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 2018( لسنة 1تعليمات رقم )

 تعليمات لتنفيذ االلتزامات الواردة في

رات والقرا( 2015) 2253ورقم ( 2011) 1989ورقم  (1999) 1267مجلس األمن رقم  اتقرار

  ذات العالقةاألخرى 

 صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 ( من قانون37ة )حكام الفقرة )ج( من الماداستناداً أل

 وتعديالته 2007( لسنة 46مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )

 

 

 -(:1المادة )

 (1999) 1267 مجلس األمن رقم ات قرارفي الواردة  االلتزاماتتنفيذ لتسمى هذه التعليمات "تعليمات 

" ويعمل بها 2018 لسنة  ذات العالقةاألخرى والقرارات ( 2015) 2253ورقم ( 2011) 1989ورقم 

وتنشر في الجريدة  1من تاريخ إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 الرسمية.

 

 -(:2المادة )

من  (2ة )ت الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادايكون للكلمات والعبار -أ

، ما لمفعولا وتعديالته النافذ 2007( لسنة 46قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )

 ذلك. غير لم تدل القرينة على 

 -:لكلى غير ذأدناه ما لم تدل القرينة علها التالية المعاني المخصصة لكلمات والعبارات يكون ل -ب

القرارات 

 الدولية

 (2011) 1989 ورقم( 1999) 1267رقم  مجلس األمن تاقرار :

بتنظيم داعش  األخرى ذات العالقةت والقرارا (2015) 2253ورقم 

أو  وكياناتأأفراد من هما أي منبتنظيم القاعدة وسائر من يرتبط  وأ

 .أو مؤسسات جماعات

 ( من هذه التعليمات.3اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة ) : للجنة الفنية ا

( 1999) 1267رقم  ات بالقرار عمالً  نشأةجنة مجلس األمن المل :  الجزاءاتلجنة 

والقرارات األخرى ذات ( 2015) 2253ورقم ( 2011) 1989ورقم 

هما أي منب تنظيم القاعدة وما يرتبط وأتنظيم داعش  بشأنالعالقة بها 

                                                           
4/7/2018 اجتماعها المنعقد بتاريخ فيلتعليمات االلجنة الوطنية  قرتأ  
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 .أو مؤسسات أو جماعات وكياناتأمن أفراد 

 اإلدراج

 

 إلى قائمة الجزاءات أو مؤسسة أو كيان أو جماعة فردإضافة اسم  :

( ورقم  1999) 1267رقم مجلس األمن  ات ارقرب الصادرة بموجب 

ذات األخرى والقرارات ( 2015) 2253ورقم ( 2011) 1989

  بها العالقة

لموجز ا

 اإليضاحي

 أو أو جماعة أو كيان فرددراج إلألسباب بيان االجزء المعلن من  :

جنة من قبل ل دراجاإلالمرفق مع قرار جزاءات العلى قائمة ما مؤسسة 

 .الجزاءات

ائمة ق

    الجزاءات

 ذات قائمة جزاءات األمم المتحدة المنشأة بموجب قرارات مجلس األمن :

و الخاصة بـ أ والمؤسسات العالقة باألفراد والكيانات والجماعات

نهما وسائر من يرتبط بأي مأو تنظيم القاعدة  المرتبطة بتنظيم داعش

م الخاصة بهوالبيانات أو جماعات أو مؤسسات  من أفراد أو  كيانات

 .وأسباب االدراج

ضمن قائمة الجزاءات ويخضع  يهتتسمتتم الشخص الطبيعي الذي  :  درجالم فرد ال

للجزاءات المفروضة من قبل األمم المتحدة بموجب القرارات ذات 

 العالقة. 

ضمن  يه تتسمتتم ي الشخص االعتباري الذأو  أو المؤسسة الجماعة :  درجالمالكيان 

ة ويخضع للجزاءات المفروضة من قبل األمم المتحدءات قائمة الجزا

و الجماعة أو المؤسسة أبما في ذلك  بموجب القرارات ذات العالقة

ر الشخص اإلعتباري الذي يمتلكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غي

ن مهما أي منبوسائر من يرتبط  تنظيم القاعدة وأتنظيم داعش مباشر 

 .و مؤسساتأ أو جماعات وكياناتأفراد 

 عرف لباتطلنظر في لمن قبل األمين العام لألمم المتحدة  ةالمعينالجهة   : أمين المظالم 

 .قائمة الجزاءاتدرجة في والكيانات المفراد األأسماء 

الموارد 

 االقتصادية 

ملموسة  كان نوعها سواء كانت، مادية أو غير مادية، األصول أياً  :

ر منقولة، فعلية أو محتملة، بما في ذلك منقولة أو غي أوغير ملموسة،

األصول التي ال تعد من قبيل المال لكن يمكن استخدامها للحصول على 

ومنها على سبيل المثال ال الحصر ، أي أموال أو سلع أو خدمات

األراضي والمباني وغيرها من العقارات والمعدات واآلليات وأجهزة 
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والمعادن الثمينة  واألثاث الحاسوب واألنظمة االلكترونية واآلليات

واألسلحة  واألحجار الكريمة والبضائع بما في ذلك النفط والمعادن

االختراع وحقوق الملكية واألسماء والعالمات  والعتاد وبراءات

 .النشر على االنترنت أو ما يتصل بها من خدمات خدمات التجارية و

 من قبل المؤسسات تصاديةوالموارد االق الفوري لألموالتجميد ال : دون تأخير

تي وال غير المالية المحددة أو أي جهة أخرى والمهن األعمالالمالية و

ن لدى إدراج أي منها م أو مؤسسة تعود ألي فرد أو كيان أو جماعة

 دراجاإلفي غضون ساعات من صدور قرار  قبل لجنة الجزاءات وذلك

د أو الموارمنع التصرف في األموال لغايات  جزاءاتالمن قبل لجنة 

 االقتصادية بما في ذلك تهريبها.

 فرض حظر مؤقت فوري على جميع األموال والموارد االقتصادية : التجميد

و يها أرف فتحويلها أو نقلها أو تبديلها أو التصأو لغايات منع استخدامها

 للجنةقرار ال وفقاً تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة 

د والتي تخص أو تعو جزاءاتاللجنة  ناء على قرارالصادر بالفنية 

ن أو تقع في حوزة أو مسيطر عليها م بشكل كامل أو مشترك ملكيتها

و أبما في ذلك األموال المستمدة من أموال  درجأو كيان م فردقبل 

موارد اقتصادية مملوكة أو خاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

أي  هم أو بتوجيه منأي من بة عنهم أو ألشخاص يعملون بالنياي منأل

 هم وبدون إشعار مسبق لهم.من

الرقم المرجعي 

 الدائم

 ائمةقأو الكيان المدرج  في  فردالرقم الذي يتضمن محددات لهوية  ال :

 الجزاءات. 

 ألسباب ا

 المعقولة

األسس أو 

 المنطقية 

د معتامجموعة الوقائع أو الظروف التي من شأنها أن تجعل الشخص ال :

وعاً يملك درجة معتادة من الحكم والحكمة( بأن يقرر بأن موض )الذي 

 .ما يخرج عن درجة اإلشتباه أو اإلحتمالية
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  -(:3دة )الما

 1989ورقم ( 1999) 1267مجلس األمن رقم  ات تشكل لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتطبيق قرار -أ

أو ونية مدراء الدوائر القانمن " ةاألخرى ذات العالقوالقرارات  (2015) 2253ورقم  (2011)

ن ظفين ملهذه الجهات تسمية موالجهات المبينة أدناه، على أنه يجوز  في كل من من في حكمهم

 -:لجنةغير الدائرة القانونية تتوافر لديهم الدراية الفنية باألعمال التي تضطلع بها ال

 وزارة الخارجية/ رئيس اللجنة. -1

 للرئيس. اً نائب /الوحدة -2

 ة الداخلية.وزار -3

 .العدلوزارة  -4

 دائرة المخابرات العامة. -5

 مديرية األمن العام. -6

 البنك المركزي األردني. -7

 هيئة األوراق المالية. -8

 دائرة األراضي والمساحة. -9

 دائرة الجمارك العامة. -10

 دائرة مراقبة الشركات. -11

حال  يل فبديتسمية شخص بمن هذه المادة من الجهات المشار إليها في الفقرة )أ( كل جهة تقوم  -ب

 .العضو الذي قامت بتسميته في اللجنةغياب 

وبديالَ في حال للجنة الفنية سر  أمين اللجنة الفنية من بين موظفي وزارة الخارجيةيعين رئيس  -ج

خرى أسر تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ سجالتها وأي أمور الغيابه، ويتولى أمين 

 .الفنية تكلفه بها اللجنة

ى الموجودة لد والوثائق والبياناتتوفير كافة المعلومات  أعضاء اللجنة الفنية جميع علىيتعين     -د

ذا إيد فيما لتحد بما في ذلك تلك الالزمة الجهات التي يمثلونها لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات

     زاءات.ة الجائمالمعايير الالزمة لإلدراج في قون ما يستوف أو مؤسسة أو جماعة كان فرد أو كيان
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 -(:4المادة )

على أن تتم  على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك، كل ثالثة أشهرتجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة  -أ

 و نائبه في حال غيابه.أالدعوة لالجتماع وتحديد جدول األعمال بقرار من رئيسها 

س ون الرئيلبية أعضائها، على أن يكاللجنة الفنية بحضور أغ الجتماعاتيكون النصاب القانوني   -ب

 أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين.

 ر القرار بطريق التمرير، على أن يتم إصداعند الضرورة إصدار قراراتها الفنية يجوز للجنة    -ج

 قده.في أول اجتماع تععلى القرار اللجنة الفنية  إطالعباإلجماع وعلى أن يتم 

 معروضة للجنة تشكيل لجنة فرعية مؤقتة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة أي من األمور ال    -د

 عليها، على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها.

 قتة مشكلة أي لجنة فرعية مؤللجنة الفنية االستعانة بأي شخص أو جهة لمساعدتها أو مساعدة    هـ 

لتصويت حق ا امألي منهه المادة في القيام بأعمالها دون أن يكون ألحكام الفقرة )د( من هذوفقاً 

 عند اتخاذ قراراتها.

 

 -(:5المادة )

ق مله بطريبحكم عأو يعلم كل من يطلع و أيحظر على أي من أعضاء اللجنة الفنية أو أمين السر فيها 

ي من أإفشاء  ه التعليماتتم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذ معلوماتأي مباشر أو غير مباشر على 

ذه هالمعلومات التي اطلع عليها أو علم بها بطريق مباشر أو غير مباشر أو اإلفصاح عن هذه 

 ر هذهبما في ذلك اإلفصاح عن مصد المعلومات بأي صورة كانت إال ألغراض تنفيذ هذه التعليمات

 أو معها.فنية ال، ويستمر هذا الحظر إلى ما بعد إنتهاء عملهم باللجنة المعلومات

 

 -(:6المادة )

ورقم  (1999) 1267مجلس األمن رقم  يتتولى اللجنة الفنية المهام والصالحيات المتعلقة بتنفيذ قرار

ص وفقاً لإلجراءات المنصوذات العالقة األخرى والقرارات ( 2015) 2253ورقم  (2011) 1989

ل القيام ة في سبيلفني، وللجنة ادولية ذات العالقةوبما يشمل االلتزام بالقرارات ال عليها في هذه التعليمات

معنية رى أخهة جبمهامها وصالحياتها التنسيق مع الجهات األمنية والرقابية واإلشرافية واإلدارية وأي 

 .أحكام هذه التعليماتتنفيذ ل

 

 -(:7المادة )

المقترح إدراجهم ضمن أو الجماعات أو المؤسسات تتولى اللجنة الفنية تحديد األشخاص أوالكيانات  -أ

الجزاءات ووفقاً لمعايير اإلدراج المنصوص عليها في القرارات ذات العالقة وذلك في حال  قائمة
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وبعد استكمال وكافية لذلك  أو أسس منطقية أسباب معقولةلديها معيار لالثبات مبني على توافر 

ودون اشتراط وجود دعوى الحصول على كافة المعلومات الالزمة من الجهات المختصة في المملكة 

 نشطةاألعمال أو تشمل األ، ولغايات هذه التعليمات ائية بحق الشخص أو الكيان المقترح إدراجهجز

والتي تستوجب  أو تنظيم القاعدة داعشبتنظيم مؤسسة  جماعة أو كيان أوأو ارتباط فردتدل على  التي

 يلي: القيام بماإدراج أي منها في قائمة الجزاءات 

ة أو أي خليط تنظطيم القاعطدة أوتنظطيم داعطش أو أنشططة يقطوم بهطا  المشاركة في تمويل أعمال أو -1

 جماعططة مرتبطططة بهمططا أو منشططقة أو متفرعططة عنهمططا، أو تططتم باالشططتراك مططع أي مططن هططؤالء أو

م بهطا ير القياتيس األنشطة أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعماً لهم، أو التخطيط لهذه األعمال أو

 .أو اإلعداد لها أو ارتكابها

ع مططأو بالتعططاون  أو بيططع أو نقططل األسططلحة ومططا يتصططل بهططا مططن عتططاد إلططى أي مططن هططؤالء  توريططد -2

نشطقة أو مأحدهما أو باسم أو بالنيابة عن أو دعمطاً ألحطدهما أو ألي خليطة أو مجموعطة تابعطة أو 

 متفرعة عن أي منهما.

ابة عن أو دعمطاً ألحطدهما أو بالتعاون مع أحدهما أو باسم أو بالني أي من هؤالء التجنيد لحساب   -3

شططتهم أو دعطم أعمطالهم أو أن أو ألي خلية أو مجموعة تابعة أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما

 .آخر شكل بأي

في قائمة  تقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم لتلك األعمال أو األنشطة التي يقوم بها المدرجون  -4

و أبتنظطيم داعطش ت واألفطراد المطرتبطين الجزاءات وغيرهم من الجماعات والمؤسسات والكيانا

 تنظيم القاعدة.

ائمة ان في قالكي تقوم اللجنة الفنية بتوفير كافة المعلومات والوثائق التي تبرر اقتراح الفرد أو -ب

لتحديد اوبحيث يكون من شأن هذه المعلومات والوثائق وفق ما ورد في هذه المادة الجزاءات 

ترح المق أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان لشخصاهوية االمكان ل قدر بشكل قاطع ودقيق

ق ووف لإلدراج داعيةتقديم بيان مفصل باألسباب الوعلى أن تقوم اللجنة الفنية ب اإدراجه

 د إليهاالمستن كافة التفاصيل واألسسبما في ذلك االستمارة الموحدة إلدراج األسماء في القائمة 

راج ير االدمعايل الفرد أو الكيان المقترح تسميتهاستيفاء قة بالمعلومات المتعلالقتراح اإلدراج و

 وعلى أن يتم تزويد لجنة الجزاءات بالمعلومات التالية:أعاله بحسب ما هو وارد 

 الميالد تاريخبالنسبة لألفراد: اسم الفرد وغيره من األسماء المميزة واسم األسرة أو اللقب و  -1

قامة، ول اإلدأسماء الشهرة والوظيفة أو المهنة ودولة أو ومحل الميالد والجنسية ونوع الجنس و

حالي ضع الورقم جواز السفر ورقم البطاقة الشخصية والعنوان الحالي والعناوين السابقة والو

 أمام سلطات إنفاذ القانون من كون الفرد مطلوب أو محتجز أو مدان ومحل اإلقامة.

االسم المختصر واألسماء األخرى المعروفة بها أو بالنسبة للكيانات: االسم  واالسم التجاري و  -2

التي كانت تعرف بها والعنوان والمقر والفروع والشركات التابعة والروابط التنظيمية وهيكل 
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الملكية واإلدارة المسيطرة والشركة األم وطبيعة العمل أو النشاط التجاري ودولة أو دول 

ورقم التسجيل أو التأسيس أو غيره من أرقام النشاط الرئيسي والقائمين على إدارة الكيان 

 التعريف ووضع الكيان من كونه تحت التصفية أو الفسخ وعناوين المواقع اإللكترونية.

قائمة  أو كيانات أو جماعات أو مؤسسات في أشخاصتقوم اللجنة الفنية قبل اقتراحها إدراج   -ج

دولة أو ال أو المؤسسةأو الجماعة الجزاءات باالتصال بالدولة التي يقيم فيها الشخص أو الكيان 

 التي تحمل جنسيتها لغايات الحصول على معلومات متى كان ذلك ممكناً.

نها ماسم أي  شرنفي قائمة الجزاءات يتم  أو الجماعة أو المؤسسة لدى إدراج اسم الفرد أو الكيان   -د   

افية واإلشر الرقابية على الجهات حسب مقتضى الحال هتعميموعلى الموقع االلكتروني للجنة الفنية 

ابتها اضعة لرقغير المالية الخلمهن واواألعمال والتي تقوم بدورها بالتعميم على الجهات المالية 

تخاذ الجهات األمنية واإلدارية وأي جهة معنية أخرى اليتم التعميم على وإشرافها وكذلك 

ل أو أموا/رجة ووالكيانات المد اإلجراءات الالزمة لتجميد األموال أو الموارد االقتصادية لألفراد

توجيه م أو بالتي تعمل بالنيابة عنهم أو لمصلحته أو الجماعات أو المؤسسات والكياناتأاألشخاص 

ا ت يمتلكهمتلكامنهم بما في ذلك األموال والموارد اإلقتصادية األخرى المستمدة  أو المتولدة من م

وراً ف هممرتبطة بأو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤالء األفراد أو الكيانات ال

ل ل أصو، وللجنة الفنية طلب تجميد أمواودون تأخير أو إعالم مسبق للشخص أو الكيان المدرج

م تقوو ووفقاً لذات االجراءات وفروع وزوج أي من األفراد المدرجين إذا ارتأت ما يبرر ذلك

 كنت ممي أقرب وقف الجهات ذات العالقة بإعالم اللجنة الفنية باإلجراء المتخذ بهذا الخصوص

ية ارد االقتصادحجم األموال والموتزويد اللجنة الفنية ببما في ذلك ( أيام عمل 3وبما ال يتجاوز )

 التي تم تجميدها ونوعها وغيرها من التفاصيل ذات العالقة. 

ذه هألحكام  ة وفقاً على اللجنة الفنية، بعد االنتهاء من إجراءات تجميد األموال والموارد االقتصادي ـهـ 

ات بما لجزاءاالتعليمات للفرد أو الكيان المدرج، إعالم أي منهما دون تأخير بإدراجه ضمن قائمة 

 وذلك في ذلك تزويده بالموجز اإليضاحي مباشرة وأي معلومات عن أسباب إضافة اسم أي منهما

ة على ترتبار المعن طريق إتاحة هذه المعلومات على الموقع االلكتروني للجنة الفنية ووصف اآلث

ات ي طلبفإضافة االسم إلى قائمة الجزاءات واإلجراءات التي تتبعها لجنة الجزاءات في النظر 

المادة   ألحكاموفقاً  الرفع من قائمة الجزاءات بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطلبات إلى أمين المظالم

ية القتصادامن هذه التعليمات باإلضافة إلى إمكانية استخدام جزء من األموال أو الموارد ( 15)

فاً أو بعد من هذه التعليمات وذلك في حال كان عنوانه معرو (10) المجمدة وفقاً ألحكام المادة

 إشعاره بذلك بالطرق الرسمية وإعطائه الفرصة لبيان أي مالحظات على اإلدراج.

لفرد أو ااج اسم رر اللجنة الفنية فيما إذا كان سيتم االفصاح عن كون المملكة هي من اقترحت ادرتق  -و

  لكل حالة اقتراح إدراج على حدة.الكيان في قائمة الجزاءات 
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 -(:8المادة )

 ا ميمهوتع رونيعلى موقعها االلكتنشر قائمة الجزاءات وأي تعديالت تجري عليها على اللجنة الفنية  ـأ

ة لمالياعلى الجهات الرقابية واإلشرافية والتي تقوم بدورها بالتعميم على الجهات دون تأخير

منية جهات األغير المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها وكذلك يتم التعميم على الوالمهن األعمال و

قتصادية اال اردواإلدارية وأي جهة معنية أخرى التخاذ اإلجراءات الالزمة لتجميد األموال أو المو

و أمصلحتهم أو ل لألفراد والكيانات المدرجة و/أو أموال األشخاص والكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم

متلكات مة من بتوجيه منهم بما في ذلك األموال والموارد اإلقتصادية األخرى المستمدة  أو المتولد

بهم  مرتبطةاألفراد أو الكيانات اليمتلكها أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤالء 

أصول  أموال أو الكيان المدرج، وللجنة الفنية طلب تجميد لفردلفوراً ودون تأخير أو إعالم مسبق 

تقوم ووفروع وزوج أي من األفراد المدرجين إذا ارتأت ما يبرر ذلك ووفقاً لذات االجراءات 

ن وبما ممك في أقرب وقت ء المتخذ بهذا الخصوصالجهات ذات العالقة بإعالم اللجنة الفنية باإلجرا

لتي تم تصادية ابما في ذلك تزويد اللجنة الفنية بحجم األموال والموارد االق أيام عمل 3ال يتجاوز 

  تجميدها ونوعها وغيرها من التفاصيل ذات العالقة.

فقاً وة األولى للمر جزاءاتقائمة الأضيف إلى  أو كيان فردتعميم إسم أي نشر وتتولى اللجنة الفنية  -ب

 و الكيانأ الفردبإدراج هذا  الخاص الموجز اإليضاحيبمجرد صدور لما هو وارد في هذه التعليمات 

 ، وذلك وفقاً ألحكام هذه التعليمات.الجزاءاتمن قبل لجنة  قائمة الجزاءاتفي 

ى تنفيذ لنية لدق الغير حسن اعلى الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يتعين مراعاة حقو - ج

 أي من إجراءات التجميد. 

 

 -(:9المادة )

لى الرجوع إ وغيرها من الجهات المعنيةغير المالية  والمهنعمال األوعلى جميع الجهات المالية  -أ

 ن عدممعند إجراء أي عملية أو الدخول في عالقة جديدة مع أي شخص للتأكد  قائمة الجزاءات

 وفي حال ورود اسم مطابق أو مشابه، يترتب على هذه ائمة الجزاءاتقسمه ضمن إدراج ا

وراً لفنية فوإبالغ اللجنة ا دون تأخير الخاصة به الجهات تجميد األموال والموارد االقتصادية

 مات. وذلك وفقاً لالجراءات المنصوص عليها في هذه التعلي باإلجراء المتخذ بهذا الخصوص
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 و غيرهاأأو تقديم خدمات مالية إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية يحظر على أي شخص أو جهة  -ب

قائمة  يف مدرجأو كيان  فردألي أوبشكل كامل أو مشترك  بشكل مباشر أو غير مباشر من الخدمات

  .أو لمصلحة أي منهما الجزاءات

 هة معنيةجو أي أارية الرقابية أو اإلشرافية أو اإلدأواإلدارية  إذا تبين ألي من الجهات األمنية أو -ج

اءات اإلجرببتنفيذ أحكام هذه التعليمات أن أي من الجهات الخاضعة لرقابتها أو إشرافها لم تقم 

لتتولى  ،ذلك فوراً فعليها إبالغ اللجنة الفنية بمن هذه المادة و )ب( )أ(  الفقرتينفي المنصوص عليها 

   .ذةات النافتشريعق العقوبات الالزمة بمقتضى الاللجنة الفنية النظر في هذه الحالة وعلى أن يتم تطبي

 

  -(:10المادة )

تصادية رد اإلقأو الموااألموال جزء من للجنة الفنية وحسبما تراه مناسباً الموافقة على استخدام  -أ

 -:ي مما يليألالمجمدة 

ما في بمواله والمجمدة أ المدرج فردللتلبية اإلحتياجات الضرورية لتغطية النفقات األساسية  -1

ج ة والعالاألدويو العقاري والرهنذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية وبدل اإليجار 

 لعامة.ورسوم الخدمات اوالرسوم الدراسية والقضائية  الطبي والضرائب وأقساط التأمين

ب أو تعااألأو  تصل بتقديم الخدمات القانونيةفيما يالنفقات نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد  -2

 لمجمدة.اادية رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين لألموال أو الموارد االقتص

أ( من هذه )من الفقرة ( 2( و)1في البندين ) غير تلك الواردةلتغطية النفقات االستثنائية  -3

 .المادة

 فرادألان قبل م ادةمن هذه المالبنود الواردة في الفقرة )أ( البت في أي من تقدم الطلبات لغايات  -ب

 لمؤيدة.اتندات إلى اللجنة الفنية مباشرة مرفقاً بها كافة الوثائق والمس و من يمثلهمأ المدرجين

ك بما في ذل في الفقرة )ب( من هذه المادة المنصوص عليهادراسة الطلبات باللجنة الفنية  تقوم   -ج

اء على بنبالغ تخفيض قيمة هذه المنية الفأسباب الطلب ومقدار المبالغ المالية المطلوبة وللجنة 

 .مبررةإذا توافرت لديها أسباب  الطلبرفض الفنية للجنة يجوز و، أسباب مبررة

للجنة من هذه المادة،  الفقرة )أ(( من 1البند )بالنفقات الواردة في  اً متعلقالمقدم في حال كان الطلب     -د

أحكام  وذلك مع مراعاة مه بطريق التمريرمن عد الطلبإصدار قرارها بالموافقة على الفنية 

 .الفقرة )هـ( من هذه المادة

( من الفقرة )أ( من هذه المادة، 2( و )1يتعين على اللجنة الفنية في الحالتين الواردتين في البندين )  ـهـ 

 مادةعن نيتها بالموافقة على الطلب المقدم وفقاً ألحكام الفقرة )ب( من هذه ال جزاءاتالإعالم لجنة 

أو عدم إصدارها قراراً بالرفض خالل ثالثة أيام عمل ت جزاءاالوفي حال عدم معارضة لجنة 

الفنية  الذي وافقت عليه اللجنة يصار إلى رفع التجميد عن المبلغ المالي ،ها بذلكمن تاريخ إعالم
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الجهة بإبالغ  وعلى أن تقوم هذه خطياً بذلك لتنفيذ القرار المجمدة األموال لديهاالجهة  مع تبليغ

 .اللجنة الفنية باإلجراء المتخذ بهذا الخصوص

( من الفقرة )أ( من هذه المادة الحصول 3يتعين على اللجنة الفنية في الحالة الواردة في البند )    -و

 .على الطلب الخطية الجزاءاتعلى موافقة لجنة 

 أو ممثله المدرج فردالفنية إعالم لغايات الفقرتين )هـ( و )و( من هذه المادة، على اللجنة ال   -ز

 بشكل خطي. برفضهأو بالموافقة على الطلب 

 

 -(:11المادة )

ن يتم يطة أيجوز للجهات المالية أن تقيد لصالح أي حسابات تم تجميدها أي مبالغ أو حواالت شر -أ

نية جنة الفلغ التجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة وعلى أن تقوم الجهات المالية بإبال

  .فوراً عن هذه العمليات 

أبرمت  زاماتيضاف إلى الحسابات المجمدة جميع المبالغ الناتجة عن أي عقود أو إتفاقيات أو إلت -ب

في  بماات جزاءالمن قبل لجنة  قائمة الجزاءاتأو نشأت قبل التاريخ الذي تم فيه اإلدراج على 

 د. ن تخضع جميع هذه المبالغ للتجميشريطة أوأي مدفوعات أخرى  ذلك األرباح والفوائد 

جود ال عدم وفي ح لغايات تنفيذ أحكام الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة، يتم إعالم اللجنة الفنية -ج

 إلتخاذ اإلجراء المناسب بهذا الخصوص. المدرجأو الكيان  فردللحسابات بنكية 

 

 -(:12المادة )

لتي تم ادية االتجميد عن األموال والموارد اإلقتصتتلقى اللجنة الفنية الطلبات المتعلقة برفع  -أ

ها ل أي منأو كيانات تم تجميد أمواألشخاص تجميدها وفقاً ألحكام هذه التعليمات والتي تعود 

قاً وفدرجة مأو كيانات  فرادأوتبين وجود تشابه بين أسماء هؤالء األشخاص أو الكيانات وأسماء 

 ألحكام هذه التعليمات.

ها رار بشأنقتخاذ البدراسة الطلبات المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة  لفنيةا تقوم اللجنة -ب

 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ال تتجاوز خمسةخالل مدة 

للجنة ، تقوم االمادة في حال موافقة اللجنة الفنية على الطلب المقدم وفقاً ألحكام الفقرة )أ( من هذه   -ج

 ،تجميدبرفع ال والجهات المختصة األخرىوالجهة المجمدة األموال لديها الطلب الفنية بإعالم مقدم 

فض حال ر فيو ،إعالم اللجنة الفنية باإلجراء المتخذ بهذا الخصوصأن تقوم هذه الجهات بعلى و

 فيتم إبالغ مقدم الطلب خطياً بذلك مرفقاً به أسباب الرفض.الطلب 
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 (:13المادة )

ي قام عتباراية أو المدنية أو اإلدارية أو التأديبية عن كل شخص طبيعي أو تنتفي المسؤولية الجزائ

 الجراءاتام مع بحسن نية بتجميد األموال والموارد االقتصادية أو قدم أي معلومات أو بيانات بما ينسج

 الواردة في هذه التعليمات. 
 

 

 -(:14المادة )

ام هذه أي شخص ملزم بتنفيذ أحكوغير المالية المهن األعمال ولى الجهات المالية ووجب عيت -أ

ل مات وبشكلتعلياالتعليمات تزويد اللجنة الفنية فوراً بأي معلومات تساعد على التقيد بأحكام هذه 

ن مر عليها لمسيطخاص المعلومات المتعلقة باألموال والموارد اإلقتصادية العائدة أو المملوكة أو ا

 .مدرجةكيانات أو  فرادأقبل 

قديمها تلتي تم اإليها في الفقرة )أ( من هذه المادة إال لألغراض علومات المشار الم استخداميحظر  -ب

 أو الحصول عليها من أجلها.

 

  -(:15المادة )

لمظالم اتقديم طلب إلى أمين  قائمة الجزاءاتسمه من ا برفعيرغب  مدرجأو كيان  فردأي  على -أ

  المظالم في هذا الصدد.وذلك وفق اإلجراءات المعتمدة من قبل مكتب أمين ، مباشرة

أو فرد  من أي المقدمةالرفع تتلقى اللجنة الفنية طلبات المعلومات اإلضافية ذات العالقة بطلبات  -ب

فرد أو الهذا اسم دراج إاقترحت  قدمن أمين المظالم وذلك في حال كانت المملكة مدرج كيان 

 .قائمة الجزاءاتعلى الكيان 

ا ومدى مالحظاتهطلب خالل المدة التي يحددها أمين المظالم وتزويده بعلى اللجنة الفنية دراسة ال   -ج

طلب أي أو  طرح أي أسئلة للجنة الفنيةو قائمة الجزاءاتاسمه من  رفعبأو الكيان  فردالأحقية 

رى ألي استفسارات أخ واالستجابةيضاحات أخرى ترغب بإحالتها إلى الشخص مقدم الطلب، إ

 مقدمة من أمين المظالم.

قائمة المتوفين والمدرجين على  فراداألأسماء  رفعطلبات  جزاءاتالتقدم اللجنة الفنية إلى لجنة     -د

وجود أو لها أسماء الكيانات التي لم يعد  رفعطلبات كذلك و مرفقاً بها شهادة الوفاة الجزاءات

موال أو ألعدم تحويل امن زمة للتحقق الإتخاذ اإلجراءات الالفنية لجنة ال، وعلى نشاط فعلي

والكيانات إلى غيرهم من األفراد أو أالتي كانت في حوزة هؤالء األفراد  الموارد االقتصادية

الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو توزيعها عليهم ال في الوقت الحالي وال في 
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ل والموارد األموامن  ينمستفيدالأو  ةورثال كون أي منعدم بما في ذلك التحقق من المستقبل 

 بذلك. جزاءاتاللجنة  اللجنة الفنية وعلى أن تبلغ قائمة الجزاءاتمدرجاً على  اإلقتصادية المجمدة

 طلب منهاوالصادية بمخاطبة الجهات التي قامت بتجميد األموال والموارد االقتتقوم اللجنة الفنية    ـ هـ

 ي الفقرةفليها اإلقتصادية المشار إ اإلجراءات الالزمة لرفع التجميد عن األموال والموارد اتخاذ

 . على الطلب جزاءاتال)د( من هذه المادة بعد إستالمها لرد لجنة 

 

 -(:16المادة )

ي حال ف جزاءاتالاو الكيانات المدرجة إلى لجنة  فرادطلبات رفع أسماء األم يتقدتتولى اللجنة الفنية 

 حدها أو باالشتراك مع دول أخرى.أو الكيان  لو الفردكانت المملكة قد طلبت إدراج اسم 

   

 -:(17لمادة )ا

 -ما يلي:ب اللجنة الفنيةتقوم 

علومات أو الم درجةالم أو الكيانات فراداأل سماءأ المختصة بأي تعديالت علىالجهات  إعالم  -أ

 .وفقاً لآللية الواردة في هذه التعليمات أو الواجب استكمالها بأي منهمالخاصة 

لكيانات و/أو ااألفراد لتحديد هوية  لديها ضافية تتوافرإبأي معلومات ات الجزاءتزويد لجنة  -ب

ة قائمي فبما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوضع العملي للكيانات المدرجة أسماؤها  المدرجة

فاتهم وأو عن حبسهم أو  قائمة الجزاءاتوعن تحركات األفراد المدرجة أسماؤهم في  الجزاءات

 ئع الهامة. وغير ذلك من الوقا

في من قبلها  ةجراءات المتخذإلبا المعنية الدولوعالم الجهات المختصة إاتخاذ اإلجراءات الكفيلة ب -ج

ت أو و الكياناأ األفراد إدراجبما في ذلك قرارات التجميد أو ألحكام هذه التعليمات إطار تطبيقها 

هذا ب جزاءاتالمن قبل لجنة واالستجابة ألي طلبات تردها  قائمة الجزاءاتأسمائهم من  رفع

  .الخصوص

من مجلس األ إعداد التقارير الالزمة عن اإلجراءات المتخذة في المملكة في سياق تطبيق قرارات  -د 

( والقرارات األخرى ذات 2015) 2253( ورقم 2011) 1989( ورقم 1999) 1267رقم 

 العالقة. 

راد األف ومراسالتها واقتراحات إدراج أسماء االحتفاظ بالسجالت الخاصة بمحاضر اجتماعاتها  -هـ

كام هذه  ألحوالكيانات على قائمة الجزاءات واألصول والموارد االقتصادية التي تم تجميدها وفقاً 

مة ن قائمالتعليمات وطلبات االستثناءات من التجميد وطلبات رفع األسماء والكيانات المدرجة 

 مالها.الجزاءات وغيرها من السجالت الالزمة ألع
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 -(:18المادة )

 .فوراً لك ية بذيتعين على أي شخص يصل إلى علمه وقوع مخالفة ألحكام هذه التعليمات إعالم اللجنة الفن

 

 -(:19المادة )

تمويل وال ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات الواردة في قانون مكافحة غسل األم

  اإلرهاب النافذ.

 

 -(:20المادة )

أينما  حدة وذلكالمت األمم لكة األردنية الهاشمية لدىمللم المندوبية الدائمةتتولى وزارة الخارجية مخاطبة 

 .تعليماتبأي إجراء وفقاً ألحكام هذه ال لجزاءاتاورد التزام على اللجنة الفنية بمخاطبة لجنة 

 

 -(:21المادة )

جميع  على ،ت المنصوص عليها فيهاوفي غير الحاال ،ورد في هذه التعليمات باإلضافة إلى ما -أ

ذات ى األخرت مجلس األمن اقرار نأي متنفيذ  الجهات الملزمة بتطبيق أحكام هذه التعليمات

يها دقت علاالتفاقيات الدولية التي صاالعالقة بهذه التعليمات شريطة عدم تعارضها مع أي من 

 .فيها ةفذت الناأو أي من التشريعايها المملكة أو االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً ف

 

س األمن مجلت قراراتنسق اللجنة الفنية مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ اإللتزامات الواردة في  -ب

والقرارات األخرى ذات  (2015) 2253ورقم  (2011) 1989ورقم ( 1999) 1267رقم 

ات والكياناألفراد على  سلحة وذلكألالعالقة بخصوص حظر السفر ومنح التأشيرات وشراء ا

 التعليمات عليها، وذلك إن اقتضى األمر ذلك. الواجب تطبيق أحكام هذهالمدرجة 

 

 -(:22المادة )

مات ه التعليكام هذي جهة أخرى معنية بتنفيذ أحأوتلتزم الجهات الرقابية واإلشرافية واإلدارية واألمنية 

ذه هردة في لغايات تنفيذ اإللتزامات الوارافها شإو لرقابتهاصدار دليل إرشادي للجهات الخاضعة إب

 التعليمات.

 

 -(:23)المادة 

ية عتماد آلصة بابما في ذلك القرارات الخا تصدر اللجنة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات

 . تنفيذية لعمل اللجنة الفنية
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 -(:24المادة )

األمن رقم  مجلس ات ذ االلتزامات الواردة في قرارتعليمات لتنفي 2017 ( لسنة 1تلغى تعليمات رقم )

ن أوالقرارات األخرى ذات العالقة، على ( 2015) 2253ورقم ( 2011) 1989ورقم ( 1999) 1267

 تبقى جميع االجراءات المتخذة بمقتضى أحكام أي من التعليمات السابقة سارية المفعول. 


