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اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب
قـــــــرار
رقــــــم 2021/ 1
ب�إ�صدار الئحة �إجراءات تنفيذ قرارات جمل�س الأمن ال�صادرة
مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع الإرهاب
ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل ومتويله
ا�ستنادا �إلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،99/97
و�إلى قانون مكافحة الإرهاب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2007/8
و�إلــى قانــون مكافحــة غ�ســل الأمـ ــوال ومتويـ ــل الإرهــاب ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ،2016/30
و�إلى قرار اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب رقم  ٢٠١٧/١ب�ش�أن �إجراءات تنفيذ قرارات
جمل�س الأمن ال�صادرة مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع
الإرهاب ومتويله،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �إجراءات تنفيذ قرارات جمل�س الأمن ال�صادرة مبوجب الف�صل ال�سابع من
ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع الإرهاب ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�شار �أ�سلحة
الدمار ال�شامل ومتويله ،ب�أحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  ٢٠١٧/١ب�ش�أن �إجراءات تنفيذ قرارات جمل�س الأمن ال�صادرة مبوجب
الف�ص ــل ال�سابــع من ميثــاق الأمــم املتحـدة حـول منع وقمــع الإرهــاب ومتويلـه امل�شار �إليــه،
كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 11 :من ذي القعدة 1442هـ
املـوافــــق 22 :من يونيــــــــــــو 2021م
اللواء الــركن� /سليمان بن خالد الزكواين
رئـيــ�س اللـجـنــة الـوطـنـيـة ملكافحـة الإرهـاب
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الئحة �إجراءات تنفيذ قرارات جمل�س الأمن ال�صادرة
مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع الإرهاب
ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل ومتويله
الف�صــل الأول
تعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،كما يكون للكلمات والعبارات
الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
�أ  -اللجنـــة:
اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب.
ب  -الأمــوال:
املعنى ذاته املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )1من قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب بالإ�ضافة �إلى العمالت االفرتا�ضية والإلكرتونية ،والت�أمني و�إعادة
الت�أمني ،وجميع �أنواع االلتزامات املالية ،واحل�ص�ص فـي �أعمال ور�أ�س مال التاجر
الفرد وال�شركات ،والديون والتزاماتها.
ج  -املوارد االقت�صادية:
الأ�صول بجميع �أنواعها ،مادية وغري مادية ،منقولة وثابتة ،فعلية �أم محتملة،
وميكن ا�ستخدامها للح�صول على �أموال �أو ب�ضائع �أو خدمات ،ومنها :املعدات،
والأثاث ،والتجهيزات والرتكيبات ،وكافة املواد ذات الطبيعة الثابتة كال�سفن
والطائرات واملركبات ،وكذلك املخزون من الب�ضائع واملنتجات الفنية والأثرية
واملجوهرات والذهب وال�سلع ،والنفط ومنتجاته وم�شتقاته ،واملنتجات امل�صفاة
ومن�ش�آت امل�صافـي البرتولية ،والكيماويات ،والزيوت ،واملعادن ،والأخ�شاب ،واملوارد
الطبيعية ،والأ�سلحة ب�أنواعها التقليدية واحلديثة ،واملواد امل�ستخدمة فيها �أو
فـي ت�صنيعها ،كاملواد اخلام ،واملكونات التي ميكن ا�ستخدامها لت�صنيع العبوات
النا�سفة ،وبراءات االخرتاع ،والعالمات التجارية ،وحقوق الطبع ،وجميع �أ�شكال
حقوق امللكية الفكرية ،وتقدمي خدمات ا�ست�ضافة الإنرتنت ،واخلدمات املرتبطة
بها.
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د  -جتميد الأموال واملوارد االقت�صادية:
حظر نقل الأموال واملوارد االقت�صادية �أو حتويلها �أو الت�صرف فيها �أو تغيريها
�أو ا�ستخدامها �أو التعامل بها �أو حتريكها مبا قد ينجم عنه تغيري فـي حجمها
�أو كميتها �أو موقعها �أو ملكيتها �أو حيازتها �أو طبيعتها �أو وجهتها� ،أو قد ي�سمح
با�ستخدام هذه الأموال �أو املوارد االقت�صادية ب�أي طريقة ولأي غر�ض.
هـ  -ال�شخ�ص:
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري ،وت�شمل الفرد ،واملجموعات ،والكيانات بح�سب
الأحوال.
و  -القائمة:
وت�شمل القائمة املحلية التي يدرج فيها �أ�سمـاء وفقــا لأحكــام هــذه الالئحــة عن
طريق االدعاء العام ،والقوائم الأممية التابعة ملجل�س الأمن وجلنة العقوبات.
ز  -جلنة العقوبات:
�أي من جلان العقوبات التابعة ملجل�س الأمن التابع للأمم املتحدة املن�ش�أة مبوجب
قرارات جمل�س الأمن رقم  ،)1999( 1267و 1989و( 2253جلنة عقوبات القاعدة
وداع�ش) ،و( )2011( 1988جلنة العقوبات اخلا�ص بالقرار  )1988و،)2006( 1718
وجميع القرارات الالحقة.
ح  -القرارات ذات ال�صلة ال�صادرة عن جمل�س الأمن:
قرارات و�إجراءات جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ال�صادرة مبوجب الف�صل
ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة الهادفة ملنع وعرقلة الإرهاب ومتويله ومنع
وقمع وعرقلة انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل ومتويله ،ومنها القرارات �أرقام:
(،2231 ،2094 ،2087 ،1874 ،1540،1718 ،2255 ،2253 ،2178 ،1452 ،1373 ،1267
 )2462 ،2356 ،2321 ،2270وجميع القرارات والإجراءات الالحقة ذات ال�صلة.
ط � -أ�سلحة الدمار ال�شامل:
الأ�سلح ــة النووي ــة والبيولوجيــة والكيميائيــة املحــددة فـي القوانــني املحليــة،
واالتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات ال�صلة.
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الف�صــل الثانــي
جتميـد الأمـوال واملـوارد االقت�صاديـة
املــادة ( ) 2
يجب على ال�شخ�ص ،ودون �إخطار م�سبق ،جتميد الأموال واملوارد االقت�صادية اململوكة
للأ�شخا�ص املدرجني فـي القائمة� ،أو فـي القرارات ذات ال�صلة ال�صادرة عن جمل�س الأمن ،فورا
وفـي مدة ال تزيد على (� )24أربع وع�شرين �ساعة من وقت ن�شر تلك القوائم �أو القرارات،
وكذلك من يعمل با�سمهم �أو نيابة عن �أي منهم ،والأ�شخا�ص الواقعني حتت �إدارتهم �أو
�سيطرتهم ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،سواء كانت امللكية بالكامل �أم باال�شرتاك ،و�سواء
كانت تلك الأموال واملوارد فـي حيازتهم الفعلية �أم حتت �سيطرتهم الفعلية ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر ،وكذلك الأموال واملوارد االقت�صادية التي تن�ش�أ �أو تتح�صل �أو تنتج عن الأموال
واملوارد االقت�صادية اململوكة لأي منهم ،والفوائد والعوائد امل�ستحقة على احل�سابات
املجمدة والدفعات امل�ستحقة مبوجب العقود �أو االتفاقات �أو االلتزامات النا�شئة قبل دخول
هذه الالئحة حيز النفاذ.
املــادة ( ) 3
مع عدم الإخالل ب�أحكام الف�صل الثالث من هذه الالئحة ،يحظر �إتاحة الأموال �أو املوارد
االقت�صادية� ،أو تقدمي �أي خدمات ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،إلى �أو ل�صالح الأ�شخا�ص
املجمدة �أموالهم وفقا للمادة ( )2من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 4
فـي حال التجميد وفقا حلكم املادة ( )2من هذه الالئحة ،يجب على من قام بالتجميد
�إبالغ اللجنة بذلك خالل ( )3ثالثة �أيام من تاريخ التجميد.
املــادة ( ) 5
تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح
واجلهات الرقابية بالآتي:
� -1إبالغ اللجنة فور العلم �أو اال�شتباه ب�أن �أحد عمالئها احلاليني �أو ال�سابقني� ،أو �أي
�شخ�ص تتعامل معه� ،أو �سبق لها التعامل معه ب�أي طريقة كانت �أو حاول التعامل
معها ،من الأ�شخا�ص املن�صو�ص عليهم فـي املادة ( )2من هذه الالئحة.
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 -2عدم �إبالغ �أو �إخطار ال�شخ�ص �أو غريه عن نيتها فـي القيام ب�إجراءات التجميد.
 - 3تزويد اللجنة بكافة املعلومات املتوفرة لديها عن و�ضع الأموال واملوارد االقت�صادية
اخلا�صة بالأ�شخا�ص املن�صو�ص عليهم فـي املادة ( )2من هذه الالئحة ،و�أي �إجراء
مت اتخاذه ب�ش�أنها ،وعن طبيعة الأموال �أو املوارد االقت�صادية املجمدة ومقدارها،
و�أي معلومات �أخرى ذات �صلة �أو من �ش�أنها ت�سهيل االلتزام بالإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة ،وللجنة التحقق من �صحة ودقة املعلومات املقدمة
بالطريقة التي تراها منا�سبة ،وتقوم اللجنة ب�إر�سال تلك املعلومات �إلى اجلهات
املخت�صة التخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
 - 4القيام بفح�ص قواعد بياناتها ب�شكل دوري ،وذلك للتحقق من حتديث �أ�سماء
الأ�شخا�ص الواردة فـي القائمة.
الف�صــل الثالــث
الإعفـاءات مـن تدابيـر التجميـد
املــادة ( ) 6
يجوز لأي �شخ�ص يت�أثر بالتجميد وفقا حلكم املادة ( )2من هذه الالئحة واحلظر وفقا
حلكم املادة ( )3من هذه الالئحة ،ممن ترد �أ�سما�ؤهم فـي القوائم� ،أن يوجه طلبا كتابيا
لالدعاء العام لرفع التجميد �أو تعديله ،ويجب البت فـي هذا الطلب خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه بالتن�سيق مع اللجنة ،ويعترب مرور هذه املدة دون رد رف�ضا للطلب،
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون رف�ض الطلب م�سببا ،ويجوز التظلم من قرار الرف�ض
�أمام املحكمة املخت�صة خالل (� )60ستني يوما من تاريخ علم �صاحب الطلب برف�ض طلبه.
املــادة ( ) 7
لالدعاء العام عند قبول طلب رفع التجميد �أو تعديله وفقا لن�ص املادة ( )6من هذه
الالئحة �أن ي�أمر بتعديل التجميد �أو رفعه� ،إذا تبني �أن مقدم الطلب لي�س هو من كان من
املفرت�ض �أن يدرج فـي القوائم �أو �أنه طرف ثالث ح�سن النية ،ويقت�صر الرفع �أو التعديل
على الأموال واملوارد االقت�صادية التي مل يتعني �أن تكون محال للتجميد ابتداء ،ويجب �أن
يتم ن�شر القرار فـي اجلريدة الر�سمية.
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املــادة ( ) 8
لكل ذي م�صلحة مت جتميد �أمواله �أو موارده االقت�صادية وفقا للمادة ( )2من هذه الالئحة
و�أي �شخ�ص مت�أثر بالتجميد تقدمي طلب كتابي �إلى االدعاء العام للح�صول على ت�صريح
للو�صول �إلى كامل تلك الأموال �أو املوارد �أو جزء منها ،لغر�ض امل�صروفات الأ�سا�سية الآتية:
�أ  -ت�سديد النفقات ال�ضرورية �أو الأ�سا�سية ،مبا فـي ذلك تكاليف املواد الغذائية
والأدوية والعالج الطبي والإيجار والرهن العقاري وال�ضرائب و�أق�ساط الت�أمني
ور�سوم وفواتري اخلدمات كاملاء والكهرباء والغاز واالت�صاالت ،وذلك �ضمن احلدود
املعقولة.
ب  -دفع الر�سوم املهنية و�سداد النفقات اخلا�صة باحلفظ وال�صيانة وتلك املرتبطة
بت�أمني اخلدمات القانونية ،وذلك �ضمن احلدود املعقولة.
ج  -دفع �أتعاب ور�سوم خدمات �إدارة الأموال واملوارد االقت�صادية املجمدة.
وال يجوز لالدعاء العام الت�صريح بالو�صول �إلى تلك الأموال واملوارد �إال بعد التن�سيق
مع اللجنة .وبالن�سبة للأموال واملوارد املجمدة وفقا للقائمة الأممية ،فيجب على اللجنة
�إخطــار جملــ�س الأمــن التابــع للأمــم املتحــدة �أو جلنــة العقوبـ ــات التابع ــة لـ ــه ذات ال�صلــة
 بح�سب الأحوال  -ويكون الت�صريح فـي حالة عدم تلقي اعرتا�ض �أو �إخطار من �أي منهماخالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ الإخطار.
املــادة ( ) 9
لكل ذي م�صلحة مت جتميد �أمواله �أو موارده االقت�صادية وفقا للمادة ( )2من هذه الالئحة،
و�أي �شخ�ص مت�أثر بالتجميد �أو احلظر وفقا للمادة ( )3من هذه الالئحة� ،أن يتقدم بطلب
مكتوب لالدعاء العام للح�صول على ت�صريح للو�صول �إلى تلك الأموال واملوارد ب�شكل
كامل �أو جزئي لأ�سباب �أخرى غري تلك املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )8من هذه الالئحة،
وال يجوز لالدعاء العام الت�صريح بالو�صول �إلى تلك الأموال واملوارد �إال بعد التن�سيق
مع اللجنة .وبالن�سبة للأموال واملوارد املجمدة وفقا للقائمة الدولية ،فيجب على اللجنة
�إخطار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة �أو جلنة العقوبات ذات ال�صلة  -بح�سب الأحوال -
وال يجوز الت�صريح فـي هذه احلالة �إال بعد تلقي موافقة جمل�س الأمن التابع للأمم
املتحدة �أو جلنة العقوبات ذات ال�صلة.
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املــادة ( ) 10
يجب على االدعاء العام البت فـي الطلب املقدم �إليه مبوجب �أحكام هذا الف�صل خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب مكتمال بعد التن�سيق مع اللجنة ،ويعترب م�ضي هذه
املدة دون رد رف�ضا للطلب ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا ،ويجوز
ملقدم الطلب التظلم �أمام املحكمة املخت�صة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الرف�ض.
ولالدعاء العام  -فـي حال قبول الطلب  -ت�ضمني الت�صريح بع�ض ال�شروط والقيود التي
يراها �ضرورية ل�ضمان عدم ا�ستخدام الأموال واملوارد االقت�صادية فـي الإرهاب �أو متويله،
�أو فـي الت�سلح �أو انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل.
املــادة ( ) 11
للجنة عند ظهور وقائع ت�شري �إلى �أن الأموال �أو املوارد االقت�صادية امل�صرح برفع التجميد
عنها  -كليا �أو جزئيا  -قد ت�ستخدم فـي الإرهاب �أو متويله� ،أو فـي الت�سلح �أو انت�شار �أ�سلحة
الدمار ال�شامل� ،أو �أي جرمية �أخرى� ،أن تخطر االدعاء العام لإ�صدار قرار ب�إلغاء الت�صريح.
املــادة ( ) 12
ال يحول التجميد الذي يتم تطبيقا لقرار جمل�س الأمن رقم ،)1737( :وقرار جمل�س
الأمن رقم ،)2231( :من ت�سديد �أي التزامات م�ستحقة مبوجب �أي عقد �سبق �إبرامه قبل
�إدراج ال�شخ�ص فـي القائمة ،مع مراعاة الآتي:
�أ -الت�أكد من �أن العقد غري مرتبط ب�أي من املواد واملعدات وال�سلع والتكنولوجيا
وامل�ساعدة والتدريب وامل�ساعدة املالية واال�ستثمار والو�ساطة واخلدمات املحددة
فـي قرار جمل�س الأمن رقم ( )2231والقرارات الالحقة له.
ب � -ضمان عدم ت�سليم الدفعات املالية لأي �شخ�ص خا�ضع للتدابري املن�صو�ص عليها
فـي الفقرة ( )6من املرفق (ب) من قرار جمل�س الأمن رقم ( ،)2231ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر.
ج  -قيــام اللجنــة ب�إخطــار جملــ�س الأمــن التابع للأمــم املتحــدة بنيــة االدعــاء العــام
�إجـراء �أو تلقي الدفعات املالية �أو الت�صريح برفع التجميد عن الأموال �أو املوارد
االقت�صادية لهذا الغر�ض ،ح�سب الأحوال ،قبل ( )10ع�شرة �أيام عمل من التاريخ
املحدد للقيام بالإجراء.
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الف�صــل الرابــع
الإدراج والإزالـة مـن القائمـة املحليـة
املــادة ( ) 13
يعمل مبعايري الإدراج فـي قائمة التجميد املحلية وفقا لقرار جمل�س الأمن رقم،)1737( :
ويقوم االدعاء العام بالإدراج فـي القائمة املحلية ،بناء على قرار من اللجنة ،من تلقاء
نف�سها �أو بناء على طلب من �أي جهة خارجية بعد التحقق منه وقبوله ،الأ�شخا�ص الذين
تتوفر فـي حقهم �أ�سباب معقولة لال�شتباه �أو االعتقاد ب�أنهم قد ارتكبوا �أو يحاولون ارتكاب
عمل �إرهابي� ،أو ي�شاركون فيه� ،أو يقومون بت�سهيل ارتكابه ،والأ�شخا�ص الذين يقومون
ب�أي من ذلك نيابة عنهم� ،أو بن ــاء علــى توجيهاته ــم ،والأ�شخـ ــا�ص الواقعني حتت امللكيـ ــة
�أو ال�سيطرة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة لأي منهم.
املــادة ( ) 14
يجوز للجنة جمع وطلب �أي معلومات وبيانات متعلقة ب�أي �شخ�ص لتحديد �إذا ما كان
يجب �إدراجه فـي القائمة املحلية ،ويحظر على �أع�ضاء اللجنة وغريهم �إخطار من يتم
النظر فـي �إدراجه.
املــادة ( ) 15
للجنة عند تلقي طلب من جهة خارجية لإدراج �شخ�ص من دولة �أخرى فـي القائمة
املحلية� ،أن تطلب من تلك اجلهة تزويدها ب�أكرب قدر ممكن من املعلومات التي قد ت�ساعد
لتحديد هوية ال�شخ�ص املطلوب �إدراجه ،ومن تلك املعلومات :اال�سم ،واملعلومات الالزمة
لتحديد هوية ال�شخ�ص ب�شكل دقيق و�أكيد ،بالإ�ضافة �إلى �أي معلومات ت�ساعد فـي الت�أكد
ب�أن ال�شخ�ص هو من الأ�شخا�ص الذين مت حتديدهم فـي املادة ( )13من هذه الالئحة،
وعلى اللجنة البت فـي ذلك الطلب دون ت�أخري و�إخطار االدعاء العام للقيام ب�إجراءات
الإدراج.
املــادة ( ) 16
يجب على االدعاء العام ،بناء على قرار اللجنة وفقا للمادة ( )15من هذه الالئحة� ،إدراج
الأ�شخا�ص فـي القائمة املحلية دون �إخطار م�سبق للمطلوب �إدراج ا�سمه فـي تلك القائمة،
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وبغ�ض النظر عن �أي �إجراءات تتم ب�ش�أنه من حتقيق �أو محاكمة �أو غريها ،وعلى اللجنة
�إبالغ امل�ؤ�س�سات املالية واجلهات الرقابية واجلهات املخت�صة بقرار الإدراج ،ويجب على
االدعاء العام ن�شر القرار فـي اجلريدة الر�سمية.
املــادة ( ) 17
يجوز للجنة �أن تطلب من �أي جهة خارجية �إدراج �أي �شخ�ص مبوجب �أحكام هذه الالئحة
فـي قوائمها املحلية �أو الإقليمية �أو الأممية ،على �أن يرفق بالطلب �أكرب قدر ممكن من
املعلومات حول هوية ال�شخ�ص ،بالإ�ضافة �إلى معلومات محددة تدعم طلب الإدراج ،ومن
تلك املعلومات :ا�سم املطلوب �إدراجه ،و�أي معلومات الزمة لتحديد هوية ال�شخ�ص ب�شكل
دقيق و�أكيد وتدعم �أن ال�شخ�ص هو من الأ�شخا�ص الذين مت حتديدهم فـي املادة ( )13من
هذه الالئحة.
املــادة ( ) 18
يجوز لأي �شخ�ص �أدرج فـي القائمة املحلية �أن يقدم طلبا مكتوبا �إلى االدعاء العام لإزالة
ا�سمه منها ،وفقا للإجراءات الآتية:
�أ -يتولى االدعاء العام درا�سة الطلب والبت فيه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه مكتمال بعد التن�سيق مع اللجنة ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد رف�ضا
للطلب ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا ،ويجوز ملقدم
الطلب التظلم من قرار الرف�ض �أمام املحكمة املخت�صة خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ الرف�ض.
ب  -يقوم االدعاء العام ب�إزالة ا�سم املقبول طلبه من القائمة ورفع التجميد عن كافة
�أمواله وموارده االقت�صادية املجمدة ،ون�شر القرار فـي اجلريدة الر�سمية.
ج  -تقوم اللجنة فورا ب�إخطار كافة امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية والهيئات
غري الهادفة للربح واجلهات املخت�صة بالقرار ال�صادر ب�إزالة ال�شخ�ص من القائمة
املحلية ،وعلى تلك اجلهات رفع التجميد عن الأموال واملوارد االقت�صادية لذلك
ال�شخ�ص ،خالل مدة ال تزيد على (� )24أربع وع�شرين �ساعة من تاريخ الإخطار.
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الف�صــل اخلامــ�س
الإخطـار بالإدراج فـي القائمـة والإزالـة منهـا
املــادة ( ) 19
يجب على االدعاء العام ت�سليم �إخطار كتابي �إلى ال�شخ�ص مرفقا به قرار الإدراج فـي
القائمة املحلية �أو الإزالة منها ،وفقا للآتي:
�أ� -إخطار الإدراج فـي القائمة املحلية :ويكون م�شتمال على الوقائع القابلة للن�شر،
متمثلة فـي �أ�سباب الإدراج فـي القائمة ،وقواعد و�إجراءات طلب الإزالة منها.
ب � -إخطار الإزالة من القائمة املحلية :ويكون م�شتمال على �أ�سباب الإزالة من القائمة.
ج  -يتم الإخطار وفقا للآتي:
� - 1إذا كان ال�شخ�ص مقيمــا فـي ال�سلطنــة ،فيتــم �إخطــاره مبا�شرة �أو عرب الربيد
الإلكرتوين� ،أو �أي و�سيلة �أخرى متاحة.
� - 2إذا كان ال�شخ�ص غري مقيم فـي ال�سلطنة ،فيتم �إخطاره عرب وزارة اخلارجية
�إلى ممثل حكومة الدولة حيث يقيم �أو يوجد ال�شخ�ص املراد �إخطاره.
� - 3إذا كان مكان وجود ال�شخ�ص جمهوال ،فيتم �إر�سال الإخطار عرب وزارة اخلارجية
�إلى ممثل حكومة الدولة التي يحمل ال�شخ�ص جن�سيتها.
الف�صــل ال�ســاد�س
اقتـراح الإدراج فـي القائمـة الأمميـة والرفـع منهـا
املــادة ( ) 20
يعمل مبعايري الإدراج فـي قوائم التجميد الأممية وفقا لقرارات جملـ�س الأمن الدويل
�أرقام ،)2015( 2231 ،)2006( 1718 ،)2011( 1988 ،)2011( 1989 ،)1999( 1267 :وجميع
القرارات الالحقة اخلا�صة مبعايري الإدراج ،وعلى االدعاء العام ن�شر القوائم الأممية �إلى
امل�ؤ�س�سات املالية ،والأعمال واملهن غري املالية واجلهات الرقابية املخت�صة.
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املــادة ( ) 21
يجب على اللجنة فـي احلاالت التي تتوفر لديها �أ�سباب معقولة و�أدلة كافية لالعتقاد ب�أن
ال�شخ�ص ي�ستوفـي معايري الإدراج املن�صو�ص عليها فـي القرارات ذات ال�صلة ال�صادرة عن
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة� ،أن تخطر جمل�س الأمن �أو جلنة العقوبات ذات ال�صلة
لإدراج ال�شخ�ص فـي القائمة الأممية ،وفقا للآتي:
�أ� -أن يكون االقرتاح دون �إخطار م�سبق للمطلوب �إدراج ا�سمه فـي تلك القائمة ،وبغ�ض
النظر عن �أي �إجراءات تتم ب�ش�أنه من حتقيق �أو محاكمة �أو غريها.
ب � -أن يكــون االقــرتاح وفقــا للإجــراءات واال�ستمــارة النموذجية املعتمدة من قبل
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة �أو جلنة العقوبات ذات ال�صلة.
ويجوز للجنة طلب املعلومات والبيانات التي تراها �ضرورية لذلك ،من اجلهات املخت�صة.
املــادة ( ) 22
يجوز لأي �شخ�ص عماين �أو مقيم �أو ميلك مقرا للعمل فـي ال�سلطنة ،مت �إدراجه فـي
القائمة الأممية �أن يقدم طلبا برفع ا�سمه منها �إلى االدعاء العام ،وذلك وفقا للإجراءات
املعتمدة من قبل جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة وجلنة العقوبات ذات ال�صلة ،على
�أن يقوم االدعاء العام ب�إحالة الطلب �إلى اللجنة لإحالته �إلى جمل�س الأمن التابع للأمم
املتحدة �أو جلان العقوبات ذات ال�صلة بح�سب الأحوال.
الف�صــل ال�سابــع
التزامـات امل�ؤ�س�سـات املاليـة والأعمـال واملهـن غيـر املاليـة
واجلمعيـات والهيئـات غيـر الهادفـة للربـح
املــادة ( ) 23
يجب على امل�ؤ�س�سات املالية ،والأعمال واملهن غري املالية ،واجلمعيات والهيئات غري الهادفة
للربح االلتزام بتطبيق الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،وعلى الأخ�ص الآتي:
�أ  -املتابعة الدورية وامل�ستمرة للتعديالت والتحديثات التي تتم على القوائم ،وفح�ص
قوائم البيانات الداخلية.
ب  -اعتماد ال�ضوابط والإجراءات الداخلية الالزمة ل�ضمان االلتزام باملتطلبات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،وتطبيقها ب�شكل فعال.
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املــادة ( ) 24
يجب على اللجنة بالتن�سيق مع اجلهات الرقابية املخت�صة واجلهات ذات العالقة تزويد
امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح
بالإر�شادات والتعليمات اخلا�صة بتطبيق �أحكام هذه الالئحة.
املــادة ( ) 25
يجب على اجلهات الرقابية املخت�صة بالتن�سيق مع اللجنة التحقق من التزام امل�ؤ�س�سات
املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح ب�أحكام هذه
الالئحة.
الف�صــل الثامــن
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 26
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهـ ــاب �أو �أي قانون �آخر ،تفر�ض غرامة �إدارية على كل من يخال ــف �أحكـ ــام املادتني ( )2و()3
من هذه الالئحة ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين ،وال تزيد على ما يعادل
قيمة الأموال �أو املوارد االقت�صادية محل التجميد ،كما تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن
( )5000خم�سة �آالف ريال عماين ،وال تزيد على ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين على
كل من يخالف �أحكام الالئحة الأخرى.
املــادة ( ) 27
تتولى اجلهات الرقابية املخت�صة  -كل فـي جمال اخت�صا�صه  -فر�ض وتوقيع الغرامات
الإدارية املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،وذلك بعد التن�سيق مع اللجنة.

