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 2021( لسنة 1رقم ) تعليمات

الإرهاب وتمويله وتمويل بقرارات مجلس الأمن المتعلقة  تنفيذتعليمات 

 اسلحة الدمار الشاملانتشار 

من قانون مكافحة  (41)المادة  حكامأبموجب صادرة عن اللجنة الوطنية 

 2021( لسنة 20غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )

================== 
 :1 المادة

اإلرهاب وتمويله بقرارات مجلس االمن المتعلقة  تنفيذ" تعليمات  تسمى هذه التعليمات

ويعمل بها من تاريخ اقرارها من " 2021لسنة  اسلحة الدمار الشاملانتشار وتمويل 

 افحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب. لمك الوطنيةلجنة ال

 

 التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها  -أ: 2 المادة

لنافذ وقانون منع افي قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 .، ما لم تدل القرينة على غير ذلكاإلرهاب النافذ

ما لم تدل أدناه والعبارات التالية المعاني المخصصة لها  للكلماتيكون  -ب

 القرينة على غير ذلك:

    

اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء  : اللجنة الفنية

( من 41حكام الفقرة )أ( من المادة )أل سندا  

مويل قانون مكافحة غسل األموال وت

    النافذ. اإلرهاب 

من قرارات مجلس األ

 ذات الصلة

جميع قرارات مجلس األمن الحالية  :

        اإلرهاب وتمويله بوالمستقبلية المتعلقة 

، بما اسلحة الدمار الشامل انتشار تمويلو

 رقامذوات األيشمل القرارات 

 1988( و1999) 1267و (2001)1373

 2253و (2011) 1989( و2011)

 2231( و2006) 1718و (2015)

 الحقة لها.ي قرارات أ( و2015)

أي لجنة من لجان مجلس األمن المنشأة عمال   : الجزاءات  لجان

 ذوات األرقامبقراراته، بما يشمل القرارات 

 2253و (2011)1989( و1999)1267

القاعدة وداعش بشأن ( 2015)

أمن واستقرار بشأن  (2011)1988و

المتعلقة بمنع  (2006)1718وأفغانستان 
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بما في ذلك ، الشاملالدمار أسلحة انتشار 

عندما يعمل بموجب الفصل األمن مجلس 

عتمد مم المتحدة ويلسابع من ميثاق األا

أسلحة  نتشارإعقوبات مالية محددة لمنع 

   وتمويلها.  الدمار الشامل

 اإلعتباري. الشخص الطبيعي أو  : الشخص 

ال  مؤسسةأو أو شراكة  تنظيمأو جماعة  : الكيان 

تدخل ضمن مفهوم الشخص الطبيعي أو 

إعتبارية تمتع بشخصية اإلعتباري وال ت

  مستقلة. 

 انلجمن إدراجه تم كيان أو شخص  : المدرج

الجزاءات أو مدرج من  قوائمفي الجزاءات 

بحسب  القائمة الوطنيةقبل اللجنة الفنية في 

 . مقتضى الحال

للمعايير  وفقا  الكيان  تحديد هوية الشخص أو : اإلدراج

 منقرارات مجلس األالمنصوص عليها في 

تطبيق لغايات  وهذه التعليمات ذات الصلة

الجزاءات ذات العالقة على ذلك الشخص أو 

 الكيان مع بيان األسباب.

 لجان الجزاءات. الصادرة عن القوائم :  الجزاءات  قوائم

القائمة المعدة من قبل اللجنة الفنية بموجب  :  القائمة الوطنية

 من هذه التعليمات. (9المادة )أحكام 

التعديل على قوائم 

الجزاءات أو القائمة 

 الوطنية

قوائم الجزاءات أو القائمة أي تغييرات على  :

الوطنية بما يشمل اإلدراج، الرفع من القائمة 

المعلومات البيانات ووالتعديالت على 

 شخاص والكيانات المدرجة.الخاصة باأل

من قبل األمين العام لألمم  ةالمعين الجهة :  أمين المظالم

للنظر في رفع أسماء األشخاص المتحدة 

والكيانات المدرجة في قائمة الجزاءات 

 الخاصة بتنظيم داعش والقاعدة.

الجهة التي تّم إنشاؤها عمال  بقرار مجلس  :  التنسيق مركز

من ضمن و( 2006) 1730األمن رقم 

سماء أرفع  اتتلقي طلباختصاصاته 
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قوائم والكيانات المدرجة في  شخاصاأل

الجزاءات باستثناء قائمة الجزاءات الخاصة 

 بتنظيم داعش والقاعدة.

أي  إدراج مبررات وأسبابيحتوي على بيان  : سباببيان األ

الجزاءات  قوائمو كيان ما على أشخص 

 انالمرفق مع قرار اإلدراج من قبل لجو

 .الجزاءات

بمجرد فورا لغايات هذه التعليمات تعني  : دون تأخير 

على القائمة أو التعديل  اإلدراجصدور قرار 

ساعة من صدور قرار  24خالل الوطنية و

 قوائم الجزاءات.على  أو التعديل اإلدراج

تتضمن قوائم  اآللية اإللكترونية التي : اإللكترونيالتطبيق 

 رسالإالجزاءات والقائمة الوطنية وتقوم ب

من  اإلشعارات المتعلقة باإلدراج والرفع

تطرأ على قوائم  تعديالتوأي القوائم 

الجزاءات والقائمة الوطنية للجهات المبلغة 

شرافية والجهات واإلة والجهات الرقابي

  المختصة األخرى. 

كل عين أو حق لهه قيمهة ماديهة أو معنويهة فهي  : المال 

التعامل ويشمل األصول أو الممتلكات أيا  كان 

نوعها سواء كانه  ملموسهة أو غيهر ملموسهة، 

منقولهههة أو غيهههر منقولهههة وبغههه  النظهههر عهههن 

الوسيلة التي تم الحصهول عليهها بهها والوقهائق 

لكترونيهة أو أو المستندات القانونية بما فيها اإل

الرقمية التي تثب  حق ملكية تلهك األصهول أو 

حصهههة أو مصهههلحة فيهههها سهههواء كانههه  داخهههل 

المملكهههة أو خارجهههها بمههها فهههي ذلهههك العمهههالت 

بالههههههدينار األردنههههههي أو العمههههههالت األجنبيههههههة 

والحسههههابات المصههههرفية وصههههناديق الودائههههع 

وراق التجاريههههههههههههة وراق الماليههههههههههههة واألواأل

والشهههيكات السهههياحية والحهههواالت وخطابهههات 

عتمهههادات المسهههتندية واألصهههول الضهههمان واإل
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الرقميهههة أو االفتراضهههية وأي و ألكترونيهههة اإل

فوائد أو أربها  أو دخهول أخهرى مترتبهة علهى 

أو متولههههدة مههههن هههههذه األمههههوال أو األصههههول 

والموارد االقتصادية بما فيهها الهنفو والمهوارد 

 الطبيعية.

المهال فهإن  باإلضافة الهى مها ذكهر فهي تعريه  : الموارد اإلقتصادية

أي  نطهههاق المهههوارد االقتصهههادية يمتهههد ليشهههمل

موارد أو أصول أو أنشطة مدرة للهدخل أو قهد 

تكههههون مههههدرة للههههدخل، أو يمكههههن اسههههتخدامها 

للحصهههول علهههى أمهههوال أو سهههلع أو خهههدمات 

على قوائم الجهزاءات  ونويستفيد منها المدرج

والقائمة الوطنية، بما يشمل على سبيل المثهال 

عمهال يب والبرمجيهات واألالحواسه ال الحصر

المنتجهههات والملكيهههة الفكريهههة  وأشهههكال الفنيهههة

المنتجهات والطبيعيهة  دالموارو والفحم النفطية

المجهوهرات والهذهب و الزراعيهة،وائية يالكيم

اآلقههههار، واألسههههلحة، و  واألحجههههار الكريمههههة

ختطهها  ، واإلواإلتجههار بههها األحيههاء البريههةو

للفديههة وعائههدات الجههرائم بمهها فههي ذلههك  طلبهها  

بتههههههزاز تجهههههار بالمخهههههدرات والبشهههههر واإلاإل

والسههطو، باإلضههافة الههى المههوارد المسههتخدمة 

فههي تههوفير خههدمات استضههافة المواقههع والنشههر 

نترنههه  ومههها يتصهههل بهههها مهههن علهههى شهههبكة اإل

خههدمات، واألمههوال واألصههول التههي قههد تتهها  

بصههورة مباشههرة أو غيههر مباشههرة للمههدرجين 

ى القهههوائم فيمههها يتعلهههق بسهههفرهم وتكهههالي  علههه

 نتقال واإلقامة. اإل

أو  والموارد اإلقتصادية حظــر نقل األموال : التجميد 

تحويلها أو التصر  فيها من أشخاص أو 

 . مدرجةكيانات 

لية والمهن واألعمال غير المؤسسات الما : الجهات المبلغة 

المشمولة بأحكام قانون مكافحة غسل  المالية

 األموال وتمويل اإلرهاب النافذ. 
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 اللجنة الفنية

 

 ههههذهتمهههارل اللجنهههة الفنيهههة المههههام والصهههالحيات المنصهههوص عليهههها فهههي  -أ :3الماااادة 

 التعليمات. 

يعين رئيس اللجنة الفنية من بهين موففيهه أمهين سهر للجنهة الفنيهة وبهديال فهي  -ب          

حههال غيابههه ويتههولى أمههين السههر تههدوين محاضههر جلسههاتها وقراراتههها وحفهه  

 سجالتها وأي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة الفنية. 

 

مههن  المسههائل التاليههةمسههؤولية متابعههة اللجنههة الفنيههة   التههي تههرأل الجهههة تههولىت :4المااادة 

  لتنفيذ أحكام هذه التعليمات: لديها قسم متخصص نشاء إخالل 

على  تطرأ عليها تعديالتوأي  الوطنيةالقائمة الجزاءات و قوائم نشر -أ

بمجرد صدور قرار اإلدراج أو فورا   للجنة الفنية الموقع اإللكتروني

أو  ساعة من وق  اإلدراج 16 خاللفيما يخص القائمة الوطنية والتعديل 

هذه القوائم  نشرو بما في ذلك متابعةالجزاءات  قوائمعلى  التعديل

  على التطبيق اإللكتروني.  التعديالتو

بصورة دورية وكلما دع  الحاجة تحديث الموقع اإللكتروني للجنة الفنية  -ب

 .ذلكإلى 

 وديمومة عمله. اإللكتروني التطبيق متابعة عمل  -ج

 والطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه التعليمات واستالم المراسالتإرسال  -د

 جنبية. واأل الوطنية الجهاتمن 

وشؤون  رسالها من خالل وزارة الخارجيةإمتابعة المراسالت التي يتم   هـ    

 مع األمم المتحدة.  المغتربين

وقراراتها وكافة المراسالت ت اللجنة الفنية حتفاف بمحاضر وسجالاإل -و

بما فيها المراسالت مع لجان الجزاءات  والوقائق ذات العالقة بعملها

 والسلطات األجنبية والطلبات المقدمة للجنة الفنية. 

 

 

غيهر ممثّلهة فهي  جهة مختصةأو شرافية إو للجنة الفنية أن تدعو أي جهة رقابية  :5المادة

بهههرة اللجنهههة للمشهههاركة فهههي اجتماعاتهههها وتقهههديم المعلومهههات أو الهههرأي أو الخ

ههههذه دون أن يكهههون لألشهههخاص الممثلهههين عهههن الضهههرورية لتنفيهههذ مسهههؤولياتها 

 الجهات الحق في التصوي  على قرارات اللجنة الفنية.

 

تها استنادا ألحكام جهة تم دعووأي اللجنة الفنية أعضاء يتعين على جميع  -أ: 6المادة 

توفير كافة المعلومات والوقائق والبيانات  من هذه التعليمات (5) المادة

الموجودة لدى الجهات التي يمثلونها لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات بما 

المعايير  يما يستوف كيانا  أو  كان شخصا  إذا في ذلك تلك الالزمة لتحديد فيما 

 القائمة الوطنية.  أو الجزاءات  قوائمالالزمة لإلدراج في 
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أو كل من يعلم  ،أو أمين السر فيها ،يحظر على أي من أعضاء اللجنة الفنية  -ب        

أي معلومات تم تقديمها  ةأو غير مباشر ةمباشر ةبحكم عمله بطريقأو يطلع 

بأي  هذه المعلومات اإلفصا  عن ،أو تبادلها بموجب أحكام هذه التعليمات

إال ، بما في ذلك اإلفصا  عن مصدر هذه المعلومات، كان صورة 

 تقتضي التشريعات الوطنية النافذةأو كما  ألغراض تنفيذ هذه التعليمات

أو  اللجنة الفنية أو معهافي نتهاء عملهم اويستمر هذا الحظر إلى ما بعد 

 .المتعلق بها

  

 اجتماعات اللجنة الفنية

 

على األقل وكلما دع  الحاجة  شهرتجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة كل   -أ: 7 المادة

جتماع وتحديد جدول األعمال بقرار من لذلك، على أن تتم الدعوة لإل

أو  وجاهيا  إجتماعاتها ويجوز لها عقد  رئيسها أو نائبه في حال غيابه

 بالوسائل اإللكترونية. 

جتماعات اللجنة الفنية بحضور أغلبية أعضائها، يكون النصاب القانوني إل  -ب          

وتصدر قراراتها بأغلبية  ،على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم

 أصوات األعضاء الحاضرين.

يجوز للجنة الفنية عند الضرورة إصدار قراراتها بطريق التمرير، على  -ج

 لفنية.تعقده اللجنة ا التالي الذي الوجاهي جتماعاالالقرار في يُقدّم أن 

تشكيل لجنة فرعية مؤقتة أو أكثر لدراسة أي من األمور الفنية للجنة  -د

 .وفقا  لذلكد مهامها يتحدوالمعروضة عليها، 

 

 على قوائم الجزاءات اجراءات اإلدراج

 

جهة مختصة في أي على طلب أو بناء   من تلقاء نفسها تتولى اللجنة الفنية -أ: 8المادة 

في حال  الجزاءات ذات الصلة لجان، تقديم طلب إدراج إلى المملكة

عتقاد بأن الشخص أو الكيان شتباه أو اإللإللديها أسباب معقولة  تتوافر

ودون اشتراط وجود دعوى  المعني يستوفي أّي من معايير اإلدراج التالية

له وتكون  شعار مسبقإو الكيان ودون الحاجة الى أجزائية بحق الشخص 

   : جراءات من طر  واحدكافة اإل

المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم داعش أو القاعدة  -1

ستقرار السالم واإل يدتهدوكل من يشترك معها في بان لحركة طاأو 

أو  أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة أو واألمن في أفغانستان

شتراك مع أي من باإل نشطةعمال واألهذه األ متفرعة عنهما، أو تتم
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أو دعما  لهم، أو التخطيو لهذه  ،أو بالنيابة عنهم ،سمهماأو ب ،هؤالء

 تيسير القيام بها أو اإلعداد لها أو ارتكابها. األنشطة أو األعمال أو

ما يتصل بها من عتاد إلى تنظيم  وأتوريد أو بيع أو نقل األسلحة  -2

 يدتهدوكل من يشترك معها في بان لحركة طا أو داعش أو القاعدة

أي خلية أو جماعة  أو ستقرار واألمن في أفغانستانالسالم واإل

أو تقديم الدعم لألعمال  مرتبطة بهما أو منشقة أو متفرعة عنهما

 ي منهم. أواألنشطة التي يقوم بها 

وكل من بان لحركة طا أو تنظيم داعش أو القاعدةالتجنيد لحساب  -3

أو  السالم واالستقرار واألمن في أفغانستان يدتهديشترك معها في 

ألحدهم أو  منهم أو باسمهم أو بالنيابة عن أو دعما  أي ّ بالتعاون مع 

دعم  منهم أو ألي خلية أو مجموعة تابعة أو منشقة أو متفرعة عن أي  

  آخر.  بأي شكلأنشطتهم أعمالهم أو 

شخصا  يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أي أن يكون  -4

( 1) البنودشخص أو كيان مدرج استنادا  إلى المعايير المحددة في 

من هذه الفقرة، أو كان شخصا  يعمل نيابة  عن أو بتوجيه  (3و) (2و)

  من أّي من هؤالء األشخاص أو الكيانات.

األنشطة التي يقوم بها تقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم لألعمال و -5

و الكيانات المدرجة في قوائم الجزاءات وغيرهم من أاألشخاص 

تنظيم الجماعات والمؤسسات والكيانات واألشخاص المرتبطين ب

 يدتهدوكل من يشترك معها في بان لحركة طا أو داعش أو القاعدة

 .ستقرار واألمن في أفغانستانالسالم واإل
 

تقديم طلب إدراج استنادا  إلى الفقرة )أ( من هذه عند  على اللجنة الفنية -ب

ذات  منمجلس األ قراراتليها في إالمشار  المادة، اتّباع اإلجراءات

الجزاءات  المعتمدة من قبل لجانستمارات واإلدام النماذج واستخ الصلة

 ذات العالقة. 

عن أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة تقوم اللجنة الفنية بتوفير   -ج

تحديد  يتمبحيث للجان الجزاءات  الشخص أو الكيان المقتر  إدراجه

ويمكن لهذه ، بصورة دقيقة وجازمةالشخص أو الكيان هذا هوية 

 :المعلومات أن تتضّمن ما يلي
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وبما يشمل اسم  الكامل للشخصسم إل: الألشخاص الطبيعيينبالنسبة  -1

 سم الَحَركي،أسماء مستعارة، أو اإلأو كنية  أيو ،واللقباألسرة 

أفراد  سماءأو ،ونوع الجنس ،والجنسية ،الميالد وتاريخومكان 

ودولة أو دول  ،الوفيفة أو المهنةالعائلة اآلخرين، ومعلومات عن 

والعنوان  ،ورقم البطاقة الشخصية ،اإلقامة، ورقم جواز السفر

أمام الجهات األمنية من والوضع الحالي ، والعناوين السابقة ،الحالي

وكافة البيانات والمعلومات  أو محتجزا  أو مدانا   لفرد مطلوبا  ا كون

إلصدار  ( اإلنتربولتحتاجها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )التي 

 اذا توفرت.  نشرة خاصة

 ،سم التجاريسم واإلكيانات: اإلوالاإلعتبارية شخاص لألبالنسبة  -2

)الحالية  واألسماء األخرى المعروفة بها ،سم المختصرواإل

 وأالفروع عنوان و ،المقر المكتب الرئيسي أو وعنوانوالسابقة(، 

 وهيكل ،والروابو التنظيمية ،الشركات التابعةالمكاتب المحلية، و

وطبيعة العمل أو النشاط ، والشركة األم ،سيطرةماإلدارة الو الملكية

ورقم التسجيل أو ، ودول النشاط الرئيسي أو الرسمي، التجاري

 وعناوين المواقع اإللكترونية ،التأسيس أو غيره من أرقام التعري 

التصفية أو  قيدوحالة الشخص اإلعتباري أو الكيان فيما إذا كان 

 .الفسخ

، باألسباب الداعية لإلدراج مفصال   ا  بيان يتضمن الطلبن أيجب  -د

في القائمة ذات الصلة، دراج معايير اإل استيفاءمدى ومعلومات متعلقة ب

عن أي روابو بين معلومات وأي معلومات أو وقائق مؤيّدة، بما فيها 

 أي شخص أو كيان مدرج في القائمةو المقتر  إدراجه الشخص أو الكيان

وفقا  إلجراءات لجنة الجزاءات يكون بيان األسباب قابال  للنشر  ويجب أن

 عضاءالدول األإحدى أي أجزاء تحددها  ويستثنى من ذلك ذات الصلة

  على أنها سرية.

يجب أن يحدد الطلب ما إذا كان  المملكة األردنية الهاشمية ترغب هـ 

 أنها الدولة طالبة اإلدراج.على باإلفصا  
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 الوطنية القائمة علىاإلدراج 

 

هذه ألحكام استنادا  طلبات اإلدراج على القائمة الوطنية اللجنة الفنية تتلقى  -أ: 9المادة 

جهة أي على اقترا  مقدم من أحد الجهات الممثلة باللجنة أو من  بناء   المادة

بعد دراسة طلب جهة معنية بمكافحة اإلرهاب وتمويله أو أي و مختصة أ

 تقوم الجهة مقدمة اإلقترا  بتوفير ما يلي:أن  علىدولة أخرى 

الشخص أو الكيان في  إدراج كافة المعلومات والوقائق التي تبرر اقترا  -1

القائمة الوطنية وبحيث يكون من شأن هذه المعلومات والوقائق التحديد 

كافة وبحيث تتضمن الكيان هوية الشخص أو  بصورة دقيقة وجازمة

بيانات التعر  على الهوية  وقدر اإلمكان وحسب مقتضى الحال 

 . مات( من هذه التعلي8البيانات المبينة في الفقرة )ج( من المادة )

سباب الداعية إلدراج األسماء في القائمة بما في ذلك بيان مفصل باأل -2

قترا  اإلدراج والمعلومات الإليها سس المستند كافة التفاصيل واأل

ستيفاء الشخص أو الكيان المقتر  تسميته لمعايير اإلدراج االمتعلقة ب

 في الفقرة )ب( من هذه المادة. حسب ماهو وارد 

 للقائمة الوطنيةشخص أو كيان أي بإضافة تُصدر اللجنة الفنية قرارا   -ب   

يستوفي أّي من  بأنّه عتقاداإلشتباه أو لإلأسباب معقولة ه تتوفّر بحقّ 

أو ودون اشتراط وجود دعوى جزائية بحق الشخص  المعايير التالية

له وتكون كافة اإلجراءات من اشعار مسبق إلى الكيان ودون الحاجة 

 :   واحدطر  

و حاول ارتكاب عمل إرهابّي أو شارك فيه أ بارتكشخص أو كيان  -1

 .أو قام بتسهيل ارتكابه

يملكه أو يسيطر عليه، بشكل  مباشر أو غير مباشر،  شخص أو كيان -2

 البندشخص أو كيان واحد أو أكثر من األشخاص المشار إليهم في 

 ( من هذه الفقرة.1)

يعمل نيابة  عن أو بتوجيه من شخص أو كيان واحد  شخص أو كيان -3

 ( من هذه الفقرة.1) البندأو أكثر من األشخاص المشار إليهم في 

قوائم المدرجة على تشمل القائمة الوطنية أسماء األشخاص والكيانات  -4

الجزاءات المرتبطين بالمملكة سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين أو لهم 

ألشخاص والكيانات التي يعتقد أنها موجودة عناوين في المملكة أو ا

 أو تعمل في المملكة. 
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   ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: تنظراللجنة الفنية في طلبات اإلدراج  -ج       

أو ة رقابيال الجهاتمن  أومقدم الطلب معلومات إضافية من  طلب -1

ويتعين على  جهة أخرى مختصةي أأو  مبلغةال أو الجهاتشرافية اإل

وفق المدة التي المطلوبة بالمعلومات  هذه الجهات تزويد اللجنة الفنية

    في طلبها. تحددها 

وبعد استكمال كافة أعاله سة الطلب والمعلومات في ضوء درا -2

خالل مدة ال مستعجال  تتخذ اللجنة الفنية قرارا  البيانات الالزمة 

شتباه أو أسباب معقولة لإلحول ما إذا كان  هناك تتجاوز قالقين يوم 

عتقاد بأّن الشخص أو الكيان يستوفي أّي من المعايير الواردة في اإل

على  اإلدراجالمادة وفي ضوء هذا القرار يتم  ( من هذهبالفقرة )

 .القائمة الوطنية

أيام  خمسة بالقرار المتخذ خاللبإعالم مقدم الطلب الفنية تقوم اللجنة  -3

بخصوص الطلب وفي حال رف  الطلب  عمل من اتخاذ القرار

 يتعين إعالم مقدم الطلب بأسباب الرف .

 

بإعداد واالحتفاف بقائمة األشخاص والكيانات المدرجة تقوم اللجنة الفنية   -د       

 كل ستة أشهرويجب مراجعة هذه القائمة وتحديثها على القائمة الوطنية، 

 و/أو كلما دع  الحاجة الى ذلك.  
قوائمها الوطنية أي تدرج على أن تطلب من الدول األخرى أن للجنة الفنية   هـ        

األشتباه المذكورة سباب أمن ي أكيان في حال توافرت لديها و أشخص 

 الكيان مدرجا  أو الشخص  هذاأكان سواء ( من هذه المادة بفي الفقرة )

على اللجنة الفنية تقديم  يتوجبوفي هذه الحالة في القائمة الوطنية أم ال 

أكبر قدر ممكن من معلومات التعري  عن الهوية وغيرها من المعلومات 

 ن تدعم مقتر  اإلدراج.شأنها أالتي من لمحددة ا

 

 

  اإلدراج على قوائم الجزاءات والقائمة الوطنيةاتاحة المعلومات المتعلقة بأسباب 

 

المعلومات المتعلقة  إتاحةب من خالل موقعها اإللكتروني تقوم اللجنة الفنية  :10 المادة

سم ضافة االإووص  اآلقار المترتبة على  اإلدراج على القوائمبأسباب 

في طلبات الرفع من  الفنية القائمة واإلجراءات التي تتبعها اللجنة على

 موال أومكانية استخدام جزء من األإباإلضافة الى  هاوالطعن بقراراتالقائمة 

 قتصادية وفق أحكام هذه التعليمات.الموارد اإل األصول أو
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  التجميد ورفع التجميد

 

ي أو وجميع األشخاصوالجهات المختصة  الجهات المبلغةيجب على  :11 المادة

تجميد شعار مسبق إوبدون  ردنيةعلى األراضي األ ةمتواجد أو جهة شخص

وبمجرد اإلدراج  والموارد اإلقتصادية فورا   واألصول األخرى األموال

 أقصىبحد  ( ساعات8) وخاللتعديالت عليها وأي على القائمة الوطنية 

( من 4) المادةألحكام وفقا  وأي تعديالت عليها  الجزاءات قوائم على نشر

بأي من طلب إجراء أو محاولة إجراء معاملة تتعلق  فورأو  هذه التعليمات

  ويطال التجميد ما يلي:، أسبق، أيها للتجميدموال الخاضعة األ

التي يملكها أو األموال واألصول األخرى والموارد اإلقتصادية كافة  -أ

ارتباط وال يشترط  المدرجة أسماؤهم والكيانات يسيطر عليها األشخاص

بعمل أو مؤامرة  والموارد اإلقتصادية األخرى موال أو األصولهذه األ

  .تسلحنتشار إرهابي معين أو إأو تهديد 

المملوكة من األموال واألصول األخرى والموارد اإلقتصادية   -ب

، أو شتراك مع غيرهمأو باإل بالكامل األشخاص أو الكيانات المدرجة

  .عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر ونيسيطر

من  تولدة أو المستمدةمالاألموال واألصول األخرى والموارد اإلقتصادية  -ج

عليها  مسيطرأو  مملوكة و موارد اقتصاديةأأو أصول أخرى  موالأ

 المدرجة.والكيانات األشخاص  من قبل بشكل مباشر أو غير مباشر

العائدة ألشخاص أو  األموال واألصول األخرى والموارد اإلقتصادية -د

المدرجة والكيانات كيانات تعمل نيابة  عن أو بتوجيه من األشخاص 

  .أسماؤهم

ي أو وجميع األشخاصوالجهات المختصة على الجهات المبلغة  يحظر -أ: 12المادة 

تاحة إأو كيان آخر  ردنيةشخص أو جهة متواجدة على األراضي األ

مالية الخدمات الأو تقديم  واألصول األخرى والموارد اإلقتصادية األموال

بشكل كامل أو مشترك أو بطريقة  ذات الصلة غيرها من الخدمات أو

أو منفعة و كيان مدرج أو لمصلحة أي شخص ألمباشرة أو غير مباشرة 

شخاص أو لصالح األشخاص والكيانات التي يملكها األ أي منهما

والكيانات المدرجين أو يسيطرون عليها بصورة مباشرة أو غير 

من  جيهوعن أو بت بالنيابةمباشرة، أو لصالح أي شخص أو كيان يعمل 

من قبل  ستثناءإوذلك ما لم يصدر سماؤهم أمدرجة  وكيانات شخاصأ

المتعلقة بالنفقات  من ذات الصلةلقرارات مجلس األ اللجنة الفنية وفقا  

المبينة في هذه  والدفعات المستحقة بموجب العقود ساسيةستثنائية واألاإل

 . التعليمات
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ي أو وجميع األشخاصوالجهات المختصة الجهات المبلغة يجب على  -ب

والكيانات األخرى  ردنيةشخص أو جهة متواجدة على األراضي األ

الرجوع إلى قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية قبل تقديم أي خدمة مالية 

أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، أو إجراء أي معاملة مالية أو غيرها 

، لضمان أّن من المعامالت ذات الصلة، أو الدخول في أي عالقة عمل

الخدمة أو المعاملة أو العالقة ال تتعلق بشخص أو كيان مدرج اسمه في 

  القوائم.

 

( ساعات 8) خاللو وجميع األشخاص والكياناتالجهات المبلغة يجب على  :13المادة 

أو القائمة الوطنية رفع التجميد  الجزاءات قوائمعلى نشر أي تعديالت على 

  ألي شخص مرفوع اسمه من القائمة. عن األموال العائدة

 

شخص أو ي أوالمبلغة والجهات المختصة وجميع األشخاص الجهات على  :14 المادة

والكيانات األخرى التي تقوم بتجميد  ردنيةجهة متواجدة على األراضي األ

على العائدة لألشخاص المدرجة أسماؤهم  صولوغيرها من األ األموال

( من 12المادة )بموجب  اجراء  أو تتخذ  الوطنية قوائم الجزاءات والقائمة

تزويد اللجنة الفنية بأقرب وق  ممكن بكافة المعلومات ذات  هذه التعليمات

من  ( أيام عمل3وبما ال يتجاوز ) الصلة باإلجراء المتخذ في هذا الخصوص

أو غيرها حجم األموال اتخاذ اإلجراء، على أن تتضّمن المعلومات المقدمة 

جراء إي أو وغيرها من التفاصيل ،ونوعها ،التي تم تجميدهامن األصول 

 أو عالقة عمل. عمليةجراء إاتخذ بشأن محاولة 

   

بإضافة  وأي شخص أو كيان آخر أن تسمح الجهات المبلغةيجب على  -أ: 15المادة 

الفوائد أو األربا  األخرى المستحقة على الحسابات المجمدة الى تلك 

حكام وفق األ أو األربا  األخرى الفوائدشرط تجميد هذه   الحسابات

  من هذه التعليمات.  (12و ) (11) تينالواردة في الماد

أو  الحسابات المجمدة فوائدلى إمن أن تضا  ال يمنع تطبيق أمر التجميد  -ب

مدفوعات مستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو ي أعوائد أو أو ربا  أ

قرارات خضوع تلك الحسابات ألحكام متفق عليها قبل تاريخ لتزامات إ

يتم و للتجميد فورا   جميعا  على أن تخضع و، من ذات الصلةمجلس األ

  .بذلكاللجنة الفنية إعالم 

 المادة تتبع اإلجراءات التالية: ( من هذه بلغايات تطبيق الفقرة ) -ج

تُقدَّم الطلبات لتلقّي الدفعات المستحقّة على الشخص المدرج بموجب  -1

قبل تاريخ اإلدراج إلى اللجنة  متفق عليهاإلتزامات ات أو يعقود أو اتفاق

له، مع كافة المعلومات الفنية من قبل الشخص المدرج أو من يمثّ 

 .والمستندات المؤيّدة
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أو مجلس األمن، بحسب  ذات الصلة اللجنة الفنية لجنة الجزاءاتتبلّغ  -2

يومي عمل من  خاللاالقتضاء، بنيّتها الموافقة على تلك الطلبات 

 .طلبتقديمها، مع إرفاق كافة المعلومات والمستندات المؤيدة بكّل 

( من هذه الفقرة، تعلم 2) البندأيام على اإلبالغ المذكور في  10بعد   -3

 خاللاللجنة الفنية مقدّم الطلب خطيا  وتسمح بتلقي الدفعات ذات الصلة 

 أيام عمل.    3

 

 

 اإلعفاءات الخاصة بالنفقات األساسية واإلستثنائية 

 

 قوائمموال المجمدة بموجب ى طلب استخدام األالموافقة عل الفنية للجنة -أ: 16المادة 

 في الحاالت التالية: أو القائمة الوطنية الجزاءات

تلبية النفقات الضرورية أو األساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد  -1

أو بدل اإليجار أو الرهن العقاري أو األدوية والعالج الطبي أو الغذائية 

قساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم أالضرائب أو 

 الخدمات العامة. 

أتعاب مهنية وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية ع دف -2

 ةوالصيان ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحف 

 المجمدة. والموارد اإلقتصاديةواألصول  واإلدارة لألموال

( من هذه 2و 1) البندينتغطية نفقات استثنائية غير تلك الواردة في  -3

 الفقرة. 

 ( 2006) 1718 بالنسبة للجزاءات المقررة بموجب القرار رقم -4

 2231المستمر بموجب القرار رقم  (2006) 1737والقرار رقم 

(، وباإلضافة لما ذكر أعاله، إذا طلب السما  باستخدام األموال 2015)

المجمدة التي تخضع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيم إذا كان  

لتلبية نفقات الرهن أو الحكم القضائي أو  حصريا  موال ستستخدم األ

أو الحكم في اإلداري أو التحكيمي، شريطة أن يكون قد وقع الرهن 

بموجب القرارات  الكيانوق  سابق من تاريخ إدراج الشخص أو 

تخطر ن أ، وأال تستخدم لمصلحة أي مدرج وذلك بعد ليهاإالمشار 

ت العالقة بحسب مقتضى اللجنة مجلس األمن أو لجنة الجزاءات ذا

  الحال. 

)أ( من هذه  الواردة في الفقرة للحصول على االستثناءاتتقدم الطلبات  -ب

بها كافة الوقائق  مرفقا   الفنية اللجنةإلى أو ممثله  المادة من قبل المدرج

ومقدار وأسبابه بعد دراسة الطلب  الفنية والمستندات المؤيدة للطلب وللجنة

أسباب على  تخفيضها أو رف  الطلب بناء  قرار باتخاذ األموال المطلوبة 

 مبررة. 
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( من الفقرة 4،2،1) البنودبالنفقات الواردة في  في حال كان الطلب متعلقا   -ج

و لجنة أمن فيجب على اللجنة الفنية إخطار مجلس األ)أ( من هذه المادة 

الموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته،  اعن رغبته ذات العالقة الجزاءات

وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم اصدارها قرارا  بالرف  

إلغاء التجميد لى إخالل خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك، فيصار 

مع تبليغ الجهة المجمدة لألموال  الفنية عن األموال التي وافق  عليها اللجنة

بإخطار  كل فوري لتنفيذ القرار، على أن تقوم هذه الجهةوبش بذلك كتابيا  

 باإلجراء المتخذ بهذا الشأن.  الفنية اللجنة

( من الفقرة )أ( من 3بالنفقات الواردة في البند ) في حال كان الطلب متعلقا    -د

إخطار لجنة الجزاءات ذات العالقة عن  الفنية ، فيجب على اللجنةهذه المادة

على موافقة لجنة للحصول رغبتها الموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته 

 الجزاءات الكتابية. 

موال المجمدة مقدم طلب استخدام األالمدرج إخطار  الفنية على اللجنة ـه

بب بقرار الموافقة على الطلب أو رفضه المس بموجب قوائم الجزاءات كتابيا  

 وق  ممكن. أسرع في 

إلغاء قرار الموافقة على طلب استخدام األموال المجمدة الفنية يجوز للجنة  -و

شتباه معقولة لإلأسباب  افي أي وق  تظهر لهبموجب قوائم الجزاءات 

   اسلحة الدمار الشامل. إنتشار موال في تمويل اإلرهاب أو تمويل باستخدام األ

منح في حال قررت اللجنة الفنية الموافقة )أو الموافقة مع تعديالت( على  -ز   

على  مدرج ( من هذه المادة من قبل شخص أو كيانأبموجب الفقرة )استثناء 

القائمة الوطنية أو نيابة  عنه، تأذن اللجنة الفنية برفع التجميد عن كّل أو جزء 

  ا  مع قرارها.من األموال أو غيرها من األصول المجّمدة تماشي

رفع التجميد عن القيام بي شخص أو كيان أيجب على الجهات المبلغة و - 

في الضرورية مالت يرها من المعاغ معاملة مالية أوجراء إوال أو األم

قرار اللجنة الفنية الصادر وفق  وبما يتفق معالتصريح حدود اإلعفاء/

   اإلجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 الخاصة بالدفعات المستحقة اإلعفاءات

 

( 2006) 1737ال يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قرار مجلس األمن  -أ: 17المادة 

 2231بموجب القرار  ذ( أو المتخ2015) 2231والمستمر بموجب القرار 

ألي دفعات  ذات العالقة من استحقاق المدرج في قائمة الجزاءات( 2015)

 الفنية تقرر اللجنةأن على فيها،  بموجب عقد أبرمه ذلك المدرج قبل إدراجه

  ما يلي: إلى بعد دراسة الطلب المقدم من المدرج أو ممثله والتوصل 

أن العقد غير مرتبو بأي من البنود أو المواد أو المعدات أو البضائع أو  -1

ستثمار أو أو اإلالمالية  التقنيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة
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ليها في قرار مجلس األمن إالسمسرة أو الخدمات المحظورة والمشار 

 ي قرارت مستقبلية الحقة له. أ( و2015) 2231

تقرر اللجنة الفنية أن الدفعة ال يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر أي أن  -2

من قرار مجلس االمن ( من الملحق )ب( 6) مدرج بموجب الفقرة

2231 (2015 .) 

في إليهما المشار الطلب مستوفي للشرطين  أن الفنية في حال قررت اللجنة -ب

 خالل مجلس األمنإلى  مسبقا   تقدم إخطارا  أن  الفقرة )أ( من هذه المادة فعليها

أو استالمها، أو ، يتضمن طلب سداد تلك الدفعاتمن قرارها  يومي عمل

قررت أما إذا ، موال لهذا الغرضاأل مر بإلغاء تجميدالتصريح إذا لزم األ

 فتعلم المدرج برف  طلبه. الطلب غير مستوفي هذه الشروط أن  الفنية اللجنة

من هذه  على إخطار مجلس األمن وفق أحكام الفقرة )ب(أيام بعد عشرة  -ج

والسما  بالقيام بالدفعة بشكل  خّطي من الفنية مقدم الطلب  اللجنةتبلغ  المادة،

 موال أو األصول األخرى المجّمدة. التجميد واستخدام األخالل رفع 

      

 تشابه األسماء 

 

التجميد عتقاد بأنه أُخضع ألحكام يجوز ألي شخص أو كيان عند اإل -أ: 18 المادة

سم أو اسما  مشابها  بسبب حمله نفس اال( 11المنصوص عليها في المادة )

أن يقدّم طلبا   القائمة الوطنيةقوائم الجزاءات أو السم شخص مدرج في 

ميع المعلومات والوقائق جبه لتصحيح الخطأ إلى اللجنة الفنية، مرفقا  

 ووفق اإلجراءات التالية:  المؤيّدة

على القائمة  مدرجبشخص أو كيان عندما يتعلق الخطأ المحتمل  -1

خالل مدة ال  التظلمبشأن  ا  قرارالوطنية على اللجنة الفنية أن تأخذ 

 عمل من تاريخ التقديم. أيام تتجاوز سبعة 

عندما يتعلق الخطأ المحتمل بشخص أو كيان مدرج على قوائم  -2

 10ل خال التظلمبشأن  الجزاءات على اللجنة الفنية أن تتخذ قرارا  

تمكن اللجنة الفنية من وفي حال عدم التظلم عمل من تاريخ ايام 

تطلب معلومات أو رأي لجنة أن  هاليجوز  التوصل لقرار بشأن ذلك

 األجنبية. الجهات المختصة لدى الدول الجزاءات ذات الصلة أو من 

م الطلبعالم إل تتخذ اللجنة الفنية اإلجراءات الالزمة -ب والجهات  مقدِّّ

 القراربنتيجة  ي شخص أو كيان آخرأالمبلغة والسلطات المختصة و

، القرارإتخاذ ايام عمل من  3 خالل المتضمنة الموافقة على الطلب

وعلى هذه الجهات أن تعلم اللجنة الفنية بالتدابير التي اتخذتها لوق  

   التجميد على مقدم الطلب خالل قالقة أيام عمل. كام أح

ن تعلم مقدم الطلب أيتعين على اللجنة الفنية  في حال رف  الطلب -ج

ن يطعن في قرار أ ولمقدم الطلب الرف أسباب بقرارها وأن تشر  

  الرف  أمام المحكمة اإلدارية المختصة. 
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  رفع اإلدراج من قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية

 

من الجهات المختصة والدول إليها الطلبات الواردة تتلقى اللجنة الفنية  -أ: 19المادة 

من القائمة أسماء اسم أو  برفعاألخرى والشخص والكيان المعني 

كافة المعلومات والمستندات  تقديمالوطنية ويتعين على مقدم الطلب 

 .المؤيده لطلبه

لإلجراءات المنصوص عليها في  تقوم اللجنة الفنية بدراسة الطلب وفقا   -ب

طلب بالتعاون مع الدولة أو الجهة الهذه التعليمات بما في ذلك دراسة 

وعلى اللجنة الفنية أن تنهي دراسة هذا الطلب خالل سبعة أيام  الرفعطالبة 

  عمل من تاريخ تقديم الطلب. 

ألحكام الفقرة )أ( من  في حال موافقة اللجنة الفنية على الطلب المقدم وفقا   -ج

م سم عن القائمة الوطنية وتقوم اللجنة بإعالم إلا يرفعهذه المادة،  مقدِّّ

ي شخص أو كيان آخر أسلطات المختصة ووالجهات المبلغة وال الطلب

برفع التجميد عن األموال والموارد اإلقتصادية وعلى أن تقوم هذه 

ا في حال الجهات بإعالم اللجنة الفنية باإلجراء المتخذ بهذ الخصوص، أمّ 

سباب الرف  وفي أبه  بذلك مرفقا   فيتم إبالغ مقدم الطلب خطيا  الرف  

المحكمة حوال يحق للمتضرر من قرار الرف  اللجوء الى األ جميع

  اإلدارية المختصة. 

ا بقبول طلب مّ يتم إعالمها إ من قبل دولة أخرى، الرفعفي حال تقديم طلب  -د

 تباعا . ذةوباإلجراءات المتخ سباب الداعية لذلكواأل الحذ  أو برفضه

 

على طلب قدم لها من  بناء  أو من تلقاء نفسها  في حال قررت اللجنة الفنية -أ :20المادة 

ال  و الكيانأن الشخص أب قوائم الجزاءاتفي  و كيان مدرجأشخص 

ات مجلس أو لم يعد يستوفي معايير اإلدراج المحددة في قرار يستوفي

الجزاءات  ترفع طلبا  برفع اإلدراج إلى لجاناألمن ذات الصلة، عليها أن 

ضاء، وفقا  لكافة اإلجراءات ذات الصلة، أو مجلس األمن، حسب االقت

 أيام من اتخاذها لقرارها. 10خالل 

لرفع اسمه من قوائم  تقديم طلببيرغب  و كيان مدرجأشخص  ييجوز أل -ب

لى أمين المظالم إالتوجه  من خالله أو من خالل ممثله القانونيالجزاءات 

حسب ووفق اإلجراءات المتبعة لكل منهما  مباشرة أو مركز التنسيق

وفي كل الحاالت يرفق بالطلب كافة المعلومات  مقتضى الحال

 والمستندات المؤيدة له.

قتضاء، اللجنة الفنية إلى لجنة الجزاءات أو مجلس األمن، حسب اإل تقدم -ج

 ينيالطبيعين المتوفين واإلعتباريين األردن طلبات رفع اإلدراج لألشخاص

، مع  نشاط فعلي تواجد قانوني أوالمدرجين الذين لم يعد لهم والكيانات 
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تضمينها شهادات الوفاة ذات الصلة أو غيرها من الوقائق أو المعلومات، 

 مما يلي:  اإلجراءات الالزمة للتحققاتخاذ وعلى اللجنة الفنية 

التي  الموارد اإلقتصاديةو األخرى األصولأو  موالعدم تحويل األ -1

شخاص والكيانات المدرجين في ألي من الى أإسيتم رفع التجميد عنها 

بتوجيه يعمل قوائم الجزاءات أو القائمة الوطنية أو أي شخص أو كيان 

بالكامل أو  أو أي شخص أو كيان يملكه عنه أو نيابة   هلصالحمنه أو 

 بشكل مباشر أو غير مباشر يسيطر عليه أو مع غيره باالشتراك

و أالوق  الحالي  سواء فيشخص مدرج في القائمة أو توزيعها عليهم 

 .في المستقبل

 خرىصول األواأل الورقة أو المستفيدين من األموال أنالتحقق من  -2

على  مدرجينغير التي سيتم رفع التجميد عنها الموارد اإلقتصادية و

 . أو القائمة الوطنيةقوائم الجزاءات 

  باإلجراءات المتخذة.  العالقة ذاتلجنة الجزاءات  تبليغ -3

 

بمخاطبة  و كيانأشخص أي دراج إفي حال رفع  فورا   تقوم اللجنة الفنية -د 

الجهات التي قام  بتجميد األموال والموارد اإلقتصادية والطلب منها 

موال والموارد اإلقتصادية تخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع التجميد عن األإ

 بعد استالمها لرد لجنة الجزاءات ذات العالقة على الطلب. 

 

 الطعن بقرارات اللجنة الفنية

 

وفقا  للقوانين واإلجراءات المعمول بها، يجوز ألي شخص أو كيان مدرج أو  :21المادة 

متضرر بشكل  أو بآخر، أن يطعن بقرارات اللجنة الفنية أمام المحكمة 

 اإلدارية المختصة.   

 

  الجهات المبلغةلتزامات إ

 

الجهات تلتزم اإللتزامات المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى باإلضافة  :22المادة 

 المبلغة بما يلي:

لكتروني للجنة الفنية لكتروني وعلى الموقع اإلالتسجيل في التطبيق اإل -أ

لغايات استالم االشعارات المتعلقة بإدراج أي شخص أو كيان على قوائم 

 تطرأ بهذا الخصوص أو تعديالتالجزاءات والقائمة الوطنية أو أي 

 القوائم المذكورة.شعارات المتعلقة برفع األسماء من اإل

األسماء ب ومقارنتهاالقيام بفحص قواعد البيانات والمعامالت بانتظام  -ب

 تعديالتالمدرجة في قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية بما في ذلك أي 

 ا وعلى أن يشمل ذلك ما يلي:متطرأ عليه
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 البحث في قاعدة بيانات العمالء. -1

 معاملة.البحث عن أسماء األطرا  المتعلقة بأي  -2

 البحث عن أسماء العمالء المحتملين.  -3

 البحث عن أسماء المستفيدين الحقيقيين. -4

عالقة مباشرة لها التي توجد  الكياناتالبحث عن أسماء األشخاص و -5

 األشخاص والكيانات المدرجة. مع أو غير مباشرة 

البحث المستمر في قاعدة بيانات العمالء قبل إجراء أي عملية أو الدخول  -ج

ي عالقة عمل مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم  ف

 الجزاءات أو القائمة الوطنية.

 فيالجهات اإلشرافية والرقابية إبالغ باإلضافة الى إبالغ اللجنة الفنية فورا   -د

 الحاالت التالية:

والموارد اإلقتصادية التي تم  األخرى موال واألصولاأل اإلبالغ عن -1

حكام هذه أل اتخذت بخصوصها تنفيذا   اجراءاتي أتجميدها و

 التعليمات. 

تعامل   سابق إذا تبين أن أحد عمالئها السابقين أو أي عميل عارض -2

 معه مدرج في قوائم الجزاءات أو القائمة الوطنية.

أو  أو المحتملين شتباه في أن أحد عمالئها الحاليين أو السابقيناإل -3

شخص على عالقة عمل معها مدرج أو توجد له عالقة مباشرة أو غير 

 مباشرة مع شخص أو كيان مدرج.

على الجهة المبلغة الب  في هذا  وتعذر أسماءتشابه  في حال وجود -4

إبالغ  متاحة أو التي يمكن الوصول إليهاخالل المعلومات الالتشابه من 

 للب  في حالة التشابه قدر اإلمكان. اللجنة الفنية في هذه الحالة 

متثال بفعالية لضمان اإل وضع الضوابو واإلجراءات الداخلية وتنفيذها -5

 لتزامات الناشئة عن هذه التعليمات.لإل

وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تحظر بموجبها على موففيها  -6

إخطار العميل أو أي طر  قالث بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيتم 

 إجراء التجميد وأي تدابير أخرى طبقا  ألحكام هذه التعليمات.تطبيق 

في التحقق من واإلشرافية الرقابية  اتالتعاون مع اللجنة الفنية والجه -7

 دقة المعلومات المقدمة.
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 التزامات الجهات الرقابية واإلشرافية

 

 فية بما يلي: ارشتلتزم الجهات الرقابية واإل :23المادة 

أحكام هذه بتنفيذ الجهات المبلغة إلتزام ومتابعة  اإلشرا والرقابة  -أ

 .التعليمات من خالل إجراء التفتيش المكتبي والميداني

إجراء أو أكثر أو فرض أي من الجزاءات المبينة في المادة إتخاذ  -ب     

ومع  من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ أ(/34)

ألحكام هذه مخالفة  تبين لها وقوعفي حال  عدم اإلخالل بأي تشريع آخر

 .لدرجة خطورة المخالفة التعليمات وفقا  

لفرض العقوبة المنصوص  المحكمة المختصةإلى جهة المبلغة إحالة ال  -ج     

من قانون مكافحة غسل االموال وتمويل ز( /41عليها في المادة )

 في الحاالت التي تقتضي ذلك. اإلرهاب النافذ

إبالغ اللجنة الفنية باإلجراءات المتخذة بموجب الفقرتين )ب( و )ج( من   -د

 المادة خالل مدة قالقة ايام عمل من اتخاذ اإلجراء أو فرض العقوبة.  هذه

الواردة في هذه  (د/22المنصوص عليها في الفقرة ) تلقي المعلومات هـ 

بخصوص أخرى وأي معلومات  المبلغة من قبل الجهاتالتعليمات 

 تطبيق أحكام هذه التعليمات. 

موال التي تم تجميدها من قبل حجم األ صاحصائيات بخصوب اإلحتفاف  -و

وكذلك أعداد العمالء أو  الجهات المبلغة الخاضعة لرقابتها وإشرافها

   الذين تم إدارجهم. نيالحقيقيالمستفيدين 

   

 أحكام ختامية

 

 . تطبيق أحكام هذه التعليماتالنية عند  الغير حسن يتعين مراعاة حقوق :24 المادة   
 

وطلب  تتولى اللجنة الفنية مسؤولية إعداد الردود على الطلبات -أ: 25 المادة   

من ومكتب لدى مجلس األ من لجان الجزاءاتإليها الواردة  المعلومات

المختصة لدى الدول األخرى  توالجهاأمين المظالم ومركز التنسيق 

  المحدد وقوالردود والتقارير في البالمعلومات  منها أيا  وتزويد 

  لذلك. 
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بتطبيق المملكة إللتزاماتها  ذات العالقة التقاريرتعد اللجنة الفنية  -ب

المالية المستهدفة  بالجزاءاتقرارات مجلس األمن الخاصة بموجب 

 التسلح.نتشار اأو تمويل  المتعلقة باإلرهاب أو تمويل اإلرهاب

تتولى اللجنة الفنية مسؤولية تجميع أي معلومات إضافية أو محدّقة قد   -ج

قوائم تكون لديها فيما يتعلّق باألشخاص أو الكيانات المدرجة في 

 الجزاءات وتزويدها لهذه اللجان حسب مقتضى الحال.

تتولى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالتنسيق مع المبعوث  -د

الخاص للمملكة األردنية الهاشمية لدى األمم المتحدة، كافة المراسالت 

، ومكتب التابعة له ولجان الجزاءاتمن ومجلس األبين اللجنة الفنية 

لتنفيذ أحكام هذه  مقتضى الحالالتنسيق، حسب  مركزأمين المظالم و

 ت.التعليما

 

 حكام هذه التعليمات.أتصدر اللجنة الفنية القرارات والنماذج الالزمة لتنفيذ  :26المادة 
 

لجهات التزامات إواضحة حول رشادات إيتضمن رشادي إدليل  يصدر :27المادة 

التي تكون  والجهات المختصةواألشخاص والكيانات األخرى المبلغة 

األموال المستهدفة أو األصول األخرى في حوزتها عند اتخاذ اجراءات 

تتعلق بتنفيذ أحكام هذه رشادات إوأي أو رفع التجميد بموجب آليات التجميد 

 التعليمات.
  

 التالية: تلغى التعليمات  -أ: 28لمادة ا

قرارات لتزامات الواردة في تعليمات لتنفيذ اإل 2018( لسنة 1رقم ) -1

( ورقم 2011) 1989( ورقم 1999) 1267من رقم مجلس األ

 .( والقرارات األخرى ذات العالقة2015) 2253

 لتزامات الواردة في قرارفيذ اإلتعليمات لتن 2018( لسنة 2رقم ) -2

( والقرارات األخرى ذات 2011) 1988األمن رقم   مجلس

  العالقة. 

لتزامات الواردة في قرارات تعليمات لتنفيذ اإل 2018( لسنة 3رقم ) -3

 ات العالقة. ذ( والقرارات األخرى 2001) 1373 من رقممجلس األ

ليها في إالتعليمات المشار أحكام تبقى جميع اإلجراءات المتخذة بمقتضى  -ب  

 الفقرة )أ( من هذه المادة سارية المفعول.


