مر�ســــوم �سلطانـــي
رقــم 2016/30
ب�إ�صــدار قانـــون مكافحـــة غ�ســل الأمـــوال ومتويــل الإرهـــاب
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلزاء العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/7
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وعلى قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/92
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
وعلى قانون ت�سليم املجرمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/4
وعلى قانون اجلمعيات الأهلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/14
وعلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
وعلى قانون مكافحة الإرهاب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/8
وعلـ ــى قانـ ــون مكافح ـ ــة غ�سل الأمـ ــوال ومتوي ــل الإرهــاب ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رق ــم ، 2010/79
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/64باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/27بالت�صديق على االتفاقية العربية ملكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ،

وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحك ــام قانــون مكافح ــة غ�س ــل الأم ــوال ومتوي ــل الإره ــاب املرف ــق .
املـادة الثانيــــة
ين�شــر هــذا املر�س ــوم فـي اجلري ــدة الر�سميــة .
�صـدر فـي  26 :مـن �شعبـــــــــــان �سنـــة 1437هـ
املـوافــــق  2 :مـن يـونيــــــــــــو �سنـــة 2016م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قانــون مكافحــة غ�سـل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب
الف�صــــل الأول
تعريفـــات و�أحكــــام عامــــة
املـادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
اللجنــــة :
اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
الرئيـــ�س :
رئي�س اللجنـ ــة .
املـركــــز :
املركز الوطني للمعلومات املالية .
اجلهـة الرقابــيـة :
وزارة الع ــدل  ،وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة  ،وزارة الإ�سكان  ،وزارة التنمية االجتماعية ،
البن ــك املرك ــزي العمان ــي  ،الهيئة العام ــة ل�س ــوق امل ــال  ،بح�سب الأحوال  ،و�أي جهة �أخرى
حتدد بقرار من اللجنة .
اجلهـــة املخت�صة :
اجلهات الق�ضائية والأمنية واملركز وغريها من اجلهات املعنية مبكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب فـي ال�سلطنة .
الأمــــــوال :
	�أي نوع من الأ�صول �أو املمتلكات ب�صرف النظر عن قيمتها �أو طبيعتها �أو طريقة حيازتها ،
�أيا كان �شكلها �إلكرتونية �أو رقمية  ،و�سواء �أكانت موجودة فـي �سلطنة عمان �أم خارجها ،
وكل ما يت�أتى منها من �أرباح �أو فوائد م�ستحقة �أو موزعة ب�شكل كلي �أو جزئي  ،وت�شمل
العملة الوطنية والعملة الأجنبية  ،والأوراق املالية  ،والتجارية � ،أو العقار �أو املنقول املادي

�أو املعن ــوي  ،وجميـ ــع احلقــوق �أو امل�صال ـ ــح املتعلقة به ــا  ،وال�صك ــوك واملح ــررات املثبت ــة
لكـ ــل ما تق ــدم  ،كما ت�شمل االئتمانـ ــات امل�صرفـية والودائع واحلواالت الربيدية واحلواالت
امل�صرفـية وخطابات االئتمان � ،أو كل ما تعتربه اللجنة ماال لأغرا�ض هذا القانون .
جرمية غ�ســـل الأمــــــوال :
كل فعل من الأفعال املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )6من هذا القانون .
ال�شخــــ�ص :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري .
الفعـــل الإرهــابي :
كل ارتك ــاب �أو �ش ــروع �أو ا�شت ــراك �أو تنظيــم �أو تخطيط �أو م�ساهمة فـي ارتكاب �أحد الأفعــال
الآتيـ ـ ــة � ،أو توجيـ ـ ـ ــه الآخريــن �إىل ارتكابه ــا �سـ ـ ــواء وقع من قب ــل �شخـ ــ�ص � ،أو جمموعـ ــة
من الأ�شخا�ص تعمل لغر�ض م�شرتك :
�أ  -كل فعل ي�شكل جرمية وفقا لالتفاقيات �أو املعاهدات ذات ال�صلة التي تكون
ال�سلطنة طرفا فـيها .
ب  -كل فعل يهدف �إىل الت�سبب فـي املوت �أو الإ�صابة اجل�سدية اجل�سيمة ل�شخ�ص
مدين �أو �أي �شخ�ص �آخر غري م�شرتك فـي �أعمـال عدائيـ ــة فـي حاالت ن�ش ـ ــوب نزاع
م�سلح  ،متى كان الغر�ض من هذا الفعل  ،بحكم طبيعته �أو فـي �سياقه  ،موجها
لرتويع ال�سكان �أو لإرغام حكومة �أو منظمة دولية على القيام بعمل �أو االمتناع
عن القيام به .
ج  -كل فعل يعد �إرهابيا مبوجب قانون مكافحة الإرهاب � ،أو �أي قانون �آخر .
ال�شخــ�ص الإرهـابــي :
ك ــل �شخــ�ص طبيعي �سواء �أكان فـي �سلطنة عمان �أم خارجهـ ــا يرتكب �أو ي�شرع � ،أو ي�شتـ ــرك
�أو ينظم �أو يخطط �أو ي�ساهم فـي ارتكاب فعل �إرهابي � ،أو يوجه الآخرين لذلك  ،ب�أي و�سيلة
مبا�شرة � ،أو غري مبا�شرة .
املنظمــة الإرهابـيــة :
جماعة من الأ�شخا�ص الإرهابيني  ،و�أي منظمة تعترب �إرهابية وفقا لأي قانون �آخر .

جرميـة متـويــل الإرهــاب :
كل فعل من الأفعال املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )8من هذا القانون .
ال�صنـــدوق اال�ستئمانـــي :
عالق ــة قانونيـ ــة مبوجبها ي�ضع املو�صي الأموال حتت �سيطـ ــرة الو�صي مل�صلحــة م�ستفـيــد
�أو لغــر�ض معــني  ،وت�شكل تلك الأ�صول �أمواال م�ستقلة عن �أم ــالك الو�صي  ،ويبقى احل ــق
فـي �أ�صول الو�صي با�سم املو�صي �أو با�سم �شخ�ص �آخر نيابة عن املو�صي .
الرتتيبـات القـانونيــة :
العالقة القانونية التي تن�ش�أ بني عدة �أطراف مبوجب اتفاق  ،ومنها ال�صناديق اال�ستئمانية ،
و�أي ترتيبات قانونية مماثلة .
الـمـ�ؤ�س�سـة املـــاليـــــة :
كل �شخ�ص يزاول عمال جتاريا فـي �أحد الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )3ل�صالح
العميل �أو بالنيابة عنه .
الأعمـال واملهـن غيـر املاليــة :
كل عمل من الأعمال املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )4من هذا القانون .
اجلمعيـــات والهيئـات غيــر الهادفــة للربـح :
ك ــل جماع ـ ــة ذات تنظي ـ ـ ــم تن�شـ ـ�أ وفقــا لقانـ ــون اجلمعيات الأهلي ــة  ،تق ــوم بجم ــع الأم ــوال
�أو �صرفه ـ ــا لأغـ ــرا�ض خريي ـ ــة �أو دينيــة �أو ثقافـيــة �أو اجتماعيــة �أو تعليمي ـ ــة �أو ت�ضامنيـ ـ ــة
�أو �أي غر�ض �آخر  ،وت�شمل الفروع الأجنبية للجمعيات واملنظمات والهيئات الدولية غري
الهادفة للربح .
اجلرميـة الأ�صليـة :
كــل فعـل ي�شكل جرمية وفقا للقانون فـي �سلطنة عمان  ،وكل فعل يرتكب خارج �سلطنة عمان
ويعد جرمية وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فـيها اجلرمية والقانون العماين .

عائــدات اجلرميـــة :
الأموال الناجتة �أو املتح�صل عليها من جرمية �أ�صلية  ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،
وي�شمـ ــل ذلك الأربـ ــاح واالمتي ــازات والفوائد االقت�صاديــة و�أي �أموال مماثلة  ،حمولة كليا
�أو جزئيا �إىل �أموال �أخرى .
الو�سـائـــــل :
الأدوات والو�سائط وغريها مما مت ا�ستخدامها �أو ق�صد ا�ستخدامها �أو يراد ا�ستخدامها
ب�أي �شكل كان فـي ارتكاب جرمية غ�سل الأموال �أو جرمية �أ�صلية مرتبطة بها �أو جرمية
متويل الإرهاب .
عـــالقـة العـمــــل :
	�أي عالقـ ــة جتاريـ ــة �أو ماليـ ــة م�ستم ـ ــرة تن�ش ـ ـ�أ بني امل�ؤ�س�س ــات املالي ــة �أو الأعمـ ــال �أو امله ـ ــن
غيــر املاليــة واجلمعيــات والهيئ ــات غي ــر الهادف ــة للربـ ــح  ،وبني عميله ــا تت�صـ ــل بالأن�شط ــة
�أو اخلدمات التي تقدمها له .
املعامـلـــــة :
ك ــل تعامل للم�ؤ�س�سات املالي ــة �أو الأعم ــال واملهـ ــن غري املالية من�صو�ص علي ــه فـي املـادة ()5
من هذا القانون .
العميـــــل :
كل �شخ�ص :
�أ  -ترتب �أو جترى له معاملة �أو يفتح له ح�ساب .
ب  -يوقع على معاملة �أو ح�ساب .
ج  -ي�سند �أو يحول �إليه ح�ساب �أو حقوق �أو التزامات فـي معاملة .
د  -يرخ�ص له ب�إجراء معاملة �أو ال�سيطرة على ح�ساب .
هـ  -ي�شرع فـي اتخاذ �أي من الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي البنود (�أ  -د) من هذا
التعريف .
و  -حتدده اجلهة الرقابية .

التجميـــد �أو احلجـــز :
حظر م�ؤقت على نقل الأموال �أو حتويلها �أو ا�ستبدالها �أو الت�صرف فـيها مبوجب �أمر
�صادر من �سلطة ق�ضائية خمت�صة  ،مع بقائها ملكا لل�شخ�ص �صاحب امل�صلحة فـيها وقت
احلظر .
امل�صــــادرة :
التجريد واحلرمان الدائم من الأموال العائدة من جرمية غ�سل الأموال �أو اجلرمية
الأ�صلية املرتبطة بها �أو جرمية متويل الإرهاب �أو الو�سائل  ،وذلك مبوجب حكم نهائي
�صادر من حمكمة خمت�صة .
املـ�ستـفـيد احلــقــيــقي :
ال�شخ�ص الطبيعي الذي ميتلك �أو ميار�س �سيطرة فعلية نهائية على العميل  ،ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شــرة  ،وي�شمل ال�شخ�ص الطبيعي الذي جترى املعاملة نيابــة عن ــه ،
وكـ ــذلك ال�شخ�ص الطبيعي الذي ميـ ــار�س �سيطرة فعلية نهائية على �شخ�صيـ ــة اعتباري ـ ــة
�أو ترتيب قانوين .
احل�ســاب :
ت�سهيل �أو ترتيب تقوم مبوجبه امل�ؤ�س�سة املالية بواحد �أو �أكرث من الأعمال الآتية :
�أ  -قبول ودائع الأموال .
ب �	-إتاحة عمليات �سحب الأموال �أو حتويلها .
ج  -دف ـ ــع �أدوات قابلـ ــة للت ـ ــداول �أو التحويـ ــل �أو �أوامـ ــر م�سحوب ــة علــى �شخــ�ص �آخــر ،
�أو حت�صيل �أدوات قابلة للتداول �أو التحويل �أو �أوامر دفع نيابة عن �شخ�ص �آخر .
د  -ت�أجري اخلزائن .
عالقــة املرا�سلـــــة :
عالقة بني م�ؤ�س�ستني ماليتني �إحداهما امل�ؤ�س�سة املرا�سلة  ،والأخرى امل�ؤ�س�سة امل�ستجيبة ،
تقوم فـيه الأوىل بدور الوكيل �أو الو�سيط للثانية  ،وهي تنفذ �أو جتري الدفعات �أو املعامالت
التالية لعمالء الثانية (طرف ثالث) :

�أ  -تنفـيذ ال�سداد مل�صلحة طرف ثالث .
ب  -التمويل التجاري والت�سويات النقدية اخلا�صة بها .
ج � -إدارة ال�سيولة واالقرتا�ض لأجل ق�صري �أو احلاجات اال�ستثمارية بعملة معينة .
ح�سـاب ال�سـداد مل�صلحــة طــرف ثالــث :
ح�ساب املرا�سلة امل�ستخدم مبا�شرة من جانب طرف ثالث لإجراء معامالت ل�صاحله .
التحـويل الإلكرتونـــي :
�أي معاملة جتريها م�ؤ�س�سة مالية من تلقاء نف�سها �أو بوا�سطة م�ؤ�س�سة و�سيطة بو�سيلة
�إلكرتونية بهدف �إتاحة الأموال ل�شخ�ص م�ستفـيد فـي م�ؤ�س�سة مالية �أخرى � ،سواء كان
املن�شئ وامل�ستفـيد �شخ�صا واحدا �أو �شخ�صني خمتلفـني .
الآمـــر بالــتحـويـل :
ال�شخ�ص الذي ي�صدر �أمرا مل�ؤ�س�سة مالية ب�إجراء حتويل �إلكرتوين � ،سواء �أكان لديه ح�ساب
بها �أم ال .
امل�صـــرف ال�صـــوري :
كل م�صرف لي�س له وجود مادي فـي البلد �أو الإقليم الذي ت�أ�س�س فـيه  ،وح�صل على
ترخي�ص منه  ،وال ينت�سب �إىل جمموعة مالية خا�ضعة لتنظيم ورقابة موحدة وفعالة .
الأدوات املاليــة القابلــة للتــداول حلاملهــا :
الأدوات النقدية فـي �شكل م�ستند كال�شيكات ال�سياحية والأدوات القابلة للتداول مبا فـي
ذلك ال�شيكات وال�سندات الإذنية و�أوامر الدفع التي يتم �إ�صدارها حلاملها �أو املظهرة له
دون قيد � ،أو ال�صادرة ملدفوع له �صوري �أو فـي �شكل �آخر  ،ينتقل معه حق االنتفاع مبجرد
الت�سليم  ،وكذلك الأدوات غري املكتملة مبا فـي ذلك ال�شيكات وال�سندات الإذنية و�أوامر
الدفع املوقعة التي يكون ا�سم املدفوع له حمذوفا منها �أو غري مذكور فـيها .
العملية املـ�سـتتــرة :
طريقة للتحري يقوم مبوجبها �أحد رجال �أجهزة �إنفاذ القانون بانتحال هوية غري هويتهم
احلقيقية �أو ب�أداء دور م�سترت �أو زائف للح�صول على دليل �أو معلومات تتعلق بالن�شاط
الإجرامي .

الت�سليم الــمــراقب :
	�أ�سل ــوب ت�سمح مبوجبـ ــه اجلهة املخت�صة وحتت رقابتهــا بدخول الأم ـ ــوال غيـ ــر امل�شروعـ ــة
�أو امل�شبوهة �أو عائدات اجلرمية �إىل �أرا�ضي ال�سلطنة �أو املرور فـيها �أو عبورها �أو الـخروج
منها  ،بهدف التحري عن جرمية وحتديد هوية مرتكبيها .
املجـمـوعـة املاليــة :
جمموعـة تت�ألـف من �شركــة رئي�سي ــة � ،أو �أي �شخـ ــ�ص اعتبـ ــاري �آخ ـ ــر  ،ميـ ــار�س ال�سيطـ ــرة
عل ــى باقــي املجموعـ ــة  ،ويقوم بتن�سيق الوظائف فـيها لتطبي ــق الإ�ش ــراف علــى املجموعـ ــة
وفروعها مبوجب املبادئ الرئي�سية للرقابة املالية �أو ال�شركات التابعة واخلا�ضعة ل�سيا�سات
و�إجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على م�ستوى املجموعة .
املـادة ( ) 2
لأغــرا�ض هذا القانــون  ،ال تع ــد جرائـ ــم غ�سـ ــل الأموال ومتويـ ــل الإرهاب جرائم �سيا�سي ــة
�أو جرائم مرتبطة بجرمية �سيا�سية �أو جرائم ذات دوافع �سيا�سية .
املـادة ( ) 3
تخ�ضع امل�ؤ�س�سات املالية لأحكام هذا القانون عند قيامها ب�أحد الأن�شطة الآتية :
�أ  -ت�سلــم الودائــع وغريه ــا من الأم ــوال القابل ــة للدفـ ــع من العامة  ،وي�شم ــل كــذلك
اخلدمات امل�صرفـية اخلا�صة والإقرا�ض  ،واملعامالت املالية مبا فـي ذلك التعامل
فـي الأوراق املالي ــة والتمويـ ــل والت�أجي ــر التمويل ــي وخدم ــات حتويـ ــل الأم ـ ـ ــوال
�أو القيم ــة  ،وبي ـ ــع و�ش ــراء وا�ستبـ ــدال العمـ ــالت  ،و�إ�صـ ــدار و�إدارة و�سائ ـ ــل الدف ـ ــع
�أو ال�ضمانات �أو االلتزامات .
ب  -االجتار �أو اال�ستثمار �أو ت�شغيل �أو �إدارة الأموال � ،أو عقود اخليارات والعقود املالية
امل�ستقبلية � ،أو عمليات �أ�سعار ال�صرف و�أ�سعار الفائدة  ،وامل�شتقات املالية الأخرى
�أو الأدوات املالية القابلة للتداول .
ج  -امل�شاركة فـي �إ�صدار الأوراق املالية وتقدمي اخلدمات املالية املتعلقة بهذه الإ�صدارات .
د �	-إدارة ال�صناديق واملحافظ ب�أنواعها .

هـ  -حفظ الأموال .
و �	-أعمال الت�أمني  ،وي�شمل ذلك �شركات الت�أمني  ،و�سما�سرة ووكالء الت�أمني .
ز �	-أي ن�شاط �أو عملية �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من اللجنة .
املـادة ( ) 4
تعد من الأعمال واملهن غري املالية وفقا لأحكام هذا القانون ما ي�أتي :
�أ  -الو�سطاء والوكالء العقاريون .
ب  -جتار املعادن الثمينة والأحجار الكرمية عند قيامهم ب�أي معاملة نقدية ت�ساوي
قيمته ــا �أو تزيــد على احلـد ال ــذي تق ــرره اجله ــة الرقابيـ ــة � ،س ــواء متت املعاملـ ــة
على مرحلة واحدة �أو على عدة مراحل مرتابطة .
ج  -املحامون والكتاب بالعـ ــدل واملحا�سبون واملراجع ــون  ،عند �إعداده ــم �أو تنفـيذه ــم
معاملة ل�صالح عمالئهم �أو نيابة عنهم تتعلق ب�أي من الأن�شطة الآتية :
1 -1بيع و�شراء العقارات .
�2 -2إدارة الأموال .
�3 -3إدارة احل�سابات امل�صرفـية �أو ح�سابات االدخار �أو ح�سابات الأوراق املالية .
4 -4تنظيم امل�ساهمات اخلا�صة ب�إن�شاء �شركات �أو ت�شغيلها �أو �إدارتها .
�5 -5إن�شاء �أو ت�شغيل �أو �إدارة �أ�شخا�ص اعتبارية �أو ترتيبات قانونية  ،وبيع و�شراء
كيانات جتارية .
د  -مقدمو اخلدمات لل�شركات وال�صناديق اال�ستئمانية عند �إعدادهم �أو تنفـيذهم
معاملة ل�صالح عمالئهم �أو نيابة عنهم تتعلق ب�أي من الأن�شطة الآتية :
1 -1القيام مبهام وكيل ت�أ�سي�س للأ�شخا�ص االعتبارية .
2 -2القيام مبهام مدير �أو �أمني �سر ل�شركة � ،أو �شريك فـي �شركة �أ�شخا�ص � ،أو دور
مماثل فـي �شخ�صية اعتبارية �أخرى � ،أو رتب للغري القيام مبا �سبق .
3 -3توفـي ــر مكتب م�سج ــل �أو عنـ ــوان عمـ ــل �أو مقر �إقام ــة �أو عن ـ ــوان مرا�سـ ـ ــالت
�أو عنوان �إداري ل�شخ�صية اعتبارية �أو ترتيب قانوين .

4 -4القيام مبهام و�صي ل�صندوق ا�ستئماين � ،أو ت�أدية الوظائف املماثلة ل�صالح
�أحد الرتتيبات القانونية � ،أو رتب للغري القيام ب�أي مما �سبق .
5 -5القيام مبهام حامل �أ�سهم ا�سمي ل�صالح �شخ�ص �آخر � ،أو رتب للغري القيام
بذلك .
هـ � -أي ن�شاط �أو عملية �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من اللجنة .
املـادة ( ) 5
تعد معاملة وفقا لأحكام هذا القانون  ،كل �شـ ــراء �أو بي ـ ـ ــع �أو ق ـ ـ ــر�ض �أو تعهد �أو �أي نوع
من �أنواع االئتمان ومتديده �أو رهن �أو هبة �أو حتويل �أو نقل �أو ت�سليم  ،وي�شمل  -على
�سبيل املثال  -فتح ح�ساب �أو �إيداعا �أو �سحبا �أو حتويال �أو ا�ستبـ ـ ــداال للأموال ب�أي عملة
�سواء نقدا �أو ب�شيكات � ،أو ب�أمر دفع �أو ب�أي �صك �آخر � ،أو بو�سائل �إلكرتونية � ،أو �أي و�سائل
غري مادية �أخرى  ،ا�ستخدام �صناديق الإيداع �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال الإيداع الآمن ،
�أو الدخول فـي عالقة ا�ستئمانية � ،أو �إجراء �أي مدفوعات ت�ؤدى �أو تقب�ض للوفاء  ،كليا
�أو جزئيا  ،ب�أي التزام تعاقدي �أو غريه من االلتزامات القانونية � ،أو �إن�شاء �أو ا�ستحداث
�شخ�صية اعتبارية �أو ترتيب قانوين  ،وكل ت�صرف �آخر فـي الأموال � ،أو �أي معاملة �أخرى
حتددها اجلهة الرقابية .
الف�صــل الثانـــي
جرميــة غ�ســـل الأمـــوال ومتويـــل الإرهـــاب
املـادة ( ) 6
يعد مرتكبا جلرمية غ�سل الأموال كل �شخ ــ�ص � ،سواء �أكان هو مرتكب ــا للجرمي ــة الأ�صلي ــة
�أم �شخ�ص �آخر  ،يقوم عم ــدا ب�أحد الأفعــال الآتيـ ــة  ،مع �أنــه يعلم � ،أو كـ ـ ــان عليـ ــه �أن يعلـ ــم
�أو ي�شتبه ب�أن الأموال عائدات جرمية :
�أ  -ا�ستبدال �أو حتويل الأموال بق�صد متويه �أو �إخفاء طبيعة وم�صدر تلك العائدات
غيـ ــر امل�شروعـ ــة � ،أو م�ساعـ ــدة �شخـ�ص قام بارتك ــاب اجلرمية الأ�صليــة للإفــالت
من العقوبة .

ب  -متويه �أو �إخفاء الطبيعة احلقيقية للأموال �أو م�صدرها �أو مكانها �أو كيفـية
الت�صرف فـيها �أو حركتها �أو ملكيتها �أو احلقوق املتعلقة بها .
ج  -متلك الأموال �أو حيازتها �أو ا�ستخدامها عند ت�سلمها .
املـادة ( ) 7
تعـ ــد جرمي ــة غ�سـ ــل الأموال جرمية م�ستقلة عـ ــن اجلرمية الأ�صليـ ــة  ،وال مين ــع احلك ـ ــم
على املتهم فـي اجلرمية الأ�صلية من احلكم عليه عن جرمية غ�سل الأموال التي نتجت عنها .
وال ت�شرتط الإدانة فـي اجلرمية الأ�صلية لإثبات �أن الأموال هي عائدات اجلرمية .
املـادة ( ) 8
يع ــد مرتكب ــا جلرمية متويل الإرهاب كل �شخ�ص يقوم ب�إرادته وب ـ�أي و�سيلة كانـت بتقديــم
�أو جمع الأموال  ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  ،مع علمه ب�أنها �ست�ستخدم كليا �أو جزئيا
الرتكاب فعل �إرهابي �أو من قبل �شخ�ص �إرهابي �أو منظمة �إرهابية .
وي�شمل ذلك متويل �سفر �أفراد �إىل دولة غري التي يقيمون فـيها �أو يحملون جن�سيتها
بغر�ض ارتكاب �أفعال �إرهابية �أو التخطيط �أو التح�ضري لها �أو امل�شاركة فـيها �أو ت�سهيلها ،
�أو توفـري التمويل الالزم للتدريب على �أفعال الإرهاب �أو تلقي ذلك التدريب .
املـادة ( ) 9
تعد جرمية متويل الإرهاب تامة �سواء وقع الفعل الإرهابي �أم مل يقع � ،أيـا كان البلـد الذي
ارتكـ ــب فـيه الفعل الإرهابــي �أو ال�شــروع فـيـ ــه  ،و�س ــواء ا�ستخدمـت الأمـوال الرتكاب الفــعل
من عدمه .
املـادة ( ) 10
يعد فاعال �أ�صليا كل �شخ�ص �شرع �أو ا�شرتك باالتفاق �أو التحري�ض �أو امل�ساعدة على ارتكاب
جرمية غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب  ،ويكون ال�شخ�ص االعتباري م�س�ؤوال عن تلك
اجلرمية �إذا ارتكبت با�سمه �أو حل�سابه .

الف�صــل الثالــــث
اللجنــة الوطنيـة ملكافحــة غ�سـل الأمـوال ومتويــل الإرهــاب
املـادة ( ) 11
تن�ش�أ اللجنة برئا�سة الرئي�س التنفـيذي للبنك املركزي العماين  ،وع�ضوية اجلهات املخت�صة
التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء .
وللجنة فـي �سبيل ممار�سة اخت�صا�صاتها اال�ستعانة مبن تراه منا�سبـا من ذوي اخلربة .
املـادة ( ) 12
تنتخب اللجنة فـي �أول اجتماع لها باالقرتاع ال�سري من بني �أع�ضائها نائبا للرئي�س ،
يحـ ــل حملـ ــه فـي حال ــة غياب ــه � ،أو وجود مانــع يحــول دون ممار�ست ــه اخت�صا�صاتــه  ،وذلك
ملـ ــدة (� )2سنتني قابلة للتجديد .
املـادة ( ) 13
تخت ــ�ص اللجنـ ــة بالآتـ ــي :
�أ  -و�ضع وتطوير ا�سرتاتيجية وطنية حلظر ومكافحة جرمية غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ومتويل �أن�شطة �أ�سلحة الدمـ ــار ال�شامل بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ،
ومتابعة تنفـيذها .
ب  -حتديد وتقييم ملخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على امل�ستوى الوطني .
ج  -طلب الإح�صائيات وغريها من املعلومات من اجلهات املخت�صة وجمعها وحتليلها
لتقييم فاعلية نظام مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
د � -ضمان وجود �آليات فعالة للتعاون والتن�سيق بني اجلهات املخت�صة فـيما يتعلق
بو�ضع وتطوير وتنفـيذ �سيا�سات و�أن�شطة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
ومتويل �أن�شطة �أ�سلحة الدمار ال�شامل  ،ومتابعة تنفـيذها .
هـ  -درا�سـة املعاهدات واالتفاقي ــات الدوليـة اخلا�صة مبكافحة غ�ســل الأموال ومتويل
الإرهاب ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل جمل�س الوزراء .

و  -متابعة التطــورات العاملي ــة والإقليمية فـي جمال مكافحة غ�ســل الأمــوال ومتوي ــل
الإرهاب وتقدمي التو�صيات ب�ش�أن تطوير ال�سيا�سات العامة والقواعد اال�سرت�شادية
فـي �ش�أن جرميتي غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  ،واقرتاح التعديالت املنا�سبة
فـي هذا القانون .
ز  -و�ضع برامج ت�أهيل وتدريب الكــوادر العاملــة فـي جمال مكافحة جرميت ــي غ�س ــل
الأموال ومتويل الإرهاب .
ح  -تن�سيــق �إجــراءات تقيي ــم خماطر غ�سل الأم ــوال ومتوي ــل الإره ــاب لــدى اجله ــات
املخت�صة .
ط  -تعزيـز الوعــي لــدى امل�ؤ�س�ســات املالي ــة والأعمال وامله ــن غيـ ــر املاليـ ــة واجلمعي ـ ــات
والهيئات غري الهادفة للربح حول خماطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
ي  -التن�سيق مع اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب ب�ش�أن تنفـيذ قرارات جمل�س الأمن
الدويل املتعلقة بالقوائم املوحدة اخلا�صة بتجميد �أموال الأ�شخا�ص والكيانات
املحددين بها .
ك  -حتديد الدول التي تعتربها عالية املخاطر فـي جمال غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب  ،والتدابري الواجب اتخاذها جتاهها  ،وتوجيه اجلهات الرقابية بالتحقق
من التزام امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري
الهادفة للربح اخلا�ضعة لإ�شرافها بتطبيق هذه التدابري .
ل �	-إعداد م�شروع نظام عمل املركز واقرتاح تعديله .
م �	-إ�ضافة �أي �أن�شطة �أو �أعمال �أخرى للم�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية
واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح .
ن  -حتديــد �ضوابط وحاالت و�شروط ومقدار املكاف�آت املالية التي ت�صرف للعاملني
فـي جمال مكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  ،وكل من يقوم بالإبالغ
عنها .
�س  -اعتماد الهيكل التنظيمي للجنة ونظام عملها .
ع  -اعتماد موازنـ ـ ــة اللجنة  ،ويتم توفـريه ــا من وزارة املالية .
ف  -رفع تقرير �سنوي �إىل جمل�س الوزراء ب�أن�شطة اللجنة .

املـادة ( ) 14
تن�ش�أ جلنــة فني ــة ي�صدر بت�سمية رئي�سها و�أع�ضائها وحتديد اخت�صا�صاتها ونظام عملها
قرار من الرئي�س  ،بعد موافقة اللجنة .
املـادة ( ) 15
تكون للجنة �أمانة �سر تتبع الرئي�س  ،وي�صدر بتحديد اخت�صا�صاتها و�أمني �سرها قرار
من الرئي�س  ،بعد موافقة اللجنة  ،وتطبق عليها اللوائح املالية و�ش�ؤون املوظفـني بالبنك
املركزي العماين .
الف�صــل الرابـــع
املركــز الوطنـــي للمعلومـــات املاليـــة
املـادة ( ) 16
ين�ش ـ�أ مركــز ي�سمــى "املرك ــز الوطنـ ــي للمعلومات املالي ــة" يتمتع بال�شخ�صيـ ــة االعتباريــة
واال�ستقالل املايل والإداري  ،يتبع املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ،وي�صدر بنظام عمل
املرك ــز قــرار من ــه بعد موافقـة جملـ ــ�س الـ ــوزراء  ،على �أن ي�ستمر العم ــل بالأنظمـ ــة القائمة
�إىل حني �إ�صدار نظام عمل املركز .
املـادة ( ) 17
يكون للمركز رئي�س تنفـيذي يعني بقرار من املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ،بعد موافقة
جمل�س الوزراء وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي يحددها نظام عمل املركز .
املـادة ( ) 18
يخت�ص املرك ــز بتلقي وطلب وحتلي ــل البالغ ــات واملعلومـ ــات  ،التي ي�شتبه فـي �أنها تتعل ــق
بعائدات جرمية �أو ي�شتبه ب�صلتها �أو ارتباطها بجرمية غ�ســل الأموال �أو متويل الإرهاب ،
وتلقي املعلومات الأخرى املتعلقة باملعامالت النقدية والتحويالت الإلكرتونية والإقرارات
عرب احلدود وغريها من التقارير القائمة على القيمة احلدية التي ت�ضعها اجلهة الرقابية .

املـادة ( ) 19
للمركز احل�صول من اجلهات امللزمة بالإبالغ على �أي معلومات �أو م�ستندات �إ�ضافـية
متعلقة بالبالغات واملعلومات التي يتلقاها  ،وغريها من املعلومات التي يراها �ضرورية
لأداء مهامه  ،ويتعني على تلك اجلهات تقدمي تلك املعلومات فـي املوعد وال�شكل اللذين
يحددهما املركز .
املـادة ( ) 20
يتعني على اجلهات احلكومية وغري احلكومية فـي ال�سلطنة التعاون مع املركز فـي �أدائه
الخت�صا�صاته  ،و�إمداده باملعلومات املتعلقة بالبالغات واملعلومات التي يتلقاها من الداخل
�أو اخلارج  ،والتي يراها �ضرورية لأداء مهامه دون التعذر بالأحكام املتعلقة بال�سرية .
املـادة ( ) 21
يتعني على املركز تزويد اجلهات امللزمة بالإبالغ بالإر�شادات والتعليمات ال�ضرورية ب�ش�أن
طرق الإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة  ،وموا�صفاته والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام
به .
املـادة ( ) 22
يتعني على املركز �إبـ ــالغ اجلهة الرقابي ــة فـي حـ ــال ع ــدم التزام اجلهات امللزم ــة بالإب ــالغ
اخلا�ضعة لإ�شرافها بااللتزامات الواردة فـي هذا القانون  ،وذلك التخاذ الالزم ب�ش�أنها .
املـادة ( ) 23
يتعني على املركز �إحالة املعلومات ونتائج التحليل �إىل االدعاء العام �أو اجلهة املخت�صة ،
عند قيام �أ�سباب كافـية لال�شتباه ب�أن الأموال تتعلق بعائدات جرمية �أو ي�شتبه فـي �صلتها
�أو ارتباطها بجرمية غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب  ،التخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها .
املـادة ( ) 24
يتعني على املركز تزويـد امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات
غي ــر الهادفة للربــح واجله ــات الرقابي ــة بالتغذية العك�سيــة عن البالغ ــات التــي يتلقاه ــا ،
وذلك وفقا للقواعد وال�ضوابط التي يحددها املركز .

ويق�صد بالتغذية العك�سية الإبالغ عن ا�ستخدام �أو نتيجة ا�ستخدام املعلومات املقدمة ،
وذلك بهدف تعزيز فعالية تنفـيذ �إجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
املـادة ( ) 25
للمركز  -فـي حالة اال�شتباه فـي �أي جرمية من�صو�ص عليها فـي هذا القانون  -وقف تنفـيذ
املعاملة ملدة ال تزيد على ( )72اثنتني و�سبعني �ساعة ال�ستكمال �إجراءات التحليل  ،و�إذا تبني
للمركز خالل هذه املدة  ،وبناء على نتائج التحليل  ،عدم وجود �أ�سباب كافـية لال�شتباه ،
عليه �أن ي�أمر ب�إلغاء وقف تنفـيذ املعاملة .
املـادة ( ) 26
يجـ ــوز لالدع ــاء العام  -بناء على طل ــب من املركز  -الأم ــر بتمدي ــد وقف تنفـي ــذ املعاملــة
ملـ ــدة ال تزيد على ( )10ع�شرة �أيام ال�ستكمال �إجراءات التحليل �إذا تبني ما يرجح �أن املعاملة
ي�شتبه فـي خمالفتها لأحكام هذا القانون .
وعلى االدعاء العام �أن ي�أمر ب�إلغاء �أمر وقف تنفـيذ املعاملة �إذا انتفت �أ�سباب اال�شتباه .
املـادة ( ) 27
يجوز للمركز �إبرام مذكرات التفاهم وتبادل املعلومات مع اجلهة املخت�صة من تلقاء نف�سه
�أو عند طلبها  ،وذلك مبراعاة قواعد ال�سرية الالزمة فـي هذا ال�ش�أن  ،ويكون للمركز
القرار النهائي فـي توفـري تلك املعلومات للجهة الطالبة من عدمه .
املـادة ( ) 28
يجوز للمركز تبادل املعلومات من تلقاء نف�سه �أو عند طلبها مع املراكز �أو اجلهات النظرية
الأجنبية  ،وذلك مبراع ــاة قواعـ ــد ال�سرية الالزم ــة فـي هذا ال�ش ـ�أن ودون الإخــالل مبب ــد�أ
املعاملة باملثل .
كما يجـ ــوز للمركـ ــز �إبـ ــرام مذك ــرات التفاه ــم �أو االتفاقيـ ــات مع تلك املراك ــز �أو اجله ــات ،
وذلك وفقا للإجراءات املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املـادة ( ) 29
يحظر ا�ستخدام املعلومات امل�شار �إليها فـي املادتني ( )28 ، 27فـي غري �أغرا�ض مكافحة
غ�سل الأموال واجلرائم الأ�صلية املرتبطة بها ومتويل الإرهاب .

املـادة ( ) 30
يحظر على موظفـي املركز �إف�شاء �سرية املعلومات التي يح�صلون عليها فـي �أثناء �أدائهم
ملهامهم � ،أو ا�ستخدامها فـي غري الأغرا�ض املخ�ص�صة لها  ،وي�ستمر هذا احلظر �إىل ما بعد
انتهاء خدمتهم الوظيفـية .
املـادة ( ) 31
يحظر على موظفـي املركز الذين يطلعون بحكم عملهم على البيانات واملعلومات التي
يتلقاها املركز تويل �أي من�صب �أو �شغل �أي وظيفة ب�أي جهة �أخرى �أو ممار�سة �أي ن�شاط
جتاري �أو مهني ذات �صلة بعملهم فـي املركز  ،وذلك ملدة ( )3ثالث �سنوات من تاريخ انتهاء
خدمتهم فـي املركز  ،وذلك على النحو الذي يحدده نظام عمل املركز .
املـادة ( ) 32
يعد املركز تقريرا �سنويا عن �أن�شطته فـي جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
يت�ضمن  -ب�صفة خا�صة  -حتليال عاما عن البالغات واملعلومات املتعلقة باملعامالت امل�شبوهة
التـي تلقاهــا ون�شاط ــات واجتاهات غ�ســل الأم ــوال ومتويل الإرهـاب ويرفعه �إلــى الرئي ــ�س ،
كما يعد موجزا عن هذا التقرير لأغرا�ض الن�شر .
الف�صــل اخلامـــ�س
التزامــات امل�ؤ�س�ســات املاليـــة والأعمــال واملهـن
غيــر املاليـة واجلمعيــات والهيئـات غيـر الهادفـة للربــح
املـادة ( ) 33
تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح
باتخاذ �إجراءات وتدابري العناية الواجبة مبراعاة نتائج تقييم املخاطر وفقا لأحكام املـادة
( )34من هذا القانون  ،وتت�ضمن �إجراءات وتدابري العناية الواجبة الآتي :
�أ  -حتدي ــد هويـ ــة العمـ ــالء والتحقق منها بن ــاء علــى م�ص ــادر وم�ستنــدات وبيان ـ ــات
ومعلومات موثوقة وم�ستقلة �صادرة عن جهات ر�سمية  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :

  1قبل �إن�شاء عالقة عمل .2 -2قبل تنفـيذ معامل ــة ل�صالــح العمي ــل الذي ال تربطه ــا به عالقة عم ــل قائمــة
ت�ساوي قيمتها �أو تزيــد على احلد املقرر مــن اجلهـ ــة الرقابي ــة � ،سواء متت
املعاملة على مرحلة واحدة �أو على عدة مراحل مرتابطة .
3 -3قبل تنفـيذ �أي حتويل �إلكرتوين ل�صالح العميل الذي ال تربطها به عالقة
عمل قائمة ت�ساوي قيمتها �أو تزيد على احلد املقرر من اجلهة الرقابية .
4 -4عند اال�شتباه فـي وجود عملية غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب .
5 -5عند ال�شك فـي دقة امل�ستندات والبيانات التعريفـية للعميل التي مت احل�صول
عليها � ،أو عدم كفايتها .
ب  -حتديد هوية �أي �شخ�ص يعمل بالنيابة عن العميل  ،والتحقق منها  ،ومما يفـيد
�صحة نيابته وفقا للقواعد املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
ج  -حتديد هوية امل�ستفـيدين احلقيقيني واتخاذ التدابري املعقولة للتحقق منها ب�شكل
مر�ضي  ،وفـي حالة الكيانات والرتتيبات القانونية يتعني الوقوف على هيكلية
امللكية وال�سيطرة اخلا�صة بالعميل .
د  -معرفة الغر�ض من عالقة العمل واحل�صول على املعلومات ذات ال�صلة ح�سب
االقت�ضاء .
هـ  -حتديث كافة املعلومات والبيانات املن�صو�ص عليها فـي البند (�أ) من هذه املـادة
واملتعلقة بعمالئها وامل�ستفـيدين احلقيقيني كلما دعت احلاجة �إىل ذلك � ،أو وفقا
للمدة التي حتددها اجلهة الرقابية .
كما تلتزم باتخاذ التدابري املن�صو�ص عليها بالبنود ال�سابقة من هذه املـادة بالن�سبة للعمالء
وامل�ستفـيدين احلقيقيني ممن تربطهم بها عالقة عمل فـي تاريخ العمل بهذا القانون ،
وذلك فـي الأوقات التي تراها منا�سبة بح�سب الأهمية الن�سبية واملخاطر .
املـادة ( ) 34
يجب على امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة
للربح االلتزام بالآتي :

�أ  -تقييم خماطر غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب فـي جمال عملها  ،مبا فـي ذلك
املخاطر املتعلقة بتطوير املنتجات والتقنيات احلديثة  ،واالحتفاظ بدرا�سة تقييم
املخاطر واملعلومات املتعلقة بها ب�شكل مكتوب وحتديثها دوريا وتوفـريها للجهة
الرقابية ملراجعتها عند الطلب .
ب  -و�ضع وتطبيق تدابري معززة للعناية الواجبة فـي حالة املخاطر العالية  ،ويجوز
لها و�ضع وتطبيق تدابري خمففة للعناية الواجبة فـي حالة املخاطر املنخف�ضة
�شريطة عدم وجود ا�شتباه فـي عمليات غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب .
املـادة ( ) 35
يحظر على امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة
للربح فت ــح ح�ساب ــات جمهولـ ــة الهوي ــة � ،أو ب�أ�سمـ ــاء م�ستعـ ــارة �أو وهمية � ،أو ب�أرقام �أو رموز
�سرية  ،كما يحظر االحتفاظ بها وتقدمي �أي خدمات لها .
املـادة ( ) 36
يجب على امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة
للربح ما ي�أتي :
�أ  -فحـ ــ�ص ومراجع ــة كــل العالقات واملعامالت مع العميل ب�شكل م�ستمــر  ،والتحقــق
من مطابقة املعلومات اخلا�صة بها مع تلك املوجودة لديها املتعلقة بعميلها
و�أن�شطتــه وخماطـر التعامــل معــه وم�صــدر �أموال ــه وثروت ــه كلمــا دع ــت احلاج ــة
�إىل ذلك  ،وفـي حالة املخاطر العالية يجب تطبيق تدابري العناية الواجبة املعززة ،
وزيادة درجة املراقبة وطبيعتها .
ب  -فح�ص الوثائق والبيانات واملعلومات التي تتح�صل عليها من العميل وفقا للمادة
( )33من ه ــذا القان ــون والتحق ــق منهـ ــا ب�شكـ ــل م�ستمــر  ،وم ــن �إبقائه ــا حمدث ــة
ومتوافقة مع ال�سجالت القائمة .
ج  -اتخاذ تدابري خا�صة وكافـية ملعاجلة املخاطر املرتبطة بغ�سل الأموال �أو متويل
الإرهاب املتعلقة بعالقة عمل �أو معامالت ال تتم وجها لوجه مع العميل لأغرا�ض
حتديد الهوية .

د  -و�ضع نظم لإدارة املخاطر لتحديد ما �إذا كان العميل �أو امل�ستفـيد احلقيقي �شخ�صا
معر�ضا للمخاطر بحكم من�صبه  ،ف�إذا كان ال�شخ�ص املعر�ض للمخاطر بحكم
من�صبــه �أجنبيــا � ،أو ك ــان حمليـ ــا �أو �شخ�ص ــا ي�شغل �أو كـ ــان ي�شغل وظيف ــة ب ــارزة
فـي منظمة دولية � ،شريطة �أن تكون عالقة العمل معه متثــل خطــرا عاليا  ،يجب
عليها اتخاذ الإجراءات الآتية :
 - 1احل�صول على موافقة �إدارتها العليا قبل �إن�شاء عالقة العمل مع هذا ال�شخ�ص
�أو اال�ستمرار فـيها .
 - 2اتخاذ �إجراءات وتدابري منا�سبة لتحديد م�صدر �أموال هذا ال�شخ�ص .
�	- 3إجراء مراقبة معززة لعالقة العمل .
هـ �	-إخطار املركز ع ــن املعام ــالت احلديــة التــي يت ــم حتدي ــد قيمته ــا مــن قب ــل اجلهـ ــة
الرقابية .
			ولأغرا�ض هذه املـادة يق�صد بالأ�شخـا�ص املعر�ضني للمخاطر بحكم منا�صبهم :
 - 1كل �شخ�ص طبيعي �شغل �أو ي�شغل وظيفة عليا فـي �سلطنة عمان �أو فـي دولة
�أجنبية  ،و�أفراد عائلته واملقربني منه .
 - 2كل �شخ�ص يوكل �أو �أوكل �إليه وظيفة عليا فـي منظمة دولية  ،و�أفراد عائلته
واملقربني منه .
املـادة ( ) 37
يج ــوز للم�ؤ�س�س ــات املالي ــة والأعم ــال واملهن غري املالي ـ ــة ت�أجيل ا�ستكم ــال عملية التحق ــق
من هوية العميل �أو امل�ستفـيد احلقيقي وفقا للمادة ( )33من هذا القانون بال�شروط الآتية :
�أ � -أن يتم التحقق منها فـي �أ�سرع وقت من بدء عالقة العمل �أو تنفـيذ املعاملة .
ب � -أن يكون الت�أجيل �ضروريا لعدم �إعاقة ال�سري الطبيعي للعمل .
ج � -أن تكون خماطر غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب مدارة بفاعلية .

املـادة ( ) 38
يجب على امل�ؤ�س�سات املالية عند قيامها بعالقة املرا�سلة اتخاذ �إجراءات العناية الواجبة
والإجراءات الإ�ضافـية الآتية :
�أ  -حتديد هوية امل�ؤ�س�سة امل�ستجيبة  ،والت�أكد منها .
ب  -جمع معلومات كافـية عن امل�ؤ�س�سة امل�ستجيبة للوقوف على طبيعة ن�شاطها وتقييم
�سمعتها من خالل املعلومات املتاحة للعامة  ،وجودة العملية الرقابية التي تخ�ضع
لها  ،وما �إذا كانت تخ�ضع لتحقيقات �أو �إجراءات تنظيمية تتعلق بغ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب .
ج  -تقييم �ضوابط مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب فـي امل�ؤ�س�سة امل�ستجيبة .
د  -احل�صول على موافقة �إدارتها العليا قبل �إقامة عالقة املرا�سلة .
هـ  -التحقق من خ�ضوع امل�ؤ�س�سة الأخرى لإجراءات الرقابة ملكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب .
و  -فـي حالة وجود ح�ساب �سداد مل�صلحة طرف ثالث  ،يجب الت�أكد من �أن امل�ؤ�س�سة
امل�ستجيب ــة قــد حددت وحتققــت من هوي ــة كاف ــة العمالء الذين يتمتع ــون بنف ــاذ
مبا�شر �إىل احل�ساب  ،ومن �أنها قــادرة على توفـري معلوم ــات ذات �صلة بتدابري
العناية الواجبة �إىل امل�ؤ�س�سة املرا�سلة عند الطلب .
ز  -عدم الدخول فـي عالقة املرا�سلة � ،أو اال�ستمرار فـيها  ،مع م�صرف �صوري .
ح  -عــدم الدخ ــول فـي عالق ــة املرا�سل ــة � ،أو اال�ستمرار فـيه ــا  ،مــع م�ؤ�س�ســة م�ستجيبـ ــة
ت�سمح ب�أن ي�ستخدم ح�ساباتها م�صرف �صوري .
املـادة ( ) 39
يحظر على امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة
للربــح �إن�ش ــاء عالقــة عم ــل �أو اال�ستمـ ــرار فـيه ــا �أو تنفـيـ ــذ معاملـ ــة فـي حال عدم قدرتهـ ــا
على الوفــاء بااللتزامــات املق ــررة ف ـ ــي امل ـ ــواد (  )38 ، 37 ، 36 ، 35 ، 33من هذا القانــون ،
ويجب عليها �إبالغ املركز بذلك .

املـادة ( ) 40
يجوز للجهة الرقابية بالتن�سيق مع املركز  ،ا�ستنادا �إىل تقييم املخاطر � ،أن حتدد احلاالت
التي يجوز فـيها تطبيق �إجراءات العناية الواجبة املخففة املن�صو�ص عليها فـي املـادة ()34
من هذا القانون .
املـادة ( ) 41
تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح
بـالآتي :
�أ  -فحــ�ص خلفـيات و�أغرا�ض جميع املعامالت املعقــدة  ،والكبيــرة غي ــر االعتيادي ـ ــة ،
و�أمناط املعام ــالت غي ــر العاديـ ــة التي ليــ�س لهــا �أغ ـ ــرا�ض اقت�صاديـ ــة م�شروعة ،
ووا�ضحة .
ب  -فح�ص جميع املعامالت وعالقات العمل واتخاذ تدابري العناية الواجبة املعززة
مبا يتنا�سب مع درجة خماطر الأ�شخا�ص من دول ال تطبق �أنظمة مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ب�شكل كاف .
ج  -و�ضع �سيا�سات و�إجراءات لتحديد وتقييم و�إدارة خماطر غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب التي تن�ش�أ عن التقنيات احلديثة وممار�سات العمل  ،والو�سائل احلديثة
لتقدمي اخلدمات � ،أو تلك الناجتة عن ا�ستخدام تقنيات حديثة �أو قيد التطوير ،
وفـي جميع الأحوال يجب �إجراء تقييم للمخاطر قبل �إطالق املنتجات �أو املمار�سات
املهنية احلديثة �أو ا�ستخدام تقنيات حديثة �أو قيد التطوير .
د  -تطبيـ ــق التدابيـ ــر املتعلق ــة بال ــدول ذات املخاط ــر العالي ــة التــي حتدده ــا اللجنـ ــة
وفقا للبند (ك) من املـادة ( )13من هذا القانون .
املـادة ( ) 42
تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة
للربح بو�ضع وتنفـيذ برامج ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  ،كما تلتزم بتطبيقها
على كافة �أع�ضاء املجموعة املالية  ،ويجب �أن ت�شتمل هذه الربامج على �سيا�سات و�إجراءات
ونظم و�ضوابط داخلية ت�ضمن الآتي :

�أ  -وجود وتطبيق معايري كفاءة عالية عند تعيني املوظفـني .
ب  -تدريب املوظفـني ب�شكل م�ستمر  ،و�إطالعهم على كافة جوانب ومتطلبات مكافحة
غ�س ــل الأم ــوال ومتويل الإرهـ ــاب  ،والتط ـ ــورات والتقنيات احلديثة ب�ش�أنه ــا  ،مبا
ي�ضمن ك�شف املعامالت والأن�شطة ذات ال�صلة بغ�سل الأموال واجلرمية الأ�صلية
املرتبطة بها �أو متويل الإرهاب  ،وبيان الإجراءات التي يتعني اتباعها فـي تلك
احلاالت .
ج  -وجود نظام تدقيق كاف للتحقق من االلتزام بال�سيا�سات  ،والإجراءات  ،والأنظمة
وعملي ــات الرقاب ــة الداخلي ــة  ،والت�أك ــد مــن �أن ه ــذه التدابي ــر فعال ـ ــة ومتوافق ـ ــة
مع �أحكام هذا القانون .
املـادة ( ) 43
يتعني على امل�ؤ�س�سات املالية و�ضع وتطوير �آليات لتبادل املعلومات بينها وبني �أع�ضاء
املجموعة املالية  ،وحماية �سرية وا�ستخدام املعلومات املتبادلة وحماية ا�ستخدامها .
املـادة ( ) 44
تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح
بالآتي :
�أ  -االحتفاظ بكافة ال�سجالت والوثائق واملعلومات والبيانات  ،املحلية منها والدولية ،
ملدة ( )10ع�شر �سنوات على الأقل من تاريخ تنفـيذ املعاملة  ،ويجب �أن تكون هذه
ال�سجالت كافـية ومف�صلة على نحو ي�سهل معه تتبع كل معاملة وا�سرتجاعها عند
طلبها وفقا لأحكام هذا القانون .
ب  -االحتفـ ــاظ بال�سجالت والوثائق واملعلومات والبيانات التي يتم احل�صول عليه ــا
من خالل تدابري العناية الواجبـ ــة للعمالء املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�ص ــل ،
وب�صفة خا�صة ملفات احل�سابات واملرا�سالت التجارية ونتائج �أي حتليل مت �إجرا�ؤه
وذلك ملدة ( )10ع�شر �سنوات على الأقل من انتهاء عالقة العمل � ،أو �إمتام معاملة
لعميل لي�س ذا عالقة عمل قائمة معها .

ج  -توفـري هذه ال�سجالت والوثائق واملعلومات والبيانات فورا للجهات الق�ضائية ،
واملركز  ،واجلهات الرقابية كل فـي جمال اخت�صا�صه  ،عند طلبها  ،ويجوز لتلك
اجلهات  ،وفـي احلاالت التي تقدرها  ،طلب متديد املدة املن�صو�ص عليها فـي هذه
املـادة .
كما يجوز للم�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة
للربح االحتفاظ بن�سخ م�صدقة من �أ�صل تلك ال�سجالت والوثائق واملعلومات والبيانات
للمدة املذكورة  ،ويكون لها ذات حجية الأ�صل فـي جمال الإثبات .
املـادة ( ) 45
ال ت�سري �أحكام املــواد ( )44 ، 41 ، 39 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35 ، 33من هذا القانون على الوكالء
والو�سطاء العقاريني �إال �إذا �شاركوا فـي معامالت تتعلق ب�شراء �أو بيع عقار ل�صالح عمالئهم .
املـادة ( ) 46
يتعـ ــني عل ــى امل�ؤ�س�س ــات املالي ـ ــة التـ ــي مت ــار�س ن�ش ــاط التحويـ ــل الإلكت ـ ـ ــروين احل�ص ـ ــول
على املعلومات املتعلقة ب�آمر التحويل ومتلقي التحويل  ،والتحقق من وجود هذه املعلومات
�ضمن �أوامر التحويل �أو الر�سائل ذات ال�صلة .
ويحظ ــر عل ـ ــى امل�ؤ�س�سـ ـ ــة املاليـ ــة الآمـ ـ ـ ــرة تنفـي ـ ـ ــذ التحوي ــل �إذا تع ــذر عليهـ ـ ــا احل�ص ـ ــول
علــى هـ ــذه املعلومـ ــات .
املـادة ( ) 47
ا�ستثناء من الأحكام املتعلقة ب�سرية املعامالت امل�صرفـية وال�سرية املهنية والتعاقدية ،
تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح
ور�ؤ�ســاء و�أع�ضـ ــاء جمالــ�س �إدارته ــا �أو مالكوه ــا �أو ممثلوها املفو�ضون عنه ــا �أو موظفوه ــا
�أو موكلوها/وكال�ؤها �أو �شركا�ؤها واملهنيون الذين ي�ؤدون �أعماال حل�سابها ب�إبالغ املركز
فورا فـي حال اال�شتباه �أو عند وجود �أ�سباب معقولة لال�شتباه فـي �أنها تتعلق بعائـ ــدات
اجلرمي ــة �أو غ�ســل الأمــوال �أو متويــل الإره ــاب �أو عند حماولة �إجرائه ــا ب�صرف النظـ ــر
عن قيمتها .
وال ي�س�أل الأ�شخا�ص امللزمون بالإبالغ �إداريا �أو مدنيا �أو جزائيا عن قيامهم بالإبالغ وفقا
حلكم هذه امل ــادة .

املـادة ( ) 48
ال ي�سري االلتزام بالإبالغ املن�صو�ص عليه فـي املـادة ( )47من هذا القانون على املحامني
والكتاب بالعدل واملحا�سبني و�أ�صحاب املهن الأخرى مبن فـيهم املراجعون القانونيون ،
�إذا كان ــت املعلومات التي تتعل ــق بعمالئهم قد ح�صلـ ــوا عليها مبنا�سب ــة قيامهم بتقييــم
الو�ضع القانون ــي للعميـ ــل �أو الدفاع عنه �أو متثيله �أمـ ــام الق�ض ــاء �أو �إج ــراءات التحكي ــم
�أو الو�ساط ــة �أو تقدمي الر�أي القانوين فـي م�س�ألة متعلقة ب�إجراءات ق�ضائية مبا فـي ذلك
تقدمي ا�ست�شارة ب�ش�أن بدء �أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات �سواء �أكانت املعلومات قد مت
احل�صول عليها قبل �أم فـي �أثناء الإجراءات الق�ضائية �أم بعد انتهائها .
املـادة ( ) 49
يحظر على الأ�شخا�ص امللزمني بالإبالغ املن�صو�ص عليهم فـي املـادة ( )47من هذا القانون
الإف�صاح بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شــر  ،وب�أي و�سيلة كانت للعميل �أو للم�ستفـي ــد احلقيق ــي
�أو �أي طـ ــرف �آخ ــر عن �أنه ــا �أبلغ ــت � ،أو علــى و�ش ــك الإبـ ــالغ عن املعام ـ ــالت امل�شتب ـ ــه فـيه ــا
�أو املعلومات والبيانات املتعلقة بها � ،أو �أن هناك حتقيقا ب�ش�أنها .
املـادة ( ) 50
يتعني على امل�ؤ�س�سات املالية �إلزام فروعها وال�شركات التابعة التي متلك غالبية �أ�سهمها
بتنفـيـ ــذ متطلبـ ــات هذا الف�ص ـ ــل  ،وذلك فـي حدود ما جتيزه القوانني واللوائح ال�ساري ــة
فـي الدولـ ــة التــي يوجد فـيها مقر الفرع �أو ال�شركة  ،ف�إذا كانت تلك القوانــني ال تلزمها
بهذه املتطلبات  ،فـيتعني على امل�ؤ�س�سة املالية �إبالغ اجلهة الرقابية بذلك .
الف�صـــل ال�ســــاد�س
اجلهـــة الرقابيــــة
املـادة ( ) 51
يتعني على اجله ــة الرقابي ــة تنظيم ومراقبة والإ�ش ــراف على الت ــزام امل�ؤ�س�سـ ــات املالي ــة
والأعمــال وامله ــن غري املالية واجلمعي ــات والهيئات غي ــر الهادف ـ ــة للربح بتطبيق �أحكام
هذا القانون واللوائح والق ــرارات والتعليم ــات ال�صادرة تنفـ ــيذا لـ ــه  ،واللوائ ــح والقـ ــرارات
والتعليمات ذات العالقة  ،وذلك على �أ�سا�س درجة املخاطر  ،وتلتزم ب�صفة خا�صة بالآتي :

�أ  -جمــع املعلومـ ــات والبيانـ ــات من امل�ؤ�س�س ـ ــات املالية والأعمال واملهــن غي ــر املالي ــة
واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح  ،والقيام باملراقبة امليدانية عليها  ،ويجوز
للجهة الرقابية لتنفـيذ هذا االلتزام التعاقد مع جهات �أخرى .
ب � -إلــزام امل�ؤ�س�ســات املالية والأعم ــال واملهن غري املاليــة واجلمعيــات والهيئــات غري
الهادفة للربح بتوفـري �أي معلومات  ،و�أخذ ن�سخ للم�ستنــدات والوثائق �أيا كانت
طريقة �أو مكان تخزينها داخل �أو خارج مبانيها .
ج � -إ�صدار اللوائح وال�ضوابط والتعليمات والإر�شادات والتو�صيات مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات
املالية والأعمال واملهــن غــري املالي ــة واجلمعي ــات والهيئـ ــات غري الهادفـ ــة للرب ــح
على تطبيق �أحكام هذا القانون بالتن�سيق مع املركز .
د  -التعــاون والتن�سيــق الفعال مع �سائــر اجلهات املخت�صــة لتقدمي امل�ساعدة فى �إجراء
التحريات  ،وفى كافة مراحل التحقيق واملحاكمة املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال
واجلرمية الأ�صلية املرتبطة بها ومتويل الإرهاب .
هـ  -التعاون الفعال مع اجلهات النظرية التي ت�ؤدي وظائف مماثلة فـي دول �أخرى
كتبادل املعلومات و�إبرام مذكرات التفاهم .
و � -إبالغ املركز دون ت�أخري ب�أي معلومات تتعلق مبعامالت م�شبوهة �أو �أي معلومات
�أخرى ميكن �أن تك ــون ذات �صلة بغ�سل الأموال واجلرمية الأ�صلي ــة املرتبطة به ــا
�أو متويل الإرهاب  ،و�إمداد املركز مبا يطلبه من البيانات واملعلومات والإح�صاءات
الالزمة ملبا�شرة اخت�صا�صاته .
ز  -تطبيق الإ�شراف املوحد على املجموعة املالية والتحقق من �أن الفروع اخلارجية
وال�شركات التابعة للم�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية التي متلك
ال�شركة الرئي�سية غالبية �أ�سهمها تعتمد وتنفذ تدابري تتوافق مع هذا القانون .
ح  -و�ضع وتطبيق ال�ضوابط والتدابري املنظمة المتالك امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال
واملهن غيــر املاليــة واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للرب ــح  ،وال�سيطرة عليها ،
وامل�شاركة فـي �إدارتها �أو ت�شغيلها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .

ط  -تقيي ــم �أع�ضاء جمل ــ�س الإدارة والإدارة العلي ــا واملديري ــن فـي امل�ؤ�س�ســات املالـي ــة
والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح على �أ�سا�س
معايري الكفاءة واملالءمة  ،مبا فـيها املتعلقة باخلربة والنزاهة .
ي  -االحتفـ ــاظ ب�إح�صائي ــات عــن التدابري املعتم ــدة واملتخـ ــذة والعقوبـ ــات املفرو�ض ــة
فـي �إطار تطبيق �أحكام هذا القانون .
ك  -حتديد القيمة احلدية للمعامالت  ،والتحقق من التزام امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال
واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح ب�إخطار املركز عنها .
ل  -حتديد نـ ــوع وم ــدى التدابري التي يجب �أن تتخذه ــا امل�ؤ�س�س ــات املالية والأعمال
واملهن غري املاليـة واجلمعيــات والهيئ ــات غري الهادفـ ــة للربــح وفق ــا للم ــادة ()42
من هذا القانون مبا يتوافق مع درجة خماطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
وحجم الن�شـاط التجاري .
املـادة ( ) 52
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة ين�ص عليها هذا القانون �أو �أي قانون �آخر  ،على اجلهة الرقابية
فـي حالة خمالفة امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري
الهادفة للربح اخلا�ضعة لإ�شرافها للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون واللوائح
والقرارات �أو التعليمات ذات ال�صلة �أن تفر�ض واحدا �أو �أكرث من التدابري �أو اجلزاءات
الآتية :
أ�  -توجيه �إنذار كتابي .
ب �	-إ�صدار �أمر بااللتزام بتعليمات معينة .
ج �	-إ�صدار �أمر بتقدمي تقارير منتظمة عن التدابري التي تتخذها .
د  -فر�ض غرامــة �إداري ــة ال تقــل عـ ــن ( )10٫000ع�شــرة �آالف ريال عمانـ ــي  ،وال تزي ـ ــد
على ( )100٫000مائة �ألف ريال عماين عن كل خمالفة .
هـ  -ا�ستب ــدال �أو تقييد �صالحي ــات م�س�ؤول ــي االلتزام �أو املديرين �أو �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو املالكني امل�سيطرين  ،مبا فـي ذلك تعيني م�شرف �إداري خا�ص .

و �	-إيقــاف الأ�شخا�ص املخالفـني عن العمل فـي قطاع الأعمال التجاري ــة �أو فـي مهنــة
�أو ن�شاط  ،ب�صورة دائمة �أو م�ؤقتة .
ز  -فر�ض الو�صاية عليها .
ح  -وقف الرتخي�ص مبزاولة املهنة �أو الن�شاط � ،أو تقييده � ،أو �إلغائه .
ويجب على اجلهــة الرقابية �إبــالغ املركز بالتدابي ــر واجل ــزاءات املتخـ ــذة فـي ه ــذا ال�شـ ـ�أن ،
ولها �أن تن�شرها بو�سائل الن�شر املختلفة .
الف�صـــل ال�سابـــع
الإقــرار اجلمركــــي
املـادة ( ) 53
يلتزم كل �شخ�ص يدخل �أرا�ضي ال�سلطنة �أو يغادرها  ،وتكون بحوزته عمالت �أو �أدوات مالية
قابلة للتداول حلاملها �أو يرتب لنقلها �إىل داخل ال�سلطنة �أو خارجها من خالل خدمة
بريد �أو خدمة �شحن  ،بالإقرار عنها ل�سلطة اجلمارك �إذا بلغت قيمتها احلد الذي تقرره
اللجنة .
ويجوز ل�سلطة اجلمارك �أن تطلب من ال�شخ�ص معلومات �إ�ضافـية عن م�صدرها �أو الغر�ض
من ا�ستخدامها .
املـادة ( ) 54
على �سلطة اجلمارك �إن�شاء نظام �إلكرتوين لالحتفاظ بالإقرارات واملعلومات املن�صو�ص
عليها فـي املـادة ( )53ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،يجوز متديدها عند طلب اجلهة
املخت�صة  ،وللمركز االطالع عليه وا�ستخدامه .
املـادة ( ) 55
على �سلطة اجلمارك وقف انتقال العمالت والأدوات املالية القابلة للتداول ملدة ال تزيد
على ( )45خم�سة و�أربعني يوما عند اال�شتباه فـي جرمية غ�سل الأموال واجلرمية الأ�صلية
املرتبطة بها �أو متويل الإرهاب �أو عند عدم تقدمي الإقرار املن�صو�ص عليه فـي املـادة ()53
من هذا القانون �أو تقدمي �إقرار كاذب  ،وعلى �سلطة اجلمارك �إخطار املركز فورا بذلك ،
ولالدعاء العام  -بناء على طلب من املركز  -الأمر بتمديدها ملدة مماثلة .

املـادة ( ) 56
يلتزم موظفو اجلمارك باحلفاظ على �سرية املعلومات التي يطلعون �أو يح�صلون عليها
تطبيقا لأحكام هذا القانون  ،وي�ستمر ذلك االلتزام حتى بعد انتهاء خدمتهم الوظيفـية ،
وفـي جميـ ــع الأح ـ ــوال ال يج ــوز ا�ستخـ ــدام هـ ــذه املعلوم ـ ــات �إال لأغ ـ ـ ــرا�ض تطبيـ ــق �أحكـ ــام
هذا القانون .
املـادة ( ) 57
على �سلطة اجلمارك �إ�صدار الإجراءات والتعليمات املتعلقة بتنفـيذ هذا الف�صل .
الف�صـــل الثامــــن
التعـــاون الدولــــــي
املـادة ( ) 58
مع عدم الإخالل ب�أحكام املعاهدات واالتفاقيات التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها � ،أو طبقا
ملبد�أ املعاملة باملثل  ،يجب على اجلهة املخت�صة واجلهة الرقابية التعاون مع اجلهات
النظرية لها بالدول الأخرى فـي جمال امل�ساعدة القانونية والق�ضائية  ،وت�سليم املجرمني
املرتبطة بجرمية غ�سل الأموال واجلرمية الأ�صلية املرتبطة بها ومتويل الإرهاب  ،طبقا
للأحكام الواردة فـي هذا الف�صل .
املـادة ( ) 59
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون  ،ت�ضع اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب الإجراءات
الواجـ ــب اتخاذه ــا لتنفـ ــيذ القــرارات ال�صادرة عن جملــ�س الأمــن التابــع للأم ــم املتحدة ،
وذلك عمال بالف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة حول :
�أ  -منع وقمع الإرهاب ومتويله .
ب  -منع وقمع ووقف انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل ومتويلها .
املـادة ( ) 60
فـي نطاق تطبيق �أحكام هـ ــذا القانون  ،عن ــد طلب امل�ساع ــدة القانونية والق�ضائي ــة  ،وطلب
ت�سليم املجرمني  ،يع ــد ازدواج التجري ــم م�ستوفــى �س ــواء �أكانــت قوانــني الدولــة الطالبـ ــة

تدرج اجلرمية فـي فئة اجلرائم املعتمدة فـي ال�سلطنة ذاتها من عدمه � ،أم كانت ت�ستخدم
امل�صطلح ذاته فـي ت�سمية اجلرمية امل�ستخدم فـي ال�سلطنـة �أم خالفه .
املـادة ( ) 61
يخت�ص االدعاء العام بتلقي طلب امل�ساعدة القانونية والق�ضائية  ،وطلب ت�سليم املجرمني ،
من اجلهات الأجنبية املخت�صـ ــة فـيم ـ ــا يتعلـ ــق بجرمية غ�سل الأموال واجلرميـ ــة الأ�صليـ ــة
املرتبطة بها ومتويل الإرهاب .
املـادة ( ) 62
يجب �أن يت�ضمن طلب امل�ساعدة القانونية والق�ضائية �أو طلب ت�سليم املجرمني البيانات
الآتية :
�أ  -حتديد اجلهة الطالبة .
ب  -حتديد اجلهة التي تتوىل التحقيق �أو املالحقة �أو نظر الدعوى .
ج  -حتديد اجلهة التي يوجه �إليها الطلب .
د  -بيان الغر�ض من الطلب .
هـ  -الوقائع امل�ؤيدة للطلب .
و �	-أي معلومات قــد ت�سهل فـي حتديــد وتعقــب ال�شخــ�ص املطل ــوب  ،وخا�صــة ا�سـمـه ،
ومركزه االجتماعي  ،وجن�سيته  ،وعنوانه  ،ومهنته .
ز �	-أي معلومات الزمة لتحديد وتعقب الأموال �أو الو�سائل .
ح  -الن�صــو�ص القانونيـة التي جتــرم الفع ــل املرتكــب والعقوب ــة التي ميكن تطبيقهـ ــا
على مرتكب اجلرمية .
ط  -ماهي ــة امل�ساع ــدة املطلوبة  ،وبيان �أي �إجراءات حمددة ترغـ ــب الدول ــة الطالب ــة
فـي اتخاذها .
ويتعني �أن يت�ضمن الطلب فـي احلاالت الآتية البيانات املحددة قرين كل حالة :
�أ  -طلب اتخاذ تدابري م�ؤقتة  :بيان التدابري املطلوبة .
ب  -طلب امل�صادرة  :بيان الوقائع والأ�سانيد ذات ال�صلة بها  ،متهيدا لإ�صدار حكم
امل�صادرة مبقت�ضى القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .

ج  -طلب تنفـيذ �أمر بتدبري م�ؤقت �أو حكم م�صادرة :
1 -1ن�سخة م�صدقة من الأمر �أو احلكم  ،وبيان بالأ�سباب التي دعت �إىل �إ�صداره ،
�إن مل تكن مبينة فـي الأمر �أو احلكم ذاته .
2 -2وثيقة ت�ؤكد ب�أن الأمر �أو احلكم واجب النفاذ  ،وغري قاب ــل للطعــن بالطريق
العادي .
3 -3بيـ ــان بالغ ــر�ض ال ـ ــذي يراد بلوغـ ـ ـ ــه فـي تنفـي ــذ الأم ـ ـ ــر �أو احلكـ ـ ــم  ،واملبلـ ـ ـ ــغ
الذي ي�سعى �إىل ا�سرتداده من قيمة الأموال .
�4 -4أي معلوم ــات تتعل ــق مبا للغي ــر من حقــوق فـي الأموال والعائ ــدات والو�سائ ــل
�أو �سائر الأ�شياء املرتبطة بها .
د  -طلب ت�سليم املجرمني :
�1 -1أم ــر بالقب ــ�ض �أو الإح�ضــار �ص ــادر من �سلط ــة خمت�صــة �إذا ك ــان ال�شخ ـ ــ�ص
غيــر حمكــوم عليــه  ،ون�سخ ــة من احلك ــم �إذا كان ال�شخ ــ�ص حمكومـ ــا عليـ ــه ،
و�أن يكون احلكم واجب النفاذ وغري قابل للطعن .
2 -2تعهد من الدولة طالبة الت�سليم ب�أنها لن تالحق �أو حتاكم �أو تعاقب املطلوب
ت�سليمه من �أجل �أي جرمية �سابقة على الت�سليم غري اجلرمية التي كانت
حمل طلب الت�سليم .
3 -3تعهد من الدولة طالبة الت�سليم بعدم ت�سليم ال�شخ�ص �إىل دولة ثالثة �إال بعد
موافقة ال�سلطنة على ذلك .
4 -4تعهد من الدولة طالبة الت�سليم مبحاكمة ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه حماكمة
عادلة ونزيهة  ،و�أن توفر له �ضمانات الدفاع عن نف�سه .
املـادة ( ) 63
يجوز لالدعاء العام �أو اجلهة املخت�صة طلب معلومات �إ�ضافـية من اجلهة الأجنبية املخت�صة
�إذا كانت تلك املعلومات �ضرورية لتنفـيذ طلب امل�ساعدة القانونية والق�ضائية وطلب ت�سليم
املجرمني � ،أو لت�سهيل تنفـيذها .

املـادة ( ) 64
يجـ ــب التقيــد ب�سري ــة طل ــب امل�ساع ــدة القانونيـ ــة والق�ضائي ــة وطل ــب ت�سلي ـ ــم املجرم ـ ــني
�إذا ا�شرتط فـيه ذلك  ،و�إذا تعذر التقيد بال�سرية يجب �إبالغ اجلهة الطالبة فورا بذلك .
املـادة ( ) 65
يجوز لالدعاء العام �إرجاء �إحالة طلب امل�ساعدة القانونية والق�ضائية وطلب ت�سليم
املجرم ــني �إل ــى اجله ــة املخت�ص ــة امل�س�ؤول ــة عن التنفـي ــذ �إذا ك ــان من �شـ ـ ـ�أن الإحالة الت�أثيـ ــر
على حتقيق �أو دعوى منظورة �أمام الق�ضاء  ،وعليه �إبالغ اجلهة الطالبة فورا بذلك .
املـادة ( ) 66
ت�شمل امل�ساعدة القانونية والق�ضائية الأغرا�ض الآتية :
�أ  -احل�صول على �أدلة من الأ�شخا�ص �أو �أخذ �أقوالهم .
ب  -امل�ساعدة على مثول املحتجزين وال�شهود الطوعيني �أو غريهم �أمام اجلهات
الق�ضائية للدولة الطالبة من �أجل تقدمي الأدلة �أو امل�ساعدة فـي التحقيقات .
ج  -ت�سليم امل�ستندات القانونية �أو الق�ضائية .
د  -تنفـيذ عمليات التفتي�ش واحلجز .
هـ  -معاينة وفح�ص الأ�شياء واملواقع .
و  -تقدمي املعلومات �أو الأدلة املادية وتقارير اخلرباء .
ز  -تقديـ ـ ـ ــم �أ�ص ـ ـ ــول �أو ن�س ـ ــخ م�صدق ـ ــة مـ ـ ــن امل�ستن ـ ــدات وال�سج ـ ـ ــالت ذات ال�صلـ ــة ،
مبا فـي ذلك ال�سجــالت احلكومي ــة �أو امل�صرفـي ـ ــة �أو املاليـ ــة �أو �سج ــالت ال�شركـ ــات
�أو املن�ش�آت التجارية �أو الأعمال واملهن .
ح  -حتديــد �أو تعقب عائدات اجلرميـ ــة �أو الأمـ ــوال �أو الو�سائـ ــل �أو الأ�شيـ ــاء الأخـ ــرى
لأغرا�ض الإثبات �أو امل�صادرة .
ط  -م�صادرة املوجودات .
ي  -تنفـيذ تدابري التجميد وغريها من الإجراءات التحفظية .
ك � -أي �شك ــل �آخ ــر من امل�ساعدة القانوني ــة والق�ضائي ــة  ،مبا ال يتعــار�ض مع القوان ــني
النافذة فـي ال�سلطنة .

املـادة ( ) 67
ال يجوز رف�ض تنفـيذ طلب امل�ساعدة القانونية والق�ضائية �إال فـي احلاالت الآتية :
�أ �	-إذا مل يكن الطلب �صادرا من جهة خمت�صة طبقا لقانون الدولة الطالبة � ،أو مل
ير�سـ ــل وفق ــا للقوان ــني ال�سارية � ،أو مل ي�ستــوف �أي ــا من البيانات املن�صــو�ص عليها
فـي املـادة ( )62من هذا القانون .
ب �	-إذا كان تنفـيذ الطلب يحتمل �أن مي�س ب�أمن ال�سلطنة �أو �سيادتها �أو نظامها العام
�أو م�صاحلها الأ�سا�سية .
ج �	-إذا كان ــت اجلرميــة التــي يتعل ــق بها الطلب متثل حمل دع ــوى جزائيــة � ،أو �ص ــدر
ب�ش�أنها حكم نهائي فـي ال�سلطنة .
د �	-إذا كان التدبري �أو الأمر املطلوب �إ�صداره ي�ستهدف ال�شخ�ص املعني ب�سبب عن�صره
�أو ديانته �أو جن�سيته �أو �أ�صله �أو �آرائه ال�سيا�سية �أو جن�سه �أو حالته .
هـ �	-إذا كانت اجلرمية املذكورة فـي الطلب غري من�صو�ص عليها فـي قوانني ال�سلطنة ،
�أو لي�ســت له ــا �سم ــات م�شرتك ــة مع جرمية من�صو�ص عليها فـي قوانني ال�سلطنـ ــة ،
ومع ذلك يجوز تقدمي امل�ساعدة املطلوبة �إذا كانت ال تت�ضمن تدابري جربي ــة .
و �	-إذا تعذر �إ�صدار �أمر باتخاذ التدابري املطلوبة �أو تنفـيذها ب�سبب �إجراءات التقادم
املطبقة على جرمية غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب مبقت�ضى قوانني الدولة
الطالبة .
ز �	-إذا كان الأمر املطلوب تنفـيذه غري قابل للنفاذ مبقت�ضى القانون فـي ال�سلطنة .
ح �	-إذا كان �إ�صدار القرار فـي الدولة الطالبة للم�ساعدة قد جرى فـي ظروف مل
تتوفر فـيها ال�ضمانات واحلماية الكافـية فـيما يتعلق بحقوق املدعى عليه .
املـادة ( ) 68
ال يجوز رف�ض طلب امل�ساعدة القانونية والق�ضائية  ،ا�ستنادا �إىل �أحكام ال�سرية امللزمة
للم�ؤ�س�سات املالية � ،أو �أن اجلرمية ت�شتمل على �أمور مالية �أو �ضريبية  ،ويعد القرار ال�صادر
من املحكمة ب�ش�أن طلب امل�ساعدة نهائيا  ،كما ال يجوز رف�ض طلب ت�سليم املجرمني ا�ستنادا
�إىل �أن اجلرمية ت�شتمل على �أمور مالية �أو �ضريبية .

وفـي حالة رف�ض تنفـيذ الطلب يتعني على االدعاء العام �إبالغ اجلهة الطالبة على الفور
ب�أ�سباب الرف�ض .
املـادة ( ) 69
يجوز تنفـيذ طلب امل�ساعدة القانونية والق�ضائية �إذا ت�ضمن �أمرا مب�صادرة مدنية لأموال
�شخ�ص متوفى � ،أو غائب � ،أو جمهول الهوية .
املـادة ( ) 70
تنف ــذ طل ــبات التحقيق وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي قان ــون الإج ــراءات اجلزائي ــة
ما مل يت�ضمن الطلب اتباع �إجراءات معينة ال تتعار�ض مع الإجراءات املن�صو�ص عليها فـيه .
املـادة ( ) 71
تنفذ طلبات اتخاذ الإجراءات التحفظية وفقا لقانون الإجراءات اجلزائية  ،ف�إذا كانت
الإجــراءات املطلوب ــة غي ــر من�ص ــو�ص عليهـ ــا فـيـ ــه  ،يجوز لالدعاء العـ ــام �أن ي�ستب ــدل
بهــا �إجــراءات �أخــرى من�صو�صــا عليه ــا فـي ذلك القان ــون لهـ ــا �أث ــر مماث ــل للإجراءات
املطلوب ــة  ،ويتع ــني قبل الأمــر برفــع الإجــراءات التحفظي ــة �إبالغ الدول ــة طالبة امل�ساعــدة
بذلك .
املـادة ( ) 72
فـ ــي ح ــال تلق ــي طلـ ــب للم�ساع ـ ــدة القانونيـ ــة والق�ضائية لتنفـيذ حكـ ــم امل�صادرة ال�صـ ــادر
عن حمكمة الدولة الطالبة  ،يتعني على االدعاء العام �إحالته �إىل املحكمة املخت�صة للبت
فـيه  ،ويقت�صر حكم امل�صادرة على الأموال املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )100من هذا القانون
واملوجودة على �أرا�ضي ال�سلطنة .
املـادة ( ) 73
لل�سلطنة �سلطة اقت�سام الأموال امل�صادرة على �أرا�ضيها وفقا لالتفاق املربم مع الدولة
الطالبة  ،وذلك دون الإخالل بحقوق الغري ح�سني النية .

املـادة ( ) 74
لالدعاء العام �إبرام اتفاقيات ثنائية �أو متعددة الأطراف با�سم ال�سلطنة فـي جمال
التحقيقات امل�شرتكة  ،وفـي حالة عدم وجود تلك االتفاقيات يجوز له �إجراء تلك التحقيقات
تبعا لكل حالة .
املـادة ( ) 75
تخ�ضع طلبات ت�سليم مرتكبي جرمية غ�سل الأموال واجلرمية الأ�صلية املرتبطة بها
ومتويل الإرهاب للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة
بت�سليم املجرمني التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،ولأحكام هذا القانون  ،وقانون ت�سليم
املجرمني .
املـادة ( ) 76
يجوز رف�ض طلب ت�سليم املجرمني فـي احلاالت الآتية :
�أ �	-إذا كانت هناك حتقيقات جارية �ضد ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه فـي ال�سلطنة ب�ش�أن
اجلرمية مو�ضوع طلب الت�سليم .
ب �	-إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت خارج �أرا�ضي ال�سلطنة �أو الدولة الطالبة  ،وكان
قانون ال�سلطنة ال ين�ص على االخت�صا�ص الق�ضائي فـي اجلرائم التي ترتكب
خارج �أرا�ضيه بالن�سبة للجرمية مو�ضوع طلب الت�سليم .
ج �	-إذا كان ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه قد �صدر �ضده حكم ق�ضائي نهائي الرتكابه
اجلرمية مو�ضوع طلب الت�سليم � ،أو �إذا كان �سيتعر�ض فـي الدولة الطالبة ملحاكمة
�أو حلكم من قبل حمكمة غري نظامية �أو حمكمة ا�ستثنائية �أو حمكمة �أو هيئة
خا�صة لهذا الغر�ض .
د � -إذا ر�أت ال�سلطنة �أن ت�سليم ال�شخ�ص املطلوب �سيكون منافـيا لالعتبارات الإن�سانية
ل�سبب �سنه �أو �صحته �أو ظروفه ال�شخ�صية الأخرى � ،أخذا فـي االعتبار طبيعة
اجلرمية ومالب�ساتها .
هـ �	-إذا ا�ستند طلب الت�سليم �إىل حكم غيابي نهائي �ضد املطلوب ت�سليمه دون حتقق
ال�ضمانات القانونية ملحاكمة عادلة  ،ولن تتاح له �إعادة النظر فـي ق�ضيته .
و �	-إذا كانت اجلرمية تدخل �ضمن االخت�صا�ص الق�ضائي لل�سلطنة .

املـادة ( ) 77
ال يجوز ت�سليم املجرمني فـي احلاالت الآتية :
�أ �	-إذا كان ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه مواطنا عمانيا .
ب �	-إذا وجدت �أ�سباب جدية ب�أن طلب الت�سليم قدم لغر�ض مالحقة �شخ�ص �أو معاقبته
ب�سبب جن�سه �أو عن�صره �أو ديانته �أو جن�سيته �أو �أ�صله �أو �آرائه ال�سيا�سية � ،أو ب�أن
تنفـيذ الطلب �سي�ؤدي �إىل امل�سا�س بو�ضعه لأي من تلك الأ�سباب � ،أو �أن ال�شخ�ص
املطلوب ت�سليمه قد تعر�ض �أو �سيتعر�ض للتعذيب �أو ملعاملة قا�سية �أو ال �إن�سانية
�أو مهينة � ،أو مل يوفر �أو لن يوفر لذلك ال�شخ�ص فـي الإجراءات اجلزائية حد
�أدنى من ال�ضمانات طبقا للمعايري الدولية املعتربة فـي هذا ال�ش�أن .
ج � -إذا كانت اجلرمية مو�ضوع طلب الت�سليم قد ف�صل فـيها بحكم نهائي فـي ال�سلطنة .
د �	-إذا انتفت امل�س�ؤولية اجلزائية لل�شخ�ص املطلوب ت�سليمه لأي �سبب .
املـادة ( ) 78
ال يحول رف�ض طلب ت�سليم املجرمني لأي �سبب من الأ�سباب املقررة فـي �أحكام هذا القانون
دون مالحقة ال�شخ�ص مو�ضوع طلب الت�سليم ق�ضائيا .
املـادة ( ) 79
يجوز ت�سليم املجرمني بناء على طلب القب�ض امل�ؤقت للدولة الطالبة � ،شريطة موافقة
ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه كتابيا .
املـادة ( ) 80
فـي حالة املوافقة على ت�سليم املجرمني  ،يجوز وفقا لأحكام قوانني ال�سلطنة  ،ومع مراعاة
حقوق الغري ح�سني النية  ،ت�سليم جميع ما يوجد على �أرا�ضيها من �أموال وعائدات
اجلرمية والو�سائل املرتبطة باجلرمية املرتكبة �أو قد تلزم كدليل  ،وذلك بناء على طلب
الدولة الطالبة  ،ويجوز الت�سليم  ،و�إن تعذر تنفـيذ ت�سليم ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه .
و�إذا كانت تلك الأموال والعائدات والو�سائل عر�ضة للحجز �أو امل�صادرة فـي ال�سلطنة يجوز
للدولة �أن حتتفظ بها م�ؤقتا .
وفـي جميع الأحوال يجوز لل�سلطنة �أن ت�شرتط �إعادة تلك الأموال والعائدات والو�سائل
�إليها دون مقابل بعد حتقق الغر�ض من ت�سليمها .

الف�صــــل التا�ســـع
التحقيــــق
املـادة ( ) 81
لالدعـاء العام  -فـي �سبيـل الك�شـف عن وقائـع ذات عالقـة بجرمية غ�سل �أموال واجلرمية
الأ�صليــة املرتبطــة بهــا �أو متوي ــل الإره ــاب  -االطالع على ال�سجالت والوثائـ ــق واحل�صــول
علــى املعلوم ــات التــي بح ــوزة امل�ؤ�س�س ــات املاليـ ــة والأعمال واملهن غري املالي ــة واجلمعيـ ــات
والهيئات غري الهادفة للربح و�أي �شخ�ص �آخر  ،ويكون له �ضبط تلك ال�سجالت والوثائق ،
و�أي م�ستندات �أخرى �إذا كانت الزمة للتحقيق .
املـادة ( ) 82
للمدعي العام �أو من يقوم مقامه الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية كالتجميد واحلجز
على الأموال والعائدات والو�سائل املتعلقة بجرمية غ�سل الأموال �أو اجلرمية الأ�صلية
املرتبطة بها �أو متويل الإرهاب  ،و�أي ممتلكات تعادل فـي قيمتها هذه العائدات  ،ويجوز
لذوي ال�ش�أن التظلم �أمام املحكمة املخت�صة منعقدة بغرفة امل�شورة خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ علمهم بالأمر  ،ويكون قرار املحكمة بالف�صل فـي التظلم نهائيا .
املـادة ( ) 83
للمدعي العام �أو من يقوم مقامه  -عند وجود دالئل قوية �أو �أ�سباب كافـية بوقوع جرمية
غ�سل الأموال واجلرمية الأ�صلية املرتبطة بها �أو متويل الإرهاب � -أن ي�أمر بو�ضع االت�صاالت
حتـ ــت املراقبـ ــة  ،واعرتا�ضها  ،وت�سجيـ ــل الأفعـ ـ ــال �أو املحادثات �صوتا و�صـ ــورة  ،والو�صـ ــول
�إىل �أنظمة احلا�سب الآيل  ،ومراقبة احل�سابات  ،والت�سليم املراقب  ،وحتديد الأموال  ،وحجز
الوثائق واملرا�سالت  ،واملنـ ــع من ال�سفر  ،وغريها من الإجراءات التي ت�ساع ــد فـي الك�شــف
عن مثل تلك الوقائع  ،على �أن يكون الأمر م�سببا وم�ؤقتا ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر ،
وللمحكمة املخت�صة متديد تلك املدة  ،بناء على طلب االدعاء العام .
املـادة ( ) 84
لالدعاء العام الإذن ب�إجراء التحري عن جرمية غ�سل الأموال واجلرمية الأ�صلية املرتبطة
بها ومتويل الإرهاب عن طريق عملية م�سترتة �أو ت�سليم مراقب  ،وذلك لغر�ض احل�صول
على �أدلة تتعلق بتلك اجلرائم � ،أو لتتبع عائدات اجلرمية .

وال يجوز م�ساءلة �أو توجيه تهمة �إىل كل من يقوم بالتحــري ع ــن طريق عملية م�ستتـ ــرة
�أو ت�سليم مراقب عن �أي فعل قد ي�شكل جرمية غ�سل الأموال واجلرمية الأ�صلية املرتبطة
بهـا ومتويــل الإرهــاب  ،م ــا لــم يتج ــاوز ال�صالحيـ ــات املمنوح ــة ل ــه � ،أو يقوم بالتحريـ ــ�ض
على ارتكاب تلك اجلرائم .
املـادة ( ) 85
تن�ش�أ بقرار من املدعي العام  -لدى االدعاء العام � -إدارة تتوىل الإ�شراف على �إدارة الأموال
املجم ــدة واملحجوزة وامل�صادرة  ،وتعقب الأموال التي يجوز �إخ�ضاعها للتجمي ـ ــد �أو احلجز
�أو امل�صادرة  ،وجمع وحفظ كل البيانات املتعلقة بتلك الأموال والإجراءات املتخذة ب�ش�أنها .
ويجوز لهذه الإدارة �أن تعهد ب�إدارة الأم ــوال املحج ــوزة �أو امل�ص ــادرة �إىل �شخــ�ص خمت ــ�ص
فـي هذا ال�ش�أن .
كم ــا يجــوز لها �أن توك ــل �إدارة الأمـ ــوال املجمدة �إىل امل�ؤ�س�سة املالية �أو اجلهة التــي عينهـ ــا
�صاحب امل�صلحة فـيها قبل �صدور الأمر .
املـادة ( ) 86
دون الإخـالل بنــ�ص امل ــادة ( )4مــن قانــون الإجراءات اجلزائيــة  ،لالدع ــاء الع ــام التحقيــق
فـي جرمية غ�سل الأموال ب�صورة م�ستقلة عن اجلرمية الأ�صلية .
الف�صــل العا�شــــر
العقوبـــــــات
املـادة ( ) 87
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم املبينة
فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املـادة ( ) 88
يعاقب كل من ارتكب جرمية غ�سل الأموال بالآتي :

�أ  -بال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات ،
وبغرامة ال تقل عن ( )50٫000خم�سني �ألف ريـال عماين  ،وال تزيد على ما يعادل
قيمة الأموال حمل اجلرمية � ،إذا كان يعلم �أو ي�شتبه فـي �أن الأموال عائدات
جرمية .
ب  -بال�سجــن مدة ال تق ــل ع ــن (� )6ستة �أ�شهــر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنـ ــوات ،
وبغـ ــرام ــة ال تقـ ــل ع ـ ــن ( )10٫000ع�شـ ــرة �آالف ريـال عماين  ،وال تزي ــد عل ــى م ــا
يعادل قيمة الأموال حمل اجلرمية � ،إذا كان عليه �أن يعلم �أن الأموال عائدات
جرمية .
املـادة ( ) 89
يعاقب كل من ارتكب جرمية متويل الإرهاب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات ،
وال تزيد علـى ( )15خم�س ع�شرة �سن ــة  ،وبغـ ــرام ــة ال تقـ ــل ع ـ ــن ( )50٫000خم�ســني �ألــف
ريـال عماين  ،وال تزيد على ما يعادل قيمة الأموال التي مت جمعها �أو ت�أمينها .
املـادة ( ) 90
يعاقب ال�شخ�ص االعتباري الذي تثبت م�س�ؤوليته فـي جرمية غ�سل الأموال �أو متويل
الإرهاب بغرامة ال تقل عن ( )100٫000مائة �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ما يعادل قيمة
الأمـوال حمل اجلرمية  ،ويجـ ــوز للمحكم ــة �أن ت�أمـ ــر مبنعه  ،ب�صفة دائمـ ــة �أو م�ؤقتـ ــة ،
عن ممار�سة �أن�شطته التجاري ـ ــة � ،أو بغل ــق مق ــره ال ــذي ا�ستخ ــدم فـي ارتكـ ــاب اجلرميـ ـ ــة ،
�أو بت�صفـية �أعماله � ،أو بتعيني حار�س ق�ضائي لإدارة الأموال .
ويتم ن�شر احلكم النهائي ال�صادر بالإدانة فـي و�سائل الن�شر .
املـادة ( ) 91
يعاق ــب بعقوبـ ــة الفاع ــل الأ�صلــي كـ ـ ــل �شخــ�ص �ش ــرع �أو ا�شتــرك باالتفـ ــاق �أو التحريـ ــ�ض
�أو امل�ساعدة على ارتكاب جرمية غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب .
املـادة ( ) 92
ت�ضاعف العقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون فـي احلاالت الآتية :

�أ �	-إذا ارتكب اجلاين اجلرمية من خالل جماعة �إجراميـة منظمـة .
ب �	-إذا ارتكب اجلاين اجلرمية م�ستغال ل�سلطاته �أو نفوذه من خالل م�ؤ�س�سة مالية
�أو جمعية خريية �أو �أهلية وما فـي حكمها � ،أو م�ستغـال الت�سهيـالت التي خولتها
له وظيفته �أو ن�شاطه املهني �أو مكانته االجتماعية .
ج  -عود اجلاين �إىل ارتكاب اجلرمية .
املـادة ( ) 93
للمحكمة الإعفاء من العقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون كل من بادر ب�إبالغ اجلهة
املخت�صة مبعلومات عن اجلرمية والأ�شخا�ص امل�شرتكني فـيها  ،وذلك قبل وقوعها �أو علم
اجلهة املخت�صة بها  ،ف�إذا ح�صل الإبالغ بعد علمها باجلرمية و�أدى �إىل القب�ض على �أي
من اجلناة �أو م�صادرة الو�سائل وعائدات اجلرمية  ،فللمحكمة الأمر بوقف تنفـيذ عقوبة
ال�سجن .
املـادة ( ) 94
للمحكمة تخفـيـف العقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون عن كـ ــل من بـ ــادر بالإب ــالغ
بعد علم اجلهة املخت�صة باجلرمية  ،ومكنها ب�أي من الآتي :
�أ  -ك�شف هوية مرتكبي اجلرمية الآخرين .
ب  -احل�صول على �أدلة .
ج  -منع ارتكاب جرائم �أخرى تتعلق بغ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب .
د  -حرمان اجلماعات الإجرامية املنظمة من مواردها �أو من عائدات اجلرمية .
املـادة ( ) 95
يعاقب كل من �أخل من ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س �إدارة امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن
غري املاليـ ــة واجلمعيـ ــات والهيئات غيـ ــر الهادفـ ــة للربح �أو مالكيه ــا �أو ممثليها املفو�ضـ ــني
عنه ــا �أو موظفـيها �أو م�ستخدميها ممن يت�صرفون عمدا �أو ب�إهمال ج�سيم مبقت�ضى
هذه ال�صفات بـ�أي من االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي الف�صل اخلام�س من هذا القانون
بال�سجن مل ــدة ال تقل عــن (� )6ستة �أ�شهـ ــر  ،وال تزيد عل ـ ــى (� )2سنت ــني  ،وبغرام ــة ال تق ــل
عن ( )10٫000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50٫000خم�سني �ألف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .

املـادة ( ) 96
يعاقب كل من �أخل عن عمد �أو �إهمال ج�سيم من ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س �إدارة امل�ؤ�س�سات
املالية والأعمال واملهن غري املالي ــة واجلمعيــات والهيئات غري الهادفة للربح �أو مالكيهــا
�أو ممثليه ــا املفو�ضــني عنها �أو موظفـيـها �أو م�ستخدميه ــا بالتزاماتهــم املن�صــو�ص عليه ــا
فـي املادتني ( 47و  )49من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد
على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ( )10٫000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد
على ( )20٫000ع�شري ــن �أل ــف ريال عماين � ،أو ب�إحـ ــدى هات ــني العقوبت ــني  ،فـ ـ�إذا كانت
املخالفـ ــة مل�صلحـ ــة �أو با�سم �شخ�ص اعتباري يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )50٫000خم�سني
�ألــف ريال عمانـي  ،وال تزيد على ( )100٫000مائة �ألف ريال عماين .
املـادة ( ) 97
يعاقب ال�شخ�ص الذي يقوم عمدا �أو عن �إهمال ج�سيم بالإخالل بااللتزامات املن�صو�ص
عليها فـي املادتني ( 30و  )56من هذا القانون بال�سجن مدة ال تزي ــد عل ــى (� )2سنتني ،
وبغرامة ال تزيد على ( )10٫000ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املـادة ( ) 98
يعاقـ ــب بال�سجـ ــن مدة ال تزيد علــى ( )3ث ــالث �سنوات  ،وبغرام ــة ال تزيد علــى ()10٫000
ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من خالف عمدا �أو عن �إهمال
ج�سيم �أحكام املـادة ( )53من هذا القانون  ،وذلك بتقدمي �إف�صاح �أو بيانات �أو معلومات كاذبة
عن العمل ــة �أو الأدوات القابلة للتداول ل�صالح حاملها � ،أو �إخفاء وقائع ينبغي الإف�صــاح
عنهــا  ،و�إذا كــان مرتكــب املخالفــة �شخ�ص ــا اعتباريا يعاقب بغرامة ال تقــل ع ــن ()10٫000
ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على قيمة الأموال حمل اجلرمية .
املـادة ( ) 99
ال يحـ ــول توقي ــع العقوبـ ــات وفق ــا لأحكـ ــام هـ ــذا الف�صل دون توقي ــع اجل ــزاءات والتدابيـ ـ ــر
التي تفر�ضها اجلهة الرقابية على امل�ؤ�س�سات املالية �أو الأعمال واملهن غري املالية املحددة
وفقا لأحكام املـادة ( )52من هذا القانون .

املـادة ( ) 100
مع عدم الإخالل بحقوق الغري ح�سني النية  ،حتكم املحكمة فـي حالة الإدانـ ــة بارتكاب
جرمية غ�سـ ـ ــل الأمـ ــوال واجلرمية الأ�صلية املرتبطة بها �أو متوي ــل الإره ــاب مب�صادرة
الآتي :
�أ  -الأموال حمل اجلرمية .
ب  -عائدات اجلرمية  ،والأموال الناجتة عن تلك العائدات �أو امل�ستبدلة بها .
ج  -الإيرادات والفوائد املت�أتية من الأموال حمل اجلرمية �أو من عائدات اجلرمية .
د  -الو�سائل .
هـ �	-أي �أموال ت�ساوي قيمة الأموال املذكورة فـي البنود (�أ) �إىل (د) فـي حال تعذر
حتديد مكانها � ،أو �إذا ما كانت تلك الأموال قد اختفت .
وتتم امل�صادرة حتى و�إن كانت الأموال �أو العائدات فـي حيازة �أو ملكية �شخ�ص �آخر ما مل
يثبت ذلك ال�شخــ�ص �أنه ق ــد ح�ص ــل عليها بنية ح�سنـ ــة  ،ومبقابل خدمة �أو ثمن يتنا�س ــب
وقيمتها وعدم علمه مب�صدرها غري امل�شروع .
وتظل الأموال امل�صادرة حمملة فـي ح ــدود قيمتهــا بـ ـ�أي حقــوق تتقــرر ب�ص ــورة م�شروع ــة
ل�صالح الغري ح�سن النية .
املـادة ( ) 101
ال حتول وفاة املتهم �أو كونه جمهوال دون احلكم بامل�صادرة املن�صو�ص عليها فـي املـادة ()100
من هذا القانون .
املـادة ( ) 102
للإدارة املخت�صة بـ ـ�إدارة الأمــوال ل ــدى االدعاء العام الإذن ببيع الأمـ ــوال حم ــل اجلرمية ،
وعائداتها  ،والو�سائل امل�صادرة .
املـادة ( ) 103
ت�ستثنى جرمية غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من الأحكام املقررة النق�ضاء الدعوى
العمومية  ،وفـي جميع الأحوال يحكم بامل�صادرة وفقا لأحكام هذا القانون �أو بغرامة
�إ�ضافـية تعادل قيمة الأموال فـي حالة تعذر �ضبطه .

املـادة ( ) 104
مع عـدم الإخ ــالل بحق ـ ــوق الغيـر ح�سـ ــن النية  ،يقع باطال كل عق ــد �أو ت�صرف علم �أطرافه
�أو �أحدهم �أن الغر�ض من العقد هو احليلولة دون امل�صادرة .
املـادة ( ) 105
تخ�ص�ص ن�سبة ال تقل عن(  )%30ثالثني باملائة من جمموع الأموال الناجتة عن امل�صادرة
لأغرا�ض تطوير نظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وفقا لل�ضوابط والإجراءات
التي حتددها اللجنة .
الف�صـل احلـادي ع�شـر
الأحكـــــام اخلتاميــــة
املـادة ( ) 106
مع عدم الإخالل ب�أحكام املـادة ( )51من هذا القانون  ،ي�صدر الرئي�س �أي قرارات الزمة
لتنفـيذ �أحكام هذا القانون  ،و�إىل �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها ،
وذلك فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املـادة ( ) 107
تـ ـ ـ�ؤول اخت�صا�صـ ــات وخم�ص�صـ ــات وح ـ ــدة التحريـ ــات املاليـ ــة ب�شرطة عمـ ــان ال�سلطانيـ ــة
�إىل املركـ ــز  ،وينقـل موظفــو الوحــدة  -الذيــن ي�صــدر بتحديدهم قـ ــرار من املفتـ ــ�ش العـ ــام
لل�شرطة واجلمارك � -إىل املركز .
املـادة ( ) 108
يلغـ ــى قان ــون مكافح ــة غ�س ــل الأم ــوال ومتويـ ــل الإرهـ ــاب ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  ، 2010/79كما يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املـادة ( ) 109
يعمــل بـهذا القانــون من اليــوم التالــي لتاريخ ن�شــره فـي اجلريــدة الر�سميــة .

