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 2012لسنة  ( )تعليمات رقم 

 2012تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية لسنة 

 2007لسنة  (46)من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم  (ب/18)صادرة بموجب المادة 

 2007لسنة  (34)من قانون الخدمات البريدية رقم  (9)من المادة  (هـ)وتعديالتهوالفقرة 

 

 (:1)المادة 

تعلٌمات مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب الخاصةبالجهات التً تقدم )تسمىهذه التعلٌمات 

 .وٌعمل بها اعتباراً من تارٌخ نشرها على موقع الهٌئة اإللكترونً (2012الخدماتالبرٌدٌة لسنة 

 

 (:2)المادة 

 :التعريفات

ٌكون للكلمات والعبارات الواردة فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة  - أ

 : على خالف ذلك

 

وحدة مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهابالمنشأة وفقاً ألحكام قانون مكافحة غسل  الوحدة

 .األموال وتموٌل اإلرهاب النافذ

الشخص أو الجهة التً تستخدم الخدمات التً ٌقدمها مشغل البرٌد العام أو مشغل  العمٌل

 .البرٌد الخاص

 .مشغل البرٌد العام ومشغل البرٌد الخاص مشغل البرٌد

 

 .الخدمةالمالٌةالبرٌدٌةأوخدمةنقالألموالبواسطةالبرٌد الخدمة
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مشغل البرٌد 

 العام

شركة مساهمة عامة ٌعهد إلٌها بتقدٌم الخدمات البرٌدٌة وفقا ألحكام قانون الخدمات 

 .البرٌدٌة النافذ

مشغل البرٌد 

 الخاص 

 أي شخص ٌنقل بعٌثه برٌدٌة خاصة مقابل اجر 

األشخاص 

 السٌاسٌون

المعرضٌن 

 للمخاطر  

األشخاص الذٌن ٌشغلون أو شغلوا وظائف عامة علٌا فً دولة أجنبٌة كرئٌس دولة 

أو حكومة أو مسؤول حكومً رفٌع المستوى أو سٌاسً بارز أو قاض أو عسكري 

أو شخصٌة بارزة فً حزب سٌاسً أو مسؤول تنفٌذي فً الشركات المملوكة للدولة 

 .وأفراد عائالتهم حتى الدرجة األولى حداً أدنى أو شركائهم

 

ٌكون للكلمات والعبارات الواردة فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها فً قانون مكافحة غسل  - ب

( 34) وتعدٌالته، وقانون الخدمات البرٌدٌة رقم 2007لسنة  (46)األموال وتموٌل اإلرهاب رقم 

 . واألنظمة والتعلٌمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها2007لسنة 

 (:3)المادة 

تسري أحكام هذه التعلٌمات علىمشغلً البرٌد العاملٌن فً المملكة لدى تقدٌمهم خدمات مالٌة برٌدٌة أو 

 .خدمات نقل األموال بواسطة البرٌد

 

 (:4)المادة 

من هذه التعلٌمات بقصد  (5)ٌلتزممشغلو البرٌد ببذل العناٌة الواجبة فً الحاالت المبٌنة فً المادة  - أ

التعرف على هوٌة العمٌل وأوضاعه القانونٌة ونشاطه والغرض من عالقة العمل وطبٌعتها والمستفٌد 

الحقٌقً من هذه العالقة إن وجد، والتحقق منها بشكل مفصل وفقاً للبنود الواردة فً هذه المادة بما فً 

ذلك االطالع على الوثائق الرسمٌة للتعرف على هوٌة العمٌل والمستفٌد الحقٌقً والتحقق منها مع 

 .الحصول على نسخة منها موقعة من الموظف المسؤول لدٌه بما ٌفٌد أنها نسخة طبق األصل

ٌحظر على مشغلً البرٌد التعامل مع األشخاص مجهولً الهوٌة أو ذوٌاألسماء الصورٌة أو الوهمٌة  - ب

 .أو مع البنوك أو الشركات الوهمٌة
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ٌراعى فً إجراءات التعرف على هوٌة العمٌل والمستفٌد الحقٌقً إن وجد، إذا كان شخصاً طبٌعٌاً ما - ج

 :-ٌلً

الحصول على بٌانات التعرف متضمنة اسمه الكامل وتارٌخ ومكان والدتـــه ورقمـه  -1

الوطنٌوجنسٌته وطبٌعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من عالقة العمل 

وطبٌعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثٌقة إثبات الشخصٌة لألشخاص األردنٌٌن ورقم جواز 

السفر لألشخاص غٌر األردنٌٌن وأي معلومات أو وثائق أخرى ٌرى مشغل البرٌد أنها ضرورٌة 

 .إلتمام عملٌة التعرف

الحصول على الوثائق الرسمٌة األصلٌة أو صورة مصدقة عنها حسب األصول التً تثبت صحة  -2

النٌابةأو الوكالة فً حال كان تعامل أي شخص أو جهة مع مشغل البرٌد بالنٌابة عن العمٌل أو 

بموجب وكالة مع االحتفاظ بنسخة منها، باإلضافة إلى التعرف على هوٌة العمٌل ومن ٌنوب عنه 

 .وفقاً إلجراءات التعرف على هوٌة العمٌل المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات

 :- ٌراعى فً إجراءات التعرف على هوٌة العمٌل إذا كان شخصاً اعتبارٌاً ما ٌلً- د

الحصول على بٌانات التعرف متضمنة اسم الشخص االعتباري وشكله القانونً وعنوان المركز - 1

الرئٌسً ورقم الهاتف ونوع النشاط الذي ٌمارسه وتارٌخ التسجٌل ورقمه والرقم الضرٌبٌوالرقم 

الوطنً للمنشأة وأسماء المفوضٌن بالتوقٌع عن الشخص االعتباري وجنسٌاتهم وأرقام هواتفهم 

والغرض من عالقة العمل وطبٌعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى ٌرى مشغل البرٌد أنها 

 .ضرورٌة إلتمام عملٌة التعرف

الحصول على الوثائق الرسمٌة أو نسخ مصدقة عنها حسب األصول والتً تثبت تأسٌس الشخص - 2

 االعتباري وتسجٌله لدى الجهات المختصة، ومثالها عقد التأسٌس والنظام األساسً 

والشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات والشهادات الصادرة 

عن الغرف التجارٌة والصناعٌة باإلضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة رسمٌة صادرة عن 

 .الجهات المختصة فً حال كون الشركة مسجلة فً الخارج

الحصول على نسخ مصدقةمن التفاوٌض أو الوكاالت الصادرة عن الشخص االعتباري  -3

لألشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن ٌمثلونه وطبٌعة عالقتهم به والتعرف على هوٌة الشخص الطبٌعً 

المفوض والمستفٌد الحقٌقً إن وجد وفقاً إلجراءات التعرف على هوٌة العمٌل المنصوص علٌها 

 .فً هذه التعلٌمات
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الحصول على معلومات حول األحكام التً تنظم عمل الشخص االعتباري بما فً ذلك هٌكل  -4

 .الملكٌة واإلدارة المسٌطرة علٌه وصالحٌات اتخاذ القرار

ٌراعى فً إجراءات التعرف على هوٌة المستفٌد الحقٌقً االطالع على بٌانات ومعلومات ٌتم الحصول -هـ

علٌها من وثائق وبٌانات رسمٌة وبحٌث تتولد القناعة لدى مشغل البرٌد بأنه على علم بهوٌة المستفٌد 

 .الحقٌقً

ٌترتب على مشغل البرٌد اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من صحة الوثائق والبٌانات والمعلومات التً -و

 .حصل  علٌها من العمٌل من خالل مصادر محاٌدة وموثوقة

تحدٌث الوثائق والبٌانات والمعلومات التً ٌتم الحصول علٌها بموجب إجراءات العناٌة الواجبة -ز

 .وباألخص فئات العمالء وعالقات العمل مرتفعة المخاطر

فً حال لم ٌتمكن مشغل البرٌد من القٌام بإجراءات العناٌة الواجبة بشأن العمٌل وفقاً ألحكام قانون -  ح

مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب النافذ وهذه التعلٌمات،ٌتعٌن علٌه عدم إتمام العملٌة وإبالغ 

 .الوحدة فوراً فً حال توافر عملٌة ٌشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تموٌل اإلرهاب

 (:5)المادة 

 :-على مشغل البرٌد اتخاذ إجراءات العناٌة الواجبة بشأن العمٌل وذلك فً الحاالت التالٌة

 .عند أو أثناء تقدٌم خدمة مالٌة برٌدٌة أو نقل أموال للعمٌل-    أ

وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاٌة البٌانات التً تم الحصول علٌها مسبقاً بخصوص تحدٌد هوٌة - ب

 .العمالء

 .وجود اشتباه بحدوث عملٌة غسل أموال أو تموٌل إرهاب- ج

 (:-6)المادة 

تسري أحكام هذه المادة على مشغل البرٌد العامالذي ٌقدم الخدمة المالٌة البرٌدٌةالواردة والصادرة  - أ

 .التً تزٌد قٌمتها عن سبعمائة دٌنار أو ما ٌعادلها بالعمالت األجنبٌة

 :- ٌلتزم مشغل البرٌد العاملدى تقدٌمه للخدمة المالٌة البرٌدٌةبما ٌلً - ب

اسم طالب الخدمة، الجنسٌة، محل اإلقامة : الحصول على معلومات كاملة عن طالب الخدمةتشمل -1

الدائم، الغرض من التحوٌل، الرقم الوطنً ورقم وثٌقة إثبات الشخصٌة لألردنٌٌن،ورقم جواز 
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السفر لغٌر األردنٌٌن باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات العناٌة الواجبة بشأن العمالء المنصوص علٌها 

 .من هذه التعلٌمات (4)فً المادة 

أن ٌتخذ إجراءات التحقق من كافة المعلومات طبقاً للمعاٌٌر واإلجراءات المنصوص علٌها فً  -2

 .من هذه التعلٌمات قبل تقدٌم الخدمة (4)المادة 

 .أعاله (1)أن ٌرفق بطلب الخدمةجمٌع البٌانات المنصوص علٌها فً الفقرة  -3

االستجابة فوراً ألي أمر صادر عن السلطات الرسمٌة المختصة ٌلزمه باطالعها على معلومات  -4

 . الخدمة التً تم تقدٌمها

 :-ٌلتزم مشغل البرٌد العام عند تلقٌهالخدمةالبرٌدٌة المالٌة بما ٌلً- ج

وضع أنظمة فعالة للكشف عن أي نقص فً المعلومات المتعلقة بطالب الخدمة والمنصوص  -1

 .أعاله( ب)من الفقرة  (1)علٌها فً البند 

تبنً إجراءات فعالة باالعتماد على تقدٌر درجة المخاطر فً التعامل مع الخدمةالتً لم تستكمل  -2

فٌها المعلومات عن طالب الخدمة، ومن هذه اإلجراءات طلب المعلومات غٌر المستوفاة من 

مشغل البرٌد مقدمالخدمة، وفً حال عدم حصوله علٌها،فعلٌه اتخاذ اإلجراءات استناداً لتقدٌر 

درجة المخاطر بما فً ذلك رفض الخدمة على أن ٌكون ذلك مؤشراً ٌعتد به فً تقٌٌم مشغل 

 .البرٌد لمدى وجود اشتباه فً تلك العملٌة وإخطار الوحدة بها فوراً

 

 (:7)المادة 

 :-ٌترتب على مشغل البرٌد بذل العناٌة الخاصة فً التعرف على هوٌة العمٌل ونشاطه فً الحاالت التالٌة

العملٌات التً تتم مع أشخاص ٌنتمون أو ٌتواجدون فً دول ال تطبق توصٌات مجموعة العمل المالً - أ

 .أو ال تطبقها بدرجة كافٌة

العملٌات الكبٌرة أو المعقدة بدرجة غٌر معتادة أو التً ال ٌكون لها غرض اقتصادي أو قانونً واضح - ب

 .ومصدرها دول ال تقوم بتطبٌق توصٌات مجموعة العمل المالً بشكل كاٍف

العملٌات التً تتم مع األشخاص السٌاسٌٌن المعرضٌن للمخاطر وتشمل إجراءات العناٌة الخاصة بهم - ج

 :-ما ٌلً
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وضع نظام خاص إلدارة المخاطر ٌستدل منه فٌما إذا كان العمٌل أو من ٌنوب عنه أو المستفٌد  -1

الحقٌقً من ضمن هذه الفئة بما فً ذلك سٌاسة قبول العمالء من هذه الفئة تأخذ بعٌن االعتبار 

تصنٌف العمالء حسب درجة مخاطرهم، وعلى أن ٌقوم مشغل البرٌد بمراجعة هذا التصنٌف 

 .دورٌاً أو فً حال حدوث تغٌٌرات تستدعً ذلك

الحصول على موافقة مدٌر مشغل البرٌد أو أي شخص ٌنوب عنه عند تقدٌم الخدمةمن أو  -2

 .إلىهؤالء األشخاص

 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحدٌد مصادر ثروة هؤالء األشخاص والتأكد منها -3

 .المتابعة بشكل دقٌق ومستمر لتعامالت مشغل البرٌد مع هؤالء األشخاص -4

 .العملٌات التً ال تتم وجها لوجه أو التً تتم من خالل الوسائل أو األدوات االلكترونٌة- د

 .العملٌات التً تتم من خالل العمالء غٌر المقٌمٌن- و

 . أي عملٌة ٌقرر مشغل البرٌد أنها تشكل مخاطر مرتفعة لعملٌات غسل األموال وتموٌل اإلرهاب-   ز

 

 (:8)المادة 

 :-على مشغل البرٌد القٌام بما ٌلً

تدقٌق وفحص العملٌات غٌر المعتادة كبٌرة الحجم وتوثٌقها حسب األصول وتسجٌل ما تم التوصل إلٌه - أ

من نتائج كتابة واالحتفاظ بها لمدة ال تقل عن خمس سنوات وإتاحتها للوحدة وللجهات المختصة عند 

 .طلبها

التدقٌق المستمر فً العملٌات التً تتم طوال فترة قٌام العالقة وضمان اتساق العملٌات التً ٌتم - ب

 .إجراؤها مع ما ٌعرفه مشغل البرٌد عن العمٌل ونمط نشاطه والمخاطر التً ٌمثلها

التأكد من خضوع الجهات المنوي التعامل معها لتعلٌمات وضوابط تتعلق بمكافحة غسل األموال وتموٌل - ج

اإلرهاب وفٌما إذا سبق وأن اتخذ أي إجراء بحقها لقٌامها باإلخالل بأي حكم من أحكام هذه التعلٌمات 

 .والضوابط

تمكٌن مسؤوالإلخطار من مباشرة اختصاصاته باستقاللٌة وبما ٌكفل الحفاظ على سرٌة المعلومات التً -  د

ترد إلٌه واإلجراءات التً ٌقوم بها وأن ٌكون له فً سبٌل ذلك االطالع على السجالت والبٌانات التً 

 .تلزمه للقٌام بمهامه

 :-تعرٌف الموظفٌن لدٌهبالمعلومات الالزمة عن- هـ
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قانون مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب النافذ واألنظمة والتعلٌمات والقرارات الصادرة  -1

 .بمقتضى أي منها

 .األنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عملٌات غسل األموال وتموٌل اإلرهاب -2

 .إجراءات اإلخطار عن العملٌات التً ٌشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تموٌل اإلرهاب -3

السٌاسات واألسس واإلجراءات والضوابط الداخلٌة المتبعة من قبل مشغل البرٌد لمكافحة  -4

 . عملٌات غسل األموال وتموٌل اإلرهاب

 

 (:9)المادة 

ٌتوجب على مشغل البرٌدتضمٌن االتفاقٌة الموقعة ما بٌنه وبٌن المحاسب القانونً إلزام المحاسب القانونً 

بالتحقق من قٌام مشغل البرٌد بتطبٌق هذه التعلٌمات ومدى كفاٌة سٌاسات وإجراءات مشغل البرٌدالمتعلقة 

بذلك، وتضمٌن النتائج فً تقرٌره المقدم لإلدارة مع ضرورة إعالم هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت فور 

 .اكتشافه ألي مخالفة لهذه التعلٌمات التخاذ اإلجراءات الالزمة

 

(:  10)المادة 

سرُذاخنقٛذيايشغمانثشٚذعهٗ -أ يحهٛحأٔدٔنٛحتحٛثعًهٛاخجشّٚيٍ٘االحرفاظتانسجالخٔاًن

ذرضًٍانثٛاَاخانكافٛحنهرعشفعهْٗزِانعًهٛاختًافٙرنكسجالختٛاَاخانرعشفانًرعهقح

سرفٛذٍٚانحقٛقٍٛٛنًذجخًسسُٕاخعهٗاألقميٍ تئجشاءاخانعُاٚحانٕاجثحتشإٌْٔٚحانعًالءٔاًن

حسةيقرضٗانحالٔذحذٚثْزِانثٛاَاخانخذيحأٔذاسٚخاَرٓاءعالقحانعًميعانعًٛمذاسٚخاَجاص

 .تصفحدٔسٚح

إذاححجًٛعانسجالخانًرعهقحتانعًالءٔانعًهٛاخنذٖطهثٓانهٕحذجٔانجٓاخيشغمانثشٚذعهٗ -ب

 .انًخرصحفٙانٕقدانًحذد

 

(:  11)المادة 

ذسًٛحأحذيٕظفّٛانًؤْهٍٛنٛكٌٕيسؤٔلإخطاسنذّٚٚرٕنٗيًٓحإخطاسانٕحذجعٍأ٘يشغمانثشٚذعهٗ

ْابٔذضٔٚذانٕحذجتاسىْزاانشخصٔتٛاَاذّ عًهٛاخٚشرثّتأَٓايشذثطحتغسماأليٕالأٔذًٕٚماإلس

 .انكايهح،عهٗأٌٚرىذحذٚذاسىشخصتذٚمفٙحالغٛاتّيعإعالوانٕحذجنذٖذغٛٛشأ٘يًُٓا
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(: 12)المادة 

ترثهٛغيسؤٔلاإلخطاسعٍأ٘عًهٛحٚشرثّتأَٓايشذثطحتعًهٛحغسمكافحيٕظفٙيشغمانثشٚذٚهرضو-أ

.أيٕالأٔذًٕٚمإسْاب

 -:ٚهرضويسؤٔلاإلخطاستًاٚهٙ-ب

إخطاسانٕحذجفٕساًعٍانعًهٛاخانرٙٚشرثّتأَٓايشذثطحتعًهٛحغسمأيٕالأٔذًٕٚمإسْاب-1

ٔرجأٔـاًنهُىـرٔٔفقـابانُافـلاإلسِـٔالٔذًٕ٘ـجغسماألوـٌٔيكافحـاوقاٌـٔرنكاسرُاداًألحك

انٕسٛهحانًعرًذٍٚيٍقثمانٕحذج،ٔعهّٛانرعأٌيعانٕحذجٔذضٔٚذْاتانثٛاَاخٔانٕثائق

عهٕياخانًرٕافشجنذّٚٔذسٓٛمإطالعانٕحذجعهٛٓافٙحالطهثٓانغاٚاخقٛاوانٕحذجتًٓايٓا ٔاًن

.ٔرنكخاللانًذجانًحذدجفٙانطهة

غسمأيٕالأٔذًٕٚمإسْابذحفعفٛٓابإعذاديهفاخخاصحتانعًهٛاخانرٙٚشرثّتأَٓايشذثطح-2

سرُذاخانًرعهقحتٓا،عهٗأٌٚحرفعتٓزِانًهفاخنًذجخًس صٕسعٍاإلخطاساخٔانثٛاَاخٔاًن

 .سُٕاخأٔنحٍٛصذٔسحكىقضائٙقطعٙتشأٌْزِانعًهٛحأًٚٓاأطٕل

 

 (:13)المادة 

على مشغل البرٌد وضع نظام داخلً مناسب ٌتضمن السٌاسات واألسس واإلجراءات والضوابط  - أ

 :-الداخلٌة الواجب توافرها لمكافحة عملٌات غسل األموال وتموٌل اإلرهاب، على أن ٌتضمن ما ٌلً

سٌاسة واضحة لمكافحة عملٌات غسل األموال وتموٌل اإلرهاب مع تحدٌثها باستمرار، تتضمن  -1

إجراءات تفصٌلٌة مكتوبة لمكافحة عملٌات غسل األموال وتموٌل اإلرهاب ٌراعى فٌها تحدٌد 

دقٌق للواجبات والمسؤولٌات بما ٌتفق مع أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب 

 .النافذ وأحكام هذه التعلٌمات والقرارات الصادرة بمقتضاها

آلٌة مناسبة للتحقق من االلتزام بأحكام قانون مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب النافذ وهذه  -2

 .التعلٌمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها

اإلجراءات التً تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلٌة للتأكد من فعالٌتها فً مكافحة غسل  -3

األموال وتموٌل اإلرهاب واقتراح ما ٌلزم الستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحدٌث 

 .وتطوٌر لزٌادة كفاءتها وفاعلٌتها
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األسس الالزمة لتصنٌف العمالء حسب درجة المخاطر فً ضوء ما ٌتاح لمشغل البرٌد من وثائق  -4

 .ومعلومات وبٌانات

ٌجب على مشغل البرٌد اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلشراك موظفٌه المعنٌٌن فً برامج تدرٌبٌة فً مجال - ب

 .مكافحة عملٌات غسل األموال وتموٌل اإلرهاب

 

 (:14)المادة 

ٌحظر اإلفصاح بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر أو بأي وسٌلة كانت عن إخطار الوحدة بأي من  - أ

إجراءات اإلخطار التً تتخذ بشأن العملٌات المشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تموٌل اإلرهاب  أو 

 .عن أي من المعلومات المتعلقة بها

ٌحظر على كل من ٌطلع أو ٌعلم بحكم عمله بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر على أي معلومات تم  - ب

تقدٌمها أو تبادلها بموجب أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب النافذ المفعول 

واألنظمة والتعلٌمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بما فً ذلك هذه التعلٌمات إفشاء أي من 

هذه المعلومات التً اطلع علٌها أو علم بها بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر أو اإلفصاح عن هذه 

 .المعلوماتبأي صورة كانت إال ألغراض تنفٌذ هذه التعلٌمات

 

 (:15)المادة 

مع مراعاة أحكامالتعلٌمات التً تصدر باالستناد الى أحكام قانون مكافحة غسل االموال وتموٌل اإلرهاب 

النافذ المفعول، على مشغلً البرٌد تنفٌذ االلتزامات الواردة فً القرارات الدولٌة ذات الصلة والواجبة النفاذ 

 .والتً ٌتم إبالغه بها من قبل هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت أو الجهات المختصة بهذا الخصوص

 

 (:16)المادة 

 مع عدم االخالل بأي عقوبة أشد ورد النص علٌها، فً قانون مكافحة غسل االموال وتموٌل اإلرهاب رقم 

 وتعدٌالتهٌعاقب كل من ٌخالف أحكام هذه التعلٌمات بالعقوبات المنصوص علٌها فً 2007لسنة  (46)

 .قانون مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب النافذ المفعول فً حٌنه

 

 (:17)المادة 
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 .يبت مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات

 


