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 فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة

  ٢٠١٩مايو /أيار ٢٩-٢٧فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقَّت* ٢البند 

       استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      خالصة وافية: سلطنة ُعمان    
    مذكِّرة من األمانة    

من اإلطار املرجعي  ٣٦احلالية لفريق اســــتعراض التنفيذ وفقًا للفقرة تتاح ورقة االجتماع   
، ٣/١آللية اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد (قرار مؤمتر الدول األطراف 

املرفق). وتتوافق اخلالصــــة الواردة هنا مع االســــتعراض الُقطري الذي أجري يف الســــنة الثانية من 
 .لثانيةدورة االستعراض ا

    

__________ 
  *  CAC/COSP/IRG/2019/1.  
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     خالصة وافية  -ثانيًا  
     سلطنة ُعمان    

  مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي لسلطنة ُعمان يف سياق تنفيذ اتفاقية   -١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

اىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (االتفاقية) مبوجب املرسوم (ُعمان) ت سلطنة ُعمان انضمَّ
 ،شر يف اجلريدة الرمسيةالذي ُن ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠املؤرَّخ  ٦٤/٢٠١٣السلطاين رقم 

ــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٤بتاريخ  ١٠٣٥العدد  لدى  نضــــماماالعت ُعمان صــــك وأود. ٢٠١٣تش
 .٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٩األمني العام لألمم املتحدة يف 

للفصــــلني الثالث والرابع من االتفاقية يف الســــنة الرابعة من الدورة األوىل ُعمان تنفيذ  واســــُتعرض
 ٢٠١٥أيلول/ســــبتمرب  ١٥ لالســــتعراض، وقد ُنشــــرت اخلالصــــة الوافية لذلك االســــتعراض يف

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.19).(  كما طلبت ُعمان نشـــر تقرير االســـتعراض الكامل على املوقع
 )١(االلكتروين ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.

تكون للمعاهدات واالتفاقيات قوة  حيثمبدأ التنفيذ املباشــــر لالتفاقيات الدولية ُعمان واعتمدت 
 ٧٦القانون بعد التصـــــديق عليها من جاللة الســـــلطان وتعترب جزًء من قانون البالد طبقًا للمادتني 

  من النظام األساسي للدولة. ٨٠و
 قانونالســيما من عدد من القوانني مًا مكافحة الفســاد أحكانع وويشــمل اإلطار القانوين الوطين مل

اىل  باإلضـــافةوقانون محاية املال العام وجتنب تضـــارب املصـــاحل ائية زاإلجراءات اجلوقانون زاء اجل
ات يطرف يف عدد من االتفاق ُعمانكما أنَّ  قانون مكافحة غســـــــل األموال ومتويل اإلرهاب.

  مكافحة ومنع اجلرمية.بالتعاون الدويل و الدولية املعنية
من خالل آليات وشــــبكات خمتلفة، مبا يف ذلك الُعمانية على الصــــعيد الدويل ســــلطات الوتتعاون 

 ةوجملس التعاون لدول اخلليج العربيفريقيا إجمموعة العمل املايل ملنطقة الشــــــرق األوســــــط ومشال 
  .واإلنتربول

ــــــاد منها نع والعديد من اجلهات واألجهزة املعنية مب ُعمانلدى و جهاز الرقابة املالية مكافحة الفس
واملركز  واهليئة العامة لســــــوق املال العام جلرائم األموال العامة دعاءاالدارية للدولة وإدارة واإل

 .الوطين للمعلومات املالية

كذلك جلنة وطنية  ُعمان تأا يف جمال التعاون الدويل. وقد أنشـــؤدي االدعاء العام دورًا رئيســـيًّيو
 .ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

    

__________ 
  )١(  https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/CountryProfile.html?code=OMN 
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    الوقائيةالفصل الثاين: التدابري   -٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     
    )٦و  ٥  (املادتان

من قبل جلنة  ٢٠٢٠-٢٠١٦وطنية لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفســاد  اســتراتيجيةمت وضــع مســّودة 
ــاور مع املجتمع املدين وعرضــت على جملس الوزراء يف   ١٢مكّونة من مثاين هيئات حكومية بالتش

شرين األّول/ لمؤسسات العامة ل. ويتضمن مشروع االستراتيجية التزامات ملزمة ٢٠١٦أكتوبر ت
اليت ســتكون أنشــطتها موضــوع اســتعراض و ،)١املدين (املادة  ومنظمات القطاع اخلاص واملجتمع

حيتوي املشروع على خطة عمل حتدد اإلجنازات القابلة للقياس ومؤشرات األداء . وورصد دوريني
هو دارية للدولة جهاز الرقابة املالية واإلوينص املشــــروع على أن . واملواعيد النهائية لتقدمي التقارير

  .ولة عن مراقبة تنفيذ االستراتيجية واإلشراف عليهااملسؤ األساسيةاجلهة 
 عندواليت تســـــتخدم لتحليل املخاطر  ،قام اجلهاز بإعداد إرشـــــادات حمددة حول خماطر الفســـــادو

تشـــكل تقارير التدقيق اخلاصـــة . ووحدات التدقيق الداخليمن قبل مراجعة املؤســـســـات العامة و
بصــرف النظر عن هذا، مل تكن هناك مراجعات و .ُعمانلفســاد يف لقياس ا لرئيســيةهاز املعايري اباجل

  .داخلية أو خارجية لتقييم فعالية ممارسات مكافحة الفساد
مكافحة  هيئةمهمة دارية للدولة جهاز الرقابة املالية واإلإىل  ١٥/٢٠١٤يعهد قرار جملس الوزراء و

ــتراتيجية الوطنية ملكافحة  ــاد وإعداد مشــروع االس ــياســات مكافحة الفس ــاد املكلفة بتنفيذ س الفس
بتنفيذ أنشــطة الوقاية من الفســاد وزيادة الوعي ومتابعة وتقييم املؤســســات  هازيقوم اجل. والفســاد

مدى فعالية هذه ياس ، كما يقوم بق)دارية للدولةلرقابة املالية واإلامن قانون  ٨احلكومية (املادة 
املؤســـســـات اخلاضـــعة من واالســـتبيانات من عكســـية املمارســـات من خالل املؤشـــرات والتغذية ال

  .لسلطته
دارية لرقابة املالية واإلامن قانون  ٢(املادة ة للجهاز الكافيستقاللية االيتم توفري التدريب واملوارد وو

  .)للدولة
 وقانونزاء اجل قانونوتقييمات لتشــريعاهتا املتعلقة بغســل األموال والرشــوة األجنبية  ُعمانأجرت و

مدونة لقواعد الســـلوك للموظفني العموميني وأصـــدرت  ُعمانكما وضـــعت . ائيةزاجل اإلجراءات
جهاز الرقابة املالية عضـــــاء املهنة ألأخالقيات دليل و القضـــــائية ألعضـــــاء االدعاء العام تعليماتال

ومراجعة مشـــــاريع  تكلف وزارة الشـــــؤون القانونية بوضـــــع القوانني واللوائح. ودارية للدولةواإل
 ،تقوم املؤســـســـات العامة مبراجعة القوانني واللوائح وتقييمها كلما لزم األمر. والصـــكوك القانونية
  نقاط الضعف اإلجرائية ويوصي بإصالحات قانونية.الرقابة كما حيدد جهاز 

تعزيز التعاون يف يســــي الرابع ملشــــروع االســــتراتيجية الوطنية ملكافحة الفســــاد اهلدف الرئويتمثل 
هذا تنفيذ بتقوم العديد من الســلطات الوطنية و ،اإلقليمي والدويل بشــأن الرتاهة ومكافحة الفســاد

  من الناحية العملية.اهلدف 
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ــاســي من خاللتتعاون الســلطات الُعو العمل املايل  جمموعة مانية على املســتوى الدويل بشــكل أس
باإلضـافة إىل واإلنتربول  العربية اخلليجلدول جملس التعاون ملنطقة الشـرق األوسـط ومشال إفريقيا و

  .املشاركة يف االجتماعات والندوات اإلقليمية والدولية
    

القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     
    )١١و ٨و ٧النيابة العامة (املواد وأجهزة 
اســـتخدامهم واســـتبقائهم وترقيتهم املوظفني العموميني ووظيف تدابري وإجراءات لت ُعماناعتمدت 

ع قا حالتهم إىل الت ملادة  ،على وجه اخلصــــــوص. ودوإ ية ١٥تنص ا ملدن خلدمة ا قانون ا  على من 
  . املدنيةد يف الئحة اخلدمة ، كما هو حمدواملؤهالتأساس اجلدارة واإلنصاف التوظيف على 

سلطاين يصدر املرسوم و سية جداول  ٧٨/٢٠١٣رقم ال ستنادًا إىل  لرواتبقيا املوظفني الُعمانيني ا
  .القضائية والطبية وغريهارواتب الوظائف مع جداول خاصة ل ،بتسعة عشر فئة من املناص

 معظم الوظائف العامةالذي يتم اســتخدامه خبصــوص الشــواغر هو املعيار اإلعالن عن يف حني أن و
وتعديالته ينظم  ٨/٢٠١١ قرار جملس اخلدمة املدنية رقمفإن  )،من قانون اخلدمة املدنية ١٣املادة (

بالنســبة . وتعيينات وزارية على أســاس معايري حمددة) ،وظائف ذات طبيعة خاصــة (يف املقام األول
تنظم  ،مثل اجليش والدفاع واألجهزة املســــــتقلة للدولة ،طاعات الواقعة خارج اخلدمة املدنيةللق

  .على أساس نفس املبادئ املطبقة يف اخلدمة املدنية ،بشكل منفصلرواتب التعيينات وال
ـــرية أو وتعيينات  العليايف املراكز ختضـــع بعض التعيينات و األشـــخاص الذين يعاجلون معلومات س

وتدابري  وافقات أمنيةملخاص  يف القطاعات والوزارات اليت حيكمها تشــــريع نيواملوظفحســــاســــة 
هة  قدنزا عا عارة أو الت لة أو اإل قل أو اإلحا بل التعيني أو الن ية ق حدد يف  ،إضـــــــاف على النحو امل

والوزارات الفردية بالتدريب على جهاز الرقابة يقوم . والتعميمات الصـــــــادرة عن جملس الوزراء
  .موميةمثل املشتريات الع ،ساسةاحلمناصب للة ومكافحة الفساد الرتاه

 ٤-٣على الرغم من أن املســـؤولني ينقلون بشـــكل متكرر بعد  ،مل يتم إنشـــاء نظام تناوب رمسيو
اختاذ تدابري أكثر رمسية يف هذا  ُعمانتدرس . وســــــنوات يف اخلدمة بناء على تقدير الوزير املختص

  الصدد.
إجراءات تشـــريعية وإدارية لوضـــع معايري تتعلق بانتخاب جملس الشـــورى واألعضـــاء  ُعمانتبنت و

تتبع انتخابات  ،عمومًا. وُعمانوهي املناصــــــب الوحيدة املنتخبة يف  ،املنتخبني يف املجالس البلدية
اإلجراءات املقررة النتخابات جملس الشــورى، ما مل ينص على خالف ذلك املجالس البلدية نفس 

  .١٥/٢٠١٢حة التنفيذية لقانون املجالس البلدية رقم يف الالئ
ال . وال توجد أنظمة لتعزيز الشفافية يف متويل املرشحنيكما  ،ال توجد أحزاب سياسية يف ُعمانو

بشــكل  ،التأثريتضــارب املصــاحل بني املرشــحني أو منع أي شــخص من  توجد أحكام قانونية ملنع
  يف أي محلة انتخابية. ،مباشر أو غري مباشر

 ٧عدة أنواع من تضارب املصاحل (املواد من  قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل حيظرو
مبا فيه الكفاية لتغطية مجيع  ًااإلطار واســعإذا ما كان هذا فمن غري الواضــح  ،ومع ذلك. )١٣إىل 
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الوظيفة تقوض نزاهة اليت قد واملزايا تضــارب املحتملة، مثل األنشــطة الوأنواع املوظفني العموميني 
  .العامدعاء الاحلاالت املشبوهة لمبراقبة تضارب املصاحل واإلبالغ عن جهاز الرقابة يقوم . والعامة

و العموالت اليت تؤثر قبول اهلدايا أو املكافآت أ (ك) من قانون اخلدمة املدنية ١٠٤حتظر املادة و
للمهام ال يتناول القانون املزايا اليت قد تؤثر على األداء املوضــــــوعي ة. وعلى أداء الواجبات العام

  .املوظفاملوكلة إىل 
ــــــؤولية بني املوظفني العموميني يف املقام األول من خالل  األمانةالرتاهة و ُعمانعزز وت قانون واملس

فضــــًال عن  ،ناقصــــاتوقانون امل املدنيةقانون اخلدمة و املصــــاحل محاية املال العام وجتنب تضــــارب
تطبق معايري إضافية للسلوك على . والرتاهة ومكافحة الفسادخبصوص تدريب املوظفني احلكوميني 

مدونة قواعد . وقد مت اعتماد دارية للدولةجهاز الرقابة املالية واإلوعلى  ئيةالقضـــاأعضـــاء الســـلطة 
سلوك الوظيفي للموظ فني العموميني من قبل جملس اخلدمة املدنية، وهي يف طور املراجعة من قبل ال
 .قبل دخوهلا حّيز النفاذ وزارة الشؤون القانونية

 ،واقعهمبضـــــمان احلفاظ على األموال العامة ونزاهة ملاللتزام املســـــؤولون احلكوميون خيضـــــع و
قانون محاية املال العام وجتنب من  ٥خمالفات (املادة  ةالســــلطات املختصــــة على الفور بأيبإبالغ و

إنشاء قنوات وإجراءات اتصال  . وقد مت)ائيةزاجل اإلجراءاتمن قانون  ٢٩املادة و تضارب املصاحل
 ألشـــخاصاماية ال توجد تدابري حمددة حل ،ومع ذلك. الداخلية واخلارجيةالبالغات لتســـهيل تقدمي 

  الذين يقومون باإلبالغ.
 حاالتيف  ســوىفصــاح عن تضــارب املصــاحل اإل ُعمانتتطلب ال  ،املالية فصــاحاتإلوفيما خال ا

للمشــــــاركة يف أعمال القطاع وكيل وزارة يســــــعى موظف حكومي أو وزير أو حينما حمدودة 
  .من قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل) ١٠(املادة  اخلاص
تنطبق نفس . وني أعضـــاء الســـلطة القضـــائيةتدابري لتعزيز الرتاهة ومنع الفســـاد ب ُعماناختذت وقد 

 الواجبات القضــــائية ألعضــــاء االدعاء العام تعليماتحتدد الو االدعاء العام.القواعد على أعضــــاء 
 .لسلوك القضائيلجيري وضع مشروع مدونة كما على األعضاء  ةملفروضحظورات اوامل
    

    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
هذه  . وتنصأحكام قانون املناقصــــات والئحته التنفيذيةاملشــــتريات العامة من خالل  ُعمانتنظم 

  .لشفافية واملنافسة واملعايري املوضوعية يف صنع القرارعلى ا التدابري عمومًا
 أخرى أشـــكالوجود على الرغم من  ،يف جمال املشـــتريات قاعدة العامةالالعطاءات املفتوحة ومتثل 

هبا قد ل مصــــــرح  عا قًا لت نة (املواد وذلك وف قانون من  ٥٧و ٥٤و ٥١و ٤٧و ٣لضــــــوابط معي
ــــــتخدام . واجلزء الثالث والرابع من الالئحة التنفيذية)و اتاملناقصــــــ يتابع جملس املناقصــــــات اس

 ٤٨و ١٨تنشــر إعالنات املناقصــات وتعلن عنها (املواد . ومن القانون ١٥للمادة  اإلعفاءات وفقًا
من  ٢٧عقود (املادة إرســاء الوات علومات عن فتح مظاريف املناقصــاملت) وتتاح وقانون املناقصــا

تدرج املعلومات املتعلقة باالختيار واملعايري . ومن الالئحة التنفيذية) ٥٨املادة و قانون املناقصــــــات
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اليت تشكل جزءًا من إشعار املناقصة أو واملحددة مسبقًا للمكافأة يف مواصفات املناقصة والعرض 
  .)٣١عوة لتقدمي العطاء (املادة د

من  ٤١كما هو منصــوص عليه يف املادة  ،يســتبعد املزايدون من املناقصــات العامة ألســباب معينةو
قانون محاية املال العام وجتنب تضـــارب املصـــاحل الصـــادر باملرســـوم الســـلطاين ناقصـــات وقانون امل
١١٢/٢٠١١.  

 نظاًما فعاًلا للمراجعة واالســتئناف فيما يتعلق بانتهاك قواعد أو إجراءات الشــراء. ُعمانمل تنشــئ و
ــــــتريات كافية تاحة املاملعلومات ومل تكن  لتقييم ما إذا كان هناك نظام تدقيق مناســـــــب للمش

  .موميةالع
 ال العام وجتنب تضــارب املصــاحلقانون محاية املمن  ٦واملادة ناقصــات من قانون امل ٦تنص املادة و

 كما جيري العمل على اعتماد نظام على قيود حمدودة على تعامالت موظفي املشــــتريات وأقارهبم.
  لمشتريات.الكتروين ل

تبنت ُعمان إجراءات لتعزيز الشــــــفافية واملســــــاءلة يف إدارة املالية العامة واحلفاظ على ســــــالمة و
املقام األول من خالل األحكام الواردة يف القانون األســـاســـي الســـجالت املالية العامة، وذلك يف 

قانون محاية املال ودارية للدولة الرقابة املالية واإل قانون املايل والئحته التنفيذية وقانونالللدولة و
  .زاءاجل انونوق العام وجتنب تضارب املصاحل

    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     
توجد بعض التدابري لتبســيط ت. ووصــول اجلمهور إىل املعلومابشــأن  راءات أو لوائحال توجد إج

 ،احلكومية خلدماتااإلجراءات اإلدارية وتســهيل تقدمي اخلدمات العامة، مبا يف ذلك مركز اتصــال 
  .قع يف جملس الوزراءالذي ميثل حمطة واحدة مركزية للخدمات احلكومية تو
الفســـاد بشـــكل أســـاســـي يف شـــكل إحصـــاءات ســـنوية عن اجلرمية املتعلقة ببيانات الُعمان تيح تو

وكذلك من خالل  العام،دعاء والشــرطة واال دارية للدولةنشــرها جهاز الرقابة املالية واإليوالفســاد 
ــائل اإلعالم واملواقع احلكومية دراســات أو تقييمات يتم القيام بأية مل . هذا، ومحالت التوعية ووس

  .لفساد يف اإلدارة العامةحديثة ملخاطر ا
مبا يف  ،املشــاركة العامة يف صــنع القرار احلكومي وزيادة الوعي بالفســاد ُعمانشــجع ُت ،وعمومًا 

ال توجد أحكام قانونية حلماية حق املواطنني واملجتمع  ،ومع ذلك. ذلك من خالل التعليم العام
  .املدين يف نشر املعلومات حول الفساد

من خالل قنوات  ،اهلوية ةجمهولالبالغات مبا يف ذلك  ،الفســــــاد البالغات عنجهاز الرقابة قبل وي
  .االجتماعيالتواصل وتطبيقات اهلاتف املحمول ووسائل  ،التواصل املختلفة

    
    )١٢القطاع اخلاص (املادة     

حوكمة ميثاق  دخل. والفساد وتعزيز الضوابط املالية يف القطاع اخلاصخطوات ملنع  ُعماناختذت 
يوليو متوز/ ٢١اهليئة العامة لســــوق املال حيز التنفيذ يف  صــــدرته أيتوالاملســــامهة العامة شــــركات 
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مبعايري اُملدرجة يف ســـوق مســـقط لألوراق املالية املســـامهة العامة شـــركات امليثاق لزم يو. ٢٠١٦
ة ، كما يتم مراقبومتطلبات التدقيق واإلفصاحاالمتثال واإلبالغ ومحاية املستثمر وتضارب املصاحل 

مدونة لقواعد ســــــوق املال ل العامة كما أصــــــدرت اهليئة .من قبل هيئة ســــــوق املالتنفيذ امليثاق 
) وقاربت مســـــودة مدونة ٢٠٠٨أبريل نيســـــان/احلوكمة للشـــــركات املســـــامهة العامة الُعمانية (

  .الشركات اململوكة للدولة على االنتهاء
 ٣٠/٢٠١٥اليت أنشئ مبوجب املرسوم السلطاين رقم حوكمة واالستدامة ليشجع مركز ُعمان لو

  .ُعمانقانوين يف  على اإلدارة السليمة واالستدامة للشركات يف أي شكل
قانون حمدودة املســــؤولية منصــــوص عليها يف يف حني أن متطلبات التدقيق اخلاصــــة بالشــــركات و

ن ومدققأن يكون لديها اليت يتوجب الشــــركات التجارية، إال أن الشــــركات املســــامهة فقط هي 
سوق املال رقم ل ن (قرار إداريون وداخليوخارجي  ةحيظر قانون التجارو ).٦/٢٠٠٧لهيئة العامة ل

 غري دقيق وأخاطئ مســك الدفاتر بشــكل و املحاســبةالقيام ب ٥٥/٩٠ الصــادر باملرســوم الســلطاين
  .)٢٧(املادة 

ــةو ــة احلكومي ــات اخلــاصــــــــة على البواب ــان ــديري الكي ــالكي وم ــات حمــدودة عن م  تتوفر معلوم
)www.business.gov.om ( والصـــناعةوســـجل الشـــركات التجارية الذي حتتفظ به وزارة التجارة. 
  .تهماستقال ال توجد لوائح حمددة للحد من األنشطة املهنية للمسؤولني العامني السابقني بعدو
  اليت متثل رشاوى من الوعاء الضرييب.لنفقات ما مينع بشكل صريح من اقتطاع اال يوجد و
    

  )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     
قانون مكافحة غســـل  ملكافحة غســـل األموال بشـــكل أســـاســـي من ُعماينيتكون النظام القانوين ال

، وكذلك اللوائح والقرارات والتعليمات الصــــــادرة عن ٣٠/٢٠١٦األموال ومتويل اإلرهاب رقم 
ات املالية مبا يف ذلك  وغريه من الســــــلطات الرقابية واملركز الوطين للمعلومُعماينالبنك املركزي ال

تلك املنطبقة على البنوك وشركات الصرافة وشركات حتويل األموال وشركات التأمني واألعمال 
 واملهن غري املالية.

وزارة العدل املختصــــة ملكافحة غســــل األموال واليت تشــــمل:  الســــلطات الرقابيةحدد القانون وُي
 ُعماينالبنك املركزي الو التنمية االجتماعيةوزارة و وزارة اإلســـــكانو وزارة التجارة والصـــــناعةو
جهة أخرى حتدد بقرار من اللجنة الوطنية  ةاهليئة العامة لســــــوق املال، حبســــــب األحوال، وأّيو

  ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
ــــــل األموال ومتويل اإلرهاب املركز الوطين للمعلومات املالية أوكل وقد تلقي ب قانون مكافحة غس

وطلب وحتليل البالغات عن العمليات املشــــــبوهة واحالة نتائج التحليل اىل االدعاء العام أو اجلهة 
املختصـــة، وكذلك صـــالحية توقيع مذكرات التفاهم وتبادل املعلومات يف هذا الشـــأن مع خمتلف 

عة أو خارجها. وتقّدم املركز بطلب االنضـــــمام إىل جممو ُعماناجلهات والوحدات ســـــواء داخل 
 ونت وال يزال الطلب قيد اإلجراء.مجإ
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ــــل األموال وتتبادل  ــــؤولة عن مكافحة غس ــــلطات الرقابية واملعنية بإنفاذ القانون املس وتتعاون الس
  املعلومات على الصعيدين املحلي والدويل.

جيب أن يكون لدى مجيع املؤســـــســـــات املالية واألعمال واملهن غري املالية املحددة أنظمة داخلية و
ة مبكافحة غســل األموال تتضــمن: حتديد هوية الزبائن واملالكني املنتفعني، واملراقبة املســتمرة خاصــ

للمعامالت، وتطبيق العناية الواجبة املعززة على الزبائن واحلســـــــابات واملعامالت ذوي املخاطر 
 ).٥٢العالية، وحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة (انظر املادة 

من قانون مكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب املؤســـســـات املالية اليت متارس  ٤٦دة املاوتلزم 
التحويل اإللكتروين احلصــــول على املعلومات املتعلقة بآمر التحويل ومتلقي التحويل، والتحقق من 
وجود هذه املعلومات ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة. كما حتّظر على املؤسسة املالية 

 آلمرة تنفيذ التحويل إذا تعذر عليها احلصول على هذه املعلومات.ا

نظام اإلقرار عن النقد واألدوات القابلة للتداول حلاملها، عند الدخول إىل البالد أو  ُعمانتعتمد و
من قانون مكافحة  ٥٣ أو أكثر (املادة ُعماين) ستة آالف ريال ٦٠٠٠مغادرهتا، إذا بلغت القيمة (

). كما ١/٢٠١٧وقرار اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم غسل األموال 
 ينص القانون على عقوبات يف حاالت عدم اإلقرار واإلقرار الكاذب تشمل الغرامة والسجن.

الوطنية ملكافحة غســـــــل األموال ومتويل من ويعمل حاليًا فريق وطين مت تشــــــكيله بقرار اللجنة 
 التقييم الوطين ملخاطر غسل األموال.على  اإلرهاب

تقارير املتابعة املقّدمة إىل جمموعة العمل املايل ملنطقة الشـــــرق األوســـــط ومشال إفريقيا بأن وُتظهر 
قد عاجلت بطريقة مرضــــــية أوجه القصــــــور املحددة يف تقرير التقييم املعد من قبل جمموعة  ُعمان

، مبا فيها تلك ٢٠١١لشــرق األوســط ومشال إفريقيا لعام العمل املايل وجمموعة العمل املايل ملنطقة ا
 املتعلقة باإلجراءات الوقائية والرقابة.

يف تنمية وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل املتعلق مبكافحة غسل األموال السيما من  ُعمان ساهمتو
 قيا.خالل مشاركتها الفاعلة يف جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفري

    
    الناجحة واملمارسات اجليِّدةالتجارب   -٢-٢  

بذل اجلهود لتطوير نظام إلدارة احلاالت، وتطبيق النظم اإللكترونية واإلجراءات القضـائية   •  
  .)١١لتحقيق التصرف السريع يف القضايا، وزيادة الشفافية يف عمل املحاكم (املادة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  مبا يلي: ُعمانُيوَصى بأن تقوم 
مواصــــلة اجلهود العتماد وتنفيذ مشــــروع االســــتراتيجية الوطنية لتعزيز الرتاهة ومكافحة   •  

فضــًال عن متابعة نتائج  ،وضــمان التنســيق الكايف يف التنفيذ والرصــد واإلشــراف ،الفســاد
وتأثرياهتا ة كما ينبغي اختاذ خطوات لضـــــمان الشـــــفافية يف تنفيذ االســـــتراتيجي. الرصـــــد
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 ١الفقرة أصــحاب املصــلحة املعنيني (األطراف وكذلك زيادة الوعي بني مجيع  ،الرئيســية
  ؛)٥املادة من 

رشــادات اإلمواصــلة اجلهود لتعزيز تقييمات خماطر الفســاد، مبا يف ذلك عن طريق حتديث   •  
وضــع معايري ومؤشــرات جديدة وإجراء مزيد من التوعية  لمن أجخاطر الفســاد املتعلقة مب

 )؛٥من املادة  ٢باملعايري املعمول هبا فيما بني املؤسسات العامة (الفقرة 

 ٤التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية يف جمال منع الفساد ومكافحته (الفقرة  استمرار  •  
 )؛٥من املادة 

اســـــتخدامهم ية يف توظيف املوظفني العموميني واالســـــتمرار يف ضـــــمان الشـــــفافية الكاف  •  
فيما يتعلق التوظيف، وكذلك  شروطوترقيتهم، مبا يف ذلك عن طريق نشر فرص العمل و

املناصـــب ؛ عالوة على ذلك، مواصـــلة اجلهود لتحديد اليت تشـــغل عرب التعينيملناصـــب با
وتدريبهم وتناوهبم اليت تعترب عرضـــــة للفســـــاد، وحتديد إجراءات اختيار األفراد العمومية 

 )؛٧من املادة  ١(الفقرة  املناصبتلك على 

املرشـــحني لالنتخابات، النســـبة لألشـــخاص النظر يف اختاذ تدابري ملنع تضـــارب املصـــاحل ب  •  
، وحظر التأثري على احلمالت الترشــيحات وتعزيز الشــفافية يف الكشــف عن مصــادر متويل
 )؛٧من املادة  ٣لفقرة االنتخابية، مبا يف ذلك من خالل التمويل (ا

ــيع أحكام تضــارب املصــاحل للموظفني العموميني يف ضــوء أفضــل   •   النظر يف مراجعة وتوس
اليت ميكن أن تؤدي إىل تضارب مصاحل حمتمل واملنافع املمارسات الدولية، لتغطية األنشطة 

كما ينبغي على ُعمان النظر يف توســــــيع اإلطار نزاهة الوظيفة العمومية. أو قد تضــــــعف 
ليشــــــمــل مجيع أنواع املوظفني العموميني خبالف موظفي اخلــدمــة املــدنيــة، مثــل الوزراء 

)، والنظر يف إنشـــــاء التزام بتقدمي التقارير ٧من املادة  ٤والســـــياســـــيني وغريهم (الفقرة 
فيما  تضــــاربنتج عنها للموظفني العموميني لإلعالن عن املصــــاحل ذات الصــــلة اليت قد ي

 )؛٨من املادة  ٥العامة (الفقرة  ميتعلق مبهامه

النظر يف وضــع أو تعزيز تدابري احلماية لألشــخاص الذين يقدمون معلومات إىل الســلطات   •  
 )؛٨من املادة  ٤املختصة (الفقرة 

لة اخلطوات   •   يذية، وحتديث إجراءات لمواصــــــ ناقصـــــــات واللوائح التنف قانون امل عديل  ت
 :مبا يتماشى مع أفضل املمارسات الدولية، مبا يف ذلك شترياتامل

o  مراجعة وتعزيز تدابري اســـتبعاد مقدمي العطاءات من املناقصـــات العامة، مبا يف ذلك
 (ب) ١الفقرة ( جنائية أو جتاوزات ســابقة تتعلق بالرتاهةوجود إدانات على أســاس 

 ؛)٩من املادة 
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o  الداخلية أو اخلارجية للمشــــتريات العامة،ضــــمان وجود نظام مناســــب للمراجعة 
قتصـــــر على يمعني، وال حد فوق اليت تكون أو منها  الكربىذات األمهية ســـــيما ال

 ؛)٩من املادة (د)  ١الفقرة ( اجلوانب املالية أو اإلدارية
o  ــامل للمراجعة وال الداخليني، على النحو املنصــوص عليه  طعناعتماد نظام فعال وش

 ؛٩من املادة  (د) ١الفقرة  يف
o اإلفصــــاح عن ، مثل املعنيني عزيز اللوائح املطبقة على موظفي املشــــترياتالنظر يف ت

 ؛)٩من املادة  )ه( ١الفقرة ( الفرز والتدريبوإجراءات املصاحل 
o  يذ ية إىل تنف لة اجلهود الرام ظام المواصــــــ يات  اإللكتروينن   من  ١الفقرة (املشــــــتر

 ).٩املادة 
ومواصلة  (أ)) ١٠املادة (اعتماد إجراءات أو لوائح لتنظيم وصول اجلمهور إىل املعلومات   •  

صلة (املادة  اجلهود لتعزيز تقييمات خماطر الفساد من خالل الدراسات والتقييمات ذات ال
 ؛(ج)) ١٠

 )؛١١من املادة  ١الفقرة (اعتماد وتنفيذ مشروع مدونة السلوك القضائي   •  

التدابري الرامية إىل منع الفســاد وتعزيز معايري املحاســبة واملراجعة يف القطاع  مواصــلة تعزيز  •  
 :اخلاص، مبا يف ذلك عن طريق

o  خبالف للشركات  الداخلي التدقيقاعتماد معايري حوكمة الشركات وتعزيز ضوابط
 ؛)١٢من املادة (و)  –(د)  ٢ات الفقر(سوق املال الشركات املدرجة يف 

o  ج( ٢الفقرة ( املعلومات املتعلقة مبالكي ومديري الكيانات اخلاصـــةتعزيز شـــفافية (
 ،)١٢من املادة 

o  لتشــمل  قيود على األنشــطة املهنية للمســؤولني العامني الســابقنيتوســيع الالنظر يف
 ؛)١٢من املادة ) ـه( ٢الفقرة (فئات ذات صلة من املوظفني العموميني 

o  اليت متثل رشـــــاوى من الوعاء فقات لنما مينع بشـــــكل صـــــريح من اقتطاع ااعتماد
 ؛)١٢املادة ن م ٤الفقرة ( الضرييب

من خالل تعزيز شــــفافية اإلجراءات احلكومية والنظر يف اعتماد املجتمع تعزيز مشــــاركة   •  
 أحكام قانونية حلماية حق املواطنني واملجتمع املدين يف نشــــــر املعلومات حول الفســــــاد

 ؛)١٣ن املادة م ١(الفقرة 

  .)١٤(املادة  غسل األموالملخاطر  تقييم الوطينال إلعدادهود اجلمواصلة   •  
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    الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

 ٥٦و  ٥١  (املواد حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف    
  )٥٩و

، بل يتم ُعمانال يوجد قانون منفصــل بشــأن املســاعدة القانونية املتبادلة أو اســترداد املوجودات يف 
تنظيم هذه املســــألة من خالل األحكام الواردة يف تشــــريعاهتا املحّلية، الســــيما الفصــــل الثامن من 

االتفاقيات والترتيبات قانـــون مكافحـــة غســل األمـــوال ومتويــل اإلرهـــاب، باإلضافة إىل أحكام 
الثنائية واملتعدِّدة األطراف حيِّز التنفيذ. وبناًء على مبدأي املعاملة باملثل واملجاملة الدولية. وأبرمت 

واليت ميكن اســـــتخدامها يف  عدة معاهدات إقليمية وثنائية ترعى املســـــاعدة القانونية املتبادلة ُعمان
 فاقية أساسًا للمساعدة القانونية املتبادلة.، كما وتعترب االتإطار استرداد املوجودات

تتلقى  إمناأية ســــلطة مركزية معنية باملســــاعدة القانونية املتبادلة و ُعمانوبالرغم من أنه ليس لدى 
إىل الســـلطات املعنية،  بإحالتهاوزارة الشـــؤون اخلارجية طلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة وتقوم 

ب املســـاعدة القانونية والقضـــائية من اجلهات األجنبية املختصـــة فيما خيتص االدعاء العام بتلقي طل
ـل  ٦١يتعلق جبرمية غسل األموال واجلرمية األصلية املرتبطة هبا (املادة  ـ ـة غس ـ ـ ـون مكافح ـ ـ من قان

  األمـــوال ومتويــل اإلرهـــاب).
ــــــترداد املوجودات بغض ُعمانوميكن ل ، طاملا أهنا معاهدة وجود عن النظر أن تتعاون يف جمال اس

ـــياق هذا التعاون نفس جمموعة التدابري واالجراءات املتاحة تلقت تعهد باملعاملة باملثل . وتتاح يف س
يف اإلجراءات اجلنائية الداخلية، مبا فيها تلك املتعلقة بتتبع وجتميد وحجز ومصــــــادرة املمتلكات. 

   ينطبق عليها أيُّ اتفاق ذي صلة.أحكام االتفاقية مباشرة يف احلاالت اليت ال ُعمانوتطبق 
وقد رّدت بشـــكل إجيايب على  يتعلق باســـترداد املوجودات حىت اآلنمطلقًا طلبًا  ُعمانومل ترفض 

الســـترداد واحد بإرســـال طلب قامت أهنا  ، كماطلبني ُمرســـلني هلا لضـــبط واســـترداد موجودات
  .تفاقيةعلى أساس اال موجودات

من قانون مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب للمركز الوطين للمعلومات  ٢٨وتتيح املادة 
 مع طلبها عند أو نفســـه تلقاء مناملتعلقة بغســـل األموال واجلرائم األصـــلية  املعلومات تبادلاملالية 

دول أخرى  ية إحالة املعلومات تلقائيًا اىلُعمان. كما ميكن للســــــلطات الاألجنبية النظرية اجلهات
باالســتناد اىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد. وتتبادل الســلطات أيضــًا املعلومات تلقائيًّا من 

 خالل اإلنتربول.

وتتضـــــمن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضـــــائي وقواعد التعاون املشـــــترك بني النيابات العامة 
 ُعماناون لدول اخلليج العربية ومعاهدات أخرى وهيئات التحقيق واالدعاء العام بدول جملس التع

  .من االتفاقية ٥٦، مبا يتوافق مع املادة طرف فيها موادًا حول التعاون اخلاص
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عددًا من اتفاقيات التعاون الدويل الثنائية واملتعددة األطراف يف جماالت مكافحة  ُعمانوقد أبرمت 
يدرس بعض ملركز الوطين للمعلومات املالية أن ا العائدات اإلجرامية. كما واســــترداد تبعاجلرمية وت

 مذكرات التفاهم لتوقيعها مع نظرياته من الوحدات األجنبية.
    

منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     
  )٥٨و ٥٢  (املادتان

ختضع املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية املحددة واجلمعيات واهليئات غري اهلادفة للربح 
مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب ملتطلبات مكافحة غســــــل األموال، وذلك وفقًا لقانون 

عايري اعرف ) وتشـــــمل هذه املتطلبات معايري احليطة الواجبة جتاه العمالء مبا فيها م٥٠-٣٣(املواد 
عميلك، والتحقق من هوية املالكني املنتفعني، واملراقبة املســــتمرة للمعامالت، وحفظ الســــجالت 
وحتديث البيانات بصــفة دورية ومســتمرة واإلبالغ عن املعامالت املشــبوهة. كما مشلت املتطلبات 

لعناية الواجبة تقييم خماطر غســــــل األموال واختاذ إجراءات مناســــــبة إلدارة تلك املخاطر وتطبيق ا
املعززة على الزبائن واحلســــابات واملعامالت ذوي املخاطر العالية مبا فيها حســــابات األشــــخاص 

 السياسيون األجانب واملحليني ممثلو املخاطر وأفراد أسرهم واملقربون منهم.

تعميمه وقد قام املركز الوطين للمعلومات املالية بإصـــدار "دليل اإلبالغ عن املعامالت املشـــبوهة" و
تعميمات وتوجيهات حول إشرافية . كما أصدرت عدة جهات باإلبالغعلى كافة اجلهات امللزمة 

   ووزارة العدل وهيئة سوق املال.ُعماينمكافحة غسل األموال مبا يف ذلك البنك املركزي ال
طلب بوجبه من املصارف واملؤسسات  ٧٤٤٩/٢٠٠٩ التعميم رقم ُعماينوأصدر البنك املركزي ال

الية غري املصــــرفية وشــــركات الصــــرافة اعتماد أنظمة إلدارة املخاطر تتيح حتديد العالقات ذات امل
 املخاطر العالية كالعمالء غري املقيمني وعمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة عالية القيمة.

كما أصـــدرت اهليئة العامة لســـوق رأس املال دليل إجراءات مكافحة غســـل األموال للشـــركات 
سرة ووكالء العاملة  شركات ومسا يف جمال األوراق املالية ودليل إجراءات مكافحة غسل األموال ل

التأمني، وقد تضمن كال الدليلني عددًا من األحكام مبا فيها إجراءات تصنيف العمالء على أساس 
  املخاطر (فئة العمالء أو عالقات العمل أو العمليات ذات املخاطر املرتفعة).

 تعليمات تنفيذية خاصـــــة باملصـــــارف وشـــــركات الصـــــرافة ُعماينركزي الالبنك املكما أصـــــدر 
ــــــتمل على عدد من األحكام مبا فيها اإلجراءات املتعلقة بتقييم  ــــــركات التمويل التأجريي يش وش

  املخاطر واألحوال اليت يتم فيها تطبيق إجراءات العناية الواجبة املعززة واملنخفضة.
املنصــوص عليها يف القانون املصــريف من إنشــاء مصــارف  متنع إجراءات الترخيص للمصــارفكما 

من قانون مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب على املؤســســات املالية  ٣٨ومهية. وحتّظر املادة 
الدخول أو االســتمرار يف عالقة مراســلة مع مصــرف ومهي أو مع مصــرف يقّدم خدمات مراســلة 

  ملصرف ومهي.
 إلقرار الذمة املالية يوجب على املوظفني العموميني املعنيني تقدمي نظامًا فّعاًال ُعمان ُتنشــــــئمل و

شكل دوري وعند بداية وانتهاء خدمتهم بل أوجبت املادة  من قانون  ١٢إقرارًا عن ذمتهم املالية ب
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من قانون اخلدمة املدنية على املوظف تقدمي  ١٠٥محاية املال العام وجتنب تضــارب املصــاحل واملادة 
ته املالية إىل جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة يتضــــــمن بيانًا جبميع األموال املنقولة إقرار بذم

صر، ومصدر هذه امللكية وذلك بناًء على طلب رئيس  والعقارية اململوكة له وألزواجه وأوالده الق
إال  وتكون هذه اإلقرارات ســرية وال جيوز االطالع عليها اجلهاز كلما اســتدعت الضــرورة ذلك.

مبوافقة رئيس اجلهاز. وهذه املقاربة حتد بشكل كبري من فعالية نظام إقرار الذّمة املالية ومن إمكانية 
ــــاد ــــتخدامه يف منع ومكافحة الفس على وجه عند طلبها  إّالحيث أنَّ اإلقرارات ال يتم تقدميها  اس

  .التحديد
ـــاب مايل أّية أحكام تلزم املوظفني العموميني املعنيني ُعمانليس لدى و  الذين هلم مصـــلحة يف حس

يف بلد أجنيب أو ســلطة توقيع أو ســلطة أخرى على ذلك احلســاب بأن يبلغوا الســلطات املعنية عن 
 تلك العالقة وأن حيتفظوا بسجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احلسابات.

    
التعاون الدويل تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل     

  )٥٥و ٥٤و ٥٣جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد   يف
، الســـيما بناًء على ُعمانيةمتنح التشـــريعات ال كماالدول أشـــخاصـــًا اعتباريني تلقائيًا.  ُعمانتعترب 

ملادة  ملادة ) وقانون اإل٦قانون اجلزاء (ا ية (ا عامالت قانون ) و٢٠جراءات اجلزائ يامل ملدن ملادة ا ة (ا
احلق للطرف املتضـــــرر، ســـــواٌء أكان اعتباريًّا أم طبيعيًّا، برفع دعوى مدنية أمام املحاكم  )،١٧٦

 . وال يستثن هذا احلق الدول األجنبية.عن الضررتعويض بلكية املمتلكات أو للمطالبة مباملحلية 

)، ٢٠ي حبقوقه املدنية (املادة جراءات اجلزائية ملن حلقه ضــــــرر من اجلرمية أن يدعيتيح قانون اإلو
ت املادة  احلكم بالعقوبات من قانون اجلزاء على أن  ٦وذلك ينطبق على الدول األجنبية. كما نصــّ

املنصوص عليها فــــي هذا القانون، وذلك يشمل املصادرة، ال حيول دون احلكم مبا يكون للخصوم 
  من الرد والتعويض واملصروفات وأي حقوق أخرى.

ية تنفيذ ُعمانمن قانون مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب للســــلطات ال ٧٢دة تســــمح املاو
ـــتنادا إىل  أحكام املصـــادرة األجنبية املتعلقة جبرائم غســـل األموال واجلرائم األصـــلية املرتبطة هبا اس

 طلــــب تلقـــي حـــال فــــي العام االدعاء على حيث يتعني حكم حملي يصدر عن املحكمة املختصة
املحكمة املختصة وتعطي . فـــيه للبت املختصة املحكمة إىل إحالتهأجنيب  مصادرة حكــــــــــــم لتنفـــيذ

اليت قررها القانون دون لصــــــيغة التنفيذية بعد التأكد من أن احلكم األجنيب يتوافق مع الشــــــروط ا
  يف أساس املوضوع.النظر 

،  دولة طالبة تنفيذًا حلكم مصــادرة أجنيبإعادة موجودات اىل ُعمانقد ســبق لعلى الرغم من أنه و
ال يبدو أهنا تنطبق على أحكام املصــادرة األجنبية املتعلقة جبرائم فســاد غري مرتبطة  ٧٢أن املادة  إّال

) ١٠٠(املادة يســــمح قانون مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب . كما جبرائم غســــل أموال
، وذلك من خالل ُعمانية مبصادرة املمتلكات ذات املنشأ األجنيب املوجودة داخل ُعمانللمحاكم ال

  قرار قضائي حملي بشأن جرمية غسل أموال.
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ملادة  قانون اإل ١٥وجتيز ا ملادة من  ية وا قانون مكافحة غســـــــل األموال  ١٠١جراءات اجلزائ من 
الت مبا فيها وفاة املتهم أو إذا كان يف عدد من احلا إدانةومتويل اإلرهاب املصــادرة غري املبنية على 

تنفيذ طلب من قانون مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب  ٦٩جمهوًال. كما تســــــمح املادة 
 املساعدة القانونية إذا تضمن أمرا مبصادرة مدنية ألموال شخص متوىف، أو غائب، جمهول اهلوية.

ز املمتلكات، بناء على أمر جتميد أو على إمكانية جتميد أو حجية ُعمانالال تنص التشــــــريعات و
  حجز أجنيب.

سلطات الو ّصت ُعمانميكن لل صة جتميد أو حجز املمتلكات، بناء على طلب أجنيب حيث ن ية املخت
ـــــــيذ اإلرهابمن قانون مكافحة غسل األموال ومتويل  ٦٦املادة   التجميد تدابري صراحًة على تنفـ

ــــــياق  القانونية اع املســــــاعدةالتحفظية كنوع من أنو اإلجراءات من وغريها املتبادلة. وتتاح يف س
جراءات املتاحة يف اإلجراءات اجلنائية الداخلية. املساعدة القانونية املتبادلة نفس جمموعة التدابري واإل

) وقانون مكافحة غســــــل األموال ومتويل ١٠٣-٧٦كما ينصُّ قانون اإلجراءات اجلزائية (املواد 
ــــــعة  اإلرهاب من تدابري التحقيق املتاحة للتعرُّف على عائدات اجلرمية وأدواهتا على جمموعة واس

  .يف سياق املساعدة القانونية املتبادلةوهذه التدابري أيضًا متاحة ، وتتبعها وجتميدها لغرض مصادرهتا
جراءات والنصـــوص التشـــريعية املتعلقة بإدارة األشـــياء املضـــبوطة واليت ميكن بعض اإل ُعمانلدى و

جراءات من قانون اإل ١٠١إطار التعاون الدويل السترداد املوجودات حيث نصت املادة  اختاذها يف
اجلزائية على جواز وضـــع األشـــياء املضـــبوطة حتت احلراســـة واختاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة 

من نفس القانون على جواز بيع الشـــيء املضـــبوط مما يتلف مبرور  ١٠٣عليها، كما نصـــت املادة 
 ستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته. الزمن أو ي

قانون مكافحة من  ٨٥، بقرار من املدعي العام بناًء على املادة ٢٠١٦عام  ُعمانوقد أنشــــــأت 
إدارة ختصصية ختتص باإلشراف على األموال املجمدة واملحجوزة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

يانات املتعلقة هبا واإل جراءات املتخذة بشـــــــأهنا. غري أن واملصـــــــادرة وتعقب األموال وحفظ الب
اختصـــاص هذه اإلدارة حمدود على اإلجراءات املتخذة اســـتنادًا اىل قانون مكافحة غســـل األموال 

  ومتويل اإلرهاب.
 وميكن استخدام هذه اآلليات يف إطار التعاون الدويل السترداد املوجودات.

   
  )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     

العامة. اخلزانة إىل  اتؤول ملكيتهاملمتلكات املصـــادرة ية هو أن ُعمانالعام وفقًا للتشـــريعات الاملبدأ 
ت صــراحًة على وجوب رد األشــياء املضــبوطة  ٩٩غري أن املادة  من قانون اإلجراءات اجلزائية نصــّ

  اليت وقعت عليها اجلرمية أو املتحصلة منها إىل من فقد حيازهتا باجلرمية.
ــــــيما املادة (حفظت التشــــــو ) من قانون ١٠٠) من قانون اجلزاء واملادة (٦ريعات الُعمانية، الس

يل  حة غســـــــل األموال ومتو كاف هابم ملادة ( اإلر ية٩٩وا قانون اإلجراءات اجلزائ حقوق  ) من 
ضبط ومصادرة العائدات اجلرمية. وهذه املواد تنطبق أيضًا عندما  األطراف الثالثة حسنة النية عند 

 ت املختصة بإرجاع املمتلكات املصادرة.تقوم السلطا
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ية بتعويض ُعمانأيَّة شــــروط على إعادة املمتلكات. كما تســــمح التشــــريعات ال ُعمانوال تفرض 
  .)اجلزاء) من قانون ٦املادة (( ضحايا اجلرمية

يف عملية  ُعمانية مينع من حتصــــــيل النفقات اليت تكبدهتا ُعمانال يوجد نص يف التشــــــريعات الو
ـــألة يف عدد من اتفاقيات  التحقيق أو املالحقة أو اإلجراءات القضـــائية كما انه مت التطرق هلذه املس

حول املســــــاعدة القانونية املتبادلة، واليت تنّص عمومًا على أن تكاليف املســــــاعدة القانونية  ُعمان
اآلن أيُّ حاالت قامت فيها املتبادلة حتدد من خالل التشــاور بني الدول األطراف. ومل حتدث حىت 

  باقتطاع النفقات املتعلقة باسترداد املوجودات. ُعمان
ــــــــادة   األموال اقتســـام من قانون مكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب للســـلطنة ٧٣وتتيح املـ

  طالبة. دولة مع مربم وفقًا التفاق أراضيها على املصادرة
املوجودات ومل تكن هناك أيُّ قضــايا تنطوي على يف بالتصــرف أيَّ اتفاقات تتعلق  ُعمانومل تربم 

 موجودات حىت تارخيه.تصرف يف 

وتنطبق أحكام االتفاقية مباشـــرة يف احلاالت اليت ال ينطبق فيها أيُّ اتفاق ذي صـــلة. ويكون تنفيذ 
 وفقًا للمادة نفسها. ٥٧الطلب الوارد من دولة طرف طبقًا للمادة 

    
    التنفيذ التحدِّيات اليت تواجه  -٢-٣  

  مبا يلي: ُعمانُيوَصى بأن تقوم 
بشـــكل تفصـــيلي مســـائل التعاون الدويل، مبا فيها املســـاعدة متكامل ينّظم  اعتماد تشـــريع  •  

املتعلقة باجلرائم املنصـــوص عليها يف  املوجودات بشـــأن طلبات اســـتردادالقانونية املتبادلة 
 املساعدة لتنسيق مركزية سلطة وإنشاءاالتفاقية، مبا يتوافق مع متطلبات الفصل اخلامس؛ 

  )؛٥٧و ٥٥و ٥١ذات الصلة باسترداد املوجودات وجبرائم الفساد (املواد  املتبادلة القانونية
نص الإنشـــــاء نظم فعَّالة إلقرار الذمة املالية بشـــــأن املوظفني العموميني املعنيني، والنظر يف   •  

تقاســــــم ب قد يلزم من تدابري للســــــماحما واختاذ  على عقوبات مالئمة على عدم االمتثال
  ؛)٥٢(املادة  املعلومات ذات الصلة مع السلطات األجنبية املختصة

النظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري إللزام املوظفني العموميني املعنيني الذين هلم مصــــــلحة   •  
يف حســـاب مايل يف بلد أجنيب أو ســـلطة توقيع أو ســـلطة أخرى على ذلك احلســـاب بأن 

بلغوا الســــلطات املعنية عن تلك العالقة وأن حيتفظوا بســــجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك ي
  ؛)٥٢(املادة  احلسابات

  اختاذ ما قد يلزم من تدابري للســـماح لســـلطاهتا املختصـــة بإنفاذ أمر مصـــادرة صـــادر عن
ـــاد  وذلك غري مرتبطة جبرائم غســـل أموال حمكمة يف دولة طرف أخرى متعلق جبرائم فس

  (أ) من ١(الفقرة مباشـــــر ودون احلاجة حلكم حملي حول أســـــاس املوضـــــوع  بشـــــكل
 )؛٥٤املادة 
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  ؛٥٤املادة (ج) من ١الفقرة ( غري إدانةمن يف توسيع نطاق املصادرة النظر( 
  اختاذ ما قد يلزم من تدابري للســماح لســلطاهتا املختصــة بتجميد أو حجز املمتلكات، بناء

ر أساسًا معقوًال لالعتقاد بأن هناك أسبابًا كافية الختاذ على أمر جتميد أو حجز أجنيب يوف
ـــــتخضـــــع يف هناية املطاف ألمر مصـــــادرة  تدابري من هذا القبيل وبأن تلك املمتلكات س

 ؛)٥٤املادة (أ) من ٢الفقرة (
  توســـيع اختصـــاص إدارة األموال املجمدة واملحجوزة واملصـــادرة لتشـــمل كافة األموال

سيساهم يف  حتسني تنظيم إدارة املمتلكات املجمدة املرتبطة بقضايا فساد حيث أن ذلك 
  (ج) من ٢أو املحجوزة أو املصـــــــادرة، مبــا يف ذلــك يف إطــار التعــاون الــدويل (الفقرة 

 )؛٥٤املادة 
  ـــاعدة القانونية املتبادلةفقات تنظيم نالنظر يف ـــترداد املوجودات إما او تنفيذ طلبات املس س

يل  قانون أو يف دل لة حوليف ال باد ية املت قانون عدة ال بات املســـــــا ــــــترداد  حولأو  طل اس
 )؛٥٧) من املادة ٤(الفقرة ( املوجودات

  ــــــمزيد من االتفاقيات يف جمال التعاون الدويل  إلبراممواصــــــلة جهودها ترداد املتعلق باس
 ونظرياته من الوحدات األجنبية ملركز الوطين للمعلومات املاليةاالســــــيما بني املوجودات 

  .)٥٩(املادة 
    

    املساعدة التقنية  -٣-٣
املالية، مثل أنظمة اإليداع اإللكتروين، وآليات قرارات املتعلقة باإلاجليدة املمارســـــــات   •  

  )؛٥٢(املادة  املشمولني، ونطاق املسؤولني قراراستالم والتحقق من اإل
 تنفيذ طلبات املسـاعدة القانونية املتبادلةتنظيم نفقات و صـياغة دليل السـترداد املوجودات 

  .)٥٧(املادة سترداد املوجودات او
 
  


