
 

 )2002) قانون مكافحة غسل االموال وتموٌل االرهاب لسنة 
 

 1المادة 
( وٌعملل هلب هعلد 2002ٌسمى هذا القانون ) قانون مكافحة غسل االموال وتموٌل االرهاب لسنة 

 ثالثٌن ٌوما من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
 

 2المادة 
القانون المعانً المخصصة لها ادنلاه ملا  . ٌكون للكلمات والعهارات التالٌة حٌثما وردت فً هذاأ

 لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك : 
 اللجنة اللجنة الوطنٌة لمكافحة غسل االموال وتموٌل االرهاب المشكلة وفقا الحكام هذا القانون.  

 المحافظ  محافظ الهنك المركزي .  
 كام هذا القانون.  الوحدة  وحدة مكافحة غسل االموال وتموٌل االرهاب المشكلة وفقا الح
 رئٌس الوحدة رئٌس وحدة مكافحة غسل االموال وتموٌل االرهاب. 

المال   كل عٌن او حق لب قٌمة مادٌة فً التعامل والوثائق والسندات القانونٌة اٌا كان شكلها هملا 
فً ذلك الشكل االلكترونً او الرقمً منها التً تدل على ملكٌة تلك االموال او اي مصلحة فٌهلا 
همللا فللً ذلللك الحسللاهات المصللرفٌة واالوراق المالٌللة واالوراق التجارٌللة والشللٌكات السللٌاحٌة 
والحواالت وخطاهات الضمان واالعتمادات المستندٌة اٌا كانت الوسٌلة التً تٌم الحصلول علٌهلا 

 هها .   
ٌملة المتحصالت االموال الناتجة او العائدة هصورة مهاشرة او غٌلر مهاشلرة ملن ارتكلاب اي جر

 ( من هذا القانون . 4من الجرائم المنصوص علٌها فً المادة )
غسللل االمللوال كللل فعللل ٌنطللوي علللى اكتسللاب امللوال او حٌازتهللا او التصللر  فٌهللا او نقلهللا او 
ادارتها او حفظها او استهدالها او اٌداعها او استثمارها او التالعب فلً قٌمتهلا او تحوٌلهلا او اي 

ذا الفعل اخفاء او تموٌب مصدرها او الطهٌعة الحقٌقٌلة لهلا او مكانهلا فعل اخر وكان القصد من ه
او حركتها او كٌفٌة التصر  فٌها او ملكٌتها او الحقوق المتعلقة هها او الحٌلولة دون معرفة من 
ارتكب الجرٌمة المتحصل منها الملال ملا العللم هانهلا متحصللة ملن اي ملن الجلرائم المنصلوص 

 ن هذا القانون . ( م4علٌها فً المادة )
الوحللدة النظٌللرة الوحللدة التللً تمللنت هموجللب التشللرٌعات السللارٌة فللً اي دولللة االختصاصللات 
الالزمة لمكافحة عملٌلات غسلل االملوال وتموٌلل االرهلاب واسلتخداماتها المختلفلة وتخضلا فلً 

 ادائها العمالها لقواعد قانونٌة كافٌة لاللتزام هسرٌة المعلومات . 
 ( من هذا القانون . 13الحكام هذا القانون الجهات المذكورة فً المادة )الجهات الخاضعة 

االموال المنقولة عهر الحدود النقد واالدوات المالٌة القاهلة للتداول سلواء كانلت هاللدٌنار االردنلً 
 او هالعمالت االجنهٌة واالحجار الكرٌمة والمعادن الثمٌنة. 

لمصلحة الحقٌقٌة الذي تتم عالقة العمل لمصلحتب او المستفٌد الحقٌقً الشخص الطهٌعً صاحب ا
نٌاهللة عنللب او لللب سللٌطرة كاملللة او فاعلللة علللى شخصللٌة اعتهارٌللة او الحللق فللً اجللراء تصللر  

 قانونً نٌاهة عنها. 
الللتحفظ علللى االمللوال  حظللر التصللر  فللً االمللوال او تحوٌلهللا او نقلهللا او تهللدٌلها او ت ٌٌللر 

 صورتها لمدة محددة . 
 ( من هذا القانون . 3الرهاب ارتكاب اي من االعمال الواردة فً الفقرة )ب( من المادة )تموٌل ا

 
  

ب. لمقاصد هذا القانون تعتمد التعرٌفات الواردة فً قانون اصلول المحاكملات الجزائٌلة وقلانون 
ون اخر تم هموجهب تجرٌم افعال ذكرت فً هذا القلانون وذللك كللب حسلب او فً اي قانالعقوهات 



قتضى الحلال   كملا وتعتملد التعرٌفلات اللواردة فلً اي ملن قلوانٌن الجهلات المختصلة هالرقاهلة م
واالشرا  على الجهات الخاضلعة الحكلام هلذا القلانون او فلً القلوانٌن التلً ٌنلاط ههلذا الجهلات 

 .تطهٌقها شرٌطة ان ال تتعارض التعرٌفات المشار الٌها فً هذه الفقرة ما احكام هذا القانون
 
 3ادة الم

( ملن هلذا 4أ. ٌحظر غسل االموال المتحصلة من اي من الجرائم المنصوص علٌها فلً الملادة )
القانون سواء وقعت هذه الجلرائم داخلل المملكلة او خارجهلا هشلرط ان ٌكلون الفعلل معاقهلا علٌلب 

 هموجب القانون الساري فً الهلد الذي وقا فٌب الفعل . 
تامٌن الحصلول علٌهلا او نقلهلا هلاي وسلٌلة كانلت   سلواء  ب. ٌحظر تقدٌم االموال او جمعها او

هصورة مهاشرة او غٌر مهاشرة   وان كانت من مصادر مشروعة   الرهاهً او منظمة او هٌئة 
او جمعٌة او جماعة ارهاهٌة او لعمل ارهاهً ل اٌات استخدامها فً ارتكاب اعمال ارهاهٌة   ما 

كلٌا او جزئٌا ام لم تستخدم وسواء وقعت هذه االعمال  العلم هذلك   سواء استخدمت هذه االموال
 ام لم تقا.

 
 4المادة 

 : ٌعد كل مال متحصل من اي الجرائم المهٌنة ادناه محال ل سل االموال 
 أ. اي جرٌمة ٌعاقب علٌها همقتضى احكام التشرٌعات النافذة فً المملكة.

ملكللة علللى اعتهللار متحصللالتها محللال ب. الجللرائم التللً تللنص اتفاقٌللات دولٌللة صللادقت علٌهللا الم
 . لجرٌمة غسل االموال شرٌطة ان ٌكون معاقها علٌها فً القانون االردنً

 
 5المادة 

تشكل لجنة تسمى ) اللجنة الوطنٌلة لمكافحلة غسلل االملوال وتموٌلل االرهلاب ( هرئاسلة محلافظ 
 الهنك المركزي وعضوٌة كل من : 

 نائها لرئٌس اللجنة. -ٌب المحافظ أ. نائب محافظ الهنك المركزي الذي ٌسم
 ب. امٌن عام وزارة العدل .  
 ج. امٌن عام وزارة الداخلٌة .  
 د. امٌن عام وزارة المالٌة.  

 هـ. امٌن عام وزارة التنمٌة االجتماعٌة .  
 و. مدٌر عام هٌئة التأمٌن .  
 ز. مراقب عام الشركات .  

 لٌة ٌسمٌب رئٌس مجلس المفوضٌن .  ح. مفوض من مجلس مفوضً هٌئة االوراق الما
 ط. رئٌس الوحدة .

 
 
 
 
 
 

 6المادة 
أ. تتولى اللجنة اي مهام وصالحٌات متعلقة همكافحة غسل االموال وتموٌل االرهاب هما فً ذلك 

 ما ٌلً :
. رسللم السٌاسللة العامللة لمكافحللة غسللل االمللوال وتموٌللل االرهللاب ووضللا الخطللط الالزمللة 1

 لتنفٌذها.



ة مللا الجهللات المختصللة ل اٌللات تنفٌللذ االلتزامللات الللواردة فللً القللرارات الدولٌللة ذات . المتاهعلل2
 الصلة والواجهة النفاذ.

. المشاركة فً المحافلل الدولٌلة ذات العالقلة هالسٌاسلة العاملة لمكافحلة غسلل االملوال وتموٌلل 3
 االرهاب .

سللل االمللوال وتموٌللل . دراسللة التقللارٌر السللنوٌة المقدمللة مللن الوحللدة عللن انشللطة مكافحللة غ4
 االرهاب.

 . الموافقة على الموازنة السنوٌة المقترحة للوحدة من رئٌسها واقرارها.5
. دراسة مشروعات التشرٌعات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا القانون المعدة من الوحدة ورفعها الى 6

 مجلس الوزراء الستكمال االجراءات الالزمة هشانها .
رشللادات الواجللب علللى الجهللات الرقاهٌللة واالشللرافٌة اصللدارها وفقللا . دراسللة التعلٌمللات واال2

 الحكام هذا القانون .
ب. تحلللدد كٌفٌلللة اجتماعلللات اللجنلللة والنصلللاب القلللانونً اللللالزم الجتماعاتهلللا واتخلللاذ قراراتهلللا 
وتوصٌاتها وطرٌقة عملها ومكافات اعضائها وسائر االحكام المتعلقلة ههلا هموجلب نظلام ٌصلدر 

 لهذه ال اٌة .
 

 2المادة 
أ. تنشا وحدة تسمى ) وحدة مكافحة غسل االموال وتموٌلل االرهلاب ( تتمتلا هاالسلتقالل الملالً 

 واالداري وترتهط همحافظ الهنك المركزي االردنً .
( ملن الفقلرة )أ( ملن الملادة 3ب. تختص الوحدة هتلقً االخطارات المنصوص علٌها فلً الهنلد ) 
اي عملٌة ٌشتهب هانها مرتهطة ه سل االموال او تموٌلل االرهلاب ( من هذا القانون المتعلقة ه14)

وطلللب المعلومللات التللً تتعلللق ههللا وتحلٌلهللا والتحللري عنهللا وتزوٌللد الجهللات المختصللة ههللذه 
 المعلومات عند الضرورة وذلك ل اٌات مكافحة غسل االموال وتموٌل االرهاب  

ى المتعلقللة ههللا همللا فللً ذلللك شلل ون ج. تحللدد مهللام الوحللدة وصللالحٌتها وسللائر االحكللام االخللر
 الموظفٌن هموجب نظام ٌصدر لهذه ال اٌة.

 
 8المادة 

تقوم الوحدة فً حال توافر معلومات تتعلق هوجود عملٌة ٌشتهب هانها مرتهطلة ه سلل االملوال او 
تموٌل االرهاب هاعداد تقرٌر ٌرفق هب المعلومات والهٌانات والوثائق والمستندات وٌتولى رئلٌس 

دة احالتب الى المدعً العام المختص الجراء التحقٌق فٌها   وللمدعً العلام هنلاء عللى طللب الوح
 .رئٌس الوحدة التحفظ على االموال محل العملٌة المشتهب هها او تعقهها

 
 9المادة 

أ. ٌعٌن رئٌس الوحدة هقرار من اللجنة هنلاء عللى تنسلٌب رئلٌس اللجنلة عللى ان ٌحلدد فلً قلرار 
 عالواتب وسائر حقوقب المالٌة .تعٌٌنب راتهب و

ب. ٌكون لموظفً الوحدة الذٌن ٌسمٌهم رئٌس الوحدة عند ممارستهم لمهام وظائفهم وفق احكام  
 هذا القانون صفة الضاهطة العدلٌة.

 
 10المادة 

أ. ٌكون للوحدة موازنة مستقلة وتهدا سنتها المالٌة فً الٌوم االول من شهر كانون الثانً من كلل 
 تهً فً الٌوم الحادي والثالثٌن من شهر كانون االول من السنة ذاتها.سنة وتن

 ب. تتكون الموارد المالٌة للوحدة مما ٌلً : 
 . المخصصات المرصودة لها من الهنك المركزي االردنً.1
 . اي مخصصات ترصد لها فً الموازنة العامة للدولة.2



شلرٌطة الحصلول عللى موافقلة مجللس  . اي مساعدات او منت او ههات او تهرعلات تلرد الٌهلا3
 الوزراء علٌها اذا كانت من مصدر غٌر اردنً.

 
 11المادة 

أ. ٌحظر على رئٌس اللجنلة واعضلائها والملوظفٌن فلً الوحلدة افشلاء المعلوملات التلً ٌطلعلون 
علٌها او ٌعلمون هها هحكم عملهم سواء اطلعوا او علموا ههلا هطرٌلق مهاشلر او غٌلر مهاشلر وال 

فصللاح عللن هلذه المعلومللات هللاي صلورة كانللت اال لالغللراض المهٌنلة فللً هللذا القللانون ٌجلوز اال
 وٌستمر هذا الحظر الى ما هعد انتهاء عملهم هاللجنة والوحدة . 

ب. ٌسلري الحظلر المنصللوص علٌلب فلً الفقللرة )أ( ملن هلذه المللادة عللى كلل مللن ٌطللا او ٌعلللم 
للى اي معلوملات تلم تقلدٌمها او تهادلهللا هطرٌلق مهاشلر او غٌلر مهاشلر هحكلم وظٌفتلب او عمللب ع

 هموجب احكام هذا القانون واالنظمة والتعلٌمات الصادرة همقتضاه .
 

 12المادة 
( من هذا القانون   للوحدة نشر احصائٌات دورٌلة علن علدد 11)على الرغم مما ورد فً المادة 

التلً تلم تلقٌهلا وتوزٌعهلا العملٌات التً ٌشتهب هانهلا مرتهطلة ه سلل االملوال او تموٌلل االرهلاب 
وتصنٌفها حسب الجهلات وعلن علدد احكلام االدانلة الصلادرة والممتلكلات المصلادرة او المجملدة 

 والمساعدات القانونٌة المتهادلة .
 

 13المادة 
تلتزم الجهات المهٌنة ادناه هاالجراءات المنصوص علٌهلا فلً هلذا القلانون واالنظملة والتعلٌملات 

 قتضى اي منها :والقرارات الصادرة هم
 أ. الجهات المالٌة وتشمل:

 . الهنوك العاملة فً المملكة . 1
 . شركات الصرافة وشركات تحوٌل االموال.2
. االشلخاص او الشلركات التلً تملارس اٌلا ملن االنشلطة التلً تخضلا لرقاهلة وتلرخٌص هٌئلة 3

 االوراق المالٌة .
تلً تخضلا لرقاهلة وتلرخٌص هٌئلة . االشلخاص او الشلركات التلً تملارس اٌلا ملن االنشلطة ال4

 التأمٌن .
 . الجهات التً تمارس اٌا من االنشطة المالٌة التالٌة :5
 منت االئتمان هجمٌا انواعب .  -
 تقدٌم خدمات الدفا والتحصٌل .   -
 اصدار ادوات الدفا واالئتمان وادارتها.   -
 حساهها او لحساب عمالئها . االتجار هادوات السوق النقدي وهأدوات سوق رأس المال سواء ل  -
 شراء الدٌون وهٌعها سواء هحق الرجوع او هدونب.   -
 التأجٌر التموٌلً  .   -
 ادارة االستثمارات واالصول المالٌة عن ال ٌر .  -
 . الجهات التً تقدم الخدمات الهرٌدٌة وفقا الحكام التشرٌعات النافذة.6

 ب. الجهات غٌر المالٌة وتشمل :
 او الجهات الذٌن ٌعملون فً تجارة العقارات وتطوٌرها. . االشخاص1
 . االشخاص او الجهات الذٌن ٌعملون فً تجارة المعادن الثمٌنة واالحجار الكرٌمة.2
 . االشخاص او الجهات الذٌن ٌقومون نٌاهة عن ال ٌر هاالعمال التالٌة :3
 هٌا العقارات وشرائها. -
 رى.ادارة االموال او اي اصول مالٌة اخ -



ادارة الحساهات المصرفٌة او حساهات توفٌر الهرٌد او حساهات االستثمار فلً االسلواق المالٌلة  -
 المحلٌة والدولٌة.

االجراءات القانونٌة الالزمة لتاسٌس اي شخص اعتهاري او ادارتلب او شلراء محلالت تجارٌلة  -
 او هٌعها.

 تنظٌم المساهمات الخاصة هانشاء الشركات او ادارتها.  -
ج. الجهات او المهن التً ٌقرر مجلس الوزراء تطهٌق احكام هذا القانون علٌها هناء على تنسٌب 

 اللجنة .
 

 14المادة 
 : تلتزم الجهات الخاضعة الحكام هذا القانون هما ٌلً أ. 
. هذل العناٌة الواجهة للتعر  على هوٌة العمٌل واوضاعب القانونٌة ونشاطب وال اٌة من عالقة 1

وطهٌعتهللا والمسللتفٌد الحقٌقللً مللن العالقللة القائمللة هللٌن هللذه الجهللات والعمٌللل   ان وجللد   العمللل 
والتحقللق مللن كللل ذلللك  والمتاهعللة المتواصلللة للعملٌللات التللً تللتم فللً اطللار عالقللة مسللتمرة مللا 
عمالئهللا هللاي وسللٌلة مللن الوسللائل المحللددة همقتضللى التشللرٌعات ذات العالقللة وتسللجٌل الهٌانللات 

 ( من هذه الفقرة . 6واالحتفاظ هها وفقا الحكام الهند ) المتعلقة هذلك
. عللدم التعامللل مللا االشللخاص مجهللولً الهوٌللة او ذوي االسللماء الصللورٌة او الوهمٌللة او مللا 2

 الهنوك او الشركات الوهمٌة .
. اخطار الوحدة فلورا علن اي عملٌلة ٌشلتهب هانهلا مرتهطلة ه سلل االملوال او تموٌلل االرهلاب 3

العملٌللة ام لللم تللتم وذلللك هالوسللٌلة او النمللوذج المعتمللدٌن مللن الوحللدة   علللى ان  سللواء تمللت هللذه
تحتفظ هصورة عن االخطار والوثائق والمستندات والهٌانات والمعلومات المتعلقة هب لمدة ال تقلل 

 عن خمس سنوات او لحٌن صدور حكم قضائً قطعً هشان هذه العملٌة اٌهما اطول .
لٌمات والقلرارات الصلادرة علن الوحلدة او الجهلات االشلرافٌة والرقاهٌلة . التقٌد هاالنظمة والتع4

 المختصة .
. هللذل عناٌللة خاصللة لفئللات العمللالء او عالقللات العمللل او العملٌللات مرتفعللة المخللاطر ووضللا 5

 االجراءات الخاصة هها هما فً ذلك :
صلنٌ  العملالء اوال : نظم ادارة المخاطر الخاصلة ه سلل االملوال وتموٌلل االرهلاب متضلمنة ت

الى فئات وفقا لدرجات المخلاطر ملا وضلا االجلراءات الالزملة للتعاملل ملا هلذه المخلاطر هملا 
ٌتناسللب مللا تلللك الللدرجات   علللى ان تللتم مراجعللة هللذا التصللنٌ  دورٌللا او فللً حللال حللدو  

 ت ٌٌرات تستدعً ذلك .
 وال وتموٌل االرهاب ثانٌا : سٌاسات وتداهٌر منا است الل التكنولوجٌا الحدٌثة فً غسل االم

. مسك سلجالت ومسلتندات لقٌلد ملا تجرٌلب ملن عملٌلات مالٌلة محلٌلة او دولٌلة هحٌل  تتضلمن 6
الهٌانات الكافٌة للتعلر  عللى هلذه العملٌلات ملا االحتفلاظ ههلذه السلجالت والوثلائق والمسلتندات 

مسللتفٌدٌن والهٌانللات والمعلومللات همللا فللً ذلللك سللجالت هٌانللات التعللر  علللى هوٌللة العمللالء وال
الحقٌقٌٌن لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تارٌخ انجاز المعاملة او تلارٌخ انتهلاء عالقلة العملل 
حسب مقتضى الحال   وتحدٌ  هذه الهٌانات هصفة دورٌة   وٌجوز االحتفاظ هالصور المص رة 

االثهلات  ) المٌكروفٌلم ( او غٌرها من الوسائل االلكترونٌة الحدٌثة وٌكون لها حجٌة االصلل فلً
شرٌطة اعدادها وحفظهلا واسلترجاعها وفقلا لالسلس المحلددة همقتضلى التعلٌملات الصلادرة علن 

 رئٌس الوحدة لهذه ال اٌة .
( من هذا القانون والشركات التاهعة 13ب. تلتزم الفروع الخارجٌة للجهات المذكورة فً المادة )
 ( من الفقرة )أ( منها .3اء الهند )لها خارج المملكة هاالحكام الواردة فً هذه المادة هاستثن

 
 15المادة 



ٌحظللر االفصللاح هطرٌللق مهاشللر او غٌللر مهاشللر او هللاي وسللٌلة كانللت عللن اخطللار الوحللدة وفقللا 
الحكللام هللذا القللانون او عللن اي مللن اجللراءات االخطللار المعروفللة لللدى الجهللة الملزمللة هواجللب 

 االخطار .
 

 16المادة 
تنتفً المس ولٌة الجزائٌة او المدنٌة او االدارٌة او التأدٌهٌلة علن كلل شلخص طهٌعلً او معنلوي 

( من هذا القانون عند قٌام اي منهم هحسن نٌة هواجب 13من االشخاص المشار الٌهم فً المادة )
او االخطار عن اي من العملٌات التً ٌشتهب هانها مرتهطة هعملٌة غسل االموال او تموٌل ارهاب 

 تقدٌم معلومات او هٌانات عنها وفقا الحكام هذا القانون .
 

 12المادة 
( ملن هلذا القلانون للوحلدة ان تطللب ملن الجهلات الملزملة 15أ. ما مراعاة ملا ورد فلً الملادة )

ملن هلذا القلانون  14( ملن الفقلرة )أ( ملن الملادة 3هواجب االخطار المنصوص علٌلب فلً الهنلد )
ذلللك ان توقلل  لمللدة ال تتجللاوز ثالثللة اٌللام عمللل جمٌللا االجللراءات اتخللاذ اي اجللراء همللا فللً 

والمعامالت الجارٌة على العملٌة التً ٌشتهب هانها مرتهطة ه سل االموال او تموٌل االرهاب   او 
ان تطلب تزوٌدها هاي معلومات اضافٌة تعتهرها ضرورٌة للقٌام هوظٌفتها اذا كانت تلرتهط هلاي 

وحللدة اثنللاء مهاشللرة اختصاصللاتها او هنللاء علللى طلهللات تتلقاهللا مللن معلومللات سللهق ان تلقتهللا ال
 الوحدات النظٌرة. 

ب. ٌجللب علللى الجهللات الملزمللة هواجللب االخطللار تزوٌللد الوحللدة هالمعلومللات المشللار الٌهللا فللً 
 الفقرة )أ( من هذه المادة خالل المدة التً تحددها . 

وفقللا الحكللام هللذا القللانون هتسلللمها ج. علللى الوحللدة اعللالم الجهللات الملزمللة هواجللب االخطللار 
( مللن هللذا القللانون 14( مللن الفقللرة )أ( مللن المللادة )3االخطللار الللوارد منهللا وفقللا الحكللام الهنللد )

 همقتضى التعلٌمات التً ٌصدرها رئٌس الوحدة لهذه ال اٌة . 
هلة د. للوحدة اعالم الجهات الرقاهٌة واالشلرافٌة فلً حلال مخالفلة اي ملن الجهلات الخاضلعة لرقا

 تلك الجهات 
 
 
 

  18 المادة
أ. ٌترتب على الجهات المهٌنة ادناه تزوٌد الوحدة هاي معلومات اضافٌة تتعلق هاالخطارات التلً 
تتلقاها اذا كانت ضرورٌة للقٌام همهامها او هناء على طلب تتلقاه من وحدات نظٌرة خلالل الملدة 

 المحددة فً الطلب   : 
 . الجهات القضائٌة .1
ت الرقاهٌة واالشرافٌة التً تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة الحكلام هلذا القلانون . الجها2
. 
 . اي جهات ادارٌة او امنٌة اخرى .3
ب. تلتزم الجهات الرقاهٌة واالشرافٌة هانشاء وتهٌئة الوسائل الكفٌلة للتحقلق ملن التلزام الجهلات  

نظملة والتعلٌملات والقلرارات الصلادرة الخاضعة الحكلام هلذا القلانون هاالحكلام اللواردة فٌلب واال
 همقتضى اي منها واصدار التعلٌمات الالزمة وفقا الحكام القانون .

 ج. تلتزم الجهات المنصوص علٌها فً الفقرة )أ( من هذه المادة هما ٌلً : 
. اتخللاذ االجللراءات والوسللائل الالزمللة لتهللادل المعلومللات والتنسللٌق مللا الوحللدة هشللان مكافحللة 1

 موال وتموٌل االرهاب .غسل اال



. تهلٌغ الوحدة فورا اذا تهٌن لها اثناء مهاشرتها الختصاصلاتها وفقلا الحكلام التشلرٌعات النافلذة 2
وجود شههة غسل املوال او تموٌلل ارهلاب   وللوحلدة اعلالم هلذه الجهلات هلاالجراءات المتخلذة 

كام هذا القانون او االنظملة او وفقا الحكام هذا القانون اذا اقتضى االمر ذلكواشرافها الي من اح
 التعلٌمات او القرارات الصادرة همقتضى اي منها .

 
 19المادة 

للوحللدة الحللق فللً تهللادل المعلومللات مللا الوحللدات النظٌللرة هشللرط المعاملللة هالمثللل وعلللى ان ال 
تسللتخدم هللذه المعلومللات اال فللً االغللراض المتعلقللة همكافحللة غسللل االمللوال وتموٌللل االرهللاب 

الحصول على موافقة الوحدة النظٌلرة التلً قلدمت تللك المعلوملات   وللوحلدة الحلق فلً وهشرط 
 اهرام مذكرات تفاهم ما الوحدات النظٌرة لتنظٌم التعاون ههذا الخصوص .

 
 20المادة 

أ. علللى كللل شللخص عنللد دخولللب الللى المملكللة التصللرٌت عمللا ٌحملللب مللن االمللوال المنقولللة عهللر 
 جاوز القٌمة التً تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه ال اٌة . الحدود اذا كانت قٌمتها تت

ب. تحتفظ دائرة الجمارك العامة هتصارٌت االموال المنقولة عهر الحدود وٌحق للوحلدة االطلالع 
 علٌها واستخدامها عند الضرورة .

 
 21المادة 

لحدود وفقا الحكلام الفقلرة )أ( لدائرة الجمارك فً حال عدم التصرٌت عن االموال المنقولة عهر ا
( من هذا القانون او فً حال اعطاء معلومات م لوطة عنها س ال حلائز االملوال 20من المادة )

عن مصدر ما هحوزتب من اموال والهد  ملن اسلتخدامها   وللدائرة الجملارك اللتحفظ عللى تللك 
الموال او تموٌل االرهاب االموال واحالة حائزها فً حال االشتهاه هوجود عملٌة مرتهطة ه سل ا

وفقللا الحكلللام هللذا القلللانون للمللدعً العلللام المخللتص التخلللاذ االجللراءات الالزملللة وفقللا الحكلللام 
 التشرٌعات النافذة   وتهلٌغ الوحدة هاالجراءات المتخذة فً جمٌا االحوال .

 
 

 22المادة 
ردنٌللة مللا الجهللات أ. تحقٌقللا لل اٌللات المقصللودة مللن هللذا القللانون تتعللاون الجهللات القضللائٌة اال

القضللائٌة غٌللر االردنٌللة   وعلللى وجللب الخصللوص فٌمللا ٌتعلللق هالمسللاعدات واالناهللات القضللائٌة 
وتسلٌم المتهمٌن والمحكوم علٌهم وكذلك طلهات الجهات غٌر االردنٌة تعقب او تجمٌد او التحفظ 

للك وفلق على االموال محل جرائم غسل االموال او تموٌلل االرهلاب او متحصلالت اي منهلا وذ
القواعد التً تحلددها القلوانٌن االردنٌلة واالتفاقٌلات الثنائٌلة او المتعلددة االطلرا  التلً صلادقت 

 علٌها المملكة او وفقا لمهدأ المعاملة هالمثل وما عدم االخالل هحقوق ال ٌر حسن النٌة . 
االموال او  ب. لمقاصد الفقرة )أ( من هذه المادة   ٌقصد هتجمٌد االموال فرض حظر م قت لنقل

تهدٌلها او التصر  فٌها او تحرٌكها او اخضاعها للحراسة او السٌطرة الم قتلة هنلاء عللى قلرار 
 صادر عن محكمة او جهة مختصة.

 
 23المادة 
مر هتنفٌلذ طلهلات الجهلات القضلائٌة غٌلر االردنٌلة للجهات القضلائٌة االردنٌلة المختصلة ان تلأأ. 

ائم غسلل االمللوال او تموٌللل االرهلاب   وذلللك وفللق المختصلة همصللادرة المتحصلالت محللل جللر
القواعد التً تحلددها القلوانٌن االردنٌلة واالتفاقٌلات الثنائٌلة او المتعلددة االطلرا  التلً صلادقت 

 علٌها المملكة. 



ب. ٌللتم توزٌللا حصللٌلة االمللوال المحكللوم نهائٌللا همصللادرتها وفقللا الحكللام هللذا القللانون هموجللب 
 ا الشأن .االتفاقٌات التً تعقد ههذ

 
 24المادة 

 : ما عدم االخالل هاي عقوهة اشد ورد النص علٌها فً قانون العقوهات او اي قانون اخر 
. ٌعاقب هالحهس مدة ال تقل عن سنة وال تزٌد على ثال  سلنوات وه راملة ال تقلل علن مثلل 1أ. 

نصلوص االموال محل الجرٌمة كل ملن ارتكلب او شلرع فلً ارتكلاب جرٌملة غسلل االملوال الم
 علٌها فً هذا القانون اذا كانت االموال متحصلة عن جنحة.

. ٌعاقب هاالش ال الشاقة مدة ال تقل عن خمس سنوات وه رامة ال تقل عن مثل االملوال محلل 2
الجرٌمة كل من ارتكب او شرع فلً ارتكلاب جرٌملة غسلل االملوال المنصلوص علٌهلا فلً هلذا 

 ٌة.القانون اذا كانت االموال متحصلة عن جنا
. ٌعاقب هاالش ال الشاقة الم قتة مدة ال تقل عن عشر سلنوات وه راملة ال تقلل علن مائلة الل  3

دٌنار ما مصادرة االموال وجمٌا الوسائط المستخدمة او المنوي استخدامها فً الجرٌمة كل من 
 ارتكب او شرع فً ارتكاب جرٌمة تموٌل االرهاب المنصوص علٌها فً هذا القانون .

 الشرٌك والمتدخل والمحرض هالعقوهة ذاتها المقررة للفاعل االصلً .  ب. ٌعاقب 
 ج. وفً جمٌا االحوال تضاع  العقوهة فً حال التكرار .

 
 25المادة 

أ. ٌعاقب هالحهس مدة ال تزٌد على سلتة اشلهر او ه راملة ال تقلل علن الل  دٌنلار وال تزٌلد عللى 
( 15( و )11ن ٌخال  اٌا من احكلام الملادتٌن )عشرة اال  دٌنار او هكلتا هاتٌن العقوهتٌن كل م

 من هذا القانون. 
ب. ٌعاقب هالحهس مدة ال تزٌد على سنة او ه رامة ال تقل عن عشرة اال  دٌنار وال تزٌد على 

( من الفقرة )أ( ملن الملادة 3مائة ال  دٌنار او هكلتا هاتٌن العقوهتٌن كل من ٌخال  احكام الهند )
 .( من هذا القانون 14)

( من هذا القانون ه رامة ال تزٌلد عللى 20ج. ٌعاقب كل من ٌخال  احكام الفقرة )أ( من المادة )
%( ملن قٌملة االمللوال غٌلر المصلرح عنهللا او فلً حلال اعطللاء معلوملات م لوطلة عنهللا   10)

وتضاع  ال رامة فً حال تكرار المخالفة   واذا تكلررت المخالفلة الكثلر ملن ملرتٌن تضلاع  
حدها االعلى   وفً جمٌا االحوال تتم مصادرة االموال اذا كانلت الجرٌملة مرتهطلة ال رامة فً 

 هتموٌل االرهاب .
 

 26المادة 
( من هذا القانون   ٌحكلم فلً جمٌلا االحلوال هالمصلادرة 24أ. هاالضافة الى ما ورد فً المادة )

تنفٌلذ علٌهلا او فلً العٌنٌة للمتحصالت او اموال تعادلهلا فلً القٌملة فلً حلال تعلذر ضلهطها او ال
 حال التصر  فٌب الى ال ٌر حسن النٌة . 

ب. اذا اختلطت المتحصالت هممتلكات اكتسهت من مصادر مشروعة فان هذه الممتلكات تخضا 
 للمصادرة المنصوص علٌها فً هذه المادة فً حدود القٌمة المقدرة للمتحصالت وثمارها .

 
 22المادة 

ٌاتب هخصوص الجرائم المنصوص علٌهلا فلً هلذا القلانون ٌمارس المدعً العام المختص صالح
وفق قانون اصلول المحاكملات الجزائٌلة النافلذ او اي تشلرٌا اخلر ذي عالقلة   وللب او المحكملة 

 المختصة حسب مقتضى الحال القٌام هاي مما ٌلً :
هلا أ. التحقق من المصادر الحقٌقٌة لالملوال العائلدة لالشلخاص مرتكهلً الجلرائم المنصلوص علٌ

فً هذا القانون هما فً ذلك تعقب تللك االملوال وملا اذ كلان مصلدر هلذه االملوال ٌعلود اللى احلد 



االفعال المحظلورة هموجلب هلذا القلانون او اي ملن التشلرٌعات النافلذة ذات العالقلة   وللمحكملة 
 المختصة ان تقرر التحفظ علٌها ومصادرتها.

لمنصوص علٌها فً هلذا القلانون وعللى املوال ب. التحفظ على اموال المشتكى علٌب هالجرائم ا 
زوجب واي من اصولب وفروعب المهاشرٌن وحظر التصر  فً هذه االموال ومنعهم ملن السلفر 
لحٌن استكمال اجراءات التحقٌق او الفصل فً الدعوى وللمحكمة المختصة ان تقرر مصلادرتها 

 . 
ول علٌللب نتٌجللة ارتكللاب اي مللن ج. الللتحفظ علللى اي مللال لللدى ال ٌللر اذا تهللٌن انللب قللد تللم الحصلل

 الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون . 
د. التحفظ على ممتلكات اختلطت فٌها المتحصالت ما اموال اكتسهت من مصادر مشروعة الى 

 ان تحدد قٌمة المتحصالت غٌر المشروعة ونواتج است اللها. 
اضلعة الحكلام هلذا القلانون ذات هـ. طللب السلجالت والوثلائق والمسلتندات وهٌانلات الجهلات الخ

 ( من هذا القانون .4الصلة هالتحقٌق فً الجرائم المنصوص علٌها فً المادة )
 

 28المادة 
. على الرغم مما ورد فً اي تشرٌا اخر ٌترتب على التحفظ على االموال الذي ٌجرٌب المدعً أ

اءات والمعلامالت الجارٌلة العام او المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون وق  جمٌلا االجلر
 على ذلك المال . 

 ب. للمتضرر من قرار التحفظ على االموال الطعن هالقرار لدى الجهة القضائٌة المختصة . 
 

 29المادة 
( مللن هللذا القللانون عللن تزوٌللد الوحللدة 13اذا امتنعللت اي مللن الجهللات المشللار الٌهللا فللً المللادة )

ت الواجلب تقلدٌمها وفقلا الحكلام هلذا القلانون واالنظملة هالمعلومات والهٌانات والوثائق والمستندا
والتعلٌمات والقرارات الصادرة همقتضى اي منها او تخلفت عن تزوٌدها خالل المدة المحددة او 
قامت همنا رئٌس الوحلدة او ملن ٌفوضلب ملن تنفٌلذ مهاملب وصلالحٌاتب اللواردة فلً هلذا القلانون 

همقتضى اي منها   تفلرض علٌهلا غراملة ال تقلل علن واالنظمة والتعلٌمات والقرارات الصادرة 
خمسة اال  دٌنار  وال تزٌد على عشرٌن ال  دٌنار وتضاع  ال رامة فً حال تكرار المخالفة 

   واذا تكررت المخالفة الكثر من مرتٌن تضاع  ال رامة فً حدها االعلى .
 

 30المادة 
او التعلٌمللات او القللرارات الصللادرة كللل مخالفللة الي حكللم مللن احكللام هللذا القللانون او االنظمللة 

همقتضى اي منها لم ٌنص القانون عللى عقوهلة خاصلة لهلا   ٌ لرم مرتكههلا ه راملة ال تقلل علن 
ال  دٌنار وال تزٌد على عشرة اال  دٌنار وتضلاع  ال راملة فلً حلال تكلرار المخالفلة   واذا  

 .تكررت المخالفة الكثر من مرتٌن تضاع  ال رامة فً حدها االعلى
 

 31المادة 
أ. مللا عللدم االخللالل هللاي عقوهللة اشللد ورد الللنص علٌهللا فللً اي تشللرٌا اخللر   ٌكللون الشللخص 
االعتهاري مس وال عن الجرائم التً ٌرتكهها المس ول عن االدارة الفعلٌة لدٌب خالفا الحكام هذا 
القللانون واالنظمللة والتعلٌمللات والقللرارات الصللادرة همقتضللى اي منهللا وتفللرض علللى الشللخص 

 االعتهاري ال رامات المنصوص علٌها فً هذا القانون .
ب. مللا مراعللاة احكللام قللانون الهنللوك والتشللرٌعات االخللرى النافللذة للمحكمللة وقلل  الشللخص  

االعتهاري عن العمل كلٌا او جزئٌا مدة ال تقل عن شلهر وال تزٌلد عللى سلنة اذا ارتكلب اٌلا ملن 
ال التكلرار للمحكملة ان تقلرر ال لاء تسلجٌل الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القلانون   وفلً حل

الشخص االعتهاري او تصفٌتب   وٌمنا كل من تثهت مس ولٌتب شخصٌا عن ارتكاب اي من هذه 



الجرائم سواء كان رئٌسا لمجلس ادارتب او رئٌسا او عضوا فلً هٌئلة الملدٌرٌن او ملدٌره او اي 
فً راسمال اي شخص اعتهلاري  شرٌك فٌب   حسب مقتضى الحال   من المشاركة او المساهمة

 لب غاٌات مماثلة او االشتراك فً ادارتب .
 

 32المادة 
اذا تعدد مرتكهو جرٌمة غسل االملوال او تموٌلل االرهلاب وهلادر احلدهم هتهلٌلغ اي ملن الجهلات 
المختصة عن اي من الجرائم المرتكهة خالفلا الحكلام هلذا القلانون قهلل عللم هلذه الجهلات ههلا او 

هعللد العلللم هالجرٌمللة الللى ضللهط مرتكهللً هللذه الجللرائم او االمللوال محللل الجرٌمللة   ادى اهالغللب 
 فللمحكمة اعفا ه من العقوهة المقررة ههذا القانون .

 
 33المادة 

ال ٌعمللل هللاي نللص ٌتعلللق هجللرائم غسللل االمللوال او تموٌللل االرهللاب ورد فللً اي تشللرٌا اخللر 
 ٌتعارض ما احكام هذا القانون .

 
 
 

 34المادة 
 ا الوحدة هاالعفاءات والتسهٌالت التً تتمتا هها الوزارات والدوائر الحكومٌة .تتمت
 

 35المادة 
ال تحول االحكام المتعلقة هالسرٌة هما فً ذلك السرٌة المصرفٌة المنصوص علٌها فً اي قانون 

 اخر دون تطهٌق اي من احكام هذا القانون.
 

 36المادة 
 مة لتنفٌذ احكام هذا القانون . أ. ٌصدر مجلس الوزراء االنظمة الالز

ب. ٌطهق على الوحدة كل من نظام اللوزام ونظام الموظفٌن المعملول ههملا فلً الهنلك المركلزي 
 االردنً هقدر انطهاق اي منها على الوحدة .

 
 32المادة 

 : تضا اللجنة التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا القانون هما فً ذلك ما ٌلً 
سس المتعلقة هاالخطار عن العملٌات التً ٌشتهب هانها مرتهطة ه سل االملوال او أ. الضواهط واال
 تموٌل االرهاب .

ب. الضللواهط المتعلقللة هالتصللرٌت عللن االمللوال المنقولللة عهللر الحللدود واالجللراءات المتعلقللة  
 هالتصرٌت . 

الفقلرة )أ( ملن الملادة ( من 2ج. تنفٌذ االلتزامات الواردة فً القرارات الدولٌة وفقا الحكام الهند )
 .( من هذا القانون6)
 

 38المادة 
 . رئٌس الوزراء والوزراء مكلفون هتنفٌذ احكام هذا القانون 

 
                                                      15/5/2002 


