
مر�ســــوم �سلطانـــي

رقــم 2016/30

باإ�ســدار قانـــون مكافحـــة غ�ســل الأمـــوال ومتويــل الإرهـــاب

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون اجلزاء العماين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/7 ، 

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ، 

وعلى قانون الدعاء العام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/92 ، 

وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 ، 

وعلى قانون ت�سليم املجرمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/4 ، 

وعلى قانون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ، 

وعلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 ، 

وعلى قانون مكافحة الإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/8 ، 

وعلــــى قانــــون مكافحـــــة غ�سل الأمــــوال ومتويـــل الإرهــاب ال�ســـادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــــي 

رقـــم 2010/79 ، 

2013/64 باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل اتفاقية  وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ، 

2014/27 بالت�سديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�سل  وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 

الأموال ومتويل الإرهاب ، 



وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـادة الأولـــــى 

يعمـــل باأحكـــام قانــون مكافحـــة غ�ســـل الأمـــوال ومتويـــل الإرهـــاب املرفـــق . 

املـادة الثانيــــة

ين�ســر هــذا املر�ســـوم فـي اجلريـــدة الر�سميــة . 

 

�سـدر فـي : 26 مـن �سعبـــــــــــان �سنـــة 1437هـ

املـوافــــق :   2  مـن يـونيــــــــــــو �سنـــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان



قانــون مكافحــة غ�سـل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب

الف�ســــل الأول

تعريفـــات واأحكــــام عامــــة

املـادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

اللجنــــة : 

 اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب . 

الرئيـــ�س :  

رئي�س اللجنــــة . 

املـركــــز : 

 املركز الوطني للمعلومات املالية . 

اجلهـة الرقابــيـة : 

 ، الجتماعية  التنمية  وزارة   ، الإ�سكان  وزارة   ، وال�سناعــــة  التجـــارة  وزارة   ، العـــدل   وزارة 

البنـــك املركـــزي العمانـــي ، الهيئة العامـــة ل�ســـوق املـــال ، بح�سب الأحوال ، واأي جهة اأخرى 

حتدد بقرار من اللجنة . 

اجلهـــة املخت�سة :  

الأموال  املعنية مبكافحة غ�سل  واملركز وغريها من اجلهات  والأمنية  الق�سائية  اجلهات 

ومتويل الإرهاب فـي ال�سلطنة . 

الأمــــــوال : 

 اأي نوع من الأ�سول اأو املمتلكات ب�سرف النظر عن قيمتها اأو طبيعتها اأو طريقة حيازتها ، 

اأيا كان �سكلها اإلكرتونية اأو رقمية ، و�سواء اأكانت موجودة فـي �سلطنة عمان اأم خارجها ، 

اأو جزئي ، وت�سمل  اأو موزعة ب�سكل كلي  اأو فوائد م�ستحقة  اأرباح  وكل ما يتاأتى منها من 

العملة الوطنية والعملة الأجنبية ، والأوراق املالية ، والتجارية ، اأو العقار اأو املنقول املادي 



املثبتـــة  واملحـــررات  وال�سكـــوك   ، بهـــا  املتعلقة  امل�سالـــــح  اأو  ، وجميــــع احلقــوق  املعنـــوي  اأو 

لكــــل ما تقـــدم ، كما ت�سمل الئتمانــــات امل�سرفـية والودائع واحلوالت الربيدية واحلوالت 

امل�سرفـية وخطابات الئتمان ، اأو كل ما تعتربه اللجنة مال لأغرا�س هذا القانون . 

جرمية غ�ســـل الأمــــــوال :  

كل فعل من الأفعال املن�سو�س عليها فـي املـادة )6( من هذا القانون . 

ال�سخــــ�س :  

ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري . 

الفعـــل الإرهــابي : 

 كل ارتكـــاب اأو �ســـروع اأو ا�ستـــراك اأو تنظيــم اأو تخطيط اأو م�ساهمة فـي ارتكاب اأحد الأفعــال 

الآتيــــــة ، اأو توجيــــــــه الآخريــن اإىل ارتكابهـــا �ســــــواء وقع من قبـــل �سخــــ�س ، اأو جمموعــــة 

من الأ�سخا�س تعمل لغر�س م�سرتك : 

تكون  التي  ال�سلة  ذات  املعاهدات  اأو  لالتفاقيات  وفقا  جرمية  ي�سكل  فعل  كل  اأ - 

ال�سلطنة طرفا فـيها . 

ل�سخ�س  اجل�سيمة  اجل�سدية  الإ�سابة  اأو  املوت  فـي  الت�سبب  اإىل  يهدف  فعل  كل  ب - 

مدين اأو اأي �سخ�س اآخر غري م�سرتك فـي اأعمـال عدائيــــة فـي حالت ن�ســـــوب نزاع 

اأو فـي �سياقه ، موجها  م�سلح ، متى كان الغر�س من هذا الفعل ، بحكم طبيعته 

لرتويع ال�سكان اأو لإرغام حكومة اأو منظمة دولية على القيام بعمل اأو المتناع 

عن القيام به . 

كل فعل يعد اإرهابيا مبوجب قانون مكافحة الإرهاب ، اأو اأي قانون اآخر .  ج - 

ال�سخــ�س الإرهـابــي : 

 كـــل �سخــ�س طبيعي �سواء اأكان فـي �سلطنة عمان اأم خارجهــــا يرتكب اأو ي�سرع ، اأو ي�ستــــرك 

اأو ينظم اأو يخطط اأو ي�ساهم فـي ارتكاب فعل اإرهابي ، اأو يوجه الآخرين لذلك ، باأي و�سيلة 

مبا�سرة ، اأو غري مبا�سرة . 

املنظمــة الإرهابـيــة : 

 جماعة من الأ�سخا�س الإرهابيني ، واأي منظمة تعترب اإرهابية وفقا لأي قانون اآخر . 



جرميـة متـويــل الإرهــاب :  

كل فعل من الأفعال املن�سو�س عليها فـي املـادة )8( من هذا القانون . 

ال�سنـــدوق ال�ستئمانـــي : 

 عالقـــة قانونيــــة مبوجبها ي�سع املو�سي الأموال حتت �سيطــــرة الو�سي مل�سلحــة م�ستفـيــد 

اأو لغــر�س معــني ، وت�سكل تلك الأ�سول اأموال م�ستقلة عن اأمـــالك الو�سي ، ويبقى احلـــق 

فـي اأ�سول الو�سي با�سم املو�سي اأو با�سم �سخ�س اآخر نيابة عن املو�سي . 

الرتتيبـات القـانونيــة : 

 العالقة القانونية التي تن�ساأ بني عدة اأطراف مبوجب اتفاق ، ومنها ال�سناديق ال�ستئمانية ، 

واأي ترتيبات قانونية مماثلة . 

الـمـوؤ�س�سـة املـــاليـــــة :  

كل �سخ�س يزاول عمال جتاريا فـي اأحد الأن�سطة املن�سو�س عليها فـي املـادة )3( ل�سالح 

العميل اأو بالنيابة عنه . 

الأعمـال واملهـن غيـر املاليــة :  

كل عمل من الأعمال املن�سو�س عليها فـي املـادة )4( من هذا القانون . 

اجلمعيـــات والهيئـات غيــر الهادفــة للربـح : 

 كـــل جماعـــــة ذات تنظيـــــــم تن�ســـاأ وفقــا لقانــــون اجلمعيات الأهليـــة ، تقـــوم بجمـــع الأمـــوال 

اأو �سرفهـــــا لأغــــرا�س خرييـــــة اأو دينيــة اأو ثقافـيــة اأو اجتماعيــة اأو تعليميـــــة اأو ت�سامنيــــــة 

اأو اأي غر�س اآخر ، وت�سمل الفروع الأجنبية للجمعيات واملنظمات والهيئات الدولية غري 

الهادفة للربح . 

اجلرميـة الأ�سليـة : 

 كــل فعـل ي�سكل 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 اأو املتح�سل عليها من جرمية اأ�سلية ، ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ، 

وي�سمــــل ذلك الأربــــاح  والمتيـــازات والفوائد القت�ساديــة واأي اأموال مماثلة ، حمولة كليا 

اأو جزئيا اإىل اأموال اأخرى . 

الو�سـائـــــل : 

اأو يراد ا�ستخدامها  اأو ق�سد ا�ستخدامها   الأدوات والو�سائط وغريها مما مت ا�ستخدامها 

باأي �سكل كان فـي ارتكاب جرمية غ�سل الأموال اأو جرمية اأ�سلية مرتبطة بها اأو جرمية 

متويل الإرهاب . 

عـــالقـة العـمــــل : 

 اأي عالقــــة جتاريــــة اأو ماليــــة م�ستمـــــرة تن�ســــاأ بني املوؤ�س�ســـات املاليـــة اأو الأعمــــال اأو املهـــــن 

غيــر املاليــة واجلمعيــات والهيئـــات غيـــر الهادفـــة للربــــح ، وبني عميلهـــا تت�ســــل بالأن�سطـــة 

اأو اخلدمات التي تقدمها له . 

املعامـلـــــة : 

 كـــل تعامل للموؤ�س�سات املاليـــة اأو الأعمـــال واملهــــن غري املالية من�سو�س عليـــه فـي املـادة )5( 

من هذا القانون . 

العميـــــل : 

كل �سخ�س : 

ترتب اأو جترى له معاملة اأو يفتح له ح�ساب .  اأ - 

يوقع على معاملة اأو ح�ساب .  ب - 

ي�سند اأو يحول اإليه ح�ساب اأو حقوق اأو التزامات فـي معاملة .  ج - 

يرخ�س له باإجراء معاملة اأو ال�سيطرة على ح�ساب .  د - 

البنود )اأ - د( من هذا  املن�سو�س عليها فـي  اأي من الإجراءات  ي�سرع فـي اتخاذ  هـ - 

التعريف . 

حتدده اجلهة الرقابية .  و - 



التجميـــد اأو احلجـــز : 

اأمر  فـيها مبوجب  الت�سرف  اأو  ا�ستبدالها  اأو  اأو حتويلها  الأموال  نقل  على  موؤقت   حظر 

�سادر من �سلطة ق�سائية خمت�سة ، مع بقائها ملكا لل�سخ�س �ساحب امل�سلحة فـيها وقت 

احلظر . 

امل�ســــادرة : 

اجلرمية  اأو  الأموال  غ�سل  من جرمية  العائدة  الأموال  من  الدائم  واحلرمان   التجريد 

الأ�سلية املرتبطة بها اأو جرمية متويل الإرهاب اأو الو�سائل ، وذلك مبوجب حكم نهائي 

�سادر من حمكمة خمت�سة . 

املـ�ستـفـيد احلــقــيــقي : 

ب�سورة   ، العميل  على  نهائية  فعلية  �سيطرة  اأو ميار�س  الذي ميتلك  الطبيعي   ال�سخ�س 

 ، املعاملة نيابــة عنـــه  ال�سخ�س الطبيعي الذي جترى  ، وي�سمل  اأو غري مبا�ســرة  مبا�سرة 

وكــــذلك ال�سخ�س الطبيعي الذي ميــــار�س �سيطرة فعلية نهائية على �سخ�سيــــة اعتباريـــــة 

اأو ترتيب قانوين . 

احل�ســاب :

 ت�سهيل اأو ترتيب تقوم مبوجبه املوؤ�س�سة املالية بواحد اأو اأكرث من الأعمال الآتية : 

قبول ودائع الأموال .  اأ - 

اإتاحة عمليات �سحب الأموال اأو حتويلها .  ب - 

دفـــــع اأدوات قابلــــة للتـــــداول اأو التحويــــل اأو اأوامــــر م�سحوبـــة علــى �سخــ�س اآخــر ،  ج - 

اأو حت�سيل اأدوات قابلة للتداول اأو التحويل اأو اأوامر دفع نيابة عن �سخ�س اآخر . 

تاأجري اخلزائن .  د - 

عالقــة املرا�سلـــــة :

  عالقة بني موؤ�س�ستني ماليتني اإحداهما املوؤ�س�سة املرا�سلة ، والأخرى املوؤ�س�سة امل�ستجيبة ، 

تقوم فـيه الأوىل بدور الوكيل اأو الو�سيط للثانية ، وهي تنفذ اأو جتري الدفعات اأو املعامالت 

التالية لعمالء الثانية )طرف ثالث( : 



اأ - تنفـيذ ال�سداد مل�سلحة طرف ثالث . 

ب - التمويل التجاري والت�سويات النقدية اخلا�سة بها . 

ج - اإدارة ال�سيولة والقرتا�س لأجل ق�سري اأو احلاجات ال�ستثمارية بعملة معينة . 

ح�سـاب ال�سـداد مل�سلحــة طــرف ثالــث :  

ح�ساب املرا�سلة امل�ستخدم مبا�سرة من جانب طرف ثالث لإجراء معامالت ل�ساحله . 

التحـويل الإلكرتونـــي :  

اأو بوا�سطة موؤ�س�سة و�سيطة بو�سيلة  اأي معاملة جتريها موؤ�س�سة مالية من تلقاء نف�سها 

اإتاحة الأموال ل�سخ�س م�ستفـيد فـي موؤ�س�سة مالية اأخرى ، �سواء كان  اإلكرتونية بهدف 

املن�سئ وامل�ستفـيد �سخ�سا واحدا اأو �سخ�سني خمتلفـني . 

الآمـــر بالــتحـويـل : 

 ال�سخ�س الذي ي�سدر اأمرا ملوؤ�س�سة مالية باإجراء حتويل اإلكرتوين ، �سواء اأكان لديه ح�ساب 

بها اأم ل . 

امل�ســـرف ال�ســـوري : 

على  وح�سل   ، فـيه  تاأ�س�س  الذي  الإقليم  اأو  البلد  فـي  مادي  وجود  له  لي�س  م�سرف   كل 

ترخي�س منه ، ول ينت�سب اإىل جمموعة مالية خا�سعة لتنظيم ورقابة موحدة وفعالة . 

الأدوات املاليــة القابلــة للتــداول حلاملهــا : 

 الأدوات النقدية فـي �سكل م�ستند كال�سيكات ال�سياحية والأدوات القابلة للتداول مبا فـي 

ذلك ال�سيكات وال�سندات الإذنية واأوامر الدفع التي يتم اإ�سدارها حلاملها اأو املظهرة له 

دون قيد ، اأو ال�سادرة ملدفوع له �سوري اأو فـي �سكل اآخر ، ينتقل معه حق النتفاع مبجرد 

واأوامر  الإذنية  وال�سندات  ال�سيكات  فـي ذلك  املكتملة مبا  الأدوات غري  ، وكذلك  الت�سليم 

الدفع املوقعة التي يكون ا�سم املدفوع له حمذوفا منها اأو غري مذكور فـيها . 

العملية املـ�سـتتــرة : 

 طريقة للتحري يقوم مبوجبها اأحد رجال اأجهزة اإنفاذ القانون بانتحال هوية غري هويتهم 

اأو معلومات تتعلق بالن�ساط  اأو زائف للح�سول على دليل  باأداء دور م�سترت  اأو  احلقيقية 

الإجرامي . 



الت�سليم الــمــراقب : 

 اأ�سلـــوب ت�سمح مبوجبــــه اجلهة املخت�سة وحتت رقابتهــا بدخول الأمـــــوال غيــــر امل�سروعــــة 

اأو امل�سبوهة اأو عائدات اجلرمية اإىل اأرا�سي ال�سلطنة اأو املرور فـيها اأو عبورها اأو الـخروج 

منها ، بهدف التحري عن جرمية وحتديد هوية مرتكبيها . 

املجـمـوعـة املاليــة : 

 جمموعـة تتاألـف من �سركــة رئي�سيـــة ، اأو اأي �سخــــ�س اعتبــــاري اآخـــــر ، ميــــار�س ال�سيطــــرة 

علـــى باقــي املجموعــــة ، ويقوم بتن�سيق الوظائف فـيها لتطبيـــق الإ�ســـراف علــى املجموعــــة 

وفروعها مبوجب املبادئ الرئي�سية للرقابة املالية اأو ال�سركات التابعة واخلا�سعة ل�سيا�سات 

واإجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على م�ستوى املجموعة . 

املـادة ) 2 ( 

لأغــرا�س هذا القانــون ، ل تعـــد جرائــــم غ�ســــل الأموال ومتويــــل الإرهاب جرائم �سيا�سيـــة 

اأو جرائم مرتبطة بجرمية �سيا�سية اأو جرائم ذات دوافع �سيا�سية . 

املـادة ) 3 ( 

تخ�سع املوؤ�س�سات املالية لأحكام هذا القانون عند قيامها باأحد الأن�سطة الآتية : 

ت�سلــم الودائــع وغريهـــا من الأمـــوال القابلـــة للدفــــع من العامة ، وي�سمـــل كــذلك  اأ - 

اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة والإقرا�س ، واملعامالت املالية مبا فـي ذلك التعامل 

فـي الأوراق املاليـــة والتمويــــل والتاأجيـــر التمويلـــي وخدمـــات حتويــــل الأمـــــــوال 

اأو القيمـــة ، وبيـــــع و�ســـراء وا�ستبــــدال العمــــالت ، واإ�ســــدار واإدارة و�سائـــــل الدفـــــع 

اأو ال�سمانات اأو اللتزامات . 

الجتار اأو ال�ستثمار اأو ت�سغيل اأو اإدارة الأموال ، اأو عقود اخليارات والعقود املالية  ب - 

امل�ستقبلية ، اأو عمليات اأ�سعار ال�سرف واأ�سعار الفائدة ، وامل�ستقات املالية الأخرى 

اأو الأدوات املالية القابلة للتداول . 

امل�ساركة فـي اإ�سدار الأوراق املالية وتقدمي اخلدمات املالية املتعلقة بهذه الإ�سدارات .  ج - 

اإدارة ال�سناديق واملحافظ باأنواعها .  د - 



حفظ الأموال .  هـ - 

اأعمال التاأمني ، وي�سمل ذلك �سركات التاأمني ، و�سما�سرة ووكالء التاأمني .  و - 

اأي ن�ساط اأو عملية اأخرى ي�سدر بتحديدها قرار من اللجنة .  ز - 

املـادة ) 4 ( 

تعد من الأعمال واملهن غري املالية وفقا لأحكام هذا القانون ما ياأتي : 

الو�سطاء والوكالء العقاريون .  اأ - 

جتار املعادن الثمينة والأحجار الكرمية عند قيامهم باأي معاملة نقدية ت�ساوي  ب - 

قيمتهـــا اأو تزيــد على احلـد الـــذي تقـــرره اجلهـــة الرقابيــــة ، �ســـواء متت املعاملــــة 

على مرحلة واحدة اأو على عدة مراحل مرتابطة . 

املحامون والكتاب بالعــــدل واملحا�سبون واملراجعـــون ، عند اإعدادهـــم اأو تنفـيذهـــم  ج - 

معاملة ل�سالح عمالئهم اأو نيابة عنهم تتعلق باأي من الأن�سطة الآتية : 

بيع و�سراء العقارات .  - 1

اإدارة الأموال .  - 2

اإدارة احل�سابات امل�سرفـية اأو ح�سابات الدخار اأو ح�سابات الأوراق املالية .  - 3

تنظيم امل�ساهمات اخلا�سة باإن�ساء �سركات اأو ت�سغيلها اأو اإدارتها .  - 4

اإن�ساء اأو ت�سغيل اأو اإدارة اأ�سخا�س اعتبارية اأو ترتيبات قانونية ، وبيع و�سراء  - 5

كيانات جتارية . 

تنفـيذهم  اأو  اإعدادهم  عند  ال�ستئمانية  وال�سناديق  لل�سركات  اخلدمات  مقدمو  د - 

معاملة ل�سالح عمالئهم اأو نيابة عنهم تتعلق باأي من الأن�سطة الآتية : 

القيام مبهام وكيل تاأ�سي�س لالأ�سخا�س العتبارية .  - 1

القيام مبهام مدير اأو اأمني �سر ل�سركة ، اأو �سريك فـي �سركة اأ�سخا�س ، اأو دور  - 2

مماثل فـي �سخ�سية اعتبارية اأخرى ، اأو رتب للغري القيام مبا �سبق . 

توفـيـــر مكتب م�سجـــل اأو عنــــوان عمــــل اأو مقر اإقامـــة اأو عنـــــوان مرا�ســــــالت  - 3

اأو عنوان اإداري ل�سخ�سية اعتبارية اأو ترتيب قانوين . 



اأو تاأدية الوظائف املماثلة ل�سالح  - 4  ، القيام مبهام و�سي ل�سندوق ا�ستئماين 

اأحد الرتتيبات القانونية ، اأو رتب للغري القيام باأي مما �سبق . 

اأو رتب للغري القيام  - 5  ، اآخر  اأ�سهم ا�سمي ل�سالح �سخ�س  القيام مبهام حامل 

بذلك . 

هـ - اأي ن�ساط اأو عملية اأخرى ي�سدر بتحديدها قرار من اللجنة . 

املـادة ) 5 ( 

تعد معاملة وفقا لأحكام هذا القانون ، كل �ســــراء اأو بيـــــــع اأو قـــــــر�س اأو تعهد اأو اأي نوع 

، وي�سمل - على  اأو ت�سليم  اأو نقل  اأو حتويل  اأو هبة  اأو رهن  اأنواع الئتمان ومتديده  من 

�سبيل املثال - فتح ح�ساب اأو اإيداعا اأو �سحبا اأو حتويال اأو ا�ستبــــــدال لالأموال باأي عملة 

�سواء نقدا اأو ب�سيكات ، اأو باأمر دفع اأو باأي �سك اآخر ، اأو بو�سائل اإلكرتونية ، اأو اأي و�سائل 

غري مادية اأخرى ، ا�ستخدام �سناديق الإيداع اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال الإيداع الآمن ، 

، كليا  اأو تقب�س للوفاء  اأي مدفوعات توؤدى  اإجراء  اأو   ، ا�ستئمانية  اأو الدخول فـي عالقة 

اأو ا�ستحداث  اإن�ساء  اأو  اأو جزئيا ، باأي التزام تعاقدي اأو غريه من اللتزامات القانونية ، 

�سخ�سية اعتبارية اأو ترتيب قانوين ، وكل ت�سرف اآخر فـي الأموال ، اأو اأي معاملة اأخرى 

حتددها اجلهة الرقابية . 

الف�ســل الثانـــي

جرميــة غ�ســـل الأمـــوال ومتويـــل الإرهـــاب

املـادة ) 6 ( 

 يعد مرتكبا جلرمية غ�سل الأموال كل �سخـــ�س ، �سواء اأكان هو مرتكبـــا للجرميـــة الأ�سليـــة 

اأم �سخ�س اآخر ، يقوم عمـــدا باأحد الأفعــال الآتيــــة ، مع اأنــه يعلم ، اأو كــــــان عليــــه اأن يعلــــم 

اأو ي�ستبه باأن الأموال عائدات جرمية : 

ا�ستبدال اأو حتويل الأموال بق�سد متويه اأو اإخفاء طبيعة وم�سدر تلك العائدات  اأ - 

غيــــر امل�سروعــــة ، اأو م�ساعــــدة �سخـ�س قام بارتكـــاب اجلرمية الأ�سليــة لالإفــالت 

من العقوبة . 



كيفـية  اأو  مكانها  اأو  م�سدرها  اأو  لالأموال  احلقيقية  الطبيعة  اإخفاء  اأو  متويه  ب - 

الت�سرف فـيها اأو حركتها اأو ملكيتها اأو احلقوق املتعلقة بها . 

متلك الأموال اأو حيازتها اأو ا�ستخدامها عند ت�سلمها .  ج - 

املـادة ) 7 ( 

تعــــد جرميـــة غ�ســــل الأموال جرمية م�ستقلة عــــن اجلرمية الأ�سليــــة ، ول مينـــع احلكـــــم 

على املتهم فـي اجلرمية الأ�سلية من احلكم عليه عن جرمية غ�سل الأموال التي نتجت عنها . 

ول ت�سرتط الإدانة فـي اجلرمية الأ�سلية لإثبات اأن الأموال هي عائدات اجلرمية . 

املـادة ) 8 ( 

يعـــد مرتكبـــا جلرمية متويل الإرهاب كل �سخ�س يقوم باإرادته وبــاأي و�سيلة كانـت بتقديــم 

اأو جمع الأموال ، ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ، مع علمه باأنها �ست�ستخدم كليا اأو جزئيا 

لرتكاب فعل اإرهابي اأو من قبل �سخ�س اإرهابي اأو منظمة اإرهابية . 

جن�سيتها  يحملون  اأو  فـيها  يقيمون  التي  دولة غري  اإىل  اأفراد  �سفر  ذلك متويل  وي�سمل 

بغر�س ارتكاب اأفعال اإرهابية اأو التخطيط اأو التح�سري لها اأو امل�ساركة فـيها اأو ت�سهيلها ، 

اأو توفـري التمويل الالزم للتدريب على اأفعال الإرهاب اأو تلقي ذلك التدريب . 

املـادة ) 9 ( 

تعد جرمية متويل الإرهاب تامة �سواء وقع الفعل الإرهابي اأم مل يقع ، اأيـا كان البلـد الذي 

ارتكــــب فـيه الفعل الإرهابــي اأو ال�ســروع فـيــــه ، و�ســـواء ا�ستخدمـت الأمـوال لرتكاب الفــعل 

من عدمه . 

املـادة ) 10 ( 

يعد فاعال اأ�سليا كل �سخ�س �سرع اأو ا�سرتك بالتفاق اأو التحري�س اأو امل�ساعدة على ارتكاب 

تلك  م�سوؤول عن  العتباري  ال�سخ�س  ويكون   ، الإرهاب  اأو متويل  الأموال  جرمية غ�سل 

اجلرمية اإذا ارتكبت با�سمه اأو حل�سابه . 



الف�ســل الثالــــث

اللجنــة الوطنيـة ملكافحــة غ�سـل الأمـوال ومتويــل الإرهــاب

املـادة ) 11 ( 

تن�ساأ اللجنة برئا�سة الرئي�س التنفـيذي للبنك املركزي العماين ، وع�سوية اجلهات املخت�سة 

التي ي�سدر بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء . 

وللجنة فـي �سبيل ممار�سة اخت�سا�ساتها ال�ستعانة مبن تراه منا�سبـا من ذوي اخلربة . 

املـادة ) 12 ( 

 ، للرئي�س  نائبا  اأع�سائها  بني  ال�سري من  بالقرتاع  لها  اجتماع  اأول  فـي  اللجنة  تنتخب 

يحــــل حملــــه فـي حالـــة غيابـــه ، اأو وجود مانــع يحــول دون ممار�ستـــه اخت�سا�ساتــه ، وذلك 

ملــــدة )2( �سنتني قابلة للتجديد . 

املـادة ) 13 ( 

تختـــ�س اللجنــــة بالآتــــي : 

و�سع وتطوير ا�سرتاتيجية وطنية حلظر ومكافحة جرمية غ�سل الأموال ومتويل  اأ - 

الإرهاب ومتويل اأن�سطة اأ�سلحة الدمــــار ال�سامل بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة ، 

ومتابعة تنفـيذها . 

حتديد وتقييم ملخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على امل�ستوى الوطني .  ب - 

طلب الإح�سائيات وغريها من املعلومات من اجلهات املخت�سة وجمعها وحتليلها  ج - 

لتقييم فاعلية نظام مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب . 

يتعلق  فـيما  املخت�سة  اجلهات  بني  والتن�سيق  للتعاون  فعالة  اآليات  وجود  �سمان  د - 

بو�سع وتطوير وتنفـيذ �سيا�سات واأن�سطة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 

ومتويل اأن�سطة اأ�سلحة الدمار ال�سامل ، ومتابعة تنفـيذها . 

درا�سـة املعاهدات والتفاقيـــات الدوليـة اخلا�سة مبكافحة غ�ســل الأموال ومتويل  هـ - 

الإرهاب ورفع التو�سيات ب�ساأنها اإىل جمل�س الوزراء . 



متابعة التطــورات العامليـــة والإقليمية فـي جمال مكافحة غ�ســل الأمــوال ومتويـــل  و - 

الإرهاب وتقدمي التو�سيات ب�ساأن تطوير ال�سيا�سات العامة والقواعد ال�سرت�سادية 

، واقرتاح التعديالت املنا�سبة  فـي �ساأن جرميتي غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 

فـي هذا القانون . 

و�سع برامج تاأهيل وتدريب الكــوادر العاملــة فـي جمال مكافحة جرميتـــي غ�ســـل  ز - 

الأموال ومتويل الإرهاب . 

تن�سيــق اإجــراءات تقييـــم خماطر غ�سل الأمـــوال ومتويـــل الإرهـــاب لــدى اجلهـــات  ح - 

املخت�سة . 

تعزيـز الوعــي لــدى املوؤ�س�ســات املاليـــة والأعمال واملهـــن غيــــر املاليــــة واجلمعيـــــات  ط - 

والهيئات غري الهادفة للربح حول خماطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب . 

التن�سيق مع اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب ب�ساأن تنفـيذ قرارات جمل�س الأمن  ي - 

والكيانات  الأ�سخا�س  اأموال  بتجميد  اخلا�سة  املوحدة  بالقوائم  املتعلقة  الدويل 

املحددين بها . 

ومتويل  الأموال  غ�سل  جمال  فـي  املخاطر  عالية  تعتربها  التي  الدول  ك -  حتديد 

الإرهاب ، والتدابري الواجب اتخاذها جتاهها ، وتوجيه اجلهات الرقابية بالتحقق 

من التزام املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري 

الهادفة للربح اخلا�سعة لإ�سرافها بتطبيق هذه التدابري . 

اإعداد م�سروع نظام عمل املركز واقرتاح تعديله .  ل - 

اإ�سافة اأي اأن�سطة اأو اأعمال اأخرى للموؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية  م - 

واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح . 

حتديــد �سوابط وحالت و�سروط ومقدار املكافاآت املالية التي ت�سرف للعاملني  ن - 

فـي جمال مكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ، وكل من يقوم بالإبالغ 

عنها . 

�س - اعتماد الهيكل التنظيمي للجنة ونظام عملها . 

ع - اعتماد موازنــــــة اللجنة ، ويتم توفـريهـــا من وزارة املالية . 

ف - رفع تقرير �سنوي اإىل جمل�س الوزراء باأن�سطة اللجنة . 



املـادة ) 14 ( 

تن�ساأ جلنــة فنيـــة ي�سدر بت�سمية رئي�سها واأع�سائها وحتديد اخت�سا�ساتها ونظام عملها 

قرار من الرئي�س ، بعد موافقة اللجنة . 

املـادة ) 15 ( 

�سرها قرار  واأمني  اخت�سا�ساتها  بتحديد  ، وي�سدر  الرئي�س  تتبع  �سر  اأمانة  للجنة  تكون 

من الرئي�س ، بعد موافقة اللجنة ، وتطبق عليها اللوائح املالية و�سوؤون املوظفـني بالبنك 

املركزي العماين . 

الف�ســل الرابـــع

املركــز الوطنـــي للمعلومـــات املاليـــة

املـادة ) 16 ( 

ين�ســاأ مركــز ي�سمــى "املركـــز الوطنــــي للمعلومات املاليـــة" يتمتع بال�سخ�سيــــة العتباريــة 
وال�ستقالل املايل والإداري ، يتبع املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك ، وي�سدر بنظام عمل 

املركـــز قــرار منـــه بعد موافقـة جملــــ�س الــــوزراء ، على اأن ي�ستمر العمـــل بالأنظمــــة القائمة 

اإىل حني اإ�سدار نظام عمل املركز . 

املـادة ) 17 ( 

يكون للمركز رئي�س تنفـيذي يعني بقرار من املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك ، بعد موافقة 

جمل�س الوزراء وفقا لل�سوابط والإجراءات التي يحددها نظام عمل املركز . 

املـادة ) 18 ( 

يخت�س املركـــز بتلقي وطلب وحتليـــل البالغـــات واملعلومــــات ، التي ي�ستبه فـي اأنها تتعلـــق 

بعائدات جرمية اأو ي�ستبه ب�سلتها اأو ارتباطها بجرمية غ�ســل الأموال اأو متويل الإرهاب ، 

وتلقي املعلومات الأخرى املتعلقة باملعامالت النقدية والتحويالت الإلكرتونية والإقرارات 

عرب احلدود وغريها من التقارير القائمة على القيمة احلدية التي ت�سعها اجلهة الرقابية . 



املـادة ) 19 ( 

اإ�سافـية  م�ستندات  اأو  معلومات  اأي  على  بالإبالغ  امللزمة  اجلهات  من  احل�سول  للمركز 

متعلقة بالبالغات واملعلومات التي يتلقاها ، وغريها من املعلومات التي يراها �سرورية 

لأداء مهامه ، ويتعني على تلك اجلهات تقدمي تلك املعلومات فـي املوعد وال�سكل اللذين 

يحددهما املركز . 

املـادة ) 20 ( 

يتعني على اجلهات احلكومية وغري احلكومية فـي ال�سلطنة التعاون مع املركز فـي اأدائه 

لخت�سا�ساته ، واإمداده باملعلومات املتعلقة بالبالغات واملعلومات التي يتلقاها من الداخل 

اأو اخلارج ، والتي يراها �سرورية لأداء مهامه دون التعذر بالأحكام املتعلقة بال�سرية . 

املـادة ) 21 ( 

يتعني على املركز تزويد اجلهات امللزمة بالإبالغ بالإر�سادات والتعليمات ال�سرورية ب�ساأن 

طرق الإبالغ عن املعامالت امل�سبوهة ، وموا�سفاته والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام 

به . 

املـادة ) 22 ( 

يتعني على املركز اإبــــالغ اجلهة الرقابيـــة فـي حــــال عـــدم التزام اجلهات امللزمـــة بالإبـــالغ 

اخلا�سعة لإ�سرافها باللتزامات الواردة فـي هذا القانون ، وذلك لتخاذ الالزم ب�ساأنها . 

املـادة ) 23 ( 

 ، اأو اجلهة املخت�سة  اإحالة املعلومات ونتائج التحليل اإىل الدعاء العام  يتعني على املركز 

عند قيام اأ�سباب كافـية لال�ستباه باأن الأموال تتعلق بعائدات جرمية اأو ي�ستبه فـي �سلتها 

اأو ارتباطها بجرمية غ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب ، لتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ساأنها . 

املـادة ) 24 ( 

 يتعني على املركز تزويـد املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات 

غيـــر الهادفة للربــح واجلهـــات الرقابيـــة بالتغذية العك�سيــة عن البالغـــات التــي يتلقاهـــا ، 

وذلك وفقا للقواعد وال�سوابط التي يحددها املركز . 



 ، املقدمة  املعلومات  ا�ستخدام  نتيجة  اأو  ا�ستخدام  عن  الإبالغ  العك�سية  بالتغذية  ويق�سد 

وذلك بهدف تعزيز فعالية تنفـيذ اإجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب . 

املـادة ) 25 ( 

للمركز - فـي حالة ال�ستباه فـي اأي جرمية من�سو�س عليها فـي هذا القانون - وقف تنفـيذ 

املعاملة ملدة ل تزيد على )72( اثنتني و�سبعني �ساعة ل�ستكمال اإجراءات التحليل ، واإذا تبني 

للمركز خالل هذه املدة ، وبناء على نتائج التحليل ، عدم وجود اأ�سباب كافـية لال�ستباه ، 

عليه اأن ياأمر باإلغاء وقف تنفـيذ املعاملة . 

املـادة ) 26 ( 

يجــــوز لالدعـــاء العام - بناء على طلـــب من املركز - الأمـــر بتمديـــد وقف تنفـيـــذ املعاملــة 

ملــــدة ل تزيد على )10( ع�سرة اأيام ل�ستكمال اإجراءات التحليل اإذا تبني ما يرجح اأن املعاملة 

ي�ستبه فـي خمالفتها لأحكام هذا القانون . 

وعلى الدعاء العام اأن ياأمر باإلغاء اأمر وقف تنفـيذ املعاملة اإذا انتفت اأ�سباب ال�ستباه . 

املـادة ) 27 ( 

يجوز للمركز اإبرام مذكرات التفاهم وتبادل املعلومات مع اجلهة املخت�سة من تلقاء نف�سه 

للمركز  ويكون   ، ال�ساأن  هذا  فـي  الالزمة  ال�سرية  قواعد  وذلك مبراعاة   ، طلبها  عند  اأو 

القرار النهائي فـي توفـري تلك املعلومات للجهة الطالبة من عدمه . 

املـادة ) 28 ( 

يجوز للمركز تبادل املعلومات من تلقاء نف�سه اأو عند طلبها مع املراكز اأو اجلهات النظرية 

الأجنبية ، وذلك مبراعـــاة قواعــــد ال�سرية الالزمـــة فـي هذا ال�ســاأن ودون الإخــالل مببـــداأ 

املعاملة باملثل . 

كما يجــــوز للمركــــز اإبــــرام مذكـــرات التفاهـــم اأو التفاقيــــات مع تلك املراكـــز اأو اجلهـــات ، 

وذلك وفقا لالإجراءات املعمول بها فـي ال�سلطنة . 

املـادة ) 29 ( 

اأغرا�س مكافحة  فـي غري   )28 ، املادتني )27  فـي  اإليها  امل�سار  املعلومات  ا�ستخدام  يحظر 

غ�سل الأموال واجلرائم الأ�سلية املرتبطة بها ومتويل الإرهاب . 



املـادة ) 30 ( 

اأدائهم  اأثناء  اإف�ساء �سرية املعلومات التي يح�سلون عليها فـي  يحظر على موظفـي املركز 

ملهامهم ، اأو ا�ستخدامها فـي غري الأغرا�س املخ�س�سة لها ، وي�ستمر هذا احلظر اإىل ما بعد 

انتهاء خدمتهم الوظيفـية . 

املـادة ) 31 ( 

التي  واملعلومات  البيانات  على  عملهم  بحكم  يطلعون  الذين  املركز  موظفـي  على  يحظر 

يتلقاها املركز تويل اأي من�سب اأو �سغل اأي وظيفة باأي جهة اأخرى اأو ممار�سة اأي ن�ساط 

جتاري اأو مهني ذات �سلة بعملهم فـي املركز ، وذلك ملدة )3( ثالث �سنوات من تاريخ انتهاء 

خدمتهم فـي املركز ، وذلك على النحو الذي يحدده نظام عمل املركز . 

املـادة ) 32 ( 

يعد املركز تقريرا �سنويا عن اأن�سطته فـي جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 

يت�سمن - ب�سفة خا�سة - حتليال عاما عن البالغات واملعلومات املتعلقة باملعامالت امل�سبوهة 

التـي تلقاهــا ون�ساطـــات واجتاهات غ�ســل الأمـــوال ومتويل الإرهـاب ويرفعه اإلــى الرئيـــ�س ، 

كما يعد موجزا عن هذا التقرير لأغرا�س الن�سر . 

الف�ســل اخلامـــ�س

التزامــات املوؤ�س�ســات املاليـــة والأعمــال واملهـن

 غيــر املاليـة واجلمعيــات والهيئـات غيـر الهادفـة للربــح

املـادة ) 33 ( 

تلتزم املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح 

باتخاذ اإجراءات وتدابري العناية الواجبة مبراعاة نتائج تقييم املخاطر وفقا لأحكام املـادة 

)34( من هذا القانون ، وتت�سمن اإجراءات وتدابري العناية الواجبة الآتي :

حتديـــد هويــــة العمــــالء والتحقق منها بنـــاء علــى م�ســـادر وم�ستنــدات وبيانـــــات  اأ - 

ومعلومات موثوقة وم�ستقلة �سادرة عن جهات ر�سمية ، وذلك فـي احلالت الآتية : 



 قبل اإن�ساء عالقة عمل .   - 

قبل تنفـيذ معاملـــة ل�سالــح العميـــل الذي ل تربطهـــا به عالقة عمـــل قائمــة  - 2

اأو تزيــد على احلد املقرر مــن اجلهــــة الرقابيـــة ، �سواء متت  ت�ساوي قيمتها 

املعاملة على مرحلة واحدة اأو على عدة مراحل مرتابطة . 

اإلكرتوين ل�سالح العميل الذي ل تربطها به عالقة  - 3 اأي حتويل  قبل تنفـيذ 

عمل قائمة ت�ساوي قيمتها اأو تزيد على احلد املقرر من اجلهة الرقابية . 

عند ال�ستباه فـي وجود عملية غ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب .  - 4

عند ال�سك فـي دقة امل�ستندات والبيانات التعريفـية للعميل التي مت احل�سول  - 5

عليها ، اأو عدم كفايتها . 

حتديد هوية اأي �سخ�س يعمل بالنيابة عن العميل ، والتحقق منها ، ومما يفـيد  ب - 

�سحة نيابته وفقا للقواعد املعمول بها فـي هذا ال�ساأن . 

حتديد هوية امل�ستفـيدين احلقيقيني واتخاذ التدابري املعقولة للتحقق منها ب�سكل  ج - 

الوقوف على هيكلية  القانونية يتعني  الكيانات والرتتيبات  ، وفـي حالة  مر�سي 

امللكية وال�سيطرة اخلا�سة بالعميل . 

ح�سب  ال�سلة  ذات  املعلومات  على  واحل�سول  العمل  عالقة  من  الغر�س  معرفة  د - 

القت�ساء . 

املـادة  )اأ( من هذه  البند  فـي  عليها  املن�سو�س  والبيانات  املعلومات  كافة  حتديث  هـ - 

واملتعلقة بعمالئها وامل�ستفـيدين احلقيقيني كلما دعت احلاجة اإىل ذلك ، اأو وفقا 

للمدة التي حتددها اجلهة الرقابية . 

كما تلتزم باتخاذ التدابري املن�سو�س 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 املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة 

للربح اللتزام بالآتي : 



تقييم خماطر غ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب فـي جمال عملها ، مبا فـي ذلك  اأ - 

املخاطر املتعلقة بتطوير املنتجات والتقنيات احلديثة ، والحتفاظ بدرا�سة تقييم 

املخاطر واملعلومات املتعلقة بها ب�سكل مكتوب وحتديثها دوريا وتوفـريها للجهة 

الرقابية ملراجعتها عند الطلب . 

و�سع وتطبيق تدابري معززة للعناية الواجبة فـي حالة املخاطر العالية ، ويجوز  ب - 

لها و�سع وتطبيق تدابري خمففة للعناية الواجبة فـي حالة املخاطر املنخف�سة 

�سريطة عدم وجود ا�ستباه فـي عمليات غ�سل اأموال اأو متويل اإرهاب . 

املـادة ) 35 ( 

 يحظر على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة 

للربح فتـــح ح�سابـــات جمهولــــة الهويـــة ، اأو باأ�سمــــاء م�ستعــــارة اأو وهمية ، اأو باأرقام اأو رموز 

�سرية ، كما يحظر الحتفاظ بها وتقدمي اأي خدمات لها . 

املـادة ) 36 ( 

يجب على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة 

للربح ما ياأتي : 

فحــــ�س ومراجعـــة كــل العالقات واملعامالت مع العميل ب�سكل م�ستمــر ، والتحقــق  اأ - 

بعميلها  املتعلقة  لديها  املوجودة  تلك  مع  بها  اخلا�سة  املعلومات  مطابقة  من 

واأن�سطتــه وخماطـر التعامــل معــه وم�ســدر اأموالـــه وثروتـــه كلمــا دعـــت احلاجـــة 

اإىل ذلك ، وفـي حالة املخاطر العالية يجب تطبيق تدابري العناية الواجبة املعززة ، 

وزيادة درجة املراقبة وطبيعتها . 

فح�س الوثائق والبيانات واملعلومات التي تتح�سل عليها من العميل وفقا للمادة  ب - 

)33( من هـــذا القانـــون والتحقـــق منهــــا ب�سكــــل م�ستمــر ، ومـــن اإبقائهـــا حمدثـــة 

ومتوافقة مع ال�سجالت القائمة . 

اأو متويل  الأموال  بغ�سل  املرتبطة  املخاطر  اتخاذ تدابري خا�سة وكافـية ملعاجلة  ج - 

الإرهاب املتعلقة بعالقة عمل اأو معامالت ل تتم وجها لوجه مع العميل لأغرا�س 

حتديد الهوية . 



و�سع نظم لإدارة املخاطر لتحديد ما اإذا كان العميل اأو امل�ستفـيد احلقيقي �سخ�سا   د - 

بحكم  للمخاطر  املعر�س  ال�سخ�س  كان  فاإذا   ، من�سبه  بحكم  للمخاطر  معر�سا 

من�سبــه اأجنبيــا ، اأو كـــان حمليــــا اأو �سخ�ســـا ي�سغل اأو كــــان ي�سغل وظيفـــة بـــارزة 

فـي منظمة دولية ، �سريطة اأن تكون عالقة العمل معه متثــل خطــرا عاليا ، يجب 

عليها اتخاذ الإجراءات الآتية : 

احل�سول على موافقة اإدارتها العليا قبل اإن�ساء عالقة العمل مع هذا ال�سخ�س   - 1

اأو ال�ستمرار فـيها . 

اتخاذ اإجراءات وتدابري منا�سبة لتحديد م�سدر اأموال هذا ال�سخ�س .   - 2

اإجراء مراقبة معززة لعالقة العمل .   - 3

اإخطار املركز عـــن املعامـــالت احلديــة التــي يتـــم حتديـــد قيمتهـــا مــن قبـــل اجلهــــة  هـ - 

الرقابية . 

   ولأغرا�س هذه املـادة يق�سد بالأ�سخـا�س املعر�سني للمخاطر بحكم منا�سبهم : 

كل �سخ�س طبيعي �سغل اأو ي�سغل وظيفة عليا فـي �سلطنة عمان اأو فـي دولة   -  

اأجنبية ، واأفراد عائلته واملقربني منه . 

كل �سخ�س يوكل اأو اأوكل اإليه وظيفة عليا فـي منظمة دولية ، واأفراد عائلته   - 2

واملقربني منه . 

املـادة ) 37 ( 

يجـــوز للموؤ�س�ســـات املاليـــة والأعمـــال واملهن غري املاليـــــة تاأجيل ا�ستكمـــال عملية التحقـــق 

من هوية العميل اأو امل�ستفـيد احلقيقي وفقا للمادة )33( من هذا القانون بال�سروط الآتية : 

اأ - اأن يتم التحقق منها فـي اأ�سرع وقت من بدء عالقة العمل اأو تنفـيذ املعاملة . 

ب - اأن يكون التاأجيل �سروريا لعدم اإعاقة ال�سري الطبيعي للعمل . 

ج - اأن تكون خماطر غ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب مدارة بفاعلية . 



املـادة ) 38 ( 

الواجبة  العناية  اإجراءات  اتخاذ  املرا�سلة  املالية عند قيامها بعالقة  املوؤ�س�سات  يجب على 

والإجراءات الإ�سافـية الآتية : 

اأ - حتديد هوية املوؤ�س�سة امل�ستجيبة ، والتاأكد منها . 

جمع معلومات كافـية عن املوؤ�س�سة امل�ستجيبة للوقوف على طبيعة ن�ساطها وتقييم  ب - 

�سمعتها من خالل املعلومات املتاحة للعامة ، وجودة العملية الرقابية التي تخ�سع 

اأو اإجراءات تنظيمية تتعلق بغ�سل الأموال  اإذا كانت تخ�سع لتحقيقات  لها ، وما 

ومتويل الإرهاب . 

تقييم �سوابط مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب فـي املوؤ�س�سة امل�ستجيبة .  ج - 

احل�سول على موافقة اإدارتها العليا قبل اإقامة عالقة املرا�سلة .  د - 

الأموال  غ�سل  ملكافحة  الرقابة  لإجراءات  الأخرى  املوؤ�س�سة  خ�سوع  من  التحقق  هـ - 

ومتويل الإرهاب . 

فـي حالة وجود ح�ساب �سداد مل�سلحة طرف ثالث ، يجب التاأكد من اأن املوؤ�س�سة  و - 

امل�ستجيبـــة قــد حددت وحتققــت من هويـــة كافـــة العمالء الذين يتمتعـــون بنفـــاذ 

بتدابري  ذات �سلة  توفـري معلومـــات  قــادرة على  اأنها  ، ومن  اإىل احل�ساب  مبا�سر 

العناية الواجبة اإىل املوؤ�س�سة املرا�سلة عند الطلب . 

عدم الدخول فـي عالقة املرا�سلة ، اأو ال�ستمرار فـيها ، مع م�سرف �سوري .  ز - 

عــدم الدخـــول فـي عالقـــة املرا�سلـــة ، اأو ال�ستمرار فـيهـــا ، مــع موؤ�س�ســة م�ستجيبــــة  ح - 

ت�سمح باأن ي�ستخدم ح�ساباتها م�سرف �سوري . 

املـادة ) 39 ( 

 يحظر على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة 

للربــح اإن�ســـاء عالقــة عمـــل اأو ال�ستمــــرار فـيهـــا اأو تنفـيــــذ معاملــــة فـي حال عدم قدرتهــــا 

على الوفــاء باللتزامــات املقـــررة فـــــي املـــــواد ) 33 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38( من هذا القانــون ، 

ويجب عليها اإبالغ املركز بذلك . 



املـادة ) 40 ( 

يجوز للجهة الرقابية بالتن�سيق مع املركز ، ا�ستنادا اإىل تقييم املخاطر ، اأن حتدد احلالت 

التي يجوز فـيها تطبيق اإجراءات العناية الواجبة املخففة املن�سو�س عليها فـي املـادة )34( 

من هذا القانون . 

املـادة ) 41 ( 

تلتزم املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح 

بـالآتي : 

 ، ، والكبيــرة غيـــر العتياديـــــة  فحــ�س خلفـيات واأغرا�س جميع املعامالت املعقــدة  اأ - 

واأمناط املعامـــالت غيـــر العاديــــة التي ليــ�س لهــا اأغـــــرا�س اقت�ساديــــة م�سروعة ، 

ووا�سحة . 

املعززة  الواجبة  العناية  تدابري  واتخاذ  العمل  املعامالت وعالقات  فح�س جميع  ب - 

مبا يتنا�سب مع درجة خماطر الأ�سخا�س من دول ل تطبق اأنظمة مكافحة غ�سل 

الأموال ومتويل الإرهاب ب�سكل كاف . 

الأموال ومتويل  واإدارة خماطر غ�سل  واإجراءات لتحديد وتقييم  �سيا�سات  و�سع  ج - 

الإرهاب التي تن�ساأ عن التقنيات احلديثة وممار�سات العمل ، والو�سائل احلديثة 

لتقدمي اخلدمات ، اأو تلك الناجتة عن ا�ستخدام تقنيات حديثة اأو قيد التطوير ، 

وفـي جميع الأحوال يجب اإجراء تقييم للمخاطر قبل اإطالق املنتجات اأو املمار�سات 

املهنية احلديثة اأو ا�ستخدام تقنيات حديثة اأو قيد التطوير . 

تطبيــــق التدابيــــر املتعلقـــة بالـــدول ذات املخاطـــر العاليـــة التــي حتددهـــا اللجنــــة  د - 

وفقا للبند )ك( من املـادة )13( من هذا القانون . 

املـادة ) 42 ( 

الهادفة  غري  والهيئات  واجلمعيات  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  تلتزم 

للربح بو�سع وتنفـيذ برامج ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ، كما تلتزم بتطبيقها 

على كافة اأع�ساء املجموعة املالية ، ويجب اأن ت�ستمل هذه الربامج على �سيا�سات واإجراءات 

ونظم و�سوابط داخلية ت�سمن الآتي : 



وجود وتطبيق معايري كفاءة عالية عند تعيني املوظفـني .  اأ - 

تدريب املوظفـني ب�سكل م�ستمر ، واإطالعهم على كافة جوانب ومتطلبات مكافحة  ب - 

غ�ســـل الأمـــوال ومتويل الإرهــــاب ، والتطـــــورات والتقنيات احلديثة ب�ساأنهـــا ، مبا 

ي�سمن ك�سف املعامالت والأن�سطة ذات ال�سلة بغ�سل الأموال واجلرمية الأ�سلية 

فـي تلك  اتباعها  التي يتعني  الإجراءات  وبيان   ، الإرهاب  اأو متويل  بها  املرتبطة 

احلالت . 

وجود نظام تدقيق كاف للتحقق من اللتزام بال�سيا�سات ، والإجراءات ، والأنظمة  ج - 

وعمليـــات الرقابـــة الداخليـــة ، والتاأكـــد مــن اأن هـــذه التدابيـــر فعالـــــة ومتوافقـــــة 

مع اأحكام هذا القانون . 

املـادة ) 43 ( 

اأع�ساء  وبني  بينها  املعلومات  لتبادل  اآليات  وتطوير  و�سع  املالية  املوؤ�س�سات  على  يتعني 

املجموعة املالية ، وحماية �سرية وا�ستخدام املعلومات املتبادلة وحماية ا�ستخدامها . 

املـادة ) 44 ( 

تلتزم املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح 

بالآتي : 

الحتفاظ بكافة ال�سجالت والوثائق واملعلومات والبيانات ، املحلية منها والدولية ،  اأ - 

ملدة )10( ع�سر �سنوات على الأقل من تاريخ تنفـيذ املعاملة ، ويجب اأن تكون هذه 

ال�سجالت كافـية ومف�سلة على نحو ي�سهل معه تتبع كل معاملة وا�سرتجاعها عند 

طلبها وفقا لأحكام هذا القانون . 

الحتفــــاظ بال�سجالت والوثائق واملعلومات والبيانات التي يتم احل�سول عليهـــا  ب - 

من خالل تدابري العناية الواجبــــة للعمالء املن�سو�س عليها فـي هذا الف�ســـل ، 

وب�سفة خا�سة ملفات احل�سابات واملرا�سالت التجارية ونتائج اأي حتليل مت اإجراوؤه 

وذلك ملدة )10( ع�سر �سنوات على الأقل من انتهاء عالقة العمل ، اأو اإمتام معاملة 

لعميل لي�س ذا عالقة عمل قائمة معها . 



 ، الق�سائية  للجهات  فورا  والبيانات  واملعلومات  والوثائق  ال�سجالت  توفـري هذه  ج - 

واملركز ، واجلهات الرقابية كل فـي جمال اخت�سا�سه ، عند طلبها ، ويجوز لتلك 

 اجلهات ، وفـي احلالت التي تقدرها ، طلب متديد املدة املن�سو�س عليها فـي هذه 

املـادة . 

كما يجوز للموؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة 

اأ�سل تلك ال�سجالت والوثائق واملعلومات والبيانات  للربح الحتفاظ بن�سخ م�سدقة من 

للمدة املذكورة ، ويكون لها ذات حجية الأ�سل فـي جمال الإثبات . 

املـادة ) 45 ( 

ل ت�سري اأحكام املــواد )33 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 41 ، 44( من هذا القانون على الوكالء 

والو�سطاء العقاريني اإل اإذا �ساركوا فـي معامالت تتعلق ب�سراء اأو بيع عقار ل�سالح عمالئهم . 

املـادة ) 46 ( 

يتعــــني علـــى املوؤ�س�ســـات املاليـــــة التــــي متـــار�س ن�ســـاط التحويــــل الإلكتـــــــروين احل�ســـــول 

على املعلومات املتعلقة باآمر التحويل ومتلقي التحويل ، والتحقق من وجود هذه املعلومات 

�سمن اأوامر التحويل اأو الر�سائل ذات ال�سلة . 

ويحظـــر علـــــى املوؤ�س�ســــــة املاليــــة الآمــــــــرة تنفـيـــــــذ التحويـــل اإذا تعـــذر عليهــــــا احل�ســـــول 

علــى هــــذه املعلومــــات . 

املـادة ) 47 ( 

 ، والتعاقدية  املهنية  وال�سرية  امل�سرفـية  املعامالت  ب�سرية  املتعلقة  الأحكام  من  ا�ستثناء   

تلتزم املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح 

وروؤ�ســاء واأع�ســــاء جمالــ�س اإدارتهـــا اأو مالكوهـــا اأو ممثلوها املفو�سون عنهـــا اأو موظفوهـــا 

املركز  باإبالغ  اأعمال حل�سابها  يوؤدون  الذين  واملهنيون  �سركاوؤها  اأو  اأو موكلوها/وكالوؤها 

بعائــــدات  تتعلق  اأنها  فـي  اأ�سباب معقولة لال�ستباه  اأو عند وجود  ال�ستباه  فـي حال  فورا 

اجلرميـــة اأو غ�ســل الأمــوال اأو متويــل الإرهـــاب اأو عند حماولة اإجرائهـــا ب�سرف النظــــر 

عن قيمتها . 

 ول ي�ساأل الأ�سخا�س امللزمون بالإبالغ اإداريا اأو مدنيا اأو جزائيا عن قيامهم بالإبالغ وفقا 

حلكم هذه املـــادة . 



املـادة ) 48 ( 

ل ي�سري اللتزام بالإبالغ املن�سو�س عليه فـي املـادة )47( من هذا القانون على املحامني 

 ، القانونيون  املراجعون  فـيهم  الأخرى مبن  املهن  واأ�سحاب  واملحا�سبني  بالعدل  والكتاب 

بتقييــم  تتعلـــق بعمالئهم قد ح�سلــــوا عليها مبنا�سبـــة قيامهم  التي  املعلومات  كانـــت  اإذا 

الو�سع القانونـــي للعميــــل اأو الدفاع عنه اأو متثيله اأمــــام الق�ســـاء اأو اإجـــراءات التحكيـــم 

اأو الو�ساطـــة اأو تقدمي الراأي القانوين فـي م�ساألة متعلقة باإجراءات ق�سائية مبا فـي ذلك 

تقدمي ا�ست�سارة ب�ساأن بدء اأو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات �سواء اأكانت املعلومات قد مت 

احل�سول عليها قبل اأم فـي اأثناء الإجراءات الق�سائية اأم بعد انتهائها . 

املـادة ) 49 ( 

يحظر على الأ�سخا�س امللزمني بالإبالغ املن�سو�س عليهم فـي املـادة )47( من هذا القانون 

الإف�ساح بطريق مبا�سر اأو غري مبا�ســر ، وباأي و�سيلة كانت للعميل اأو للم�ستفـيـــد احلقيقـــي 

اأو اأي طــــرف اآخـــر عن اأنهـــا اأبلغـــت ، اأو علــى و�ســـك الإبــــالغ عن املعامـــــالت امل�ستبـــــه فـيهـــا 

اأو املعلومات والبيانات املتعلقة بها ، اأو اأن هناك حتقيقا ب�ساأنها . 

املـادة ) 50 ( 

اأ�سهمها  التي متلك غالبية  التابعة  اإلزام فروعها وال�سركات  املالية  املوؤ�س�سات  يتعني على 

بتنفـيــــذ متطلبــــات هذا الف�ســـــل ، وذلك فـي حدود ما جتيزه القوانني واللوائح ال�ساريـــة 

فـي الدولــــة التــي يوجد فـيها مقر الفرع اأو ال�سركة ، فاإذا كانت تلك القوانــني ل تلزمها 

بهذه املتطلبات ، فـيتعني على املوؤ�س�سة املالية اإبالغ اجلهة الرقابية بذلك . 

الف�ســـل ال�ســــاد�س

اجلهـــة الرقابيــــة

املـادة ) 51 ( 

املاليـــة  املوؤ�س�ســــات  التـــزام  والإ�ســـراف على  تنظيم ومراقبة  الرقابيـــة  يتعني على اجلهـــة 

اأحكام  املالية واجلمعيـــات والهيئات غيـــر الهادفـــــة للربح بتطبيق  والأعمــال واملهـــن غري 

هذا القانون واللوائح والقـــرارات والتعليمـــات ال�سادرة تنفــــيذا لــــه ، واللوائـــح والقــــرارات 

والتعليمات ذات العالقة ، وذلك على اأ�سا�س درجة املخاطر ، وتلتزم ب�سفة خا�سة بالآتي : 



جمــع املعلومــــات والبيانــــات من املوؤ�س�ســـــات املالية والأعمال واملهــن غيـــر املاليـــة  اأ -  

واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح ، والقيام باملراقبة امليدانية عليها ، ويجوز 

للجهة الرقابية لتنفـيذ هذا اللتزام التعاقد مع جهات اأخرى . 

ب - اإلــزام املوؤ�س�ســات املالية والأعمـــال واملهن غري املاليــة واجلمعيــات والهيئــات غري 

اأيا كانت  ، واأخذ ن�سخ للم�ستنــدات والوثائق  اأي معلومات  الهادفة للربح بتوفـري 

طريقة اأو مكان تخزينها داخل اأو خارج مبانيها . 

ج - اإ�سدار اللوائح وال�سوابط والتعليمات والإر�سادات والتو�سيات مل�ساعدة املوؤ�س�سات 

املالية والأعمال واملهــن غــري املاليـــة واجلمعيـــات والهيئــــات غري الهادفــــة للربـــح 

على تطبيق اأحكام هذا القانون بالتن�سيق مع املركز . 

د - التعــاون والتن�سيــق الفعال مع �سائــر اجلهات املخت�ســة لتقدمي امل�ساعدة فى اإجراء 

التحريات ، وفى كافة مراحل التحقيق واملحاكمة املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال 

واجلرمية الأ�سلية املرتبطة بها ومتويل الإرهاب . 

هـ - التعاون الفعال مع اجلهات النظرية التي توؤدي وظائف مماثلة فـي دول اأخرى 

كتبادل املعلومات واإبرام مذكرات التفاهم . 

و - اإبالغ املركز دون تاأخري باأي معلومات تتعلق مبعامالت م�سبوهة اأو اأي معلومات 

اأخرى ميكن اأن تكـــون ذات �سلة بغ�سل الأموال واجلرمية الأ�سليـــة املرتبطة بهـــا 

اأو متويل الإرهاب ، واإمداد املركز مبا يطلبه من البيانات واملعلومات والإح�ساءات 

الالزمة ملبا�سرة اخت�سا�ساته . 

ز - تطبيق الإ�سراف املوحد على املجموعة املالية والتحقق من اأن الفروع اخلارجية 

متلك  التي  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  للموؤ�س�سات  التابعة  وال�سركات 

ال�سركة الرئي�سية غالبية اأ�سهمها تعتمد وتنفذ تدابري تتوافق مع هذا القانون . 

املالية والأعمال  املوؤ�س�سات  ح - و�سع وتطبيق ال�سوابط والتدابري املنظمة لمتالك 

واملهن غيــر املاليــة واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربـــح ، وال�سيطرة عليها ، 

وامل�ساركة فـي اإدارتها اأو ت�سغيلها ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة . 



املالـيـــة  امل�ؤ�س�ســات  فـي  واملديريـــن  العليـــا  والإدارة  الإدارة  اأع�ساء جملـــ�س  تقييـــم  ط - 

والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح على اأ�سا�س 

معايري الكفاءة واملالءمة ، مبا فـيها املتعلقة باخلربة والنزاهة . 

الحتفــــاظ باإح�سائيـــات عــن التدابري املعتمـــدة واملتخــــذة والعق�بــــات املفرو�ســـة  ي - 

فـي اإطار تطبيق اأحكام هذا القان�ن . 

ك - حتديد القيمة احلدية للمعامالت ، والتحقق من التزام امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال 

واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح باإخطار املركز عنها . 

حتديد نــــ�ع ومـــدى التدابري التي يجب اأن تتخذهـــا امل�ؤ�س�ســـات املالية والأعمال  ل - 

واملهن غري املاليـة واجلمعيــات والهيئـــات غري الهادفــــة للربــح وفقـــا للمـــادة )42( 

الإرهاب  ومت�يل  الأم�ال  غ�سل  خماطر  درجة  مع  يت�افق  مبا  القان�ن  هذا  من 

وحجم الن�سـاط التجاري . 

املـادة ) 52 ( 

مع عدم الإخالل باأي عق�بة ين�س عليها هذا القان�ن اأو اأي قان�ن اآخر ، على اجلهة الرقابية 

فـي حالة خمالفة امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري 

والل�ائح  القان�ن  هذا  فـي  عليها  املن�س��س  لالأحكام  لإ�سرافها  اخلا�سعة  للربح  الهادفة 

اجلزاءات  اأو  التدابري  اأكرث من  اأو  واحدا  تفر�س  اأن  ال�سلة  ذات  التعليمات  اأو  والقرارات 

الآتية : 

 اأ - ت�جيه اإنذار كتابي . 

اإ�سدار اأمر باللتزام بتعليمات معينة .  ب - 

اإ�سدار اأمر بتقدمي تقارير منتظمة عن التدابري التي تتخذها .  ج - 

فر�س غرامــة اإداريـــة ل تقــل عــــن )10٫000( ع�ســرة اآلف ريال عمانــــي ، ول تزيـــــد  د - 

على )100٫000( مائة األف ريال عماين عن كل خمالفة . 

اأع�ساء جمل�س  اأو  اأو املديرين  اأو تقييد �سالحيـــات م�س�ؤولـــي اللتزام  ا�ستبـــدال  هـ - 

الإدارة اأو املالكني امل�سيطرين ، مبا فـي ذلك تعيني م�سرف اإداري خا�س . 



اإيقــاف الأ�سخا�س املخالفـني عن العمل فـي قطاع الأعمال التجاريـــة اأو فـي مهنــة  و - 

اأو ن�ساط ، ب�سورة دائمة اأو موؤقتة . 

فر�س الو�ساية عليها .  ز - 

وقف الرتخي�س مبزاولة املهنة اأو الن�ساط ، اأو تقييده ، اأو اإلغائه .  ح - 

 ويجب على اجلهــة الرقابية اإبــالغ املركز بالتدابيـــر واجلـــزاءات املتخــــذة فـي هـــذا ال�ســـاأن ، 

ولها اأن تن�سرها بو�سائل الن�سر املختلفة . 

الف�ســـل ال�سابـــع

الإقــرار اجلمركــــي

املـادة ) 53 ( 

يلتزم كل �سخ�س يدخل اأرا�سي ال�سلطنة اأو يغادرها ، وتكون بحوزته عمالت اأو اأدوات مالية 

اأو خارجها من خالل خدمة  اأو يرتب لنقلها اإىل داخل ال�سلطنة  قابلة للتداول حلاملها 

بريد اأو خدمة �سحن ، بالإقرار عنها ل�سلطة اجلمارك اإذا بلغت قيمتها احلد الذي تقرره 

اللجنة . 

ويجوز ل�سلطة اجلمارك اأن تطلب من ال�سخ�س معلومات اإ�سافـية عن م�سدرها اأو الغر�س 

من ا�ستخدامها . 

املـادة ) 54 ( 

 على �سلطة اجلمارك اإن�ساء نظام اإلكرتوين لالحتفاظ بالإقرارات واملعلومات املن�سو�س 

عليها فـي املـادة )53( ملدة ل تقل عن )5( خم�س �سنوات ، يجوز متديدها عند طلب اجلهة 

املخت�سة ، وللمركز الطالع عليه وا�ستخدامه . 

املـادة ) 55 ( 

املالية القابلة للتداول ملدة ل تزيد  على �سلطة اجلمارك وقف انتقال العمالت والأدوات 

على )45( خم�سة واأربعني يوما عند ال�ستباه فـي جرمية غ�سل الأموال واجلرمية الأ�سلية 

املرتبطة بها اأو متويل الإرهاب اأو عند عدم تقدمي الإقرار املن�سو�س عليه فـي املـادة )53( 

من هذا القانون اأو تقدمي اإقرار كاذب ، وعلى �سلطة اجلمارك اإخطار املركز فورا بذلك ، 

ولالدعاء العام - بناء على طلب من املركز - الأمر بتمديدها ملدة مماثلة . 



املـادة ) 56 ( 

اأو يح�سلون عليها  يلتزم موظفو اجلمارك باحلفاظ على �سرية املعلومات التي يطلعون 

تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وي�ستمر ذلك اللتزام حتى بعد انتهاء خدمتهم الوظيفـية ، 

وفـي جميــــع الأحـــــوال ل يجـــوز ا�ستخــــدام هــــذه املعلومـــــات اإل لأغـــــــرا�س تطبيــــق اأحكــــام 

هذا القانون . 

املـادة ) 57 ( 

على �سلطة اجلمارك اإ�سدار الإجراءات والتعليمات املتعلقة بتنفـيذ هذا الف�سل . 

الف�ســـل الثامــــن

التعـــاون الدولــــــي

املـادة ) 58 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام املعاهدات والتفاقيات التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها ، اأو طبقا 

اجلهات  مع  التعاون  الرقابية  واجلهة  املخت�سة  اجلهة  على  يجب   ، باملثل  املعاملة  ملبداأ 

النظرية لها بالدول الأخرى فـي جمال امل�ساعدة القانونية والق�سائية ، وت�سليم املجرمني 

املرتبطة بجرمية غ�سل الأموال واجلرمية الأ�سلية املرتبطة بها ومتويل الإرهاب ، طبقا 

لالأحكام الواردة فـي هذا الف�سل . 

املـادة ) 59 ( 

 فـي نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون ، ت�سع اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب الإجراءات 

الواجــــب اتخاذهـــا لتنفــــيذ القــرارات ال�سادرة عن جملــ�س الأمــن التابــع لالأمـــم املتحدة ، 

وذلك عمال بالف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة حول : 

اأ - منع وقمع الإرهاب ومتويله . 

ب - منع وقمع ووقف انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويلها . 

املـادة ) 60 ( 

فـي نطاق تطبيق اأحكام هــــذا القانون ، عنـــد طلب امل�ساعـــدة القانونية والق�سائيـــة ، وطلب 

ت�سليم املجرمني ، يعـــد ازدواج التجريـــم م�ستوفــى �ســـواء اأكانــت قوانــني الدولــة الطالبــــة 



تدرج اجلرمية فـي فئة اجلرائم املعتمدة فـي ال�سلطنة ذاتها من عدمه ، اأم كانت ت�ستخدم 

امل�سطلح ذاته فـي ت�سمية اجلرمية امل�ستخدم فـي ال�سلطنـة اأم خالفه . 

املـادة ) 61 ( 

يخت�س الدعاء العام بتلقي طلب امل�ساعدة القانونية والق�سائية ، وطلب ت�سليم املجرمني ، 

من اجلهات الأجنبية املخت�ســــة فـيمـــــا يتعلــــق بجرمية غ�سل الأموال واجلرميــــة الأ�سليــــة 

املرتبطة بها ومتويل الإرهاب . 

املـادة ) 62 ( 

يجب اأن يت�سمن طلب امل�ساعدة القانونية والق�سائية اأو طلب ت�سليم املجرمني البيانات 

الآتية : 

حتديد اجلهة الطالبة .  اأ - 

حتديد اجلهة التي تتوىل التحقيق اأو املالحقة اأو نظر الدعوى .  ب - 

حتديد اجلهة التي يوجه اإليها الطلب .  ج - 

بيان الغر�س من الطلب .  د - 

الوقائع املوؤيدة للطلب .  هـ - 

اأي معلومات قــد ت�سهل فـي حتديــد وتعقــب ال�سخــ�س املطلـــوب ، وخا�ســة ا�سـمـه ،  و - 

ومركزه الجتماعي ، وجن�سيته ، وعنوانه ، ومهنته . 

اأي معلومات لزمة لتحديد وتعقب الأموال اأو الو�سائل .   ز - 

الن�ســو�س القانونيـة التي جتــرم الفعـــل املرتكــب والعقوبـــة التي ميكن تطبيقهــــا  ح - 

على مرتكب اجلرمية . 

ماهيـــة امل�ساعـــدة املطلوبة ، وبيان اأي اإجراءات حمددة ترغــــب الدولـــة الطالبـــة  ط - 

فـي اتخاذها . 

ويتعني اأن يت�سمن الطلب فـي احلالت الآتية البيانات املحددة قرين كل حالة : 

اأ - طلب اتخاذ تدابري موؤقتة : بيان التدابري املطلوبة . 

، متهيدا لإ�سدار حكم  بها  ال�سلة  ذات  والأ�سانيد  الوقائع  بيان   : امل�سادرة  طلب  ب - 

امل�سادرة مبقت�سى القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة . 



طلب تنفـيذ اأمر بتدبري موؤقت اأو حكم م�سادرة :  ج - 

ن�سخة م�سدقة من الأمر اأو احلكم ، وبيان بالأ�سباب التي دعت اإىل اإ�سداره ،  - 1

اإن مل تكن مبينة فـي الأمر اأو احلكم ذاته . 

وثيقة توؤكد باأن الأمر اأو احلكم واجب النفاذ ، وغري قابـــل للطعــن بالطريق  - 2

العادي . 

بيــــان بالغـــر�س الـــــذي يراد بلوغــــــــه فـي تنفـيـــذ الأمـــــــر اأو احلكــــــم ، واملبلــــــــغ  - 3

الذي ي�سعى اإىل ا�سرتداده من قيمة الأموال . 

اأي معلومـــات تتعلـــق مبا للغيـــر من حقــوق فـي الأموال والعائـــدات والو�سائـــل  - 4

اأو �سائر الأ�سياء املرتبطة بها . 

طلب ت�سليم املجرمني :  د - 

اأمـــر بالقبـــ�س اأو الإح�ســار �ســـادر من �سلطـــة خمت�ســة اإذا كـــان ال�سخـــــ�س  - 1

غيــر حمكــوم عليــه ، ون�سخـــة من احلكـــم اإذا كان ال�سخـــ�س حمكومــــا عليــــه ، 

واأن يكون احلكم واجب النفاذ وغري قابل للطعن . 

تعهد من الدولة طالبة الت�سليم باأنها لن تالحق اأو حتاكم اأو تعاقب املطلوب  - 2

التي كانت  الت�سليم غري اجلرمية  اأي جرمية �سابقة على  اأجل  ت�سليمه من 

حمل طلب الت�سليم . 

تعهد من الدولة طالبة الت�سليم بعدم ت�سليم ال�سخ�س اإىل دولة ثالثة اإل بعد  - 3

موافقة ال�سلطنة على ذلك . 

تعهد من الدولة طالبة الت�سليم مبحاكمة ال�سخ�س املطلوب ت�سليمه حماكمة  - 4

عادلة ونزيهة ، واأن توفر له �سمانات الدفاع عن نف�سه . 

املـادة ) 63 ( 

يجوز لالدعاء العام اأو اجلهة املخت�سة طلب معلومات اإ�سافـية من اجلهة الأجنبية املخت�سة 

اإذا كانت تلك املعلومات �سرورية لتنفـيذ طلب امل�ساعدة القانونية والق�سائية وطلب ت�سليم 

املجرمني ، اأو لت�سهيل تنفـيذها . 



املـادة ) 64 ( 

يجــــب التقيــد ب�سريـــة طلـــب امل�ساعـــدة القانونيــــة والق�سائيـــة وطلـــب ت�سليـــــم املجرمـــــني 

اإذا ا�سرتط فـيه ذلك ، واإذا تعذر التقيد بال�سرية يجب اإبالغ اجلهة الطالبة فورا بذلك . 

املـادة ) 65 ( 

ت�سليم  وطلب  والق�سائية  القانونية  امل�ساعدة  طلب  اإحالة  اإرجاء  العام  لالدعاء  يجوز 

املجرمـــني اإلـــى اجلهـــة املخت�ســـة امل�سوؤولـــة عن التنفـيـــذ اإذا كـــان من �ســـــاأن الإحالة التاأثيــــر 

على حتقيق اأو دعوى منظورة اأمام الق�ساء ، وعليه اإبالغ اجلهة الطالبة فورا بذلك . 

املـادة ) 66 ( 

ت�سمل امل�ساعدة القانونية والق�سائية الأغرا�س الآتية : 

اأ - احل�سول على اأدلة من الأ�سخا�س اأو اأخذ اأقوالهم . 

اجلهات  اأمام  غريهم  اأو  الطوعيني  وال�سهود  املحتجزين  مثول  على  امل�ساعدة   - ب 

الق�سائية للدولة الطالبة من اأجل تقدمي الأدلة اأو امل�ساعدة فـي التحقيقات . 

ج - ت�سليم امل�ستندات القانونية اأو الق�سائية . 

د - تنفـيذ عمليات التفتي�س واحلجز . 

هـ - معاينة وفح�س الأ�سياء واملواقع . 

و - تقدمي املعلومات اأو الأدلة املادية وتقارير اخلرباء . 

ز - تقديــــــــم اأ�ســـــــول اأو ن�ســـــخ م�سدقـــــة مــــــن امل�ستنـــــدات وال�سجـــــــالت ذات ال�سلــــة ، 

مبا فـي ذلك ال�سجــالت احلكوميـــة اأو امل�سرفـيـــــة اأو املاليــــة اأو �سجـــالت ال�سركــــات 

اأو املن�ساآت التجارية اأو الأعمال واملهن . 

ح - حتديــد اأو تعقب عائدات اجلرميــــة اأو الأمــــوال اأو الو�سائــــل اأو الأ�سيــــاء الأخــــرى 

لأغرا�س الإثبات اأو امل�سادرة . 

ط -  م�سادرة املوجودات . 

ي - تنفـيذ تدابري التجميد وغريها من الإجراءات التحفظية . 

ك - اأي �سكـــل اآخـــر من امل�ساعدة القانونيـــة والق�سائيـــة ، مبا ل يتعــار�س مع القوانـــني 

النافذة فـي ال�سلطنة . 



املـادة ) 67 ( 

ل يجوز رف�س تنفـيذ طلب امل�ساعدة القانونية والق�سائية اإل فـي احلالت الآتية : 

اإذا مل يكن الطلب �سادرا من جهة خمت�سة طبقا لقانون الدولة الطالبة ، اأو مل  اأ - 

ير�ســــل وفقـــا للقوانـــني ال�سارية ، اأو مل ي�ستــوف اأيـــا من البيانات املن�ســو�س عليها 

فـي املـادة )62( من هذا القانون . 

اإذا كان تنفـيذ الطلب يحتمل اأن مي�س باأمن ال�سلطنة اأو �سيادتها اأو نظامها العام  ب - 

اأو م�ساحلها الأ�سا�سية . 

اإذا كانـــت اجلرميــة التــي يتعلـــق بها الطلب متثل حمل دعـــوى جزائيــة ، اأو �ســـدر  ج - 

ب�ساأنها حكم نهائي فـي ال�سلطنة . 

اإذا كان التدبري اأو الأمر املطلوب اإ�سداره ي�ستهدف ال�سخ�س املعني ب�سبب عن�سره  د - 

اأو ديانته اأو جن�سيته اأو اأ�سله اأو اآرائه ال�سيا�سية اأو جن�سه اأو حالته . 

اإذا كانت اجلرمية املذكورة فـي الطلب غري من�سو�س عليها فـي قوانني ال�سلطنة ،  هـ - 

اأو لي�ســت لهـــا �سمـــات م�سرتكـــة مع جرمية من�سو�س عليها فـي قوانني ال�سلطنــــة ، 

ومع ذلك يجوز تقدمي امل�ساعدة املطلوبة اإذا كانت ل تت�سمن تدابري جربيـــة . 

اإذا تعذر اإ�سدار اأمر باتخاذ التدابري املطلوبة اأو تنفـيذها ب�سبب اإجراءات التقادم  و - 

الدولة  قوانني  الإرهاب مبقت�سى  اأو متويل  الأموال  املطبقة على جرمية غ�سل 

الطالبة . 

اإذا كان الأمر املطلوب تنفـيذه غري قابل للنفاذ مبقت�سى القانون فـي ال�سلطنة .  ز - 

مل  ظروف  فـي  جرى  قد  للم�ساعدة  الطالبة  الدولة  فـي  القرار  اإ�سدار  كان  اإذا  ح - 

تتوفر فـيها ال�سمانات واحلماية الكافـية فـيما يتعلق بحقوق املدعى عليه . 

املـادة ) 68 ( 

امللزمة  ال�سرية  اأحكام  اإىل  ا�ستنادا   ، والق�سائية  القانونية  امل�ساعدة  رف�س طلب  ل يجوز 

للموؤ�س�سات املالية ، اأو اأن اجلرمية ت�ستمل على اأمور مالية اأو �سريبية ، ويعد القرار ال�سادر 

من املحكمة ب�ساأن طلب امل�ساعدة نهائيا ، كما ل يجوز رف�س طلب ت�سليم املجرمني ا�ستنادا 

اإىل اأن اجلرمية ت�ستمل على اأمور مالية اأو �سريبية . 



وفـي حالة رف�س تنفـيذ الطلب يتعني على الدعاء العام اإبالغ اجلهة الطالبة على الفور 

باأ�سباب الرف�س . 

املـادة ) 69 ( 

 يجوز تنفـيذ طلب امل�ساعدة القانونية والق�سائية اإذا ت�سمن اأمرا مب�سادرة مدنية لأموال 

�سخ�س متوفى ، اأو غائب ، اأو جمهول الهوية . 

املـادة ) 70 ( 

تنفـــذ طلـــبات التحقيق وفقا لالإجراءات املن�سو�س عليها فـي قانـــون الإجـــراءات اجلزائيـــة 

ما مل يت�سمن الطلب اتباع اإجراءات معينة ل تتعار�س مع الإجراءات املن�سو�س عليها فـيه . 

املـادة ) 71 ( 

كانت  فاإذا   ، اجلزائية  الإجراءات  لقانون  وفقا  التحفظية  الإجراءات  اتخاذ  طلبات  تنفذ 

ي�ستبـــدل  اأن  العــــام  لالدعاء  يجوز   ، فـيــــه  عليهــــا  من�ســـو�س  غيـــر  املطلوبـــة  الإجــراءات 

لالإجراءات  اأثـــر مماثـــل  لهــــا  القانـــون  ذلك  فـي  عليهـــا  من�سو�ســا  اأخــرى  اإجــراءات  بهــا 

 املطلوبـــة ، ويتعـــني قبل الأمــر برفــع الإجــراءات التحفظيـــة اإبالغ الدولـــة طالبة امل�ساعــدة 

بذلك . 

املـادة ) 72 ( 

فــــي حـــال تلقـــي طلــــب للم�ساعـــــدة القانونيــــة والق�سائية لتنفـيذ حكــــم امل�سادرة ال�ســــادر 

عن حمكمة الدولة الطالبة ، يتعني على الدعاء العام اإحالته اإىل املحكمة املخت�سة للبت 

فـيه ، ويقت�سر حكم امل�سادرة على الأموال املن�سو�س عليها فـي املـادة )100( من هذا القانون 

واملوجودة على اأرا�سي ال�سلطنة . 

املـادة ) 73 ( 

الدولة  مع  املربم  لالتفاق  وفقا  اأرا�سيها  على  امل�سادرة  الأموال  اقت�سام  �سلطة  لل�سلطنة 

الطالبة ، وذلك دون الإخالل بحقوق الغري ح�سني النية . 



املـادة ) 74 ( 

جمال  فـي  ال�سلطنة  با�سم  الأطراف  متعددة  اأو  ثنائية  اتفاقيات  اإبرام  العام  لالدعاء 

التحقيقات امل�سرتكة ، وفـي حالة عدم وجود تلك التفاقيات يجوز له اإجراء تلك التحقيقات 

تبعا لكل حالة . 

املـادة ) 75 ( 

بها  املرتبطة  الأ�سلية  واجلرمية  الأموال  غ�سل  جرمية  مرتكبي  ت�سليم  طلبات  تخ�سع 

ومتويل الإرهاب للقواعد والإجراءات املن�سو�س عليها فـي املعاهدات والتفاقيات املتعلقة 

بت�سليم املجرمني التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها ، ولأحكام هذا القانون ، وقانون ت�سليم 

املجرمني . 

املـادة ) 76 ( 

 يجوز رف�س طلب ت�سليم املجرمني فـي احلالت الآتية : 

اإذا كانت هناك حتقيقات جارية �سد ال�سخ�س املطلوب ت�سليمه فـي ال�سلطنة ب�ساأن  اأ - 

اجلرمية مو�سوع طلب الت�سليم . 

وكان   ، الطالبة  الدولة  اأو  ال�سلطنة  اأرا�سي  خارج  ارتكبت  قد  كانت اجلرمية  اإذا  ب - 

ترتكب  التي  اجلرائم  فـي  الق�سائي  الخت�سا�س  على  ين�س  ل  ال�سلطنة  قانون 

خارج اأرا�سيه بالن�سبة للجرمية مو�سوع طلب الت�سليم . 

لرتكابه  نهائي  ق�سائي  حكم  �سده  �سدر  قد  ت�سليمه  املطلوب  ال�سخ�س  كان  اإذا  ج - 

اجلرمية مو�سوع طلب الت�سليم ، اأو اإذا كان �سيتعر�س فـي الدولة الطالبة ملحاكمة 

اأو حلكم من قبل حمكمة غري نظامية اأو حمكمة ا�ستثنائية اأو حمكمة اأو هيئة 

خا�سة لهذا الغر�س . 

د - اإذا راأت ال�سلطنة اأن ت�سليم ال�سخ�س املطلوب �سيكون منافـيا لالعتبارات الإن�سانية 

اأخذا فـي العتبار طبيعة   ، ال�سخ�سية الأخرى  اأو ظروفه  اأو �سحته  �سنه  ل�سبب 

اجلرمية ومالب�ساتها . 

اإذا ا�ستند طلب الت�سليم اإىل حكم غيابي نهائي �سد املطلوب ت�سليمه دون حتقق  هـ - 

ال�سمانات القانونية ملحاكمة عادلة ، ولن تتاح له اإعادة النظر فـي ق�سيته . 

اإذا كانت اجلرمية تدخل �سمن الخت�سا�س الق�سائي لل�سلطنة .  و - 



املـادة ) 77 ( 

ل يجوز ت�سليم املجرمني فـي احلالت الآتية : 

اإذا كان ال�سخ�س املطلوب ت�سليمه مواطنا عمانيا .  اأ - 

اإذا وجدت اأ�سباب جدية باأن طلب الت�سليم قدم لغر�س مالحقة �سخ�س اأو معاقبته  ب - 

ب�سبب جن�سه اأو عن�سره اأو ديانته اأو جن�سيته اأو اأ�سله اأو اآرائه ال�سيا�سية ، اأو باأن 

تنفـيذ الطلب �سيوؤدي اإىل امل�سا�س بو�سعه لأي من تلك الأ�سباب ، اأو اأن ال�سخ�س 

املطلوب ت�سليمه قد تعر�س اأو �سيتعر�س للتعذيب اأو ملعاملة قا�سية اأو ل اإن�سانية 

اأو لن يوفر لذلك ال�سخ�س فـي الإجراءات اجلزائية حد  اأو مهينة ، اأو مل يوفر 

اأدنى من ال�سمانات طبقا للمعايري الدولية املعتربة فـي هذا ال�ساأن . 

اإذا كانت اجلرمية مو�سوع طلب الت�سليم قد ف�سل فـيها بحكم نهائي فـي ال�سلطنة .  ج - 

اإذا انتفت امل�سوؤولية اجلزائية لل�سخ�س املطلوب ت�سليمه لأي �سبب .  د - 

املـادة ) 78 ( 

ل يحول رف�س طلب ت�سليم املجرمني لأي �سبب من الأ�سباب املقررة فـي اأحكام هذا القانون 

دون مالحقة ال�سخ�س مو�سوع طلب الت�سليم ق�سائيا . 

املـادة ) 79 ( 

يجوز ت�سليم املجرمني بناء على طلب القب�س املوؤقت للدولة الطالبة ، �سريطة موافقة 

ال�سخ�س املطلوب ت�سليمه كتابيا . 

املـادة ) 80 ( 

فـي حالة املوافقة على ت�سليم املجرمني ، يجوز وفقا لأحكام قوانني ال�سلطنة ، ومع مراعاة 

وعائدات  اأموال  من  اأرا�سيها  على  يوجد  ما  جميع  ت�سليم   ، النية  ح�سني  الغري  حقوق 

اجلرمية والو�سائل املرتبطة باجلرمية املرتكبة اأو قد تلزم كدليل ، وذلك بناء على طلب 

الدولة الطالبة ، ويجوز الت�سليم ، واإن تعذر تنفـيذ ت�سليم ال�سخ�س املطلوب ت�سليمه . 

واإذا كانت تلك الأموال والعائدات والو�سائل عر�سة للحجز اأو امل�سادرة فـي ال�سلطنة يجوز 

للدولة اأن حتتفظ بها موؤقتا . 

وفـي جميع الأحوال يجوز لل�سلطنة اأن ت�سرتط اإعادة تلك الأموال والعائدات والو�سائل 

اإليها دون مقابل بعد حتقق الغر�س من ت�سليمها . 



الف�ســــل التا�ســـع

التحقيــــق

املـادة ) 81 ( 

لالدعـاء العام - فـي �سبيـل الك�سـف عن وقائـع ذات عالقـة بجرمية غ�سل اأموال واجلرمية 

الأ�سليــة املرتبطــة بهــا اأو متويـــل الإرهـــاب - الطالع على ال�سجالت والوثائــــق واحل�ســول 

علــى املعلومـــات التــي بحـــوزة املوؤ�س�ســـات املاليــــة والأعمال واملهن غري املاليـــة واجلمعيــــات 

والهيئات غري الهادفة للربح واأي �سخ�س اآخر ، ويكون له �سبط تلك ال�سجالت والوثائق ، 

واأي م�ستندات اأخرى اإذا كانت لزمة للتحقيق . 

املـادة ) 82 ( 

للمدعي العام اأو من يقوم مقامه الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية كالتجميد واحلجز 

الأ�سلية  اجلرمية  اأو  الأموال  غ�سل  بجرمية  املتعلقة  والو�سائل  والعائدات  الأموال  على 

املرتبطة بها اأو متويل الإرهاب ، واأي ممتلكات تعادل فـي قيمتها هذه العائدات ، ويجوز 

ثالثني   )30( امل�سورة خالل  بغرفة  منعقدة  املخت�سة  املحكمة  اأمام  التظلم  ال�ساأن  لذوي 

يوما من تاريخ علمهم بالأمر ، ويكون قرار املحكمة بالف�سل فـي التظلم نهائيا . 

املـادة ) 83 ( 

للمدعي العام اأو من يقوم مقامه - عند وجود دلئل قوية اأو اأ�سباب كافـية بوقوع جرمية 

غ�سل الأموال واجلرمية الأ�سلية املرتبطة بها اأو متويل الإرهاب - اأن ياأمر بو�سع الت�سالت 

حتــــت املراقبــــة ، واعرتا�سها ، وت�سجيــــل الأفعــــــال اأو املحادثات �سوتا و�ســــورة ، والو�ســــول 

اإىل اأنظمة احلا�سب الآيل ، ومراقبة احل�سابات ، والت�سليم املراقب ، وحتديد الأموال ، وحجز 

الوثائق واملرا�سالت ، واملنــــع من ال�سفر ، وغريها من الإجراءات التي ت�ساعـــد فـي الك�ســف 

عن مثل تلك الوقائع ، على اأن يكون الأمر م�سببا وموؤقتا ملدة ل تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، 

وللمحكمة املخت�سة متديد تلك املدة ، بناء على طلب الدعاء العام . 

املـادة ) 84 ( 

لالدعاء العام الإذن باإجراء التحري عن جرمية غ�سل الأموال واجلرمية الأ�سلية املرتبطة 

بها ومتويل الإرهاب عن طريق عملية م�سترتة اأو ت�سليم مراقب ، وذلك لغر�س احل�سول 

على اأدلة تتعلق بتلك اجلرائم ، اأو لتتبع عائدات اجلرمية . 



ول يجوز م�ساءلة اأو توجيه تهمة اإىل كل من يقوم بالتحــري عـــن طريق عملية م�ستتــــرة 

اأو ت�سليم مراقب عن اأي فعل قد ي�سكل جرمية غ�سل الأموال واجلرمية الأ�سلية املرتبطة 

بهـا ومتويــل الإرهــاب ، مـــا لــم يتجـــاوز ال�سالحيــــات املمنوحـــة لـــه ، اأو يقوم بالتحريــــ�س 

على ارتكاب تلك اجلرائم . 

املـادة ) 85 ( 

تن�ساأ بقرار من املدعي العام - لدى الدعاء العام - اإدارة تتوىل الإ�سراف على اإدارة الأموال 

املجمـــدة واملحجوزة وامل�سادرة ، وتعقب الأموال التي يجوز اإخ�ساعها للتجميـــــد اأو احلجز 

اأو امل�سادرة ، وجمع وحفظ كل البيانات املتعلقة بتلك الأموال والإجراءات املتخذة ب�ساأنها . 

 ويجوز لهذه الإدارة اأن تعهد باإدارة الأمـــوال املحجـــوزة اأو امل�ســـادرة اإىل �سخــ�س خمتـــ�س 

فـي هذا ال�ساأن . 

 كمـــا يجــوز لها اأن توكـــل اإدارة الأمــــوال املجمدة اإىل املوؤ�س�سة املالية اأو اجلهة التــي عينهــــا 

�ساحب امل�سلحة فـيها قبل �سدور الأمر . 

املـادة ) 86 ( 

دون الإخـالل بنــ�س املـــادة )4( مــن قانــون الإجراءات اجلزائيــة ، لالدعـــاء العـــام التحقيــق 

فـي جرمية غ�سل الأموال ب�سورة م�ستقلة عن اجلرمية الأ�سلية . 

الف�ســل العا�ســــر

العقوبـــــــات

املـادة ) 87 ( 

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها اأي قانون اآخر ، يعاقب على اجلرائم املبينة 

فـي هذا القانون بالعقوبات املن�سو�س عليها فـيه . 

املـادة ) 88 ( 

يعاقب كل من ارتكب جرمية غ�سل الأموال بالآتي : 



 ، �سنوات  ع�سر  تزيد على )10(  ول   ، �سنوات  تقل عن )5( خم�س  بال�سجن مدة ل  اأ - 

وبغرامة ل تقل عن )50٫000( خم�سني األف ريـال عماين ، ول تزيد على ما يعادل 

عائدات  الأموال  اأن  فـي  ي�ستبه  اأو  يعلم  كان  اإذا   ، اجلرمية  الأموال حمل  قيمة 

جرمية . 

اأ�سهــر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنــــوات ،   ب - بال�سجــن مدة ل تقـــل عـــن )6( �ستة 

وبغــــرامـــة ل تقــــل عـــــن )10٫000( ع�ســــرة اآلف ريـال عماين ، ول تزيـــد علـــى مـــا 

عائدات  الأموال  اأن  يعلم  اأن  عليه  كان  اإذا   ، اجلرمية  الأموال حمل  قيمة  يعادل 

جرمية . 

املـادة ) 89 ( 

يعاقب كل من ارتكب جرمية متويل الإرهاب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات ، 

ول تزيد علـى )15( خم�س ع�سرة �سنـــة ، وبغــــرامـــة ل تقــــل عـــــن )50٫000( خم�ســني األــف 

ريـال عماين ، ول تزيد على ما يعادل قيمة الأموال التي مت جمعها اأو تاأمينها . 

املـادة ) 90 ( 

اأو متويل  الأموال  غ�سل  جرمية  فـي  م�سوؤوليته  تثبت  الذي  العتباري  ال�سخ�س  يعاقب 

الإرهاب بغرامة ل تقل عن )100٫000( مائة األف ريال عماين ، ول تزيد على ما يعادل قيمة 

الأمـوال حمل اجلرمية ، ويجــــوز للمحكمـــة اأن تاأمــــر مبنعه ، ب�سفة دائمــــة اأو موؤقتــــة ، 

عن ممار�سة اأن�سطته التجاريـــــة ، اأو بغلـــق مقـــره الـــذي ا�ستخـــدم فـي ارتكــــاب اجلرميــــــة ، 

اأو بت�سفـية اأعماله ، اأو بتعيني حار�س ق�سائي لإدارة الأموال . 

ويتم ن�سر احلكم النهائي ال�سادر بالإدانة فـي و�سائل الن�سر . 

املـادة ) 91 ( 

يعاقـــب بعقوبــــة الفاعـــل الأ�سلــي كــــــل �سخــ�س �ســـرع اأو ا�ستــرك بالتفــــاق اأو التحريــــ�س 

اأو امل�ساعدة على ارتكاب جرمية غ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب . 

املـادة ) 92 ( 

ت�ساعف العقوبات املن�سو�س عليها فـي هذا القانون فـي احلالت الآتية : 



اإذا ارتكب اجلاين اجلرمية من خالل جماعة اإجراميـة منظمـة .  اأ - 

اإذا ارتكب اجلاين اجلرمية م�ستغال ل�سلطاته اأو نفوذه من خالل موؤ�س�سة مالية  ب - 

اأو جمعية خريية اأو اأهلية وما فـي حكمها ، اأو م�ستغـال الت�سهيـالت التي خولتها 

له وظيفته اأو ن�ساطه املهني اأو مكانته الجتماعية . 

عود اجلاين اإىل ارتكاب اجلرمية .  ج - 

املـادة ) 93 ( 

للمحكمة الإعفاء من العقوبات املن�سو�س عليها فـي هذا القانون كل من بادر باإبالغ اجلهة 

املخت�سة مبعلومات عن اجلرمية والأ�سخا�س امل�سرتكني فـيها ، وذلك قبل وقوعها اأو علم 

اجلهة املخت�سة بها ، فاإذا ح�سل الإبالغ بعد علمها باجلرمية واأدى اإىل القب�س على اأي 

من اجلناة اأو م�سادرة الو�سائل وعائدات اجلرمية ، فللمحكمة الأمر بوقف تنفـيذ عقوبة 

ال�سجن . 

املـادة ) 94 ( 

للمحكمة تخفـيـف العقوبات املن�سو�س عليها فـي هذا القانون عن كــــل من بــــادر بالإبـــالغ 

بعد علم اجلهة املخت�سة باجلرمية ، ومكنها باأي من الآتي : 

اأ - ك�سف هوية مرتكبي اجلرمية الآخرين . 

ب - احل�سول على اأدلة . 

ج - منع ارتكاب جرائم اأخرى تتعلق بغ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب . 

د - حرمان اجلماعات الإجرامية املنظمة من مواردها اأو من عائدات اجلرمية . 

املـادة ) 95 ( 

واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  اإدارة  واأع�ساء جمال�س  روؤ�ساء  اأخل من  كل من  يعاقب 

غري املاليــــة واجلمعيــــات والهيئات غيــــر الهادفــــة للربح اأو مالكيهـــا اأو ممثليها املفو�ســــني 

مبقت�سى  ج�سيم  باإهمال  اأو  عمدا  يت�سرفون  ممن  م�ستخدميها  اأو  موظفـيها  اأو  عنهـــا 

هذه ال�سفات بـاأي من اللتزامات املن�سو�س عليها فـي الف�سل اخلام�س من هذا القانون 

بال�سجن ملـــدة ل تقل عــن )6( �ستة اأ�سهــــر ، ول تزيد علـــــى )2( �سنتـــني ، وبغرامـــة ل تقـــل 

عن )10٫000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )50٫000( خم�سني األف ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 



املـادة ) 96 ( 

يعاقب كل من اأخل عن عمد اأو اإهمال ج�سيم من روؤ�ساء واأع�ساء جمال�س اإدارة املوؤ�س�سات 

املالية والأعمال واملهن غري املاليـــة واجلمعيــات والهيئات غري الهادفة للربح اأو مالكيهــا 

اأو ممثليهـــا املفو�ســني عنها اأو موظفـيـها اأو م�ستخدميهـــا بالتزاماتهــم املن�ســو�س عليهـــا 

فـي املادتني )47 و 49( من هذا القانون بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد 

على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل عن )10٫000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد 

فـــاإذا كانت   ، العقوبتـــني  باإحــــدى هاتـــني  اأو   ، األـــف ريال عماين  على )20٫000( ع�سريـــن 

املخالفــــة مل�سلحــــة اأو با�سم �سخ�س اعتباري يعاقب بغرامة ل تقل عن )50٫000( خم�سني 

األــف ريال عمانـي ، ول تزيد على )100٫000( مائة األف ريال عماين . 

املـادة ) 97 ( 

اإهمال ج�سيم بالإخالل باللتزامات املن�سو�س  اأو عن  يعاقب ال�سخ�س الذي يقوم عمدا 

56( من هذا القانون بال�سجن مدة ل تزيـــد علـــى )2( �سنتني ،  عليها فـي املادتني )30 و 

وبغرامة ل تزيد على )10٫000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 

املـادة ) 98 ( 

يعاقــــب بال�سجــــن مدة ل تزيد علــى )3( ثـــالث �سنوات ، وبغرامـــة ل تزيد علــى )10٫000( 

ع�سرة اآلف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف عمدا اأو عن اإهمال 

ج�سيم اأحكام املـادة )53( من هذا القانون ، وذلك بتقدمي اإف�ساح اأو بيانات اأو معلومات كاذبة 

اأو اإخفاء وقائع ينبغي الإف�ســاح  اأو الأدوات القابلة للتداول ل�سالح حاملها ،  عن العملـــة 

عنهــا ، واإذا كــان مرتكــب املخالفــة �سخ�ســـا اعتباريا يعاقب بغرامة ل تقــل عـــن )10٫000( 

ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على قيمة الأموال حمل اجلرمية . 

املـادة ) 99 ( 

ل يحــــول توقيـــع العقوبــــات وفقـــا لأحكــــام هــــذا الف�سل دون توقيـــع اجلـــزاءات والتدابيــــــر 

التي تفر�سها اجلهة الرقابية على املوؤ�س�سات املالية اأو الأعمال واملهن غري املالية املحددة 

وفقا لأحكام املـادة )52( من هذا القانون . 



املـادة ) 100 ( 

بارتكاب  الإدانــــة  فـي حالة  املحكمة  ، حتكم  النية  الغري ح�سني  الإخالل بحقوق  مع عدم 

الإرهـــاب مب�سادرة  اأو متويـــل  بها  املرتبطة  الأ�سلية  واجلرمية  الأمــــوال  غ�ســــــل  جرمية 

الآتي : 

الأموال حمل اجلرمية .  اأ - 

عائدات اجلرمية ، والأموال الناجتة عن تلك العائدات اأو امل�ستبدلة بها .  ب - 

الإيرادات والفوائد املتاأتية من الأموال حمل اجلرمية اأو من عائدات اجلرمية . ج - 

 د - الو�سائل . 

تعذر  حال  فـي  )د(  اإىل  )اأ(  البنود  فـي  املذكورة  الأموال  قيمة  ت�ساوي  اأموال  اأي  هـ - 

حتديد مكانها ، اأو اإذا ما كانت تلك الأموال قد اختفت . 

وتتم امل�سادرة حتى واإن كانت الأموال اأو العائدات فـي حيازة اأو ملكية �سخ�س اآخر ما مل 

يثبت ذلك ال�سخــ�س اأنه قـــد ح�ســـل عليها بنية ح�سنــــة ، ومبقابل خدمة اأو ثمن يتنا�ســـب 

وقيمتها وعدم علمه مب�سدرها غري امل�سروع . 

وتظل الأموال امل�سادرة حمملة فـي حـــدود قيمتهــا بـــاأي حقــوق تتقــرر ب�ســـورة م�سروعـــة 

ل�سالح الغري ح�سن النية . 

املـادة ) 101 ( 

ل حتول وفاة املتهم اأو كونه جمهول دون احلكم بامل�سادرة املن�سو�س عليها فـي املـادة )100( 

من هذا القانون . 

املـادة ) 102 ( 

لالإدارة املخت�سة بـــاإدارة الأمــوال لـــدى الدعاء العام الإذن ببيع الأمــــوال حمـــل اجلرمية ، 

وعائداتها ، والو�سائل امل�سادرة . 

املـادة ) 103 ( 

الدعوى  لنق�ساء  املقررة  الأحكام  من  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  جرمية  ت�ستثنى 

بغرامة  اأو  القانون  هذا  لأحكام  وفقا  بامل�سادرة  يحكم  الأحوال  جميع  وفـي   ، العمومية 

اإ�سافـية تعادل قيمة الأموال فـي حالة تعذر �سبطه . 



املـادة ) 104 ( 

مع عـدم الإخـــالل بحقـــــوق الغيـر ح�ســــن النية ، يقع باطال كل عقـــد اأو ت�سرف علم اأطرافه 

اأو اأحدهم اأن الغر�س من العقد هو احليلولة دون امل�سادرة . 

املـادة ) 105 ( 

تخ�س�س ن�سبة ل تقل عن) 30%( ثالثني باملائة من جمموع الأموال الناجتة عن امل�سادرة 

لأغرا�س تطوير نظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وفقا لل�سوابط والإجراءات 

التي حتددها اللجنة . 

الف�سـل احلـادي ع�سـر

الأحكـــــام اخلتاميــــة

املـادة ) 106 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام املـادة )51( من هذا القانون ، ي�سدر الرئي�س اأي قرارات لزمة 

لتنفـيذ اأحكام هذا القانون ، واإىل اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها ، 

وذلك فـيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون . 

املـادة ) 107 ( 

تـــــوؤول اخت�سا�ســــات وخم�س�ســــات وحـــــدة التحريــــات املاليــــة ب�سرطة عمــــان ال�سلطانيــــة 

اإىل املركــــز ، وينقـل موظفــو الوحــدة - الذيــن ي�ســدر بتحديدهم قــــرار من املفتــــ�س العــــام 

لل�سرطة واجلمارك - اإىل املركز . 

املـادة ) 108 ( 

يلغــــى قانـــون مكافحـــة غ�ســـل الأمـــوال ومتويــــل الإرهــــاب ال�ســـادر باملر�ســــوم ال�سلطانــــي 

رقم 2010/79 ، كما يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه . 

املـادة ) 109 ( 

يعمــل بـهذا القانــون من اليــوم التالــي لتاريخ ن�ســره فـي اجلريــدة الر�سميــة . 


