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ÜÉgQE’G áëaÉµŸ á«æWƒdG áæé!dG
QGô````b

2022/1 ºbQ 
IQOÉ°üdG øeC’G ¢ù!› äGQGôb ò«ØæJ äGAGôLEG áëF’ QGó°UEÉH

ÜÉgQE’G ™ªbh ™æe "ƒM IóëàŸG ºeC’G ¥Éã«e øe ™HÉ°ùdG #°üØdG ÖLƒÃ 
É¡!jƒ“h #eÉ°ûdG QÉeódG áë!°SCG QÉ°ûàfG á!bôYh ™ªbh ™æeh ¬!jƒ“h 

ا�ستنادا اإىل قانون األإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97،
واإىل قانون مكافحة األإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/8،

واإىل قانون مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/30،
2021/1 باإ�سدار ألئحة اإجراءات تنفيذ  واإىل قرار اللجنة الوطنية ملكافحة األإرهاب رقم 
قرارات جمل�ض األأمن ال�سادرة مبوجب الف�سل ال�سابع من ميثاق األأمم املتحدة حول منع 

وقمع األإرهاب ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويلها 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

 Qô```$`J
 %`````dhC’G IOÉ``ŸG

يعمــل فـي �ســاأن اإجــراءات تنفيــذ قــرارات جملـــ�ض األأمن ال�ســادرة مبوجب الف�سل ال�سابع 
انت�سار  وعرقلة  وقمع  ومنع  ومتويله  األإرهاب  وقمع  منع  حول  املتحدة  األأمم  ميثاق  من 

اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويلها باأحكام الألئحة املرفقة.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى القرار رقم 2021/1 امل�سار اإليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والألئحة املرفقة 

اأو يتعار�ض مع اأحكامهما.

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

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

»`fGƒcõdG ó`dÉN øH ¿Éª«!°S /øcôdG AGƒ!dG  
رئـيـــ�ض اللجـنـــة الـوطـنـيــة ملكافحة األإرهـاب
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IQOÉ°üdG øeC’G ¢ù!› äGQGôb ò«ØæJ äGAGôLEG áëF’
 ÜÉgQE’G ™ªbh ™æe "ƒM IóëàŸG ºeC’G ¥Éã«e øe ™HÉ°ùdG #°üØdG ÖLƒÃ 

É¡!jƒ“h #eÉ°ûdG QÉeódG áë!°SCG QÉ°ûàfG á!bôYh ™ªbh ™æeh ¬!jƒ“h
"hC’G #°üØdG

áeÉY &ÉµMCGh äÉØjô©J
( 1 ) IOÉ``ŸG

فـي تطبيق اأحكام هذه الألئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املن�سو�ض 
والعبارات  للكلمات  يكون  كما  األإرهاب  ومتويل  األأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  فـي  عليه 

األآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر
 :á«æWƒdG áæé!dG - CG

اللجنة الوطنية ملكافحة األإرهاب.
 :áaó¡à°ùŸG á«dÉŸG äÉHƒ$©dG áæ÷ - Ü

القائمة  من  والرفع  األإدراج  قرارات  باتخاذ  وتعنى  الوطنية  اللجنة  تتبع  جلنة 
املحلية.

 :"Gƒ``eC’G - ê
ومتويل  األأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  من   1( املادة  فـي  عليه  املن�سو�ض  املعنى 
التاأمني  واإعادة  والتاأمني  واألإلكرتونية  األفرتا�سية  العمألت  ومنها  األإرهاب 
الفرد  التاجر  وراأ�ض مال  اأعمال  فـي  املالية واحل�س�ض  األلتزامات  اأنواع  وجميع 

وال�سركات والديون والتزاماتها.
 :ájOÉ°üàb’G OQGƒŸG - O

اأم حمتملة  اأنواعها مادية وغري مادية منقولة وثابتة فعلية  األأ�سول بجميع 
املعدات  اأو خدمات ومنها  ب�سائع  اأو  اأموال  للح�سول على  ا�ستخدامها  وميكن 
الثابتة كال�سفن  املواد ذات الطبيعة  واألأثاث والتجهيزات والرتكيبات وكافة 
واألأثرية  الفنية  واملنتجات  الب�سائع  من  املخزون  وكذلك  واملركبات  والطائرات 
امل�سفاة  واملنتجات  وم�ستقاته  والنفط ومنتجاته  وال�سلع  والذهب  واملجوهرات 
ومن�ساآت امل�سافـي البرتولية والكيماويات والزيوت واملعادن واألأخ�ساب واملوارد 
الطبيعية األأخرى واألأ�سلحة باأنواعها التقليدية واحلديثة واملواد امل�ستخدمة 
فيها اأو فـي ت�سنيعها كاملواد اخلام واملكونات التي ميكن ا�ستخدامها لت�سنيع 
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العبوات النا�سفة وبراءات األخرتاع والعألمات التجارية وحقوق الطبع وجميع 
واخلدمات  األإنرتنت  ا�ست�سافة  خدمات  وتقدمي  الفكرية  امللكية  حقوق  اأ�سكال 

املرتبطة بها.
 :ájOÉ°üàb’G OQGƒŸGh "GƒeC’G ó«ªŒ - `g

اأو تغيريها  اأو الت�سرف فيها  اأو حتويلها  حظر نقل األأموال واملوارد األقت�سادية 
اأو حتريكها مبا قد ينجم عنه تغيري فـي حجمها  بها  التعامل  اأو  ا�ستخدامها  اأو 
اأو كميتها اأو موقعها اأو ملكيتها اأو حيازتها اأو طبيعتها اأو وجهتها اأو قد ي�سمح 

با�ستخدام هذه األأموال اأو املوارد األقت�سادية باأي طريقة وألأي غر�ض.
 :¢ü``î°ûdG - h

ال�سخ�ض الطبيعي اأو األعتباري وت�سمل الفرد واملجموعات والكيانات.
 :á``ªFÉ$dG - R

املالية  العقوبات  جلنة  من  بقرار  اأ�سماء  فيها  تدرج  التي  املحلية  القائمة  ت�سمل 
اإحـــدى جلــان  اأو  الدولــي  األأمـن  التابعــة ملجلــ�ض  يــة  األأ امل�ستهدفـــة والقوائـــم 

العقوبات مبوجب قرار ذي �سلة �سادر عن جمل�ض األأمن الدويل.
 :äÉHƒ$©dG á`æ÷ - ì

جلان العقوبات التابعة ملجل�ض األأمن الدويل املن�ساأة مبوجب قراراته اأرقام 1267 
)1999 و1989 و2253 )جلنة عقوبات القاعدة وداع�ض و1988 )2011 )جلنة 

العقوبات اخلا�ض بالقرار 1988 و1718 )2006 و1737 )2006 وجميع القرارات 
الألحقة.

 :‹hódG øeC’G ¢ù!› øY IQOÉ°üdG á!°üdG äGP äGQGô$dG - •
من  ال�سابع  الف�سل  مبوجب  ال�سادرة  الدويل  األأمن  جمل�ض  واإجراءات  قرارات 
ميثاق األأمم املتحدة الهادفة ملنع وعرقلة األإرهاب ومتويله اأو تلك املرتبطة مبنع 
اأرقام  القرارات  ومنها  ومتويلها  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  انت�سار  وعرقلة  وقمع 
 ،2094 ،2087 ،1874 ،1737 ،1540،1718 ،2255 ،2253 ،2178 ،1452 ،1373 ،1267(

الألحقة  واألإجراءات  القرارات  1988 وجميع   ،2462  ،2356  ،2321  ،2270  ،2231

ذات ال�سلة.
 :#eÉ°ûdG QÉeódG áë!°SCG - …

املحليـــة  القوانيـــن  فـي  املحـــددة  والكيميائيــة  والبيولوجيــــة  النوويـــة  األأ�سلحـــة 
واألتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات ال�سلة. 
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( 2 ) IOÉ``ŸG
مطالبة  اأو  خ�سارة  اأي  عن  واألإدارية  واملدنية  اجلنائية  امل�سوؤولية  من  �سخ�ض  كل  يعفى 

اخلدمات  تقدمي  اأو  اإتاحتها  رف�ض  اأو  األقت�سادية  املوارد  اأو  األأموال  جتميد  عن  ة  نا�س

املالية املرتبطة بها فـي حال القيام باأي من ذلك بح�سن نية ألأغرا�ض األلتزام باأحكام هذه 

الألئحة.

 ÊÉãdG #°üØdG
ájOÉ°üàb’G OQGƒŸGh "GƒeC’G ó«ªŒ

( 3 ) IOÉ``ŸG
يجب على كل �سخ�ض جتميد األأموال واملوارد األقت�سادية اململوكة اأو امل�سيطر عليها ب�سكل 

تاأخري  ودون  للمدرج  اإخطار م�سبق  دون  باأل�سرتاك  اأو  بالكامل  مبا�سر  اأو غري  مبا�سر 

خألل مدة أل تزيد على )24 اأربع وع�سرين �ساعة من وقت اإدراج اأي من األأ�سخا�ض األآتية 

على القائمة

اأ - اأي �سخ�ض مدرج فـي القوائم مبوجب املادة )14 من هذه الألئحة وكل من يعمل 

اأو �سيطرته ب�سكل  اإدارته  اأو بتوجيه منه واألأ�سخا�ض الواقعني حتت  نيابة عنه 

مبا�سر اأو غري مبا�سر.

ب - اأي �سخــ�ض مــدرج فـي القوائــم مبوجــب اأي مــن القــرارات ذات ال�سلــة ال�سـادرة 

عن جمل�ض األأمن فيما عدا القرار رقم 1373 وكل من يعمل نيابة عنه اأو بتوجيه 

منه واألأ�سخا�ض الواقعني حتت اإدارته اأو �سيطرته ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

كما يجــب اأن ميــتد التجميــد اإىل اأي اأمــوال ومــوارد اقت�ساديــة تن�سـاأ اأو تتح�ســل اأو تنتــج 

عن األأموال اأو املوارد األقت�سادية وفقا للبندين )اأ و)ب من هذه املادة.

وأل متنع املتطلبات املن�سو�ض عليها فـي هذه املادة اإ�سافة اأي فوائد اأو عوائد اأخرى م�ستحقة 

ة  للح�سابات املجمدة اأو الدفعات امل�ستحقة مبوجب العقود اأو األتفاقات اأو األلتزامات النا�س

قبــل تاريــخ خ�ســوع تلــك احل�سابــات لقــرار التجميــد �سريطــة اأن تخ�ســـع تلـــك األأمــوال 

اإىل التجميد الفوري مع اإخطار اللجنة الوطنية بذلك.
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( 4 ) IOÉ``ŸG
مع عدم األإخألل باأحكام الف�سل الثال من هذه الألئحة يحظر على اأي �سخ�ض موجود 

فـــي اإقليــــم �سلطنــــة عمــــان اأو اأي مواطـــــن عمانـــي فـــي اخلــــارج توفيـــر اأو اإتاحـــة األأمـــوال 

اأو املوارد األقت�سادية اأو تقدمي اأي خدمات مالية اأو خدمات اأخرى ذات �سلة اإىل اأو ل�سالح 

ال�سخ�ض املدرج ا�سمه فـي القائمة �سواء كان ذلك ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر وبالكامل 

لوكة اأو م�سيطر عليها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر  اأو باأل�سرتاك اأو من خألل من�ساأة 

مــن قبـل �سخ�ض مدرج فـي القائمة اأو �سخ�ض يعمل نيابة عن �سخ�ض مدرج فـي القائمة 

اأو بتوجيه منه.

( 5 ) IOÉ``ŸG
 فـي حال جتميد األأموال واملوارد األقت�سادية وفقا حلكم املادة )3 من هذه الألئحة يجب 

على من قام بالتجميد اإبأل اللجنة الوطنية خألل )24 اأربع وع�سرين �ساعة من اتخاذ 

التزاما  األقت�سادية  املوارد  اأو  األأموال  تلك  ب�ساأن  املتخذة  وباألإجراءات  التجميد  تدبري 

مبتطلبات هذه الألئحة مبا فـي ذلك اأي حماوألت لتنفيذ املعامألت والتفا�سيل اخلا�سة 

بطبيعة وكمية األأموال اأو املوارد األقت�سادية التي مت جتميدها واأي معلومات اأخرى ت�سهل 

األلتزام بهذه الألئحة وتتوىل اللجنة الوطنية التن�سيق مع ال�سلطات الرقابية وال�سلطات 

املخت�سة األأخرى للتحقق من دقة املعلومات التي مت توفريها.

( 6 ) IOÉ``ŸG
ات غري الهادفة  يجب على املوؤ�س�سات املالية واألأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهي

للربح واجلهات الرقابية األلتزام باألآتي 

اأحـــد عمألئهـــم احلالييــن  بـــاأن  اأو األ�ستبــاه  العلـــم  فـــور  الوطنيــة  اللجنـــة  اإبــأل   - اأ 

اأو ال�سابقني اأو اأي �سخ�ض يتعاملون معه اأو �سبق لهم التعامل معه باأي طريقة 

كانت اأو حاول التعامل معهم هو �سخ�ض مدرج فـي القائمة اأو اأن األأموال اأو املوارد 

األقت�سادية خا�سعة لقرار جتميد مبوجب املادة )3 من هذه الألئحة.

-126-



ا5ريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

ب - عدم اإبأل اأو اإخطار ال�سخ�ض اأو غريه عن نيتها فـي القيام باإجراءات التجميد.

ج - تزويد اللجنة الوطنية بكافة املعلومات املتوفرة لديهم عن و�سع األأموال واملوارد 

األقت�سادية اخلا�سة باألأ�سخا�ض املدرجني مبوجب املادة )3 من هذه الألئحة 

واأي اإجراء مت اتخاذه ب�ساأنها وعن طبيعة األأموال اأو املوارد األقت�سادية املجمدة 

ومقدارها واأي معلومات اأخرى ذات �سلة اأو من �ساأنها ت�سهيل األلتزام باألإجراءات 

ودقة  �سحة  من  التحقق  الوطنية  وللجنة  الألئحة  هذه  فـي  عليها  املن�سو�ض 

املعلومات املقدمة بالطريقة التي تراها منا�سبة وتقوم اللجنة الوطنية باإر�سال 

تلك املعلومات اإىل اجلهات املخت�سة ألتخاذ األإجراءات الألزمة ب�ساأنها.

د - القيام بفح�ض قواعد بياناتها اخلا�سة بالعمألء وامل�ستفيدين احلقيقيني وعألقات 

العمل واملعامألت باملقارنة مع قوائم األأ�سخا�ض واملجموعات والكيانات املدرجني 

فـي القائمة بانتظام وفـي جميع األأحوال فور حدوث اأي تغيريات فـي القائمة.

 ådÉãdG !°üØdG
ó«ªéàdG ÒHGóJ øe äGAÉØYE’G

( 7 ) IOÉ``ŸG
يجوز ألأي �سخ�ض تاأثر بقرار جتميد وفقا حلكم الفقرة )اأ من املادة )3 من هذه الألئحة 

تقدمي طلب كتابي اإىل جلنة العقوبات املالية امل�ستهدفة لرفع اإجراء التجميد اأو تعديله.

( 8 ) IOÉ``ŸG
هذه  من   3( املادة  من  )ب  الفقرة  حلكم  وفقا  جتميد  بقرار  تاأثر  �سخ�ض  ألأي  يجوز 

اأو  التجميــد  امل�ستهدفــة لرفــع  املاليــة  العقوبــات  اإىل جلنــة  الألئحة تقديــم طلــب كتابــي 

جميع  وفـي  الطلب.  حيال  قرار  اتخاذ  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  جلنة  وعلى  تعديله. 

األأحوال يجب اأن يقت�سر قرار جلنة العقوبات املالية على رفع اأو تعديل جتميد األأموال 

املذكورة  بالفقرة  املق�سود  ذاته  هو  الطلب  مقدم  يكون  اأأل  �سريطة  األقت�سادية  واملوارد 

وكذلك عندما أل يكون مقدم الطلب �سخ�سا مدرجا فـي القائمة مبوجب قرار ذي �سلة 

�ســادر مــن جملــ�ض األأمن فيمــا عــدا القــرار رقــم )1373 وفـي جميع األأحوال يجب اأن 

اخلا�سعة  غري  األقت�سادية  واملوارد  األأموال  على  مقت�سرا  التعديل  اأو  الرفع  قرار  يكون 

للتجميد ابتداء.
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( 9 ) IOÉ``ŸG
هذه  من   3( للمادة  وفقا  األقت�سادية  موارده  اأو  اأمواله  جتميد  مت  �سخ�ض  ألأي  يجوز 
املالية  العقوبات  جلنة  اإىل  كتابي  طلب  تقدمي  بالتجميد  متاأثر  �سخ�ض  واأي  الألئحة 
امل�ستهدفة للح�سول على تخويل للو�سول اإىل تلك األأموال اأو املوارد األقت�سادية املجمدة 

اأو جزء منها لغر�ض تغطية امل�سروفات األأ�سا�سية األآتية 
الغذائيـة  املواد  األأ�سا�سيـــة مبا فـي ذلك تكاليــف  اأو  ال�سروريــة  النفقــات  اأ - ت�سديـــد 
واألأدوية والعألج الطبي واألإيجار والرهن العقاري وال�سرائب واأق�ساط التاأمني 
ور�سوم وفواتري اخلدمات كاملاء والكهرباء والغاز واألت�ساألت وذلك �سمن احلدود 

املعقولة.
ب - دفع الر�سوم املهنية و�سداد النفقات اخلا�سة باحلف وال�سيانة وتلك املرتبطة 

بتاأمني اخلدمات القانونية وذلك �سمن احلدود املعقولة.
ج - دفع اأتعاب ور�سوم خدمات اإدارة األأموال واملوارد األقت�سادية املجمدة. 

ومينح اإذن الو�سول اإىل تلك األأموال اأو املوارد األقت�سادية فقط مبوجب موافقة �سريحة 
للقائمة  وفقا  املجمدة  واملوارد  لألأموال  وبالن�سبة  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  جلنة  من 
العقوبات  اأو جلنة  اإبأل جمل�ض األأمن الدويل  الوطنية  اللجنة  ية فاإنه يجب على  األأ
التابعة له باأن اللجنة ب�سدد املوافقة على الطلب وفـي حال عدم ت�سلم اعرتا�ض من جمل�ض 
األأمن اأو جلان العقوبات التابعة له خألل )5 خم�سة اأيام عمل من تاريخ ت�سلمهم األإبأل 
من اللجنة الوطنية جاز لها املوافقة على الو�سول اإىل تلك األأموال اأو املوارد األقت�سادية. 

( 10 ) IOÉ``ŸG
هذه  من   3( للمادة  وفقا  األقت�سادية  موارده  اأو  اأمواله  جتميد  مت  �سخ�ض  ألأي  يجوز 
اأن  الألئحة  للمادة )4 من هذه  وفقا  اأو احلظر  بالتجميد  متاأثر  �سخ�ض  واأي  الألئحة 
يتقدم بطلب مكتوب اإىل جلنة العقوبات املالية امل�ستهدفة للو�سول لتلك األأموال واملوارد 
ا�ستثنائية وبالن�سبة لألأموال  اأو جزئي لتغطية نفقات  األقت�سادية املجمدة ب�سكل كامل 
القرار  عدا  فيما  الدويل  األأمن  جمل�ض  عن  �سادر  �سلة  ذي  لقرار  وفقا  املجمدة  واملوارد 
رقم: )1373 فيجب على اللجنة الوطنية اإخطار جمل�ض األأمن الدويل اأو جلنة العقوبات 

التابعــة له ذات ال�سلــة - بح�ســب األأحــوال-  وأل يجــوز الت�سريــح فـي هذه احلالة  اإأل بعد 
تلقي موافقة �سريحة من جمل�ض األأمن التابع لألأمم املتحدة اأو جلنة العقوبات التابعة 

له ذات ال�سلة.
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( 11 ) IOÉ``ŸG
اإليها وفقا ألأحكام هذا  املقدمة  الطلبات  فـي  البت  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  على جلنة 

الطلب مكتمأل ويعترب م�سي هذه  تاريخ تقدمي  يوما من  الف�سل خألل )30 ثألثني 

املدة دون رد رف�سا للطلب ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار رف�ض طلبه اأمام اللجنة 

الوطنية خألل )30 ثألثني يوما من تاريخ علمه بقرار الرف�ض وعلى اللجنة الوطنية 

البت فـي التظلم خألل )60 �ستني يوما من تاريخ تقدميه ويكون قرار اللجنة الوطنية 

فـي التظلم نهائيا.

وللجنة العقوبات املالية امل�ستهدفة واللجنة الوطنية عند قبول الطلب ت�سمني الت�سريح 

األأموال  ا�ستخدام  ل�سمان عدم  تراها �سرورية  التي  والقيود  ال�سروط  اأيا من  بالو�سول 

واملوارد األقت�سادية فـي األإرهاب اأو متويله اأو فـي انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل اأو متويلها.

( 12 ) IOÉ``ŸG
املوارد  اأو  األأموال  اأن  اإىل  ت�سري  وقائع  ظهور  عند  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  للجنة 

اأو  كليا  ت�ستخدم  قد  الف�سل  هذا  ألأحكام  وفقا  عنها  التجميد  برفع  امل�سرح  األقت�سادية 

جزئيا فـي األإرهاب اأو متويله اأو فـي انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل اأو متويلها اأن ت�سدر 

قرارا باإلغاء ذلك الت�سريح. 

( 13 ) IOÉ``ŸG
فيما يتعلق بتدابري التجميد مبوجب قرار جمل�ض األأمن رقم )1737 وامل�ستمر مبوجب 

قرار جمل�ض األأمن الدويل رقم )2231 اأو تدابري التجميد املطبقة مبوجب قرار جمل�ض 

األأمن الدويل رقم )2231 أل متنع تدابري التجميد املطبقة مبوجب املادة )3 ال�سخ�ض 

اإبرامه قبل  اأي عقد �سبق  التزامات م�ستحقة مبوجب  اأي  القائمة من ت�سديد  املدرج فـي 

اإدراجه فـي القائمة مع مراعاة األآتي

اأ - اأن تتحقق جلنة العقوبات املالية امل�ستهدفة من عدم ارتباط العقد باأي من املواد 

واملعدات وال�سلع والتكنولوجيا وامل�ساعدة والتدريب وامل�ساعدة املالية واأل�ستثمار 

والقرارات   2231( رقم  األأمن  جمل�ض  قرار  فـي  املحددة  واخلدمات  والو�ساطة 

الألحقة له.
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ب - اأن ت�سمن جلنة العقوبات املالية امل�ستهدفة عدم ت�سليم الدفعات املالية ألأي �سخ�ض 
املن�سو�ض عليها فـي الفقرة )6 من املرفق )ب لقرار جمل�ض  خا�سع للتدابري 

األأمن الدويل رقم )2231 ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.
املالية  العقوبات  بنية جلنة  الدويل  األأمن  باإخطار جمل�ض  الوطنية  اللجنة  قيام   - ج 
امل�ستهدفة اإجراء اأو تلقي الدفعات املالية اأو الت�سريح برفع التجميد عن األأموال 
اأو املـــوارد األقت�ساديــة لهــذا الغــر�ض ح�سب األأحوال قبل )10 ع�سرة اأيام عمل 

من التاريخ املحدد للقيام باألإجراء. 

   ™HGôdG #°üØdG
á«!ëŸG áªFÉ$dG øe ádGRE’Gh êGQOE’G

( 14 ) IOÉ``ŸG
يعمل مبعايري األإدراج فـي قائمة التجميد املحلية وفقا لقرار جمل�ض األأمن رقم )1737 
تلقاء  املحلية من  القائمة  فـي  األأ�سخا�ض  باإدراج  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  وتقوم جلنة 
اأ�سباب معقولة  اأي جهة خارجية عندما تتوفــر فـــي حقهم  اأو بنــاء على طلب من  نف�سها 
لأل�ستبــاه اأو األعتقـــاد باأنهــم قـــد ارتكبــوا اأو يحاولــون ارتــكاب عمل اإرهابي اأو ي�ساركون 
فيـــه اأو يقومــون بت�سهيــل ارتكابــه واأي �سخــ�ض يقــوم باأي مـن ذلـك نيابة عنهم اأو بناء 
على توجيهاتهم واأي �سخ�ض واقع حتت امللكية اأو ال�سيطرة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة لهوؤألء 

األأ�سخا�ض.  

( 15 ) IOÉ``ŸG
باأي �سخ�ض  اأي معلومات وبيانات متعلقة  امل�ستهدفة طلب  املالية  العقوبات  يجوز للجنة 
لتحديد ما اإذا كان يجب اإدراجه فـي القائمة املحلية وفقا للمادة )14 من هذه الألئحة 
اإخطــار  امل�ستهدفــة واأع�سائهمــا  املاليــة  ويحظــر على اللجنــة الوطنيـــة وجلنــة العقوبــات 

من يتم النظر فـي اإدراجه بذلك.

( 16 ) IOÉ``ŸG
اللجنة  على  املحلية  القائمة  فـي  �سخ�ض  ألإدراج  خارجية  جهة  من  طلب  اأي  تلقي  عند 
عاجل  ب�سكل  فيه  للنظر  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  جلنة  اإىل  الطلب  اإحالة  الوطنية 
من  كن  قدر  باأكرب  تزويدها  الطلب  مقدمة  اجلهة  من  تطلب  اأن  الوطنية  وللجنة 
املعلومات حول هوية ال�سخ�ض باألإ�سافة اإىل معلومات حمددة تدعم طلب األإدراج ومن تلك 
املعلومات األ�سم املطلوب اإدراجه واملعلومات الكافية لتحديد هوية ال�سخ�ض ب�سكل دقيق 
واأكيد باألإ�سافة اإىل معلومات تدعم اأن ال�سخ�ض هو من األأ�سخا�ض الذين مت حتديدهم 
فـي املادة )14 من هذه الألئحة وتتوىل جلنة العقوبات املالية امل�ستهدفة اإ�سدار اأي قرار 

يتعلق بهذا األإدراج. 
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( 17 ) IOÉ``ŸG
مبوجب  القائمة  فـي  األإدراج  تدابري  اتخاذ  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  جلنة  على  يجب 
املادة )14 من هذه الألئحة دون اإخطار م�سبق للمطلوب اإدراج ا�سمه وأل ميكن اأن يكون 
األإدراج م�سروطــــا بوجــــود اإجــــراءات جنائيــة بحــق ال�سخـــــ�ض مـن حتقيـــــق اأو حماكمــــة اأو 
غريهــا وعلى اللجنة الوطنية اإبأل املوؤ�س�سات املالية واألأعمال واملهن غري املالية املحددة 
واملوؤ�س�سات غري الربحية واجلمعيات واجلهات الرقابية واجلهات املخت�سة بقرار األإدراج 

ويجب ن�سر قرار األإدراج فـي اجلريدة الر�سمية.

( 18 ) IOÉ``ŸG
يجوز للجنة الوطنية اأن تطلب من اأي جهة خارجية اتخاذ تدابري التجميد اأو اإدراج اأي 
كن  �سخ�ض مبوجب اأحكام هذه الألئحة فـي القوائم على اأن يرفق بالطلب اأكرب قدر 
من املعلومات حول هوية ال�سخ�ض باألإ�سافة اإىل معلومات تدعم طلب األإدراج ومن تلك 
املعلومات ا�سم املطلوب اإدراجه واأي معلومات ألزمة لتحديد هوية ال�سخ�ض ب�سكل دقيق 
واأكيد وتدعم اأن ال�سخ�ض هو من األأ�سخا�ض الذين مت حتديدهم فـي املادة )14 من هذه 

الألئحة.

( 19 ) IOÉ``ŸG
اأن يقدم  ا�سمه فـي القائمة وفقا للمادة )14 من هذه الألئحة  اأدرج  يجــوز ألأي �سخـ�ض 
وعليهــــا  منهــــا  ا�سمـــه  ألإزالــــة  امل�ستهدفــــة  املاليـــة  العقوبـــات  جلنــــة  اإلــى  مكتوبــــا  طلبــا 
البــت فـي الطلب خألل )30 ثألثني يوما من تاريخ تقدميه مكتمأل ويعترب م�سي هذه 
املدة دون رد رف�سا للطلب ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار رف�ض طلبه اأمام اللجنة 
الوطنية خألل )30 ثألثني يوما من تاريخ علمه بقرار  الرف�ض وعلى اللجنة الوطنية 
البت فـي التظلم خألل )60 �ستني يوما من تاريخ تقدميه مكتمأل  ويكون قرار اللجنة 

الوطنية فـي التظلم نهائيا وعند املوافقة على الطلب يتم اتباع األإجراءات األآتية
اأ - على جلنــة العقوبـــات املاليــة امل�ستهدفــة اإزالــة األ�ســم من القائمــة ورفــع التجميــد 
عن كافــة اأموالـــه ومــوارده األقت�ساديـــة املجمــدة مع ن�ســر القــرار فـــي اجلريــدة 

الر�سميـــة.

املالية  واملهن غري  واألأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  كافة  اإخطار  الوطنية  اللجنة  - على  ب 
ــات غيــر الهادفــة للربــح واجلهــات املخت�ســة فــورا بالقــرار ال�ســـادر باإزالـــة  والهي
ال�سخــ�ض من القائمــة املحليــة وعلى تلــك اجلهـــات رفـــع التجميـــد عــــن األأمــوال 
واملوارد األقت�سادية لذلك ال�سخ�ض خألل مدة أل تزيد على )24 اأربع وع�سرين 

�ساعة من األإخطار.
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( 20 ) IOÉ``ŸG
تتوىل اللجنة الوطنية اإخطار ال�سخ�ض كتابيا بقرار األإدراج فـي القائمة املحلية اأو األإزالة 

منها وفقا لألآتي
اأ - اإخطار األإدراج فـي القائمة املحلية ويكون م�ستمأل على الوقائع القابلة للن�سر 

متمثلة فـي اأ�سباب األإدراج فـي القائمة وقواعد واإجراءات طلب األإزالة منها.

ب - اإخطار األإزالة من القائمة املحلية ويكون م�ستمأل على اأ�سباب األإزالة.

ج - يتم األإخطار وفقا لألآتي 

اأو عرب  اإخطاره مبا�سرة  ال�سخ�ض مقيما فـي �سلطنة عمان فيتم  اإذا كان   -  1
الربيد األإلكرتوين اأو اأي و�سيلة اأخرى متاحة.

اإذا كان ال�سخـ�ض غري مقيم فـي �سلطنــة عمــان فيتــم اإخطاره عرب وزارة   - 2
املراد  ال�سخ�ض  اأو يوجد  يقيم  الدولــة حي  ثل حكومة  اإىل  اخلارجية 

اإخطاره.

اإذا كــان مكان وجــود ال�سخــ�ض جمهــوأل فيتم اإر�سال األإخطار عبــر وزارة   - 3
ثل حكومة الدولة التي يحمل ال�سخ�ض جن�سيتها. اخلارجية اإىل 

 ¢ùeÉÿG #°üØdG
 É¡æe ™aôdGh á«‡C’G áªFÉ$dG »`a êGQOE’G ìGÎbG

( 21 ) IOÉ``ŸG
اأرقام  الدويل  األأمن  جمل�ض  لقرارات  وفقا  ية  األأ القائمة  فـي  األإدراج  مبعايري  يعمل 
1267 )1999 1718 )2006 1988 )2011 1989 )2011 2231 )2015 وجميع القرارات 

يـــة  الألحقـــــة اخلا�ســـة مبعاييــر األإدراج وعلـــى اللجنــــة الوطنيـــة تعميـــم القوائــــم األأ
على املوؤ�س�سات املالية واألأعمال واملهن غري املالية واجلهات الرقابية املخت�سة.

( 22 ) IOÉ``ŸG
باأن  اأ�سباب معقولة لألعتقاد  التي تتوفر لديها  اللجنة الوطنية فـي احلاألت  يجب على 
ال�سادرة  ال�سلة  ذات  القرارات  فـي  عليها  املن�سو�ض  األإدراج  معايري  م�ستوف  ما  �سخ�سا 
عن جمل�ض األأمن الدويل غري القرار رقم 1373 اأن تقرتح اإدراج ال�سخ�ض فـي القائمة 
ية من قبل جمل�ض األأمن اأو جلنة العقوبات التابعة لألأمم املتحدة ذات ال�سلة وفقا  األأ

لألآتي
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اأ - اأن يكون األقرتاح دون اإخطار م�سبق للمطلوب اإدراج ا�سمه فـي تلك القائمة واأأل 

ال�سخ�ض  بحق  اتخاذها  مت  جنائية  تدابري  اأي  بوجود  م�سروطا  األقرتاح  يكون 

املقرتح اإدراجه من حتقيق اأو حماكمة اأو غريها.

قبل  من  املعتمدة  النموذجية  واأل�ستمارات  لألإجراءات  وفقا  األقرتاح  يكون  اأن   - ب 

جمل�ض األأمن الدويل اأو جلنة العقوبات ذات ال�سلة.

كن من املعلومات فـي الطلب املرتبط بال�سخ�ض  ج - اأن يت�سمن األقرتاح اأكرب قدر 

املقرتح اإدراجه باألإ�سافة اإىل بيان الق�سية والتفا�سيل التي ا�ستند اإليها الطلب 

كما يجب اأن يحدد الطلب ما اإذا كانت �سلطنة عمان تريد اأن يتم حتديدها كدولة 

طالبة لألإدراج اأو أل.

ويجـــوز للجنـــة الوطنيـــة طلـــب املعلومـــات والبيانات التي تراها �سرورية من اأي �سخ�ض 

اأو جهــة خمت�ســة لتحديــد ما اإذا كان يجــب اقتــراح اإدراج اأي �سخ�ض مبوجب هذه املادة 

ويجب اتخاذ التدابري املن�سو�ض عليها فـي هذه املادة دون اأي اإخطار م�سبق اإىل الطرف 

املعني.

( 23 ) IOÉ``ŸG
اإدراجه  مت  عمان  �سلطنة  فـي  للعمل  مقرا  ميلك  اأو  مقيم  اأو  عماين  �سخ�ض  ألأي  يجوز 

وفقا  وذلك  الوطنية  اللجنة  اإىل  منها  ا�سمه  برفع  طلبا  يقدم  اأن  ية  األأ القائمة  فـي 

ال�سلـــة  ذات  العقوبـــات  وجلنــــة  الدولــي  األأمــن  جملــ�ض  قبــل  مــن  املعتمــدة  لألإجـــراءات 

وعلى اللجنة الوطنية درا�سة مدى ا�ستيفاء ال�سخ�ض  معايري األإدراج وفقا لن�ض املادة )21( 

مـــن هـــذه الألئحـــة واإن لــم يكـــن كذلـــك يجــوز للجنــة الوطنية تقدمي طلب رفع ا�سمه 

من القائمة اإىل جمل�ض األأمن التابع لألأمم املتحدة اأو جلان العقوبات ذات ال�سلة - بح�سب 

األأحــوال - ووفــقا لألإجـــراءات املطبقـــة املعتمـــدة مـــن قبــل جلنتـــي القرارين رقمي 1267 �أو 1988 

- ح�سب األأحوال - وفـي حاألت األإدراج مبوجب قرار جمل�ض األأمن الدويل رقم 1267، 

مركز  اأو  املتحدة  األأمــم  لـــدى  املظالـــم  باأميــن  األت�ســـال  اأي�ســـا  املـــدرج  لل�سخـــ�ض  يجـــوز 

التن�سيق التابع لألأمم املتحدة مبا�سرة .
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كما يجب على اللجنة الوطنية اأن ت�سهل ألحقا عملية املراجعة من قبل جلنتي القرارين 

رقمي 1267 اأو 1988 ح�سب األقت�ساء مبوجب اأي اإر�سادات اأو اإجراءات مطبقة مبا فـي 

ذلك تلك اخلا�سة مبركز التن�سيق بح�سب األأحوال.

 ¢SOÉ°ùdG #°üØdG
 á«dÉŸG ÒZ ø¡ŸGh "ÉªYC’Gh á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG äÉeGõàdG

íHô!d áaOÉ¡dG ÒZ äÉÄ«¡dGh äÉ«©ª÷Gh
( 24 ) IOÉ``ŸG

ات غري الهادفة   يجب على املوؤ�س�سات املالية واألأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهي

للربح األلتزام بتطبيق األأحكام املن�سو�ض عليها فـي هذه الألئحة وعلى األأخ�ض األآتي

اأ - املتابعة الدورية وامل�ستمرة للتعديألت والتحديثات التي تتم على القائمة وفح�ض 

قوائم البيانات الداخلية باملقارنة مع القائمة. 

ب - اعتمـــاد ال�سوابـــط واألإجــــراءات الداخليـــة الألزمــة ل�سمــان األلتــزام باملتطلبــات 

املن�سو�ض عليها فـي هذه الألئحة وتطبيقها ب�سكل فعال. 

( 25 ) IOÉ``ŸG
يجب على اجلهات الرقابية املخت�سة واجلهات ذات العألقة بالتن�سيق مع اللجنة الوطنية 

الهادفة  غري  ات  والهي واجلمعيات  املالية  غري  واملهن  واألأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  تزويد 

كما  الألئحة  هذه  اأحكام  وبتطبيق  مبتطلباتها  اخلا�سة  والتعليمات  باألإر�سادات  للربح 

اإدراج تتم  يجــب عليهــا اإخطــار املوؤ�س�سات املالية واألأعمال واملهن غري املالية باأي عمليات 

فـي القائمة. 

( 26 ) IOÉ``ŸG
التزام  من  التحقق  الوطنية  اللجنة  مع  بالتن�سيق  املخت�سة  الرقابية  اجلهات  على  يجب 

للربح  الهادفة  غري  ات  والهي واجلمعيات  املالية  غري  واملهن  واألأعمال  املالية  املوؤ�س�سات 

التفتي�ض  وعمليات  الرقابي  واجبها  من  كجزء  عليها  يجب  كما  الألئحة  هذه  باأحكام 

امليدانية التي تقوم بها األآتي
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 اأ- التحقق من وجود ال�سوابط واألإجراءات الداخلية لدى املوؤ�س�سات املالية واألأعمال 

واملهن غري املالية ومن تطبيقها ب�سكل فعال للتاأكد من األلتزام التام مبتطلبات 

واأحكام هذه الألئحة.

التدابري  لديها  املالية  غري  واملهن  واألأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  اأن  من  التحقق   - ب 

املدرجيـــن  باملقارنـــــة مع قائمــــة  العمــــألء  بيانـــــات  واألأنظمـــــة لفحـــــ�ض قواعــــــد 

بر�سد  ت�سمح  هذه  األأنظمة  اأن  ومن  فعـال  ب�سكــل  تطبيقهــا  ومن  القائمــة  فـي 

العمألء وامل�ستفيدين احلقيقيني اخلا�سعني للعقوبات املالية امل�ستهدفة.

ج - حتديد اإذا ما مت ر�سد حاألت من قبل موؤ�س�سة مالية اأو اإحدى األأعمال واملهن غري 

القائمة وكم  فـي  امل�ستفيد احلقيقي �سخ�سا مدرجا  اأو  العميل  املالية حي كان 

عدد احلاألت التي مت ر�سدها.

تلكات م�ستهدفة وجتميدها من قبل موؤ�س�سة  د - حتديد اإذا ما مت ر�سد اأي اأموال اأو 

مالية اأو اأحد األأعمال واملهن غري املالية واإذا ما مت رفع التقارير ذات ال�سلة اإىل 

اللجنة الوطنية وفقا ملا هو من�سو�ض عليه فـي هذه الألئحة.

اإذا ما كانت لدى املوؤ�س�سات املالية واملهن واألأعمال غري املالية �سيا�سات  هـ - حتديد 

اأو امل�ستفيــد  اإبــأل العميــل  واإجـــراءات مطبقـــة متنع املوظفيـــن وامل�سوؤوليــن من 

احلقيقي اأو اأي طرف ثال م�سبقا باأنه �سوف يتم تنفيذ تدابري التجميد فـي حقه.

و - رفع نتائج تقاريرها الرقابية اإىل اللجنة الوطنية كتابة ب�سكل �سنوي وي�ستثنى 

من ذلك احلاألت التي يتم فيها ر�سد املخالفات حي يجب اإبأل اللجنة الوطنية 

بها فورا مع ت�سمينها فـي التقرير ال�سنوي املذكور.

ز - التعاون مع جلنة العقوبات املالية امل�ستهدفة واللجنة الوطنية وتوفري املعلومات 

والبيانات عند طلبها.  
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 ™HÉ°ùdG #°üØdG
á``jQGOE’G äGAGõ``÷G

( 27 ) IOÉ``ŸG
ومتويل  األأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  عليها  ين�ض  اأ�سد  عقوبة  باأي  األإخألل  عدم  مع 

ريال  اآألف  تقل عن )10000 ع�سرة  اإدارية أل  تفر�ض غرامة  اآخر  قانون  اأي  اأو  األإرهاب 

عماين وأل تزيد على ما يعادل قيمة األأموال اأو املوارد األقت�سادية حمل التجميد على كل 

من يخالف اأحكام املادتني )3 و)4 من هذه الألئحة كما تفر�ض غرامة اإدارية أل تقل 

عن )5000 خم�ســـة اآألف ريــال عمانـــي وأل تزيـــد علــى )20000 ع�سرين األف ريال عماين 

على كل من يخالف األأحكام األأخرى فـي هذه الألئحة. 

( 28 ) IOÉ``ŸG
باألإ�سافة اإىل الغرامات األإدارية املن�سو�ض عليها فـي املادة )27 من هذه الألئحة يجوز 

للجهات الرقابية فـي حالة اإخألل اأو خمالفة املوؤ�س�سات املالية اأو األأعمال واملهن غري املالية 

اأو اجلمعيات واملنظمات غري الربحية ألأي من املتطلبات املن�سو�ض عليها فـي املادتني )6 

و)24 من هـــذه الألئحـــة اأن تفـــر�ض اأيا مــن العقوبــات املن�ســو�ض عليها فـي املادة )52 

من قانــون مكافحــة غ�ســل األأمــوال ومتويــل األإرهــاب وفـي جميـع األأحوال يجــب اإخطـــار 

اللجنة الوطنية بالعقوبات املوقعة. 
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