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اجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم  20لسنة  2019بشأن نظام قوائم اإلرهاب
وتطبيق قرارات مجلس األمن املتعلقة بمنع وقمع اإلرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله
املقدمة :
 تضمن قرار مجلس الوزراء رقم  20لسنة  2019من املادة العاشرة إجراءات التعامل مع قوائم جزاءات مجلس األمن من حيث :أ .تعميم إدراج أو إعادة ادراج األفراد والكيانات في قوائم جزاءات مجلس األمن وقوائم اإلرهاب املحلية.
ب .رفع األسماء من قوائم جزاءات مجلس األمن.
ج .إلغاء تجميد أموال أسماء مشابهة للمدرجين في قوائم الجزاءات.
د .السماح باستخدام جزء من األموال املجمدة للمدرجين في قوائم الجزاءات.
 توضح الورقة أدناه تلك اإلجراءات ،وكذلك جزأية تعميم قوائم اإلرهاب املحلية على الجهات الرقابية واملنشآت املالية واألعمالواملهن غير املالية التابعة لها وكيفية االستجابة لها في حال توفر معلومات وبيانات عن األفراد أو الكيانات املدرجين ،وذلك بناء
مذكرة التفاهم بين املجلس واملكتب.
ً
أوال :التعريفات :
املحكمة املختصة  :املحكمة املختصة بجرائم أمن الدولة.
املكتب  :املكتب التنفيذي للجنة السلع واملواد الخاضعة لرقابة االستيراد والتصدير.
املجلس  :املجلس األعلى لألمن الوطني.
الجهة الرقابية  :السلطات االتحادية واملحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على املنشآت املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة
والجمعيات غير الهادفة للربح ،أو السلطة املختصة باملوافقة على مزاولة النشاط أو املهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
ً
لجنة الجزاءات  :لجان مجلس األمن املنشأة عمال بالقرارات املتعلقة بمنع وقمع اإلرهاب وتمويله أو وقف انتشار التسلح وتمويله.
املدرج  :شخص أو كيان مدرج من قبل مجلس األمن في قوائم العقوبات أو مدرج من قبل مجلس الوزراء في القائمة املحلية بحسب األحوال.

الشخص  :الشخص الطبيعي أو االعتباري.
أمين املظالم  :الشخص املعين من قبل األمين العام لألمم املتحدة لتقديم املساعدة للجنة الجزاءات عند النظر في طلبات رفع أسماء
األشخاص والكيانات اإلرهابية من تنظيم داعش والقاعدة املدرجين في قائمة الجزاءات.
مركز التنسيق  :املركز املنشأ داخل األمانة العامة بموجب قرار مجلس األمن  )2006(1730واملختص بتلقي طلب التماس األشخاص
والكيانات املتواجدين في الدولة أو يحملون جنسيتها واملدرجين في القائمة ذات الصلة ،عند رغبتهم برفع أسمائهم منها .
قرارات مجلس األمن ذات الصلة  :قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  )2011(1988ورقم  )1999( 1267ورقم )2011( 1989
ورقم  )2015( 2253والقرارات األخرى ذات العالقة بتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة وسائر ما يرتبط بأي منهما من اشخاص أو كيانات،
وجميع قرارات مجلس األمن الحالية واملستقبلية بشأن العقوبات املالية املستهدفة املتعلقة باإلرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله.
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قرارات مجلس الوزراء  :قرارات مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة اإلرهاب املحلية.
ً
القائمة املحلية  :القائمة التي يصدرها مجلس الوزراء وفقا ألحكام املادة ( )3من قرار مجلس الوزراء رقم  20لسنة  2019بشأن نظام
قوائم اإلرهاب وتطبيق قرارات مجلس األمن املتعلقة بمنع وقمع اإلرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله.
قائمة الجزاءات  :قائمة يدرج فيها أسماء األشخاص والكيانات املعنيين باإلرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله الخاضعين
للجزاءات املحددة بموجب قرارات مجلس األمن ولجان الجزاءات التابعة له والبيانات الخاصة بهم وأسباب اإلدراج فيها.
املوجز اإليضاحي  :الجزء املعلن من بيان األسباب إلدراج شخص أو كيان على قائمة الجزاءات املرفق مع قرار اإلدراج من قبل لجنة الجزاءات.

ً
األموال  :األصول أيا كان نوعها مادية أو معنوية ملموسة أو غير ملموسة منقولة أو ثابتة أو إلكترونية أو رقمية أو مشفرة ،بما فيها
ً
العملة الوطنية والعمالت األجنبية واملستندات أو الصكوك أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل اإللكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك
تلك األصول أو الحقوق املتعلقة بها  ،وكذلك املوارد االقتصادية التي تعد أصوال أيا كان نوعها بما يشمل املوارد الطبيعية ،وكذلك
االئتمانات املصرفية والشيكات وأوامر الدفع واألسهم واألوراق املالية والسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد ،وأي فوائد أو أرباح
أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه األصول ،ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات بما يشمل خدمات
النشر على اإلنترنت أو ما يتصل بها من خدمات إذا استغلت في دعم اإلرهاب أو انتشار التسلح وتمويلهما.
التجميد  :الحظر على نقل األموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من األشكال بأمر صادر من سلطة
مختصة ،ويشمل ما يأتي :
 .1جميع األموال التي يمتلكها أو يتحكم فيها املدرج دون االقتصار على تلك التي يمكن حصرها أو استخدامها في عمل أو مكيدة
أو تهديد أو اتفاق يتصل باإلرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله.
 .2األموال التي يمتلكها املدرج ،ملكية كاملة أو باالشتراك مع غيره أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
 .3األموال املكتسبة من أموال أخرى مملوكة للمدرج ،أو التي يتحكم فيها أو الناشئة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.
 .4األموال الخاصة باألشخاص أو الكيانات التي تنوب عن املدرج أو تعمل بتوجيه منه.
دون تأخير :اتخاذ اإلجراءات بما فيها تجميد األموال في غضون ساعات من صدور قرار اإلدراج من قبل لجنة الجزاءات أو مجلس
الوزراء بحسب األحوال لغايات منع التصرف في األموال بما في ذلك تبديدها أو تهريبها.
النظام االلكتروني  :وسيط الكتروني آمن يربط بين املكتب والجهات األمنية والجهات الرقابية ،باإلضافة إلى الجهات املعنية األخرى
ذات الصلة ،لغرض إرسال واستالم أي معلومات معنية بتنفيذ هذا القرار.
ً
ثانيا  :اختصاصات والتزامات املكتب التنفيذي للجنة السلع :
يختص املكتب لغايات تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء  20لسنة  2019بما يأتي:
 .1اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
كاملتعلقة باإلرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار التسلح وتمويله ،والقرارات األخرى دون تأخير ودون إخطار مسبق للمدرج،
من خالل مخاطبة الجهات األمنية والرقابية والجهات املعنية األخرى ذات الصلة عبر النظام االلكتروني والحصول على ما يفيد
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االستالم ،ومخاطبة املنشآت املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة بها عبر البريد االلكتروني بقائمة الجزاءات فور صدورها،
وينطبق نفس االجراء على املدرجين في قوائم اإلرهاب املحلية وفق قرارات مجلس الوزراء.
 .2النشر الفوري السم أي مدرج على املوقع االلكتروني للمكتب التنفيذي (.)www.uaeiec.gov.ae
 .3إخطار املدرج في قائمة جزاءات مجلس األمن املقيم في الدولة بإدراجه ،بعد االنتهاء من إجراءات تجميد األموال ودون تأخير،
وتزويده باملوجز اإليضاحي مباشرة أو باملعلومات عن أسباب اإلدراج ،ووصف اآلثار املترتبة على إدراج االسم في قائمة
الجزاءات ،وإرشاده إلى املوقع اإللكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع للتعرف على اإلجراء الذي يجب اتباعه للتظلم /النظر
في طلب رفع األسم من قائمة الجزاءات بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطلبات إلى أمين املظالم بمجلس األمن ،وكذلك اجراء
طلب استخدام جزء من األموال املجمدة.
(وبالنسبة للمدرج في قوائم اإلرهاب املحلية املقيم في الدولة يتم توجيه إلى وزارة العدل في حال استفساره عن اجراء التظلم/
النظر في طلب رفع األسم من قائمة اإلرهاب املحلية ،وكذلك اجراء إمكانية استخدام جزء من األموال املجمدة وفقا ألحكام
املادة ( )18من قرار مجلس الوزراء رقم  20لسنة .)2019
ً
ثالثا  :إجراء  -تعميم اإلدراج وإعادة االدراج في قوائم جزاءات مجلس األمن أو قوائم اإلرهاب املحلية :
 .1يتلقى املكتب معلومة ادراج االفراد والكيانات في قائمة جزاءات مجلس األمن من مصدرين ،األول املوقع اإللكتروني ملجلس
األمن (ويتم متابعته بشكل يومي) ،والثاني من البعثة الدائمة للدولة في األمم املتحدة ،وبالنسبة لإلدراج في قائمة اإلرهاب املحلية
وفق قرارات مجلس الوزراء فيتلقى املعلومة من املجلس األعلى لألمن الوطني.
 .2يقوم املكتب بتعميم أي تحديث من حيث االدراج أو التعديل أو الحذف ألسماء أفراد وكيانات في قائمة جزاءات مجلس األمن
أو قوائم اإلرهاب املحلية دون تأخير ودون إخطار مسبق للمدرج ،بإرسالها عبر النظام االلكتروني إلى الجهات األمنية والرقابية
والحصول على ما يفيد االستالم ،وكإجراء اضافي يقوم املكتب بتعميمها عبر البريد اإللكتروني للمنشآت املالية واألعمال واملهن
غير املالية املحددة والتابعة للجهات الرقابية وكذلك للمشتركين في صفحة "قائمة الجزاءات الدولية واملحلية" بموقع لجنة
السلع.
 .3ينص قرار مجلس الوزراء  20لسنة  2019في حال توفر معلومات أو بيانات عن املدرجين ،تقوم املنشآت املالية واألعمال واملهن
ُ
غير املالية باعالم الجهات األمنية والرقابية التابعة لها ،والتي بدورها تعلم املكتب التنفيذي للجنة السلع عبر النظام اإللكتروني
املشفر في غضون خمسة أيام عمل.
 .4يقوم املكتب بإرسال املعلومات والبيانات املستلمة من الجهات األمنية والرقابية للجنة الجزاءات من خالل بعثة الدولة الدائمة
في األمم املتحدة ،وإرسال نسخة منها إلدارة التعاون األمني الدولي وإدارة األمم املتحدة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي،
وبالنسبة للمعلومات والبيانات املتعلقة بقوائم اإلرهاب املحلية يتم إرسالها للمجلس األعلى لألمن الوطني عبر النظام اإللكتروني
املشفر.
(يتم تطبيق نفس الخطوات املبينة أعاله على قرارات إعادة اإلدراج في القوائم)
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ً
رابعا  :اجراء  -رفع األسماء من قوائم جزاءات مجلس األمن :
 .1يرشد املكتب املدرج ضمن قوائم لجان جزاءات مجلس األمن إلى موقعه اإللكتروني ،وذلك بهدف تعريفة بآلية وعنوان تقديم
الطلب ملكتب التنسيق ،وملن هم ضمن قائمة جزاءات داعش أو القاعدة ،ارشاده لتقديم الطلب ألمين املظالم في مجلس األمن.
(واملدرجين في قوائم اإلرهاب املحلية يتم ارشادهم لوزارة العدل حسب االختصاص)

ُ .2يقدم املدرج الراغب برفع اسمه من قائمة الجزاءات رسالة رسمية إلى مكتب التنسيق بحسب االحوال لدراسته والتنسيق مع
الدول املعنية.
 .3يتلقى املكتب طلب املعلومات اإلضافية من مكتب التنسيق أو أمين املظالم واملتعلق بالطلب املقدم من املدرج لرفع اسمه من
قائمة الجزاءات.
 .4يتولى املكتب والجهات املعنية التي يرى االستعانة بها دراسة طلب رفع االسم خالل املدة التي يحددها مكتب التنسيق أو أمين
املظالم ،وتزويده بمالحظاته ومدى أحقية الشخص أو الكيان برفع اسمه من قائمة الجزاءات ،وللمكتب طرح أي أسئلة أو
طلب إيضاحات أخرى ترسل إلى الشخص أو الكيان مقدم الطلب ،واالستجابة ألي استفسارات أخرى مقدمة من مكتب
التنسيق أو أمين املظالم.

ً
 .5وبالنسبة للفرد املتوفي تقديم طلب رفع االسم املدرج في قائمة الجزاءات إلى لجنة الجزاءات مرفقا به شهادة الوفاة ،وكذلك
طلب رفع اسم الكيان الذي لم يعد له وجود أو نشاط فعلي ،وعلى املكتب اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من عدم تحويل
األموال التي كانت في حوزة املدرج إلى غيره من املدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو توزيعها عليهم في أي وقت ،بما في ذلك
ً
التحقق من عدم كون أي من الورثة أو املستفيدين من األموال املجمدة مدرجا على قائمة الجزاءات ،وعلى املكتب إبالغ لجنة
جزاءات مجلس األمن بذلك.
ً
 .6يقوم املكتب باتخاذ اإلجراءات الالزمة الواردة في البند (ثانيا) ،لرفع االدراج وإلغاء آثاره بعد استالمه رد لجنة جزاءات مجلس
األمن على الطلب.
 .7إذا كانت الدولة هي من اقترح إدراج االسم في قائمة الجزاءات ،وتم تقديم طلب رفعه إلى مكتب التنسيق أو أمين املظالم ،فعلى
املكتب التنسيق مع املجلس في دراسة الطلب ومباشرة اإلجراءات املذكورة أعاله.
ً
رابعا  :إجراء  -إلغاء تجميد أموال أسماء مشابهة للمدرجين في قوائم الجزاءات :

ً
تكون آلية إلغاء التجميد لألشخاص أو الكيانات الذين يحملون نفس األسماء أو أسماء مشابهة للمدرجين في قائمة الجزاءات ،وفقا ملا يأتي:

ً
 .1لكل من جمدت أمواله داخل الدولة أن يقدم طلب إلغاء التجميد كتابة الى املكتب ،ويرفق بالطلب كافة املستندات التي تؤيد
أنه ليس املدرج في قائمة الجزاءات.

 .2يقوم املكتب بدراسة الطلب ،ويحق له طلب ّ
أي إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة من املتظلم أو أي جهة أخرى.
ً
 .3يصدر املكتب قراره في الطلب خالل ثالثين يوما من تاريخ تلقي الطلب بالرفض أو املوافقة على إلغاء التجميد.
 .4يتولى املكتب إبالغ مقدم الطلب والجهة املجمدة لألموال بقراره باملوافقة على إلغاء التجميد ،وعلى الجهة املجمدة لألموال
التنفيذ الفوري .
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ً
 .5إذا رفض طلب إلغاء التجميد أو لم يرد عليه خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه ،جاز ملقدم الطلب التظلم أمام املحكمة
ً
املختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ العلم برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
 .6يكون قرار املحكمة املختصة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن ،فإذا رفض التظلم فال يجوز التقدم بتظلم جديد إال بعد
انقضاء كل ثالثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك املدة.
 .7ال يقبل الطعن على قرار التجميد قبل تقديم الطلب إلى املكتب ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه ،وذلك على النحو املنصوص
عليه أعاله.
ً
خامسا  :إجراء  -السماح باستخدام جزء من األموال املجمدة بموجب قوائم الجزاءات :
 .1للمكتب املوافقة على استخدام جزء من األموال املجمدة بموجب قائمة الجزاءات ،ألي مما يأتي:
أ .تلبية النفقات الضرورية أو األساسية للمدرج واملجمدة أمواله ،كاملبالغ التي تدفع مقابل املواد الغذائية أو بدل اإليجار أو
الرهن العقاري أو األدوية والعالج الطبي أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة.
ب .دفع أتعاب مهنية وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية ضمن الحدود املعقولة أو رسوم الخدمات املتعلقة
بالحفظ واإلدارة لألموال املجمدة.
ج .أي نفقات استثنائية غير تلك الواردة في الفقرات (أ ،ب) من البند (.)1
 .2تقدم الطلبات لغايات البت في أي من الفقرات الواردة في البند ( )1من قبل املدرجين أو من يمثلهم إلى املكتب مباشرة مرفقا بها
كافة الوثائق واملستندات املؤيدة للطلب .
 .3يدرس املكتب الطلبات املنصوص عليها في البند ( )2وأسبابها ومقدار املبالغ املالية املطلوبة وله تخفيضها أو رفضها بناء على
أسباب مبررة.
 .4في حال كان الطلب املقدم متعلقا بالنفقات الواردة في الفقرتين (أ ،ب) من البند ( ،)1فيجب على املكتب إخطار لجنة الجزاءات
عن رغبته باملوافقة على الطلب املقدم وفقا ألحكام البند ( ،)2وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم إصدارها قرارا
بالرفض خالل خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك ،فيصار إلى إلغاء التجميد عن املبلغ املالي الذي وافق عليه املكتب مع
ً
تبليغ الجهة املجمدة لألموال بذلك خطيا وبشكل فوري لتنفيذ القرار ،على أن تقوم هذه الجهة بإبالغ املكتب باإلجراء املتخذ
بهذا الشأن.
 .5يجب على املكتب في الحالة الواردة في الفقرة (ج) من البند ( )1الحصول على موافقة لجنة الجزاءات الخطية على الطلب.
 .6لغايات البندين ( ،)5 ،4على املكتب إخطار املدرج أو ممثله باملوافقة على الطلب أو رفضه بشكل خطي.
ً
سادسا  :التزامات املنشآت املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة :
 .1إجراء عملية بحث فوري بمجرد استالم البريد االلكتروني من املكتب بإدراج فرد أو كيان واتخاذ إجراء التجميد في حال ظهور أي
تطابق ،على النحو اآلتي:
أ .البحث في قاعدة بيانات العمالء.
ب .البحث عن أسماء متعلقة بمعامالت عمالئهم.
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ج .البحث عن أسماء العمالء املحتملين.
د .البحث عن أسماء األشخاص والكيانات التي توجد معهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة.
وكذلك البحث املستمر في قاعدة بيانات العمالء وقبل إجراء أي عملية أو الدخول في عالقة عمل جدية مع أي شخص للتأكد
من عدم إدراج اسمه ضمن القائمة املحلية أو قائمة الجزاءات ،أو رفعه منها ما لم يرد إشعار كتابي مسبق بعدم الرفع من الجهة
الرقابية املعنية ألي سبب آخر.
 .2اإلبالغ الفوري للجهة الرقابية في األحوال األتية:
أ .تجميد األموال دون إخطار مسبق للمدرج وتزويد الجهة الرقابية بكافة التفاصيل املتعلقة به أو أي إجراءات تم اتخاذها
التزاما ملتطلبات الحظر التي وضعتها قرارات مجلس األمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء ،بما في ذلك َ
املعامالت التي
يتم محاولة القيام بها.
ب .إذا تبين أن أحد العمالء السابقين أو أي عميل عا ِرض تعامل معه مدرج في قائمة الجزاءات أو القائمة املحلية.
ج .عدم اتخاذ أي إجراء بسبب تشابه األسماء وتعذر رفع هذا التشابه من خالل املعلومات املتاحة أو التي يمكن الوصول إليها.
د .إلغاء التجميد في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ قرار إلغاء التجميد ،وتزويد الجهة الرقابية باملعلومات املتعلقة باألموال
بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات ،والتأكد من دقة
املعلومات املزودة.
وعلى الجهة الرقابية أن تعمل على إبالغ املكتب عبر النظام االلكتروني املشفر في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إبالغها
باملعلومات املتوفرة عن املدرجين واإلجراءات التي اتخذتها املنشآت املالية واألعمال واملهن غير املالية ،ليتسنى له التنسيق مع
لجنة الجزاءات ذات الصلة بمجلس األمن ،وبالنسبة للمدرجين بقائمة اإلرهاب املحلية التنسيق مع املجلس.
ً
سابعا  :التزامات األشخاص الطبيعيين واالعتباريين :
 .1يجب على كل شخص دون تأخير ودون سابق إنذار تجميد األموال التي في حوزته أو تحت سيطرته أو إدارته ،ويملكها املدرج أو
يسيطر عليها أو يحوزها كليا أو جزئيا بشكل مباشر أو غير مباشر أو شخص يتصرف نيابة عن املدرج أو بتوجيه منه أو يكون
مملوكا أو مسيطرا عليه من قبله بشكل مباشر أو غير مباشر ،وعلى الشخص اخطار السلطات املختصة بشأنها.
وفي جميع األحوال يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ أي من إجراءات التجميد.
 .2يحظر على أي شخص إتاحة أموال في حوزته أو تحت سيطرته أو إدارته أو خدمات مالية أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر
للمدرج ،أو ملصلحته ،إال بتصريح من املكتب وبعد التنسيق مع املجلس أو لجنة الجزاءات ذات الصلة أو بما يتفق مع قرارات
مجلس الوزراء أو قرارات مجلس األمن ذات الصلة ،بحسب األحوال.
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ً
ثامنا  :التدابير اإلدارية :
 .1يقوم املكتب ببيان إجراءات تقديم طلبات رفع األسماء من قائمة جزاءات مجلس األمن واإلعفاءات من تدابير التجميد ،في
موقعه االلكتروني الرسمي.
 .2ال يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قراري مجلس األمن  )2006(1718و )2015(2231من أن تضاف إلى الحسابات املجمدة أي
مدفوعات مستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات متفق عليها قبل تاريخ خضوع تلك الحسابات ألحكام هذا القرار ،على
أن تخضع هذه املدفوعات للتجميد ،وإبالغ املكتب بها.
 .3ال يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قرار مجلس األمن  )2006(1737واملستمر بموجب القرار  )2015(2231أو املتخذ بموجب
القرار  )2015(2231من استحقاق املدرج في قائمة الجزاءات ألي دفعات بموجب عقد أبرمه ذلك املدرج قبل إدراجه فيها ،وفقا
للشروط اآلتية:
أ .أن يقرر املكتب أن العقد غير مرتبط بأي من البنود أو املواد أو املعدات أو البضائع أو التقنيات أو املساعدة أو التدريب أو
املساعدة املالية أو االستثمار أو السمسرة أو الخدمات املحظورة واملشار إليها في قرار مجلس األمن  )2015(2231وأي
قرارات مستقبلية الحقة له.
ب .أن يقرر املكتب أن الدفعة ال يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر أي مدرج بموجب الفقرة ( )6من امللحق )ب( من قرار
مجلس األمن .)2015(2231
ً
ً
ج .أن يقدم املكتب إخطارا مسبقا إلى مجلس األمن يطلب سداد تلك الدفعات أو استالمها ،أو التصريح إذا لزم األمر بإلغاء
تجميد األموال لهذا الغرض ،وذلك في غضون عشرة أيام عمل قبل إصدار هذا التصريح.
ً
تاسعا  :أحكام عامة في قرار مجلس الوزراء رقم  20لسنة : 2019
 .1يجب على الجهة الرقابية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزام املنشآت املالية واألعمال واملهن غير
املالية املحددة بتطبيق قرارات مجلس األمن ذات الصلة ،وفرض العقوبات اإلدارية املناسبة عند مخالفتها أو
تقصيرها في تطبيق أحكام هذا القرار.
 .2يعفى أي شخص من املسؤولية اإلدارية عن ضرر أو مطالبة تنتج عن قيامه بحسن نية ،بتجميد األموال أو رفض
السماح بالتصرف فيها أو رفض تقديم الخدمات املالية بشأنها أو تنفيذ أي التزام آخر بأحكام هذا القرار.
 .3يجب على كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها
بموجب أحكام هذا القرار ،االمتناع عن اإلفصاح عنها بأي صورة كانت إال ألغراض تنفيذ هذا القرار.
 .4يعاقب كل من يخالف االلتزامات الواردة في قرار مجلس الوزراء بالعقوبات الجزائية واإلدارية املنصوص عليها في
املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )20لسنة  2018في شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب
وتمويل التنظيمات غير املشروعة.
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