبات �أخرى تتعلق بال�شركة ،وعليه ب�صفة خا�صة القيام مبا يلي:
(�أ) القيام بدور حلقة ات�صال بني ال�شركة والهيئة ،والتعاون مع موظفي الهيئة عند القيام بالتدقيق على
ال�شركة.
(ب) الرقابة امل�ستمرة على �أن�شطة ال�شركة للت�أكد من التزامها باملتطلبات القانونية والرقابية.
(ج) التعرف على نواحي الق�صور يف االلتزام باملتطلبات الرقابية واملخالفات املكت�شفة و�إبالغ جمل�س
الإدارة والدائرة املخت�صة فورا بذلك و اتخاذ الإجراءات العالجية لتقلي�ص فر�ص تكرار ذلك �أو
ال�سيطرة على ال�ضرر �أما مبا�شرة �أو من خالل الإدارة العليا.
(د) الت�أكد من �أن جميع التقارير املطلوبة من قبل الهيئة يتم �إعدادها ب�شكل �صحيح وكامل ويتم تقدميها
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يف املوعد املحدد.
(هـ) الت�أكد من كفاية اللوائح الداخلية والإجراءات املتعلقة بالرقابة والتحقق من تنفيذها  ،والت�أكد من
�إدخال حت�سينات م�ستمرة على �أنظمة و�إجراءات الرقابة.
(و) تقدمي امل�شورة للإدارة العليا عن التحكم يف املخاطر املالية وخماطر ال�سوق واالئتمان والعمليات.
(ز) االحتفاظ ب�سجالت مكتوبة تثبت القيام مبهام الرقابة.
(ح)	الت�أكد من عقد برامج تدريبية وتثقيفية ملوظفي ال�شركة عن املتطلبات القانونية ومكافحة غ�سل الأموال ،
والت�أكد من �إبالغهم ب�أية م�ستجدات يف اللوائح .
(ط) مراجعة �شكاوى العمالء وامل�ساعدة يف �إيجاد حلول لها.
 -4ين�ص التعميم رقم ( )2005/2ال�صادر من الهيئة بتاريخ 2005/6/7م على �ضرورة و�ضع ال�شركات
املرخ�صة لإطار رقابي داخلي ملكافحة غ�سل الأموال للتحقق من م�صادر الأموال  ،و ت�سجيل التفا�صيل/
التحويالت وحفظها و التحويالت النقدية و واملعامالت اال�ستثنائية و تبليغ م�سئول االلتزام /ال�سلطة
الرقابية �أو �أي �سلطة �أخرى بها  .يجب الإ�شارة بو�ضوح �إىل متطلبات الهيئة املتعلقة بهذا ال�ش�أن.
 -5يجب �أن يت�ضمن نظام الرقابة الداخلية وااللتزام واملراجعة على ما يلــي -:
(�أ) �سيا�سة وا�ضحة ملكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب معتمدة من جمل�س الإدارة �أو املدير الإقليمي
لفروع ال�شركات الأجنبية مع حتديثها با�ستمرار ،واذا مل ي�ستطع الفرع تنفيذ القوانني الوطنية ملكافحة غ�سل
االموال ومتويل االرهاب الي �سبب فيجب عليه يف هذه احلالة �إخطار الدائرة املخت�صة فورا.
(ب) �إجراءات تف�صيلية مكتوبة ملكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يراعى فيها التحديد الدقيق
للواجبات وامل�س�ؤوليات مبا يتفق مع ال�سيا�سة املقرة والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة بهذا ال�ش�أن.
(ج)	اجراءات تف�صيلية مكتوبة لتتبع القوائم ال�صادرة من جمل�س االمن الدويل التابع لالمم املتحدة 1267
لالفراد و الكيانات االرهابية �أو ذات ال�صلة بحركات او تنظيمات ارهابية واالبالغ عنها.
(د) �آليةمنا�سبةللتحققمنااللتزامبالتعليماتوال�سيا�ساتوالإجراءاتاملو�ضوعةملكافحةعملياتغ�سلالأموال
ومتويل الإرهاب مع مراعاة التن�سيق يف جمال حتديد ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات فيما بني املدقق الداخلي
وم�س�ؤولااللتزام.
(هـ)	اذاكانم�سموح ًاللعميلباال�ستفادةمنعالقةالعملقبلعمليةالتحقق،ينبغيعلىال�شركةب�إعتماد�إجراءات
�إدارة املخاطر فيما يتعلق بالظروف التي ميكن �أن يحدث فيها ذلك ،وينبغي �أن تت�ضمن هذه الإجراءات
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جمموعة من التدابري مثل حتديد عدد العمليات التي ميكن �إجرا�ؤها �أو �أنواعها و�/أو مبالغها وكذلك متابعة
العمليات الكبرية �أو املعقدة التي تتم خارج النطاق املتعارف عليه لهذا النوع من العالقات.
(و) حتديد ا�سم م�س�ؤول االلتزام وا�سم من يحل حمله يف حال غيابه مع �إخطار الدائرة املخت�صة يف حال تغيري
�أي منهما على �أن يتوافر فيهما امل�ؤهالت املنا�سبة.
(ز) حتديد اخت�صا�صات م�س�ؤول االلتزام املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية لقانون �سوق را�س املال على �أن
ت�شمل على الأقل ما يلي -:
 -1تلقي املعلومات والتقارير عن العمليات غري العادية وامل�شتبه بها وفح�صها واتخاذ القرار املنا�سب
بخ�صو�ص �إخطار وحدة التحريات املالية بها �أو حفظها ،على �أن يكون قرار احلفظ مربر ًا.
� -2إخطار وحدة التحريات املالية عن العمليات امل�شتبه بها.
 -3االحتفاظ بكافة امل�ستندات والتقارير التي يتلقاها.
� -4إعداد تقارير دورية تقدم ملجل�س الإدارة عن كافة العمليات غري العادية وامل�شتبه بها.
(ح) حتديد �صالحيات م�س�ؤول االلتزام على �أن ت�شمل على الأقل ما ميكنه من مبا�شرة اخت�صا�صاته با�ستقاللية
ومبا يكفل احلفاظ على �سرية املعلومات التي ترد �إليه والإجراءات التي يقوم بها ،و�أن يكون له يف �سبيل ذلك
االطالع على ال�سجالت والبيانات التي تلزم لقيامه ب�أعمال الفح�ص ومراجعة النظم والإجراءات التي ت�ضعها
ال�شركة ملكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
(ط) و�ضع خطط وبرامج تدريب وتثقيف م�ستمرة للعاملني يف ال�شركة وذلك على النحو املو�ضوح ادناه مع ايالء
العناية ب�أن ت�شمل تلك الربامج �أ�ساليب غ�سل الأموال وكيفية اكت�شافها والإبالغ عنها ،وكيفية التعامل مع
العمالء امل�شتبه بهم ،مع االحتفاظ ب�سجالت لكافة الربامج التدريبية التي متت خالل فرتة ال تقل عن اربعة
�سنوات وبحيث ت�شمل �أ�سماء املتدربني وم�ؤهالتهم واجلهة التي قامت بالتدريب �سواء داخل ال�سلطنة �أو
خارجها:
 -1على كل �شركة مرخ�صة �أن تدرب موظفيها وفروعها ووكالئها على:
(�أ) طبيعة وعمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وي�شمل ذلك الأ�ساليب والطرق احلالية يف غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب واالجتاهات والتطورات.
(ب) قانونغ�سلالأموالواللوائحوالتعليماتعنغ�سلالأموالومتويلالإرهاباملبينةواملتطلباتاملتعلقةبالتحري
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عن العميل والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة والتزامات ال�شركة جتاهها .
(ج) هوية وم�س�ؤوليات م�سئول االلتزام.
(د) �شرح�سيا�سةو�إجراءاتال�شركةملكافحةغ�سلالأموالومتويلالإرهابو�إجراءاتالتحريعنالعميلوالتحقق
وحفظ ال�سجالت والتقارير والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة مل�سئول االلتزام.
 -2املوظفون 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 العمالء اجلدد .بالإ�ضافة �إىل التدريب الوارد يف الفقرة ( )1اعاله يجب تدريبهم على:
 .1معرفة العمالء امل�شبوهني واملعامالت امل�شبوهة وتقدمي تقرير مل�سئول االلتزام عنها.
 .2التعامل مع العمالء غري املنتظمني عندما تكون املعامالت �ضخمة.
 .3م�س�ؤولياتهم مبوجب �سيا�سات و�إجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
 -3امل�شرفون/املديرون /الإدارة العليا وجمل�س الإدارة :
تقدمي تدريب رفيع امل�ستوى يغطي عمليات غ�سل الأموال ومتويل االرهاب و�إجراءات مكافحتها  ،على ان
يت�ضمن املحاور التالية :
(�أ) املخالفات والعقوبات وفقا للقوانني املعمول بها يف ال�سلطنة.
(ب)الإجراءات املتعلقة بتقدمي �أوامر بايقاف التعامل مع عمالء جدد او قدامى.
(ج)�إجراءات التقارير الداخلية.
(د)متطلبات التحقيق وحفظ ال�سجالت.
 -4م�سئول االلتزام :
يجب �أن يتلقى م�سئول االلتزام تدريبا رفيعا يتعلق بكل جوانب قانون غ�سل الأموال والئحته التنفيذية
والتعليمات ال�صادرة من الهيئة العامة ل�سوق املال 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 .
 .1و�ضع النظم الالزمة لت�صنيف العمالء ح�سب درجة املخاطر يف �ضوء ما يتاح لل�شركة من معلومات
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وبيانات.
 .2تطبيق �إجراءات للفح�ص ل�ضمان وجود معايري كفاءة عالية عند تعيني املوظفني.
 .3و�ضع النظم والإجراءات التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها املتمثل بفح�ص �أنظمة ال�ضبط
والرقابة الداخلية للت�أكد من فعاليتها يف مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واقرتاح ما
يلزم ال�ستكمال �أي نق�ص بها �أو ما حتتاجه من حتديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها.
ثالثة ع�شر :العقوبات
ت�سري العقوبات الواردة يف قانون غ�سل الأموال ويف قانون �سوق را�س املال على كل من يخالف املتطلبات
الواردة بهذا التعميم ال�صادر رقم (خ.)2009/8/
مرفق رقم ()1
ا�ستمارة االبالغ عن املعاملة امل�شبوهه
اوال :بيانات ال�شركة العاملة يف جمال االوراق املالية
(	)1التاريخ :
�أ�سم ال�شركة املبلغة:
()2
(�أ)	العنوان:
(ب) رقم الهاتف والفاك�س :
(	)3ا�سم املوظف املبلغ:
(�أ)	امل�سمى الوظيفي:
رقم النقال:
				
(ب) رقم الهاتف:
ثانيا :املعاملة امل�شبوهة:
 :معلومات عامة تتعلق بال�شخ�ص او امل�ؤ�س�سة املعنية باملعاملة امل�شبوهه:
(�أ)
(	)1ا�سم ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة:
تاريخ املبالد/التا�سي�س:
()2
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(	)3اجلن�سية:
مقيم/غري مقيم:
()4
نوع امل�ؤ�س�سة :م�ساهمة/حمدودة امل�س�ؤولية/ت�ضامنية/تو�صية/فردية�/أخرى.
()5
رقم البطاقة ال�سخ�صية �أو جواز ال�شفر �أو بطاقة العمل:
()6
رقم ال�سجل التجاري:
()7
				الوالية:
(	)8العنوان:املحافظة/املنطقة
رقم الهاتف:
			
بناية:
			
(	)9ال�شارع�/سكة:
( )10طبيعة الن�شاط:
(ب)  :بيانات املعاملة امل�شبوهة:
تاريخ املعاملة:
()1
مقدار املعاملة (ر.ع) :
()2
طبيعة املعاملة:
()3
(	)4ا�سم امل�ستفيد �أو من ينوب عنه مبوجب وكالة ر�سمية:
(	)5العنوان ومقر االقامة:
(	)6ارقام الهواتف ال�ضرورية:
نوع ورقم الهوية (رقم ال�سجل التجاري لل�شركات وامل�ؤ�س�سات):
()7
(	)8اجلن�سية:
رقم�/أرقام احل�سابات يف �شركة م�سقط لاليداع وت�سجيل االوراق املالية:
()9
ثالثا  :و�صف موجز للمعاملة امل�شبوهة (مع ارفاق امل�ستندات الثبوتية و�شرح تو�ضيحي ان
لزم):
رابعا  :على ال�شركة املرخ�صة ان ترفق ك�شف ح�ساب العمالء وك�شف تقييم حمفظة العميل
مع هذه اال�ستماره.
خام�سا  :ا�سم وتوقيع م�س�ؤول االلتزام.
�ساد�سا  :ن�سخة اىل /الهيئة العامة ل�سوق املال والبنك املركزي العماين.
مرفق رقم ()2
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اوال :ك�شف بهواتف وفاك�سات وحدة التحريات املالية ب�شرطة عمان ال�سلطانية
ت
1
2
3
4
5
6

البيان

مدير الدائرة
البدالة
مدقق مايل
مدقق مايل
فاك�س
الربيد الإلكرتوين

24823250
24823100
24823132
24823122
24816691

الرقم

info@cma-oman.gov.om

ثانيا :ك�شف بهواتف وفاك�سات دائرة الرقابة على ال�شركات العاملة يف ال�سوق والت�صنيف
البيان

ت
1
مدير الوحدة
2
فاك�س مكتب املدير
3
هاتف الوحدة
4
البدالة
5
مرفق رقم ()3الربيد الإلكرتوين

هاتف املكتب

24563372 -24562856
24563757
24569192
24569601

ropFiu@omantel.net.om

«قائمة موجزة بالن�شاطات التي ميكن اعتبارها م�شبوهه»
�أ -الن�شاطات امل�شبوهة ب�شكل عام:
 .1ان يرف�ض العميل تزويد الو�سيط باوراق اثبات ال�شخ�صية او يرف�ض ان ي�شرح الغاية من التعامل.
 .2ان يكون للعميل خلفية اجرامية وان ي�شرتك يف تعامالت كبرية.
 .3ان يكون العميل غري مكرتث باال�سعار والتكاليف .
 .4ان يكون العميل م�سيطرا عليه من قبل �شخ�ص اخر خا�صة عندما يكون العميل عاجزا او كبري يف ال�سن
او غري واع و ي�صحبه �شخ�ص ال تربطه به �صلة قرابه .
 .5ان يجري العميل تعامالت نقدية بينما ال يتطلب او يدر عليه عمله او وظيفته مثل هذه املبالغ النقدية.
	.6ان اليكون للعميل اي م�صدر ظاهري للدخل و مع ذلك يجرى التعامالت متكرره.
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 .7ان يقدم العميل هدية او مكاف�أه او ر�شوه ال�ستكمال ال�صفقه.
 .8ان يجزىء العميل ال�صفقات اىل مبالغ �صغريه لتفادي التعرف عليه او لتفادي متطلبات االبالغ.
ب -ال�سلوك املريب للعميل :
 .1تقييم ت�صرف العميل باالرتباك والع�صبيه .
	.2ان يناق�ش العميل حفظ ال�سجالت وواجبات االبالغ بهدف تفاديها.
	.3ان يهدد العميل احد املوظفني حماوال عرقلة حفظ ال�سجالت او االبالغ .
	.4ان يكون العميل موظفا عاما يف الدوله ويفتح ح�سابا با�سم احد �أفراد عائلته و�أن يقوم هذا ال�شخ�ص
ب�إجراء تعامالت كبرية ال تنا�سب مع م�صادر الدخل امل�شروعة واملعروفة للأ�سرة.
� .5أن يقوم بايداع مبالغ نقدية كبرية دون عدها.
 .6غالبا ما حتتوي ايداعات العميل النقدية على اوراق نقدية مزيفة �أو اوراق مالية نقدية غري نظيفة .
� .7أن يكون العميل طالب ًا ويدخل يف تعامالت كبرية .
	.8ان يظهر احل�ساب �سرعة عالية يف حركة االموال .
� .9أن ت�شمل التعامالت مرا�سالت م�ستلمة لي�ست بالن�سخة الر�سمية اال�صلية وامنا بن�سخ عن تلك
املرا�سالت .
� -10أن تتعلق ال�صفقات مب�ؤ�س�سات خارجية ت�شبة �أ�سماءها �أ�سماء م�ؤ�س�سات مالية �شرعية معروفة
�-11أن تتعلق ال�صفقات بدول �أو جزر غري معروفة وغري موجودة على اطل�س (خرائط) العامل.
�-12أن يكون وكيال �أو حماميا �أو م�ست�شار ماليا يعمل نيابة عن �شخ�ص �آخر بدون وثائق �صحيحة مثل توكيل
من ذلك ال�شخ�ص.
ج -ال�شبهات التى قد حتيط بهوية العميل:
� .1أن يقدم العميل وثائق اثبات �شخ�صية غري عادية ومثرية لل�شبهة وال يرغب يف �إعطاء معلومات عن
�سريته الذاتية.
� .2أن ال يرغب يف �إعطاء معلومات عن �سريته الذاتية عند فتح احل�ساب.
� .3أن يفتح العميل ح�سابا دون تقدمي وثائق اثبات ال�شخ�صية �أو عنوان حملي (عدم �إمكانية حدوث هذا
االمر يف ال�سلطنة حيث ت�ؤكد �شركة م�سقط للإيداع وحتويل االوراق املالية على �ضرورة توافر تلك

26

دليل االجراءات الرقابية
ملكافحة غ�سل االموال

البيانات).
� .4أن يكون هاتف مكان عمل العميل �أو منزله غري �صحيح.
� .5أن يرتدد العميل يف ك�شف عن تفا�صيل ن�شاطات العمل �أو يف تقدمي بيانات مالية �أو وثائق عن جهة
جتارية ذات عالقه.
� .6أن يزعم العميل �أنه عميل �سري ل�سلطة منفذة للقانون و�أنه يقوم بعملية �سرية وال توجد م�ؤ�شرات
�صحيحة تدعم مزاعمه.
د -الن�شاط امل�شبوه يف التعامالت االئتمانية:
وفقا للتعلميات ال�صادرة من الهيئة فانه ال ي�سمح يف الوقت الراهن لل�شركات العاملة يف جمال االوراق
املالية بتقدمي ت�سهيالت ائتمانية للعمالء ،ويف حالة ال�سماح بذلك فان الهيئة �سوف تقوم بو�ضع
ال�ضوابط الالزمه لذلك يف حينه.
هـ -ن�شاطات احل�ساب املثرية لل�شبهة:
� .1أن يقدم العميل بيانات مالية تختلف اختالف كبريا عن بيانات �أي عميل جتاري م�شابه.
� .2أن تقدم ال�شركة كبرية بيانات مالية مل يتم �إعتمادها من قبل مكتب تدقيق ح�سابات.
� .3أن يحتفظ العميل ب�أرقام ح�سابات كثرية (ا�سماء خمتلفة).
و -ن�شاطات ا�ستثمارية م�شبوهة:
� .1أن ي�ستخدم العميل ح�سابا ا�ستثماريا كذريعة لتحويل �أموال للخارج.
� .2أن يبدو العميل غري معني وغري مكرتث باتخاذ القرارات العادية ب�ش�أن احل�ساب اال�ستثماري مثل
الر�سوم �أو جماالت اال�ستثمارية املنا�سبة.
� .3أن ي�سعى العميل لت�صفية مركز كبري من خالل �سل�سلة من ال�صفقات ال�صغرية دون وجود مربارات
وا�ضحة.
� .4أن يودع العميل مبالغ نقدية بكميات قليلة لتمويل ح�ساب ا�ستثماري.
ز -الن�شاط امل�شبوه للموظف:
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� .1أن يبالغ املوظف يف �أوراق اعتماده ،و�سرية �أو قدرة العميل املالية وموارده يف التقارير اخلطية التى تطلبها ال�شركة.

� .2أن ي�شرتك املوظف با�ستمرار وب�شكل متكرر يف اال�ستثناءات املتكررة.
� .3أن يحيى املوظف حياة ترف وبذخ ال ميكن لراتبه �أن يوفرها.
� .4أن يتجاوز �أو يتجاهل املوظف ال�ضوابط الداخلية �أو موافقة ال�سلطة الرقابية �أو �أنه يحبط �سيا�سة ال�شركة.
� .5أن ي�ستخدم املوظف موارد ال�شركة لتحقيق م�صاحله اخلا�صة.
� .6أن يتفادى املوظف �أخذ اجازته.
ح� -أخرى :

� .1أن يتعامل العميل مع ال�شركة العاملة يف جمال االوراق املالية بالنقد فقط ولي�س من خالل القنوات امل�صرفية.
	.2اعطاء اوامر �شراء وبيع غري حقيقة ( تداول �صوري) لاليهام بوجود تداول يف االوراق املالية ،االمر الذي قد
ي�شكل غطاء لغ�سل الأموال ومتويل االرهاب .
	.3التداول ال�صوري من خالل ح�سابات متعددة قد ي�ستخدم لتحويل �أموال بني احل�سابات وذلك ب�إيجاد ارباح
وخ�سائر متوازنة يف احل�سابات املختلفة� .إن عمليات التحويل بني احل�سابات غري اخلا�ضعة للرقابة قد يكون
�إ�شارة حتذيرية .
 .4و�ضع مبالغ كبرية لدى ال�شركة دون ا�ستخدامها لغاية التعامل يف الأوراق املالية.
	.5التعامل النقدي املكثف.
 .6عمليات بيع و �شراء �صورية ( و هي تلك التي يرتتب عليها �إجراء عمليات حتويل بني احل�سابات ذات العالقة و
التي عادة ما تكون عند �أ�سعار غري عادية).
 .7نقل املراكز بني �أطراف قد تبدو ب�أنه لي�س لها �صلة ببع�ضها البع�ض ( الفح�ص ال�شامل ملثل تلك احل�سابات قد
يتك�شف عنه وجود عالقة بينها).
� .8أن يبد�أ عميل ذو �سجل �إجرامي معروف ب�إجراء تعامالت كبرية غري عادية.

� .9أن يبدو العميل غري مهتم بالأ�سعار �أو فر�ص جني الأرباح دون خماطرة.
� .10أن يتعامل العميل مبا يفوق و�سائل دخله الظاهرية.
� .11أن تتكرر حاالت تقدمي الهدايا �أو الر�شاوي من العميل للموظفني.
 .12تق�سيم التعامالت ملبالغ �صغرية .

� .13أن يظهر احل�ساب �سرعة عالية غري عادية يف حركة الأموال.
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