
ا5ريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

 …QGRh QGô``b
2022/130 º```bQ

IÉeÉëŸG ÖJÉµeh ÚeÉëŸG !"Y á````HÉbôdG á``ëF’ QGó```°UEÉH
ÜÉ`gQE’G #`jƒ“h $Gƒ`eC’G #°ùZ áëaÉµe ¿CÉ``°T »`a IÉeÉëª"d á«fóŸG äÉcô°ûdGh 

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/88 بدمج وزارة العدل ووزارة ال�سوؤون القانونية 
فـي وزارة واحـــدة ت�سمـــى وزارة العــدل وال�سوؤون القانونية وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد 

هيكلها التنظيمي
واإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإىل قانون مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/30،
واإىل القــرار الوزاري رقـــم 2021/25 باإ�ســـدار ألئحــة الرقابــــة على املحامني ومكاتب املحاماة 

وال�سركات املدنية للمحاماة ب�ســــاأن مكافحــــة غ�ســــل األأمــــوال ومتويــــل األإرهــــاب 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

 Qô```%`J
 !`````dhC’G IOÉ``ŸG

يعمل فـي �ساأن الرقابــة علـــى املحامـــني ومكاتـــب املحامـــاة وال�سركــــات املدنيـــة للمحامــاة 
فـي �ســــاأن مكافحــــة غ�ســــل األأمــــوال ومتويــــل األإرهــــاب باأحكام الألئحة املرفقة. 

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
ألأحكـــام  طبـــقا  اأو�ساعهـــا  توفـيــــق  للمحامـــاة  املدنيـــة  وال�سركـــات  املحامـــاة  مكاتــب  علـــى 
الألئحـــة املرفقة خألل مدة أل تزيد على )3 ثألثة اأ�سهر من تاريخ ن�سرها فـي اجلريدة 

الر�سمية.

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى القــرار الوزاري رقـــم 2021/25 امل�سار اإليه كما يلغى كل ما يخالف الألئحة املرفقة 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

á````©HGôdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

`g1444 !`dhC’G iOÉ`ªL øe 28 :»`a Qó`°U
&2022 ô`````````````````Ñª°ùjO øe 22 :'`````aGƒŸG

 …ó«©°ùdG ó«©°S øH óªëe øH ¬`"dGóÑY .O
 وزيــــــــــــــر العــــــــــــدل وال�ســـــــــــوؤون القانونيــــــــــــة 
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 IÉ`eÉëŸG Ö``JÉµeh Ú``eÉëŸG !``"Y á````HÉbôdG á````ëF’
ÜÉ``gQE’G #jƒ“h $GƒeC’G #`°ùZ áëaÉµe ¿CÉ°T »`a  IÉeÉëª"d á«fóŸG äÉcô°ûdGh

( 1 ) IOÉ``ŸG
فـي تطبيق اأحكام هذه الألئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�ض 

للكلمات  يكون  كما  اإليه  امل�سار  األإرهاب  ومتويل  األأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  فـي  عليه 

والعبارات األآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر

 :IQGRƒ```dG
وزارة العدل وال�سوؤون القانونية.

 :¿ƒ``fÉ%dG
قانون مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب.

 :á``æé"dG
اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب.

 :õ``côŸG
املركز الوطني للمعلومات املالية.

 :(``JÉØdG
جمموعة العمل املايل )FATF وهي منظمة حكومية دولية تاأ�س�ست �سنة 1989م مقرها 

مدينة باري�ض فـي فرن�سا وتهدف ملكافحة جرائم غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب.

 :á``jôjóŸG
املديرية العامة لل�سوؤون العدلية فـي الوزارة.

 :&É©dG ôjóŸG
املدير العام للمديرية.

 :Iô``FGódG
دائرة �سوؤون املحامني فـي املديرية.
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 :º`````°ù%dG
ق�سم مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب فـي الدائرة.

 :»``eÉëŸG
كل من يقيد فـي جداول املحامني وفقا لقانون املحاماة امل�سار اإليه.

 :Ö````àµŸG
مكتب املحاماة املرخ�ض له وفقا لقانون املحاماة امل�سار اإليه.

 :á``cô°ûdG
ال�سركة املدنية للمحاماة املرخ�ض لها وفقا لقانون املحاماة امل�سار اإليه.

 :ådÉãdG ±ô£dG
موؤ�س�سة مالية اأو اإحدى املهن اأو األأعمال غري املالية املحددة فـي �سلطنة عمان اأو فـي دولة 

غ�سل  مكافحة  مبتطلبات  األلتزام  ب�ساأن  خمت�سة  �سلطة  ورقابة  لتنظيم  تخ�سع  اأجنبية 

األأموال ومتويل األإرهاب تعادل تلك املعمول بها فـي �سلطنة عمان أل �سيما فـيما يتعلق 

بالعناية الواجبة جتاه العميل وحف ال�سجألت.  

 :ájOÉ«àY’G ÒZ hCG ágƒÑ°ûŸG äÉ«"ª©dG
العمليات التي يتعني األإبأل عنها فـي حال األ�ستباه اأو عند وجود اأ�سباب معقولة لأل�ستباه 

حماولة  عند  اأو  األإرهاب  متويل  اأو  األأموال  بغ�سل  اأو  اجلرمية  بعائدات  تتعلق  اأنها  فـي 

اإجرائها ب�سرف النظر عن قيمتها. 

 :&Gõàd’G $hDƒ°ùe
ال�سخ�ض الذي يعني من قبل املكتب اأو ال�سركة للتاأكد من التزام املحامي واملكتب اأو ال�سركة 

والعاملني فـيهما مبتطلبات القانون وهذه الألئحة.

 :ôWÉîŸG á«dÉY $hódG
الـــدول امل�سنفــة �سمــن قائمة الدول عالية املخاطر على امل�ستوى الدويل طبقــا للبنـــد )ك 

من املادة )13 من القانون.
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 :ôWÉîª"d ¿ƒ°Vô©ŸG ¢UÉî°TC’G
والع�سكريـني  والقــ�ساة  كال�سيا�سيني  العليا  الوظائــف  اإحـــدى  ي�سغـــل  اأو  �سغــــل  مـــن  كــــل 

التنفـيذيني  وامل�سوؤولـــني  الت�سريعية  ال�سلطة  واأع�ساء  والدبلوما�سيني  الدين  وعلماء 

العمالية  والنقابـــات  واخلريية  املهنية  اجلمعيات  وروؤ�ساء  للدولة  اململوكة  ال�سركات  فـي 

والفنانني وغريهم من ال�سخ�سيات العامة واأي �سخ�ض طبيعي اأوكلت اإليه وظيفة بارزة 

فـي منظمة دولية مثل املديرين ونواب املديرين واأع�ساء جمل�ض األإدارة واأفراد عائألتهم 

"املقربني" زمألء العمل املقربني املعروفـني على نطاق وا�سع  بــــ  واملقربني منهم ويق�سد 

اأو عام اأو امل�ست�سارين ال�سخ�سيني اأو اأي اأ�سخا�ض فـي و�سع ميكنهم من األ�ستفادة ب�سكل 

كبري من روابط العمل الوثيقة مع ال�سخ�ض املعر�ض للمخاطر بحكم من�سبه كما يق�سد 

باأفراد العائلة املبا�سرة الوالدين األإخوة واألأخوات واألأبناء الزوج اأو الزوجة وعائلة زوج 

اأو زوجة ال�سخ�ض املعر�ض للمخاطر بحكم من�سبه. 

( 2 ) IOÉ``ŸG
اأو تنفـيذهم  اإعدادهم  اأحكام هذه الألئحة على املحامني واملكاتب وال�سركات عند  ت�سري 

معاملة ل�سالح عمألئهم اأو نيابة عنهم تتعلق باأي من األأن�سطة املحددة فـي البنود )1، 2، 3، 4، 5 

من الفقرة )ج والبنود )1، 2، 3، 4، 5 من الفقرة )د من املادة )4 من القانون.

( 3 ) IOÉ``ŸG
يجب على املحامني واملكاتب وال�سركات موافاة الق�سم باألأن�سطة التي ميار�سونها واملرتبطة 

اأو ذات ال�سلة بواحد اأو اأك من األأن�سطة املن�سو�ض عليها فـي املادة )2 من هذه الألئحة.

( 4 ) IOÉ``ŸG
وال�سوابط  األإجراءات  كافة  بتطبيق  األلتزام  وال�سركات  واملكاتب  املحامني  على  يجب 

والتدابري املن�سو�ض عليها فـي القانون وهذه الألئحة وتلك التي ت�سعها الوزارة واجلهات 

التـــي يقومون بها ل�سالح موكليهم  املعامــــألت  ا�ستغـــألل  املخت�سة األأخرى ل�سمان عدم 

ألأغرا�ض غ�سل األأموال اأو متويل األإرهاب.

( 5 ) IOÉ``ŸG
يجب على املحامني واملكاتب وال�سركات األلتزام مبتطلبات تقييم املخاطر وفقا لألآتي
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1 - حتديد وتقييم وفهم خماطر غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب اخلا�سة باأعمالهم 

وتوثيقه واأي معلومات اأ�سا�سية وحتديثها با�ستمرار واإتاحتها للوزارة ولل�سلطات 

املخت�سة األأخرى عند الطلب. 

2 - مراعاة كافة عوامل املخاطر ذات ال�سلة وعلى وجه اخل�سو�ض األآتي  

 اأ - خماطر العميل.

ب - البلــــد اأو املوقـــع اجلغرافـي الذي يعمل فـيه العميل اأو مكان اإن�ساء اخلدمة 

اأو املعاملة اأو وجهتها.

ج - طبيعة املنتجات واخلدمات املقدمة.

د - قنوات ت�سليم املنتجات واخلدمات.

3 - مراعاة اأي متغريات من �ساأنها اأن تزيد اأو تخف�ض خماطر غ�سل األأموال اأو متويل 

األإرهاب فـي كل حالة ومن بني تلك املتغريات األآتي 

ت   اأ - الغــر�ض مــن عألقــة العمــل فـي حال كانت عألقات العمل هذه قد اأن�س

بالفعل.

ب - حجم وقيمة املعامألت التي يجريها العميل.

 ج - وترية املعامألت ومدة العألقة مع العميل.

4 - مراعاة املخاطر ال�سائدة التي مت حتديدها خألل عملية تقييم املخاطر على امل�ستوى 

الوطني ككل والنظر فـي العوامل واملتغريات من اأجل حتديد م�ستوى املخاطر 

الواجب  املخاطر  من  املخففة  العناية  تدابري  من  املنا�سب  وامل�ستوى  األإجمالية 

تطبيقها.

5 - اتخـــاذ تدابـــري العنايـــة الواجبـــة املعـــززة فـــي احلــاألت التي يكون فـيها م�ستوى 

املخاطر مرتفعا ويجوز فـي احلاألت التي يكون فـيها م�ستوى املخاطر منخف�سا 

اأموال  بغ�سل  ا�ستباه  وجود  عدم  �سريطة  املخففة  الواجبة  العناية  تدابري  اتخاذ 

يجب  احلاألت  جميع  وفـي  املخاطر  عالية  موؤ�سرات  وجود  اأو  اإرهاب  متويل  اأو 

مراعاة األلتزام باأحكام املواد )33 و)35 و)36 و)38 و)39 و)41 و)44 

من القانون.
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6 - يجب عند تطوير وتنفـيذ النهج املبني على املخاطر عمأل باملادة )34 من القانون 

مراعاة األآتي

الكافـية بالعميل  املعرفة  اإن�ســـاء ملــف خماطــر للعمألء وحفظه بناء على   - اأ   

وامل�ستفـيد احلقيقي والطبيعة املق�سودة لعألقة العمل وعلى م�سدر األأموال.

ات خماطر تخ�سع مل�ستويات خمتلفة من تدابري  ب - ت�سنيف العمألء �سمن ف

العناية الواجبة التي يجب تطبيقها ا�ستنادا اإىل تقييم املخاطر.

ات األآتية ٧ - و�سع نظام لت�سنيف املخاطر وفقا للف

   اأ - املخاطر املنخف�سة وتكون وفقا ألأحكام البند )6 من هذه املادة ون�ض املادة )40 

من القانون.

ب - املخاطر العادية وتكون للعمألء الذين أل يحملون خ�سائ�ض العمألء ذوي 

املخاطر املنخف�سة اأو ذوي املخاطر املرتفعة. 

 ج - املخاطر املرتفعة وفقا للموؤ�سرات املبينة فـي امللحق رقم )1 املرفق بهذه 

الألئحة ويجب تطبيق تدابري العناية الواجبة املعززة ب�ساأنها وفقا للملحق 

رقم )2 املرفق بهذه الألئحة. 

التي قد تتاأتى عن تطوير  8 - حتديد وتقييم خماطر غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب 

منتجات اأو خدمات جديدة اأو عن املمار�سات العملية اأو اآلية الت�سليم وعن ا�ستخدام 

اأو قائمة. ويجب  اأو قيد التطوير ملنتجات اأو خدمات جديدة  تكنولوجيا جديدة 

اإجراء تقييم للمخاطر قبل اإطألق املنتج اأو اخلدمة اجلديدة اأو املمار�سات العملية 

التدابري  اتخاذ  ويجب  التطوير  قيد  اأو  جديدة  تكنولوجيا  ا�ستخدام  قبل  اأو 

املألئمة ألإدارة املخاطر املحددة والتخفـيف منها. 

9 - يجوز اعتماد تدابري العناية الواجبة املخففة فـي احلاألت التي يتم فـيها حتديد 

خماطر منخف�سة وفقا ألأحكام هذه املادة اأو على امل�ستوى الوطني مبا يتيح اإدارة 

املخاطر ال�سائدة والتخفـيف منها بطريقة مألئمة ووفقا حلكم املادة )40 من القانون.

10 - مراعاة تدابري العناية الواجبة املخففة لطبيعة املخاطر املنخف�سة واأن تكون متنا�سبة 

معها ومن بني هذه التدابري األآتي
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  اأ - اأن يكون التحقق من هوية العميل وامل�ستفـيد احلقيقي بعد اإن�ساء عألقة العمل.

ب - التقليل من وترية عمليات حتدي معلومات التعرف اإىل العميل.

ج - تقليل م�ستوى الرقابة امل�ستمرة وم�ستوى التدقيق فـي املعامألت على اأ�سا�ض 

حد نقدي معقول.

د - عدم احلاجة اإىل جمع معلومات اأو اتخـــاذ تدابـــري لفهم الغر�ض من عألقة 

العمــل والطبيعـــة املق�ســـودة لعألقـــة العمل وا�ستنتاج ذلك من خألل نوع 

املعامألت اأو عألقة العمل القائمة. 

11 - أل يجوز تطبيق تدابري العناية الواجبة املخففة املن�سو�ض عليها فـي هذه املادة 

فــي احلـــاألت التـــي يكـــون فـيها هنالك ا�ستــبـــاه بغــ�سل األأموال اأو متويل األإرهاب 

اأو احتمالية وجود موؤ�سرات عالية املخاطر.

( 6 ) IOÉ``ŸG
يجب على املحامني واملكاتب وال�سركات األلتزام باتخاذ تدابري العناية الواجبة وفقا لألآتي

 1 - اتخاذ تدابري العناية الواجبة وفقا حلكم البند )اأ من املادة )33 من القانون 

فـي احلاألت األآتية

  اأ - قبل اإن�ساء عألقة العمل.

ب - حني يتم األ�ستباه بغ�سل األأموال اأو متويل األإرهاب.

واملعلومات  امل�ستندات  فـي مدى �سحة ومدى كفاية  �ســــكوك  تتولــــد  ج - حيــــن 

الثبوتية التي �سبق احل�سول عليها.

2 - التعرف على العميل والتحقق من هويته بناء على م�ستندات من م�سدر موثوق 

وم�ستقل ومن خألل البيانات واملعلومات ال�سادرة عن ال�سلطات املخت�سة.

والتحقق من هوية هذا  العميل  بالنيابة عن  يعمـــل  �سخـــ�ض  اأي  علـــى  التعـــرف   -  3

ال�سخ�ض وطلب دليل على �سحة الوكالة اخلا�سة به وفقا للت�سريعات املعمول بها 

فـي هذا ال�ساأن.

4 - ألأغرا�ض الوفاء باأللتزامات املن�سو�ض عليها فـي البنود)2 و )3 من هذه املادة 

يجب احل�سول على امل�ستندات الر�سمية األآتية �سارية املفعول للوفاء مبتطلبات 

التعرف على الهوية 
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  اأ - البطاقة ال�سخ�سية للمواطنني العمانيني.

ب - جواز ال�سفر وبطاقة األإقامة للمقيمني فـي �سلطنة عمان.

األ�ستثمار  وترويج  وال�سناعة  التجارة  وزارة  عن  ال�سادر  التجاري  ال�سجل   - ج 
وفـي حالــــة  عمـــان  �سلطـــنة  فـي  املوجودة  واملوؤ�س�ســــات  لل�سركـــات  بالن�سبـــة 
ال�سركات واملوؤ�س�سات غري املوجـــودة فـي �سلطنة عمـــان فـيجب طلب احل�سول 
علـــى امل�ستنـــدات ال�ســـادرة عن ال�سلطــات املخت�سة فـي الدولة التي تاأ�س�ست 

ت فـيها. اأو اأن�س

تعيني  مت  اأنه  تثبت  التي  املحكمة  واأوامر  والوثـــائق  واألأوراق  امل�ستنــــدات   - د 
�سخ�ض لتمثيل العميل. 

فـيجب  ال�سابقة  البنـــود  عليـــهم  تنطبق  الذين أل  العمألء  لباقي  بالن�سبة   - هـ 
احل�ســـول على امل�ستـــندات الثبوتيـــة الر�سميـــة املعتمـــدة مــن قبل ال�سلطات 

ات العامة املخت�سة التي اأ�سدرتها.     اأو الهي

العميل  الواجبة جتاه  العناية  بذل  قبيل عملية  فـي جميع احلاألت يجب من   -  5
والطبيعة  العمل  عألقة  من  الغر�ض  ومعرفة  لفهم  ال�سرورية  التدابري  اتخاذ 

املق�سودة لهذه العألقة وعند األقت�ساء احل�سول على املعلومات ب�ساأنها.

هـــذا  هوية  مـــن  والتحـــقق  العميل  بالنيابة عن  يعمل  �سخ�ض  اأي  هوية  - حتديد   6
كما يجب حتديد هوية  العميل  لتمثيل  قانونا  كان مفو�سا  اإذا  وعما  ال�سخـــ�ض 
امل�ستفـيد احلقيقي لكل عألقة عمل اأو معاملة واتخاذ التدابري املعقولة للتحقق 
التي  والبيانات  املعلومات  ا�ستخدام  خألل  من  احلقيقي  امل�ستفـيد  هوية  من 
امل�ستفـيد  معرفة  من  التثبت  يتم  اأن  اإىل  موثوق  م�سدر  من  عليها  احل�سول  مت 
من  موقع  تعهد  على  احل�سول  اأدنى  كحد  التدابري  هذه  وت�سمل  احلقيقـــي 
العمــيل عند بدء املعاملة اأو عألقة العمل اأو حني يتم بذل العناية الواجبة جتاه 
العمـــيل يفـيد مبعرفة امل�ستفـيد احلقيقي ويتعني ال�سعي للح�سول على م�سادر 
ا اإذا كان العميل يعمل بالنيابة  معلومات موثقة اإ�سافـية عند ال�سرورة للتاأكد 

عن �سخ�ض اأو اأ�سخا�ض اآخرين من عدمه. 

اإجراءات  اتخاذ  م�سقط فأل يجب  بور�سة  فـي  �سركـــة مدرجة  العمـــيل  كان  اإذا   -  ٧
حتديـــد هويـــة امل�ساهمـــني اأو امل�ستفـيد احلقيقي لل�سركة والتحقق منها �سريطة 
امل�ستفـيد  �سفافـية  املألئمة ل�سمان  األإف�ساح  ملتطلبـــات  ال�سركة خا�سعة  اأن تكون 
الثبوتية  العميل  م�ستندات  على  باحل�سول  يكتفى  احلالة  هذه  وفـي  احلقيقي 

اخلا�سة بال�سركة نف�سها عمأل باأحكام هذه احلالة. 
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8 - بالن�سبة للعمألء من األأ�سخا�ض الطبيعيني وامل�ستفـيدين احلقيقيني يجب احل�سول 

على املعلومات والبيانات األآتية كجزء من تدابري حتديد الهوية

 اأ - األ�سم الر�سمي واأي اأ�سماء اأخرى م�ستخدمة.

ب - العنوان الدائم ال�سليم واملحدث.

ج - رقم الهاتف ورقم الفاك�ض وعنوان الربيد األإلكرتوين واأي بيانات ات�سال 

اأخرى.

د - تاريخ ومكان الوألدة.

هـ - اجلن�سية.

اأو ا�سم �ساحب العمل. و - املهنة اأو العمل واملن�سب الذي يتم �سغله و

ز - رقم البطاقة ال�سخ�سية اأو بطاقة املقيم اأو غريها من امل�ستندات والتي بها 

�سورة للعميل.

ح - الغر�ض من عألقة العمل وطبيعتها.

ط - التوقيع. 

9 - التحقـــق مــن املعلومات الواردة فـي البند )8 من هذه املادة من خألل األآتي للتاأكد 

من حتديد هوية ال�سخ�ض الطبيعي اأو امل�ستفـيد احلقيقي

   اأ - ا�ستخدام امل�ستندات الر�سمية املختلفة.

 ب - فـي حال مل يكن باألإمكان التحقق من العنوان الدائم املذكور بوا�سطة م�ستند 

ر�سمــــي فتتـــم األ�ستعانـــة بفواتري املياه والكهرباء اأو التقارير ال�سريبية  

اأو الك�سوفات امل�سرفـية.

  ج - فـي حال مل يكن باألإمكان التحقق من املهنة اأو العمل بوا�سطة م�ستند ر�سمي 

فتتــــم األ�ستعانــــة بر�سالـــة مـــن املوارد الب�سريـــة �سادرة عن �ساحب العمل 

اأو بالتقارير ال�سريبية اأو اأي وثيقة ر�سمية اأخرى.

  د - فـي حال تولد �سكوك حول �سحة امل�ستند الر�سمي املقدم فـيمكن طلب ت�سديقه 

وفقا للت�سريعات املعمول بها فـي هذا ال�ساأن.   

10 - بالن�سبة للعمألء من ال�سخ�سيات األعتبارية فـيجب طلب احل�سول على املعلومات 

وامل�ستندات األآتية كجزء من تدابري حتديد الهوية
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  اأ - األ�سم وال�سكل القانوين و�سند األإن�ساء.

 ب - ال�سألحيات التي تنظم وتلزم ال�سخ�ض األعتباري باألإ�سافة اإىل اأ�سماء كافة 

األأ�سخا�ض الذين ي�سغلون منا�سب فـي األإدارة العليا لل�سخ�ض األعتباري.

  ج - عنوان املكتب امل�سجل واإن كان خمتلفا فمكان العمل الرئي�سي.

  د - رقم الهاتف والفاك�ض وعنوان الربيد األإلكرتوين واأي بيانات ات�سال اأخرى.

  هـ - الغر�ض من  عألقة العمل وطبيعتها.

  و - توقيعات كافة امل�سوؤولني فـي ال�سخ�ض األعتباري الذين يتمتعون ب�سألحية 

احل�سابات. التوقيع على احل�ساب

11 - التحقق من املعلومات املذكورة فـي البند )10 من هذه املادة من خألل األآتي للتاأكد 

من وجود وهوية ال�سخ�ض األعتباري

  اأ - التاأكد من األ�سم وال�سكل القانوين ودليل الوجود من خألل �سهادة براءة مهنية 

به  ال�سادرة عن م�سدر م�ستقل موثوق  الوثائق  اأو غريها من  �سراكة  اتفاق  اأو 

يثبت األ�سم وال�سكل القانوين ووجود العميل.

ب - التاأكــد مـــن ال�سألحــيات التي تنظم ال�سخ�ض األعتباري من خألل مذكرة 

اأو النظام األأ�سا�سي لل�سركة اأو غريها من الوثائق املماثلة.  

ج - بالن�سبة لل�سركات وغريها من ال�سخ�سيات األعتبارية األطألع على ن�سخة 

من ح�ساباتها والتقرير ال�سنوي األأخري لها.

تعهد  اأو احل�سول على  التجارية  املعلومات  األ�ستف�سار عن طريق خدمات   - د 

�سحة  يوؤكد  ومرموقة  معتمدة  حما�سبة  اأو  حماماة  �سركة  اأو  مكتب  من 

امل�ستندات املقدمة.

هـ - ا�ستخدام طريقة م�ستقلة للتحقق من املعلومات مثل قواعد البيانات العامة 

واخلا�سة.

  و - التحقق من البطاقة ال�سريبية.

  ز - احل�سول على �سهادات م�سرفـية �سابقة. 
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12 - بالن�سبة للعمألء من ال�سخ�سيات األعتبارية يجب اإ�سافة اإىل اتخاذ تدابري العناية 

امللكية  وهيكل  العميل  عمل  طبيعة  فهم  على  العمل  األعتباري  لل�سخ�ض  الواجبة 
وال�سيطرة اخلا�ض به ووفقا للبند )ج من املادة )33 من القانون كما يجب حتديد 
واتخاذ تدابري معقولة للتحقق من هوية امل�ستفـيدين احلقيقيني لل�سخ�ض األعتباري 

والتي تت�سمن األآتي

  اأ - ال�سخ�ض اأو األأ�سخا�ض الطبيعيني الذين ميلكون فعليا ح�س�ض ملكية م�سيطرة 
فـي ال�سخ�ض األعتباري.

ب - فـي حال تولد �سكوك حول ما اإذا كان ال�سخ�ض الذي ميلك ح�س�ض ملكية 
م�سيطرة هو حقا  امل�ستفـيد احلقيقي اأو فـي احلالة التي أل ميار�ض فـيها اأي 
�سخ�ض طبيعي ال�سيطرة من خألل ح�س�ض امللكية األأ�سخا�ض الطبيعيني 
الذين ميار�سون ال�سيطرة فـي ال�سخ�ض األعتباري من خألل و�سائل اأخرى.

ج - فـي احلاألت األ�ستثنائية التي أل يتم فـيها التعرف على اأي �سخ�ض طبيعي 
لديه ح�س�ض ملكية م�سيطرة اأو ميار�ض �سيطرة فعلية على ال�سخ�ض األعتباري 

ال�سخ�ض الطبيعي الذي ي�سغل من�سب كبري امل�سوؤولني األإداريني. 

د - اأي �سخ�ض طبيعي ميتلك ح�س�ض ملكية م�سيطرة فـي ال�سخ�ض األعتباري 
ن�سبتها )25 اأو اأك من ال�سخ�ض األعتباري مبا فـي ذلك اأي �سخ�ض طبيعي 
ال�سيطرة  اأو بوا�سطة  امللكية  امللكية من خألل �سل�سلة  اأو  ال�سيطرة  ميار�ض 

غري املبا�سرة.

13 - عنــــد الدخــــول فـي عألقة عمل مع �سندوق ائتماين اأو ترتيب قانوين اأو اإجراء 

األآتية كجزء من تدابري  املعلومات  اأي منهم يجب احل�سول على  معامألت مع 
حتديد الهوية

اأ - األ�ســم وال�ســـكل القانونـــي ودليـــل الوجـــود اخلــــا�ض بال�ســــندوق األئتماين 
اأو الرتتيب القانوين.

مان اأو اأي وثيقة اأخرى تت�سمن ال�سألحيات التي تنظم ال�سندوق   ب - �سك األ�ست
األئتماين اأو الرتتيب القانوين.

 ج - اأ�سماء كافة األأو�سياء.

 د - العنوان الربيدي لألأو�سياء.

 هـ - رقم الهاتف ورقم الفاك�ض وعنوان الربيد األإلكرتوين لألأو�سياء ح�سب 
األقت�ساء.
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األئتماين  لل�سندوق  توفر  اإذا  الر�سمي  التعريف  رقم  اأ�سكــــال  مـــن  �سكـل   - و 

واألأو�سياء كالرقم ال�سريبي.

واألأن�سطة  القانوين  الرتتيب  اأو  األئتماين  ال�سندوق  الغـــر�ض من  و�ســـف   - ز 

التي يزاولها.

ح - الغر�ض املق�سود وطبيعة عألقة العمل.

ط - تواقيع األأو�سياء. 

و)13 من هذه   12( البندين  فـي  عليــــها  املن�ســـو�ض  املعلومـــات  مـــن  التحقـــق   -  14

مان اأو الرتتيب القانوين كما  املادة من خألل ن�سخة م�سدقة عن اتفاق األ�ست

وهوية  وجود  من  للتحقق  األآتية  الو�سائل  من  اأكـ  اأو  واحـــدة  ا�ستخــدام  ميكن 

ال�سندوق األئتماين اأو الرتتيب القانوين

 اأ - احل�سول على تعهد من مكتب اأو �سركة حماماة اأو حما�سبة معتمدة يوؤكد 

�سحة امل�ستندات املقدمة.

ب - احل�سول على �سهادات م�سرفـية �سابقة.

  ج - ا�ستخدام طريقة م�ستقلة للتحقق من املعلومات مثل قواعد البيانات الر�سمية 

والعامة واخلا�سة.

15 - عـــند الدخول فـي عألقة عمل مع �سندوق ائتمانــي اأو ترتيـــب قانونـــي اأو اإجـــراء 

معامألت يجب اإ�سافة اإىل اتخاذ تدابري العناية الواجبة حتديد واتخاذ تدابري 

معقولة للتحقق من هوية األآتي ذكرهم

  اأ - األأو�سياء واملديرون وغريهم من األأ�سخا�ض فـي املنا�سب املماثلة.

ب - املو�سون واملوؤ�س�سون وغريهم من األأ�سخا�ض فـي املنا�سب املماثلة.

الرتتيب  اأو  األئتماين  ال�سندوق  فـي  األأ�سول  يودعون  الذين  األأ�سخا�ض   - ج 

القانوين مبا فـي ذلك من خألل �سل�سلة ال�سيطرة اأو امللكية.

  د - األأمناء اأو األأ�سخا�ض فـي املنا�سب املماثلة وميار�سون �سيطرة فعلية ونهائية 

على ال�سندوق األئتماين اأو الرتتيب القانوين.
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هـ - امل�ستفـيدون ومن فـي حكمهم.

 و - املوقعون.

اإن�ساء عألقة  وقت  يتم حتديدهم  الذين مل  امل�ستفـيدين  اإىل  التعرف  كما يجب 
العمل عندما ميكن التعرف عليهم.

16 - التاأكد من اأن امل�ستندات والبيانات واملعلومات التي يتم جمعها يتم حتديثها وتبقى 

ذات �سلة من خألل اإجراء عمليات مراجعة ال�سجألت وفقا للبند )ب من املادة )36 
املرتفعة ويحدد  املخاطر  العمألء واملعامألت ذات  ات  القانون خ�سو�سا لف من 

مدى ونطاق التحدي على اأ�سا�ض املخاطر.

القائمة  ال�سجألت  ومراجعة  العمل  بعألقات  يتعلق  فـيما  الواجبة  العناية  بذل   -  1٧

يتم  التي  واملعلومات  والبيانات  امل�ستندات  اأن  من  للتاأكد  ودوري  م�ستمر  ب�سكل 
املخاطر  ذوي  للعمألء  بالن�سبة  خ�سو�سا  م�ستمر  ب�سكل  حمدثة  تكون  جمعها 
يجب  كما  القانون  من   36( املادة  من  )اأ  البند  واأحكام  يتوافق  مبا  املرتفعة 
اعتماد نظم موؤمتتة ملراقبة وفح�ض معامألت العمألء طوال فرتة عألقة العمل 
ل�سمان معرفة العميل وملف خماطر العميل وم�سدر األأموال وم�سدر ثروة 

العميل فـي احلاألت ذات املخاطر املرتفعة.  

للمخاطر  املعر�سني  باألأ�سخا�ض  يتعلق  فـيما  األآتية  األإ�سافـية  التدابري  - تطبيق   18

منهم  واملقربني  اأ�سرهم  واأفراد  اأجانب  اأو  عمانيني  كانوا  �سواء  من�سبهم  بحكم 
وذلك لتحقيق األلتزامات املن�سو�ض عليها فـي البند )د من املادة )36 من القانون 

  اأ - و�سع نظام ألإدارة املخاطر يحدد ما اإذا كان اأحد العمألء اأو امل�ستفـيد احلقيقي 
هو �سخ�ض معر�ض للمخاطر بحكم من�سبه اأو اأحد اأفراد اأ�سرته اأو املقربني 

منه.

األ�ستمرار  اأو  اإن�ساء عألقة عمل  العليا قبل  األإدارة  ب - احل�سول على موافقة 
اأو م�ستفـيدا فعليا هو �سخ�ض معر�ض  بعألقة عمل قائمة تت�سمن عميأل 

للمخاطر بحكم من�سبه اأو اأحد اأفراد اأ�سرته اأو املقربني منه.

امل�ستفـيد  اأو  العميل  وثروة  اأموال  م�سدر  لتحديد  معقولة  تدابري  اتخاذ   - ج 
احلقيقي الذي مت حتديده على اأنه �سخ�ض معر�ض للمخاطر بحكم من�سبه 

اأو اأحد اأفراد اأ�سرته اأو املقربني منه.

  د - اإجراء مراقبة معززة م�ستمرة لعألقة العمل. 
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يجب على املحامني واملكاتب وال�سركات األلتزام بالتطبيق امل�ستمر لتدابري العناية الواجبة 

على النحو األآتي
1 - وفقا للمادة )33 من القانون يجب تطبيق تدابري العناية الواجبة على العمألء 
األأوقات  فـي  التدابري  هذه  تطبق  اأن  على  احلاليني  احلقيقيني  وامل�ستفـيدين 
املنا�سبة مع مراعاة األأهمية الن�سبية واملخاطر التي متثلها هذه العألقات اإن �سبق 
ومت تطبيق تدابري العناية الواجبة ومتى مت ذلك مع مراعاة كفاية البيانات التي 

مت جمعها. 
2 - وفقا للبند )ج من املادة )36 من القانون يجب تطبيق تدابري العناية الواجبة املعززة 
على عألقات العمل واملعامألت التي أل تتم وجها لوجه ويجوز اأن تت�سمن هذه التدابري 

طلب ت�سديق امل�ستندات اأو طلب م�ستندات اإ�سافـية وتطبيق تدابري حتقق اإ�سافـية. 
3 -  ا�ستنادا اإىل املادة )39 من القانون يجب عند عدم القدرة على األلتزام بتدابري 
التعرف والتحقق من هوية العمألء األمتناع عن فتح امللف اأو بدء عألقة العمل 
اأو اإجراء املعاملة ويجب اإنهاء عألقة العمل القائمة وفـي جميع األأحوال يجب 

رفع تقرير بذلك اإىل املركز.
احلقيقي  امل�ستفـيد  اأو  العميل  هوية  من  التحقــق  تدابيـــر  اتخـــاذ  تاأجيـــل  يجــوز   - 4
اإىل ما بعد اإن�ساء عألقة العمل اأو اإجراء املعاملة �سريطة التقيد بكافة ال�سروط 
املن�سو�ض عليها فـي املادة )3٧ من القانون وفـي هذه احلاألت يجب اأن تت�سمن 
خطة اإدارة املخاطر اإجراءات للتخفـيف من تلك املخاطر ومن بني تلك األإجراءات 
املراقبة عن كثب ألأي خدمات يطلبها العميل خارج املعايري املتوقعة لهذا النوع من 
كن بعد اإن�ساء عألقة  العألقة والعمل على اإجراء عملية التحقق باأ�سرع وقت 

العمل.
كن ب�سورة معقولة فـي خلفـية كافة املعامألت  يجب التدقيق اإىل اأق�سى حد   - 5
اط املعامألت غري  اأ املعقدة والكبرية غري العادية والغر�ض منها وفـي جميع 
املعتادة التي لي�ض لها غر�ض اقت�سادي اأو م�سروع وا�سح وفـي احلاألت التي تكون 
تدابري  تطبيق  يجب  مرتفعة  األإرهاب  متويل  اأو  األأموال  غ�سل  خماطر  فـيها 
اأن تت�سمن  التي مت حتديدها على  املخاطر  املت�سقة مع  املعززة  الواجبة  العناية 
هــــذه التدابيـــر زيادة فـي درجة وطبيعة املراقبة لعألقة العمل واملعاملة لتحديد 

ما اإذا كانت تلك املعامألت اأو األأن�سطة تبدو غري اعتيادية اأو م�سبوهة.
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وفقا للبند )د من املادة )41 من القانون يجب التدقيق فـي كافة عألقات العمل   -6 

التي حددتها  البلدان  اأو املحامني من  اأو األعتباريني  مع األأ�سخا�ض الطبيعيني 

اللجنة وفقا للبند )ك من املادة )13 من القانون وتطبيق التدابري املبنية على املخاطر 

تطبيق  يجب  كما  املطروحة  املخاطر  مع  واملتنا�سبة  الفعالة  املعززة  التدابري  اأو 

ويجـــب  املرتفعة  املخاطر  ذات  بالبلدان  املتعلقة  اللجنة  حددتها  التي  التدابري 

زيـــارة موقـــع اللجـــنة با�ستمـــرار لألطـــألع علـــى التحديثـــات التــي تتم على قوائم 

البلدان ذات املخاطر املرتفعة والتدابري الواجب اتخاذها جتاه كل بلد.

املعلومات  تت�سمن  ب�سجألت  األحتفا  يجب  القانون  مـــن   44( للمـــادة  وفـــقا   - ٧

األآتية

  اأ - ن�سخ من كافة ال�سجألت والوثائق واملعلومات والبيانات التي يتم احل�سول 

عليها من خألل اتخاذ تدابري العناية الواجبة للعمألء مبا فـيها امل�ستندات 

احل�سابات  وملفات  احلقيقيني  وامل�ستفـيدين  العمألء  هوية  تثبت  التي 

واملرا�سألت التجارية وذلك ملدة )10 ع�ســـر �سنـــوات على األأقل من انتهاء 

عألقة العمل اأو اإمتام املعاملة مع العميل الذي لي�ض لديه عألقة عمل قائمة 

وم�ستمرة.

ب - جميع �سجألت املعامألت التي اأجريت املحلية منها والدولية ملدة )10 ع�سر 

�سنوات على األأقل من تاريخ تنفـيذ املعاملة ويجب اأن تكون هذه ال�سجألت 

بحي  فردية  معاملة  كل  تركيب  باإعادة  ي�سمح  نحو  على  ومف�سلة  كافـية 

ميكن اأن توفر عند ال�سرورة دليأل على الن�ساط اجلرمي واأن يتم األحتفا 

بها فـي �سجألت وفقا لنظام حما�سبي منتظم.

 ج - ن�سخ من تقارير املعامألت املر�سلة اأو امل�ستندات ذات ال�سلة ملدة )10 ع�سر 

�سنوات على األأقل من تاريخ رفع التقرير اإىل املركز.

 د - تقييـــم املخاطــــر واأي معلومــات مرتبطـــة بــه ملدة )10 ع�سر �سنوات على األأقل 

من تاريخ اإجراء اأو حتدي التقييم.

عنها  امل�سدقة  والن�سخ  والبيانات  واملعلومات  والوثائق  بال�سجألت  األحتفا  ويجب 

بطريقة ت�سمح بتوفـريها فورا للجهات الق�سائية واملركز واجلهات الرقابية واأي �سلطة 

خمت�سة اأخرى عند الطلب.
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وال�سوابط  ال�سيا�سات  باتخاذ متطلبات  األلتزام  وال�سركات  واملكاتب  املحامني  يجب على 

واألإجراءات الداخلية وفقا لألآتي
1 - وفقا للمادة )42 من القانون يجب تطوير وتنفـيذ �سيا�سات و�سوابط واإجراءات 
مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب ل�سمان التزامهم باأحكام القانون وهذه 
الألئحة واأي ت�سريعات اأو قرارات اأو تعاميم اأخرى �سادرة بناء على القانون من الوزارة 
اأو املركز ويجب اأن تكون هذه ال�سيا�سات وال�سوابط  واألإجراءات ألإدارة وتخفـيف 
ال�سعيد  اأو على  اأنف�سهم  وال�سركات  املكاتب  قبل  التي مت حتديدها من  املخاطر 
اأو  املكتب  عمل  وطبيعة  حجم  تعقيدها  ومدى  نطاقها  فـي  تعك�ض  واأن  الوطني 
ال�سركة ويجب عليهم اأن توافق عليها األإدارة العليا فـي املكتب اأو ال�سركة ويجب 
ح�سب  وتعزيزها  واألإجراءات  وال�سوابط  ال�سيا�سات  تلك  تنفـيذ  مراقبة  عليهم 
اأدنى  كحد  تغطي  اأن  واألإجراءات  وال�سوابط  ال�سيا�سات  لهذه  وينبغي  احلاجة 

املجاألت األآتية 
 اأ - اإجراءات تقييم خماطر العمألء اجلدد واحلاليني وامل�ستفـيدين احلقيقيني 

ف�سأل عن خماطر املعامألت والن�ساط التجاري على وجه اخل�سو�ض.

احلقيقيني  وامل�ستفـيدين  العمألء  هوية  من  والتحقق  التحديد  اإجراءات   - ب 
وتنفـيذ تدابري العناية الواجبة الكاملة جتاههم.

وامل�ستفـيدين  العمألء  ب�ساأن  واملعلومات  بال�سجألت  األحتفا  اإجراءات   - ج 
احلقيقيني وعألقات العمل واملعامألت.

املعامألت  ب�ساأن هذه  امل�سبوهة وتقدمي بألغات  املعامألت  اإجراءات حتديد   - د 
اإىل املركز عمأل باملادة )4٧ من القانون. 

ال�سيا�سات وال�سوابط واألإجراءات  هـ - وظيفة تدقيق م�ستقلة ل�سمان خ�سوع 
لألختبار واملراجعة امل�ستقلني.

  و - اإجــــراءات تعيـــني م�ســـوؤول التـــزام ل�ســــمان التزام املكتب اأو ال�سركة باأحكام 
القانون وهذه الألئحة.

  ز - اإجراءات فح�ض مو�سوعية ذات معايري عالية عند تعيني املوظفـني. 

  ح - برامج تدريب م�ستمرة لكافة املوظفـني اجلدد واحلاليني واملديرين واملالكني 
جوانب  بكافة  اطألع  علــى  ألإبقائهـــم  األإ�سرافـيـــة  اأو  التنفـيذية  واألإدارة 
متطلبات مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب واآخر امل�ستجدات وتقنيات 
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واألأن�سطة  املعامألت  ر�سد  فـي  ومل�ساعدتهم  األإرهاب  ومتويل  األأموال  غ�سل 
اأو متويل  األأ�سلية  اأو اجلرائم  األأموال  بغ�سل  اأن تكون مرتبطة  التي ميكن 

األإرهاب وتعريفهم باألإجراءات الواجب اتباعها فـي مثل هذه احلاألت.   

ط - اأي اإجراءات اأخرى حتددها الوزارة.

2 - ينبغي ل�سيا�سات و�سوابط واإجراءات مكافحة غ�ســـل األأمـــوال ومتويــــل األإرهـــاب 
جميع  على  وتنطبق  منا�سبة  تكون  اأن  الألئحة  هذه  من   22( املادة  فـي  الواردة 
العنا�سر  اإىل  وباألإ�سافة  األأغلبية  فـيها  متتلك  التابعة التي  وال�سركات  الفروع 
و�سوابط  �سيا�سات  تت�سمن  اأن  الألئحة يجب  )22 من هذه  املادة  فـي  املذكورة 

واإجراءات مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب ما ياأتي
واإدارة  الواجبة  العناية  املعلومات ألأغرا�ض بذل  لتبادل  واإجراءات  �سيا�سات  اأ -   

خماطر غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب.

 ب - توفـري املعلومات ب�ساأن العمألء واحل�سابات واملعامألت من الفروع وال�سركات 
األأموال  غ�سل  ومكافحة  والتدقيق  األلتزام  وظائف  م�ستوى  على  التابعة 
غ�سل  مكافحة  ألأغرا�ض  ال�سرورة  عند  املجموعة  فـي  األإرهاب  ومتويل 
األأموال ومتويل األإرهاب. ويت�سمن ذلك معلومات وحتليل حول املعامألت 
امل�سبوهة  البألغات  ذلك  فـي  مبا  اعتيادية  غري  تبدو  التي  واألأن�سطة 

واملعلومات املرتبطة بها.

ج - �سمانات منا�سبة ب�ساأن �سرية وا�ستخدام املعلومات املتبادلة مبا فـيها �سمانات 
ملنع تنبيه العميل. 

     وينبغي ل�سيا�سات و�سوابط واإجراءات مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب اأن 
تنطبق على جميع الفروع وال�سركات التابعة التي متتلك فـيها األأغلبية املحلية 
احلد  متطلبات  تكون  وعندما  األأجنبية  العمليات  حالة  وفـي  واألأجنبية.  منها 
�سرامة  اأقل  امل�سيف  البلد  فـي  األإرهاب  ومتويل  األأموال  غ�سل  ملكافحة  األأدنى 
املحامني  على  يجب  الألحقة  واللوائح  القانون  فـي  عليها  املن�سو�ض  تلك  من 
املتطلبات  امل�سيف تطبق  البلد  التابعة فـي  الفروع وال�سركات  اأن  يتاأكدوا من  اأن 
املن�سو�ض عليها فـي القانون واللوائح  اإىل املدى الذي ت�سمح به قوانني ولوائح 
لألإجراءات  املألئم  بالتنفـيذ  ي�سمح  أل  امل�سيف  البلد  كان  واإذا  امل�سيف  البلد 
املذكورة اأعأله ينبغي اأن تقوم بتطبيق اإجراءات اإ�سافـية منا�سبة ألإدارة خماطر 

غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب واإعألم الوزارة بذلك.    

-53-



ا5ريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

األأموال  غ�سل  مكافحة  جمال  فـي  الداخلية  واألإجراءات  ال�سوابط  من  كجزء   -  3
ومتويل األإرهاب يجب على املكاتب وال�سركات تعيني م�سوؤول التزام يكون م�سوؤوأل 
األإرهاب  ال�سركة مبتطلبات مكافحة غ�سل األأموال ومتويل  اأو  املكتب  التزام  عن 
واملوؤهألت  األ�سم  ومنها  تفا�سيله  بكافة  واملركز  الوزارة  تزويد  مع  وتنفـيذها 
ورقم الهاتف والربيد األإلكرتوين وعليها اإبأل الوزارة واملركز على وجه ال�سرعة 
باأي تغيري فـي م�سوؤول األلتزام ويجب اأن يحظى م�سوؤول األلتزام اأو اأي موظف 
التزام اآخر بالو�سول األآين لبيانات التعرف على العمألء وغريها من املعلومات 
حول العناية الواجبة و�سجألت املعامألت واملعلومات األأخرى ذات ال�سلة. ويجب 
اأن يتمتع م�سوؤول األلتزام باخلربة واملوؤهألت املنا�سبة فـي جمال مكافحة غ�سل 

األأموال ومتويل األإرهاب واأن يكون لديه ال�سلطة للت�سرف با�ستقأللية. 
ال�سركة  اأو  املكتب  �ساحب  اإىل  دورية  تقارير  رفع  األلتـــزام  م�سوؤول  على  يجب   -  4
ذلك  فـي  مبا  األإرهاب  ومتويل  األأموال  غ�سل  خماطـــر  عن  معلومات  تت�سمن 
ملخ�ســـات واإحـــ�ساءات عـــن اأعمـــال م�سوؤول األلتزام ب�ساأن التبلي عن املعامألت 
امل�سبوهة التي يتم ر�سدها وكيف يجري التعامل معها واألإجراءات التي اتخذها 
واأي خطوات اإ�سافـية �سرورية لتعزيز �سيا�سات واإجراءات ونظم و�سوابط مكافحة 
تت�سمن  اأن  يجب  كما  ال�سركة  اأو  املكتب  لدى  األإرهاب  ومتويل  األأموال  غ�سل 
تلك التقارير تقييما ملدى كفاية املوارد الب�سرية ونظم املعلومات املوؤمتتة املتاحة 
لوظيفة األلتزام مبكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب باملكتب اأو ال�سركة واأن 
األإرهاب  األأموال ومتويل  تقدم تقييما عاما ملدى فعالية برنامج مكافحة غ�سل 
الدورية  األلتزام  بتقارير  الوزارة  تزويد  ويجب  ال�سركة  اأو  املكتب  ينفذه  الذي 

املذكورة عند الطلب. 
دوري  تقييم  لعمل  م�ستقل  تدقيق  فريق  ا�ستخدام  وال�سركة  املكتب  على  يجب   -  5
للتحقق من توافق ال�سيا�سات واألإجراءات والنظم وال�سوابط الداخلية ملكافحة 

غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب باملكتب اأو ال�سركة مع القانون وهذه الألئحة.
6 - وفقا للبند )ب من املادة )42 من القانون يجب على املكتب وال�سركة التدريب 
امل�ستمر للموظفـني ل�سمان بقائهم على اطألع بالتطورات اجلديدة احلا�سلة فـي جمال 
اط غ�سل األأموال ومتويل  مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب مبا فـي ذلك اأ
األإرهــاب احلالية وبالتزاماتهم مبوجب القانون وهــذه الألئحــة واأي التزامـــات 

اأو متطلبات قانونية ذات �سلة مبكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب.
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٧ - يجب على املكتب وال�سركة و�سع وتطبيق ال�سيا�سات واألإجراءات الألزمة لتنفـيذ 

عليهم  يجب  كما  املوظفـني.  لكافة  �سلوك  ومدونة  واملألءمة  الكفاءة  متطلبات 

و�سع قواعد واإجراءات اختيار منا�سبة عند تعيني املوظفـني واملديرين واأ�سحاب 

املكتب اأو ال�سركة مبا يحقق �سمان األآتي

م�سوؤويل األلتزام واملدققني الداخليني  - متتع املوظفـني واملديرين وم�سوؤول

مب�ستوى عال من الكفاءة ال�سرورية ألأداء مهامهم.

م�سوؤويل  اأو ال�سركة وم�سوؤول - متتع املوظفـني واملديرين واأ�سحاب املكتب 

األأن�سطة  ألإجراء  املنا�سبة  والنزاهة  بالقدرة  الداخليني  واملدققني  األلتزام 

التجارية للكيانات امل�سجلة.

للموظفـني  املالية  اخللفـية  ذلك  فـي  مبا  املحتمل  امل�سالح  ت�سارب  منع   -

م�سوؤويل األلتزام واملدققني  واملديرين واأ�سحاب املكتب اأو ال�سركة وم�سوؤول

الداخليني.

- عدم توظيف اأ�سخا�ض متهمني اأو مدانني بارتكاب جرائم األحتيال اأو اإ�ساءة 

اثلة.  األأمانة اأو جرائم اأخرى 

( 9 ) IOÉ``ŸG
يجب على املكاتب وال�سركات األلتزام مبتطلبات األإبأل وتوفـري املعلومات وفقا لألآتي

1 - وفقا للمادة )4٧ من القانون يجب على املكاتب وال�سركات ومديريها ومالكيها 

ألأداء  املعينني  واملهنيني  و�سركائها  ووكألئها  وموظفـيها  املفو�سني  ثليها  و

اأعمال حل�سابها اأن يبلغوا املركز على الفور فـي حال األ�ستباه اأو عند وجود اأ�سباب 

معقولة لأل�ستباه باأن اأمواأل معينة ت�سكل عائدات جرمية اأو اأنها مرتبطة بتمويل 

اأق�ساه )48 �ساعة بعد تولد  اأن يتم األإبأل مبا�سرة فـي موعد  األإرهاب ويجب 

األ�ستباه اأو وجود اأ�سباب معقولة لأل�ستباه فـي اأن معاملة ما اأو معاملة مت البدء 

غ�سل  جرمية  اأو  اأ�سلية  بجرمية  مرتبطة  اأموال  اأو  جرمية  عائدات  فـيها  بها 

األأموال اأو متويل األإرهاب اأيا كانت قيمتها.

      ويجب اأن تت�سمن تقارير املعامألت امل�سبوهـــة كافــة املعلومات ذات ال�سلة وامل�ستندات 

وال�سجألت املرتبطة باملعاملة اأو العميل اأو احل�ساب املعني واأن تتقيد باألإجراءات 

واملتطلبات التي حددها املركز.
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2 - وفقا للمادة )4٧ من القانون فاإنه أل تتم م�ساءلة األأ�سخا�ض امللزمني باألإبأل 
جزائيا اأو مدنيا اأو اإداريا عند قيامهم باألإبأل وفقا ألأحكام هذا القانون �سريطة 
احلاألت  فـي  اأي�سا  احلماية  هذه  وت�سري  نية  بح�سن  رفع  قد  التقرير  يكون  اأن 
التي أل يعرف فـيها ال�سخ�ض الذي رفع التقرير بال�سبط ما هو الن�ساط اجلرمي 

األأ�سا�سي وبغ�ض النظر عما اإذا كان الن�ساط غري امل�سروع قد وقع فعأل.
3 - يجب على م�سوؤول األلتزام وبدون تاأخري اأن ينظر فـيما اإذا كان األ�ستباه اأو األأ�سباب 
املعقولة لأل�ستباه امل�سار اإليها فـي البند )1 من هذه املادة قد ن�ساأت بعد تلقي 
والوكألء  واملوظفـني  املفو�سني  واملمثلني  املالكني  من  اإخطار  اأو  معلومات 

وال�سركاء واملهنيني املعينني ألأداء اأعمال حل�ساب املحامني.
4 - وفقا للمادة )49 من القانون فاإنه يحظر على املحامني األإف�ساح للعميل اأو للم�ستفـيد 
اإىل  تقريرا  اأن يرفعوا  اأو على و�سك  اأنهم رفعوا  اآخر عن  اأي طرف  اأو  احلقيقي 
بوجود  تنبيهه  اأو  التقارير  بهذه  متعلقة  بيانات  اأو  معلومات  اأي  عن  اأو  املركز 

حتقيق فـي هذا اخل�سو�ض.
5 - أل يطلب من املحاميــــن األإبــــأل عن املعامــــألت امل�سبوهـــة مبوجـــــب املادة )4٧ 
من القانون اإذا كانوا قد ح�سلوا على تلك املعلومات فـي معر�ض قيامهم بتقييم 
الو�سع القانوين للعميل اأو الدفاع عنه اأو متثيله اأمام الق�ساء اأو اإجراءات التحكيم 
اأو الو�ساطة اأو تقدمي الراأي القانوين فـي م�ساألة متعلقة باإجراءات ق�سائية مبا 
اتخاذ مثل هذه األإجراءات �سواء  اأو تفادي  ب�ساأن بدء  ا�ست�سارة  فــــي ذلك تقديــم 
اأكانت املعلومات قد مت احل�سول عليها قبل اأم خألل األإجراءات الق�سائية اأم بعد 

انتهائها.
6 - على املحامني تقدمي اأي معلومات ذات �سلة اأو ن�سخ عن امل�ستندات اأو امللفات كيفما 
اأو األدعاء العام وذلك �سمن  كانت خمزنة ا�ستجابة ألأي طلبات ترد من املركز 
األإطار الزمني الذي يحدده اأو يتفق عليه املركز اأو األدعاء العام ح�سبما تقت�سيه 

احلالة.
٧ - فـي احلاألت التي يتولد فـيها لدى املحامي ا�ستباه بجرمية غ�سل األأموال اأو متويل 
اأن  الواجبة  العناية  تدابري  تنفـيذ  �ساأن  من  اأن  معقول  اعتقاد  لديه  وكان  األإرهاب 
توؤدي اإىل تنبيه العميل فـيجب عليه رفع تقرير اإىل املركز بذلك وعدم متابعة اتخاذ 
تدابري العنايـــة الواجبـــة وأل تعـــد احلـــاألت التي ي�سعى فـيها املحامون بهدف ثني 
العميل عن القيام بالن�ساط غري امل�سروع تنبيها للعميل وفقا للمادة )49 من القانون.
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( 10 ) IOÉ``ŸG
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  قرار  باأحكام  األلتزام  وال�سركات  واملكاتب  املحامني  على  يجب 

ال�سادرة  املتحدة  لألأمم  التابع  األأمن  جمل�ض  "قرارات  تنفـيذ  اإجراءات  ب�ساأن  األإرهاب 

مبوجب الف�سل ال�سابع من ميثاق األأمم املتحدة حول منع وقمع األإرهاب ومتويله ومنع 

وقمع وتعطيل انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويله".

( 11 ) IOÉ``ŸG
األ�سرت�ساد  الواجبة  العناية  ببذل  يتعلق  فـيما  وال�سركات  واملكاتب  املحامني  على  يجب 

باملوؤ�ســـرات التـــي تعتــــرب فـيها خماطر غ�سل األأموال ومتويل األإرهـــاب مرتفعــة والـــواردة 

فـي امللحق رقم )1 املرفق بهذه الألئحة كما يجب عليهم زيادة درجة وطبيعة املراقبة 

امل�ستمرة للحاألت ذات املخاطر املرتفعة على النحو املحدد فـي امللحق رقم )2 املرفق بهذه الألئحة.

( 12 ) IOÉ``ŸG
حتدد الوزارة بالتن�سيق مع املركز ا�سرتاطات تطبيق تدابري العناية الواجبة املخففة وفقا 

لألآتي

اأ - فـي حاألت األ�ستباه بوجود غ�سل األأموال اأو متويل األإرهاب اأو وجود احتمال حمدد 

مرتفع املخاطر فاإنه أل يجوز اعتماد تدابري العناية الواجبة املخففة.

ب - حتدد حاألت املخاطر املنخف�سة فـي األآتي

- املوؤ�س�سات املالية واألأعمال واملهن غري املالية اخلا�سعة ملتطلبات مكافحة غ�سل 

األأموال ومتويل األإرهاب مبا يتفق وتو�سيات الفاتف وتطبق تلك املتطلبات 

بفعالية وتخ�سع للرقابة واألإ�سراف للتحقق من التزامها بتلك التو�سيات.

- ال�سركات املدرجة فـي البور�سة واخلا�سعة ملتطلبات األإف�ساح �سواء كان ذلك 

مبوجب القانون اأو قواعد البور�سة اأو غريها من الت�سريعات التي تفر�ض 

متطلبات ل�سمان األإف�ساح املألئم عن امل�ستفـيد احلقيقي.

- الوحدات واملوؤ�س�سات العامة.
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( 13 ) IOÉ``ŸG
يحظر على املكاتب وال�سركات األ�ستعانة بطرف ثال ألأغرا�ض بذل العناية الواجبة جتاه 

العميل وي�ستثنى من هذا احلظر األ�ستعانة بطرف ثال �سريطة ا�ستيفاء األآتي

وهذه  القانون  فـي  عليها  املن�سو�ض  األلتزامات  الثال  الطرف  تطبيق  من  التحقق   - اأ 

واألحتفا  الرقابة  ومتطلبات  العمألء  الواجبة جتاه  العناية  كمتطلبات  الألئحة 

التي  الدولة  فـي  املخاطر  م�ستوى  حول  املتوفرة  املعلومات  مراعاة  مع  بال�سجألت 

ينتمي اإليها.

التزامه  ومدى  واألإ�سراف  والرقابة  للتنظيم  الثال  الطرف  خ�سوع  من  التحقق   - ب 

بت�سريعات مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب فـي الدولة التي ينتمي اإليها ومن 

اأن لديه �سيا�سة مطبقة و�سوابط كافـية فـي هذا املجال واتخاذ ما يلزم من اإجراءات 

للتحقق فـيما اإذا مت اتخاذ اأي اإجراء بحقه بهذا اخل�سو�ض مع توفـري الوثائق املثبتة 

لذلك.

ج - �سمان توفـري ن�سخ من بيانات التعرف على هوية العميل وغريها من امل�ستندات ذات 

العألقة مبتطلبات العناية الواجبة جتاه العمألء من قبل الطرف الثال حال طلبها 

منه دون تاأخري.

( 14 ) IOÉ``ŸG
يتوىل الق�سم اخت�سا�ساته املحددة قانونا وعلى األأخ�ض األآتي

1 - الرقابة والتفتي�ض واملتابعة على اأنظمة واأطر األلتزام وملفات العمألء الفردية 

واحل�سابات املالية للمحامني واملكاتب وال�سركات والعاملني فـيهما.

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

وال�سركات والتدقيق عليها وله اأن يطلب ما يراه �سروريا من اأوراق وم�ستندات 

ومعلومات و�سجألت للتحقق من �سحة تلك التقارير.

3 - املوافقـــة علـــى تعيـــني اأي �سخـــ�ض كم�ســـوؤول التـــزام ورف�ض املوافقة على التعيني 

متى توافرت لديه �سبهات متعلقة به كما يحق له �سطب ا�سم اأي م�سوؤول التزام 

باأي  األلتزام  م�سوؤول  اإخألل  حال  فـي  اآخر  �سخ�ض  تعيني  وطلب  �سجألته  من 

مــن التزاماته املن�سو�ض عليها فـي القانون اأو هذه الألئحة وذلك دون األإخألل 

بوجوب اإحالته للجهات املخت�سة حال وجود �سبهة جنائية بحقه.
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( 15 ) IOÉ``ŸG
للمدير العام تكليف اأي من موظفـي املديرية للقيام بزيارات ميدانية للمكاتب وال�سركات 

والقرارات  الألئحة  وهذه  القانون  اأحكام  بتنفـيذ  التزامهم  مدى  من  والتحقق  للتدقيق 

ال�سادرة تنفـيذا لهما.

( 16 ) IOÉ``ŸG
القرارات  اأو  الألئحــة  ال�سركات ألأحكام هذه  اأو  املكاتب  اأو  املحامني  اأي مــن  عند خمالفة 

ال�سادرة تنفـيذا لها يعـــد الق�ســـم حم�سرا باملخالفات املرتكبة يرفع عن طريق املديرية 

للجنة قبول املحامني املن�سو�ض عليها فـي قانون املحاماة امل�سار اإليه ألتخاذ واحد اأو اأك 

املديرية  القانون وتتوىل  املادة )52 من  فـي  املن�سو�ض عليها  اأو اجلزاءات  التدابري  من 

اإبأل املركز بالتدابري واجلزاءات املتخذة ويجوز لها ن�سرها بو�سائل الن�سر املختلفة.
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( 1 ) º``bQ '``ë"ŸG
 ÜÉgQE’G #jƒ“h $GƒeC’G #°ù¨d á©ØJôŸG ôWÉîŸG äGô°TDƒe

ا�ستنادا اإىل البند )ب من املادة )34 من القانون تلتزم املكاتب وال�سركات بتطبيق تدابري 

العناية الواجبة عند تقدير اأن خماطر غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب مرتفعة وتت�سمن 

موؤ�سرات املخاطر املرتفعة على �سبيل املثال أل احل�سر األآتي

اأ - عوامل اخلطر املرتبطة بالعمألء

- اأن تتم عألقة العمل فـي ظروف غري عادية.

- العمألء غري املقيمني.

التي تكون عبارة عن �سركات  القانونية  اأو الرتتيـــبات  ال�سخ�سيـــات األعتباريـــة   -

لألحتفا باألأ�سول ال�سخ�سية.

- ال�سركات التي يكون فـيها حاملو اأ�سهم ا�سمني اأو حلاملها.

- األأعمال اأو األأن�سطة التي تتطلب ا�ستخداما كثيفا لألأموال النقدية اأو التي تعترب 

عر�سة لغ�سل األأموال ومتويل األإرهاب اأك من غريها. 

اأو معقد للغاية مقارنة  اأن هيكل ملكيتها غري اعتيادي  التـــي يظــهر  ال�سركــــات   -

بطبيعة اأعمالها.

- عألقات العمل واملعامألت التي أل تتم وجها لوجه.

- عألقات العمل تتم فـي اأو مع البلدان املحددة فـي الفقرة )ب من هذا امللحق.

- األأ�سخا�ض املعر�سون للمخاطر بحكم من�سبهم.

م�سدر  يكون  الذين  العمألء  اأو  الكبرية  ال�سافـية  األأر�سدة  اأ�سحاب  العمألء   -

دخلهم اأو اأ�سولهم غري وا�سحة.    

ب - عـــوامل اخلطــــر اجلغرافـيــة اأو املرتبطة بالبلدان مع مراعاة البندين )ب و)د 

من املادة )41 من القانون

- البلدان التي يتم ت�سنيفها من قبل م�سادر موثوقة مثل تقارير التقييم املتبادل 

اأو تقارير املتابعة املن�سورة على اأنها أل متتلك نظما كافـية ومألئمة ملكافحة غ�سل 

األأموال ومتويل األإرهاب.
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- البلدان التي ت�سنفها اللجنة على اأنها مرتفعة املخاطر.

اثلة �سادرة عن األأمم املتحدة. - البلدان اخلا�سعة للعقوبات اأو احلظر اأو تدابري 

- البلدان التي ت�سنفها م�سادر موثوقة على اأنها تت�سف مب�ستويات عالية من الف�ساد 

اأو األأن�سطة اجلرمية األأخرى.

- البلدان اأو املناطق اجلغرافـية التي ت�سنفها م�سادر موثوقة على قيامها بتوفـري 

اإرهابية  اأو التي تعمل فـيها منظمات  اأو الدعـــم لألأن�ســـطة األإرهابيــة  التمويــــل 

مدرجة. 

ج - عوامل اخلطر املرتبطة باملنتجات اأو اخلدمات اأو املعامألت اأو قنوات الت�سليم

- اخلدمات التي قد ت�سمح باإخفاء هوية امل�ستفـيد احلقيقي عن ال�سلطات املخت�سة.

- اخلدمات املطلوبة من العميل والتي أل يتمتع املحامي بالدراية الكافـية للقيام 

بها.

فـي غ�سون فرتة  األأطراف  املرتفعة بني  القيمة  ذات  األأ�سول  اأو  ال�سلع  - حتويل 

ق�سرية جدا من دون �سبب وا�سح.

امل�ساركني  اأو  العميل  ال�سرية جلهة هوية  املزيد من  توفر عمدا  التي  - اخلدمات 

األآخرين.

ب�سرية  تت�سم  التي  الدفع  و�سائل  من  غريها  اأو  األفرتا�سية  األأ�سول  ا�ستخدام   -

وات من دون �سبب م�سروع وا�سح. الهوية ونقل ال

- حيازة ال�سركات التي هي فـي حالة ت�سفـية من دون �سبب م�سروع وا�سح.

�سبب  دون  من  قرابة  �سلة  جتمعهم  الذين  األأ�سخا�ض  ت�سمل  التي  املعامألت   -

م�سروع وا�سح.

- منح توكيل اأو �سألحية متثيل فـي ظروف غري اعتيادية ومن دون �سبب وا�سح 

اأو منطقي.

- ا�ستخدام غري مف�سر اأو مربر حل�سابات العمألء املجمعة اأو احلف األآمن ألأموال 

اأو اأ�سول العميل. 

- الدفعات الواردة من اأطراف ثالثة غري معروفة اأو غري مرتبطة بالعميل.
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ا�ستنادا اإىل البند)اأ من املادة )36 من القانون يجب على املكاتب وال�سركات زيادة درجة 

وطبيعة املراقبة امل�ستمرة للحاألت ذات املخاطر املرتفعة وت�سمل تدابري العناية الواجبة 

على �سبيل املثال أل احل�سر األآتي

وامل�ستفـيد  احلقيقي  وامل�ستفـيد  العميل  عن  اإ�سافـية  معلومات  على  احل�سول   -

واملعاملة.

اإن�ســـاء ملـــف �سامــل ملخاطــر العمألء واملعامألت وحفظه ويرتكز ملف العميل   -

املق�سودة لعألقة  وامل�ستفـيد احلقيقي والطبيعة  بالعميل  الكافـية  املعرفة  على 

العمل مع املكتب اأو ال�سركة وعلى م�سدر اأموال اأو ثروة العميل.

- حتدي املعلومات املتعلقة بالعمألء وامل�ستفـيدين احلقيقيني ب�سكل دوري بوترية 

اأ�سرع.

- احل�سول على معلومات عن الغر�ض من املعامألت املطلوبة اأو املنفذة.

األإجراءات  وتوقيت  عدد  زيادة  العمل من خألل  لعألقة  معززة  مراقبة  اإجراء   -

اط األأن�سطة التي حتتاج اإىل مزيد من التدقيق والرقابة  اأ املطبقة واختيار 

والتفتي�ض.

- طلب اإجراء الدفعة األأوىل من خألل ح�ساب با�سم العميل لدى موؤ�س�سة مالية 

اثلة للعناية الواجبة. تخ�سع ملعايري 

- اعتماد التدابري األأخرى التي حتددها الوزارة.
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