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 مــــــــــــــــــــــــــالمعظملك النائب جاللة الحسين  فيصل بن نحن

 (  مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــــــور31بمقتضـــــى المــــــادة )

  لســــــا امقيــان  ئالنـــــــــــــــوابئبنــــا  قلــــى ما قـــرره م

 نصــادق قلـــى القانــون اآلتــــي ئنأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره 

  -ئاضافتــــه الى قوانيــــن الدئلـــــــــــة :

 

 2021( لسنة 20قانون رقم )

 قانون مكافحة اسل االموال ئتمو ل اإلرهاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ئ عمضل 2021 سمى هذا القانون )قانون مكافحة اسل االموال ئتمو ل اإلرهاب لسضنة  -1المادة

 به من تار خ نشره في ال ر دة الرسمية.

 
 كون للكلمات ئالع ارات التالية عيةما ئردت في هذا القانون المعاني المخصصة لهضا   -أ -2المادة

 -ناه ما لم تدل القر نة قلى اير الك:اد

 

الل نضضة الوعنيضضة لمكافحضضة اسضضل اممضضوال ئتمو ضضل اإلرهضضاب  : الل نة

 المشكلة ئفقا العكا  هذا القانون.
 محافظ ال نك المركزي االردني. : المحافظ
اسضضضل االمضضضوال ئتمو ضضضل امرهضضضاب المنشضضضأة  مكافحضضضةئعضضضدة  : الوعدة

 بمقتضى أعكا  هذا القانون.
كضضل قضضين أئ عضضض  لضضه قيمضضة ماد ضضضة أئ معنو ضضة فضضي التعامضضضل  : ال الم

ئ شضضمل االصضضول أئ الممتلكضضات أ ضضاً كضضان نوقهضضا سضضوا  كانضضت 

ملموسة أئ ايضر ملموسضة  منقولضة أئ ايضر منقولضة ئب ضو 

 النظضضر قضضن الوسضضيلة التضضي تضضم الحصضضول قليهضضا بهضضا ئالو ضضائ  

ميضضضة أئ المسضضتندات القانونيضضة بمضضضا فيهضضا املكترئنيضضة أئ الرق

التي تة ت ع  ملكية تلك االصول أئ عصة أئ مصلحة فيهضا 

سوا  كانت داخل المملكة أئ خارجهضا بمضا فضي الضك العمضالت 

بالد نار االردني أئ العمالت االجن ية ئالحسضابات المصضرفية 

ئصضضضضناد   الودائضضضضع ئامئراق الماليضضضضة ئامئراق الت ار ضضضضة 

 ئالشضضضضضيكات السضضضضضياعية ئالحضضضضضوامت ئخطابضضضضضات الضضضضضضمان
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 ئامقتمضضادات المسضضتند ة ئاالصضضول املكترئنيضضة ائ الرقميضضة

أئ امفتراضية ئأي فوائد أئ أربا  أئ دخول أخرا مترت ضة  

قلضضضى أئ متولضضضدة مضضضن هضضضذه االمضضضوال أئ االصضضضول ئالمضضضوارد 

 امقتصاد ة بما فيها النفط ئالموارد الط يعية.
ا  بصضورة أي أموال أئ أصول ناشمــة أئ تم الحصول قليه : المتحصالت

م اشرة أئ اير م اشرة  من خالل ارتكضاب فعضل أئ اممتنضاا 

قن القيضا  بفعضل بمضا  شضكل جر مضة ئفض  التشضر عات النافضذة 

 . في المملكة
ال ر مضضضضضضضضضضضضضضضضضة 

 االصلية

 أي جنا ة ائ جنحة معاقب قليها ئفقا للتشر عات النافذة. :

ي اي دئلضة ال هة التي تمنح بموجب التشر عات السار ة فض  ال هة النظيرة

امختصاصضضضات الالزمضضضة لمكافحضضضة قمليضضضات اسضضضل اممضضضوال 

قضضد  قانونيضضة كافيضضة لاللتضضزا  ئتمو ضضل امرهضضاب ئتخضضضع لقوا

 بسر ة المعلومات.

ال هضضضضضضضضضضضضضضضضضضضات 

 الم ل ة
 المؤسسات المالية ئالمهن ئاالقمال اير المالية. :

الم موقضضضضضضضضضضضضة  

 المالية:
م موقضضضضة تتكضضضضون مضضضضن شضضضضركة أ  أئ أي نضضضضوا آخضضضضر مضضضضن  

اص المعنو ضضضة تملضضضك عصضضضص السضضضيطرة قلضضضى بضضضاقي امشضضضخ

االشضضضخاص امقت ضضضار ين فضضضي الم موقضضضة ئتقضضضو  بتنسضضضي  

الوبائ  معهضا  إلعكضا  الرقابضة قليهضا مضع ئجضود  فضرئا أئ 

 شركات تابعة.
االدئات القابلة 

للتضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضدائل 

 لحاملها

أي أداة نقد ة قلى شكل ئ يقضة لحاملهضا  نتقضل عض  امنتفضاا  :

مضضا فضضي الضضك تلضضك الموقعضضة ئالمحضضذئ  بهضضا بم ضضرد التسضضليم ب

 منها اسم المستفيد.
المسضضضضضضضضضضضضضضضضتفيد 

 الحقيقي

 

 
 

: 
 

 

 
 

الشضضخص الط يعضضي الضضذي  متلضضك أئ  مضضارل سضضيطرة فعليضضة 

نهائية قلى العميل بصورة م اشرة أئ اير م اشرة أئ الذي 

تضضتم العمليضضات نيابضضة قنضضه أئ  مضضارل سضضيطرة فعليضضة نهائيضضة  

 وني .قلى شخص اقت اري أئ ترتيب قان

مضضن  قضضو  أئ  شضضرا بالقيضضا  بضضأي مضضن امقمضضال مضضع اعضضضدا  : العميل

 المؤسسات المالية أئ المهن ئاالقمال اير المالية.
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عظـضضضـر نقضضضل االمضضضوال أئ تحو لهضضضا أئ التصضضضر  فيهضضضا مضضضن  : الت ميد

كيانضضات ادرجضضت ئفقضضا العكضضا  هضضذا جماقضضات أئ أشضضخاص أئ 

 القانون.
المعضضضدات ئالوسضضضائط أئ تحو لهضضضا أئ عظـضضضـر نقضضضل االمضضضوال ئ : الح ز

التصر  فيها لمدة محددة بموجب اجرا  صادر قضن ال هضة 

 المختصة بذلك.
ال هضضضضضضضضضضضضضضضضضضضات 

الرقابيضضضضضضضضضضضضضضضضضضة 

 ئاإلشرافية

السضضلطات المختصضضة المسضضؤئلة قضضن ضضضمان التضضزا  ال هضضات  :

الم ل ضضة بمتطل ضضات مكافحضضة اسضضل االمضضوال ئتمو ضضل اإلرهضضاب 

مضضة االئراق الماليضضة بمضضا فيهضضا ال نضضك المركضضزي االردنضضي ئهي

ئئزارة الصضضناقة ئالت ضضارة ئالتمضضو ن ئهيمضضة تنظضضيم قطضضاا 

امتصضضضضامت ئدائضضضضرة مراق ضضضضة الشضضضضركات ئدائضضضضرة االراضضضضضي 

ئالمسضضاعة ئئزارة الداخليضضة ئأي جهضضة أخضضرا تقضضرر الل نضضة 

 اقت ارها جهة رقابية ئإشرافية بموافقة م لا الوزرا .

ال هضضضضضضضضضضضضضضضضضضضات 

 المختصة

 

ئاالمنيضة ئالرقابيضة ئامشضرافية دار ضة ال هات القضائية ئاإل :

المسضضؤئلة قضضن مكافحضضة اسضضل االمضضوال أئ تمو ضضل اإلرهضضاب 

ئأي جهضضضة أخضضضرا تقضضضرر الل نضضضة اقت ارهضضضا جهضضضة مختصضضضة 

 بموافقة م لا الوزرا .
إجضضضضضضضضضضضضضضضضرا ات 

 العنا ة الواج ة

 

قملية التعر  ائ التحق  من معلومضات العميضل ائ المسضتفيد  :

ض مضضن قالقضضة العمضضل بشضضكل الحقيقضضي ئع يعضضة قملضضه ئال ضضر

  مكن ال هات الم ل ة من تقييم مدا تعرضها للمخاعر.

االشضضضضضضضضضضضضخاص 

السياسضضضضضضضضضضيون 

المعرضضضضضضضضضضضون 

 للمخاعر

االشخاص الذ ن  تولون مها  قليا فضي المملكضة أئ خارجهضا  :

الحكوميضضضضضون  بمضضضضضا فضضضضضي الضضضضضك السياسضضضضضيون ئالمسضضضضضؤئلون

القضائيون ئالعسكر ون  ئك ضار المضوبفين التنفيضذ ين فضي ئ

لشركات المملوكة للحكومة  ئمسؤئلو االعضزاب السياسضية ا

أئ الضضذ ن  تولضضون مهضضا  بضضارزة فضضي منظمضضة دئليضضة بمضضن فضضيهم 

أقضا  اإلدارة العليا كالمضد ر ن ئنضواب المضد ر ن ئأقضضا  

الم ضضالا أئ المناصضضب التضضي فضضي عكمهضضا ئأفضضراد قضضائالت أي 

 منهم ئاالشخاص المقربين منهم .

 

ن تعتمضضد التعر فضضات الضواردة فضضي أي قضضانون آخضر اي قالقضضة عسضضب لمقاصضد هضضذا القضانو -ب

 مقتضى الحال شر طة ان م تتعارض هذه التعر فات مع أعكا  هذا القانون.
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 - عد مرتك اً ل ر مة اسل امموال: -أ-3المادة

كضضل شضضخص  علضضم بضضأن االمضضوال متحصضضالت جر مضضة اصضضلية ئسضضوا  ارتكضضب ال ر مضضة   -1

 -ي عال قيامه قمداً بارتكاب أي من االفعال التالية:امصلية ا  م ئالك ف
تحو ل االموال أئ نقلها ل ا ات تمو ه أئ إخفا  مصدرها اير المشرئا أئ ل ا ضات  - أ

 مساقدة أي شخص متورع في ارتكاب ال ر مة االصلية أئ ساهم في ارتكابها.
 قضضضة إخفضضا  أئ تمو ضضضه الط يعضضضة الحقيقيضضضة لدمضضوال أئ مصضضضدرها أئ مكانهضضضا أئ عر - ب

 التصر  بها أئ عركتها أئ ملكيتها أئ أي من الحقوق المرت طة بهذه االموال.
 االموال أئ استخدامها أئ إدارتها أئ استةمارها أئ عيازتها. اكتساب  - 
 

( مضن هضذه 1كل شضخص  شضرا فضي ارتكضاب أي مضن االفعضال المشضار إليهضا فضي ال نضد ) -2

ارتكضاب هضذه ال ر مضة أئ  تضدخل فضي الفقرة أئ  ساقد أئ  حرض أئ  سهل أئ  خفي 

 ارتكابها أئ  عمل كشر ك أئ  رت ط مع أئ  تآمر لمحائلة ارتكاب هذه ال ر مة. 

قند ا  ات ان امموال هي متحصالت جر مة فضال  شضترع أن  كضون قضد تضم إدانضة شضخص  -ب

 بارتكاب ال ر مة امصلية.

 -ل ا ات هذا القانون  تشمل متحصالت ال ر مة ما  لي: - 

أي متحصالت ناجمة قن ارتكاب فعل اجرامي خار  المملكة شر طة أن  شضكل هضذا  -1

 الفعل جر مة في المملكة ئفي الدئلة التي ئقع فيها.
أي متحصالت ناجمضة قضن أي فعضل  عت ضر جر مضة بمقتضضى اتفاقيضات دئليضة صضادقت  -2

 قليها المملكة شر طة ان  كون معاق ا قليها في القانون امردني.
 

 - عد مرتك اً ل ر مة تمو ل اإلرهاب كل شخص: -أ-4المادة
 قضضو  بضضأي ئسضضيلة كانضضت بطر قضضة م اشضضرة أئ ايضضر م اشضضرة بإرادتضضه بتقضضد م أئ جمضضع   -1

اممضضوال سضضواً  مضضن مصضضدر مشضضرئا أئ ايضضر مشضضرئا مضضع قلمضضه بضضأن تلضضك اممضضوال 

ستسضضتخد  كليضضاً أئ جزئيضضا فضضي ارتكضضاب قمضضل إرهضضابي أئمضضن ق ضضل شضضخص إرهضضابي أئ 

 .إرهابية منظمة
 سضضاهم قمضضداً فضضي ارتكضضاب جر مضضة تمو ضضل اإلرهضضاب مضضع م موقضضة مضضن االشضضخاص أئ   -2

 . دقمهم مرتكابها
 قضضو  بتمو ضضل سضضفر االشضضخاص إلضضى دئل ايضضر دئلضضة إقضضامتهم أئ جنسضضيتهم ل ا ضضات   -3

قيامهم بارتكاب أئ التخطيط أئ التحضير أئ المشاركة في ارتكاب أئ تسهيل ارتكاب 

 .هابية أئ توفير أئ تلقي التدر ب قليهااالقمال اإلر
 ساهم في ارتكضاب أي مضن جضرائم تمو ضل اإلرهضاب المشضار اليهضا فضي هضذه الفقضرة أئ   -4

  قو  بتنظيم أئ توجيه أشخاص آخر ن مرتكابها.

  شرا في ارتكاب أي من ال رائم المنصوص قليها في هذه الفقرة . -5
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ليها في الفقرة )أ( من هذه المادة  عتى لو لضم تقع جر مة تمو ل اإلرهاب المنصوص ق -ب

 قضضع العمضضل امرهضضابي أئ لضضم  ضضتم الشضضرئا فضضي ارتكابضضه ئسضضوا  اسضضتخدمت هضضذه االمضضوال 

مرتكاب قمل إرهابي أئ محائلة ارتكابه أئ لم تستخد  ئسضوا  ارت طضت بعمضل إرهضابي 

ن الضذي كضان معين أ  لم ترت ط ئب و النظر قن مكان ئقضوا العمضل اإلرهضابي أئ المكضا

 .من المفترض أن  قع فيه
 

 

تشضكل ل نضة تسضمى )الل نضة الوعنيضة لمكافحضة اسضل اممضوال ئتمو ضل اإلرهضاب( برئاسضة  -5المادة

 -المحافظ ئقضو ة كل من:

 نائب المحافظ الذي  سميه المحافظ  نائ ا لرئيا الل نة.    - أ
 امين قا  ئزارة العدل . - ب
 امين قا  ئزارة الداخلية .  - 
 مين قا  ئزارة الخارجية ئشؤئن الم تربين.أ   -د

 مد ر قا  دائرة ال مارك .   -هـ
 مد ر قا  دائرة ضر  ة الدخل ئالم يعات .    -ئ
 مد ر قا  دائرة امراضي ئالمساعة .   -ز
 مراقب قا  الشركات.  - 
 أمين قا  س ل ال معيات.  -ع
ئضضضضيا م لضضضضا مفضضضضوض مضضضضن م لضضضضا مفوضضضضضي هيمضضضضة امئراق الماليضضضضة  سضضضضميه ر  -ي

 المفوضين.
 ممةل قن دائرة المخابرات العامة .  -ك
 رئيا الوعدة .  -ل
ممةل قن أي جهة اخرا  تم اضافتها بقرار من م لضا الضوزرا  بنضا  قلضى تنسضيب   - 

 رئيا الل نة.

 

تتضضولى الل نضضة أي مهضضا  ئصضضالعيات متعلقضضة بمكافحضضة اسضضل االمضضوال ئتمو ضضل اإلرهضضاب  -أ-6المضضادة

 -ة الدمار الشامل بما في الك ما  لي:ئانتشار اسلح
رسم السياسضة العامضة لمكافحضة اسضل االمضوال ئتمو ضل اإلرهضاب ئ انتشضار اسضلحة    -1

الدمار الشامل ئتطو ر امستراتي يات ئاقتماد الخطط الالزمة لتنفيضذها فضي ضضو  

مخضضاعر اسضضل االمضضوال ئتمو ضضل اإلرهضضاب فضضي المملكضضة ئمتابعضضة ال هضضات المسضضؤئلة 

 ها.قن تنفيذ
اقتمضضاد اجضضرا ات تقيضضيم مخضضاعر اسضضل االمضضوال ئتمو ضضل اإلرهضضاب ئانتشضضار اسضضلحة   -2

 .الدمار الشامل في المملكة ئتحد ةه
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تزئ ضضد ال هضضات المختصضضة بالمعلومضضات المتعلقضضة بتقييمضضات مخضضاعر اسضضل االمضضوال    -3

 ئتمو ل اإلرهاب ئانتشار اسلحة الدمار الشامل .

قمضضال ايضضر الماليضضة بالمعلومضضات المتعلقضضة تزئ ضضد المؤسسضضات الماليضضة ئالمهضضن ئاال  -4

 بنتائج قمليات تقييم المخاعر.

تعز ز التعائن ئالتنسي  في م ضال تط يض  االعضر الالزمضة لمكافحضة اسضل االمضوال    -5

 ئتمو ل اإلرهاب ئانتشار أسلحة الدمار الشامل في المملكة.
فحة اسل االمضوال المشاركة في المحافل الدئلية اات العالقة بالسياسة العامة لمكا  -6

 ئتمو ل اإلرهاب ئ انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
اقترا  مشضرئقات التشضر عات المتعلقضة ب سضل االمضوال ئتمو ضل امرهضاب ئانتشضار   -7

 أسلحة الدمار الشامل .
متابعضضة المسضضت دات العالميضضة فضضي م ضضال مكافحضضة اسضضل االمضضوال ئتمو ضضل اإلرهضضاب   -8

 را  امجرا ات الالزمة بشأنها. ئانتشار أسلحة الدمار الشامل ئاقت
تقييم فاقلية نظم مكافحة اسل االمضوال ئتمو ضل اإلرهضاب ئانتشضار اسضلحة الضدمار    -9

الشضضامل ئتنسضضي  جمضضع امعصضضائيات ئالمعلومضضات ئال يانضضات الوعنيضضة مضضن جميضضع 

ال هضضات اات العالقضضة ئبيضضان اإلجضضرا ات الواجضضب اتخااهضضا لمعال ضضة أئجضضه القصضضور 

 .فيها
 ع اش ال ئبيفة رئيا الوعدة ئاس اب انتها  خدماته. تحد د شرئ -10

الموافقضضضة قلضضضى الموازنضضضة السضضضنو ة المقترعضضضة للوعضضضدة ئإقضضضرار بياناتهضضضا الماليضضضة  -11

 الختامية.
 تعيين محاسب قانوني للوعدة ئتحد د أتعابه. -12

تلتز  ال هات الممةلة فضي الل نضة بتقضد م تقر ضر قضن إجرا اتهضا ئدئرهضا فضي مكافحضة   -ب

ل االموال ئال رائم االصلية المرت طة بها ئجرائم تمو ل اإلرهاب ئانتشار جرائم اس

  .اسلحة الدمار الشامل
تحضضدد آليضضة قمضضل الل نضضة ئالنصضضاب القضضانوني مجتماقاتهضضا ئاتخضضاا قراراتهضضا ئتشضضكيل   - 

 أمانة سرها ئسائر االعكا  المتعلقة بها بموجب نظا   صدر لهذه ال ا ة .

 

ة تسضضمى )ئعضضدة مكافحضضة اسضضل اممضضوال ئتمو ضضل امرهضضاب( تتمتضضع باسضضتقالل تنشضضأ ئعضضد -أ-7المضضادة

 مالي ئإداري ئترت ط بالمحافظ .

 عين رئيا الوعدة بقرار من الل نة بنا  قلى تنسيب رئيسها ئ حدد رات ه ئقالئاتضه  -ب          

 ئسائر عقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه .
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لمضوبفين  ضتم تعييضنهم ئفقضا معكضا   نظضا  المضوبفين  كون للوعدة جهضاز تنفيضذي مضن ا  - 

المعمول به في ال نك المركزي االردني ئلهذه ال ا ة  مضارل رئضيا الل نضة صضالعيات 

م لا إدارة ال نك المركضزي ئ مضارل رئضيا الوعضدة صضالعيات المحضافظ المنصضوص 

 قليها في الك النظا .

 ص قليهضضضا فضضضي هضضضذا القضضضانون لضضضرئيا الوعضضضدة تفضضضو و أي مضضضن صضضضالعياته المنصضضضو   -د

ائ امنظمضضة ائ التعليمضضات ائ القضضرارات الصضضادرة بمقتضضضى أي منهضضا الي مضضن مضضوبفي 

 الوعدة قلى ان  كون التفو و خطياً ئمحدداً.   

 تنظم جميع الشؤئن المتعلقة بالوعدة بمقتضى نظا   صدر لهذه ال ا ة .  -ـه

 

نتها الماليضضة فضضي اليضضو  امئل مضضن شضضهر كضضانون  كضضون للوعضضدة موازنضضة مسضضتقلة ئت ضضدأ سضض -أ-8المضضادة

الةضضاني مضضن كضضل سضضنة ئتنتهضضي فضضي اليضضو  الحضضادي ئالةال ضضين مضضن شضضهر كضضانون امئل مضضن 

 السنة ااتها.

 -تتكون الموارد المالية للوعدة مما  لي:  -ب
 المخصصات التي  رصدها لها ال نك المركزي امردني. -1
 ة العامة للدئلة.المخصصات التي ترصد لها في الموازن -2
المساقدات ائ المنح ائ اله ات ائ الت رقات التي ترد اليها شر طة موافقة م لضا  -3

 الوزرا  قليها ااا كانت من مصدر اير أردني .
 تتمتع الوعدة باإلقفا ات ئالتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات ئالدئائر الحكومية. - 

 

   -ات التالية:تتولى الوعدة المها  ئالصالعي -9المادة

تلقي اإلخطارات ئالت لي ات المنصوص قليها في هذا القانون ئ أي معلومضات أخضرا    -أ

 مرت طة ب سل أموال ائ جر مة أصلية مرت طة بها ائ تمو ل إرهاب.
تحليل اإلخطارات ئالت لي ات ئالمعلومات المشار إليها في الفقضرة )أ( مضن هضذه المضادة  -ب

 ن هذا القانون .( م12( ئ)11ئالمادتين )
إعالة المعلومات ئنتائج التحليل الذي قامت بضه إلضى المضدقي العضا  المخضتص فضي عضال  - 

ئجود شض هة بارتكضاب جر مضة اسضل أمضوال أئ جر مضة أصضلية مرت طضة بهضا أئ تمو ضل 

 إرهاب من خالل استخدا  ئسائل آمنة ئمحمية لهذه ال ا ة.

اإلرهضاب ئآلياتهضا ئأسضالي ها ئإقضداد مضوجز  تحليل انماع جرائم اسل االموال ئتمو ل -د 

 قنها  لنشرها .

تلقضضي المعلومضضات ئالتقضضار ر المتعلقضضة بالمعضضامالت النقد ضضة ئالتحضضو الت املكترئنيضضة  -هضضـ

 ئاالموال المنقولة ق ر الحدئد ئفقا لما تحدده ال هات المختصة.
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  نفسضها أئ بنضا  قلضى تزئ د ال هات المختصة بالمعلومات ائ بنتائج التحليل من تلقا  -ئ

 علب من تلك ال هات.

 نشضضر إعصضضائيات دئر ضضة قضضن قضضدد العمليضضات التضضي  شضضت ه أنهضضا مرت طضضة ب سضضل االمضضوال   -ز

ائ ال ر مضضضة االصضضضلية المرت طضضضة بهضضضا أئ تمو ضضضل اإلرهضضضاب التضضضي تضضضم تلقيهضضضا ئاعالتهضضضا 

ة ئتوز عهضضا ئتصضضنيفها عسضضب ال هضضات ئالتحقيقضضات ئقضضن قضضدد أعكضضا  اإلدانضضة الصضضادر

ئالممتلكضضات المصضضادرة أئ المح ضضوزة أئ الم مضضدة ئالمسضضاقدات القانونيضضة المت ادلضضة 

 ئايرها من عل ات التعائن الدئلي التي تم تقد مها أئ تلقيها.  

دقم ال رامج ئامنشطة الهادفة الى تعز ز قدرات المملكة فضي مكافحضة اسضل االمضوال   - 

 ل .  ئتمو ل امرهاب ئانتشار اسلحة الدمار الشام

أي مها  أئ صالعيات أخرا منصوص قليها في هضذا القضانون ئاالنظمضة ئالتعليمضات   -ع

 ئالقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

للوعدة ان تلز  ال هات الم ل ة بأن توق  جميع اإلجرا ات ئالمعضامالت ال ار ضة قلضى  -10المادة

انون لمضدة م تز ضد قلضى العملية التي تضم اإلخطضار ائ الت ليضغ قنهضا ئفقضاً العكضا  هضذا القض

 خمسة أ ا  قمل.

 

للوعضضضدة علضضضب المعلومضضضات ئال يانضضضات ئالو ضضضائ  مضضضن ال هضضضات الم ل ضضضة أئ ال هضضضات   -أ-11المضضضادة

 المختصة ل ا ات قيامها بمهامها أئ بنا  قلى علب من جهة نظيرة.

تلتضضضز  ال هضضضات المشضضضار إليهضضضا فضضضي الفقضضضرة )أ( مضضضن هضضضذه المضضضادة بتزئ ضضضد الوعضضضدة   -ب

 لومات ئال يانات ئالو ائ  خالل المدة المحددة في الطلب. بالمع

تحضضضضدد الوعضضضضدة آليضضضضة الحصضضضضول قلضضضضى المعلومضضضضات ئال يانضضضضات ئالو ضضضضائ  المشضضضضار                         - 

 إليها في هذه المادة. 

 
للوعدة الح  فضي ت ضادل المعلومضات مضع ال هضات النظيضرة تلقائيضاً أئ بنضا  قلضى علضب    -أ-12المادة

شضضر طة المعاملضضة بالمةضضل ئقلضضى ان م تسضضتخد  هضضذه المعلومضضات ام فضضي اماضضراض 

 المتعلقة بمكافحة اسل االموال ئال ر مة االصلية المرت طة بها ئتمو ل اإلرهاب.

 شترع الحصول قلى موافقة ال هضة النظيضرة التضي قضدمت المعلومضات المشضار اليهضا   -ب

ا  قنهضا لطضر   الضث أئ قنضد اسضتخدامها في الفقرة )أ( مضن هضذه المضادة ق ضل اإلفصض

 ل ا ات التحقي  ئامدقا .

 للوعدة الح  في ابرا  مذكرات تفاهم مع ال هات النظيرة لتنظيم ت ادل المعلومات.  - 
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تتخذ الوعضدة اإلجضرا ات الالزمضة لضضمان أمضن المعلومضات ئالو ضائ  التضي  ضتم تلقيهضا  -أ-13المادة

بها بشكل آمن  قلى ان  تم استخدامها ئفقاً لتعليمضات  ئمعال تها ئاعالتها ئامعتفاب

  صدرها رئيا الوعدة لهذه ال ا ة.

  حظضضضر قلضضضى رئضضضيا الوعضضضدة ئموبفيهضضضا افشضضضا  المعلومضضضات التضضضي  طلعضضضون قليهضضضا  -ب

أئ  علمون بها بحكم قملهم بطر قة م اشرة أئ اير م اشرة ئم   ضوز امفصضا  قضن 

لداراض الم ينة فضي هضذا القضانون ئ سضتمر هضذا هذه المعلومات بأي صورة كانت ام 

 الحظر الى ما بعد انتها  قملهم في الوعدة .

 سري الحظر المنصوص قليه في الفقرة )ب( من هذه المادة قلضى أي شضخص  طلضع  - 

 ائ  علضضم بطر قضضة م اشضضرة ائ ايضضر م اشضضرة أئ  حصضضل قلضضى أي معلومضضات تضضم تقضضد مها 

انون ئامنظمضضة ئالتعليمضضات ئالقضضرارات الصضضادرة ائ ت ادلهضضا بموجضضب أعكضضا  هضضذا القضض

 بمقتضى أي منها أ نا  ممارسته لمهامه.
 

 

 

تلتز  ال هات الم ينة أدناه باإلجرا ات المنصوص قليها في هضذا القضانون ئامنظمضة  -أ -14المادة

 -ئالتعليمات ئالقرارات الصادرة بمقتضى أي منها:

 -المؤسسات المالية ئتشمل: -1
 نوك العاملة في المملكة.ائمً: ال 

  انياً: شركات الصرافة ئشركات تحو ل االموال.
 الةاً: االشخاص أئ الشركات التضي تمضارل أ ضاً مضن االنشضطة التضي تخضضع لرقابضة 

 ئترخيص هيمة االئراق المالية .

رابعاً: شركات التأمين الحاصلة قلى إجازة لممارسة اقمال التأمين فضي المملكضة 

 التأمين. ئئكال  ئئسطا  
 -خامساً: ال هات التي تمارل أ اً من االنشطة المالية التالية:

 منح امئتمان ب ميع أنواقه.  -
 تقد م خدمات الدفع ئالتحصيل. -
 إصدار أدئات الدفع ئامئتمان ئإدارتها. -
امت ضضار بضضأدئات السضضوق النقضضدي ئبضضأدئات سضضوق رأل المضضال سضضوا   -     

 .لحسابها أئ لحساب قمالئها
 شرا  الد ون ئبيعها سوا  بح  الرجوا أئ بدئنه. -
 التأجير التمو لي. -
 إدارة امستةمارات ئاالصول المالية قن ال ير. -
 ق ول الودائع. -

 ال هات التي تقد  الخدمات ال ر د ة ئفقاً العكا  التشر عات النافذة. سادساً:
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 -المهن ئاالقمال اير المالية التالية: -2

 شخاص أئ ال هات الذ ن  عملون في ت ارة العقارات ئتطو رها. ائمً:  اال
 انياً:  االشخاص أئ ال هات الذ ن  عملون في ت ضارة المعضادن الةمينضة ئاالع ضار 

 الكر مة.

 الةاً:  المحامون ئايرهم من أصحاب المهن القانونيضة ئالمحاسض ون القضانونيون 

ة أئ تنفيضذها لمصضلحة لدا قيامهم نيابضة قضن ال يضر بإقضداد قمليضات ماليض

 -قمالئهم فيما  تعل  باالقمال التالية:

 بيع ئشرا  العقارات أئ المحالت الت ار ة.  -   

 إدارة االموال أئ االئراق المالية أئ أي أصول مالية أخرا.  -
إدارة الحسضضضضابات المصضضضضرفية أئ عسضضضضابات تضضضضوفير ال ر ضضضضد أئ عسضضضضابات   -

 ية ئالدئلية.امستةمار في االسواق المالية المحل
 اتخضضضاا اإلجضضضرا ات القانونيضضضة الالزمضضضة لتأسضضضيا أي شضضضخص اقت ضضضاري   -

 أئ إدارته.
 تنظيم المساهمات المتعلقة بتأسيا الشركات أئ تش يلها أئ إدارتها.  -

لم لضضا الضضوزرا  بنضضا  قلضضى تنسضضيب رئضضيا الل نضضة أن  قضضرر تط يضض  أعكضضا  هضضذا   -ب

الصضضادرة بمقتضضضى أي منهضضا قلضضى أي  القضضانون ئاالنظمضضة ئالتعليمضضات ئالقضضرارات

 . جهة أئ مهنة أئ نشاع

 

ال هضة  ي قضدرةقلى ال هات الم ل ة ئئفقاً للتعليمات الصادرة لهذه ال ا ضة ئالتضي تراقض -15المادة

 -القيا  بما  لي:

تحد د ئتقييم ئفهم ئمراق ة مخاعر اسل االموال ئتمو ل اإلرهضاب لضد ها مضع االخضذ  -أ

الخطضضضر المتعلقضضضة بضضضالعمال  ئالضضضدئل ئالمنضضضاع  ال  رافيضضضة  بعضضضين امقت ضضضار قوامضضضل

ئالمنت ات ئالخدمات ئقنواتها ئالعمليات ئالتقنيضات بمضا فيهضا تلضك ال د ضدة ائ التضي 

هي قيد التطو ر ئقلى أن  تناسب الك مضع ع يعضة ئع ضم ال هضة الم ل ضة ئمتطل ضات 

 السلطات الرقابية ئمستوا المخاعر الوعنية. 

سياسضات ئضضوابط ئإجضرا ات إلدارة ئتخفضيو المخضاعر ئالضك بنضاً  ت ني ئإقضرار  -ب

 قلى نتائج تقييم المخاعر المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة.

تو يضضض  ئتحضضضد ث قمليضضضات تقيضضضيم المخضضضاعر الضضضذاتي دئر ضضضا أئ كلمضضضا دقضضضت الحاجضضضة  - 

 ئتوفيرها لل هات المختصة بنا  قلى عل ها.
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لضة أئ عسضابات بأسضما  ئهميضة أئ امعتفضاب بهضا ئقضد  قد  فتح أي عسابات م هو  -د

 التعامل مع م هولي الهو ة سوا  أكانوا اشخاصا ع يعيين أ  اقت ار ين.
اتخضضاا إجضضرا ات العنا ضضة الواج ضضضة أئ الم سضضطة ائ المشضضددة بمضضا  تناسضضب ئتقيضضضيم  -هضضـ

المخضضاعر ئالتحقضض  منهضضا قلضضى ان تط ضض  إجضضرا ات العنا ضضة الواج ضضة المشضضددة قنضضد 

تحقضض  عضضامت محضضددة للمخضضاعر المرتفعضضة أئ قنضضد ئجضضود اشضضت اه ب سضضل االمضضوال أئ 

 تمو ل اإلرهاب.

اتخضضاا إجضضرا ات مالئمضضة إلدارة المخضضاعر لتحد ضضد فيمضضا ااا كضضان العميضضل أئ المسضضتفيد   -ئ

الحقيقضي مضن االشضخاص السياسضيين المعرضضين للمخضاعر ئاتخضاا اجضرا ات قنا ضضة 

 خاصة بذلك . 
امج لمكافحضضة اسضضل االمضضوال ئأي جر مضضة أصضضلية مرت طضضة بهضضا ئتمو ضضل تط يضض  بضضر   -ز

 اإلرهاب بما  نس م مع تقييم المخاعر .

تلتز  الم موقة المالية بتط يض  بضرامج لمكافحضة اسضل االمضوال ئتمو ضل اإلرهضاب   - 

قلضضى مسضضتوا الم موقضضة تتضضضمن سياسضضات ئإجضضرا ات لت ضضادل المعلومضضات بينهضضا 

ال  التحق  مضن ان فرئقهضا الخارجيضة ئالشضركات التابعضة ئقلى المؤسسة المالية ا

 لها تط   تدابير مكافحة اسل االموال ئتمو ل اإلرهاب المفرئضة قليها.

 

قلى ال هات الم ل ة في عال تعضذر قيامهضا باتخضاا اجضرا ات العنا ضة أئ ال ضد  فضي أي   - أ-16المادة

( مضن هضذا القضانون 15دة )( من المضاـمن امجرا ات المنصوص قليها في الفقرة )ه

قد  فتح الحساب أئ تنفيذ العملية أئ بد  أي من امجرا ات أئ امستمرار بأي منها 

 ئلها في الك إخطار الوعدة.

م تسضضري أعكضضا  الفقضضرة )أ( مضضن هضضذه المضضادة فضضي عضضال ئجضضود اشضضت اه ب سضضل أمضضوال أئ  -ب

ئاقتقادهضضا ئفقضضاً  جر مضضة أصضضلية مرت طضضة بهضضا أئ تمو ضضل إرهضضاب لضضدا ال هضضة الم ل ضضة

السضض اب معقولضضة بضضأن تنفيضضذ اجضضرا ات العنا ضضة الواج ضضة مضضن شضضأنه أن  ن ضضه العميضضل  

 ئلل هة الم ل ة قد  مواصلة اإلجرا ات ئتقد م اخطار للوعدة بذلك .

 

تحضضتفظ ال هضضات الم ل ضضة ئئفقضضاً لتعليمضضات تصضضدر لهضضذه ال ا ضضة بسضض الت تتضضضمن مضضا  -أ -17المضضادة

ة ائ دئليضة ئبال يانضات الكافيضة للتعضر  قلضى تلضك العمليضات ت ر ه من قمليات محليض

لمدة م تقل قن خما سنوات من تار خ إتمضا  العمليضة  كمضا  تعضين قليهضا امعتفضاب 

ب ميضضع السضض الت التضضي  ضضتم الحصضضول قليهضضا مضضن خضضالل إجضضرا ات العنا ضضة الواج ضضة 

ه لمضدة خمضا ئملفات الحسابات ئالمراسالت الت ار ضة ئنتضائج أي تحليضل تضم إجضرا 

سنوات قلى االقل من تار خ انتها  العالقضة أئ العمليضة أ همضا أعضول ئقلضى أن تتضيح 

آلية امعتفاب بهذه الس الت إمكانية إقادة تركيب العمليات الفرد ة ئبما  وفر دلضيالً 

 لذلك.

تلتز  ال هات الم ل ة بتحد ث الس الت بما فيهضا سض الت العنا ضة الواج ضة ئالو ضائ   -ب

ستندات ئال يانات ئالمعلومات ئنتائج أي تحليل تم إجرا ه بما في الك س الت ئالم

العنا ضضة الواج ضضة المنصضضوص قليهضضا فضضي الفقضضرة )أ( مضضن هضضذه المضضادة بصضضفة دئر ضضة  

 ئإتاعتها لل هات المختصة بنا  قلى عل ها. 
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لة اجرائهضا إاا قلى ال هة الم ل ة إخطار الوعدة فوراً قن أي قملية أئ نشاع أئ محائ -18المادة

اشت هت أئ توافرت لضد ها أسض اب معقولضة لالشضت اه بضأن االمضوال متحصضلة قضن جر مضة 

اسل أموال أئ جر مضة أصضلية مرت طضة بهضا أئ تمو ضل إرهضاب ئب ضو النظضر قضن قيمضة  

 العملية ئئفقا لتعليمات تصدرها الوعدة.

 

مضن العضاملين لضد ها امفصضا   ئموبفيها ئايرهم حظر قلى ال هات الم ل ة ئمد ر ها  -19المادة

قن قيامهم بإخطار الوعضدة ائ بتقضد م اي معلومضات متعلقضة ب سضل اممضوال ائ ال ر مضة 

امصلية المرت طة بها أئ تمو ل امرهاب ئتستةنى مضن الضك عضامت امفصضا  للمضد ر ن 

المعنيضضين ائ مضضوبفي اممتةضضال ائ بضضين المؤسسضضات الماليضضة ضضضمن الم موقضضة الماليضضة 

 دة ئال هات المخولة قانونا بامعالا قلى تلك المعلومات.   الواع
 

 

تنتفي المسؤئلية ال زائية ائ المدنيضة ائ امدار ضة ائ التأد  يضة قضن كضل شضخص ع يعضي  -20المادة

ائ معنضضوي قنضضد قيامضضه بحسضضن نيضضة بواجضضب امخطضضار قضضن أي مضضن العمليضضات التضضي  شضضت ه 

 مضضة امصضضلية المرت طضضة بهضضا ائ بتمو ضضل بأنهضضا مرت طضضة ب ر مضضة اسضضل اممضضوال ائ ال ر

 امرهاب ائ تقد م معلومات قنها ئفقاً العكا  هذا القانون.  
 

 

 -ل ا ات تنفيذ أعكا  هذا القانون  تلتز  ال هات الرقابية ئاإلشرافية بما  لي: -21المادة

امنظمضضة متابعضضة قيضضا  ال هضضات الم ل ضضة بتنفيضضذ التزاماتهضضا ئفقضضاً العكضضا  هضضذا القضضانون ئ   -أ

ئالتعليمضضضات ئالقضضضرارات الصضضضادرة بمقتضضضضاه ئفقضضضا لمضضضنهج إدارة المخضضضاعر المحضضضدد 

 بمقتضى تعليمات تصدر لهذه ال ا ة.

 اجضضرا  التفتضضيم المكت ضضي ئالميضضداني بمضضا فضضي الضضك فحضضص أي ئ ضضائ  ائ معلومضضات - ب

ائ سضض الت تعضضد مزمضضة للقيضضا  بمهامهضضا ئاقضضال  ال هضضات الم ل ضضة التابعضضة لرقابتهضضا  

اشضضرافها بنقضضاع الضضضع  فضضي أنظمضضة مكافحضضة اسضضل اممضضوال ئتمو ضضل امرهضضاب فضضي ئ

 الدئل امخرا. 
ت نضضي ئتط يضض  التضضدابير الالزمضضة لمنضضع المحكضضو  قلضضيهم ب نا ضضة أئ ب نحضضة متعلقضضة   - 

بمخالفة اعكا  هذا القانون من تملك عصص مسيطرة فضي اي مؤسسضة ماليضة ائ ان 
مضضن هضضذه الحصضضص ائ  تولضضوا اي ئبيفضضة مضضن  كونضضوا مضضن المسضضتفيد ن الحقيقيضضين 

 ئبائ  امدارة العليا فيها. 
 

التعائن ئت ادل المعلومات مع ال هات النظيرة في الم امت المتعلقة بمكافحة اسضل   -د
االموال ئال ر مة االصلية المرت طة بها ئتمو ل اإلرهاب ئقلى أن م  ضتم اإلفصضا  

 لطضر   الضث أئ اسضتخدامها  دئن الحصضولقن أي من المعلومات التضي  ضتم ت ادلهضا 
قلى موافقة ال هة النظيرة التي قامضت بتزئ ضدها بالمعلومضات  ئلهضا فضي سض يل الضك 

 ابرا  مذكرات تفاهم لتنظيم التعائن بهذا الخصوص.
امعتفضضاب بإعصضضائيات متعلقضضة بتنفيضضذ أعكضضا  هضضذا القضضانون أئ االنظمضضة أئ القضضرارات  -ـهضض

الضك اعصضائيات التفتضيم المكت ضي ئالميضداني ئالمخالفضات بمقتضاه بما في الصادرة 
 . المرتك ة ئالعقوبات المفرئضة قليها

إصدار التعليمضات الالزمضة لتنفيضذ متطل ضات مكافحضة اسضل االمضوال ئتمو ضل اإلرهضاب   -ئ
 الواردة في هذا القانون ائ امنظمة الصادرة بمقتضاه. 
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 -ا  لي:قلى ال هات المختصة  القيا  بم -أ-22المادة

ت ليغ الوعدة فورا إاا ت ين لها ا نا  م اشرتها مختصاصاتها ئجضود شض هة اسضل   - 1

أموال أئ جر مة أصلية مرت طة بها ائ تمو ل إرهاب  ئللوعدة إقال  هذه ال هات 

 باإلجرا ات المتخذة. 

اتخاا اإلجرا ات ئالوسائل الالزمة لت ادل المعلومضات ئالتنسضي  مضع الوعضدة بشضأن  -2

 مكافحة اسل االموال ئتمو ل اإلرهاب.

تلتز  ال هات التي تتولى انشا  ئتس يل ئترخيص امشخاص امقت ار ضة الحصضول  -ب

قلضضضى معلومضضضات دقيقضضضة ئمحد ضضضة ئمتاعضضضة لل هضضضات المختصضضضة عضضضول المسضضضتفيد ن 

 الحقيقيين منها  ئ تم امعتفاب بها في س ل خاص ئف  تعليمات تصدرها الل نة.

 

ال مضارك  قلى كل شخص قند قدئمه للمملكة أئ م ادرته لها أن  قد  إقراراً لضدائرة   -أ-23المادة

قما بحوزته من م الغ نقد ة أئ أدئات قابلة للتدائل لحاملهضا ئالتضي تت ضائز قيمتهضا 

الم لغ المحدد من الل نة ئفقاً للنموا  المعد لهذه ال ا ة ئ ط   اإلقضرار قلضى النقضل 

 يه ال ر د أئ الشحن.المادي ق ر الحدئد بما ف

لضضدائرة ال مضضارك علضضب أي معلومضضات قضضن مصضضدر النقضضد أئ االدئات القابلضضة للتضضدائل   -ب

 لحاملها ئال ا ة منها.

تحتفظ دائرة ال مارك بامقرارات ئالمعلومات اات العالقة ئتلتز  بإتاعتهضا م اشضرة   -  

 للوعدة ئال هات المختصة.

 

ط النقضضد ئاالدئات القابلضضة للتضضدائل لحاملهضضا فضضي الحضضامت قلضضى دائضضرة ال مضضارك ضضض  -أ-24المضضادة

 -التالية:

امشت اه بارت اعها ب سل االمضوال أئ ال ر مضة االصضلية المرت طضة بهضا أئ تمو ضل  -1

 اإلرهاب.
 اإلقرار الكااب بإقطا  المعلومات. -2
 قد  قيا  الشخص بتقد م امقرار.  -3

لمخضتص بالضض ط الضذي تضم إجضرا ه  تعين قلى دائرة ال مضارك إبضالا المضدقي العضا  ا -ب

ئفقضضاً العكضضا  الفقضضرة )أ( مضضن هضضذه المضضادة خضضالل مضضدة م تز ضضد قلضضى سضض عة أ ضضا  قمضضل 

للتحق  فيما إاا كانت هناك أي أدلة قلى جر مة اسل االمضوال أئ ال ر مضة االصضلية 

 المرت طة بها أئ تمو ل اإلرهاب.

شضضرة أ ضضا  قمضضل مضضن ئرئد قلضضى المضضدقي العضضا  المخضضتص خضضالل مضضدة م تز ضضد قلضضى ق - 

الض ط إليضه إصضدار قضرار بشضأن النقضد أئ االدئات القابلضة للتضدائل لحاملهضا ئالتضي تضم 

ض طها ئفقضاً العكضا  الفقضرة )أ( مضن هضذه المضادة إمضا بح زهضا أئ إقادتهضا ئفضي عضال 

انتها  هذه المدة دئن صدئر مةل هذا القرار فعلى دائرة ال مارك امفرا  قن النقد 

 ئات القابلة للتدائل لحاملها موضوا الض ط ئإقادتها لصاع ها. أئ االد

(          23تصدر دائرة ال مضارك التعليمضات الالزمضة لتط يض  أعكضا  هضذه المضادة ئالمضادة )   -د

 من هذا القانون .
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قلى الوعدة إقال  ال هات الرقابية ئاإلشرافية بأي مخالفات ترتك هضا ال هضات الم ل ضة  -25المادة

ي مضضن أعكضضا  هضضذا القضضانون ائ امنظمضضة ائ التعليمضضات ائ القضضرارات الصضضادرة بمقتضضضاه ال

 ئ تعين قلى ال هة الرقابية ئاإلشرافية إقال  الوعدة باإلجرا  المتخذ من ق لها .

 

تمضارل النيابضة العامضة ائ المحكمضة المختصضة اختصاصضاتها فضي ال ضرائم المنصضوص  -أ-26المادة

ئفض  قضانون أصضول المحاكمضات ال زائيضة ئلهضا القيضا  بضأي ممضا قليها في هذا القانون 

 - لي:

تحد د ئتت ع المتحصالت ئاالموال ئالوسائط ئامدئات المسضتخدمة أئ التضي كضان  - 1

مضضن المنضضوي اسضضتخدامها فضضي ارتكضضاب أي مضضن ال ضضرائم الضضواردة فضضي هضضذا القضضانون 

 ئع زها. 

مضن مصضادر مشضرئقة الضى ان  ع ز ممتلكات اختلطت فيها المتحصالت مع أموال -2

 تحدد قيمة المتحصالت اير المشرئقة ئنواتج است اللها.

ع ضضز أمضضوال المشضضتكى قليضضه بضضال رائم المنصضضوص قليهضضا فضضي هضضذا القضضانون أئ أي  -3

تشر ع آخر اي قالقة ئمنعه من السفر الى عين اسضتكمال اجضرا ات التحقيض  ائ 

 الفصل في الدقوا .

إاا ت ين انه قضد تضم الحصضول قليضه نتي ضة ارتكضاب أي مضن ع ز أي مال لدا ال ير  -4

 ال رائم المنصوص قليها في هذا القانون.

علب الس الت ئالو ائ  ئالمستندات ئال يانات من ال هات الخاضعة العكضا  هضذا  -5

 القانون ل ا ات التحقي  في  ال رائم المنصوص قليها فيه .

( من الفقضرة 4( الى )1في  ال نود من ) للمتضــرر من اإلجرا ات المنصوص قليها -ب

)أ( من هذه المادة ع  الطعن خالل س عة أ ضا  مضن تضار خ صضدئر قضرار الح ضز لضدا 

 المحكمة المختصة.

قلضضى الضضرام ممضضا ئرد فضضي اي تشضضر ع آخضضر   ترتضضب قلضضى ع ضضز االمضضوال الضضذي   ر ضضه  - 

يضع امجضرا ات المدقي العا  ائ المحكمة المختصة ئف  أعكا  هذا القانون ئقض  جم

 ئالمعامالت ال ار ة قلى الك المال.

 

 نشأ مكتب إلدارة امموال ئامصول المح وزة ئالمصادرة بموجب اعكا  هذا القانون   -27المادة

 ت ع للنائب العا  في قمان ئ رأسه مدا قا  ئتحدد مها  المكتب ئصالعياته ئكيفية 

 صدر لهذه ال ا ة. ادارته ئسائر الشؤئن المتعلقة به بمقتضى نظا   
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أئ أكةضر  امتخصصض اقامضا يل ا ات هضذا القضانون   سضمي رئضيا الم لضا القضضائي مضدق -28المادة

 اقامض اللنظر في قضا ا اسل االموال  ئ سمي النائب العضا  لمحكمضة أمضن الدئلضة مضدقي

 أئ أكةر للنظر في قضا ا تمو ل اإلرهاب. امتخصص

 

تمارسضضها ال هضضات التضضي تتضضولى التحقيضض  ائ امدقضضا  فضضي  إضضضافة الضضى الصضضالعيات التضضي -29المضضادة

قضضضا ا اسضضل االمضضوال ئال ضضرائم امصضضلية المرت طضضة بهضضا ئتمو ضضل امرهضضاب ئفضض  قضضانون 

 -اصول المحاكمات ال زائية أئ أي تشر ع آخر اي قالقة  تتولى القيا  بما  لي:

 ى أي جهة أخرا.إجرا  التحقيقات المالية المواز ة م اشرة أئ من خالل إعالتها إل - أ

علضضضب المعلومضضضات الموجضضضودة فضضضي قاقضضضدة بيانضضضات الوعضضضدة أ نضضضا  قيامهضضضا بضضضإجرا   -ب

التحقيقضضات اات العالقضضة ب سضضل االمضضوال ئال ر مضضة االصضضلية المرت طضضة بهضضا ئتمو ضضل 

 اإلرهاب. 

تشكيل فرق تحقي  مشضتركة دائمضة أئ مؤقتضة إلجضرا  تحقيقضات متخصصضة بمضا فضي  - 

المالية أئ التحري قن االصول أئ إجضرا  تحقيقضات مشضتركة الك إجرا  التحقيقات 

 مع السلطات المختصة في الدئل االخرا.

ت ضضضادل المعلومضضضات المتضضضوافرة لضضضد ها مضضضع ال هضضضات النظيضضضرة الاضضضراض التحر ضضضات   -د

ئالتحقيقضضات المتعلقضضة ب سضضل االمضضوال أئ ال ر مضضة االصضضلية المرت طضضة بهضضا أئ تمو ضضل 

 لمتحصالت ئالوسائط ئامدئات اإلجرامية ئتعق ها.اإلرهاب بما  شمل تحد د ا
 

مع قد  امخالل بأي ققوبة أشد ئرد النص قليها في أي قانون آخر   عاقب كضل مضن  -أ-30المادة

ارتكضضب أئ شضضرا ائ تضضدخل ائ شضضارك ائ عضضرض ائ تضضآمر فضضي ارتكضضاب جر مضضة اسضضل 

 ال المؤقتضضة االمضضوال أئ تمو ضضل امرهضضاب المنصضضوص قليهمضضا فضضي هضضذا القضضانون باالشضض

ئب رامضضة م تقضضل قضضن مةضضل االمضضوال محضضل ال ر مضضة ئمصضضادرة متحصضضالتها ئا راداتهضضا 

ئمنافعهضضضا ئأي ئسضضضائط أئ أدئات اسضضضتخدمت أئ كضضضان مضضضن المنضضضوي اسضضضتخدامها فضضضي 

 ال ر مة ئالك مع مراقاة عقوق ال ير عسن النية.

دلهضا فضي القيمضة  حكم في جميع االعوال بالمصادرة العينية للمتحصالت أئ باموال تعا - ب

فضي عضال تعضضذر ضض طها ائ التنفيضذ قليهضضا ائ فضي عضضال التصضر  فيهضا إلضضى ال يضر عسضضن 

 النية.

إاا اختلطت المتحصالت باموال اكتس ت من مصضادر مشضرئقة فتخضضع هضذه االمضوال  - 

للمصادرة المنصوص قليها في الفقرة )ب( من هذه المادة في عدئد القيمضة المقضدرة 

 تها ئمنافعها.للمتحصالت ئإ رادا
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 عاقب بالح ا مدة م تز د قلى سنة ائ ب رامة م تقل قن الفي د نار ئم تز د قلضى  -أ-31المادة

( 10قشر ن أل  د نضار ائ بكلتضا هضاتين العقضوبتين  كضل مضن  خضال  أعكضا  المضادة  )

( مضن هضذا 26( مضن الفقضرة )أ( مضن المضادة )5( ئال نضد )17( الضى )15ئالمواد مضن )

 .القانون

 عاقب بالح ا مدة م تقضل قضن سضتة أشضهر ئب رامضة م تقضل قضن خمسضة آم  د نضار  -ب

ئم تز ضضد قلضضى قشضضرة آم  د نضضار أئ بكلتضضا هضضاتين العقضضوبتين كضضل مضضن  خضضال  أعكضضا  

 ( من هذا القانون.19( ئالمادة )13الفقرتين )ب( ئ) ( من المادة )

ب رامضة م تقضل قضن قشضرة آم   عاقب بالح ا مضدة م تز ضد قلضى  ضالو سضنوات ائ   - 

د نار ئم تز د قلى مائتي أل  د نار ائ بكلتا هاتين العقوبتين كل من  خضال  أعكضا  

 ( من هذا القانون.18المادة )

%( مضضضن قيمضضضة النقضضضد أئ االدئات القابلضضضة للتضضضدائل 10 عاقضضضب ب رامضضضة م تقضضضل قضضضن )   -د  

ر كضااب خالفضا العكضا  الفقضرة لحاملها اير المصر  قنها ائ المقد  بخصوصها اقرا

 ( من هذا القانون  ئتضاق  ال رامة في عال تكرار المخالفة. 23)أ( من المادة )

 

مضضع قضضد  امخضضالل بضضأي ققوبضضة أشضضد ئرد الضضنص قليهضضا فضضي أي قضضانون آخضضر  ئفضضي    -أ-32ةالمضضاد

االعضضوال التضضي ترتكضضب فيهضضا جر مضضة اسضضل االمضضوال أئ جر مضضة تمو ضضل اإلرهضضاب مضضن 

  ضضاري مضضن خضضالل أي مضضن االشضضخاص المسضضؤئلين قضضن إدارتضضه الفعليضضة شضضخص اقت

 أئ المخضضضولين بممارسضضضة  السضضضلطة فيضضضه قنضضضد قيضضضامهم بضضضأي أفعضضضال بالنيابضضضة قنضضضه 

أئ باسضضتخدا  أي مضضن ئسضضائله   ئدئن امخضضالل بمسضضؤئلية ال نضضاة مضضن االشضضخاص 

 مضةالط يعيين   كضون الشضخص امقت ضاري مسضؤئمً قضن تلضك ال ضرائم ئ عاقضب ب را

م تقل قن ضضع  قيمضة االمضوال محضل ال ر مضة ئقلضى ان م تز ضد قلضى خمسضمائة  

أل  د نضار مضع مصضادرة متحصضالت ال ر مضة ئا راداتهضا ئمنافعهضا ئأي ئسضائط أئ 

أدئات اسضضتخدمت أئ كضضان مضضن المنضضوي اسضضتخدامها فضضي ارتكضضاب ال ر مضضة ئ كضضون 

 مسؤئم قن الوفا  بها ئتضاق  ال رامة في عال التكرار.

مضضع مراقضضاة اعكضضا  قضضانون ال نضضوك ئالتشضضر عات امخضضرا للمحكمضضة ئقضض  الشضضخص    -ب

امقت اري قن العمضل كليضا ائ جزئيضا مضدة م تقضل قضن شضهر ئم تز ضد قلضى سضنة ااا 

ارتكب ا ا من ال رائم المنصوص قليها في هذا القانون ئفي عضال التكضرار لهضا ان 

مر أته ئفضضي جميضضع الحضضامت تضضتقضضرر ال ضضا  تسضض يل الشضضخص امقت ضضاري ائ تصضضفي

المحكمة بعد صدئر الحكم القطعي بامدانة بنشضره قلضى نفقضة الشضخص امقت ضاري 

 في صحيفتين  وميتين محليتين من الصح  امئسع انتشاراً.

 حظضر قلضى المشضار الضضيهم فضي الفقضرة )أ( مضن هضضذه المضادة ممضن   تضت مسضضؤئليتهم     - 

منصوص قليها فضي هضذا القضانون المشضاركة شخصياً قن ارتكاب أي من ال رائم ال

 أئ المساهمة في رأسمال أي شخص اقت اري أئ امشتراك في إدارته.
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إاا قضضا  أعضضد االشضضخاص المتضضورعين بارتكضضاب جر مضضة اسضضل االمضضوال أئ جر مضضة  -1 -أ-33المضضادة

تمو ل اإلرهضاب بضإبالا السضلطات المختصضة قضن ال ر مضة ق ضل قلمهضا بهضا  ئأدا 

القض و قلضى المسضاهمين فضي ال ر مضة أئ ضض ط المتحصضالت أئ منضع إبالاه إلضى 

ئقضضضوا العمضضضل اإلرهضضضابي أئ تخفيضضض  اآل ضضضار المترت ضضضة قليضضضه فيعفضضضى مضضضن العقوبضضضة 

 المنصوص قليها في هذا القانون.

( من هذه الفقضرة  1للمحكمة المختصة اإلقفا  من العقوبة المشار اليها في ال ند ) -2

 مة بعد قلم ال هات المختصة بها   ئأدا اإلبالا إلضى في عال تم اإلبالا قن ال ر

الق و قلضى المسضاهمين فضي ال ر مضة أئ ضض ط المتحصضالت أئ منضع ئقضوا العمضل 

 اإلرهابي أئ تخفي  اآل ار المترت ة قليه.

م  حول اإلقفضا  مضن العقوبضة ئفقضاً العكضا  الفقضرة )أ( مضن هضذه المضادة مضن مصضادرة  -ب

 اداتها ئمنافعها أئ ئسائطها ئأدئاتها.متحصالت ال ر مة أئ ا ر
 

 

مع قد  اإلخالل بأعكا  أي تشر ع آخر  لل هات الرقابية ئاإلشرافية أن تتخذ إجضرا   -أ-34المادة

أئ أكةر أئ أن تفرض أ ا من ال زا ات الم ينة أدناه  في عال ت ين لها ئقضوا مخالفضة 

( مضضن الفقضضرة )أ( مضضن 5) ( ئال نضضد17( الضضى )15( ئالمضضواد مضضن )10العكضضا  المضضادة )

( مضضضن هضضضذا القضضضانون ئالضضضك ئفقضضضا لدرجضضضة خطضضضورة تلضضضك 41( ئ المضضضادة )26المضضضادة )

 -المخالفة:

 توجيه تن يه خطي. -1
الطلب من ال هة الم ل ة تقد م برنامج قمل لما سيتم اتخااه من إجضرا ات إلزالضة  -2

 المخالفة ئتصو ب الوضع.
 دائم أئ مؤقت.ئق  بعو أنشطة ال هة الم ل ة بشكل  -3
 فرض ارامة م تت ائز مائة أل  د نار في عال قد  اإلعالة قلى المحكمة. -4
الطلب من ال هة الم ل ة إ قا  أي من إدار يهضا مضن ايضر أقضضا  م لضا اإلدارة  -5

 قن العمل أئ فصله.

 ا قا  ترخيص ال هة الم ل ة. -6
 إل ا  ترخيص أئ تس يل ال هة الم ل ة.   -7

مصلحة الطعن في أي من اإلجرا ات أئ ال زا ات المتخضذة بمقتضضى أعكضا   لكل اي - ب

 الفقرة )أ( من هذه المادة أما  المحكمة المختصة .
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إاا امتنعت ائ تخلفت خالل المضدة المحضددة أي مضن ال هضات الم ل ضة قضن تزئ ضد الوعضدة  -35المادة

ئفقاً العكضا  هضذا القضانون  بالمعلومات ئال يانات ئالو ائ  ئالمستندات الواجب تقد مها

ئاالنظمضضضة ئالتعليمضضضات ئالقضضضرارات الصضضضادرة بمقتضضضضاه ائ قرقلضضضت الوعضضضدة قضضضن تنفيضضضذ 

م  د نار ئم تز د قلى آمهامها ئصالعياتها  تفرض قليها ارامة م تقل قن خمسة 

 قشر ن ال  د نار ئتضاق  ال رامة في عال التكرار.

 

هضضذا القضضانون أئ االنظمضضة أئ التعليمضضات أئ القضضرارات  كضضل مخالفضضة الي عكضضم مضضن أعكضضا  -36المضضادة

الصادرة بمقتضاه لم  نص القانون قلى ققوبة خاصة لهضا   عاقضب مرتك هضا ب رامضة م 

ر ئتضضضاق  ال رامضضة فضضي عضضال تقضضل قضضن ألضض  د نضضار ئم تز ضضد قلضضى قشضضرة آم  د نضضا

 .التكرار

 

  أئ بوقض  المالعقضة أئ اإلقفضا  مضن م  حول القرار الصادر بإسقاع دقوا الح  العضا  -37المادة

العقوبة دئن مصادرة االموال المتحصلة قضن جضرائم اسضل االمضوال ئال ضرائم االصضلية 

 المرت طة بها ئتمو ل اإلرهاب بقرار قضائي.

 

تتعائن ال هات القضائية ئال هات المختصة مع ال هضات ايضر امردنيضة بالمسضاقدة    -أ-38المادة

ي التحقيقات ئامدقا ات ئسماا الشهود ئامجرا ات المتعلقضة القانونية المت ادلة ف

 .بمكافحة اسل االموال ئال ر مة االصلية المرت طة بها ئتمو ل اإلرهاب
  شضضمل التعضضائن الضضدئلي عل ضضات تسضضليم المتهمضضين ئالمحكضضو  قلضضيهم ئكضضذلك عل ضضات   - ب

جضضرائم اسضضل ال هضضات ايضضر امردنيضضة تعقضضب ائ ت ميضضد ائ الضضتحفظ قلضضى االمضضوال محضضل 

االموال أئ ال ر مة االصلية المرت طة بها ائ تمو ل اإلرهاب ائ متحصالت أي منهضا 

أئ أي إجرا ات أخرا ئالك ئف  القواقضد التضي تحضددها القضوانين المعمضول بهضا فضي 

المملكضضة ئامتفاقيضضات الةنائيضضة ائ المتعضضددة امعضضرا  التضضي صضضادقت قليهضضا المملكضضة ائ 

 المةل ئمع قد  امخالل بحقوق ال ير عسن النية.ئفقا لم دأ المعاملة ب

 ضتم إقمضال فضال إاا تعل  علب المساقدة القانونية المت ادلة بضإجرا ات ايضر قسضر ة    - 

 م دأ ازدئاجية الت ر م كشرع للمساقدة القانونية المت ادلة .

ة تكضضون ئزارة العضضدل ال هضضة المعنيضضة فضضي المملكضضة ل ا ضضات تنفيضضذ عل ضضات المسضضضاقد   -د

 القانونية المت ادلة ئايرها من عل ات التعائن الدئلي.

 
 

لل هات القضائية المختصة ان تأمر بتنفيضذ عل ضات ال هضات ايضر امردنيضة المختصضة  -أ -39المادة

بح ضضضز ئمصضضضادرة المتحصضضضالت محضضضل جضضضرائم اسضضضل االمضضضوال أئ ال ضضضرائم االصضضضلية 

ئ المنضضوي اسضضتخدامها  المرت طضضة بهضضا أئ تمو ضضل اإلرهضضاب ئالوسضضائط المسضضتخدمة أ

ئالك ئف  القوانين المعمول بها أئ امتفاقيات التي صضادقت قليهضا المملكضة شضر طة 

 أم  تعارض الك مع التشر عات النافذة.

 تم توز ضع عصضيلة اممضوال المحكضو  بمصضادرتها نهائيضا ئفقضا العكضا  هضذا القضانون  -ب

 بموجب امتفاقات التي تعقد بين الدئل اات العالقة.
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م تحول امعكا  المتعلقة بالسر ة بما في الك السر ة المصرفية المنصوص قليها فضي  -40المادة

 خر دئن تط ي  أي من اعكا  هذا القانون.آأي قانون 

 

لم لا الوزرا  بنا  قلضى تنسضيب الل نضة تشضكيل ل نضة فنيضة أئ أكةضر لتنفيضذ قضرارات   - أ-41المادة

 تمو ل اإلرهاب ئانتشار أسلحة الدمار الشامل.م لا االمن المتعلقة باإلرهاب ئ

تقد  الل نة الفنية المشكلة ئفقاً العكا  الفقرة )أ( من هضذه المضادة اقتراعاتهضا بتسضمية  -ب

االشخاص ئال ماقات ئالكيانات قلضى قضوائم جضزا ات االمضم المتحضدة بمضا  نسض م مضع 

 قرارات م لا االمن اات العالقة.

خضر القيضا  آمالية ئالمهن ئامقمال اير المالية ئأي شضخص  تعين قلى المؤسسات ال - 

دئن تأخير ائ اقال  مس   بت ميد امموال ئ الموارد امقتصضاد ة التضي تعضود ملكيتهضا 

كليضضاً أئ جزئيضضاً للشضضخص ائ ال ماقضضة ائ الكيضضان المضضدر   ئالموجضضودة فضضي عيضضازة ائ 

   -المسيطر قليها بشكل م اشر ائ اير م اشر الي مما  لي :

أي شخص ائ جماقة ائ كيان تم ادراجه من ق ل الل نة الفنيضة ئفقضاً العكضا  الفقضرة  -1

 )ب( من هذه المادة.  

أي شخص ائ جماقة أئ كيان تمضت تسضميته ئفقضاً لقضرارات م لضا االمضن المتعلقضة  -2

 باإلرهاب ئتمو ل اإلرهاب ئانتشار اسلحة الدمار الشامل. 

ليهضا فضي التعليمضات الصضادرة بمقتضضى الفقضرة )ئ( مضن باستةنا  الحامت المنصضوص ق -د

هذه المادة   حظر قلى أي شخص إتاعة االموال أئ االصول أئ الموارد امقتصاد ة أئ 

الماليضضة أئ تقضضد م الخضضدمات الماليضضة أئ ايرهضضا مضضن الخضضدمات بشضضكل كامضضل أئ مشضضترك أئ 

ر إلضيهم فضي هضذه بطر قة م اشضرة أئ ايضر م اشضرة أئ لمنفعضة أي مضن االشضخاص المشضا

 المادة ائ الى الذ ن  عملون بالنيابة قنهم أئ بتوجيه منهم.

تنتفي المسؤئلية ال زائية أئ المدنية أئ اإلدار ة قن أي شخص  قو  بت ميضد االمضوال  -ـه

 ئالموارد امقتصاد ة بما  نس م مع اعكا  هذه المادة.
شضخاص ئال ماقضات ئالكيانضات تصدر الل نة التعليمات التضي تضنظم إجضرا ات إدرا  اال -ئ

 قلى قوائم ال زا ات أئ اقترا  امدرا  في هذه القوائم ئامستةنا ات من الت ميد.

  عاقب بالح ا مدة م تز د قلى  ضالو سضنوات أئ ب رامضة م تقضل قضن مائضة ألض  د نضار  -ز

 .أئ بكلتا هاتين العقوبتين كل من  خال  أعكا  الفقرتين ) ( ئ)د( من هذه المادة

 

تعت ر الوعدة الخل  القانوني ئالواقعي لوعدة مكافحة اسل امموال ئتمو ضل امرهضاب  -42المادة

( لسضنة 46المنشأة بمقتضى أعكا  قانون مكافحة اسل امموال ئتمو ل امرهاب رقم )

 ئتحل محلها في كل ما لها من عقوق ئما قليها من التزامات. 2007
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 منظمة الالزمة لتنفيذ أعكا  هذا القانون . صدر م لا الوزرا  ا -43المادة 

 

قلضى أن  2007( لسضنة 46 ل ى قانون مكافحة اسل االموال ئتمو ل امرهضاب رقضم ) -44المادة 

 ستمر العمل باالنظمة ئالتعليمات ئالقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أئ تل ضى 

 أئ  ست دل ايرها بها ئفقاً العكامه.

 

 وزرا  ئالوزرا  مكلفون بتنفيذ أعكا  هذا القانون.رئيا ال -45المادة

 

 

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

 أمين حسني عبداهلل الصفدي 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير  
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير
 الثقافة 

 علي محدان عبد القادر العايد

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير  
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير   
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير   
 الصناعة والتجارة والتموين 

 املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير   
 ءدولة لشؤون رئاسة الوزرا

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

 

 وزير   
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

    املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
 

 وزير
 الزراعة  

 املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح
 

 وزير 
 البيئة

 نبيل سليم عيسى املصاروة

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير
 دولة للشؤون القانونية 

  حممود عواد امساعيل اخلرابشة
 

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 املهندس صخر مروان دودين

 وزير   
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة
 

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 العمل 

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

  الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية
 


