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اجلريدة الر�سمية العدد )914(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/79 

باإ�سدار قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون اجلزاء العمانى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 74/7 ، 

وعلى قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 99/17 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 99/55 بالت�سديق على التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب ، 

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

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

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

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

وعلى القانون امل�سرفى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2002/22 بالت�سديق على معاهدة منظمة املوؤمتر الإ�سالمى 

ملكافحة الإرهاب الدوىل ،

وعلى قانون غ�سل الأموال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2002/34 ، 

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون غ�سل الأموال ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2004/72 ،
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وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2005/105 بت�سديق �سلطنة عمان على اتفاقية دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ملكافحة الإرهاب ، 

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : يعمل باأحكام قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املرفق . 

املرفــق  للقانــــون  التنفيذيــــة  الالئحـــــة  الوطنـــى  القت�ســـاد  وزيـر  ي�سدر  املــادة الثانيــــة : 

والقرارات التنفيذية الأخرى ، واإىل اأن ت�سدر هذه الالئحة ي�ستمر العمل 

اإليها فيما ل يتعار�س  بالالئحة التنفيذية لقانون غ�سل الأموال امل�سار 

مع اأحكام القانون املرفق .

يلغـــى املر�ســـوم ال�سلطانـــى رقــــم 2002/34 امل�ســـار اإليــه ، كمــــا يلغـى كــل  املــادة الثالـثــــة : 

ما يخالف القانون املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامه .

، ويعمل به من اليوم التاىل  ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  املــادة الرابعـــة : 

لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى :  15 من رجـــب  �سنة 1431هـ

املـوافــــق : 28 من يونيـــو  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

الف�سل الأول

التعريفــــــــات

، يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى  اأحكام هذا القانون  فى تطبيق   : ) 1 ( املــادة 

املبني قرين كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر :  وزير القت�ساد الوطنى .

الأموال  غ�سل  ملكافحـة  الوطنيـــة  اللجنــــة   : اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ومتويل الإرهاب .

عمــان  ب�سرطـــة  املاليــــة  التحريــــات  وحــــــدة  الوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة : 

ال�سلطانية .

جهات الرقابة املخت�سة : وزارة العـــدل ، وزارة التجـــارة وال�سناعــــة ، 

وزارة الإ�سكان ، وزارة التنمية الجتماعية ، 

                                                 البنـــك املركـــزى العمانـــى ، الهيئـــة العامـــة 

ل�سوق املال .

غ�سل  مكافحة  لقانون  التنفيذية  الالئحة   : الالئحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الأموال ومتويل الإرهاب .

الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال  :   العملـــــــــة الوطنيـــــة والعمـــــــــــالت الأجنبيــــــة 

والأوراق املاليــــــــــة والتجاريـــــــــة وكـــــــــل ذى 

قيمة ماليـــــة من عقـــــار اأو منقـــــول مــــادى 

باأى  املتعلقة  احلقوق  وجميع  معنوى  اأو 

ما  لكل  املثبتة  واملحررات  وال�سكوك  منها 

اأيا كان �سكلها مبا فيها اللكرتونية  تقدم 

والرقمية .
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فى  عليها  املن�سو�س  الأفعال  من  فعل  كل   : الأمــوال  غ�ســـل  جرمية 

املادة )2( من هذا القانون .

الإرهاب ، اجلرمية الإرهابية ، 

تنظيــــــــــــــم اإرهابــــــــى  :   لكل منها ذات املعنى املن�سو�س عليه فى املادة 

ال�سادر  الإرهاب  مكافحة  قانون  من   )1(

باملر�سوم ال�سلطانى رقم )8 / 2007( .

فى  عليها  املن�سو�س  الأفعال  من  فعل  كل   : الإرهـاب  متـويل  جرمية 

املادة )3( من هذا القانون .

ال�سخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س :  ال�سخ�س الطبيعى اأو املعنوى.

املوؤ�س�سات املالية والأعمال 

اأعمال  مبزاولة  له  يرخـــ�س  �سخـــ�س  كـــل   : املالــيـــة  غيـــر  واملهـــــن 

كامل�سارف   ، جتارية  اأو  مالية  اأو  م�سرفية 

و�سركات  ال�سرافة  و�سركات  وموؤ�س�سات 

و�سركات  وال�ستئمان  ال�ستثمار  و�سناديق 

وال�سركــــات   ، التاأميــــن  و�سركـــات  التمويل 

واملهنيون الذين يقومون بخدمات مالية ، 

و�سما�ســــــــــرة الأ�سهـــــــم والأوراق املاليــــــــــــة ، 

                                               و�سما�ســــرة العقــــــــارات ، وجتـــــــــار الذهــــــــب 

واملعــادن النفي�ســــة والأحجــــار الكرميـــــــة . 

املحامني   ومكاتب  بالعدل  الكتاب  وكذلك 

واملحا�سبني حال تنفيذهم لعمليات حل�ساب 

العقارات  وبيع  �سراء  جمال  فى  عمالئهم 

واإدارة الأموال اأو الأوراق املاليــــة الأخـــرى 

 ، لعمالئهم  مملوكة  اأخرى  اأ�سول  اأى  اأو 
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ح�سابــات  اأو  امل�سرفيــــة  احل�سابات  واإدارة 

الودائع اأو ح�سابات الأوراق املاليــــة ، وتنظيم 

ال�سخ�سيات  اإدارة  اأو  ت�سغيل  اأو  امل�ساهمــــــة 

اخلا�سة  القانونية  الرتتيبات  اأو  املعنوية 

و�ســـــــــراء  وبيــع   ، ال�سركـات  هـذه  باإن�ســــــــاء 

واملن�ساآت   . املالية  اأو  التجارية  املوؤ�س�سات 

واملهن الأخرى التى ي�سدر بتحديدها قرار 

من الوزير بناء على تو�سية من اللجنة .

اجلمعيــــــــات والهيئـــــــات 

غيــر الهادفــــــة للربــــــح :  كل جماعـــــة ذات تنظيـــــــم تتاألـــــف من عدة 

اأموال  �سرف  اأو  جمع  لغر�س  اأ�سخا�س 

ثقافيـــة  اأو  دينيــــــة  اأو  خرييـــــــة  لأغرا�س 

اأو اجتماعية اأو تعليمية اأو اأى غر�س اآخر 

غري احل�سول على ربح مادى . 

الأ�سخـــــا�س املعر�ســـــــون 

للمخاطر بحكم منا�سبهم :  الأ�سخا�س الذين ي�سغلون اأو �سغلوا وظيفة 

عامة عليا فى دولة اأجنبية كروؤ�ساء الدول 

البارزيـــن  ال�سيا�سييـــــن  اأو  احلكومــــات  اأو 

الع�سكرييـــن  اأو  الق�سائيني  امل�سوؤولني  اأو 

اأو ذوى املنا�سب احلكومية رفيعة امل�ستوى 

�سيا�سى  حزب  فى  البارزة  ال�سخ�سيات  اأو 

واأفــــــراد  منهـــــــم  املقربيــــــن  ذلك  وي�سمــل 

عائالتهم حتى الدرجة الثالثة .

اجلرميـــــــة الأ�سليــــــــــة : كـــــــل فعـــــــل ي�سكــــــل خمالفـة للقانــــــــون فى 

ال�سلطنة ميكن مرتكبه من احل�سول على 

عائدات جرمية .
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عائــــــــدات اجلرميــــــــــة :  الأموال املتح�سل عليها من جرمية ب�سورة 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة .

التى  نوعها  كان  اأيا  والو�سائط  الأدوات   : الو�ســائـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ت�ستخدم اأو يراد ا�ستخدامها باأى �سكل فى 

جرمية  اأو  الأموال  غ�سل  جرمية  ارتكاب 

متويل الإرهاب .

املعاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : كـــل �ســــراء اأو بيـــــــع اأو قـــــــر�س اأو متديــــــــد 

لالئتمان اأو رهن اأو هبة اأو حتويل اأو نقل 

اأو حتويل من  اأو �سحب  اإيداع  اأو  اأو ت�سليم 

للعملــــة  ا�ستبــــــدال  اأو  اإىل ح�ســـــاب  ح�ســاب 

اأو �سراء اأو بيع لالأ�سهم وال�سندات و�سهادات 

الإيداع اأو اإيجار اخلزائن وكل ت�سرف اآخر 

فى الأموال . 

الوثائق  بيانات  فيه  تقيد  الذى  ال�سجل   : املعامــــــــــالت  �سجـــــــــــل 

ذوى  الأ�سخا�س  بهوية  املتعلقة  والأوراق 

ال�سلة باملعاملة ، وعناوينهم وتفا�سيل اأى 

ح�ساب ا�ستخدم فيها وقيمتها الإجمالية .

التجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :  احلظر املوؤقت على نقل الأموال اأو حتويلها 

اأو ا�ستبدالها اأو الت�سرف فيها مبوجب اأمر 

�سادر من �سلطة ق�سائية خمت�سة . 

امل�ستفــيــــد احلقــيــقــــى  : ال�سخ�س الذى ميتلك اأو ي�سيطر بالكامل 

اأو الذى تتم املعامالت نيابة  على الأموال 

الذيـــن  الأ�سخــــا�س  اأي�سا  ويت�سمن   ، عنه 

ميار�سون �سيطرة فعالة كاملة على �سخ�س 

معنوى .
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الذى تربطــــه عالقـــة م�ستمرة  ال�سخـــ�س  العميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل : 

اأو الأعمال واملهن غري  مع املوؤ�س�سة املالية 

املالية اأو اجلمعيات والهيئات غري الهادفة 

للربح .

الأموال  من  الدائم  واحلرمان  التجريد   : امل�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة 

الأمــــــوال  غ�ســـل  جرميتـــــــى  مـن  العائــــدة 

امل�ستخدمة  الو�سيلة  اأو  الإرهاب  متويل  اأو 

نهائى  حكم  مبوجب  وذلك  منهما  اأى  فى 

�سادر من حمكمة خمت�سة .

الأدوات املاليــــة القابلــــة 

للتــــــــــــداول حلاملهـــــــــا : الأدوات النقديـــــة كال�سيكـــــــات وال�سنــــــدات 

املظهرة  اأو  الدفع حلاملها  واأوامر  الإذنية 

لــــــه بـــــدون قيـــــــــــد ، اأو ال�ســـادرة مل�ستفيــــــد 

�ســورى اأو فى �سكل ميكن من انتقال احلق 

املوقعة  الدفع  واأوامر   ، الت�سليم  فيها عند 

والأ�سهم حلاملها .

الف�سل الثانى

جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

املــادة ) 2 ( : يعد مرتكبا جلرمية غ�سل الأموال كل �سخ�س يقوم عمـــدا باأحــد الأفعــال 

الآتية : 

1 - ا�ستبدال اأو حتويل الأموال اأو نقلها اأو اإجـراء معاملة بعائدات اجلرمية 

من  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  بطريقة  متح�سلة  باأنها  يعلم  اأنه  مع 

جرمية اأو من فعل اأو اأفعال ت�سكل ا�سرتاكا فى جرمية ، وذلك بهدف 

متويه اأو اإخفاء طبيعة وم�سدر تلك العائدات اأو م�ساعدة اأى �سخـ�س 
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اأو اأ�سخا�س م�سرتكني فى جرمية اأو عرقلة التو�سل اإىل �سخ�س ارتكب 

اأو م�ساعدة �سخ�س فى التهرب من  اجلرمية املتح�سل منها الأموال 

العقوبة القانونية املقررة لأفعاله .

2 - متويه اأو اإخفاء طبيعة وم�سدر ومكان وحركة وملكية عائدات اجلرمية 

متح�سلة  باأنها  يعلم  اأنه  مع   ، عليها  واملرتتبة  بها  املتعلقة  واحلقوق 

اأفعال  اأو  فعـل  من  اأو  جرمية  من  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  بطريقة 

ت�سكل ا�سرتاكا فى جرمية .

3 - اكت�ساب اأو متلك اأو ا�ستالم اأو اإدارة اأو ا�ستثمار اأو �سمان اأو ا�ستخدام 

باأنها  يعلم  اأنه  مع  بها  الحتفاظ  اأو  حيازتها  اأو  اجلرمية  عائدات 

متح�سلة بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�ســرة من جرميـــة اأو من فعــــل 

اأو اأفعال ت�سكل ا�سرتاكا فى جرمية  . 

املــادة ) 3 ( : يعد مرتكبا جلرمية متويل الإرهــاب كــل �سخــ�س يجمـــع اأو يقــدم اأمـــوال 

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر وباأية و�سيلة كانت مع علمه باأنها �ست�ستخدم 

كليا اأو جزئيا فى متويل :

1 - الإرهاب اأو اجلرمية الإرهابية اأو تنظيم اإرهابى .

ال�سلة  ذات  املعاهدات  اأو  لالتفاقيات  وفقا  ي�سكل جرمية  فعل  ارتكاب   -2

مبكافحة الإرهاب والتى تكون ال�سلطنة طرفا فيها �سواء وقعت هذه 

اجلرمية داخل ال�سلطنة  اأو خارجها . 

مبختلف  الكفاح  حالت  املادة  هذه  فى  امل�سمولة  اجلرائم  من  يعد  ول 

الو�سائل �سد الحتالل الأجنبى والعدوان من اأجل التحرر وتقرير امل�سري 

وفقا ملبادئ القانون الدوىل .

املــادة ) 4 ( : يعد  مرتكبا جلرمية مرتبطة بجرميتى غ�سل الأموال ومتويـــل الإرهــاب  

اأعمالـــه  اأو  اأو وظيفتــــه  اأو ن�ساطـــه  كل من توفرت لديه من واقع مهنتــه 

اأو باأى طريق اآخر معلومات اأو �سبهات تتعلق بـ :
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1 - اإحدى جرائــم غ�ســـل الأمـــوال اأو متويـــل الإرهـــاب ومل يبلـــغ اجلهـــات 

املخت�سة بها .

جرائم  اإحدى  فى  التحقيـــق  اأو  التحـــرى  اإجـــراءات  من  اإجــراء  اتخاذ   -  2

غ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب وقام باإف�سائها مبا من �ساأنه الإ�سرار 

مب�سلحة التحرى اأو التحقيق .

املــادة ) 5 ( : يعترب فاعال اأ�سليا كل �سخـــ�س �ســـرع اأو ا�ستـــرك بالتحريــ�س اأو امل�ساعـــدة 

، وتكون  اأو متويل الإرهاب  اأو التفاق على ارتكاب جرمية غ�سل الأموال 

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

الهادفة للربح م�سوؤولة عن تلك اجلرمية اإذا ارتكبت با�سمها اأو حل�سابها .

الف�سل الثالث

وحدة التحريات املالية

املــادة ) 6 ( : تن�ساأ ب�سرطــة عمـــان ال�سلطانيــة وحدة م�ستقلــة ت�سمــى وحــدة التحريـــات  

 ، والجمارك  لل�سرطة  العام  المفت�س  م�ساعد  لإ�سراف  وتخ�سع  المالية 

وي�سدر المفت�س العام لل�سرطة والجمارك قرارا بت�سمية مديرها ونظام 

ال�سباط  من  كاف  عدد  بها  ويلحق   ، والإدارى  المالى  ونظامها  عملها 

والموظفين ، وتوفر وزارة المالية العتمادات المالية الالزمة لمبا�سرة 

اخت�سا�ساتها .

املــادة ) 7 ( : تختـــــــ�س الوحــــــدة بتلقــــــــى البالغـــات واملعلومــــات مـــن املوؤ�س�ســــات املاليـــة 

للربح   الهادفة  غري  والهيئات  واجلمعيات  املالية  غري  واملهن  والأعمال 

تتعلق  اأنها  فى  ي�ستبه  التى  املعامالت  عن  املخت�سة  اجلهات  من  وغريها 

بجرمية  اأو  بالإرهاب  ارتباطها  اأو  �سلتها  فى  ي�ستبه  اأو  جرمية  بعائدات 

اإرهاب  اأو متويل  اأموال  تت�سمن غ�سل  اأنها  اأو  اإرهابى  بتنظيم  اأو  اإرهابية 

وحماولة اإجراء تلك املعامالت .
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وعلى الوحدة اإن�ساء قاعدة بيانات ملا يتوفر لديها من بالغات ومعلومات ، 

واأن ت�سع الو�سائل الكفيلة باإتاحتها لل�سلطات الق�سائية ، وكذلك تبادل 

من  وغريها   ، ال�سلطنة  فى  املخت�سة  اجلهات  مع  والتن�سيق  املعلومات 

الدولية طبقا لأحكام التفاقيات  الدول الأجنبية واملنظمات  اجلهات فى 

ملبداأ  تطبيقا  اأو   ، فيها  طرفا  ال�سلطنة   تكون  التى  الثنائية  اأو  الدولية 

غ�سل  مكافحة  لأغرا�س  املعلومات  ت�ستعمل  اأن  على   ، باملثل  املعاملة 

الأموال ومتويل الإرهاب .

مكافحة  جمال  فى  اأن�سطتها  عن  �سنوى  تقرير  باإعداد  الوحدة  وتقوم 

من  به  قامت  ما  كافة  يت�سمن  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  جرميتى 

تفعيل نظم  �ساأن  فى  ، ومقرتحاتها  اإليها  الواردة  البالغات  ب�ساأن  اأعمال 

املكافحة ، يعر�سه الوزير على جمل�س الوزراء بناء على تو�سية اللجنة .

املــادة ) 8 ( : تقـــــــوم الوحــدة باأعمـــال التحليـــل والتحـــرى ملـــــا يــــــــرد اإليهــا من بالغات 

ولها   ، ال�سابقة  املادة  فى  عليها  املن�سو�س  املعامالت  �ساأن  فى  ومعلومات 

من  م�ستندات  اأو  بيانات  اأو  معلومات  اأية  تطلب  اأن  ذلك  �سبيل  فى 

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

الهادفة للربح واجلهات املخت�سة .

وتقوم الوحدة باإبالغ الدعاء العام مبا ي�سفر عنه التحليل والتحرى عند 

قيام دلئل على ارتكاب اأى من جرميتى غ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب ،  

اأو اأية جرمية اأخرى .

وللوحدة اأن تطلب من الدعاء العام اتخاذ الإجراءات التحفظية فى �ساأن 

اجلرائم املن�سو�س عليها فى هذا القانون وذلك وفقا لالأحكام املقررة فى 

قانون الإجراءات اجلزائية .

املــادة ) 9 ( : للوحـــدة فى حالة ال�ستبـــاه باأية جرمية من�سو�س عليها فى هذا القانون 

 ، الأمر بوقف تنفيذ املعاملة ملدة ل تزيد على )48( ثمان واأربعني �ساعة 
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ويجوز لالدعاء العام بناء على طلب من الوحدة الأمر بتمديدها ملدة ل 

ي�ستبه  املعاملة  اأن  ترجح  اأدلة  تك�سفت  اإذا  اأيام  ع�سرة   )10( تتجاوز 

مبخالفتها لأحكام هذا القانون .

املــادة )10( : على الوحـــــدة تزويــــــد املوؤ�س�ســـــات املاليـــة والأعمـــال واملهــــــن غيـــر املاليــــــة 

واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح وجهات الرقابة املخت�سة بنتائج 

التحليـــــل والتحــــــرى فـى البالغـــــــات التـــى تلقتهــــــا الوحـــدة وذلك وفقـــا 

لل�سوابط والإجراءات التى حتددها الالئحة .   

املــادة )11( : عـلى الوحــدة فى �سبيــل ممار�ســـة عملهـــا اإ�ســـدار التعليمــــات والإر�ســـادات 

واجلمعيات  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  للموؤ�س�سات  ال�سرورية 

ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  جمال  فى  للربح  الهادفة  غري  والهيئات 

الإرهاب .

الف�سل الرابع

التزامات املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية

واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح

وجهات الرقابة املخت�سة

املــادة )12( : تلتزم املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية ،  واجلمعيات  والهيئات 

غري الهادفة للربح بالآتى : 

1 -  التحقــق من اأنهــــا تتعامـــل مع موؤ�س�ســـات نظيــرة لها وجــود مادى فى 

الدول امل�سجلة فيها و خا�سعة للرقابة فى تلك الدول .

بــــذل العنايـــــــة الواجبـة للتعــــرف على هويـة العمــــــالء وامل�ستفيديـن   - 2

وال�سوابط  للحالت  وفقا   ، وحتديثها   ، منها  والتحقق  احلقيقيني 

املحددة فى الالئحة .

3 - المتنــاع عن فتـــح ح�سابـــات جمهولــــة الهويـــة ، اأو باأ�سمــــاء م�ستعــــارة 

اأو وهمية ، اأو باأرقام اأو رموز �سرية ، اأو تقدمي اأية خدمات لها .

 ، اأموالهم  م�سادر  من  والتحقق  العمالء  ملعامالت  امل�ستمرة  املتابعة   -  4

وطبيعة  هويتهم  عن  املتوفرة  واملعلومات  توافقها  من  للتاأكد  وذلك 

اأن�سطتهم ودرجة خماطرها .
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الأموال  غ�سل  درجـــة خماطــــر  بح�ســب  ت�سنيف عمالئها وخدماتـها   -  5

ومتويل الإرهاب وعليها بذل عناية خا�سة عند التعامل مع الأ�سخا�س 

متثل  التى  الأخرى  واحلالت  منا�سبهم  بحكم  للمخاطر  املعر�سني 

درجة خماطر مرتفعة ، وفقا للحالت وال�سوابط املحددة فى الالئحة .

6 - الحتفاظ بال�سجالت وامل�ستندات واملعلومات والبيانات املتعلقة بهوية 

العمالء وامل�ستفيدين احلقيقيني واأن�سطتهم و�سجل معامالتهم على 

 ، القانون  وفقا لأحكام هذا  ا�سرتجاعها عند طلبها  ي�سهل معه  نحو 

وذلك ملدة )10( ع�سر �سنوات تبداأ من تاريخ تنفيذ املعاملة اأو ال�سروع 

فيها اأو اإغالق احل�ساب وتوقف عالقة العمل اأيها اأبعد ، واإتاحة هذه 

ال�سجالت وامل�ستندات لل�سلطات الق�سائية عند طلبها ، ويجوز لتلك 

املوؤ�س�سات الحتفاظ بن�سخ م�سدقة من اأ�سل تلك ال�سجالت وامل�ستندات 

للمدة املذكورة ويكون لها حجية الأ�سل فى الإثبات ، وتبني الالئحة 

ال�سجالت وامل�ستندات واملعلومات والبيانات التى يجب الحتفاظ بها .

بتدابري مكافحة غ�سل  التزام فروعها فى اخلارج  التحقق من مدى   -  7

الأموال ومتويل الإرهاب .

8 - اإمداد الوحدة مبا�سرة مبا تطلبه من املعلومات والبيانات وامل�ستندات 

الالزمة ملبا�سرة اخت�سا�ساتها .

تت�سمن  اأن  على   ، القانون  هذا  اأحكام  بتطبيق  الكفيلة  النظم  و�سع   -  9

هذه النظم ال�سيا�سات الداخلية والإجراءات ونظم املراقبة واللتزام 

والتدريب وتعيني م�سوؤوىل اللتزام فى تلك املوؤ�س�سات وفقا لل�سوابط 

واملعايري والقواعد التى ت�سعها اجلهات الرقابية املخت�سة .

املــادة )13( : تلتـــزم املوؤ�س�ســـات املاليـــة التى تــزاول عمليات التحويل الربقى اأن ت�سمن 

تبينه  الذى  النحو  على  العميل  هوية  على  التعرف  بيانات  التحويل 

الالئحة ، وعلى املوؤ�س�سات املالية املر�سل اإليها التحويل الربقى اأن ترف�س 

ا�ستالمه اإذا مل يت�سمن بيان التعرف على الهوية ، ول ي�سرى حكم هذه 

املادة على :
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تنفــذ نتيجة معامــالت بطاقات الئتمـــان وبطاقـــة  التى  التحويالت   - 1

رقم  املعاملة  عن  الناجت  بالتحويل  يرفق  اأن  ب�سرط   ، الآىل  ال�سرف 

بطاقات الئتمان اأو ال�سرف الآىل .

2 - التحويالت التى تتم بني املوؤ�س�سات املالية عندما يكون امل�سدر واملنتفع 

موؤ�س�سات مالية تعمل مل�ساحلها الذاتية .                                    

املــادة )14( : ا�ستثناء من الأحكام املتعلقة ب�سرية املعامالت امل�سرفية وال�سرية املهنية ، 

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

اأنها  فى  ال�ستباه  فور  املعامالت  عن  الوحدة  باإبالغ  للربح  الهادفة  غري 

بالإرهـــاب  ارتباطهـــا  اأو  ي�ستبـــه فى �سلتهـــا  اأو  بعائــــدات اجلرميـــة  تتعلق 

اأمـــوال  اأنها تت�ســـمن غ�ســــل  اأو  اإرهابـــى  اأو تنظيـــم  الإرهابيـة  اأو اجلرمية 

حماولة  عند  اأو  تتم  مل  اأم  املعامالت  هذه  متت  �سواء  اإرهاب  متويل  اأو 

اإجرائها ، وذلك وفقا لل�سوابط والإجراءات التى حتددها الالئحة .

املــادة )15( : يحظر الإف�ساح للعميل اأو للم�ستفيد اأو لغري ال�سلطات واجلهات املخت�سة 

بتطبيق اأحكام  هذا القانون - بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر و باأية و�سيلة 

التى  والتحرى  والتحليل  الإبالغ  اإجراءات  من  اإجراء  اأى  عن   - كانت 

تت�سمن   اأنها  فى  امل�ستبه  املالية  وغري  املالية  املعامالت  �ساأن  فى  تتخذ 

غ�سل اأموال اأو متويل اإرهاب . 

املــادة )16( : تنتفى امل�سوؤوليــة اجلنائية عن كل من قــام بح�سن نية بواجب الإبالغ عن 

اأو بتقدمي  القانون  امل�ستبه فيها اخلا�سعة لأحكام هذا  املعامالت  اأى من 

 ، �سريتها  ل�سمان  املفرو�سة  للقواعد  باملخالفة  عنها  بيانات  اأو  معلومات 

وتنتفى امل�سوؤولية املدنية والإدارية متى كان العتقاد بقيام هذا ال�ستباه 

مبنيا على اأ�سباب مقبولة .
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املـــادة )17( :   تتوىل جهـات الرقابـــة املخت�سـة -  كـل فى نطـــاق اخت�سا�سهــــا - تعميـــم 

اأموال  بتجميد  الأمن الدوىل  جمل�س  عن  ال�سادرة  املوحدة  القائمة 

املاليـــــة   املوؤ�س�ســـات  على  القائمـــة  بهذه  الواردة  الأ�سخــا�س والكيانــات 

والأعمال واملهن غري املالية  واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح  

معلومات  من  لديها  يتوافر  مبا  فورا  العام  الدعاء  باإبالغ  تلتزم  التى 

بهذا ال�ساأن لتخاذ اإجراءات جتميدها وفقا لل�سوابط والإجراءات التى 

حتددها الالئحة .

املـــادة )18( :   تلتزم جهات الرقابة املخت�سة بالآتى :

املالية  غري  واملهن  والأعمــال  املاليـــة  املوؤ�س�ســات  وفــاء  من  التحقــق  1  -

التــــى تخ�ســـع لإ�سرافهـــا  واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح 

اأو لرقابتها باللتزامات املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون .

و�سع التدابري الالزمة لتحديد معايري تنظم ملكية واإدارة وت�سغيل  2  -

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

غري الهادفة للربح .  

اإ�سدار التعليمات والإر�سادات والتو�سيات مل�ساعدة املوؤ�س�سات املالية  3  -

والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح 

على تطبيق اأحكام هذا القانون .

املخت�ســة  املحليــة  ال�سلطــات  �سائــر  مع  الفعال  والتن�سيــق  التعــاون  4  -

التحقيق  كافة مراحل  وفى  التحريات  اإجراء  فى  امل�ساعدة  لتقدمي 

واملحاكمة املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب . 

املوؤ�س�سات املالية والأعمال  التن�سيق مع الوحدة للتحقق من التزام  5  -

واملهن غري املالية  واجلمعيات غري الهادفة للربح بالأنظمة والقواعد 

املقررة قانونا ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مبا فى ذلك 

الإبالغ عن املعامالت التى ي�ستبه فــى اأنها تت�سمــــن  غ�ســـل اأمـــوال 

اأو متويل اإرهاب .
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على اجلهات الرقابية املخت�سة اإبالغ الوحدة مبا يرد اإليها من معلومات  املـــادة )19( :   

اإجراءات  تتخذه من  الإرهاب وما  الأموال ومتويل  ب�ساأن جرائم غ�سل 

باإمداد   ، ، وتلتزم تلك اجلهات  الت�سرف فيها  اإليه  يوؤول  ب�سددها وما 

الوحدة مبا تطلبه من البيانات واملعلومات والإح�ساءات الالزمة ملبا�سرة 

اخت�سا�ساتها .

الف�سل اخلام�س

اإجراءات التحقيق

مبا  الالزمة  التحفظية  الإجراءات  جميع  باتخاذ  الأمر  العام  لالدعاء  املـــادة )20( :   

ومتويل  الأموال  غ�سل  جرائم  حمل  الأموال  وجتميد  �سبط  ذلك  فى 

الإرهاب وعائداتها واأية اأدلة قد جتعل من املمكن حتديد تلك الأموال 

والعائدات ، ويجوز التظلم من ذلك الأمر اأمام حمكمة اجلنح املنعقدة 

بغرفة امل�سورة . 

وللمحكمة املخت�سة الأمر بالتجميد اإىل حني �سدور حكم فى مو�سوع 

الدعوى .

دون الإخالل بن�س املادة )4( من قانون الإجراءات اجلزائية ،  لالدعاء  املـــادة )21( :  

العام التحقيق فى جرمية غ�سل الأموال ب�سورة م�ستقلة عن اجلرمية 

الأ�سلية .

لالدعاء العام بناء على طلب من اجلهة املخت�سة بدولة اأخرى تربطها  املـــادة )22( : 

بال�سلطنة اتفاقية م�سدق عليها اأو ب�سرط املعاملة باملثل اأن ياأمر بتعقب 

اأو �سبط اأو جتميد الأموال والعائدات و الو�سائل املرتبطة بجرائم غ�سل 

الأموال و متويل الإرهاب .

الف�سل ال�ساد�س

اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

تن�ساأ اللجنة باإ�سراف الوزير وت�سكل برئا�سة الرئي�س التنفيــــذى للبنك  املـــادة )23( :   

املركـــزى العمانى وع�سوية كل من :
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1 - املدعــــــــــــــى العـــــــــــــــــــام . 

2 - م�ساعــد املفت�س العــام لل�سرطة واجلمارك .

3 - وكيـــــــل وزارة العـــــــــدل .

4 -  وكيل وزارة القت�ساد الوطنى لل�سوؤون القت�سادية .

5 - وكيل وزارة التجـارة وال�سناعـة للتجـارة وال�سناعـة .                              

6 -  وكيل وزارة الإ�سكان .

7 -  وكيل وزارة التنمية الجتماعية .

8 - الرئي�س التنفيــــذى للهيئــة العامــة ل�ســوق الـمــال .

9 - اأميــن عـــام ال�ســـــــرائب .

10- مدير وحدة التحريات املالية .

منا�سبـا  تراه  مبن  ال�ستعانة  اخت�سا�ساتها  ممار�سة  �سبيل  فى  وللجنة 

من ذوى اخلربة .

حتدد اخت�سا�سات اللجنة بالآتى : املـــادة )24( :   

�ساأن  فى  ال�سرت�سادية  القواعد  واإ�سدار  العامة  ال�سيا�سات  و�سع  1  -

حظر ومكافحة جرميتى غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بالتن�سيق 

مع الوحدة واجلهات الرقابية املخت�سة .

درا�ســـة املعاهـــدات والتفاقيـــات الدوليــة اخلا�ســة مبكافحـــة غ�ســـل  2  -

الأموال ومتويل الإرهاب ورفع التو�سيات ب�ساأنها اإىل الوزير .

متابعة التطورات العاملية والإقليمية فى جمال مكافحة غ�سل الأموال-  3 

ومتويل الإرهاب وتقدمي التو�سيات ب�ساأن تطوير ال�سيا�سات العامة 

والقواعد ال�سرت�سادية واقرتاح التعديالت املنا�سبة فى هذا القانون .

مكافحة  جمال  فى  العاملة  الكوادر  وتدريب  تاأهيل  برامج  و�سع  4  -

جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .

املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  لدى  الوعى  تعزيز  5  -

واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح حول خماطر غ�سل الأموال 

ومتويل الإرهاب . 
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�سيق مع اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب ب�ساأن تنفيذ قرارات  التن-  6

بتجميد  اخلا�سة  املوحدة  بالقوائم  املتعلقة  الدوىل  الأمن  جمل�س 

اأموال الأ�سخا�س والكيانات املحددين بها .

اقرتاح اإ�سافة اأية اأن�سطة اأخرى للموؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن  7  -

غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح .

حتديــد حالت و�سروط ومقدار املكافاآت املالية التى ت�سرف للعاملني  8  -

فى جمال مكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وكل من 

يقوم بالإبالغ عنها .

توفريهـــا  ويتم   ، اخت�سا�ساتهــــا  ملزاولـــة  الالزمــــة  املوازنــــــة  و�ســـع  9  -

من وزارة املالية .

و�سع الهيكل التنظيمى للجنة . 10  -

املـــادة )25( :  ي�سدر الوزير قرارا بالآتى :

انعقادها  ومكان  اجتماعاتها  ومواعيد  اللجنة  عمل  نظام  حتديد  1  -

والقواعد والإجراءات الالزمة ملمار�سة اخت�سا�ساتها . 

ت�سكيــــل جلنــة فنيـــة برئا�ســـة ممثـــــل عــن وزارة القت�ســــاد الوطنـــى  2  -

عام من اجلهات  الوحدة وممثلني مب�ستوى مدير  وع�سوية مدير 

الأخرى املمثلة فى اللجنة يحدد مبوجبه اخت�سا�ساتها واآلية عملها . 

 ، وواجباتها  اخت�سا�ساتها  مبوجبه  يحدد  للجنة  �سر  اأمانة  ت�سكيل  3  -

ويكون التوظيف فيها دون التقيد بقانون اخلدمة املدنية .

الف�سل ال�سابع

العقوبات

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون اجلزاء اأو اأى قانون  املـــادة )26( : 

اآخر ، يعاقب على اجلرائم املبينة فى املواد التالية بالعقوبات املن�سو�س 

عليها فيها .

فى  ي�سارك  اأو  ي�سرع  اأو  الأموال  غ�سل  جرمية  يرتكب  من  كل  يعاقب  املـــادة )27( :   

تزيــد  ول  �سنوات  )3( ثالث  تقل عن  ل  مدة  املوؤقت  بال�سجن  ارتكابها 
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على )10( ع�ســــر �سنــــوات وبغــــرامـــة ل تقــــل عـــــن )5000( خم�سة اآلف 

ريـال ول تزيد على ما يعادل قيمة الأموال حمل جرمية غ�سل الأموال .

يعاقب كل من ارتكب اجلرمية املن�سو�س عليها فى املادة )4( من هذا  املـــادة )28( :  

القانون بال�سجن مدة ل تزيد على )3( ثالث �سنوات وبغرامة ل تزيد 

على )3000( ثالثة اآلف ريال ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 

يعاقب كل من خالف حكم املادة )15( من هــــذا القانـــون بال�سجن مــــدة  املـــادة )29( :   

ل تقــــل عن �سنــــــة وبغرامــة ل تزيد علــــى )10000( ع�ســــرة اآلف ريـــال ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 

ت�ساعــــــف العقوبـــــــــــات املن�ســـــــو�س عليهــــا فـــى املــــــــــــواد ) 29 ، 28 ، 27 (  املـــادة )30( :  

من هذا القانون فى احلالت الآتية :

اإذا ارتكبت اجلرمية بال�سرتاك مع �سخ�س اأو اأكرث .  1  -

. اإذا ارتكب اجلانى اجلرمية من خالل ع�سابـة اإجراميـة منظمـة -  2

اأو اقرتن   ، اأخرى  اإجرامية  اأن�سطة  اإذا ارتكبـت اجلرمية كجزء من  3  -

ارتكابها باأن�سطة اإجرامية اأخرى .

نفوذه من خالل  اأو  ل�سلطاته  م�ستغال  اجلانى اجلرمية  ارتكب  اإذا  4  -

موؤ�س�سة مالية اأو ما فى حكمها ، اأو م�ستغـال للت�سهيـالت التى خولتها 

له وظيفته اأو ن�ساطه املهنى اأو الجتماعى .

اإذا كان اجلانى م�ساهما فى اجلرمية الأ�سلية املتح�سلة منها الأموال  5  -

حمل جرمية غ�سل الأموال ، �سواء كان  فاعال اأو �سريكا .

ي�سارك فى  اأو  ي�سرع  اأو  الإرهاب  يعاقب كل من يرتكب جرمية متويل  املـــادة )31( :   

وبغرامة  �سنوات  ع�سر   )10( عن  تقل  ل  مدة  املوؤقت  بال�سجن  ارتكابها 

قيمة  يعادل  ما  على  تزيد  ول  ريال  اآلف  ع�سرة   )10000( عن  تقل  ل 

الأموال حمل جرمية متويل الإرهاب . 

اإدارة املوؤ�س�سات املالية   يعاقب كل من اأخل من روؤ�ساء واأع�ساء جمال�س  املـــادة )32( :   

املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربـــح  والأعمال واملهن غري 

اأو مالكيها اأو ممثليها املفو�سني عنها اأو موظفيها اأو م�ستخدميها ممن 
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يت�سرفون مبقت�سى هذه ال�سفات باأى من اللتزامات املن�سو�س عليها 

فى مواد الف�سل الرابع من هذا القانون بال�سجن ملدة ل تقل عن )3( 

 )1000( عن  تقل  ل  وبغرامة  �سنتني   )2( على  تزيد  ول  اأ�سهر  ثالثة 

اأو باإحدى هاتني  األف ريال ول تزيد على )10000( ع�سرة اآلف ريال ، 

العقوبتني .

تعاقب املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات  املـــادة )33( :   

غيـر الهادفـــة للربــــح التى تثبـــت م�سوؤوليتهـــــا وفقــا لأحكام املـــــــادة )5( 

اآلف  ع�ســــــــرة   )10000( عـــــــن  تقــــــــــل  ل  بغــرامــــة  القــانــون  هـــــذا  من 

غ�ســـل  جرميـة  حمل  الأموال  قيمة  يعادل  ما  على  تزيد  ول  ريــــــــال 

الأموال اأو متويل الإرهاب ، وتاأمر املحكمة فى احلكم ال�سادر بالإدانة 

بن�سر احلكم على نفقـــة ال�سخـــ�س املعنوى من خالل ال�سحافة املكتوبة ، 

                             ويجوز للمحكمة اأن تق�سـى  باإلغـــاء رخ�ســـة ال�سخـــ�س املعنــــوى اأو وقف 

اأو احلرمان من مزاولة الن�ساط وغلق  ن�ساطه ملدة ل تزيد على �سنة ، 

املوؤ�س�سة ب�سفة نهائية اأو موؤقتة ملدة حمددة ، اأو احلظر الدائم اأو املوؤقت 

اأثناء  اجلرمية  ارتكبت  اإذا  اجتماعى  اأو  مهنى  ن�ساط  اأى  ممار�سة  عن 

الو�سع  اأو   ، مبا�سرة  غري  اأو  مبا�ســرة  ب�سفة  �سواء  ب�سببه  اأو  ممار�سته 

املاليـــة  الأوراق  تــــداول  اأو حظـر   ، الق�سائية ملدة حمددة  الرقابة  حتت 

فى الأ�سواق  املالية �سواء ب�سفة نهائية اأو لفرتة زمنية حمددة ، اأو حظـر 

اإ�سـدار �سيكـات اأو ا�ستخدام بطاقات ال�سرف الآىل اخلا�سة به ملـدة زمنية 

حمددة .

تزيد  ل  وبغرامة   ، اأ�سهر  �ستة   )6( على  تزيد  ل  مدة  بال�سجن  يعاقب  املـــادة )34( :   

من  كل  العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  ريال  اآلف  خم�سة   )5000( على 

خالف  حكم املــــادة )40( من هـــذا القانــون ويجــوز للمحكمة اأن تق�سى 

بامل�سادرة ، اأو باإلغـــاء رخ�ســـة ال�سخـــ�س املعنـــوى اأو وقف ن�ســـاطــه ملـــــدة 

املوؤ�س�سة  وغلق   ، الن�ساط  مزاولة  من  احلرمان  اأو   ، �سنة  على  تزيد  ل 

ب�سفة نهائية اأو ملدة حمددة ، اأو احلظر الدائم اأو املوؤقت عن ممار�سة اأى 

ن�ساط اإذا ارتكبت املخالفة با�سم ال�سخ�س املعنوى اأو حل�سابه .  
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فى حالة الإدانــــة بارتكاب جرمية غ�ســــــل الأمــــوال اأو متويـــل الإرهـــاب  املـــادة )35( :   

اأو ال�سروع فى ارتكابها ، ت�سدر املحكمة حكما مب�سادرة الآتى :

والو�سائل  الإرهاب  متويل  اأو  الأموال  غ�سل  جرمية  حمل  الأموال  1  -

امل�ستخدمة فيها والإيرادات والعائدات الأخرى امل�ستمدة منها والتى 

قــد ح�ســل عليهـا بطريقــة  اأنه  يثــبت  اأى �سخــ�س ما مل  اإىل  تــوؤول 

اأن م�سدرهــــا جرميـــــة غ�ســـل الأمـــوال  م�سروعــة واأنه كـــان يجهــــل 

اأو متويل الإرهاب .

غ�سل  جرمية  فى  اأدين  �سخ�س  اإىل  توؤول  والتى  اجلرمية  عائدات  2  -

الأموال اأو متويل الإرهاب اأو اإىل زوجه اأو اأولده اأو اأى �سخ�س اآخر 

ما مل تثبت الأطراف املعنية اأنها من م�سدر م�سروع .

الأموال التى اأ�سبحت جزءا من اأر�سدة مرتكب جرمية غ�سل الأموال  3  -

اأنها  املعنية  اأينما وجدت ما مل تثبت الأطراف   ، اأو متويل الإرهاب 

من م�سدر م�سروع .

اأو متويل الإرهاب  وعند اختالط الأموال حمل جرمية غ�سل الأموال 

التى مت احل�سول عليها من م�سادر م�سروعة ين�سب احلكم  بالأموال 

بامل�سادرة على الأموال حمل جرمية غ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب .

املقررة  الأحكام  من  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  جرائم  ت�ستثنى  املـــادة )36( :   

مب�سادرة  الأحوال  جميع  فى  ويحكم  العمومية  الدعوى  لنق�ساء 

الأموال حمل جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  اأو بغرامة اإ�سافية 

اإىل  فيها  الت�سرف  حالة  فى  اأو  �سبطها  تعذر  حالة  فى  قيمتها  تعادل 

الغري ح�سن النية . 

مع عـدم الإخـــالل بحقـــــوق الغيـر  ح�ســــن  النية ، يقع باطــــال كل عقـــد  املـــادة )37( :  

اأو ت�سرف علم اأطرافه اأو اأحدهم اأو كان لديهم ما يحملهم على العتقاد 

من اأن الغر�س من العقد هو احليلولة دون م�سادرة الو�سائل اأو عائدات 

اجلرمية اأو العائدات املتعلقة بجرائم غ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب .  
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بادر  من  كل  القانون  هذا  فى  عليها  املن�سو�س  العقوبات  من  يعفى  املـــادة )38( :   

الأ�سخا�س  وعن  اجلرمية  عن  مبعلومات  ال�سلطات  باإبالغ  اجلناة  من 

علم  بعد  الإبالغ  ح�سل  فاإذا   ، بها  علمها  قبل  وذلك  فيها  امل�سرتكني 

ال�سلطـــات باجلرميــــة واأدى اإىل م�ســــادرة الو�سائـــل وعائــــدات اجلرميــة 

اأو القبــ�س علــى اأى من اجلنـــاة  تق�سى املحكمـــة بوقف تنفيـــذ عقوبـــة 

ال�سجن .

لالدعاء العام الإذن ببيع العائدات والو�سائل امل�سادرة ، واإيداع الأموال  املـــادة )39( :  

وح�سيلة البيع فى اخلزانة العامة وذلك كله وفقـا لالإجراءات املقررة قانونا .

الف�سل الثامن

اأحكام ختامية

واملعادن  للتداول حلاملها  القابلة  املالية  والأدوات  النقد  باإدخال  املـــادة )40( : ي�سمح 

يتم  اأن  �سريطة  منها  واإخراجها  لل�سلطنة  الكرمية  والأحجار  الثمينة 

الإقرار عنها ل�سلطة اجلمارك اإذا بلغت قيمتها )6000( �ستة اآلف ريال 

فاأكرث اأو ما يعادلها من العمالت الأخرى وفقا للنموذج املعد لذلك من 

قبل اللجنة ، وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة .

املادة  فى  عليه  املن�سو�س  بالإقرار  الحتفاظ  اجلمارك  �سلطة  على  املـــادة )41( :   

عليه  الطالع  وللوحدة   ، �سنوات  خم�س   )5( عن  تقل  ل  ملدة  ال�سابقة 

وا�ستخدامه عند احلاجة .

ل�سلطة اجلمارك فى حالة ال�ستباه مبخالفة اأحكام هذا القانون ، وقف  املـــادة )42( :   

انتقال النقد والأدوات املالية القابلة للتداول واملعادن الثمينة والأحجار 

الكرمية وحجزها ملدة ل تزيد على )7( �سبعة اأيام ، مع اإخطار الوحدة 

فورا بذلك ، ولالدعاء العام بناء على طلب الوحدة الأمر بتمديدها ملدة مماثلة .

غ�سل  جرائم  مكافحة  �ساأن  فى  الدوىل  التعاون  مبداأ  ال�سلطنة  : تتبنى   )43( املـــادة 

الأموال ومتويل الإرهاب مبا يتفق وقوانني ال�سلطنة واأحكام التفاقيات 

الدولية اأو الثنائية التى تن�سم اإليها اأو تربمها ال�سلطنة اأو تطبيقا ملبداأ 

املعاملة باملثل وذلك فى جمالت امل�ساعدة القانونية والتعاون الق�سائى 

الدوىل امل�سرتك .


