مرســــوم سلطانـــي
رقــم 6302/03
بإصــدار قانـــون مكافحـــة غســل األمـــوال وتمويــل اإلرهـــاب
نحـن قابـوس بـن سعيـد

سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم ، 62/030
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 77/7
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
، 66/63
وعلى قانون االدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 66/66
وعلى قانون اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
، 66/67
وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
، 6333/7
وعلى قانون الجمعيات األهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
، 6333/07
وعلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
، 6333/007
وعلى قانون مكافحة اإلرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
، 6337/8
وعلــــى قانــــون مكافحـــــة غسل األمــــوال وتمويـــل اإلرهــاب
الصـــادر بالمرســــوم السلطانـــــي رقـــم ، 6303/76

وعلى المرسوم السلطاني رقم  6300/27بالموافقة على انضمام
سلطنة عمان إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم  6307/67بالتصديق على االتفاقية
العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،
وبعد العرض على مجلس عمان ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنـــا بمـــا هـــو آت
المـادة األولـــــى
يعمـــل بأحكـــام قانــون مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل
اإلرهـــاب المرفـــق .
المـادة الثانيــــة
ينشــر هــذا المرســـوم فـي الجريـــدة الرسميــة .
صـدر فـي  62 :مـن شعبـــــــــــان سنـــة 0707هـ
المـوافــــق  6 :مـن يـونيــــــــــــو سنـــة 6302م
قابوس بن سعيد
ســـلطــان عـمـــان

قانــون مكافحــة غسـل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
الفصــــل األول
تعريفـــات وأحكــــام عامــــة
المـادة

)(1

فـي تطبيق أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين قرين كل منها ،
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر
اللجنــــة

:

:

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الرئيـــس

:

رئيس اللجنــــة
المـركــــز

.

.

:

المركز الوطني للمعلومات المالية
الجهـة الرقابــيـة

.

:

وزارة العـــدل  ،وزارة التجـــارة والصناعــــة  ،وزارة اإلسكان  ،وزارة التنمية االجتماعية ،
البنـــك المركـــزي العمانـــي  ،الهيئة العامـــة لســـوق المـــال  ،بحسب األحوال  ،وأي جهة
أخرى تحدد بقرار من اللجنة
الجهـــة المختصة

.

:

الجهات القضائية واألمنية والمركز وغيرها من الجهات المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب فـي السلطنة
األمــــــوال

.

:

أي نوع من األصول أو الممتلكات بصرف النظر عن قيمتها أو طبيعتها أو طريقة حيازتها  ،أيا
كان شكلها إلكترونية أو رقمية  ،وسواء أكانت موجودة فـي سلطنة عمان أم خارجها  ،وكل

ما يتأتى منها من أرباح أو فوائد مستحقة أو موزعة بشكل كلي أو جزئي  ،وتشمل العملة
الوطنية والعملة األجنبية  ،واألوراق المالية  ،والتجارية  ،أو العقار أو المنقول المادي أو
المعنـــوي  ،وجميــــع الحقــوق أو المصالـــــح المتعلقة بهـــا  ،والصكـــوك والمحـــررات
المثبتـــة لكــــل ما تقـــدم  ،كما تشمل االئتمانــــات المصرفـية والودائع والحواالت البريدية
والحواالت المصرفـية وخطابات االئتمان  ،أو كل ما تعتبره اللجنة ماال ألغراض هذا القانون

.
جريمة غســـل األمــــــوال

:

كل فعل من األفعال المنصوص عليها فـي المـادة
الشخــــص

)(6

من هذا القانون

.

:

الشخص الطبيعي أو االعتباري
الفعـــل اإلرهــابي

.

:

كل ارتكـــاب أو شـــروع أو اشتـــراك أو تنظيــم أو تخطيط أو مساهمة فـي ارتكاب أحد
األفعــال اآلتيــــــة  ،أو توجيــــــــه اآلخريــن إلى ارتكابهـــا ســــــواء وقع من قبـــل شخــــص
 ،أو مجموعــــة من األشخاص تعمل لغرض مشترك

أ-

كل فعل يشكل جريمة وفقا لالتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة التي تكون
السلطنة طرفا فـيها

ب-

:

.

كل فعل يهدف إلى التسبب فـي الموت أو اإلصابة الجسدية الجسيمة لشخص
مدني أو أي شخص آخر غير مشترك فـي أعمـال عدائيــــة فـي حاالت نشـــــوب
نزاع مسلح  ،متى كان الغرض من هذا الفعل  ،بحكم طبيعته أو فـي سياقه ،
موجها لترويع السكان أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو
االمتناع عن القيام به

ج-

.

كل فعل يعد إرهابيا بموجب قانون مكافحة اإلرهاب  ،أو أي قانون آخر

الشخــص اإلرهـابــي

.

:

كـــل شخــص طبيعي سواء أكان فـي سلطنة عمان أم خارجهــــا يرتكب أو يشرع  ،أو
يشتــــرك أو ينظم أو يخطط أو يساهم فـي ارتكاب فعل إرهابي  ،أو يوجه اآلخرين لذلك ،
بأي وسيلة مباشرة  ،أو غير مباشرة

.

:

المنظمــة اإلرهابـيــة

جماعة من األشخاص اإلرهابيين  ،وأي منظمة تعتبر إرهابية وفقا ألي قانون آخر
جريمـة تمـويــل اإلرهــاب

.

:

كل فعل من األفعال المنصوص عليها فـي المـادة

)(8

من هذا القانون

.

:

الصنـــدوق االستئمانـــي

عالقـــة قانونيــــة بموجبها يضع الموصي األموال تحت سيطــــرة الوصي لمصلحــة مستفـيــد
أو لغــرض معــين  ،وتشكل تلك األصول أمواال مستقلة عن أمـــالك الوصي  ،ويبقى الحـــق
فـي أصول الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي
الترتيبـات القـانونيــة

.

:

العالقة القانونية التي تنشأ بين عدة أطراف بموجب اتفاق  ،ومنها الصناديق االستئمانية  ،وأي
ترتيبات قانونية مماثلة

.

الـمـؤسسـة المـــاليـــــة

:

كل شخص يزاول عمال تجاريا فـي أحد األنشطة المنصوص عليها فـي المـادة
العميل أو بالنيابة عنه

)(3

لصالح

.

األعمـال والمهـن غيـر الماليــة

:

كل عمل من األعمال المنصوص عليها فـي المـادة
الجمعيـــات والهيئـات غيــر الهادفــة للربـح

)(4

من هذا القانون

.

:

كـــل جماعـــــة ذات تنظيـــــــم تنشـــأ وفقــا لقانــــون الجمعيات األهليـــة  ،تقـــوم بجمـــع
األمـــوال أو صرفهـــــا ألغــــراض خيريـــــة أو دينيــة أو ثقافـيــة أو اجتماعيــة أو تعليميـــــة
أو تضامنيــــــة أو أي غرض آخر  ،وتشمل الفروع األجنبية للجمعيات والمنظمات والهيئات
الدولية غير الهادفة للربح
الجريمـة األصليـة

.

:

كــل فعـل يشكل جريمة وفقا للقانون فـي سلطنة عمان  ،وكل فعل يرتكب خارج سلطنة عمان

ويعد جريمة وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فـيها الجريمة والقانون العماني
عائــدات الجريمـــة

.

:

األموال الناتجة أو المتحصل عليها من جريمة أصلية  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،
ويشمــــل ذلك األربــــاح واالمتيـــازات والفوائد االقتصاديــة وأي أموال مماثلة  ،محولة كليا
أو جزئيا إلى أموال أخرى

.

:

الوسـائـــــل

األدوات والوسائط وغيرها مما تم استخدامها أو قصد استخدامها أو يراد استخدامها بأي شكل
كان فـي ارتكاب جريمة غسل األموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو جريمة تمويل اإلرهاب

.
عـــالقـة العـمــــل

:

أي عالقــــة تجاريــــة أو ماليــــة مستمـــــرة تنشــــأ بين المؤسســـات الماليـــة أو األعمــــال
أو المهـــــن غيــر الماليــة والجمعيــات والهيئـــات غيـــر الهادفـــة للربــــح  ،وبين عميلهـــا
تتصــــل باألنشطـــة أو الخدمات التي تقدمها له

.

:

المعامـلـــــة

كـــل تعامل للمؤسسات الماليـــة أو األعمـــال والمهــــن غير المالية منصوص عليـــه فـي
المـادة

)(5

العميـــــل

:

كل شخص

أ-

من هذا القانون

.

:
ترتب أو تجرى له معاملة أو يفتح له حساب

.

.

ب-

يوقع على معاملة أو حساب

ج-

يسند أو يحول إليه حساب أو حقوق أو التزامات فـي معاملة

د-

يرخص له بإجراء معاملة أو السيطرة على حساب

هـ-

يشرع فـي اتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص عليها فـي

.

.
البنود(

أ

-

د

)

من هذا التعريف

و-

.

تحدده الجهة الرقابية

التجميـــد أو الحجـــز

.

:

حظر مؤقت على نقل األموال أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فـيها بموجب أمر صادر
من سلطة قضائية مختصة  ،مع بقائها ملكا للشخص صاحب المصلحة فـيها وقت الحظر
المصــــادرة

.

:

التجريد والحرمان الدائم من األموال العائدة من جريمة غسل األموال أو الجريمة األصلية
المرتبطة بها أو جريمة تمويل اإلرهاب أو الوسائل  ،وذلك بموجب حكم نهائي صادر من
محكمة مختصة

.

المـستـفـيد الحــقــيــقي

:

الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل  ،بصورة مباشرة أو
غير مباشــرة  ،ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابــة عنـــه  ،وكــــذلك
الشخص الطبيعي الذي يمــــارس سيطرة فعلية نهائية على شخصيــــة اعتباريـــــة أو ترتيب
قانوني

.

الحســاب:
تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه المؤسسة المالية بواحد أو أكثر من األعمال اآلتية

:

.

أ-

قبول ودائع األموال

ب-

إتاحة عمليات سحب األموال أو تحويلها

ج-

دفـــــع أدوات قابلــــة للتـــــداول أو التحويــــل أو أوامــــر مسحوبـــة علــى

.

شخــص آخــر  ،أو تحصيل أدوات قابلة للتداول أو التحويل أو أوامر دفع نيابة عن
شخص آخر

د-
عالقــة

.

تأجير الخزائن

.

المراسلـــــة:

عالقة بين مؤسستين ماليتين إحداهما المؤسسة المراسلة  ،واألخرى المؤسسة المستجيبة ،

تقوم فـيه األولى بدور الوكيل أو الوسيط للثانية  ،وهي تنفذ أو تجري الدفعات أو المعامالت
التالية لعمالء

الثانية(

طرف ثالث

):

أ

-

تنفـيذ السداد لمصلحة طرف ثالث

ب

-

التمويل التجاري والتسويات النقدية الخاصة بها

ج

-

إدارة السيولة واالقتراض ألجل قصير أو الحاجات االستثمارية بعملة معينة

حسـاب السـداد لمصلحــة طــرف ثالــث

.
.

:

حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث إلجراء معامالت لصالحه
التحـويل اإللكترونـــي

.

.

:

أي معاملة تجريها مؤسسة مالية من تلقاء نفسها أو بواسطة مؤسسة وسيطة بوسيلة إلكترونية
بهدف إتاحة األموال لشخص مستفـيد فـي مؤسسة مالية أخرى  ،سواء كان المنشئ والمستفـيد
شخصا واحدا أو شخصين مختلفـين
اآلمـــر بالــتحـويـل

.

:

الشخص الذي يصدر أمرا لمؤسسة مالية بإجراء تحويل إلكتروني  ،سواء أكان لديه حساب بها
أم ال

.

المصـــرف الصـــوري

:

كل مصرف ليس له وجود مادي فـي البلد أو اإلقليم الذي تأسس فـيه  ،وحصل على
ترخيص منه  ،وال ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة لتنظيم ورقابة موحدة وفعالة
األدوات الماليــة القابلــة للتــداول لحاملهــا

.

:

األدوات النقدية فـي شكل مستند كالشيكات السياحية واألدوات القابلة للتداول بما فـي ذلك
الشيكات والسندات اإلذنية وأوامر الدفع التي يتم إصدارها لحاملها أو المظهرة له دون قيد ،
أو الصادرة لمدفوع له صوري أو فـي شكل آخر  ،ينتقل معه حق االنتفاع بمجرد التسليم ،
وكذلك األدوات غير المكتملة بما فـي ذلك الشيكات والسندات اإلذنية وأوامر الدفع الموقعة التي
يكون اسم المدفوع له محذوفا منها أو غير مذكور فـيها
العملية المـسـتتــرة

:

.

طريقة للتحري يقوم بموجبها أحد رجال أجهزة إنفاذ القانون بانتحال هوية غير هويتهم الحقيقية
أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالنشاط اإلجرامي

.

:

التسليم الــمــراقب

أسلـــوب تسمح بموجبــــه الجهة المختصة وتحت رقابتهــا بدخول األمـــــوال غيــــر
المشروعــــة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي السلطنة أو المرور فـيها أو عبورها
أو الـخروج منها  ،بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها
المجـمـوعـة الماليــة

.

:

مجموعـة تتألـف من شركــة رئيسيـــة  ،أو أي شخــــص اعتبــــاري آخـــــر  ،يمــــارس
السيطــــرة علـــى باقــي المجموعــــة  ،ويقوم بتنسيق الوظائف فـيها لتطبيـــق اإلشـــراف علــى
المجموعــــة وفروعها بموجب المبادئ الرئيسية للرقابة المالية أو الشركات التابعة والخاضعة
لسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى المجموعة
المـادة

.

)(2

ألغــراض هذا القانــون  ،ال تعـــد جرائــــم غســــل األموال وتمويــــل اإلرهاب جرائم
سياسيـــة أو جرائم مرتبطة بجريمة سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية
المـادة

.

)(3

تخضع المؤسسات المالية ألحكام هذا القانون عند قيامها بأحد األنشطة اآلتية

أ-

:

تسلــم الودائــع وغيرهـــا من األمـــوال القابلـــة للدفــــع من العامة  ،ويشمـــل كــذلك
الخدمات المصرفـية الخاصة واإلقراض  ،والمعامالت المالية بما فـي ذلك التعامل فـي
األوراق الماليـــة والتمويــــل والتأجيـــر التمويلـــي وخدمـــات تحويــــل األمـــــــوال أو
القيمـــة  ،وبيـــــع وشـــراء واستبــــدال العمــــالت  ،وإصــــدار وإدارة وسائـــــل
الدفـــــع أو الضمانات أو االلتزامات

ب-

.

االتجار أو االستثمار أو تشغيل أو إدارة األموال  ،أو عقود الخيارات والعقود
المالية المستقبلية  ،أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة  ،والمشتقات المالية
األخرى أو األدوات المالية القابلة للتداول

ج-

.

المشاركة فـي إصدار األوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه

اإلصدارات

د-

.

إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها

.

هـ-

حفظ األموال

و-

أعمال التأمين  ،ويشمل ذلك شركات التأمين  ،وسماسرة ووكالء التأمين

ز-

.

أي نشاط أو عملية أخرى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة
المـادة

.

.

)(4
:

تعد من األعمال والمهن غير المالية وفقا ألحكام هذا القانون ما يأتي

.

أ-

الوسطاء والوكالء العقاريون

ب-

تجار المعادن الثمينة واألحجار الكريمة عند قيامهم بأي معاملة نقدية تساوي
قيمتهـــا أو تزيــد على الحـد الـــذي تقـــرره الجهـــة الرقابيــــة  ،ســـواء تمت
المعاملــــة على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل مترابطة

ج-

.

المحامون والكتاب بالعــــدل والمحاسبون والمراجعـــون  ،عند إعدادهـــم أو
تنفـيذهـــم معاملة لصالح عمالئهم أو نيابة عنهم تتعلق بأي من األنشطة اآلتية
بيع وشراء العقارات
إدارة األموال

:

.

.

إدارة الحسابات المصرفـية أو حسابات االدخار أو حسابات األوراق المالية
تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها

.

.

إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية  ،وبيع وشراء
كيانات تجارية

د-

.

مقدمو الخدمات للشركات والصناديق االستئمانية عند إعدادهم أو تنفـيذهم معاملة لصالح
عمالئهم أو نيابة عنهم تتعلق بأي من األنشطة اآلتية

:

القيام بمهام وكيل تأسيس لألشخاص االعتبارية

.

القيام بمهام مدير أو أمين سر لشركة  ،أو شريك فـي شركة أشخاص  ،أو
دور مماثل فـي شخصية اعتبارية أخرى  ،أو رتب للغير القيام بما سبق

.

توفـيـــر مكتب مسجـــل أو عنــــوان عمــــل أو مقر إقامـــة أو عنـــــوان
مراســــــالت أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني

.

القيام بمهام وصي لصندوق استئماني  ،أو تأدية الوظائف المماثلة لصالح أحد
الترتيبات القانونية  ،أو رتب للغير القيام بأي مما سبق

.

القيام بمهام حامل أسهم اسمي لصالح شخص آخر  ،أو رتب للغير القيام بذلك

.
هـ

-

أي نشاط أو عملية أخرى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة
المـادة

.

)(5

تعد معاملة وفقا ألحكام هذا القانون  ،كل شــــراء أو بيـــــــع أو قـــــــرض أو تعهد أو أي
نوع من أنواع االئتمان وتمديده أو رهن أو هبة أو تحويل أو نقل أو تسليم  ،ويشمل
على سبيل المثال

-

-

فتح حساب أو إيداعا أو سحبا أو تحويال أو استبــــــداال لألموال بأي

عملة سواء نقدا أو بشيكات  ،أو بأمر دفع أو بأي صك آخر  ،أو بوسائل إلكترونية  ،أو
أي وسائل غير مادية أخرى  ،استخدام صناديق اإليداع أو أي شكل آخر من أشكال اإليداع
اآلمن  ،أو الدخول فـي عالقة استئمانية  ،أو إجراء أي مدفوعات تؤدى أو تقبض للوفاء ،
كليا أو جزئيا  ،بأي التزام تعاقدي أو غيره من االلتزامات القانونية  ،أو إنشاء أو استحداث
شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني  ،وكل تصرف آخر فـي األموال  ،أو أي معاملة أخرى
تحددها الجهة الرقابية

.
الفصــل الثانـــي
جريمــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب
المـادة

)(6

يعد مرتكبا لجريمة غسل األموال كل شخـــص  ،سواء أكان هو مرتكبـــا للجريمـــة األصليـــة
أم شخص آخر  ،يقوم عمـــدا بأحد األفعــال اآلتيــــة  ،مع أنــه يعلم  ،أو كــــــان عليــــه
أن يعلــــم أو يشتبه بأن األموال عائدات جريمة

:

أ-

استبدال أو تحويل األموال بقصد تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات
غيــــر المشروعــــة  ،أو مساعــــدة شخـص قام بارتكـــاب الجريمة األصليــة
لإلفــالت من العقوبة

ب-

.

تمويه أو إخفاء الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفـية

.

التصرف فـيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها

ج-

.

تملك األموال أو حيازتها أو استخدامها عند تسلمها
المـادة

)(7

تعــــد جريمـــة غســــل األموال جريمة مستقلة عــــن الجريمة األصليــــة  ،وال يمنـــع
الحكـــــم على المتهم فـي الجريمة األصلية من الحكم عليه عن جريمة غسل األموال التي نتجت
عنها

.

وال تشترط اإلدانة فـي الجريمة األصلية إلثبات أن األموال هي عائدات الجريمة
المـادة

.

)(8

يعـــد مرتكبـــا لجريمة تمويل اإلرهاب كل شخص يقوم بإرادته وبــأي وسيلة كانـت بتقديــم أو
جمع األموال  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا
الرتكاب فعل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية

.

ويشمل ذلك تمويل سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فـيها أو يحملون جنسيتها بغرض
ارتكاب أفعال إرهابية أو التخطيط أو التحضير لها أو المشاركة فـيها أو تسهيلها  ،أو توفـير
التمويل الالزم للتدريب على أفعال اإلرهاب أو تلقي ذلك التدريب
المـادة

.

)(9

تعد جريمة تمويل اإلرهاب تامة سواء وقع الفعل اإلرهابي أم لم يقع  ،أيـا كان البلـد الذي
ارتكــــب فـيه الفعل اإلرهابــي أو الشــروع فـيــــه  ،وســـواء استخدمـت األمـوال الرتكاب
الفــعل من عدمه

.
المـادة

) ( 10

يعد فاعال أصليا كل شخص شرع أو اشترك باالتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب

جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب  ،ويكون الشخص االعتباري مسؤوال عن تلك
الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه

.
الفصــل الثالــــث

اللجنــة الوطنيـة لمكافحــة غسـل األمـوال وتمويــل اإلرهــاب
المـادة

) ( 11

تنشأ اللجنة برئاسة الرئيس التنفـيذي للبنك المركزي العماني  ،وعضوية الجهات المختصة التي
يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء

.

وللجنة فـي سبيل ممارسة اختصاصاتها االستعانة بمن تراه مناسبـا من ذوي الخبرة
المـادة

.

) ( 12

تنتخب اللجنة فـي أول اجتماع لها باالقتراع السري من بين أعضائها نائبا للرئيس  ،يحــــل
محلــــه فـي حالـــة غيابـــه  ،أو وجود مانــع يحــول دون ممارستـــه اختصاصاتــه  ،وذلك
لمــــدة

)(2

سنتين قابلة للتجديد

.
المـادة

تختـــص اللجنــــة باآلتــــي

أ-

) ( 13

:

وضع وتطوير استراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمــــار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
ومتابعة تنفـيذها

.

ب-

تحديد وتقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب على المستوى الوطني

ج-

طلب اإلحصائيات وغيرها من المعلومات من الجهات المختصة وجمعها
وتحليلها لتقييم فاعلية نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

د-

.

.

ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فـيما يتعلق بوضع
وتطوير وتنفـيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل أنشطة
أسلحة الدمار الشامل  ،ومتابعة تنفـيذها

.

هـ-

دراسـة المعاهدات واالتفاقيـــات الدوليـة الخاصة بمكافحة غســل األموال وتمويل
اإلرهاب ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء

و-

.

متابعة التطــورات العالميـــة واإلقليمية فـي مجال مكافحة غســل األمــوال
وتمويـــل اإلرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد
االسترشادية فـي شأن جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ،واقتراح التعديالت
المناسبة فـي هذا القانون

ز-

.

وضع برامج تأهيل وتدريب الكــوادر العاملــة فـي مجال مكافحة جريمتـــي
غســـل األموال وتمويل اإلرهاب

ح-

تنسيــق إجــراءات تقييـــم مخاطر غسل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب لــدى
الجهـــات المختصة

ط-

.

.

تعزيـز الوعــي لــدى المؤسســات الماليـــة واألعمال والمهـــن غيــــر الماليــــة
والجمعيـــــات والهيئات غير الهادفة للربح حول مخاطر غسل األموال وتمويل
اإلرهاب

ي-

.
التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب بشأن تنفـيذ قرارات مجلس األمن

الدولي المتعلقة بالقوائم الموحدة الخاصة بتجميد أموال األشخاص والكيانات المحددين
بها
ك

-

.
تحديد الدول التي تعتبرها عالية المخاطر فـي مجال غسل األموال وتمويل

اإلرهاب  ،والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها  ،وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من
التزام المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة
للربح الخاضعة إلشرافها بتطبيق هذه التدابير

ل-
م-

إعداد مشروع نظام عمل المركز واقتراح تعديله

.

إضافة أي أنشطة أو أعمال أخرى للمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية
والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

ن-

.

.

تحديــد ضوابط وحاالت وشروط ومقدار المكافآت المالية التي تصرف للعاملين

فـي مجال مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ،وكل من يقوم باإلبالغ
عنها

.
.

س

-

اعتماد الهيكل التنظيمي للجنة ونظام عملها

ع

-

اعتماد موازنــــــة اللجنة  ،ويتم توفـيرهـــا من وزارة المالية

ف

-

رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بأنشطة اللجنة
المـادة

.

.

) ( 14

تنشأ لجنــة فنيـــة يصدر بتسمية رئيسها وأعضائها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من
الرئيس  ،بعد موافقة اللجنة

.
المـادة

) ( 15

تكون للجنة أمانة سر تتبع الرئيس  ،ويصدر بتحديد اختصاصاتها وأمين سرها قرار من
الرئيس  ،بعد موافقة اللجنة  ،وتطبق عليها اللوائح المالية وشؤون الموظفـين بالبنك المركزي
العماني

.
الفصــل الرابـــع
المركــز الوطنـــي للمعلومـــات الماليـــة
المـادة

ينشــأ مركــز

يسمــى"

) ( 16

المركـــز الوطنــــي للمعلومات الماليـــة "يتمتع بالشخصيــــة االعتباريــة

واالستقالل المالي واإلداري  ،يتبع المفتش العام للشرطة والجمارك  ،ويصدر بنظام عمل
المركـــز قــرار منـــه بعد موافقـة مجلــــس الــــوزراء  ،على أن يستمر العمـــل باألنظمــــة
القائمة إلى حين إصدار نظام عمل المركز
المـادة

.
) ( 17

يكون للمركز رئيس تنفـيذي يعين بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك  ،بعد موافقة
مجلس الوزراء وفقا للضوابط واإلجراءات التي يحددها نظام عمل المركز
المـادة

) ( 18

.

يختص المركـــز بتلقي وطلب وتحليـــل البالغـــات والمعلومــــات  ،التي يشتبه فـي أنها
تتعلـــق بعائدات جريمة أو يشتبه بصلتها أو ارتباطها بجريمة غســل األموال أو تمويل
اإلرهاب  ،وتلقي المعلومات األخرى المتعلقة بالمعامالت النقدية والتحويالت اإللكترونية
واإلقرارات عبر الحدود وغيرها من التقارير القائمة على القيمة الحدية التي تضعها الجهة الرقابية

.
المـادة

) ( 19

للمركز الحصول من الجهات الملزمة باإلبالغ على أي معلومات أو مستندات إضافـية متعلقة
بالبالغات والمعلومات التي يتلقاها  ،وغيرها من المعلومات التي يراها ضرورية ألداء مهامه
 ،ويتعين على تلك الجهات تقديم تلك المعلومات فـي الموعد والشكل اللذين يحددهما المركز
المـادة

.

) ( 20

يتعين على الجهات الحكومية وغير الحكومية فـي السلطنة التعاون مع المركز فـي أدائه
الختصاصاته  ،وإمداده بالمعلومات المتعلقة بالبالغات والمعلومات التي يتلقاها من الداخل أو
الخارج  ،والتي يراها ضرورية ألداء مهامه دون التعذر باألحكام المتعلقة بالسرية
المـادة

.

) ( 21

يتعين على المركز تزويد الجهات الملزمة باإلبالغ باإلرشادات والتعليمات الضرورية بشأن
طرق اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة  ،ومواصفاته واإلجراءات الواجب اتباعها عند القيام به

.
المـادة

) ( 22

يتعين على المركز إبــــالغ الجهة الرقابيـــة فـي حــــال عـــدم التزام الجهات الملزمـــة
باإلبـــالغ الخاضعة إلشرافها بااللتزامات الواردة فـي هذا القانون  ،وذلك التخاذ الالزم بشأنها

.
المـادة

) ( 23

يتعين على المركز إحالة المعلومات ونتائج التحليل إلى االدعاء العام أو الجهة المختصة  ،عند
قيام أسباب كافـية لالشتباه بأن األموال تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه فـي صلتها أو ارتباطها
بجريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب  ،التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها

.

المـادة

) ( 24

يتعين على المركز تزويـد المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات
غيـــر الهادفة للربــح والجهـــات الرقابيـــة بالتغذية العكسيــة عن البالغـــات التــي يتلقاهـــا ،
وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها المركز

.

ويقصد بالتغذية العكسية اإلبالغ عن استخدام أو نتيجة استخدام المعلومات المقدمة  ،وذلك
بهدف تعزيز فعالية تنفـيذ إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
المـادة
للمركز

-

.

) ( 25

فـي حالة االشتباه فـي أي جريمة منصوص عليها فـي هذا القانون

المعاملة لمدة ال تزيد على

)(72

-

وقف تنفـيذ

اثنتين وسبعين ساعة الستكمال إجراءات التحليل  ،وإذا

تبين للمركز خالل هذه المدة  ،وبناء على نتائج التحليل  ،عدم وجود أسباب كافـية لالشتباه
 ،عليه أن يأمر بإلغاء وقف تنفـيذ المعاملة
المـادة
يجــــوز لالدعـــاء العام

-

.
) ( 26

بناء على طلـــب من المركز

المعاملــة لمــــدة ال تزيد على

)(10

-

األمـــر بتمديـــد وقف تنفـيـــذ

عشرة أيام الستكمال إجراءات التحليل إذا تبين ما

يرجح أن المعاملة يشتبه فـي مخالفتها ألحكام هذا القانون

.

وعلى االدعاء العام أن يأمر بإلغاء أمر وقف تنفـيذ المعاملة إذا انتفت أسباب االشتباه
المـادة

.

) ( 27

يجوز للمركز إبرام مذكرات التفاهم وتبادل المعلومات مع الجهة المختصة من تلقاء نفسه أو
عند طلبها  ،وذلك بمراعاة قواعد السرية الالزمة فـي هذا الشأن  ،ويكون للمركز القرار
النهائي فـي توفـير تلك المعلومات للجهة الطالبة من عدمه
المـادة

.

) ( 28

يجوز للمركز تبادل المعلومات من تلقاء نفسه أو عند طلبها مع المراكز أو الجهات النظيرة
األجنبية  ،وذلك بمراعـــاة قواعــــد السرية الالزمـــة فـي هذا الشــأن ودون اإلخــالل بمبـــدأ

المعاملة بالمثل

.

كما يجــــوز للمركــــز إبــــرام مذكـــرات التفاهـــم أو االتفاقيــــات مع تلك المراكـــز أو
الجهـــات  ،وذلك وفقا لإلجراءات المعمول بها فـي السلطنة
المـادة

) ( 29

يحظر استخدام المعلومات المشار إليها فـي المادتين
مكافحة غسل األموال والجرائم األصلية المرتبطة بها
المـادة

.

28) ، (27
وتمويل اإلرهاب .

فـي غير أغراض

) ( 30

يحظر على موظفـي المركز إفشاء سرية المعلومات التي يحصلون عليها فـي أثناء أدائهم
لمهامهم  ،أو استخدامها فـي غير األغراض المخصصة لها  ،ويستمر هذا الحظر إلى ما بعد
انتهاء خدمتهم الوظيفـية

.
المـادة

) ( 31

يحظر على موظفـي المركز الذين يطلعون بحكم عملهم على البيانات والمعلومات التي يتلقاها
المركز تولي أي منصب أو شغل أي وظيفة بأي جهة أخرى أو ممارسة أي نشاط تجاري
أو مهني ذات صلة بعملهم فـي المركز  ،وذلك لمدة

)(3

ثالث سنوات من تاريخ انتهاء

خدمتهم فـي المركز  ،وذلك على النحو الذي يحدده نظام عمل المركز
المـادة

.

) ( 32

يعد المركز تقريرا سنويا عن أنشطته فـي مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يتضمن
-بصفة خاصة

-

تحليال عاما عن البالغات والمعلومات المتعلقة بالمعامالت المشبوهة التـي

تلقاهــا ونشاطـــات واتجاهات غســل األمـــوال وتمويل اإلرهـاب ويرفعه إلــى الرئيـــس  ،كما
يعد موجزا عن هذا التقرير ألغراض النشر

.

الفصــل الخامـــس
التزامــات المؤسســات الماليـــة واألعمــال والمهـن
غيــر الماليـة والجمعيــات والهيئـات غيـر الهادفـة للربــح
المـادة

) ( 33

تلتزم المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح
باتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة بمراعاة نتائج تقييم المخاطر وفقا ألحكام المـادة
)(34من هذا القانون  ،وتتضمن إجراءات وتدابير العناية الواجبة

أ-

اآلتي:

تحديـــد هويــــة العمــــالء والتحقق منها بنـــاء علــى مصـــادر ومستنــدات
وبيانـــــات ومعلومات موثوقة ومستقلة صادرة عن جهات رسمية  ،وذلك فـي الحاالت
اآلتية

:
قبل إنشاء عالقة عمل

.

قبل تنفـيذ معاملـــة لصالــح العميـــل الذي ال تربطهـــا به عالقة عمـــل قائمــة
تساوي قيمتها أو تزيــد على الحد المقرر مــن الجهــــة الرقابيـــة  ،سواء تمت
المعاملة على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل مترابطة

.

قبل تنفـيذ أي تحويل إلكتروني لصالح العميل الذي ال تربطها به عالقة عمل

.

قائمة تساوي قيمتها أو تزيد على الحد المقرر من الجهة الرقابية
عند االشتباه فـي وجود عملية غسل األموال أو تمويل اإلرهاب

.

عند الشك فـي دقة المستندات والبيانات التعريفـية للعميل التي تم الحصول عليها
 ،أو عدم كفايتها

ب-

.

تحديد هوية أي شخص يعمل بالنيابة عن العميل  ،والتحقق منها  ،ومما يفـيد
صحة نيابته وفقا للقواعد المعمول بها فـي هذا الشأن

ج-

.

تحديد هوية المستفـيدين الحقيقيين واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق منها بشكل
مرضي  ،وفـي حالة الكيانات والترتيبات القانونية يتعين الوقوف على هيكلية الملكية
والسيطرة الخاصة بالعميل

د-

معرفة الغرض من عالقة العمل والحصول على المعلومات ذات الصلة حسب
االقتضاء

هـ-

.

.

تحديث كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها فـي

البند(

أ )من هذه

المـادة والمتعلقة بعمالئها والمستفـيدين الحقيقيين كلما دعت الحاجة إلى ذلك  ،أو وفقا
للمدة التي تحددها الجهة الرقابية

.

كما تلتزم باتخاذ التدابير المنصوص عليها بالبنود السابقة من هذه المـادة بالنسبة للعمالء
والمستفـيدين الحقيقيين ممن تربطهم بها عالقة عمل فـي تاريخ العمل بهذا القانون  ،وذلك فـي
األوقات التي تراها مناسبة بحسب األهمية النسبية والمخاطر
المـادة

.

) ( 34

يجب على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة
للربح االلتزام باآلتي

أ-

:

تقييم مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب فـي مجال عملها  ،بما فـي
ذلك المخاطر المتعلقة بتطوير المنتجات والتقنيات الحديثة  ،واالحتفاظ بدراسة تقييم
المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل مكتوب وتحديثها دوريا وتوفـيرها للجهة
الرقابية لمراجعتها عند الطلب

ب-

.

وضع وتطبيق تدابير معززة للعناية الواجبة فـي حالة المخاطر العالية ،
ويجوز لها وضع وتطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة فـي حالة المخاطر المنخفضة
شريطة عدم وجود اشتباه فـي عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب
المـادة

.

) ( 35

يحظر على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة
للربح فتـــح حسابـــات مجهولــــة الهويـــة  ،أو بأسمــــاء مستعــــارة أو وهمية  ،أو بأرقام أو
رموز سرية  ،كما يحظر االحتفاظ بها وتقديم أي خدمات لها
المـادة

.

) ( 36

يجب على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة
للربح ما يأتي

أ-

:

فحــــص ومراجعـــة كــل العالقات والمعامالت مع العميل بشكل مستمــر  ،والتحقــق
من مطابقة المعلومات الخاصة بها مع تلك الموجودة لديها المتعلقة بعميلها وأنشطتــه
ومخاطـر التعامــل معــه ومصــدر أموالـــه وثروتـــه كلمــا دعـــت الحاجـــة إلى ذلك
 ،وفـي حالة المخاطر العالية يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة  ،وزيادة
درجة المراقبة وطبيعتها

.

ب-

فحص الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتحصل عليها من العميل وفقا للمادة
)(33من هـــذا القانـــون والتحقـــق منهــــا بشكــــل مستمــر  ،ومـــن إبقائهـــا
محدثـــة ومتوافقة مع السجالت القائمة

ج-

.

اتخاذ تدابير خاصة وكافـية لمعالجة المخاطر المرتبطة بغسل األموال أو تمويل
اإلرهاب المتعلقة بعالقة عمل أو معامالت ال تتم وجها لوجه مع العميل ألغراض
تحديد الهوية

د-

.

وضع نظم إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفـيد الحقيقي
شخصا معرضا للمخاطر بحكم منصبه  ،فإذا كان الشخص المعرض للمخاطر بحكم
منصبــه أجنبيــا  ،أو كـــان محليــــا أو شخصـــا يشغل أو كــــان يشغل وظيفـــة
بـــارزة فـي منظمة دولية  ،شريطة أن تكون عالقة العمل معه تمثــل خطــرا عاليا
 ،يجب عليها اتخاذ اإلجراءات اآلتية

-

1الحصول على موافقة إدارتها العليا قبل إنشاء عالقة العمل مع هذا الشخص أو
االستمرار فـيها

هـ-

:

.

2اتخاذ إجراءات وتدابير مناسبة لتحديد مصدر أموال هذا الشخص
3إجراء مراقبة معززة لعالقة العمل

.

.

إخطار المركز عـــن المعامـــالت الحديــة التــي يتـــم تحديـــد قيمتهـــا مــن
قبـــل الجهــــة الرقابية

.

وألغراض هذه المـادة يقصد باألشخـاص المعرضين للمخاطر بحكم مناصبهم

-

1كل شخص طبيعي شغل أو يشغل وظيفة عليا فـي سلطنة عمان أو فـي دولة
أجنبية  ،وأفراد عائلته والمقربين منه

-

:

.

2كل شخص يوكل أو أوكل إليه وظيفة عليا فـي منظمة دولية  ،وأفراد عائلته
والمقربين

منه .
المـادة

) ( 37

يجـــوز للمؤسســـات الماليـــة واألعمـــال والمهن غير الماليـــــة تأجيل استكمـــال عملية
التحقـــق من هوية العميل أو المستفـيد الحقيقي وفقا للمادة

)(33

من هذا القانون بالشروط

:

اآلتية
أ

-

ب

-

أن يكون التأجيل ضروريا لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل

ج

-

أن تكون مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب مدارة بفاعلية

أن يتم التحقق منها فـي أسرع وقت من بدء عالقة العمل أو تنفـيذ المعاملة

المـادة

.

.
.

) ( 38

يجب على المؤسسات المالية عند قيامها بعالقة المراسلة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة
واإلجراءات اإلضافـية اآلتية
أ

-

:

تحديد هوية المؤسسة المستجيبة  ،والتأكد منها

ب-

.

جمع معلومات كافـية عن المؤسسة المستجيبة للوقوف على طبيعة نشاطها
وتقييم سمعتها من خالل المعلومات المتاحة للعامة  ،وجودة العملية الرقابية التي
تخضع لها  ،وما إذا كانت تخضع لتحقيقات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بغسل
األموال وتمويل اإلرهاب

ج-

.

تقييم ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فـي المؤسسة المستجيبة

.
د-
هـ-

الحصول على موافقة إدارتها العليا قبل إقامة عالقة المراسلة

التحقق من خضوع المؤسسة األخرى إلجراءات الرقابة لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

و-

.

.

فـي حالة وجود حساب سداد لمصلحة طرف ثالث  ،يجب التأكد من أن
المؤسسة المستجيبـــة قــد حددت وتحققــت من هويـــة كافـــة العمالء الذين يتمتعـــون
بنفـــاذ مباشر إلى الحساب  ،ومن أنها قــادرة على توفـير معلومـــات ذات صلة
بتدابير العناية الواجبة إلى المؤسسة المراسلة عند الطلب

.

ز-

عدم الدخول فـي عالقة المراسلة  ،أو االستمرار فـيها  ،مع مصرف صوري

.
ح-

عــدم الدخـــول فـي عالقـــة المراسلـــة  ،أو االستمرار فـيهـــا  ،مــع

.

مؤسســة مستجيبــــة تسمح بأن يستخدم حساباتها مصرف صوري
المـادة

) ( 39

يحظر على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة
للربــح إنشـــاء عالقــة عمـــل أو االستمــــرار فـيهـــا أو تنفـيــــذ معاملــــة فـي حال عدم

( 33

،

من هذا القانــون  ،ويجب عليها إبالغ المركز بذلك

.

قدرتهــــا على الوفــاء بااللتزامــات المقـــررة فـــــي المـــــواد

38) ،37

المـادة

35

،

36

،

) ( 40

يجوز للجهة الرقابية بالتنسيق مع المركز  ،استنادا إلى تقييم المخاطر  ،أن تحدد الحاالت
التي يجوز فـيها تطبيق إجراءات العناية الواجبة المخففة المنصوص عليها فـي المـادة
من هذا القانون

)(34

.
المـادة

) ( 41

تلتزم المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح
بـاآلتي

:

أ-

فحــص

خلفـيات

جميع

وأغراض

المعامالت

المعقــدة

،

والكبيــرة

غيـــر

االعتياديـــــة  ،وأنماط المعامـــالت غيـــر العاديــــة التي ليــس لهــا أغـــــراض
اقتصاديــــة مشروعة  ،وواضحة

ب-

.

فحص جميع المعامالت وعالقات العمل واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة
بما يتناسب مع درجة مخاطر األشخاص من دول ال تطبق أنظمة مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب بشكل كاف

ج-

.

وضع سياسات وإجراءات لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر غسل األموال وتمويل

اإلرهاب التي تنشأ عن التقنيات الحديثة وممارسات العمل  ،والوسائل الحديثة لتقديم
الخدمات  ،أو تلك الناتجة عن استخدام تقنيات حديثة أو قيد التطوير  ،وفـي جميع
األحوال يجب إجراء تقييم للمخاطر قبل إطالق المنتجات أو الممارسات المهنية الحديثة
أو استخدام تقنيات حديثة أو قيد التطوير

د-

.

تطبيــــق التدابيــــر المتعلقـــة بالـــدول ذات المخاطـــر العاليـــة التــي تحددهـــا
اللجنــــة وفقا

للبند(

ك )من المـادة
المـادة

)(13

من هذا القانون

.

) ( 42

تلتزم المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح
بوضع وتنفـيذ برامج لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ،كما تلتزم بتطبيقها على كافة
أعضاء المجموعة المالية  ،ويجب أن تشتمل هذه البرامج على سياسات وإجراءات ونظم
وضوابط داخلية تضمن اآلتي

:
.

أ-

وجود وتطبيق معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفـين

ب-

تدريب الموظفـين بشكل مستمر  ،وإطالعهم على كافة جوانب ومتطلبات
مكافحة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهــــاب  ،والتطـــــورات والتقنيات الحديثة
بشأنهـــا  ،بما يضمن كشف المعامالت واألنشطة ذات الصلة بغسل األموال والجريمة
األصلية المرتبطة بها أو تمويل اإلرهاب  ،وبيان اإلجراءات التي يتعين اتباعها فـي
تلك الحاالت

ج-

.

وجود نظام تدقيق كاف للتحقق من االلتزام بالسياسات  ،واإلجراءات ،
واألنظمة وعمليـــات الرقابـــة الداخليـــة  ،والتأكـــد مــن أن هـــذه التدابيـــر فعالـــــة
ومتوافقـــــة مع أحكام هذا القانون
المـادة

.
) ( 43

يتعين على المؤسسات المالية وضع وتطوير آليات لتبادل المعلومات بينها وبين أعضاء
المجموعة المالية  ،وحماية سرية واستخدام المعلومات المتبادلة وحماية استخدامها
المـادة

.

) ( 44

تلتزم المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

باآلتي :
أ-

االحتفاظ بكافة السجالت والوثائق والمعلومات والبيانات  ،المحلية منها والدولية

)(10

 ،لمدة

عشر سنوات على األقل من تاريخ تنفـيذ المعاملة  ،ويجب أن

تكون هذه السجالت كافـية ومفصلة على نحو يسهل معه تتبع كل معاملة واسترجاعها
عند طلبها وفقا ألحكام هذا القانون

ب-

.

االحتفــــاظ بالسجالت والوثائق والمعلومات والبيانات التي يتم الحصول عليهـــا
من خالل تدابير العناية الواجبــــة للعمالء المنصوص عليها فـي هذا الفصـــل ،
وبصفة خاصة ملفات الحسابات والمراسالت التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه
وذلك لمدة

)(10

عشر سنوات على األقل من انتهاء عالقة العمل  ،أو إتمام

معاملة لعميل ليس ذا عالقة عمل قائمة معها

ج-

.

توفـير هذه السجالت والوثائق والمعلومات والبيانات فورا للجهات القضائية ،
والمركز  ،والجهات الرقابية كل فـي مجال اختصاصه  ،عند طلبها  ،ويجوز لتلك
الجهات  ،وفـي الحاالت التي تقدرها  ،طلب تمديد المدة المنصوص عليها فـي هذه
المـادة

.

كما يجوز للمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة
للربح االحتفاظ بنسخ مصدقة من أصل تلك السجالت والوثائق والمعلومات والبيانات للمدة
المذكورة  ،ويكون لها ذات حجية األصل فـي مجال اإلثبات

) ( 45

المـادة
ال تسري أحكام المــواد

(33

،

35

.

،

36

،

37

،

38

،

39

،

41

،

)44من هذا القانون على الوكالء والوسطاء العقاريين إال إذا شاركوا فـي معامالت تتعلق
بشراء أو بيع عقار لصالح عمالئهم

.
المـادة

) ( 46

يتعــــين علـــى المؤسســـات الماليـــــة التــــي تمـــارس نشـــاط التحويــــل اإللكتـــــــروني
الحصـــــول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل ومتلقي التحويل  ،والتحقق من وجود هذه
المعلومات ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة

.

ويحظـــر علـــــى المؤسســــــة الماليــــة اآلمــــــــرة تنفـيـــــــذ التحويـــل إذا تعـــذر عليهــــــا
الحصـــــول علــى هــــذه المعلومــــات

.
المـادة

) ( 47

استثناء من األحكام المتعلقة بسرية المعامالت المصرفـية والسرية المهنية والتعاقدية  ،تلتزم
المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح
ورؤســاء وأعضــــاء مجالــس إدارتهـــا أو مالكوهـــا أو ممثلوها المفوضون عنهـــا أو
موظفوهـــا أو موكلوها/وكالؤها أو شركاؤها والمهنيون الذين يؤدون أعماال لحسابها بإبالغ
المركز فورا فـي حال االشتباه أو عند وجود أسباب معقولة لالشتباه فـي أنها تتعلق بعائــــدات
الجريمـــة أو غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهـــاب أو عند محاولة إجرائهـــا بصرف النظــــر
عن قيمتها

.

وال يسأل األشخاص الملزمون باإلبالغ إداريا أو مدنيا أو جزائيا عن قيامهم باإلبالغ وفقا لحكم
هذه المـــادة

.

ال يسري االلتزام باإلبالغ المنصوص

المـادة ) ( 48
عليه فـي المـادة )(47

من هذا القانون على المحامين

والكتاب بالعدل والمحاسبين وأصحاب المهن األخرى بمن فـيهم المراجعون القانونيون  ،إذا
كانـــت المعلومات التي تتعلـــق بعمالئهم قد حصلــــوا عليها بمناسبـــة قيامهم بتقييــم الوضع
القانونـــي للعميــــل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمــــام القضـــاء أو إجـــراءات التحكيـــم أو
الوساطـــة أو تقديم الرأي القانوني فـي مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بما فـي ذلك تقديم
استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه اإلجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول
عليها قبل أم فـي أثناء اإلجراءات القضائية أم بعد انتهائها
المـادة

.

) ( 49

يحظر على األشخاص الملزمين باإلبالغ المنصوص عليهم فـي المـادة

)(47

من هذا القانون

اإلفصاح بطريق مباشر أو غير مباشــر  ،وبأي وسيلة كانت للعميل أو للمستفـيـــد الحقيقـــي
أو أي طــــرف آخـــر عن أنهـــا أبلغـــت  ،أو علــى وشـــك اإلبــــالغ عن المعامـــــالت
المشتبـــــه فـيهـــا أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها  ،أو أن هناك تحقيقا بشأنها
المـادة

.

) ( 50

يتعين على المؤسسات المالية إلزام فروعها والشركات التابعة التي تملك غالبية أسهمها بتنفـيــــذ

متطلبــــات هذا الفصـــــل  ،وذلك فـي حدود ما تجيزه القوانين واللوائح الساريـــة فـي الدولــــة
التــي يوجد فـيها مقر الفرع أو الشركة  ،فإذا كانت تلك القوانــين ال تلزمها بهذه المتطلبات
 ،فـيتعين على المؤسسة المالية إبالغ الجهة الرقابية بذلك

.

الفصـــل الســــادس
الجهـــة الرقابيــــة
المـادة

) ( 51

يتعين على الجهـــة الرقابيـــة تنظيم ومراقبة واإلشـــراف على التـــزام المؤسســــات الماليـــة
واألعمــال والمهـــن غير المالية والجمعيـــات والهيئات غيـــر الهادفـــــة للربح بتطبيق أحكام
هذا القانون واللوائح والقـــرارات والتعليمـــات الصادرة تنفــــيذا لــــه  ،واللوائـــح والقــــرارات
والتعليمات ذات العالقة  ،وذلك على أساس درجة المخاطر  ،وتلتزم بصفة خاصة باآلتي
أ

-

:

جمــع المعلومــــات والبيانــــات من المؤسســـــات المالية واألعمال والمهــن

غيـــر الماليـــة والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح  ،والقيام بالمراقبة الميدانية
عليها  ،ويجوز للجهة الرقابية لتنفـيذ هذا االلتزام التعاقد مع جهات أخرى
ب

-

.

إلــزام المؤسســات المالية واألعمـــال والمهن غير الماليــة والجمعيــات والهيئــات

غير الهادفة للربح بتوفـير أي معلومات  ،وأخذ نسخ للمستنــدات والوثائق أيا كانت
طريقة أو مكان تخزينها داخل أو خارج مبانيها
ج

-

.

إصدار اللوائح والضوابط والتعليمات واإلرشادات والتوصيات لمساعدة المؤسسات

المالية واألعمال والمهــن غــير الماليـــة والجمعيـــات والهيئــــات غير الهادفــــة
للربـــح على تطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع المركز
د

-

.

التعــاون والتنسيــق الفعال مع سائــر الجهات المختصــة لتقديم المساعدة فى إجراء
التحريات  ،وفى كافة مراحل التحقيق والمحاكمة المتعلقة بمكافحة غسل األموال
والجريمة األصلية المرتبطة بها وتمويل اإلرهاب

هـ

-

التعاون الفعال مع الجهات النظيرة التي تؤدي وظائف مماثلة فـي دول أخرى

كتبادل المعلومات وإبرام مذكرات التفاهم
و

-

.

.

إبالغ المركز دون تأخير بأي معلومات تتعلق بمعامالت مشبوهة أو أي معلومات

أخرى يمكن أن تكـــون ذات صلة بغسل األموال والجريمة األصليـــة المرتبطة بهـــا
أو تمويل اإلرهاب  ،وإمداد المركز بما يطلبه من البيانات والمعلومات واإلحصاءات
الالزمة لمباشرة اختصاصاته
ز

-

.

تطبيق اإلشراف الموحد على المجموعة المالية والتحقق من أن الفروع الخارجية

والشركات التابعة للمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية التي تملك الشركة
الرئيسية غالبية أسهمها تعتمد وتنفذ تدابير تتوافق مع هذا القانون
ح

-

.

وضع وتطبيق الضوابط والتدابير المنظمة المتالك المؤسسات المالية واألعمال والمهن

غيــر الماليــة والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربـــح  ،والسيطرة عليها ،
والمشاركة فـي إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ط-

.

تقييـــم أعضاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة العليـــا والمديريـــن فـي المؤسســات المالـيـــة
واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح على أساس
معايير الكفاءة والمالءمة  ،بما فـيها المتعلقة بالخبرة والنزاهة

ي-

.

االحتفــــاظ بإحصائيـــات عــن التدابير المعتمـــدة والمتخــــذة والعقوبــــات المفروضـــة
فـي إطار تطبيق أحكام هذا القانون

ك-

.

تحديد القيمة الحدية للمعامالت  ،والتحقق من التزام المؤسسات المالية
واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بإخطار المركز
عنها

.

ل-

تحديد نــــوع ومـــدى التدابير التي يجب أن تتخذهـــا المؤسســـات المالية
واألعمال والمهن غير الماليـة والجمعيــات والهيئـــات غير الهادفــــة للربــح وفقـــا
للمـــادة

)(42

من هذا القانون بما يتوافق مع درجة مخاطر غسل األموال وتمويل

اإلرهاب وحجم النشـاط التجاري

.

المـادة

) ( 52

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر  ،على الجهة الرقابية
فـي حالة مخالفة المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير
الهادفة للربح الخاضعة إلشرافها لألحكام المنصوص عليها فـي هذا القانون واللوائح والقرارات

أو التعليمات ذات الصلة أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير أو الجزاءات اآلتية
أ

-

توجيه إنذار كتابي

.

ب-

إصدار أمر بااللتزام بتعليمات معينة

ج-

إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير التي تتخذها

د-

فرض غرامــة إداريـــة ال تقــل
 ،وال تزيـــــد

هـ-

:

على(100

٫

.

عــــن(10
)000مائة

.

000) ٫عشــرة آالف لاير عمانــــي
ألف لاير عماني عن كل مخالفة

.

استبـــدال أو تقييد صالحيـــات مسؤولـــي االلتزام أو المديرين أو أعضاء
مجلس اإلدارة أو المالكين المسيطرين  ،بما فـي ذلك تعيين مشرف إداري خاص

و-

.

إيقــاف األشخاص المخالفـين عن العمل فـي قطاع األعمال التجاريـــة أو فـي
مهنــة أو نشاط  ،بصورة دائمة أو مؤقتة

.

.

ز-

فرض الوصاية عليها

ح-

وقف الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط  ،أو تقييده  ،أو إلغائه

.

ويجب على الجهــة الرقابية إبــالغ المركز بالتدابيـــر والجـــزاءات المتخــــذة فـي هـــذا الشـــأن
 ،ولها أن تنشرها بوسائل النشر المختلفة

.

الفصـــل السابـــع
اإلقــرار الجمركــــي
المـادة

) ( 53

يلتزم كل شخص يدخل أراضي السلطنة أو يغادرها  ،وتكون بحوزته عمالت أو أدوات مالية
قابلة للتداول لحاملها أو يرتب لنقلها إلى داخل السلطنة أو خارجها من خالل خدمة بريد أو
خدمة شحن  ،باإلقرار عنها لسلطة الجمارك إذا بلغت قيمتها الحد الذي تقرره اللجنة

.

ويجوز لسلطة الجمارك أن تطلب من الشخص معلومات إضافـية عن مصدرها أو الغرض من
استخدامها

.
المـادة

) ( 54

على سلطة الجمارك إنشاء نظام إلكتروني لالحتفاظ باإلقرارات والمعلومات المنصوص عليها
فـي المـادة

)(53

لمدة ال تقل عن

)(5

المختصة  ،وللمركز االطالع عليه واستخدامه
المـادة

خمس سنوات  ،يجوز تمديدها عند طلب الجهة

.
) ( 55

على سلطة الجمارك وقف انتقال العمالت واألدوات المالية القابلة للتداول لمدة ال تزيد على
)(45خمسة وأربعين يوما عند االشتباه فـي جريمة غسل األموال والجريمة األصلية
المرتبطة بها أو تمويل اإلرهاب أو عند عدم تقديم اإلقرار المنصوص عليه فـي المـادة
)(53من هذا القانون أو تقديم إقرار كاذب  ،وعلى سلطة الجمارك إخطار المركز فورا
بذلك  ،ولالدعاء العام

-

بناء على طلب من المركز
المـادة

-

األمر بتمديدها لمدة مماثلة

.

) ( 56

يلتزم موظفو الجمارك بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون أو يحصلون عليها تطبيقا
ألحكام هذا القانون  ،ويستمر ذلك االلتزام حتى بعد انتهاء خدمتهم الوظيفـية  ،وفـي جميــــع
األحـــــوال ال يجـــوز استخــــدام هــــذه المعلومـــــات إال ألغـــــــراض تطبيــــق أحكــــام هذا
القانون

.
المـادة

) ( 57

على سلطة الجمارك إصدار اإلجراءات والتعليمات المتعلقة بتنفـيذ هذا الفصل

.

الفصـــل الثامــــن
التعـــاون الدولــــــي
المـادة

) ( 58

مع عدم اإلخالل بأحكام المعاهدات واالتفاقيات التي تكون السلطنة طرفا فـيها  ،أو طبقا لمبدأ
المعاملة بالمثل  ،يجب على الجهة المختصة والجهة الرقابية التعاون مع الجهات النظيرة لها
بالدول األخرى فـي مجال المساعدة القانونية والقضائية  ،وتسليم المجرمين المرتبطة بجريمة
غسل األموال والجريمة األصلية المرتبطة بها وتمويل اإلرهاب  ،طبقا لألحكام الواردة فـي هذا
الفصل

.
المـادة

) ( 59

فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون  ،تضع اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب اإلجراءات
الواجــــب اتخاذهـــا لتنفــــيذ القــرارات الصادرة عن مجلــس األمــن التابــع لألمـــم المتحدة ،
وذلك عمال بالفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حول

:

.

أ

-

منع وقمع اإلرهاب وتمويله

ب

-

منع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها
المـادة

.

) ( 60

فـي نطاق تطبيق أحكام هــــذا القانون  ،عنـــد طلب المساعـــدة القانونية والقضائيـــة  ،وطلب
تسليم المجرمين  ،يعـــد ازدواج التجريـــم مستوفــى ســـواء أكانــت قوانــين الدولــة الطالبــــة
تدرج الجريمة فـي فئة الجرائم المعتمدة فـي السلطنة ذاتها من عدمه  ،أم كانت تستخدم
المصطلح ذاته فـي تسمية الجريمة المستخدم فـي السلطنـة أم خالفه
المـادة

.

) ( 61

يختص االدعاء العام بتلقي طلب المساعدة القانونية والقضائية  ،وطلب تسليم المجرمين  ،من
الجهات األجنبية المختصــــة فـيمـــــا يتعلــــق بجريمة غسل األموال والجريمــــة األصليــــة
المرتبطة بها وتمويل اإلرهاب

.
المـادة

) ( 62

يجب أن يتضمن طلب المساعدة القانونية والقضائية أو طلب تسليم المجرمين البيانات اآلتية

أ-

تحديد الجهة الطالبة

ب-
د-

.

تحديد الجهة التي تتولى التحقيق أو المالحقة أو نظر الدعوى

ج-

:

تحديد الجهة التي يوجه إليها الطلب
بيان الغرض من الطلب

.

.

.
.

هـ-

الوقائع المؤيدة للطلب

و-

أي معلومات قــد تسهل فـي تحديــد وتعقــب الشخــص المطلـــوب  ،وخاصــة
اسـمـه  ،ومركزه االجتماعي  ،وجنسيته  ،وعنوانه  ،ومهنته

.

أي معلومات الزمة لتحديد وتعقب األموال أو الوسائل

.

ز-

ح-

النصــوص القانونيـة التي تجــرم الفعـــل المرتكــب والعقوبـــة التي يمكن
تطبيقهــــا على مرتكب الجريمة

ط-

.

ماهيـــة المساعـــدة المطلوبة  ،وبيان أي إجراءات محددة ترغــــب الدولـــة الطالبـــة
فـي اتخاذها

.

ويتعين أن يتضمن الطلب فـي الحاالت اآلتية البيانات المحددة قرين كل حالة
أ

-

ب-

طلب اتخاذ تدابير مؤقتة

:

طلب المصادرة

:

بيان التدابير المطلوبة

.

بيان الوقائع واألسانيد ذات الصلة بها  ،تمهيدا إلصدار

حكم المصادرة بمقتضى القوانين المعمول بها فـي السلطنة

ج-

:

طلب تنفـيذ أمر بتدبير مؤقت أو حكم مصادرة

.

:

نسخة مصدقة من األمر أو الحكم  ،وبيان باألسباب التي دعت إلى إصداره ،
إن لم تكن مبينة فـي األمر أو الحكم ذاته

.

وثيقة تؤكد بأن األمر أو الحكم واجب النفاذ  ،وغير قابـــل للطعــن بالطريق
العادي

.

بيــــان بالغـــرض الـــــذي يراد بلوغــــــــه فـي تنفـيـــذ األمـــــــر أو الحكــــــم
 ،والمبلــــــــغ الذي يسعى إلى استرداده من قيمة األموال
أي معلومـــات تتعلـــق بما للغيـــر من
والوسائـــل أو سائر األشياء المرتبطة بها

د-

طلب تسليم المجرمين

حقــوق

.

فـي األموال

والعائـــدات

.

:

أمـــر بالقبـــض أو اإلحضــار صـــادر من سلطـــة مختصــة إذا كـــان
الشخـــــص غيــر محكــوم عليــه  ،ونسخـــة من الحكـــم إذا كان الشخـــص
محكومــــا عليــــه  ،وأن يكون الحكم واجب النفاذ وغير قابل للطعن

.

تعهد من الدولة طالبة التسليم بأنها لن تالحق أو تحاكم أو تعاقب المطلوب
تسليمه من أجل أي جريمة سابقة على التسليم غير الجريمة التي كانت محل
طلب التسليم

.

تعهد من الدولة طالبة التسليم بعدم تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إال بعد موافقة
السلطنة على ذلك

.

تعهد من الدولة طالبة التسليم بمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه محاكمة عادلة
ونزيهة  ،وأن توفر له ضمانات الدفاع عن نفسه
المـادة

.

) ( 63

يجوز لالدعاء العام أو الجهة المختصة طلب معلومات إضافـية من الجهة األجنبية المختصة إذا
كانت تلك المعلومات ضرورية لتنفـيذ طلب المساعدة القانونية والقضائية وطلب تسليم المجرمين
 ،أو لتسهيل تنفـيذها

.
المـادة

) ( 64

يجــــب التقيــد بسريـــة طلـــب المساعـــدة القانونيــــة والقضائيـــة وطلـــب تسليـــــم المجرمـــــين
إذا اشترط فـيه ذلك  ،وإذا تعذر التقيد بالسرية يجب إبالغ الجهة الطالبة فورا بذلك
المـادة

.

) ( 65

يجوز لالدعاء العام إرجاء إحالة طلب المساعدة القانونية والقضائية وطلب تسليم المجرمـــين
إلـــى الجهـــة المختصـــة المسؤولـــة عن التنفـيـــذ إذا كـــان من شـــــأن اإلحالة التأثيــــر على
تحقيق أو دعوى منظورة أمام القضاء  ،وعليه إبالغ الجهة الطالبة فورا بذلك
المـادة

) ( 66

تشمل المساعدة القانونية والقضائية األغراض اآلتية
أ
ب

-

:

الحصول على أدلة من األشخاص أو أخذ أقوالهم

-

.

المساعدة على مثول المحتجزين والشهود الطوعيين أو غيرهم أمام الجهات القضائية

للدولة الطالبة من أجل تقديم األدلة أو المساعدة فـي التحقيقات
ج

-

د

-

.

تسليم المستندات القانونية أو القضائية
تنفـيذ عمليات التفتيش والحجز

.

.

.

.

هـ

-

معاينة وفحص األشياء والمواقع

و

-

تقديم المعلومات أو األدلة المادية وتقارير الخبراء

ز

-

تقديــــــــم أصـــــــول أو نســـــخ مصدقـــــة مــــــن المستنـــــدات والسجـــــــالت ذات

ح

-

.

الصلــــة  ،بما فـي ذلك السجــالت الحكوميـــة أو المصرفـيـــــة أو الماليــــة أو
سجـــالت الشركــــات أو المنشآت التجارية أو األعمال والمهن

تحديــد أو تعقب عائدات الجريمــــة أو األمــــوال أو الوسائــــل أو األشيــــاء

األخــــرى ألغراض اإلثبات أو المصادرة

-

ط

.

مصادرة الموجودات

.

.
.

ي

-

تنفـيذ تدابير التجميد وغيرها من اإلجراءات التحفظية

ك

-

أي شكـــل آخـــر من المساعدة القانونيـــة والقضائيـــة  ،بما ال يتعــارض مع

.

القوانـــين النافذة فـي السلطنة

المـادة

) ( 67

ال يجوز رفض تنفـيذ طلب المساعدة القانونية والقضائية إال فـي الحاالت اآلتية

أ-

:

إذا لم يكن الطلب صادرا من جهة مختصة طبقا لقانون الدولة الطالبة  ،أو
لم يرســــل وفقـــا للقوانـــين السارية  ،أو لم يستــوف أيـــا من البيانات المنصــوص
عليها فـي المـادة

ب-

)(62

إذا كان تنفـيذ الطلب يحتمل أن يمس بأمن السلطنة أو سيادتها أو نظامها
العام أو مصالحها األساسية

ج-

من هذا القانون

.

إذا كانـــت الجريمــة التــي يتعلـــق بها الطلب تمثل محل دعـــوى جزائيــة ،
أو صـــدر بشأنها حكم نهائي فـي السلطنة

د-

.

.

إذا كان التدبير أو األمر المطلوب إصداره يستهدف الشخص المعني بسبب عنصره أو

ديانته أو جنسيته أو أصله أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته

هـ-

.

إذا كانت الجريمة المذكورة فـي الطلب غير منصوص عليها فـي قوانين
السلطنة  ،أو ليســت لهـــا سمـــات مشتركـــة مع جريمة منصوص عليها فـي قوانين
السلطنــــة  ،ومع ذلك يجوز تقديم المساعدة المطلوبة إذا كانت ال تتضمن تدابير

.

جبريـــة

و-

إذا تعذر إصدار أمر باتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفـيذها بسبب إجراءات
التقادم المطبقة على جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب بمقتضى قوانين الدولة
الطالبة

ز-

.
إذا كان األمر المطلوب تنفـيذه غير قابل للنفاذ بمقتضى القانون فـي السلطنة

.
ح-

إذا كان إصدار القرار فـي الدولة الطالبة للمساعدة قد جرى فـي ظروف لم
تتوفر فـيها الضمانات والحماية الكافـية فـيما يتعلق بحقوق المدعى عليه
المـادة

.

) ( 68

ال يجوز رفض طلب المساعدة القانونية والقضائية  ،استنادا إلى أحكام السرية الملزمة
للمؤسسات المالية  ،أو أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية  ،ويعد القرار الصادر
من المحكمة بشأن طلب المساعدة نهائيا  ،كما ال يجوز رفض طلب تسليم المجرمين استنادا
إلى أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية

.

وفـي حالة رفض تنفـيذ الطلب يتعين على االدعاء العام إبالغ الجهة الطالبة على الفور بأسباب
الرفض

.
المـادة

) ( 69

يجوز تنفـيذ طلب المساعدة القانونية والقضائية إذا تضمن أمرا بمصادرة مدنية ألموال شخص
متوفى  ،أو غائب  ،أو مجهول الهوية

.

المـادة

) ( 70

تنفـــذ طلـــبات التحقيق وفقا لإلجراءات المنصوص عليها فـي قانـــون اإلجـــراءات الجزائيـــة

ما لم يتضمن الطلب اتباع إجراءات معينة ال تتعارض مع اإلجراءات المنصوص عليها فـيه
المـادة

.

) ( 71

تنفذ طلبات اتخاذ اإلجراءات التحفظية وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية  ،فإذا كانت اإلجــراءات
المطلوبـــة غيـــر منصـــوص عليهــــا فـيــــه  ،يجوز لالدعاء العــــام أن يستبـــدل بهــا
إجــراءات أخــرى منصوصــا عليهـــا فـي ذلك القانـــون لهــــا أثـــر مماثـــل لإلجراءات
المطلوبـــة  ،ويتعـــين قبل األمــر برفــع اإلجــراءات التحفظيـــة إبالغ الدولـــة طالبة المساعــدة
بذلك

.
المـادة

) ( 72

فــــي حـــال تلقـــي طلــــب للمساعـــــدة القانونيــــة والقضائية لتنفـيذ حكــــم المصادرة
الصــــادر عن محكمة الدولة الطالبة  ،يتعين على االدعاء العام إحالته إلى المحكمة المختصة
للبت فـيه  ،ويقتصر حكم المصادرة على األموال المنصوص عليها فـي المـادة
هذا القانون والموجودة على أراضي السلطنة
المـادة

)(100

من

.
) ( 73

للسلطنة سلطة اقتسام األموال المصادرة على أراضيها وفقا لالتفاق المبرم مع الدولة الطالبة ،
وذلك دون اإلخالل بحقوق الغير حسني النية
المـادة

.
) ( 74

لالدعاء العام إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف باسم السلطنة فـي مجال التحقيقات
المشتركة  ،وفـي حالة عدم وجود تلك االتفاقيات يجوز له إجراء تلك التحقيقات تبعا لكل حالة

.
المـادة

) ( 75

تخضع طلبات تسليم مرتكبي جريمة غسل األموال والجريمة األصلية المرتبطة بها وتمويل
اإلرهاب للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها فـي المعاهدات واالتفاقيات المتعلقة بتسليم
المجرمين التي تكون السلطنة طرفا فـيها  ،وألحكام هذا القانون  ،وقانون تسليم المجرمين
المـادة

) ( 76

يجوز رفض طلب تسليم المجرمين فـي الحاالت اآلتية

:

.

أ-

إذا كانت هناك تحقيقات جارية ضد الشخص المطلوب تسليمه فـي السلطنة
بشأن الجريمة موضوع طلب التسليم

ب-

.

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أراضي السلطنة أو الدولة الطالبة ،
وكان قانون السلطنة ال ينص على االختصاص القضائي فـي الجرائم التي ترتكب
خارج أراضيه بالنسبة للجريمة موضوع طلب التسليم

ج-

.

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم قضائي نهائي الرتكابه
الجريمة موضوع طلب التسليم  ،أو إذا كان سيتعرض فـي الدولة الطالبة لمحاكمة أو
لحكم من قبل محكمة غير نظامية أو محكمة استثنائية أو محكمة أو هيئة خاصة لهذا
الغرض

د

-

.

إذا رأت السلطنة أن تسليم الشخص المطلوب سيكون منافـيا لالعتبارات اإلنسانية
لسبب سنه أو صحته أو ظروفه الشخصية األخرى  ،أخذا فـي االعتبار طبيعة
الجريمة ومالبساتها

هـ-

.

إذا استند طلب التسليم إلى حكم غيابي نهائي ضد المطلوب تسليمه دون تحقق
الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة  ،ولن تتاح له إعادة النظر فـي قضيته

و-

إذا كانت الجريمة تدخل ضمن االختصاص القضائي للسلطنة

ال يجوز تسليم المجرمين فـي

أ-
ب-

.

.

المـادة ) ( 77
الحاالت اآلتية :

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا عمانيا

.

إذا وجدت أسباب جدية بأن طلب التسليم قدم لغرض مالحقة شخص أو
معاقبته بسبب جنسه أو عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله أو آرائه السياسية ،
أو بأن تنفـيذ الطلب سيؤدي إلى المساس بوضعه ألي من تلك األسباب  ،أو أن
الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو ال
إنسانية أو مهينة  ،أو لم يوفر أو لن يوفر لذلك الشخص فـي اإلجراءات الجزائية
حد أدنى من الضمانات طبقا للمعايير الدولية المعتبرة فـي هذا الشأن

ج-

.

إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد فصل فـيها بحكم نهائي فـي السلطنة

.
د-

إذا انتفت المسؤولية الجزائية للشخص المطلوب تسليمه ألي سبب
المـادة

.

) ( 78

ال يحول رفض طلب تسليم المجرمين ألي سبب من األسباب المقررة فـي أحكام هذا القانون
دون مالحقة الشخص موضوع طلب التسليم قضائيا
المـادة

.

) ( 79

يجوز تسليم المجرمين بناء على طلب القبض المؤقت للدولة الطالبة  ،شريطة موافقة الشخص
المطلوب تسليمه كتابيا

.
المـادة

) ( 80

فـي حالة الموافقة على تسليم المجرمين  ،يجوز وفقا ألحكام قوانين السلطنة  ،ومع مراعاة
حقوق الغير حسني النية  ،تسليم جميع ما يوجد على أراضيها من أموال وعائدات الجريمة
والوسائل المرتبطة بالجريمة المرتكبة أو قد تلزم كدليل  ،وذلك بناء على طلب الدولة الطالبة
 ،ويجوز التسليم  ،وإن تعذر تنفـيذ تسليم الشخص المطلوب تسليمه

.

وإذا كانت تلك األموال والعائدات والوسائل عرضة للحجز أو المصادرة فـي السلطنة يجوز
للدولة أن تحتفظ بها مؤقتا

.

وفـي جميع األحوال يجوز للسلطنة أن تشترط إعادة تلك األموال والعائدات والوسائل إليها دون
مقابل بعد تحقق الغرض من تسليمها

.
الفصــــل التاســـع
التحقيــــق
المـادة

لالدعـاء العام

-

) ( 81

فـي سبيـل الكشـف عن وقائـع ذات عالقـة بجريمة غسل أموال والجريمة

األصليــة المرتبطــة بهــا أو تمويـــل اإلرهـــاب

-

االطالع على السجالت والوثائــــق

والحصــول علــى المعلومـــات التــي بحـــوزة المؤسســـات الماليــــة واألعمال والمهن غير
الماليـــة والجمعيــــات والهيئات غير الهادفة للربح وأي شخص آخر  ،ويكون له ضبط تلك

السجالت والوثائق  ،وأي مستندات أخرى إذا كانت الزمة للتحقيق
المـادة

.

) ( 82

للمدعي العام أو من يقوم مقامه األمر باتخاذ اإلجراءات التحفظية كالتجميد والحجز على
األموال والعائدات والوسائل المتعلقة بجريمة غسل األموال أو الجريمة األصلية المرتبطة بها أو
تمويل اإلرهاب  ،وأي ممتلكات تعادل فـي قيمتها هذه العائدات  ،ويجوز لذوي الشأن التظلم
أمام المحكمة المختصة
باألمر  ،ويكون قرار

منعقدة بغرفة المشورة خالل )(30
المحكمة بالفصل فـي التظلم نهائيا .
المـادة

للمدعي العام أو من يقوم مقامه

-

ثالثين يوما من تاريخ علمهم

) ( 83

عند وجود دالئل قوية أو أسباب كافـية بوقوع جريمة

غسل األموال والجريمة األصلية المرتبطة بها أو تمويل اإلرهاب

-

أن يأمر بوضع االتصاالت

تحــــت المراقبــــة  ،واعتراضها  ،وتسجيــــل األفعــــــال أو المحادثات صوتا وصــــورة ،
والوصــــول إلى أنظمة الحاسب اآللي  ،ومراقبة الحسابات  ،والتسليم المراقب  ،وتحديد األموال
 ،وحجز الوثائق والمراسالت  ،والمنــــع من السفر  ،وغيرها من اإلجراءات التي تساعـــد
فـي الكشــف عن مثل تلك الوقائع  ،على أن يكون األمر مسببا ومؤقتا لمدة ال تزيد على
)(3ثالثة أشهر  ،وللمحكمة المختصة تمديد تلك المدة  ،بناء على طلب االدعاء العام
المـادة

.

) ( 84

لالدعاء العام اإلذن بإجراء التحري عن جريمة غسل األموال والجريمة األصلية المرتبطة بها
وتمويل اإلرهاب عن طريق عملية مستترة أو تسليم مراقب  ،وذلك لغرض الحصول على
أدلة تتعلق بتلك الجرائم  ،أو لتتبع عائدات الجريمة

.

وال يجوز مساءلة أو توجيه تهمة إلى كل من يقوم بالتحــري عـــن طريق عملية مستتــــرة
أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يشكل جريمة غسل األموال والجريمة األصلية المرتبطة بهـا
وتمويــل اإلرهــاب  ،مـــا لــم يتجـــاوز الصالحيــــات الممنوحـــة لـــه  ،أو يقوم بالتحريــــض
على ارتكاب تلك الجرائم

.
المـادة

تنشأ بقرار من المدعي العام

-

) ( 85

لدى االدعاء العام

-

إدارة تتولى اإلشراف على إدارة األموال

المجمـــدة والمحجوزة والمصادرة  ،وتعقب األموال التي يجوز إخضاعها للتجميـــــد أو الحجز
أو المصادرة  ،وجمع وحفظ كل البيانات المتعلقة بتلك األموال واإلجراءات المتخذة بشأنها

.

ويجوز لهذه اإلدارة أن تعهد بإدارة األمـــوال المحجـــوزة أو المصـــادرة إلى شخــص
مختـــص فـي هذا الشأن

.

كمـــا يجــوز لها أن توكـــل إدارة األمــــوال المجمدة إلى المؤسسة المالية أو الجهة التــي

.

عينهــــا صاحب المصلحة فـيها قبل صدور األمر
المـادة
دون اإلخـالل بنــص المـــادة

)(4

) ( 86

مــن قانــون اإلجراءات الجزائيــة  ،لالدعـــاء العـــام

التحقيــق فـي جريمة غسل األموال بصورة مستقلة عن الجريمة األصلية

.

الفصــل العاشــــر
العقوبـــــــات
المـادة

) ( 87

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر  ،يعاقب على الجرائم المبينة

.

فـي هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فـيه
المـادة

) ( 88

يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل األموال باآلتي

أ-

بالسجن مدة ال تقل
سنوات  ،وبغرامة ال تقل

عن )(5
عن(50

:

خمس سنوات  ،وال تزيد على

)(10

عشر

000) ٫خمسين ألف ريـال عماني  ،وال

تزيد على ما يعادل قيمة األموال محل الجريمة  ،إذا كان يعلم أو يشتبه فـي أن
األموال عائدات جريمة
ب

-

.

بالسجــن مدة ال تقـــل عـــن

)(6

سنــــوات  ،وبغــــرامـــة ال تقــــل

ستة أشهــر  ،وال تزيد على

عـــــن(10

)(3

ثالث

000) ٫عشــــرة آالف ريـال

عماني  ،وال تزيـــد علـــى مـــا يعادل قيمة األموال محل الجريمة  ،إذا كان عليه
أن يعلم أن األموال عائدات جريمة

.

المـادة

) ( 89

يعاقب كل من ارتكب جريمة تمويل اإلرهاب بالسجن مدة ال تقل عن
،

وال

تزيد

)(15

علـى

خمس

عشرة

سنـــة

،

)(10

وبغــــرامـــة

ال

عشر سنوات

تقــــل

عـــــن

000) ٫(50خمســين ألــف ريـال عماني  ،وال تزيد على ما يعادل قيمة األموال التي
تم جمعها أو تأمينها

.
المـادة

) ( 90

يعاقب الشخص االعتباري الذي تثبت مسؤوليته فـي جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
بغرامة ال تقل

عن(100

000) ٫مائة ألف لاير عماني  ،وال تزيد على ما يعادل قيمة

األمـوال محل الجريمة  ،ويجــــوز للمحكمـــة أن تأمــــر بمنعه  ،بصفة دائمــــة أو مؤقتــــة
 ،عن ممارسة أنشطته التجاريـــــة  ،أو بغلـــق مقـــره الـــذي استخـــدم فـي ارتكــــاب
الجريمــــــة  ،أو بتصفـية أعماله  ،أو بتعيين حارس قضائي إلدارة األموال
ويتم نشر الحكم النهائي الصادر باإلدانة فـي وسائل النشر
المـادة

.

.

) ( 91

يعاقـــب بعقوبــــة الفاعـــل األصلــي كــــــل شخــص شـــرع أو اشتــرك باالتفــــاق أو
التحريــــض أو المساعدة على ارتكاب جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
المـادة
تضاعف العقوبات المنصوص عليها فـي

أ-
ب-

إذا ارتكب الجاني الجريمة من

.

) ( 92

هذا القانون فـي الحاالت اآلتية :
خالل جماعة إجراميـة منظمـة .

إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغال لسلطاته أو نفوذه من خالل مؤسسة مالية
أو جمعية خيرية أو أهلية وما فـي حكمها  ،أو مستغـال التسهيـالت التي خولتها له
وظيفته أو نشاطه المهني أو مكانته االجتماعية

ج-

عود الجاني إلى ارتكاب الجريمة

.

.

المـادة

) ( 93

للمحكمة اإلعفاء من العقوبات المنصوص عليها فـي هذا القانون كل من بادر بإبالغ الجهة
المختصة بمعلومات عن الجريمة واألشخاص المشتركين فـيها  ،وذلك قبل وقوعها أو علم
الجهة المختصة بها  ،فإذا حصل اإلبالغ بعد علمها بالجريمة وأدى إلى القبض على أي من
الجناة أو مصادرة الوسائل وعائدات الجريمة  ،فللمحكمة األمر بوقف تنفـيذ عقوبة السجن
المـادة

.

) ( 94

للمحكمة تخفـيـف العقوبات المنصوص عليها فـي هذا القانون عن كــــل من بــــادر باإلبـــالغ
بعد علم الجهة المختصة بالجريمة  ،ومكنها بأي من اآلتي

:

أ

-

ب

-

الحصول على أدلة

ج

-

منع ارتكاب جرائم أخرى تتعلق بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب

د

-

حرمان الجماعات اإلجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة

كشف هوية مرتكبي الجريمة اآلخرين

.

.

المـادة

.
.

) ( 95

يعاقب كل من أخل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير
الماليــــة والجمعيــــات والهيئات غيــــر الهادفــــة للربح أو مالكيهـــا أو ممثليها المفوضــــين
عنهـــا أو موظفـيها أو مستخدميها ممن يتصرفون عمدا أو بإهمال جسيم بمقتضى هذه الصفات
بـأي من االلتزامات المنصوص عليها فـي الفصل الخامس من هذا القانون بالسجن لمـــدة ال

تقل عــن )(6
000) ٫(10عشرة

ستة أشهــــر  ،وال تزيد علـــــى

)(2

آالف لاير عماني  ،وال تزيد

عماني  ،أو بإحدى هاتين العقوبتين

سنتـــين  ،وبغرامـــة ال تقـــل عن

على(50

000) ٫خمسين ألف لاير

.
المـادة

) ( 96

يعاقب كل من أخل عن عمد أو إهمال جسيم من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات
المالية واألعمال والمهن غير الماليـــة والجمعيــات والهيئات غير الهادفة للربح أو مالكيهــا أو
ممثليهـــا المفوضــين عنها أو موظفـيـها أو مستخدميهـــا بالتزاماتهــم المنصــوص عليهـــا فـي
المادتين

(47

و

)49

من هذا القانون بالسجن مدة ال تقل عن

)(6

ستة أشهر  ،وال

تزيد على

)(3

ثالث سنوات  ،وبغرامة ال تقل

على(20

عماني  ،وال تزيد

عن(10

000) ٫عشرة آالف لاير

000) ٫عشريـــن ألـــف لاير عماني  ،أو بإحــــدى هاتـــين

العقوبتـــين  ،فـــإذا كانت المخالفــــة لمصلحــــة أو باسم شخص اعتباري يعاقب بغرامة ال تقل

عن(50

000) ٫خمسين ألــف لاير عمانـي  ،وال تزيد

ألف لاير عماني

على(100

000) ٫مائة

.
المـادة

) ( 97

يعاقب الشخص الذي يقوم عمدا أو عن إهمال جسيم باإلخالل بااللتزامات المنصوص عليها

فـي المادتين  (30و )56
وبغرامة ال تزيد على000) ٫ (10عشرة
.

من هذا القانون بالسجن مدة ال تزيـــد علـــى

المـادة
يعاقــــب بالسجــــن مدة ال تزيد علــى

)(2

سنتين ،

آالف لاير عماني  ،أو بإحدى هاتين العقوبتين

) ( 98

)(3

ثـــالث سنوات  ،وبغرامـــة ال تزيد علــى

000) ٫(10عشرة آالف لاير عماني  ،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف عمدا
أو عن إهمال جسيم أحكام المـادة

)(53

من هذا القانون  ،وذلك بتقديم إفصاح أو بيانات

أو معلومات كاذبة عن العملـــة أو األدوات القابلة للتداول لصالح حاملها  ،أو إخفاء وقائع
ينبغي اإلفصــاح عنهــا  ،وإذا كــان مرتكــب المخالفــة شخصـــا اعتباريا يعاقب بغرامة ال

تقــل عـــن(10
الجريمة .

000) ٫عشرة آالف لاير عماني  ،وال تزيد على قيمة األموال محل

المـادة

) ( 99

ال يحــــول توقيـــع العقوبــــات وفقـــا ألحكــــام هــــذا الفصل دون توقيـــع الجـــزاءات
والتدابيــــــر التي تفرضها الجهة الرقابية على المؤسسات المالية أو األعمال والمهن غير المالية
المحددة وفقا ألحكام المـادة

)(52

من هذا القانون
المـادة

.

) ( 100

مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسني النية  ،تحكم المحكمة فـي حالة اإلدانــــة بارتكاب جريمة
غســــــل األمــــوال والجريمة األصلية المرتبطة بها أو تمويـــل اإلرهـــاب بمصادرة اآلتي

أ-

األموال محل الجريمة

ب-

عائدات الجريمة  ،واألموال الناتجة عن تلك العائدات أو المستبدلة بها

ج-
د

هـ-

.

اإليرادات والفوائد المتأتية من األموال محل الجريمة أو من عائدات

-

الوسائل

:

.

الجريمة.

.

أي أموال تساوي قيمة األموال المذكورة فـي
تعذر تحديد مكانها  ،أو إذا ما كانت تلك األموال

البنود( أ )إلى(
قد اختفت .

د )فـي حال

وتتم المصادرة حتى وإن كانت األموال أو العائدات فـي حيازة أو ملكية شخص آخر ما لم
يثبت ذلك الشخــص أنه قـــد حصـــل عليها بنية حسنــــة  ،وبمقابل خدمة أو ثمن يتناســـب
وقيمتها وعدم علمه بمصدرها غير المشروع

.

وتظل األموال المصادرة محملة فـي حـــدود قيمتهــا بـــأي حقــوق تتقــرر بصـــورة مشروعـــة
لصالح الغير حسن النية

.
المـادة

) ( 101

ال تحول وفاة المتهم أو كونه مجهوال دون الحكم بالمصادرة المنصوص عليها فـي المـادة
)(100من هذا القانون

.
المـادة

) ( 102

لإلدارة المختصة بـــإدارة األمــوال لـــدى االدعاء العام اإلذن ببيع األمــــوال محـــل الجريمة ،
وعائداتها  ،والوسائل المصادرة

.
المـادة

) ( 103

تستثنى جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من األحكام المقررة النقضاء الدعوى العمومية ،
وفـي جميع األحوال يحكم بالمصادرة وفقا ألحكام هذا القانون أو بغرامة إضافـية تعادل قيمة
األموال فـي حالة تعذر ضبطه

.

) ( 104

المـادة

مع عـدم اإلخـــالل بحقـــــوق الغيـر حســــن النية  ،يقع باطال كل عقـــد أو تصرف علم
أطرافه أو أحدهم أن الغرض من العقد هو الحيلولة دون المصادرة

) ( 105

المـادة

)30%

تخصص نسبة ال تقل عن
المصادرة

(ثالثين بالمائة من مجموع األموال الناتجة عن

ألغراض تطوير نظم مكافحة

واإلجراءات التي تحددها اللجنة

.

مع عدم اإلخالل بأحكام المـادة

)(51

.

غسل األموال وتمويل

اإلرهاب وفقا للضوابط

الفصـل الحـادي عشـر
األحكـــــام الختاميــــة

) ( 106

المـادة

من هذا القانون  ،يصدر الرئيس أي قرارات الزمة

لتنفـيذ أحكام هذا القانون  ،وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها ،
وذلك فـيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون

) ( 107

المـادة
اختصاصــــات

تـــــؤول

ومخصصــــات

وحـــــدة

السلطانيــــة إلى المركــــز  ،وينقـل موظفــو
المفتــــش العــــام للشرطة والجمارك

-

إلى

المـادة
يلغــــى

قانـــون

السلطانــــي رقم
مع أحكامه

مكافحـــة

غســـل

79/2010

.
التحريــــات

الوحــدة -
المركز .

الماليــــة

بشرطة

عمــــان

الذيــن يصــدر بتحديدهم قــــرار من

) ( 108

األمـــوال

وتمويــــل

اإلرهــــاب

الصـــادر

بالمرســــوم

 ،كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون  ،أو يتعارض

.
المـادة

) ( 109

يعمــل بـهذا القانــون من اليــوم التالــي لتاريخ نشــره فـي الجريــدة الرسميــة

.

