قانون مقاطعة �إ�سرائيل
قانون رقم  9ل�سنة 1972م
تاريخ النفاذ 72/6/29
نحن قابو�س بن �سعيد �سلطان عمان ن�صدر القانون التايل ن�صه :
املــادة الأولـــــى
يحظر على كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أن يعقد بالذات �أو بالوا�سطة اتفاقا مع هيئات
�أو �أ�شخــا�ص مقيمي ــن فـي �إ�سرائي ــل �أو منتمي ــن �إليها بجن�سيتهم �أو يعملون حل�سابها �أو
مل�صلحتهـ ــا �أينما �أقامـ ــوا وذلك متى ك ــان حمــل االتفــاق �صفقات جتارية �أو عمليات مالية
�أو �أي تعامل �آخر �أيا كانت طبيعته وتعترب ال�شركات واملن�ش�آت الوطنية والأجنبية التي لها
م�صالح �أو فروع �أو توكيالت عامة فـي �إ�سرائيل فـي حكم الهيئات والأ�شخا�ص املحظور
التعامل معهم ح�سبما تقرره وزارة االقت�صاد وفقا لتو�صيات م�ؤمتر �ضباط االت�صال .
املــادة الثانيــــة
يحظر دخول �أو تبادل �أو الإجتار فـي الب�ضائع وال�سلع واملنتجات ب�أنواعها كافة وكذلك
القراطي�س املالية وغريها من القيم املنقولة الإ�سرائيلية فـي ال�سلطنة وتعترب �إ�سرائيلية
الب�ضائع وال�سلع امل�صنوعة فـي �إ�سرائيل �أو التي دخل فـي �صناعتها جزء �أيا كانت ن�سبته من
منتجات �إ�سرائيل على اختالف �أنواعها � ،سواء وردت من �إ�سرائيل مبا�شرة �أو بطريق غري
مبا�شر .
وتعترب فـي حكم الب�ضائع الإ�سرائيلية ال�سلع واملنتجات املعاد �شحنها من �إ�سرائيل �أو
م�صنوعة خارج �إ�سرائيل بق�صد ت�صديرها حل�سابها �أو حل�ساب �أحد الأ�شخا�ص �أو الهيئات
املن�صو�ص عنها فـي املــادة الأوىل .
املــادة الثالثــــة
يجب على امل�ستورد فـي احلاالت التي تعينها وزارة االقت�صاد تقدمي �شهادة من�ش�أ مو�ضح
فيها البيانات التالية :
�أ  -بيان البلد الذي �صنعت فيه ال�سلع .
ب � -أنه مل يدخل فـي �صناعة ال�سلع �أية مادة من منتجات �إ�سرائيل �أيا كانت ن�سبتها .
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املــادة الرابعــة
على وزارة االقت�صاد �أن تتخذ ما يلزم من التدابري ملنع ت�صدير ال�سلع التي يعينها م�ؤمتر
�ضباط االت�صال �إىل البالد الأجنبية التي يثبت �أنها تعيد ت�صديرها �إىل ا�سرائيل .
املــادة اخلام�سة
ت�سري الأحكام الوارد فـي املواد ( 2و  3و  )4على ال�سلع التي تدخل مناطق حرة فـي ال�سلطنة
�أو ت�صدر منها .
كذلك ت�سري هذه الأحكام على ال�سلع التي تنزل �إىل �أرا�ضي ال�سلطنة �أو متر عرب �أرا�ضيها
وتكون بر�سم �إ�سرائيل �أو �أحد الأ�شخا�ص �أو الهيئات املقيمني بها على �أال يخل هذا احلكم
ب�أحكام االتفاقات الدولية التي تكون �أحد تلك الدول طرفا فيها .
املــادة ال�ساد�سة
يحظر عر�ض الب�ضائع وال�سلع واملنتجات املنوه عنها فـي املــادة الثانية �أو بيعها �أو �شرا�ؤها
�أو حيازتها ويعترب فـي حكم البيع وال�شراء فـي تطبيق �أحكام هذه املــادة كل �صفقة تتم على
�سبيل التربع �أو البدل .
املــادة ال�سابعة
يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد الأوىل والثانية والثالثة بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة ملدة
ال تقل عن ثالث وال تتجاوز ع�شرة �سنوات  .ويجوز مع احلكم بالأ�شغال ال�شاقة احلكم
بغرامة ال تتجاوز خم�سة �آالف ريال �سعيدي ف�إذا كان اجلاين فـي �إحدى اجلرائم ال�سابقه
�شخ�صا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب اجلرمية من املنتمني لل�شخ�ص االعتباري .
وفـي جميع الأحوال يحكم مب�صادرة الأ�شياء امل�ضبوطة جلانب احلكومة كما يحكم
مب�صادرة و�سائل النقل التي ا�ستعملت فـي ارتكاب اجلرمية متى علم �أ�صحابها بذلك .
املــادة الثامنــة
يعفى من العقوبات املن�صو�ص عنها فـي املــادة ال�سابقة  -عدا امل�صادرة  -من بادر من اجلناة
عند تعددهم ب�إخبار احلكومة عن امل�شرتكني فـي �إحدى اجلرائم املذكورة �آنفا و�أدى هذا
الإخبار فعال �إىل اكت�شاف اجلرمية .
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املــادة التا�سعـة
تن�شر ملخ�صات جميع الأحكام التي ت�صدر بالإدانة فـي اجلرائم التي ترتكب باملخالفة
لأحكام هذا القانون على نفقة املحكوم عليه بحروف كبرية على واجهة حمل جتارته �أو
امل�صنع �أو املخزن �أو غريه من الأماكن التي يعمل بها مدة ثالثة �أ�شهر .
ويعاقب على نزع هذه امللخ�صات �أو �إخفائها ب�أية طريقة �أو �إتالفها باحلب�س مدة ال تزيد
على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تتجاوز ع�شرين رياال �سعيديا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة العا�شـرة
ت�صرف بالطريقة الإدارية مكاف�آت لكل �شخ�ص �سواء كان من موظفـي احلكومة �أو من
غريهم يكون قد �ضبط الأ�شياء مو�ضوع اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي القانون �أو �سهل
�ضبطها وتكون املكاف�آت بن�سبة  %20من قيمة الأ�شياء املحكوم مب�صادرتها وعند تعدد
م�ستحقي املكاف�أت توزع بينهم كل بن�سبة جمهوده .
املــادة احلادية ع�شرة
يقوم ب�إثبات اجلرائم التي تقع خمالفة لأحكام هذا القانون �أو القرارات املنفذة له املوظفون
املنوط بهم هذا العمل فـي الدولة مبا لديهم من �سلطه و�صالحيات قانونية .
املــادة الثانية ع�شرة
ين�ش�أ مكتب بوزارة االقت�صاد يعرف با�سم مكتب مقاطعة �إ�سرائيل وتكون لهذا املكتب كل
ال�صالحيات التي متكنه من تنفيذ �أحكام هذا القانون وحتقيق �أغرا�ضه .
املــادة الثالثة ع�شرة
ين�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ ن�شره .
قابو�س بن �سعيد
�سلطـــان عمـــــان
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