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رقما الوزراء مجلس قرار تنفيذ اإلرهاب 2019 لسنة 20جراءات قوائم نظام بشأن

وتمويله التسلح انتشار ووقف وتمويله اإلرهاب وقمع بمنع املتعلقة األمن مجلس قرارات وتطبيق

 : املقدمة

 : من حيث منمجلس األ اتاءجز ائموالتعامل مع ق اءاتجرإةملادة العاشرمن ا 2019 لسنة 20 مقر اءرزلواسلجمرارق تضمن-

 .ليةحملا باهرإلا مئاوقو نماأل سلجم تاءازج مئاوق في ناتالكياد وافرألا جاردا ةداعإ وأ جاردإ مميتع .أ

 .منءات مجلس األائم جزاوق نم اءمساأل عفر .ب

 .اتاءلجزئم ااو ق في نيجردملل هةباشم اءمسأ الومإلغاء تجميد أ .ج

 .اءاتئم الجزواق في نيجردملل دةال املجمومخدام جزء من األماح باستالس .د

 عمالاألوةاملالي شآتاملنو قابيةالر الجهات على ليةحملاباهرإلامئاوقمميعت يةأزج لكذكو،تااءرجإلا لكتهاندأ قةرلواحضتو-

 اءبن لكذو ،نيجردملا تانالكيا وأ دارفاأل نع تانابيو تاملومع رفتو الح في اهل جابةستاال كيفيةو لها عةالتاب ليةاملا غير ملهناو

 .املكتبو سم بين املجلفاهة التمذكر

ً 
 : يفاتالتعر :الوأ

 لة.ائم أمن الدواملختصة بجر املحكمة : املحكمة املختصة

 .التصديرد وارستياال قابةلر اد الخاضعةواملع واملكتب التنفيذي للجنة السل : املكتب

 .نيطمن الوعلى لألملجلس األا : املجلس

 ةدداملح ةاليملا ريغ املهنو عمالألاو ةلياملا املنشآت على ةابقبالر عاتيشرالت إليها تعهد يالت ملحليةاو ةاالتحادي تطالسلا :يةقابالر هةالج

 .ةابقت جهة الريعاتشرنة إذا لم تحدد النشاط أو املهلة الاوافقة على مزاملوملختصة ببح، أو السلطة ارهادفة للال رغي تعياالجمو
ً 

 .لهيموتو حسلتلا راشتنا قفو وأ لهيموتو باهرإلا عمقو عنمب قةلملتعا تارارقلاب مالع ةأشنملا نماأل سلجم ناجل : اتاءلجنة الجز

 .لاوحألابسبحةيلملحاةئماقلايفءارزولا لسمجلبقنمجدرموأ اتبوقعلامئاوقيف منألا لسمجلبق منجردمنايكوأصخش :جدرامل

 .يراعتبالا وأ لطبيعيا صخشلا : لشخصا

 ءسماأ عفر تابلط في رلنظا دعن اءاتالجز نةللج اعدةاملس قديملت املتحدة مملأل العام ميناأل قبل من املعين الشخص : ظالمامل نأمي

 .اتاءقائمة الجز في ينجردملا القاعدةش واعن تنظيم دم يةباهرإلا تانالكياو صاخشاأل

 صشخااأل اسلتما طلب تلقيب املختصو (1730)2006 مناأل مجلس ارقر جبوبم العامة مانةاأل اخلد نشأامل كزاملر : نسيقالت كزمر

 . اهمن مهئامسأ عفرب مهغبتر دعن ،لةصلا تاذ ةمئاقلا في نيجردملاو اهسيتنج نلومحي ولة أجدين في الدواواملت ناتالكياو

)1999 مقرو( 1988)2011 مقرةدتحملاممأللعباتلا منألا لسمج اترارق : ةلصلا تاذ نمألا سلجم تارارق )2011 مقرو( 1267 1989) 

)2015 مقرو  نات،كيا أو اصشخا من منهما بأي تبطير ما سائرو دةالقاع ظيمتن أو داعش مينظبت ةقالعلا ذات ىرخألا تارارقلاو (2253

 له.يتموتسلح وار الأو انتش لهيتموو باهرإلاب ةقلعت ملا ةفدهتس ملا ةيلا ملا اتبوقعلا نأشب ةيلبقتسملاو ةيلاحلا منألا لسمج اترارق عيجمو
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 املحلية. ب اهرإلا مةئاقدامتعانأشب اءرزلواسلجمتارارق : اءرزلواسلجمتارارق
ً 

 منظا بشأن 2019 لسنة 20 مقر اءرزلواسلجمرارقنم(3)ةداملا امكحأل اقفو اءرزلواسلجماهردصييتلا مةئاقلا : املحلية ائمةالق

 .لهيموتوحسلتلاراشتنا قفوو لهيموتوباهرإلاعمقوعمنب قةلملتعانماأل سلجمتارارق تطبيقوباهرإلامئاوق

 نيضعاخلا لهيومتو حسلتلا راشتنا وأ لهيموتو باهرإلاب نيملعنيا تانالكياو صاخشاأل اءمسأ اهفي جردي مةئاق : اءاتالجز ةائمق

 .اهفيجاردإلاباسبأومهبصةاخلاتانالبياولهةبعالتاتاءازجلاناجلونماألسلجمتارارقبجومبةددحملاتااءزجلل

 .تءاازجلاةنجللبقنم اجردإلارارقعمقفرملاتءاازجلاةئماقىلعنايكوأصخشجاردإل بابساأل بيان من لناملع الجزء : ضاحيياإل جزاملو
ً 

 اهفيامب،ةرفشموأ ميةقروأ نيةوتركلإوأتةباثوألةوقمن سةمولميرغوأسةوملميةعنوموأيةداماهعنوناكايألصواأل :المواأل
ً 

 كلمت تبتث يتلا يمقرلا وأ نيوترلكإلا لكشلا لكذ في امب اهلكش ناك ايأ كوكصلا أو اتاملستندو جنبيةألا تالعمالو يةطنالو العملة

 كلذكو ،لطبيعيةا دراوملا لمشي امب اهعنو ناك ايأ الصوأ دعت يتلا يةداصتقالا دراوملا لكذكو ، اهب قةلملتعا ققوحلا وأ لصواأل لكت

 حابرأ وأ دئاوف يأو ،دامعتالا تاباخطو تالابيملكاو تادسنلاو ليةاملا قارواألو مهساألو عفدلا رماوأو تاكشيلاو فيةرصملا تانامئتالا

 تامدخلمشيامبتامدخوأعلسوأليموتيأ على لصوحللاهمادخستانمكيو،لصوألاهذهنمجةتانوأ تيةأمتىرخألخودوأ

 .يلهماتمور التسلح واشتنا وأ باهرإلا معد في تلغستا اذإ تامدخ نم اهب لصيت ام وأ تنترنإلا على رشنلا

 لطةس من دراص بأمر شكالألا من شكل بأي فيها فلتصرا أو تبديلها أو يكهاتحر أو يلهاتحو أو الوماأل نقل على الحظر : جميدالت

 : يشمل ما يأتي، ومختصة

 دةمكي أو ملعفياهمادخستاوأاهرصحنمكييتلا لكت على راصقتالانودجردملااهفيمحكيتوأاهلكتمييتلاالوماألعميج.1

 .لهيموتو حلستلا راشتنا وأ لهيموتو باهرإلاب لصيت قافتا وأ ديدهت وأ

 .مباشر اشر أو غيرمب بشكل ه أو التي يتحكم فيهاغير ك معارشتباال املة أو، ملكية كجملدريمتلكها ا تيال الوماأل .2

 اشر.أو غير مب مباشر بشكل الناشئة عنها وأ اهفي محكيت يتلا وأ ،جردملل كةلومم ىرخأ الومأ نم سبةتملكا الوماأل .3

 .جيه منهوبت ملج أو تعملدرب عن اتي تنولكيانات الأو ا اصباألشخ لخاصةال اوماأل .4

 مجلس أوتااءزجلا جنةللقب نمجاردإلارارقرودصنمتاعاسنضوغ في الوماأل دميجتاهفي امبتااءرجإلاذاختا :ريخأت نود

 .يبهاتهر يدها أوبما في ذلك تبد الومف في األمنع التصر تايالغ الوحاأل بسحب اءرزلوا

 ىرخاأل ملعنيةا الجهات لىإ ضافةباإل قابية،الر الجهاتو منيةاأل الجهاتو باملكت بين بطير آمن لكترونيا سيطو : االلكتروني النظام

 .رارقلااذهذفيتنب معنية تاملوعميأمستالاو السرإضرلغ،لةصلاتاذ

ً 
 : لعلسذي للجنة افيلتنا كتبامل اماتتزالاختصاصات و : ايناث

 :بما يأتي 2019 لسنة 20 اءرزلواسلجم ارقر حكاملغايات تنفيذ أ يختص املكتب

 ةدحملتا مماأل قاميث نم عباسلا لصفلا بجومب ةدحملتا مملأل عباتلا نماأل سلجم تارارق طبيقلت مةزلالا تاءارجإلا ذاختا .1

 ،جردملل سبقمراخطإنودويرخأتنودىرخاألتارارقلاو،لهيموتوحسلتلاراشتنا قفووعمقوعنمولهيموتوباهرإلابقةلملتعاك

 دفيي ام على لصوحلاو نيوترلكالا امظلنا برع لةصلا تاذ ىرخاأل ملعنيةا تاهجلاو بيةاقرلاو منيةاأل تاهجلا اطبةخم خالل نم
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 ،اهرودصرفوتاءازجلامةئاقبنيوترلكالاديبرلابرعاهبةحددامل املالية غير املهنو مالعاألو املالية شآتاملن اطبةمخوم،ستالاال

 .ءارزلواسلجمتارارق فقو يةلحملاباهرإلامئاوق فينيجردملا على اءرجالاسفن ينطبقو

 .(www.uaeiec.gov.ae) التنفيذي بتمكلل نيوترلكالاعقملوا على جردميأمسال يرفولارشنلا .2

 ،يرخأتنودوالوماألديمجتتاءارجإنماءهنتالادبع،جهاردإبلةودلافيمقيملامناأل مجلس اءاتجز ةئماق فيجملدرا إخطار .3

 ةمئاق في مسالا جاردإ ىعل تبةترملا راثاآل صفوو ،جارداإل أسباب عن ماتباملعلو وأ ةرشامب حياضيإلا زجوملاب هديوزتو

 ظرالن /ظلمللت اتباعه يجب ذيال اءجراإل على فللتعر السلع للجنة التنفيذي للمكتب اإللكتروني عقملوا لىإ هداشرإو اءات،الجز

ءاجرا ككذلو ن،ماأل سبمجل املظالم أمين إلى لباتطال كتل تقديم إمكانية لكذ في بما اءاتالجز قائمة من سماأل عفر طلب في

 .مدةملجال اومام جزء من األاستخد طلب 

 /لتظلما ء ارجا نع هراسفستا حال في دللعا ةرازو لىإ جيهوت ميت لةالدو في املقيم ليةحملا باهرإلا مئاوق في جردملل سبةنلابو)

 محكاأل فقاو مدةملجا الوماأل من جزء استخدام نيةإمكا اءاجر لككذو ،ليةحملا باهرإلا قائمة نم سماأل عفر بلط في النظر

 .(2019 لسنة 20 مقر اءرزلواسلجمرارقنم(18املادة )

ً 
 : املحلية باهرإلا ئم واق أو منمجلس األ ءاتاجز ئم وا ق في جاردالا ةداعإو جاردإلا ميمعت- اءإجر : اثلاث

 سجلمل اإللكتروني قعاملو لوألا،نيردصمنمنماأل سلجمتااءزج مةئاق فيتانالكياودارفالاجاردا مةلومع بملكتا قىليت .1

 ةليحملاباهرإلا مةئاقيفجاردلإل سبةنلابو،املتحدة مماأل في لةللدو ئمةداال البعثة من الثانيو،مي(يو بشكل متابعته يتم)و مناأل

 .نيطومن العلى لألألاساملجل نم مةلوملعا قىلفيت اءرزلواسلجمتارارق فقو

 مناأل لسمج اءاتجز ةقائم فيتاناكيودارفأاءمسأل ذفحلاوأليدلتعاوأجاردالاثحي نم ديثتح أي ميمبتع املكتب ميقو .2

 ةيباقرلاو منيةاأل تاهجلا لىإ نيوترلكالا املنظا برع اهلاسرإب ،جردملل سبقم راخطإ نودو يرخأت نود ليةحملا باهرإلا ائموق وأ

 هناملومالعاألو املالية شآتلمنل ترونياإللك يدالبر عبر ميمهابتعبملكتامقويفياضااءرجإكو،متالسالادفييامعلىلصوحلاو

 ةلجن قعبمو ملحلية"او ليةالدو اتءاالجز ئمة"قا صفحة في كينشترللم كذلكو يةقابالر للجهات لتابعةاو حددةامل املالية غير

 .السلع

 ناملهمال وعاألالية وامل شآتاملن مقوت،نيجردملا ت عنابيان ت أومالومع فرتو في حال 2019 ةلسن 20 اءرزلواسلجمرارقصين .3
ُ 

ينوترلكإلا املنظا برع علسلا جنةلل يذفيلتنا بملكتا ملعت اهرودب يتلاو ،اهل بعةالتا ةقابيالرو منيةاأل لجهاتا معالبا ةاملالي غير

 .لمع مايأ سةمخ نضوغ في املشفر 

 ائمةالد لةالدو بعثة خالل من اتءالجزا للجنة قابيةالرو منيةاأل الجهات من مةلستملا تانالبياو تاملوملعا السرإب بملكتا مقوي .4

،ليودلا نوالتعاو جيةراخلا ةرازبو ةدحملتا مماأل ةرادإو ليودلا ينماأل نواعلتا ةرادإل اهمن خةسن السرإو ،ةدحملتا مماأل في

 ياإللكترون امالنظ عبر نيطالو منلأل علىاأل للمجلس لهاسارإميت ليةحملاباهرإلامئاوقب قةلملتعا البياناتو ماتلوللمع نسبةبالو 

 .املشفر

 (مئاوقلا في جاردإلا ةداعإ تارارق على هعالأ ينةملبا تاوخطلا سفن تطبيق ميت)
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ً 
 : منات مجلس األاءائم جزقو نم اءمسألا عفر- ءااجر : اعابر

 تقديم ناوعنو بآلية يفةتعر هدفب ذلكو وني،اإللكتر قعهمو إلى مناأل مجلس اتاءجز لجان ائموق ضمن جملدرا املكتب شدير .1

 .مناأل سمجل في املظالم مينأل بللطا ميدقلت هداشرا ،اعدةالق أو عشدا اتاءجز ائمةق ضمن هم ملنو ،تنسيقال كتبمل لطلبا

 (صاصختالابسح دللعاةرازلومهداشراميت ليةحملاباهرإلامئاوقيف ينجردملاو)
ُ  عم سيقنلتاو ستهاردل الوحالابسحب تنسيقال مكتب إلى ميةسر لةاسر اءاتالجز ئمةقا من اسمه فعبر اغبالر جملدرا قدمي.2

 ملعنية.ا لودلا

 نم هسما عفلر جملدرا من ملقدما بالطلب املتعلقو املظالم أمين أو تنسيقال مكتب من ضافيةاإل ماتاملعلو طلب املكتب يتلقى .3

 .اءاتمة الجزقائ

 نأمي و أ سيقنلتابمكت اهددحييتلاةدملا خالل مسالاعفربلطةسارداهب نةاتعسالاىرييتلا ملعنيةاتاهجلاوبملكتا لىويت .4

 وأ لةسئأ يأ حرط بمكتللو ،تااءزجلا مةئاق نم مهسا عفرب نالكيا وأ صخشلا قيةحأ ىدمو تهاحظمالب هديوزتو ،املظالم

 مكتب نم ةمدقم ىرخأ تاراسفستا يأل بةاجستالاو ،بللطا دمقم نالكيا وأ صخشلا لىإ لسرت ىرخأ تاحاضيإ طلب

 .املظالم ينأم أو تنسيقال
ً 

 لكذكو،ةافولاةداهش بهاقفرمتاءازجلا جنةل لىإتااءزجلا مةئاق فيجملدرا سمالاعفربلطميدقت املتوفي دفرلل نسبةبالو.5

 ليحوتدمعنمققحلتلمةزلالاتااءرجإلاذاختابتملكاىعلو،فعلي طاشنوأدوجولهديعمليذلانالكيامساعفربلط

 كلذ فيامب،تقويأ فيمهليعاهيعزتووأتااءزجلا مةئاق فيمهؤامسأةجردملانمهيرغ لىإجردملاةزحو فيتناكيتلا الوماأل
ً 

 ةجنلغبالإبملكتاعلىو،تااءزجلامةئاقعلى اجردمةدمجملاالوماألنمنيدفيستملاوأثةرلوانميأنكو دمعنمققحلتا

 .بذلك منلس األمج اءاتجز
ً 

 سمجل اتاءجز لجنة درمهستالادبعهراثآاءلغإوجاردالاعفرل،(انياث)دلبنافيةدراولامةزلالاتااءرجإلاذاختاببملكتامقوي.6

 على الطلب. مناأل

 فعلى ،الماملظ أمين أو يقلتنسا مكتب لىإ فعهربلطميدقتمتو،تااءزجلا مةئاق في مسالاجاردإحترقانم هي لةودلاتناكاذإ .7

 ه.عالأةركوذملاتااءرجإلاةرشامبوبللطا سةارد فيسلجملاعم يقسنلتابملكتا

ً 
 : اءاتالجز مئواق يف نيجردملل ةهابشم اءمأس لاموأ جميدإلغاء ت- ءا: إجر اعابر

ً 
 :يتأياملاقفو،ءاتازجلاةئماقيفنيجردلملةبهاشمءاسمأوأءاسمألا فسننوليحم ينذلا اتنايلكاوأصاخشأللديتجملاءاغلإةيلآنوكت

ً 
 ديتؤيتلاتادتنسملافةاكبللطاب فقريو،بملكتالىابةاكتدميجلتااءلغإبلطدمقينألةودلالخادلهاومأتدمجنملكل.1

 .اءاتالجز ئمةفي قا جملدرأنه ليس ا
ّ  .ىرخأ هةج يأ وأ ململتظا نم سبةامن اهاري فيةاضإ تادتنسم وأ تاحاضيإ يأ بلط له حقيو ،بلطلا سةاردب بملكتا مقوي .2
ً 

 .دميجتلااءلغإ على قةفاوملاوأضفرلاببللطاقيلتخيراتنماميونيثثال خالل بللطافيهرارقبملكتاردصي.3

 لاوملألةدمجملاهةجلا علىو،دميجتلااءغلإ على ةقفاوملابهرارقبالوملألةدمجملاهةجلاوبللطادمقمغبالإبملكتالىويت.4

 . يرفولاذفيلتنا
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ً 
 ةمحكملااممأمللتظابللطادمقملزاج،مهيدقتخيراتنماميونيثثال خالل ليهعدريملوأدميجتلااءلغإبلطضفراذإ.5

ً 
 .ليهع درلا داميع تاوف وأ بللطا ضفرب ملعلا خيرات نم اميو نيثثال خالل صةختملا

 دعب إال ديدج بتظلم قدملتازجويفالملظلتاضفراذإف،نلطعللباقيرغمللتظافيلصفلابصةختملامةحكملارارقنكوي.6

 .ةدملا لكت اءضقنالبقيدجببسأرطيملاممللتظاضفرخيراتنمرهشأ ثةالثلك اءضقنا

صصوملناحولناعلى لكذو،ليهعدرلاداميعتاوفوأضهفروبملكتالىإبللطاميدقتلقبدميجلتارارقعلىنلطعالقبيال.7

 .هأعال عليه 

ً 
 : اءاتئم الجزواجب قدة بموجمامل المومن األ زءج تخدامسبا ماحلسا- ءا: إجر اسماخ

 :يمما يأت ي، ألاتءالجزمة ائجب قاوبم ال املجمدةومقة على استخدام جزء من األافوللمكتب امل .1

 وأراجيإلا دلبوأ ئيةاذلغاداوملالباقمعفدتيتلاغلاملباك،لهاومأةدمجملاوجردملل سيةاساأل وأ يةرورضلاتاقفلنا لبيةت .أ

 .ةمالعا تامدخلا مسورو يةئاضقلاو سيةاردلا مسورلا وأ نيمأتلا طاسقأ وأ يبلطا جلعالاو يةوداأل وأ يراقلعا نهرلا

 ةقلملتعا تامدخلا مسور وأ لةوقملعا دودحلا نمض نيةنواقلا تامدخلا ميدقبت لصيت امفي تاقفلنا دادسو نيةهم باتعأ عفد .ب

 .ةدمجملا الوملأل ةرادإلاو فظحلاب

 .(1) دلبنا نم (ب ،أ) تارقفلا في ةدراولا لكت يرغ ئيةاثنتسا تاقأي نف .ج

 اهب اقفرم ةرشامب بملكتا لىإ مهلمثي نم وأ نيجردملا لبق نم (1) دلبنا في ةدراولا اتالفقر من أي في البت تالغاي تالطلبا متقد .2

 . بة للطليدات املؤاملستندق وثائفة الواك

 ىعلاءبناهضفروأاهضفيختلهوبةواملطل املالية املبالغ ارمقدوبهاأسباو(2)لبندافياهليعصصوملناتالبلطابملكتاسردي.3

 .أسباب مبررة

 تاءاالجز نةلج إخطار املكتب على يجبف (،1) البند نم (ب ،أ) نيترقفلا في ةدراولا تاقفلناب اقلتعم دمقملا بللطا ناك الح في .4

 ارارق اهرادصإ دمع وأ تاءازجلا جنةل ضةرامع دمع الح فيو ،(2) البند حكامأل اقفو دمقملا بللطا على قةفاوملاب غبتهر نع

 عمبملكتاليهعفقاويذلالياملاغلملبانعدميجلتااءلغإلىإراصفي،لكذباهراخطإخيراتنملمعاميأسةمخ خالل ضفرلاب
ً 

خذتامل اءجرباإل املكتب غبإبال الجهة هذه متقو نأ على ،رارقلا ذفيتنل يرفو لكشبو اخطي لكذب الوملأل ةدمجملا هةجلا غليتب

 .الشأن بهذا 

 .بلطلا على خطيةلا تاءازجلا نةجل قةفاوم على لصوحلا (1) دلبنا نم (ج) ةرقفلا في ةدراولا لةاحلا في بملكتا على بجي .5

 ل خطي.كشب ضهفروأبللطا على قةفاوملابهلمثموأجردملاراخطإبملكتا على ،(4،5ين )ت البندالغاي .6

ً 
 : ددةملالية املحير اهن غاملو عمالاألاملالية و تنشآامل اماتتز: ال ادساس

 يأرهوظ الحفيدميجلتااءرجإذاختاو كيان أودفرجاردإببملكتانم نيوترلكالاديبرلامستالادرجمبيرفوثحب ليةمعاءرجإ .1

 :اآلتي نحوعلى ال ق،تطاب

 .عمالءبيانات ال قاعدة في ثالبح .أ

 .همعمالئ تبمعامال البحث عن أسماء متعلقة .ب
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 .ملينملحتمالء اعماء الأس عن ثالبح .ج

 .ةمباشر أو غير ةمباشر جد معهم عالقةوت تيلكيانات الاو ماء األشخاصأس عن ثالبح .د

 دأكلتلصخشيأعميةدجلمعقةعال فيلخودلاوأ ليةمعيأاءرجإلقبو مالءلعاتانابيةدعاقفيرمستملاثحلبا لكذكو

 جهةلانمعفرلا دمبع سبقم بياكت راشعإدريملاماهمن فعهروأ،تاءازجلا مةئاقوأ ليةحملا مةئاقلانمض مهساجاردإ دمعنم

 خر.بب آي سأل يةقابية املعنالر

 تية:ألا الوحاأل في بيةاقرلاهةجلليرفولاغبالإلا .2

 تخاذهاا تم اءاتإجر أي أو هب لقةاملتع صيللتفاا افةبك قابيةالر الجهة ديوزتو جردملل سبقم راخطإ نود لاوماأل دميجت .أ
َ  يتلاتالماملعا لكذيفامب،اءرزلواسلجمتارارقوأةلصلاتاذنماأل سلجمتارارقاهضعتويتلارحظلاتالبملتط امازتلا

 .بها قياملة اليتم محاو

.املحلية القائمة أو اءاتالجز ئمةقا يج فمعه مدر لماتع ضراع لميع يأ وأ نيقباسلا ءعمالال حدا تبين أن أإذ .ب ِ 

 .اهليإلصولوانمكييتلاوأ حةاملتاتاملوملعا خالل نم بهاشتلااذهعفررذتعو اءمساأل بهاشتببسب اءرجإيأذاختا دمع .ج

 لاومألابقةلملتعاتاملوملعاب بيةاقرلاهةجلاديوزتو،دميجلتااءلغإرارقخيراتنملمعاميأسةمخنضوغفيدميجلتااءلغإ .د

 ةقد نم دأكلتاو ،تارارقلاب لةص تاذ ىرخأ تاملومع يأو اهنأشب تذختا يتلا يربادلتاو اهمتقيو اهطبيعتو اهضعو لكذ في امب

 ة.دوزملا تاملوملعا

 اهغبالإ خيرات نم لمع اميأ سةمخ نضوغ في املشفر االلكتروني النظام عبر ملكتبا غإبال على تعمل أن ةقابيالر الجهة علىو

 مع تنسيقلا هل نىليتس ة،املالي غير املهنو مالعاألو يةاملال املنشآت ذتهااتخ التي اءاتجراإلو نيجردملا نع ةرفملتوا تامواملعلب

 .سلجملا عم سيقنلتا ليةحملا باهرإلا مةئاقب نيجردملل لنسبةبامن، ومجلس األب صلةت الت ذااءاالجز لجنة

ً 
 : نييرابتعالاو نييعيبطلا اصخألشا ماتاتز: ال اعابس

 وأجردملااهلكميو،تهرادإوأ تهرسيط تحتوأ تهزحو يفيتلا الوماأل دميجتراذنإ بقاسنودو يرخأتنودصخشلك على بجي .1

 نكويوأ منه جيهوبتوأجردملانع بةانيفرصيتصخشوأرشامب يرغوأرشامب لكشبائيزجوأاليكاهزحويوأاهليعرسيطي

 .املختصة بشأنها طاتشخص اخطار السلى العل، ون قبله بشكل مباشر أو غير مباشرا عليه ميطرمس ا أوكمملو

 .لتجميدت ااءاأي من إجر فيذعند تن النية حسن يرلغا ققوح ةاعارم نييتع الوحاأل عميج فيو

 رشامب يرغوأرشامب لكشباهيرغوأ يةلامتامدخوأ تهرادإوأ تهرسيط تحتوأ تهزحو في الومأ حةاتإصخشيأ على رحظي .2

 تارارق عم فقتي امب وأ لةصلا تاذ تاءازجلا جنةل وأ سلجملا عم سيقنلتا دبعو بملكتا نم حيرصبت إال ملصلحته، أو ج،رللمد

 .لاوحاأل بسحب ،لةصلا تاذ نماأل سلجم تارارق وأ ءارزلوا سلجم
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ً 
 : ةيرادإلا ريبادتلا : انماث

 1. في ،تدابير التجميد ات منعفاءاإلو منألا سمجل تاءاجز مةئاق نم اءمساأل عفر تالبط ميتقد اءاتببيان إجر م املكتبيقو

 .سميالر رونيااللكت قعهمو

ة أياملجمد الحسابات ضاف إلىمن أن ت (2015)2231( و2006) 1718 نماأل سلجم يرارق بجومب التجميد أمر تطبيق يمنع ال .2 

 على ،رارقلا اذه امكحأل تاباسحلا لكت عضوخ خيرات لقب اهليع فقمت تامازتلا وأ تاقيافتا وأ دقوع بجومب قةحتسم تاعفودم

 .بها املكتب غإبالتجميد، وات للعأن تخضع هذه املدفو

بجوبم ملتخذا أو ( ارقرال جبوبم مراملستو (1737)2006 2231)2015 مناأل مجلس ارقر جبوبم التجميد أمر يقتطب يمنع ال .3 

 اقفو ،اهفي جهاردإ لقب جردملا لكذ مهربأ دقع بجومب تافعد يأل تاءازجلا مةئاق في جردملا قاقحتسا نم (2231)2015 ارقرال

 ة:تيآلا طورشلل

وأ بيردلتا وأ ةدعاسملا وأ تاقنيلتا وأ عئاضلبا وأ تادملعا وأ داوملا وأ دلبنوا نم يأب بطترم يرغ دقلعا نأ بتملكا ررقي نأ  .أ

 أيو (2231)2015 نماأل سلجم رارق في اهليإ راشملاو ةرحظوملا تامدخلا وأ ةرسمسلا وأ رامتثسالا وأ يةلاملا ةدعاسملا

 .له قةحال ليةقبستم تارارق

راقر من )ب( امللحق من (6) ةلفقرا جبوبم جمدر أي مباشر غير أو مباشر بشكل اهاقليت ال فعةدلا نأ بملكتا ررقي نأ  .ب

 2231)2015(. منمجلس األ
ً ً 

ءالغإب رماأل مزل اذإ حيرصلتا وأ ،اهمستالا وأ تافعدلا لكت دادس بليط نماأل سلجم لىإ اقسبم اراخطإ بتملكا دمقي نأ  .ج

 .يحر هذا التصرصدام عمل قبل إايأ ةرشع نضوغ في لكذو ،ضرلغا اذهل الوماأل دميجت

ً 
 :2019 لسنة 20 مقر اءرزلوا لسجمرارقيف عامة م اكأح : اعاست

 يرغ ملهناو مالعاألو ملاليةا املنشآت امزالت ضمان شأنها من تيلا التدابير افةبك يامالق قابيةالر هةالج على يجب

 وأ اهفتلاخم دعن سبةاملنا يةرادإلا تابقولعا ضرفو ،ةلصلا تاذ نماأل سلجم تارارق بتطبيق ملحددةا املالية

 ار.القر طبيق أحكام هذاها في تتقصير

.1 

 ضفر وأ الوماأل دميجبت ،ةني نسحب مهايق نع جنتت لبةامط وأ ررض نع يةرادإلا ليةوسؤملا نم صخش يأ فىيع

 .رارقلا اذه امكحأب رخآ امزتلا يأ ذفيتن وأ اهنأشب ليةاملا تامدخلا ميدقت ضفر وأ اهفي فرصلتاب حامسلا

.2 

 اتبادله أو يمهاتقد تم ماتمعلو أي على شرمبا غير أو مباشر يقبطر هعمل بحكم علمي أو يطلع من لك على يجب

 .رارقلا اذه ذفيتن ضارغأل الإ تناك ةرصو يأب اهعن حاصفإلا نع عامتنالا ،رارقلا اذه امكحأ بجومب

.3 

 يف اهليع صصوملنا يةرادإلاو ئيةازجلا تابقولعاب اءرزلوا سلجم رارق في ةدراولا تامازتلالا لفاخي نم لك بقايع

 باهرإلا ليومت حةفاكمو لاوماأل لسغ مئارج هةجاوم نأش في ةلسن (20 2018) مقر يداحتا نوناقب مسورملا

 .عةورشملا يرغ تاملتنظيا ليموتو

.4 
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