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وزارة العدل وال�سوؤون القانونية
قــرار وزار 
رقـــم 2021/25

ســـدار الئحــة الرقابــــة  باإ
ات املدنية للمحاماة عل املحام ومكاتب املحاماة وال�سر
ويــــ االإرهــــا �ســــ االمــــوال و حــــة   ب�ســــان مكا

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2020/88 بدم وزارة العدل ووزارة ال�صوؤون القانونية 
ديد اخت�صا�صاتها واعتماد  فـي وزارة واحـــدة ت�صمـــى وزارة العــدل وال�صوؤون القانونية و

هيكلها التنظيمي
واإىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 96/108،

واإىل قانون مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2016/30،
وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة االولـــــ

يعمل بالئحة الرقابة على املحامني ومكاتب املحاماة وال�صركات املدنية للمحاماة ب�صاأن 
مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب املرفقة.

املــادة الثانيــــة
على مكاتب املحاماة وال�صركات املدنية للمحاماة توفـيق اأو�صاعها طبقا لأحكام الالئحة 
املرفقة خالل مدة ل تزيد على )3( ثالثة اأ�صهر من تاريخ ن�صرها فـي اجلريدة الر�صمية.

املــادة الثالثــــة
ال الالئحة املرفقة اأو يتعار�ش مع اأحكامها. ى كل ما ي يل

املــادة الرابعــــة
. ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ويعمل به من اليوم التا لتاريخ ن�صر

ـ 24 م رجــــــــــب 1442هـ سدر 
ــــق   8  م مــــــــار� 2021 املوا

مد ب �سعيد ال�سعيد داللـه ب  د  ع
وزيــــــــر العـــــــــدل وال�صــــــوؤون القانونيــــــة
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الئحــــة الرقابــــة 

ات املدنية للمحاماة عل املحام ومكاتب املحاماة وال�سر

ويـــ االإرهـــــا �ســــ االمــــوال و حـــة   ب�ســــان مكا

املــادة  1 

اته املن�صو�ش  فـي تطبيق اأحكام هذ الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى 
عليه فـي قانون مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب وقانون املحاماة امل�صار اإليهما كما 

يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ش �صيا الن�ش معنى اآخر
الـــوزارة 

وزارة العدل وال�صوؤون القانونية.

القانــون 
قانون مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب.

اللجنــة 
اللجنة الوطنية ملكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب.

ــز  املر
املركز الوطني للمعلومات املالية.

الفاتــ 
موعة العمل املا )FATF( وهي منظمة حكومية دولية تاأ�ص�ص �صنة 1989م مقرها 

مدينة باري�ش فـي فرن�صا وتهدف ملكافحة جرائم غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب.

املديريــة 
املديرية العامة لل�صوؤون العدلية فـي الوزارة.

املدير العا 
املدير العام للمديرية.

الدائرة 
دائرة �صوؤون املحامني فـي املديرية.

الق�ســم 
ق�صم مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب فـي الدائرة.
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املحامــ 

كل من يقيد فـي جداول املحامني وفقا لقانون املحاماة امل�صار اإليه.

املكتــب 

مكتب املحاماة.

ــة  ال�سر

ال�صركة املدنية للمحاماة.

وهة او  االعتيادية  العمليات امل�س

العمليات التي ي�صتبه فـي اأن تكون لها �صلة باجلرائم املن�صو�ش عليها فـي القانون.

م�سوؤول االلتزا 

�ش الذي يعني من قبل املكتب اأو ال�صركة - بح�صــب الأحوال - لرياقـــب مدى التزام  ال�ص

املحامي واملكتب اأو ال�صركة والعاملني فـيهما مبتطلبات القانون وهذ الالئحة.

اطر  الدول عالية امل

اطـــر علـــى امل�صتــــوى الدو طبقا للقائمة  الدول امل�صنفة �صمن قائمة الدول عالية امل

. ال�صادرة عن الفات

اطر  سون للم ا املعر س اال

الدين  وعلماء  والق�صاة  كال�صيا�صيني  العليا  ائــ  الو اإحـــدى  ـــل  ي�ص اأو  ــــل  �ص مـــن  كــــل 

والدبلوما�صيني واأع�صاء ال�صلطة الت�صريعية وروؤ�صاء اجلمعيات املهنية واخلريية والنقابات 

�صيات العامة واأفراد عائالتهم واملقربني منهم. العمالية والفنانني وغريهم من ال�ص

املــادة  2 

ات �صلة  ن لديها اأن�صطة مرتبطة اأو  ت�صري اأحكام هذ الالئحة على املكاتب وال�صركات 

بواحد اأو اأك من الأن�صطة املحددة فـي البند )ج( من املادة )4( من القانون.

املــادة  3 

ات  يجب على كل من املكتب وال�صركة موافاة الق�صم بالأن�صطة التي متار�صها واملرتبطة اأو 

ال�صلة بواحد اأو اأك من الأن�صطة املحددة فـي البند )ج( من املادة )4( من القانون.
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املــادة  4 

ل بعد اأخذ املوافقة الكتابية  يجب على كل من املكتب وال�صركة تعيني م�صوؤول التزام و

امل�صبقة من الدائرة.

املــادة  5 

ت�ش م�صوؤول اللتزام بتنفـيذ اللتزامات املن�صو�ش عليها فـي القانون وعلى الأخ�ش الآتي ي

1 - مراقبة تنفـيذ املحامي واملكتب اأو ال�صركة - بح�صب الأحوال - والعاملني فـيهما 

باأحكام القانون وهذ الالئحة.

2 - الك�ص عن العمليات امل�صبوهة اأو غري العتيادية.

الفـــات والعمليـــات امل�صبوهـــة اأو غيـــر العتياديــة مبا�صــرة  3 - اإبــــال املركـــز عـــن امل

ر�ش وعلى املركز اإخطار املبلغ بال�صتالم. ج املعد لهذا ال على النمو

4 - موافـــاة املركـــز بتقريـــر املدقـــق املالـــي فــــي نهايــة كل عام ميالدي مبدة ل تزيد 

ة من التقرير للمديرية. على )3( ثالثة اأ�صهر من تاريخ انتهاء العام ون�ص

املــادة  6 

يجـــب علـــى كـــل مـــن املحامـــي واملكتـــب وال�صركـة اإلزام املوكلني والعمالء الذين ميثلونهم 

اأو يعملون نيابة عنهم فـي اأي من الأن�صطة املن�صو�ش عليها فـي البند )ج( من املادة )4( 

من القانون اإرفا البيانات الآتية

�صا طبيعيا ا كان �ص 1 - بيانات املوكل اأو العميل اإ

 اأ - ال�صم الرباعي.

ب - العنوان بالكامل.

 ج - اجلن�صية.

 د - العمل اأو املهنة التي ميار�صها.

�صية اأو جواز ال�صفر. هـ - بيانات البطاقة ال�ص
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�صا اعتباريا ا كان �ص 2 - بيانات املوكل اأو العميل اإ

 اأ - ال�صم.

ب - ال�صكل القانوين.

ال�صجل ومكان الت�صجيل. ج - رقم القيد

. د - طبيعة الن�صا

 هـ - عنوان املركز الرئي�صي والفروع اإن وجدت.

  و - بيانات املال وامل�صاهمني الرئي�صيني.

ل�ش الإدارة.   ز - اأ�صماء اأع�صاء ورئي�ش 

ح - املمثل القانوين وبيان هويته.

 - التواقيع املعتمدة.

ي - عقد التاأ�صي�ش والنظام الأ�صا�صي.

3 - بيانات الوكيل الذي اأنابه املوكل

  اأ - ال�صم الرباعي.

ب - العنوان بالكامل.

 ج - اجلن�صية.

 د - العمل.

�صية اأو جواز ال�صفر.   هـ - بيانات البطاقة ال�ص

ويلتزم املوكلون والعمالء بتقدمي ن�صخ جديدة من الوثائق امل�صار اإليها فـي هذ املادة فور 

اإجراء اأي تعديل عليها.

اŸــادة ) 7 (

اإ�صافة اإىل البيانات املن�صو�ش عليها فـي البند )1( من املادة )6( من هذ الالئحة يجب 

اطر بتقدمي ما يفـيد  ا�ش املعر�صني للم على كل من املحامي واملكتب وال�صركة اإلزام الأ�ص

وو قرباهــــم حتى الدرجة  اأزواجهــــم واأ�صهارهــــم و اأموالهم وكذل  م�صروعيـــة م�صـــدر 

وي �صلة. ا�ش املقربون منهم متى كانوا  الرابعة والأ�ص
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اŸــادة ) 8 (

يجب على كل من املكتب وال�صركة اللتزام بالآتي

1 - تطبيق كافة الإجراءات وال�صوابط والتدابري املن�صو�ش عليها فـي القانون وهذ 

عدم  ل�صمان  الأخرى  ت�صة  امل واجلهات  الوزارة  ت�صعها  التي  وتل  الالئحة 

ـــالل املعامــــالت التـــي يقومون بها ل�صال موكليهم لأغرا�ش غ�صل الأموال  ا�صت

اأو متويل الإرهاب.

2 - اإبال املركز عن الأعمال امل�صبوهة اأو غري العتيادية وفقا للمعايري التي يحددها 

ل عند قيامهم باملعامالت ل�صال موكليهم وعلى الأخ�ش الآتي املركز و

  اأ - �صراء اأو بيع العقارات.

ب - اإدارة اأموال املوكل اأو اأوراقه املالية اأو اأ�صوله الأخرى.

ج - اإدارة احل�صابات امل�صرفـية للموكل بجميع اأنواعها.

ائها. ا�ش العتبارية اأو اإدارتها اأو اإل د - اإن�صاء الأ�ص

3 - التحـــقق مـــن املعلومـــات التـــي يقدمـــها املوكـــل اأو العمـــيل عــــن مو�صوع التوكيل 

اأو املعاملة واإبال املركز باأي بيانات م�صكوك فـي �صحتها.

ا مل ت�صتوف امل�صتندات امل�صار اإليها فـي املادتني  4 - عــــدم قــبول الوكالة اأو التعامل اإ

)6( و )7( من هذ الالئحة.

ــــا�ش اأو الكيانــات املنتمــني  ا كـــان املوكــــل اأو العميـــل مـــن الأ�ص 5 - اإخطـــار املركــــز اإ

املعاملة  اأو  بالتوكيل  املتعلق  العمل  كان  ا  اإ اأو  اطر  امل عالية  الدول  اإحدى  اإىل 

�صيجرى فـي اأي من تل الدول.

6 - اللتزام بعدم اإبال اأو ت�صريب اأو اإف�صاء اأي معلومات لأي من املوكلني اأو املتعاملني 

الأموال  ب�صاأن حظر ومكافحة غ�صل  ذ  اأو �صيت ذ  ات اإجراء  اأي  اأو غريهم حول 

ومتويل الإرهاب.

�ش املوكلني واملتعاملني. 7 - التعرف على م�صدر الأموال التي ت

8 - عدم الت�صري للموكلني واملتعاملني عن �صكوكهم خا�صة فـيما يتعلق بالعمليات 

. امل�صبوهة وعدم اإخطارهم بذل
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9 - طلب ا�صتي�صاح عن العمليات امل�صبوهة اأو غري العتيادية اأو املعقدة والهدف منها 

. عندما يكون غري وا�ص

ا كان ي�صتبه  10 - اإبال املركز فورا عن الوقائع واملعلومات املت�صلة باأعمال املحاماة اإ

فــــي اأنهـــا قـــد تـــوؤدي اإلـــى ارتكاب جرمية غ�صل اأموال اأو متويل اإرهاب والإبال 

ا وقع فعال. عن وقوعها اإ

11 - فتـــ ح�صــــاب م�صرفـــــي واحــــد للمكتــــب اأو ال�صركــــة فـــي اأحد امل�صارف املرخ�صة 

طر كل من املديرية واملركز  فـي ال�صلطنة بعد احل�صول على موافقة املديرية وي

. يري ببيانات واأرقام احل�صاب عند فتحه اأو ت

12 - فت ح�صاب م�صتقل عن احل�صاب املن�صو�ش عليه فـــي البنــد )11( مـــن هـــذ املـــادة 

فـي اأحد امل�صارف املرخ�صة فـي ال�صلطنة تودع فـيه جميع املبالغ التي يتم تقا�صيها 

�صيلها من اأو ل�صال املوكل اأو العميل املتعلقة بالأن�صطة املن�صو�ش عليها فـي  اأو 

طر  البند )ج( من املادة )4( من القانون بعد احل�صول على موافقة املديرية وي

. يري كل من املديرية واملركز ببيانات واأرقام احل�صاب عند فتحه اأو ت

13 - اإجراء التحويالت املالية املتعلقة باأتعاب الأعمال التي يقوم بها املكتب اأو ال�صركة 

اأو املبالغ املتح�صلة ل�صال املوكل اأو العميل اإىل احل�صاب امل�صرفـي اخلا�ش باملكتب 

اأو ال�صركة ويجوز لهم تلقي املبالغ ب�صورة نقدية فـيما ل يجاوز )500( خم�صمائة 

ر�ش منه. رير �صند ما بقيمة املبلغ املت�صلم وال ريال عماين مع 

14 - اإن�صاء �صجل اإلكرتوين تقيد فـيه الأعمال والأن�صطة التي يقومون بها على اأن ي�صمل 

ل ال�صجل البيانات واملعلومات الآتية

 اأ - ا�صم العميل وبياناته.

ب - مو�صوع التوكيل اأو املعاملة.

ج - تاريخ تقدمي اخلدمة.

د - املبلغ املتفق عليه.

هـ - رقم عملية التحويل املا ورقم احل�صاب.

و - تاريخ التحويل.

ز - ا�صم امل�صرف.
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ثليهم  15 - الحتفا باملعلومات وامل�صتندات اخلا�صة بهوية املوكلني واملتعاملني و

ل ملدة )10( ع�صر �صنوات  وما يتعلق باأعمال املحاماة والأن�صطة التي قدم اإليهم و

من تاريخ انتهاء هذ الأعمال اأو الأن�صطة.

16 - اإبال املركز عرب م�صوؤول اللتزام عن ال�صفقات امل�صبوهة وغري العتيادية واإن مل 

ر�ش. ج املعد لهذا ال تتم فور علمهم بها على النمو

ا كان قيد  ل�ش من اأي �صجالت تتعلق بالتوكيل اأو التعامل اإ 17 - عدم اإعدام اأو الت

ت�صة اإل بعد الرجوع اإىل املركز واأخذ موافقته. التحري من قبل اجلهات امل

18 - تعيني اأحد مكاتب التدقيق املرخ�صة للقيام باأعمال التدقيق املا على ح�صاباتهم.

19 - موافاة املركز عرب م�صوؤول اللتزام بتقرير املدقق املا فـي نهاية كل عام ميالدي 

ة  مبـــدة ل تزيـــد علـــى )3( ثالثـــة اأ�صهـــر مـــن تاريــخ انتهـــاء العــام واإر�صال ن�ص

من التقرير اإىل املديرية.

امل�صاركة فـي برام التدريب اخلا�صة مبكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب   - 20

التي تعقد من قبل الوزارة واملركز واجلهات املعنية.

ات ال�صلة مبكافحة  21 - تنفـيذ اللتزامات واجبة النفا الواردة فـي القرارات الدولية 

الف�صل  ال�صادرة   القرارات  ل  فـي  مبا  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل 

ت�صة. ال�صابع من ميثا الأ املتحدة والتي يتم اإبالغهم بها من قبل اجلهات امل

املــادة  9 

يتوىل الق�صم اخت�صا�صاته املحددة قانونا وعلى الأخ�ش الآتي

1 - الرقابة والتفتي�ش واملتابعة على احل�صابات املالية للمحامني واملكاتب وال�صركات 

والعاملني فـيهما.

املالـــي املعتمـــدة فـي نهاية كل عام ميالدي من املكاتب  2 - تلقــــي تقاريـــر التدقيـــق 

وال�صركات والتدقيق عليها وله اأن يطلب ما يرا �صروريا من اأورا وم�صتندات 

ومعلومات و�صجالت للتحقق من �صحة تل التقارير.
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ـــ�ش كم�صـــوؤول التـــزام ورف�ش املوافقة على التعيني  3 - املوافقـــة علـــى تعيـــني اأي �ص

متى توافرت لديه �صبهات متعلقة به كما يحق له �صطب ا�صم اأي م�صوؤول التزام 

باأي  اللتزام  م�صوؤول  اإخالل  حال  فـي  اآخر  �ش  �ص تعيني  وطلب  �صجالته  من 

ل دون الإخالل  مــن التزاماته املن�صو�ش عليها فـي القانون اأو هذ الالئحة و

ت�صة حال وجود �صبهة جنائية بحقه. بوجوب اإحالته للجهات امل

املــادة  10 

فـي املديرية للقيام بزيارات ميدانية للمكاتب وال�صركات  للمدير العام تكلي اأي من مو

والقرارات  الالئحة  وهذ  القانون  اأحكام  بتنفـيذ  التزامهم  مدى  من  والتحقق  للتدقيق 

ال�صادرة تنفـيذا لهما.

املــادة  11 

القرارات  اأو  ال�صركات لأحكام هذ الالئحــة  اأو  املكاتب  اأو  املحامني  اأي مــن  عند خمالفة 

الفات املرتكبة يرفع عن طريق املديرية  �صرا بامل ال�صادرة تنفـيذا لها يعـــد الق�صـــم 

ا واحد اأو اأك  للجنة قبول املحامني املن�صو�ش عليها فـي قانون املحاماة امل�صار اإليه لت

املديرية  القانون وتتوىل  املادة )52( من  فـي  املن�صو�ش عليها  اأو اجلزاءات  التدابري  من 

تلفة. ذة ويجوز لها ن�صرها بو�صائل الن�صر امل اإبال املركز بالتدابري واجلزاءات املت
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