
 

 

 م2021يونيو  8 – 6

 

 اين والثالثونثالاالجتماع العام 

  جمموعة العمل املايل
  ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

للمملكة األردنية اهلامشيةتقرير املتابعة املعززة األول   
إعادة تقييم درجات اإللتزام الفني()دون   

MF.21.P32.13.A.(V0.1) 

   م2021 مايو 4

 

 للمجموعةالثاين والثالثون سيتم عرض هذه الورقة على االجتماع العام 

 لن تتوفر نسخ ورقية من هذه الورقة أثناء االجتماع

 @menafatf.orginfo +، بريد إلكرتوين:973 17530627+، فاكس: 973 17531024ألي استفسارات: هاتف 

mailto:info@menafatf.org


  MF.21.P32.13.A.(V0.1) تقرير املتابعة األول للمملكة األردنية الهاشمية

 

1 

 

 للمملكة األردنية الهاشمية تقرير املتابعة املعززة األول 

 الفني(  االلتزامإعادة تقييم درجات   دون ) 

 مقدمة

تقييم   .1 قبل  تم  من  الهاشمية  األردنية  افريقيا  اململكة  األوسط وشمال  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  خالل  -مجموعة 

 لتوصيات  -الثانية  تهاجول
ً
املعتمدة من مجموعة العمل    املالي األربعين والنتائج املباشرة اإلحدى عشرة  العمل  مجموعة  وفقا

عد وقد م،2012 عام املالي في
ُ
 تقرير التقييم املتبادل  ا

ً
تقرير التقييم املتبادل   اعتمد . م2013 ماملعتمدة في عا  للمنهجية وفقا

جموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  مل  الثالثون   االجتماع العام  من قبل  للمملكة األردنية الهاشمية

 القاهرة، جمهورية مصر العربية.   في مدينة م2019نوفمبر عقد في شهر  الذي  )املينافاتف( 

 

ملعالجة أوجه القصور الواردة في تقرير    اململكة األردنية الهاشميةيقدم هذا التقرير تحديث على الجهود التي قامت بها   .2

 .إعادة تقييم درجات االلتزام فيه اململكةالتقييم املتبادل بخصوص الفعالية وااللتزام الفني، ولم تطلب  

 

 لتقرير التقييم املتبادل فإن    .3
ً
(  15)في  "  ملتزمة إلى حد كبير"   توصيات، و(  4)في    "ملتزمة"  تم تقييمها بـدرجة  اململكةوفقا

 "، ودرجة  توصية
ً
من التوصيات األربعين، كما أظهر التقرير تقييم    توصيات(  6توصية "غير ملتزمة" في )(  15)في  "  ملتزمة جزئيا

  نتائج مباشرة  4متدني( في   و)مستوى   نتائج مباشرة،   2( في  أساس ينتائج مباشرة، و)مستوى   5( في  متوسطالدولة بـ )مستوى  

 نتيجة مباشرة في تقييم الفعالية.  11من أصل 

 وفيما يلي ملخص عن درجات تقييم االلتزام الفني والفعالية:   .4

 درجات تقييم االلتزام الفني (: 1الجدول رقم ) 

 1 *ت 2ت  3ت  4ت  5ت  6ت  7ت  8ت  9ت  10ت 

ملتزم الى حد  

 كبير 
  غير ملتزم  غير ملتزم  ملتزم

 
 ملتزم جزئيا

إلى حد  ملتزم 

 كبير 
  ملتزم

 
جزئيا  

ملتزم الى حد  

 كبير 

ملتزم الى حد  

 كبير 
 
 
 ملتزم جزئيا

20ت  19ت   18ت   17ت   16ت   15ت   14ت   13ت   12ت   11ت    

 ملتزم 
 
جزئيا  

ملتزم الى حد  

 كبير 

ملتزم الى حد  

 كبير 

على حد   ملتزم

 كبير 

ملتزم الى حد  

 كبير 

على حد   ملتزم

 كبير 

الى حد   ملتزم

 كبير 
 ملتزم

ملتزم الى حد  

 كبير 

إلى حد   ملتزم

 كبير 

30ت  29ت   28ت   27ت   26ت   25ت   24ت   23ت   22ت   21ت    

 ملتزم
الى حد   ملتزم

 كبير 
 ملتزم 

 
جزئيا  

ملتزم الى حد  

 كبير 
 ملتزم 

 
جزئيا  ملتزم  غير ملتزم  

 
جزئيا  ملتزم  غير ملتزم  غير ملتزم  

 
جزئيا  

40ت  39ت   38ت   37ت   36ت   35ت   34ت   33ت   32ت   31ت    

 ملتزم 
 
جزئيا  ملتزم  

 
جزئيا   غير ملتزم  

 
 ملتزم جزئيا

ملتزم الى حد  

 كبير 
 
 
  ملتزم جزئيا

 
 ملتزم  ملتزم جزئيا

 
جزئيا  ملتزم  

 
جزئيا  ملتزم 

 *ت: التوصية.  
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 درجات تقييم الفعالية (: 2الجدول رقم ) 

 النتائج املباشرة  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 درجة االلتزام متوسط  أساس ي متوسط  متوسط  متدني متوسط  متدني متوسط  أساس ي متدني دنيمت

ــيات األربعين في تقرير  ومســــــتوى الفعالية فيالفني  االلتزام  وبناًء على درجات  .5 النتائج املباشــــــرة اإلحدى عشــــــرة والتوصــــ

 إلجراءات عملية التقييم املتبادل املعتمدة، تضــــمن قرار االجتماع  للمملكة األردنية الهاشــــميةالتقييم املتبادل  
ً
العام ، ووفقا

ـــــ  للمجموعـة   الثالثون  ـــ في عمليـة املتـابعـة املعزعة على أن تقـدم تقرير املتـابعـة األول في إ ـار    اململكـة األردنيـة الهـاشـــــــــــــميـةوضـــــ

  م.2021ي مايو الثاني والثالثون للمجموعة فعملية املتابعة املعزعة لالجتماع العام 

 التدابير ذات األولوية:

ـــــمن   .6 ـــ بعض أوجــــه القصـــــــــــــور على مســـــــــــــتوى االلتزام الفني    للمملكــــة األردنيــــة الهــــاشـــــــــــــميــــةتقرير التقييم املتبــــادل  تضـــــ

درجت في التقرير  
ُ
بالتوصـيات األربعين والنتائج املباشـرة الخاصـة بفعالية ن ام محافحة غسـل األموال وتمويل اإلرهام، كما أ

 األولوية، وهي كالتالي:إعطاؤها  اململكةتخاذ بعض الخطوات التصحيحية التي ينبغي على توصيات با

ينبغي على األردن العمل على االنتهاء من التقييم الو ني للمخا ر بما يضمن التوصل الى فهم جيد ومكتمل ملخا ر   .أ

الفهم على جمي  املؤسسات املالية واألعمال  غسل األموال وتمويل اإلرهام بين جمي  الجهات املعنية وتعميم هذا  

 واملهن غير املالية املحددة والجهات ذات العالقة.

ينبغي على وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام تعزيز قدراتها بتوفير تدريب معزع للمحللين ولسلطات انفاذ   .م

)عن  ر  لديها  املتوفر  املعلومات  تكنولوجيا  ن ام  وبتفعيل  املعنية  القانون،  والجهات  املبلغة  الجهات  ربط  يق 

واالستفادة من إمحانيات الن ام في شأن تصنيف االخطارات حسب األهمية ومعالجتها حسب األولوية( بما يكفل  

إجراء تحليل تشغيلي معمق وتفعيل التحليل االستراتيجي واستخدام منهج قائم على املخا ر لغايات دعم الحاجات  

ا  العكسية للجهات  التشغيلية للسلطات  الوحدة تفعيل التغذية  ملختصة في تحديد وتتب  األصول. كما ينبغي على 

 تلك املتعلقة بتمويل اإلرهام.  
ً
 املبلغة بهدف تعزيز جودة االخطارات بشحل عام وخصوصا

ائية في قضايا  ينبغي على األردن إجراء التحقيق املالي املواعي بشحل منهجي وإعطاء األولوية للتحقيق واملالحقة القض  .ج

غسل األموال بما يتفق م  سياق املخا ر باألردن، وتبني ن ام قانوني يسمح بفرض عقوبات سالبة للحرية تحقق  

عنصر الردع ضد املتور ين بغسل األموال عندما تحون األموال متحصلة عن جنحة. كما ينبغي على األردن تحسين  

التحقيق في جرائم غسل األموال والجرائم املرتبطة بها والعمل على    قدرته من خالل تعزيز املوارد البشرية لدى جهات

                                                                 عيادة الوعي والفهم لديهم في هذا الخصوص.   

عنية في القطاعين  ينبغي على األردن الن ر في وض  آليات فعالة تسمح بتعميم قوائم مجلس األمن على املؤسسات امل  .د

املالي وغير املالي بدون تأخير، وتفعيل اعمال الرقابة واالشراف خاصة على القطاع غير املالي لضمان تنفيذ العقوبات 

 املالية املستهدفة وايقاع العقوبات املناسبة بحق املؤسسات املخالفة.
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مات غير الهادفة للربح، وتحديد املجموعة الفرعية  هـ. ينبغي على األردن تقييم مخا ر تمويل اإلرهام التي تواجه املن 

األكثر عرضة إلساءة استغاللها لغرض تمويل اإلرهام، وتعزيز فهم مخا ر تمويل اإلرهام في القطاع. كما ينبغي تبني  

رامج  نهج رقابي قائم على املخا ر بما يشمل تنفيذ تدابير معزعة أو مخففة بما يتناسب م  املخا ر املحددة، وإعداد ب

 توعوية وإصدار األدلة اإلرشادية الالعمة.  

ينبغي على األردن ضمان إخضاع جمي  األعمال واملهن غير املالية املحددة اللتزامات محافحة غسل األموال وتمويل   .و

الجهات بتبني وتنفيذ سياسات ملحافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام، ووض    اإلرهام، وكذلك ضمان قيام هذه 

لية وبرامج لخفض املخا ر على نحو مالئم، وتطبيق تدابير مناسبة للعناية الواجبة تجاه االشخاص  ضوابط داخ

االعتبارية، وإجراء مراقبة مستمرة للكشف واإلبالغ عن العمليات املشبوهة لوحدة محافحة غسل األموال وتمويل  

 اإلرهام. 

 منذ اعتماد تقرير التقييم املتبادل حتى تاريخه:  الهاشميةللمملكة األردنية عن التقدم املحرز  عام موجز 

  اململكة األردنية الهاشميةمنذ اعتماد تقرير التقييم املتبادل، كرست   .7
ً
كبيرة ملعالجة أوجه القصور املحددة في   جهودا

املتوقعة التي واجهتها اململكة وسائر دول  الرغم من  بيعة التحديات غير املسبوقة وغير  على تجدر االشارة الى أنه و . التقرير

كورونا  فيروس  انتشار  نتيجة  املجتم   أفراد  سالمة  على  الحفاظ  وعلى صعيد  واالقتصادي  الصحي  الصعيد  على  العالم 

األمة  بما فيها مجلس  العامة والخاصة  املؤسسات    املستجد وما فرضه ذلك من حاالت االغالق والح ر الشامل وتعطيل 

اململكة بتوجيه مواردها  ة  ويلةلفترات عمني الوباء، األمر الذي أدى الى تعطيل استكمال اإلجراءات  مل ، وقيام  حافحة هذا 

    يعالجقانون جديد ملحافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام    إلصدارالدستورية  
ً
 عددا

ً
من أوجه القصور الواردة في تقرير    كبيرا

 حتى في ظل تلك ال روف العصيبة عن استكمال    تدخرتصة في اململكة لم  التقييم املتبادل، اال أن كافة الجهات املخ
ً
جهدا

ما بدأته من خطوات لتنفيذ ما تم وضعه من خطط و نية ملعالجة أوجه القصور املرصودة في أن مة اململكة ملحافحة غسل  

لي، وذلك كله دون أن تغفل اململكة  األموال وتمويل اإلرهام وانتشار التسلح وبما يكفل حماية سالمة واستقرار الن ام املا

 وتدابير اضافية ملن  املجرمين من استغالل األعمة  
ً
عن تأثير جائحة كورونا على التعامالت املالية والتي تطلبت بدورها جهودا

 أو االستفادة منها. 

التوافق على مخرجات هذا التقييم  انتهت اململكة من عملية التقييم الو ني ملخا ر غسل األموال وتمويل اإلرهام وتم   .8

. م2019وعكس نتائجه في التقرير الذي تم اعتماده من قبل اللجنة الو نية ملحافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام مطل  عام  

على    كما للتقرير  التنفيذي  امللخص  تعميم  بدورها    سلطاتتم  قامت  والتي  واإلشرافية  الرقابية  والجهات  القانون  انفاذ 

ه على كافة الجهات الخاضعة لرقابتها ليحون بمثابة نقطة انطالق واضحة وموحدة لفهم املخا ر التي تتعرض لها  بتعميم

نشر ملخص عن نتائج التقييم على املوق  االلكتروني لوحدة محافحة غسل األموال    تم كما    .اململكة على املستوى الو ني

ل لحافة القطاعات بهدف شرح نتائج التقرير وتعزيز فهم القطاعات  ، وعقد ورشتي عمم19/8/2020وتمويل االرهام بتاريخ 

 املختلفة بمخا ر غسل األموال وتمويل االرهام. 

عملت الوحدة على ربط كما و   ربط كافة البنوك على هذا الن ام،  و (  goAMLقامت اململكة بتعزيز استخدام ن ام ) .9

 لإلخطارات على الن ام االلكتروني الجديد منذ منتصف شهر  8أكبر )
ً
 وارساال

ً
، م2020  سبتمبر( شركات صرافة وأكثرها تفرعا
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ً
حاليا العمل     ويجري 

ً
وانطالقا  .

ً
تباعا الشركات  كافة  ربط  استكمال  وتبادل    على  التعاون  وتيرة  بتسري   الوحدة  رغبة  من 

الوحدة بربط عدد من الجهات الححومية املعنية على الن ام االلكتروني املعلومات من خال ، فقد قامت 
ً
أمنا ل  رق أكثر 

(goAML  ( ومن ضمنها )مديرية األمن العام، دائرة ضريبة الدخل واملبيعات، دائرة األراض ي واملساحة، دائرة الجمارك، هيئة

املالية، هيئة النزاهة ومحافحة الفساد، مدعي   العام، محكمة أمن الدولةاألوراق  النزاهة ومحافحة الفساد، النائب  -   عام 

العسكري(.  باستحداث    القضاء  االرهام  وتمويل  األموال  غسل  محافحة  وحدة  قامت  املالية،  بالتحليالت  يتعلق  وفيما 

 
ً
ة، هذا وشهدت األعوام  ملخا ر اململك  مصفوفة تساعد املحلل املالي في تحديد أولوية اإلخطارات والتبليغات الواردة استنادا

 في عدد التبليغات الواردة للوحدة من جهات انفاذ القانون حيث ورد للوحدة ما مجموع 2019و    2018)
ً
 كبيرا

ً
( 450)  ة( اعديادا

( تبليغ  308(، كما ورد الى الوحدة )2017و  2016%( عن األعوام )364تبليغ خالل هذين العامين، وبنسبة عيادة وصلت الى )

ان عام  من جهات  القانون خالل  هذه  31/8)لغاية    م2020فاذ  لجمي   الالعمة  املالية  التحليالت  بإجراء  الوحدة  وقامت   ،)

بخصوص   أما  املالي،  التحقيق  واستكمال  الجارية  تحقيقاتهم  لدعم  القانون  انفاذ  لجهات  النتائج  إحالة  وتمت  التبليغات 

ويل اإلرهام بتطوير نموذج التغذية العكسية املوجه للجهات  التغذية العكسية فقد قامت وحدة محافحة غسل األموال وتم

املبلغة لغايات تحسين كمية وجودة االخطارات املرسلة للوحدة، ومن ناحية أخرى قامت مديرية األمن العام وهيئة النزاهة  

سلطات املختصة األخرى  ومحافحة الفساد ودائرة املخابرات العامة بإجراء التحقيقات املالية املواعية من خالل مخا بة ال

 1471)غير الوحدة( واملؤسسات املالية بشحل مباشر حيث بلغ مجموع التحليالت التي تم إجراؤها بهذا الخصوص )
ً
  ( تحليال

 . م2020ولغاية منتصف عام  م1/8/2018أجريت في الفترة املمتدة من 

 لإلخطارات  وفيما يتعلق بالتحليل االستراتيجي، أعدت وحدة محافحة غسل األموال وت .10
ً
 استراتيجيا

ً
مويل اإلرهام تحليال

االستناد بشحل أساس ي على واق  املخا ر في األردن وال روف  حيث تم (، 2019-2016والتبليغات التي وردتها خالل األعوام )

عة من  املحيطة، وتضمن التحليل األنماط واالتجاهات املختلفة واملستحدثة لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهام ومجمو 

املؤشرات املرتبطة بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهام وتم تعميمه على جمي  الجهات ذات العالقة ونشره على موق   

 الوحدة االلكتروني. 

ثالث دروات   م2020التدريب، فقد عقدت وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام خالل عام  ب  فيما يتعلقأما   .11

( االلكتروني  الن ام  باستخدام  التحليلية  القدرات  تعزيز  بهدف  الوحدة  في  املاليين  للمحللين  كما  goAMLمتخصصة   ،)

وورش   بدورات  موظفيها  اشراك  على  القانون(  انفاذ  وجهات  الرقابية،  والسلطات  )الوحدة  املعنية  الجهات  كافة  حرصت 

ة غسل األموال وتمويل اإلرهام، ويشار الى أن دائرة ضريبة الدخل واملبيعات  تدريبية تتعلق بمواضي  متخصصة في محافح

أحد أهدافه إحا ة املختصين بمواضي  محافحة غسل األموال وتمويل    م13/11/2019أنشأت معهد تدريب ضريبي بتاريخ  

 اإلرهام ورف  املهارة واملعرفة لديهم بجمي  هذه النواحي.

لغايات تعزيز فهم مخا ر تمويل اإلرهام لدى القطاع الخاص  أفادت السلطات بأنه  ،  أما بالنسبة للمساعدات الفنية  .12

وبتمويل من مكتب محافحة اإلرهام التاب  لوعارة الخارجية األمريكية حصلت اململكة على منحتين على شحل برامج تدريب  

قدر  وتعزيز  اإلرهام  تمويل  محافحة  مجال  في  متخصصة  إرشادية  أدلة  وإعداد  انفاذ  وتأهيل  وجهات  الخاص  القطاع  ات 

القانون والجهات القضائية في فهم مخا ر تمويل اإلرهام وفهم االلتزامات املتعلقة بتطبيق العقوبات املالية املستهدفة ذات  

 على تطوير دليل متخصص في مجال  
ً
الصلة باإلرهام وتمويل اإلرهام، وتعزيز مفهوم املستفيد الحقيقي، ويتم العمل حاليا
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القضائية  أسال املمارسين لدى الجهات املختصة )الجهات  يب التحقيقات املالية املواعية في قضايا تمويل اإلرهام لتدريب 

(، كما  Global Center on Cooperative Securityوجهات إنفاذ القانون والوحدة وغيرها من الجهات املعنية( بالتعاون م  )

تحاد األوروبي يشتمل على عدة برامج )تدريبية ومساعدات فنية وبناء قدرات(  وحصلت اململكة على برنامج مساعدات من اال

ويوفر هذا البرنامج مجموعة واسعة من الدورات التدريبية التي تستهدف    م2020وتم البدء بتنفيذ هذا البرنامج في أكتوبر

تصة بخصوص مواضي  متخصصة في الوحدة وجهات انفاذ القانون والجهات القضائية والجهات االشرافية والرقابية املخ

 غسل األموال وتمويل اإلرهام وانتشار التسلح. 

السلطات القضائية باعتماد املصادرة بشحل منهجي عند التحقيق في قضايا غسل األموال   أشارت اململكة باستمرارية  .13

ثف على اعتماد املصادرة بشحل  ( اثبتت استمرار اململكة وبشحل مك2020ولغاية    2018وتمويل اإلرهام، ويالحظ بأن الفترة )

مديرية األمن العام   كما قامتمنهجي عند التحقيق في الجرائم األصلية لدى جهات التحقيق والجهات القضائية املختلفة،  

التحقيقات   األموال( ووضعت منهجية مكتوبة إلجراء  في قضايا غسل  العمل الشر ي  آلية  تن يم  اجراءات  )دليل  بإعداد 

ة بخصوص الجرائم التي ينتج عنها متحصالت مالية، بحيث يتم فتح التحقيق املالي في كافة الجرائم التي تدر  املالية املواعي

متحصالت مالية في حال كانت قيمة هذه املتحصالت تساوي أو تزيد على خمسة آالف دينار أردني، في حين يتم فتح التحقيق  

 ( دينار أردني. 700 ات تساوي أو تزيد على )املالي في قضايا املخدرات في حال كانت قيمة املضبو 

وفيما يتعلق بتعزيز الحوادر البشرية، قام كل من البنك املركزي ودائرة مراقبة الشركات ومديرية األمن العام وهيئة   .14

  النزاهة ومحافحة الفساد ووعارة الداخلية بإنشاء وحدات وأقسام وفروع متخصصة في محافحة عمليات غسل األموال وتمويل 

 اإلرهام وانتشار التسلح وتم رفد هذه األقسام بالحوادر املؤهلة. 

األمن،   .15 بتطبيق قرارات مجلس  يتعلق  األمن ذات الصلة فيما  بتنفيذ قرارات مجلس  الفنية الخاصة  اللجنة  قامت 

حميله على الهواتف  ن ام الكتروني يتضمن انشاء تطبيق يتم ت  باعتماد آلية فعالة متمثلة في تنفيذ  باإلرهام وتمويل اإلرهام 

الذكية لغايات تأكيد تعميم قوائم مجلس األمن بدون تأخير على الجهات ذات العالقة من خالل الربط بين قوائم مجلس  

من   وغيرها  واألمنية  والرقابية  االشرافية  والجهات  املحددة  املالية  غير  واملهن  االعمال  واصحام  املالية  واملؤسسات  األمن 

تصة، وأعدت السلطات الرقابية أدلة للرقابة امليدانية واملكتبية على املؤسسات وفق املنهج املستند  الجهات الو نية املخ

على املخا ر، حيث تشحل هذه االدلة اإل ار الذي تقوم السلطة الرقابية بموجبه بتقييم مدى كفاية وفعالية برامج االمتثال  

لدى املؤسسات الخاضعة للرقابة في اململكة بما في ذلك االلتزام  ملتطلبات محافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهام  

بدأت  كما    بتطبيق قرارات مجلس األمن ذات الصلة بالعقوبات املالية املستهدفة وفرض عقوبات رادعة في حال املخالفة. 

في   املختصة  الربحي    األردنالجهات  غير  للقانون  الدولي  واملركز  راصد  الحياة  مركز  م   ومؤسسة  ICNL)وبالتعاون   )

(GREENACRE  ،ملعايير وتوصيات مجموعة العمل املالي 
ً
( بالعمل على إجراء تقييم مخا ر املن مات غير الهادفة للربح وفقا

 ودراسة التشريعات ذات العالقة واقتراح التعديالت الالعمة، ووض  األدلة اإلرشادية وبرامج التوعية في هذا املجال.

بقيام    كما .16 األردن  توجيه أفادت  بقصد  ارشادية  أدلة  إلعداد  بمبادرات  واالشرافية  الرقابية  السلطات  من  العديد 

الجهات الخاضعة لرقابتها واشرافها الى تطبيق تدابير العناية الواجبة للتعرف على عمالئها والتحقق من هويتهم وتبني أفضل  

منا أن مة  اقتناء  على  وحثها  الحقيقي  املستفيد  على  للتعرف  األجانب،  املمارسات  العمالء  هوية  وثائق  من  للتحقق  سبة 
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الرقابية   السلطات  وتعمل  الغرض،  لذات  السلطات  تلك  أصدرتها  التي  واالرشادات  والنماذج  التعاميم  الى  باالضافة 

م    بالتعاون  املختصة  املستفيد    الوحدةواالشرافية  هوية  من  والتحقق  تحديد  لغرض  موحد  ارشادي  دليل  اعداد  على 

دائرة مراقبة الشركات بإصدار دليل    كما قامتعمالء املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة،  الحقيقي من  

وقامت    استرشادي بشأن مفهوم املستفيد الحقيقي وكيفية تحديده والتعرف عليه وتم تعميمه على موظفي الدائرة، كما

دائرة سجل الجمعيات لدى وعارة التنمية االجتماعية بإعداد نموذج إفصاح يضمن تحديد املستفيد الحقيقي وتم اعتماد  

 كجزء من عملية تسجيل الجمعية. هذا النموذج 

مشاري     بإعداد  ، قامت اململكةأوجه القصور املتعلقة بااللتزام الفني ومواكبة املعايير الدوليةفيما يتعلق بمعالجة  و  .17

لتعديل قوانين وأن مة وتعليمات بغية تحديث وتطوير املن ومة التشريعية الخاصة بمحافحة غسل األموال وتمويل االرهام  

 التسلح، ومن ضمنها: وانتشار  

 تم اعداده بالتعاون م  صندوق النقد الدولي.  مشروع قانون محافحة غسل االموال وتمويل اإلرهام الذي -

 مشروع قانون معدل لقانون الشركات. -

 مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة.  -

 مشروع ن ام معدل للن ام املحدد ألححام األن مة األساسية للجمعيات.  -

تع - م   مشروع  بالتعاون  اعداده  تم  الذي  اإلرهام  تمويل  بمحافحة  العالقة  ذات  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  ليمات 

 صندوق النقد الدولي. 

مشروع تعليمات تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات العالقة بمحافحة تمويل انشار التسلح الذي تم اعداده بالتعاون م   -

 صندوق النقد الدولي. 

-  
ً
العمل حاليا املتحدة  على    ويجري  الدولي في املسائل الجزائية بالتعاون م  مكتب األمم  اعداد مشروع قانون التعاون 

 (. UNODCملحافحة املخدرات والجريمة )

امللزمة بهدف تحديد أوجه القصور ومعالجتها   - الوسائل  التشريعات وغيرها من  العمل على مراجعة كافة  كما ويجري 

 
ً
 للمعايير الدولية وأفضل املمارسات بالتعاون م  صندوق النقد الدولي. وفقا

 اصدار التشريعات التالية:  باستكمال باإلضافة إلى ما سبق، قامت األردن .18

 (. 2019( لسنة )13قانون امللكية العقارية رقم ) -

 التعليمات املعدلة لتعليمات التصريح عن االموال املنقولة عبر الحدود. -

 فحة غسل األموال وتمويل اإلرهام لشركات التمويل األصغر. تعليمات محا -

 التعليمات املعدلة لتعليمات ترخيص محالت صياغة الحلي وبي  املجوهرات. -

 تعليمات محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام ألصحام املحاتب العقارية.  -

 تعليمات محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام لقطاع الجمعيات. -
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 :منذ اعتماد تقرير التقييم املتبادل اململكة األردنية الهاشميةرتارية لجهود تحليل السك

 تحليل التنسيق وسياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 نظرة عامة عن التنسيق وسياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في تقرير التقييم املتبادل

تقييمها الو ني ملخا ر غسل األموال    ي األردن في تاريخ الزيارة امليدانية كانت تجر بأن    تقرير التقييم املتبادل أشار   .19

الجهات  اإلرهاموتمويل   كافة  الصلة. وشاركت  ذات  للمخا ر  الكلي  واملستوى  العواقب  تحديد  مرحلة  في  التزال  وكانت   ،

 املعنية بشقيها العام والخاص في هذه العملية م  وجود تباين في نسبة وجودة هذ
ً
لوجود ضعف "كمي ونوعي"   ه املشاركة ن را

في اإلحصائيات لدى بعض الجهات املشاركة في عملية التقييم. حددت النتائج األولية للتقييم الو ني ملخا ر غسل األموال  

ر غير  الجرائم األساسية التي تدر متحصالت، وتتمثل في جرائم التهرم الضريبي والسرقة )السرقة الجنائية( والسطو واالتجا

املشروع باملخدرات، وتم تصنيف قطاعي البنوك والصرافة بأنها ذات مخا ر مرتفعة، ولكنه لوحظ وجود مرئيات مختلفة  

في  املشروع  غير  واالتجار  الضريبي  التهرم  ال سيما جريمتي  األصلية  الجرائم  تمثلها  التي  التهديدات  بشأن حجم  للسلطات 

  العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية،  
ً
األمر الذي يتجلى منه أن فهم األردن ملخا ر غسل األموال التي تواجهها يعد متوسطا

 وغير موحد. 

، واكتفت في تصورها الذي قدمته  على استكمال التقييم الو ني ملخا ر تمويل االرهامدائرة املخابرات العامة  تعمل    .20

ام وأنماط التمويل من واق  املعلومات االستخباراتية  لفريق التقييم بعرض مقومات االستراتيجية الو نية ملحافحة اإلره

ومن خالل التجربة امليدانية، وقد أفادت أن اإلرهام في األردن يرتبط أساسا باضطرام األوضاع اإلقليمية، وتزايد أعداد  

املتشددة. األيدولوجيات  واتساع  وانتشار  بينو   الالجئين،  للتنسيق  مالئما  إ ارا  التشريعية  البنية  السلطات    أرست  كافة 

لكن   االختصاص  على  الححومية ذات  تركز  أنها  إلى  بالن ر  كافية  غير  تعد  الرسمي  املستوى  والتنسيق على  التعاون  جهود 

  لتطبيق اللجان الرفيعة املستوى، وال تتضمن آليات تعاون وتنسيق مستمر على املستوى التشغيلي بين كافة الجهات املعنية  

تطبيق املنهج القائم على املخا ر على املستوى  وتمويل اإلرهام بشحل سليم، وبما يضمن    سياسات محافحة غسل األموال 

   .التشغيلي

بالتوصيات املتعلقة بالتنسيق وسياسات محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام كانت   األردنأن درجات التزام  يذكر .21

( في التوصية األولى )تقييم املخا ر وتطبيق املنهج القائم على املخا ر( لعدم االنتهاء من
ً
مرحلة تحديد   درجة )ملتزم جزئيا

عتماد استراتيجية و نية قائمة على مقاربة شمولية  العواقب واملستوى الكلي للمخا ر في التقييم الو ني للمخا ر، وعدم ا

ومتعددة األبعاد، كفيلة باستيعام كافة املخا ر املستنبطة، وتحديد األولويات وتوجيه املوارد على نحو فعال، وعدم تعميم  

املحددة،   املالية  غير  واألعمال  املهن  كافة  على  املخا ر  لتقييم  األولية  توافرالنتائج  ملز   وعدم  يتعلق  وسائل  فيما  لهم  مة 

للمخا ر الذاتي  بالتقييم  املحددة  و   بقيامهم  املالية  غير  واملهن  املالية واألعمال  املؤسسات  على  اتخاذ  من أجل    متطلبات 

كما تم تقييم التوصية الثانية )التعاون والتنسيق املحليين(    سياسات التخفيف من املخا ر التي تم تحديدها والتحكم فيها.

بغيام اآلليات الكفيلة بتنزيل السياسات على املستوى التشغيلي،    وكان وجه القصور بها يتعلق(  إلى حد كبيرملتزم  بدرجة )

مما يحول دون فعاليتها، عدم وضوح معالم آليات التعاون التشغيلي بين الجهات الو نية املختصة ال سيما في مجال تنفيذ  

والثالثين )اإلحصائيات( بدرجة   . هذا وقد تم تقييم التوصية الثالثة قرارات مجلس األمن األمي املتعلقة بقم  انتشار التسلح
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   ملتزم)
ً
لم يستدل عن اآلليات املعتمدة على الصعيد الو ني لتجمي  اإلحصائيات املتعلقة بحافة أشحال التعاون  ( حيث  جزئيا

 اإللزام باالحتفاظ بهذه اإلحصائيات.   وعدم وضوح  ، الدولي )املرسلة والواردة( ومآلها

 .النتيجة املباشرة األولى )املخا ر والسياسات والتنسيق( بمستوى متوسطتم تقييم وفي ضوء ما سبق  .22

 التنسيق وسياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابباستعراض للتدابير املتخذة فيما يتعلق 

 :متوسط من الفعالية(  )مستوى والسياسات والتنسيق  املخاطر  - 1نتيجة املباشرة ال ▪

التقييم الو ني  ملخا ر غسل األموال وتمويل اإلرهام وتم التوافق   األردنية الهاشمية من عمليةانتهت اململكة  .23

الصادر   اإلرهام بموجب قرارها  األموال وتمويل  الو نية ملحافحة غسل  اللجنة  التقييم واعتماده من قبل  على تقرير 

ات الرقابية واإلشرافية وجهات انفاذ القانون  تعميم امللخص التنفيذي للتقرير على الجه   ا تم، كم م6/2/2019بتاريخ  

قامت الجهات الرقابية واإلشرافية بتعميم امللخص التنفيذي على كافة الجهات الخاضعة  و ، م6/2/2019بنفس التاريخ 

 للمحونات الثالثة الرئيسيةلرقابتها، كما تم اعداد ملخص شامل لتقرير التقييم الو ني للمخا ر  
ً
 مفصال

ً
  يتضمن تحليال

القطاعات   لها  تتعرض  التي  املخا ر  تحليل  الى  باإلضافة  العواقب(  الضعف،  نقاط  )التهديدات،  التقييم  عملية  في 

لغايات نشره    م8/2020/ 18وتم توعيعه على كافة الجهات اإلشرافية والرقابية وجهات انفاذ القانون بتاريخ  واملؤسسات  

االع بعين  واألخذ  لها  الخاضعة  الجهات  على  املوارد  وتوعيعه  وتخصيص  مفصلة  عمل  واستحداث خطط  نتائجه  تبار 

الالعمة لتالفي أوجه القصور والتركيز على القطاعات ذات املخا ر املرتفعة، كما وتم نشر امللخص على املوق  االلكتروني 

تقييم الو ني  ، هذا وقررت اللجنة الو نية ملحافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام تحديث الم19/8/2020للوحدة بتاريخ  

وسبق أن تم عرض نتائج التقييم الو ني للمخا ر    للمخا ر كل خمس سنوات أو كلما دعت الحاجة لذلك أيهما أقرم.

ومناقشتها خالل ورشة عمل استهدفت تعزيز فهم القطاعين العام والخاص بنتائج التقييم الو ني للمخا ر، وعقدت  

ورها مجموعة واسعة من موظفي القطاع الخاص كالبنوك وشركات  وشارك في حض   م9/1/2019-7هذه الورشة بتاريخ  

الرقابية واالشرافية   الى الجهات  الصرافة وغيرها من املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة، باإلضافة 

 
ً
لتعزيز فهم املخا ر،  للجهود الرامية    والجهات القضائية وجهات انفاذ القانون وغيرها من الجهات املختصة، واستكماال

( 220استهدفت القطاعين العام والخاص وبمشاركة ما يقارم )  م16/2/2021-15تم عقد ورشة عمل خالل الفترة من  

 . مشارك من كافة القطاعات حيث تم شرح نتائج التقييم الو ني للمخا ر بشحل مفصل خالل هذه الورشة

القطاع الخاص وبتمويل من مكتب محافحة اإلرهام التاب  لوعارة  لغايات تعزيز فهم مخا ر تمويل اإلرهام لدى   .24

الخارجية األمريكية، حصلت اململكة على منحة على شحل برامج تدريب وتأهيل وإعداد أدلة إرشادية متخصصة في مجال  

 
ً
وحاليا اإلرهام  تمويل  )  محافحة  من  كل  لدى  خبراء  فريق  خالل  من  البرنامج  هذا  تنفيذ   Global Center onيتم 

Cooperative Security )  (وMiddlebury Institute of International Studies(و  )The Royal United Services 

Institute “RUSI  ويهدف  ،  م2020”(  كشركاء لوعارة الخارجية األمريكية، حيث بدأ تنفيذ هذا البرنامج في شهر نوفمبر

الخاص القطاع  قدرات  تعزيز  إلى  املذكور  بتطبيق    البرنامج  املتعلقة  االلتزامات  وفهم  اإلرهام  تمويل  مخا ر  فهم  في 

العقوبات املالية املستهدفة في مجال محافحة تمويل اإلرهام، وتعزيز مفهوم املستفيد الحقيقي، كما ويهدف هذا البرنامج  

لتعطيل عمليات تمويل    الى تطوير مجموعة من األدوات لدعم واستكمال الجهود التي تقوم بها الجهات الو نية املختصة
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أساليب   مجال  في  متخصص  دليل  تطوير  على   
ً
حاليا العمل  ويتم  الخصوص،  بهذا  الو ني  التنسيق  وتعزيز  اإلرهام 

التحقيقات املالية املواعية في قضايا تمويل اإلرهام لتدريب املمارسين لدى الجهات املختصة )الجهات القضائية وجهات  

 .   Global Center on Cooperative Securityمن الجهات املعنية( بالتعاون م   إنفاذ القانون والوحدة وغيرها  

والتطرف   .25 باإلرهام  املعني  ميدليبوري  ومركز  األمنية  والدراسات  املالية  بالجرائم  املعني  املركز  م   وبالتعاون 

-24اص خالل الفترة من  ومحافحة اإلرهام تم عقد دورة تدريبية عن ُبعد حول محافحة تمويل اإلرهام في القطاع الخ

استهدفت تدريب املعنيين لدى الجهات الرقابية واإلشرافية في كل من )دائرة األراض ي واملساحة وإدارة    م25/11/2020

التأمين في وعارة الصناعة والتجارة والتموين والبنك املركزي األردني جمعية املحاسبين القانونيين األردنيين( وبمشاركة  

وحد موظفي  من  ومحاسبين  عدد  التأمين  )شركات  الخاص  القطاع  وممثلي  االرهام  وتمويل  األموال  غسل  محافحة  ة 

من   الفترة  املوضوع خالل  بنفس  ثانية  تدريبية  دورة  عقد  وتم  كما  وبنوك(،  عقارية  ومحاتب   10/2/2021-9قانونيين 

صرافة/ البنك املركزي، وعارة الداخلية،  استهدفت تدريب املعنيين لدى الجهات الرقابية في كل من )دائرة مراقبة أعمال ال

في كال   املجوهرات( وبلغ مجموع املشاركين  الحلي وبي   الصرافة ومحالت صياغة  والوحدة، وممثلي عن قطاع شركات 

 ( مشارك من الجهات والقطاعات املذكورة.  65الدورتين )

اإلرهام التاب  لوعارة الخارجية األمريكية على  كما وحصلت اململكة على منحة أخرى ممولة من مكتب محافحة    .26

 ( التطوعية  املالية  الخدمات  برنامج  قبل  من  تنفيذها  يتم  تدريبية  برامج  محافحة  FSVCشحل  أن مة  "تطوير  بعنوان   )

عدد  لزيادة  القضائية  والجهات  القانون  انفاذ  جهات  لدى  الوعي  رف   الى  البرنامج  ويهدف  األردن"  في  اإلرهام  تمويل 

الدولي  امل القضائي  التعاون  اإلرهام من خالل تحسين  تمويل  تحديد قضايا  وعيادة  اإلرهام  بتمويل  القضائية  الحقات 

باإلضافة إلى توفير تدريب معزع للمحققين وسلطات انفاذ القانون بمتطلبات تطبيق العقوبات املالية املستهدفة الخاصة  

( موظفا من سجل الجمعيات وكافة الوعارات املختصة في  70شملت )بتمويل اإلرهام، وتم تنفيذ اربعة برامج تدريبية  

(  حول كيفية تطبيق وتنفيذ قرارات مجلس االمن  FSVCكافة اقاليم اململكة من قبل برنامج الخدمات املالية التطوعية)

 ذات الصلة باالرهام وتمويل اإلرهام.

يل اإلرهام بما يتماش ى م  نتائج التقييم الو ني  تمت مراجعة االستراتيجية الو نية ملحافحة غسل األموال وتمو  .27

( لألعوام  اعتمادها  وتم  عليها،  الالعمة  التعديالت  اإلرهام وأجريت  وتمويل  األموال  بتاريخ  2021-2019ملخا ر غسل   )

وتوعيعها على الجهات ذات العالقة الستحداث خطط العمل الالعمة لتنفيذ هذه االستراتيجية، وتضمنت    م7/2/2019

التنفيذ في االستراتيجية  اال  الو نية ثالث مبادئ أساسية وعشرة أهداف استراتيجية، وتم تحديد أولويات  ستراتيجية 

 
ً
   الو نية وفقا

ً
من األنشطة الرئيسية والفرعية ذات    لثالثة مستويات، وتضمن كل هدف من أهداف االستراتيجية عددا

قامت العديد كما   و ني ملخا ر غسل األموال وتمويل اإلرهام.الصلة والتي ضمت موضوعات تتقا   م  نتائج التقييم ال

الخطط   على  اإلرهام  وتمويل  األموال  غسل  ملحافحة  الو نية  اإلستراتيجية  أهداف  بعكس  الو نية  الجهات  من 

وهيئ  واملبيعات،  الدخل  ودائرة ضريبة  العامة،  الجمارك  ودائرة  واملساحة  األراض ي  )دائرة  بها  الخاصة  ة  اإلستراتيجية 

النزاهة ومحافحة الفساد، وهيئة األوراق املالية، ووعارة الداخلية، والبنك املركزي األردني، ووعارة التنمية االجتماعية،  

 و   وسجل الجمعيات(.
ً
لنتائج التقييم الو ني للمخا ر وتوصيات تقرير التقييم املتبادل أعدت وحدة محافحة    استنادا
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استراتيج اإلرهام  وتمويل  األموال  لألعوام  غسل  الو نية    (2025-2020)يتها  اللجنة  من  االستراتيجية  هذه  واعتمدت 

 ملحافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام. 

في   .28 األردني  املركزي  البنك  توضيح    م2020مارس  قام  تضمنت  االفتراضية  العمالت  بخصوص  دراسة  بإعداد 

االفتراضية، )العمالت  واشحالها  الرقمية  العمالت  الرقمية    مفهوم  العمالت  االلكترونية،  النقود  املشفرة،  العمالت 

اإلرهام  الرسمية( وبينت نشأة العمالت االفتراضية، مفهومها، تطورها، انواعها والفوائد ومخا ر غسل األموال وتمويل 

من خالل العمالت االفتراضية، وموقف البنك املركزي االردني منها، وهذه الدراسة منشورة على املوق  االلكتروني للبنك  

 املركزي. 

بناء على نتائج التقييم الو ني للمخا ر والجرائم التي شحلت أعلى متحصالت جرمية والتي منها )التهرم الضريبي   .29

يمات محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام قامت اللجنة الو نية ملحافحة غسل األموال  والفساد( ولغايات تطبيق تعل

  ( 2)  الدول مرتفعة املخا ر "القائمة السوداء"،  (1بتصنيف الدول الى خمس فئات )  م2020/  6/8وتمويل اإلرهام بتاريخ  

دول   (4)للعقوبات من قبل مجلس األمن،    الدول الخاضعة  (3)الدول الخاضعة للمتابعة املتزايدة "القائمة الرمادية"،  

وبناء على هذا القرار قامت الجهات الرقابية واإلشرافية بإصدار    الدول األعلى بجرائم الفساد.  (5)املالذات الضريبية،  

تعليمات وتعاميم خاصة للجهات الخاضعة لها بحيث يتم إلزام هذه الجهات بأن تأخذ بعين االعتبار املخاوف املتعلقة  

الدول املذكورة اعاله وأن تقوم بتصنيف عالقات  بأ أن مة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام في  القصور في  وجه 

الواجبة   العناية  الدول على أنها ذات مخا ر مرتفعة، بحيث يتم تطبيق متطلبات  التي تتم م  تلك  العمل والعمليات 

موال وتمويل اإلرهام الصادرة للجهات الخاضعة ألححام  املشددة وفق ما هو مطلوم بموجب تعليمات محافحة غسل األ 

 قانون محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام النافذ وتوصيات مجموعة العمل املالي الصادرة بهذا الخصوص.

بــإصــــــــــــــدار تعميم للبنوك مرفق بــه دليــل ارشــــــــــــــادي بخصـــــــــــــوص   م21/5/2019كمــا قــام البنــك املركزي األردني بتــاريخ   .30

مؤشـــــرات اســـــتغالل الحســـــابات الرـــــخصـــــية ألغراض تجارية واعمال صـــــرافة، وذلك بهدف من  جريمة التهرم الضـــــريبي التي  

الحســـابات  تعتبر من اكبر الجرائم في الدولة وفقا لنتائج التقييم الو ني باإلضـــافة الى إتخاذ اإلجراءات الالعمة ملن  اســـتغالل  

ــــمي ـــ ــــرافة من قبل القطاع غير الرسـ ـــ ــــية في أعمال الصـ ـــ ــــخصـ ـــ ــــياق فقد،  الرـ ـــ أصــــــــدر البنك املركزي األردني بتاريخ  وفي ذات السـ

ـــــرـكات بـالتعـامـل   12/3/2020 ـــ ـــــمـاح للشـــــ ـــ ـــــوص عـدم الســـــ ـــ ـــــرـكات الـدف  والتحويـل اإللكتروني لألموال بخصـــــ ـــ تعميم لجمي  شـــــ

شـــــــــــــخـاص الطبيعيين )عمليـات مـاليـة تتعلق بـأعمـال تجـاريـة(، وبعـدم بعمليـات تجـاريـة على حســــــــــــــابـات الـدف  اإللكترونيـة لأل

الســــماح للشــــركات بالتعامل بعمليات تتعلق بعمليات الصــــرافة والتحويل من خالل حســــابات دف  إلكترونية ألشــــخاص غير  

 مرخص لهم القيام بذلك.

 

 لنتائج التقييم الو ني للمخا ر  حيث أن جريمة التهرم الضـريبي هي الجريمة األولى من حيث حجم   .31
ً
املتحصـالت وفقا

جهودها في مالحقة االفراد والشركات التي تبين ثبوت قيامها بجرم التهرم  بتكثيف  دائرة ضريبة الدخل واملبيعات    فقد قامت

شـــــــر الوعي دائرة بإعداد دليل نالقامت  مما انعكس على ارتفاع احصـــــــائيات املصـــــــادرة واملالحقات الضـــــــريبية، كما    الضـــــــريبي

بمخا ر التهرم الضـــــريبي وغســـــل األموال، حيث تم اعداد الدليل بهدف التعريف بجريمة التهرم الضـــــريبي وارتبا ها بغســـــل 
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ضــــافة الى أهمية التطبيق اإللكتروني الذي ا لقته  هذا باإل األموال كونها جريمة اصــــلية ومدى اهمية محافحة هذه الجريمة،  

ــــريبي من خالل التبليغ عن أي حاالت تهرم  الدائرة عبر الهاتف النقال والذ ــــاركة في إجراءات محافحة التهرم الضـ ي يتيح املشـ

ضـــــــــــريبي، وأي حاالت مخالفة لقانوني ضـــــــــــريبة الدخل والضـــــــــــريبة العامة على املبيعات يتم ارتحابها من التجار والصـــــــــــناعيين  

 . ومؤدي الخدمات واملهنيين

 بهدف تكثيف جهود اململكة ملحاربة   .32
ً
 جرائم الفساد التي حددت من ضمن أعلى الجرائم التي تدر متحصالت وفقا

لتعزيز صالحيات الهيئة من حيث    م2019الو ني للمخا ر، تم تعديل قانون النزاهة ومحافحة الفساد في أكتوبر    للتقييم

ع   اإلقرارات لب   الفساد  أفعال  مرتكبي  يد  املالية و لب كف  الذمة  اشهار  دائرة  من  رواتبهم  املالية  ووقف  العمل  ن 

أقّر مجلس الوعراء مشروع   2020واستثناء قضايا الفساد واسترداد األموال املتحصلة من الفساد من التقادم، وفي عام  

املالية   االستقاللية  من  املزيد  الفساد  ومحافحة  النزاهة  هيئة  إلعطاء  الفساد  ومحافحة  النزاهة  لقانون  معدل  قانون 

قدرا وتعزيز  أفعال  واإلدارية،  عن  الناشئة  واألصول  األموال  استرداد  وتفعيل  بالفساد  قة 
ّ
املتعل القضايا  مالحقة  في  تها 

الفساد، كما وأقَر مجلس الوعراء مشروع قانون الكسب غير املشروع بهدف اعتبار كل عيادة أو نمو غير  بيعي يطرأ على  

 غ
ً
ير مشروع إذا لم يستط  تعليلها بصورة معقولة ثروة وموجودات أي موظف عمومي غير مشمول بأححام القانون كسبا

 إلى دخله املتأتي من مصادر مشروعة وإحالة قضايا النمو غير الطبيعي على الثروة لهيئة النزاهة ومحافحة الفساد،  
ً
قياسا

 وتمت إحالة مشروعي هذين القانونين الى مجلس النوام الستكمال إجراءات اصدارها. 

ال .33 التقييم  اعداد مشروع بناء على توصيات  تم  للمخا ر  لتغليظ   معدل  و ني  النافذ  اعمال الصرافة  لقانون 

العقوبات على كل من يمارس نشاط تحويل األموال بدون ترخيص، هذا وقد قامت دائرة مراقبة أعمال الصرافة بتكثيف  

 في ذلك على ما تستقي
ً
ه من معلومات  جهودها بهدف رصد أي حاالت ملمارسة أعمال الصرافة بدون ترخيص معتمدة

تردها من مصادر مختلفة بما فيها تلك املعلومات التي تردها في ا ار التعاون وتبادل املعلومات على املستوى املحلي وذلك 

 مديرية االمن العام ُبغية الكشف  
ً
باإلضافة الى ما تم اجراؤه من حمالت تفتيشية مشتركة م  السلطات األمنية وخصوصا

أعمال تمارس  أي جهات  تلك    عن  مثل  احتمالية وجود  فيها  ترتف   التي  املنا ق  في   
ً
ترخيص وخصوصا بدون  الصرافة 

( حالة مثبتة تشير املعطيات املتعلقة بها الى وجود ممارسة ألعمال  28التعامالت، حيث أثمر كل ذلك عن الوقوف على )

ت الى الجهات القضائية املختصة  ( وقد تم تحويل هذه الحاال 2020-2018صرافة بدون ترخيص وذلك خالل الفترة من )

(  لب وارد خالل  51(  لب صادر و)79التخاذ املقتض ى القانوني اعاءها، في حين بلغ عدد  لبات التعاون املحلي للدائرة )

 . م2020عام 

 مخـا ر تمويـل اإلرهـام فقـد تم اصـــــــــــــدار قـانون امللكيـة العقـارية .34
ً
 من نتـائج التقييم الو ني للمخـا ر وتحـديـدا

ً
  انطالقـا

ــــنة  13رقم   ـــ وبموجبه يح ر على غير االردني تملك العقارات في املنا ق الحدودية ن را ملوق  اململكة الجغرافي بين   2019لسـ

دول النزاع، وال يجيز تملك غير األردني والرــــــــخص الحكمي )االعتباري( الذي يحمل جنســــــــية دولة ال تعترف بها اململكة عقارا  

ــــخص  أو أن يكتســــــــــــب حقا عينيا عقاريا ب ـــ ــــورة كانت، وينص على عدم منح اإلذن بتملك عقار لرـــــ ـــ اعتباري إال إذا ثبت أي صـــــ

 تمتعه بالرخصية االعتبارية وتسجيله في اململكة ومزاولته ألعماله وفق أححام القانون وبالقدر الضروري ملزاولة نشا ه. 
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قامت وحدة محافحة غسل  فيما يتعلق بتقييم مخا ر إساءة املن مات غير الهادفة للربح في مجال تمويل اإلرهام،   .35

حيث تهدف هذه املذكرة الى    م24/9/2020بتاريخ    -  راصد   -   األموال وتمويل اإلرهام بتوقي  مذكرة تفاهم م  مركز الحياة

 ملعايير وتوصيات مجموعة العمل املالي  إعداد تقييم مخا ر املن مات غير الهادفة للربح و 
ً
، ودراسة التشريعات FATFفقا

املنهج   على  املبنية  للرقابة  وأدلة  اإلرشادية  األدلة  ووض   لذلك  الالعمة  التعديالت  واقتراح  والتعليمات  واألن مة  والقوانين 

وبرامج ثقافية لزيادة وترسيخ الوعي    القائم على املخا ر، والتعاون لبناء قدرات موظفي القطاع العام ووض  برامج تواصل 

لدى قطاع املن مات غير الهادفة للربح الحتمالية تعرضها لالستغالل من قبل اإلرهابيين وملخا ر تمويل اإلرهام والتدابير  

على اثر  و   التي يمكنها اتخاذها لحمايتها من هذا االستغالل، وتم البدء بتنفيذ هذا املشروع منذ تاريخ توقي  مذكرة التفاهم.

مذكرة التفاهم بدأت الجهات املختصة في اململكة )وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام، وعارة التنمية االجتماعية،  

مخا ر   تقييم  بتنفيذ  العامة(  املخابرات  دائرة  املركزي،  البنك  الداخلية،  وعارة  األوقاف،  وعارة  الشركات،  مراقبة  دائرة 

للرب الهادفة  غير  الحياةاملن مات  مركز  م   بالتعاون  )  -  ح،  الربحي  غير  للقانون  الدولي  واملركز  والخبير ICNLراصد،   ) 

 (Ben Evans( من مؤسسة )GREENACRE  حيث تم تشكيل فريق عمل بالشراكة م  قطاع املن مات غير الهادفة للربح وتم )

املعلومات    اعقد ورشتي عمل لتدريب هذ الالعمة لجم   البيانات واعداد االستبيانات  التقييم وتحليل  الفريق على منهجية 

 الكمية والنوعية، وحاليا التقييم في مرحلة جم  البيانات وتحليلها. 

راصد، وتهدف هذه املذكرة الى رف     –قامت وعارة التنمية االجتماعية بتوقي  مذكرة تفاهم م  مركز الحياة  كذلك    .36

على  الو  والتركيز  اإلرهام  وتمويل  األموال  غسل  محافحة  في  املعنية  الححومية  املؤسسات  ملوظفي  عمل  ورش  وتن يم  عي 

أساسيات مجموعة العمل املالي، وتن يم ورشات تدريبية لقطاع املن مات غير الربحية لغايات رف  الوعي في كافة املجاالت  

وتمويل  األموال  محافحة غسل  أساسيات  ذلك  في  وتمويل    بما  األموال  بغسل  متعلقة  عمليات  أي  محافحة  اإلرهام و رق 

 
ً
 ألفضل املمارسات واملعايير الدولية.    االرهام، وتطوير الحوكمة في الجمعيات وفقا

( ورش تدريبية، من ضمنها ورشة بعنوان "تعزيز املعرفة بإجراءات  4تم عقد )املذكورة أعاله    تنفيذا ملذكرة التفاهم   .37

في عمان   28/7/2020-27( خالل الفترة من  ICNLاإلرهام وغسل األموال" تم تنفيذها بالتعاون م  مؤسسة )محافحة تمويل  

والتي استهدفت تدريب ورف  وعي املوظفين الححوميين املعنيين في الرقابة واإلشراف على قطاع الجمعيات واملتمثلة بوعارة  

حافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام بالورشة التدريبية املذكورة  ية االجتماعية وسجل الجمعيات، وقد شاركت وحدة م مالتن

 يتعلق بمتطلبات تقييم املخا ر للمن مات غير الهادفة للربح والتحديات التي تواجه التطبيق األمثل  
ً
 تقديميا

ً
وأجرت عرضا

    ( وتقييم املخا ر الناجح واستراتيجيات العمل م  املن مات غير الهادفة للربح.8للتوصية )

تم تقديم املقترح التشريعي الالعم إلعادة تشكيل اللجنة الو نية ملحافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام، بحيث   .38

 
ً
 أوس  للجهات املختصة وجهات انفاذ القانون بهدف تعزيز فعالية التنسيق والتعاون املحلي.    يشمل تشكيل اللجنة تمثيال

دولة رئيس   ، أشارت السلطات بقيامدراسة مخا ر التعامل بالعمالت االفتراضية وآلية التعامل معها   في مجال .39

رة العدل ووعارة االقتصاد الرقمي والريادة  الوعراء بتشكيل لجنة مختصة لهذه الغاية تتألف من البنك املركزي األردني ووعا 

قطاع   تن يم  وهيئة  املالية  األوراق  وهيئة  بالوحدة  ممثلة  اإلرهام  وتمويل  األموال  غسل  ملحافحة  الو نية  واللجنة 
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واستندت هذه    م2020يوليو  االتصاالت ومديرية األمن العام ودائرة املخابرات العامة، وباشرت هذه اللجنة مهامها في  

 االفتراضية. نة في عملها على الدراسة املعدة من قبل البنك املركزي األردني بخصوص العمالت اللج

 تشكيل العديد من اللجان الفنية على املستوى التشغيلي من ضمنها:   تم .40

كافة  ▪ من  ويتحون  للمملكة،  املتبادل  التقييم  وتوصيات  نتائج  متابعة  لغايات  املشحل  الو ني  الفريق 

 االرتباط لدى جمي  الجهات املعنية بمحافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام. ضباط 

 خطة العمل املتعلقة بجانب الفعالية.  تنفيذفريق عمل ملتابعة  ▪

 خطة العمل املتعلقة بجانب االلتزام الفني.   تنفيذفريق عمل ملتابعة  ▪

اقبة الشركات للتحقق من  لجنة خاصة مشحلة من البنك املركزي األردني ولجنة تدقيق من دائرة مر  ▪

تعامالت إحدى الشركات لورود معلومات سلبية حولها واالشتباه بقيامها بممارسات مخالفة لقوانين  

 الشركات والصرافة ووجود شبهة بغسل األموال. 

نقل   ▪ عمليات  بتن يم  عالقة  لها  التي  القانون  انفاذ  جهات  وكافة  األردني  املركزي  البنك  تضم  لجنة 

لحدود وهي دائرة الجمارك األردنية ودائرة املخابرات العامة ووحدة محافحة غسل األموال  األموال عبر ا

التي من   العام، وتهدف تلك اللجنة إلى وض  األسس واملعايير العامة  وتمويل اإلرهام ومديرية األمن 

 موحدة بهذا الخصوص.  بإجراءاتشأنها تن يم عملية نقل األموال عبر الحدود والرقابة عليها والخروج  

ما سبق،   .41 إلى  دائرة  باإلضافة  م   تفاهم  مذكرتي  بتوقي   اإلرهام  وتمويل  األموال  محافحة غسل  وحدة  قامت 

وتم ربط عدد من الجهات الححومية    م3/9/2020ووعارة الداخلية بتاريخ    م8/7/2019ضريبة الدخل واملبيعات بتاريخ  

( االلكتروني  الن ام  على  و goAMLاملعنية  األراض ي  (  دائرة  واملبيعات،  الدخل  ضريبة  دائرة  العام،  األمن  )مديرية  هي 

واملساحة، دائرة الجمارك، هيئة األوراق املالية، هيئة النزاهة ومحافحة الفساد، مدعي عام النزاهة ومحافحة الفساد،  

 النائب العام، محكمة أمن الدولة/القضاء العسكري(. 

(: ال نهج املق تقييم املخاطر، وتطبي - 1التوصية  ▪
 
 قائم على املخاطر )ملتزم جزئيا

اململكة   .42 اإلرهام  الو ني ملخا رالتقييم  عملية  من  انتهت  األموال وتمويل  تم    غسل  تقرير  حيث  التوافق على 

التقييم واعتماده من قبل اللجنة الو نية ملحافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام، وتم عرض نتائج التقييم ومناقشتها في 

ورشتي عمل استهدفت تعزيز فهم القطاعين العام والخاص بالنتائج، كما تم اعداد ملخص شامل لتقرير التقييم الو ني  

قررت اللجنة الو نية ملحافحة  كما    .للمخا ر وتوعيعه على الجهات ذات العالقة ونشره على املوق  االلكتروني للوحدة

كذلك    ني كل خمس سنوات أو كلما دعت الحاجة لذلك أيهما أقرم.غسل األموال وتمويل اإلرهام تحديث التقييم الو 

تمت مراجعة االستراتيجية الو نية ملحافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام بما يتماش ى م  نتائج التقييم الو ني ملخا ر  

( لألعوام  اعتمادها  وتم  عليها،  الالعمة  التعديالت  وأجريت  اإلرهام  وتمويل  األموال  بتاريخ 2021-2019غسل   )

االستراتيجية  م7/2/2019 هذه  لتنفيذ  الالعمة  العمل  العالقة الستحداث خطط  ذات  الجهات  على  تم  كما    . وتوعيعها 

التشريعي   املقترح  غسل    املتضمنتقديم  محافحة  اللتزامات  واملحاسبين  املحامين  إلخضاع  الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ 
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ة كافة التعليمات الصادرة لحافة الجهات الخاضعة ملعالجة أوجه القصور  األموال وتمويل اإلرهام، باإلضافة الى مراجع

 .املحددة

 :الوطنيين )ملتزم الى حد كبير( ق والتنسي التعاون  - 2التوصية  ▪

بعد االنتهاء من التقييم الو ني للمخا ر تمت مراجعة االستراتيجية الو نية ملحافحة غسل األموال وتمويل   .43

تقديم املقترح التشريعي إلعادة  حيث تم  اإلرهام بما يتماش ى م  نتائج التقييم الو ني وأجريت التعديالت الالعمة عليها  

األموال   غسل  ملحافحة  الو نية  اللجنة   تشكيل 
ً
تمثيال اللجنة  تشكيل  يشمل  بحيث  اإلرهام،  للجهات    وتمويل  أوس  

تم تشكيل العديد من اللجان الفنية  كما    املختصة وجهات انفاذ القانون بهدف تعزيز فعالية التنسيق والتعاون املحلي.

اط بهدف تعزيز  على املستوى التشغيلي، وقامت العديد من الجهات الو نية بتوقي  مذكرات تفاهم وتعيين ضباط ارتب

 .  التنسيق والتعاون الو ني على املستوى التشغيلي

(  )ملتزم اإلحصائيات - 33التوصية  ▪
 
 :جزئيا

التشريعي الالعم بخصوص الزامية   اإل ار باقتراح قامت اململكة  ملعالجة أوجه القصور املتعلقة بهذه التوصية،   .44

بهذه    باإلحصائياتاالحتفاظ   االحتفاظ  وآلية  اإلرهام،  وتمويل  األموال  غسل  محافحة  ن م  وكفاءة  بفعالية  الخاصة 

التحقيقات وحاالت االدعاء وأححام   دانة املتعلقة بغسل األموال  اإل اإلحصائيات بما فيها )تقارير املعامالت املشبوهة، 

 نونية املتبادلة وغيرها من  لبات التعاون الدولي(. وتمويل اإلرهام، املمتلحات املجمدة واملصادرة،  لبات املساعدة القا

واملتعلقة   .45 أعاله  إليها  املشار  القصور  أوجه  ملعالجة  املعدل  التشري   إصدار  في  اإٍلسراع  األردن  على  ويتبقى 

 .  33بالتوصية 

 

 النظام القانوني واملسائل التشغيليةتحليل 

 التشغيلية في تقرير التقييم املتبادلنظرة عامة عن النظام القانوني واملسائل 

ـــــــار تقرير التقييم .46 ـــ ـــــــة،  أشـ ـــ ـــــــادسـ ـــ ـــــــرة السـ ـــ ـــــــلوحدة محافحة   بقيام  املتبادل بأنه فيما يتعلق بالنتيجة املباشـ ـــ األموال    غسـ

وتمويل اإلرهام بالولوج بشـــــــــــحل مباشـــــــــــر، عبر الربط اآللي، إلى العديد من قواعد البيانات اإلدارية والقضـــــــــــائية، األمر الذي  

يمكنها من الحصــول على معلومات أمنية ومالية بطريقة ســريعة ومباشــرة، إضــافة للمخا بات الرســمية والهاتفية في حاالت 

الوحدة تتلقى اخطارات تحوي معلومات قّيمة او مناسـبة من شـأنها ان تسـاعدها في أداء مهامها    أناالسـتججال. لكن ال يبدو 

لجهة اجراء تحليل تشــــغيلي بشــــحل فعال، وت ل الجهود املبذولة من قبل الوحدة ملعالجة هذه املســــائل متواضــــعة وذلك من  

ســـــــســـــــات الصـــــــرافة التي ترد منها اخطارات بنســـــــبة  البنوك ومؤ   وخاصـــــــةخالل التغذية العكســـــــية املقدمة الى الجهات املبلغة 

ـــــــــار التقرير الى اعتمـاد    .% من مجموع االخطـارات املتلقـاة98.4  كمـا أشـــــ
ً
 معلومـاتيـا

ً
 الوحـدة ن ـامـا

ً
ـــــمح لهـا بـالربط حـديثـا ـــ ، ســـــ

سـتخدامه في  اإللكتروني بالن م اآللية للبنوك في مرحلة أولية، ولكن االسـتفادة من إمحانياته ت ل محدودة لعدم املباشـرة با

مما قد يســــاهم في    تصــــنيف االخطارات حســــب األهمية ومعالجتها حســــب األولوية )أي باســــتخدام منهج قائم على املخا ر(،
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تعويض النقص في املوارد البشـــــــــــــريـة املتوفرة للوحـدة من خالل مســــــــــــــاعـدة املوظفين في عملهم على معـالجـة االخطـارات على 

الوصــول  من  بدرجات متفاوتة  تســعى  انفاذ القانون  بأن ســلطاتكما أشــار التقرير    أســاس األهمية النســبية ودرجة املخا ر.

 ما تســــتخدم صــــالحياتها بهذا    أنالى املعلومات املالية وغيرها من املعلومات ذات الصــــلة، وي هر  
ً
دائرة املخابرات العامة غالبا

الفســــاد تســــعيان الى الحصــــول على املعلومات املالية اما  ن مديرية األمن العام وهيئة النزاهة ومحافحة  إالخصــــوص، في حين  

 مـا تقوم الوحـدةوبـأن    .االردني او الوحـدة  مبـاشـــــــــــــرة من القطـاع املـالي او عن  ريق البنـك املركزي 
ً
االخطـارات الى  بـإحـالـة  نـادرا

إنها تضــــيف قيمة محدودة فســــلطات انفاذ القانون  املدعي العام وتقوم بحفظ النســــبة االكبر منها. وعندما يتم تعميمها على 

بالرغم من الواق  الجغرافي للمملكة  وذلكقلة املالحقات في جرائم غســـــل األموال وتمويل اإلرهام   وهو ما يؤدي إلىالى عملها  

 . القريب من منا ق النزاع بالنسبة لجرائم تمويل اإلرهام

 ار قانوني يتيح لها التحقيق في قضايا غسل  إاألردن ب  ، أشار التقرير بتمت  وفيما يتعلق بالنتيجة املباشرة السابعة .47

 
ً
للتشري  النافذ باململكة يتم تحديد قضايا غسل األموال بصفة أساسية من  رف الوحدة التي تتولى إجراء    األموال، ووفقا

القضائي، التحقيق  املختص إلجراء  العام  إلى املدعي  ثّم تحيلها  املالي  القانون جمي  س  التحليل  القانون  ويلزم  إنفاذ  لطات 

بحل حالة اشتباه  القضائية بإجراء تحقيق مالي مواٍع في كافة الجرائم األصلية التي تدر متحصالت، وإخطار الوحدة    والجهات

بإجراء تحقيق  سلطات إنفاذ القانون والجهات القضائية  بشحل عام لم يتضح لفريق التقييم قيام  بجرم غسل األموال، ولكن  

كما أشار التقرير إلى    الجهات.منت م ويتجلى ذلك من خالل قلة عدد التبليغات املقدمة للوحدة من تلك    مالي مواٍع بشحل 

حالة   57حالة بشبهة غسل األموال، وتم إحالة    78عدد    2017-  2013لمدعي العام املختص خالل الفترة من  لالوحدة    إحالة

منها باإلدانة وفي قضيتين بالحكم بعدم    7قضايا وتم البت في    10على    الحكم فيها التي تم    القضاياعلى املحكمة، واقتصر عدد  

القضائ واملالحقات  التحقيقات  عدد  في  ذلك ضعف  وي هر  بالبراءة.  بالحكم  واحدة  وقضية  في جرائم غسل  املسؤولية  ية 

كما   لألموال  أاألموال،  الذاتي  بالغسل  تتعلق  وإدانة حاالت محدودة  املالحقة  لوقوع  تشير  القضائية  التطبيقات  ن بعض 

 من قبل أردنيين. 
ً
 الناتجة عن األرباح اإلجرامية التي يتم توليدها محليا

بأن   .48 التقرير  أشار  الثامنة،  املباشرة  بالنتيجة  يتعلق  مبدئية   يمكنباألردن  النافذ  القانون  وفيما  اتخاذ    بصفة  من 

وضبط وتجميد األصول سواء تعلق االمر بجريمة غسل األموال والجرائم االصلية املرتبطة بها أو جريمة  إجراءات الحجز  

مصادرة الوسائط املستخدمة أو التي  في األردن عقوبة تبعية لإلدانة الجزائية، وال تشمل    املصادرة تعتبر  و تمويل اإلرهام،  

األمو   اتجهت  لجريمة غسل  بالنسبة  استخدامها  نحو  إجراء  النية  تفعيل  نحو  القضائية  السلطة  اتجاه  يتبين  لم  كما  ال، 

املحافئة القيمة  ذات  واملمتلحات  للمتحصالت  اححام  املصادرة  العملي صدرت سبعة  الواق   وفي  في جرائم غسل    باإلدانة. 

  واالتجار ، والفساد، التهرم الضريبي  )وأبرعها لكنه على مستوى الجرائم االصلية    باملصادرة،األموال شمل ثالث منها القضاء  

صدرت اححاُم قضت بإقرار غرامات مالية واستردادات ضريبية وضبط ومصادرة وسائط إجرامية بما يتسق    باملخدرات( فقد

القانون األردني دائرة الجمارك من حق  كما أشار التقرير بعدم تمكين      الى حد كبير م  هيحل املخا ر التي تواجه األردن.

لحدود وغير املصرح عنها أو املصرح عنها بصورة كاذبة ويكتفي بمنحها  مصادرة العمالت واألدوات القابلة للتداول لحاملها عبر ا

الحق في الحجز على هذه األموال ملدة أسبوع لحين ورود قرار من الوحدة أما بإعادتها لصاحبها أو إحالتها للقضاء، كما ال  

لذي أدى إلى عدم تناسب وفاعلية  يوجد نص قانوني يلزم بالتصريح عن األموال املنقولة عبر الحدود عند الخروج، األمر ا

أو هيئة    األردن ال تمتلك أي ن ام موحد ن  أالعقوبات املححوم بها مقارنة بإجمالي املبالغ الواق  الحجز عليها، باإلضافة الى  



  MF.21.P32.13.A.(V0.1) تقرير املتابعة األول للمملكة األردنية الهاشمية

 

16 

 

 نها. أو تجميدها أو لتتب  تنفيذ أححام املصادرة و التصرف إثر ذلك في األموال الناتجة ع حجزهاللتصرف في األموال الواق  

بالتوصيات املتعلقة بالن ام القانوني واملسائل التشغيلية جاءت كما يلي: درجة التزام    األردن يذكر أن درجات التزام   .49

   ملتزم)
ً
التوصية  جزئيا في  والثالثين(  النقد)  الثانية  املكتوم  (  ناقلو  اإلقرار  ن ام  لتطبيق  األردني  القانون  في  املحدد  املبلغ 

املبلغ املدرج باملنهجية، غيام إقرار واجب التصريح لألموال عند الخروج من اململكة، إضافة لعدم شمول  للمسافرين يتجاوع  

 
ً
للنص القانوني بعض أوجه النقل األخرى مثل النقل عبر البريد والرحن، العقوبات في حالة التصريح املغلوط    اإللزام  بقا

نقد املرتبط بجرائم أصلية، هذا إلى جانب ما تم مالح ته من عدم  غير متناسبة وال رادعة، تغيب صالحية حجز وإيقاف ال

 امتداد حكم املصادرة ليشمل األدوات القابلة للتداول لحاملها. 

)مستوى  األردن    حصلتكما   .50 درجة  الفعالية  (  متوسطعلى  املالية(،  من  )املعلومات  السادسة  املباشرة  النتيجة  في 

املباشرة السابعة )التحقيقات واملالحقات القضائية فيما يتعلق بغسل األموال(، ودرجة  ( في النتيجة متدنيودرجة )مستوى 

 )مستوى متوسط( في النتيجة املباشرة الثامنة )املصادرة(. 

 النظام القانوني واملسائل التشغيليةباستعراض للتدابير املتخذة فيما يتعلق 

من   متوسررطاملعلومات املالية االسررتخباراتية الخاصررة بغسررل األموال وتمويل اإلرهاب )مسررتوى   - 6لنتيجة املباشرررة ا ▪

 :الفعالية( 

بتشكيل الفرق املعنية بمتابعة نتائج التقييم،  ملعالجة وجه القصور املتعلق بالنتيجة املباشرة السادسة، قام األردن  .51

م  وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام حيث بلغ عدد  باإلضافة الى تعيين ضباط ارتباط من جهات انفاذ القانون  

( ضابط ارتباط، مما ساهم في قيام هؤالء الضباط بنقل الوعي واملعرفة  12ضباط ارتباط جهات انفاذ القانون م  الوحدة )

ن، وتم عقد العديد  الى اداراتهم وعمالئهم بخصوص أهمية الوصول واستخدام املعلومات املالية من قبل سلطات انفاذ القانو 

ورد ذكرها في امللحق املقدم من اململكة/ النتيجة  )من الورش التدريبية لزيادة التوعية بأهمية الوصول الى املعلومات املالية  

القانون    (. .  االجراء املوص ى به "هـ  -املباشرة السادسة  انفاذ  اعدياد كبير في عدد التبليغات الواردة من جهات  نتج عن ذلك 

)مديرية األمن العام، دائرة املخابرات العامة، دائرة ضريبة الدخل واملبيعات، هيئة النزاهة ومحافحة الفساد، دائرة الجمارك(  

( 97ما مجموعه )  2017و  2016خالل عالمي  حيث ورد الى الوحدة    2017و  2016مقارنة م  عامي     2019و  2018خالل عامي  

%(، كما ورد  364( تبليغ وبنسبة عيادة وصلت الى )450ما مجموعه )  2019و  2018تبليغ في حين ورد الى الوحدة خالل عامي  

ية  ( حيث قامت الوحدة بإجراء التحليالت املال31/8)لغاية    2020( تبليغ من جهات انفاذ القانون خالل عام  308الى الوحدة )

الالعمة لجمي  هذه التبليغات وتمت إحالة نتائج هذه التحليالت لجهات انفاذ القانون لدعم تحقيقاتهم الجارية واستكمال  

 
ً
   التحقيق املالي، ويعتبر ذلك مؤشرا

ً
على بذل جهات انفاذ القانون للمزيد من الجهود في اجراء التحقيقات املالية املواعية    مهما

كما أشارت    ى الوحدة واالستفادة من املعلومات املالية التي تمتلك الوحدة صالحية الوصول اليها.واالعتماد بشحل أكبر عل

بأنه   الزيارة  السلطات  تاريخ  ومنذ  الوحدة،  خالل  من  املالية  التحليالت  بإجراء  القانون  انفاذ  جهات  ملتطلبات  استجابة 

( محللين في مديرية التحري والتحليل املالي،  3تم تعيين )  ( موظفين، حيث6امليدانية تم عيادة عدد موظفي الوحدة بواق  )

 3و)
ً
يتم استكمال    ( موظفين بواق  موظف واحد لحل مديرية من مديريات )التعاون، تكنولوجيا املعلومات، اإلدارية(، وحاليا

 ( محللين ماليين إضافيين لدى مديرية التحري والتحليل املالي. 4إجراءات تعيين )
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مديرية األمن العام بإجراء التحقيقات املالية    تحقيقات املالية املواعية، كما أشارت السلطات بقيام  فيما يتعلق بال .52

املواعية من خالل مخا بة املؤسسات املالية بشحل مباشر حيث بلغ مجموع التحقيقات التي أجرتها مديرية األمن العام بهذا  

( املمتدة من  965الخصوص  الفترة  في  أجريت   
ً
تاريخ    م1/8/2018( تحقيقا النزاهة    م31/8/2020ولغاية  .كما قامت هيئة 

ومحافحة الفساد بمخا بة البنك املركزي وهيئة األوراق املالية بشحل مباشر للحصول على املعلومات املالية، وبلغ مجموع  

 35التحقيقات التي أجرتها الهيئة بهذا الخصوص )
ً
  .م2020منتصف عام  ولغاية    م2018أجريت خالل األعوام من    ( تحقيقا

قامت دائرة املخابرات العامة )من خالل مدعي عام محكمة أمن الدولة( بإجراء التحقيقات املالية املواعية من خالل مخا بة  

بهذا   املوجهة  الطلبات  بلغ مجموع  مباشرة، حيث  الدخل واملبيعات  ودائرة ضريبة  املالية  األوراق  املالية وهيئة  املؤسسات 

أدى اتخاذ اإلجراءات أعاله واملتابعة املستمرة م    .م2020ولغاية منتصف عام  م2018ل األعوام من ( خال471الخصوص )

الى رف  جودة االخطارات املقدمة منها بشحل كبير وبالنتيجة    من خالل اللقاءات واالرشادات الصادرة من الوحدة  البنوك 

( تقرير 47الى )  م2019انخفاض نسبة التقارير املرفوضة، حيث انخفض عدد التقارير املرفوضة في الثلث األخير من عام  

 23.8وبنسبة وصلت الى )
ً
حل فوري بعد بأن البنوك تقوم بتصويب األخطاء وتحسين جودة ونوعية البيانات بش  %(، علما

ويشار الى أن وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام قامت بتطوير نموذج التغذية العكسية    إعالمها برفض التقرير.

 املوجه للجهات املبلغة إلعالمها بنتيجة الدراسة والشبهة والجهة املحال اليها االخطار، وأسبام الحفظ عند حفظ االخطار. 

 جهات انفاذ القانون بأهمية الوصول واستخدام املعلومات املالية: حالة عملية تثبت مدى وعي 

من خالل املتـابعـات االســـــــــــــتخبـاريـة ألحـد العنـاصـــــــــــــر املتطرفـة )املـدعو س( من قبـل دائرة املخـابرات العـامـة فقـد توفرت  -

ــــل األموال  لديهم معلومات اســـــتخبارية بوجود نشـــــا ات متطرفة لهذا العنصـــــر، وتم االســـــتعالم من وحدة محافحة   غسـ

وتمويل اإلرهام عن األنشــطة املالية الخاصــة به وحســاباته والطلب من الوحدة القيام بالتحليـــــــــــــــل املالـــــــــــــــي لحســابـــــــــــــــات  

 املذكــور واصوله وفروعه.

تبين للوحدة أن املذكور يمتلك حســـــــــــام مشـــــــــــترك م  أحد األشـــــــــــخاص )املدعو ق( لدى أحد البنوك أن الحســـــــــــام يتم   -

ت خارجية واردة من دول مختلفة باإلضــافة الى ايداعات نقدية وحواالت داخلية وأن الغاية من  تغذيته من خالل حواال 

مع م هــــذه الحواالت ـكـــانــــت )تبرعــــات خيريــــة للفقراء واملحتــــاجين(، وتبين قيــــام املــــدعو )ق( بتحويــــل جزء من املبــــالغ 

ــــطرابات، كما تبين بأن املتوفرة بالحســــــــام املشــــــــترك الى أشــــــــخاص يتواجدون في إحدى الدول التي تشــــــــهد ن ـــ زاعات واضـ

 املدعو )س( يقوم بتحويل جزء آخر من هذه املبالغ الى أشخاص يتواجدون في منا ق مختلفة داخل اململكة.

باسـتهداف الصـفحة العائدة للمدعو )ق( على أحد مواق  التواصـل االجتماعي تبين أنه يسـتخدم هذه الصـفحة لغايات  -

ـــــتعطـاف النـاس وجم  التبرعـات حيـ ـــ ث يـدعي بـأنـه يقوم بـإرســـــــــــــال هـذه التبرعـات للفقراء واملحتـاجين، ويقوم بتحميل  اســـــ

 صور على صفحته تأكيدا الدعاءاته.  

بعد استكمال اجراءات الوحدة بالتحري والتحليل املالي تم تزويد دائرة املخابرات العامــــــــــة باملعلومــــــــــات والنتائج التي تم   -

ـــــل اليها، حيث تم اعتقال كل من املدع ـــــ  بالتحقيق معهما تبين بأن جزء من األموال  التوصـ و )س( واملدعو )ق( وبالتوسـ

املجمعة عبر االنترنت يتم صرفها لغايات تمويل سفر عناصر متشددة الى ساحات القتال، وجزء آخر يتم تحويله لهذه  

 العناصر بعد سفرها الى ساحات القتال لغايات تقديم الدعم لهم.
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املدعو )ق( الى القضـاء بتهمة تمويل اإلرهام حيث تمت ادانتهما والحكم عليها باألشـغال  تم تحويل كل من املدعو )س( و  -

 ( سنوات ومصادرة األموال املوجودة في الحسام املشترك العائد لهما واألموال املوجودة في حساباتهما.10مدة )

ـــــتخـدمـت  كمـا وتمـت مصــــــــــــــادرة هواتف خلويـة وأجهزة كمبيوتر محمول ومركبـة تعود لهمـا حيـث   ـــ أن جمي  هـذه األدوات اســـــ

 كوسائط الرتحام جريمة تمويل اإلرهام.

برصد عدد من املخالفات لدى الجهات املبلغة من    م2020والنصف األول من عام    م2019قامت الوحدة خالل عام   .53

احبة للحوالة،  ضمنها )تدني مستوى جودة االخطار وعدم استناده الى أسبام اشتباه كافية، وجود نقص في املعلومات املص 

عدم وجود اسم املودع مما يدل على عدم االلتزام بإجراءات العناية الواجبة، عدم تحديث بيانات العميل بصفة دورية،  

هذه   بمضمون  واإلشرافية  الرقابية  الجهات  بمخا بة  وقامت  الوحدة(  مخا بات  على  للرد  املحدد  بالوقت  االلتزام  عدم 

( ألف دينار على احد البنوك لتعامله  250رصودة قام البنك املركزي بفرض غرامة مقدارها )املخالفات، وفي احدى الحاالت امل 

 20م  أحد األشخاص املدرجين على القوائم الو نية والدولية لإلرهابيين، وفي حالة أخرى تم فرض عقوبة التنبيه وغرامة )

  سار وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام. ألف دينار( على أحد البنوك لعدم قدرة الن ام البنحي من إجابة استف 

في   الوحدة  قامت  بإجراء دراستين حول جودة    م2020يونيو  كما  املركزي  والبنك  املالية  األوراق  هيئة  من  وبناء على  لب 

تزو  االلكتروني لألموال، وتم  الدف  والتحويل  املالية وشركات مقدمي خدمات  الواردة من شركات الخدمات  يد  اإلخطارات 

 .  هيئة األوراق املالية والبنك املركزي بنتائج هاتين الدراستين لالستفادة منهما ألغراضهم الرقابية وفي عمليات التفتيش

ب  وفيما .54 املتعلق  يتعلق  به  املوص ى  السلطات    بإجراء الوحدة  بقيام  اإلجراء  م   والتعاون  بانت ام  استراتيجي  تحليل 

موال وتمويل اإلرهام ولتحديد التطبيقات وموا ن الضعف مما قد يساهم في  املختصة لتحديد اتجاهات وأنماط غسل األ 

امت وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام بإعداد تحليل استراتيجي  ق،  دعم االحتياجات التشغيلية للجهات املعنية

التحليل بشحل أساس ي على واق  املخا ر في  (، واستند هذا  2019-2016لإلخطارات والتبليغات التي وردتها خالل األعوام )

األردن وال روف املحيطة، وشاركت جهات انفاذ القانون بهذا التحليل من خالل تزويد الوحدة باألنماط الجرمية، وتضمن  

ل  التحليل مجموعة من املؤشرات املرتبطة بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهام التي تم االعتماد في استخراجها على تحلي 

الجهات األمنية والرقابية املختصة، وتم   أو  القضاء  الى  النهائية بأن تمت احالتها  التي كانت نتائجها  اإلخطارات والتبليغات 

القضائية، وبدورها   القانون والجهات  الرقابية واإلشرافية وجهات انفاذ  الجهات  التحليل االستراتيجي على مختلف  تعميم 

بتعميمه   الرقابية  الجهات  محافحة غسل  قامت  لوحدة  االلكتروني  املوق   على  نشره  وتم  كما  لها،  الخاضعة  الجهات  على 

 األموال وتمويل اإلرهام. 

   اتجاهاتكما أشارت السلطات بأن   .55
ً
اتجه املجرمون  تتمثل في:    للتحليل االستراتيجي  غسل األموال وتمويل اإلرهام وفقا

يبي واالحتيال، باإلضافة الى النقل املادي عبــر الـحدود، حيـث بلـغ للقيام بغسل االموال املتحصلة عن جرائم التهرم الضر 

، في حين  426ما مجموعه )  م2017و  م2016عدد اإلخطارات والتبليغــات الواردة بهـذه الجرائــم خالل عامي  
ً
 وتبليغا

ً
( اخطارا

 بنسبة عيادة وصل988الى )  م2019و  م 2018وصل العدد خالل عامي  
ً
 وتبليغا

ً
اتجاه املتهربون من  و   %(.131,9ت الى )( اخطارا

 
ً
البنوك، حيث تبين    الضرائب الى استخدام القطاع املالي الرسمي لغسل األموال الناتجة عن جرم التهرم الضريبي، وخصوصا

التجارية. البنكية  الحسابات  من   
ً
بدال الرخصية  في حساباتهم  األموال  بإيداع  استخدام  كذلك    قيامهم  في  ارتفاع  لوحظ 
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مات املقدمة من شركات الصرافة وشركات خدمات الدف  والتحصيل االلكتروني من قبل املجرمين )خدمات تحويل  الخد

االموال واالدوات والوسائل والخدمات املالية اإللكترونية(، حيث بلغ عدد اإلخطارات الواردة للوحدة من شركات الصرافة  

 في حين وصل العدد خالل عامي  275ما مجموعه )  م2017و  م2016وشركات خدمات الدف  والتحصيل خالل عامي  
ً
( اخطارا

 بنسبة عيادة )392الى )  م2019و  م2018
ً
ممولو اإلرهام الى االستمرار في استخدام القطاع املالي  واتجاه    %(.42.5( اخطارا

الذاتي التمويل  عمليات  على  االعتماد  في  استمرارهم  الى  باإلضافة  التمويل،  عمليات  في  الرسمي  القروض    غير  خالل  من 

وجود اتجاه لتهريب النقد، حيث تبين أن أكثر الحاالت تكرارا لعدم التصريح  كما تبين    الرخصية والرواتب وبي  املمتلحات.

ـــة )  م2019( حالــة خــالل عـام  34عن األموال هــــي حــــاالت تهريـــب النقــد التـــي بلــغ عـــددها ) الت  %( من مجموع الحا54وبنسبـ

مجموع الحاالت، ومن ثم االتجاه لتهريب الذهب واملعادن    %( من28.5املكتشفة، ويلي ذلك االتجاه لتهريب الشيحات بنسبة )

جمي  حاالت تهريب الذهب واملعادن الثمينة تم اكتشافها في مطار  كما أن    %( من مجموع الحاالت.  17.4الثمينة بنسبة )

ا أكثـر  أن  حين  في   ،
ً
تحديدا بريد  الركام  ومركز  التخليص  مطار  مركز  خالل  مـن  كانت  الشيكـات  لتهريـب   

ً
تكـرارا لحـاالت 

تكرار تتم من خالل الحدود البرية )العمري، جابر، الكرامة(    العاصمة، أما بالنسبة لتهريـب النقـد فقـد كانت الحاالت األكثر

النتائج قامت دائرة الجمارك بتشديد الرقابة على   ، وبناء على هذه 
ً
التنقل برا النقد عبر  اتجاه لتهريب  مما يشير الى وجود 

 . املعابر الحدودية لضبط أي حاالت محتملة لتهريب األموال واألدوات القابلة للتداول لحاملها

بإعداد ملخص عن الدراسة التي أجرتها مجموعة العمل املالي بخصوص  م  2020في شهر مايو  الوحدة  قامت  كذلك   .56

املخا ر والتحديات والتهديدات الناشئة عن انتشار فيروس كورونا املستجد وما صحبه من إجراءات قامت بها الدول، م   

اعدياد حاالت املتعلقة باحتمالية  الى املخا ر  التبرعات لجمعيات وهمية أو عن  ريق بي     اإلشارة  االحتيال في مجال جم  

(  Cyber crimeمنتجات وأجهزة  بية وأدوية ومستلزمات حماية شخصية مزيفة واحتمالية اعدياد نسبة الجرائم اإللكترونية )

للخدما إلكتروني  لديهم وصول  ليس  الذين  األشخاص  قيام  من  والتخوف  اإللكتروني  االحتيال  إلى  ومنها  التحول  املالية  ت 

العميل، واحتمالية   تتفق م   بيعة نشاط وعمل  التي ال  املالية  الرسمية واعدياد نسبة الحركات والعمليات  القنوات غير 

اعدياد حاالت االحتيال للحصول على املعونات الححومية والقروض الخاصة بالقطاع الخاص ومخا ر ارتحام جرائم الفساد  

لححومية والعطاءات، واحتمالية استغالل ال روف الراهنة من قبل اإلرهابيين واستخدامها لجم  األموال  ال سيما في العقود ا

ونقلها واحتمالية التغير في البيئة اإلجرامية وذلك في ضوء انشغال أجهزة إنفاذ القانون بمراقبة التزام املوا نين باإلجراءات  

دراسة لجمي  ضباط االرتباط لدى الجهات الرقابية واإلشرافية وجهات انفاذ  الصحية الوقائية، وتم ارسال امللخص ونتائج ال

القانون ألخذها بعين االعتبار عند وض  الن م والضوابط الرقابية واإلشرافية واإلرشادات والتعاميم الخاصة بمواجهة أعمة  

 فيروس كورونا املستجد في مجال محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام. 

باستحداث مصفوفة تساعد املحلل املالي في تحديد أولوية    وحدة محافحة غسل األموال وتمويل االرهامكما قامت   .57

يتم تحديد األولوية في هذه املصفوفة وفقا لثالثة مستويات حيث    اإلخطارات والتبليغات الواردة استنادا ملخا ر اململكة

والتبليغات ذات األولوية املرتفعة ويليها ذات األولوية املتوسطة وأخير ذات  بحيث يتم إعطاء األولوية في الدراسة لإلخطارات 

دليل عمل إجراءات مديرية التحري والتحليل املالي ليتم النص فيه على مصفوفة تحديد  تعديل  وتم    ، األولوية املنخفضة

األولوية، والتعديل على نموذج التحليل املالي  أولوية اإلخطارات والتبليغات، والعوامل التي يستند اليها املحلل في تصنيف  

ترد   التي  والدولي  املحلي  التعاون  على  لبات  اإلخطارات  تصنيف  آلية  وتطبيق  التبليغ،  أو  االخطار  لتصنيف  خانة  بوض  
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ة لغايات  باإلضافة الى ربط كافة البنوك العاملة في اململكة، عملت الوحدة على دراسة املتطلبات الفنية والتشغيلي  للوحدة.

االلكتروني   بالن ام  الصرافة  أكبر    ( goAML)ربط شركات  ربط  تم  وأكثرها    (8)و   شركات صرافة 
ً
وارساال    تفرعا األردن  في 

 .، وحاليا يتم استكمال ربط كافة الشركات تباعا 2020لإلخطارات على الن ام منذ منتصف شهر أيلول/

ثالث دورات متخصصة ملحللي الوحدة بهدف تعزيز    م2020خالل عام  الوحدة    عقدتوفي مجال التدريب ورف  الوعي،   .58

(، حيث تم تن يم دورة تدريبية تأسيسية على الن ام االلكتروني  goAMLالقدرات التحليلية باستخدام الن ام االلكتروني )

(goAML  في شهر )  من نفس العام تم  م  2020و  مايموظفين(، وفي شهر    3ملدة أسبوع للموظفين املستجدين )  م2020يناير

تم تن يم دورة تطبيقية على    م2020  يونيوتن يم دورة متقدمة لجمي  املحللين املاليين في الوحدة ملدة أسبوع، وفي شهر  

( ساعة تدريب عملي ليتمكن املحللون من استخدام الن ام االلكتروني  64( ملدة شهرين وبواق  )goAMLالن ام االلكتروني )

أكتوبر    وحتى شهر   م2019عملت الوحدة على اشراك موظفيها بما فيهم املحللين املاليين خالل عامي عام  كما    فعال.بشحل  

هذه    م2020 تن يم  تم  حيث  التحليلية،  إمحانياتهم  تعزيز  بهدف  عمل،  وورشة  تدريبية  دورة  وثالثون  ثالثة  مجموعه  بما 

ت ومحلية  وإقليمية  دولية  جهات  من  والدورات  اإلرهام  الورشات  وتمويل  األموال  غسل  محافحة  مجال  في  الخبرة  متلك 

 حيث اشتركت الوحدة بما يلي: . والتحقيقات املالية

ــية" تم تن يمها من قبل ســــــــــكرتاري • مجموعة العمل املالي ملنطقة   ةورشــــــــــة عمل بعنوان "العمالت واألصــــــــــول االفتراضــــــــ

 . م2019 يناير -ية تونسالجمهورية ال( في MENAFATF)الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

سكرتارية  دورة تدريبية بعنوان "مخا ر استغالل املن مات غير الهادفة للربح في تمويل اإلرهام" تم تن يمها من قبل   •

 . م2019 يوليو -قطر دولة في (MENAFATFمجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

في اململكة العربية   إغمونتنونية واملنتجات املالية" تم تن يمها من قبل مجموعة  دورة تدريبية بعنوان "الكيانات القا •

 . م2019أبريل  - السعودية

ورشــــة عمل بعنوان "تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال محافحة تمويل اإلرهام وتهريب النقد عبر الحدود" تم تن يمها   •

 .م2019مارس  - UNODCمن قبل 

عشــــــــــــرة دورات وورش عمل بعنوان "الحواالت املالية الرقمية عبر الحدود، االمتثال للمعايير الدولية ملحافحة غســــــــــــل   •

م، الخدمات املالية الرقمية، خصـوصـية البيانات وواجهة برمجة التطبيقات املفتوحة، الهوية  األموال وتمويل اإلرها

الرقميـة، التكنولوجيـا املـاليـة والشـــــــــــــمول املـالي" تم تن يمهـا من قبـل البنـك املركزي األردني بـالتعـاون م  وـكالـة اإلنمـاء 

 (.2020و 2019في األعوام ) - األملانية مجلس الخدمات املالية الرقمية واتحاد املصارف العربية

ـــــائي  • ـــــل األموال والجرائم املرتبطة" تم تن يمها من قبل املعهد القضـ ثالث دورات بعنوان "التحقيق املالي في جرائم غسـ

 . م2019خالل عام  -األردني 
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الدورة التطبيقية حول التحقيقات املالية" تم تن يمها من قبل  دورتين بعنوان "التعاون الدولي في املســائل الجنائية ، •

UNODC  م2020خالل عام  -بالتعاون م  املعهد القضائي األردني . 

(" تم تن يمهـا من قبـل البنـك  ICRGورشــــــــــــــة عمـل بعنوان "التجربـة التونســـــــــــــيـة حول إجراءات فريق املراجعـة الـدولي ) •

 . م2020فبراير  - ال وتمويل اإلرهاماملركزي األردني ووحدة محافحة غسل األمو 

ـــــتفيـد الحقيقي(" تم تن يمهـا من قبـل هيئـة النزاهـة ومحـافحـة   • ـــ ـــــفـافيـة امللكيـة النفعيـة )املســـــ ـــ ــة عمـل بعنوان "شـــــ ـــ ـــ ورشـــــ

 . م2020يوليو  - (open ownershipالفساد بالتعاون م  من مة )

موال للجمعيات الخيرية" تم تن يمها من  ورشــــة عمل بعنوان "التوعية في إجراءات محافحة تمويل اإلرهام وغســــل األ  •

 . م2020يوليو  -" راصد"قبل مركز الحياة 

 -  دروة تدريبية بعنوان "البرنامج التدريبي الشامل للمصرفيين" تم تن يمها من قبل معهد الدراسات املصرفية األردني •

 . م2020سبتمبر 

ــة بعنوان "برنـــامج التـــدريـــب في   • ــاون االقتصـــــــــــــــادي  دورة تـــدريبيـ ــة التعـ ــه من قبـــل من مـ ــة" تم تن يمـ ــاليـ ــات املـ التحقيقـ

(OECD )-  م2020سبتمبر. 

تســـــــــ  ورشـــــــــات تدريبية بعنوان "غســـــــــل األموال من خالل التجارة، محافحة غســـــــــل األموال وتمويل اإلرهام من خالل  •

ــا ر غســــــــــــــــل األم ــا على مخـ ــة كورونـ ــائحـ ــأثيرات جـ ــال، تـ ــة االحتيـ ــافحـ ــة، محـ ــام،  العمالت االفتراضـــــــــــــيـ وال وتمويـــل اإلرهـ

التـدفقـات املـاليـة غير املشـــــــــــــروعـة، محـافحـة تمويـل انتشـــــــــــــار التســـــــــــــلح" تم تن يمهـا من قبـل ســـــــــــــكرتـاريـا )املينـا فـاتف(، 

ــتراك م  جهات وخبراء دوليين خالل عام  ــ ـــ    م2020باإلشـ
ً
بأن الجهات الو نية حرصــــــــت على حضــــــــور هذه الورش    علما

 اضرات على شاشات موجودة داخل قاعات مجهزة لهذه الغاية.من أكبر عدد من موظفيها من خالل عرض املح

وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام بإعطاء املحاضرات بهدف تعزيز التوعية  باإلضافة إلى ما سبق، شاركت   .59

تم إعطاء محاضرتين    م2019في عام  ، حيث تم  لدى جهات انفاذ القانون بأهمية الوصول الى املعلومات املالية واستخدامها

تم   (2020و  2019)في عامي  و  بعنوان "التحقيق املالي في جرائم غسل األموال والجرائم املرتبطة" في املعهد القضائي األردني.

تعقب   املالي،  التحليل  آلية  اإلرهام،  وتمويل  األموال  محافحة غسل  بالتزامات  "التعريف  بعنوان  إعطاء خمس محاضرات 

  األمن العام.   مديرية - ؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهام" في مركز تدريب األمن الوقائياألصول املالية، م

عام  و على    م2020في  الرقابية  للجهات  اإلرهام  وتمويل  األموال  غسل  محافحة  "إجراءات  بعنوان  محاضرة  إعطاء  تم 

الحياة   مركز  لدى  القضائكما    .”راصد“الجمعيات"  املجلس  )عقد  )58ي  تدريبية وورشة عمل شملت    642( دورة 
ً
( قاضيا

، حول التحقيقات واملالحقات في قضايا غسل األموال، والتحقيقات املالية املواعية
ً
 عاما

ً
بلغ عدد الدورات املنعقدة   ، و ومدعيا

تاريخ   منذ  العام  األمن  )   30/6/2020ولغاية    1/8/2018ملرتبات  شملت  دورة  عشر   218أربعة 
ً
مشاركا هذه  (  وتضمنت   ،

الدورات مواضي  متخصصة في غسل األموال )غسل األموال ومحافحة اإلرهام، تعقب األصول املالية، الجريمة املن مة،  

التعاون الدولي(، كما وقامت بإيفاد سبعة من مرتباتها   املالية واملصرفية والتزوير،  التحقيق في القضايا  الفساد،  محافحة 
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قليمية ودولية في الفترة املشار اليها وكانت مواضي  هذه الدورات )محافحة التدفقات املالية غير  للمشاركة في ثالثة دورات إ

التعاون الدولي في محافحة تمويل   العمل االقليمية لتعزيز  املشروعة لغسل األموال، العمالت واألصول االفتراضية، ورشة 

 .االرهام بواسطة نقل االموال عبر الحدود(

يتعلق   .60 الدائرة بعقدفيما  العامة، قامت  الفترة )13)  بدائرة املخابرات  (، شملت 2020-  2018( دورة تدريبية خالل 

)محافحة تمويل اإلرهام، مصادر  172) بأكثر من دورة(، وتمحورت حول  الضابط  )م  مراعاة احتمالية مشاركة   
ً
( ضابطا

تفادة من املعلومات املالية، عمليات الدف  اإللكتروني  تمويل اإلرهام و رق نقل األموال، تحليل السجالت املصرفية واالس

مواق    استغالل  اإلرهام،  بتمويل  الححومية  غير  واملن مات  الخيرية  الجمعيات  استغالل  االفتراضية،  رق  والعمالت 

(،  6/2020  –  8/2018خالل الفترة )  ، فقد قامت املديريةمديرية القضاء العسكري   أماالتواصل االجتماعي لجم  األموال(.  

 74( ورشات عمل شملت ) 10بعقد )
ً
 حول    ( قاضيا

ً
 عاما

ً
محافحة جريمة تمويل اإلرهام، التحقيقات املالية واملالحقة  "ومدعيا

 ". القانونية، االدلة الرقمية، أهمية التحقيقات املالية املواعية في جرائم تمويل اإلرهام، أساليب ووسائل تمويل اإلرهام

 )م   164(، شملت )2020-  2018( دورة تدريبية خالل الفترة )14افحة الفساد بعقد )قامت هيئة النزاهة ومح .61
ً
( موظفا

جرائم غسل األموال واملتحصالت املالية من جرائم الفساد، دور  "مراعاة مشاركة املوظف بأكثر من دورة(، وتمحورت حول  

ل االموال واجهزة انفاذ القانون في مجال محافحة  الهيئة وفق لتوصيات مجموعة العمل املالي، التعاون م  وحدة محافحة غس

  دائرة الجمارك األردنية أما ". غسل األموال، التحقيق الرقمي واالدلة الرقمية، استرداد االموال املتحصلة عن جرائم الفساد

 )م  مراعاة مشاركة  291(، شملت )2020-  2018( دورة تدريبية خالل الفترة )17بعقد )  فقد قامت
ً
املتدرم بأكثر من  ( متدربا

حول   وتمحورت  التعاون  " دورة(،  وتعزيز  الحدود(  )أمن  التسلح  انتشار  ومحافحة  اإلرهام  وتمويل  األموال  غسل  محافحة 

أنشأت دائرة ضريبة الدخل واملبيعات معهد  ، هذا و "اإلقليمي في مجال محافحة تمويل اإلرهام وتهريب النقد عبر الحدود

من ضمن أهدافه إحا ة املختصين بموضوع محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام    13/11/2019تدريب ضريبي بتاريخ  

بتاريخ   االموال  غسل  محافحة  بعنوان  عمل  ورشة  عقد  تم  حيث  النواحي،  هذه  بجمي   لديهم  واملعرفة  املهارة  و    8ورف  

 .  في املعهد الضريبي 9/03/2020

سبق،   .62 ما  إلى  غسل  باإلضافة  محافحة  وحدة  االتحاد  حصلت  من  مساعدات  برنامج  على  اإلرهام  وتمويل  األموال 

 م2020  األوروبي يشتمل على عدة برامج )تدريبية ومساعدات فنية وبناء قدرات( وتم البدء بتنفيذ هذا البرنامج في أكتوبر

القا انفاذ  الوحدة وجهات  التي تستهدف  التدريبية  الدورات  البرنامج مجموعة واسعة من  نون والجهات  حيث سيوفر هذا 

تقنيات وأساليب التحليل االستراتيجي، أساليب  "القضائية والجهات االشرافية والرقابية املختصة بخصوص مواضي  أهمها  

االلكتروني   الن ام  استخدام  وتعزيز  التشغيلي  التحليل  العام،  االدعاء  لجهات  املحولة  القضايا  جودة  ،  goAMLتعزيز 

لجها  املواعية  املالية  املعلومات التحقيقات  تطوير  أساليب وتقنيات  القضائية،  والجهات  االدعاء  القانون وجهات  انفاذ  ت 

االستخبارية الى أدلة قانونية، تشكيل فرق التحقيق املشترك، تعقب األصول ومصادرتها، تعزيز شفافية املستفيد الحقيقي،  

 ". األصول االفتراضية

63.   
ً
ة من قبل خبراء دوليين متخصصين في عدد من املواضي  املشار اليها  ( دورات تدريبي9لهذا البرنامج تم عقد )  تنفيذا

من شهر   الفترة  نهاية شهر    م11/2020خالل  )  م2/2021ولغاية  املختصة  129وبمشاركة  الو نية  الجهات  من  مشارك   )
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العام املدني والعسكري والوحدة ودائرة ضريبة الدخل واملبيعات    االدعاء)مديرية األمن العام ودائرة املخابرات العامة وجهات  

املالية وغير   الجهات  على  املختصة  الرقابية واإلشرافية  والجهات  الشركات  ودائرة مراقبة  الفساد  النزاهة ومحافحة  وهيئة 

  ،املالية(
ً
 للجدول اآلتي:  وفقا

 

محافحة غسل   .64 بتكثيف  قامت وحدة  والرقابية  القضائية  والجهات  القانون  انفاذ  وجهات  اإلرهام  وتمويل  األموال 

التعاون فيما بينها بهدف محاربة جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهام والجريمة األصلية، حيث بلغ عدد  لبات التعاون 

( 1277)،  (  لب وارد362 لب صادر، و ) (  692منها )  م2018(  لب خالل عام  1054)  الصادرة والواردة للوحدة كما يلي:

(  358( منها )31/8)لغاية    م2020(  لب خالل عام  570)،  (  لب وارد332(  لب صادر، و )945منها )  م2019 لب خالل عام  

و) صادر،  وارد212 لب   ،  (  لب 
ً
ألشخاص  بيعيين    علما ورقابية  وأمنية  مالية  معلومات  تضمنت  الطلبات  هذه  بأن 

   واعتباريين. 

قامت وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام بربط عدد من الجهات الححومية املعنية    إلضافة إلى ما سبق،با .65

وهي )مديرية األمن العام، دائرة ضريبة الدخل واملبيعات، دائرة األراض ي واملساحة، دائرة    (،goAMLعلى الن ام االلكتروني )

النزاهة ومحافحة الفساد، مدعي عام النزاهة ومحافحة الفساد، النائب العام، محكمة  الجمارك، هيئة األوراق املالية، هيئة  

   أمن الدولة/القضاء العسكري(
ً
ما بين الوحدة والجهات املشار اليها من خالل هذا الن ام مما    ويتم تبادل املعلومات حاليا

 . منها انعكس بفائدة كبيرة على جمي  األ راف من حيث سرعة تبادل املعلومات وأ

 من الفعالية(:  متدنيالتحقيقات واملالحقات القضائية فيما يتعلق بغسل األموال )مستوى  - 7النتيجة املباشرة  ▪

التوصية،   .66 بهذه  املتعلقة  القصور  أوجه  البشرية  ملعالجة  بالحوادر  املعنية  اداراتها  برفد  العام  األمن  مديرية  قامت 

ورفد )ادارة   مختص،( محقق  60املختصة في مجال التحقيق في محافحة غسل االموال حيث تم رفد )ادارة االمن الوقائي( بــ )

كما تم رفد النيابة العامة بـ  ( محقق مختص،15( محقق مختص، ورفد )ادارة محافحة املخدرات( بـ )15بـ )الجنائي(  البحث  

 خالل الفترة ) 40) 
ً
 عاما

ً
وبهدف ضمان التعامل الفعال م  قضايا غسل األموال فقد قامت مديرية   (.2020 – 2018( مدعيا

 لدى ادارة االمن الوقائي،    بإنشاءاالمن العام  
ً
عدة فروع للتحقيق بجرائم غسل االموال، اضافة للفرع املختص املوجود أصال

مختصة  حي بشرية  بحوادر  رفدهما  وتم  الجنائي(  البحث  وادارة  املخدرات  محافحة  )ادارة  لدى  آخرين  فرعين  إنشاء  تم  ث 

عدد 

 املشاركين 
 املوضوع  عدد الورش 

 التحقيقات املالية املواعية 4 59

 تمويل اإلرهام والتحقيقات املالية 2 31

 تعزيز شفافية املستفيد الحقيقي  1 15

 األصول اإلفتراضية  1 15

 التحليل االستراتيجي للمحللين املاليين لدى وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام  1 9

 املجموع 9 129
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 مديرية محافحة التهرم الضريبي وغسل االموال( بزيادة عدد  كما    وُمدربة.
ً
قامت دائرة ضريبة الدخل واملبيعات )وتحديدا

( 5ذوي الكفاءة العالية، اما هيئة النزاهة ومحافحة الفساد فقد تم رفدها بـ )  ( مدقق من16حيث تم رفد املديرية بـ )  كوادرها،

محققين متخصصين في التحريات والتحقيقات املالية في قسم محافحة عمليات غسل األموال وتمويل االرهام الناشئة عن  

 جرائم الفساد )قسم استرداد االموال ومحافحة غسل األموال(. 

جرى    م2019( لسنة  12القانون املعدل لقانون تشكيل املحاكم الن امية رقم )ه بموجب  كما أشارت السلطات بأن .67

إلحاق االختصاص في التحقيق بقضايا التهرم الضريبي والتهريب الجمركي بالقضاء الن امي، وتم تعيين عدد من املدعين  

كمدعي والجمارك  واملبيعات  الدخل  ضريبة  دائرتي  موظفي  من  عدد  وانتدام  الضريبة  العامين  محكمتي  لدى  منتدبين  ن 

الى التوس  في اختصاص أعمال النيابة العامة وتطوير أدائها وتفعيل وتسري  التعاون بين   والجمارك، ويهدف هذا االجراء 

 السطات القضائية املتخصصة ورف  كفاءة التحصيل. 

بحيث  "   ي في قضايا غسل األموالدليل اجراءات تن يم آلية العمل الشر "قامت مديرية األمن العام بإعداد  كذلك    .68

يوضح هذا الدليل إجراءات التعامل ودورة التحقيق في الجرائم التي ينتج عنها متحصالت مالية منذ استالم الشحوى أو البالغ  

 
ً
   بالتحقيق املالي وانتهاًء بتودي  ملف القضية للمدعي العام املختص في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهام.   مرورا

 الى وحدة محافحة غسل االموال  349( ما مجموعه )31/8/2020ولغاية    2018أرسلت مديرية االمن العام خالل فترة )
ً
( تبليغا

، كما وقامت مديرية  1403التحقيقات املالية املواعية لـ )  إلجراء وتمويل االرهام )التبليغ يتضمن اكثر من قضية(  
ً
( شخصا

االمن العام بإجراء التحقيقات املالية من خالل مخا بة املؤسسات املالية بشحل مباشر وبلغ مجموع التحقيقات التي أجرتها  

 أجريت خالل األعوام من  965بهذا الخصوص )
ً
ملحق  الرجوع لليرجى  مزيد  لل)  م31/8/2020ولغاية تاريخ    م2019( تحقيقا

التحقيقات    إلجراءمنهجية  ، كما وضعت املديرية  (  االجراء املوص ى به "أ"(  - املقدم من اململكة/ النتيجة املباشرة السادسة

فتح  في    املالية املواعية بخصوص الجرائم التي ينتج عنها متحصالت مالية )باستثناء جرائم املخدرات( وتتمثل هذه املنهجية

مالي مواعي في قضايا )السرقة الجنائية، االحتيال، االتجار بالبشر، السرقة الجنحوية،....الخ( عدا جرائم املخدرات،  تحقيق  

 في الحاالت التالية: 

 ( دينار أردني.5000املتحصالت تساوي او تزيد عن ) أنتشير التحقيقات االولية الى أن  ▪

ــــخاص املكررين للجرائم )بمعنى   إذا ▪ ـــ ــــخاص املجرمين يعتبرون من االشـــــ ـــ ن يحون املجرم خالل التحقيق  أكان االشـــــ

 معه اعترف بقيامه بجرائم اخرى(.

 مرتكبي الجرائم الذي ي هر عليهم عالمات الثراء الفاحش. ▪

القضـية على أنها سـرقة    يأخذ باالعتبار القضـايا التي نتج عنها متحصـالت بشـحل فعلي، ففي بعض األحيان يتم وصـف

 ويتمجنائية )سطو( بالرغم من عدم حصول سرقة )مادية او معنوية( وانما يتم احداث كسر او خل  او سطو فقط 

ن كانت قد تمت إتكييف القضــــية على انها )ســــرقة جنائية /الســــطو(.كما يأخذ باالعتبار في )قضــــايا ســــرقة املركبات(  

 جريمة(.  الرتحامال يحون هناك متحصالت جرمية، ولم تستخدم إعادة املركبة ملالكها، )بمعنى انه 
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 : والجرائم التي تعاملت معها مديرية االمن العام عدا جرائم املخدرات الجدول أدناه القضايا يوضح .69

2019 30/11/2020 

 عدد الجرائم  الجرائم
عدد الجرائم 

 املكتشفة 
 عدد الجرائم الجرائم

عدد الجرائم 

 املكتشفة 

 2531 3429 السرقات الجنائية 2703 4382 السرقات الجنائية

 5754 6532 السرقات الجنحوية  7052 10106 السرقات الجنحوية 

 2318 2354 سرقة املركبات 556 709 سرقة املركبات

 64 64 االحتيال 2663 2771 االحتيال

 409 548 التزوير الجنائي  102 103 التزوير الجنائي 

 11076 12927 املجموع 13076 18071 املجموع

70.  
ً
( قضية، 13076تم اكتشاف )  م2019( قضية خالل عام  18071للجدول أعاله تعاملت مديرية االمن العام م  )  وفقا

 من القضايا املكتشفة قيمتها )21( قضية بما نسبته )2746حيث تبين أن )
ً
( دينار وأكثر وتم فتح تحقيق مالي  5000%( تقريبا

 من مجموع القضايا التي تنطبق عليها املنهجية، وكان  23( قضية بما نسبته )640مواعي في )
ً
مصير هذه القضايا  %( تقريبا

   كما يلي:

 العدد مصير القضية 

 2 العام بتهمة غسل أموال لالدعاءأودعت 

 369 )احتيال، سرقة، ممارسة أعمال الصرافة دون ترخيص، االختالس، التزوير(  بتهمأودعت لالدعاء العام 

 110 تمرير املعلومة الى جهات ن يرة )فيما يتعلق بالجرائم االلكترونية والحواالت(

 2 تحويل القضية إلى جهات و نية اخرى 

 8 تركه وشأنه عن  ريق املدعي العام

 28 إبعاد ومن  دخول 

 29 حفظ 

 52 قيد املتابعة

 21 أودعت الى الحاكم االداري 

 19 التوقي  على تعهد 

 640 املجموع

 من مجموع القضايا  58نسبته )( قضية الى االدعاء العام بما  371يالحظ من الجدول أعاله أنه تم احالة ) .71
ً
%( تقريبا

 التي تنطبق عليها املنهجية. 

( قضية، اكتشف  12927( فتعاملت مديرية االمن العام م  )نوفمبر  30ولغاية    يناير  1)منذ    م2020أما بالنسبة لعام   .72

 من القضايا  12( قضية بما نسبته )1329( قضية، وتبين أن )11076منها )
ً
( دينار وأكثر  5000املكتشفة قيمتها )%( تقريبا

 من مجموع القضايا التي تنطبق عليها املنهجية، وكان  33( قضية بما نسبته )438وتم فتح تحقيق مالي مواعي في )
ً
%( تقريبا

 مصير هذه القضايا كما يلي: 
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)  تم .73 العام بما نسبته )303احالة  الى االدعاء  التي تنطبق عليها املنهجية69( قضية   من مجموع القضايا 
ً
. %( تقريبا

، باإلضافة الى وجود م2019مقارنة في عام    م2020يالحظ وجود عيادة في نسبة إجراء التحقيقات املالية املواعية في عام   

 . م2019مقارنة في عام  م2020االحاالت الى االدعاء العام في عام عيادة في نسبة 

محافحة املخدرات باعتماد منهجية خاصة بإجراء التحقيقات املالية    إدارةاما فيما يتعلق بجرائم املخدرات فقد قامت   .74

لتي تتعامل معها ادارة محافحة  فتح تحقيق مالي مواعي للقضايا )قضايا االتجار والترويج( اي  املواعية، وتتمثل هذه املنهجية ف

 املخدرات في الحاالت التالية: 

 ( دينار أردني.700ن تحون قيمة املضبو ات تساوي او تزيد عن )أ •

 كان االشخاص املجرمين يعتبروا من االشخاص املكررين في قضايا االتجار والترويج. اذا •

 . مرتكبي الجرائم الذي ي هر عليهم عالمات الثراء الفاحش •

ــايـا التي تعـاملـت معهـا إدارة محـافحـة املخـدرات خالل ســـــــــــــتـة أشـــــــــــــهر، أي منـذ تـاريخ  .75 الجـدول أدنـاه يبين عـدد القضـــــــــــ

 :م6/2020ولغاية شهر   م1/1/2020

 عدد قضايا املخدرات  الجرائم

 14087 التعا ي

 3263 االتجار والترويج 

 17350 املجموع

ــــبوط بها كميات ) .76 ـــ ــــايا االتجار املجهولة واملضـــــ ـــ ــــية88بلغ عدد قضـــــ ـــ ــــايا االتجار والترويج والتي  ، ( قضـــــ ـــ بلغ عدد قضـــــ

ـــــــبط بها كميات تجاوعت قيمتها املالية ) ـــ ـــــــية وتم فتح  274( دينار أردني )700ضـ ـــ ـــــــية بما 169تحقيق مالي مواعي في )( قضـ ـــ ( قضـ

 من مجموع القضايا التي تنطبق عليها املنهجية، جميعها ودعت الى املدعي العام عن تهم املخدرات.62نسبته )
ً
 %( تقريبا

تعميم الى جمي  املدعين العامين يقضـ ي بـضرورة القيام بالتحقيقات    بإصـدارأشـارت السـلطات بقيام  النيابة العامة   .77

املواعية في جمي  القضــــــايا األصــــــلية التي ينتج عنها متحصــــــالت مالية والتي تحون محال لجريمة غســــــل األموال، وفي عام   املالية

 16( قضية، )18( قضية، حيث تم الفصل في )59بلغ عدد القضايا املن ورة التي أسندت بها تهمة غسل االموال في )  م2020

 العدد مصير القضية 

 9 أودعت لإلدعاء العام بتهمة غسل أموال

تهم مختلفة )االحتيال، السرقة، ممارسة أعمال الصرافة بدون ترخيص،  أودعت لإلدعاء العام عن  

 االختالس، التزوير مخالفة قانون الجرائم االلكترونية( 
294 

 85 تمرير املعلومة الى جهات ن يرة )فيما يتعلق بالجرائم االلكترونية والحواالت(

 14 إبعاد ومن  دخول 

 25 حفظ 

 11 قيد املتابعة

 438 املجموع
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بجرم غســـــــل االموال وقضـــــــيتين تم الُحكم فيهما بجرائم أخرى بموجب تهم   باإلدانةشـــــــخص( تم الُحكم فيها   25منها شـــــــملت  

 بديلة(، وباقي القضايا ال عالت من ورة، وفيما يلي حالتين عمليتين صدر فيهما أححام إدانة:

 الحالة العملية األولى 

ـــتبه بها )ف( حيث الحظ ال - ـــتبه بها )ن( واملشــ ــــوص كل من املشــ بنك وجود اختالف  ورد للوحدة اخطار من بنك )ع( بخصـ

 في ادارة حسابات املشتبه بهم من خالل اعدياد في االيداعات النقدية بما ال يتناسب م  ملف املشتبه بهم.

بــالتحليــل التشـــــــــــــغيلي والتعميم على املشـــــــــــــتبــه بهم واصـــــــــــــولهم وفروعهم لــدى كــل من البنوك   بــإجراءاتهــاقــامــت الوحــدة   -

وشـركات الصـرافة، وفي ضـوء النتائج التي ظهرت للوحدة ولوجود دعوتين قضـائيتين على املشـتبه بهم )تسـخير اشـخاص  

ــــل االموال" والذي  للتســـــــــول( و)جم  تبرعات بادعاء كاذم(، تمت احالة املوضـــــــــوع الى "االدعاء العام املدني " بجرم "غســـــ

 احال املوضوع الى القضاء. بدوره

ـــــنة واحدة   - ـــــلة عن جنحة والحكم عليه بالحبس ملدة سـ ـــــل االموال املتحصـ ـــــتبه بها )ن( بجرم غسـ ـــــدر حكم بإدانة املشـ صـ

نقولـة بمـا  ( دينـار، ومصــــــــــــــادرة االموال املنقولـة وغير امل5220والغرامـة املعـادلـة لقيمـة االموال محـل الجريمـة والبـالغـة )

يعادل قيمة االموال املتحصـلة عن الجريمة، اما بخصـوص املشـتبه بها )ف( فقد قررت املحكمة اعالن براءتها عن التهم  

 املوجهة اليها.

 

 الحالة العملية الثانية

لالشتباه باستالمهم  ( اخطارات من شركتي صرافة بخصوص كل من املدعو )ع( واملدعو )ر( واملدعو )م( 3ورد للوحدة ) -

من الحواالت من أشـــــــــــــخــاص مختلفين ومن دول مختلفــة دون وجود اي عالقــة منطقيــة او اقتصـــــــــــــــاديــة بين    ةمجموعــ

ــــتالم الحواالت من عدة منا ق جغرافية مختلفة تبعد  ــتبه بهم باسـ ــ ــلي الحواالت، كما تبين قيام املشـ ــ ــتبه بهم ومرسـ ــ املشـ

 بأنه يوجد في محان
ً
بلغتين. عن محان اقامتهم، علما

ُ
 اقامتهم فروع لدى شركتي الصرافة امل

قــامــت الوحــدة بــإجراءاتهــا بــالتحليــل التشـــــــــــــغيلي والتعميم على املشـــــــــــــتبــه بهم واصـــــــــــــولهم وفروعهم لــدى كــل من البنوك   -

ـــــتكمـال   ـــ ـــــوع الى "مـديريـة االمن العـام" الســـــ ـــ ـــــوء النتـائج التي ظهرت للوحـدة تم احـالـة املوضـــــ ـــ ـــــرافـة وفي ضـــــ ـــ ـــــرـكات الصـــــ ـــ وشـــــ

ـــــتلم    التحقيقات، حيث ـــ ـــــتلمة هو املدعو )ع(، وان املدعو )م( كان يســـــ ـــ ـــــتفيد الحقيقي من الحواالت املســـــ ـــ تبين بأن املســـــ

ـــــلحــة املــدعو )ع( وعليــه قــامــت "مــديريــة االمن العــام"   ـــ ـــــوع الى "االدعــاء العــام املــدني" بجرم    بــإحــالــةالحواالت ملصـــــ ـــ املوضـــــ

 "االحتيال وغسل االموال" والذي بدوره احال املوضوع الى القضاء.

ــلة عن جنحة والحكم عليهما بالحبس   - ـــ ـــــل االموال املتحصـــــ ـــــدر حكم بإدانة كل من املدعو )ع( واملدعو )ر( بجرم غســـــ صـــــ

ـــــنـة واحـدة والغرامـة معـادلـة لقيمـة االموال محـل الجريمـة والبـالغـة ) ـــ ( دينـار، ومصـــــــــــــادرة االموال املنقولة  32303ملـدة ســـــ

جريمة، اما بخصــــوص املدعو)م( فقد صــــدر حكم بإدانته بجرم  وغير املنقولة بما يعادل قيمة االموال املتحصــــلة عن ال
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التدخل في غســـل االموال املتحصـــلة عن جنحة والحكم عليه بالحبس ملدة ســـنة واحدة والغرامة معادلة لقيمة االموال  

تحصلة عن  ( دينار، ومصادرة االموال املنقولة وغير املنقولة بما يعادل قيمة االموال امل11020محل الجريمة والبالغة )

 .جريمةال

قســـــــم مختص بمحافحة عمليات غســـــــل االموال وتمويل اإلرهام يتولى  بإنشـــــــاءومحافحة الفســـــــاد    النزاهةقامت هيئة   .78

التحري والتحقيق في جرائم غسل االموال، حيث ان املنهجية املعتمدة هي احالة قضايا الفساد التي تنطوي على شبهة غسل  

حقيق مالي مواعي بغسل األموال، وتم تخصيص مدعي عام لهذا القسم لغايات التركيز على اموال الى القسم املذكور، لفتح ت

 54)  بإرسـال(  31/8/2020ولغاية   2018التحقيق املالي املواعي في قضـايا محافحة الفسـاد، وقامت الهيئة خالل فترة )
ً
( تبليغا

ـــــخص( الى وحـدة محـافحـة غســـــــــــــل االموال وتمويـل االرهـام )التبليغ يتضـــــــــــــمن اكثر   ـــ التحقيقـات املـاليـة املواعيـة لـ   إلجراءمن شـــــ

 ، يضــاف الى ذلك قيام الهيئة بمخا بة البنك املركزي وهيئة األوراق املالية مباشــرة للحصــول على املعلومات 165)
ً
( شــخصــا

 أجريت خالل األع35املالية، حيث بلغ مجموع التحقيقات املالية التي أجرتها الهيئة بهذا الخـصوص )
ً
 2018وام من ( تحقيقا

 .2020ولغاية منتصف عام 

ــح   .79 ــ ــاد )م  العلم أن هناك    النزاهةالجدول ادناه يوضـــــــــح عدد القضـــــــــايا التي تعاملت معها هيئة  ويوضـــــ ــ ومحافحة الفســـــ

 قضايا العالت من ورة من القضايا الواردة، وقضايا تم تدويرها للعام التالي(:

عدد القضايا  
التي تم احالتها  
الى مديريات 

 اخرى 

عدد القضايا  
المحالة  

 لالدعاء العام

عدد القضايا  
 التي تم حفظها

القضايا  
 السنة  الواردة

4 181 337 582 2018 
5 240 323 630 2019 
0 170 400 937 2020 

عدد القضـــايا التي تعامل معها القســـم املختص بقضـــايا غســـل األموال الناجمة عن جرائم  أما الجدول أدناه فيوضـــح   .80

 الفساد )م  العلم أن هناك قضايا العالت من ورة من القضايا الواردة، وقضايا تم تدويرها للعام التالي(: 

 

عدد القضايا  
التي تم احالتها  
الى مديريات 

 اخرى 

عدد القضايا  
المحالة  

 العاملالدعاء 

عدد القضايا  
 التي تم حفظها

القضايا  
 السنة  الواردة

0 1 5 6 2019 
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2 5 18 62 2020 

ــح  عمليةالحالة  كذللك وفرت الســـــلطات األردنية ال  .81 ــ ــاد   أدناه التي توضـ ــ ــــم املختص م  جرائم الفسـ كيفية تعامل القسـ

 التي تنطوي على شبهة غسل أموال:

 حالة عملية توضح كيفية تعامل القسم املختص مع جرائم الفساد التي تنطوي على شبهة غسل أموال

ـــــــركات  أحالت وحدة محافحة غســـــــــــل األموال وتمويل اإلرهام نتائج تحليالتها املالية لشـــــــــــبهات غســـــــــــل أموال لدى  ـــ إحدى الشـ

املســـــــاهمة العامة )حيث يقوم األشـــــــخاص القائمين عليها واملرتبطين بها بإجراء تحويالت مالية من خالل شـــــــركات الصـــــــرافة 

ــــية من ورة لديه  ــــم هذه التحليالت الى قضـــــ ــــاد الذي قام بضـــــ ومن خالل البنوك( الى مدعي عام هيئة النزاهة ومحافحة الفســـــ

ــــركة املذك ــــركة حليفة للشـــــ ورة وثبت من خالل التحقيق املالي املواعي قيام هؤالء األشـــــــــخاص باســـــــــتثمار وظائفهم  تتعلق بشـــــ

 مما  
ً
لغايات الحصـــــول على مناف  شـــــخصـــــية وفتح محافظ مالية وتحويل مبالغ إلى الخارج باســـــم الشـــــركة واختالســـــها الحقا

( مليون  207ســـل أموال بمبلغ وقدره )عزع وأثبت الجرائم األصـــلية املن ورة لدى ســـعادة املدعي العام وأثبت وجود شـــبهات غ

 وتم ضـــــــــم قضـــــــــية غســـــــــل االموال إلى القضـــــــــية املن ورة لدى املدعي العام والســـــــــير بهما كوحدة واحدة وما عالت 
ً
دينار تقريبا

 من ورة لديه.

82.  
ً
ــا ــا عند ببدء  أشــــارت الســــلطات أيضــ الجهات املختصــــة والجهات القضــــائية بالحد من اللجوء الى املصــــالحة خصــــوصــ

شــــبهة غســــل األموال بحيث يتم إحالة القضــــية الى القضــــاء بغض الن ر عن إجراء املصــــالحة، وتنفيذا لذلك تم رفض توفر 

ــادية من أصـــــــل )36اجراء املصـــــــالحة في ) ــادية تم تحويلها للنائب العام لغايات املصـــــــالحة  96( قضـــــــية اقتصـــــ ( قضـــــــية اقتصـــــ

ــ ) ـــ ـــــــ ــــية 60لتوافر االدلة الحافية على االدانة ، اما الــــــ االخرى فقد تم املوافقة على اجراء املصـــــالحة بشـــــأنها لعدم ضـــــمان  ( قضـ

تم اقتراح التعديالت التشـــريعية الالعمة لتشـــديد العقوبات بحق املتور ين في قضـــايا  كذلك   االدانة في حال الســـير بالدعوى. 

 غسل األموال املتحصلة عن جنحة لتصبح رادعه ومتناسبة.

  2018من خالل )مديرية محافحة التهرم الضـــريبي وغســـل االموال( خالل فترة )قامت دائرة ضـــريبة الدخل واملبيعات   .83

 الى وحدة محافحة غسـل االموال وتمويل االرهام )التبليغ يتضـمن اكثر من قضـية( 74( بارسـال )31/8/2020ولغاية 
ً
( تبليغا

 ( شخص. 289الجراء التحقيقات املالية املواعية لـ )

ـــــريبة وخال .84 ـــــار الى أن دائرة الضـ ـــــتعانة بالتحليالت املالية املجراه من الوحدة( بإحالة   2020ل عام يشـ قامت )بعد االسـ

 الى النائب العام الضـــــــريبي بتهمة غســـــــل األموال إضـــــــافة الى تهمة التهرم  19( قضـــــــية شـــــــملت )11)
ً
 ومعنويا

ً
  بيعيا

ً
( شـــــــخصـــــــا

( دينار اردني، باإلضـــــافة الى غرامه  11,182,620الضـــــريبي، وتبين أن مقدار الضـــــريبة املقدرة بهذه القضـــــايا بلغ ما مجموعه )

 ( دينار اردني.21,245,857بمجموع مبلغ قدره )
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قامت السلطات املختصة بجهود لوض  و/ أو تحديث أن مة احصائية تساعدها في عملها من  باإلضافة إلى ما سبق،   .85

حيث تمثلت هذه الجهود فيما   خرى،أة  ناحية وتساعدها في رسم الخطط والسياسات واجراء التحليل االستراتيجي من ناحي

 يلي: 

:
 
 أنظمة احصائية تشمل معلومات عن الكشف والتحقيق بجرائم غسل األموال والجرائم األصلية املرتبطة بها: أوال

 ( Microsoft officeقامت مديرية االمن العام باستحداث ن ام احصائي باستخدام تطبيقات  ) -

ومحافحة الفسـاد باسـتحداث ن ام احصـائي الكتروني يوفر كافة البيانات املتعلقة بقضـايا غسـل  قامت هيئة النزاهة   -

 األموال الناشئة عن الفساد.

ـــــــريبة الدخل واملبيعات ن ام إلكتروني يتم ادخال كافة املعلومات املتعلقة بملفات املحلفين ويتم  - ـــ يتوفر لدى دائرة ضـ

ــائيات املطلوبة من خالله ــريبية،    اســـتخراج االحصـ ــتردادات الضـ ــر )االسـ ــبيل املثال ال الحصـ ــائيات والبيانات على سـ ومن االحصـ

 الحجز التحف ي، العقارات التي تم بيعها باملزاد العلني والتي سجلت باسم الخزانة العامة(.

املتعلقة يوجد لدى دائرة الجمارك ن ام احصـــــائي يتوفر فيه )القضـــــايا الجمركية/ ن ام القضـــــايا املركزي، القضـــــايا   -

 بعدم التصريح ، القضايا الجمركية املحالة الى االدعاء العام(.

ثانيا: أنظمة احصررررررررررررائية تشررررررررررررمل معلومات عن املالحقة القضررررررررررررائية املتعلقة بجرائم غسررررررررررررل األموال والجرائم األصررررررررررررلية 

 املرتبطة بها:

ــــ )التحقيقات واملالحقات بجرائم غســل   - ـــ ـــ والجرائم األصــلية    األموال،تم تطوير ن ام ميزان بحافة املعلومات املتعلقة بــــــ

 املرتبطة بها(، ويتم إجراء مراجعات دورية للن ام للتأكد من مطابقة اإلحصائيات.   

 

 )مستوى متوسط من الفعالية(:  املصادرة – 8النتيجة املباشرة  ▪

اســـتمرت الســـلطات القضـــائية في اململكة باعتماد املصـــادرة بشـــحل  ملعالجة أوجه القصـــور املتعلقة بهذه النتيجة،   .86

ــايـا غســـــــــــــل األموال وتمويـل اإلرهـام، من خالل تنفيـذ توجيهـات النيـابـة العـامـة للمـدعين العـامين   منهجي عنـد التحقيق في قضـــــــــــ

التحقيقات املالية املواعية في القضــــايا املتعلقة بالجرائم األصــــلية التي ينتج عنها متحصــــالت مالية أهمية   والتي تهدف الى إيالء

ما    م2020(، وصــدر خالل عام في امللحق املقدم من اململكة أكبر )راج  االجراء املوصــ ى به )م( من النتيجة املباشــرة الســابعة

ـــل األموال ب16مجموعه ) ـــ ــــــت هذه االححام، الى جانب الحبس بحق  25حق )( حكم إدانة بجريمة غســـــ ـــخص، حيث افضـــــ ـــ ( شـــــ

( دينار أردني، باإلضــــافة  1,250,482املجرمين، الى الحكم بمصــــادرة األموال محل الجريمة والبالغ مجموعها في كافة األححام )

 ألححام قانون محافحة غســـــــــــل األم
ً
وال وتمويل اإلرهام  الى فرض غرامة تعادل مثل قيمة األموال محل الجريمة وذلك ســـــــــــندا

( اعتماد اململكة وبشـــــــحل مكثف على املصـــــــادرة بشـــــــحل منهجي عند التحقيق في 2020ولغاية   2018األعوام ) النافذ. وشـــــــهدت
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الجرائم األصـــــــــــــليــة لــدى جهــات التحقيق والجهــات القضــــــــــــــائيــة املختلفــة، فقــد تبين وجود ارتفــاع في مجموع املبــالغ التي تمــت  

ـــــهر    مصــــــــــــــــــادرتهـــــا خالل الفترة منـــــذ ـــ ـــــطس  شـــــ ـــ ــايـــــة عـــــام    م2018أغســـــ ــا بعـــــد الزيـــــارة امليـــــدانيـــــة( ولغـــ ــــت   م2020)مـــ ــــث بلغـ حيـ

ولغــايــة تــاريخ   م2013( دينــار اردني في حين كــان مجموع املبــالغ التي تمــت مصــــــــــــــادرتهــا خالل الفترة منــذ عــام  1,526,484,912)

 .( دينار اردني764,597,275ما مجموعه ) م2018يوليو الزيارة امليدانية في شهر 

ضـوء نتائج التقييم الو ني للمخا ر في اململكة التي أشـارت الى أن جريمة التهرم الضـريبي هي اكثر جريمة ينتج   في .87

عنها متحصــــالت مالية في اململكة، فقد كثفت دائرة ضــــريبة الدخل واملبيعات جهودها في مالحقة االفراد والشــــركات التي تبين  

حصـــــائية بمبالغ الضـــــريبة والغرامات التي تم اقرارها وتحصـــــيلها من قبل الدائرة  ثبوت قيامها بجرم التهرم الضـــــريبي، وتاليا ا

 :م2020ولغاية عام  م2018للفترة منذ عام 

 احصائيات املصادرة 

 السنة

مجموع قيمة الضريبة لقضايا  

املحلفين املسجلين وتقارير 

 الزيارة واملتابعة

مجموع قيمة الغرامة لقضايا  

املسجلين وتقارير املحلفين 

 الزيارة واملتابعة

 املجموع الكلي

2018 52314081 104665896 156979977 

2019 196044914 392089828 588134742 

31/8/2020لغاية  2020  93107766 151992773 245100539 

 

من جهة أخرى وبخصــــوص القضــــايا التي لم تقم دائرة ضــــريبة الدخل واملبيعات بتحصــــيل قيمة الضــــريبة والغرامات   .88

ـــــريبيــة التي وبعــد الن ر فيهــا أقرت خالل عــام   ـــ مــا مجموعــه    2019فيهــا، فقــد قــامــت الــدائرة بــإحــالتهــا الى النيــابــة العــامــة الضـــــ

تبين قيامهم بارتحام جرم التهرم الضـــــــريبي، في حين بلغ مجموع  بحق االشـــــــخاص والشـــــــركات التي    أردني( دينار 26773127)

ـــــريبيــة خالل عــام   ـــ ( دينــار اردني بحق االشـــــــــــــخــاص  131229974مــا مجموعــه )  2020املبــالغ التي اقرتهــا النيــابــة العــامــة الضـــــ

 والشركات التي تبين قيامهم بارتحام جرم التهرم الضريبي.

ــايـــا الخـــاص بـــدائرة الجمـــارك االردنيـــة والـــذي يتعلق لن ـــام  تم تجهيز البنيـــة الفنيـــة    م10/6/2020بتـــاريخ   .89 القضـــــــــــــ

باملصـــــــــــادرات بخصـــــــــــوص جريمة التهريب ومن خالل هذا الن ام تبين أن قيمة املصـــــــــــادرات التي تمت من خالل الدائرة خالل 

ـــــايا تم التحقيق فيها لدى دائرة الجم108، والتي نتجت عن )أردني( دينار 1,339,623بلغت )  م2020عام  ـــ ارك األردنية،  ( قضـــــ

كما أن دائرة الجمارك األردنية تمتلك ن ام خاص بحاالت الضبط لألموال املنقولة عبر الحدود وغير املصرح عنها والتصريح  

ــائ  فقد بلغت خالل عام   املغلوط. ــ ـــ ــتها الدائرة على البضـــــ ــ ـــ ــــوص الغرامات الجمركية التي فرضـــــ ـــ ما مجموعه    م2019اما بخصـــــ

ــ )مت  أردني( دينــــار  18,142,189) ـــــ ـــ ـــ ـــــــ بــــــ ـــة  ـــب، وفي عــــام  6728علقـ ـــة تهريـ ـــــيـ ـــ ـــا مجموعــــه    م2020( قضـــــ ـــة الغرامــــات مـ ـــت قيمـ بلغـ

  ( قضية تهريب.3576( دينار اردني متعلقة بـ )8,778,451)

لم تقم دائرة الجمارك االردنية بفرض أو تحصــيل غرامات بخصــوصــها، فقد تم  فيما يتعلق بالقضــايا الجمركية،   .90

ــابـــة العـــامـــة   ــا الى النيـ ــالتهـ ــا   م2019الجمركيـــة، التي وبعـــد الن ر فيهـــا أقرت خالل عـــام  احـ فرض بـــدل مصـــــــــــــــادرة وغرامـــات بمـ
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مــــا   م2020، في حين بلغ مجموع املبــــالغ التي اقرتهــــا النيــــابــــة العــــامــــة الجمركيــــة خالل عــــام  أردني( دينــــار  664400مجموعــــه )

 ( دينار اردني.51985101مجموعه )

ـــــم املعني لـديهم )مـديريـة التحقيق والعمليـات( خالل العـامين   .91 ـــ ــاد من خالل القســـــ ـــ ـــ قـامـت هيئـة النزاهـة ومحـافحـة الفســـــ

مبالغ مالية لقضـايا تحقيقية تم ن رها من قبلهم خالل الفترة املشـار    اسرتردادبتـصويب اوضـاع واملسـاهمة في   2020  -  2019

 .نيأرد( دينار 216,850,000إليها بمجموع مبلغ قدره )

فيما يتعلق بمصــــــــــــادرات املواد املخدرة بحافة أنواعها والتي قامت بها مديرية األمن العام/ إدارة محافحة املخدرات   .92

( 8,578,178فقد تم مصــــادرة مواد مخدرة تقدر قيمتها اإلجمالية بـــــــــــــــــ )  م30/11/2020ولغاية   م1/1/2020خالل الفترة منذ  

 دينار اردني، والتي تم اتالفها جميعها، تفاصيلها كما يلي:

ــــادية التي تم الن ر بها لدى محاكم    باملصـــــادرات  أشـــــارت الســـــلطات بأنه فيما يتعلق .93 ــــايا االقتصـ التي تمت في القضـ

البداية والصـلح والقضـايا املتعلقة بوقف املالحقة لدى النيابة العامة املعروضـة على لجنة الجرائم االقتصـادية خالل الفترة  

ـــــهر   ـــ ـــــطس  منـــذ شـــــ ـــ ـــــهر    م2018أغســـــ ـــ ــايـــة شـــــ لغ مجموعهـــا  ، فقـــد تم اقرار مبـــالغ مصـــــــــــــــادرة ومصـــــــــــــــالحـــات بم2020فبراير  ولغـ

ــــلحة وأدوات حادة واجهزة الكترونية وقط  اثرية   مختلفة( مادة  4534( دينار اردني اضــــــــافة الى مصــــــــادرة )71,753,751) ـــ )اسـ

( دينار اردني(، 1034860ووثائق رســــــمية وأدوات  بية ومضــــــبو ات أخرى، ومصــــــاغ ذهبي وســــــاعات ثمينة تقدر قيمتها بـــــــــــــــــــ )

وم به املحاكم املختلفة في مصـــــــــادرة املتحصـــــــــالت الناتجة عن الجرائم املختلفة ويدل وهذا من شـــــــــأنه أن يعزع الدور الذي تق

 
ً
 اساسيا

ً
 وتعتبره ركنا

ً
 .عند اصدار االححام على أن الجهات املختصة في اململكة تتخذ من املصادرة نهجا

ــــائيةوفيما يتعلق بتفعيل دور الجهات ذات العالقة  .94 ــــوص( في عالقتها بن ر   )القضـ ائها بالخارج على  على وجه الخصـ

قام املجلس القضائي بإصدار تعميم للنيابة العامة  مستوى  لب القيام بإجراءات املصادرة أو عند تنفيذ الطلبات املتلقاة،  

(  لبات  6( تم تنفيذ )2020 –  2018بتفعيل  لبات املســاعدة القانونية بشــحل اكبر والتركيز على املصــادرة، وخالل األعوام )

   لبت ذلك عبر التعاون الدولي. حجز اموال لدول 

 القيمة التقديرية الكمية النوع

 دينار اردني  5820153 حبة  7760205 حبوم الكبتاغون 

 دينار اردني 869177 كيلوغرام 1738355 الحشيش 

 دينار اردني  26806 كيلوغرام  134033 الصناعي )الجوكر( بالكيلوالحشيش 

 دينار اردني 108933 كيلوغرام  272334 املاريجوانا

 دينار اردني  38436 كيلوغرام  3203 الهيروين 

 دينار اردني 973860 كيلوغرام 48693 الحواكئين

 دينار اردني 577260 كيلوغرام 28863 الكريستال 

 دينار اردني  36000 كيلوغرام  3 األفيون 

 دينار أردني 127553 حبة 255106 حبوم مخدرة 

 8578178 املجموع
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تم تقديم املقترح التشـــــريعي الالعم بخصـــــوص إنشـــــاء مكتب إلدارة  باإلضـــــافة الى ما ســـــبق، أشـــــارت الســـــلطات بأنه  .95

باإلضـافة للتشـريعات السـارية التي تعالج موضـوع املـصادرة، فقد تم اقتراح التعديالت ،  األصـول واألموال املحجوعة واملـصادرة

التشـــــريعية الالعمة للنص على حجز الوســـــائط واألدوات املســـــتخدمة أو املنوي اســـــتخدامها الرتحام جريمة غســـــل األموال أو 

ــــريح عن االموال املنقولة    م6/8/2020تاريخ  كما تم ب  تمويل اإلرهام ومصــــــــادرتها. ـــ تم اقرار التعليمات املعدلة لتعليمات التصـ

للجنة الو نية ملحافحة غســـــــل االموال وتمويل االرهام فيما يتعلق باملبلغ املحدد  من قبل ا  م2017لســـــــنة   2عبر الحدود رقم  

كمـا قـامت     ( دينـار أردني اضـــــــــــــافـة الى تعـديـل نمـاذج اإلقرار.10,000لتطبيق ن ـام اإلقرار عنـد الـدخول الى اململكـة ليصـــــــــــــبح )

ـــــاح عن األ   بـاقتراحاألردن   ـــ ـــــافرين بـاإلفصـــــ ـــ ـــــريعي لغـايـات إلزام املســـــ ـــ موال واألدوات القـابلـة للتـداول لحـاملهـا عنـد التعـديـل التشـــــ

 التصريح املغلوط أو عند عدم التصريح.الخروج من اململكة واخضاعهم لعقوبات رادعة عند 

 استعراض التدابير املتخذة في التوصيات ذات العالقة: 

 :إلى حد كبير(  )ملتزمجريمة غسل األموال  - 3التوصية  ▪

تم اقتراح التعديل التشريعي الالعم إلعادة  بأنه  ملعالجة أوجه القصور املتعلقة بهذه التوصية، أفادت السلطات    .96

،  القرصنةعلى دراسة إجراء التعديل التشريعي الالعم لتجريم    كما تعم كذلكاألخرى".  تعريف األموال بما يشمل "األصول  

تم تقديم املقترح    . كما ذكرت السلطات بأنهالى التشريعات السارية التي تفرض عقوبات على األشخاص االعتبارية  ةباإلضاف

 . التشريعي الالعم لتغليظ العقوبات على األشخاص االعتباريين

(:  )ملتزماملصادرة والتدابير املؤقتة  - 4التوصية  ▪
 
 جزئيا

باإلضـافة للتشـريعات السـارية التي تعالج  صـية، أفادت السـلطات الى أنه  ملعالجة أوجه القـصور املتعلقة بهذه التو   .97

موضوع املصادرة، فقد تم اقتراح تعديالت تشريعية بخصوص املصادرة املتعلقة باألشخاص االعتبارية، ومصادرة الوسائط 

ســـــــيتم فرض عقوبات رادعة  ، و واألدوات املســـــــتخدمة أو املنوي اســـــــتخدامها الرتحام جريمة غســـــــل األموال أو تمويل اإلرهام

تم اقتراح التعديل التشـــــــــــــريعي الالعم إلنشـــــــــــــاء مكتب إلدارة األصـــــــــــــول  كذلك     على أي جهة تخالف إجراءات التوقيف الوقتي.

 واألموال املحجوعة واملصادرة.

 :إلى حد كبير(  )ملتزموحدة املعلومات املالية  -29التوصية  ▪

التوصــــية، أفادت الســــلطات بأنه تم اقتراح التعديل التشــــريعي الالعم للنص ملعالجة أوجه القصــــور املتعلقة بهذه   .98

 على اختصاص الوحدة بتلقي االخطارات ذات الصلة بالجريمة األصلية، واجراء التحليل االستراتيجي.

(: : ناقلو النقد32التوصية  ▪
 
 )ملتزم جزئيا

تم اقرار التعليمات املعدلة لتعليمات التصـريح عن االموال املنقولة عبر   6/8/2020بتاريخ  اشـارت السـلطات بأن  .99

ـــــنــة    2الحــدود رقم   ـــ من قبــل اللجنــة الو نيــة ملحــافحــة غســـــــــــــــل االموال وتمويــل االرهــام فيمــا يتعلق بــاملبلغ املحــدد    2017لســـــ

 ر.ديل نماذج اإلقرا( دينار أردني اضافة الى تع10,000ليصبح )عند الدخول الى اململكة لتطبيق ن ام اإلقرار 
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 بأن  .100
ً
ــا ــــاح عن األموال واألدوات   اقتراح التعديل التشــــــــريعي الالعم لغاياتتم  وذكرت أيضــــــ ـــ ــافرين باإلفصـ ــ ـــ إلزام املسـ

 القابلة للتداول لحاملها عند الخروج من اململكة واخضاعهم لعقوبات رادعة عند التصريح املغلوط أو عند عدم التصريح.

 انتشار التسلح تحليل تمويل اإلرهاب وتمويل

 نظرة عامة عن تمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلح في تقرير التقييم املتبادل

ـــــار تقرير التقييم  .101 ـــ  ملخـا ر تمويـل اإلرهـام التي تواجههـا األردن،  املتبـادل    أشـــــ
ً
 جيـدا

ً
تمتلـك دائرة املخـابرات العـامـة فهمـا

ويالحظ وجود تفــاوت في فهم مخــا ر تمويــل اإلرهــام بين بــاقي الســـــــــــــلطــات األخرى ذات الصـــــــــــــلــة. وتتمثــل اهم مخــا ر تمويــل 

ـــــرافة وفي   اإلرهام في نقل األموال عبر الحدود وعدم التصــــــــــريح عنها في بعض الحاالت وفي ـــــركات الصـــــ الحواالت املالية عبر شـــــ

   األســـــــلحة او املتفجراتتهريب  
ً
 من قضـــــــايا تمويل اإلرهام   وعودة املقاتلين اإلرهابيين من دول الجوار، ويتضـــــــح أن جزءا

ً
هاما

عقارات.  التي تم التحقيق فيها ومالحقتها قضـائيا كانت تتضـمن عمليات تمويل ذاتي سـواء عن  ريق بي  بعض املنقوالت أو ال

ن الســـــــلطات األردنية قد قامت بمالحقة جرمية تمويل اإلرهام بالتواعي م  جريمة اإلرهام بهدف إيقاع عقوبة أكما يتضـــــــح  

ـــــايا التي تم التحقيق فيها  ـــــملت القضـ ـــــد بحق الجناة. وقد شـ ـــــهم بعمليات  335اشـ ـــــتباه بهم نتيجة قيام بعضـ ـــــا تم االشـ ـــــخصـ شـ

بشــحل منت م الى توســي  دائرة االشــتباه في عمليات تمويل االرهام ملتابعة أي    يةاألردنمالية مشــبوهة، وقد ســعت الســلطات  

نشـــــــــاط يمكن ان يفضـــــــــ ي الى عمل ارهابي. ويتبين من عدد قضـــــــــايا تمويل اإلرهام وعدد العمليات االرهابية التي حصـــــــــلت في 

م  هيحل مخا ر الدولة. وقد تمكنت   األردن، أن هناك اتســــــاق الى حٍد ما بين قضــــــايا تمويل اإلرهام املححوم بها بشــــــحل عام

  وخبراء ماليين.  مختصـينالسـلطات األردنية من تحديد جريمة تمويل االرهام والتحقيق فيها بشـحل منت م من خالل ضـابط 

العقوبات الســالبة للحرية املفروضــة على األشــخاص الطبيعيين في حاالت تمويل اإلرهام متناســبة الى   كما أشــار التقرير بأن

قضـــية تمويل اإلرهام عقوبات قضـــت بمصـــادرة املضـــبو ات من   24هذا وقد تضـــمنت االححام الصـــادرة في   ورادعة،  حد ما،

اللجنة الفنية هي الجهة  كما ذكر بأن   شـــــقق وقطعة ارض. 3مركبات ومبالغ مالية، وفي احدى القضـــــايا تم الحكم بمصـــــادرة 

جية وشــــــــئون املغتربين بعضــــــــوية جهات أخرى، ويتضــــــــح أن تنفيذ  املعنية بتطبيق قرارات مجلس األمن، وترأســــــــها وعارة الخار 

األردن للعقوبات املالية املســــــــتهدفة ضــــــــد تمويل اإلرهام غير فعال، ويرج  ذلك القصــــــــور الى التأخر في تعميم قوائم مجلس 

ـــــتث ـــــحل عام على األعمال واملهن غير املالية املحددة باسـ ـــــات املالية وغيام التعميم بشـ ـــــسـ ناء املحاتب العقارية  األمن على املؤسـ

التي تصـلها القوائم متأخرة، لكن السـلطات الرقابية واالشـرافية على القطاع املالي تتولى متابعة التزام الجهات املبلغة بتنفيذ  

قرارات مجلس األمن، وباســــتثناء دائرة االراضــــ ي واملســــاحة، يغيب أي دور رقابي او اشــــرافي بهذا الخصــــوص على القطاع غير  

 املالي.

ـــهايتم  وفيما يتعلق باملن مات غير الهادفة للربح في األردن،   .102 من قبل وعارة التنمية االجتماعية ويقتصــــر دورها   ترخيصـ

تقييم املخا ر القطاعي لهذه املن مات والذي أجرته  وبأن على الحصـــــــــول على شـــــــــهادة عدم املححومية للمؤســـــــــســـــــــين فقط. 

وعارة التنميــة االجتمــاعيــة ال يحقق الهــدف من التعريف الوارد في منهجيــة مجموعــة العمــل املــالي من جهــة تحــديــد املجموعـة  

 الفرعية األكثر عرضة ملخا ر تمويل اإلرهام. 

  أححامالوســــائط املســــتخدمة في جرائم اإلرهام وتمويل اإلرهام والتي تمت مصــــادرتها بموجب  كما أشــــار التقرير بأن   .103

قضـائية ت ل، من حيث العدد والنوع والقيمة، ضـعيفة، األمر الذي يسـاهم في تقييد فعالية السـياسـات الهادفة ملن  تمويل 
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ـــــورة أحادية ملجلس األمن الدولي، ولم تقم املن مـات اإلرهابيـة. باإلضـــــــــــــافة الى ذلك، لم تقم األردن بتســـــــــــــميـة أشـــــــــــــخـاص ب ـــ صـــــ

 بتقديم اقتراح تسميات لدول أو تلقي اقتراح تسميات من دول أخرى وهو أمر ال يتماش ى م  هيحل املخا ر.

(   األردنيذكر أن درجات التزام   .104
ً
بالتوصيات املتعلقة بتمويل اإلرهام وتمويل انتشار التسلح كانت درجة )ملتزمة جزئيا

بســــبب غيام اجراءات ومعلومات ادســــة )العقوبات املالية املســــتهدفة ذات الصــــلة باإلرهام وتمويل اإلرهام(  بالتوصــــية الســــ

مؤيدة للتصنيف الواجب توفيرها الى دولة اخرى لتفعيل آليات التجميد لديها، وارشادات واضحة حول التزامات املؤسسات  

االجراءات الالعمـة بموجـب آليـات التجميـد، وموجبـات تقضـــــــــــــ ي بمطـالبـة املـاليـة واالعمـال واملهن غير املـاليـة املحـددة في اتخـاذ 

الجهـات املـاليـة واالعمـال واملهن غير املـاليـة املحـددة بـإبالغ اللجنـة الفنيـة عن العمليـات التي يتم محـاولـة القيـام بهـا، واجراءات  

االســـــم ذاته او اســـــماًء مشـــــابهة، وآلية  معلنة إللغاء تجميد االموال او االصـــــول الخاصـــــة باألشـــــخاص او الكيانات التي تحمل  

 ودون تأخير.
ً
 تقض ي بإبالغ الجهات برف  التجميد عن االموال فورا

ــــبب   (غير ملتزمتم تقييم التوصـــــية الســـــابعة )العقوبات املالية املســـــتهدفة ذات الصـــــلة بانتشـــــار التســـــلح( بدرجة )  .105 بسـ

   التسلح.  بانتشارغيام أية إجراءات أو تعليمات أو آليات لتطبيق العقوبات املالية املستهدفة ذات الصلة 

ــاســـــــ يكما تم تقييم النتيجة املباشـــــــرة التاســـــــعة )تحقيقات ودعاوى تمويل اإلرهام( بدرجة ) .106 (، والنتيجة  مســـــــتوى أســـــ

(، والنتيجة املباشـرة  متدنيية الخاصـة بتمويل اإلرهام( بدرجة )مسـتوى  املباشـرة العاشـرة )التدابير الوقائية والعقوبات املال

 (.متدنيالحادية عشرة )العقوبات املالية الخاصة بتمويل انتشار التسلح( بدرجة )مستوى 

 تمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلحباستعراض للتدابير املتخذة فيما يتعلق 

 (:الى حد كبير)ملتزم  جريمة تمويل اإلرهاب - 5التوصية  ▪

ــــريعي  ملعالجة أوجه القصــــــــور املتعلقة بهذه التوصــــــــية، ذكرت الســــــــلطات بأنه قد  .107 ـــ  الالعم إلعادةتم تقديم املقترح التشـ

  تعريف األموال بما يشمل "األصول األخرى".

يشـــــمل " األصـــــول    وعليه يتبقى على األردن اإلســـــراع في إصـــــدار التشـــــري  املعدل املتضـــــمن إعادة تعريف " األموال" بما .108

 األخرى". 

(  )ملتزمالعقوبات املالية املستهدفة ذات الصلة باإلرهاب وتمويل اإلرهاب  – 6التوصية  ▪
 
 :جزئيا

تم اعداد مشــروع تعليمات خاصــة بتطبيق قرارات مجلس األمن ذات ملعالجة أوجه القصــور املتعلقة بهذه التوصــية،   .109

الصـــــــــــــلـة بـاإلرهـام وتمويـل اإلرهـام )بـالتعـاون م  صـــــــــــــنـدوق النقـد الـدولي(، بحيـث تم النص على تشـــــــــــــكيـل اللجنـة الفنيـة بمـا  

التابعة لألمم   يضمن تمثيل جمي  الجهات ذات العالقة، وتم النص على آليات واضحة لطلبات االدراج على قائمة الجزاءات

املتحـدة وقائمـة الجزاءات الو نيـة ومعـايير اإلدراج وآليـة تلقي الطلبـات من الســـــــــــــلطـات األجنبيـة وتقـديمهـا، وإجراءات تعميم  

القوائم وأي تحديث عليها وإجراءات التجميد ورف  التجميد دون تأخير، وااللتزامات املترتبة على املؤسـسـات املالية واألعمال  

ملحـددة وضـــــــــــــمـان وجود رقـابـة فعـالـة لتنفيـذ هـذه االلتزامـات، كمـا وتم النص على اإلجراءات املتعلقـة بـاإلعفـاءات غير املـاليـة ا
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ــية   ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ ــتثنائيةاملتعلقة بالنفقات األسـ ــ ـــ ــــماء، وإجراءات الرف  من القوائم، والطعن واالسـ ـــ ــابه األسـ ــ ـــ ، واإلجراءات املتعلقة بتشـ

 ف  التقارير وتقديم املعلومات لألمم املتحدة.بقرارت اللجنة الفنية وحفظ السجالت، وإجراءات ر 

 :( غير ملتزم) التسلح انتشار العقوبات املالية املستهدفة ذات الصلة ب – 7التوصية  ▪

تم تقديم املقترح التشـــــــــريعي الالعم لوضـــــــــ  أســـــــــاس قانوني لتطبيق  ملعالجة أوجه القصـــــــــور املتعلقة بهذه التوصـــــــــية،    .110

شـــار التســـلح وتبني نصـــوصـــا تفرض على املؤســـســـات املالية واملهن واألعمال غير املالية  قرارات مجلس األمن الخاصـــة بمن  انت

 
ً
  وأي شــــــــــــخص آخر القيام دون تأخير أو إعالم مســــــــــــبق بتجميد األموال واملوارد االقتصــــــــــــادية التي تعود ملكيتها كليا

ً
أو جزئيا

 لقرارات  
ً
للرـــــــــــــخص أو الجمـاعـة أو الكيـان املـدرج من قبـل اللجنـة الفنيـة لتنفيـذ قرارات مجلس األمن أو يتم تســـــــــــــميتـه وفقـا

تم اعداد مشـــــــــــروع تعليمات كما    مجلس األمن املتعلقة باإلرهام وتمويل اإلرهام وتمويل انتشـــــــــــار أســـــــــــلحة الدمار الشـــــــــــامل.

بمن  انتشـار التسـلح )بالتعاون م  صـندوق النقد الدولي( بحيث تم النص على تشـكيل   لتنفيذ قرارات مجلس األمن الخاصـة

ــــار   ـــ ـــ ـــــمن تمثيــل جمي  الجهــات ذات العالقــة، وإجراءات تعميم قــائمــة الجزاءات املتعلقــة بمن  انتشـــــ ـــ اللجنــة الفنيــة بمــا يضـــــ

املترتبة على املؤســســات املالية واألعمال    التســلح وأي تحديث عليها وإجراءات التجميد ورف  التجميد دون تأخير، وااللتزامات

غير املـاليـة املحـددة وضـــــــــــــمـان وجود رقـابـة فعـالـة لتنفيـذ هـذه االلتزامـات، كمـا وتم النص على اإلجراءات املتعلقـة بـاإلعفـاءات 

ــية   ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ ــتثنائيةاملتعلقة بالنفقات األسـ ــ ـــ ــــماء، وإجراءات الرف  من القوائم،واالسـ ـــ ــابه األسـ ــ ـــ والطعن   ، واإلجراءات املتعلقة بتشـ

بقرارت اللجنــة الفنيــة وحفظ الســـــــــــــجالت، وإجراءات رف  التقــارير وتقــديم املعلومــات لألمم املتحــدة ، وســـــــــــــيتم العمــل على 

 .اعتماد وتعميم هذه التعليمات بمجرد استكمال اإلجراءات الالعمة إلقرار املقترحات التشريعية

 :( غير ملتزم ) للربح املنظمات غير الهادفة  – 8التوصية  ▪

ـــــرة األولى  ملعـالجـة وجـه القصـــــــــــــور املتعلق بهـذه التوصـــــــــــــيـة،    .111 ـــ ـــــ ى بـه )د( من النتيجـة املبـاشـــــ ـــ يرجى مراجعـة االجراء املوصـــــ

بخصوص اإلجراءات املتخذة من قبل وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام ووعارة التنمية االجتماعية وباقي الجهات  

ــــوص تقييم مخا ر تمويل  ـــ ــــة بخصـ ـــ اإلرهام للمن مات غير الهادفة للربح، ورف  الوعي وبناء القدرات والتواصــــــــل م  املختصـ

  قطاع املن مات غير الهادفة للربح.
ً
ــــجيل واملتابعة    كما أصــــــــدر مجلس إدارة ســــــــجل الجمعيات قرارا ـــ ــــمين إجراءات التسـ ـــ لتضـ

ملنتخبة للجمعيات م  قوائم الجزاءات  على الهيئات اإلدارية املنتخبة إجراء مقارنة أســــــــــــماء املؤســــــــــــســــــــــــين والهيئات اإلدارية ا

( وعلى أن  2001)1373( والقرار رقم 1999)1267املفروضـــة على األفراد والكيانات اإلرهابية بموجب قرار مجلس االمن رقم  

للتســـــــــجيل والوعرات املختصــــــــة    الوحيدةيتم التنفيذ من خالل ســـــــــجل الجمعيات بالنســـــــــبة للمؤســـــــــســـــــــين باعتباره املرجعية  

ـــــبـة لله ـــ ـــــلطـات بـأنـه    يئـات اإلداريـة املنتخبـة.بـالنســـــ ـــ ـــــل األموال وتمويـل  كمـا أفـادت الســـــ ـــ تم إعـداد وإقرار تعليمـات محـافحـة غســـــ

اإلرهـام لقطـاع الجمعيـات، وتتضـــــــــــــمن هـذه التعليمـات اإلجراءات والضـــــــــــــوابط التي يتطلـب تنفيـذهـا فيمـا يتعلق بـالجمعيـات  

ــــيتم تحديدها على أنها ذات مخا ر مرتفعة بناء على نت ـــ ــــمن التي ســـــ ـــ ائج تقييم مخا ر املن مات غير الهادفة للربح، وبما يضـــــ

تم اعــداد مشـــــــــــــروع ن ــام معــدل )للن ــام املحــدد ألححــام األن مــة  كمــا    فرض عقوبــات رادعــة ومتنــاســـــــــــــبــة في حــال املخــالفــة.

ف على ( والذي تضــمن اححام تفصــيلية اللتزامات الجمعيات )ببذل العناية الواجبة للتعر 2021األســاســية للجمعيات لســنة  

 
ً
ــة حـاليـا في ديوان  هويـة الجهـات املتبرعـة أو املســـــــــــــتفيـدين من خـدمـات الجمعيـة، واالحتفـاظ بـالســـــــــــــجالت( وهو قيـد الـدراســـــــــــ

 التشري  والرأي.
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على  البي تأسـيس الجمعيات اجراء روتيني يقوم به سـجل الجمعيات منذ    املسـح االمنيكما أفادت السـلطات بإعتبار   .112

ــــه في عام  ــــيسـ   م أمنية:ة  لبات التأســـــيس دون اي اســـــتثناء، حيث كانت عدد الطلبات املرفوضـــــة ألســـــباعلى كاف  م2008تأسـ

 (  لب. 25) م2020(  لب، 34)  م2019  لب،( 85)  م2018

ال  أن آلية الحصــــــول على املوافقة على التمويل االجنبي املقدم  للجمعيات والشــــــركات التي  كذلك أشــــــارت الســــــلطات ب .113

ــــت على   م20/7/2020واملعــدلــة بتــاريخ    م16/12/2019من قبــل مجلس الوعراء بتــاريخ    واملقرةالى تحقيق الربح     فتهــد ـــ ـــ نصـــــ

 
ً
ــويتها ممثال ارة الداخلية والجهات ذات العالقة وبموجب عن وع   تشـــكيل لجنة  للن ر في  لبات التمويل األجنبي تضـــم في عضـ

 
ً
ــا ــتمرار ب  هذا االلية ايضــــ ـــ ــاء الهيئات االدارية للجمعيات  البة التمويل والعاملين  إتم االسـ ــح االمني على كافة اعضــــ جراء املســــ

ـــة ألســـــبام امنية واملتعلقة بالجمعيات :    م2020، (  لب11) م2019(   لبات، 9)  م2018فيها، وبلغ عدد الطلبات املرفوضــ

ــــالفيما يتعلق بتحديد نقاط  و   (  لب.19) ــــترك لهذه الغاية   اتصـــــ ــــكيل فريق مشـــــ ــــتقبال الطلبات الدولية فقد تم تشـــــ عن اســـــ

 برئاسة دائرة مراقبة الشركات ووعارة التنمية االجتماعية أحد أعضائها.

 )مستوى أساس ي من الفعالية(: التحقيقات واملالحقات القضائية في تمويل اإلرهاب - 9النتيجة املباشرة  ▪

شاركت دائرة املخابرات العامة في  ملعالجة أوجه القصور الواردة في النتيجة املباشرة التاسعة، أفادت السلطات بأنه  .114

بتمويل   املتعلق  الجزء  اإلرهام، وأشرفت بشحل خاص على صياغة  وتمويل  األموال  الو ني ملخا ر غسل  التقييم  إعداد 

تشارك دائرة املخابرات في ورشات العمل والدورات التدريبية  . كما  م التقييم على مختلف الجهات املعنيةاإلرهام، وتم تعمي 

 
ً
للمنح املمولة من وعارة الخارجية األمريكية بخصوص تعزيز قدرات القطاعات في فهم مخا ر    التي تم البدء بعقدها تنفيذا

وقامت دائرة املخابرات بتزويد وحدة    ريبي املنفذ من قبل االتحاد األوروبي.تمويل اإلرهام، باإلضافة للمشاركة في البرنامج التد

محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام بأنماط واتجاهات تمويل اإلرهام التي تم اكتشافها من خالل التحقيقات واملتابعات 

ال الوحدة وتم تعميمه على كافة  أعدته  الذي  التحليل االستراتيجي  في  الرقابية واإلشرافية والتي قامت  وتم تضمينها  جهات 

 بدورها تعميمه على كافة الجهات الخاضعة لرقابتها. 

 على تطوير دليل متخصص في مجال أساليب التحقيقات املالية املواعية    كما أفادت السلطات بأنه .115
ً
يتم العمل حاليا

قضائية وجهات إنفاذ القانون والوحدة وغيرها  في قضايا تمويل اإلرهام لتدريب املمارسين لدى الجهات املختصة )الجهات ال

 (.Global Center on Cooperative Securityمن الجهات املعنية( بالتعاون م  )

( مدعين عامين لدى محكمة أمن الدولة، وتأهيلهم  8تم تعيين )   أفادت السلطات األردنية بأنه  باإلضافة الى ما سبق،  .116

قامت دائرة  كما    وإشراكهم بورشات عمل متخصصة حول التحقيقات املالية وجرائم تمويل اإلرهام. بدورات تدريبية مكثفة،  

والحاقهم بفريق التحقيق في تمويل اإلرهام والتحقيقات املالية، وكان    م2019( ضباط جدد نهاية عام  10املخابرات بتعيين )

البشرية، لكن وارت املوارد  آخر ضمن خطة  تعيين عدد  املفترض  .  من 
ً
تأجيل ذلك حاليا تم   بجائحة كورونا 

ً
احالة    كما با ا

، وقامت دائرة املخابرات بتمرير تغذية عكسية  64)   م2020  –  م2018األعوام  الوحدة لدائرة املخابرات خالل الفترة  
ً
( اخطارا

 27للوحدة بخصوص هذه االخطارات، ونتيجة لذلك تم تحويل )
ً
لقة بهذه االخطارات  للقضاء، وال عالت القضايا املتع  ( اخطارا

)كما    من ورة. الفترة  خالل  االرهام(  تمويل  بمحافحة  املختصة  )الجهة  العامة  املخابرات  دائرة  (،  2020  –  2018قامت 
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اشخاص، قضايا    335اشخاص، شبهات تمويل ارهام:    1108رهام:  إن على )شبهات ي ( اشخاص، موعع2106بالتحقيق م  )

 أ  663  خاصة:
ً
 143بانه تم خالل هذه الفترة توجيه )  شخاص(، علما

ً
 الى وحدة محافحة غسل االموال وتمويل االرهام.    ( تبليغا

م حسب القانون األردني، وهو ملقصود بالقضايا الخاصة هي التي تق  ضمن تعريف اإلرهاأن اأشارت السلطات ب  كما .117

أوس  من املفهوم الوارد باتفاقية قم  اإلرهام، حيث تشمل التحقيقات اشتباهات تتعلق بـ )تهديد األمن االقتصادي، تعكير  

 .صفو العالقة م  دول شقيقة وصديقة، اإلخالل بالن ام العام، تعطيل تطبيق القوانين واألن مة..(

، تمحورت حول )مبادئ التعاون  45( ورشات عمل شملت )8سكري بعقد )قامت مديرية القضاء العكما    .118
ً
 عاما

ً
( مدعيا

الدولي في املسائل الجنائية، إدارة  لبات التعاون الدولي في محافحة اإلرهام، التحديات واملمارسات الفضلى لتعزيز التعاون  

ارتباط من محكمة أمن الدولة م  وعارة العدل،    (، تعيين ضابط2/2020تم خالل شهر )أفادت السلطات كذلك بأنه      .الدولي(

الدولة.  أمن  التي تدخل ضمن اختصاص محكمة  القانونية  املساعدة  في  لبات  اإلجراء  التنسيق وسرعة  أن    كما   لغايات 

(، وتم 2020  –  2018وارد( خالل الفترة )  4صادر و  2(  لبات مساعدة قانونية )6مديرية القضاء العسكري تعاملت م  )

   تنفيذها جميعها. 

 من الفعالية(:  متدني)مستوى  اإلجراءات الوقائية والعقوبات املالية في تمويل اإلرهاب - 10النتيجة املباشرة 

قام البنك املركزي األردني بمختلف دوائره فيما يتعلق بمعالجة أوجه القصـــــور املتعلقة بالنتيجة املباشـــــرة العاشـــــرة،   .119

ـــــراف والرقـابـة على ن ـام املـدفوعـات الو ني،   ـــ ـــــرافـة، دائرة االشـــــ ـــ )دائرة الرقـابـة على قطـاع البنوك، دائرة مراقبـة أعمـال الصـــــ

ـــــــغر( ـــ ـــــــركات التمويل األصـ ـــ ـــــــة بهذه الدوائر وفق   دائرة الرقابة على شـ ـــ ـــــــدار أدلة الرقابة املكتبية وامليدانية الخاصـ ـــ بتعديل وإصـ

ـــــمن هــذه األدلــة إجراءات التفتيش والتحقق من كفــاءة وفعــاليــة وفحص أن مــة   ـــ ـــــتنــد على املخــا ر بحيــث تتضـــــ ـــ املنهج املســـــ

األموال وتمويل اإلرهام    وبرامج محافحة غســل األموال وتمويل اإلرهام بحيث تحون قادرة على تحقيق غايات محافحة غســل

من ـكافـة الجوانـب، ومنهـا تصـــــــــــــنيف الـدول وتطبيق العقوبـات املـاليـة املســـــــــــــتهـدفـة والتحـديـث املســـــــــــــتمر للقوائم املحليـة و/ او 

وذلــك بفرض غرامــة    م2019البنــك املركزي بــإيقــاع عقوبــة رادعــة على أحــد البنوك خالل عــام  كمــا قــام  الــدوليــة دون تــأخير.  

وفيما   ألف دينار ملخالفة البنك لقرارات مجلس االمن لتعامله م  أحد األشـــــــــــخاص املدرجين على القوائم. 250مالية قدرها  

هيئة األوراق املالية: تم اعتماد  "دليل التفتيش على شـركات الخدمات املالية في مجال محافحة غسـل األموال وتمويل يتعلق  ب

ــــيص بنود عدة تتعلق م6/12/2020( تاريخ  226/2020ه "بموجب قرار مجلس املفوضــــــــين رقم )اإلرهام ونماذج ـــ ، وتم تخصـ

بالتفتيش على مدى تطبيق الشــــــركات للقرارات الدولية والتزامها بتنفيذ العقوبات املالية املســــــتهدفة ملحافحة تمويل اإلرهام  

ــــمبشــــــــــــحل فوري ومدى توفير األن مة اآل ـــ ــــاهاة األســـــ ـــ ــــة بمضـــــ ـــ اء، وقامت هيئة األوراق املالية بموجب تعميمها رقم  لية الخاصـــــ

ـــــعــة لرقــابتهــا لإللتزام بقوائم الجزاءات والح ر    م30/8/2020تــاريخ    8/1/01373/20 ـــ بــالتــأكيــد على جمي  الجهــات الخــاضـــــ

ميمها  حرصـــــــت وعارة الصـــــــناعة والتجارة والتموين / ادارة التأمين ومن خالل تعمن جهتها   الصـــــــادرة عن مجلس األمن الدولي.

على التــأكيــد على شـــــــــــــركــات التــأمين ووكالء التــأمين ووســـــــــــــطــاء التــأمين بضـــــــــــــرورة   3/11/2020( تــاريخ  2514/33/2020رقم )

االلتزام بالقرارات الصـــــــــادرة عن مجلس االمن ذات العالقة بمحافحة غســـــــــل االموال وتمويل االرهام ومن  انتشـــــــــار التســـــــــلح  

ألمن األهمية القصــــوى من خالل توفير األن مة الالعمة لرصــــد أي تحديثات وحثها على ايالء موضــــوع تطبيق قرارات مجلس ا

املكتبية    كما عمدت الى تطوير واعتماد دليل الرقابة،  على القوائم ومقارنة أســــــــــــماء العمالء قبل كل تعامل وعند كل تحديث
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ـــــتند على املخا ر   ـــ ـــــمنوامليدانية وفق املنهج املســـــ ـــ كفاءة وفعالية وفحص أن مة  إجراءات التفتيش والتحقق من  والذي تضـــــ

وبرامج محافحة غســل األموال وتمويل اإلرهام بحيث تحون قادرة على تحقيق غايات محافحة غســل األموال وتمويل اإلرهام  

من ـكافـة الجوانـب، ومنهـا تصـــــــــــــنيف الـدول وتطبيق العقوبـات املـاليـة املســـــــــــــتهـدفـة والتحـديـث املســـــــــــــتمر للقوائم املحليـة و/ او 

 .وايقاع العقوبات في حالة عدم االلتزام يرالدولية دون تأخ

ــاحة بتعميم الرابط االلكتروني للجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس االمن بتاريخ كذلك   .120 ــ ي واملســــــــ قامت دائرة األراضــــــــ

، م9/9/2019، كمــا تم تعميم رابط  قــائمــة الجزاءات املوحــدة وادراجــه على موق  الــدائرة االلكتروني بتــاريخ  م12/7/2018

لتســــــهيل الرجوع اليه من قبل املحاتب العقارية، وتم اصــــــدار تعميم للمحاتب بالرجوع للرابط قبل الدخول بأي عالقة عمل،  

( لتشـمل أعمال الرقابة Check listوقامت دائرة األراضـ ي بتحديث اإلجراءات الداخلية )الجودة( للمراقبين وتم تعديل بنود )

ت مجلس االمن ووض  اجراءات للرقابة والتفتيش على تنفيذ العقوبات املالية املستهدفة ملحافحة  التفتيش على تطبيق قرارا

 
ً
ــأت ن ـام الكتروني خـاص يتضـــــــــــــمن  تمويـل االرهـام، وايقـاع العقوبـات في حـالـة عـدم االلتزام، علمـا بـأن دائرة األراضـــــــــــــ ي أنشـــــــــــ

والكيـانـات املـدرجـة من تملـك األموال غير املنقولـة،   أســـــــــــــمـاء املـدرجين على القوائم وأي تحـديـث على ذلـك بهـدف من  األفراد

ــــا. ـــد هـــــذه األموال في حـــــال وجودهـ ـــا    وتجميــ التفتيش امليـــــداني على محالت الحلي  كمــ الـــــداخليـــــة بتحليف فرق  قـــــامـــــت وعارة 

 واملجوهرات، بمتابعة التزام القطاع بتطبيق االلتزامات الواردة في قرارات مجلس االمن الخاصة بتمويل اإلرهام.

ــ .121 (  ICNLدأت الجهـــات املختصـــــــــــــــة في األردن وبـــالتعـــاون م  مركز الحيـــاة راصـــــــــــــــد واملركز الـــدولي للقـــانون غير الربحي )بـ

ــــة ) ـــ ــــسـ ـــ  ملعايير وتوصــــــــيات مجموعة  GREENACREومؤسـ
ً
( بالعمل على إجراء تقييم مخا ر املن مات غير الهادفة للربح وفقا

لتعديالت الالعمة، ووضـــــــ  األدلة اإلرشـــــــادية وبرامج التوعية في هذا  العمل املالي، ودراســـــــة التشـــــــريعات ذات العالقة واقتراح ا

ــال ــذلـــك  ،  املجـ ــاع الجمعيـــات، وتتضـــــــــــــمن هـــذه  كـ ــام لقطـ ــة غســــــــــــــــل األموال وتمويـــل اإلرهـ ــافحـ ــات محـ تم إعـــداد وإقرار تعليمـ

ـــــوابط التي يتطلـــب تنفيـــذهـــا فيمـــا يتعلق بـــالجمعيـــات التي يتم تحـــديـــدهـــا على أنهـــا ذ ـــ ات مخـــا ر  التعليمـــات اإلجراءات والضـــــ

تم اعداد  وأشــــــــــارت الســــــــــلطات بأنه   مرتفعة، وبما يضــــــــــمن فرض عقوبات رادعة ومتناســــــــــبة في حال مخالفة هذه املتطلبات.

ـــــية للجمعياتمشــــــروع ن ام معدل )للن ام املحدد ألححام األن مة   ـــــاسـ ـــــنة   األسـ ـــــيلية  م2021لسـ ـــــمن اححام تفصـ ( والذي تضـ

ـــــتفيـــدين من خـــدمـــات الجمعيــة،  اللتزامـــات الجمعيـــات )ببـــذل العنـــايـــة الواجبـــة للت ـــ عرف على هويـــة الجهـــات املتبرعـــة أو املســـــ

م تنفيذ حمالت توعوية للجمعيات بمخا ر غسـل  كما ت  واالحتفاظ بالســجالت( وهو قيد الدراســة في ديوان التشــري  والرأي.

بخطر غســـــــل االموال    االموال وتمويل اإلرهام في قطاع املن مات غير الربحية من خالل رف  مســـــــتوى الوعي لدى الجمعيات

تضـــــــــــــمنـت توعيـة بمفهوم غســـــــــــــل االموال وتمويـل االرهـام واهميـة حمـايـة قطـاع الجمعيـات من    م2018وتمويـل االرهـام عـام 

خطر تمويــل االرهــام والتشـــــــــــــريعــات الو نيــة واملعــايير الــدوليــة وأمثلــة عمليــة على ذلــك، حيــث تم تنفيــذ برنــامجين لتوعيــة 

ـــــراكــة م  االتحــاد ال ـــ عــام للجمعيــات وجمعيــة فيلق متطوعي الخــدمــات املــاليــة في محــاف تي الزرقــاء وعمــان  الجمعيــات بــالشـــــ

 ( جمعية. 100واستفاد منها )

، بنشـــــــر وتعميم القائمة الو نية  1373قامت اللجنة الفنية لتنفيذ قرار مجلس األمن  كما أشـــــــارت الســـــــلطات بقيام   .122

ـــــهر   ـــ    م2018يوليو على ـكافـة الجهـات ذات العالقـة منـذ شـــــ
ً
ـــــورة على املوق  االلكتروني لوحـدة محـافحـة   علمـا ـــ بـأن القـائمـة منشـــــ

ديرية الســــــــــجل التجاري املركزي( بنشـــــــــر  وعارة الصــــــــــناعة والتجارة والتموين )م كذلك قامت غســــــــــل األموال وتمويل االرهام.

بـــأســـــــــــــمـــاء اإلرهـــابيين وقوائم الجزاءات املوحـــدة ملجلس األمن التـــاب  لألمم املتحـــدة على املوق  اإللكتروني    الو نيـــةالقـــائمـــة  
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لى للوعارة، وكذلك تعميمها على موظفي الوعارة، وربط األســـــماء املدرجة وأرقامهم الو نية على أن مة التســـــجيل، والتأكيد ع

الرجوع للقــائمــة الو نيــة عنــد إجراء أي عمليــة أو الــدخول في عالقــة عمــل جــديــدة م  أي شـــــــــــــخص، ومســـــــــــــح قواعــد بيــانــات 

التجــــار والعمالء مقــــارنــــة م  القوائم املــــذكورة للتــــأكــــد من عــــدم إدراج أســـــــــــــمــــائهم ضـــــــــــــمن القوائم وتجميــــد األموال واملوارد  

ورود اسـم مطابق أو مشـابه وإبالغ اللجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس االقتـصادية الخاصـة باملدرجين دون تأخير، في حال  

 باإلجراء املتخذ.
ً
 األمن فورا

ــــــــرافة    م12/01/2020( تاريخ  9/1/761تضــــــــــــمن تعميم البنك املركزي األردني رقم )كذلك   .123 ـــ ــــــــركات الصـ ـــ التأكيد على شـ

ن والقرارات الـدوليـة األخرى ذات العالقـة دون املرخصــــــــــــــة بضـــــــــــــرورة التقيـد بتنفيـذ االلتزامـات الواردة في قرارات مجلس األم

ــا قــــام البنــــك املركزي األردني بــــالتعميم على ـكـــافــــة البنوك العــــاملــــة بموجــــب تعميمــــه رقم ) ( تــــاريخ 10/4/10885تــــأخير كمــ

 على 1373القائمة الو نية لإلرهابيين الصـادرة عن اللجنة الفنية لتطبيق قرار    م16/8/2018
ً
كافة ، والتي تم تعميمها أيضـا

الجهـات الخـاضـــــــــــــعـة لرقـابـة واشـــــــــــــراف البنـك املركزي األردني بنشـــــــــــــرهـا على املوق  االلكتروني الرســـــــــــــمي للبنـك املركزي األردني 

( رقـم  تـعـمـيـمـــــــه  وبـمـوجـــــــب  األردنـي  املـركـزي  الـبـنـــــــك  وقـــــــد حـرص  بـهـــــــا،  الـيـهـــــــا وااللــتزام  الـرجـوع  ــهـيـــــــل  تـــــــاريـخ 26/2/4081لـتســـــــــــ  )

ـــــــركات الدف  والتحويل ا  م13/3/2019 ـــ ــادر لشـ ـــــ ـــ إللكتروني لألموال على التأكيد بضـــــــــــرورة إيالء موضـــــــــــوع تطبيق قرارات  الصـ

مجلس األمن األهمية القصــــــــــــوى واتخاذ ما يلزم لرف  مســــــــــــتوى اإلدراك وااللتزام بتطبيق تلك القرارات، وبما يمكن من إدارة  

 مخا ر االمتثال بفاعلية. 

ألمن ذات الصـــــــــــــلة باإلرهام وتمويل اإلرهام  اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس ا أشـــــــــــــارت الســـــــــــــلطات كذلك بقيام .124

ــاء ن ـام الكتروني يعتمـد على تطبيق يتم تحميلـه على الهواتف الـذكيـة لغـايـات تـأكيـد تعميم   بتنفيـذ مشـــــــــــــروع يتضـــــــــــــمن انشـــــــــــ

قوائم مجلس األمن بدون تأخير على الجهات ذات العالقة، ويهدف التطبيق إلى الربط بين قوائم مجلس األمن واملؤســــــســــــات 

ة واصحام االعمال واملهن غير املالية املحددة والجهات االشرافية والرقابية وغيرها من الجهات الو نية، حيث سيقوم املالي

ويهدف التطبيق االلكتروني الى   بتطبيق قرارات مجلس األمن بتثبيت التطبيق على هواتفهم الذكية.  املعنيون املســـــــــــــتخدمون  

جلس األمن بشحل آلي من خالل رصد ومتابعة املوق  االلكتروني لألمم املتحدة،  الوصول إلى تحديثات القوائم الصادرة عن م

ســــيراعي  ، حيث أشــــارت الســــلطات بأن والحصــــول على تحديثات  قوائم الجزاءات بشــــحل مســــتمر وضــــمن جدول عمني قصــــير

ت الى الجهات املعنية  املشـــروع الجدول الزمني املســـموح به لضـــمان التطبيق الفوري لقرارات مجلس االمن ووصـــول اإلشـــعارا

( ســــاعات التخاذ اإلجراء  8( ســــاعة من لح ة صــــدور القرار لدى األمم املتحدة و)16بدون تأخير، حيث حدد املشــــروع مهلة )

لـــدى الجهـــات املعنيـــة بتطبيق قرارات مجلس االمن، وذلـــك من لح ـــة نشـــــــــــــر تحـــديـــث القوائم على املوق  االلكتروني للجنــة  

عبر التطبيق االلكتروني، حيث يجب على الجهة املعنية اتخاذ القرار املناســـــب بتجميد األصـــــول    الفنية واســـــتالم اإلشـــــعارات

املالية لألشــخاص والكيانات املدرجة أو رف  تجميد األصــول املالية ملن يتم رف  أســمائهم من قوائم الجزاءات، وعلى أن تقوم 

كما أشــــارت الســــلطات بأن التطبيق    تخاذه من خالل التطبيق.هذه الجهات بتزويد اللجنة الفنية بتوضــــيح لإلجراء الذي تم ا

اداة رقابية إضـــــــافية للجهات الرقابية التي بإمحانها أن تتأكد من اســـــــتالم الجهة الخاضـــــــعة لإلشـــــــعارات والتحديثات  ســـــــيوفر 

)مرحلة التنفيذ من قبل   واتخاذها إجراءات فّعالة في تطبيق القرارات بدون تأخير، ويشـــــار الى أن التطبيق في املرحلة النهائية

 الشركة املحال اليها العطاء(.
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ـــــبق، و  .125 ـــ ـــــافة إلى ما ســـــ ـــ في إ ار التزام األردن بتطبيق قرارات مجلس األمن املتعلقة باملقاتلين اإلرهابيين االجانب،  باإلضـــــ

 للقرار )
ً
ــام  2178ووفقــــا الــــذي أكــــد على مــــا جــــاء بقراري مجلس األمن )2014/عــ ــام  1267(  ــام  1373،  1999/عــ (،  2001/عــ

م املبكر عن املســــافرين(، والذي بدأ العمل به )مركز االســــتعال  بإنشــــاء(، قامت اململكة  2017/عام  2396والقرارات الالحقة )

، ويهدف الى رصـد حركة املقاتلين االجانب واالشـخاص املدرجين على قوائم العقوبات لغايات تعطيل م6/1/2020منذ تاريخ  

صــــلة اللجنة الفنية الخاصــــة بتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات ال  قامتكذلك      ســــفرهم، واتخاذ اإلجراءات الالعمة بحقهم.  

مشــــــــــــروع تعليمات يتضــــــــــــمن مراجعة    بإعداد  ممثلة بالوحدة )بالتعاون م  صــــــــــــندوق النقد الدولي(  تمويل اإلرهامباإلرهام و 

 .لجنة، وذلك لتغطية الجوانب املتعلقة بعمل هذه الجهاتال املعنية فيألعضاء اللجنة واضافة الجهات 

ــــلطات  ـــ ــــوص اإلجراءات املتخذة من قبل الســـــ ـــ الرقابية لغايات اعداد األدلة االرشــــــــــــادية التي تتضــــــــــــمن آلية تنفيذ قرارات  بخصـــــ

ــــافة الى الدورات ال دريبية وورش العمل التي خضـــــــــعت لها املؤســـــــــســـــــــات املالية واألعمال واملهن غير املالية  تمجلس األمن، باإلضـــــ

ــــة   ــــائيات الخاصـــــ األعمال واملهن غير املالية املحددة    توفير التدريب للمؤســـــــــســـــــــات املالية وقطاع تمبذلك فقد  املحددة واالحصـــــ

  .كما هو مشار اليه في النتيجة املباشرة الثالثة ت مجلس األمنافيما يتعلق بآليات تطبيق قرار 

 :( )مستوى متدني من الفعالية العقوبات املالية ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح - 11النتيجة املباشرة 

ــ    قامت الســـــلطات األردنية باقتراح،  11ملعالجة أوجه القصـــــور املتعلقة بالنتيجة املباشـــــرة   .126 ــ ــــريعي  لوضـ التعديل التشـ

أســاس قانوني وأححام خاصــة لتفعيل االلتزام بقرارات مجلس األمن ذات الصــلة بمحافحة تمويل انتشــار التســلح بما في ذلك 

ـــــات املالية واملهن واألعمال غير ا ـــــســـــ ملالية املحددة وأي شــــــــــخص آخر القيام دون تأخير أو إعالم مســــــــــبق بتجميد  الزام املؤســـــ

 
ً
 لقرارات مجلس األمن املتعلقة  األموال واملوارد االقتصـــــــادية التي تعود ملكيتها كليا

ً
 للرـــــــخص أو الكيان املدرج وفقا

ً
أو جزئيا

تم اعداد مشـروع تعليمات كما    اللتزام.بمحافحة تمويل انتشـار أسـلحة الدمار الشـامل، وفرض عقوبات رادعة في حال عدم ا

لتنفيذ قرارات مجلس األمن ملن  انتشــــــــــــار التســــــــــــلح )بالتعاون م  صــــــــــــندوق النقد الدولي( وبما يشــــــــــــمل تحديد التزامات كافة 

الجهات، وتحديد آلية عمل اللجنة وإجراءات تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصــــــــــلة بمحافحة انتشــــــــــار التســــــــــلح، وســــــــــيتم  

سـيتم تعميم قرارات مجلس األمن  و   التعليمات بمجرد اسـتكمال اإلجراءات الالعمة إلقرار املقترحات التشـريعية.  اعتماد هذه

ــار اليه في النتيجة   ــلح وأي تحديثات تطرأ على القوائم من خالل املشــــــــــروع املشــــــــ ــار التســــــــ ــلة بمحافحة تمويل انتشــــــــ ذات الصــــــــ

ــاء وبرمجة تطبيق الكتر ـــ ـــــمن انشـ ـــــرة املتضـ ـــــرة العاشـ لغايات تأكيد تعميم قوائم مجلس األمن    الذكيةوني على الهواتف  املباشـ

 .بدون تأخير على الجهات ذات العالقة

قــام البنــك املركزي األردني بمختلف دوائره )دائرة الرقــابــة على قطــاع البنوك، دائرة مراقبــة أعمــال الصـــــــــــــرافــة، دائرة  .127

بة على شـــركات التمويل األصـــغر(، وهيئة األوراق املالية ، ووعارة  االشـــراف والرقابة على ن ام املدفوعات الو ني ، دائرة الرقا

الصـــــناعة والتجارة والتموين / ادارة التأمين بإصـــــدار وتعديل أدلة الرقابة املكتبية وامليدانية الخاصـــــة بها لتتضـــــمن التحقق  

ــلح، وقامت   ـــ ــار التســـــ ـــ ــلة بمحافحة تمويل انتشـــــ ـــ ــتهدفة ذات الصـــــ ـــ ــاحة  من تطبيق العقوبات املالية املســـــ ــ ي واملســــــــ دائرة األراضــــــــ

ـــــمـل أعمـال الرقـابـة التفتيش على تطبيق check listبتحـديـث اإلجراءات الـداخليـة )جودة( للمراقبين وتم تعـديـل بنود ) ـــ ( لتشـــــ

ـــار الى أن من  و   ،قرارات مجلس االمن الخاصـــــــــة بمحافحة تمويل انتشـــــــــار التســـــــــلح وايقاع العقوبات في حالة عدم االلتزام ــ ـــ يشـ

مركز إيـداع األوراق املـاليـة هي تعريف العمالء إلكترونيـا على قـاعـدة بيـانـاتـه، ولـدى الن ـام اإللكتروني للمركز إجراءات عمـل 



  MF.21.P32.13.A.(V0.1) تقرير املتابعة األول للمملكة األردنية الهاشمية

 

42 

 

قـائمـة بـأســـــــــــــمـاء املـدرجين على قوائم مجلس األمن بمـا في ذلـك القوائم الخـاصــــــــــــــة بمحـافحـة تمويـل انتشــــــــــــــار أســـــــــــــلحـة الـدمـار  

 وم
ً
 الشامل، بحيث إذا تم فتح حسام للعميل وكان مدرجا

ً
  ،عرفا على قوائم الح ر فإن ن ام املركز يرفض الطلب إلكترونيا

التزام القطــــاع بتطبيق  و  قــــامــــت وعارة الــــداخليــــة بتحليف فرق التفتيش امليــــداني على محالت الحلي واملجوهرات، بمتــــابعــــة 

 االلتزامات الواردة في قرارات مجلس االمن الخاصة بتمويل انتشار التسلح.

   تم تقديم املقترحكما    .128
ً
تفرض االلتزامات على كافة األعمال واملهن غير املالية املحددة،    التشـريعي الالعم لتبني نصـوصـا

التســــلح  تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصــــلة بمحافحة تمويل انتشــــار   تعليماتكما وتم تضــــمين هذه االلتزامات بمشــــروع  

ملكة شــــاركت بحضــــور الورشــــة التدريبية التي تم تن يمها  الى أن جمي  الجهات املختصــــة والجهات ذات العالقة في امل ويشــــار

من قبل مجموعة العمل املالي واملصــــــــــــرفي ملنطقة الشــــــــــــرق األوســــــــــــط وشــــــــــــمال افريقيا بالتعاون م  املعهد امللحي الدراســــــــــــات  

   م9/2020-8الـدفـاعيـة واألمنيـة بعنوان "الن ـام الـدولي ملحـافحـة تمويـل انتشـــــــــــــار التســـــــــــــلح" بتـاريخ  
ً
ت الو نيـة  بـأن الجهـا علمـا

حرصــــــــت على حضــــــــور هذه الورشــــــــة من أكبر عدد من موظفيها من خالل عرض املحاضــــــــرات على شــــــــاشــــــــات موجودة داخل 

 قاعات مجهزة لهذه الغاية.

ــــائ  الخطرة  كما أشـــــارت الســـــلطات بأنه  .129 ــــتخدام الثنائي والبضـ ــــائ  ذات االسـ قد تم فرض الرقابة الجمركية على البضـ

ـــتناد    م2020لســـــنة    79والرـــــحن املرحلي بموجب ن ام خاص بذلك يحمل الرقم    املارة عبر اململكة بالترانزيت الصـــــادر باالســ

 اللتزامات اململكة بموجب قرار  93املادة   ألححام
ً
/م من قانون الجمارك وذلك ملن  انتشـــــار اســـــلحة الدمار الشـــــامل، وتنفيذا

حيث  م2019كما وصـــــــــدرت تعليمات تصـــــــــدير وإعادة تصـــــــــدير املواد ثنائية االســـــــــتخدام لســـــــــنة   .1540مجلس االمن الدولي  

ناعة والتجارة، تسـمى لجنة تـصدير واعادة تـصدير املواد ثنائية نـصت هذه التعليمات على تشـكيل لجنة خاصـة في وعارة الـص

 على 
ً
االســـــــــتخدام برئاســـــــــة مدير مديرية التجارة وعضـــــــــوية مندوبين عن الجهات الرســـــــــمية ذات العالقة ويجري العمل حاليا

 .املختصةتجهيز برنامج تصدير واعادة تصدير املواد ثنائية االستخدام والربط االلكتروني م  الدوائر 

 التدابير الوقائية والتوصيات املتعلقة بها

 نظرة عامة عن التدابير الوقائية في تقرير التقييم املتبادل

% من  93بقطاع مالي متنوع، ويشـــحل حجم موجودات قطاع البنوك نســـبة بتمت  األردن    املتبادلالتقييم  أشـــار تقرير   .130

ـــــــاتحجم موجودات القطاعين املالي وغير املالي، ويوجد تباين في امتثال   ـــ ـــــــسـ ـــ املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة    املؤسـ

 
ً
 )قبل او خالل للشـــروع في تنفيذ التعليمات الصـــا ملتطلبات محافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهام، ن را

ً
درة / املعدلة حديثا

فهم  وبـاختالف  الزيـارة امليـدانيـة( للبعض منهـا ممـا جعـل من الصـــــــــــــعـب قيـاس مـدى فـاعليـة تطبيقهـا من قبـل الجهـات املعنيـة. 

املؤســـــســـــات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة ملخا ر غســـــل األموال وتمويل اإلرهام، ويعود ذلك للتفاوت في حجم  

قطــاعــات واملجهودات املبــذولــة من قبــل الســـــــــــــلطــات الرقــابيــة واالشـــــــــــــرافيــة، وقــد تبين وجود وعي كــاٍف لــدى البنوك وبعض  ال

شـــــــــــــركــات التــأمين بمخــا ر غســــــــــــــل األموال التي تواجههــا، وقيــامهــا بــاتخــاذ التــدابير الالعمــة لتخفيف تلــك املخــا ر، وال يمكن 

ام، أما بالنســـــبة لباقي املؤســـــســـــات املالية واألعمال واملهن غير املالية  الجزم بوجود ذات مســـــتوى الوعي بمخا ر تمويل اإلره

 املحددة فانه لم يتوافر لديها مستوى متقارم من الفهم ملخا ر غسل األموال وتمويل اإلرهام.



  MF.21.P32.13.A.(V0.1) تقرير املتابعة األول للمملكة األردنية الهاشمية

 

43 

 

التقييمات الذاتية التي تجريها املؤسسات املالية في شأن مخا ر غسل األموال وتمويل اإلرهام على البنوك    اقتصرت .131

 م  
ً
وبعض املؤســـــســـــات املالية )شـــــركات التأمين وشـــــركات الصـــــرافة وشـــــركات الوســـــا ة املالية( وعدم اتســـــاق نتائجه نســـــبيا

ـــحل عام، تطبق  مخرجات التقييم الو ني للمخا ر األولية. ــ ـــ ـــة البنوك، تدابير العناية   بشـ ــ ـــ ـــــات املالية، خاصـ ـــ ــــسـ غالبية املؤســـــ

الواجبة واالحتفاظ بالســــــــــــجالت بشــــــــــــحل مقبول، بينما ي هر ضــــــــــــعف في تطبيق تلك التدابير لدى األعمال واملهن غير املالية  

ـــتند الهوية لدى البنوك والشــــركات التابعة لها. لكنه يال    التدابيرن  أحظ املحددة. وتبين توافر وســــائل للتحقق من صــــحة مسـ

ـــــــتفيد الحقيقي   ــــســــــــات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة فيما يتعلق بالتعرف على هوية املسـ ـــ املتخذة من قبل املؤسـ

 غير مالئمة.

 للوحدة، ولكن تبين أن جودة االخطارات  كما أشار التقرير بأن   .132
ً
قطاعي البنوك والصرافة هما القطاعان األكثر إبالغا

ــــتباهنهما ضــــــــعيفة، ويرج  ذلك للجوء بعض الجهات املبلغة لإلخطار ملجرد الشــــــــك ودون أســــــــبام موضــــــــوعية  الواردة م ـــ   لالشـ

 
ً
ـــب، كما أن الوعي باألنماط    االخطاراتعن أنه ال يتم في بعض الحاالت اإلبالغ عن    )اإلبالغ الدفاعي( فضـــــــــــال ـــ في الوقت املناســـــ

ن مســـتوى االبالغ لدى إاملتعلقة بتمويل االرهام لدى املؤســـســـات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة محدود، وي هر 

 باقي املؤسسات املالية واالعمال غير املالية املحددة ضعيف وغير كاٍف.

لم ينص قــانون محــافحــة غســـــــــــــــل األموال وتمويــل اإلرهــام  غير املــاليــة املحــددة،  وفيمــا يتعلق بقطــاع األعمــال واملهن   .133

 على اية موجبات ملقاة على عاتق املحامين واملحاســـــــبين وكتام العدل املرخصـــــــين في مجال محافحة غســـــــل األموال  
ً
صـــــــراحة

وال وتمويل اإلرهام بالن ر الى وتمويل اإلرهام. املحاتب العقارية ال يبدو انها تتعرض ملخا ر مرتفعة بالنســـــــــــــبة لغســـــــــــــل األم

ـــــح   ـــ واملحــاســـــــــــــبون وتجــار املعــادن   املحــامون ن فهم بــاقي القطــاعــات )أدورهــا املحــدود في تطبيق تــدابير العنــايــة الواجبــة. واتضـــــ

النفيســـــــــــــة واالحجار الكريمة والوكالء العقاريون( ملخا ر غســـــــــــــل االموال وتمويل االرهام هو ضـــــــــــــعيف ويختلف بين قطاع 

 ة وأخرى ضمن القطاع الواحد.وآخر وبين مؤسس

(  ملتزم إلى حـد كبير بـالتوصـــــــــــــيـات املتعلقـة بـالتـدابير الوقـائيـة جـاءت على النحو التـالي  درجـة ) األردنيـذكر أن درجـات التزام 

بسبب عدم نص التعليمات الخاصة بالبنوك ومقدمي الخدمات البريدية   بالتوصية العاشرة )العناية الواجبة تجاه العمالء(

ـــــــــددة عنـد وجود مخـا ر مرتفعـة ولجهـة العنـايـة الواجبـة تجـاه  ـــــلـة بـإجراءات العنـايـة الواجبـة املشـــــ ـــ على املوجبـات ذات الصـــــ

ـــــيـة ـــ ـــــغر للوفـاء بمتطلبـات هـذه التوصـــــ ـــ ـــــرـكات التمويـل األصـــــ ـــ ـــــــــة بشـــــ كمـا تم تقييم  ، العمالء والتنبيـه، ولغيـام تعليمـات خـاصـــــ

التعليمات الخاصة بالبنوك وشركات (  ملتزم إلى حد كبيرالتوصية الثانية عشرة )األشخاص السياسيون ممثلو املخا ر( بــ )

 لألشــــــــخاص الســــــــياســــــــيين ممثلي املخا ر االجانب واملحليين ال  
ً
خدمات الدف  والتحويل االلكتروني لألموال تتضــــــــمن تعريفا

،  ليس هناك أية تعليمات خاصـة بشـركات التمويل االصـغر للوفاء بمتطلبات هذه التوصـية .  يشـمل االشـخاص املقربين منهم

ــــبب    (الى حد كبير وتم تقييم التوصـــــية الخامســـــة عشـــــرة )التقنيات الجديدة( بدرجة )ملتزم الخدمات البريدية   أن مقدميبسـ

ــــاء أو  ـــأ عند إنشـــــ ــ ـــ ــــوا مطالبين بتحديد وتقييم املخا ر التي قد تنشـ ـــــية  ، تطوير منتجات جديدةليســـــ ـــ في حين تم تقييم التوصـ

تعليمات البنوك وشــــركات خدمات الدف  والتحويل  إذ أن    (ملتزم إلى حد كبيرالســــادســــة عشــــرة )التحويالت البرقية( بدرجة )

ل  االلكتروني لألموال والجهــــات التي تقــــدم الخــــدمــــات البريــــديــــة ال تطــــالــــب بــــالتحقق من دقــــة معلومــــات التحويــــل، إال في حــــا 

ــــرافة  االشـــــــــتباه بوجود عملية غســـــــــل اموال او تمويل إرهام، ــــركات الصـــــ  على مطالبتها  تعليمات البنوك وشـــــ
ً
ال تنص صـــــــــراحة

ــامــــل في الــــدولــــة   ـــــحــــل ـكـ ـــ ـــــتفيــــد على نحو يمكن تتب  هــــذه املعلومــــات بشـــــ ـــ ــاملــــة عن املســـــ ـــــمين الحواالت بــــاملعلومــــات الحــ ـــ بتضـــــ
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ـــــــتفيدة، ـــ تقديم الفوري للمعلومات املطلوبة من الســـــــــــلطات الرســـــــــــمية، ال  على إلزام البنك بالوال تنص تعليمات البنوك  املسـ

يوجـد مـا يفيـد بعـدم الســـــــــــــمـاح لشـــــــــــــرـكات خـدمـات الـدف  والتحويـل االلكتروني لألموال مصــــــــــــــّدرة التحويـل تنفيـذ التحويالت 

ـــــركات خدمات الدف  وال  ، وفي حينالبرقية في حال عدم اســـــــــــــتيفاء املعلومات الالعمة ـــ ـــــة بشـــــ ـــ تحويل  توجب التعليمات الخاصـــــ

ـــــاحبـة لهـا عنـد  ـــ ـــــمـان بقـاء ـكافـة املعلومـات املرفقـة بـالتحويالت االلكترونيـة مصـــــ ـــ ـــــيطـة بضـــــ ـــ ـــــركـة الوســـــ ـــ االلكتروني لألموال الشـــــ

ن تحون مصــــحوبة بالتحويالت، ال تتم مطالبة الجهات املالية  أدون تحديد تفاصــــيل املعلومات التي يقتضــــ ي  ولكن  التحويل،  

 لاللتزامات املنصوص عليها في قرارات مجلس األمنبح ر اجراء عمليات م  اشخاص وكيانات و 
ً
كما تم تقييم التوصية  ،  فقا

تحديد الية االحتفاظ بالسجالت بشحل   عدمبسبب    (الى حد كبير ملتزمالسابعة عشرة )االعتماد على أ راف ثالثة( بدرجة )

ــادرة الى الجهات التي تمارس   ــارة في التعليمات الصــــــــ ــح ومفصــــــــــل، ولم تتم االشــــــــ  من االنشــــــــــطة املالية الى آليه تطبيق أواضــــــــ
ً
يا

أما بشـــــأن التوصـــــية الثامنة عشـــــرة )الرقابة الداخلية والفروع والشـــــركات   متطلبات العناية الواجبة واالحتفاظ بالســـــجالت.

قطاع األوراق  و   البنوكالتعليمات الصــادرة الى   اقتصــار  بســبب  كبير(إلى حد  تابعة لها في الخارج( فتم تقييمها بدرجة )ملتزم ال

ـــــــركات التأمين   ـــ ـــــــركات التأجير التمويلي وشـ ـــ ـــــــمان وجود معايير كفاءة عالية عند  علىاملالية وشـ ـــ القيام بإجراءات للفحص لضـ

أشـــــــــــــــارت التعليمــات الصـــــــــــــــادرة الى شـــــــــــــرـكـات خــدمــات الــدف  والتحويــل   تلــك االجراءات.تعيين املوظفين دون تحــديــد مــا هي  

تم تعيينهم لم يسـبق ادانتهم بأي جرائم مخلة بالشـرف او األمانة او تجريمهم في غسـل   منن  أااللكتروني فقط الى التأكد من  

ال تشــــــير التعليمات الصــــــادرة الى ،  املوظفينتعيين   داألموال او تمويل اإلرهام ودون النص على وجود معايير كفاءه عالية عن

ــــــــير  ،  شــــــــــــركات التأمين وقطاع األوراق املالية وشــــــــــــركات البريد للتدريب بمجال محافحة غســــــــــــل األموال وتمويل اإلرهام ـــ ال تشـ

ـــــات املالية ل، كما  التعليمات الصــــــادرة الى شــــــركات التأمين الى اإللزام بتعيين مســــــئول التزام ـــــسـ لتأكد ال يوجد إلزام على املؤسـ

. كما تم تقييم التوصــية التاســعة عشــرة )الدول مرتفعة املخا ر(  من تطبيق الفروع الخارجية والشــركات التابعة للتعليمات

بعض التعليمات الصــادرة الى املؤســســات املالية اقتصــرت على تخصــيص اتخاذ تدابير    أن  بســبب  (ملتزم إلى حد كبيربدرجة )

 عناية واجبة مشـــددة على 
ً
ــال ــتفيد وليس كافة عالقات العمل، فضـ عن عدم تبين مدى قيام الجهات الرقابية  العميل او املسـ

واالشــــــــرافية للمؤســــــــســــــــات املالية باســــــــتثناء البنك املركزي ودائرة الرقابة على ن ام املدفوعات الو ني وقطاع األوراق املالية  

ــــأن اتخاذ تدابير   ــــات املالية بشـ ــــسـ ــــدار تعليمات لباقي املؤسـ مضـــــادة متناســـــبة م  درجة املخا ر عندما تدعوها مجموعة  بإصـ

العمل املالي الى ذلك او بشــحل مســتقل والى اتخاذ تدابير إلفادة املؤســســات املالية بشــأن املخاوف املتعلقة بأوجه الضــعف في 

ـــــرين )  أن مة محافحة غســــــل األموال وتمويل اإلرهام في الدول األخرى. ـــــية الثانية والعشـ ـــــبة للتوصـ األعمال واملهن غير  وبالنسـ

اصـــدار تعليمات او ايه وســـائل   عدم بســـبب(  غير ملتزمالعناية الواجبة تجاه العمالء( فتم تقييمها بدرجة )  –املالية املحددة  

  همنيابة عن غير بالملزمة الى املحامين وأصــــــحام املهن القانونية واملحاســــــبين، واألشــــــخاص او الجهات الذين يقومون    اخرى 

لم يشـــر قانون محافحة غســـل األموال وتمويل ، كما    اعتباري او ادارته او شـــراء محالت تجارية او بيعهابتأســـيس أي شـــخص  

اإلرهام صــــــــــــراحة إلى أي التزامات بشــــــــــــأن محافحة غســــــــــــل األموال وتمويل اإلرهام على املحامين واملحاســــــــــــبين وكتام العدل  

 (غير ملتزمتدابير أخرى( بدرجة )  –املهن غير املالية املحددة  وقد تم تقييم التوصية الثالثة والعشرين )األعمال و ،  املرخصين

 . ملزمة الى املحامين وأصحام املهن القانونية واملحاسبين ى اصدار تعليمات او ايه وسائل اخر  عدمبسبب 

ـــــرة الرابعـة   .134 ـــ ـــــــــأن تقييم النتيجـة املبـاشـــــ ـــــط من  فقـد تم تقيمهـا )بمســـــــــــــتوى  املتعلقـة بـالتـدابير الوقـائيـة  امـا في شـــــ ـــ متوســـــ

 .الفعالية(
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ـــــــلطات  ،  وفي سرررررررررربيل معالجة أوجه القصررررررررررور املتعلقة بالنتيجة املباشرررررررررررة الرابعة .135 ـــ البنك املركزي  بقيام أفادت السـ

األردني بالتعميم على شـــــركات الصـــــرافة املرخصـــــة وشـــــركات الدف  والتحويل اإللكتروني لألموال للتأكيد على ضـــــرورة القيام  

 لدرجة املخا ر ولحافة أنواع مخا ر غســـــل األموال وتمويل اإلرهام التي تواجهها الشـــــركة وذلك بإجراء التقييم الذاتي  
ً
وفقا

من خالل تحديد وتقييم وفهم تلك املخا ر وعلى مســــــــتوى كل من )مخا ر العمالء، الدول أو املنا ق الجغرافية، املنتجات  

ـــــــــدر  كمـا   اذ التـدابير الفعـالـة لخفض تلـك املخـا ر.والخـدمـات والعمليـات، وقنوات تقـديم الخـدمـات( وتوثيق ذلـك واتخـ أصـــــ

 رقم )م  31/8/2020البنك املركزي األردني بتاريخ  
ً
( مرفق به تقرير التقييم الو ني ملخا ر غسـل األموال  18/3/1004تعميما

تقرير وأخذ ما  وتمويل اإلرهام، وتـضمن التعميم التأكيد على كافة الجهات الخاضـعة لرقابته بـضرورة ا الع موظفيها على ال

 جاء فيه بعين االعتبار عند اجراء تقييم ذاتي للمخا ر.

تم الزام شــــركات التمويل األصــــغر بموجب تعليمات محافحة غســــل األموال وتمويل اإلرهام الخاصــــة بالقطاع كذلك   .136

 بإعداد تقييم ذاتي شــــــــــامل ملخا ر غســــــــــل األموال وتمويل اإلرهام بشــــــــــحل ســــــــــنوي أو في حال
ً
برعت حاجة   والصــــــــــادرة حديثا

إلجراء هذا التقييم نتيجة تغير جوهري في  بيعة املخا ر التي يمكن أن تتعرض لها الشـــــــــركة، وقام البنك املركزي بالتعميم  

بــالتــأكيــد على مــا جــاء في تعليمــات   م2/2/2020( تــاريخ  18/2/2020على شـــــــــــــركــات التمويــل األصـــــــــــــغر بموجــب تعميمــه رقم )

 للمنهج املســــــــــتند على املخا ر)محافحة غســــــــــل األموال وتمويل اإلرها
ً
(  RBAم بخصــــــــــوص القيام بإجراء التقييم الذاتي وفقا

ولحــافــة أنواع مخــا ر غســـــــــــــــل األموال وتمويــل اإلرهــام التي تواجههــا الشـــــــــــــرـكـات وذلــك من خالل تحــديــد وتقييم وفهم تلــك 

لخدمات والعمليات، وقنوات توعي  املخا ر على مستوى كل من )مخا ر العمالء، الدول او املنا ق الجغرافية، املنتجات وا

ــــك، وعلى   ــــة( وتوثيق ذلـ ــــدمـ ــــداد  أالخـ ــــد اعـ ــار عنـ ــ ــاعي بعين االعتبـ ــ ــائج التقييم الو ني والتقييم القطـ ــ ــــل من نتـ ــــذ كـ ن يتم اخـ

التقييمــات الـذاتيــة، م  تحــديـد املـدة الزمنيــة لتزويـد البنــك املركزي بهــذه التقييمــات، وارشــــــــــــــاد القطــاع الى عـدد من الروابط  

 السترشاد بها عند اعداد التقييمات.املفيدة ل

وبموجب تعميمها الصـــــــــادر بتاريخ   -  ادارة التأمين  -وعارة الصـــــــــناعة والتجارة والتموين  كما أشـــــــــارت الســـــــــلطات بطلب  .137

ـــــرـكات    م26/3/2019والكتـام الصـــــــــــــادر الى املـدراء العـامين لشـــــــــــــرـكات التـأمين بتـاريخ    م8/2/2018 ـــ ـــــادر الى شـــــ ـــ والتعميم الصـــــ

ن يتم تحديث أضــــــــــــرورة اجراء تقييم ذاتي ملخا ر غســــــــــــل األموال وتمويل االرهام والتأكيد على    م9/7/2020التأمين بتاريخ  

هــذا التقييم نتيجــة حــدوث أي تغيير    إلجراءالتقييم الــذاتي للمخــا ر بشـــــــــــــحــل ســـــــــــــنوي على األقــل أو في حــال برعت الحــاجــة  

م تزويد ادارة التأمين بالتقييم اعاله بشــــــــحل دوري كل جوهري في  بيعة املخا ر التي قد تتعرض لها كل شــــــــركة، وعلى أن يت

 عام، م  األخذ باالعتبار نتائج التقييم الو ني عند اجراء التقييم الذاتي للمخا ر.

 على اعداد دليل ارشـادي موحد لحافة الجهات الخاضـعة )املالية وغير  كما أشـارت السـلطات بأنه   .138
ً
يجري العمل حاليا

مســـتوى الوعي بمفهوم املســـتفيد الحقيقي وبما يشـــمل اإلجراءات الواجب اتباعها للتعرف على املســـتفيد  املالية( لغايات رف   

 الحقيقي، وعرض أمثلة عملية ومؤشرات االشتباه الخاصة بإخفاء هوية املستفيد الحقيقي.

تنفيذ العناية الواجبة    قامت كل من دائرة األراضـ ي واملسـاحة وهيئة األوراق املالية بتطوير أدلة ارشـادية حول كذلك    .139

لتحديد والتحقق من هوية املســـــــتفيد الحقيقي لعمالء املحاتب العقارية ولعمالء شـــــــركات الوســـــــا ة املالية، كما قامت دائرة 

ـــــراف والرقابة على ن ام املدفوعات الو ني   ـــ دليل ارشـــــــــــــادي حول تنفيذ إجراءات العناية الواجبـة والتحقق من   بإعداداالشـــــ
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ـــــركات الدف  والتحويل االلكتروني  هوية املســـــــــتفيد ال ـــ وجه كما   ، وتم اعتماد جمي  هذه األدلة.لألموالحقيقي تجاه عمالء شـ

ـــــبة    م2/4/2019البنك املركزي األردني شــــــركات الصــــــرافة املرخصــــــة بموجب تعميمه الصــــــادر بتاريخ   على اقتناء أن مة مناسـ

 م4/11/2019ة املرخـصة وضـمن تعميمه الـصادر بتاريخ للتحقق من وثائق هوية العمالء األجانب، كما حث شـركات الصـراف

الى الرجوع الى عــدد من األدلــة االرشــــــــــــــاديــة املنشـــــــــــــورة على املوق  االلكتروني ملجموعــة العمــل املــالي لالســـــــــــــتفــادة من أفضــــــــــــــل 

املمارســــات بخصــــوص موضــــوع املســــتفيد الحقيقي، وتم تضــــمين تعليمات محافحة غســــل األموال وتمويل اإلرهام الصــــادرة 

    لشركات التمويل األصغر باإلجراءات الواجب إتباعها للتعرف على املستفيد الحقيقي.

على اقتناء   م2/4/2019شــــــــــــركات الصــــــــــــرافة املرخصــــــــــــة بموجب تعميمه الصــــــــــــادر بتاريخ    البنك املركزي األردنيوجه   .140

أن مة مناسبة للتحقق من وثائق هوية العمالء األجانب، كما حث شركات الصرافة املرخصة وضمن تعميمه الصادر بتاريخ 

الى الرجوع الى عدد من األدلة االرشــــادية املنشــــورة على املوق  االلكتروني ملجموعة العمل املالي لالســــتفادة من    م4/11/2019

ــات بخصــــــوص مو  ــمين تعليمات محافحة غســــــل األموال وتمويل اإلرهام  أفضــــــل املمارســــ ــتفيد الحقيقي، وتم تضــــ ضــــــوع املســــ

 ات الواجب إتباعها للتعرف على املستفيد الحقيقي.الصادرة لشركات التمويل األصغر باإلجراء

  م 26/3/2019فقـد قـامـت بمخـا بـة شـــــــــــــرـكات التـأمين بتـاريخ    وعارة الصـــــــــــــنـاعـة والتجـارة والتموين / ادارة التـأمينأمـا  .141

للتأكيد على ضــــــــرورة قيام شــــــــركات التأمين باتخاذ اجراءات العناية الواجبة والتعرف على املســــــــتفيد الحقيقي والتحقق من  

ما يؤكد   م26/6/2019صـحة البيانات التي تم الحصـول عليها من العميل من مصـادر مسـتقلة، كما تضـمن الكتام املؤر  في 

ن انسجام الوثائق الصادرة من خالل وكالء ووسطاء التأمين الذين يتم التعامل  على ضرورة قيام شركات التأمين بالتحقق م

معهم من قبل تلك الشـركات م  أححام تعليمات محافحة غسـل األموال وتمويل االرهام النافذة والخاصـة بشـركات التأمين،  

للتأكيد  م4/11/2020تعميم بتاريخ   اربإصــــداضــــافة ملا تقدم، فقد قامت وعارة الصــــناعة والتجارة والتموين / ادارة التأمين  

 باجراءات التعرف على العميل  
ً
على شـــــــــــركات التأمين بضـــــــــــرورة تضـــــــــــمين ســـــــــــياســـــــــــاتها واجراءاتها املكتوبة واملعتمدة أصـــــــــــوليا

 األجنبي، وعلى أهمية استخدامها ألن مة من شأنها التحقق من وثائق هوية العمالء األجانب.

( خاصــة لعمل املحاتب العقارية لغايات تنفيذ  KYCعلى اصــدار ســتة نماذج )  دائرة األراضــ ي واملســاحةحرصــت  كذلك   .142

ـــــتفيد الحقيقي، وتم التعميم على كافة  ـــــمن التحقق من هوية املسـ اجراءات العناية الواجبة وفق املتطلبات الدولية وبما يضـ

صـــــــــــول بموجب التعميم املؤر  في املحاتب العقارية بضـــــــــــرورة االلتزام باســـــــــــتخدام النماذج وتعبئة كافة املعلومات حســـــــــــب اال 

قــامــت دائرة كمــا   وتم نشـــــــــــــرهــا ضـــــــــــــمن النــافــذة الخــاصــــــــــــــة بــاملحــاتــب العقــاريــة على موق  الــدائرة االلكتروني.  م11/12/2018

ــــراف والرقابة   بالتأكيد على الشـــــــــركات بضـــــــــرورة   م17/3/2019بموجب التعميم املؤر  في    على ن ام املدفوعات الو نياالشـــــ

عن العمليات التي يشـتبه بأنها مرتبطة بغسـل أموال أو تمويل إرهام    باإلخطاروابط واألسـس املتعلقة  التقيد بتعليمات الضـ

 وغيرها من التعليمات ذات العالقة والصادرة عن وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام.

 للبنوك للتأكيد على تحديث سيناريوهات أن مة    بإصدار  م27/8/2020البنك املركزي األردني بتاريخ  كما قام  .143
ً
تعميما

تكنولوجيا املعلومات الخاصــــــــــة بمحافحة غســــــــــل األموال وتمويل اإلرهام بشــــــــــحل دوري، بناء على احدث األنماط واتجاهات  

هام،  و رق غسل األموال وتمويل اإلرهام وبما يزيد من الكشف عن عمليات مشبوهة قد ترتبط بغسل األموال وتمويل اإلر 

وعمل البنك املركزي على متابعة تنفيذ هذا التعميم م  البنوك ووضــ  أ ر عمنية لتحديث الســيناريوهات، وبالنتيجة قامت 
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قــام البنــك املركزي األردني كمــا  أغلــب البنوك بــإتمــام عمليــة التحــديــث علمــا بــأن هــذه العمليــة تتم بشـــــــــــــحــل دوري ومســـــــــــــتمر.

االلكتروني للتأكيد بضـــــرورة وجود أن مة تنبيهية ورقابية كفؤة وفاعلة تمكنهم   بالتعميم على شـــــركات مقدمي خدمات الدف 

من إدارة املخا ر وعلى وجه الخصـــــوص مخا ر االحتيال ومخا ر غســـــل األموال وتمويل اإلرهام، من خالل رصـــــد ومراقبة  

مة بشـــــــــــحل مباشـــــــــــر وفوري وتحليل العمليات وكشـــــــــــف العمليات املشـــــــــــبوهة وإعطاء التنبيهات واملؤشـــــــــــرات القياســـــــــــية الالع 

 بالشـــــــــــحل الذي يمكنهم من كشـــــــــــف أية عمليات احتيال أو عمليات 
ً
واعطائهم القدرة على اســـــــــــتخراج التقارير الرقابية الحقا

 مشبوهة مرتبطة بعمليات غسل األموال وتمويل االرهام. 

تحديث ســــيناريوهات أن مة  التمويل األصــــغر فقد تم الزامها بموجب التعليمات الصــــادرة لها بوفيما يتعلق بشــــركات   .144

ــة بهـا   ـــ ـــ أن مـة معلومـات إلدارة املخـا ر للكشـــــــــــــف عن العمليـات املشـــــــــــــتبـه بهـا بنـاًء على  واعتمـادتكنولوجيـا املعلومـات الخـاصـــــ

 و رق غسل األموال وتمويل اإلرهام.  اتجاهات

تن يم قطاع االتصـــاالت بمخا بة شـــركة البريد األردني )مشـــغل البريد الوحيد املرخص له بنقل األموال(  قامت هيئة   .145

 .للكشف عن املعامالت املشبوهةالستحداث أن مة معلومات إدارة مخا ر  23/7/2020بتاريخ 

 بتاريخ  باإلضــافة إلى ما ســبق،   .146
ً
على كافة شــركات الخدمات    للتأكيد  م2/12/2020أصــدرت هيئة األوراق املالية تعميما

 على ســــــــــــيناريوهات واتجاهات  
ً
املالية العتماد وتحديث األن مة االلكترونية التي تمكنها من رصــــــــــــد املعامالت املشــــــــــــبوهة بناءا

و رق غســـــــــــــل األموال وتمويل اإلرهام م  تزويد الهيئـة بمعلومات عنـد اية تحـديثـات تطرأ على تلـك األن مـة او تفـاصـــــــــــــيـل أي  

ـــــل األموال  أن مـة   ـــ ـــــرـكات الخـدمات املـاليـة في مجـال محـافحـة غســـــ ـــ يتم اعتمـادهـا ، كمـا اعتمـدت الهيئـة "دليـل التفتيش على شـــــ

الذي يشــــــــير الى ضــــــــرورة    م6/12/2020تاريخ ب(  226/2020وتمويل اإلرهام ونماذجه" بموجب قرار مجلس املفوضــــــــين رقم )

من وجود وفعالية أن مة الكترونية ترصـد مؤشـرات غسـل األموال   دبالتأكقيام املراقبين ولدى اجراء مهام التفتيش امليداني  

وتمويل اإلرهام وفق احدث سـناريوهات وانماط غسـل األموال، كما تضـمن الدليل االرشـادي ملحافحة غسـل األموال وتمويل 

ـــــــطة  اإلرهام ومن ضـــــــــــمن فصـــــــــــل تدابير تخفيف املخا ر ما يفيد ضـــــــــــرورة وجود أن مة الية للكشـــــــــــف والتبليغ عن أي   ـــ أنشـ

        مشبوهة وغير اعتيادية لدى كافة الفروع والشركات التابعة.

بخصــــــــــوص اإلجراءات املتخذة من قبل الســــــــــلطات الرقابية بهدف رف  الوعي لدى الجهات الخاضــــــــــعة واعتماد برامج   .147

ـــــلطـات الرقـابيـة بقيـامهـا ، فقـدبـذلـك تـدريبيـة وتعزيز املوارد البشـــــــــــــريـة واالحصـــــــــــــائيـات املتعلقـة ـــ بـاتخـاذ جملـة من    أفـادت الســـــ

االجراءات لغايات رف  مسـتوى الوعي لدى املؤسـسـات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة  سـواء من خالل ما أصـدرته  

و/ أو من خالل الدورات التدريبية وورش العمل حيث قامت الســــــــلطات في هذا   وكما هو مشــــــــار اليه أعاله    من تعاميم وأدلة

للبنوك  م27/8/2020أكد تعميم البنك املركزي األردني الصـــــــادر بتاريخ   ، كماالخاصـــــــة بذلكصـــــــائيات  الســـــــياق بتقديم االح

على ضــرورة انهاء التنبيهات العالقة وتضــمين ادلة إجراءات العمل إلنهاء التنبيهات ضــمن إ ار عمني محدد وتصــنيفها حســب 

مخا رها املتعلقة بغســــــل األموال وتمويل اإلرهام، وعمل البنك املركزي على متابعة تنفيذ هذا التعميم حيث أتمت البنوك  

ــبة قلي ــ ـــ ــتثناء نسـ ــ ـــ ــــة.هذه العملية باسـ ـــ رفض البنك املركزي األردني تعيين ضــــــــباط  كما    لة من التنبيهات ذات املخا ر املنخفضـ

ــــــركات الدف  والتحويل   ـــة )في حالتين( ومن قبل شـــــ ـــ ــــــرافة املرخصـــــ ــــــركات الصـــــ ــــــميتهم من قبل شـــــ امتثال / مدير امتثال تم تســـــ
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ــايـــة املؤهالت العلميـــة والخبرات الع  لعـــدم كفـ
ً
مليـــة املنـــاســـــــــــــبـــة والـــدورات التـــدريبيـــة ذات االلكتروني لألموال )في حـــالـــة( ن را

 العالقة بمحافحة غسل األموال وتمويل االرهام.

ـــــــركات الدف  والتحويل    م17/3/2019( تاريخ 26/2/4161رقم )  تضـــــــــــمن تعميم البنك املركزي األردني .148 ـــ التأكيد على شـ

ف وتيرة البرامج التــــدريبيــــة وورش االلكتروني لألموال بضـــــــــــــرورة العمــــل على تنميــــة مهــــارات موظفي االمتثــــال من خالل تكثي

العمــل املســـــــــــــتمرة وبمــا يمكنهم من اختبــار ومراجعــة متطلبــات محــافحــة غســــــــــــــل األموال وتمويــل اإلرهــام بمــا في ذلــك فحص 

ــــرات التحذيرية ) ـــ ( ضــــــــمن الحدود الزمنية املناســــــــبة ليصــــــــار إلى اتخاذ القرارات املناســــــــبة بشــــــــأنها  Red Flagsومراجعة املؤشـ

وم فرق التفتيش املتخصــــصــــة والتابعة للبنك املركزي األردني وخالل جوالت التفتيش امليدانية بالتحقق من  تقكما   .بفاعلية

ــــرات   ــــركات الدف  والتحويل االلكتروني لألموال بفحص ومراجعة املؤشـ ــــة وشـ ــــرافة املرخصـ ــــركات الصـ مدى التزام البنوك وشـ

 ناسبة بشأنها.التحذيرية ضمن الحدود الزمنية املناسبة واتخاذ القرارات امل

بضـــــــــــــرورة انهـاء التنبيهـات    م30/9/2020قـامـت هيئـة األوراق املـاليـة بـالتعميم على شـــــــــــــرـكات الوســــــــــــــا ـة املـاليـة بتـاريخ   .149

العالقة على االن مة وتضــمين ادلة  إجراءات العمل انهاء تلك التنبيهات ضــمن ا ار عمني محدد وتصــنيفها حســب مخا رها  

ـــــل األموال وتمويل اإل  رهام، كما وحرصــــــــــت الهيئة على تضــــــــــمين دليل محافحة غســــــــــل األموال وتمويل اإلرهام  املتعلقة بغســـــ

لرف  كفاءة املوظفين في شـــــــــركات الوســـــــــا ة املالية وضـــــــــرورة ان يتوفر لديها الية لتحليل العمليات غير االعتيادية    بإجراءات

ن تحون الية رقابة الشـــــركات  أواملشـــــبوهة واتخاذ القرار املناســـــب بتقديم اخطار ام حفظ املوضـــــوع وفق األصـــــول، وضـــــرورة  

دليل التفتيش على شـركات الخدمات  اضـافة لذلك قامت الهيئة بتضـمن "على التحذيرات وفق املنهج املسـتند على املخا ر،  

جراءات للتحقق من مدى إملام ووعى العاملين بشــــــــركات إباملالية في مجال محافحة غســــــــل األموال وتمويل اإلرهام ونماذجه" 

ضـافة الى تضـمين الدليل ما  الوسـا ة املالية بإجراءات وقواعد اإلخطار ومدى وجود مراجعة دورية للمعامالت املشـبوهة باإل 

من وجود أن مة الكترونية متخصـــــــصـــــــة في الكشـــــــف عن املعامالت  للتأكد( بند يتم التفتيش عليها بشـــــــحل خاص  17يقارم )

املشبوهة ومدى كفاية الســــــــــناريوهات املبرمجة على تلك االن مة وتوافــــــــــقها مــــــــــ  حجــــــــــم الشركات وعملياتها، وكذلك للتحقق  

 تنبيهات املستخرجة ودراســتها وإعطــاء التوصيــات املناسبة بخصوصهــا وفي الوقت املناسب.من مدى فعالية ال

ــــدار   .150 ــــراف قامت باصـــــ ــــة بالرقابة واالشـــــ ــــلطات املختصـــــ تعاميم تؤكد بموجبها على ضـــــــــرورة التزام  كما قامت جمي  الســـــ

ارات مجلس األمن والقرارات الـدوليـة األخرى الجهـات الخـاضـــــــــــــعـة لرقـابتهـا واشـــــــــــــرافهـا بـالتقيـد بتنفيـذ االلتزامـات الواردة في قر 

ذات العالقـة دون تـأخير وبمراجعـة قـاعـدة بيـانـات عمالئهـا عنـد كـل تحـديـث لقوائم عقوبـات األمم املتحـدة وتضـــــــــــــمين ذلـك في 

ســـــــــياســـــــــاتها واجراءاتها، كما تم تضـــــــــمين هذا االلتزام في تعليمات محافحة غســـــــــل األموال وتمويل اإلرهام لشـــــــــركات التمويل  

.ا
ً
فضال عن اعتماد اململكة لآللية الجديدة لتطبيق قرارات مجلس االمن من خالل تطبيق الهاتف  ألصغر التي صدرت حديثا

 الذكي، كما تم بيانه في النتيجة املباشرة العاشرة

التمويل األصـــــــغر من قبل اصـــــــدار تعليمات محافحة غســـــــل األموال وتمويل اإلرهام لشـــــــركات   تم  28/9/2020بتاريخ   .151

 .، ونشرت في الجريدة الرسميةجنة الو نية ملحافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام وتعميمها على القطاعالل
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 استعراض للتدابير املتخذة فيما يتعلق بتوصيات التدابير الوقائية

 العناية الواجبة تجاه العمالء )ملتزم إلى حد كبير(: - 10التوصية  ▪

أفادت السلطات بأنه سيتم اقتراح التعديل التشريعي الالعم    املتعلقة بهذه التوصية،في سبيل معالجة أوجه القصور   .152

ــــريعات التي   ــــمن من ومة التشـــــ ــــل األموال وتمويل . وبأنه قد تم يجري العمل على مراجعتهاضـــــ ــــدار تعليمات محافحة غســـــ اصـــــ

التشـــــــريعات  وعليه يتبقى على األردن اإلســـــــراع في إصـــــــدار    اإلرهام لشـــــــركات التمويل األصـــــــغر ونشـــــــرت في الجريدة الرســـــــمية.

 الالعمة ملعالجة أوجه القصور املحددة املشار إليها أعاله بخصوص التوصية العاشرة في تقرير التقييم املتبادل.

 )ملتزم إلى حد كبير(: االحتفاظ بالسجالت - 11التوصية  ▪

تعليمات محافحة غســل األموال وتمويل أصــدرت الســلطات  ســبيل معالجة أوجه القصــور املتعلقة بهذه التوصــية،  في  .153

 وتم نشرها في الجريدة الرسمية.اإلرهام لشركات التمويل األصغر 

 األشخاص السياسيون ممثلو املخاطر )ملتزم إلى حد كبير(: - 12التوصية  ▪

في سبيل معالجة أوجه القصور املتعلقة بهذه التوصية، أفادت السلطات بأنه سيتم اقتراح التعديل التشريعي الالعم   .154

ــــريعات التي   ـــ ــــمن من ومة التشـ ـــ . وعليه، يتبقى على الســــــــلطات اإلســــــــراع في التشــــــــريعات الالعمة  يجري العمل على مراجعتهاضـ

 لتوصية الثانية عشرة في تقرير التقييم املتبادل. ملعالجة أوجه القصور املشار إليها أعاله بخصوص ا

 )ملتزم إلى حد كبير(:خدمات تحويل األموال أو القيمة  -14التوصية  ▪

ــــلطاتأفادت ،  ملعالجة أوجه القصــــــــور املتعلقة بهذه التوصــــــــية .155 ـــ م اقتراح التعديل التشــــــــريعي الالعم لتحديد ت بأنه السـ

 اإلرهام.الجهات الرقابية لغايات متطلبات محافحة غسل األموال وتمويل 

 إلى حد كبير(:  )ملتزمالتقنيات الجديدة  – 15التوصية  ▪

ســــيتم اقتراح التعديل التشــــريعي الالعم ضــــمن  ملعالجة أوجه القصــــور املتعلقة بهذه التوصــــية، أفادت الســــلطات بأنه  .156

 .يجري العمل على مراجعتهامن ومة التشريعات التي 

 التحويالت البرقية )ملتزم إلى حد كبير(: - 16التوصية   ▪

التوصـــــية، أفادت الســـــلطات بأنه ســـــيتم اقتراح التعديل التشـــــريعي الالعم ضـــــمن  ملعالجة أوجه القصـــــور املتعلق بهذه   .157

وعليه، يتبقى على الســـــــلطات اإلســـــــراع في التشـــــــريعات الالعمة ملعالجة .  يجري العمل على مراجعتهامن ومة التشـــــــريعات التي  

 بادل.أوجه القصور املشار إليها أعاله بخصوص التوصية السادسة عشرة في تقرير التقييم املت
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 )ملتزم إلى حد كبير(:االعتماد على أطراف ثالثة  - 17التوصية  ▪

ســــيتم اقتراح التعديل التشــــريعي الالعم ضــــمن  ملعالجة أوجه القصــــور املتعلقة بهذه التوصــــية، أفادت الســــلطات بأنه  .158

األموال وتمويل اإلرهام  قامت اللجنة الو نية ملحافحة غســـــــل  كذلك   .  يجري العمل على مراجعتهامن ومة التشـــــــريعات التي  

الدول الخاضــــــــعة    -2الدول مرتفعة املخا ر "القائمة الســــــــوداء"،  -1خمس فئات ) بتصــــــــنيف الدول الى  م2020/ 6/8بتاريخ  

 -5دول املالذات الضــــــــريبية،    -4الدول الخاضــــــــعة للعقوبات من قبل مجلس األمن،   -3للمتابعة املتزايدة "القائمة الرمادية"،  

ـــــة  الدول األعلى بج ـــــدار تعليمات وتعاميم خاصـ ـــــرافية بإصـ ـــــاد(، وبناء على هذا القرار قامت الجهات الرقابية واإلشـ رائم الفسـ

تم اصدار تعليمات محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام  كذلك    اتخاذها.للجهات الخاضعة بخصوص اإلجراءات الواجب  

 .ونشرت في الجريدة الرسميةلشركات التمويل األصغر 

 )ملتزم إلى حد كبير(: رقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة لها في الخارجال – 18التوصية  ▪

ملعالجة أوجه القصــور املتعلقة بهذه التوصــية، أفادت الســلطات بأنه ســيتم اقتراح التعديل التشــريعي الالعم ضــمن    .159

ــــــــريعات التي   ـــ ـــل األموال  يجري العمل على مراجعتهامن ومة التشـ ـــــ ـــ ــــــــدار تعليمات محافحة غسـ ـــ ـــلطات بإصـ ـــــ ـــ . كذلك قامت السـ

 .دة الرسميةوتم نشرها في الجريوتمويل اإلرهام لشركات التمويل األصغر 

 )ملتزم إلى حد كبير(: الدول مرتفعة املخاطر  – 19التوصية  ▪

أوجه القصـــــــــور املتعلقة بهذه التوصـــــــــية، أفادت الســـــــــلطات ســـــــــيتم اقتراح التعديل التشـــــــــريعي الالعم ضـــــــــمن    لمعالجة .160

ـــــريعات التي   ـــ ـــل  . كذلك  يجري العمل على مراجعتهامن ومة التشـ ــ ـــ األموال وتمويل اإلرهام  قامت اللجنة الو نية ملحافحة غسـ

الدول الخاضــــــــعة    -2الدول مرتفعة املخا ر "القائمة الســــــــوداء"،  -1فئات )  خمسبتصــــــــنيف الدول الى   م2020/ 6/8بتاريخ  

 -5دول املالذات الضــــــــريبية،    -4الدول الخاضــــــــعة للعقوبات من قبل مجلس األمن،   -3للمتابعة املتزايدة "القائمة الرمادية"،  

ـــــة  الدول األعلى بج ـــــدار تعليمات وتعاميم خاصـ ـــــرافية بإصـ ـــــاد(، وبناء على هذا القرار قامت الجهات الرقابية واإلشـ رائم الفسـ

تم اصدار تعليمات محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام  كذلك    اتخاذها.للجهات الخاضعة بخصوص اإلجراءات الواجب  

 .ونشرت في الجريدة الرسميةلشركات التمويل األصغر 

 )ملتزم إلبالغ عن العمليات املشبوهة ا – 20التوصية  ▪
 
 (:جزئيا

تم تقديم املقترح التشـــــريعي الالعم بخصـــــوص  ملعالجة أوجه القصـــــور املتعلقة بهذه التوصـــــية، أفادت الســـــلطات بأنه  .161

ـــــــعة باإلبالغإلزام الجهات   ـــ ـــــــاط اجرامي، بما في ذلك محاوالت   الخاضـ ـــ ـــــــتبه فيها بأن األموال ناتجة عن نشـ ـــ عن الحاالت التي يشـ

ــلة بالجريمة  إجراء العمليات بغض الن ر عن مبلغ العملية ــافة الى اختصــــــــــاص الوحدة بتلقي االخطارات ذات الصــــــــ ، باإلضــــــــ

 األصلية.
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( )ملتزم  لتنبيه وسرية اإلبالغا – 21التوصية  ▪
 
 :جزئيا

تم تقديم املقترح التشـريعي الالعم بما يلبي متطلبات  أوجه القصـور املتعلقة بهذه التوصـية، أفادت السـلطات ملعالجة   .162

 التوصية ويعالج أوجه القصور.

 العناية الواجبة تجاه العمالء )غير ملتزم(: -األعمال واملهن غير املالية املحددة  - 22التوصية  ▪

تم اقتراح التعديل التشــــــــريعي الالعم إلخضــــــــاع املحامين واملحاســـــــبين  ملعالجة وجه القصــــــــور املتعلقة بهذه التوصــــــــية،   .163

   ملتطلبات محافحة غسـل األموال وتمويل اإلرهام، أما بالنسـبة
ً
لكتام العدل في األردن فهم موظفون ححوميون وال يؤدون أيا

 من توصيات مجموعة العمل املالي. 22من األنشطة املذكورة في التوصية 

يجري العمل على كما أشـــارت الســـلطات بأنه ســـيتم اقتراح التعديل التشـــريعي الالعم ضـــمن من ومة التشـــريعات التي   .164

 . مراجعتها

 تدابير أخرى( )غير ملتزم(: –هن غير املالية املحددة )األعمال وامل 23التوصية  ▪

ملعالجة وجه القـصور املتعلق بالتوصـية، تم اقتراح التعديل التشـريعي الالعم إلخـضاع املحامين واملحاسـبين ملتطلبات  .165

 من  
ً
محــافحــة غســــــــــــــل األموال وتمويــل اإلرهــام، أمــا بــالنســـــــــــــبــة لكتــام العــدل في األردن فهم موظفون ححوميون وال يؤدون أيــا

ــــية   ـــ ــــطة املذكورة في التوصـــــ ـــ ــــيات مجم22األنشـــــ ـــ وعة العمل املالي. وأشــــــــــــارت الســــــــــــلطات بأنه ســــــــــــيتم اقتراح التعديل من توصـــــ

 التشريعي الالعم ضمن من ومة التشريعات التي يجري العمل على مراجعتها. 

 اإلشراف والرقابة

 في تقرير التقييم املتبادل اإلشراف والرقابةنظرة عامة عن 

ــار تقرير  .166 اإلجراءات القانونية املطبقة من قبل البنك املركزي في مجال الترخيص والتســــجيل    بأنالتقييم املتبادل    أشــ

تكفل بشـــــــــــــحل ملحوظ من  املجرمين من دخول الســـــــــــــوق. ويتم تعزيز هذه اإلجراءات بتدابير عملية جيدة غير مكتوبة تمكن 

ة على القطاع املالي ضوابط للتسجيل  اإلشرافية والرقابي  الجهاتمن التحقق من هوية املستفيد الحقيقي. وتتوافر لدى باقي 

ـــــتفيــد   ـــ ـــــرـكــات لتحـــديـــد هويـــة املســـــ ـــ ـــــهـــا على دائرة األحوال املـــدنيـــة ودائرة مراقبـــة الشـــــ ـــ والترخيص تعتبر مقبولـــة ويعتمـــد بعضـــــ

الحقيقي. اما في جانب القطاع غير املالي، فإن التدابير املطبقة من قبل دائرة األراضــــ ي واملســــاحة ووعارة الداخلية غير كفيلة 

تحديد هوية املســتفيد الحقيقي وال توجب إجراءات الترخيص والتســجيل الخاصــة بالشــركات القائمة في املنطقة الحرة من  ب

ـــــهم لفــائــدتهم. ـــ ــــاهمين املحليين في حــال التفرغ عن األســـــ ـــ ـــ ـــــلطــات الرقــابيــة وبــأن إدراك    التحقق من عــدم مححوميــة املســـــ ـــ الســـــ

ــــرافية للمخا ر القطاعية ـــ وذلك لحداثة الشــــــــروع في تقييمها ذاتيا، واقتصــــــــار تبني نهج رقابي قائم قيد التطوير   ما عال  واإلشـ

على املخا ر على البنك املركزي )دائرتا الرقابة على الجهاع املصـــــــــــرفي ومراقبة أعمال الصـــــــــــرافة( وهيئة األوراق املالية ودائرة 

صـــرفي ومراقبة أعمال الصـــرافة( وهيئة األوراق  البنك املركزي )دائرتا الرقابة على الجهاع امل  وبأنه بخالف  األراضـــ ي واملســـاحة.

 
ً
في القيام بدورهما الرقابي بشــقيه املكتبي وامليداني على املؤســســات املالية، لم   املالية اللذين قاما بمجهودات ملموســة نســبيا
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ــــعف  ــــح قيام باقي فاعلي القطاع املالي باتباع ذات النهج في ظل ضـــــ ــــرية املؤهلة وما يتأتى   املوارديتضـــــ ــــعف في البشـــــ عنه من ضـــــ

ــــار التقرير بأن هناك  مباشــــــــرة الزيارات التفتيشــــــــية بشــــــــقيها املكتبي وامليداني.   ـــ املفروضــــــــة من قبل  العقوباتتباين في كما أشـ

دور الجهات الرقابية واإلشــــرافية على وبأن   الســــلطات الرقابية من حيث تناســــبها م   بيعة املخالفة وتحقيقها لهدف الردع.

، ويغيب عن املحامين واملحاســـبين وكتام العدل املرخصـــين، باســـتثناء املجهودات  األعمال واملهن غير  
ً
املالية املحددة ضـــعيفا

التي تبين قيامها بإجراء تقييم على مستوى القطاع    التي قامت بها دائرة األراض ي واملساحة كجهة رقابية على املحاتب العقارية

 لوقت مبكًرا للوصول إلى استنتاج بشأن فعالّيتها.غسل األموال وتمويل اإلرهام، وال يزال ا ملخا ر

 بالتوصـــــــــيات املتعلقة بالرقابة جاءت على النحو التالي  درجة )  األردن  يذكر أن درجات التزام .167
ً
ـــــية  ملتزم جزئيا ـــ ( بالتوصـ

واإلشــرافية باملخا ر  ( بســبب اإلملام النســبي للجهات الرقابية التن يم والرقابة على املؤســســات املاليةالســادســة والعشــرين )

 
ً
،  ، وعــدم ارتحــاع منــالجهــا التن يميــة والرقــابيــة على النمط القــائم على املخــا ر القطــاعيــة لحــداثــة الشـــــــــــــروع في تقييمهــا ذاتيــا

املقاربة التدقيقية املتبعة إعاء باقي فاعلي القطاع املالي في ظل ضـعف املوارد البشـرية املؤهلة وما يتأتى عنه من    وعدم اتضـاح

ـــــعف ف ـــ ـــــرة جوالت التفتيش.ضـــــ ـــ ـــــرين )تن يم األعمـال واملهن غير املـاليـة    ي مبـاشـــــ ـــ ـــــيـة الثـامنـة والعشـــــ ـــ هـذا وقـد تم تقييم التوصـــــ

 ملتزم  املحددة والرقابة عليها( بـ )
ً
املبادرات التشريعية سلمت، بصيغة ولو فضفاضة، بالصالحيات الترتيبية والرقابية   (جزئيا

واملســـــــــــاحة ووعارة الداخلية في مجال محافحة غســـــــــــل األموال وتمويل اإلرهام، في    والتأديبية املنو ة بحل من دائرة األراضـــــــــــ ي

ـــــالحيـات مجلس نقـابـة املحـامين في هـذا املجـال، مـا ينجم عنـه التقييـد الكلي  ـــ ـــــليم لصـــــ ـــ ـــــيس القـانوني الســـــ ـــ حين لم تكفـل التـأســـــ

ـــــحل الزجر إال حلقتها األخيرة.  ـــــو لتدخلها االحتيا ي عبر تدابير وقائية، ال يشـــــ ـــــبة القانونية لم يتضـــــ ـــــاع ممت ي املحاســـــ ح إخضـــــ

ـــــرافيـــة على األعمـــال واملهن غير املـــاليـــة املحـــددة   ـــ ـــــلطـــة معينـــة، كمـــا ت ـــل مع م إجراءات الجهـــات الرقـــابيـــة واإلشـــــ ـــ لرقـــابـــة ســـــ

ـــــحة والجهات ذاتية التن يم، على قلتها غير ذات وق  لغيام رؤية ــية الرابعة ،  حول مقوماتها وأهدافها  واضـ ـــ وتم تقييم التوصـ

   ملتزموالتغـذيـة العكســـــــــــــيـة( بـدرجـة )اإلرشــــــــــــــادات  ثين )والثال
ً
ملحـدوديـة البرامج التوعويـة التي تقوم بهـا وحـدة محـافحـة  (  جزئيـا

 غسل األموال وتمويل اإلرهام من حيث النطاق والتحديث والكفاية. 

من    متوسـطمسـتوى  بدرجة )  فقد تم تقيمها  اإلشـراف والرقابةواملتعلقة بهذا وقد تم تقييم النتيجة املباشـرة الثالثة   .168

  (.الفعالية

 )مستوى متوسط من الفعالية(: االشراف والرقابة - 3النتيجة املباشرة 

ت بقيـام دائرة الرقـابـة على بـالتقـدم املحرع بـالنســـــــــــــبـة للنتيجـة املبـاشـــــــــــــرة الثـالثـة، فقـد أفـادت الســـــــــــــلطـاوفيمـا يتعلق     .169

على تضـــــــمين ضـــــــوابط الترخيص والتســـــــجيل معايير مكتوبة للتعرف على املســـــــتفيد  ي بالعمل  لبنك املركزي األردنالبنوك في ا

تعــديـل التعليمــات التطبيقيــة لقســـــــــــــم الترخيص في دائرة الرقـابـة على الجهــاع املصـــــــــــــرفي املعتمــدة بتــاريخ    الحقيقي من خالل:

ـــــمن معـايير مكتوبـة بهـدف الت  م3/2/2019 ـــ ــاهمين الطبيعيبحيـث تتضـــــ ـــ ـــ ين واملعنويين األجـانـب واملحليين  حقق من هويـة املســـــ

ــــتفيد الحقيقي. ـــ    م14/1/2021تم إصــــــــدار تعميم للبنوك معدل بتاريخ كما    والتعرف على املسـ
ً
لنهج البنك املركزي    اســــــــتمرارا

%( 1وك التي تزيد عن نســـبة )على متطلبات اإلفصـــاح والشـــفافية الخاصـــة باملســـتفيد الحقيقي من مســـاهمات البن  بالتأكيد

رأســمال البنك ســواء كان اردني او اجنبي وعند أي تغير في هيحل امللكية ســواء كان بصــفة مباشــرة او غير مباشــرة  أو أكثر من  

ــــجم م  متطلبات منهجية العمل   ــــمن التعميم، حيث تم تطوير التعميم وبما ينســـــ ــــحة ضـــــ ــاح موضـــــ ــ وذلك وفق منهجية إفصـــــ



  MF.21.P32.13.A.(V0.1) تقرير املتابعة األول للمملكة األردنية الهاشمية

 

53 

 

ــات الـدوليـة، وذلـك بغرض التـأكـد من أن   البيـانـات املتعلقـة بهؤالء املســـــــــــــتفيـدين محـّدثـة ومالئمـة  املـالي وم  أفضـــــــــــــل املمـارســـــــــــ

بــاســـــــــــــتمرار وبهــدف تحــديــد دوريــة ابالغ البنــك املركزي األردني بــاملســـــــــــــتفيــد الحقيقي من تلــك املســــــــــــــاهمــات ومتطلبــات حفظ 

املعلومات والبيانات الخاصـــــــــــة بســـــــــــجل املســـــــــــتفيد الحقيقي كما حدد التعميم منهجية وإجراءات مكتوبة لكيفية الوصــــــــــول  

 وتحديد املستفيد الحقيقي باإلضافة الى تضمينه بنموذج إقرار يوق  من قبل املستفيد الحقيقي لهذه املساهمات.

ـــــاح  ِأشــــــارت الســــــلطات بأنه قد   .170 ـــــجيل أو االفصـ تم فرض عقوبات على عدد من البنوك نتيجة مخالفة )متطلبات التسـ

و مجلس إدارة دون موافقة، تزويد معلومات وبيانات عن املسـتفيد الحقيقي، تأسـيس شـركة تابعة دون موافقة، تعيين عضـ

وتراوحـت    م2020وبتين خالل عـام  وعق  م2019وعقوبـة واحـدة خالل عـام   م2018( عقوبـات خالل عـام 6خـا ئـة( بـإجمـالي )

 ار(.ألف دين 150ألف لغاية  20العقوبات بين عقوبة التنبيه وعقوبة الغرامة من )

اعتماد    م15/9/2019بتاريخ  في البنك املركزي األردني، فقد قامت الدائرة   دائرة مراقبة اعمال الصــــرافةفيما يتعلق ب .171

هياكل ملكية شــركات الصــرافة املرخصــة بهدف   تعديل التعليمات املتعلقة بمنح تراخيص ممارســة اعمال الصــرافة ومتابعة

ــيرفي من دخول أموال غير مشــــــروعة أو تملك املجرمين لحصــــــص كبيرة أو مســــــيطرة وتكفل التعرف على  حماية القطاع الصــــ

املســــــــتفيد الحقيقي، وتتضــــــــمن التعليمات مجموعة من اإلجراءات تهدف الى التحقق من هوية مقدم الطلب ودراســــــــة هيحل  

ــــة % أو أكثر من رأس مال الرـــــــــخص االعتباري( وتتب  حصـــــــــص التملك ودراســـــــــة أي مؤشـــــــــرات  5من يمتلحون   امللكية )خاصـــــ

لوجود ســــــــــيطرة فعلية على مقدم الطلب وكيفية إدارة الرــــــــــخص االعتباري وأعضــــــــــاء مجلس اإلدارة واملفوضــــــــــين بالتوقي ، 

ــــدار تعميم    م4/11/2019بتــاريخ  كمــا تم    وتطبيق ذات التــدابير أعاله في حــال حــدوث أي تغير الحق على هيحــل امللكيــة. ـــ ـــ اصـــــ

ا بضـــرورة تزويد البنك املركزي بمعلومات وافية بأي تعديالت تطرأ على هيحل  لحافة شـــركات الصـــرافة املرخصـــة للتأكيد عليه

ملكية الرــخص االعتباري وأي مصــلحة مؤثرة بشــحل مباشــر أو غير مباشــر، بما في ذلك تتب  أي مصــلحة لشــركات الصــرافة 

 في شـرك 
ً
ث هذه املعلومات والبيانات  مماثلة، على أن يتم تحدي  ات صـرافة خارجية أو شـركات حليفة أو شـركات تمارس أعماال

 ألححام قانون 
ً
، وتم عكس ما تقدم على مشـــــروع ن ام ترخيص شـــــركات الصـــــرافة املنوي اصـــــداره ســـــندا

ً
بشـــــحل دوري ســـــنويا

 بأن مشروع الن ام املذكو 
ً
 في املراحل التشريعية النهائية العتماده.اعمال الصرافة النافذ، علما

َ
 ر حاليا

(  لب مقدمة الى الدائرة ) لبات تأســيس شــركة  17(  لب من أصــل )15قد تم رفض )كذلك أشــارت الســلطات بأنه  .172

ـــــرافـة، تعـديـل هيحـل ملكيـة، تعيين مـدير عـام( خالل األعوام من  ـــ ـــــبـام الرفض م2020ولغـايـة    م2018صـــــ ـــ على ، وتمثلـت أســـــ

ــبيل املثال   ــ ـــ ــــدر األموال، وجود ســـــ ـــ ــاح مصـــــ ــ ـــ ــلبية بحق مقدم الطلب، عدم اتضـــــ ــ ـــ بعدم توفر املالءة املالية، وجود معلومات ســـــ

مؤشـــــــــــرات على إخفاء هوية املســـــــــــتفيد الحقيقي واملســـــــــــيطر، فقدان شـــــــــــروط الترخيص، كما وتم توجيه تنبيه خطي إلحدى  

ــــة خالل العام  ــــرافة املرخصـ ــــركات الصـ  لقيامه  م2020شـ
ً
فوضـــــين بالتوقي  وهيئة املديرين بدون موافقة  ا بتعديل بند املن را

 وقد وفرت السلطات الحالة العملية اآلتية:  مسبقة.
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 عملية  حالة

تقدم شــــــــخصــــــــان )ا  واخت( بطلب للحصــــــــول على الترخيص الالعم ملمارســــــــة اعمال الصــــــــرافة من البنك املركزي األردني 

الطلب بعمليات غسـل أموال وقضـايا مخدرات وممارسـة اعمال  وحيث إن املعلومات املتوفرة تشـير الى تورط أحد مقدمي  

الصــرافة والحواالت بدون ترخيص وتوصــية احدى الجهات األمنية بعدم املوافقة، فقد تم رفض الطلب. كما أشــارت أنه 

ضـــــــــــــمن احدى الجوالت التفتيشـــــــــــــيـة التي تهـدف الى ضـــــــــــــبط التعـامالت غير املرخصـــــــــــــة، فقـد تم العثور على شـــــــــــــركة تقوم 

 بأنه تم اجراء بممار 
ً
ســـــــــة نشـــــــــاط الحواالت بدون ترخيص حيث إن مالك تلك الشـــــــــركة هو شـــــــــقيق املذكورين أعاله، علما

 .الالعم واحالته الى املحكمة املختصة

تم تضـمين ضـوابط  في البنك املركزي األردني، فقد   االشـراف والرقابة على ن ام املدفوعات الو ني فيما يتعلق بدائرة .173

ـــــجيـل   ـــ ـــــدار تعليمـات تن يميـة للتملـك الترخيص والتســـــ ـــ ـــــتفيـد الحقيقي من خالل إصـــــ ـــ معـايير مكتوبـة لجهـة التعرف على املســـــ

واملصلحة املؤثرة لقطاع شركات الدف  والتحويل اإللكتروني لألموال، واعتماد التعليمات التطبيقية لقسم الترخيص بشحل  

  الصــــلة والتعرف على اإلدارة التنفيذية. ي يقي وذو يشــــمل إجراءات الترخيص وإلغاءه وإجراءات التعرف على املســــتفيد الحق

وقــد أوجبــت هــذه التعليمــات على   م5/2/2020تم اصــــــــــــــدار تعليمــات اعتمــاد ان مــة الــدف  اإللكترونيــة العــامليــة بتــاريخ  كمــا  

ت والبيـانـات التي  الجهـة التي تتقـدم بطلـب الحصـــــــــــــول على اعتمـاد بـأن تقـدم للبنـك املركزي مجموعـة من الوثـائق والســـــــــــــجال 

تكفل التعرف على املالكين الرئيسيين للجهة واملسيطرين وأعضاء مجلس اإلدارة، وما يثبت خضوع الجهة للرقابة واالشراف  

 من قبل السلطات املختصة في بلدها األم. 

ــــغرأما   .174 ـــ ــــركات التمويل األصـ ـــ ــــركات م اعتماد دليل إرشــــــــادي يتضــــــــمن إجراءات ترخيص  ، فقد تدائرة الرقابة على شـ ـــ شـ

 امللكية في الشــــركات.  -  التمويل األصــــغر بما في ذلك اإلجراءات الواجب اتباعها للتحقق من املســــتفيد الحقيقي من املســــاهمة

ـــــــتفيد الحقيقي من مقدمي  لبات الترخيص"   كما  ـــ قامت هيئة األوراق املالية باعتماد "إجراءات مكتوبة للتعرف على املسـ

ــين ) وتم احالتها لدائرة الترخيص والتفتيش بهدف تمكينها من    م6/12/2020( تاريخ  226/2020بموجب قرار مجلس املفوضـ

ـــــتفيد   ـــ ـــــورة تؤدي الى التيقن من املســـــ ـــ ـــــركات الخـدمات املاليـة وبصـــــ ـــ ـــــتفيـد الحقيقي عنـد منح التراخيص لشـــــ ـــ التعرف على املســـــ

ري واملفوضـــــــــــــين بــالتوقي  عن الحقيقي من  لــب الترخيص ومشـــــــــــــروعيــة أموالــه وكفــاءة ونزاهــة هيحــل امللكيــة والهيحــل االدا

ــــركة  ــــمام الى شـ ــــر وعند االنضـ ــــر أو غير مباشـ ــــحل مباشـ ــــواء بشـ ــــركة، وتطبيق هذه االجراءات عند تعديل هيحل امللكية سـ الشـ

 قائمة أو اجراء تعديل على هيحل االدارة أو املفوضين بالتوقي .

دليــل التعليمــات االجرائيــة  اعتمــدت اإلدارة ، فقــد  وعارة الصـــــــــــــنــاعــة والتجــارة والتموينوفيمــا يتعلق بــإدارة التــأمين في   .175

املن مـة للعمـل واملتعلقـة بمنح تراخيص ممـارســـــــــــــة أعمـال التـأمين ومتـابعـة هيـاـكل ملكيـة شـــــــــــــرـكات التـأمين املرخصـــــــــــــة بهـدف  

حمـايـة قطـاع التـأمين من دخول أموال غير مشـــــــــــــروعـة أو تملـك املجرمين لحصـــــــــــــص كبيرة أو مســـــــــــــيطرة وتكفـل التعرف على 

ــــتفيد الحق ـــ يقي، وتتضــــــــمن التعليمات مجموعة من اإلجراءات تهدف الى التحقق من هوية مقدم الطلب ودراســــــــة هيحل  املسـ

% أو أكثر من رأس مال الرـخص االعتباري( وتتب  حصـص التملك ودراسـة أي  5التأسـيس )خاصـة من يمتلحون  امللكية عند 

باري وأعضـــــــــاء مجلس اإلدارة واملفوضـــــــــين  مؤشـــــــــرات لوجود ســـــــــيطرة فعلية على مقدم الطلب وكيفية إدارة الرـــــــــخص االعت
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، كما تم اصـــــــدار تعميم  بالتوقي ، وتطبيق ذات التدابير أعاله في حال حدوث أي تغير على هيحل امللكية في مرحلة التأســـــــيس

 لحافة شــــركات التأمين املرخصــــة ووكالئها ووســــطاء التأمين واملتضــــمن التأكيد بضــــرورة اإلفصــــاح    5/11/2020بتاريخ  
َ
موجها

ــــلحة  عن   % من رأس املال( تطرأ بشـــــــــحل مباشـــــــــر أو غير مباشـــــــــر وأي تعديالت تطرأ على هيحل امللكية بعد 10مؤثرة )أي مصـــــ

الحصـــــول على موافقة الوعارة قبل اجراء أي تغيير على مدير الشـــــركة أو رئيس هيئة املديرين أو مرحلة التأســـــيس، وضـــــرورة  

لشـركات التأمين في شـركات خارجية أو شـركات حليفة، وتحديث البيانات بشـحل  و تتب  أي مـصلحة  املفوضـين بالتوقي  عنها،  

 .دوري

بإعداد واعتماد ارشـادات واجراءات عملية للتحقق من املسـتفيدين    الدائرةقامت  ، فقد دائرة األراضـ ي واملسـاحةأما    .176

 الضـــــــوابط الحقيقيين لطالبي رخص املحاتب العقارية وللراغبين بالدخول كشـــــــركاء في مكتب عقاري  
ً
قائم وبما يشـــــــمل أيضـــــــا

الخاصــــة بالوظائف االدارية واملفوضــــين بالتوقي ، واجراءات تكفل اســــتمرارية توافر الشــــروط والضــــوابط ملن  املجرمين من  

م ارفــاق عــدم مححوميــة حــديثــة ســـــــــــــــاريــة بوجو   م11/6/2019الــدخول الى القطــاع، كمــا وأصـــــــــــــــدرت الــدائرة تعميمــا بتــاريخ  

  املكتب العقاري سواًء عند منح الرخصة ألول مرة او عند تجديدها.املفعول لحافة شركاء 

إعـداد دليـل يتضـــــــــــــمن إرشـــــــــــــادات حول التعرف على املســـــــــــــتفيـد الحقيقي عنـد ترخيص بـ وعارة الـداخليـةكـذلـك قـامـت   .177

مقـــدم الطلـــب محالت الحلي وبي  املجوهرات واملعـــادن الثمينـــة واالحجـــار الكريمـــة، وتم اعتمـــاد نموذج إقرار يعبـــأ من قبـــل  

يفيد بأنه املســـــتفيد الحقيقي، وتمت مخا بة مؤســـــســـــة املنا ق الحرة والتنموية للحصـــــول على موافقة امنية مســـــبقة عند 

  تسجيل شركات لألجانب والعرم غير األردنيين، وعند اجراء تعديل على هيحل امللكية والتعرف على املستفيد الحقيقي.

   قامتو  .178
ً
ــا ــة املنا ق الحرة م2/1/2020وعارة الداخلية بتاريخ   أيضــــ ـــ ـــــسـ والتنموية لضــــــرورة التعرف على   بمخا بة مؤسـ

املســــــــتفيد الحقيقي عند تســــــــجيل شــــــــركات لألجانب والعرم غير األردنيين وعند تغير امللكية، كما وتمت مخا بة مؤســــــــســــــــة  

املنا ق الحرة والتنموية للحصـــــــول على موافقة امنية مســـــــبقة عند اجراء تعديل على هيحل امللكية والتعرف على املســـــــتفيد  

ـــــــــة املنـا ق الحرة والتنمويـة لغـايـات كـذلـك قـامـت الـداخليـة .  م10/9/2019الحقيقي بتـاريخ  ـــــســـــ ـــ بـالربط االلكتروني م  مؤســـــ

 الحصول على املوافقة األمنية املسبقة للعرم واألجانب عند التسجيل وعند تغير امللكية.

قابتها بما يتوافق  الخاصـة باملؤسـسـات الخاضـعة لر واملؤسـسـية  اتمت السـلطات الرقابية اجراء التقييمات القطاعية   : .179

م  التقييم الو ني للمخـا ر، حيـث أثمرت جهود الســـــــــــــلطـات الى تحوين رؤيـة واضـــــــــــــحـة ومتحـاملـة لتحـديـد وتقييم وفهم تلـك 

املخــا ر وعلى مســـــــــــــتوى كــل من )مخــا ر العمالء، الــدول أو املنــا ق الجغرافيــة، املنتجــات والخــدمــات والعمليــات، وقنوات 

اذ اإلجراءات والتـدابير الفعـالـة لخفض تلـك املخـا ر، كمـا جرى تعميم نتـائج التقييمـات  تقـديم املنتجـات والخـدمـات(، واتخـ

 يلي : وكانت النتائج كما القطاعية على تلك الجهات الخاضعة،

تم االنتهاء من تحديث تحليل التقييم القطاعي واملؤسـ ـ ي لقطاع البنوك على اسـاس  حيث    :قطاع البنوك •

 :وكانت النتائج كما يلي ، م31/12/2019البيانات املالية كما في 

2018/ 12 البند  12 /2019  

 24 24 عدد البنوك في اململكة 
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 املخا ر املتأصلة 

inherent risk 

 9 8 منخفض

 9 9 متوسط 

 6 7 مرتف  

 مخففات املخا ر

Mitigations 

 3 3 ضعيف 

 11 10 كافي

 10 11 قوي 

 املخا ر املتبقية 

residual risk 

 5 4 منخفض

 13 14 متوسط 

 6 6 مرتف  

افة • : تم االنتهاء من تحليل التقييم القطاعي واملؤســ ــ ي لشــركات الصــرافة على اســاس البيانات  قطاع شررركات الصررر

 ، وجاءت نتائج التصنيف كاالتي:م31/12/2018املالية كما في 

 2018/ 12 البند

 112 عدد الشركات التي تم تقييمها 

املتأصلة املخا ر   

Inherent risk 

 80 منخفض

 32 متوسط 

 0 مرتف  

 مخففات املخا ر

Mitigations 

 77 ضعيف 

 26 مقبول 

 9 قوي 

 املخا ر املتبقية 

Residual risk 

 1 منخفض

 100 متوسط 

 11 مرتف  

ـــــركات  : تم االنتهاء من تحليل التقييم  شرررررررررركات الدفع والتحويل االلكتروني ل موال • ـــــ ي لقطاع شـــــ ـــــ ـــــ القطاعي واملؤســـــ

( شـركات 4، حيث أظهرت نتائج التصـنيف وجود: )م31/12/2019مقدمي خدمات الدف  على اسـاس البيانات املالية كما في 

ـــــطة املخا ر، و)8مرتفعة املخا ر، و) ـــــركات متوسـ ــنيف املخا ر  1( شـ ـــ ــبة لنتائج تصـ ـــ ــة املخا ر، أما بالنسـ ـــ ـــــركة منخفضـ ( شـ

 ( شركات متوسطة املخا ر.3( شركة مرتفعة املخا ر، و)1 مة الدف  اإللكترونية فقد كانت )املتبقية لدى مديري أن

ـــــركات التمويل  شرررررركات التمويل األصرررررغر • ـــــ ي لقطاع شـ ـــــ ـ ـــــغر على: تم االنتهاء من اجراء التحليل القطاعي واملؤسـ  األصـ

ــــاس املركز املالي كما في  ـــ ــــغر والبالغ عدده  م31/12/2019أسـ ـــ ــــركات التمويل األصـ ـــ ــــركات، وقد أظهرت النتائج بأن 9ا )لشـ ـــ ( شـ

( شـركات، وعدد الشـركات  5( شـركة، وعدد الشـركات املتوسـطة الى منخفضـة املخا ر )2عدد الشـركات منخفضـة املخا ر )

 ( شركة.2متوسطة املخا ر )

 ة املالية  : تم االنتهاء من تحديث تحليل التقييم القطاعي واملؤســ ــ ي لقطاع شــركات الوســاشررركات الوسرراطة املالية •

ــا ة التي خضـــعت للتقييم قد م31/12/2019على اســـاس البيانات املالية كما في  ، حيث تبين بأن اجمالي عدد شـــركات الوسـ
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ــــا ة مالية، أظهرت النتائج ان )39بلغ ) ــــركة وسـ ــــط املخا ر، و)13( شـ ــــنيفها متوسـ ( منخفض املخا ر وفق 26( منها كان تصـ

 .م31/12/2019املالي كما في  تصنيف تقييم املخا ر على أساس املركز

: تم االنتهاء من تحديث تحليل التقييم القطاعي واملؤسـ ـ ي لقطاع املحاتب العقارية حيث بلغ قطاع املكاتب العقارية •

 ممن قـاموا  45مـا مجموعـه )  م2020اجمـالي عـدد محـاتـب العقـاريـة التي خضـــــــــــــعـت للتقييم خالل الرب  االول من العـام 
ً
( مكتبـا

رخصهم وذلك استنادا لبيانات املحاتب التي خضعت للتقييم وذلك عن املعامالت التي اجرتها منذ بداية العام   بإعادة تجديد

 ، وقد كانت نتيجة التقييم كما يلي:م31/12/2019ولغاية   م2019

 منخفض  متوسط  عالي أنواع املخا ر 

 45 0 0 العمالء
 44 1 0 املنا ق الجغرافية 

 42 3 0 والخدماتاملنتجات 
 20 0 25 قنوات الدف  

: تم االنتهاء من اجراء التحليل القطاعي واملؤســـ ـــ ي لشـــركات التأمين املجاعة لتقديم التأمينات  قطاع شررركات التأمين •

 على الحياة وجاءت نتائج التصنيف كاآلتي:

 2019/ 12 البند

 16 عدد الشركات التي تم تقييمها 

 املخا ر املتأصلة 

inherent risk 

 10 منخفض

 6 متوسط 

 0 مرتف  

 مخففات املخا ر

Mitigations 

 4 ضعيف 

 10 مقبول 

 2 قوي 

 املخا ر املتبقية 

residual risk 

 9 منخفض

 6 متوسط 

 1 مرتف  

ـــــــــل األموال وتمويــلقطرراع محالت الحلي واملجوهرات • للقطــاع   اإلرهــام  : يتم حــاليــا إجراء تحليــل قطــاعي ملخــا ر غســـــ

 
ً
  خطة التفتيش وفق املنهج املستند للمخا ر. إلعداد وجاري العمل على إعداد الدراسات النهائية وتقييمها تمهيدا

تعميم نتـائج التقييم الو ني ملخـا ر تمويـل اإلرهـام بـاألخص على الجهـات اإلشـــــــــــــرافيـة والرقـابيـة، والعمـل على تم كمـا   .180

  اإلرهام م  الفهم املتوفر لدى سلطات إنفاذ القانون في هذا الشأن.تناسق فهمها ملخا ر تمويل 

)تجدر اإلشـــــــــارة الى أن جمي  خطط التفتيش امليداني تتعطل من فترة ألخرى ويتم تعليقها وايقافها بناء على ال روف   .181

 .الخاصة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا املستجد(
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تم اعــــداد دليــــل الرقــــابــــة امليــــدانيــــة واملكتبيــــة على   البنوك، البنــــك املركزي األردني،وفيمــــا يتعلق بــــدائرة الرقــــابــــة على   .182

، م1/7/2018البنوك  في مجال محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام وفق املنهج املستند على املخا ر وتم اعتماده بتاريخ  

تقييم مـــدى كفـــايـــة وفعـــاليـــة برامج االمتثــال  حيـــث يشـــــــــــــحـــل هـــذا الـــدليـــل اإل ـــار الـــذي يقوم البنـــك املركزي األردني بموجبـــه ب

ملتطلبـات محـافحـة عمليـات غســـــــــــــل األموال وتمويـل اإلرهـام لـدى البنوك العـاملـة في اململكـة، بـاإلضـــــــــــــافـة الى كون هـذا الـدليـل 

أداة تـــدريبيـــة، كمـــا وتم اجراء تعـــديـــل وتطوير الـــدليـــل وارفـــاق أوراق عمـــل تفصـــــــــــــيليـــة بهـــدف تعزيزه وموائمتـــه م  متطلبـــات 

يات منهجية العمل املالي وافـضل املمارسـات الدولية لكيفية التفتيش على كافة جوانب وضـوابط غسـل األموال وتمويل توصـ

 . م2021يناير اإلرهام وتم اعتماد الدليل املعدل بشهر 

تحديث خطة للتفتيش امليداني املتخصص في مجال غسل األموال وتمويل اإلرهام  كذلك أشارت السلطات بقيامها ب .183

ــية )البيانات املالية في  ـــ ـــــسـ ـــــاس تحليل املخا ر القطاعية واملؤسـ ــتند على أسـ ـــ ( وتم 31/12/2019على البنوك وفق املنهج املسـ

( 4)( بنوك حيث تم تفتيش 5وعددها )  املباشــــرة في تنفيذ الخطة على البنوك مرتفعة املخا ر وذات األثر املرتف  واملتوســــط

ــاليـــة املخـــا ر خالل عـــام   كمـــا تم االيعـــاع الحـــد البنوك مرتفعـــة املخـــا ر بتعيين أحـــد املـــدققين الخـــارجيين    م2020بنوك عـ

للتدقيق على ذلك البنك وفحص بيئة االمتثال لديه، و ضــمن نطاق تدقيق )تم اخذ    م2020)كبيت خبرة خارجي( خالل عام 

نك املركزي املســــــــبقة عليه( في مجال محافحة غســــــــل األموال وتمويل اإلرهام ولحافة جوانبه، حيث ســــــــيصــــــــار الى موافقة الب

االعتماد على تقرير بيت الخبرة املشـــــــــــــار اليه كخطة بديلة عن تنفيذ مهمة تفتيش من قبل مفتكـــــــــــــ ي البنك املركزي، والعمل  

 بمهام التفتيش خالل األعوام متواصـــل الســـتكمال التفتيش على باقي البنوك، وفيما يلي م
ً
  : م2020و م2019و م2018لخصـــا

ـــــل األموال وتمويل حيث  ـــ ـــــمل في نطاقه التدقيق على محافحة غســـــ ـــ بلغت عدد جوالت التفتيش امليداني االعتيادي )الذي يشـــــ

للمنهج ( جوالت متخصــــــــصــــــــة في غســــــــل األموال وتمويل اإلرهام وفقا 4( جوالت منها )10حوالي )  م2018اإلرهام( خالل عام 

ــــل  كما    املبني على املخا ر. بلغت عدد جوالت التفتيش امليداني االعتيادي )الذي يشـــــمل في نطاقه التدقيق على محافحة غسـ

( جولة متخصــــــــصــــــــة في غســــــــل األموال وتمويل اإلرهام  1( جوالت منها )8حوالي )م  2019األموال وتمويل اإلرهام( خالل عام  

جوالت التفتيش امليداني االعتيادي )الذي يشمل في نطاقه التدقيق على أما   لوحدة(.بناء على معلومات من ا  مفاجئ)تفتيش  

( جوالت متخصصة في غسل  4( جوالت منها )7حوالي )م 2020خالل عام بلغت  فقد    محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام(

 
ً
 من خالل مدقق خارجي )بيت خبرة(.للمنهج املبني على املخا ر، وعملية تفتيش واحدة  األموال وتمويل اإلرهام وفقا

تم اعداد خطة العمل الســـنوية لدائرة أما فيما يتعلق بدائرة مراقبة أعمال الصـــرافة، في البنك املركزي األردني، فقد   .184

ـــــرافــة لعــام   ـــ بمــا ينســـــــــــــجم م  االســـــــــــــتراتيجيــة الو نيــة ملحــافحــة غســــــــــــــل األموال وتمويــل اإلرهــام    م2020مراقبــة أعمــال الصـــــ

 للمنهج الرقـابي املبني على املخـا ر  
ً
واســـــــــــــتراتيجيـة البنـك املركزي األردني من حيـث تعزيز الرقـابـة على القطـاع الصـــــــــــــيرفي وفقـا

ـــــنوية وتعديل دليل الرقابة تم بناء خطة التفتيش امليدانكما    والحد من ممارســـــــــــــة نشـــــــــــــاط الصـــــــــــــرافة بدون ترخيص. ـــ ي الســـــ

 للمنهج املبني على املخا ر  
ً
امليدانية على عمليات محافحة غســــــــــل االموال وتمويل االرهام الخاص بشــــــــــركات الصــــــــــرافة وفقا

حيث تم إدراج اجراءات تفصــيلية للرقابة والتفتيش على تنفيذ العقوبات املالية املســتهدفة ملحافحة تمويل االرهام وانتشــار  

ح، وايقاع العقوبات في حالة عدم االلتزام، والتحقق من مدى التزام شـركات الصـرافة املرخصـة باتخاذ اجراءات عناية التسـل

واجبة معزعة في تعامالتها م  الدول مرتفعة املخا ر، وتم الشـروع في تنفيذ الخطة، وتغليظ العقوبات على شـركات الصـرافة 
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ــــل الى حد اال  ـــ ــــة املخالفة، منها ما وصـ ـــ  لبرامج تصــــــــويبية املرخصـ
ً
غالق لفترة او الغاء الترخيص والزامها بتوفيق أوضــــــــاعها وفقا

افة املرخصة كاالتي:وبلغت جوالت التفتيش امليداني ، محددة   على شركات الصر

 
العدد الكلي للجوالت االعتيادية  السنه 

)تتضمن في نطاقها التدقيق على 
مكافحة غسل األموال وتمويل  

 اإلرهاب( 

والت محددة  عدد الج
 النطاق

)غسل األموال وتمويل  
 اإلرهاب( 

 ررر  103 2018

2019 129 1 

( جوالت محددة النطاق و  5) 72   2020
( جوالت متخصصة على  9)

 شركات مرتفعة املخا ر 
 

ـــــركــات التــأمين للتــأكيــد على    م16/4/2018بتــاريخ  أمــا فيمــا يتعلق بــدائرة التــأمين، قــامــت اإلدارة  .185 ـــ بــالتعميم على شـــــ

ضـرورة أن يتضـمن تقرير املحاسـب القانوني بتقييمه ملدى التزام الشـركات بتعليمات محافحة غسـل األموال وتمويل االرهام  

عتماد دليل الرقابة امليدانية  كما تم ا  الخاصــــــــــة بشــــــــــركات التأمين، وجرى مراجعة تقرير املحاســــــــــب القانوني ســــــــــالف الذكر.

واملكتبية مبني على املخا ر ملتابعة شـــركات التأمين مدى التزامها بمتطلبات محافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهام حيث تم 

ــلح   إدراج اجراءات تفصــــيلية للرقابة والتفتيش على تنفيذ العقوبات املالية املســــتهدفة ملحافحة تمويل االرهام وانتشــــار التسـ

ـــــــركات التأمين  مجلس األمن ذات قرارات  وكافة  ـــ العالقة، وايقاع العقوبات في حالة عدم االلتزام، والتحقق من مدى التزام شـ

ــــل  ـــ ـــ ـــــيــات منهجيــة العمــل املــالي وافضـــــ ـــ ــــة بــاتخــاذ اجراءات عنــايــة واجبــة معزعة وقــد تم اعــداده وفق متطلبــات توصـــــ ـــ ـــ املرخصـــــ

ـــــــــة  املمــارســــــــــــــات الـدوليــة، حيــث يعتبر ـكأداة تـدريبيــة للمراقبين في جوالت التفتيش، وب لغــت جوالت التفتيش امليــداني الخــاصـــــ

، م2019( جوالت خالل العــام  5و)  م2018( جوالت خالل العــام  3بــالتــدقيق على محــافحــة غســــــــــــــل األموال وتمويــل االرهــام )

ــــلت إلى ) ــــ  خطة للتدقيق امليداني على قطاع التأمين للتحقق من مدى  كما    .م2020( جولة خالل العام 13بينما وصـــــ تم وضـــــ

حلة  التزام الشــــركا
ّ
ت بتعليمات محافحة غســــل االموال وتمويل االرهام في انشــــطة التأمين، وتم التدقيق من قبل اللجنة املشــــ

ــــركة 13داخل الوعارة على   ـــ ــــل   شـ ـــ شــــــــركة، وتم مخا بة كل شــــــــركة باملخالفات التي تم رصــــــــدها خالل عملية  24تأمين من أصـ

  .لة اتخاذ االجراءات القانونيةالتدقيق والطلب منها تصويب أوضاعها خالل مدد محددة تحت  ائ

ــــة التي    االوراق املالية فقد تم تنفيذ  بهيئةفيما يتعلق   أما   .186 ــــصـــــ بعدد جوالت التفتيش امليداني واالعتيادي واملتخصـــــ

تم اجراء    2018تمت على شـــــــركات الخدمات املالية بناء على تحليل املخا ر القطاعية واملؤســـــــســـــــية، حيث بلغت خالل عام  

ــا ة،22) ( مهمة تفتيش اعتيادي يشــــــمل في نطاقه غســــــل األموال وتمويل اإلرهام على44) ـــ ـــــركة وسـ ( 22يذ )وكما تم تنف ( شـ

( مهمة  22تم اجراء ) 2019( شــركة وســا ة، وخالل عام 11مهمة تفتيش متخصــصــة في غســل األموال وتمويل االرهام على )

( مهام متخصــــصــــة في غســــل  10و) ( شــــركة وســــا ة11تفتيش اعتيادي يشــــمل في نطاقه غســــل األموال وتمويل اإلرهام على )

ــا ـة، و5على ) األموال وتمويـل اإلرهـام ـــ ـــ ـــــرـكات وســـــ ـــ (  24فقـد بلغـت عـدد جوالت التفتيش االعتيـادي )  2020امـا عن عـام    ( شـــــ

( جوالت تفتيش متخصـــص في  6شـــركة وســـا ة، و )( 12جولة تشـــمل في نطاقها محافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهام على )
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دمات املالية في  دليل التفتيش على شـركات الخ ( شـركات وسـا ة، عدا عن انه تم اعتماد 3غسـل األموال وتمويل االرهام على )

  2020/ 12/ 6( ـتاريخ 2020/ 226مـجال مـحافـحة غســــــــــــل األموال وتموـيل اإلرـهام ونـماذـجه " بموـجب قرار مجلس املفوضــــــــــــين رقم ) 

املخا ر وقد تم كدليل للرقابة امليدانية واملكتبية في مجال محافحة غســـــــل األموال وتمويل اإلرهام وفق املنهج املســـــــتند على 

ـــــيات منهجية العمل املاليوفق متطلبات تو اعداده   وافضــــــــــل املمارســــــــــات الدولية، حيث  يعتبر كأداة تدريبية للمراقبين في   صـــــ

 جوالت التفتيش.

ـــــركات مقـدمي خدمات الدف  حيـث بلغـت  .187 ـــ ـــــة على شـــــ ـــ ـــــصـــــ ـــ كمـا  تم تنفيـذ جوالت تفتيش ميـدانيـة اعتيـادية ومتخصـــــ

( جولـة 27جولـة منهـا )  34  2020ة ،وخالل عـام  ( جولـة اعتيـاديـ2)  2019( جوالت اعتيـاديـة  وخالل عـام  9)  2018خالل عـام  

كما تم اعتماد دليل الرقابة امليدانية واملكتبية مبني على املخا ر ملتابعة متخصــــــــــــصــــــــــــة في غســــــــــــل األموال وتمويل اإلرهام ،   

لك كيفية  شـــــــــركات الدف  والتحويل اإللكتروني لألموال في االلتزام ملتطلبات محافحة غســـــــــل األموال وتمويل اإلرهام بما في ذ

البدأ بتنفيذ عمليات  2018خالل الرب  الراب  من عام تنفيذ االلتزامات الواردة في قرارات مجلس االمن، باإلضافة الى انه تم 

ــــمن الجوانب   ـــ ــــغر يتضـ ـــ ــــركات التمويل األصـ ـــ ــــغر حيث ان نطاق التفتيش على شـ ـــ ــــركات التمويل األصـ ـــ التفتيش امليداني على شـ

ـــــل األموال   ( جولة وخالل عام 2)  2018وتمويل اإلرهام، حيث بلغت عدد جوالت التفتيش خالل عام املتعلقة بمحافحة غسـ

ــــهر  ( جولة، عدا  2)2020( جوالت وخالل عام  4)  2019 اعتماد دليل الرقابة امليدانية واملكتبية   1/2021عن انه تم خالل شـــــ

ــــوء االنتهاء مؤخرا ـــ ــــغر، وفي ضـ ـــ ــــركات التمويل األصـ ـــ ــــية    املبني على املخا ر ملتابعة شـ ـــ ــــسـ ـــ من تحليل للمخا ر القطاعية واملؤسـ

ـــــهر   ـــــغر تم خالل شـ ـــــركات التمويل األصـ ـــــتندة على املخا ر وفق نتائج التحليل،    1/2021لشـ اعتماد خطة تفتيش ميداني مسـ

ـــــمل في نطاقها التفتيش في مجال  وكذلك الحال بالنســــــــــبة  لوعارة الداخلية فقد  بلغ عدد جوالت التفتيش االعتيادية التي تشـــــ

، 1000بواق  الكشــــف على )  2019غســــل األموال وتمويل اإلرهام على محالت الحلي واملجوهرات عام   محافحة
ً
( محل تقريبا

( عيـــارة للمحالت للتـــأكـــد من االلتزام بتعليمـــات محـــافحـــة عمليـــات غســـــــــــــــل األموال وتمويـــل (495تم اجراء    2020وخالل عـــام  

ة وعارة الداخلية وتعميم اسـتبانة معده من قبل سـجل الجمعيات  اإلرهام، كما وتم التدقيق على الجمعيات الخاضـعة لرقاب

 ( جمعيات عالية املخا ر.4وتحديد )

بــإدخــال تعــديالت على االجراءات الــداخليــة )اجراءات    6/2/2020كمــا  قــامــت دائرة األراضـــــــــــــ ي واملســــــــــــــاحــة بتــاريخ   .188

اديــة/وفق املنهج القــائم على املخــا ر( وجرى الجودة( واآلليــات الخــاصــــــــــــــة بــالتفتيش والرقــابــة على املحــاتــب العقــاريــة )االعتيــ

( التي يتم التــدقيق عليهــا اثنــاء الزيـارات امليــدانيــة على املحــاتـب العقــاريـة لتشـــــــــــــمــل ـكافـة متطلبــات  CHECK LISTتعــديـل بنود )

ــادي آلليـة اجراء التقييم القطـاعي للمخـا ر وتم بنـاء خطط ع مـل رقـابيـة االلتزام بـاملعـايير الـدوليـة، وتم تم تطوير دليـل ارشـــــــــــ

 للمنهج املبني على املخـا ر، ونتيجـة لـذلـك قـد قـامـت الـدائرة بتنفيـذ جوالت تفتيشـــــــــــــيـة على املحـاتـب  
ً
)مكتبيـة وميـدانيـة( وفقـا

( جولــة 15( جولــه منهــا )21)  2018العقــاريــة وكمــا يلي:) بلغ عــدد جوالت التفتيش امليــداني على املحــاتــب العقــاريــة خالل العــام  

)الـذي يشـــــــــــــمــل في نطــاقـه التحقق من مـدى التزام املحــاتـب العقــاريـة بن ــام تن يم املحــاتـب العقــاريـة  تفتيش ميــداني اعتيــادي  

ــــل األموال  6وتعليمات محافحة غســــــــل االموال وتمويل االرهام( و) ـــ ــــايا املتعلقة بمحافحة غسـ ـــ ــــة في القضـ ـــ ــــصـ ـــ ( جوالت متخصـ

بلغ عـــدد جوالت تفتيش ميـــداني اعتيـــادي )الـــذي   (9)  2019وتمويـــل اإلرهـــام وفق املنهج املبني على املخـــا ر، و خالل العـــام  

يشــــــــــمل في نطاقه التحقق من مدى التزام املحاتب العقارية بن ام تن يم املحاتب العقارية وتعليمات محافحة غســــــــــل االموال  

ـــــمـل في نطـاقـه 7( جولـه منهـا )12بلغـت )  2020وتمويـل االرهـام( ، وخالل العـام   ـــ   ( جوالت تفتيش ميـداني اعتيـادي )الـذي يشـــــ
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التحقق من مدى التزام املحاتب العقارية بن ام تن يم املحاتب العقارية وتعليمات محافحة غســـــــــــــل االموال وتمويل االرهام(  

 ( جوالت متخصصة في القضايا املتعلقة بمحافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام وفق املنهج املبني على املخا ر.(5و)

ــلطات بأنه تم تقديم كما   .189 ــارت الســــ ــبين ملتطلبات محافحة  أشــــ ــاع املحامين واملحاســــ املقترح التشــــــريعي الالعم إلخضــــ

 من األنشـــــــــــــطة 
ً
غســـــــــــــل األموال وتمويل اإلرهام، أما بالنســـــــــــــبة لكتام العدل في األردن فهم موظفون ححوميون وال يؤدون أيا

نوني للوكالة الخاصـة غير القابلة تمت مراجعة اال ار القاكما   ( من توصـيات مجموعة العمل املالي.22املذكورة في التوصـية )

ــنة  13للعزل وبناء عليه فقد تم تعديل قانون امللكية العقارية رقم ) ــ  لتصـــــبح   م2019(  لسـ
ً
وبما يحد من اســـــتخدامها تدريجيا

 ألححـام املـادة )
ً
( من القـانون غير ذات جـدوى بعـد مرور ثالث ســـــــــــــنوات من تـاريخ نفـاذ اححـام القـانون  15هـذه الوـكاالت ووفقـا

 يعتد بها لغايات بي  وشــــــراء األراضــــــ ي والعقارات في الســــــجل العقاري ســــــواء ن مت داخل او خارج اململكة وســــــتعامل تلك وال

 بـأنـه ســـــــــــــبق وأن تم مخـا بـة معـالي وعير العـدل بـالكتـام رقم )
ً
( تـاريخ 4/30/29449الوـكاالت معـاملـة الوـكاالت العـاديـة، علمـا

او شـــــــــــــخص معنوي ومــا عال االمر   أجنبي  ت غير قــابلــة للعزل اذا كــان الوكيــلإلعالمــه بعــدم جواع تن يم وكــاال   م6/10/2013

 .مطبق ولغاية تاريخه

تجدر اإلشـــــــــــارة الى أن كافة الســـــــــــلطات الرقابية تشـــــــــــارك في البرامج التدريبية الهادفة لتحســـــــــــين ورف  الوعي بحافة   .190

ح املشـــــار اليها في االجراء املوصـــــ ى به )أ( من  متطلبات محافحة غســـــل األموال وتمويل اإلرهام ومحافحة تمويل انتشـــــار التســـــل

ــــة ــــادسـ ــــرة السـ ـــــ( من النتيجة املباشـ ـــــــ ــــ ى به )هــــــ ــــرة األولى، واإلجراء املوصـ النتيجة املباشـ
1

، كما وتجدر اإلشـــــارة الى أن الســـــلطات 

وتفعيل   بســـــــبب تداعيات اعمة كورونا على اململكة  م2020الرقابية واجهت صـــــــعوبات في تعزيز عدد الحوادر لديها خالل عام 

 .م2020قانون الدفاع ووقف التعيينات في القطاعات الححومية خالل عام 

ـــــــــل األموال وتمويــل أمــا فيمــا يتعلق بــالبنــك املركزي األردني، فقــد   .191 ـــــتحــداث دائرة الرقــابــة على محــافحــة غســـــ ـــ تم اســـــ

الخاضـــعة لرقابة البنك املركزي األردني وتم اإلرهام في البنك املركزي األردني لتعزيز وتوحيد جهود الرقابة على كافة الجهات  

وتتألف هذه الدائرة    م31/8/2020اعداد واعتماد تعليمات التن يم الداخلي الخاصـــــــة بالدائرة التي باشـــــــرت اعمالها بتاريخ  

  اقسـام )قسـم التفتيش امليداني، قسـم الدراسـات والتشـريعات، قسـم التحليل واملتابعة(، وتم اسـناد مجموعة واسـعة 3من  

التــدريــب: خالل عــام وفيمــا يتعلق بــمن املهــام لهــذه الــدائرة التي ـكـانــت منــا ــة بعــدد من الــدوائر الرقــابيــة في البنــك املركزي.  

( دورة تدريبية، وخالل 12( موظف لــ)35خض  حوالي )  م2019( دورة تدريبية ، وخالل عام 11( موظف لــ)27خض  )  م2018

ـــــــ  )  م2020عام  ـــ ــــ)55خضـ ـــــــ ـــــــ دريبية تنوعت مواضـــــــــــيعها لتشـــــــــــمل )التحضـــــــــــير واالعداد لعملية التقييم  ( دورات ت4( موظف لــــــ

ـــــنة االلكترونية،  شــــــــــهادة اخصــــــــــائي محافحة غســــــــــل األموال وتمويل اإلرهام  املتبادل، ، التقنيات الحديثة في محافحة القرصـــــ

ي الجرائم املالية،  التعرف على املســــــــــــتفيد الحقيقي، االمتثال ومحافحة غســــــــــــل األموال وتمويل اإلرهام، اخر املســــــــــــتجدات ف

شــــــــــهادة االختصــــــــــاصــــــــــ ي اإلســــــــــالمي املعتمد في الحوكمة واالمتثال، تعطيل شــــــــــبحات إرهابية من خالل تطبيق قرارات مجلس 

ـــتندة على (RISK BASED APPROACH)االمن، منهجية التقييم الذاتي ملخا ر غســــل األموال وتمويل اإلرهام   ، الرقابة املسـ
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، محافحة  (CCM)ورشــــة عمل تمويل اإلرهام، شــــهادة مدير امتثال معتمد  وتمويل اإلرهام،محاربة غســــل األموال   املخا ر ،

 تمويل انتشار التسلح(.

ـــــرافــة  .192 ـــ : تم رفــد الــدائرة خالل  تعزيز الحوادر،  / البنــك املركزي األردني  أمــا فيمــا يتعلق بــدائرة مراقبــة أعمــال الصـــــ

ــــ)  م2020وحتى النصـــف األول من عام    م2017الفترة من عام  ـــ ـــ ( موظفين اضـــافيين من ذوي الكفاءة ليصـــبح اجمالي عدد 9بــــــ

.43املوظفين العــاملين فيهــا )
ً
: خضـــــــــــــ  موظفو الــدائرة لتــدريــب مكثف متنوع في مجــاالت )اإلمتثــال للمعــايير  التــدريــب  ( موظفــا

 Theوتمويـل االرهـام في األصـــــــــــــول االفتراضـــــــــــــيـة،  الـدوليـة ملحـافحـة غســـــــــــــل األموال وتمويـل االرهـام، محـافحـة غســـــــــــــل األموال

Changing Landscape of Sanctions Programs: Understanding & Mitigating Compliance Risk   محـافحـة تمويـل ،

( دورات تدريبية،  9( موظف في )19شارك )  م2018( وخالل عام Regulatory response to the COVID-19انتشار التسلح،  

 في )38( دورات تـدريبيـة، وشــــــــــــــارك )7( موظف في )19شــــــــــــــارك )  م2019وخالل عـام 
ً
( برامج تـدريبيـة منـذ بـدايـة عـام 5( موظفـا

 .م2020سبتمبر  وحتى نهاية شهر  م2020

ـــــــراف  .193 ـــ الحوادر  تعزيز فقد تم   :في البنك املركزي االردني  والرقابة على ن ام املدفوعات الو ني  أما فيما يتعلق باألشـ

ـــــريـة حيـث   ـــ ـــــرـكات الـدف  والتحويـل االلكتروني  بلغ عـدالبشـــــ ـــ ـــــراف على شـــــ ـــ د العـاملين في الـدائرة املحلفين بمهمـة الرقـابـة واالشـــــ

ــايـــة النصـــــــــــــف األول من عـــام  25)  لألموال ــا  .م2020( موظف حتى نهـ خضـــــــــــــ  موظفو الـــدائرة لتـــدريـــب متنوع في مجـــاالت    كمـ

محــافحــة غســــــــــــــل األموال وتمويــل اإلرهــام    )االشـــــــــــــراف والرقــابــة على ن ــام املــدفوعــات الو ني في األردن، شـــــــــــــهــادة اخصــــــــــــــائي

(CAMS  برامج الرقــابــة على خــدمــات الــدف  الرقميــة، منهجيــة تقييم املخــا ر في غســـــــــــــــل األموال وتمويــل اإلرهــام، أدوات ،)

البطــــاقــــات، املنهج املبني على املخــــا ر في مجــــال غســــــــــــــــل األموال وتمويــــل اإلرهــــام، تقنيــــة البلوكتشـــــــــــــين، املخــــا ر   الــــدف  /

( موظف )م  مراعاة مشـــاركة املوظف بأكثر من دورة(، 46ما مجموعه )  م2018التشـــغيلية( حيث شـــمل التدريب خالل عام  

، كمـــا حصـــــــــــــــل )14)  2020( موظف، وخالل عـــام  17مـــا مجموعـــه )  م2019وخالل عـــام  
ً
ـــــهـــادة مـــدير  5( موظفـــا ـــ ( موظفين شـــــ

 م.2020( خالل عام RCS( موظفين شهادة أخصائي االمتثال التن يمي املعتمد )5(، و)CCMاالمتثال املعتمد )

ـــــغر  يتعلق بقطــاعأمــا فيمــا   .194 ـــ ـــــريــة، حيــث تعزيز الحوادر، فقــد تم  التمويــل األصـــــ ـــ بلغ عــدد العــاملين في الــدائرة    البشـــــ

ـــــــغر )املحلفين بمهمة الرقا ـــ ـــــــركات التمويل االصـ ـــ ـــــــراف على شـ ـــ ـــــــمنهم )م  2020( موظف كما في نهاية عام 18بة واالشـ ـــ (  12من ضـ

 هيئة األوراق املالية:أما    ( موظفين متخصصين في مجال الرقابية املكتبية.6موظف متخصص في مجال الرقابة امليدانية، و )

ـــــر   بلغ عــددفقــد   ـــ ـــــركــات الخــدمــات املــاليــة من عــام  العــاملين في الهيئــة املحلفين بمهمــة الرقــابــة واالشـــــ ـــ وحتى    م2018اف على شـــــ

شـــــــــــــارك موظفين بورشـــــــــــــة   كمـا  ( موظف محلف بـالرقـابـة املكتبيـة.2( موظفين محلفين بـالرقـابـة امليـدانيـة )5مـا يقـارم )  م2020

محافحة  ، كما شارك )موظف واحد( في ورشة  م2019تدريبية حول عواقب مخا ر غسل األموال وتمويل اإلرهام خالل عام  

( موظفين في دورة التعلم االلكتروني  4انتشــار التســلح، و)موظفين( بدورة اخصــائي محافحة غســل أموال وتمويل اإلرهام، و)

 .م2020الصادرة عن الفاتف خالل عام 

ــــرية من  تعزيز ، فقد تم  وعارة الداخليةأما    .195 ـــ ــــل األموال   خالل تمالحوادر البشـ ـــ ــــم مختص بمحافحة غسـ ـــ ــاء قسـ ــ ـــ إنشـ

وتمويل اإلرهام في مركز الوعارة وتم رفده بأربعة موظفين، كما وتم إنشـــــــــــــاء لجنة فنية في مركز الوعارة للمشـــــــــــــاركة في متابعة 

يش(  متطلبات محافحة غســـــــــــل األموال وتمويل اإلرهام )املنهجية، الخطة االســـــــــــتراتيجية، التعليمات املعدلة، الرقابة والتفت
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ــاء شــــــعب محافحة غســــــل األموال وتمويل اإلرهام في املحاف ات  10وهذه اللجنة محونة من ) ــافة الى إنشــــ ــين، باإلضــــ ( مختصــــ

ـــــبح العدد اإلجمالي ) ـــــعبة. كما تم( 12حيث أصـ لرؤســــــاء شــــــعب محافحة غســــــل األموال    م2019عقد دورتين تدريبيتين عام   شـ

حة غســــــــل األموال وتمويل اإلرهام وضــــــــباط ارتباط الوعارة في األلوية، وتمويل اإلرهام واللجنة الفنية وأعضــــــــاء قســــــــم محاف

  بمشاركة وحدة محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام ونقابة أصحام محالت بي  الحلي واملجوهرات.

ــــكيل اللجان الرقابية ولجان متابعة مخرجات    الدائرةقامت    ،دائرة األراضــــــــــــ ي واملســــــــــــاحةفيما يتعلق ب .196 ـــ بإعادة تشـــــ

مفتش   14ل الرقابية وتم عيادة كادر املفتشــــــــين بما يتناســــــــب م  اعداد املحاتب العقارية املرخصــــــــة في اململكة ليصــــــــبح االعما

تم اخضـــــــاع عدد من املوظفين    ، كماباإلضـــــــافة للجنة مركزية محونة من أرب  اعضـــــــاء تتولى االشـــــــراف ومتابعة اعمال اللجان

في مجال محافحة غسل االموال وتمويل االرهام ومن ذلك:    م2020الى    م2018لدورات تدريبية متخصصة خالل األعوام من  

والـــذي نـــاقش التطبيق العملي ملن ومـــة قوانين ومعـــايير االمتثـــال    م2020مـــارس  البرنـــامج التـــدريبي الـــذي عقـــد خالل شـــــــــــــهر  

حول محافحة    م2020نوفمبر  ومحافحة غســــــــــــل األموال وتمويل االرهام، والبرنامج التدريبي الذي عقد عن بعد خالل شــــــــــــهر  

االرهـــام في القطـــاع الخـــاص في األردن، كمـــا تم عقـــد برنـــامج تـــدريبي عن بعـــد ملوظفي دائرة االراضـــــــــــــ ي واملســـــــــــــــاحـــة وللمحـــاتــب  

العقارية املرخصـــــــــة بعنوان "ابرع املفاهيم العامة ذات الصـــــــــلة بمحافحة غســـــــــل األموال وتمويل اإلرهام والتعريف باألنماط  

 .م2020ديسمبر ل وتمويل اإلرهام في مجال العقارات" خالل شهر الحديثة املتبعة لغسل األموا

عزيز الحوادر: "بلغ )عدد املوظفين( العاملين في ادارة  ، فقد تم توعارة الصـــناعة والتجارة والتموينأما فيما يتعلق ب .197

ـــــركــات التــأمين ) ـــ ـــــراف على شـــــ ـــ  م2018( موظف عــام  18و)،  م2017( موظف عــام  20التــأمين واملحلفين بمهمــة الرقــابــة واالشـــــ

ــام  15و) ــام  15)  م2019( موظف عـ ــة النصـــــــــــــف األول من عـ ــة والتجــــارة  ،"م2020( موظف حتى نهــــايـ عقــــدت وعارة الصـــــــــــــنــــاعـ

والتموين دورة تدريبيه بالتعاون م  مركز هارفرد لالســــتشــــارات والتدريب ملوظفي الوعارة فيما يتعلق بمحافحة غســــل األموال  

ـــــر الوعي   التــأجيرموظف، كمــا عقــد اجتمــاعين في الوعارة م  شـــــــــــــركــات  (  15وتمويــل اإلرهــام بمشــــــــــــــاركــة ) ـــ التمويلي بهــدف نشـــــ

ـــــــتهدفة  املاليةبمتطلبات تعليمات محافحة غســـــــــــل األموال وتمويل اإلرهام وتنفيذ العقوبات  ـــ خضـــــــــــ  موظفو ادارة  كما    .املسـ

 م2018ال وتمويــل االرهــام وخالل عــام  التــأمين لتــدريــب متنوع في مجــاالت )اإلمتثــال للمعــايير الــدوليــة ملحــافحــة غســــــــــــــل األمو 

ــــتين،( موظفين في دورتين تدريبيتين  7شـــــارك ) ــــصـ ( دورات تدريبية، هذا  3( موظف في )12شـــــارك )  م2019وخالل عام   متخصـ

شـــــارك عدد من موظفي  كما    وقد شـــــارك عدد من موظفي االدارة في البرامج التدريبية املشـــــار اليها في النتيجة املباشـــــرة األولى.

 في برنامج تدريبي حول آليات اجراء تقييم مؤس  ي وقطاعي لشركات التأمين. م2020أكتوبر التأمين وخالل شهر  ادارة

تم تشـــكيل لجنة ملتابعة تنفيذ الخطة الخاصـــة بإجراءات محافحة غســـل  ، فقد  هيئة تن يم قطاع االتصـــاالتأما   .198

ـــــل  تتحون من ثالثـة أعضـــــــــــــا  م24/6/2020األموال وتمويـل اإلرهـام بتـاريخ  ـــ ء ملتـابعـة تنفيـذ خطـة الهيئـة في مجـال محـافحـة غســـــ

األموال وتمويـل اإلرهـام كمـا تم تشـــــــــــــكيـل فريق خـاص من أربعـة أفراد ملتـابعـة خـدمـة الحواالت البريـديـة املقـدمـة من شـــــــــــــركـة 

  البريد األردني.

ـــــنـــة  18جـــاع قـــانون االوراق املـــاليـــة رقم )، فقـــد أيئـــة األوراق املـــاليـــةفيمـــا يتعلق بهو  .199 ـــ للهيئـــة التـــدرج في   م2017( لســـــ

ــاه   ــادرة بمقتضـــــــــــ العقوبـات، ففي حـال ارتحـام أي مخـالفـة ألي من أححـام هـذا القـانون واألن مـة والتعليمـات والقرارات الصـــــــــــ

فللمجلس اتخــاذ تــدبير أو أكثر من التــدابير التــاليــة )اصــــــــــــــدار أمر بــإعالــة املخــالفــة، فرض غرامــة مــاليــة ال تتجــاوع مــائــة ألف 



  MF.21.P32.13.A.(V0.1) تقرير املتابعة األول للمملكة األردنية الهاشمية

 

64 

 

ـــــــــدار او االعتمـاد املمنوح او تعليق او الغـاء أي منهمـا(، ويوجـد لـدى الهيئـة    ،الترخيصاألوراق املـاليـة، تقييـد   دينـار، وقف اصـــــ

قــامــت الهيئــة  بــاعتمــاد "دليــل التــدابير القــانونيــة ملخــالفــات محــافحــة  كمــا   ن ــام الكتروني يتم ادخــال جمي  املخــالفــات عليــه.

ليراعي    م8/12/2020( تاريخ 233/2020ار مجلس املفوضـــين رقم )"بموجب قر   م2018غســـل األموال وتمويل اإلرهام لســـنة 

 
ً
ــا فيما يتعلق بمخالفة تعليمات محافحة غســــــل االموال وتمويل اإلرهام، حيث   مبدأ التدرج في العقوبات وتغلي ها خصــــــوصــــ

 في فرض عقوبة الغرامة بحيث تتصعد العقوبة في حال التكرار للمخالفة ألكثر
ً
 تدرجيا

ً
من مرة، باإلضافة   سلك الدليل مبدأ

الى تغليظ الغرامــة في حــال عــدم االمتثــال ملتطلبــات تشـــــــــــــحــل مخــا ر عــاليــة )مثــل العنــايــة الواجبــة املعزعة، وتطبيق قرارات  

فرضـــــت الهيئة على الشـــــركات املخالفة في مجال محافحة غســـــل األموال وتمويل اإلرهام خالل األعوام  كذلك    مجلس االمن(.

( عقوبة تنبيه وقيد في الســـــــجل  10عقوبة تنبيه وقيد في الســـــــجل امل ي، كما تم فرض )(  11ه )، ما مجموع(2019-2018)من  

ـــــدد )لم ترتقي املخـالفـات الى حـد فرض الغرامـة املـاليـة  م2020امل ي خالل عـام  ـــ (  58عالوة على ذلـك تم اتخـاذ ) (.في ذات الصـــــ

ـــــمـاع اقوال، او التـأكيـد على االلتزام بمواد   تـدبير )لم ترتقي املخـالفـة الى حـد فرض العقوبـة( وذلـك امـا )بـإرســـــــــــــال ـــ ـــــعـار لســـــ ـــ اشـــــ

تعليمات وعدم تكرار مخالفات( لشــــــــــــركات مخالفة في مجال محافحة غســــــــــــل األموال وتمويل اإلرهام وذلك خالل الفترة من  

2017-6/2020. 

تم اصـدار قرار تن يمي يتضـمن تدرج  فقد أفادت السـلطات بأنه قد   ،هيئة تن يم قطاع االتصـاالتب  يتعلق  وفيما .200

  العقوبات في حال تكرار املخالفات وبما يضمن االلتزام بالبرامج التصويبية وضمن املهل الزمنية املحددة.

من    تم رف  مبلغ الغرامة النقدية القصــــــــوى لحل مخالفةفقد   ،البنك املركزي األردني /قطاع البنوكوفيما يتعلق ب .201

 ( ألف دينار في القانون املعدل لقانون البنوك، وفيما يلي بعض االحصائيات الخاصة بالعقوبات: 500( ألف دينار الى )100)

ـــــــــت عقوبــة    م2018خالل عــام   - ألف دينــار( على أحــد البنوك لعــدم تحــديــث نموذج "اعرف    20وغرامــة   )التنبيــهفرضـــــ

 ة تزيد عن السنتين.عميلك" الخاص بحسام أحد الجمعيات األجنبية لفتر 

ألف دينار( على أحد البنوك ملخالفته بفتح حســــام لرــــخص مدرج    250فرضــــت عقوبة )الغرامة    م2019خالل عام   -

فرض عقوبتين )التنبيــه    م2019على قــائمــة الجزاءات الــدوليــة وعلى القــائمــة الو نيــة لإلرهــابيين، كمــا تم خالل عــام  

ألف دينار( على أحد البنوك لعدم وجود رقابة كافية على  لبات اصــــدار   70ألف دينار، والتنبيه وغرامة   20وغرامة  

 الحواالت الخارجية وعدم التزام البنك باتخاذ إجراءات العناية الواجبة.

ـــــــــت عقوبـة )التنبيـه وغرامـة   م2020خالل عـام   - ألف دينـار( على أحـد البنوك لعـدم قـدرة الن ـام البنحي من    20فرضـــــ

كما فرضـت خالل ذات العام عقوبة (التنبيه وغرامة    اإلرهام،غسـل األموال وتمويل إجابة اسـتفسـار وحدة محافحة  

( الف دينـار) على احـد البنوك وذلـك ملخـالفـة البنـك ألححـام تعميم البنـك املركزي واملرفق  يـه "تعليمـات النمـاذج  20)

لســـــــنة   1و تمويل اإلرهام رقم  عن العمليات التي يشـــــــتبه بأنها مرتبطة بغســـــــل األموال أ  باإلخطاروالوســـــــائل الخاصـــــــة  

 (.2007/35/ح( من تعليمات أن مة الضبط والرقابة الداخلية رقم )10"وللمادة )تاسعا/2015

   تمكما   .202
ً
فرض عقوبات على البنوك ملخالفات ال تتعلق بمحافحة غســــــــل االموال وتمويل اإلرهام بلغ عددها   أيضــــــــا

 . م2020وحتى منتصف عام  م2018( عقوبة منذ عام 51)
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ـــــرافة ب .203 ـــ ـــــفوفة الغرامات املالية  ، فقد البنك املركزي األردنيوفيما يتعلق بدائرة مراقبة أعمال الصـــــ ـــ تم اعتماد مصـــــ

ــة والتي تراعي مبدأ التدرج وبما يتناســـب م   بيعة املخالفة، وقد تم رف  مشـــروع تعديل ملخالفات شـــركات الصـــرا فة املرخصـ

وفيما   وتحويل األموال بدون ترخيص.  الصــرافة نشــاطلقانون اعمال الصــرافة النافذ لتغليظ العقوبات على كل من يمارس  

 ل وتمويل اإلرهام:تفاصيل العقوبات املفروضة على املخالفات الخاصة بغسل األموايلي 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــراف والرقـابـة على ن ـام املـدفوعـات البـدائرة   يتعلق وفيمـا .204 ـــ قـامـت الـدائرة  البنـك املركزي األردني، فقـد   /و نياالشـــــ

بالنســـــبة للمخالفات التي ترتكب خالفا للقوانين واألن مة بما في   م17/2/2020( تاريخ 26/2/16292بإصـــــدار التعميم رقم )

  ذلـك محـافحـة غســـــــــــــل األموال وتمويـل اإلرهـام لشـــــــــــــرـكات الـدف  والتحويـل اإللكتروني لألموال، وبحيـث تـأخـذ مبـدأ التـدرج في 

ــاع العقوبـــة ويتم تغلي ــا.  إيقـ ــة فيهـ ــالفـ ــا    ظ العقوبـــة في كـــل مرة تتم تكرار املخـ ــامـــل م  الخطط  كمـ ـــــمين إجراءات التعـ ـــ تم تضـــــ

ـــــــتجابة للخطط  ـــ ـــــــبط االنحرافات واالسـ ـــ ـــــــرات قياس تعكس مدى ضـ ـــ ـــــــمن األ ر الزمنية املحددة وإعداد مؤشـ ـــ ـــــــويبية ضـ ـــ التصـ

لعقوبات املناسبة والرادعة حال عدم االستجابة، في دليل الرقابة التصويبية املفروضة في الوقت املحدد والتصعيد باتخاذ ا

 امليدانية واملكتبية.

( شــــركة، في 14( شــــركات من أصــــل )10إيقاع عقوبة )التنبيه( بحق )  م2020خالل عام  الســــلطات بأنه تم    أشــــارت .205

( تم الزامها بتنفيذ بعض التصــــــــويبات من خالل تحديد برنامج عمني للمخالفات 4حين أن الشــــــــركات األخرى والبالغ عددها )

  لفرض عقوبة. ترتقالتي لم 

العقوبات املفروضــة على   بأن  الســلطات  رتأشــا  فقد  ،الرقابة على شــركات التمويل األصــغر  بدائرة يتعلق  فيماأما   .206

( عقوبات على شركات التمويل األصغر  9قد تم فرض )بأنه   وذكرتقطاع شركات التمويل األصغر تستند الى قانون البنوك،  

 لفرض غرامة مالية. )جميعها عبارة عن تنبيه خطي( نتيجة عدد من املخالفات لم ترتقي 2019منذ بداية عام 

باعتماد دليل تن يمي بخصوص تدرج العقوبات فقد قامت  بوعارة الصناعة والتجارة والتموين،    مينأأما إدارة الت  .207

ـــــويبيــة لتلــك  ـــ ـــــريعــات النــافــذة وبــالبرامج التصـــــ ـــ ـــــــــاهم في تحقيق اإللتزام القــانوني التــام بــالتشـــــ في حــال تكرار املخــالفــات بمــا يســـــ

 من التنبيه ومن ثم الغرامة املالية والغرامة  املخالفات وضـمن املهل الزمنية املحددة، حيث تم التدرج بفرض ال
ً
عقوبات بدءا

 على حدها األعلى والذي حددته املادة )
ً
ــا  إلى مضــــــاعفة الغرامة املالية قياســــ

ً
( 94املالية املتضــــــاعفة في حاالت التكرار وصــــــوال

 بأنه ومن خالل خطة ا10000من قانون تن يم أعمال التأمين النافذ بــ)
ً
لتدقيق امليداني التي باشرت فيها ( دينار أردني، علما

( انـــذارات خطيـــة، ولم ترتق أي مخـــالفـــة لحـــد فرض غرامـــات  5( تنبيـــه خطي و)21تم توجيـــه )  2018إدارة التـــأمين منـــذ عـــام  

 مالية.

 م2020 م2019 م2018 نوع العقوبة

 0 2 1 تنبيه

 15 16 10 انذار 

 8 10 4 وقف تعامالت 

 10 8 11 اغالق

 5 2 0 الغاء ترخيص

 38 38 26 املجموع
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تن يم املحاتب العقارية النافذ قد  ن امبأن ، فقد أشــــــــارت الســــــــلطات  دائرة األراضــــــــ ي واملســــــــاحةأما فيما يتعلق ب .208

منح دائرة األراضــــــ ي واملســــــاحة )في حال مخالفة تعليمات محافحة غســــــل األموال وتمويل اإلرهام الخاصــــــة باملحاتب العقارية  

ـــــــــاع خالل فترة املرخصــــــــــــــة( الحق في اتخـاذ عـدد من اإلجراءات العقـابيـة املتنوعـة واملتـدرجـة )توجيـه انـذار وتصـــــــــــــويـب ا ألوضـــــ

 بـأن الجوالت التفتيشـــــــــــــيـة على املحـاتـب  محـددة، 
ً
وقف العمـل برخصــــــــــــــة املكتـب، مصــــــــــــــادرة الكفـالـة، إلغـاء الترخيص(، علمـا

ــــت الجوالت املنفذة خالل العام كما   العقارية لم ت هر ارتحام اي مخالفة جســـــيمة تســـــتدعي تصـــــعيد العقوبة.   م 2018افضـ

ــــبق وتم توجيه 9تم اجراء )  م2019( عقوبات )انذار( وفي العام 9الى ايقاع ) ــــف على املحاتب التي سـ ( جوالت ليتم اعادة الكشـ

ـــــاعهـا. ـــ ـــــويـب أوضـــــ ـــ ـــــص املنفذ  بوفيمـا يتعلق    عقوبـات انـذار بحقهـا وتبين انهـا قـامـت بتصـــــ ـــ جوالت التفتيش االعتيـادي واملتخصـــــ

ار  فقد استدعت توجيه كتب رسمية للمحاتب املخالفة لتصويب اوضاعها خالل مدة محددة حيث سيص  م2020خالل عام  

 الى اعادة الكشف عليها وفي حال عدم االلتزام سيتم توجيه عقوبات حسب االصول.

ــــافــة .209 ـــ ـــ ـــــبق، قــامــت  بــاإلضـــــ ـــ تم تعــديــل تعليمــات "ترخيص محالت بي  الــذهــب والحلي    الــداخليــة: فقــدوعارة  إلى مــا ســـــ

حيث أجاعت هذه التعليمات لوعير الداخلية في حال مخالفة التعليمات فرض عقوبات )اإلنذار    م2019واملجوهرات " لسنة  

 وإعالة املخالفة خالل شهر، مصادرة الكفالة، إلغاء الترخيص(، وتم توجيه إنذارات لثالثة شركات تبين مخالفتها للتعليمات.

واشـرافها على تكثيف الدورات التدريبية وعقد   كما  اشـارت السـلطات  الى قيامها بحث الجهات الخاضـعة لرقابتها .210

ورشــــات عمل لرف  مســــتوى فهم املوظفين لديها وعلى رأســــهم ضــــابط االمتثال ومن يحل محله في حال غيابه ، حيث عمد كل 

ــرفي ودائرة مراقبة اعمال الصــــــرافة( وادارة التأمين وبهدف   املتابعة من البنك املركزي األردني )دائرة الرقابة على الجهاع املصــــ

والتقييم الى  لب البيانات املتعلقة بحافة الدورات التدريبية التي شــــــــــــارك فيها موظفو الجهات الخاضــــــــــــعة في مجال محافحة  

 ة وذلك الى جانب قيام الســــلطات الرقابية باشــــراك املؤســــســــات املالية  
ً
غســــل األموال وتمويل اإلرهام وانتشــــار التســــلح دوريا

ــية الالعمة من قبل وحدة محافحة  وغير املالية في البرامج ال ــين ورف  الوعي بك وتوفير التغذية العكســــــــ تدريبية الهادفة لتحســــــــ

غســـــــــل األموال وتمويل االرهام اتعميم نتائج التحليل االســـــــــتراتيجيج ناهيك عن تشـــــــــكيل لجان وفرق عمل تجم  ممثلين عن 

ية واالشــرافية الى اصــدار جملة من التعاميم ابما  الســلطة الرقابية وعن الجهات الخاضــعة لها . كما عمدت الســلطات الرقاب

مســــــــــــتمر لقوائم الدول مرتفعة املخا ر وقوائم العقوبات الصــــــــــــادرة عن مجلس األمن  التعاميم الصــــــــــــادرة وبشــــــــــــحل   في ذلك

التعاميم الصــــــــــــادرة في مجال االمتثال والحاكمية املؤســــــــــــســــــــــــية وان مة الضــــــــــــبط والرقابة  لغايات اتخاذ اإلجراءات الالعمة ،

ـــــرقة ، التعاميم الصــــــادرة بالتدابير الخاصــــــة بفايروس كورونا، التعاميم الصــــــادرة    وجرائم االختالس واالحتيال والتزوير والسـ

ــها   ـــ ــادية  بنتائج التقييمات القطاعية والتدابير الواجب اتخاذها لخفضـــــ ـــــوص االلتزامات املترتبة  ج وتطوير األدلة االرشــــــــ بخصـــــ

ــــل األموال وتمو  ـــ يل اإلرهام بما في ذلك األدلة االرشــــــــادية والنماذج  الصــــــــادرة عن هيئة األوراق املالية  واملتعلقة بمحافحة غسـ

ودائرة األراضــــــــ ي واملســــــــاحة ودائرة االشــــــــراف على مقدمي خدمات الدف  والدليل االرشــــــــادي لشــــــــركات الصــــــــرافة بخصــــــــوص 

ـــل األموال وتمويل اإل  رهام وغيرها ، كما أكدت الســـــلطات على االلتزامات املترتبة على هذه الشـــــركات واملتعلقة بمحافحة غســ

ـــــر الثقـافـة   ـــ ـــــبـاط االمتثـال وذلـك بهـدف نشـــــ ـــ ـــــعـة بمـا فيهم ضـــــ ـــ قيـامهـا بعقـد عـدة لقـاءات واجتمـاعـات م  ممثلي الجهـات الخـاضـــــ

   والوعي بالقضايا ذات الصلة بمحافحة غسل األموال وتمويل االرهام

فريق مشترك تم تشكيله من قبل البنك املركزي األردني بالتنسيق م  وحدة    أشارت السلطات الى أن هناككذلك   .211

محافحة غســــل األموال وتمويل اإلرهام على اعداد دليل ارشــــادي موحد إلجراءات العناية الواجبة على مســــتوى املؤســــســــات 
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ــــل األموال وتمويل  ـــ ــــتباه وانماط غســـــ ـــ ــــرات االشـــــ ـــ ــــمن اهم مؤشـــــ ـــ ــــلطات كافة هذا وقد ق  اإلرهام،املالية بحيث يتضـــــ ـــ دمت الســـــ

 االحصائيات التفصيلية التي تعكس وتدعم ما تقدم.

 استعراض للتدابير املتخذة فيما يتعلق بتوصيات الرقابة 

(  ملتزم) املاليةالتنظيم والرقابة على املؤسسات  – 26توصية ال ▪
 
 :جزئيا

تم تقديم املقترح التشـــــريعي الالعم بما يعالج  ملعالجة وجه القصـــــور املتعلق بهذه التوصـــــية، ذكرت الســـــلطات بأنه  .212

أوجه القصور املتعلق بغيام التحديد الصريح لهذه الجهات. كما قامت السلطات الرقابية بالعمل على تفعيل وتعزيز املنهج 

ــــات ــــسـ ــــتند على املخا ر في الرقابة على املؤسـ املالية وغير املالية في مجال محافحة غســـــل األموال وتمويل اإلرهام، وذلك   املسـ

القطاعية واملؤســـــــســـــــية واتخاذ التدابر الالعمة لخفض املخا ر، وتفعيل خطط التفتيش امليداني وفق   تالتقييمامن خالل 

ــــل ا ــــص في مجال محافحة غســـــ ألموال وتمويل اإلرهام واعداد  املنهج املبني على املخا ر ورف  دورية وكثافة التفتيش املتخصـــــ

 أدلة الرقابة امليدانية واملكتبية وفق املنهج املبني على املخا ر.

 :الى حد كبير(  ملتزم)  الرقابيةسلطات الجهات  – 27لتوصية ا ▪

ــلطات بأنه تقديم املقترح التشــــــريعي الالعم للنص على   .213 ــية، ذكرت الســــ ملعالجة وجه القصــــــور املتعلقة بهذه التوصــــ

كافة الجهات الرقابية واإلشــــــرافية صــــــالحية فرض اجراءات/ عقوبات تأديبية ومالية رادعة ومتناســــــبة وذلك عند ثبوت منح  

 اإلخفاق في االلتزام بمتطلبات محافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام.

 تنظيم األعمال واملهن غير املالية املحددة والرقابة عليها )  - 28التوصية  ▪
 
 (:ملتزم جزئيا

، أشارت السلطات بأنه تم تقديم املقترح التشريعي الالعم لتعريف السلطات الرقابية ملعالجة أوجه القصور املحددة  .214

واالشرافية، ويضمن اخضاع املحامين وغيرهم من أصحام املهن القانونية واملحاسبون القانونيون ملتطلبات محافحة غسل  

ــــتمرار  بكما أشــــــــارت الســــــــلطات    .االموال وتمويل االرهام ـــ ــــر اسـ ـــ ثقافة االمتثال عبر تكثيف وتيرة برامج التدريب والتوعية  نشـ

وتطويرها والحرص على إصـــــــــــــدار أدلة ارشـــــــــــــادية بكيفية تنفيذ اجراءات العناية الواجبة والتحوط بشـــــــــــــأن أحدث اتجاهات  

 غسل االموال وتمويل اإلرهام.

(:)  العقوبات - 35لتوصية ا ▪
 
 ملتزم جزئيا

ـــــالحية ،  القصـــــــور املتعلق بهذه التوصـــــــيةملعالجة وجه  .215 ـــــرافية صــ ـــــلطات الرقابية واالشــ ـــــريعي الالعم ملنح الســ تم تقديم املقترح التشــ

ــــــل األموال   ـــ ـــ ـــــبــة وذلــك عنــد ثبوت اإلخفــاق في االلتزام بمتطلبــات محــافحــة غســ ـــ ـــ وتمويــل فرض اجراءات/ عقوبــات تــأديبيــة واملــاليــة رادعــة ومتنــاســ

 اإلرهام.
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 االعتبارية والترتيبات القانونيةالشخصيات تحليل 

 نظرة عامة عن الشخصيات االعتبارية والترتيبات القانونية في تقرير التقييم املتبادل

بإجراء تقييم ذاتي ملخا ر ونقاط ضعف الرخصيات االعتبارية    بقيام البنوك في األردنأشار تقرير التقييم املتبادل   .216

ــــابــات بنكيــة، وكــذالتي ينبغي عليهــا بموجــب القــانون امتالك   ـــ ـــ ـــــخــاص  لــك  حســـــ ـــ ـــــعين    االعتبــاريينتقييم مخــا ر األشـــــ ـــ الخــاضـــــ

للترخيص من قبل الســلطات الرقابية، اال انه لم يتم تقييم مخا ر غســل األموال وتمويل االرهام لحافة أنواع الرــخصــيات 

ـــــعف املرتبطـة بهـا. االعتبـاريـة في األردن ـــ ــار التقرير بعـدم مالئمـة    وتحـديـد نقـاط الضـــــ ـــ ـــ ـــــلطـات، بمـا فيهـا دائرة كمـا أشـــــ ـــ فهم الســـــ

املؤسـسـات الفردية، ملخا ر إسـاءة اسـتخدام الشـركات واملؤسـسـات الفردية مالئما في ضـوء مراقبة الشـركات ودائرة تسـجيل  

 مخا ر غسل األموال وتمويل اإلرهام ذات الصلة بتلك الكيانات. تقييمغيام 

املناسب بالرغم من    الحقيقيغيام مفهوم املستفيد  أشار التقرير إلى   .217 الوقت  على توفير املعلومات ذات الصلة في 

لسلطات املعنية على بعض معلومات املستفيد الحقيقي من خالل مخا بات ومراسالت، إال أنها ضئيلة. وال يمكن  حصول ا

إجراءات وأدلة استرشادية    توفير معلومات بشأن املستفيدين الحقيقيين من الشركات األجنبية. ويعود ذلك أساسا الى غيام

التعرف على املستفيد الحقيقي. املتاحة على املوق  االلكتروني لدائرة  كما أن    بشأن كيفية  املعلومات األساسية للشركات 

حسب تاريخ التأسيس او    واكتمالها وتتفاوت دقتها  غير كافية وغير دقيقة،  الرقابة على الشركات، الى نهاية الزيارة امليدانية،  

فإن   أجنبية  لشركة  مملوكة  الشركة  كون  حالة  في  ولكن  أدق،  املعلومات  كانت  أحدث  الشركة  كانت  فحلما  التسجيل، 

املعلومات األساسية للمؤسسات الفردية املتاحة على املوق  االلكتروني  وأن    املعلومات تحون محدودة وال تشمل أسماء املالك. 

والت الصناعة  األساسية  لوعارة  املعلومات  ولكن  دوري،  بشحل  تتم  ال  التحديث  عمليات  كانت  وإن  دقيقة  والتموين  جارة 

عام   قبل  إنشاؤها  تم  التي  متاحة.  2008للمؤسسات  ليست  االجتماعية  كما  م  التنمية  وعارة  الجمعيات    نشرتتولى  اسماء 

ب املتعلقة  املعلومات  كافة  اتاحة  دون  االلكتروني  موقعها  على  للعموم.  املسجلة  تتخذالجمعيات  من    كما   
ً
عددا السلطات 

التدابير ملحافحة إساءة استخدام بعض األشخاص االعتبارية ألغراض غسل األموال وتمويل اإلرهام إال أنها غير شاملة ملن   

نشطة  املجرمين من تأسيس جمي  أنواع الشركات، حيث تقتصر تلك التدابير على إجراء املسح األمني لدى إنشاء بعض األ

 .الخاص بها امللكيةالتجارية او لدى احداث تغيير على هيحل  

تم    يذكر .218 األردنأنه  الرخصيات    تقييم  من  الحقيقيون  واملستفيدون  )الشفافية  والعشرين  الرابعة  التوصية  في 

(  االعتبارية( بدرجة 
ً
أية متطلبات للحصول على معلومات متعلقة  بسبب    (ملتزم جزئيا الحقيقال توجد  ي بسب  باملستفيد 

دقيقة ومحدثة في   24.4و    24.3عدم وجود آلية لضمان  أن املعلومات في  ،  اإلعتباريينغيام تقييم شامل ملخا ر األشخاص  

 
ً
ال  ،  الوقت املناسب على الرغم من أن قانون الشركات ينص على تقديم أية تغييرات على بيانات الشركة خالل ثالثين يوما

ال يتم  ، كما  على املعلومات املتعلقة باملستفيدين الحقيقيين من شركة ما الحصول ى آليات واضحة لضمان يتم اإلعتماد عل

التزامات    ، وعدم وجودجم  معلومات املستفيد الحقيقي ضمن معايير مجموعة العمل املالي وال يتم ضمان دقتها وتحديثها

د الحقيقي على الرغم من خضوع الشركات ذات األهمية  لضمان تعاون الشركات م  السلطات املختصة لتحديد املستفي 

امللكية.   التسجيل والتعديل على  إجراء  الرقابة قبل  املفروضة على األشخاص  كما أن  النسبية ملوافقة سلطات  الجزاءات 

متناسبة  واالعتباريينالطبيعيين   أو  رادعة  تقديم ليست  وعدم  با  ،  يتعلق  فيما  املالئم  الدولي  التعاون  ملعلومات السلطات 
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جودة وجود آلية لرصد  ، وعدم  40-37األساسية واملعلومات املتعلقة باملستفيد الحقيقي على النحو املطلوم في التوصيات  

املساعدات التي يتلقاها األردن من بلدان أخرى استجابة لطلبات الحصول على املعلومات األساسية واملتعلقة باملستفيد  

 الحقيقي.

( بالتوصية الخامسة والعشرين )الشفافية واملستفيدون الحقيقيون من  غير ملتزمعلى درجة )  األردنحصلت    كما .219

مقّدمي األوقاف  مطالبة األوصياء على األوقاف باالحتفاظ باملعلومات املتعلقة به، األوصياء و بسبب عدم    (الترتيبات القانونية

تدابير   تتوفر لديهم  الوكال  بها،  للحصول على معلومات بشأن  للتن يم واالحتفاظ  الخاضعين  تدابير  الء اآلخرين  ال توجد 

لضمان إفصاح األوصياء عن وضعهم إلى املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة، ال توجد أي وسيلة ملزمة  

ظ بها األوصياء واأل راف  تمنح سلطات إنفاذ القانون األردنية صالحية الوصول، في الوقت املناسب، للمعلومات التي يحتف

تغيب التدابير املتعلقة بتوفير التعاون الدولي بشحل سري   األخرى، حول املستفيدين الحقيقيين والسيطرة على األوقاف،  

ال يوجد أي تشري  يخض  األوصياء للمسؤولية القانونية في حالة عدم تنفيذ التزاماتها، ال يتم فرض  بمعلومات األوقاف،  

 .متناسبة ورادعة )جنائية أو مدنية أو إدارية( عند عدم االلتزامعقوبات 

 (. من الفعالية متدنيبدرجة )مستوى   األردن وفي النتيجة املباشرة الخامسة تم تقييم   .220

 :( )مستوى متدني من الفعالية األشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية - سةالنتيجة املباشرة الخام

ناقشت اللجنة الو نية ملحافحة غسل األموال وتمويل  وملعالجة أوجه القصور املتعلقة بالنتيجة املباشرة الخامسة،  .221

موضوع تقييم مخا ر األشخاص االعتباريين والترتيبات القانونية في اجتماعاتها، ويتم التواصل م  الجهات    في األردن  اإلرهام

أن الدراسة الفنية التي يتم اعدادها  كما    صول على مساعدات فنية بهذا الخصوص.واملن مات الدولية املانحة لغايات الح

حاليا من قبل دائرة مراقبة الشركات بالتعاون م  البنك املركزي ووحدة محافحة غسل األموال تتضمن اعتماد آلية الكترونية  

 لتصنيف مخا ر كافة أنواع الشركات.

بقيام  .222 السلطات  أشارت  مراقبة    كما  الشركات  دائرة  بعض  على  للتدقيق  لجان  بتشكيل  مستمر  بشحل  الشركات 

عام   وخالل  أجلها،  من  أسست  التي  بالغايات  التزامها  من  والتأكد  وقيودها  وفحص حساباتها  عليها  تم    م2018والكشف 

ما وتم  ( شركة من قبل لجان تدقيق مشحلة لهذه الغاية للتحقق من تقيد الشركات بأححام القانون، ك 22التفتيش على )

عام   الشركات، وخالل  احدى  بخصوص  واحدة  تحقيق  لجنة  )  م2019تشكيل  على  التفتيش  عام  16تم  ( شركة، وخالل 

( شركة، وتم تشكيل لجنة تحقيق واحدة للتحقق بخصوص احدى الشركات، ويشار الى أن  27تم التفتيش على )  م2020

( للتحقق من شبهات عمليات غسل  2020  –  2018األعوام )  ( لجان تدقيق خالل 9دائرة مراقبة الشركات قد قامت بتشكيل )

كما (.  م2020، و ستة لجان عام  م2019، ولجنتين عام  م2018أموال وتمويل إرهام في شركات محددة )لجنة واحدة في عام  

امللكية    تعمل دائرة مراقبة الشركات على الحصول على املسح األمني )عدم مححومية( عند التسجيل وعند التغيير في هيحل 

)بخصوص بعض األنشطة والجنسيات( ولحافة الشركاء في الشركة )باستثناء الشركات الخاضعة إلجراءات الترخيص من  

 قبل الجهات الرقابية(. 
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بالنسبة لإلجراءات املتبعة من مديرية السجل التجاري بخصوص اشتراط الحصول على عدم مححومية أو الحصول   .223

 ملؤسسة الفردية أو نقل امللكية، فيشار الى:على موافقة أمنية قبل تسجيل ا 

( مؤسسة فردية )تمارس أنشطة اقتصادية ذات  206( تم تسجيل ونقل ملكية )24/1/2021  -2018خالل العام ) -

 مخا ر عالية( بعد حصول جمي  هذه املؤسسات على موافقات أمنية مسبقة. 

مؤسسة فردية )تمارس أنشطة اقتصادية ذات  (  2579( تم تسجيل ونقل ملكية )24/1/2021  -2018خالل العام ) -

مخا ر متوسطة( بعد حصول جمي  هذه املؤسسات على عدم مححومية )بالنسبة للتسجيل( وموافقات أمنية  

 مسبقة )بالنسبة لنقل امللكية(.

( مؤسسة فردية بأسماء أشخاص يحملون جنسية دول مرتفعة  52( تم تسجيل )24/1/2021  -2018خالل العام ) -

 ر بعد الحصول على املوافقة األمنية املسبقة. املخا 

( مؤسسة فردية بأسماء أشخاص يحملون جنسية دول غير  610( تم تسجيل )24/1/2021  -2018خالل العام ) -

 مرتفعة املخا ر بعد الحصول على املوافقة األمنية املسبقة. 

مفهوم  كذلك   .224 بشأن  استرشادي  دليل  بإصدار  الشركات  مراقبة  دائرة  تحديده  قامت  وكيفية  الحقيقي  املستفيد 

بتاريخ   الدائرة  موظفي  على  تعميمه  وتم  عليه،  الحقيقي    م2020/ 16/6والتعرف  املستفيد  عن  اإلقرار  نموذج  إرفاق  م  

نموذج للتصريح عن    الجمعيات باستحداث كما قام سجل    .م16/6/2020بالدليل املذكور بموجب التعميم الصادر بتاريخ  

ن الجمعيات وأعد نشرة تعريفية للمستفيد الحقيقي، وتم التعميم على كافة الوعارات املختصة لتزويد  املستفيد الحقيقي م

الحاملة على الجمعيات وفق مفهوم املستفيد الحقيقي    بأسماءالسجل   الهيئات اإلدارية للجمعيات والتي تمتلك السيطرة 

 بة.، وتم تزويد السجل بحافة املعلومات املطلو م19/7/2020بتاريخ 

قامت وعارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعميم على مساعدي ورؤساء وموظفي أقسام السجل التجاري بموجب   .225

بخصوص تضمين إجراءات التسجيل ضرورة التحقق من هوية الرخص    2/1/2019( الصادر بتاريخ  97الكتام )رقم س ت/

 أو  الذي يتقدم للتسجيل والتعديل والشطب والحصول على الخدمات األ 
ً
خرى في أقسام السجل التجاري سواء كان أصيال

 أو مفوض بالتوقي  لغايات التأكيد على ضرورة التحقق من هوية صاحب املؤسسة الفردية واملستفيد الحقيقي منها. 
ً
 وكيال

 على اعداد دليل ارشــادي موحد لحافة الجهات الخاضــعة )املالية و كما أفادت الســلطات بأنه   .226
ً
غير  يجري العمل حاليا

املالية( بهدف رف  مســـــتوى الوعي بمفهوم املســـــتفيد الحقيقي وبما يشـــــمل اإلجراءات الواجب اتباعها للتعرف على املســـــتفيد  

الحقيقي، وعرض أمثلة عملية ومؤشـرات االشـتباه الخاصـة بإخفاء هوية املسـتفيد الحقيقي، وسـيتم تعميم هذا الدليل على 

ـــــوص ـــــلطات الرقابية، وللمزيد بخصـــــ األدلة االرشــــــــــادية املعدة من قبل الســــــــــلطات الرقابية بخصــــــــــوص املســــــــــتفيد   كافة الســـــ

  ، كماالحقيقي، واإلجراءات املتخذة لتضــــمين ضــــوابط الترخيص والتســــجيل معايير مكتوبة للتعرف على املســــتفيد الحقيقي

 تم تقديم املقترحات التشـــريعية الالعمة بخصـــوص إلزام الشـــركات بتحديث بياناتها ومعلوماتها األ 
ً
للدورية  ســـاســـية بدقة وفقا

وتضــــــــــمنت هذه املقترحات ما ُيلزم   واآللية التي يحددها املراقب، وفرض عقوبات رادعة على الشــــــــــركات في حال عدم االلتزام.

 
ً
ــــجل واف    الشـــــــــركات بتحديد املســـــــــتفيد الحقيقي منها وفقا ــــركات واالحتفاظ بســـــ ــــس واملعايير التي يحددها مراقب الشـــــ لألســـــ
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ـــــــمن ـــ ـــــــتفيد الحقيقي وأي تغيير يطرأ على   ودقيق ومحدث يتضـ ـــ ـــــــاح للمراقب عن املسـ ـــ ـــــــتفيد الحقيقي، واالفصـ ـــ معلومات املسـ

ـــــــــأ لهـذه الغـايـة، م  فرض  ـــــجـل الكتروني خـاص ينشـــــ ـــ ـــــتفيـد الحقيقي في ســـــ ـــ ـــــيقوم املراقـب بتثبيـت معلومـات املســـــ ـــ بيـانـاتـه، وســـــ

 خالفة للواق .عقوبات رادعة في حال تقديم معلومات املستفيد الحقيقي بطريقة غير صحيحة أو م

بالتعاون م  وحدة محافحة غسل األموال والبنك املركزي على  الشركات تعمل  دائرة مراقبة    بأنكما أشارت السلطات   

اجراء دراسة فنية تهدف الى تطوير البنية التحتية التقنية ألن مة تكنولوجيا املعلومات في الدائرة، وتبني آلية إلكترونية  

مراجعة قواعد البيانات املوجود لدى دائرة مراقبة الشركات ومن ثم تحديد وحصر النواقص والفجوات  يتم من خاللها  

البيانات. النواقص وتحديث  استكمال  الى  ليصار  السجالت  بيانات  التسجيل    في  تقديم  لبات  اآللية  وستضمن هذه 

املو  البيانات  بتوفير  وذلك  إلكتروني  بشحل  الشركات  بيانات  على  الشركات  والتعديل  لحافة  واملحدثة  والدقيقة  ثوقة 

قامت مديرية السجل  كما    املسجلة في اململكة، كما ستتبنى هذه اآللية إنشاء سجل الكتروني ملعلومات املستفيد الحقيقي.

التجاري بتطبيق ن ام تسجيل إلكتروني جديد للسجل التجاري لألفراد والذي يرتبط مباشرة م  بيانات دائرة األحوال  

( قد قام بتحليف اللجنة الو نية ملحافحة غسل األموال  7/12/2020يشار الى أن كتام دولة رئيس الوعراء )تاريخ    نية.املد

وتمويل اإلرهام بتقديم الدعم الفني واملالي املطلوم ملعالجة موضوع "املستفيد الحقيقي" الذي يلقى اهتماما واسعا في  

 املعايير الدولية.   إ ار

ـــــار الى أن برنا .227 ـــ مج املســـــــــاعدات الذي حصـــــــــلت عليه اململكة من االتحاد األوروبي يشـــــــــتمل على عدة برامج )تدريبية  يشـ

ومســـاعدات فنية وبناء قدرات(، وقام االتحاد األوروبي بتخصـــيص أحد الخبراء الفنيين في مجال املســـتفيد الحقيقي لغايات  

بخصوص مفهوم املستفيد الحقيقي وكيفية تحديده   تقديم املساعدة الفنية والتدريبات الالعمة لجمي  السلطات املختصة

 ومؤشرات االشتباه.

بالنسـبة لصـيانة البيانات التاريخية للمؤسـسـات الفردية املنشـأة قبل   اإلضـافة إلى ما سـبق، أشـارت السـلطات الى أنه .228

 فقد تم ما يلي:م  2008عام 

 روني للمؤسسات الفردية:أوال: عكس البيانات املوجودة في السجالت الورقية على املوق  االلكت

في مركز الوعارة    م2008تم االنتهاء من صــــــــيانة الســــــــجالت التجارية الخاصــــــــة باملؤســــــــســــــــات الفردية املنشــــــــأة قبل عام   -

 % من السجالت املحصورة(.70بمحاف ة العاصمة )وهي تشحل 

 على صـــــــــــــيـانـة البيـانـات التـاريخيـة ملحـاف ـات اململكـة األخرى   -
ً
ـــــحـل  جـاري العمـل حـاليـا ـــ ـــــجيالت  30)وهي تشـــــ ـــ % من التســـــ

 املحصورة(.

 ثانيا: تحديث البيانات لحافة املؤسسات الفردية املوجودة على املوق  االلكتروني:

 %( من السجالت التجارية، وذلك بناء على  لب مالحي املؤسسات الفردية بتحديث بياناتهم.20تم تحديث ) -
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حصـــــــــــــر العـدد املتبقي من الســـــــــــــجالت التي تحتوي على البيـانـات  العمـل جـاري من قبـل مـديريـة الســـــــــــــجـل التجـاري على  -

النــــاقصــــــــــــــــة وغير املحــــدثــــة الســـــــــــــتكمــــالهــــا من قبــــل املــــديريــــة، وأكــــد وعير الصـــــــــــــنــــاعــــة والتجــــارة والتموين في كتــــابــــه )رقم  

 م2008املنشــأة قبل عام   التجاريةواالســماء    الفردية( على حصــر بيانات املؤســســات  م16/1/2021تاريخ    22/1/1/1572

 وادخالها. ة دخلاملر غي

ـــــجيــل االلكتروني منــذ بــدايــة العــام   .229 ـــ م من خالل الروابط االلكترونيــة ومن خالل تطبيق 2020تم تفعيــل عمليــة التســـــ

ــــجيل ) ــــند" حيث تم تسـ  200الخدمات االلكترونية "تطبيق سـ
ً
 منذ بداية العام وحتى تاريخه، ويجري حاليا

ً
( جمعية الكترونيا

املوق  اإللكتروني لســــجل الجمعيات بما يضــــمن توفير املعلومات األســــاســــية كما تطلبه املنهجية. كما أن  العمل على تحديث  

جاري العمل على دراسـة التشـريعات الناظمة في اململكة فيما يتعلق بفرض العقوبات ذات الصـلة باألشـخاص االعتباريين في  

شـــــــــــــخـاص اإلعتبـاريين على أن تحون عقوبـات فعـالـة ومتنـاســـــــــــــبـة  حـال عـدم التزامهم بمتطلبـات توفير املعلومـات املتعلقـة بـاأل

ــــريعية على القوانين ذات العالقة 7/12/2020ورادعة، وقد أعطى كتام دولة رئيس الوعراء تاريخ   ـــ م األولوية للتعديالت التشـ

 الستكمال املن ومة التشريعية الخاصة بمحافحة غسل األموال وتمويل اإلرهام.

 م2019و م2018( شـركة للنائب العام خالل األعوام 36) بإحالةقامت دائرة مراقبة الشـركات باإلضـافة الى ما سـبق،   .230

( شـــــــــــركة للتصـــــــــــفية االجبارية خالل االعوام  52وذلك لعدم تقيد هذه الشـــــــــــركات بأححام القانون، كما وتم إحالة )  م2020و

ـــــــــار إليهـا، ولم يتبين وجود أي مخـالفـة   حـابهـا من الشـــــــــــــرـكاء الحقيقيون واملســـــــــــــتفيـدون  املســـــــــــــتفيـد الحقيقي تم ارت إلقراراملشـــــ

ــات الفردية نتيجة عدم التزامها باملتطلبات، أما ب  الفعليون من تســـجيل الشـــركات. ــة على املؤســـسـ ــبة للعقوبات املفروضـ النسـ

( اسـم تجاري ملؤسـسـات فردية لعدم توفيق أوضـاعها وعدم 9350فيشـار الى أن مديرية السـجل التجاري قد قامت بشـطب )

 ألححام قانون األسماء التجارية. مزاوله
ً
 املالك للتجارة ملدة خمس سنوات استنادا

 الشخصيات اإلعتبارية والترتيبات القانونية:استعراض للتدابير املتخذة فيما يتعلق بتوصيات 

(: الشفافية واملستفيدون الحقيقيون من الشخصيات اإلعتبارية – 24لتوصية ا ▪
 
 )ملتزم جزئيا

تم تقديم مقترح تشـــريعي يغطي املســـائل التي ورد ملعالجة وجه القصـــور املتعلق بهذه التوصـــية، ذكرت الســـلطات بأنه  .231

بما في ذلك متطلبات الحصـــــــــــول على معلومات  24بخصـــــــــــوصـــــــــــها توصـــــــــــيات لغايات اإلتفاق م  املعايير الواردة في التوصـــــــــــية  

ملعلومات دقيقة ومحدثة واليات لـضمان تزويد الجهات املختصة  املسـتفيد الحقيقي وآلية الحـصول عليها وضـمان ان تحون ا

بمعلومات املســـــتفيد الحقيقي في الوقت املناســـــب. كما تم وضـــــ  عقوبات رادعة على عدم اإللتزام بمتطلبات املادة القانونية 

األموال والبنك    تعمل دائرة مراقبة الشــــــــــــركات بالتعاون م  وحدة محافحة غســــــــــــلكما    وآليات للتعاون الدولي بالخصــــــــــــوص. 

املركزي على اجراء دراســــــــــــــة فنيــة تهــدف تطوير البنيــة التحتيــة التقنيــة ألن مــة تكنولوجيــا املعلومــات في الــدائرة، وتبني آليــة 

ـــــر النواقص   ـــ ـــــرـكات ومن ثم تحـديـد وحصـــــ ـــ إلكترونيـة يتم من خاللهـا مراجعـة قواعـد البيـانـات املوجود لـدى دائرة مراقبـة الشـــــ

تقديم  لبات  ، حيث أن هذه اآللية تضــمن  جالت ليصــار الى اســتكمال النواقص وتحديث البياناتوالفجوات في بيانات الســ

التسـجيل والتعديل على بيانات الشـركات بشـحل إلكتروني وذلك بتوفير البيانات املوثوقة والدقيقة واملحدثة لحافة الشـركات  

 ملعلومات املستفيد الحقيقي.املسجلة في اململكة، كما ستتبنى هذه اآللية إنشاء سجل الكتروني 
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 (:غير ملتزم)  الشفافية واملستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية – 25لتوصية ا ▪

تعمل على اجراء مراجعة للتشـــــــريعات املتعلقة ملعالجة وجه القصـــــــور املتعلق بهذه التوصـــــــية، ذكرت الســـــــلطات بأنها   .232

 بالوقف، وسيتم اقتراح التعديالت الالعمة للتوافق م  متطلبات التوصية بعد االنتهاء من الدراسة. 

 اون الدولي التعتحليل 

 نظرة عامة عن التعاون الدولي في تقرير التقييم املتبادل

وإرســـال  لبات املســـاعدة القانونية املختصـــة بتلقي وعارة العدل هي الســـلطة  لألردن بأن   التقييم املتبادلأشـــار تقرير  .233

املتبــادلــة و لبــات تســـــــــــــليم املجرمين، حيــث تتولى إحــالــة الطلبــات التي ترد اليهــا من الــدول الطــالبــة الى الجهــات القضـــــــــــــــائيــة  

املختصــــة وبنفس الوقت تقوم بإحالة الطلبات الواردة اليها من الجهات القضــــائية األردنية الى الدول املطلوم تقديم الطلب 

 بالتعاون الدولي يتولى تنســـيق  لبات املســـاعدة  لها
ً
 خاصـــا

ً
، وقد تم إنشـــاء مديرية التعاون الدولي في وعارة العدل تضـــم قســـما

الى الجهات صـــاحبة االختصـــاص باتخاذ اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ  لبات    واحالتهاالقضـــائية او القانونية الواردة والصـــادرة  

اإلجراءات التي تعمل على تنفيذ  لبات املســاعدة هي إجراءات قضــائية يتوالها مكتب   املســاعدة، وفي ذات الســياق فان هذه

 النيابة العامة، وال تعتبر إجراءات إدارية.

ـــــتجـابـة  .234 ـــ ـــــــــار التقرير الى اســـــ ـــــط وقـت   وبـأنالســـــــــــــلطـات في األردن لطلبـات املســــــــــــــاعـدة القـانونيـة الواردة  كمـا أشـــــ ـــ متوســـــ

، إال أنه يوجد تأخر في 
ً
وهو ما يعرض   االولويةالرد على بعض الطلبات حيث ال توجد آلية لترتيبها حســـــــب االســـــــتجابة مقبوال

ــار التقرير إلىالطلبات ذات األهمية إلى التأخير في الرد.   ــ ــايا مختلفة اال انه ي ل  كما أشـ ــ ــــليم مجرمين في قضـ وجود حاالت تسـ

 
ً
 باالعتبار ســـــــــــياق ومخا ر الدولة، وليس من بينها حاالت مرتبطة    ضـــــــــــعيفا

ً
أنه من    إالبغســـــــــــل األموال وتمويل اإلرهام.  أخذا

ــائيـة أو األمنيـة أو الوحـدة(  ــادرة من مختلف الجهـات )القضـــــــــــ يؤثر نـاحيـة أخرى، فـإن محـدوديـة  لبـات التعـاون الـدولي الصـــــــــــ

 
ً
ــــل األموال  ســــــــلبا ـــ ــــة جريمة غسـ ـــ ــــحل عام وخاصـ ـــ الفرص املحتملة ملصــــــــادرة و على فعالية محافحة الجريمة العابرة للحدود بشـ

ـــــال  ـــ ال يوجـد  لبـات صــــــــــــــادرة تتعلق بتســـــــــــــليم املجرمين في حـاالت تمويـل اإلرهـام   كمـا .ت الجريمـة الخـارجـة من االردنمتحصـــــ

ــــار التقرير بتركيز  . كذلك وقضـــــــــايا غســـــــــل األموال املرتبطة باملخدرات، مما ال يتســـــــــق م  هيحل مخا ر األردن األردن على أشـــــ

لرقابية ودائرة الجمارك  رق  التعاون غير الرســـمي أكثر من التعاون الرســـمي حيث تســـتخدم جهات إنفاذ القانون والجهات ا

  املعلوماتبديلة لتتبادل  
ً
الختصـاصـاتها، كما تتبادل دائرة املخابرات العامة املعلومات م  السـلطات  م  ن يرتها بالخارج وفقا

ـــــحــل أكثر فعــاليــة من غيرهــا من الجهــات، ويتم ذلــك من خالل   ـــ ـــــــــة وبشـــــ ـــــيــة أو اوالجهــات الــدوليــة املختصـــــ ـــ لقنوات الــدبلومــاســـــ

   االتفـاقيـات
ً
  واملعـاهـدات او وفقـا

ً
ـــــمـام لهـا.   ملبـدأ املعـاملـة بـاملثـل او وفقـا ـــ ـــــارملتطلبـات املن مـات الـدوليـة التي تم االنضـــــ ـــ   كمـا أشـــــ

خالل فترات عمنية متفاوتة وتعتبر املدة املســـــــــتغرقة للرد على الطلبات  معلومات الى الدول الطالبةالوحدة  إلى توفير    التقرير

املطلوبـة والتي تقوم  بـاملعلومـات الن يرة الوحـدات لتزويـد األردن في الجهـات بـاقي م  الوحـدة تفـاعـلو مرضـــــــــــــيـة الى حـٍد مـا،  

ـــــر   ـــ ـــــالت الكتـابيـة   اليهـا منبجمعهـا من قواعـد البيـانـات التي لـديهـا ولوج مبـاشـــــ ـــ  انفـاذ جهـات فيهـا لعـدة جهـات )بمـاخالل املراســـــ

 القانون(، إال أن بعض املعلومات املرسلة كانت غير دقيقة او شاملة، خاصة بيانات الكيانات اإلعتبارية والجمعيات. 
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ــــل  األردنيذكر أن   .235  على درجة )  حصـ
ً
ــــية املتزم جزئيا ــــابعة( بتطبيق التوصـ ــــاعدة القانونية املتبادلةوالثالثين )  لسـ  (املسـ

ـــــبـب عـدم  ـــ  من: أســـــــــــــاس قـانوني يتيح تقـديم بســـــ
ً
تحـديـد الوقـت املتـاح لتقـديم املســـــــــــــاعـدة القـانونيـة املتبـادلـة، وعـدم وجود كال

ـــــــب األولوية وتنفيذها في  ـــ ـــــــاعدة القانونية املتبادلة حسـ ـــ ـــــــلية، إجراءات لترتيب  لبات املسـ ـــ ـــــــاعدة املتعلقة بالجرائم األصـ ـــ املسـ

ـــــاس قـانوني لتنفيـذ  لبـات ، عـدم وجود الت ملتـابعـة التقـدم في تلبيـة الطلبـاتالوقـت املنـاســـــــــــــب، وغيـام ن ـام إلدارة الحـا ـــ أســـــ

الواحـد  الصـــــــــــــالحيـات وأســــــــــــــاليـب التحقيق الواردة في التوصـــــــــــــيـة ، ولغيـام  املســــــــــــــاعـدة القـانونيـة عنـد غيـام اعدواج التجريم

الثامنة والثالثين )املسـاعدة القانونية املتبادلة  وتم تقييم التوصـية    .اسـتجابة لطلبات املسـاعدة القانونية الدوليةوالثالثون  

ـــــاحغير  التجميد واملصــــــادرة( بدرجة ) – ـــــبب عدم اتضـ شــــــمول التعقب والتجميد والتحفظ واملصــــــادرة للممتلحات    ملتزم( بسـ

  ألصـــــــليةاملمتلحات ذات القيمة املحافئة في جرائم غســـــــل األموال أو الجرائم اوالوســـــــائط التي اتجهت النية إلى اســـــــتخدامها، و 

، تقديم املسـاعدة لطلبات التعاون على أسـاس إجراءات املـصادرة دون االسـتناد الى ادانة والتدابير املؤقتة ذات الـصلة وعدم

ــادرة م  الـدول األخرى، وآليـات إلدارة املمتلحـات املجمـدة أو املضـــــــــــــبو ـة أو   ولغيـام آليـات لتنســـــــــــــيق إجراءات الحجز واملصـــــــــــ

  )ملتزماملجرمين( بدرجة   )تســليموتم تقييم التوصــية التاســعة والثالثين  . للزوماملصــادرة، والتصــرف فيها عند ا
ً
بســبب  ( جزئيا

ــليم املجرمين في وقت مناســـب، وبما يشـــمل ترتيبها حســـب األولوية. كذلك   عدم وجود ن ام إلدارة الحاالت لتنفيذ  لبات تسـ

في حـال  لبـات تســـــــــــــليم املجرمين من موا نيهـا، تقوم األردن بـإحـالة    من ضـــــــــــــمن أوجـه القصـــــــــــــور املشـــــــــــــار إليهـا في التقري، أنـه

، وكذلك غيام القضـــية للســـلطات املختصـــة باملالحقة القضـــائية، لكن دون اإلشـــارة إلى أن يتم ذلك من دون تأخير غير مبرر

 من 
ً
 .آليات مبسطة لتسليم املجرمين، و ققة في حال كانت شرط لتسليم املجرميناعتبار اعدواجية التجريم متحكال

 (.أساس ي من الفعاليةهذا وقد تم تقييم النتيجة املباشرة الثانية بدرجة )مستوى  .236

 )مستوى أساس ي من الفعالية(:  التعاون الدولي  -النتيجة املباشرة الثانية 

ـــــائيملعالجة أوجه القصــــــور املتعلقة بالنتيجة املباشــــــرة الثانية،   .237 ـــــتحدث املجلس القضـ ـــــم متخصـــــص    في األردن اسـ قسـ

ـــــم  م،  2019للتعاون الدولي في )النيابة العامة(، باشــــــــــر مهامه منذ عام  ـــــائية 34م  )حيث تعامل القســـــ ـــــاعدة قضـــــ (  لب مســـــ

ـــيص مدعي عام لدى 2020–2018خالل الفترة ) ــــائية (، وتم تخصـــــ ـــ دائرة مدعي عام عمان للن ر في  لبات املســــــــاعدة القضـ

الواردة للمملكة ضـمن إ ار التعاون الدولي، بهدف التعامل السـري  م  هذه الطلبات وتنفيذها دون ابطاء وبشـحل وافي ويلبي 

لى منتدى محافحة  ا  م2020عام  الخالل  مت اململكة  انض كما    الغاية على أكمل وجه بحيث يحون ن ام متحامل وسري  وفعال.

( والتي تضــــــــــمن تعهد االردن بتطبيق  OECDاملمارســــــــــات الضــــــــــريبية الضــــــــــارة في إ ار من مة التعاون االقتصــــــــــادي والتنمية )

  املعايير التي وضعتها املجموعة )الشفافية، العدالة الضريبية، تطبيق خطة من  التآكل الضريبي وتحويل االرباح(.

( 7قرارات بتسـليم ) وصـدور داخل األردن لتعذر تسـليمهم،    أشـخاص( 6محاكمة )  (2020-2018)خالل الفترة    كما تم .238

أشـــــــــخاص بناء على  لبات مســـــــــاعدة قضـــــــــائية، وتم تفعيل صـــــــــالحية النيابة العامة بشـــــــــحل أكبر في ممارســـــــــة حقها بمالحقة 

 ضائها بذلك.األشخاص ومحاكمتهم في حال عدم التسليم، وقد تم إصدار تعميم من النيابة العامة الى جمي  أع

قـامـت وعارة العـدل بـاســـــــــــــتحـداث حقول جـديـدة على ن ـام )ميزان "ن ـام الكتروني"(، تضـــــــــــــمن تحســـــــــــــين آليـات ترتيـب   .239

( 137م  ) م2019األولويات لطلبات التعاون الدولي، لضــمان الرد عليها بشــحل ســري  وفّعال، هذا وتعاملت وعارة العدل عام 

ــــادر و) ــــاعدة قانونية صـ ــــادر و)97فقد تعاملت م  )  م2020أما خالل عام   (  لب وارد،86 لب مسـ   (  لب وارد.51(  لب صـ
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، مختص بالتعامل م   لبات التعاون م2020كما تم اســـــتحداث قســـــم في مديرية التعاون الدولي بوعارة العدل في بداية عام  

 )148م  )الدولي املتعلقة بجرائم غســـــل األموال وتمويل اإلرهام، وقد تعامل هذا القســـــم منذ اســـــتحداثه  
ً
صـــــادر،    97(  لبا

 وارد(.  51و

ام املجلس القضـــــــــــائي بعقد واملشـــــــــــاركة بدورات تدريبية وورشـــــــــــات عمل ومؤتمرات حول  يقكما أشـــــــــــارت الســـــــــــلطات ب .240

ــــ ي  173( دورة وورشــــــــــــة ومؤتمر، وشــــــــــــارك بها )30التعاون الدولي حيث بلغ عدد هذه الدورات والورشــــــــــــات واملؤتمرات ) ـــ ( قاضـــــ

مــديريــة التعــاون الــدولي، على اعــداد دليــل ارشـــــــــــــــادي لطلبــات املســـــــــــــــاعــدة   -اون م  وعارة العــدل  بــالتعــ  ، وقيــامــهومــدعي عــام

القضـــــــــــــائية، وتم نشـــــــــــــر هذا الدليل على املوق  اإللكتروني للمجلس القضـــــــــــــائي ووعارة العدل باللغتين )العربية واإلنجليزية(،  

ـــــهر  حيث شـــــــــــــملت اإلجراءات املدد الزمنية الالعمة لإلجابة على   ـــ ـــــوله حتى اإلجابة عليه شـــــ ـــ الطلبات بحيث تبلغ املدة منذ وصـــــ

واحد فقط، وقد تم ترتيب أولويات الجرائم للطلبات الواردة بحيث تحون جرائم اإلرهام وتمويله وغســـــــــل األموال والفســـــــــاد  

ــار الى أن هـذا الـدليـل تم اعـداده بـالتعـاون م  مكتـب األمم املتحـدة ملحـافحـة املخـدرات    ذات األولويـة األولى والقصـــــــــــــوى، ويشـــــــــــ

تم إعداد مصـفوفة إجراءات من قبل املجلس القضـائي حول آليات التعامل م  كما    والجريمة وبتمويل من االتحاد األوروبي.

ــاعدة صــــــفة االســــــتججال بحيث يتم تنفيذها خالل مدة ال تتجاوع   ــاعدة القانونية، تضــــــمنت إعطاء  لبات املســــ  لبات املســــ

ب األولويات بمثل هذه القضــــايا، ومنها إعطاء قضــــايا غســــل األموال وتمويل اإلرهام أولوية )شــــهر واحد كحد أق،ــــ ى(، وترتي

قامت الوحدة باستحداث مصفوفة تساعد كما   بالتنفيذ، وتم تعميم هذه املصفوفة على جمي  املدعين العامين في اململكة.

 
ً
ملخــا ر اململكــة، حيــث يتم تحــديــد األولويــة في هــذه   املحلــل املــالي في تحــديــد أولويــة اإلخطــارات والتبليغــات الواردة اســـــــــــــتنــادا

 
ً
ـــــــفوفة لترتيب أولوية العمل على  املصـــــــــــفوفة وفقا ـــ ـــــــط، منخفض( وقد تم تفعيل هذه املصـ ـــ ـــــــتويات )مرتف ، متوسـ ـــ لثالثة مسـ

  لبات التعاون الدولي في حال عيادتها.

ـــــليم   قــامــت مــديريــة األمن العــام بتطوير وتحســـــــــــــين آليــة التعــاون الــدولي من خالل عــدة .241 ـــ ـــــحــال مثــل )البرقيــات وتســـــ ـــ اشـــــ

 :(2020و 2019)املجرمين واملرور املراقب(، والجدول التالي يوضح التفاصيل لألعوام 

ــــاعدة  لتعزيز جهود االشــــــــحال األخرى للتعاون الدولي قامت هيئة   .242 ـــ ــــ  نموذج  لب املسـ ـــ ــاد بوضـ ــ ـــ النزاهة ومحافحة الفسـ

القـانونيـة املتبـادلـة والتعـاون الـدولي على موقعهـا االلكتروني بـاللغـة العربيـة واللغـة االنجليزيـة، والجـداول ادنـاه توضـــــــــــــح عـدد 

ـــــاد عن  ريق موقعهـا االلكتروني، حيـث تعـاملـ  ة لبـات التعـاون التي اســـــــــــــتقبلتهـا هيئـة النزاهـ ـــ ( 9ت الهيئـة م  )ومحـافحـة الفســـــ

عدد قضايا  

اقب   املرور املر
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ــــل  بوفيما يتعلق   .م2020(  لب دولي خالل عام 12في حين تعاملت م  )م  2019 لبات دولية خالل عام  وحدة محافحة غســـــ

(  41تم ارسال ) م2019، وخالل عام  م2018(  لب معلومات خالل عام  27بإرسال )الوحدة  قامت  اإلرهام،  األموال وتمويل  

، وقد م31/8/2020لغاية م 2020(  لبات تلقائية خالل عام 4(  لبات تعاون باإلضـــافة الى )9 لب معلومات، وتم ارســـال )

لعربية كانت أكثر الدول التي تــــــــــــم ارسال  لبــــــات اليهـــــــــا هـــــــــي كـــــــــل مـــــــــن اململكــــــة العربية السعوديــــــة وجمهورية العراق واالمارات ا

 تحدة.امل

يالحظ مما سبق بأن الطلبات الصادرة من الوحدة الى الجهات الن يرة قد ارتفعت عن األعوام السابقة، حيث بلغت  .243

 علــــــــــــــــــى تعزيز التعاون الدولي من    م2019(  لب عام 41، واعداد العدد ليصل الى )م2016(  لب عام  16)
ً
ويعتبر ذلك مؤشرا

 ية املحيطة باململكة.قبل الوحدة بما يتسق م  املخا ر اإلقليم

(  لـــب 61، و )م2018(  لـــب معلومـــات خالل عـــام  73أمـــا بـــالنســـــــــــــبـــة لطلبـــات التعـــاون الواردة فقـــد تلقـــت الوحـــدة ) .244

ـــــافة الى )م2019معلومات خالل عام  ـــ وكانت أكثر الدول م  31/8/2020لغاية    م2020(  لب معلومات خالل عام 27، باإلضـــــ

 
ً
ـــطين.للطلبات هي الواليات املتحدة ا  ارســـــاال بهدف تعزيز التعاون الدولي والتنســـــيق وتســـــهيل تبادل و  المريكية والعراق وفلســ

، ومــذكرة تفــاهم م  الوحــدة م14/10/2019املعلومــات، وقعــت الوحــدة مــذكرة تفــاهم م  الوحــدة الن يرة في تــايوان بتــاريخ  

 .م30/11/2020الن يرة في أفغانستان بتاريخ 

ولتعزيز جهود محــافحــة التهرم الجمركي قــامــت دائرة الجمــارك األردنيــة بتبــادل  وفيمــا يتعلق بــدائرة الجمــارك العــامــة،  .245

ـــــوص الحاالت املتعلقة بجرم التهريب الجمركي، حيث تم وخالل الفترة   (2020–2018)املعلومات م  ن رائها في الخارج بخصـ

 وارد.(  لب 60(  لب تعاون صادر، و)373التعامل م  )

 م2017( مـذكرات تفـاهم خالل األعوام  6ضـــــــــــــمن جهود تعزيز التعـاون بتوقي  )، فقـد قـامـت  هيئـة األوراق املـاليـةأمـا    .246

وتفعيل مذكرات التفاهم من خالل تعزيز الطلبات املرســـــــــــــلة )الصـــــــــــــادرة( من الهيئة الى الجهات الن يرة،   م2019و  م2018و

 بمعلومات 39ما مجموعه )  م2020إلى عام   م2018الهيئة من عام وبلغ عدد  لبات التعاون الدولي الواردة إلى  
ً
 متعلقا

ً
(  لبا

رقابية منها ما هو ذو عالقة بغســــــــل األموال وتمويل اإلرهام مثل معايير املالئمة والحوكمة ، في حين بلغ عدد  لبات التعاون 

ـــــحـل خـاص لطلـب معلومـات ذات عالقـة (  لبـات منهـا مـا هو ـك7الـدولي الصـــــــــــــادرة من الهيئـة لـذات الفترة مـا مجموعـه ) ـــ ان بشـــــ

ـــــــــبغسـل األموال وتمويل اإلرهام حيث تم ارسـال هذه الطلبات اما عبر منصـة ال هيئة(    129)التي بدورها ترسـلها الى    ISOCO ــــــ

 هيئة(. 15أو منصة اتحاد هيئات األوراق املالية )التي بدورها ترسل الى 

 في مجال  قام البنك املركزي األردني بالعمل على تعزيز  .247
ً
التعاون الدولي وجعله أولوية لدى الدوائر الرقابية خصــــــــوصــــــــا

 م2020مـارس  محـافحـة غســــــــــــــل األموال وتمويـل اإلرهـام، وعلى ســـــــــــــبيـل املثـال قـامـت دائرة الرقـابـة على البنوك خالل شـــــــــــــهر 

( ســــــــــلطة رقابية ن يرة لطلب معلومات رقابية تتضــــــــــمن معلومات ذات صــــــــــلة بأغراض غســــــــــل األموال وتمويل 20بمخا بة )

(  لب  24( م  )6/2020 – 2018اإلرهام بشـــــــــــحل صـــــــــــريح، كما وتعاملت دائرة الرقابة على أعمال الصـــــــــــرافة خالل األعوام )

محافحة غســل األموال وتمويل اإلرهام ومعلومات املســتفيد  صــادر ووارد م  جهات ن يرة بخصــوص تبادل معلومات تتعلق ب

 الحقيقي. 
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قامت دائرة مراقبة الشـركات بتشـكيل فريق مشـترك برئاسـة دائرة مراقبة الشـركات وعضـوية كل من )وعارة الخارجية   .248

حة لترتيب أولويات ووعارة الصـناعة والتجارة والتموين( وذلك لوضـ  أسـس واضـ  االجتماعيةوشـؤون املغتربين ووعارة التنمية  

ـــــتجابة لبات التعاون الدولي واملســـــــــــــاعدات القضـــــــــــــائية ومراجعة آليات   ـــ لطلبات التعاون األجنبية املتعلقة باملعلومات   االســـــ

ـــلطات بأنه   األســـــــــاســـــــــية ومعلومات املســـــــــتفيد الحقيقي الخاصـــــــــة باألشـــــــــخاص اإلعتباريين. ــ ـــ تم تقديم مقترح  كما أفادت السـ

ــــالحية مراق ــــريعي للنص على صـ ب الشـــــركات بتقديم ســـــبل التعاون الدولي م  الجهات األجنبية الن يرة اســـــتجابة لطلبات تشـ

(  2020–2018خالل عام )  التعاون الدولي بشأن املعلومات األساسية للشركات املسجلة ومعلومات املستفيدين الحقيقيين.

ية وردت جميعها من وعارة  اســــــــــــتجابت مديرية الســــــــــــجل التجاري لســــــــــــتة  لبات تعاون دولي بخصــــــــــــوص املؤســــــــــــســــــــــــات الفرد

 الخارجية وتمت اإلجابة عليها جميعها.

 التعاون الدولي: استعراض للتدابير املتخذة فيما يتعلق بتوصيات 

 

(:املساعدة القانونية املتبادلة  – 37لتوصية ا ▪
 
 )ملتزم جزئيا

ــــلطات  وجه القصــــــــور املتعلقة بهذه التوصــــــــية، أصــــــــدرت  ملعالجة .249 ـــ الدليل االرشــــــــادي لطلبات املســــــــاعدة    في األردن  السـ

القضـــــــائية، ومصـــــــفوفة إجراءات من قبل املجلس القضـــــــائي حول آليات التعامل م   لبات املســـــــاعدة القانونية(، حيث تم 

ـــــتججال بحيث يتم تنفيذها خالل مدة ال ـــــفة االســـــ ـــــاعدة صـــــ  تتجاوع )شــــــــــهر واحد كحد أق،ــــــــــ ى(، وترتيب إعطاء  لبات املســـــ

ــايـا غســـــــــــــل األموال وتمويـل اإلرهـام أولويـة بـالتنفيـذ. ــايـا، ومنهـا إعطـاء قضـــــــــــ تم تقـديم مقترح  كمـا    األولويـات بمثـل هـذه القضـــــــــــ

كذلك   تشـريعي لضـمان تقديم املسـاعدة في الجرائم األصـلية، وتنفيذ  لبات املسـاعدة القانونية عند غيام اعدواج التجريم.

 الكترونيا ملتابعة تنفيذ  لبات املساعدة القانونية املتبادلة.
ً
 تبنت وعارة العدل ن اما

 (:غير ملتزم)  واملصادرةاملساعدة القانونية املتبادلة: التجميد  – 38لتوصية ا ▪

األصـول واألموال  ملعالجة وجه القصـور املتعلق بهذه التوصـية، تم تقديم مقترح تشـريعي يتضـمن إنشـاء مكتب إلدارة    .250

 املحجوعة واملصادرة وتتم دراسة تضمين نصوص قانون التعاون الدولي ما يعالج أوجه القصور املحددة.

(: تسليم املجرمين – 39 لتوصيةا ▪
 
 )ملتزم جزئيا

ــاعـدة  وجـه القصـــــــــــــور املتعلق بهـذه التوصـــــــــــــيـة،    ملعـالجـة .251  الكترونيـا ملتـابعـة تنفيـذ  لبـات املســـــــــــ
ً
تبنـت وعارة العـدل ن ـامـا

ــــدار  كما قامت القانونية املتبادلة،  ـــ الدليل االرشــــــــــــادي لطلبات املســــــــــــاعدة القضــــــــــــائية، ومصــــــــــــفوفة إجراءات املجلس  )بإصـــــ

ــــتججال )يتم القضــــــــائي حول آليات التعامل م   لبات املســــــــاعدة القانونية(، حيث تم إعطاء  لبات املســــــــاعدة صــــــــفة اال  ـــ سـ

دراســــــة تضــــــمين نصــــــوص قانون التعاون الدولي ما يعالج   كذلك تتماألولويات.  تنفيذها خالل مدة ال تتجاوع شــــــهر(، وترتيب 

 أوجه القصور املحددة.
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(:أشكال أخرى للتعاون الدولي  – 40لتوصية ا ▪
 
 )ملتزم جزئيا

تم تقديم مقترح تشريعي لتقديم التعاون في الجرائم األصلية، باإلضافة ملعالجة وجه القصور املتعلق بهذه التوصية،   .252

الى النص على تعاون الجهات املختصـــــــــــة م  غيرها من الجهات غير األردنية، وتتم دراســـــــــــة تضـــــــــــمين نصـــــــــــوص قانون التعاون 

 الدولي ما يعالج أوجه القصور املحددة.

 لالحقة:  الخطوات ا

م تقرير يتقدب وأن تقوم،  املتبقيةأوجه القصـور  ملعالجة  على بذل املزيد من الجهود    األردنية الهاشـمية  نرـج  اململكة .253

   ،م2022مايو  املتابعة املعزعة الثاني في 
ً
الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال   باإلجراءات املعمول بها في مجموعة العمل املالي ملنطقة عمال

 أفريقيا.



1 

 

 قبل اململكة األردنية اهلامشية    : التقرير املقدم من 1رقم  امللحق  
 مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لنموذج تقرير المتابعة 

 ضمن الجولة الثانية 
 . معلومات عامة ومقدمة 1
 المعلومات العامة   -

 اسم الدولة  الهاشمية  األردنية المملكة
 لمتبادلتاريخ اعتماد تقرير التقييم ا  2019 /تشرين ثاني 

 رقم تقرير المتابعة  1
 المتابعة ضمن الجولة الثانية: 

 عملية المتابعة العادية   •
 

 x        عملية المتابعة المعززة          •
 

 تقرير بشأن 

 تاريخ تقرير المتابعة القادم 
 تاريخ إرسال التقرير إلى سكرتارية المجموعة 23/2/2021

 

 :تحديد درجة االلتزام الفني •
 التوصية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ملتزززززززززم 
الززح  ززد 

 كبير

غيززززززززززززززر  ملتزم
 ملتزم

ملتزززززززززززززززم  غير ملتزم
 جرئيا

الزح  ملتزم 
  د كبير

ملتزززززززززززززززم 
 جرئيا

الزح  ملتزم 
  د كبير

الزح  ملتزم 
  د كبير

ملتزززززززززززم 
 جرئيا

درجة 
 االلتزام 

 التوصية 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ملتزززززززززم 

 جرئيا
ملتزززززززززززم 
الزززح  زززد 

 كبير

ملتزززززززززززم 
 الزززح  زززد

 كبير

الزح  ملتزم 
  د كبير

الزح  ملتزم 
  د كبير

الزح  ملتزم 
  د كبير

الزح  ملتزم 
  د كبير

الزح  ملتزم ملتزم 
  د كبير

ملتزززززززززززم 
الزززح  زززد 

 كبير

درجة 
 االلتزام 

 التوصية 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ملتزززززززززززم  ملتزم

الزززح  زززد 
 كبير

ملتزززززززززززم 
 جرئيا

الزح  ملتزم 
  د كبير

ملتزززززززززززززززم 
 جرئيا

ملتزززززززززززززززم  غير ملتزم
 جرئيا

ملتزززززززززززم  غير ملتزم غير ملتزم
 جرئيا

درجة 
 االلتزام 

 التوصية 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ملتزززززززززم 

 جرئيا
ملتزززززززززززم 

 جرئيا
غيززززززززززززززر 

 ملتزم
ملتزززززززززززززززم 

 جرئيا
الزح  ملتزم 
  د كبير

ملتزززززززززززززززم 
 جرئيا

ملتزززززززززززززززم 
 جرئيا

ملتزززززززززززززززم 
 جرئيا

ملتزززززززززززززززم 
 جرئيا

درجة  ملتزم
 االلتزام 

 



2 

 المباشرة: بالنتائج  اإللتزام درجات   تحديد •
النتائج   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 المباشرة
درجة  متوسط أساسي  متوسط متوسط متدني  متوسط متدني  متوسط أساسي  متدني  متدني 

 االلتزام 
 

 :موجز عن أوجه القصور الرئيسية )اإلجراءات الموصح بها( في تقرير التقييم المتبادل   .2

قبععم  جموعععة العمععم المععالي لمرققععة الشععرل األوسععا وشععمال ا ري يععا  خضعععا المملكععة األردنيععة الهاشععمية للتقيععيم  ععن 

بهدف تحديد  ستوى اال تثال للتوصيات األربعين الصادرة عععن  جموعععة العمععم المععالي و سععتوى  عاليععة ن ععام  كا حععة 

رة الممتععدة غسم األ وال وتمويععم اهربععا   ععي المملكععةر تيععز ارريععا الزيععارة الميدانيععة  ععي الععار بعع ا التقيععيم خعع ل ال تعع 

ن ععام  كا حععة التععي  ععن شععأنها تعزيععز التععدابير تات األولويععة ولقععد ارهععر التقريععر بععأن  ر 2018 تمععوز 23إلععى  8 ععن 

 بي كالتالي: غسم األ وال وتمويم االربا   ي المملكة

الى  هم ريد   . ا التوصم  بما يضمن  للمخالر  الولري  التقييم  االنتهاء  ن  على  العمم  األردن  يربغي على 

مم لمخالر غسم األ وال وتمويم اهربا  بين رميع الجهات المعرية وتعميم ب ا ال هم على رميع  و كت

 المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات تات الع قة. 
 

للمحللين   .   تدريب  عزز  بتو ير  قدراتها  تعزيز  اهربا   وتمويم  األ وال  غسم  وتدة  كا حة  على  يربغي 

لقات ان ات القانونر وبت عيم ن ام تكرولوريا المعلو ات المتو ر لديها )عن لريق ربا الجهات المبلغة  ولس 

والجهات المعرية واالست ادة  ن إ كانيات الر ام  ي شأن تصريف االخقارات تسب األبمية و عالجتها  

االسترات  التحليم  وت عيم  تشغيلي  عمق  تحليم  إرراء  يك م  بما  األولوية(  قائم  تسب  واستخدام  رهج  يجي 

على المخالر لغايات دعم الحارات التشغيلية للسلقات المختصة  ي تحديد وتتبع األصول. كما يربغي  

على الوتدة ت عيم التغ ية العكسية للجهات المبلغة بهدف تعزيز رودة االخقارات بشكم عام وخصوصًا  

 تلك المتعلقة بتمويم اهربا .  
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إر  . ج األردن  على  والم تقة  يربغي  للتحقيق  األولوية  وإعقاء  بشكم  رهجي  الموازي  المالي  التحقيق  راء 

القضائية  ي قضايا غسم األ وال بما يت ق  ع سيال المخالر باألردنر وتبري ن ام قانوني يسمح ب رض  

األ وال عرد ا تكون األ وال  تحصلة   المتورلين بغسم  الردع ضد  للحرية تحقق عرصر  عقوبات سالبة 

رحة. كما يربغي على األردن تحسين قدرته  ن خ ل تعزيز الموارد البشرية لدى رهات التحقيق  ي  عن ر

 ررائم غسم األ وال والجرائم المرتبقة بها والعمم على زيادة الوعي وال هم لديهم  ي ب ا الخصوص.    
                                                                                            

يربغي على األردن الر ر  ي وضع آليات  عالة تسمح بتعميم قوائم  جلس األ ن على المؤسسات المعرية   . د

 ي الققاعين المالي وغير المالي بدون تأخيرر وت عيم اعمال الرقابة واالشراف خاصة على الققاع غير  

 العقوبات المراسبة بحق المؤسسات المخال ة. المالي لضمان تر ي  العقوبات المالية المستهد ة وايقاع 
 

وتحديد  بع.   للربحر  الهاد ة  غير  المر مات  تواره  التي  اهربا   تمويم  تقييم  خالر  األردن  على  يربغي 

تمويم   وتعزيز  هم  خالر  اهربا ر  تمويم  لغرض  استغ لها  هساءة  األكثر عرضة  ال رعية  المجموعة 

تبر يربغي  كما  الققاع.  او  اهربا   ي  تدابير  عززة  تر ي   يشمم  بما  المخالر  على  قائم  رقابي  نهج  ي 

  خ  ة بما يتراسب  ع المخالر المحددةر وإعداد برا ج توعوية وإصدار األدلة اهرشادية ال ز ة. 
 

المحددة اللتزا ات  كا حة غسم   .و يربغي على األردن ضمان إخضاع رميع األعمال والمهن غير المالية 

األ وال  األ وال وتمويم   لمكا حة غسم  وتر ي  سياسات  بتبري  الجهات  قيام ب ه  اهربا ر وك لك ضمان 

وتمويم اهربا ر ووضع ضوابا داخلية وبرا ج لخ ض المخالر على نحو   ئمر وتقبيق تدابير  راسبة  

لمشبوبة  للعراية الواربة تجاه االشخاص االعتباريةر وإرراء  راقبة  ستمرة للكشف واهب غ عن العمليات ا

 لوتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا . 

 

 : 2018الزيارة الميدانية لفريق التقييم في تموز/موجز عن المستجدات الهامة )التقدم المحرز( منذ  . 3
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المملكة وسائر    ة وغير المتوقعة التي وارهتهاغير المسبوق  اتالرغم  ن لبيعة التحديعلى  تجدر االشارة الى انه و 

المجتمع نتيجة انتشار  يروس    ا راد  س  ةوعلى صعيد الح اظ على  لم على الصعيد الصحي واالقتصادي  دول العا

كورونا المستجد و ا  رضه تلك  ن تاالت االغ ل والح ر الشا م وتعقيم المؤسسات العا ة والخاصة بما  يها  

المملكة  رل ترات ز رية لويلة   جلس األ ة الوباءر األ ر ال ي ادى الى  صو   ك  با واردتوريه  ب   وقيام  ا حة ب ا 

يراعي عددا كبيرا    مكا حة غسم األ وال وتمويم اهربا ل   رديد   صدار قانون ال   الدستورية  رراءات اهتعقيم استكمال  

رهدًا تتى    تدخر ر اال ان كا ة الجهات المختصة  ي المملكة لم   ن اوره القصور الواردة  ي تقرير التقييم المتبادل 

لتر ي   ا تم وضعه  ن خقا ي رم تلك   لمعالجة    ولرية  ال روف العصيبة عن استكمال  ا بداته  ن خقوات 

اوره القصور المرصودة  ي ان مة المملكة لمكا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  وانتشار التسلح وبما يك م تماية  

المالي الر ام  ان تغ م  وتلك كله    رس  ة واستقرار  تأثير  المملكة  دون  المالية    ائحة كورونارعن  التعا  ت  على 

 والتي تقلبا بدوربا رهودًا وتدابير اضافية لمرع المجر ين  ن استغ ل األز ة او االست ادة  رها. 

وتم التوا ق على  خررات ب ا    التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهابانتها المملكة  ن عملية   •

ال ي تم اعتماده  ن قبم اللجرة الولرية لمكا حة غسم األ وال وتمويم اهربا   التقييم وعكس نتائجه  ي التقرير  

للتقرير وت 2019 قلع عام   التر ي ي  الملخص  تعميم  الرقابية واهشرافية  ر  م  والجهات  القانون  ان ات  على رهات 

انق ل نققة  بمثابة  ليكون  لرقابتها  الخاضعة  الجهات  كا ة  على  بتعميمه  بدوربا  قا ا  و وتدة    والتي  واضحة 

على   التقييم  نتائج  عن  نشر  لخص  وتم  كما  الولرير  المستوى  على  المملكة  لها  تتعرض  التي  المخالر  ل هم 

ر وعقد ورشتي عمم لكا ة 19/8/2020الموقع االلكتروني لوتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم االربا  بتاريخ  

 المختل ة بمخالر غسم األ وال وتمويم االربا .  الققاعات بهدف شرح نتائج التقرير وتعزيز  هم الققاعات 

المملكة   • )قا ا  نظام  استخدام  الر امر (  goAMLبتعزيز  ب ا  على  البروك  كا ة  ربا  الى  عملا    وباهضا ة 

شركات صرا ة واكثربا ت رعًا وارسااًل لإلخقارات على الر ام االلكتروني الجديد  ر     ( 8)الوتدة على ربا اكبر  

انق قا  ن رغبة  و   .استكمال ربا كا ة الشركات تباعاً   علىتاليا  يجري العمم  ر و   2020 رتصف شهر ايلول/

ب  ا راً الوتدة  اكثر  لرل  خ ل  المعلو ات  ن  وتبادل  التعاون  وتيرة  عدد  ن    ر  قدتسريع  بربا  الوتدة  قا ا 
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( االلكتروني  الر ام  المعرية على  الحكو ية  الgoAMLالجهات  دائرة ضريبة  ( و ن ضمرها ) ديرية األ ن  عامر 

الدخم والمبيعاتر دائرة األراضي والمساتةر دائرة الجماركر بيئة األورال الماليةر بيئة الرزابة و كا حة ال سادر  

  دعي عام الرزابة و كا حة ال سادر الرائب العامر  حكمة ا ن الدولة/القضاء العسكري(. 

م األ وال وتمويم االربا  باستحداث  ص و ة تساعد  ر قا ا وتدة  كا حة غسوفيما يتعلق بالتحليالت المالية •

األعوام   وشهدت  ب ا  المملكةر  لمخالر  استرادا  الواردة  والتبليغات  اهخقارات  اولوية  تحديد  المالي  ي  المحلم 

( ازديادًا كبيرًا  ي عدد التبليغات الواردة للوتدة  ن رهات ان ات القانون تيز ورد للوتدة  ا    2019و    2018)

) جموع )450ه  الى  وصلا  زيادة  وبرسبة  العا ينر  ب ين  خ ل  تبليغ   )364( األعوام  عن  و    %2016( 

(ر وقا ا  31/8)لغاية    2020( تبليغ  ن رهات ان ات القانون خ ل عام  308(ر كما ورد الى الوتدة )2017

لج الرتائج  إتالة  وتما  التبليغات  ب ه  لجميع  ال ز ة  المالية  التحلي ت  بإرراء  لدعم  الوتدة  القانون  ان ات  هات 

غسم   وتدة  كا حة  قا ا  العكسية  قد  التغ ية  بخصوص  ا ا  المالير  التحقيق  واستكمال  الجارية  تح يقاتهم 

ورودة   كمية  تحسين  لغايات  المبلغة  للجهات  الموره  العكسية  التغ ية  نموتج  بتقوير  اهربا   وتمويم  األ وال 

اخرى   ناتية  و ن  للوتدةر  المرسلة  و كا االخقارات  الرزابة  وبيئة  العام  األ ن  ودائرة  قا ا  ديرية  ال ساد  حة 

بإرراء التح يقات المالية الموازية  ن خ ل  خالبة السلقات المختصة األخرى )غير الوتدة(    ة المخابرات العا

  ( تحلي  1471والمؤسسات المالية بشكم  باشر تيز بلغ  جموع التحلي ت التي تم إرراؤبا به ا الخصوص )

 .   2020ولغاية  رتصف عام  1/8/2018ارريا  ي ال ترة الممتدة  ن 

االستراتيجي  • بالتحليل  يتعلق  استراتيجيًا  وفيما  تحليً   اهربا   وتمويم  األ وال  وتدة  كا حة غسم  اعدت  ر  قد 

( األعوام  خ ل  وردتها  التي  والتبليغات  واقع  2019-2016لإلخقارات  على  اساسي  بشكم  االستراد  وتم  (ر 

لعمليات  ا والمستحدثة  المختل ة  واالتجابات  األنماط  التحليم  وتضمن  المحيقةر  وال روف  األردن  لمخالر  ي 

وتم   اهربا   وتمويم  األ وال  بعمليات غسم  المرتبقة  المؤشرات  و جموعة  ن  اهربا   وتمويم  األ وال  غسم 

 ي. تعميمه على رميع الجهات تات الع قة ونشره على  وقع الوتدة االلكترون
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التدريب  • بخصوص  )أما  عام  خ ل  اهربا   وتمويم  األ وال  غسم  وتدة  كا حة  عقدت  ث ث  2020ر  قد   )

الماليين  ي دروات  تخصصة   االلكتروني    للمحللين  الر ام  باستخدام  التحليلية  القدرات  تعزيز  بهدف  الوتدة 

(goAMLالرقابيةر وره المعرية )الوتدة والسلقات  الجهات  القانون( على اشراك  (ر كما ترصا كا ة  ان ات  ات 

 ور يها بدورات وورش تدريبية تتعلق بمواضيع  تخصصة  ي  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا ر ويشار  

بتاريخ   تدريب ضريبي  انشأت  عهد  والمبيعات  الدخم  دائرة ضريبة  ان  إتالة    13/11/2019الى  ابدا ه  اتد 

 اهربا  ور ع المهارة والمعر ة لديهم بجميع ب ه الرواتي.  المختصين بمواضيع  كا حة غسم األ وال وتمويم 

الفنية • للمساعدات  بالنسبة  الققاع الخاص وبتمويم  ن  أما  لدى  ر ولغايات تعزيز  هم  خالر تمويم اهربا  

التابع لوزارة الخاررية األ ريكية تصلا المملكة على  رحتين على شكم برا ج تدريب    كتب  كا حة اهربا  

وإعداد ادلة إرشادية  تخصصة  ي  جال  كا حة تمويم اهربا  وتعزيز قدرات الققاع الخاص ورهات  وتأبيم  

ان ات القانون والجهات القضائية  ي  هم  خالر تمويم اهربا  و هم االلتزا ات المتعلقة بتقبيق العقوبات المالية  

ست يد الح يقير ويتم العمم تاليًا على تقوير  تمويم اهربا ر وتعزيز   هوم الم باهربا  و المستهد ة تات الصلة  

دليم  تخصص  ي  جال اساليب التح يقات المالية الموازية  ي قضايا تمويم اهربا  لتدريب الممارسين لدى  

بالتعاون  ع  المعرية(  الجهات  وغيربا  ن  والوتدة  القانون  إن ات  ورهات  القضائية  )الجهات  المختصة  الجهات 

(Global Center on Cooperative Security  ر)  وتصلا المملكة على برنا ج  ساعدات  ن االتحاد  كما

البرنا ج  ي   ب ا  بتر ي   البدء  وتم  قدرات(  وبراء  و ساعدات  رية  )تدريبية  برا ج  عدة  على  يشتمم  األوروبي 

وره  2020اكتوبر/ الوتدة  تستهدف  التي  التدريبية  الدورات  واسعة  ن  البرنا ج  جموعة  ب ا  ان ات  ويو ر  ات 

غسم   بخصوص  واضيع  تخصصة  ي  المختصة  والرقابية  االشرافية  والجهات  القضائية  والجهات  القانون 

 األ وال وتمويم اهربا  وانتشار التسلح. 

الهاشمية    استمرت • األردنية  المملكة  القضائية  ي  منهجيالسلقات  بشكل  المصادرة  التحقيق  ي    باعتماد  عرد 

( اثبتا استمرار المملكة وبشكم  2020ولغاية    2018اهربا ر وي تظ بأن ال ترة )  قضايا غسم األ وال وتمويم

والجهات   التحقيق  رهات  لدى  األصلية  الجرائم  التحقيق  ي  عرد  بشكم  رهجي  المصادرة  اعتماد  على   كثف 
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رلي  ي قضايا  القضائية المختل ةر ب ا وقا ا  ديرية األ ن العام بإعداد )دليم ارراءات تر يم آلية العمم الش

عرها   يرتج  التي  الجرائم  بخصوص  الموازية  المالية  التح يقات  هرراء  ووضعا  رهجية  كتوبة  األ وال(  غسم 

 تحص ت  اليةر بحيز يتم  تح التحقيق المالي  ي كا ة الجرائم التي تدر  تحص ت  الية  ي تال كانا قيمة  

ديرار   المتحص ت تساوي او تزيد على خمسة آالف  المالي  ي قضايا  ب ه  التحقيق  يتم  تح  اردنير  ي تين 

 ( ديرار اردني. 700المخدرات  ي تال كانا قيمة المضبولات تساوي او تزيد على )

البرك المركزي ودائرة  راقبة الشركات و ديرية األ ن العام وبيئة  وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر  • ر  قد قام كم  ن 

اخلية بإنشاء وتدات واقسام و روع  تخصصة  ي  كا حة عمليات غسم األ وال  الرزابة و كا حة ال ساد ووزارة الد

 وتمويم اهربا  وانتشار التسلح وتم ر د ب ه األقسام بالكوادر المؤبلة. 

ر قا ا اللجرة ال رية الخاصة بتر ي  قرارات  جلس األ ن  بهدف اعتماد آلية فعالة لتطبيق قرارات مجلس األمن •

الصلة   و تات  بتر ي   باهربا   اهربا   الكترونيتمويم  تقبيق    ن ام  انشاء  تحميلهيتضمن  الهواتف    يتم  على 

ال كية لغايات تأكيد تعميم قوائم  جلس األ ن بدون تأخير على الجهات تات الع قة  ن خ ل الربا بين قوائم  

والجهات   المحددة  المالية  غير  والمهن  االعمال  واصحا   المالية  والمؤسسات  األ ن  والرقابية جلس    االشرافية 

على    أدلة للرقابة الميدانية والمكتبية ر واعدت السلقات الرقابية  المختصةواأل رية وغيربا  ن الجهات الولرية  

المؤسسات و ق المرهج المسترد على المخالرر تيز تشكم ب ه االدلة اهلار ال ي تقوم السلقة الرقابية بموربه  

ا برا ج  و عالية  ك اية  لدى  بتقييم  دى  اهربا   وتمويم  األ وال  غسم  عمليات  لمتقلبات  كا حة  ال تثال 

المؤسسات الخاضعة للرقابة  ي المملكة بما  ي تلك االلتزام بتقبيق قرارات  جلس األ ن تات الصلة بالعقوبات  

 المالية المستهد ة و رض عقوبات رادعة  ي تال المخال ة. 

وبالتعاون  • المملكة  المختصة  ي  الجهات  الحياة   بدات  الربحي    - ع  ركز  غير  للقانون  الدولي  والمركز  راصد 

(ICNL( و ؤسسة   )GREENACRE  إرراء على  بالعمم  للربح(  الهادفة  غير  المنظمات  مخاطر  و قًا    تقييم 

التشريعات ودراسة  المالير  العمم  وتوصيات  جموعة  الع قة  لمعايير  ووضع    تات  ال ز ةر  التعدي ت  واقتراح 

 .  ي ب ا المجال ية وبرا ج التوعيةاألدلة اهرشاد 



8 

بمبادرات   • واالشرافية  الرقابية  السلقات  العديد  ن  ارشاديةقا ا  أدلة  الخاضعة    إلعداد  الجهات  توريه  بقصد 

ا ضم   وتبري  بويتهم  والتحقق  ن  عم ئها  على  للتعرف  الواربة  العراية  تدابير  تقبيق  الى  واشرا ها  لرقابتها 

المست على  للتعرف  العم ء الممارسات  بوية  وثائق  للتحقق  ن  ان مة  راسبة  اقتراء  على  وتثها  الح يقي   يد 

وتعمم   الغرضر  ل ات  السلقات  تلك  اصدرتها  التي  واالرشادات  والرماتج  التعا يم  الى  باالضا ة  األرانبر 

اعداد دليم  السلقات الرقابية واالشرافية المختصة بالتعاون  ع وتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم االربا  على  

ارشادي  وتد لغرض تحديد والتحقق  ن بوية المست يد الح يقي  ن عم ء المؤسسات المالية واألعمال والمهن  

ر وقا ا دائرة  راقبة الشركات بإصدار دليم استرشادي بشأن   هوم المست يد الح يقي وكيفية  المحددة  غير المالية

ال على  ور ي  تعميمه  وتم  عليه  والتعرف  كمادائرة تحديده  الترمية    ر  وزارة  لدى  الجمعيات  سجم  دائرة  وقا ا 

عملية   كجزء  ن  الرموتج  ب ا  اعتماد  وتم  الح يقي  المست يد  تحديد  يضمن  إ صاح  نموتج  بإعداد  االرتماعية 

 تسجيم الجمعية. 

المملكة  ترصا   • المتعلقة   ن  القصور  اوره  الفنيعلى  عالجة  الدولية  قد  بااللتزام  المعايير  اعداد    و واكبة  تم 

غسم   بمكا حة  الخاصة  التشريعية  المر و ة  وتقوير  تحديز  بغية  وتعليمات  وان مة  قوانين  لتعديم   شاريع 

 األ وال وتمويم االربا  وانتشار التسلحر و ن ضمرها: 

 تم اعداده بالتعاون  ع صردول الرقد الدولي.    شروع قانون  كا حة غسم اال وال وتمويم اهربا  ال ي -

 ن  عدل لقانون الشركات. شروع قانو  -

  شروع قانون  عدل لقانون اعمال الصرا ة.  -

  شروع ن ام  عدل للر ام المحدد ألتكام األن مة األساسية للجمعيات.  -

 شروع تعليمات تر ي  قرارات  جلس األ ن تات الع قة بمكا حة تمويم اهربا  ال ي تم اعداده بالتعاون  ع  -

 صردول الرقد الدولي. 

تعليم - اعداده   شروع  تم  ال ي  التسلح  انشار  تمويم  بمكا حة  الع قة  تات  األ ن  قرارات  جلس  تر ي   ات 

 بالتعاون  ع صردول الرقد الدولي. 



9 

اعداد  شروع قانون التعاون الدولي  ي المسائم الجزائية بالتعاون  ع  كتب األ م  ويجري العمم تاليا على   -

 (. UNODCالمتحدة لمكا حة المخدرات والجريمة )

القصور  كم - اوره  تحديد  بهدف  الملز ة  الوسائم  وغيربا  ن  التشريعات  كا ة  على  رارعة  العمم  ويجري  ا 

 و عالجتها و قا للمعايير الدولية وا ضم الممارسات بالتعاون  ع صردول الرقد الدولي. 
 

 وعملا المملكة على استكمال اصدار التشريعات التالية:  •

 (. 2019ة )( لسر13رقم ) قانون الملكية العقارية -

 . التعليمات المعدلة لتعليمات التصريح عن اال وال المرقولة عبر الحدود -

 تعليمات  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  لشركات التمويم األصغر.  -

 التعليمات المعدلة لتعليمات ترخيص  ح ت صياغة الحلي وبيع المجوبرات.  -

   المكاتب العقارية. تعليمات  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  ألصحا -

 تعليمات  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  لققاع الجمعيات.  -
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 : العملخطة جدول  .4

التوصيات  
والنتائج  
 المباشرة/ 
درجة 
 االلتزام 

توصيات تقرير  
 التقييم المتبادل 

 خطة العمل 
الجهات  
 المعنية 

الحاجة  
إلح  

المساعدة  
 الفنية 

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز

 ( 1، النتيجة المباشرة 33، 2، 1 اتالسياسات الوطنية والتنسيق في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )التوصياألول: الفصل 
النتيجة 
المباشرة 

1 

العمل على االنتهاء   -أ
مننا التيمننمو النن  ن  
للمخا ر بما مضما 
الت صننل ىلننى  هننو 
جمننننننم  م تمننننننل 
لمخنننننا ر   نننننل 
األمنننن ال  تم مننننل 

جممنن  اإلرهاب بما  
 الجهات المعنمة.

االنتهععععععععععععاء  ععععععععععععن  -
 التقييم.

 
اعتماد التقييم  ن  -

 اللجرة الولرية.
 

اعععععععععداد  لخععععععععص  -
تر يعععع ي واعتمععععاده 
 ععععععععععععععععن اللجرععععععععععععععععة 
الولريةر وتوزيعه 
للجهعععععععععععععععععععات تات 

 الع قة.
 

اعععععععععداد  لخععععععععص  -

اللجرععععععععععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 
وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -

 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
 

كا ة الجهات  -
الرقابيعععععععععععععععععععععععععة 
 واهشرافية.

 

تم الحصعول 
علعععععععى  عععععععرح 
و سعععععععععععععععاعدة 

 . رية

 عق علعى تقريعر التقيعيم تم االنتهاء  ن التقييم الولري  لمخعالر غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  وتعم التوا • 2020آ /
واعتماده  ن قبم اللجرة الولرية لمكا حة غسم األ وال وتمويم اهربعا  بمورعب قراربعا الصعادر بتعاريخ 

ر كما وتعم تعمعيم الملخعص التر يع ي للتقريعر علعى الجهعات الرقابيعة واهشعرافية ورهعات ان عات 6/2/2019
م الملخعععص يت الرقابيعععة واهشعععرافية بتعمعععبععع ا وقعععد قا عععا الجهعععار (6/2/2019القعععانون بعععر س التعععاريخ )

التقيعععيم العععولري  التر يعع ي علعععى كا عععة الجهععات الخاضععععة لرقابتهعععار كمعععا تععم اععععداد  لخعععص شععا م لتقريعععر
 18/8/2020للمخالر وتم توزيعه على كا ة الجهعات اهشعرافية والرقابيعة ورهعات ان عات القعانون بتعاريخ 

هعا واألخع  بععين االعتبعار نتائجعه واسعتحداث خقعا عمعم لغايات نشره وتوزيعه على الجهات الخاضععة ل
  صعععلة وتخصعععيص المعععوارد ال ز عععة لت  عععي اورعععه القصعععور والتركيعععز علعععى الققاععععات تات المخعععالر 

ر بعع ا وقععررت 19/8/2020المرت عععةر كمععا وتععم نشععر الملخععص علععى الموقععع االلكترونععي للوتععدة بتععاريخ 
م اهربععا  تحععديز التقيععيم الععولري للمخععالر كععم خمععس اللجرععة الولريععة لمكا حععة غسععم األ ععوال وتمويعع
 سروات او كلما دعا الحارة ل لك ايهما اقر .

 تعزيعز  هععموسعبق ان تعم عععرض نتعائج التقيععيم العولري للمخععالر و راقشعتها خع ل ورشععة عمعم اسععتهد ا  •
( 9/1/2019-7يم الولري للمخالرر وعقدت ب ه الورشة بتاريخ )يالققاعين العام والخاص برتائج التق
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شعععععععععععا م للتقيعععععععععععيم 
بشععععععععععععكم كا ععععععععععععم 
وتوزيععععععععععه علعععععععععى 
الجهععععات المعريععععة 
ونشره على  وقع 

 الوتدة.
 

تعزيععععععععععععععععز  هععععععععععععععععم  -
م  خععععععععالر غسعععععععع

األ عععععوال وتمويعععععم 
 اهربا .
 

 

رهعععات ان عععات  -
 .القانون 

 

 

الققععاع الخععاص كععالبروك وشععركات الصععرا ة وغيربععا  ععور ي وشععارك  ععي تضععوربا  جموعععة واسعععة  ععن 
 ن المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددةر باهضا ة الى الجهات الرقابية واالشعرافية 

ال للجهود الرا ية لتعزيز لقانون وغيربا  ن الجهات المختصةر واستكماوالجهات القضائية ورهات ان ات ا
اسعععتهد ا الققعععاعين الععععام   16/2/2021-15 هعععم المخعععالرر تعععم عقعععد ورشعععة عمعععم خععع ل ال تعععرة  عععن 

(  شعارك  عن كا عة الققاععات تيعز تعم شعرح نتعائج التقيعيم العولري 220والخاص وبمشعاركة  عا يقعار  )
 للمخالر بشكم   صم خ ل ب ه الورشة .

اهربععا  لععدى الققععاع الخععاص وبتمويععم  ععن  كتععب  كا حععة اهربععا   لغايععات تعزيععز  هععم  خععالر تمويععم •
تصععلا المملكععة علععى  رحعة علععى شععكم بععرا ج تععدريب وتأبيععم وإعععداد  رالتعابع لععوزارة الخارريععة األ ريكيععة

تر يعع  بعع ا البرنععا ج  ععن خعع ل  تاليععا يععتمادلععة إرشععادية  تخصصععة  ععي  جععال  كا حععة تمويععم اهربععا  و 
 Middlebury)و  (Global Center on Cooperative Security)  عن ى كعم ريعق خبعراء لعد

Institute of International Studies) و(The Royal United Services Institute 
“RUSI”)    2020تر ي  ب ا البرنا ج  ي شهر نو مبر/  تيز بداكشركاء لوزارة الخاررية األ ريكيةر 

الققعععاع الخعععاص  عععي  هعععم  خعععالر تمويعععم اهربعععا  و هعععم يهععدف البرنعععا ج المععع كور إلعععى تعزيعععز قعععدرات و 
االلتزا عععات المتعلقعععة بتقبيعععق العقوبعععات الماليعععة المسعععتهد ة  عععي  جعععال  كا حعععة تمويعععم اهربعععا ر وتعزيعععز 

تقععوير  جموعععة  ععن األدوات لععدعم واسععتكمال كمععا ويهععدف بعع ا البرنععا ج الععى   هععوم المسععت يد الح يقععير 
لريعععة المختصعععة لتعقيعععم عمليعععات تمويعععم اهربعععا  وتعزيعععز الترسعععيق الجهعععود التعععي تقعععوم بهعععا الجهعععات الو 

يتم العمعم تاليعًا علعى تقعوير دليعم  تخصعص  عي  جعال اسعاليب التح يقعات و   رالولري به ا الخصوص
المالية الموازية  ي قضايا تمويم اهربا  لتدريب الممارسين لدى الجهات المختصة )الجهات القضائية 

 Global Center on وتععدة وغيربععا  ععن الجهععات المعريععة( بالتعععاون  عععورهععات إن ععات القععانون وال
Cooperative Security .  
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بالتعععاون  ععع المركععز المعرععي بععالجرائم الماليععة والدراسععات األ ريععة و ركععز  يععدليبوري المعرععي باهربععا  و 
ي الققععاع عقععد دورة تدريبيععة عععن بلعععد تععول  كا حععة تمويععم اهربععا   ععتععم والتقععرف و كا حععة اهربععا  
اسعععععتهد ا تعععععدريب المعريعععععين لعععععدى الجهعععععات الرقابيعععععة  25/11/2020-24الخعععععاص خععععع ل ال تعععععرة  عععععن 

واهشععرافية  ععي كععم  ععن )دائععرة األراضععي والمسععاتة وإدارة التععأ ين  ععي وزارة الصععراعة والتجععارة والتمععوين 
وتعععدة ن  عععور ي ردنيعععين( وبمشعععاركة ععععدد  عععوالبرعععك المركعععزي األردنعععي رمعيعععة المحاسعععبين القعععانونيين األ

و مثلععي الققععاع الخععاص )شععركات التععأ ين و حاسععبين قععانونيين   كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم االربععا 
-9ر كمععععا وتععععم عقععععد دورة تدريبيععععة ثانيععععة بععععر س الموضععععوع خعععع ل ال تععععرة  ععععن و كاتععععب عقاريععععة وبرععععوك(

بععععة اعمععععال اسععععتهد ا تععععدريب المعريععععين لععععدى الجهععععات الرقابيععععة  ععععي كععععم  ععععن )دائععععرة  راق 10/2/2021
صياغة  ثلي عن ققاع شركات الصرا ة و ح تر و مالوتدةالصرا ة/ البرك المركزير وزارة الداخليةر و 

(  شععععارك  ععععن الجهعععععات 65الحلععععي وبيععععع المجععععوبرات( وبلعععععغ  جمععععوع المشععععاركين  ععععي كععععع  الععععدورتين )
 .  والققاعات الم كورة

هربعععا  التعععابع لعععوزارة الخارريعععة كمعععا وتصعععلا المملكعععة علعععى  رحعععة اخعععرى  مولعععة  عععن  كتعععب  كا حعععة ا •
 (FSVC) األ ريكيعة علعى شعكم بعرا ج تدريبيعة يعتم تر يع با  عن قبعم برنعا ج الخعد ات الماليعة التقوعيعة

اهربا   ي األردن" ويهدف البرنا ج العى ر عع العوعي لعدى رهعات تمويم بعروان "تقوير ان مة  كا حة 
تقعات القضعائية بتمويعم اهربعا  وزيعادة تحديعد قضعايا ان ات القعانون والجهعات القضعائية لزيعادة ععدد الم 

تمويم اهربا   ن خ ل تحسين التعاون القضائي الدولي باهضا ة إلى تعو ير تعدريب  ععزز للمحققعين 
تر يع  ر وتعم لمستهد ة الخاصة بتمويم اهربا وسلقات ان ات القانون بمتقلبات تقبيق العقوبات المالية ا

كا عة اقعاليم   عيرات المختصعة ا ن سعجم الجمعيعات وكا عة العوز (  ور ا 70)ا ملة شاربعة برا ج تدريبي
تعول كيفيعة تقبيعق وتر يع  قعرارات  جلعس   (FSVC)المملكة  ن قبم برنا ج الخد ات الماليعة التقوعيعة

 اهربا .تمويم و  باالربا  اال ن تات الصلة
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مراجعنننننننننننننننننة  -ب
اال نننننننتراتمجمات 
ال  نمننننننننننة  ات 
الصنننننلة ب  نننننل 

 منننل األمننن ال  تم
اإلرهننناب ب مننن  
تأخ   نن  االعتبننار 
النتننننالن النهالمننننة 
للتيمننننمو النننن  ن  
للمخننا ر  ضننماا 
ممجها م  الخ نن  
 ال ما ننننننننننننات 
 اال نننننتراتمجمات 

 الي اعمة.

 رارععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة  -
االسععععععععععععععععععععععتراتيجية 
الولريععة لمكا حععة 
غسععععععععم األ ععععععععوال 
 وتمويم اهربا .

 
عكععععععععععععس نتععععععععععععائج  -

التقيعععععععيم العععععععولري 
للمخعععععععالر علعععععععى 
االسععععععععععععععععععععععتراتيجية 

 الولرية.
 

عمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيم ت -
االسععععععععععععععععععععععتراتيجية 
الولريعععة المحدثعععة 
علععععععععععععععى رميععععععععععععععع 
الجهععععات لععععد جها 
 ععععععععععععععع الخقععععععععععععععا 
والسياسععععععععععععععععععععععععععععات 

 الققاعية. 

اللجرععععععععععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 
وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -

 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
 

الجهعععععععععععععععععععععععات  -
االشععععععععععععععععععرافية 

 والرقابية.
 

رهعععات ان عععات  -
 القانون.

 

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

 رجععععععععععععععععععععععععععععععز/ 
  ستمر

ة غسم األ وال وتمويم اهربا  بما يتماشى  عع نتعائج التقيعيم تما  رارعة االستراتيجية الولرية لمكا ح •
العععولري لمخعععالر غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا  وارريعععا التععععدي ت ال ز عععة عليهعععار وتعععم اعتمادبعععا 

وتوزيعهععا علععى الجهععات تات الع قععة السععتحداث خقععا  7/2/2019( بتععاريخ 2021-2019لألعععوام )
عشععرة و تضععمرا االسععتراتيجية الولريععة ثعع ث  بععاد  اساسععية ر و تيجيةل ز ععة لتر يعع  بعع ه االسععتراالعمععم ا

تم تحديعد اولويعات التر يع   عي االسعتراتيجية الولريعة و قعا لث ثعة  سعتوياتر وتضعمن ر و ابداف استراتيجية
كعععم بعععدف  عععن ابعععداف االسعععتراتيجية ععععددا  عععن األنشعععقة الرئيسعععية وال رعيعععة تات الصعععلة والتعععي ضعععما 

 .خالر غسم األ وال وتمويم اهربا تائج التقييم الولري لم وضوعات تتقالع  ع ن

ل وتمويععم بعكععس ابععداف اهسععتراتيجية الولريععة لمكا حععة غسععم األ ععوا الولريععة د  ععن الجهععاتيعععدالقا ععا  •
 ردائعععرة األراضعععي والمسعععاتة ودائعععرة الجمعععارك العا عععة) اهسعععتراتيجية الخاصعععة بهعععا اهربعععا  علعععى الخقعععا

ر ووزارة الداخليعة روبيئعة األورال الماليعة روبيئعة الرزابعة و كا حعة ال سعاد  ربيعاتودائرة ضريبة الدخم والم
 .(ر ووزارة الترمية االرتماعيةر وسجم الجمعياتوالبرك المركزي األردني

اسععترادا لرتععائج التقيععيم الععولري للمخععالر وتوصععيات تقريععر التقيععيم المتبععادل اعععدت وتععدة  كا حععة غسععم  •
واعتمعدت بع ه االسعتراتيجية  عن اللجرعة  2025 – 2020اسعتراتيجيتها لألععوام   األ وال وتمويم اهربا 

 . حة غسم األ وال وتمويم اهربا الولرية لمكا

نشننر نتننالن تيرمننر  -ج
التيمننننمو النننن  ن  
للمخننا ر  تعزمننز 
م ننننت و النننن ع  

اد  لخععععععععص اعععععععععد -
شععععععععععععا م لكا ععععععععععععة 

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

عمععم اسععتهد ا الققععاعين العععام  تيلععولري للمخععالر و راقشععتها ضععمن ورشععتععم عععرض نتععائج التقيععيم ا  • 2020آ /
تععم اعععداد  لخععص ر و (16/2/2021-15( والثانيععة بتععاريخ )9/1/2019-7ر األولععى بتععاريخ )والخععاص
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بمخننننا ر   ننننل 
األمننن ال  تم منننل 
اإلرهننننناب بنننننما 
جمم  الجهننات بمننا 
مشننننمل  ننننل ات 

 .ىنفا  اليان ا

عراصععععععر عمليععععععة 
التقيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيم 
)التهديعععععععععععععععععععععععداتر 
نقععععععاط الضعععععععفر 
العواقعععععب( ونشعععععره 
علععععععععععععى الموقععععععععععععع 
االلكترونععععععععععععععععععععععععععععي 

 للوتدة.
 
اعععععععععععععععععداد ادلععععععععععععععععة  -

إرشععادية واصععدار 
التععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا يم 
بعععععاهرراءات بمعععععا 
يخععععععص  خععععععالر 
غسععععععععم األ ععععععععوال 
 وتمويم اهربا .

غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
 
الجهعععععععععععععععععععععععات  -

االشععععععععععععععععععرافية 
 الرقابية.و 
 

ثععة الرئيسعععية  ععي عمليععة التقيعععيم شععا م للتقيععيم الععولري للمخعععالر يتضععمن تحلععي    صععع  للمكونععات الث 
)التهديعععداتر نقعععاط الضععععفر العواقعععب( باهضعععا ة العععى تحليعععم المخعععالر التعععي تتععععرض لهعععا الققاععععات 
والمؤسسععاتر وتععم توزيعععه علععى كا ععة الجهععات اهشععرافية والرقابيععة ورهععات ان ععات القععانون وقععد قا ععا كا ععة 

صر كما وتم نشره على الموقعع االلكترونعي للوتعدة الجهات الرقابية واهشرافية بتعميمه على الققاع الخا
 .19/8/2020بتاريخ  

بإعععداد دراسععة بخصععوص العمعع ت اال تراضععية تضععمرا   2020قععام البرععك المركععزي األردنععي  ععي آتار/ •
 رالرقععود االلكترونيععة رالعمعع ت المشع رة ريععة واشععكالها )العمع ت اال تراضععيةتوضعيح   هععوم العمع ت الرقم

انواعهععععا وال وائععععد  رتقوربععععا رر   هو هععععاالعمعععع ت اال تراضععععية ة( وبيرععععا نشععععأة الرسععععميةالعمعععع ت الرقميعععع
و وقعععف البرعععك المركعععزي  غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا   عععن خععع ل العمععع ت اال تراضعععيةر و خعععالر

 كتروني للبرك المركزي.لاالردني  رهار وب ه الدراسة  رشورة على الموقع اال

ري للمخععالر والجعععرائم التععي شععكلا اعلععى  تحصععع ت رر يععة والتععي  رهعععا برععاء علععى نتععائج التقيعععيم الععول •
)التهعععر  الضعععريبي وال سعععاد( ولغايعععات تقبيعععق تعليمعععات  كا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا  قا عععا 

( بتصععريف الععدول الععى 2020/  6/8اللجرععة الولريععة لمكا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  بتععاريخ )
العععدول الخاضعععة للمتابععععة المتزايعععدة  -2 ععععة المخععالر "القائمعععة السععوداء"ر الععدول  رت -1خمسععة  ئعععات )

دول المع تات الضعريبيةر  -4الدول الخاضعة للعقوبات  ن قبم  جلعس األ عنر   -3"القائمة الر ادية"ر  
 .الدول األعلى بجرائم ال ساد( -5

ت وتععععا يم خاصعععة للجهعععات وبرعععاء علعععى بععع ا القعععرار قا عععا الجهعععات الرقابيعععة واهشعععرافية بإصعععدار تعليمعععا
الخاضعة لها بحيعز يعتم إلعزام بع ه الجهعات بعأن تأخع  بععين االعتبعار المخعاوف المتعلقعة بأورعه القصعور 
 ي ان مة  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا   ي الدول الم كورة اعع ه وان تقعوم بتصعريف ع قعات 

الر  رت عععةر بحيععز يععتم تقبيععق  تقلبععات العمععم والعمليععات التععي تععتم  ععع تلععك الععدول علععى انهععا تات  خعع
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العرايعة الواربععة المشعددة و ععق  ععا بعو  قلععو  بمورععب تعليمعات  كا حععة غسععم األ عوال وتمويععم اهربععا  
الصعععادرة للجهعععات الخاضععععة ألتكعععام قعععانون  كا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا  الرا ععع  وتوصعععيات 

 . جموعة العمم المالي الصادرة به ا الخصوص

إلزام ب ه الجهات بأن تقبق  جموعة  ن اهرراءات المضادة اهضافية على دول ال ئة األولى  كما وتم
)القائمععة السععوداء( و قععا لتوصععيات  جموعععة العمععم المععالير وان تأخعع  الجهععات الرقابيععة واهشععرافية بعععين 

ر عر  عي تأسعيس او االعتبار اوره القصور االستراتيجية التي تعاني  رها دول )القائمعة السعوداء( عرعد ال
تععرخيص شععركات تابعععة او  ععروع او  كاتععب تمثيليععة لمؤسسععات  اليععة  ععن تلععك الععدول  ععي المملكععةر وان 

 تر ض التأسيس او الترخيص عرد االقتضاء.

كث ا دائرة ضريبة العدخم والمبيععات رهودبعا  عي   تقعة اال عراد اسرادا لرتائج التقييم الولري للمخالر   •
 ما انعكس على ارت عاع اتصعائيات المصعادرة  وت قيا ها بجرم التهر  الضريبيوالشركات التي تبين ثب

قا ععا والم تقععات الضععريبية )يررععى  رارعععة االرععراء الموصععى بععه "ا"  ععن الرتيجععة المباشععرة الثا رععة(ر و 
بإعداد دليم نشر الوعي بمخالر التهر  الضريبي وغسم األ والر تيز تعم اععداد العدليم بهعدف دائرة  ال

و عدى ابميعة  كا حعة  يعف بجريمعة التهعر  الضعريبي وارتبالهعا بغسعم األ عوال كونهعا رريمعة اصعليةالتعر 
يتعيح المشعاركة  عي واتعف ال كيعة عبعر الهتقبيعق إلكترونعي العدائرة تلعك اللقعا  ر اضا ة الى  ب ه الجريمة

إرعععراءات  كا حعععة التهعععر  الضعععريبي  عععن خععع ل التبليعععغ ععععن اي تعععاالت تهعععر  ضعععريبير واي تعععاالت 
 خال ععة لقععانوني ضععريبة الععدخم والضععريبة العا ععة علععى المبيعععات يععتم ارتكابهععا  ععن التجععار والصععراعيين 

 الخد ات والمهريين.   و قد ي

دليععم ارشععادي  هإصععدار تعمععيم  للبرععوك  ر ععق بععب 21/5/2019كمععا قععام البرععك المركععزي األردنععي بتععاريخ  •
وتلعك بهعدف  رعع   واعمعال صعرا ةر بخصوص  ؤشعرات اسعتغ ل الحسعابات الشخصعية ألغعراض تجاريعة

باهضععا ة رريمععة التهععر  الضععريبي التععي تعتبععر  ععن اكبععر الجععرائم  ععي الدولععة و قععا لرتععائج التقيععيم الععولري 
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الققعاع اعمعال الصعرا ة  عن قبعم  عي إتخعات اهرعراءات ال ز عة لمرعع اسعتغ ل الحسعابات الشخصعية   الى
 .    غير الرسمي

تعمعيم لجميعع شعركات العد ع والتحويعم اهلكترونعي  12/3/2020بتعاريخ  اصدر البرك المركزي األردنعيو  •
لأل ععوال بخصععوص عععدم السععماح للشععركات بالتعا ععم بعمليععات تجاريععة علععى تسععابات الععد ع اهلكترونيععة 
لألشخاص القبيعيين )عمليات  الية تتعلق بأعمال تجارية(ر وبعدم السماح للشركات بالتعا م بعمليعات 

صرا ة والتحويم  ن خ ل تسابات د عع إلكترونيعة ألشعخاص غيعر  عرخص لهعم ال يعام تتعلق بعمليات ال
 ب لك.

بهععدف تكثيعععف رهعععود المملكعععة لمحاربعععة رععرائم ال سعععاد التعععي تعععددت  عععن ضععمن اعلعععى الجعععرائم التعععي تعععدر  •
 2019تعم تععديم قعانون الرزابعة و كا حعة ال سعاد  عي/ اكتعوبر  تحص ت و قا للت عيم العولري للمخعالرر 

يعد  ئعرة اشعهار ال  عة الماليعة وللعب كعفز ص تيات الهيئة  ن تيز للب االقرارت المالية  ن دالتعزي
 عن  المتحصعلة رتكبي ا عال ال ساد عن العمم ووقف رواتبهم واسعتثراء قضعايا ال سعاد واسعترداد األ عوال 

ابععة و كا حععة اقععرم  جلععس الععوزراء  شععروع قععانون  عععدل لقععانون الرز  2020ال سععاد  ععن التقععادمر و ععي عععام 
ال ساد هعقاء بيئة الرزابة و كا حة ال ساد المزيد  ن االستق لية المالية واهداريعةر وتعزيعز قعدراتها  عي 
  تقة القضايا المتعلمقة بال ساد وت عيم استرداد األ وال واألصول الراشئة ععن ا ععال ال سعادر كمعا واقعر  

هعدف اعتبعار كعم زيعادة او نمعو غيعر لبيععي يقعرا  جلس العوزراء  شعروع قعانون الكسعب غيعر المشعروع ب
على ثروة و ورودات اي  ورف عمو ي غير  شمول بأتكام القانون كسبًا غير  شروع إتا لعم يسعتقع 

وإتالعة قضعايا الرمعو غيعر القبيععي  تعليلها بصورة  عقولة قياسًا إلى دخله المتأتي  ن  صادر  شروعة
ر وتمععا إتالععة  شععروعي بعع ين القععانونين الععى  جلععس الرععوا  سععادعلععى الثععروة لهيئععة الرزابععة و كا حععة ال 

 .الستكمال إرراءات اصداربا

ون عععرا لعععوعي المملكعععة بأبميعععة  حاربعععة ال سعععاد والحعععد  عععن انتشعععارهر اللعععق دولعععة رئعععيس العععوزراء بتععععاريخ  •
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 انبثقعا( التعي 2025-2020( االستراتيجية الولرية المحدثة للرزابة و كا حة ال ساد )21/12/2020)
(ر وقعععععد راععععععا االسعععععتراتيجية المحدثعععععة المسعععععتجدات 2017االسعععععتراتيجية األم التعععععي اللقعععععا ععععععام )  عععععن

والمتغيرات والمعقيات المحلية والدولية و تقلبات التحسن المستمر  ي اداء الهيئةر و وائمة ابدا ها  ع 
االسععتراتيجية علععى وتحتععوي بعع ه ر مكا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا ل االسععتراتيجية الولريععةابععداف 

(  شروع تم تخصيص اتدبا للشراكة  ع الجهات المعرية بمكا حة غسم األ والر و ي ضعوء تلعك 24)
لععدوائر الرسععمية والمؤسسععات والهيئععات العا ععة والشععركات ارميععع الععوزارات و  علععىرئاسععة الععوزراء  عممععا

حعععة ال سعععاد لتر يععع  المشعععاريع بيئعععة الرزابعععة و كا ع تععععاون والترسعععيق  عععلحثهعععا علعععى الالمملوكعععة للحكو عععة 
المشعععتركة العععواردة  عععي االسعععتراتيجية الولريعععة المحدثعععة للرزابعععة و كا حعععة ال سعععاد و راععععاة  ر و عععة الرزابعععة 
الولريععة عرععد ال يععام بتحويععم عمليععات وإرععراءات المؤسسععات والشععركات المسععابمة رقميععا لترسععيخ  بععاد  

اعليععة والعععدل والمسععاواة  ععن ارععم الوقايععة  ععن الوقععوع  ععي سععيادة القععانون والشعع افية والمسععاءلة والك ععاءة وال 
شعععبهات ال سعععاد والحعععد  عععن تعععأثيره علعععى المعععال الععععام إضعععا ة إلعععى زيعععادة رعععودة األداء الرقمعععي للخعععد ات 

 الحكو ية المقد ة للجمهور.

  2019لسعرة  13انق قًا  ن نتائج التقييم الولري للمخالر  قعد تعم اصعدار قعانون الملكيعة العقاريعة رقعم  •
وبموربه يح ر على غير االردني تملك العقعارات  عي المرعالق الحدوديعة ن عرا لموقعع المملكعة الجغرا عي 
بين دول الرزاعر وال يجيز تملعك غيعر األردنعي والشعخص الحكمعي )االعتبعاري( الع ي يحمعم ررسعية دولعة 

يعرص علعى ععدم  عرح ال تعترف بها المملكة عقارا او ان يكتسعب تقعا عيريعا عقاريعا بعأي صعورة كانعار و 
وتسعععجيله  عععي المملكعععة  عتباريعععةإال إتا ثبعععا تمتععععه بالشخصعععية االاعتبعععاري اهتن بتملعععك عقعععار لشعععخص 

و زاولتععععه ألعمالععععه و ععععق اتكععععام القععععانون وبالقععععدر الضععععروري لمزاولععععة نشععععالهر كمععععا نععععص علععععى إصععععدار 
قتضععى اتكععام بعع ا او رهععة بمالتعليمععات ال ز ععة لتر ععيم آليععة االتت ععاظ بسععج ت عععن تملععك اي شععخص 

ر على ان تتضمن ب ه السعج ت اسعم المالعك واي  علو عات تتعلعق بعهر و عا يملكعه  عن عقعاراتر القانون 
واوصععا هار و سععاتاتهار والقصععد  ععن تملكهععار وتععاريخ تملكععه لهععار و ععدى إنجععازه المشععروعر واي إرععراءات 
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 تما على العقار ال ي تملكه. 

عععديم لقععانون اعمععال الصععرا ة الرا عع   تععم اعععداد  شععروع  خععالربرععاء علععى توصععيات التقيععيم الععولري للم  •
بع ا وقعد قا عا دائعرة  راقبعة ر س نشاط تحويم األ عوال بعدون تعرخيصتغليظ العقوبات على كم  ن يمار ل

رصد اي تاالت لممارسة اعمال الصرا ة بدون ترخيص  عتمدًة  بهدفاعمال الصرا ة بتكثيف رهودبا 
لو عات تردبعا  عن  صعادر  ختل عة بمعا  يهعا تلعك المعلو عات التعي تردبعا  ي تلك على  عا تسعت يه  عن  ع

 عععا تعععم ارعععراؤه  عععن  وتلعععك باهضعععا ة العععى عععي العععار التععععاون وتبعععادل المعلو عععات علعععى المسعععتوى المحلعععي 
 ة اال ععن العععام بلغيععة الكشععف عععن ايتمعع ت ت تيشععية  شععتركة  ععع السععلقات األ ريععة وخصوصععًا  ديريعع

ة بععدون تععرخيص وخصوصععًا  ععي المرععالق التععي ترت ععع  يهععا اتتماليععة ورععود رهعات تمععارس اعمععال الصععرا 
تشعير المعقيعات المتعلقعة  ة( تالعة  ثبتع28 ثم تلك التعا  تر تيز اثمر كم تلك عن الوقوف على )

( وقعد تعم 2020-2018بها الى ورود  مارسعة ألعمعال صعرا ة بعدون تعرخيص وتلعك خع ل ال تعرة  عن )
لجهععات القضععائية المختصععة التخعات المقتضععى القععانوني ازاءبعار  ععي تععين بلععغ تحويعم بعع ه الحععاالت العى ا

 .2020( للب وارد خ ل عام 51( للب صادر و)79عدد للبات التعاون المحلي للدائرة )

تيمنننننمو مخنننننا ر  -م
ى نننناءت ا ننننتخماو 
المنظمننننات  مننننر 
الهام ننة للننرب   نن  
مجنننننال تم منننننل 

 اإلرهاب.

البحععععععععععععععز عععععععععععععععن  -
  ساعدة  رية.

 
 البععععععععععععدء بعمليععععععععععععة -

 التقييم.

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
 
دائععععرة  راقبععععة  -

 الشركات.

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سععععععععععععععععععععاعدة 

  رية.

 الرصعععععععععععععععععععععععععف
األول  ععععععععععععععععععن 

 2021عام 

خ راصعد بتعاري -قا ا وتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  بتوقيع   كرة ت عابم  عع  ركعز الحيعاة •
تيععز تهععدف بعع ه المعع كرة الععى إعععداد تقيععيم  خععالر المر مععات غيععر الهاد ععة للععربح و قععًا  24/9/2020

ر ودراسععة التشععريعات والقععوانين واألن مععة والتعليمععات FATFلمعععايير وتوصععيات  جموعععة العمععم المععالي 
المعرهج القععائم علععى واقتعراح التعععدي ت ال ز عة لعع لك ووضعع األدلععة اهرشععادية وادلعة للرقابععة المبريعة علععى 

المخالرر والتعاون لبراء قدرات  ور ي الققاع العام ووضع برا ج تواصم وبرا ج ثقافية لزيادة وترسيخ 
العععوعي لعععدى ققعععاع المر معععات غيعععر الهاد عععة للعععربح التتماليعععة تعرضعععها ل سعععتغ ل  عععن قبعععم اهربعععابيين 

تهعا  عن بع ا االسعتغ لر وتعم البعدء بتر يع  ولمخالر تمويم اهربعا  والتعدابير التعي يمكرهعا اتخاتبعا لحماي
 ب ا المشروع  ر  تاريخ توقيع   كرة الت ابم.
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لترميعععععة اوزارة  -
 االرتماعية.

 

وزراة  -
 األوقاف.

وعلعععى اثعععر  ععع كرة الت عععابم اعععع ه بعععدات الجهعععات المختصعععة  عععي المملكعععة )وتعععدة  كا حعععة غسعععم األ عععوال  •
خليعةر البرعك وتمويم اهربا ر وزارة الترمية االرتماعيةر دائعرة  راقبعة الشعركاتر وزارة األوقعافر وزارة الدا

 ركعز المركزير دائرة المخابرات العا ة( بتر ي  تقييم  خالر المر مات غير الهاد ة للربحر بالتعاون  ع 
 ؤسسععة  عن ( Ben Evansالخبيععر )و ( ICNLالمركعز العدولي للقعانون غيعر الربحعي )و  رراصعد -الحيعاة

(GREENACRE)  تعم و الهاد عة للعربح  تم تشكيم  ريق عمم بالشراكة  عع ققعاع المر معات غيعر  تيز
واععداد االسعتبيانات ال ز عة   رهجيعة التقيعيم وتحليعم البيانعات ريعق علعى ال  اتعدريب بع عقد ورشتي عمم ل
 .التقييم  ي  رتلة رمع البيانات وتحليلهاوتاليا ر الكمية والروعية لجمع المعلو ات

راصعدر وتهعدف بع ه المع كرة العى  –قا ا وزارة الترمية االرتماعية بتوقيع   كرة ت عابم  عع  ركعز الحيعاة  •
ر ع الوعي وتر يم ورش عمم لمور ي المؤسسات الحكو ية المعرية  ي  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم 

 يم ورشات تدريبية لققعاع المر معات غيعر رر وتموعة العمم الماليجاهربا  والتركيز على اساسيات  
تلععك اساسععيات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم الربحيععة لغايععات ر ععع الععوعي  ععي كا ععة المجععاالت بمععا  ععي 

اهربعععا  ولعععرل  كا حعععة اي عمليعععات  تعلقعععة بغسعععم األ عععوال وتمويعععم االربعععا ر وتقعععوير الحوكمعععة  عععي 
  .الجمعيات و قا أل ضم الممارسات والمعايير الدولية

ر ععععة بعرععععوان "تعزيععععز المع ( ورش تدريبيععععةر  ععععن ضععععمرها ورشععععة4)تععععم عقععععد  تر يعععع ا لمعععع كرة الت ععععابم اععععع ه •
( خع ل ال تعرة ICNLالتعاون  ع  ؤسسة )ب تم تر ي بابإرراءات  كا حة تمويم اهربا  وغسم األ وال" 

 ي عمان والتي استهد ا تدريب ور ع وعي المور ين الحكو يين المعريين  عي   28/7/2020-27 ن  
الجمعيعععاتر وقعععد يعععة االرتماعيعععة وسعععجم مالرقابعععة واهشعععراف علعععى ققعععاع الجمعيعععات والمتمثلعععة بعععوزارة التر

 اً تقعديمي اً رت عرضعشاركا وتدة  كا حة غسم األ وال وتمويعم اهربعا  بالورشعة التدريبيعة المع كورة وارع
التقبيععق األ ثععم متقلبععات تقيععيم المخععالر للمر مععات غيععر الهاد ععة للععربح والتحععديات التععي توارععه يتعلععق ب

   لمر مات غير الهاد ة للربح.( وتقييم المخالر الرارح واستراتيجيات العمم  ع ا8لتوصية )ل
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تعزمننز التن ننم   -هننن
الننننن  ن  علنننننى 
الم ت و التشنن مل  
ألجنننننل ت بمننننن  
ال  نمننة  ال ما ات 
منننا خننن ل خلننن  
آلمنننننات تعننننننا ا 
خاصنننة  اللجننناا 

 التش ملمة.

إيجاد لجان علعى  -
المسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتوى 
التشعغيلي لمتابععة 

 االلتزام.
 
توقيعععععععع  ععععععع كرات  -

 ت ابم.
 

ربععععععععععا الجهععععععععععات  -
الحكو يعععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

 الكترونيا.

اللجرععععععععععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 
وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -

 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
 

الجهعععععععععععععععععععععععات  -
الرقابيعععععععععععععععععععععععععة 
ورهات ان عات 

 القانون.

ر ا حة غسم األ وال وتمويم اهربا عادة تشكيم اللجرة الولرية لمكتم تقديم المقترح التشريعي ال زم ه • تم انجازه غير  رقبق
 عاليععة  مختصععة ورهععات ان ععات القععانون بهععدف تعزيععزبحيععز يشععمم تشععكيم اللجرععة تمثععي  اوسععع للجهععات ال

 . الترسيق والتعاون المحلي

لغايات دراسة  خالر التعا م بالعم ت اال تراضية وآلية التعا م  عها قام دولعة رئعيس العوزراء بتشعكيم  •
لجرعععة  ختصعععة لهععع ه الغايعععة تتعععألف  عععن البرعععك المركعععزي األردنعععي ووزارة الععععدل ووزارة االقتصعععاد الرقمعععي 

الريععادة واللجرععة الولريععة لمكا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا   مثلععة بالوتععدة وبيئععة األورال الماليععة و 
وبيئعععة تر عععيم ققعععاع االتصعععاالت و ديريعععة األ عععن الععععام ودائعععرة المخعععابرات العا عععةر وباشعععرت بععع ه اللجرعععة 

بعم البرعك المركعزي مععدة  عن قالدراسعة العلعى  واسعتردت بع ه اللجرعة  عي عملهعا  2020 ها ها  عي تمعوز/
 .بخصوص العم ت اال تراضيةاألردني 

 تم تشكيم العديد  ن اللجان ال رية على المستوى التشغيلي  ن ضمرها:  •

ال ريععق الععولري المشععكم لغايععات  تابعععة نتععائج وتوصععيات التقيععيم المتبععادل للمملكععةر ويتكععون  ععن كا ععة  -
 األ وال وتمويم اهربا .ضباط االرتباط لدى رميع الجهات المعرية بمكا حة غسم 

  ريق عمم لمتابعة تر يد خقة العمم المتعلقة بجانب ال عالية. -

  ريق عمم لمتابعة تر يد خقة العمم المتعلقة بجانب االلتزام ال ري.  -

لجرة خاصعة  شعكلة  عن البرعك المركعزي األردنعي ولجرعة تعدقيق  عن دائعرة  راقبعة الشعركات للتحقعق  عن  -
ورود  علو ععات سععلبية تولهععا واالشععتباه ب يا هععا بممارسععات  خال ععة لقععوانين تعععا  ت إتععدى الشععركات لعع

 .الشركات والصرا ة وورود شبهة بغسم األ وال

لجرععة تضععم البرععك المركععزي األردنععي وكا ععة رهععات ان ععات القععانون التععي لهععا ع قععة بتر ععيم عمليععات نقععم  -
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برات العا عععة ووتعععدة  كا حعععة غسعععم األ عععوال عبعععر الحعععدود وبعععي دائعععرة الجمعععارك األردنيعععة ودائعععرة المخعععا
األ وال وتمويم اهربا  و ديرية األ ن العامر وتهدف تلك اللجرة إلى وضع األسس والمعايير العا عة 

هع ا والرقابعة عليهعا والخعروج بعارراءات  وتعدة ب الحعدود التي  ن شأنها تر يم عملية نقم األ عوال عبعر
 الخصوص.

اهربعععا  بتوقيعععع  ععع كرتي ت عععابم  عععع دائعععرة ضعععريبة العععدخم  قا عععا وتعععدة  كا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم •
وتعععم ربعععا ععععدد  عععن الجهعععات  )3/9/2020(( و وزارة الداخليعععة بتعععاريخ 8/7/2019والمبيععععات بتعععاريخ )

( وبععي ) ديريععة األ ععن العععامر دائععرة ضععريبة الععدخم goAMLالحكو يعة المعريععة علععى الر ععام االلكترونععي )
تةر دائعععرة الجمعععاركر بيئعععة األورال الماليعععةر بيئعععة الرزابعععة و كا حعععة والمبيععععاتر دائعععرة األراضعععي والمسعععا

 ال سادر  دعي عام الرزابة و كا حة ال سادر الرائب العامر  حكمة ا ن الدولة/القضاء العسكري(.

بتوقيعع  لحعق لمع كرة الت عابم  عع دائعرة ضعريبة العدخم  2019ععام  عي قا ا دائعرة األراضعي والمسعاتة   •
علععى اال ععوال غيععر  ر عععهالتعععاون  ععي  جععال تبععادل المعلو ععات وادخععال الحجععز و ص والمبيعععات بمععا يخعع

وقا عا  ر  2020باهضا ة لتوقيع   كرة ت ابم  ع  دائرة الجمارك األردنية وتلعك  عي ععام   رالمرقولة آليا
ن إدارة تععرخيص السعععواقي وزارة الصععراعة والتجععارة والتمععوين بتوقيعععع  عع كرات ت ععابم للععربا اهلكترونعععي  ععع

  .وقام البرك المركزي بتوقيع   كرة ت ابم  ع بيئة تر يم ققاع االتصاالتر والمركبات

كما قا ا دائرة ضعريبة العدخم والمبيععات بتسعمية  مثلعين ععن العدائرة  عي لجعان  ختل عة  عع ععدة رهعات  •
ائرة لععدى ولريععة )بيئععة االسععتثمار ووزارة القاقععة والثععروة المعدنيععة( اضععا ة الععى انشععاء  كاتععب تمثيععم للععد

العديعععد  عععن الجهعععات الولريعععة )وزارة الصعععراعة والتجعععارة والتمعععوين وغر عععة تجعععارة عمعععان ووزارة الخارريعععة 
وشععؤون المغتععربين(ر وتهععدف بعع ه االرععراءات الععى زيععادة عمليععة الترسععيق والتعععاون وتبععادل المعلو ععات  ععع 

 عععات لغايعععات الوقايعععة  عععن الجهعععات الولريعععة بالسعععرعة وال اعليعععة ال ز عععة ) تيعععز تعتبعععر كمصعععدر للمعلو 
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 التهر  الضريبي و كا حتها(.  

(  عي AIRCOPقا ا دائرة الجمارك األردنية بإبرام   كرة ت ابم تول  شروع االتصال بين المقعارات ) •
للتعاون بين االرهزة اال رية لل يام بعمليعات  شعتركة تتركعز علعى اسعتهداف المسعا رين   12/2019شهر  

ا  وتهريععب المخعدرات وتهريعب البشععر وتزويعر الوثععائق وتهريعب البضععائعر وا تععتهم بهعدف  كا حععة االربع
كما وتم اهنتهاء  ن عملية الربا اهلكتروني بين دائرة الجمارك العا ة ودائعرة ضعريبة العدخم والمبيععات 

بهعدف تسعهيم عمليعة  2019فيما يتعلعق بر عام التصعريح ععن اال عوال المرقولعة عبعر الحعدود خع ل ععام 
 علو ات بين الجهتين.تبادل الم

قا ععا بيئععة الرزابععة و كا حععة ال سععاد بتوقيععع  عع كرات ت ععابم  ععع كععم  ععن ديععوان المحاسععبة ورشععيد للرزابععة  •
والمؤسسعععة  رو ديريعععة اال عععن الععععام رووزارة التعلعععيم الععععالي والبحعععز العلمعععي ر والبرعععك المركعععزيروالشععع افية

وغر عععة صعععراعة االردن  ركعععز الدراسعععات االسعععتراتيجيةو ر  رووزارة التربيعععة والتعلعععيم رالعا عععة للغععع اء والعععدواء
( ضععابا ارتبععاط  ععن  ععور ي بيئععة الرزابععة و كا حععة 11ورمعيععة  ركععز الشعع افية األردنععير وتععم تعيععين )

لغايععات التحقععق  ععن  ععدى   يهععا ال سععاد بمؤسسععات تكو يععة التععي قععد تكععون  خععالر رريمععة ال سععاد  رت عععة
الرزابعععععة والتشعععععريعات وتضعععععور ارتماععععععات لجعععععان العقعععععاءات التعععععزام  ؤسسعععععات اهدارة العا عععععة بمععععععايير 

كمعععا وقا عععا رميعععع العععوزرات والمؤسسعععات العا ععة بتعيعععين ضعععباط ارتبعععاط  عععن  ور يهعععا  عععع ر والمشععتريات
 .الهيئة لغايات ت عيم التعاون والترسيق واالستجابة السريعة لقلبات الهيئة

وضعع األسعاس القعانوني انتشعار التسعلح  قعد تعم  تمويعم  بالرسبة لتر ي  قرارات  جلس األ عن المتعلقعة بقمعع •
وتعم وضعع  شعروع لتحقيعق المتقلبعات الدوليعة  عي بع ا المجعالر  المقترتات التشريعية المقد عةال زم  ي  

المتعلقعععة بتر يععع  قعععرارات  جلعععس األ عععن تات الصعععلة بمكا حعععة تمويعععم تعليمعععات توضعععح آليعععة عمعععم اللجرعععة 
 جميد األصول وغيربا.وااللتزا ات الخاصة بتانتشار التسلح 

 التوصيات المرتبطة
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 خطة العمل  توصيات تقرير التقييم المتبادل ةالتوصي
الجهات  
 المعنية 

الحاجة إلح  
المساعدة  
 الفنية 

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز

التوصية 
1 

 
تقيععععععععععععععععععععععععععععععيم 
المخعععععععععععالر 
وتقبيعععععععععععععععععق 
المعععععععععععععععععععععرهج 
القععائم علععى 
 .المخالر

قعععب والمسعععتوى الكلعععي لعععم يعععتم االنتهعععاء  عععن  رتلعععة تحديعععد العوا
للمخععععععالر  ععععععي التقيععععععيم الععععععولري للمخععععععالر. لععععععم يععععععتم اعتمععععععاد 
اسعتراتيجية ولريععة قائمععة علععى  قاربععة شععمولية و تعععددة األبعععاد 
ك يلععة باسععتيعا  كا ععة المخععالر المسععتربقة وتحديععد األولويععات 
وتوريععه المععوارد علععى نحععو  عععال. لععم يععتم تعمععيم الرتععائج األوليععة 

كا ععععة المهععععن واألعمععععال غيععععر الماديععععة لتقيععععيم المخععععالر علععععى 
المحععععددةر وال يتععععو ر وسععععائم  لز ععععة لهععععم فيمععععا يتعلععععق ب يععععا هم 
بعالتقييم العع اتي للمخععالر. ال تتععو ر  تقلبععات علععى المؤسسععات 
المالية واألعمعال والمهعن غيعر الماليعة المحعددة اتخعات سياسعات 

 التخفيف  ن المخالر التي تم تحديدبا والتحكم  يها.

 ععععن االنتهععععاء 
التقيععععععععععععععععععععععععععععععععيم 
العععععععععععععععععععععععععولري 

 للمخالر.
 

نشعععععععر نتعععععععائج 
التقيععععععععععععععععععععععععععععععععيم 
العععععععععععععععععععععععععولري 

 للمخالر.
 

إعععععععععادة برععععععععاء 
االسععععععتراتيجية 
الولريعععة و قعععا 
لرتععائج التقيععيم 
العععععععععععععععععععععععععولري 

 للمخالر.
 

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
ات شعععععععععععععريعالت

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
الولريععععععععععععععععة 
لمكا حععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععم 
األ عععععععععععععععععوال 
وتمويععععععععععععععععععم 
 اهربا .

 
وتعععععععععععععععععععععععععععدة  -

 كا حعععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععم 
األ عععععععععععععععععوال 

ويععععععععععععععععععم وتم
 اهربا .

 

كا ععععععععععععععععععععععععععععععة  -
الجهععععععععععععععععات 
الرقابيععععععععععععععععععة 
 واالشرافية

تم االنتهاء  ن التقييم الولري  لمخالر غسم األ وال وتمويعم اهربعا   • . ستمر غير  رقبق.
والتوا ععق علععى تقريععر التقيععيم واعتمععاده  ععن قبععم اللجرععة الولريععة لمكا حععة 

ي نتعائج التقيعيم و راقشعتها  ع  وتم ععرض  غسم األ وال وتمويم اهربا ر
 الققععاعين العععام والخععاص بالرتععائجر تعزيععز  هععمعمععم اسععتهد ا  تيورشعع

وتوزيعععه التقيععيم الععولري للمخععالر  كمععا تععم اعععداد  لخععص شععا م لتقريععر
على الجهات تات الع قة ونشره على الموقع االلكتروني للوتدة )يررى 

 . رارعة االرراء الموصى به "ا"  ن الرتيجة المباشرة األولى(

الولريععة لمكا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  تحععديز  قععررت اللجرععة •
التقيعععيم العععولري كعععم خمعععس سعععروات او كلمعععا دععععا الحارعععة لععع لك ايهمعععا 

 اقر .

تمععععا  رارعععععة االسععععتراتيجية الولريععععة لمكا حععععة غسععععم األ ععععوال وتمويععععم  •
اهربععا  بمععا يتماشععى  ععع نتععائج التقيععيم الععولري لمخععالر غسععم األ ععوال 

بععععا اعتمادالتعععععدي ت ال ز ععععة عليهععععار وتععععم  وتمويععععم اهربععععا  وارريععععا
وتوزيعهععا علععى الجهععات  7/2/2019 ( بتععاريخ2021-2019لألعععوام )
السععتحداث خقععا العمععم ال ز ععة لتر يعع  بعع ه االسععتراتيجية  ةتات الع قعع

 )يررى  رارعة االرراء الموصى به " "  ن الرتيجة المباشرة األولى(. 

 ععن خعع ل اتخععات اهرععراءات الك يلععة تععم تقععديم المقتععرح التشععريعي العع زم  •
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لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصعععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

خضعععععاع المحعععععا ين والمحاسعععععبين اللتزا عععععات  كا حعععععة غسعععععم األ عععععوال ه
وتمويم اهربا ر باهضا ة العى  رارععة كا عة التعليمعات الصعادرة لكا عة 

 الجهات الخاضعة لمعالجة اوره القصور المحددة.

التوصية 
2 

 
التعععععععععععععععععععاون 
والترسعععععععععععععيق 

 .المحليان

ة المحلية إلارا   ئما للترسيق بين كا عة ارسا البرية التشريعي
الققاعات الحكو ية تات االختصعاص  عن خع ل  مثليهعا  عي 
 جموعة  ن اللجان الموضعوعاتية رفيععة المسعتوى لغايعة بلعورة 
السياسعععات الققاعيعععةر  عععي غيعععا  لجعععان تقريعععة دائمعععة. كمعععا ان 
غيععععععا  االيععععععات الك يلععععععة بترزيععععععم السياسععععععات علععععععى المسععععععتوى 

حععول دون  عاليتهععا. ت ععم آليععات التعععاون التشععغيلي التشععغيلي ي
بين الجهات الولريعة المختصعة غيعر واضعحة المععالم ال سعيما 
 ععي  جعععال تر يععع  قععرارات  جلعععس األ عععن المتعلقععة بقمعععع انتشعععار 

 التسلح.

تشععكيم لجععان 
 تخصصعععععععععععة 
علععععععععععععععععععععععععععععععععععععععى 
المسعععععععععععععععععععععتوى 

 التشغيلي.
 

إرسععاء اسععاس 
قعععععانون سعععععليم 
لتقبيعععععععععععععععععععععععععععق 
قععععععععععععععععععععععععععععععرارات 
 جلس األ ن 

بقمع المتعلقة  
انتشعععععععععععععععععععععععععععععار 
التسعععععععععععععععععععععععععععععلح 
وتشكيم لجرة 
  تخصصة.

وتعععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حعععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععم 
األ عععععععععععععععععوال 
وتمويععععععععععععععععععم 
 اهربا .

 

كا ععععععععععععععععععععععععععععععة  -
الجهععععععععععععععععات 
الرقابيععععععععععععععععععة 
 واالشرافية

بعععد االنتهعععاء  ععن التقيعععيم الععولري للمخعععالر تمععا  رارععععة االسعععتراتيجية  •  ستمر غير  رقبق.
الولرية لمكا حة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  بمعا يتماشعى  عع نتعائج 

لتقيعععععيم العععععولري وارريعععععا التععععععدي ت ال ز عععععة عليهعععععا )يررعععععى  رارععععععة ا
 االرراء الموصى به " "  ن الرتيجة المباشرة األولى(.

عادة تشكيم اللجرة الولرية لمكا حة تم تقديم المقترح التشريعي ال زم ه •
غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا ر بحيعععز يشعععمم تشعععكيم اللجرعععة تمثعععي  

ورهعععات ان عععات القعععانون بهعععدف تعزيعععز  عاليعععة اوسعععع للجهعععات المختصعععة 
 .الترسيق والتعاون المحلي

تععم تشعععكيم العديعععد  عععن اللجعععان ال ريععة علعععى المسعععتوى التشعععغيلير وقا عععا  •
العديد  ن الجهات الولرية بتوقيع   كرات ت عابم وتعيعين ضعباط ارتبعاط 
بهدف تعزيز الترسيق والتعاون العولري علعى المسعتوى التشعغيلي )يررعى 

 االرراء الموصى به )بع(  ن الرتيجة المباشرة األولى(.  رارعة

انتشعار التسعلح  تمويعم بالرسبة لتر ي  قرارات  جلس األ عن المتعلقعة بقمعع •
المقترتعات التشعريعية التعي تعم وضع األساس القانوني الع زم  عي  قد تم  
وتععم وضعع  شععروع لتحقيععق المتقلبعات الدوليععة  عي بعع ا المجعالر  تقعديمها

المتعلقعة بتر يعع  قعرارات  جلععس األ ععن وضععح آليعة عمععم اللجرععة تعليمعات ت
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وااللتزا عات الخاصعة بتجميعد تات الصلة بمكا حة تمويم انتشار التسعلح 
 األصول وغيربا.

التوصية 
33  
 

 اإل صائيات 

لم يستدل على االيات المعتمدة على الصعيد الولري لتجميعع 
ولي )المرسععلة اهتصععائيات المتعلقععة بكا ععة اشععكال التعععاون الععد

والعععععواردة و .لهعععععا(. لعععععم يتضعععععح  عععععدى االلعععععزام باالتت عععععاظ بهععععع ه 
 االتصائيات.

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععععععععععععريعات 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصعععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

المجلععععععععععععععس  -
 القضائي.

 
وزارة  -

 العدل.
 

وتعععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حعععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععم 
األ عععععععععععععععععوال 
وتمويععععععععععععععععععم 
 اهربا .

عرععععععععد ن ععععععععات  غير  رقبق
التشععععععععريعات 
 واالرععععععععراءات

تات 
 الع قة

الزا يععععععة االتت ععععععاظ  االلععععععار التشععععععريعي العععععع زم بخصععععععوصتععععععم اقتععععععراح  •
باالتصععععائيات الخاصععععة ب عاليععععة وك ععععاءة ن ععععم  كا حععععة غسععععم األ ععععوال 
وتمويععم اهربععا ر وآليععة االتت ععاظ بهعع ه اهتصععائيات بمععا  يهععا )تقععارير 
المععععععا  ت المشعععععبوبةر التح يقعععععات وتعععععاالت االدععععععاء واتكعععععام األدانعععععة 

اهربععععععععا ر الممتلكععععععععات المجمععععععععدة المتعلقععععععععة بغسععععععععم األ ععععععععوال وتمويععععععععم 
والمصعععادرةر للبعععات المسعععاعدة القانونيعععة المتبادلعععة وغيربعععا  عععن للبععععات 

 التعاون الدولي(.

 ( 8، 7، 6، النتائج المباشرة 32-29، 4، 3الفصل الثاني: النظام القانوني والمسائل التشغيلية )التوصيات 
النتائج  
 المباشرة/ 
درجة 
 االلتزام 

توصيات تقرير  
 يم المتبادل التقي

 خطة العمل 
الجهات  
 المعنية 

الحاجة  
إلح  

المساعدة  
 الفنية 

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز

النتيجة 
المباشرة 

6 

يربغعععععععععععععععي علعععععععععععععععى   -ا
األردن الر ععععععععر  ععععععععي 
زيعععادة التوعيعععة تعععول 

ر عععع العععوعي لعععدى  -
رهععععععععععععات ان ععععععععععععات 
القعععععععانون بأبميعععععععة 

البرععععععععععععععععععععععععععععععععععك  -
 المركزي.

 

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

م ال عععرل المعريععة بمتابععععة نتععائج التقيعععيمر  ععي ضععوء نتعععائج التقيععيم المتبعععادل للمملكععة وقيعععام المملكععة بتشععكي •  ستمر.
باهضععا ة الععى تعيععين ضععباط ارتبععاط  ععن رهععات ان ععات القععانون  ععع وتععدة  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم 

( ضعابا ارتبعاطر  معا سعابم 12اهربا  تيز بلغ عدد ضباط ارتبعاط رهعات ان عات القعانون  عع الوتعدة )
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ابميعععععععععععععة الوصعععععععععععععول 
واستخدام المعلو ات 
الماليععععععععة  عععععععععن قبعععععععععم 
سعععععععععععععععععلقات ان عععععععععععععععععات 
القععععععععععانون المختل ععععععععععة 
عرععععد  تابعععععة قضععععايا 

سععععععععععععععععم األ ععععععععععععععععوال غ
والجعععععععععرائم األصعععععععععلية 
تات الصلة. ويربغي 
علععععى سععععلقات ان ععععات 
القععععععععععععععععانون تعزيععععععععععععععععز 
التعععععععععععععاون وبشععععععععععععكم 
 سععععتمر  ععععع الوتععععدة 
او  ععععععععععععععععععع البرععععععععععععععععععك 
المركعععععععععزي األردنعععععععععي 
السععععععععععععععتغ ل الكععععععععععععععم 
الهائعععععععععععععععععععععععم  عععععععععععععععععععععععن 
المعلو عععععععات الماليعععععععة 
التععي يمكععن الوصععول 
 اليها  ن خ لهما.

و عععععععععععععععععععععععععععععات المعل
المالية  ن خع ل 
 ضباط االرتباط.

 
اسعععععتمرار الوتعععععدة  -

بإرراء التحلي ت 
الماليعععة لمصعععلحة 
رهععععععععععععات ان ععععععععععععات 

 القانون.

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
 

رهعععات ان عععات  -
 القانون.

لى اداراتهم وز  ئهم بخصوص ابمية الوصعول واسعتخدام  ي قيام بؤالء الضباط برقم الوعي والمعر ة ا
لزيععادة التوعيععة تععم عقععد العديععد  ععن الععورش التدريبيععة ر و اليععة  ععن قبععم سععلقات ان ععات القععانون المعلو ععات الم

ورد تكربعععا  عععي االرعععراء الموصعععى بعععه )بعععع(  عععي بععع ه الرتيجعععة بأبميعععة الوصعععول العععى المعلو عععات الماليعععة 
 )السادسة(.  

زدياد كبير  ي عدد التبليغات الواردة  ن رهات ان عات القعانون ) ديريعة األ عن الععامر دائعرة نتج عن تلك ا •
المخابرات العا ةر دائرة ضريبة الدخم والمبيعاتر بيئعة الرزابعة و كا حعة ال سعادر دائعرة الجمعارك( خع ل 

تيععععز ورد الععععى الوتععععدة خعععع ل ع  ععععي  2017و 2016 قارنععععة  ععععع عععععا ي   2019و  2018عععععا ي 
 ععا  2019و 2018 ي ا( تبليععغ  ععي تععين ورد الععى الوتععدة خعع ل ععع97 ععا  جموعععه ) 2017و 2016

( تبليععغ  ععن 308%(ر كمععا ورد الععى الوتععدة )364( تبليععغ وبرسععبة زيععادة وصععلا الععى )450 جموعععه )
( تيععز قا ععا الوتععدة بععإرراء التحلععي ت الماليععة 31/8)لغايععة  2020رهععات ان ععات القععانون خعع ل عععام 

جميععع بعع ه التبليغععات وتمععا إتالععة نتععائج بعع ه التحلععي ت لجهععات ان ععات القععانون لععدعم تح يقععاتهم ال ز ععة ل
الجاريعة واسععتكمال التحقيععق المعالير ويعتبععر تلععك  ؤشعرا  همععا علععى بع ل رهععات ان ععات القعانون للمزيععد  ععن 

ت ادة  ععععن الماليععععة الموازيععععة واالعتمععععاد بشععععكم اكبععععر علععععى الوتععععدة واالسعععع التح يقععععاتالجهععععود  ععععي ارععععراء 
 .التي تمتلك الوتدة ص تية الوصول اليهاالمعلو ات المالية 

استجابة لمتقلبات رهعات ان عات القعانون بعإرراء التحلعي ت الماليعة  عن خع ل الوتعدةر و رع  تعاريخ الزيعارة  •
(  حللععين  ععي  ديريععة 3(  ععور ينر تيععز تععم تعيععين )6الميدانيععة تععم زيععادة عععدد  ععور ي الوتععدة بواقععع )

(  ععععور ين بواقععععع  ورععععف واتععععد لكععععم  ديريععععة  ععععن  ععععديريات )التعععععاونر 3والتحليععععم المععععالير و) التحععععري 
(  حللعين  عاليين إضعا يين لعدى 4تكرولوريا المعلو اتر اهدارية(ر وتاليا يتم استكمال إرعراءات تعيعين )

  ديرية التحري والتحليم المالي.

الماليعععة الموازيعععة  عععن خععع ل  خالبعععة  قعععاتالتح يو عععن ناتيعععة اخعععرى قا عععا  ديريعععة األ عععن الععععام بعععإرراء  •



28 

التععي اررتهععا  ديريعععة األ ععن العععام بهععع ا   يقععاتالمؤسسععات الماليععة بشععكم  باشعععر تيععز بلععغ  جمعععوع التح
 . 31/8/2020ولغاية تاريخ  1/8/2018ارريا  ي ال ترة الممتدة  ن  تح يقاً ( 965الخصوص )

ك المركععزي وبيئععة األورال الماليععة بشععكم  باشععر كمععا وقا ععا بيئععة الرزابععة و كا حععة ال سععاد بمخالبععة البرعع •
( 35التععي اررتهععا الهيئععة بهعع ا الخصععوص ) التح يقععاتللحصععول علععى المعلو ععات الماليععةر وبلععغ  جمععوع 

 . 2020ولغاية  رتصف عام  2018ارريا خ ل األعوام  ن   تح يقا

الماليععة  التح يقععاتاء قا ععا دائععرة المخععابرات العا ععة ) ععن خعع ل  ععدعي عععام  حكمععة ا ععن الدولععة( بععإرر  •
الموازيععة  ععن خعع ل  خالبععة المؤسسععات الماليععة وبيئععة األورال الماليععة ودائععرة ضععريبة الععدخم والمبيعععات 

ولغايعة  2018( خع ل األععوام  عن 471المورهعة بهع ا الخصعوص ) القلبات باشرةر تيز بلغ  جموع  
 . 2020 رتصف عام 

 بأبمية الوصول واستخدام المعلو ات المالية: تالة عملية تثبا  دى وعي رهات ان ات القانون  •

 ععن خعع ل المتابعععات االسععتخبارية ألتععد العراصععر المتقر ععة )المععدعو س(  ععن قبععم دائععرة المخععابرات  -
العا ععة  قععد تععو رت لععديهم  علو ععات اسععتخبارية بورععود نشععالات  تقر ععة لهعع ا العرصععرر وتععم االسععتع م 

ا  عن األنشعقة الماليعة الخاصعة بعه وتسعاباته والقلعب  ن وتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم اهرب
  ن الوتدة ال يام بالتحليعم المالعي لحسابعات الم كععور واصوله و روعه.

تبين للوتدة ان الم كور يمتلك تسعا   شعترك  عع اتعد األشعخاص )المعدعو ل( لعدى اتعد البرعوك ان  -
ة باهضعا ة الععى ايعداعات نقديععة  ععتلالحسعا  يعتم تغ يتععه  عن خعع ل تعواالت خارريععة واردة  عن دول  خ

وتععواالت داخليععة وان الغايععة  ععن  ع ععم بعع ه الحععواالت كانععا )تبرعععات خيريععة لل قععراء والمحتععارين(ر 
وتبين قيام المدعو )ل( بتحويم رعزء  عن المبعالغ المتعو رة بالحسعا  المشعترك العى اشعخاص يتوارعدون 

ن بأن المعدعو )س( يقعوم بتحويعم رعزء آخعر  ي إتدى الدول التي تشهد نزاعات واضقراباتر كما تبي
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  رالق  ختل ة داخم المملكة. ي  ن ب ه المبالغ الى اشخاص يتواردون 

باستهداف الص حة العائدة للمعدعو )ل( علعى اتعد  واقعع التواصعم االرتمعاعي تبعين انعه يسعتخدم بع ه  -
ب ه التبرعات لل قعراء الص حة لغايات استعقاف الراس ورمع التبرعات تيز يدعي بأنه يقوم بإرسال 

 والمحتارينر ويقوم بتحميم صور على ص حته تأكيدا الدعاءاته.  

بعد استكمال ارراءات الوتدة بعالتحري والتحليعم المعالي تعم تزويعد دائعرة المخعابرات العا ععة بالمعلو ععات  -
سعععع والرتعععائج التعععي تعععم التوصعععم اليهعععار تيعععز تعععم اعتقعععال كعععم  عععن المعععدعو )س( والمعععدعو )ل( وبالتو 

بععالتحقيق  عهمععا تبععين بععأن رععزء  ععن األ ععوال المجمعععة عبععر االنترنععا يععتم صععر ها لغايععات تمويععم سعع ر 
عراصععر  تشععددة الععى سععاتات القتععالر ورععزء آخععر يععتم تحويلععه لهعع ه العراصععر بعععد سعع ربا الععى سععاتات 

 القتال لغايات تقديم الدعم لهم.

همعة تمويعم اهربعا  تيعز تمعا ادانتهمعا تم تحويم كم  ن المدعو )س( والمدعو )ل( الى القضاء بت -
( سععروات و صععادرة األ ععوال المورععودة  ععي الحسععا  المشععترك العائععد 10والحكععم عليهععا باألشععغال  ععدة )

 لهما واأل وال المورودة  ي تساباتهما.

كمععا وتمععا  صععادرة بواتععف خلويععة وارهععزة كمبيععوتر  حمععول و ركبععة تعععود لهمععا تيععز ان رميععع بعع ه  -
 كوسائا الرتكا  رريمة تمويم اهربا . األدوات استخد ا

يربغععععععععععععععي علععععععععععععععى  - 
الوتععععععععدة االسععععععععتمرار 
بالتععععععععععععععععععععاون  عععععععععععععععععععع 
الجهعععععععععععات الملز عععععععععععة 
بوارب االخقار  ن 
خعععععععععععععععع ل التغ يععععععععععععععععة 

تقععععععععوير نمععععععععوتج  -
غ يععععة العكسععععية الت

المرسعععم للجهعععات 
 المبلغة.

 
ر ع التوعيعة لعدى  -

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

 رجععععععععععععععععععععععععععععععز/ 
  ستمر.

نموتج التغ ية العكسية الموره للجهات المبلغةر فبعد االنتهاء  ن دراسة االخقعار يعتم ارسعال تم تقوير  •
كتا  رسعمي  عن الوتعدة العى الجهعة المرسعلة لإلخقعار بحيعز يتضعمن بع ا الكتعا  اعع م الجهعة برتيجعة 

تععال ت ععظ الدراسعة والشععبهة التععي تبيرعا  ععن خعع ل الدراسعة والجهععة التععي تعم إتالععة االخقععار اليهعار و ععي 
االخقععار يععتم اععع م الجهععات بأنععه تمععا دراسععة االخقععار ولععم يثبععا ورععود شععبهة لغسععم ا ععوال او تمويععم 

 إربا  او رريمة اصلية.
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العكسعععععععية والتعععععععدريب 
بغيععععة تحسععععين رععععودة 
اهخقعععععععععارات ور عععععععععع 
 سععتوى اهبعع غ كمععا 
ونوعععععععععععا  ععععععععععن قبععععععععععم 
األعمععععععععععال والمهعععععععععععن 
غيععععععععععععععععععععر الماليععععععععععععععععععععة 

 المحددة.

الجهععععات المبلغععععة 
بهععععععععدف تحسععععععععين 
نوعيععععععععععة ورععععععععععودة 
البيانععات المرسععلة 
 ن خع ل الر عام 

 االلكتروني.
 

اعععععععع م الجهعععععععات  -
الرقابيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بمخال ععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
 الجهات المبلغة.

(  ا 2018(  ي الثلز األخير  ن عام )goAMLبلغ عدد التقارير المر وضة على الر ام االلكتروني ) •
سععبا  الععر ض تبععين بأنععه تععم ر ععض عععدد %(ر وبدراسععة ا44.5( تقريععرر وبرسععبة بلغععا )142 جموعععه )

كبير  ن التقارير ألسبا   تعلقة بجودة ودقة بيانات التقارير باهضا ة الى نوعية ب ه البياناتر ونتيجة 
لعع لك قا ععا الوتععدة باتخععات  جموعععة  ععن اهرععراءات بهععدف تعزيععز التغ يععة العكسععية ور ععع رععودة ونوعيععة 

 اهرراءات بما يلي: البيانات المقد ة  ن البروك وتمثلا ب ه 

اصدار تعميم ارشادي للبروك تيز تضمن بع ا التعمعيم   ت عات الوتعدة علعى التقعارير العواردة  عن  -1
يرسعجم  البروك  ر  بدء تشغيم الر امر وتم التأكيعد علعى البرعوك ل لتعزام بتقبيعق  تقلبعات الر عام بمعا

 . ع التعليمات تات الع قة

  ن البروك بشكم دوري. تابعة التقارير الواردة للوتدة  -2

التغ ية الرارعة للبروك سواء بواسقة ارسال الرسائم  ن خع ل الر عام او  عن خع ل االتصعاالت  -3
الهاتفيعععة واالرتماععععات المباشعععرة  عععع البرعععوك المعريععععة  عععي الوتعععدة او االرتماععععات العا عععة علععععى 

 31جموعععه  ععا   2019و  2018 سععتوى كا ععة البرععوك )بلععغ عععدد االرتماعععات خعع ل األعععوام 
ألسعععبا  ر عععض الوتعععدة للتقعععارير المرسعععلة وكيفيعععة تصعععويب  اً ارتمعععاع(ر والتعععي تضعععمرا توضعععيح

األخقععاء وضععرورة ر ععع  سععتوى الجابزيععة المقلوبععة وارععراء التحسععيرات ال ز ععة بخصععوص رععودة 
 ودقة بيانات التقارير.

المقد عععة  رهعععا  الخقعععاراتاادى اتخععات اهرعععراءات اعععع ه والمتابععععة المسعععتمرة  عععع البرعععوك العععى ر عععع رعععودة  •
بشععكم كبيععر وبالرتيجععة انخ ععاض نسععبة التقععارير المر وضععةر تيععز انخ ععض عععدد التقععارير المر وضععة  ععي 

%(ر علمععا بععأن البرععوك 23.8( تقريععر وبرسععبة وصععلا الععى )47( الععى )2019الثلععز األخيععر  ععن عععام )
  ها بر ض التقرير.تقوم بتصويب األخقاء وتحسين رودة ونوعية البيانات بشكم  وري بعد إع 
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كمعععا وادى العععرهج التشعععاركي الععع ي اتبعتعععه الوتعععدة  عععع البرعععوك العععى اسعععتحداث تقريعععر رديعععد علعععى الر عععام  •
Transactions Updated Report/ TUR) لتحسين آلية ارسال المستجدات علعى التقعارير العواردة )

 Report  علعى الر عام )للوتدة  سعبقًار باهضعا ة العى تحعديز  ؤشعرات غسعم اال عوال وتمويعم اهربعا
Indicators بشععكم دوري  ععن خعع ل نتععائج دراسععة تقعععارير اهخقععارات التععي تععرد الععى الوتععدة والتغ يعععة )

 الرارعة  ن الوتدة والجهات المعرية بمكا حة غسم األ وال وتمويم اهربا .

باه المقد ة  عن وعلى صعيد آخر تقوم وتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  بدراسة تقارير االشت •
الجهعععات المبلغعععة والتحقعععق  عععن رععععودة البيانعععات  يهعععار وكمرتلعععة اولععععى تقعععوم بمخالبعععة الجهعععات المبلغععععة 
واع  ها بالمخال ات او تدني رودة ودقة البيانات  ي تال ثبعا تلعكر و عي تعال ععدم اسعتجابة الجهعات 

ب  عععرض عقوبعععة تقعععوم الوتعععدة المبلغععة لمخالبعععات الوتعععدة او تكعععرار المخال عععة او ارتكعععا   خال ععة تسعععتور
بمخالبة الجهات الرقابية واهشرافية واع  هم بواقع الحعال تتعى تعتمكن الجهعات الرقابيعة واهشعرافية  عن 

  رض العقوبات المراسبة واخ  ب ه المخال ات بعين االعتبار لدى اعداد خقا الت تيش ال ز ة.

برصعد ععدد  عن المخال عات لعدى  2020والرصف األول  ن عام   2019تيز قا ا الوتدة خ ل عام   •
الجهات المبلغة  ن ضمرها )تدني  ستوى رودة االخقار وعدم استراده الى اسبا  اشتباه كافيةر ورعود 
نقص  ي المعلو ات المصاتبة للحوالةر ععدم ورعود اسعم المعودع  معا يعدل علعى ععدم االلتعزام بعإرراءات 

دوريعععةر ععععدم االلتعععزام بالوقعععا المحعععدد للعععرد علعععى  العرايعععة الواربعععةر ععععدم تحعععديز بيانعععات العميعععم بصععع ة
 خالبعات الوتعدة( وقا ععا بمخالبعة الجهعات الرقابيععة واهشعرافية بمضعمون بعع ه المخال عاتر و عي اتععدى 

( العععف ديرعععار علعععى اتعععد البرعععوك 250الحعععاالت المرصعععودة قعععام البرعععك المركعععزي ب عععرض غرا عععة  قعععداربا )
وائم الولريععة والدوليععة لإلربععابيينر و ععي تالععة اخععرى تععم لتعا لععه  ععع اتععد األشععخاص المععدررين علععى القعع

علععى اتععد البرععوك لعععدم قععدرة الر ععام البركععي  ععن إرابععة الععف ديرععار(  20 ععرض عقوبععة التربيععه وغرا ععة )
 .است سار وتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا 
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على للعب  عن بيئعة  وبراء 2020كما وقا ا وتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا   ي تزيران  •
األورال الماليععة والبرععك المركععزي بععإرراء دراسععتين تععول رععودة اهخقععارات الععواردة  ععن شععركات الخععد ات 
الماليععة وشععركات  قععد ي خععد ات الععد ع والتحويععم االلكترونععي لأل ععوالر وتععم تزويععد بيئععة األورال الماليععة 

تيعز  غراضهم الرقابية و ي عمليات الت تعيشرل ست ادة  رهما أل والبرك المركزي برتائج باتين الدراستين
اشععارت الدراسععة األولععى الععى ان عععدد اهخقععارات الععواردة  ععن شععركات الخععد ات الماليععة قليععم رععدار وان 
 ع مهععا واردة  ععن شععركة واتععدة وان برععاك ضععرورة لر ععع الععوعي لععدى شععركات الخععد ات الماليععة وت عيععم 

 ععن خعع ل بعع ه الشععركاتر  عي تععين اشععارت الدراسععة الثانيععة  دور الرقابعة علععى العمليععات الماليععة التععي تعتم
الى ان المعلو عات العواردة  عن شعركات  قعد ي خعد ات العد ع والتحويعم االلكترونعي لأل عوال كانعا ريعدة 
و  يدةر تيز تم تزويد الوتعدة بت اصعيم رميعع الحركعات الماليعة التعي تمعا علعى ان معة العد ع والتحويعم 

 ودواعي االشتباه والسيراريوبات المتعلقة باالشتباه بشكم واضح.االلكتروني  ع شرح اسبا  

بخصوص اهرراءات المتخ ة  عن قبعم السعلقات الرقابيعة لغايعات اععداد األدلعة االرشعادية باهضعا ة العى  •
دريبيعععة وورش العمعععم التعععي خضععععا لهعععا المؤسسعععات الماليعععة واألعمعععال والمهعععن غيعععر الماليعععة تالعععدورات ال

ات الخاصعععة بععع لك يررعععى الررعععوع لإلرعععراء الموصعععى بعععه )ط(  عععن الرتيجعععة المباشعععرة المحعععددة واالتصعععائي
 الثالثة.

يربغعععععععععععععي علعععععععععععععى   -ج
الوتععدة ارععراء تحليععم 
اسععععععتراتيجي بانت ععععععام 
والتعععععععععععععععععععاون  ععععععععععععععععععع 
السعععلقات المختصعععة 
لتحديععععععععععد اتجابععععععععععات 
وانمعععععععععععععععععاط غسعععععععععععععععععم 

ارعععععععععععراء دراسعععععععععععة  -
نوعيععععععة وتحليليععععععة 
 عععن واقعععع بيانعععات 
الوتععععععععدة لتحديععععععععد 
اتجابعععات وانمعععاط 
و ؤشععععرات غسععععم 
األ عععععوال وتمويعععععم 

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
 

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

 رجععععععععععععععععععععععععععععععز/ 
  ستمر.

قا ععا وتععدة  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  بإعععداد تحليععم اسععتراتيجي لإلخقععارات والتبليغععات  •
بشععكم اساسععي علععى واقععع المخععالر  يععمواسععترد بعع ا التحل(ر 2019-2016التععي وردتهععا خعع ل األعععوام )

 ععي األردن وال ععروف المحيقععةر وشععاركا رهععات ان ععات القععانون بهعع ا التحليععم  ععن خعع ل تزويععد الوتععدة 
باألنمععاط الجر يععةر وتضععمن التحليععم  جموعععة  ععن المؤشععرات المرتبقععة بعمليععات غسععم األ ععوال وتمويععم 

خقارات والتبليغات التي كانعا نتائجهعا الرهائيعة اهربا  التي تم االعتماد  ي استخرارها على تحليم اه
وتععم تعمععيم التحليععم االسععتراتيجي بعأن تمععا اتالتهععا الععى القضععاء او الجهععات األ ريعة والرقابيععة المختصععةر 
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األ ععععععععععععوال وتمويععععععععععععم 
اهربعععععععععا  ولتحديعععععععععد 
التقبيقعععععات و عععععوالن 
الضععععععععف  معععععععا قعععععععد 

عععععععععم يسععععععععابم  ععععععععي د
االتتيارعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
التشعععععععغيلية للجهعععععععات 
المعريععععةر  ععععع األخعععع  
 عععععي االعتبعععععار واقعععععع 
المخعععععععععععععععععالر  عععععععععععععععععي 

 األردن.

 اهربا .
 
نشعرنتائج الدراسععة  -

وتوصعععياتها علعععى 
الموقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 
االلكترونععععععععععععععععععععععععععععي 
ت وتوزيعها للجها

 المعرية.

الجهعععععععععععععععععععععععات  -
 الرقابية.

 

رهعععات ان عععات  -
 القانون.

علعععى  ختلعععف الجهعععات الرقابيعععة واهشعععرافية ورهعععات ان عععات القعععانون والجهعععات القضعععائيةر وبعععدوربا قا عععا 
لجهععات الخاضعععة لهععار كمععا وتععم نشععره علععى الموقععع االلكترونععي لوتععدة الجهععات الرقابيععة بتعميمععه علععى ا

  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا .

 اتجابات غسم األ وال وتمويم اهربا  و قا للتحليم االستراتيجي: •

اتجه المجر ون لل يام بغسم اال وال المتحصلة عن ررائم التهر  الضريبي واالتتيالر باهضا ة الى  -
ادي عبععر العحدودر تيعز بلعغ ععدد اهخقعارات والتبليغعععات العواردة بهعع ه الجرائعععم خع ل ععا ي الرقم الم
 2018ر  عععي تععين وصععم الععععدد خعع ل ععععا ي اً وتبليغعع اً ( اخقعععار 426 ععا  جموعععه ) 2017و 2016

 %(.131,9برسبة زيادة وصلا الى ) اً وتبليغ اً ( اخقار 988الى ) 2019و

ب العى اسعتخدام الققعاع المعالي الرسعمي لغسعم األ عوال الراتجعة ععن رععرم اتجعاه المتهربعون  عن الضعرائ -
التهر  الضريبير وخصوصا البروكر تيز تبين قيا هم بإيعداع األ عوال  عي تسعاباتهم الشخصعية بعداًل 

  ن الحسابات البركية التجارية.

والتحصعيم استخدام الخد ات المقد عة  عن شعركات الصعرا ة وشعركات خعد ات العد ع  ي  لوتظ ارت اع   -
االلكترونعععععي  عععععن قبعععععم المجعععععر ين )خعععععد ات تحويعععععم اال عععععوال واالدوات والوسعععععائم والخعععععد ات الماليعععععة 
اهلكترونية(ر تيز بلغ ععدد اهخقعارات العواردة للوتعدة  عن شعركات الصعرا ة وشعركات خعد ات العد ع 

 ععي تععين وصععم العععدد خعع ل  اً ( اخقععار 275 ععا  جموعععه ) 2017و 2016والتحصععيم خعع ل عععا ي 
 %(.42.5برسبة زيادة ) اً ( اخقار 392الى ) 2019و 2018ا ي ع

اتجه  مولو اهربعا  العى االسعتمرار  عي اسعتخدام الققعاع المعالي غيعر الرسعمي  عي عمليعات التمويعمر  -
باهضععا ة الععى اسععتمراربم  ععي االعتمععاد علععى عمليععات التمويععم العع اتي  ععن خعع ل القععروض الشخصععية 

 والرواتب وبيع الممتلكات.
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اتجعععاه لتهريعععب الرقعععدر تيعععز تبعععين ان اكثعععر الحعععاالت تكعععرارا لععععدم التصعععريح ععععن األ عععوال بعععععععي ورعععود  -
%(  عععن 54( وبرسبععععععة )2019( تالععععة خعععع ل عععععام )34تععععععاالت تهريعععععب الرقعععععد التعععععي بلععععغ عععععععددبا )

 جمععععوع  %(  ععععن28.5 جمععععوع الحععععاالت المكتشعععع ةر ويلععععي تلععععك االتجععععاه لتهريععععب الشععععيكات برسععععبة )
 %(  ن  جموع الحاالت. 17.4الحاالتر و ن ثم االتجاه لتهريب ال بب والمعادن الثميرة برسبة )

رميععع تععاالت تهريععب العع بب والمعععادن الثميرععة تععم اكتشععا ها  ععي  قععار الركععا  تحديععدًار  ععي تععين ان  -
كععععز بريععععد اكثعععععر الحعععععاالت تكعععععرارًا لتهريعععععب الشيكعععععات كانععععا  عععععن خعععع ل  ركععععز  قععععار التخلععععيص و ر 

العاصععمةر ا ععا بالرسععبة لتهريعععب الرقعععد  قعععد كانععا الحععاالت األكثععر تكععرار تععتم  ععن خعع ل الحععدود البريععة 
)العمععرير رععابرر الكرا ععة(  مععا يشععير الععى ورععود اتجععاه لتهريععب الرقععد عبععر الترقععم بععرًار وبرععاء علععى بعع ه 

لضعبا اي تعاالت  حتملعة لتهريعب ئج قا ا دائرة الجمارك بتشديد الرقابة على المعابر الحدوديعة االرت
 ة للتداول لحا لها.لاأل وال واألدوات القاب

 كانا ابرز التوصيات و قا للتحليم االستراتيجي كما يلي: •

العمععم علععى زيعععادة  اعليععة ققععاع االعمعععال والمهععن غيععر الماليعععة المحععددة  ععي  كا حعععة غسععم اال عععوال  -
 لقلة عدد اهخقارات الواردة  رها.وتمويم اهربا  وزيادة الوعي لدى ب ه الجهات ن را 

تشديد الرقابة  ن قبعم شعركات التحويعم المعالي وشعركات الصعرا ة علعى تركعة الحعواالت التعي تعتم  عن  -
خ لها خصوصا الحواالت الصادرة والواردة  ن دول تشهد نزاعات  سلحععععة او يتوارعد بهعععا تر يمععععات 

علععععى المخالعععععر وان تعمعععم الجهعععات الرقابيعععة علعععى تكثيعععف إربابيعععععةر واالسعععتمرار بتبرعععي العععرهج المبرعععي 
 الجوالت الت تيشية المتخصصة بمكا حة غسم األ وال وتمويم اهربا .

 واصععلة الجهعععود الرا يععة العععى الكشعععف عععن الجهعععات التعععي تمععارس نشعععاط تحويعععم األ ععوال بشعععكم غيعععر  -
  رخص وايقاع العقوبات الرادعة بحقهم.



35 

ت اال رية ل ست ادة بشكم اكبر  ن اهتاالت المرسلة  ن الوتدة إلعيهم تعزيز ور ع الوعي لدى الجها -
 بخصوص تاالت االشتباه بالحواالت المالية.

 االستمرار  ي التغ ية الرارعة واالرتماعات  ع البروك بهدف تحسين رودة اهخقارات الواردة  رها. -

عمعع ء بحسععاباتهم لعدى البرععوك او  ععن ت عيعم االشععتمال المعالي وربععا الحركععات الماليعة التععي يقععوم بهعا ال -
خ ل المحا ظ االلكترونية لتحديعد  صعادر اال عوال والثعروات وتتبعع المصعير الرهعائي لهعا والمسعت يدين 

 .الرهائيين  رها

 تقبيععق التوصععيات والمعععايير الدوليععة و   ععع المعععايير الدوليععةالقععوانين والتشععريعات تات الع قععة   وائمععة -
 .بشكم اكثر  اعلية

قا ا وتدة  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  بإععداد  لخعص ععن الدراسعة  2020شهر ايار/ ي   •
التععي اررتهعععا  جموعععة العمعععم المععالي بخصعععوص المخعععالر والتحععديات والتهديعععدات الراشععئة ععععن انتشعععار 
 يروس كورونا المستجد و ا صعحبه  عن إرعراءات قا عا بهعا العدولر  عع اهشعارة العى المخعالر المتعلقعة 

اتتمالية ازدياد تاالت االتتيال  ي  جال رمع التبرعات لجمعيات وبميعة او ععن لريعق بيعع  رتجعات ب
وارهعععزة لبيعععة وادويعععة و سعععتلز ات تمايعععة شخصعععية  زي عععة واتتماليعععة ازديعععاد نسعععبة الجعععرائم اهلكترونيعععة 

(Cyber crimeو رهعا االتتيعال اهلكترونعي والتخعوف  عن قيعام األشعخاص الع ين لعيس لعديهم )  وصعول
إلكترونعي للخععد ات الماليععة التحععول إلععى القرععوات غيعر الرسععمية وازديععاد نسععبة الحركععات والعمليععات الماليععة 
التععععي ال تت ععععق  ععععع لبيعععععة نشععععاط وعمععععم العميععععمر واتتماليععععة ازديععععاد تععععاالت االتتيععععال للحصععععول علععععى 

د ال سععيما  ععي المعونععات الحكو يععة والقععروض الخاصععة بالققععاع الخععاص و خععالر ارتكععا  رععرائم ال سععا
العقود الحكو ية والعقاءاتر واتتمالية استغ ل ال روف الرابرعة  عن قبعم اهربعابيين واسعتخدا ها لجمعع 
األ وال ونقلها واتتمالية التغير  ي البيئة اهررا ية وتلك  عي ضعوء انشعغال ارهعزة إن عات القعانون بمراقبعة 
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رسعععال الملخعععص ونتعععائج الدراسعععة لجميعععع ضعععباط التعععزام المعععوالرين بعععاهرراءات الصعععحية الوقائيعععةر وتعععم ا
االرتباط لدى الجهات الرقابية واهشرافية ورهات ان عات القعانون ألخع با بععين االعتبعار عرعد وضعع العر م 
والضوابا الرقابية واهشرافية واهرشادات والتععا يم الخاصعة بموارهعة از عة  يعروس كورونعا المسعتجد  عي 

 م اهربا . جال  كا حة غسم األ وال وتموي

يربغععععععععععععععي علعععععععععععععععى   -د
الوتعدة ت عيعم الر عام 
االلكترونععععععي الجديععععععد 
لعععععععععععععععدعم تاراتهعععععععععععععععا 
التشعععععععغيلية لمعالجعععععععة 
اهخقعععععععععارات علعععععععععى 
اسععععععععععاس المخعععععععععععالر 
وت عيعععععععععععععععععم العععععععععععععععععربا 
االلكتروني  ع سائر 
الجهعععععععععععات الملز عععععععععععة 

رععععععععععب االخقععععععععععار ابو 
ل سععععععععععععععععت ادة  ععععععععععععععععن 
إ كانيععععععععععععععععات بعععععععععععععععع ا 

 الر ام.

تبرععععععععععععععععععي آليععععععععععععععععععة  -
لتصععععععععععععععععععععععععععععععععععععريف 
االخقعععععععععععععععععععععععععععارات 
اسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععترادا 

 الربا.لمخ
 
تبري آليعة تياديعة  -

لح عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععظ 
 االخقارات.

 

تععععععععععععععديم دليعععععععععععععم  -
إرعععععععراءات عمعععععععم 
 ديريععععععة التحععععععري 
 والتحليم المالي.

 

االسعععععتمرار بعععععربا  -
الجهععععات المبلغععععة 
علععععععععععععى الر ععععععععععععام 

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

 رجععععععععععععععععععععععععععز / 
  ستمر.

 -1صريف اهخقارات استرادا الى ث ثة عوا م  قا )يقوم بت goAML ي ضوء ان الر ام االلكتروني  •
ارتبعاط المؤسسعة او  -3ارتباط الحسا  بإخقارات سعابقةر  -2ورود إخقارات سابقة على المشتبه بهر 

الكيعععان بإخقعععارات سعععابقة( وباهضعععا ة لهععع ه العوا عععم ولغايعععات عكعععس نتعععائج التقيعععيم العععولري  لمخعععالر 
تسعععاعد المحلعععم المعععالي  عععي تحديعععد اولويعععة اهخقعععارات   صععع و ةباسعععتحداث المملكعععة  قعععد قا عععا الوتعععدة 

والتبليغات الواردة استرادا لمخالر المملكةر بحيز يقعوم المحلعم باسعتخدام بع ه المصع و ة لتحديعد اولويعة 
االخقعععار او التبليعععغر وتعتمعععد المصععع و ة علعععى ععععدة عوا عععم لتحديعععد األولويعععة  عععن ضعععمرها )ورعععود شعععبهة 

شبهة تسب التقييم الولري للمخالرر  خالر الققاع ال ي ررت العمليعة  عن تمويم إربا ر تصريف ال
خ لهر ورود شخص   يم او يحمم ررسية دولة  رت عة المخالرر تعاريخ العمليعةر  بلعغ العمليعةر ورعود 

ر ورعود ارتبعاط  عع إخقعارات اخعرى( ويعتم تحديعد األولويعة  عي بع ه   red flagنمعا  ععروف  سعبقا او 
لث ثعععة  سعععتويات بحيعععز يعععتم إعقعععاء األولويعععة  عععي الدراسعععة لإلخقعععارات والتبليغعععات تات  المصععع و ة و قعععا

 األولوية المرت عة ويليها تات األولوية المتوسقة واخير تات األولوية المرخ ضة.

تععم تعععديم دليععم عمععم إرععراءات  ديريععة التحععري والتحليععم المععالي ليععتم الععرص فيععه علععى  صعع و ة تحديععد  •
والتبليغعاتر والعوا ععم التععي يسعترد اليهععا المحلعم  ععي تصععريف األولويعةر والتعععديم علععى اولويعة اهخقععارات 

نمععوتج التحليععم المععالي بوضععع خانععة لتصععريف االخقععار او التبليععغر وتقبيععق آليععة تصععريف اهخقععارات 
 .على للبات التعاون المحلي والدولي التي ترد للوتدة

عملعععا الوتعععدة علعععى دراسعععة المتقلبعععات ال ريعععة ملكعععةر باهضعععا ة العععى ربعععا كا عععة البرعععوك العا لعععة  عععي الم •
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ر وتمعا تهيئعة بيئعة الر عام لغايعات goAMLوالتشغيلية لغايات ربا شركات الصرا ة بالر ام االلكترونعي  االلكتروني.
اسععت بال تقععارير االشععتباه  ععن شععركات الصععرا ة ووضعععا خقععة لععربا الشععركات تععدريجيا بحيععز يععتم البععدء 

 ععععي األردن  ت رععععاً شعععركات صعععرا ة واكثربععععا  (8)تعععم ربعععا اكبععععر  بالشعععركات تات المخعععالر المرت عععععةر و
ر وتاليعععا يعععتم اسعععتكمال ربعععا كا عععة  2020وارسعععاال لإلخقعععارات علعععى الر عععام  رععع   رتصعععف شعععهر ايلعععول/

 الشركات تباعا.

تم اصدار تعليمات تبين لريقة ت ظ اهخقارات والتبليغاتر وتعم تشعكيم لجرعة  كونعة  عن كبعار  عور ي  •
ي اهخقعععارات او التبليغعععات التعععي يعععتم الترسعععيب  يهعععا بعععالح ظر وتصعععدر اللجرعععة قراربعععا الوتعععدة للر عععر  ععع

 .صادقة عليها  ن قبم رئيس الوتدةباألكثرية وتر ع قرارتها للم

وبهدف تعزيز االعتماد على األن معة االلكترونيعة تعمعم الوتعدة تاليعا وبالتشعارك  عع البرعوك العا لعة  عي  •
 عععات بشعععكم الكترونعععي تيعععز سعععيعمم بععع ا المشعععروع علعععى اسعععتكمال المملكعععة علعععى  شعععروع للعععب المعلو 

الرعععواقص  عععي التقعععارير العععواردة العععى الوتععععدة الكترونيعععا وتحديعععدا المعلو عععات المتعلقعععة بشعععيكات المقاصععععة 
والشيكات المصدقة ) صدر الشيك والمست يد  ره( و علو ات  رسم الحوالة والمست يد  رهار تيز سيتم 

وتدة يضم قاعدة بيانعات لتخعزين للبعات الوتعدة والعردود عليهعا  عن قبعم البرعوك براء ن ام  ركزي لدى ال
بما يت ق  ع القوانين والتشريعات المحلية ويضمن التبادل اا ن للمعلو اتر وتاليا المشروع  عي  رتلعة 

 التشاور  ع البروك وتحديد المتقلبات ال رية والقانونية ال ز ة.

يربغعي الر عر  عي   -بع  
دريب  عععزز تععو ير تعع

وبشععععععععععععععععععععععععععععععععكم دوري 
لمحللعععععععععععععي الوتعععععععععععععدة 
ولسعععععععععععععلقات ان عععععععععععععات 

عقعععععععععععععععععععععععععععد دورات  -
 تخصصعععععععععععععععععععععععععععة 
لمحللععععععي الوتععععععدة 
وسعععععععلقات ان عععععععات 
القععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععانون 

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سعععععععععععاعدات 

  رية.

ات  تخصصعععة ر ( ثععع ث دو 2020األ عععوال وتمويعععم اهربعععا  خععع ل ععععام )عقعععدت وتعععدة  كا حعععة غسعععم  •  ستمر.
(ر تيعز تعم تر عيم goAMLلمحللي الوتدة بهدف تعزيز القدرات التحليلية باستخدام الر ام االلكترونعي )

لمععدة اسععبوع  2020(  ععي شععهر كععانون الثععاني/goAMLدورة تدريبيععة تأسيسععية علععى الر ععام االلكترونععي )
 عععور ين(ر و عععي شعععهر ايعععار  عععن ن عععس الععععام تعععم تر عععيم دورة  تقد عععة لجميعععع  3للمعععور ين المسعععتجدين )

المحللعععين المعععاليين  عععي الوتعععدة لمعععدة اسعععبوعر و عععي شعععهر تزيعععران تعععم تر عععيم دورة تقبي يعععة علعععى الر عععام 
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القعععانون بغيعععة تعزيعععز 
ا كانيععاتهم التحليليععة. 
 ععععععن الم يععععععد ترسععععععيق 
األنشعععععععقة التدريبيعععععععة 
 عععععععع رهعععععععات لعععععععديها 
الخبعععرة  عععي الوصعععول 
العععععععععععععى المعلو عععععععععععععات 

 واستخدا ها.

بخصععععععععععععععععععععععععععععععوص 
اسعععععتخدام الر عععععام 

 لكتروني.اال
 
إعقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاء  -

المحاضعععععععععععععععععععععععرات 
ال ز عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصععععععععععععععععععععععععععععععوص 
 التحليم المالي.

 

االشععععععععععتراك  ععععععععععي  -
الععدورات التدريبيععة 
وورش العمعععععععععععععععععععم 
التي يتم تر يمهعا 
 حليعععععععععا وإقليميعععععععععا 

 ودوليا.

 اهربا .
 
رهعععات ان عععات  -

 القانون.

( سععاعة تععدريب عملععي ليععتمكن المحللععون  ععن اسععتخدام 64( لمععدة شععهرين وبواقععع )goAMLااللكترونععي )
 شكم  عال.الر ام االلكتروني ب

(ر وتصعم اتعد المحللعين CAMS( تصم ث ثة  ن المحللين الماليين على شهادة )2019خ ل عام ) •
-CAMS(ر وتصعم  حلعم آخعر علعى شعهادة )CFE (Certified Fraud Examinerعلعى شعهادة 

AUDIT.) 

وتتععععى  2019عملعععا الوتععععدة علععععى اشععععراك  ور يهعععا بمععععا  ععععيهم المحللععععين المعععاليين خعععع ل عععععا ي عععععام  •
بمععععا  جموعععععه ث ثععععة وث ثععععون دورة تدريبيععععة وورشععععة عمععععمر بهععععدف تعزيععععز إ كانيععععاتهم  10/2020رشععععه

التحليليععةر تيععز تععم تر ععيم بعع ه الورشععات والععدورات  ععن رهععات دوليععة وإقليميععة و حليععة تمتلععك الخبععرة  ععي 
  جال  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  والتح يقات المالية تيز اشتركا الوتدة بما يلي:

ورشععة عمععم بعرععوان "العمعع ت واألصععول اال تراضععية" تععم تر يمهععا  ععن قبععم سععكرتاريا )الميرا ععاتف(  ععي  -
 . 2019تونس/ كانون األول 

دورة تدريبية بعروان " خالر استغ ل المر معات غيعر الهاد عة للعربح  عي تمويعم اهربعا " تعم تر يمهعا  -
 . 2019 ن قبم سكرتاريا الميرا اتف"  ي ققر/ تموز 

تدريبية بعروان "الكيانات القانونية والمرتجات المالية" تم تر يمهعا  عن قبعم  جموععة إغمونرعا  عي   دورة -
 . 2019المملكة العربية السعودية/ نيسان 

ورشععة عمععم بعرععوان "تعزيععز التعععاون اهقليمععي  ععي  جععال  كا حععة تمويععم اهربععا  وتهريععب الرقععد عبععر  -
 . 2019 ي آتار  UNODCالحدود" تم تر يمها  ن قبم 

عشععرة دورات وورش عمععم بعرععوان "الحععواالت الماليععة الرقميععة عبععر الحععدودر اال تثععال للمعععايير الدوليععة  -
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لمكا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا ر الخعععد ات الماليعععة الرقميعععةر خصوصعععية البيانعععات ووارهعععة 
لي" تعم تر يمهعا  عن قبعم بر جة التقبيقات الم توتةر الهوية الرقميعةر التكرولوريعا الماليعة والشعمول المعا

البرععك المركععزي األردنععي بالتعععاون  ععع وكالععة اهنمععاء األلمانيععة  جلععس الخععد ات الماليععة الرقميععة واتحععاد 
 (.2020و  2019المصارف العربية  ي األعوام )

ث ثة دورات بعروان "التحقيق المالي  ي رعرائم غسعم األ عوال والجعرائم المرتبقعة" تعم تر يمهعا  عن قبعم  -
 . 2019د القضائي األردني خ ل عام المعه

دورتععين بعرععوان "التعععاون الععدولي  ععي المسععائم الجرائيععة ر الععدورة التقبي يععة تععول التح يقععات الماليععة" تععم  -
 . 2020بالتعاون  ع المعهد القضائي األردني خ ل عام   UNODC تر يمها  ن قبم 

(" تم تر يمهعا  عن ICRGمرارعة الدولي )ورشة عمم بعروان "التجربة التونسية تول إرراءات  ريق ال -
 . 2020قبم البرك المركزي األردني ووتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا / شباط 

ورشععة عمععم بعرععوان "شعع افية الملكيععة الر عيععة )المسععت يد الح يقععي(" تععم تر يمهععا  ععن قبععم بيئععة الرزابععة  -
 . 2020تموز  (/open ownershipو كا حة ال ساد بالتعاون  ع  ر مة )

ورشة عمم بعروان "التوعية  عي إرعراءات  كا حعة تمويعم اهربعا  وغسعم األ عوال للجمعيعات الخيريعة"  -
 . 2020راصد/ تموز  –تم تر يمها  ن قبم  ركز الحياة 

دروة تدريبيعععة بعرعععوان "البرنعععا ج التعععدريبي الشعععا م للمصعععر يين" تعععم تر يمهعععا  عععن قبعععم  عهعععد الدراسعععات  -
 . 2020ايلول  /المصرفية األردني

دورة تدريبيعععة بعرعععوان "برنعععا ج التعععدريب  عععي التح يقعععات الماليعععة" تعععم تر يمعععه  عععن قبعععم  ر معععة التععععاون  -
 . 2020(/ ايلول OECDاالقتصادي )
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تسععععة ورشعععات تدريبيعععة بعرعععوان "غسعععم األ عععوال  عععن خععع ل التجعععارةر  كا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم  -
 حعععة االتتيععالر تععأثيرات رائحعععة كورونععا علععى  خعععالر اهربععا   ععن خععع ل العمعع ت اال تراضععيةر  كا

غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا ر التعد قات الماليعة غيعر المشعروعةر  كا حعة تمويعم انتشعار التسعلح" تعم 
 2020راك  ععع رهععات وخبععراء دوليععين خعع ل عععام تتر يمهععا  ععن قبععم سععكرتاريا )الميرععا  ععاتف(ر باهشعع
ر بع ه العورش  عن اكبعر ععدد  عن  ور يهعا  عن خع ل علما بأن الجهات الولرية ترصا على تضعو 

 دة داخم قاعات  جهزة له ه الغاية.و عرض المحاضرات على شاشات  ور

كما وشاركا وتعدة  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  بإعقعاء المحاضعرات بهعدف تعزيعز التوعيعة  •
  ها:لدى رهات ان ات القانون بأبمية الوصول الى المعلو ات المالية واستخدا

تععم إعقععاء  حاضععرتين بعرععوان " التحقيععق المععالي  ععي رععرائم غسععم األ ععوال والجععرائم  2019 ععي عععام  -
 المرتبقة"  ي المعهد القضائي األردني.

تم إعقاء خمسة  حاضرات بعروان " التعريف بالتزا ات  كا حعة غسعم    2020و    2019 ي عا ي   -
األصععول الماليععةر  ؤشععرات االشععتباه بعمليععات  األ ععوال وتمويععم اهربععا ر آليععة التحليععم المععالير تعقععب

 غسم األ وال وتمويم اهربا  "  ي  ركز تدريب األ ن الوقائي/  ديرية األ ن العام.

تم إعقاء  حاضرة بعروان "إرراءات  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربعا  للجهعات   2020 ي عام   -
 راصد. –الرقابية على الجمعيات" لدى  ركز الحياة 

( قاضععيًا و ععدعيًا عا ععًار تععول التح يقععات  642( دورة تدريبيععة وورشععة عمععم شععملا ) 58لمجلععس القضععائي )  عقععد ا  •
 . والم تقات  ي قضايا غسم األ والر والتح يقات المالية الموازية 

قا ععا  ديريععة األ ععن العععام بتععو ير التععدريب لمرتباتهععا بهععدف تعزيععز ا كانيععاتهم التحليليععة تيععز بلععغ عععدد  •
اربععة عشعر دورة   30/6/2020ولغايعة  1/8/2018رعقدة لمرتبات األ عن الععام  رع  تعاريخ الدورات الم
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(  شاركًار وتضعمرا بع ه العدورات  واضعيع  تخصصعة  عي غسعم األ عوال )غسعم األ عوال 218شملا )
و كا حععة اهربعععا ر تعقعععب األصععول الماليعععةر الجريمعععة المر مععةر  كا حعععة ال سعععادر التحقيععق  عععي القضعععايا 

والمصرفية والتزويرر التعاون الدولي(ر كما وقا ا بإي عاد سعبعة  عن  رتباتهعا للمشعاركة  عي ث ثعة المالية  
دورات إقليميععة ودوليععة  ععي ال تععرة المشععار اليهععا وكانععا  واضععيع بعع ه الععدورات ) كا حععة التععد قات الماليععة 

يععة لتعزيععز التعععاون غيععر المشععروعة لغسععم األ ععوالر العمعع ت واألصععول اال تراضععيةر ورشععة العمععم االقليم
 الدولي  ي  كا حة تمويم االربا  بواسقة نقم اال وال عبر الحدود(.

( ضعابقًا 172(ر شعملا )2020- 2018( دورة تدريبية خ ل ال تعرة )13قا ا دائرة المخابرات بعقد ) •
) عععع  راععععاة اتتماليعععة  شعععاركة الضعععابا بعععأكثر  عععن دورة(ر وتمحعععورت تعععول ) كا حعععة تمويعععم اهربعععا ر 

ادر تمويعععم اهربعععا  ولعععرل نقعععم األ عععوالر تحليعععم السعععج ت المصعععرفية واالسعععت ادة  عععن المعلو عععات  صععع
الماليةر عمليات الد ع اهلكتروني والعم ت اال تراضعيةر لعرل اسعتغ ل الجمعيعات الخيريعة والمر معات 

 غير الحكو ية بتمويم اهربا ر استغ ل  واقع التواصم االرتماعي لجمع األ وال(. 

( ورشعععات عمعععم 10( ر  بعقعععد )6/2020 – 8/2018ا  ديريعععة القضعععاء العسعععكري خععع ل ال تعععرة )قا ععع •
( قاضيا و دعيًا عا ًا تول ) كا حعة رريمعة تمويعم اهربعا  ر التح يقعات الماليعة والم تقعة 74شملا )

سعاليب ووسعائم القانونية ر االدلة الرقميةر ابمية التح يقات المالية الموازية  ي رعرائم تمويعم اهربعا  ر ا
 .تمويم اهربا (

(ر شععملا 2020- 2018( دورة تدريبيععة خعع ل ال تععرة )14قا ععا بيئععة الرزابععة و كا حععة ال سععاد بعقععد ) •
(  ور ععًا ) ععع  راعععاة  شععاركة المورععف بععأكثر  ععن دورة(ر وتمحععورت تععول )رععرائم غسععم األ ععوال 164)

يات  جموععة العمعم المعالير التععاون  عع والمتحص ت المالية  ن ررائم ال سادر دور الهيئة و عق لتوصع
وتععدة  كا حععة غسععم اال ععوال وارهععزة ان ععات القععانون  ععي  جععال  كا حععة غسععم األ ععوالر التحقيععق الرقمععي 

 واالدلة الرقميةر استرداد اال وال المتحصلة عن ررائم ال ساد(. 
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ضعمن ابدا ععه   عن 13/11/2019انشعأت دائعرة ضععريبة العدخم والمبيععات  عهععد تعدريب ضعريبي بتععاريخ  •
إتالة المختصين بموضوع  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  ور ع المهعارة والمعر عة لعديهم بجميعع 

 ععي  9/03/2020و  8بع ه الرععواتير تيععز تعم عقععد ورشععة عمعم بعرععوان  كا حععة غسعم اال ععوال بتععاريخ 
ا لزيادة الوعي وال هعم المعهد الضريبي بالتعاون والترسيق  ع  ختصين  ن البرك المركزي األردني بد 

ور عععع المهعععارة والمعر عععة لعععدى  عععور ي دائعععرة ضعععريبة العععدخم والمبيععععات بجميعععع روانعععب غسعععم اال عععوالر 
وتراولععا الورشععة التعريععف بغسععم اال ععوالر عواقععب غسععم اال ععوالر  راتععم غسععم اال ععوالر لععرل غسععم 

شععتباه بعمليعات غسعم اال ععوالر اال عوالر التحليعم المععالي المعوازير التقيعيم الععولري للمخعالرر  ؤشعرات اال
غسم اال وال بالقرل الحديثةر كمعا وتعم إي عاد رئعيس قسعم  كا حعة غسعم اال عوال والتهعر  الضعريبي  عي 

العع ي ( و CAMSدائععرة ضععريبة الععدخم والمبيعععات للحصععول  شععهادة اخصععائي  كا حععة غسععم اال ععوال  )
ل  عتمععععععد بتععععععاريخ ا تثععععععا  CCMعلععععععى شععععععهادة ر كمععععععا وتصععععععم 26/3/2020تصععععععم عليهععععععا بتععععععاريخ 

31/12/2020. 

( 291(ر شعملا )2020- 2018( دورة تدريبيعة خع ل ال تعرة )17قا ا دائعرة الجمعارك األردنيعة بعقعد ) •
 تعدربًا ) عع  راععاة  شعاركة المتععدر  بعأكثر  عن دورة(ر وتمحعورت تععول ) كا حعة غسعم األ عوال وتمويععم 

تععععاون اهقليمعععي  عععي  جعععال  كا حعععة تمويعععم اهربععا  و كا حعععة انتشعععار التسعععلح )ا عععن الحعععدود( وتعزيععز ال
 اهربا  وتهريب الرقد عبر الحدود(. 

تصععلا وتععدة  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  علععى برنععا ج  سععاعدات  ععن االتحععاد األوروبععي  •
يشعععتمم علعععى ععععدة بعععرا ج )تدريبيعععة و سعععاعدات  ريعععة وبرعععاء قعععدرات( وتعععم البعععدء بتر يععع  بععع ا البرنعععا ج  عععي 

يعز سعيو ر بع ا البرنعا ج  جموععة واسععة  عن العدورات التدريبيعة التعي تسعتهدف الوتععدة ت 2020اكتعوبر/
بخصعععوص  واضعععيع  والجهعععات االشعععرافية والرقابيعععة المختصعععة ورهععات ان عععات القعععانون والجهعععات القضعععائية

ر اسععاليب تعزيععز رععودة القضععايا المحولععة لجهععات االدعععاء التحليععم االسععتراتيجي ابمهععا )تقريععات واسععاليب
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ر التح يقعععات الماليعععة الموازيعععة  goAMLمر التحليعععم التشعععغيلي وتعزيعععز اسعععتخدام الر عععام االلكترونعععي الععععا
لجهعععععات ان عععععات القعععععانون ورهعععععات االدععععععاء والجهعععععات القضعععععائيةر اسعععععاليب وتقريعععععات تقعععععوير المعلو عععععات 

شع افية  تعزيعزر االستخبارية الى ادلة قانونيةر تشكيم  رل التحقيق المشتركر تعقب األصول و صادرتها
 (.ر األصول اال تراضيةالمست يد الح يقي

( دورات تدريبيعععة  عععن قبعععم خبعععراء دوليعععين  تخصصعععين  عععي ععععدد  عععن 9تعععم عقعععد )تر يععع ا لهععع ا البرنعععا ج  •
وبمشعععاركة   2/2021ولغايعععة نهايعععة شعععهر  11/2020المواضعععيع المشعععار اليهعععا خععع ل ال تعععرة  عععن شعععهر 

يععة األ ععن العععام ودائععرة المخععابرات العا ععة ورهععات (  شععارك  ععن الجهععات الولريععة المختصععة ) دير 129)
والوتعدة ودائعرة ضعريبة العدخم والمبيععات وبيئعة الرزابعة و كا حعة ال سعاد   اهدعاء العام المدني والعسكري 

و قعا  (ودائرة  راقبة الشعركات والجهعات الرقابيعة واهشعرافية المختصعة علعى الجهعات الماليعة وغيعر الماليعة
 للجدول ااتي:

 

 

عدد  
 لمشاركينا

 الموضوع عدد الورش 

 " التح يقات المالية الموازية" 4 59
 "تمويم اهربا  والتح يقات المالية 2 31
 "تعزيز ش افية المست يد الح يقي"  1 15
 "األصول اه تراضية" 1 15
التحليم االستراتيجي للمحللين الماليين لدى وتدة  كا حة   1 9

 غسم األ وال وتمويم اهربا  
 المجموع 9 129
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يربغي على الوتدة   -و
وسععععععععععععععلقات ان ععععععععععععععات 
القععععععانون والسعععععععلقات 
القضعععععععععععائية العمعععععععععععم 
على اسعتكمال تبعادل 
المعلو ععععععععععععات فيمععععععععععععا 
بيرهععا علععى ان يكععون 
 ن خ ل ن عم اكثعر 
ا انعععععا وسعععععرعة  ثععععععم 
اللجعععععععععععععععععععوء لعععععععععععععععععععر م 
الكترونيعععععععععععة  شععععععععععع رة 
 خصصععععععععععععة لهعععععععععععع ه 
الغايععععععععععععععة لتحسععععععععععععععين 
سعععععععععععععععععععرعة تبعععععععععععععععععععادل 
المعلو عععععععععات والحعععععععععد 

اكععععععات  ععععععن ايععععععة انته
 للسرية.

تكثيععععععف التعععععععاون  -
 عععععا بعععععين الوتعععععدة 
والجهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 

 المختصة.
 
اللجععععععععععععوء لععععععععععععربا  -

الجهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
الحكو يععععععة علععععععى 
ن عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععام 

(goAML )
لضعععععععععععمان ا عععععععععععن 

علو عععععععععععععععععععععععععععععات مال
 وسريتها

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
 
الجهعععععععععععععععععععععععات  -

الرقابيعععععععععععععععععععععععععة 
 واالشرافية.

 

رهعععات ان عععات  -
 القانون.

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

اليه  ي االرراء الموصى به )بع(  ن الرتيجة المباشرة األولى  قد قا ا وتعدة  كا حعة كما تما اهشارة   •  ستمر.
غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا  بعععربا ععععدد  عععن الجهعععات الحكو يعععة المعريعععة علعععى الر عععام االلكترونعععي 

(goAML ر ويعتم تبععادل المعلو ععات تاليعا  ععا بععين الوتععدة والجهعات المشععار اليهععا  عن خعع ل بعع ا الر ععام)
 ا انعكس ب ائدة كبيرة على رميع األلراف  ن تيز سرعة تبادل المعلو ات وا رها. م

( يتميععز بعععدة خصععائص تضععمن تبععادل المعلو ععات بشععكم آ ععن goAMLوتجععدر االشععارة الععى ان ن ععام ) •
وسععريعر  رهععا ) صععم بيئععة عمععم الر ععام لعععدة  سععتوياتر اسععتخدام بروتوكععوالت  شعع رة لوصععول الجهععات 

  امر  صم ص تيات ادارة الر ام الوريفية عن االدارة التر ي ية(.المختل ة الى الر

قا ععا وتععدة  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  ورهععات ان ععات القععانون والجهععات القضععائية والرقابيععة  •
بتكثيععف التعععاون فيمععا بيرهععا بهععدف  حاربععة رريمتععي غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  والجريمععة األصععليةر 

 لبات التعاون الصادرة والواردة للوتدة كما يلي:تيز بلغ عدد ل

 ( للب وارد. 362( للب صادرر و )692 رها ) 2018( للب خ ل عام 1054) -

 ( للب وارد. 332( للب صادرر و )945 رها ) 2019( للب خ ل عام 1277) -

 ( للب وارد. 212( للب صادرر و )358(  رها )31/8)لغاية  2020( للب خ ل عام 570) -

 ا بأن ب ه القلبات تضمرا  علو ات  الية وا رية ورقابية ألشخاص لبيعيين واعتباريين.علم

النتيجة 
المباشرة 
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يربغععععي تعزيععععز المععععوارد   -ا 
البشعععععععععععرية للسعععععععععععلقات  
المختصعععععععة بعععععععالتحقيق  
 ععععععععي قضععععععععايا غسععععععععم  
األ ععوالر بمععا  ععي تلععك  

زيععععععععععععععععادة عععععععععععععععععدد  -
الكععععوادر البشعععععرية 
للسعععععععععععععععععععععععععععععععععععلقات 
المختصعععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بعععععععععععالتحقيق  عععععععععععي 

 ديريععععععععععععععععععععععععععععة  -
 اال ن العام.

 
بيئعععة الرزابعععه  -

و كا حعععععععععععععععععععة 

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

قا عععا  ديريعععة األ عععن الععععام بر عععد اداراتهعععا المعريعععة بعععالكوادر البشعععرية المختصعععة  عععي  جعععال التحقيعععق  عععي  •  ستمر. 
(  حقعق  خعتص ر ور عد )ادارة البحعز 60 كا حة غسم اال وال تيز تم ر د )ادارة اال عن الوقعائي( بععع )

(  حقق  ختصر كما تم ر د 15(  حقق  ختصر ور د )ادارة  كا حة المخدرات( بع )15الجرائي(   بع )
 (.2020 – 2018(  دعيًا عا ًا خ ل ال ترة ) 40الريابة العا ة بع ) 
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 ديريعععععة األ عععععن الععععععام  
والريابعععععععععععععععة العا ععععععععععععععععةر  
وبالتععععععععععععععالي ضععععععععععععععمان  
التعا ععععععم ال عععععععال  ععععععع  

 . ايا غسم األ وال قض 

قضعععععععععععايا غسعععععععععععم 
األ ععوالر بمععا  ععي 
تلعععععععععععععك  ديريعععععععععععععة 
األ عععععععععععععن الععععععععععععععام 
 والريابعععععععة العا ععععععععة
ور ععععععععععدبا بعععععععععع وي 
الك عععاءة المعععؤبلين 
 ععععععععععن اصععععععععععحا  

 االختصاص.
 

 ال ساد.
 

دائععرة ضععريبة  -
العععععععععععععععععععععععععععععدخم 

 لمبيعات.وا
 
دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -

 الجمارك.
 
المجلعععععععععععععععععععععس  -

 القضائي.

وبهدف ضمان التعا م ال عال  ع قضايا غسم األ وال  قد قا ا  ديرية اال ن العام بانشعاء ععدة  عروع  •
ر اضا ة لل رع المختص المورود اصً  لدى ادارة اال ن الوقائير تيعز تعم للتحقيق بجرائم غسم اال وال

إنشععاء  ععرعين آخععرين لععدى )ادارة  كا حععة المخععدرات وادارة البحععز الجرععائي( وتععم ر ععدبما بكععوادر بشععرية 
  ختصة و لدربة.

ل( بزيعادة التهعر  الضعريبي وغسعم اال عوا ةقا ا دائرة ضريبة الدخم والمبيعات )وتحديدًا  ديريعة  كا حع •
و كا حعة  ة(  دقق  عن توي الك عاءة العاليعةر ا عا بيئعة الرزابع16عدد كوادربا ر تيز تم ر د المديرية بع )

 ععي قسععم  كا حععة  ين  تخصصععين  ععي التحريععات والتح يقععات الماليععة(  حققعع5ال سععاد  قععد تععم ر ععدبا بععع )
اسعترداد اال عوال و كا حعة غسعم عمليات غسم األ وال وتمويم االربا  الراشئة عن ررائم ال ساد )قسعم 

 األ وال(.

( لسعععرة 12وتجعععدر اهشعععارة العععى انعععه وبمورعععب القعععانون المععععدل لقعععانون تشعععكيم المحعععاكم الر ا يعععة رقعععم ) •
التهريعب الجمركعي بالقضعاء ( ررى إلحال االختصعاص  عي التحقيعق بقضعايا التهعر  الضعريبي و 2019)

دا  ععععدد  عععن  عععور ي دائرتعععي ضعععريبة العععدخم ر وتعععم تعيعععين ععععدد  عععن المعععدعين الععععا ين وانتعععالر عععا ي
ويهعععدف بععع ا االرعععراء العععى  لعععدى  حكمتعععي الضعععريبة والجمعععاركر والمبيععععات والجمعععارك كمعععدعين  رتعععدبين

ت عيعععم وتسعععريع التععععاون بعععين السعععقات و  التوسعععع  عععي اختصعععاص اعمعععال الريابعععة العا عععة وتقعععوير ادائهعععا
 .ور ع ك اءة التحصيم القضائية المتخصصة

لععععععععععععععى يربغععععععععععععععي ع - 
 ارعععععععععراءالسعععععععععلقات 

التح يقعععععات الماليعععععة 
الموازيعععععععععععة بشعععععععععععكم 

  رهجي.

عمععععععععععععععععم ادلععععععععععععععععة  -
ارشعععععععععععععععععععععععععععادية او 
 رهجيعععععات عمعععععم 
توضععح  تععى يععتم 
اللجعععوء العععى  عععتح 

اال ن  -
 العام. 

 
 الرزابعععه بيئعععة -

و كا حعععععععععععععععععععة 

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

 رجععععععععععععععععععععععععععععععز/ 
  ستمر

ل( قا ا  ديرية األ ن العام بإععداد )دليعم ارعراءات تر عيم آليعة العمعم الشعرلي  عي قضعايا غسعم األ عوا •
رعتج عرهعا  تحصع ت  اليعة بحيز يوضح ب ا الدليم إرراءات التعا م ودورة التحقيق  عي الجعرائم التعي ي

 رععع  اسعععت م الشعععكوى او العععب غ  عععرورا بعععالتحقيق المعععالي وانتهعععاًء بتوديعععع  لعععف القضعععية للمعععدعي الععععام 
  المختص  ي تال ورود شبهة غسم ا وال او تمويم إربا .

( تبليغععًا الععى 349(  ععا  جموععه )31/8/2020ولغايعة  2018ارسعلا  ديريععة اال عن العععام خع ل  تععرة ) •
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تحقيعععععععععععق  عععععععععععالي 
 ععععععععوازير وتلععععععععك 
العتمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاد 
التح يقععععععععععععععععععععععععععععععات 

الموازيعععععة  ةالماليععععع
الممرهجعععععععة عرعععععععد 
التحقيععععععععععععق  ععععععععععععي 
القضعععععععععايا التعععععععععي 
يرعععععععععععععععتج عرهعععععععععععععععا 
 تحصععععععععععععععععععععععععع ت 

  الية.
 
 

 .ال ساد
 

دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -
 الضريبة.

 
دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -

 الجمارك.
 
المجلعععععععععععععععععععععس  -

 القضائي.

المالية  التح يقات كا حة غسم اال وال وتمويم االربا  )التبليغ يتضمن اكثر  ن قضية( الرراء وتدة 
الماليعععة  عععن خععع ل  التح يقعععات( شخصعععًار كمعععا وقا عععا  ديريعععة اال عععن الععععام بعععإرراء 1403الموازيعععة لعععع )

( 965) التي اررتهعا بهع ا الخصعوص  التح يقات خالبة المؤسسات المالية بشكم  باشر وبلغ  جموع 
)للمزيعد يررعى  رارععة اهرعراءات  31/8/2020ولغاية تعاريخ  2019ارريا خ ل األعوام  ن    يقاً تح

 المشار اليها  ي االرراء الموصى به "ا"  ن الرتيجة المباشرة السادسة(.

وضعععا  ديريععة األ ععن العععام  رهجيععة الرععراء التح يقععات الماليععة الموازيععة بخصععوص الجععرائم التععي يرععتج  •
  تحص ت  الية )باستثراء ررائم المخدرات( وتتمثم ب ه المرهجية بما يلي:  عرها

يععععتم  ععععتح تحقيععععق  ععععالي  ععععوازي  ععععي قضععععايا )السععععرقة الجرائيععععةر االتتيععععالر االتجععععار بالبشععععرر السععععرقة  -
 الجرحويةر....الخ( عدا ررائم المخدراتر  ي الحاالت التالية:

 ( ديرار اردني. 5000تساوي او تزيد عن ) التح يقات االولية الى ان المتحص تتشير ان  -1
يعتبرو  -2 المجر ين  االشخاص  كان  يكو   ن اتا  ان  )بمعرى  للجرائم  المكررين  االشخاص  ن   ن 

 ب يا ه بجرائم اخرى(. المجرم خ ل التحقيق  عه اعترف
 .  رتكبي الجرائم ال ي ي هر عليهم ع  ات الثراء ال اتش -3

تحصعع ت بشععكم  علععير   ععي بعععض األتيععان يععتم وصععف يأخعع  باالعتبععار القضععايا التععي نععتج عرهععا   -
سعرقة ) اديععة او  عرويعة( وانمععا يععتم  بعالرغم  ععن ععدم تصععولالقضعية علععى انهعا سععرقة ررائيعة )سععقو( 

 اتداث كسر او خلع او سقو  قا و يتم تكييف القضية على انها )سرقة ررائية /السقو(.

ا قد تما إعادة المركبة لمالكهار )بمعرى انه كما يأخ  باالعتبار  ي )قضايا سرقة المركبات( ان كان -
 ال يكون براك  تحص ت رر يةر ولم تستخدم هرتكا  رريمة(. 

 :عدا ررائم المخدرات الجدول ادناه يوضح القضايا والجرائم التي تعا لا  عها  ديرية اال ن العام •
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2019 30/11/2020 

 الجرائم
عدد  
 الجرائم 

عدد الجرائم  
 الجرائم المكتش ة

عدد  
 الجرائم

عدد  
الجرائم 
 المكتش ة

 2531 3429 السرقات الجرائية  2703 4382 السرقات الجرائية 
 5754 6532 السرقات الجرحوية  7052 10106 السرقات الجرحوية 
 2318 2354 سرقة المركبات 556 709 سرقة المركبات
 64 64 االتتيال  2663 2771 االتتيال 

 409 548 وير الجرائيالتز  102 103 التزوير الجرائي
 11076 12927 المجموع 13076 18071 المجموع

 

تععم اكتشععاف  2019خززالل عززام ( قضععية 18071و قععا للجععدول اععع ه تعا لععا  ديريععة اال ععن العععام  ععع ) •
%( تقريبعععًا  عععن القضعععايا المكتشععع ة 21( قضعععية بمعععا نسعععبته )2746( قضعععيةر تيعععز تبعععين ان )13076)

%( تقريبعًا 23( قضعية بمعا نسعبته )640تم  تح تحقيق  عالي  عوازي  عي )( ديرار واكثر و 5000قيمتها )
  ن  جموع القضايا التي ترقبق عليها المرهجيةر وكان  صير ب ه القضايا كما يلي:

 العدد   صير القضية 
 2 اودعا لإلدعاء العام بتهمة غسم ا وال 

)اتتيالر سرقةر  مارسة   بتهماودعا ل دعاء العام 
 دون ترخيصر االخت سر التزوير(اعمال الصرا ة  

369 

تمرير المعلو ة الى رهات ن يرة )فيما يتعلق بالجرائم 
 االلكترونية والحواالت( 

110 

 2 تحويم القضية إلى  رهات ولرية اخرى  
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 8 تركه وشأنه عن لريق المدعي العام
 28 إبعاد و رع دخول

 29 ت ظ
 52 قيد المتابعة

 21 اودعا الى الحاكم االداري 
 19 التوقيع على تعهد

 640 المجموع
 

 

%(  58( قضية الى االدعاء العام بما نسبته )371تم اتالة ) ي تظ  ن الجدول اع ه انه   ✓
 تقريبًا  ن  جموع القضايا التي ترقبق عليها المرهجية. 

( 12927(   تعا لععا  ديريععة اال ععن العععام  ععع )30/11/ ولغايععة 1/1) رعع   2020أمززا بالنسززبة لعززام  •
%( تقريبععععًا  ععععن 12( قضععععية بمعععا نسععععبته )1329( قضعععيةر وتبععععين ان )11076قضعععيةر اكتشععععف  رهععععا )

( قضععية بمععا 438( ديرععار واكثععر وتععم  ععتح تحقيععق  ععالي  ععوازي  ععي )5000القضععايا المكتشعع ة قيمتهععا )
 %( تقريبًا  ن  جموع القضايا التعي ترقبعق عليهعا المرهجيعةر وكعان  صعير بع ه القضعايا كمعا33نسبته )
 يلي:

 

 العدد   صير القضية 
 9 اودعا لإلدعاء العام بتهمة غسم ا وال 

اودعا لإلدعاء العام عن تهم  ختل ة )االتتيالر 
السرقةر  مارسة اعمال الصرا ة بدون ترخيصر 
 االخت سر التزوير  خال ة قانون الجرائم االلكترونية(

294 
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ئم تمرير المعلو ة الى رهات ن يرة )فيما يتعلق بالجرا
 االلكترونية والحواالت( 

85 

 14 إبعاد و رع دخول
 25 ت ظ

 11 قيد المتابعة
 438 المجموع

 

✓  ( اتالة  )303تم  نسبته  بما  العام  االدعاء  الى  قضية  القضايا  69(  تقريبًا  ن  جموع   )%
 التي ترقبق عليها المرهجية.

 قارنة  ي عام   2020عام ي تظ ورود زيادة  ي نسبة إرراء التح يقات المالية الموازية  ي   ❖
العام  ي عام  2019 الى االدعاء  الى ورود زيادة  ي نسبة االتاالت    2020ر باهضا ة 

 . 2019 قارنة  ي عام  

ا عععا فيمعععا يتعلعععق بجعععرائم المخعععدرات  قعععد قا عععا ادراة  كا حعععة المخعععدرات باعتمعععاد  رهجيعععة خاصعععة بعععإرراء  •
 فيما يلي: التح يقات المالية الموازيةر وتتمثم ب ه المرهجية

يععتم  ععتح تحقيععق  ععالي  ععوازي للقضععايا )قضععايا االتجععار والتععرويج( التععي تتعا ععم  عهععا ادارة  كا حععة  -
 المخدرات  ي الحاالت التالية:

 ( ديرار اردني.700ان تكون قيمة المضبولات تساوي او تزيد عن ) -1
 والترويج.  اتا كان االشخاص المجر ين يعتبروا  ن االشخاص المكررين  ي قضايا االتجار -2
 .  رتكبي الجرائم ال ي ي هر عليهم ع  ات الثراء ال اتش -3
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الجدول ادناه يبين ععدد القضعايا التعي تعا لعا  عهعا إدارة  كا حعة المخعدرات خع ل سعتة اشعهرر اي  رع   •
 :6/2020ولغاية شهر  1/1/2020تاريخ 

 عدد قضايا المخدرات  الجرائم
 14087 التعالي

 3263 االتجار والترويج 
 17350 لمجموعا

 
 ( قضية. 88بلغ عدد قضايا االتجار المجهولة والمضبوط بها كميات ) ✓
✓ ( المالية  قيمتها  تجاوزت  كميات  بها  والتي ضبا  والترويج  االتجار  قضايا  عدد  ديرار 700بلغ   )

%( تقريبًا  ن  62( قضية بما نسبته )169( قضية وتم  تح تحقيق  الي  وازي  ي ) 274اردني ) 
 ا التي ترقبق عليها المرهجيةر رميعها ودعا الى المدعي العام عن تهم المخدرات. جموع القضاي

 
ويشععار الععى ان الريابععة العا ععة قا ععا باصععدار تعمععيم الععى رميععع المععدعين العععا ين يقضععي بضععرورة ال يععام  •

ن بالتح يقعات الماليععة الموازيععة  ععي رميععع القضععايا األصععلية التعي يرععتج عرهععا  تحصعع ت  اليععة والتععي تكععو 
تهمة غسم  بلغ عدد القضايا المر ورة التي اسردت بها( 2020 ي عام ) ح  لجريمة غسم األ والر و 

( تعم الحلكعم شعخص 25شملا   رها 16( قضيةر )18تيز تم ال صم  ي )ر ( قضية 59اال وال  ي )
كععم  يهمععا بجععرائم اخععرى بمورععب تهععم بديلععة(باالدانععة  يهععا  ر وبععاقي بجععرم غسععم اال ععوال وقضععيتين تععم الحل

 القضايا ال زالا  ر ورةر وتاليا تالتين عمليتين صدر  يهما اتكام إدانة:
 

 الحالة العملية األولح:
 

ورد للوتدة اخقار  ن برك )ع( بخصوص كم  ن المشعتبه بهعا )ن( والمشعتبه بهعا )ف( تيعز التعظ  -
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ت الرقديععة بمععا ال ازديععاد  ععي االيععداعا  ععن خعع ل رة تسععابات المشععتبه بهععما ف  ععي ادالبرععك ورععود اخععت
 .يتراسب  ع  لف المشتبه بهم

التعمععيم علعى المشععتبه بهععم واصعولهم و ععروعهم لععدى كععم و قا عا الوتععدة بارراءاتهععا بالتحليعم التشععغيلي   -
ولورود دععوتين قضعائيتين علعى  و ي ضوء الرتائج التي رهرت للوتدة ر ن البروك وشركات الصرا ة

اتالعة الموضعوع العى رمعع تبرععات بادععاء كعات (ر تمعا المشتبه بهم )تسعخير اشعخاص للتسعول( و )
 ."االدعاء العام المدني" بجرم "غسم اال وال" وال ي بدوره اتال الموضوع الى القضاء

الحبس الحكعم عليعه بعصدر تكعم بإدانعة المشعتبه بهعا )ن( بجعرم غسعم اال عوال المتحصعلة ععن ررحعة و  -
و صععادرة  ( ديرععارر5220والبالغععة )  حععم الجريمععة معادلععة ل يمععة اال ععوالالوالغرا ععة لمععدة سععرة واتععدة 

اال عععوال المرقولعععة وغيعععر المرقولعععة بمعععا يععععادل قيمعععة اال عععوال المتحصعععلة ععععن الجريمعععةر ا عععا بخصعععوص 
 المشتبه بها )ف(  قد قررت المحكمة اع ن براءتها عن التهم المورهه اليها.

 الحالة العملية الثانية: 
 

صرا ة بخصعوص كعم  عن المعدعو )ع( والمعدعو )ر( والمعدعو  ( اخقارات  ن شركتي3ورد للوتدة ) -
و ععن دول  ختل ععة دون ورععود  اشععخاص  ختل ععين جموعععه  ععن الحععواالت  ععن  ل شععتباه باسععت  هم)م( 

تبعععين قيعععام المشعععتبه بهعععم بعععين المشعععتبه بهعععم و رسعععلي الحعععواالتر كمعععا اي ع قععة  رق يعععة او اقتصعععادية 
ة  ختل ة تبعد عن  كان اقا تهمر علمًا بأنه يورد  عي  كعان باست م الحواالت  ن عدة  رالق رغرافي

 .اقا تهم  روع لدى شركتي الصرا ة الملبلغتين

التعميم على المشتبه بهم واصولهم و روعهم لدى كم  عن و قا ا الوتدة بارراءاتها بالتحليم التشغيلي  -
موضوع الى " ديرية اال ن البروك وشركات الصرا ة و ي ضوء الرتائج التي رهرت للوتدة تم اتالة ال

لحععواالت المسععتلمة  بععو المععدعو بععأن المسععت يد الح يقععي  ععن اتيععز تبععين العععام" السععتكمال التح يقععاتر 
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ان المدعو )م( كعان يسعتلم الحعواالت لمصعلحة المعدعو )ع( وعليعه قا عا " ديريعة اال عن الععام" )ع(ر و 
ال وغسعععم اال عععوال" والععع ي بعععدوره اتعععال باتالعععة الموضعععوع العععى "االدععععاء الععععام المعععدني" بجعععرم "االتتيععع

 .الموضوع الى القضاء

صعععدر تكعععم بإدانعععة كعععم  عععن المعععدعو )ع( والمعععدعو )ر( بجعععرم غسعععم اال عععوال المتحصعععلة ععععن ررحعععة  -
والبالغععععة  والغرا عععة  عادلععععة ل يمععععة اال عععوال  حععععم الجريمععععة لمعععدة سععععرة واتععععدة الحبسالحكعععم عليهمععععا بععععو 
اال عوال المتحصعلة ععن ولة وغير المرقولة بما يععادل قيمعة و صادرة اال وال المرق  ( ديرارر32.303)

ا ا بخصوص المدعو)م(  قد صدر تكم بإدانته بجرم التدخم  ي غسم اال عوال المتحصعلة الجريمةر  
والبالغة  والغرا ة  عادلة ل يمة اال وال  حم الجريمة لمدة سرة واتدة  الحبسالحكم عليه بعن ررحة و 

ال وال المرقولة وغير المرقولة بما يععادل قيمعة اال عوال المتحصعلة ععن و صادرة ا  ( ديرارر11.020)
 الجريمة.

قا عععا بيئعععة الرزابعععه و كا حعععة ال سعععاد بانشعععاء قسعععم  خعععتص بمكا حعععة عمليعععات غسعععم اال عععوال وتمويعععم  •
اهربا  يتولى التحري والتحقيق  ي ررائم غسم اال والر تيز ان المرهجية المعتمدة بي اتالعة قضعايا 

العععى القسعععم المععع كورر ل عععتح تحقيعععق  عععالي  عععوازي بغسعععم غسعععم ا عععوال التعععي ترقعععوي علعععى شعععبهة ال سعععاد 
األ والر وتم تخصيص  دعي عام له ا القسم لغايات التركيعز علعى التحقيعق المعالي المعوازي  عي قضعايا 

 ( تبليغًا الى وتدة54( بارسال )31/8/2020ولغاية  2018قا ا الهيئة خ ل  ترة )و  كا حة ال سادر  
الماليععة  التح يقععات كا حععة غسععم اال ععوال وتمويععم االربععا  )التبليععغ يتضععمن اكثععر  ععن شععخص( الرععراء 

( شخصًا ر يضاف الى تلك قيام الهيئة بمخالبة البرك المركعزي وبيئعة األورال الماليعة 165الموازية لع )
اررتهعا الهيئعة بهع ا  الماليعة التعي التح يقعاتبلعغ  جمعوع تيعز  باشرة للحصول على المعلو عات الماليعةر 

 .2020ولغاية  رتصف عام  2018ارريا خ ل األعوام  ن  تح يقاً ( 35الخصوص )

) عع العلعم ان برعاك  وضح عدد القضايا التي تعا لعا  عهعا بيئعة الرزابعه و كا حعة ال سعاديالجدول ادناه   •
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 :(ر وقضايا تم تدويربا للعام التاليقضايا الزالا  ر ورة  ن القضايا الواردة

عدد القضايا  
التي تم اتالتها  
الى  ديريات 

 اخرى 

عدد القضايا  
المحالة  

 ل دعاء العام

عدد القضايا  
 التي تم ت  ها

القضايا  
 الواردة

 السرة 

4 181 337 582 2018 
5 240 323 630 2019 
0 170 400 937 2020 

 
) ععع  عععن رععرائم ال سععاد عععدد القضععايا التععي تعا ععم  عهععا القسععم المخععتص بقضععايا غسععم األ ععوال الرارمععة •

  :(ر وقضايا تم تدويربا للعام التاليالعلم ان براك قضايا الزالا  ر ورة  ن القضايا الواردة

عدد القضايا  
التي تم اتالتها  
الى  ديريات 

 اخرى 

عدد القضايا  
المحالة  

 ل دعاء العام

عدد القضايا  
 التي تم ت  ها

القضايا  
 الواردة

 السرة 

0 1 5 6 2019 
2 5 18 62 2020 

 

 تالة عملية توضح كيفية تعا م القسم المختص  ع ررائم ال ساد التي ترقوي على شبهة غسم ا وال: •

ا وال   لشبهات غسم  المالية  تحلي تها  نتائج  اهربا   وتمويم  األ وال  وتدة  كا حة غسم  اتالا 
رتبقين بها بإرراء تيز يقوم األشخاص القائمين عليها والم)لدى إتدى الشركات المسابمة العا ة  
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الى  دعي عام بيئة الرزابة و كا حة   (تحوي ت  الية  ن خ ل شركات الصرا ة و ن خ ل البروك
ال ساد ال ي قام بضم ب ه التحلي ت الى قضية  ر ورة لديه تتعلق بشركة تلي ة للشركة الم كورة 

ر ورائ هم لغايات الحصول  وثبا  ن خ ل التحقيق المالي الموازي قيام بؤالء األشخاص باستثما
على  را ع شخصية و تح  حا ظ  الية وتحويم  بالغ إلى الخارج باسم الشركة واخت سها التقًا  ما 
ا وال  العام واثبا ورود شبهات غسم  المدعي  لدى سعادة  المر ورة  الجرائم األصلية  عزز واثبا 

( وقدره  اال207بمبلغ  قضية غسم  وتم ضم  تقريبًا  ديرار  لدى (  ليون  المر ورة  القضية  إلى   وال 
 المدعي العام والسير بهما كوتدة واتدة و ا زالا  ر ورة لديه.

قا ععا دائعععرة ضععريبة العععدخم والمبيععععات  ععن خععع ل ) ديريععة  كا حعععة التهعععر  الضععريبي وغسعععم اال عععوال(  •
( تبليغععععًا الععععى وتععععدة  كا حععععة غسععععم اال ععععوال 74( بارسععععال )31/8/2020ولغايععععة  2018خعععع ل  تععععرة )

 ( شخص. 289المالية الموازية لع ) التح يقاتتمويم االربا  )التبليغ يتضمن اكثر  ن قضية( الرراء و 

قا عا )بععد االسعتعانة بعالتحلي ت الماليعة المجعراه  عن   2020وخع ل ععام   يشار الى ان دائعرة الضعريبة •
ام الضععريبي بتهمععة ( شخصععًا لبيعيععًا و عرويععًا الععى الرائععب الععع19( قضععية شععملا )11الوتععدة( بإتالععة )

غسم األ وال إضا ة الى تهمة التهر  الضريبير وتبين ان  قدار الضريبة المقدرة به ه القضايا بلغ  عا 
( 21,245,857( ديرععار اردنععير باهضععا ة الععى غرا ععه بمجمععوع  بلععغ قععدره )11,182,620 جموعععه )

 ديرار اردني.

يربغععععي علععععى  -ج
األردن تععععععععععععععععععععععععدريب 
سعععععععلقات التحقيعععععععق 

ععععععععععععام واالدععععععععععععاء ال
علععععععععععععععععععى كيفيععععععععععععععععععة 

قيام رهعات ان عات  -
القععععععانون باعععععععداد 
االدلععة االرشعععادية 
لتسعععععاعدبا علعععععى 
التعا عععععععععععععم  عععععععععععععع 

 ديريعععععععععععععععععععععععععععة  -
 اال ن العام.

 
بيئععة الرزابعععه  -

و كا حععععععععععععععععععة 

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سعععععععععععاعدات 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصعععععععععوص 

 / ديرية اال ن العام باععداد )دليعم ارعراءات تر عيم آليعة العمعم الشعرلي  عي قضعايا غسعم األ عوال  قا ا •  ستمر 
 .   (يررى  رارعة االرراء الموصى به " "  ن ب ه الرتيجة

 

والدورات المتعلقعة بالتح يقعات الماليعة وتقعوير المعوارد البشعرية  قعد تعم الحعديز عرهعا   ا ا بالرسبة للتدريب •
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التحقيق  عي قضعايا 
غسعععععععععععععم األ عععععععععععععوال 
و  تقتهععععا وكيفيععععة 

تح يقععععععععععات  ارععععععععععراء
 اليعععة  وازيعععةر كمعععا 
يربغعععي لهعععا ان تععععد 
التوريهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
والمباد  اهرشعادية 
ال ز ععععععععععععععععععععععععععععععة تات 

 الصلة

قضععععععععععايا غسععععععععععم 
 األ وال.

 
ادر الحعععععععععال كعععععععععو  -

رهععععععععععععات ان ععععععععععععات 
القعععععععانون ببعععععععرا ج 
تدريبيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
 تخصصععععععععععععععععععععععععععة 
لتصععععععععععبح قععععععععععادرة 
على التعا م  عع 
قضععععععععععايا غسععععععععععم 

 اال وال.

 ال ساد.
 

دائرة ضعريبة  -
الععععععععععععععععععععععععععععدخم 
 والمبيعات.

 
دائعععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -

 الجمارك.
 
المجلععععععععععععععععععععس  -

 القضائي.

 ى به )بع(  ن الرتيجة المباشرة السادسة. ي االرراء الموص التدريب.

يربغععععععععععععععععي ان  -د
تكععععععععععععععععععون اولويععععععععععععععععععة 
التح يقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
والم تقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 

 رعععرائمالقضعععائية  عععي 
غسعععععععععععععم األ عععععععععععععوالر 
خاصععة  ععن قبععم كععم 
 ععععن الوتععععدة والريابععععة 
العا ععععععععععععععععععةر و قعععععععععععععععععععا 
للمخععععععععععععععالر التععععععععععععععي 
يوارههععععععععععععععععععا األردنر 

تقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوير  -
االسعععععععععععععتراتيجيات 
الخاصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

لقات بالسععععععععععععععععععععععععععععععع
 المختصة.

 
قيععععععععععععععام الريابععععععععععععععة  -

العا ععععععععة بتحديععععععععد 
اولوية التح يقات 
والم تقععععععععععععععععععععععععات 
القضعععععععععائية  عععععععععي 

 ديريعععععععععععععععععععععععععععة  -
 اال ن العام.

 
بيئععة الرزابعععه  -

و كا حععععععععععععععععععة 
 ال ساد.

 

ة ضعريبة دائر  -
الععععععععععععععععععععععععععععدخم 
 والمبيعات.

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

 واضععيع  ركععزة  لعمععم التععي عقععدبا المجلععس القضععائيورشععات ا  قععد تضععمرابالرسععبة لتحديععد األولويععات  •  ستمر
تععول اولويععة التح يقععات والم تقععات القضععائية  ععي رععرائم غسععم األ ععوالر وبيععان المخععالر التععي يوارههععا 

 .نر وابمية ترتيب األولويات تسب تلكاألرد

 صععع و ة لتصعععريف االخقعععارات و قعععا  ثاأل عععوال وتمويعععم اهربعععا  باسعععتحدا قا عععا وتعععدة  كا حعععة غسعععم •
للمخعععالر )للمزيعععد يررعععى الررعععوع للمعلو عععات المشعععار اليهعععا  عععي االرعععراء الموصعععى بعععه "د"  عععن الرتيجعععة 

 المباشرة السادسة(. 
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وتضعععععمين تلعععععك  عععععي 
السياسععععات الخاصععععة 

 .بها

رععععععععععععرائم غسععععععععععععم 
 .األ وال
 

قيععععععععععععععععام وتععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععة غسععععععععم 
األ ععععوال وتمويععععم 
االربععععا  بتحديععععد 
اولويععععععة التعا ععععععم 
 عععععع االخقعععععارات 
والتبليغععععععععععععععععععععععععععععععات 

 الواردة.

 
دائعععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -

 الجمارك.
 
المجلععععععععععععععععععععس  -

 القضائي.

يربغععععععععععي علععععععععععى  -بععععععععععع
ق األردن ععععدم تقبيعععع

تدابير اخرى للعدالعة 
الجرائيعععععععععععةر كبعععععععععععديم 
سهم لتحقيق العدالة 
الجرائيعععععععععععععععععععععععععععععععةر وان 

قهععععا  قععععا عرععععد ا بتق
يتعععععععععععع رر ألسعععععععععععبا  
 بععععععععععععععررةر ضععععععععععععععمان 
الوصعععول العععى إدانعععة 
بجريمعععععععععععععععة غسعععععععععععععععم 

الحععد  ععن اللجععوء  -
الععععععععععععععى تقبيععععععععععععععق 

دالععععععععة عتععععععععدابير ال
الجرائيةر واللجوء 
 قعععا العععى تعععدابير 

دالععععة الجرائيععععة عال
اتا تععععععع ر ادانععععععة 
المجععععععععععععععععععععععععععععععععر ين 
بجريمععععععععة غسععععععععم 

 اال وال.

المجلععععععععععععععععععععس  -
 القضائي.

 
بيئععة الرزابعععة  -

و كا حععععععععععععععععععة 
 ال ساد.

القضائية بالحد  ن اللجوء الى المصالحة خصوصعا عرعد تعو ر شعبهة المختصة والجهات  بدات الجهات   •  ستمر   غير  رقبق
ي ا لع لك تعم غسم األ وال بحيز يتم إتالة القضية الى القضاء بغض الر ر عن إرراء المصالحةر وتر 

( قضية اقتصعادية تعم تحويلهعا للرائعب 96( قضية اقتصادية  ن اصم )36ر ض ارراء المصالحة  ي )
( قضعية االخعرى  قعد تعم الموا قعة 60العام لغايات المصالحة لتوا ر االدلة الكافية على االدانة ر ا ا الع )
  دعوى.على ارراء المصالحة بشأنها لعدم ضمان االدانة  ي تال السير بال
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 األ وال.
يربغععي علععى األردن  -و

الر عععععععععععام   رارععععععععععععة
القععععععععععانوني بحيععععععععععز 
يسععععععععععععمح بتقبيععععععععععععق 
عقوبععععععععععععات  عالععععععععععععة 

دعععععععة و تراسععععععبة اور 
بحععععععععق المتععععععععورلين 
 عععععي قضعععععايا غسعععععم 
األ ععوال المتحصععلة 

 عن ررحة.

اسععتكمال  شععروع  -
قعععععععانون  كا حعععععععة 
غسععععععععم األ ععععععععوال 
 وتمويععم اهربععا 
والتشععععععععععععععععععععععععريعات 
األخعععععععععععععععععععرى تات 

 .الع قة

وتعععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حعععععععععععععععععععععععة 
غسععععععععععععععععععععععععععععععععم 
 األ عععععععععععععععععععععععوال
وتمويععععععععععععععععععععععععم 
 اهربا .  

 
المجلععععععععععععععععععععس  -

 القضائي.

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
 . رقبق

ن عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
التشعععععععععععععععريعات 
 .تات الع قة

تشعععديد العقوبعععات بحعععق المتعععورلين  عععي قضعععايا غسعععم األ عععوال تعععم اقتعععراح التععععدي ت التشعععريعية ال ز عععة ل •
 المتحصلة عن ررحة لتصبح رادعه و تراسبة.

  
 

الر عععر  عععي وضعععع  -ز
ن ععععععععععام اتصععععععععععائي 
يشععععععععمم  علو ععععععععات 
 عععععععععععععععععن الكشععععععععععععععععف
والتحقيق والم تقة 
القضععععائية المتعلقععععة 

غسعععععععععععععععم  بجعععععععععععععععرائم
 والجععععععععرائماأل ععععععععوال 

األصععععلية المرتبقععععة 
 بها.

العمعععم علعععى وضعععع 
ان مععععععععة اتصععععععععائية 

 علو عععععععععات تشعععععععععمم 
ععععععععععععععععععن الكشعععععععععععععععععف 
والتحقيق والم تقعة 
القضعععععائية المتعلقعععععة 

غسععععععععععععععععم  بجععععععععععععععععرائم
 والجععععععععرائماأل ععععععععوال 

األصععععلية المرتبقععععة 
 بها.

 ديريعععععععععععععععععععععععة  -
اال عععععععععععععععععععععععععععن 

 العام.
 
به بيئة الرزا  -

و كا حععععععععععععععة 
 ال ساد.

 

دائععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -
ضععععععععععععععععععععععريبة 
العععععععععععععععععععععععععدخم 

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

قا ا السلقات المختصة بجهود لوضع و/ او تحديز ان معة اتصعائية تسعاعدبا  عي عملهعا  عن ناتيعة  •  ستمر 
 :ر وكما يليوتساعدبا  ي رسم الخقا والسياسات وارراء التحليم االستراتيجي  ن ناتية اخرى 

بجرائم غسم األ وال والجرائم األصلية    الكشف والتحقيقان مة اتصائية تشمم  علو ات عن  اواًل:
 :المرتبقة بها

  (microsoft office)   قا ا  ديرية اال ن العام باستحداث ن ام اتصائي باستخدام تقبيقات -

ي يعو ر كا عة البيانعات المتعلقعة ونعاتصعائي الكتر  باسعتحداث ن عامقا ا بيئعة الرزابعة و كا حعة ال سعاد  -
 بقضايا غسم األ وال الراشئة عن ال ساد.

يتم ادخعال كا عة المعلو عات المتعلقعة بمل عات  إلكترونييتو ر لدى دائرة ضريبة الدخم والمبيعات ن ام  -
المكل ععين ويععتم اسععتخراج االتصععائيات المقلوبععة  ععن خ لععه و ععن االتصععائيات والبيانععات علععى سععبيم 
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 والمبيعات.
 
دائععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -

 الجمارك.
 
المجلعععععععععععععععععس  -

 القضائي.

 الحصعر )االسععتردادات الضعريبيةر الحجععز التح  عير العقعارات التععي تعم بيعهععا بعالمزاد العلرععي المثعال ال
 .والتي سجلا باسم الخزانة العا ة(

يورعععد لعععدى دائعععرة الجمعععارك ن عععام اتصعععائي يتعععو ر فيعععه )القضعععايا الجمركيعععة/ ن عععام القضعععايا المركعععزير  -
 الة الى االدعاء العام(.القضايا المتعلقة بعدم التصريح ر القضايا الجمركية المح

 
المتعلقة بجرائم غسم األ وال والجرائم  المال قة القضائيةثانيا: ان مة اتصائية تشمم  علو ات عن 

 األصلية المرتبقة بها:

تعم تقعوير ن عام  يعزان بكا عة المعلو عات المتعلقعة بعع )التح يقعات والم تقعات بجعرائم غسعم األ ععوال ر  -
    بها(ر ويتم إرراء  رارعات دورية للر ام للتأكد  ن  قابقة اهتصائيات.والجرائم األصلية المرتبقة 

النتيجة 
المباشرة 

8 

اعتمعععععععععاد المصعععععععععادرة  -ا
بشعععكم  رهجعععي عرعععد 
التحقيععععق  ععععي رععععرائم 
غسعععععععععععععععم األ عععععععععععععععوال 

 وتمويم اهربا 

جععوء للمصععادرة لال -
بشععععكم دائعععععم  عععععي 
رععععععععععععرائم غسعععععععععععععم 
األ عععععوال وتمويعععععم 

 اهربا .
 
تععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو ير  -

اتصائيات دقيقعة 
يم بشععععععععععععععععععأن قعععععععععععععععععع

المتحصعععععععععععععععععععع ت 
والمضععععععععععععععععبولات 
والمصعععععععععععععععععععععادرات 

دائععرة ضععريبة  -
العععععععععععععععععععععععععععععدخم 
 والمبيعات.

 
دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -

الجمععععععععععععععععععععارك 
 األردنية.

 
الجهعععععععععععععععععععععععات  -

 القضائية.
 
بيئعععة الرزابعععة  -

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

التحقيق  ي  الس  استمرت ❖  ستمر عرد  بشكم  رهجي  المصادرة  باعتماد  المملكة  القضائية  ي  قضايا  لقات 
 ن خ ل تر ي  توريهات الريابة العا ة للمدعين العا ين والتي تهدف  ر  غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تحص ت الى إي ء التح يقات المالية الموازية  ي القضايا المتعلقة بالجرائم األصلية التي يرتج عرها  
صدر خ ل عام  و  الية ابمية اكبر )رارع االرراء الموصى به ) (  ن الرتيجة المباشرة السابعة(ر  

ا ضا ب ه تيز  ( شخصر  25بجريمة غسم األ وال بحق )إدانة  ( تكم  16)  ا  جموعه    2020
والبالغ  الجريمة  األ وال  حم  بمصادرة  الحكم  الى  المجر ينر  بحق  الحبس  رانب  الى  االتكامر 

 رض غرا ة تعادل  ثم قيمة ر باهضا ة الى  ( ديرار اردني1,250,482)   ي كا ة األتكام   جموعها
 األ وال  حم الجريمة وتلك سردًا ألتكام قانون  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  الرا  . 

و  ❖ )ب ا  األعوام  بشكم 2020ولغاية    2018شهدت  المصادرة  على  وبشكم  كثف  المملكة  اعتماد   )
المختل ةر  قد تبين   والجهات القضائية  لدى رهات التحقيق  الجرائم األصليةهجي عرد التحقيق  ي   ر

) ا بعد الزيارة   8/2018ورود ارت اع  ي  جموع المبالغ التي تما  صادرتها خ ل ال ترة  ر  شهر  
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والمسععععععععععععععععععععععععتردات 
الجر يععععععععععععة  ععععععععععععي 
رععععععععععععرائم غسعععععععععععععم 
األ عععوال والجعععرائم 
االصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععلية 

 .المرتبقة بها

و كا حعععععععععععععععععععة 
 ال ساد.

 

 ديريععععععععععععععععععععععععععععة  -
 األ ن العام

 

)  2020الميدانية( ولغاية عام   بلغا  اردني  ي تين كان  جم1,526,484,912تيز  وع ( ديرار 
عام   ال ترة  ر   خ ل  تما  صادرتها  التي  شهر   2013المبالغ  الميدانية  ي  الزيارة  تاريخ  ولغاية 

 وفيما يلي تفصيل ذلك: ر ديرار اردني (275,597,764 ا  جموعه )  7/2018

 ي ضوء نتائج التقييم الولري للمخالر  ي المملكة التعي اشعارت العى ان رريمعة التهعر  الضعريبي بعي  •
يرتج عرها  تحص ت  الية  ي المملكةر  قد كث ا دائرة ضريبة الدخم والمبيععات رهودبعا   اكثر رريمة

 ععي   تقععة اال ععراد والشععركات التععي تبععين ثبععوت قيا هععا بجععرم التهععر  الضععريبير وتاليععا اتصععائية بمبععالغ 
ة ععععام ولغايععع 2018لل تعععرة  رععع  ععععام  الزززدائرةالضعععريبة والغرا عععات التعععي تعععم اقراربعععا وتحصعععيلها  عععن قبعععم 

2020: 

 
 

 اتصائيات المصادرة 

 السرة 
 جموع قيمة الضريبة لقضايا 

المسجلين وتقارير  المكل ين 
 الزيارة والمتابعة 

 جموع قيمة الغرا ة لقضايا 
المسجلين وتقارير  المكل ين 

 الزيارة والمتابعة 
 المجموع الكلي

2018 52314081 104665896 156979977 
2019 196044914 392089828 588134742 
لغاية   2020
31/8/2020 93107766 151992773 245100539 

 

 ن رهة اخرى وبخصوص القضايا التي لم تقم دائرة ضريبة العدخم والمبيععات بتحصعيم قيمعة الضعريبة 
التععي وبعععد الر ععر  يهععا اقععرت  ةيالنيابززة العامززة الضززريبوالغرا ععات  يهععار  قععد قا ععا الععدائرة بإتالتهععا الععى 
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( ديرعععار اردنععي بحعععق االشعععخاص والشععركات التعععي تبعععين 26773127 ععا  جموععععه ) 2019خعع ل ععععام 
قيا هم بارتكا  ررم التهر  الضريبير  ي تين بلغ  جموع المبالغ التي اقرتها الريابعة العا عة الضعريبية 

( ديرععار اردنععي بحععق االشععخاص والشععركات التععي تبععين 131229974 ععا  جموعععه ) 2020خعع ل عععام 
 ررم التهر  الضريبي.قيا هم بارتكا   

والعع ي  بززدائرة الجمززارر االردنيززةخععاص القضععايا التععم تجهيععز البريععة ال ريععة لر ععام  2020/ 10/6بتععاريخ  •
التعي  ن قيمزة المصزادراتو عن خع ل بع ا الر عام تبعين ايتعلعق بالمصعادرات بخصعوص رريمعة التهريعب 

ردنعععير والتعععي نتجعععا ععععن ( ديرعععار ا1,339,623بلغعععا )( 2020تمعععا  عععن خععع ل العععدائرة )خععع ل ععععام 
األردنيةر كما ان دائرة الجمارك األردنية تمتلك ن عام يها لدى دائرة الجمارك ( قضايا تم التحقيق  108)

 خاص بحاالت الضبا لأل وال المرقولة عبر الحدود وغير المصرح عرها والتصريح المغلوط.

 عا  2019 قعد بلغعا خع ل ععام  علعى البضعائع ها الزدائرةتفرضزالجمركية التعي  الغراماتا ا بخصوص 
بلغا قيمة  2020( قضية تهريبر و ي عام 6728( ديرار اردني  تعلقة بع )18,142,189 جموعه )

 ( قضية تهريب.3576( ديرار اردني  تعلقة بع )8,778,451الغرا ات  ا  جموعه )

غرا عات بخصوصعهار  بالرسبة للقضايا الجمركية التي لم تقعم دائعرة الجمعارك االردنيعة ب عرض او تحصعيم
 عرض بعدل  2019ر التي وبعد الر ر  يها اقعرت خع ل ععام النيابة العامة الجمركية قد تم اتالتها الى 

( ديرععار اردنععير  ععي تععين بلععغ  جمععوع المبععالغ التععي اقرتهععا 664400 صععادرة وغرا ععات بمععا  جموعععه )
 ار اردني.( دير51985101 ا  جموعه ) 2020الريابة العا ة الجمركية خ ل عام 

 ن خع ل القسعم المعرعي لعديهم ) ديريعة التحقيعق والعمليعات( خع ل   هيئة النزاهة ومكافحة الفسادقا ا   •
 بععالغ  اليععة لقضععايا تح ي يععة تععم  اسززتردادبتصععويب اوضععاع والمسععابمة  ععي  2020 - 2019العععا ين 

 ديرار اردني. (216,850,000خ ل ال ترة المشار إليها بمجموع  بلغ قدره ) ن ربا  ن قبلهم
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إدارة مكافحزة فيما يتعلق بمصادرات المواد المخدرة بكا ة انواعها والتي قا ا بهعا  ديريعة األ عن الععام/   •
 قد تم  صادرة  واد  خدرة تقدر قيمتها  30/11/2020ولغاية  1/1/2020خ ل ال ترة  ر    المخدرات

 رميعهار ت اصيلها كما يلي:( ديرار اردنير والتي تم ات  ها 8,578,178اهرمالية بع )
 

 
 حععاكم البدايعععة  ىالتععي تعععم الر ععر بهععا لعععد القضززايا االقتصزززاديةالتععي تمععا  عععي  دراتا ععا بالرسععبة للمصعععا •

والصلح والقضايا المتعلقة بوقف الم تقة لدى الريابة العا ة المعروضة علعى لجرعة الجعرائم االقتصعادية 
د تعم اقعرار  بعالغ  صعادرة و صعالحات بلعغ قعر  2/2020ولغايعة شعهر   8/2018خ ل ال تعرة  رع  شعهر  

ات و دا(  ععادة  ختل ععه )اسععلحة و 4534( ديرععار اردنععي اضععا ة الععى  صععادرة )71,753,751عهععا ) جمو 
لبيععة و ضععبولات اخععرىر و صععاغ تببععي  ادواتتععادة وارهععزة الكترونيععة وققععع اثريععة ووثععائق رسععمية و 

 ال يمة التقديرية الكمية الروع
 ديرار اردني  5820153 تبة 7760205 تبو  الكبتاغون 

 ديرار اردني  869177 كيلوغرام  1738355 الحشيش 
الحشيش الصراعي 
 )الجوكر( بالكيلو 

 ديرار اردني  26806 كيلوغرام  134033

 ر اردني ديرا 108933 كيلوغرام  272334 اريجوانا مال
 ديرار اردني  38436 كيلوغرام 3203 الهيروين 
 ديرار اردني  973860 كيلوغرام 48693 الكواكئين 
 ديرار اردني  577260 كيلوغرام 28863 الكريستال
 ديرار اردني  36000 كيلوغرام  3 األ يون 

 ديرار اردني  127553 تبة  255106 تبو   خدرة 
 8578178 المجموع
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( ديرعار اردنعي(ر وبع ا  عن شعأنه ان يععزز العدور الع ي تقعوم 1034860وساعات ثميرة تقعدر قيمتهعا بعع )
لمحععاكم المختل ععة  ععي  صععادرة المتحصعع ت الراتجععة عععن الجععرائم المختل ععة ويععدل علععى ان الجهععات بععه ا

 المختصة  ي المملكة تتخ   ن المصادرة نهجًا وتعتبره ركرًا اساسيا عرد اصدار االتكام.

ت عيعععععععععععععععععععععععععععععععم دور  - 
الجهعععععععععععععععععععععععععععععععععات تات 
الع قعععععة )خصوصعععععا 
القضعععععععععععععععائية(  عععععععععععععععي 
ع قتهعععععععععا بر رائهعععععععععا 
بالخعععععععععععععععععارج علعععععععععععععععععى 

ب ال يعععام  سععتوى للعع
بعععإرراءات المصعععادرة 
او عرععععععععععععععععععد تر يعععععععععععععععععع  

 القلبات المتلقاة.

تعزيعععععععععز للبعععععععععات  -
التعععععععاون الععععععدولي 
المتعلقععععععة بقلععععععب 
ال يععععام بععععإرراءات 

 المصادرة.

المجلعععععععععععععععععععععس  -
 القضائي.

 
 وزارة العدل. -

كبعععر ا قعععام المجلعععس القضعععائي بإصعععدار تعمعععيم للريابعععة العا عععة بت عيعععم للبعععات المسعععاعدة القانونيعععة بشعععكم •  ستمر  غير  رقبق
( للبععات تجععز ا ععوال لععدول 6تر يعع  ) ( تععم2020 – 2018خعع ل األعععوام )والتركيععز علععى المصععادرةر و 

 للبا تلك عبر التعاون الدولي.

يررعععى  رارععععة اهرعععراءات المشعععار اليهعععا  عععي االرعععراء الموصعععى بعععه )ج(  عععن الرتيجعععة المباشعععرة الثانيعععة  •
 ي تعععم العععرص فيعععه علعععى للبعععات تجععععز الععع ضعععائيةبخصعععوص العععدليم االرشعععادي لقلبعععات المسعععاعدة القا

 و صادرة عائدات وادوات الجريمة.

إقععععععرار ن ععععععام  -ج
 وتععععععععععععد او بيئععععععععععععة 
للتصععععععععععععععرف  ععععععععععععععي 
األ ععععععععععععوال الواقععععععععععععع 
تجزبا او تجميعدبا 

 او  صادرتها.

اصععععععععدار قععععععععانون  -
 كا حععععععععة غسععععععععم 
األ عععععوال وتمويعععععم 

او اي  اهربععععععععععا 
تشععععريعات اخععععرى 

 .تات ع قة

اللجرععععععععععععععععععععععععععععععة  -
الولريععععععععععععععععععععععععة 

 حعععععععععععععععععععععة المك
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 

يعععععععععععععععععععععععععم وتمو 
 اهربا .

 
المجلعععععععععععععععععععععس  -

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق.

عرععععععععععععد ن ععععععععععععات 
التشريعات او 
اهرعععععععععععععععراءات 
 .تات الع قة

 إنشاء  كتب هدارة األصول واأل وال المحجوزة والمصادرة. تقديم المقترح التشريعي ال زم بخصوصتم  •
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 القضائي.
 
 وزارة العدل. -

الر عععععععر  عععععععي  -د
تعععععععععديم التشععععععععريعات 

 بما يسمح:
بمصعععععععادرة الوسعععععععائا  -

و التعععي المسعععتخد ة ا
اتجهعععععا الريعععععة نحعععععو 
استخدا ها  ي ررائم 

 غسم األ وال.
ورعععععععععععععععععععو  العععععععععععععععععععزام  -

التصععريح عععن الرقععم 
المادي لأل وال عبر 
الحععدود عرععد الخععروج 

  ن األردن.
 ععرض عقوبععة رادعععة  -

 عرد المخال ة.

اصععععععععدار قععععععععانون  -
 كا حععععععععة غسععععععععم 
األ عععععوال وتمويعععععم 

او اي  اهربععععععععععا 
تشععععريعات اخععععرى 

 .تات ع قة

اللجرععععععععععععععععععععععععععععععة  -
الولريععععععععععععععععععععععععة 

 حعععععععععععععععععععععة لمكا
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
 
المجلعععععععععععععععععععععس  -

 القضائي.
 
 وزارة العدل. -

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سععععععععععععععععععععاعدة 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصعععععععععوص 

 القانون.

عرععععععععععععد ن ععععععععععععات 
التشريعات او 
اهرعععععععععععععععراءات 
 .تات الع قة

اقتعراح التععدي ت التشعريعية ال ز عة  قد تعم  التي تعالج  وضوع المصادرةر باهضا ة للتشريعات السارية •
ز الوسائا واألدوات المستخد ة او المروي استخدا ها الرتكا  رريمة غسعم األ عوال او تجللرص على  

 تمويم اهربا  و صادرتها.

تععم اقععرار التعليمععات المعدلععة لتعليمععات التصععريح عععن اال ععوال المرقولععة عبععر الحععدود  6/8/2020بتععاريخ  •
يعم االربعا  فيمعا يتعلعق بعالمبلغ  ن قبم اللجرة الولرية لمكا حة غسم اال وال وتمو  2017لسرة    2رقم  

( ديرععار اردنععي اضععا ة الععى 10,000ليصععبح ) عرععد الععدخول الععى المملكععة المحععدد لتقبيععق ن ععام اهقععرار
 .تعديم نماتج اهقرار

إلزام المسا رين باه صاح عن األ وال واألدوات القابلعة  اقتراح التعديم التشريعي ال زم لغاياتكما وتم    •
د الخععروج  ععن المملكععة واخضععاعهم لعقوبععات رادعععة عرععد التصععريح المغلععوط او عرععد للتععداول لحا لهععا عرعع

 عدم التصريح.

 

 التوصيات المرتبطة

 خطة العمل  توصيات تقرير التقييم المتبادل التوصية
الجهات  
 المعنية 

الحاجة إلح  
المساعدة  
 الفنية 

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز
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التوصية 
3 
 

رريمععععععععععععععععععععععة 
غسععععععععععععععععععععععععععم 

 األ وال

قانون األردني  ال يتضعمن بشعكم صعريح األصعول الملموسعة ال
القعععععوانين الولريععععععة لعععععم تجعععععرم القرصععععععرة.  او غيعععععر الملموسعععععة.

العقوبعععععات علعععععى األشعععععخاص االعتبعععععاريين ليسعععععا  تراسعععععبة وال 
 رادعة.

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععععععععععععريعات 
ال ز عععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصعععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

 الوتدة. -
 

وزراة  -
 العدل.

 
الرقععععم  وزارة -

والسعععععععععععععلقة 
 البحرية.

 عرععععععععد ن ععععععععات  .غير  رقبق
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

تععم  اقتععراح التعععديم التشععريعي العع زم هعععادة تعريععف األ ععوال بمععا يشععمم  •
 "األصول األخرى".

تعمععععم المملكععععة علععععى دراسععععة إرععععراء التعععععديم التشععععريعي العععع زم لتجععععريم  •
 القرصرة.

 رض عقوبات علعى األشعخاص باهضا ة الى التشريعات السارية التي ت •
االعتباريةر  قد تم تقديم المقترح التشريعي الع زم لتغلعيظ العقوبعات علعى 

 األشخاص االعتباريين.

التوصية 
4 

 
المصععععععععععادرة 
والتععععععععععععععدابير 

 المؤقتة
 

لععععم يقععععع إقععععرار المصععععادرة  ععععي تععععق الشخصععععيات االعتباريععععة. 
القعععععانون األردنعععععي ال يشعععععير إلعععععى إ كانيعععععة  صعععععادرة الوسعععععائا 

 ستخد ة او التي كانا ستستخدم  ي رريمة غسم األ وال.الم
ال تورعععد آليععععة واضعععحة هدارة الممتلكععععات المحجعععوزة والمجمععععدة 
والمصادرة والتصرف  يها. كما ان القانون لم يرتب رعزاء عرعد 
ثبععععوت المخال ععععة  ععععن الجهععععة المقلععععو   رهععععا توقيععععف التعا ععععم 

 الوقتي.

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععععععععععععريعات 
ال ز عععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 

لقصعععععععععععععععععععععععور ا
 المحددة.

اللجرععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

 الوتدة. -
 

المجلععععععععععععععس  -
 القضائي.

 

رة اوز  -
 العدل.

 عرععععععععد ن ععععععععات  .غير  رقبق
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 قعععد تعععم  التعععي تععععالج  وضعععوع المصعععادرةر باهضعععا ة للتشعععريعات السعععارية •
المصععععادرة المتعلقععععة باألشععععخاص  بخصععععوصاقتععععراح تعععععدي ت تشععععريعية 
ائا واألدوات المسعععععععععتخد ة او المرعععععععععوي الوسععععععععع االعتباريعععععععععةر و صعععععععععادرة

ر وسعععيتم اسعععتخدا ها الرتكعععا  رريمعععة غسعععم األ عععوال او تمويعععم اهربعععا 
  رض عقوبات رادعة على اي رهة تخالف إرراءات التوقيف الوقتي.

نشعععععاء  كتعععععب هدارة األصعععععول اقتعععععراح التععععععديم التشعععععريعي الععععع زم هتعععععم  •
 واأل وال المحجوزة والمصادرة.

 
التوصية 
29 
ات وتعععععععععععععععععععد

يقعععع خعععارج اختصعععاص الوتعععدة تلقعععي االخقعععارات تات الصعععلة 
بعععالجرائم االصعععلية المرتبقعععة بغسعععم األ عععوال. لعععم يسعععتدل علعععى 

 كيفية ارراء الوتدة للتحليم االستراتيجي.

تععععديم قعععانون 
 كا حعععععععععععععععععععععععععة 
غسععععععععععععععععععععععععععععععععععم 

اللجرععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

 ت عرععععععععد ن ععععععععا .غير  رقبق
التشععععععععريعات 

تات 

اختصعاص الوتعدة بتلقعي لرص على اقتراح التعديم التشريعي ال زم ل  تم •
االخقععععععععععارات تات الصععععععععععلة بالجريمععععععععععة األصععععععععععليةر وارععععععععععراء التحليععععععععععم 
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المعلو عععععات 
 المالية
 

األ ععععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععععم 

 االربا   

 الوتدة. -
 

 
 

 االستراتيجي. .الع قة

 

التوصية 
32 
 

 ناقلو الرقد

المبلععععغ المحععععدد  ععععي القععععانون األردنععععي لتقبيععععق ن ععععام اهقععععرار 
غيععا   وز المبلععغ المععدرج بالمرهجيععة.المكتععو  للمسععا رين يتجععا

 إقععععرار وارععععب التصععععريح لأل ععععوال عرععععد الخععععروج  ععععن المملكععععة.
إضععا ة لعععدم شععمول اهلععزام لبقععا للععرص القععانوني بعععض اورععه 

العقوبععات  ععي  الرقععم األخععرى  ثععم الرقععم عبععر البريععد والشععحن.
تغيعععععب  تالعععععة التصعععععريح المغلعععععوط غيعععععر  تراسعععععبة وال رادععععععة.

الرقعد المعرتبا بجعرائم اصعليةر بع ا إلعى ص تية تجعز وإيقعاف  
رانب  ا تم   ت تعه  عن ععدم ا تعداد تكعم المصعادرة ليشعمم 

 .األدوات القابلة للتداول لحا لها

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععععععععععععريعات 
ال ز عععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصعععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

 الوتدة. -
 

دائعععععععععععععععععععععععععععععرة  -
 الجمارك.

 

 
 

 عرععععععععد ن ععععععععات  .غير  رقبق
التشععععععععريعات 

تات 
 . قةالع

تم اقرار التعليمات المعدلة لتعليمعات التصعريح ععن   6/8/2020بتاريخ   •
 ععععن قبععععم اللجرععععة  2017لسععععرة  2اال ععععوال المرقولععععة عبععععر الحععععدود رقععععم 

الولريعععة لمكا حعععة غسعععم اال عععوال وتمويعععم االربعععا  فيمعععا يتعلعععق بعععالمبلغ 
ليصعععععبح عرعععععد العععععدخول العععععى المملكعععععة المحعععععدد لتقبيعععععق ن عععععام اهقعععععرار 

 ر.رار اردني اضا ة الى تعديم نماتج اهقرا( دي10,000)

إلععزام المسععا رين باه صععاح  اقتععراح التعععديم التشععريعي العع زم لغايععاتتععم  •
ععن األ عوال واألدوات القابلعة للتعداول لحا لهعا عرعد الخعروج  عن المملكععة 
واخضعععععاعهم لعقوبعععععات رادععععععة عرعععععد التصعععععريح المغلعععععوط او عرعععععد ععععععدم 

 التصريح.

ليمعععات التصعععريح ععععن األ عععوال المرقولعععة عبعععر باهضعععا ة العععى شعععمول تع •
الحعععدود ألورعععه الرقعععم عبعععر البريعععد والشعععحنر  قعععد تعععم اقتعععراح التععععدي ت 
التشعععععريعية ال ز عععععة للعععععرص علعععععى تلعععععكر باهضعععععا ة العععععى العععععرص علعععععى 

ا تعععداد تكعععم المصعععادرة و  إيقعععاف الرقعععد المعععرتبا بجعععرائم اصعععليةصععع تية 
 .ليشمم األدوات القابلة للتداول لحا لها

 (11، 10، 9، النتائج المباشرة 8-5لفصل الثالث: تمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلح )التوصيات ا
النتائج  
 المباشرة/ 

توصيات تقرير  
 التقييم المتبادل 

 خطة العمل 
الجهات  
 المعنية 

الحاجة  
إلح  

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز
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درجة 
 االلتزام 

المساعدة  
 الفنية 

النتيجة 
المباشرة 

9 

يربغععععي علععععى  -ا
ان تشعععععععععععععارك  األردن

 إن عععععععات هعععععععم رهعععععععات 
القععععععععععانون لمخععععععععععالر 

 عععع  اهربعععا تمويعععم 
كا ععععععععععععععععة الجهععععععععععععععععات 

 .األخرى المختصة 
 

 شعععععععععاركة دائععععععععععرة  -
المخععععععععابرات  ععععععععي 
اععععععععععععداد التقيعععععععععععيم 
الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععولري 

 للمخالر.
 
 شعععععععععاركة دائععععععععععرة  -

المخععععععععابرات  ععععععععي 
 الورش التدريبية.

دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -
المخعععععععععععععابرات 

 العا ة.
 
وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -

 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
م وتمويععععععععععععععععععععععععع
 اهربا .

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سعععععععععععاعدات 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصعععععععععوص 

 التدريب.

 رجععععععععععععععععععععععععععععععز/ 
  ستمر

شعععاركا دائعععرة المخعععابرات العا عععة  عععي إععععداد التقيعععيم العععولري لمخعععالر غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا ر  •
واشععر ا بشععكم خععاص علععى صععياغة الجععزء المتعلععق بتمويععم اهربععا ر وتععم تعمععيم التقيععيم علععى  ختلععف 

ى  رارععة االرعراء الموصعى بعه "ا"  عن الرتيجعة المباشعرة األولعى(ر وبمعا سعيكون لعه الجهات المعرية )يرر
 اثر إيجابي  ي  شاركة ال هم المورود لدى رهات ان ات القانون  ع كا ة الجهات المختصة . 

تشارك دائرة المخابرات  ي ورشات العمم والعدورات التدريبيعة التعي تعم البعدء بعقعدبا تر يع ا للمعرح الممولعة  •
رة الخارريعععة األ ريكيعععة بخصعععوص تعزيعععز قعععدرات الققاععععات  عععي  هعععم  خعععالر تمويعععم اهربعععا  ا عععن وز 

المشار اليها  ي االرراء الموصى به )ا(  ن الرتيجة المباشرة األولعىر باهضعا ة للمشعاركة  عي البرنعا ج 
 ن الرتيجة المباشعرة التدريبي المر    ن قبم االتحاد األوروبي المشار اليه  ي اهرراء الموصى به )بع( 

 السادسة. 

وقا ععا دائععرة المخععابرات بتزويععد وتععدة  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  بأنمععاط واتجابععات تمويععم  •
اهربا  التي تم اكتشا ها  ن خ ل التح يقات والمتابعات وتعم تضعميرها  عي التحليعم االسعتراتيجي الع ي 

رقابيعة واهشعرافية والتعي قا عا بعدوربا بتعميمعه علعى كا عة اعدته الوتدة وتم تعميمه على كا عة الجهعات ال
 الجهات الخاضعة لرقابتها. 

يربغععي تععو ير  -  
تععععععععععععععدريب  عععععععععععععععزز 
وبشععععععععععععععععععععععععععكم دوري 
للسعلقات القضععائية 

تقععة المختصععة بم 

تععععو ير التععععدريبات  -
 ال ز ة.

 ديريععععععععععععععععععععععععععععة  -
القضععععععععععععععععععععععععاء 

 عسكري.ال
 
دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سعععععععععععاعدات 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصعععععععععوص 

 رجععععععععععععععععععععععععععععععز/ 
  ستمر

التععي عقعععدت  ععن قبعععم  ديريععة القضعععاء العسععكري ودائعععرة المخععابرات العا عععة  البععرا ج التدريبيعععةبخصععوص  •
 دسة. يررى  رارعة  ا تما اهشارة اليه  ي االرراء الموصى به )بع(  ن الرتيجة المباشرة السا

تشعارك دائععرة المخععابرات و ديريععة القضععاء العسععكري  ععي ورشعات العمععم والععدورات التدريبيععة التععي تععم البععدء  •
ة الخارريعة األ ريكيعة بخصعوص تعزيعز القعدرات  عي   تقعة تمويعم ر بعقدبا تر يع ا للمعرح الممولعة  عن وزا
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رريمعععععععععععععة تمويععععععععععععععم 
ربعععععععععععا ر بغيعععععععععععة اه

تعزيعععععععز ا كانياتهعععععععا 
وقعععععدراتها  عععععي بععععع ا 

 .المجال

المخعععععععععععععابرات 
 العا ة.

 

)ا(  عن الرتيجعة المباشعرة األولعىر  اهربا  واعداد األدلة االرشادية المشار اليها  ي االرراء الموصى به التدريب.
باهضععا ة للمشععاركة  ععي البرنععا ج التععدريبي المر عع   ععن قبععم االتحععاد األوروبععي المشععار اليععه  ععي اهرععراء 

 الموصى به )بع(  ن الرتيجة المباشرة السادسة. 

ايا يتم العمم تاليعًا علعى تقعوير دليعم  تخصعص  عي  جعال اسعاليب التح يقعات الماليعة الموازيعة  عي قضع •
الجهععات القضععائية ورهععات إن ععات القعععانون )تمويععم اهربععا  لتععدريب الممارسععين لععدى الجهعععات المختصععة 

 (.Global Center on Cooperative Securityبالتعاون  ع ) (والوتدة وغيربا  ن الجهات المعرية

تقعععععععععوير المعععععععععوارد  -ج
البشععععععععرية بالجهعععععععععات 
المختصعععععة بمكا حعععععة 

 اهربا .تمويم  
 

 تعيعععععععععين  عععععععععدعين -
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا ين 

  تخصصين.
 
زيعععععععععادة الكععععععععععوادر  -

البشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرية 
 وتقويربا.

 ديريععععععععععععععععععععععععععععة  -
القضععععععععععععععععععععععععاء 

 العسكري.
 
دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -

المخعععععععععععععابرات 
 العا ة.

 رجععععععععععععععععععععععععععععععز/  غير  رقبق
  ستمر

(  عععدعين ععععا ين لعععدى  حكمعععة ا عععن الدولعععةر وتعععأبيلهم بعععدورات تدريبيعععة  كث عععةر وإشعععراكهم 8تعععم تعيعععين ) •
 يم اهربا  . بورشات عمم  تخصصة تول التح يقات المالية وررائم تمو 

والحعاقهم ب ريعق التحقيعق  عي تمويعم  2019( ضباط ردد نهاية عام  10قا ا دائرة المخابرات بتعيين ) •
عععدد آخععر ضععمن خقععة المععوارد البشععريةر لكععن  تعيععيناهربععا  والتح يقععات الماليععةر وكععان  ععن الم تععرض 
 وارتبالًا بجائحة )كورونا( تم تأريم تلك تاليًا. 

يربغعععععععععععععععععي علعععععععععععععععععى  -د
قات إن ععات القععانون سععل

تقععععععععععععععععوير التغ يععععععععععععععععة 
العكسععععععععععععية المقد ععععععععععععة 
للوتدة  ن ارم الر ع 
 عععععععن رعععععععودة التحليعععععععم 
المعععععععععععععععععععععععععالي  عععععععععععععععععععععععععي 

خقععععععععععععععععععععععععارات تات اال

 عالجعععععععععة اورعععععععععه  -
القصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -
المخعععععععععععععابرات 

 العا ة.
 
وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -

 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 

 رجععععععععععععععععععععععععععععععز/  غير  رقبق
  ستمر

 دائرة المخابرات  ( اخقارًا ر وقا ا64( )2020 –  2018دائرة المخابرات خ ل ال ترة )اتالا الوتدة ل •
( اخقارا للقضعاءر 27تحويم ) ونتيجة ل لك تم راراتبخصوص ب ه االخق بتمرير تغ ية عكسية للوتدة

 وال زالا القضايا المتعلقة به ه االخقارات  ر ورة.  
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قععععععععععععععععة بتمويععععععععععععععععم الع 
ربا  لضعمان قعدرة اه

سععلقات إن ععات القععانون 
علععععععععععععععععععى اسععععععععععععععععععتخدام 
المعلو عععععععععات الماليعععععععععة 

دلععععععة  ععععععن لتقععععععوير األ
ل التحليععم المععالي خعع 

 عععععععي قضعععععععايا تمويعععععععم 
 .تملةبا  المحاهر 
 

وتمويعععععععععععععععععععععععععم 
 اهربا .

يربغععععععععععي علععععععععععى  -بععععععععععع
 األردنيعععععععةالسعععععععلقات 

 واصعععععععععلة رهودبعععععععععا 
للتحقيق  ي عمليات 

 اهربععععععععععععا تمويععععععععععععم 
قضععععععائيال  و  تقتهععععععا
سععواء الععى  د  علععى تعع

رانععععععععععععععععب قضعععععععععععععععععايا 
وكجريمععععععة اهربععععععا  

قائمعععععععععععععععععة بععععععععععععععععع اتهار 
ان  تابععععععععععععععة لضعععععععععععععم

عمليعععععععععععععات تمويعععععععععععععم 
 ععععي رميععععع  اهربعععا 

توسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيع  -
الم تقعععععععععععععععععععععععععععععات 
بجععععععععععرائم تمويععععععععععم 
اهربععا  كجريمععة 

 قائمة ب اتها.

دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -
المخعععععععععععععابرات 

 العا ة.
 
 ديريععععععععععععععععععععععععععععة  -

القضععععععععععععععععععععععععاء 
 العسكري.

 رجععععععععععععععععععععععععععععععز/  غير  رقبق
  ستمر

بمكا حعععة تمويعععم  ( ر قا عععا دائعععرة المخعععابرات العا عععة )الجهعععة المختصعععة2020 – 2018خععع ل ال تعععرة ) •
اشعععخاص ر  1108ن علعععى )شعععبهات اربعععا  : ي( اشعععخاص ر  عععوزع2106االربعععا ( ر بعععالتحقيق  عععع )
اشععخاص( ر علمععا بانععه تععم خعع ل بعع ه  663:  قضززايا خاصززةاشععخاصر  335شععبهات تمويععم اربععا  : 

 ( تبليغا الى وتدة  كا حة غسم اال وال وتمويم االربا  . 143ال ترة توريه )

بعي التعي تقعع ضعمن تعريعف اهربعا  تسعب القعانون األردنعير وبعو اوسعع   ضايا الخاصزةبالق]المقصعود  
 عععن الم هعععوم العععوارد بات اقيعععة قمعععع اهربعععا ر تيعععز تشعععمم التح يقعععات اشعععتبابات تتعلعععق بعععع )تهديعععد األ عععن 
االقتصعععادير تعكيعععر صععع و الع قعععة  عععع دول شععع يقة وصعععديقةر اهخععع ل بالر عععام الععععامر تعقيعععم تقبيعععق 

 واألن مة..([القوانين 
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تات  الحععععععععععععععععععععععععععععععاالت
 .الصلة

 

 

يربغعععععععععععععععععععي علعععععععععععععععععععى    -و 
السععععععععلقات القضععععععععائية  

  األولويعععععععععععععععة إعقعععععععععععععععاء  
التععععععععععععععععاون    اليعععععععععععععععات 

القضعععائي العععدولي  ععععي  
  اهربعا  قضايا تمويم  

 عععععع الجهعععععات الر يعععععرة  
  األخعععععع   ععععععع    األخععععععرى 
  االعتبعععععععععععععععععار بععععععععععععععععععين  

المخععععععععالر المحيقععععععععة  
وخاصععععععة  ععععععع الععععععدول  
المجععععععععععععععععععاورة غيععععععععععععععععععر  

 .المستقرة 

 عالجعععععععععة اورعععععععععه  -
القصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

 ديريععععععععععععععععععععععععععععة  -
قضععععععععععععععععععععععععاء ال

 العسكري.

(  عععدعيًا عا عععًار تمحعععورت تعععول 45( ورشعععات عمعععم شعععملا )8قا عععا  ديريعععة القضعععاء العسعععكري بعقعععد ) •  ستمر غير  رقبق
) بعععاد  التععععاون العععدولي  عععي المسعععائم الجرائيعععة ر إدارة للبعععات التععععاون العععدولي  عععي  كا حعععة اهربعععا ر 

 التحديات والممارسات ال ضلى لتعزيز التعاون الدولي ( . 

( ر تعيععين ضععابا ارتبععاط  ععن  حكمععة ا ععن الدولععة  ععع وزارة العععدل ر لغايععات 2/2020م خعع ل شععهر )تعع •
الترسعععيق وسعععرعة اهرعععراء  عععي للبعععات المسعععاعدة القانونيعععة التعععي تعععدخم ضعععمن اختصعععاص  حكمعععة ا عععن 

 الدولة.

رد( وا 4صعادر و  2( للبعات  سعاعدة قانونيعة )6يشار العى ان  ديريعة القضعاء العسعكري تعا لعا  عع ) •
 ( ر وتم تر ي با رميعها . 2020 – 2018خ ل ال ترة )

النتيجة 
المباشرة 
10 

يربغععععي علععععى  -ا
سععععععععععععلقات الرقابععععععععععععة 
واهشععععععععععععراف علععععععععععععى 
المؤسسععععععات الماليععععععة 
واألعمععععععععال والمهععععععععن 
غير المالية المحددة 
ر  تابعععععععععععععععة تر يععععععععععععععع  

ت عيععععععععععم الرقابععععععععععة  -
علععععععععععععععععى تر يعععععععععععععععع  
العقوبعععات الماليعععة 

 المستهد ة.
 
إيقععععععععاع عقوبععععععععات  -

رادععععععععععععععة بحعععععععععععععق 

رميععععععععععععععععععععععععععععععععع  -
الجهعععععععععععععععععععععععات 
الرقابيعععععععععععععععععععععععععة 
 واالشرافية.

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سععععععععععععععععععععاعدة 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصعععععععععوص 
التععععععععععععععععععععدريب 
علعععععى تر يععععع  

ختلعععف دوائعععره )دائعععرة الرقابعععة علعععى ققعععاع البرعععوكر دائعععرة  راقبعععة اعمعععال بم البنزززك المركززززن األردنزززيقعععام  •  ستمر
الشععراف والرقابععة علععى ن ععام المععد وعات الععولري ر دائععرة الرقابععة علععى شععركات التمويععم االصععرا ةر دائععرة 

بتعععديم وإصععدار ادلععة الرقابععة المكتبيععة والميدانيععة الخاصععة بهعع ه الععدوائر و ععق المععرهج المسععترد األصععغر( 
إرعراءات الت تعيش والتحقعق  عن ك عاءة و عاليعة و حعص ان معة بحيعز تتضعمن بع ه األدلعة    خالرعلى الم

وبععرا ج  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  بحيععز تكععون قععادرة علععى تحقيععق غايععات  كا حععة غسععم 
األ وال وتمويم اهربا   عن كا عة الجوانعبر و رهعا تصعريف العدول وتقبيعق العقوبعات الماليعة المسعتهد ة 
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العقوبععععععععععات الماليععععععععععة 
المسععععتهد ة لمكا حععععة 
تمويععععععععععم اهربععععععععععا ر 
وإيقعععععععععععاع العقوبعععععععععععات 

حعععععععععععععععق المراسعععععععععععععععبة ب
الجهععععععععععععععععات غيععععععععععععععععر 

 الملتز ة.

العقوبعععععععععععععععات  المخال ين.
الماليععععععععععععععععععععععععععة 
 المستهد ة.

 التحديز المستمر للقوائم المحلية و/ او الدولية دون تأخير. و 

وتلعععك  2019ويشعععار العععى ان البرعععك المركعععزي قعععام بإيقعععاع عقوبعععة رادععععة علعععى اتعععد البرعععوك خععع ل ععععام 
لمخال ععة البرععك لقععرارات  جلععس اال ععن لتعا لععه  ععع اتععد  ألززف دينززار 250غرامززة ماليززة قززدرها ب ععرض 

 األشخاص المدررين على القوائم.

الت تععيش علععى شععركات الخععد ات الماليععة  ععي  جععال  كا حععة غسععم  دليععم  " : تععم اعتمععاد     هيئززة األوراق الماليززة  •
( تعععععععاريخ  2020/ 226األ عععععععوال وتمويعععععععم اهربعععععععا  ونماترعععععععه " بمورعععععععب قعععععععرار  جلعععععععس الم وضعععععععين رقعععععععم ) 

   ععععدى تقبيععععق الشععععركات للقععععرارات الدوليععععة بععععالت تيش علععععى    تتعلععععق عععععدة  ر وتععععم تخصععععيص برععععود  2020/ 12/ 6
بشعكم  عوري و عدى تعو ير األن معة االليعة    والتزا ها بتر ي  العقوبعات الماليعة المسعتهد ة لمكا حعة تمويعم اهربعا  

تعععاريخ    20/ 01373/ 1/ 8رقعععم    بمورعععب تعميمهعععا   بيئعععة األورال الماليعععة   الخاصعععة بمضعععاباة األسعععماءر وقا عععا 
ئم الجعزاءات والح عر الصعادرة ععن  بقعوا   بالتأكيد على رميعع الجهعات الخاضععة لرقابتهعا لإللتعزام   2020/ 8/ 30

 .  جلس األ ن الدولي 

يشار الى ان  ن إرعراءات عمعم  ركعز إيعداع األورال الماليعة بعي تعريعف العمع ء إلكترونيعا علعى قاععدة 
بياناتهر ولدى الر ام اهلكتروني للمركز قائمة بأسماء المدررين على قوائم  جلعس األ عنر بحيعز إتا تعم 

  دررًا و عر ا على قوائم الح ر  إن ن ام المركز ير ض القلب إلكترونيًا. تح تسا  للعميم وكان 

بتعمععيم الععرابا االلكترونععي للجرععة ال ريععة لتقبيععق قععرارات  جلععس اال ععن  دائززرة األراضززي والمسززا ةقا ععا  •
دائرة الععع(ر كمعععا تعععم تعمعععيم رابعععا  قائمعععة الجعععزاءات الموتعععدة وادرارعععه علعععى  وقعععع 12/7/2018بتعععاريخ )
(ر لتسعهيم الررعوع اليعه  ععن قبعم المكاتعب العقاريعة ر وتعم اصعدار تعمععيم 9/9/2019ي بتعاريخ )االلكترونع

رعععراءات بتحعععديز اهدائعععرة األراضعععي  قا عععاللمكاتعععب بعععالرروع للعععرابا قبعععم العععدخول بعععأي ع قعععة عمعععمر و 
تقبيعق ( لتشعمم اعمعال الرقابعة الت تعيش علعى check listتععديم برعود )تعم جعودة( للمعراقبين و الداخليعة )ال
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قرارات  جلس اال ن ووضعع ارعراءات للرقابعة والت تعيش علعى تر يع  العقوبعات الماليعة المسعتهد ة لمكا حعة 
ر علما بأن دائرة األراضي انشأت ن عام الكترونعي تمويم االربا ر وايقاع العقوبات  ي تالة عدم االلتزام

رعععع األ عععراد والكيانعععات خعععاص يتضعععمن اسعععماء المعععدررين علعععى القعععوائم واي تحعععديز علعععى تلعععك بهعععدف  
 المدررة  ن تملك األ وال غير المرقولةر وتجميد ب ه األ وال  ي تال ورودبا.

بتكليععف  ععرل الت تععيش الميععداني علععى  حعع ت الحلععي والمجععوبراتر بمتابعععة التععزام  وزارة الداخليززةقا ععا  •
 با .الققاع بتقبيق االلتزا ات الواردة  ي قرارات  جلس اال ن الخاصة بتمويم اهر 

للمزيد بخصوص الجوالت الت تيشعية المر ع ة  عن قبعم الجهعات الرقابيعة يررعى  رارععة اهرعراءات المشعار  •
 اليها  ي الرتيجة المباشرة الثالثة/ اهرراء الموصى به )بع(.

يربغععععععععععععععي علععععععععععععععى  - 
 األردن: 

تقيععيم  خععالر تمويععم  -
اهربععا  التععي توارععه 
المر مععععععععععععات غيععععععععععععر 
الهاد عععععععععععععععة للعععععععععععععععربحر 

معععععععات وتحديععععععد المر 
األكثععععععععععععععر عرضععععععععععععععة 
هسععععععاءة االسعععععععتغ ل 
لغعععععععععععععععرض تمويعععععععععععععععم 

 اهربا  . 
تر يعععععععععععععععععععع  تععععععععععععععععععععدابير  -

التخفيعععععععععععععععف التعععععععععععععععي 

راء تقيععععععععععععععيم ارعععععععععععععع -
المخععععععععععععععععععععععععععععععععععععالر 
و عالجعععععععة اورعععععععه 
القصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
 
وزارة الترميعععععة  -

 االرتماعية.
 

دائععععرة  راقبععععة  -
 الشركات.

 

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سععععععععععععععععععععاعدة 

  رية

الرصعععععععععععععععععععععععععف 
األول  ععععععععععععععععععن 

 2021عام 

األولعى بخصعوص اهرعراءات المتخع ة  عن  يررى  رارعة االرراء الموصعى بعه )د(  عن الرتيجعة المباشعرة •
وبععاقي الجهعععات  قبععم وتععدة  كا حعععة  كا حععة غسعععم األ ععوال وتمويععم اهربعععا  ووزارة الترميععة االرتماعيعععة

بخصععوص تقيععيم  خععالر تمويععم اهربععا  للمر مععات غيععر الهاد ععة للععربحر ور ععع الععوعي وبرععاء  المختصععة
 .لربحالقدرات والتواصم  ع ققاع المر مات غير الهاد ة ل

تعععم إععععداد وإقعععرار تعليمعععات  كا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا  لققعععاع الجمعيعععاتر وتتضعععمن بععع ه  •
التعليمات اهرراءات والضوابا التي يتقلب تر ي با فيما يتعلق بالجمعيات التعي يعتم تحديعدبا علعى انهعا 

 ه المتقلبات.تات  خالر  رت عةر وبما يضمن  رض عقوبات رادعة و تراسبة  ي تال  خال ة ب 

( والع ي 2021تم اعداد  شروع ن ام  عدل )للر ام المحدد ألتكام األن مة األساسية  للجمعيات لسرة  •
تضمن اتكام ت صيلية اللتزا ات الجمعيات )بب ل العراية الواربعة للتععرف علعى بويعة الجهعات المتبرععة 

 الدراسة  ي ديوان التشريع والراي.او المست يدين  ن خد ات الجمعيةر واالتت اظ بالسج ت( وبو قيد 

تر ي  تم ت توعويعة للجمعيعات بمخعالر غسعم اال عوال وتمويعم اهربعا   عي ققعاع المر معات غيعر تم   •
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تتراسععععععععععععععععععععب  ععععععععععععععععععععع 
المخعععععععالر المحعععععععددة 

 و راقبة تر ي با.
االنخععععععععععراط بصععععععععععورة  -

 عالععععععععة  ععععععععع ققععععععععاع 
المر مععععععععععععات غيععععععععععععر 
الهاد ععععة للععععربحر  ععععن 
ارععععععم تعزيععععععز ال هععععععم 
بجريمعععععععععععععععة تمويعععععععععععععععم 
اهربععععععععا ر والععععععععوعي 
للوقايععععععععة  ععععععععن بعععععععع ه 

 .   الجريمة

وزارة  -
 األوقاف.

الربحيععة   عععن خععع ل ر ععع  سعععتوى العععوعي لعععدى الجمعيععات بخقعععر غسعععم اال ععوال وتمويعععم االربعععا  ععععام  
مية تماية ققاع الجمعيات  ن خقعر تضمرا توعية بم هوم غسم اال وال وتمويم االربا  واب  2018

تمويم االربا  والتشريعات الولرية والمعايير الدولية وا ثلة عمليعة علعى تلعكر تيعز تعم تر يع  برنعا جين 
لتوعيععة الجمعيععات بالشععراكة  ععع االتحععاد العععام للجمعيععات ورمعيععة  يلععق  تقععوعي الخععد ات الماليععة  ععي 

  . رمعية( 100 حا  تي الزرقاء وعمان واست اد  رها )

قام سجم الجمعيات  بأعداد برشور لتوعية الجمعيات بمخالر غسم اال وال وتمويم اهربا    ي عام  •
وتععم توزيعععه علععى كا ععة الععوزرات المختصععة لتعميمععه علععى الجمعيععات الخاضعععة هشععرا ها كمععا تععم  2018

 نشره على الموقع اهلكتروني لسجم الجمعيات. 

 ععن  ععن سععجم الجمعيععات وكا ععة الععوزرات المختصععة (  ور ععا 70)ا شععملة تععم تر يعع  اربعععة بععرا ج تدريبيعع •
تععول كيفيععة تقبيععق وتر يعع    (FSVC)كا ععة اقععاليم المملكععة  ععن قبععم برنععا ج الخععد ات الماليععة التقوعيععة

 اهربا .تمويم باهربا  و قرارات  جلس اال ن تات الصلة 

يربغععععي علععععى  -ج
تر يعع  القععرار  األردن
بشععععععععععععععععععععععععكم  1373

 عععععععععععععال وتحععععععععععععديز 
معععععععععععععيم القعععععععععععععوائم وتع

الخاصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
 باألشععععععععععععععععععععععععععععععععععخاص

 اهربابيععةوالكيانععات 
 .بدون تأخير

 

تعمعععععععععععيم القعععععععععععوائم  -
 المحلية والدولية.

 
إيجععاد آليععة  عالععة  -

لتعمعععععععععيم القعععععععععوائم 
 .دون تأخير

وزارة  -
الخارريععععععععععععععععععة 
وكا ععععععععععععععععععععععععععععععععة 
اعضعععععععععععععععععععععععععاء 
اللجرععععععععععععععععععععععععععععععة 

 ال رية.
 
كا ة الجهات  -

الرقابيعععععععععععععععععععععععععة 
 واالشرافية.

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سععععععععععععععععععععاعدة 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصعععععععععوص 
تعععععععععععععععععععععععععععععديم 

 ليمات.التع

الربننن  األ ل 
 2021عاو 

ر برشر وتعميم القائمة الولرية على كا ة الجهعات  1373لتر ي  قرار  جلس األ ن    اللجنة الفنيةقا ا   •
الموقععع االلكترونعععي  لوتععدة  كا حعععة علمععا بعععأن القائمععة  رشععورة علعععى  7/2018تات الع قععة  رعع  شعععهر 

 غسم األ وال وتمويم االربا . 

) ديرية السجم التجاري المركزي( برشر القائمة الولريه بأسماء   والتجارة والتموينوزارة الصناعة  قا ا   •
اهربابيين وقوائم الجزاءات الموتدة لمجلس األ ن التابع لأل م المتحدة على الموقع اهلكتروني للوزارة ر 

ة التسععجيمر وكعع لك تعميمهععا علععى  ععور ي الععوزارةر وربععا األسععماء المدررععة وارقععا هم الولريععة علععى ان معع
والتأكيععد علععى الررععوع للقائمععة الولريععة عرععد إرععراء اي عمليععة او الععدخول  ععي ع قععة عمععم رديععدة  ععع اي 
شخصر و سح قواعد بيانات التجار والعم ء  قارنة  ع القوائم المع كورة للتأكعد  عن ععدم إدراج اسعمائهم 
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ين دون تعأخيرر  عي تعال ورود اسعم ضمن القوائم وتجميد األ وال والمعوارد االقتصعادية الخاصعة بالمعدرر 
  قابق او  شابه وإب غ اللجرة ال رية لتقبيق قرارات  جلس األ ن  ورًا باهرراء المتخ .

كمععا تععم تعمععيم القائمععة الولريععه بأسععماء اهربععابيين وقععوائم الجععزاءات الموتععدة لمجلععس األ ععن التععابع لأل ععم  •
 ات بعععالرروع للقعععوائم عرعععد إرعععراء ايلعععى تلعععك الشعععركالمتحعععدة علعععى شعععركات التعععأرير التمعععويلير والتأكيعععد ع

عملية او الدخول  ي ع قة عمم رديدة  ع اي شخص و سح قواعد بيانات العم ء  قارنة  ع القائمعة 
الم كورة للتأكد  ن عدم إدراج اسمائهم ضمن القائمة وتجميد األ وال والموارد االقتصعادية الخاصعة بعأي 

سععم  قععابق او  شععابه وإبعع غ اللجرععة ال ريععة لتقبيععق قععرارات  جلععس عميععم دون تععأخير  ععي تععال ورود ا
األ عععن  عععورًا بعععاهرراء المتخععع ر وكععع لك التأكيعععد علعععى تعمعععيم العععرابا اهلكترونعععي لقعععوائم الجعععزاءات الموتعععدة 

 لمجلس األ ن التابع لأل م المتحدة على كا ة المور ين واتخات اهرراءات ال ز ة بالخصوص.

(  2020/ 33/ 2514و ععن خعع ل تعميمهععا رقععم )   والتجززارة والتمززوين / ادارة التزز مين   وزارة الصززناعة ترصععا   •
علععى التأكيعععد علععى شعععركات التععأ ين ووكعع ء التعععأ ين ووسععقاء التعععأ ين بضععرورة االلتعععزام    2020/ 11/ 3تععاريخ  

بعععالقرارات الصعععادرة ععععن  جلعععس اال عععن تات الع قعععة بمكا حعععة غسعععم اال عععوال وتمويعععم االربعععا  و رعععع انتشعععار  
 ععن خعع ل تععو ير األن مععة     وضععوع تقبيععق قععرارات  جلععس األ ععن األبميععة القصععوى تسععلح وتثهععا علععى ايعع ء  ال 

 ال ز ة لرصد اي تحديثات على القوائم و قارنة اسماء العم ء قبم كم تعا م وعرد كم تحديز. 

التأكيععد علععى شععركات  12/01/2020( تععاريخ 9/1/761األردنععي رقععم ) تضززمن تعمززيم البنززك المركزززن  •
الصععرا ة المرخصععة بضععرورة التقيععد بتر يعع  االلتزا ععات الععواردة  ععي قععرارات  جلععس األ ععن والقععرارات الدوليععة 
األخععرى تات الع قععة دون تععأخير كمععا قععام البرععك المركععزي األردنععي بععالتعميم علععى كا ععة البرععوك العا لععة 

يين الصععادرة عععن القائمععة الولريععة لإلربععاب 16/8/2018( تععاريخ 10/4/10885بمورععب تعميمععه رقععم )
، والتززي تززم تعميمهززا أيضززاف علززح كافززة الجهززات الخاضززعة لرقابززة  1373 اللجرععة ال ريععة لتقبيععق قععرار

واشززراف البنززك المركزززن األردنززي بنشززرها علززح الموقززر االلكترونززي الرسززمي للبنززك المركزززن األردنززي 
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رقعععم بمورعععب تعميمعععه و  زززرص البنزززك المركززززن األردنزززي ر وقعععد لتسزززهيل الرجزززوا اليهزززا وااللتززززام بهزززا 
الصادر لشركات الد ع والتحويم اهلكتروني لأل وال على التأكيد  13/3/2019( تاريخ  26/2/4081)

بضعععرورة إيععع ء  وضعععوع تقبيعععق قعععرارات  جلعععس األ عععن األبميعععة القصعععوى واتخعععات  عععا يلعععزم لر عععع  سعععتوى 
  تثال ب اعلية. اهدراك وااللتزام بتقبيق تلك القراراتر وبما يمكن  ن إدارة  خالر اال

ودائززرة األراضززي    الداخليززة ودائززرة مراقبززة الشززركات وزارة  و االجتماعيززة  التنميززة  وزارة  األوقززاف و قا ععا وزارة   •
برشععر الععرابا اهلكترونعي للقععوائم الخاصعة باألشععخاص والكيانععات اهربابيعة المدررععة  عن قبععم  جلععس    والمسزا ة 

ر علعى  واقعهعا االلكترونيعة بمعا يضعمن الررعوع    1373 عن  األ ن الخاص باللجرة ال رية لتر ي  قرار  جلعس األ 
 . الى تلك القوائم  ي إرراءات العمم لديها 

يتضعععمن الموا قعععة علعععى تضعععمين إرعععراءات    2021/ 1/ 12اصعععدر  جلعععس إدارة سعععجم الجمعيعععات قعععرار بتعععاريخ   •
ئعات اهداريعة المرتخبععة  التسعجيم والمتابععة علعى الهيئعات اهداريعة المرتخبعة إرعراء  قارنعة اسعماء المؤسسعين والهي 

للجمعيععات  ععع قععوائم الجععزاءات الم روضععة علععى األ ععراد والكيانععات اهربابيععة بمورععب قععرار  جلععس اال ععن رقععم  
( وعلععععى ان يععععتم التر يعععع   ععععن خعععع ل سععععجم الجمعيععععات بالرسععععبة  2001) 1373( والقععععرار رقععععم  1999) 1267

 تصة بالرسبة للهيئات اهدارية المرتخبة. ت المخ ا ر ا للمؤسسين باعتباره المررعية الوتيده للتسجيم والوز 

بتعاريخ  قام سجم الجمعيات بتعميم القائمة الولرية بأسماء االربابين وقعوائم الجعزاءات الموتعدة لمجلعس اال عن  و  •
( وزارة  ختصة  ليتم التعمعيم علعى الجمعيعات  14على كا ة الوزارات المختصة والبالغ عددبا )   2020/ 7/ 28

شعععرا ي لكعععم  رهعععا وتعععم التأكيعععد علعععى الررعععوع لهععع ه القعععوائم عرعععد ارعععراء اي عمليعععة او  الواقععععة ضعععمن الرقعععال اه 
الععدخول  ععي اي ع قععة عمععم  ععع اي شععخص وعرععد ورود اي اسععم  قععابق او  شععابة ابعع غ اللجرععة ال ريععة  ععورا  

  .دون تأخير 

رارات  جلعس اال عن  بعالربا االلكترونعي  عع الموقعع االلكترونعي للجرعة ال ريعة لتقبيعق قع  ات كما قام سجم الجمعيع •
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 . 1373و    1267

تعمععيم القائمععة الولريععة علععى الرقابععة العا ععة الصععحا  المكاتععب  علععى    دائززرة األراضززي والمسززا ة كمععا عمععدت   •
وقا ا بتجميعد اال عوال غيعر المرقولعة العائعدة لشخصعين    2018/ 7العقارية والمكاتب العقارية المرخصة بشهر  

جرعة ال ريعة الخاصعة بتقبيعق قعرارات  جلعس األ عن المتعلقعة بمكا حعة  الل ابع غ  و    القائمعة الولريعة    عدررين علعى 
 تمويم االربا  ب لك.  

شععععركات الوسععععالة الماليععععة وا رععععاء الح ععععظ األ ععععين  بتعمععععيم القائمععععة الولريععععة علععععى  قا ععععا بيئععععة األورال الماليععععة   •
أكيعد علعى  والت     2018/ 11/ 19( تعاريخ  18/ 2931/ 1/ 8وصراديق االستثمار المشترك بمورب تعميمها رقعم ) 

تلك الشركات بالرروع للقوائم عرد إرراء اية عملية او العدخول  عي ع قعة عمعم رديعدة  عع اي شعخص و سعح  
قواعد بيانات العم ء  قارنة  ع القائمة الم كورة للتأكد  ن ععدم إدراج اسعمائهم ضعمن القائمعة وتجميعد األ عوال  

ورود اسعععم  قعععابق او  شعععابه وإبععع غ اللجرعععة    والمعععوارد االقتصعععادية الخاصعععة بعععأي عميعععم دون تعععأخير  عععي تعععال 
 وإب غ الهيئة .  ال رية لتقبيق قرارات  جلس األ ن  ورًا باهرراء المتخ  

تمويععم اهربععا  بتر يعع   شععروع باهربععا  و تر يعع  قععرارات  جلععس األ ععن تات الصععلة لاللجرععة ال ريععة  قا ععا •
لغايعات تأكيعد تعمعيم  ال كيعةالهواتعف  علعى يعتم تحميلعهتقبيعق ن عام الكترونعي يعتمعد علعى يتضمن انشاء  

قعععوائم  جلعععس األ عععن بعععدون تعععأخير علعععى الجهعععات تات الع قعععةر ويهعععدف التقبيعععق إلعععى العععربا بعععين قعععوائم 
 جلععس األ ععن والمؤسسععات الماليععة واصععحا  االعمععال والمهععن غيععر الماليععة المحععددة والجهععات االشععرافية 

ون بتقبيق قرارات  جلس األ عن يالمستخد ون المعرير تيز سيقوم وغيربا  ن الجهات الولرية  والرقابية
 .ال كيةبتثبيا التقبيق على بوات هم 

ويهعدف التقبيععق االلكترونععي الععى الوصععول إلععى تحععديثات القععوائم الصععادرة عععن  جلععس األ ععن بشععكم آلععي 
 الجععزاءات عن خع ل رصعد و تابعععة الموقعع االلكترونعي لأل ععم المتحعدةر والحصعول علععى تحعديثات  قعوائم 
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 . ستمر وضمن ردول ز ري قصيربشكم 

سععيراعي المشعععروع الجعععدول الز رعععي المسععموح بعععه لضعععمان التقبيعععق ال ععوري لقعععرارات  جلعععس اال عععن ووصعععول  
( سعاعة  عن لح عة صععدور  16اهشععارات العى الجهعات المعريعة بععدون تعأخير ر تيعز تعدد المشعروع  هلععة ) 

لمعريعععة بتقبيعععق قعععرارات  جلعععس  لعععدى الجهعععات ا ( سعععاعات التخعععات اهرعععراء  8القعععرار لعععدى األ عععم المتحعععدة و) 
ر وتلك  ن لح ة نشر تحديز القوائم علعى الموقعع االلكترونعي للجرعة ال ريعة واسعت م اهشععارات عبعر  اال ن 

التقبيعععق االلكترونعععير تيعععز يجعععب علعععى الجهعععة المعريعععة اتخعععات القعععرار المراسعععب بتجميعععد األصعععول الماليعععة  
ر  جععزاءات ال   يععتم ر ععع اسععمائهم  ععن قععوائم لمععن  جميععد األصععول الماليععة  ت   ر ععع او    ة المدررععوالكيانععات  لألشععخاص  

 .  ن خ ل التقبيق رراء ال ي تم اتخاته بتزويد اللجرة ال رية بتوضيح لإل  ب ه الجهات   ان تقوم   وعلى 

كما يو ر التقبيق اداة رقابية إضافية للجهات الرقابيعة التعي بإ كانهعا ان تتأكعد  عن اسعت م الجهعة الخاضععة  
الة  عي تقب لإلشعا  التقبيعق  يشعار العى انر و يعق القعرارات بعدون تعأخير رات والتحديثات واتخاتبا إرراءات  عم

 . ي المرتلة الرهائية ) رتلة التر ي   ن قبم الشركة المحال اليها العقاء(

 بإعععداد  شععروع تعليمععات)بالتعععاون  ععع صععردول الرقععد الععدولي(   مثلععة بالوتععدة كمععا قا ععا اللجرععة ال ريععة •
تمويم اهربا ر تيز سيتم  عالجة كا ة اورعه باهربا  و تر ي  قرارت  جلس األ ن تات الصلة ة لرديد

القصور ال رية  ي ب ه التعليمات  ع الرص على استخدام "آلية الكترونية"  ي عملية تعميم قوائم  جلس 
 األ ن واي تحديز عليها. 

علقععة بالمقععاتلين اهربععابيين االرانععب ر وو قععًا  ععي إلععار التععزام األردن بتقبيععق قععرارات  جلععس األ ععن المت •
ر  1999/ عععام  1267( العع ي اكعد علععى  ععا رععاء بقعراري  جلععس األ ععن )2014/ عععام  2178للقعرار )
(ر قا عععا المملكعععة بانشعععاء ) ركععععز 2017/ عععععام  2396( ر والقعععرارات ال تقعععة )2001/ ععععام  1373

(ر ويهععدف الععى رصععد 6/1/2020بععه  رعع  تععاريخ )االسععتع م المبكععر عععن المسععا رين(ر والعع ي بععدا العمععم 
تركعععة المقعععاتلين االرانعععب واالشعععخاص المعععدررين علعععى قعععوائم العقوبعععات لغايعععات تعقيعععم سععع ربمر واتخعععات 
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  اهرراءات ال ز ة بحقهم .

يربغي علعى اللجعان  -د
ال رية لتر يع  قعرارات 

 األ عععععععععععععن جلعععععععععععععس 
ورميععععععع السعععععععلقات 
المعريعععة الر عععر  عععي 
تحديععععععععععععععععد رميععععععععععععععععع 
 الجهععععععععععععععات غيععععععععععععععر
الممثلععععععة  ععععععي تلععععععك 
اللجعععععععععععان ووضعععععععععععع 
آليعععععععععععععععات تسعععععععععععععععمح 
بتعمععععععععععععععععيم قععععععععععععععععوائم 

علعى   األ عن جلس  
كا ععععععععععععععة الجهععععععععععععععات 
المعريععععععععععععععة بععععععععععععععدون 
تأخيرر والر عر  عي 

اسععععععععتخدام    ئمععععععععة
وسعععععععععععععائم تديثععععععععععععععة 
لتعميم قوائم  جلس 

 األ ن .

 رارععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة  -
التعليمعععععععععععات تات 
الصعععععععلة باللجرعععععععة 
 ال رية وتعديلها.

 
تبرععععععععععععععععععي آليععععععععععععععععععة  -

الكترونيعععة لتعمعععيم 
قعععععععععععوائم  جلعععععععععععس 

  ن.األ

وزارة  -
الخارريععععععععععععععععععة 
وكا ععععععععععععععععععععععععععععععععة 
اعضعععععععععععععععععععععععععاء 
اللجرععععععععععععععععععععععععععععععة 

 ال رية.
 

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سععععععععععععععععععععاعدة 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصعععععععععوص 
تعععععععععععععععععععععععععععععديم 
 التعليمات.

الربننن  األ ل 
 2021عاو 

 مثلععة  تمويععم اهربععا باهربععا  و اللجرععة ال ريععة الخاصععة بتر يعع  قععرارات  جلععس األ ععن تات الصععلة  قا ععا •
 شعروع تعليمعات يتضعمن  رارععة ألعضعاء اللجرعة باععداد  )بالتععاون  عع صعردول الرقعد العدولي(بالوتعدة 

 لجرةر وتلك لتغقية الجوانب المتعلقة بعمم ب ه الجهات.ال المعرية  يواضا ة الجهات 

بخصوص االية االلكترونية لتعميم قوائم  جلس األ عن دون تعأخير يررعى  رارععة اهرعراء الموصعى بعه  •
   )ج(  ن ب ه الرتيجة المباشرة )العاشرة( اع ه .

يربغععععععععععي علععععععععععى  -بععععععععععع
تعزيعععععععععععععععععععععععععععععععز  األردن

تر عععععععععععععععععععععععععيم ورش  -
تدريبيععععة لمعالجععععة 

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 

بالرسبة للمرح التي تصعلا عليهعا المملكعة بخصعوص التعدريب فيمعا يتعلعق بالعقوبعات الماليعة المسعتهد ة  •  ستمر 
ع(  ععن يررععى  رارعععة االرععراء الموصععى بععه )ا(  ععن الرتيجععة المباشععرة األولععىر واهرععراء الموصععى بععه )بعع
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 سعععععععععععععععععتوى ال هعععععععععععععععععم 
والععععععععععععععوعي لجميععععععععععععععع 
السععععععععلقات المعريععععععععة 
فيمععععععععععععععععععععععا يتعلععععععععععععععععععععععق 
بمتقلبععععععععععععات تر يعععععععععععع  
العقوبععععععععععات الماليععععععععععة 
المسععععتهد ة لمكا حععععة 

 اهربععععععععععععا تمويععععععععععععم 
وتر ععععععععععععععيم الععععععععععععععورش 

 .التدريبية

اورععععععععه القصععععععععور 
 المحددة.

غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
اال ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
 
وزارة  -

الخارريععععععععععععععععععة 
والجهعععععععععععععععععععات 

 الرقابية.
 

 سععععععععععععععععععععاعدة 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصعععععععععوص 

 التدريب.

 الرتيجة المباشرة السادسة.

بالرسبة لتعزيز  ستوى الوعي للسلقات المعريعة فيمعا يتعلعق بمتقلبعات تر يع  العقوبعات الماليعة المسعتهد ة  •
لمكا حة تمويم اهربا  وتر يم الورش التدريبيةر  يررى الرروع لإلرراءات المتخع ة والتعي تمعا اهشعارة 

الرتيجععة المباشععرة الثالثععةر وخصوصععا فيمععا يتعلععق بإنشععاء دائععرة  اليهععا  ععي االرععراء الموصععى بععه )ز(  ععن
للرقابععة علععى  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا ر وزيععادة  المركععزي   تخصصععة  ععي البرععك المركععزي 

الكوادر البشرية للجهعات الرقابيعةر والتعدريبات التعي عقعدت للكعوادر والتعي تشعمم  واضعيع تر يع  العقوبعات 
تمويعم اهربعا ر باهضعا ة للررعوع العى ورش العمعم والعدورات باالربعا  و   تات الصعلة  المالية المسعتهد ة

 التدريبية المشار اليها  ي االرراء الموصى به )بع(  ن الرتيجة المباشرة السادسة.

يربغي على اللجرعة   -و
ال ريعععة لتر يععع  قعععرارات 

 األ ععععععععععععععععن جلععععععععععععععععس 
وسععععععععععلقات الرقابععععععععععة 

شراف إعداد ادلة واال
يعععععععة إرشعععععععادية وتوريه

توضعععح آليعععات تر يععع  
قععععععععععععععرارات  جلعععععععععععععععس 

ر والر ععععع  ععععن األ ععععن
وععععععععععي المؤسسعععععععععات 

عمعععععععععال الماليعععععععععة واال
والمهععن غيععر الماليععة 
ل المحعععددة  عععن خعععع 

تضعععععععمين األدلعععععععة  -
االرشععععععععععععععععععععععععععععععععععادية 
الصععععععععععادرة عععععععععععن 
السلقات الرقابية 
آليععة تر يعع  قععرارت 

  جلس األ ن.
 
تر عععععععععععععععععععععععععيم ورش  -

تدريبيععععة لمعالجععععة 
اورععععععععه القصععععععععور 

 محددة.ال

وزارة  -
الخارريععععععععععععععععععة 
والجهعععععععععععععععععععات 

 الرقابية.
 

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سععععععععععععععععععععاعدة 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصعععععععععوص 

 التدريب.

بخصعوص اهرععراءات المتخعع ة  ععن قبععم السععلقات الرقابيعة لغايععات اعععداد األدلععة االرشععادية التععي تتضععمن  •  ستمر
عا لهعععا دريبيعععة وورش العمعععم التعععي خضعععتآليعععة تر يععع  قعععرارات  جلعععس األ عععنر باهضعععا ة العععى العععدورات ال

المؤسسععات الماليععة واألعمععال والمهععن غيععر الماليععة المحععددة واالتصععائيات الخاصععة بعع لك يررععى الررععوع 
 لإلرراء الموصى به )ط(  ن الرتيجة المباشرة الثالثة.

االرععراء الموصععى بععه )ا(  ععن الرتيجععة يشععار الععى ان المععرح التععي تععم الحصععول عليهععا والمشععار اليهععا  ععي  •
م تو ير التدريب للمؤسسعات الماليعة وققعاع األعمعال والمهعن غيعر الماليعة المحعددة المباشرة األولىر تشم

 فيما يتعلق ب.ليات تقبيق قرارت  جلس األ ن.
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تر عععععععععععععععيم ورشعععععععععععععععات 
 .تدريبية

النتيجة 
المباشرة 
11 

يجععععععب علععععععى  -ا
اللجرعععععععععععععة الولريعععععععععععععة 

مة لمتابعة تر يع  ئالدا
قععععععععععععععرارات  جلعععععععععععععععس 

وضعععع آليعععات  األ عععن
 عمععععععععععععم وإرععععععععععععراءات 

 قععراراتتضععمن تر يعع  
ت تا األ عععععن جلعععععس 

الصعععععععععععلة بمكا حعععععععععععة  
 انتشععععععععععععععععارتمويععععععععععععععععم 

  .التسلح دون تأخير

وضععععععع تعليمععععععات  -
خاصعععععععععععة تعععععععععععر م 
عمععععععععععععم اللجرععععععععععععة 

 ال رية.
 
وضعععععععععععععععع آليعععععععععععععععة  -

الكترونيعععععععععععععععععععععععععععععععععععة  
لضعععععععمان التر يععععععع  

 بدون تأخير.

وزارة  -
الخارريععععععععععععععععععة 
واللجرععععععععععععععععععععععععععة 
ال ريعععععععععععععععععععععععععععععععععة 
الخاصعععععععععععععععععععععة 
بتر ي  قعرارات 
 جلعععععععععععععععععععععععععععس 
األ عععععععععن تات 
الصعععلة بمرعععع 
تمويععععععععععععععععععععععععععععععم 

انتشعععععععععععععععععععععععععععار      
  التسلح.

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
 . رقبق

ن عععععععات د بمجعععععععر 
التشعععععععععععععععريعات 
 .تات الع قة

اسعاس قعانوني واتكعام خاصعة لت عيعم االلتعزام بقعرارات  جلعس  تم اقتعراح التععديم التشعريعي الع زم لوضعع •
األ ن تات الصلة بمكا حة تمويم انتشار التسلح بما  ي تلك الزام المؤسسعات الماليعة والمهعن واألعمعال 

ون تعععأخير او إعععع م  سععبق  بتجميعععد األ عععوال والمعععوارد غيععر الماليعععة المحعععددة واي شعععخص آخععر ال يعععام د
او الكيععان المععدرج و قععًا لقععرارات  جلععس األ ععن كيتهععا كليععاً  او رزئيععًا للشععخص االقتصععادية التععي تعععود  ل

 .ة  ي تال عدم االلتزامالمتعلقة بمكا حة تمويم انتشار اسلحة الد ار الشا مر و رض عقوبات رادع

)بالتععاون  عع صعردول الرقعد تر يع  قعرارات  جلعس األ عن لمرعع انتشعار التسعلح تم اعداد  شعروع تعليمعات ل •
وبمععا يشععمم تحديععد التزا ععات كا ععة الجهععاتر وتحديععد آليععة عمععم اللجرععة وإرععراءات تر يعع  قععرارات الععدولي( 

اسعععتكمال  جلعععس األ عععن تات الصعععلة بمكا حعععة انتشعععار التسعععلحر وسعععيتم اعتمعععاد بععع ه التعليمعععات بمجعععرد 
 . ز ة هقرار المقترتات التشريعيةاهرراءات ال

سععيتم تعمععيم قععرارات  جلععس األ ععن تات الصععلة بمكا حععة تمويععم انتشععار التسععلح واي تحععديثات تقععرا علععى  •
القعععوائم  عععن خععع ل المشعععروع المشعععار اليعععه  عععي اهرعععراء الموصعععى بعععه )ج(  عععن الرتيجعععة المباشعععرة العاشعععرة 

لغايعات تأكيعد تعمعيم قعوائم  جلعس األ عن  ال كيعةتعف تضمن انشاء وبر جة تقبيق الكتروني علعى الهواالم
  .بدون تأخير على الجهات تات الع قة

يربغععي علععى األردن  -ب
ان توسععععععععععععععع  ععععععععععععععن 
التزا عععات العقوبعععات 
الماليعععععة المسعععععتهد ة 
لتشعععععععععمم األعمعععععععععال 

 عالجعععععععععة اورعععععععععه  -
القصععور المحععددة 
 ععععععععععععععي  شععععععععععععععروع 

قععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععانون ال
   والتعليمات.

اللجرععة ال ريععة  -
تر ي  قعرارات ل

 جلعععععععععععععععععععععععععععس 
األ عععععععععن تات 
الصعععلة بمرعععع 

غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر 
 . رقبق

ن عععععععات بمجعععععععرد 
التشعععععععععععععععريعات 
 .تات الع قة

نصوصععا ت ععرض االلتزا ععات علععى كا ععة األعمععال والمهععن غيععر  تععم تقععديم المقتععرح التشععريعي العع زم لتبرععي •
بمشععروع تعلميععات تر يعع  قععرارات  جلععس األ ععن تات  م تضععمين بعع ه االلتزا ععاتكمععا وتععالماليععة المحععددةر 

 الصلة بمكا حة تمويم انتشار التسلح.
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والمهععععععععععععععععن غيععععععععععععععععر 
الماليعععععععععة المحعععععععععددة 
والجهعععععات األخعععععرى 

  .تات الع قة

تمويععععععععععععععععععععععععععععععم 
انتشعععععععععععععععععععععععععععار      

 التسلح.

منب   على اللجنننة   -ج
 ال  نمنننننة المالمنننننة

شننرا مة ال الجهننات ا
 مة: الرقاب

إصعععدار التعليمعععات  -
التعي تحعدد   ال ز ة

التزا ععععات الجهععععات 
الخاضعععععععععععععة لهععععععععععععا 
بشعأن تر يعع  قععرارات 

تات   عناأل جلس  
بمكا حععععععة  الع قععععععة

تمويععععععععععععم انتشععععععععععععار 
 .التسلح

ر ع  ستوى الوعي  -
لعععععععدى المؤسسعععععععات 
الماليعععععة واالعمععععععال 
والمهعععععععععععععععن غيعععععععععععععععر 
الماليععععععععة المحععععععععددة 
بخصععععععععععععععععععععععععععععععععععععوص 

اصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدار  -
التعليمعععععععععععععععععععععععععععععععععات 

 ال ز ة.
 
عقعععععععععععععععععععععععععععد دورات  -

وورش تدريبيعععععععععععععععة 
 للققاع الخاص.

 

اعتمععععععععععععاد آاليععععععععععععة  -
الكترونيعععة لتعمعععيم 

 القرارات.
 

تععععععععععععديم األدلعععععععععععة  -
الخاصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بالجهععات الرقابيععة 
وت عيعععععععم الرقابعععععععة 
علععععععععععى  كا حععععععععععة 
تمويعععععععععم انتشعععععععععار 

اللجرععة ال ريععة  -
الخاصعععععععععععععععععععععة 
بتر ي  قعرارات 
 جلعععععععععععععععععععععععععععس 
األ عععععععععن تات 
الصعععلة بمرعععع 
تمويععععععععععععععععععععععععععععععم 

انتشعععععععععععععععععععععععععععار      
 التسلح.

 
الجهعععععععععععععععععععععععات  -

الرقابيعععععععععععععععععععععععععة 
 واالشرافية.

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
  سععععععععععععععععععععاعدة
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصعععععععععوص 

 التدريب.

ن عععععععات بمجعععععععرد 
التشعععععععععععععععريعات 
 .تات الع قة

 ه ا االإرراء الموصى به  قد تم اتخات  ا يلي:تر ي ا ل •

بالرسعععبة الصعععدار التعليمعععات ال ز عععة التعععي تحعععدد التزا عععات الجهعععات الخاضععععة بشعععأن تر يععع  قعععرارت  (1
 جلععس األ ععن تات الع قععة بمكا حععة تمويععم انتشععار التسععلحر يررععى  رارعععة اهرععرائين )ار  (  ععن 

 ب ه الرتيجة المباشرة )الحادية عشرة(.

هرععععراءات المتخعععع ة  ععععن قبععععم السععععلقات الرقابيععععة لغايععععات ر ععععع  سععععتوى الععععوعي لععععدى بخصععععوص ا (2
 ععن خعع ل الععدورات التدريبيععة وورش   المؤسسززات الماليززة واألعمززال والمهززن غيززر الماليززة المحززددة

العمعم واالتصععائيات الخاصععة بعع لك يررععى الررععوع لإلرعراء الموصععى بععه )ط(  ععن الرتيجععة المباشععرة 
 الثالثة.

رارعة االية المستخد ة لتعميم قرارات  جلس األ ن تات الصعلة بمكا حعة تمويعم انتشعار بالرسبة لم (3
 التسلح يررى  رارعة اهرراء الموصى به )ا(  ن ب ه الرتيجة المباشرة )الحادية عشرة(.

بالرسعععبة الصعععدار التعليمعععات وااليعععات ال ز عععة لت عيعععم الرقابعععة واالشعععراف علعععى المؤسسعععات الماليعععة  (4
والمهن غير المالية المحددة للتأكد  عن تر يع  االلتزا عات العواردة  عي قعرارات  جلعس األ عن واألعمال  

 تات الصلة بمكا حة تمويم انتشار التسلحر  تجدر اهشارة لما يلي:

البنزك كما تما اهشارة اليه  ي اهرراء الموصى به )بعع(  عن الرتيجعة المباشعرة الثالثعة  قعد قعام  -
دوائععععره )دائععععرة الرقابععععة علععععى ققععععاع البرععععوكر دائععععرة  راقبععععة اعمععععال  بمختلععععف المركزززززن األردنززززي
ر دائععرة الرقابعة علعى شععركات  االشععراف والرقابعة علعى ن ععام المعد وعات العولريالصعرا ةر دائعرة 

وهيئززززة األوراق الماليززززة ، ووزارة الصززززناعة والتجززززارة والتمززززوين / ادارة التمويععععم األصععععغر(ر 
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التزا اتهعععععععععععععا  عععععععععععععي 
تقبيعععععععععععق قعععععععععععرارات 
 جلس األ عن تات 
الع قععععععة بمكا حععععععة 
تمويععععععععععععم انتشععععععععععععار 

 التسلح.
 االيعععععععععععة  رارععععععععععععة -

المسععتخد ة لتعمععيم 
قعععععععععععرارات  جلعععععععععععس 

الصععلة تات  األ ععن
بمكا حععععععععة تمويععععععععم 
انتشععععععععععار التسععععععععععلح 
علعععععععععععععععععععى كا عععععععععععععععععععة 
المؤسسععات الماليععة 

 واألعمععععالوالمهععععن 
غيععععععععععععععععر الماليععععععععععععععععة 
المحععععددةر لضععععمان 
وصععععععععععولها لكا ععععععععععة 
الجهععععات المقالبععععة 

 .بتر ي با
صدار التعليمات إ  -

 ال ز ععععععة وااليععععععات
لت عيعععععععععععم الرقابععععععععععععة 

 لتسلح.ا
 

تعععععععععععععععععدريب وورش  -
عمععععععععم للجهععععععععات 
المختصعععععععععععععععععععععععععععععععععة 
والسعععععععععععععععععععععععععععععععلقات 

 الرقابية.

ابععة المكتبيععة والميدانيععة الخاصععة بهععا لتتضععمن التحقععق  ععن بإصععدار وتعععديم ادلععة الرق التزز مين
دائززرة تقبيعق العقوبعات الماليعة المسعتهد ة تات الصعلة بمكا حععة تمويعم انتشعار التسعلحر وقا عا 

 checkتععديم برعود )تعم اهرعراءات الداخليعة )رعودة( للمعراقبين و  بتحعديزاألراضي والمسا ة 
list تقبيق قرارات  جلس اال ن الخاصة بمكا حعة تمويعم ( لتشمم اعمال الرقابة الت تيش على

 انتشار التسلح وايقاع العقوبات  ي تالة عدم االلتزام.

يشععار الععى ان  ععن إرععراءات عمععم  ركععز إيععداع األورال الماليععة بععي تعريععف العمعع ء إلكترونيععا  -
ئم  جلعس على قاعدة بياناتهر ولدى الر ام اهلكتروني للمركز قائمة بأسماء المدررين على قوا

ر بحيز إتا تم بما  ي تلك القوائم الخاصة بمكا حة تمويم انتشار اسلحة الد ار الشا م األ ن
 عتح تسععا  للعميععم وكععان  ععدررًا و عر ععا علععى قعوائم الح ععر  ععإن ن ععام المركععز يععر ض القلععب 

 إلكترونيًا.

اتر بمتابععة بتكليف  رل الت تيش الميداني على  ح ت الحلعي والمجعوبر   وزارة الداخليةقا ا   -
التعععزام الققعععاع بتقبيعععق االلتزا عععات العععواردة  عععي قعععرارات  جلعععس اال عععن الخاصعععة بتمويعععم انتشعععار 

 التسلح.

للمزيد بخصوص الجوالت الت تيشية المر  ة  ن قبم الجهات الرقابية يررى  رارعة اهرعراءات  -
 المشار اليها  ي الرتيجة المباشرة الثالثة/ اهرراء الموصى به )بع(.

فيمعععا يتعلعععق بمتقلبعععات تر يععع  العقوبعععات الماليعععة  للسزززلطات المعنيزززةسعععبة لتعزيعععز  سعععتوى العععوعي بالر (5
المسعععتهد ة لمكا حعععة تمويعععم انتشعععار التسعععلح وتر عععيم العععورش التدريبيعععةر  يررعععى الررعععوع لإلرعععراءات 
المتخععع ة والتعععي تمعععا اهشعععارة اليهعععا  عععي االرعععراء الموصعععى بعععه )ز(  عععن الرتيجعععة المباشعععرة الثالثعععةر 

وصعععا فيمعععا يتعلعععق بإنشعععاء دائعععرة  تخصصعععة  عععي البرعععك المركعععزي للرقابعععة علعععى  كا حعععة غسعععم وخص
األ وال وتمويم اهربا ر وزيادة الكوادر البشرية للجهعات الرقابيعةر والتعدريبات التعي عقعدت للكعوادر 
والتععععي تشععععمم  واضععععيع تر يعععع  العقوبععععات الماليععععة المسععععتهد ة تات الصععععلة بتمويععععم انتشععععار التسععععلحر 
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علععععععععى  واهشععععععععراف
المؤسسععات الماليععة 

والمهععععن  واألعمععععال
غيععععععععععععععععر الماليععععععععععععععععة 

للتأكد  عن   المحددة
 االلتزا عععععععاتتر يععععععع  

الععواردة  ععي قععرارات 
تات  األ عن جلس  

الصعععععععععععلة بتمويعععععععععععم 
انتشععععععععار التسععععععععلحر 
و عععععععرض عقوبعععععععات 
و/او التععععععععععععععععععععععععدابير 
التصعععععععععععععععععععععععععععععععحيحية 

بحعععععععععععععق  ال ز عععععععععععععة
المؤسسعععععععععععععععععععععععععععععععععععات 

  .المخال ة
علعععععى ر عععععع  العمعععععم -

الععععععععععوعي بقععععععععععرارات 
تات  األ عن جلس  

الصلةر وتلعك لكعم 
 ععععععععععععن السععععععععععععلقات 
المعريععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
ت والمؤسسعععععععععععععععععععععععععععععععا

ا ة للررععوع الععى ورش العمععم والععدورات التدريبيععة المشععار اليهععا  ععي االرععراء الموصععى بععه )بععع( باهضعع
  ن الرتيجة المباشرة السادسة.

ويشار الى ان رميع الجهات المختصة والجهات تات الع قة  ي المملكة شاركا بحضور الورشة 
لمرققة الشرل األوسا وشمال  التدريبية التي تم تر يمها  ن قبم  جموعة العمم المالي والمصر ي

لمكا حة  الدولي  "الر ام  بعروان  واأل رية  الد اعية  الدراسات  الملكي  المعهد  بالتعاون  ع  ا ري يا 
علما بأن الجهات الولرية ترصا على تضور ب ه   9/2020-8تمويم انتشار التسلح" بتاريخ  

شاش على  المحاضرات  عدد  ن  ور يها  ن خ ل عرض  اكبر  داخم و ات  ورالورشة  ن  دة 
 قاعات  جهزة له ه الغاية.

االرراء الموصى به )ا(  ن  كما ويشار الى ان المرح التي تم الحصول عليها والمشار اليها  ي  
التدريب   تو ير  تشمم  األولىر  المباشرة  وقطاا الرتيجة  المالية  والمؤسسات  المعنية  للسلطات 

المحددة المالية  غير  والمهن  يتعلق    األعمال  المتعلقة فيما  األ ن  قرارت  جلس  تقبيق  ب.ليات 
 بمكا حة تمويم انتشار التسلح. 

 

تم  رض الرقابة الجمركية على البضائع تات االستخدام الثرائي والبضائع   تجدر اهشارة الى انه قد ❖
  79بمورب ن ام خاص ب لك يحمم الرقم    بالترانزيت والشحن المر ليالخقرة المارة عبر المملكة  

/   ن قانون الجمارك وتلك لمرع انتشار اسلحة  93الصادر باالستراد التكام المادة    2020لسرة  
 . 1540اللتزا ات المملكة بمورب قرار  جلس اال ن الدولي  تر ي اً ر و الد ار الشا م

تيز نصا ب ه   2019المواد ثرائية االستخدام لسرة    تصدير وإعادة تصديرصدرت تعليمات  كما و  ❖
تسمى لجرة تصدير واعادة تصدير   لجرة خاصة  ي وزارة الصراعة والتجارةرالتعليمات على تشكيم  

تات ال الرسمية  الجهات  عن  وعضوية  ردوبين  التجارة  برئاسة  دير  ديرية  االستخدام  ثرائية  مواد 
الع قة ويجري العمم تاليًا على تجهيز برنا ج تصدير واعادة تصدير المواد ثرائية االستخدام والربا 
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 عمععععععالواألالماليعععععة 
والمهعععععععععععععععن غيعععععععععععععععر 
الماليععععععة المحععععععددةر 
عبعععععععععععععععععععععععععععععععر دورات 
تدريبيعععععععععععععععععععععة وورش 
عمعععععععععععععععععععم بهععععععععععععععععععع ا 

 .المجال

 ني  ع الدوائر المختصه. االلكترو 

 

 التوصيات المرتبطة

 توصيات تقرير التقييم المتبادل التوصية
خطة 
 العمل 

الجهات  
 المعنية 

الحاجة إلح  
المساعدة  
 الفنية 

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز

التوصية 
5 

 

رريمععععععععععععععععععععععة 
تمويععععععععععععععععععععععععم 

 االربا 

 ععععن ات اقيععععة نيويععععورك )ال قععععرة  2تح  ععععا األردن علععععى المععععادة 
م تقععم األردن بتضععمين األصععول األخععرى  ععي تعري هععا / (. لعع1

 لكلمة "األ وال".

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععععععععععععريعات 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 

 القصور.

 وتدة ال -
 
دائعععععععععععععععععععععععععععععرة  -

المخععععععابرات 
 العا ة.

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

تععم تقععديم المقتععرح التشععريعي العع زم  هعععادة تعريععف األ ععوال بمععا يشععمم  •
 "األصول األخرى".

التوصية 
6 

 
العقوبععععععععععععات 
الماليععععععععععععععععععععععة 
المسعععععععتهد ة 

تغيب إرراءات و علو ات  ؤيدة للتصريف الوارب تو يربا العى 
دولعععة اخعععرى لت عيعععم آليعععات التجميعععد لعععديهار وارشعععادات واضعععحة 
تول التزا ات المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير الماليعة 

ت اهرععراءات ال ز ععة بمورععب آليععات التجميععدر المحععددة  ععي اتخععا
و وربعععات تقضعععي بمقالبعععة الجهعععات الماليعععة واألعمعععال والمهعععن 
غيععر الماليععة المحععددة بععإب غ اللجرععة ال ريععة عععن العمليععات التععي 

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععععععععععععريعات 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصعععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
الولريععععععععععععععععة 
لمكا حععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععم 
األ عععععععععععععععععوال 
وتمويععععععععععععععععععم 

تععععععم الحصععععععول 
علعععى  سعععاعدة 
 ععععععن صععععععردول 
 الرقد الدولي.

ن ععععععععات عرععععععععد 
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

تععم اععععداد  شعععروع تعليمعععات خاصععة بتقبيعععق قعععرارات  جلعععس األ عععن تات  •
الصلة باهربا  وتمويم اهربا  )بالتعاون  عع صعردول الرقعد العدولي(ر 

م اللجرعععة ال ريعععة بمعععا يضعععمن تمثيعععم رميعععع بحيعععز تعععم العععرص علعععى تشعععكي
الجهععات تات الع قععةر وتععم الععرص علععى آليععات واضععحة لقلبععات االدراج 
علععى قائمععة الجععزاءات التابعععة لأل ععم المتحععدة وقائمععة الجععزاءات الولريععة 
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تات 
الصععععععععععععععععععععععلة 
باهربعععععععععععا  
وتمويعععععععععععععععععععم 
 اهربا .

يععتم  حاولععة ال يععام بهععار وإرععراءات  علرععة هلغععاء تجميععد األ ععوال 
م االسم او األصول الخاصة باألشخاص او الكيانات التي تحم

تاتعععه او اسعععماء  تشعععابهةر وآليعععة تقضعععي بعععإب غ الجهعععات بر عععع 
 التجميد عن األ وال  ورا ودون تأخير.

 
تبرعععععععععي آليعععععععععة 
 عالة لتقبيق 
قعععععععععععععععععععععععععععععععرارت 
 جلس األ ن 
 دون تأخير.

 اهربا .
 
اللجرعععععععععععععععععععععععة  -

ريععععععععععععععععععععععععععة ال 
الخاصععععععععععععععة 
بتقبيععععععععععععععععععق 
قعععععععععععععععععععععرارات 
 جلععععععععععععععععععععس 

 األ ن.

و عععايير اهدراج وآليععة تلقععي القلبععات  ععن السععلقات األرربيععة وتقععديمهار 
يز عليهععععا وإرععععراءات التجميععععد ور ععععع وإرععععراءات تعمععععيم القععععوائم واي تحععععد

التجميعععععد دون تعععععأخيرر وااللتزا عععععات المترتبعععععة علعععععى المؤسسعععععات الماليعععععة 
واألعمععال غيععر الماليععة المحععددة وضععمان ورععود رقابععة  عالععة لتر يعع  بعع ه 
االلتزا عععععاتر كمعععععا وتعععععم العععععرص علعععععى اهرعععععراءات المتعلقعععععة باهع عععععاءات 

سععععععتثرائيةر واهرععععععراءات واهع ععععععاءات المتعلقععععععة بالر قععععععات األساسععععععية واه
المتعلقععة بتشععابه األسععماءر وإرععراءات الر ععع  ععن القععوائمر والقعععن بقععرارت 
اللجرة ال رية وت ظ السج تر وإرراءات ر ع التقارير وتقديم المعلو ات 

 لأل م المتحدة.

التوصية 
7 

 
العقوبععععععععععععات 
الماليععععععععععععععععععععععة 
المسعععععععتهد ة 

تات 
الصععععععععععععععععععععععلة 
بانتشعععععععععععععععععار 

 التسلح.

ليمعععات او اليعععات لتقبيعععق العقوبعععات غيعععا  ايعععة إرعععراءات او تع
 المالية المستهد ة تات الصلة بانتشار التسلح.

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععععععععععععريعات 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصعععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.
 

تبرعععععععععي آليعععععععععة 
 عالة لتقبيق 
قعععععععععععععععععععععععععععععععرارت 
 جلس األ ن 
 دون تأخير.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
الولريععععععععععععععععة 
لمكا حععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععم 
األ عععععععععععععععععوال 
وتمويععععععععععععععععععم 
 اهربا .

 
اللجرعععععععععععععععععععععععة  -

ال ريععععععععععععععععععععععععععة 
الخاصععععععععععععععة 
بتقبيععععععععععععععععععق 

ات قعععععععععععععععععععععرار 

تععععععم الحصععععععول 
علعععى  سعععاعدة 
 ععععععن صععععععردول 
 الرقد الدولي.

ن ععععععععات عرععععععععد 
التشععععععععريعات 

او 
اهرععععععععراءات 

تات 
 .الع قة

 

قعانوني لتقبيعق قععرارات  تعم تقعديم المقتعرح التشعريعي العع زم لوضعع اسعاس •
 رض علعى ت وتبري نصوصا جلس األ ن الخاصة بمرع انتشار التسلح 

معععال غيعععر الماليعععة واي شعععخص آخعععر المؤسسعععات الماليعععة والمهعععن واألع
ال يعام دون تععأخير او إععع م  سععبق بتجميعد األ ععوال والمععوارد االقتصععادية 
التععععي تعععععود  لكيتهععععا كليععععاً  او رزئيععععًا للشععععخص او الجماعععععة او الكيععععان 
المدرج  ن قبم اللجرة ال رية لتر يع  قعرارات  جلعس األ عن او يعتم تسعميته 

باهربععا  وتمويععم اهربععا  وتمويععم  و قععًا لقععرارات  جلععس األ ععن المتعلقععة
 .انتشار اسلحة الد ار الشا م

مرعععع الخاصععة بتعليمععات لتر يععع  قععرارات  جلععس األ عععن تععم اعععداد  شعععروع  •
بحيععز تععم الععرص  )بالتعععاون  ععع صععردول الرقععد الععدولي( انتشععار التسععلح

علععععى تشعععععكيم اللجرعععععة ال ريعععععة بمععععا يضعععععمن تمثيعععععم رميعععععع الجهعععععات تات 
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 جلععععععععععععععععععععس 
 األ ن.

يم قائمعة الجعزاءات المتعلقعة بمرعع انتشعار التسعلح الع قةر وإرعراءات تعمع
واي تحععععععديز عليهععععععا وإرععععععراءات التجميععععععد ور ععععععع التجميععععععد دون تععععععأخيرر 
وااللتزا عععات المترتبععععة علعععى المؤسسععععات الماليععععة واألعمعععال غيععععر الماليععععة 
المحعععددة وضعععمان ورعععود رقابعععة  عالعععة لتر يععع  بععع ه االلتزا عععاتر كمعععا وتعععم 

باهع عاءات المتعلقعة بالر قعات األساسعية الرص على اهرراءات المتعلقة 
واهستثرائيةر واهرراءات المتعلقة بتشعابه األسعماءر وإرعراءات الر عع  عن 
القععوائمر والقعععن بقععرارت اللجرععة ال ريععة وت ععظ السععج تر وإرععراءات ر ععع 

ر وسععيتم العمععم علععى اعتمععاد  التقععارير وتقععديم المعلو ععات لأل ععم المتحععدة
اسعععععتكمال اهرعععععراءات ال ز عععععة هقعععععرار بمجعععععرد التعليمعععععات  بععععع هوتعمعععععيم 

  .المقترتات التشريعية

التوصية 
8 

 
المر معععععععات 
غيعععععععععععععععععععععععععععععععر 
الهاد ععععععععععععععععععععة 

 للربح.

لم تحدد السلقات األردنية اي  جموععة  رعيعة للمر معات غيعر 
الهاد ة للربح المعرضة لمخالر تمويعم اهربعا . كمعا لعم تحعدد 

ت التععععي سععععمات بعععع ه المر مععععات وانواعهععععار ولععععم تحععععدد التهديععععدا
لععععم تقععععم  تشععععكلها المجموعععععات اهربابيععععة علععععى بعععع ه المر مععععات.

السعععلقات بمرارععععة إرراءاتهعععا لموارهعععة  خعععالر اسعععتغ ل بععع ا 
الققعععاع  عععن اهربعععابيين او المجموععععات اهربابيعععةر كمعععا ال يعععتم 
تقيعععيم  خعععالر بععع ا الققعععاع بشعععكم دوري لتحديعععد نقعععاط ضعععع ه. 

لمر معععاتر وبعععرا ج تغيعععب سياسعععات تعزيعععز الرزابعععة هدارة بععع ه ا
التوعيعععة تعععول  خعععالر تمويعععم اهربعععا  للمر معععات وللمعععانحينر 
والعمعععععم  عهعععععا لتقعععععوير ا ضعععععم الممارسعععععاتر وتشعععععجيعها علعععععى 
اسععتخدام القرععوات المر مععة  ععي تعا  تهععا الماليععة. ال تععتم الرقابععة 

ارععععععراء تقيععععععيم 
لمخععععععععععععععععععععععالر 
المر معععععععععععععععات 
غيعععر الهاد عععة 

 للربح.
 

تبرععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي 
سياسعععععععععععععععععععععات 
لتعزيععععععععععععععععععععععععععععععز 
الرزابععععععععععععععععععععععععععععععة 
وبعععععععععععععععععععععععععععععرا ج 

 توعية.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 
 الوتدة. -

 

وزارة  -
الترميعععععععععععععععععععععة 
االرتماعية

. 
 

دائعععععععععععععععععععععععععععععرة  -

تععععععم الحصععععععول 
علعععى  سعععاعدة 

المركععععععععز  ععععععععن 
الدولي للقعانون 
غيعععععر الربحعععععي 

(ICNL) 

 رتصف 
 2021عام 

يررعععى  رارععععة االرعععراء الموصعععى بعععه )د(  عععن الرتيجعععة المباشعععرة األولعععى  •
بخصعععوص اهرعععراءات المتخععع ة  عععن قبعععم وتعععدة  كا حعععة  كا حعععة غسعععم 

بععععاقي الجهععععات و األ ععععوال وتمويععععم اهربععععا  ووزارة الترميععععة االرتماعيععععة 
بخصعععوص تقيعععيم  خعععالر تمويعععم اهربعععا  للمر معععات غيعععر المختصعععة 

الهاد عععععة للعععععربحر ور عععععع العععععوعي وبرعععععاء القعععععدرات والتواصعععععم  عععععع ققعععععاع 
 المر مات غير الهاد ة للربح.

كما تما اهشارة اليه  ي االرراء الموصى به )ج(  ن الرتيجة المباشرة  •
تضععمين إرععراءات  ل   ا قععرار   اصععدر  جلععس إدارة سععجم الجمعيععات العاشععرة  قععد 

التسعععجيم والمتابععععة علععععى الهيئعععات اهداريععععة المرتخبعععة إرععععراء  قارنعععة اسععععماء  
المؤسسعععععين والهيئعععععات اهداريعععععة المرتخبعععععة للجمعيعععععات  عععععع قعععععوائم الجعععععزاءات  
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بععا ر ر واهشععراف علععى بعع ا الققععاع اسععترادًا لمخععالر تمويععم اه
م  رضععها علععى المر مععات المخال ععة وال تورععد عقوبععات رادعععة يععت

باستثراء العقوبات اهدارية التي ال تعتبر رادعة. ال تورد آليات 
تعععاون وترسعععيق بععين السعععلقات المعريععة التعععي تحععت ظ بمعلو عععات 
عن المر مات غير الهاد عة للعربحر وال تورعد خبعرات وإ كانيعات 
 ي  جال التحقيق ل حص المر مات المشعتبه بع قتهعا بأنشعقة 

ربابيععععة. ال يععععتم ضععععمان االلعععع ع الكا ععععم علععععى  علو ععععات اي إ
 ر معععة عرعععد إرعععراء تحقيعععقر كمعععا تغيعععب آليعععات التبعععادل ال عععوري 

لم تحدد السلقات األردنية نقاط االتصال المسؤولة للمعلو ات. 
عن است بال القلبات الدولية تول إتدى المر مات عرد ورعود 

 شبهة ع قتها بتمويم اهربا .

 

تبرعععععععي رقابعععععععة 
 سععععععععععععععععععععععععععععتردة 

 للمخالر.
 

تبرعععععي آليععععععات 
 عالة للتعاون 
المحلععععععععععععععععععععععععععي 
والععدولي بهععع ا 
 الخصوص.

 راقبعععععععععععععععععععععععة 
 الشركات.

 

رميعععععععععععععععععععععععععع  -
الجهععععععععععععععععات 
األخعععععععععععععععععرى 

ت تا
 الع قة.

 

الم روضة على األ عراد والكيانعات اهربابيعة بمورعب قعرار  جلعس اال عن رقعم  
ى ان يعععععتم التر يععععع   عععععن  ( وعلععععع2001) 1373( والقعععععرار رقعععععم  1999) 1267

خععععع ل سعععععجم الجمعيعععععات بالرسعععععبة للمؤسسعععععين باعتبعععععاره المررعيعععععة الوتيعععععده  
 للتسجيم والوزرات المختصة بالرسبة للهيئات اهدارية المرتخبة. 

تم إعداد وإقرار تعليمات  كا حة غسم األ عوال وتمويعم اهربعا  لققعاع  •
لتعي يتقلعب الجمعياتر وتتضمن بع ه التعليمعات اهرعراءات والضعوابا ا

تر يعععع با فيمععععا يتعلععععق بالجمعيععععات التععععي سععععيتم تحديععععدبا علععععى انهععععا تات 
 خععالر  رت عععة برععاء علععى نتععائج تقيععيم  خععالر المر مععات غيععر الهاد ععة 

 .المخال ةللربحر وبما يضمن  رض عقوبات رادعة و تراسبة  ي تال 

تم اعداد  شروع ن ام  عدل )للر عام المحعدد ألتكعام األن معة األساسعية   •
( والععععع ي تضعععععمن اتكعععععام ت صعععععيلية اللتزا عععععات 2021للجمعيعععععات لسعععععرة 

الجمعيععات )ببعع ل العرايععة الواربععة للتعععرف علععى بويععة الجهععات المتبرعععة 
او المسععت يدين  عععن خعععد ات الجمعيعععةر واالتت ععاظ بالسعععج ت( وبعععو قيعععد 

 الدراسة تاليا  ي ديوان التشريع والراي.

معيعععات ارعععراء روتيرعععي يعتبعععر المسعععح  اال رعععي علعععى لعععالبي تأسعععيس الج •
علعععى كا عععة  2008يقعععوم بعععه سعععجم الجمعيعععات   رععع  تأسيسعععه  عععي ععععام 

للبعععععععات التأسعععععععيس دون اي اسعععععععتثراء ر تيعععععععز كانعععععععا ععععععععدد القلبعععععععات 
( للعععب  ر 85) 2018المر وضعععة ألسعععبا  ا ريعععة علعععى الرحعععو التعععالي: 

 ( للب. 25) 2020( للب ر 34) 2019
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رربعععععععي المقعععععععدم  ان آليعععععععة الحصعععععععول علعععععععى الموا قعععععععة علعععععععى التمويعععععععم اال •
للجمعيععات والشععركات التععي التهععدف الععى تحقيععق الععربح  والمقععره  ععن قبععم 

 20/7/2020والمعدلعة بتعاريخ     16/12/2019 جلس الوزراء بتاريخ  
نصا على تشكيم لجرة  للر ر  ي للبعات التمويعم األرربعي تضعم  عي 
عضويتها  مث  عن وزارة الداخلية والجهات تات الع قة وبمورعب بع ا 

الليعععة ايضعععا تعععم االسعععتمرار بعععارراء المسعععح اال رعععي علعععى كا عععة اعضعععاء ا
ععععدد  ر وبلععغهععاالهيئععات االداريععة للجمعيععات لالبععة التمويععم والعععا لين  ي

   2018)  :القلبععععات المر وضععععة ألسععععبا  ا ريععععة والمتعلقععععة بالجمعيععععات 
 ( للب (.19) 2020( للب ر 11) 2019(  للبات ر 9)

صععال عععن اسععت بال القلبععات الدوليععة  قععد تععم فيمععا يتعلععق بتحديععد نقععاط إت •
تشععكيم  ريععق  شععترك لهعع ه الغايععة برئاسععة دائععرة  راقبععة الشععركات ووزارة 

 الترمية االرتماعية اتد اعضائها.
 

 ( 4، النتيجة المباشرة 23 – 9الفصل الرابر: اإلجراءات الوقائية )التوصيات 
النتائج  
 المباشرة/ 
درجة 
 االلتزام 

توصيات تقرير  
 قييم المتبادل الت

 خطة العمل 
الجهات  
 المعنية 

الحاجة  
إلح  

المساعدة  
 الفنية 

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز

النتيجة 
المباشرة 

4 

توريعععععععععععععععععععععععععععععععه  -ا
 ؤسسعععععات الصعععععرا ة 
وشعععععععععركات التعععععععععأ ين 

 -اصعععععدار اوا عععععر -
تعليمععععععععععععععععععععععععععععععات / 
تعععععععععا يم لتوريععععععععه 

البرععععععععععععععععععععععععععععععععععك  -
 المركعععععععععععععععععععععزي 
األردنعععععععععععععععععععععععي 

الززززدفر والتحويززززل المرخصععععة وشععععركات  الصززززرافةبععععالتعميم علععععى شععععركات  األردنععععي المركععععزي  قععععام البرععععك •  ستمر غير  رقبق
لأل وال للتأكيعد علعى ضعرورة ال يعام بعإرراء التقيعيم الع اتي و قعًا لدررعة المخعالر ولكا عة انعواع   اإللكتروني
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وشععععععععركات التععععععععأرير 
التمععععععويلي وشععععععركات 
التمويعععععععععم االصعععععععععغر 
واالعمععععععععال والمهععععععععن 
غير المالية المحددة 
)بخععععععععععععععع ف دائعععععععععععععععرة 

إلى اعادة األراضي(  
و/او  باشععرة تقييمهععا 
العععععععععع اتي للمخععععععععععالر 
اخععععع ا  عععععي االعتبعععععار 
نتائج التقييم العولري 

 للمخالر.

الجهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
العادة/ باشعععععععععععععععرة 
التقيععععععععععيم العععععععععع اتي 
اخعععععع ًا باالعتبععععععار 
نتععععععععععععائج التقيععععععععععععيم 

 الولري.
 
 تابعععععععععععععععة قيععععععععععععععام  -

الجهات باعادة / 
 باشعععععععععرة التقيعععععععععيم 
 ًا الععععععععععععع اتي اخععععععععععععع

باالعتبعععععار نتعععععائج 
 التقييم الولري.

 
 

)دائععرة  راقبععة 
 اعمععععععععععععععععععععععععععععععال 
ر الصعععععععععععععععععرا ة

دائعععرة الرقابعععة 
على شركات 
التمويععععععععععععععععععععععععم 
األصعععععععععععععععغرر 
دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة 
االشعععععععععععععععععععراف 
والرقابة على 
ن عععععععععععععععععععععععععععععععععععام 
المععععععععععد وعات 

 الولري(.
 
وزارة  -

الصعععععععععععععععععراعة 
والتجعععععععععععععععععععععععارة 
والتمعععععععععععوين / 

إدارة 
 التا ين.

 تلعك  خالر غسم األ وال وتمويم اهربعا  التعي توارههعا الشعركة وتلعك  عن خع ل تحديعد وتقيعيم و هعم
المخععالر وعلععى  سععتوى كععم  ععن ) خععالر العمعع ءر الععدول او المرععالق الجغرافيععةر المرتجععات والخععد ات 

 والعملياتر وقروات تقديم الخد ات( وتوثيق تلك واتخات التدابير ال عالة لخ ض تلك المخالر.

يعر التقيعيم تقر   ر عق بعه( 18/3/1004رقعم ) تعميمعاً 31/8/2020تاريخ ب األردني  اصدر البرك المركزي  •
التأكيعد علعى كا عة الجهعات الخاضععة  التعمعيمالولري لمخالر غسم األ وال وتمويم اهربا ر وتضعمن 

لرقابتععه بضععرورة العع ع  ور يهععا علععى التقريععر واخعع   ععا رععاء فيععه بعععين االعتبععار عرععد ارععراء تقيععيم تاتععي 
 للمخالر.

أل ععوال وتمويععم اهربععا  الخاصععة بمورععب تعليمععات  كا حععة غسععم ا التمويززل األصززغرتععم الععزام شععركات  •
شا م لمخعالر غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  بشعكم سعروي  تاتي  بالققاع والصادرة تديثًا بإعداد تقييم

تارععة هرععراء بعع ا التقيععيم نتيجععة تغيععر رععوبري  ععي لبيعععة المخععالر التععي يمكععن ان  بععرزتاو  ععي تععال 
شععركات التمويععم األصععغر بمورععب تعميمععه رقععم قععام البرععك المركععزي بععالتعميم علععى ر و تتععرض لهععا الشععركة

بالتأكيد على  ا راء  ي تعليمعات  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم   2/2/2020 ( تاريخ18/2/2090)
( ولكا عة انعواع RBAاهربا  بخصوص ال يام بإرراء التقييم ال اتي و قًا للمرهج المسترد على المخالر)

تلعك  وارهها الشركات وتلك  ن خ ل تحديد وتقيعيم و هعم  خالر غسم األ وال وتمويم اهربا  التي ت
المخععععععالر علععععععى  سععععععتوى كععععععم  ععععععن ) خععععععالر العمعععععع ءر الععععععدول او المرععععععالق الجغرافيععععععةر المرتجععععععات 

التقيززيم  والعمليععات ر وقرععوات توزيععع الخد ععة( وتوثيععق تلععك ر وعلععى ان يععتم اخعع  كععم  ععن نتععائج والخععد ات
عرعد اععداد التقييمعات ال اتيعةر  عع تحديعد المعدة الز ريعة لتزويعد   بععين االعتبعار الوطني والتقيزيم القطزاعي

البرك المركزي به ه التقييمات ر وارشاد الققعاع العى ععدد  عن العروابا الم يعدة ل سترشعاد بهعا عرعد اععداد 
 .التقييمات

 8/2/2018للبععا وزارة الصععراعة والتجععارة والتمععوين / ادارة التععأ ين وبمورععب تعميمهععا الصععادر بتععاريخ  •
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والتعمععيم الصععادر العععى  26/3/2019بتععاريخ  لشززركات التززز مينوالكتععا  الصععادر الععى المععدراء الععععا ين 
لمخعالر غسعم األ عوال وتمويعم االربعا   تقييم ذاتزيضرورة ارراء   9/7/2020شركات التأ ين بتاريخ  

حارعة ال رزتبعوالتأكيد على ان يتم تحديز التقييم ال اتي للمخالر بشكم سروي على األقم او  عي تعال 
الرراء ب ا التقييم نتيجة تدوث اي تغيير روبري  ي لبيعة المخالر التي قد تتععرض لهعا كعم شعركةر 

 عع األخع  باالعتبعار نتعائج التقيعيم  روعلى ان يتم تزويد ادارة التأ ين بعالتقييم اعع ه بشعكم دوري كعم ععام
 الولري عرد ارراء التقييم ال اتي للمخالر.

( 2020/9/22تعععاريخ  22130/1/1/22كتعععا  رقعععم )العة والتجعععارة والتمعععوين صعععدر ععععن وزيعععر الصعععرا •
 ر ععق بععه  لخععص تقريععر التقيععيم الععولري لمخععالر غسععم األ ععوال وتمويععم االربععا  وتضععمن التأكيععد علععى 
شععركات التععارير التمععويلي بععاالل ع والتعمععيم علععى  ور يهععا بملخععص التقريععر  ععع ورععو  االخعع  برتائجععه 

وعرععد اعععداد السياسععات واالرععراءات الداخليععة لغايععات تحديععد  الززذاتي الززدورن للمخززاطرالتقيززيم عرعد ارععراء 
 تلك االولويات وتوريه الموارد لمكا حة تلك المخالر بشكم اكثر  اعليه .

توريعععععععععععععععععععععععععععععععه  -  
المؤسسعععات الماليعععة 
واألعمععععععال والمهععععععن 
غيعععععععععععععععععر الماليعععععععععععععععععة 
المحععععددة )باسععععتثراء 
بععععععععععععض البرعععععععععععوك(  

ءات التعزيععععز اهرععععر 
يععععععععععد المتخعععععععععع ة لتحد

والتحقعععق  عععن بويعععة 
المسعععععت يد الح يقعععععي 

صععععععععدار األدلععععععععة إ -
اهرشععععععععععععععععععععععععععععععععععادية 
المراسععععععععبة تععععععععول 
كيفيععععععععععععععة تر يعععععععععععععع  
إرعععراءات العرايعععة 
الواربعععة والتععععرف 
علععععععععى المسععععععععت يد 

 .يالح يق
 
تععععععععععز شععععععععععركات  -

البرععععععععععععععععععععععععععععععععععك  -
 المركعععععععععععععععععععععزي 
)دائععرة  راقبععة 
 اعمععععععععععععععععععععععععععععععال 
ر الصعععععععععععععععععرا ة

الرقابعععة علعععى 
شععععععععععععععععععععععععركات 
التمويععععععععععععععععععععععععم 
األصعععععععععععععععغرر 
االشعععععععععععععععععععراف 

الرصعععععععععععععععععععععععععف  غير  رقبق
األول  ععععععععععععععععععن 

 2021عام 
 

 الجهععات الخاضعععة )الماليععة وغيععر الماليععة(يجععري العمععم تاليععًا علععى اعععداد دليععم ارشععادي  وتععد لكا ععة  •
لغايععات ر ععع  سععتوى الععوعي بم هععوم المسععت يد الح يقععي وبمععا يشععمم اهرععراءات الوارععب اتباعهععا للتعععرف 

ؤشععععرات االشععععتباه الخاصععععة بإخ ععععاء بويععععة المسععععت يد علععععى المسععععت يد الح يقععععير وعععععرض ا ثلععععة عمليععععة و 
 الح يقي.

بتقعوير ادلعة ارشعادية تعول تر يع  العرايعة  الماليزة وهيئة األوراق دائرة األراضي والمسا ةقا ا كم  ن  •
الواربة لتحديد والتحقق  ن بوية المست يد الح يقعي لعمع ء المكاتعب العقاريعة ولعمع ء شعركات الوسعالة 

باععداد دليععم ارشعادي تععول  دائزرة االشززراف والرقابززة علزح نظززام المزدفوعات الززوطنيا كمعا قا ععر الماليعة
تر ي  إرراءات العراية الواربة والتحقق  ن بوية المسعت يد الح يقعي تجعاه عمع ء شعركات العد ع والتحويعم 
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ضععععععععمن الشععععععععخص 
 االعتباري.  

 

الصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرا ة 
 وشععركات التععأ ين
وتوريههععا القترععاء 
ان مععععععععة  راسععععععععبة 
للتحقععععععععععععععق  ععععععععععععععن 
وثعععععععععععععائق بويعععععععععععععة 
العمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ء 

 .رانباأل
 
 
 
 
 

والرقابة على 
ن عععععععععععععععععععععععععععععععععععام 
المععععععععععد وعات 

 الولري(.
 
بيئععة األورال  -

 المالية.
 

دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -
 األراضي.

 

وزارة  -
الصعععععععععععععععععراعة 
والتجععععععععععععععارة / 
 إدارة التأ ين

 
بيئعععععة تر عععععيم  -

ققععععععععععععععععععععععععععععععععاع 
 االتصاالت.

 

وزارة  -
 .الداخلية

 االلكتروني ل  والر وتم اعتماد رميع ب ه األدلة .

 2/4/2019ة المرخصععة بمورععب تعميمععه الصععادر بتععاريخ شععركات الصععرا  البنززك المركزززن األردنززيورعه  •
عمععع ء األرانعععبر كمعععا تعععز شعععركات الصعععرا ة علعععى اقترعععاء ان معععة  راسعععبة للتحقعععق  عععن وثعععائق بويعععة ال

الععى الررععوع الععى عععدد  ععن األدلععة االرشععادية  4/11/2019المرخصععة وضععمن تعميمععه الصععادر بتععاريخ 
المرشععورة علععى الموقععع االلكترونععي لمجموعععة العمععم المععالي ل سععت ادة  ععن ا ضععم الممارسععات بخصععوص 

م األ عععوال وتمويعععم اهربعععا  الصعععادرة  وضعععوع المسعععت يد الح يقعععير وتعععم تضعععمين تعليمعععات  كا حعععة غسععع
 لشركات التمويم األصغر باهرراءات الوارب إتباعها للتعرف على المست يد الح يقي.

 قعععد قا عععا بمخالبعععة شعععركات التعععأ ين بتعععاريخ  وزارة الصزززناعة والتجزززارة والتمزززوين / ادارة التززز مينا عععا  •
راءات العرايعة الواربعة والتععرف علعى للتأكيد على ضرورة قيام شركات التعأ ين باتخعات ارع  26/3/2019

المست يد الح يقي والتحقق  ن صحة البيانات التي تم الحصول عليها  ن العميعم  عن  صعادر  سعتقلةر 
 عا يؤكعد علعى ضعرورة قيعام شعركات التعأ ين بعالتحقق  عن  26/6/2019كما تضمن الكتعا  المعؤرف  عي 

ين الععع ين يعععتم التعا عععم  عهعععم  عععن قبعععم تلعععك انسعععجام الوثعععائق الصعععادرة  عععن خععع ل وكععع ء ووسعععقاء التعععأ 
الشركات  ع اتكام تعليمات  كا حة غسم األ وال وتمويم االربعا  الرا ع ة والخاصعة بشعركات التعأ ينر 
اضعععا ة لمعععا تقعععدمر  قعععد قا عععا وزارة الصعععراعة والتجعععارة والتمعععوين / ادارة التعععأ ين باصعععدار تعمعععيم بتعععاريخ 

بضععرورة تضععمين سياسععاتها وارراءاتهععا المكتوبععة والمعتمععدة  للتأكيععد علععى شععركات التععأ ين 4/11/2020
اصوليًا بارراءات التعرف على العميم األرربير وعلى ابمية استخدا ها ألن معة  عن شعأنها التحقعق  عن 

 وثائق بوية العم ء األرانب.

( خاصععة لعمععم المكاتععب العقاريععة KYCعلععى اصععدار سععتة نمععاتج ) دائززرة األراضززي والمسززا ةترصععا  •
يععات تر يعع  ارععراءات العرايععة الواربععة و ععق المتقلبععات الدوليععة وبمععا يضععمن التحقععق  ععن بويععة المسععت يد لغا

الح يقعععير وتعععم التعمعععيم علعععى كا عععة المكاتعععب العقاريعععة بضعععرورة االلتعععزام باسعععتخدام الرمعععاتج وتعبئعععة كا عععة 



91 

ا ععع ة وتعععم نشعععربا ضعععمن الر 11/12/2018المعلو عععات تسعععب االصعععول بمورعععب التعمعععيم المعععؤرف  عععي  
 الخاصة بالمكاتب العقارية على  وقع الدائرة االلكتروني.

قبععععة اعلععععى دائععععرة  ر  -ج
الشعععععععععركات التأكعععععععععد 
 عععن ان المعلو عععات 
المتعلقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
باألشععععععععععععععععععععععععععععععععععخاص 
اهعتبارية التي يعتم 
تو يربعععععععا للجمهعععععععور 
يجعععععععععععري تحععععععععععععديثها 
بانت ععععععععععام لتمكععععععععععين 
الجهععععععععات المبلغععععععععة 
 عععععععععععععععععععن تقبيعععععععععععععععععععق 
 تقلبعععععععات العرايعععععععة 
الواربعععععععععععععععة تجعععععععععععععععاه 

قعععععععععة العمععععععععع ء بقري
  قبولة.

ارععععععععراء  رارعععععععععة  -
للمعلو عععععععععععععععععععععععععععععات 
المرشععععععععععورة عععععععععععن 
األشعععععععععععععععععععععععععععععخاص 
االعتبععععععععععععععععععععععععععاريين 

 .وتحديثها

دائععععرة  راقبععععة  -
 الشركات

خعععععععع ل عععععععععام  نعم
2021 

يررى  رارعة اهرراءات المتخ ة  ن قبم المملكة به ا الخصعوص والمشعار اليهعا  عي اهرعراء الموصعى  •
يلعععزم الشعععركات  بتقعععديم  قتعععرح تشعععريعي بعععه )ج(  عععن الرتيجعععة المباشعععرة الخا سعععةر خصوصعععا فيمعععا يتعلعععق

باهضا ة الى العمم على إرراء  ربتحديز بياناتها بشكم دوري و رض عقوبات رادعة  ي تال المخال ة
دراسعععة  ريعععة تهعععدف العععى تصعععر العععرقص  عععي البيانعععات واسعععتكماله وتقعععوير البريعععة التحتيعععة لعععدائرة  راقبعععة 

 الشركات.

علععععععععى السعععععععععلقات  -د 
يععععةر اهشععععرافية والرقاب

بالترسععععيق  ععععع وتععععدة 
 كا حعععععععععععععععة غسعععععععععععععععم 
األ عععععععععععوال وتمويععععععععععععم 

تعزيعععععععز التعععععععععاون  -
لسعععععععععلقات ا بععععععععين

اهشععععععععععععععععععععععععععععععععععععرافية 
وتعععدة و والرقابيعععةر 

 كا حععععععععة غسععععععععم 

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

هرععراءات المتخعع ة  ععن قبععم وتععدة  كا حععة غسععم األ ععوال والجهععات االشععرافية والرقابيععة يررععى  رارعععة ا •  رجز  غير  رقبق
بخصععوص تقععوير التغ يععة العكسععية المشععار اليهععا  ععي االرععراء الموصععى بععه ) (  ععن الرتيجععة المباشععرة 
السادسةر باهضا ة العى  عا قا عا بعه وتعدة  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  بخصعوص التحليعم 

يجي ال ي تم تعميمه  ن قبم الجهات االشرافية والرقابية على كا عة الجهعات الخاضععة )االرعراء االسترات
سعة(ر واهرعراءات المتخع ة لرشعر نتعائج التقيعيم العولري لمخعالر دالموصى به "ج"/ الرتيجعة المباشعرة السا
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اهربعععععععععععععا  تعزيعععععععععععععز 
تععو ير تغ يععة عكسععية 
 سععععععتمرة  ععععععن ارععععععم 
تحسععععععععععععععععين رععععععععععععععععودة 
االخقعععععععععار خاصعععععععععة 
بين البروك وشعركات 
الصععرا ة التععي تعتبععر 
 عععن بعععين الققاععععات 
األكثععععععععععععععر عرضععععععععععععععًة 
للمخعععععععععععععععالر و قعععععععععععععععًا 
للرتععععععععععععععائج األوليععععععععععععععة 
للتقيععععععععععععععيم الععععععععععععععولري 

 للمخالر.

األ عععععوال وتمويعععععم 
للعمععععععم  اهربععععععا 

علععععععععععععى تقععععععععععععوير 
آليععععععععععات لتعزيععععععععععز 
تعععععععععو ير التع يعععععععععة 

 العكسية.
 
قيععععععععععععععام الوتععععععععععععععدة  -

تحليعععععععععم باععععععععععداد 
 .استراتيجي

 اهربا .
  
الجهعععععععععععععععععععععععات  -

االشععععععععععععععععععرافية 
 والرقابية.

 

الرعراء الموصعى غسم األ وال وتمويم اهربا  وتعزيز  ستوى الوعي به ه المخالر المشار اليهعا  عي ا
 به )ج(  ن الرتيجة المباشرة األولى.

بخصوص اهرراءات المتخ ة  عن قبعم السعلقات الرقابيعة لغايعات اععداد األدلعة االرشعادية باهضعا ة العى  •
دريبيعععة وورش العمعععم التعععي خضععععا لهعععا المؤسسعععات الماليعععة واألعمعععال والمهعععن غيعععر الماليعععة تالعععدورات ال

 لك يررعععى الررعععوع لإلرعععراء الموصعععى بعععه )ط(  عععن الرتيجعععة المباشعععرة المحعععددة واالتصعععائيات الخاصعععة بععع
 الثالثة.

بمورععععب التعمععععيم المععععؤرف  ععععي    علننننى نظنننناو المننننم  عات النننن  ن  قا ععععا دائععععرة االشععععراف والرقابععععة •
بالتأكيععد علععى الشععركات بضععرورة التقيععد بتعليمععات الضععوابا واألسععس المتعلقععة باالخقععار  17/3/2019

بأنها  رتبقة بغسم ا وال او تمويم إربا  وغيربا  ن التعليمات تات الع قعة  عن العمليات التي يشتبه
 .والصادرة عن وتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا 

علععععععععععى البرععععععععععوك  -بععععععععععع
تحعععديز سعععيراريوبات 
ان مععععععععععة تكرولوريععععععععععا 
المعلو عععات الخاصعععة 
بهععععععا بشععععععكم  رععععععت م 
والقلععععععععععععععععععععب  ععععععععععععععععععععن 
المؤسسععععععات الماليععععععة 
)بخععععععععع ف شعععععععععركات 

عتمععععععععععععاد التععععععععععععأ ين( ا 
ان مععععععععععة  علو ععععععععععات 

اصععععععععدار تعمععععععععيم  -
التأكيععععععععد للبرععععععععوك 

علعععععععععععى تحعععععععععععديز 
سععععععععععععععععععععععععيراريوبات 
ان مععة تكرولوريعععا 

 .المعلو ات

 
التحقعععق الميعععداني  -

 . ن المتقلبات

الجهعععععععععععععععععععععععات  -
االشععععععععععععععععععرافية 

 والرقابية.
 

  ستمر قغير  رقب
 

تعميمععًا  للبرععوك للتأكيععد علععى تحععديز سععيراريوبات  27/8/2020اصععدر البرععك المركععزي األردنععي بتععاريخ  •
ان معة تكرولوريعا المعلو ععات الخاصعة بمكا حععة غسعم األ عوال وتمويععم اهربعا  بشععكم دورير برعاء علععى 

شععف عععن عمليععات اتععدث األنمععاط واتجابععات ولععرل غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  وبمععا يزيععد  ععن الك
وعمعم البرعك المركعزي علعى  تابععة تر يع  بع ا التعمعيم   شبوبة قد ترتبا بغسم األ وال وتمويم اهربعا ر

 عععع البرعععوك ووضعععع العععر ز ريعععة لتحعععديز السعععيراريوباتر وبالرتيجعععة قا عععا اغلعععب البرعععوك بإتمعععام عمليعععة 
 التحديز علما بأن ب ه العملية تتم بشكم دوري و ستمر.

المركزي األردني بالتعميم على شركات  قعد ي خعد ات العد ع االلكترونعي للتأكيعد بضعرورة  كما قام البرك •
ورععود ان مععة تربيهيععة ورقابيععة ك ععؤة و اعلععة تمكععرهم  ععن إدارة المخععالر وعلععى ورععه الخصععوص  خععالر 
االتتيععال و خععالر غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا ر  ععن خعع ل رصععد و راقبععة وتحليععم العمليععات وكشععف 
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إدارة المخععععععععععععععععععععععععععععالر 
للكشعععععععععععععععععععف ععععععععععععععععععععن 
المعا  ت المشبوبة 
برعععاًء علعععى اتجابعععات 
ولععععععععععععععععععرل غسععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععوال وتمويععععععععععععم 

 .اهربا 

ات المشبوبة وإعقاء التربيهات والمؤشرات ال ياسية ال ز عة بشعكم  باشعر و عوري واعقعائهم القعدرة العملي
علعى اسععتخراج التقعارير الرقابيععة التقععًا بالشعكم العع ي يمكععرهم  عن كشععف ايععة عمليعات اتتيععال او عمليععات 

   شبوبة  رتبقة بعمليات غسم األ وال وتمويم االربا .

لمتخصصععة التابعععة للبرععك المركععزي األردنععي تقععوم وخعع ل رععوالت الت تععيش يشععار الععى ان  ععرل الت تععيش ا •
البنزور وشزركات الصزرافة المرخصزة ومقزدمي خزدمات الميدانيعة بعالتحقق  عن  عدى قعدرة واتتعواء ان معة 

قععادرة علععى تحقيععق غايععات  كا حععة غسععم  لمراقبععة المعععا  ت المشععبوبةعلععى ان مععة  الززدفر االلكترونززي
بعا   ععن كا عة الجوانععب وتصععر المؤسسعات التععي لعديها قصععور  عي األن مععة واتخععات األ عوال وتمويععم اهر 

 االرراءات التصويبية المراسبة بشأنها.

 قععد تععم الزا هععا بمورععب التعليمععات الصععادرة لهععا بتحععديز سععيراريوبات  لشززركات التمويززل األصززغربالرسععبة  •
دارة المخالر للكشف عن العمليات ان مة تكرولوريا المعلو ات الخاصة بها وإعتماد ان مة  علو ات ه

 المشتبه بها براًء على إتجابات ولرل غسم األ وال وتمويم اهربا . 

للتاكيعد علعى كا عة شعركات الخعد ات الماليعة  2/12/2020اصدرت بيئعة األورال الماليعة تعميمعًا بتعاريخ  •
وبة برعععععاءًا علعععععى العتمعععععاد وتحعععععديز األن معععععة االلكترونيعععععة التعععععي تمكرهعععععا  عععععن رصعععععد المععععععا  ت المشعععععب

سعععيراريوبات واتجابعععات ولعععرل غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا   عععع تزويعععد الهيئعععة بمعلو عععات عرعععد ايعععة 
تحعععديثات تقعععرا علعععى تلعععك األن معععة او ت اصعععيم اي ان معععة يعععتم اعتمادبعععا ر كمعععا اعتمعععدت الهيئعععة "دليعععم 

هربععا  ونماترععه " الت تععيش علععى شععركات الخععد ات الماليععة  ععي  جععال  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم ا
الع ي يشعير العى ضعرورة قيعام  6/12/2020( تعاريخ 226/2020بمورب قرار  جلس الم وضعين رقعم )

المراقبين ولدى ارراء  هام الت تيش الميداني بالتاكد  عن ورعود و عاليعة ان معة الكترونيعة ترصعد  ؤشعرات 
لر كمعععا تضعععمن العععدليم غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا  و عععق اتعععدث سعععراريوبات وانمعععاط غسعععم األ عععوا

تعدابير تخفيعف المخعالر  عا ي يعد   صعم االرشادي لمكا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  و عن ضعمن
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ضععرورة ورععود ان مععة اليععة للكشععف والتبليععغ عععن اي انشععقة  شععبوبة وغيععر اعتياديععة لععدى كا ععة ال عععروع 
 والشركات التابعة.

يعد األردنعي ) شعغم البريعد الوتيعد المعرخص لعه قا ا بيئعة تر عيم ققعاع االتصعاالت بمخالبعة شعركة البر  •
السعتحداث ان معة  علو عات إدارة  خعالر للكشعف ععن المععا  ت  23/7/2020برقم األ عوال( بتعاريخ 

 المشبوبة.

يربغععي علععى   -و
السععععععععلقات الرقابيععععععععة 
واالشرافية العمم  ع 
المؤسسععععععات الماليععععععة 
بحيععععز يتععععو ر لععععديها 
 ععععععععععععععععععوارد بشععععععععععععععععععرية 
و هعععععععععععععارات كافيعععععععععععععة 

 حععععص تمكرهععععا  ععععن 
و رارعععععة المؤشععععرات 

 Redالتح يريععععععععععععععة )
Flags )ضععععععععععععععععععمن 

الحعععععععععععععدود الز ريعععععععععععععة 
المراسعععععععععععبة واتخعععععععععععات 
القععععععععرارات المراسععععععععبة 

 .بشأنها

تععععععععععز الجهععععععععععات  -
الخاضععععععة علععععععى 
تعزيعععععععععز المعععععععععوارد 
البشععععععععععرية لععععععععععديها 
 مععععععععن يتمتعععععععععون 
بمهعععععععارات كافيعععععععة 
 تمكرهعععععععععععععععا  عععععععععععععععن
 حععععص و رارعععععة 
المؤشعععععععععععععععععععععععععععععععععرات 

 ضعععمنالتح يريعععة 
الحعععععععدود الز ريعععععععة 

وانهعععععاء  المراسعععععبة
التربيهعععععععععععععععععععععععععععععععععععات 

 العالقة.

 
التحقععععععععععععععق  ععععععععععععععن  -

الجهعععععععععععععععععععععععات  -
االشععععععععععععععععععرافية 
والرقابيعععععععععععععععععععععة 
علععععععععععععععععععععععععععععععععععععى 
المؤسسععععععععععات 

 المالية.
 

  ستمر غير  رقبق
 

بخصععوص اهرععراءات المتخعع ة  ععن قبععم السععلقات الرقابيععة بهععدف ر ععع الععوعي لععدى الجهععات الخاضعععة  •
المتعلقععة بعع لك يررععى الررععوع الععى االرععراء  واعتمععاد بععرا ج تدريبيععة وتعزيععز المععوارد البشععرية واالتصععائيات

 الموصى به )ط(  ن الرتيجة المباشرة الثالثةر  ع التأكيد على  ا يلي:

للبرععععوك  علععععى ضععععرورة انهععععاء  27/8/2020اكععععد تعمععععيم البرععععك المركععععزي األردنععععي الصععععادر بتععععاريخ  -
 رعي  حعدد وتصعري ها التربيهات العالقة وتضمين ادلة إرراءات العمم هنهعاء التربيهعات ضعمن إلعار ز 

وعمم البرك المركزي على  تابعة تر ي  بع ا  رتسب  خالربا المتعلقة بغسم األ وال وتمويم اهربا 
 .تيز اتما البروك ب ه العملية باستثراء نسبة قليلة  ن التربيهات تات المخالر المرخ ضةالتعميم  

 ات عععن قبعععم شعععرك تعععم تسعععميتهم /  عععدير ا تثعععال اط ا تثعععالبتعيعععين ضععع األردنعععي ر عععض البرعععك المركعععزي  -
و ععن قبععم شععركات الععد ع والتحويععم االلكترونععي لأل ععوال ) ععي تالععة( الصععرا ة المرخصععة ) ععي تععالتين( 

ن رًا لعدم ك اية المؤب ت العلمية والخبرات العملية المراسبة والدورات التدريبية تات الع قة بمكا حعة 
 غسم األ وال وتمويم االربا .

التأكيعد علعى شعركات  17/3/2019( تعاريخ 26/2/4161رقم ) لمركزي األردنيتضمن تعميم البرك ا -
العمععم علععى ترميععة  هععارات  ععور ي اال تثععال  ععن خعع ل الععد ع والتحويععم االلكترونععي لأل ععوال بضععرورة 

تكثيعععف وتيعععرة البعععرا ج التدريبيعععة وورش العمعععم المسعععتمرة وبمعععا يمكعععرهم  عععن اختبعععار و رارععععة  تقلبعععات 
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االلتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزام 
 بالمتقلبات.

 Redال وتمويععم اهربععا  بمععا  ععي تلععك  حععص و رارعععة المؤشععرات التح يريععة ) كا حععة غسععم األ ععو 
Flagsضمن الحدود الز رية المراسبة ليصار إلى اتخات القرارات المراسبة بشأنها ب اعلية ) 

تقعععوم  عععرل الت تعععيش المتخصصعععة والتابععععة للبرعععك المركعععزي األردنعععي وخععع ل رعععوالت الت تعععيش الميدانيعععة  -
االلكترونعععي  والتحويعععم الععد ع شعععركاتم البرعععوك وشعععركات الصععرا ة المرخصعععة و التععزا  عععن  عععدى بععالتحقق
ب حص و رارعة المؤشرات التح يرية ضمن الحدود الز رية المراسبة واتخات القرارات المراسبة لأل وال  
 بشأنها.

بضعععرورة  30/9/2020قا عععا بيئعععة األورال الماليعععة بعععالتعميم علعععى شعععركات الوسعععالة الماليعععة بتعععاريخ  -
التربيهات العالقة على االن مة وتضمين ادلة  إرراءات العمم انهاء تلك التربيهات ضمن الار  انهاء

ز ري  حدد وتصري ها تسب  خالربا المتعلقة بغسم األ وال وتمويم اهربا ر كما وترصعا الهيئعة 
بعععارراءات لر عععع ك عععاءة المعععور ين  عععي   كا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا  علعععى تضعععمين دليعععم 

ركات الوسععالة الماليععة وضععرورة ان يتععو ر لععديها اليععة لتحليععم العمليععات غيععر االعتياديععة والمشععبوبة شعع
وضعرورة ان تكعون اليعة رقابعة  رواتخات القرار المراسب بتقديم اخقعار ام ت عظ الموضعوع و عق األصعول

ضععمن الشععركات علععى التحعع يرات و ععق المععرهج المسععترد علععى المخععالرر اضععا ة لعع لك قا ععا الهيئععة بت
الت تيش على شركات الخد ات الماليعة  عي  جعال  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  ونماترعه "  دليم  "

بارراءات للتحقق  ن  دى إلمام ووعى العا لين بشركات الوسالة المالية بإرراءات وقواععد اهخقعار 
( برععد 17يقععار  ) باهضععا ة الععى تضععمين الععدليم  ععا و ععدى ورععود  رارعععة دوريععة للمعععا  ت المشععبوبة

 عععي الكشعععف ععععن  خصصعععةت لكترونيعععة اان معععة يعععتم الت تعععيش عليهعععا بشعععكم خعععاص للتاكعععد  عععن ورعععود 
 عععععع تجعععععم  هاتوا عععععقالمبر جعععة علعععى تلعععك االن معععة و السعععععراريوبات و عععدى ك ايعععة  المععععا  ت المشعععبوبة

عتها وإعقععععععاء دراسعععععالشععععركات وعملياتهععععار وكعععع لك للتحقععععق  ععععن  ععععدى  عاليععععة التربيهععععات المسععععتخررة و 
 .و ي الوقا المراسب بخصوصهععاالمراسبة التوصيععات 
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يربغعععي القلعععب  عععن  -ز
المؤسسعععات الماليعععة 
واألعمععععععال والمهععععععن 
غيعععععععععععععععععر الماليعععععععععععععععععة 
المحععععععععددة  رارعععععععععة 
قاعععععععععععععععدة بيانععععععععععععععات 
عم ئهععععا عرععععد كععععم 
تحعععععععععععععديز لقعععععععععععععوائم 
عقوبععععععععععععات األ ععععععععععععم 
المتحععععععععععدة واتخععععععععععات 
التعععععععععدابير ال ز عععععععععة 

 دون تأخير.

صععععععععدار تعمععععععععيم ا -
بضععرورة توكيععدي 

االلتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزام 
بالمتقلبعععععععععععععععععععععععععععات 

 المحددة.

الجهعععععععععععععععععععععععات  -
االشععععععععععععععععععرافية 

 والرقابية.

 رجععععععععععععععععععععععععععععععز/  غير  رقبق
  ستمر.  

يررى  رارعة اهرراءات الموصى بها )ار ج(  ن الرتيجة المباشرة العاشعرة واهرعراء الموصعى بعه )ج(   •
شعععراف قا عععا رميعععع السعععلقات المختصعععة بالرقابعععة واال عععن الرتيجعععة المباشعععرة الحاديعععة عشعععرةر علمعععا بعععأن 

باصعععدار تععععا يم تؤكعععد بموربهعععا علعععى ضعععرورة التعععزام الجهعععات الخاضععععة لرقابتهعععا واشعععرا ها بالتقيعععد بتر يععع  
االلتزا ات الواردة  ي قرارات  جلس األ ن والقرارات الدولية األخعرى تات الع قعة دون تعأخير وبمرارععة 

تحعععدة وتضعععمين تلعععك  عععي سياسعععاتها قاععععدة بيانعععات عم ئهعععا عرعععد كعععم تحعععديز لقعععوائم عقوبعععات األ عععم الم
وارراءاتهععار كمععا تععم تضععمين بعع ا االلتععزام  ععي تعليمععات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  لشععركات 

 التمويم األصغر التي صدرت تديثًا.

يربغععععي علععععى  -ح
البرعععععععععععك المركعععععععععععزي 
األردنععععععععي اصععععععععدار 
تعليمععععععات  كا حعععععععة 
غسعععععععععععععم األ عععععععععععععوال 
وتمويعععععععم االربعععععععا  
الععععععععععععععععى شععععععععععععععععركات 

 ر.التمويم األصغ

تعليمعععات اصعععدار  -
 كا حععععععععة غسععععععععم 
األ عععععوال وتمويعععععم 

شركات لاالربا   
التمويعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععم 

 .األصغر

البرععععععععععععععععععععععععععععععععععك  -
المركعععععععععععععععععععععزي 
األردنعععععععععععععععععععي/ 
دائعععرة الرقابعععة 
على شركات 
التمويععععععععععععععععععععععععم 

 األصغر.

تععم اصععدار تعليمععات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  لشععركات التمويععم   28/9/2020بتععاريخ  •  رجز غير  رقبق
ر الولريعععة لمكا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا  وتعميمهعععا علعععى الققعععاع األصعععغر  عععن قبعععم اللجرعععة
 .ونشرت  ي الجريدة الرسمية

 التوصيات المرتبطة
 التقدم المحرزالمهلة  الحاجة إلح  الجهات  خطة  توصيات تقرير التقييم المتبادل التوصية
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المساعدة   المعنية  العمل 
 الفنية 

 النهائية 

التوصية 
10 
 

عرايععععععععععععععععععععععة ال
ربعععععععععععععععععععة الوا

تجععععععععععععععععععععععععععععععاه 
 العم ء

التعليمات الخاصة بالبروك و قد ي الخعد ات البريديعة ال تعرص 
دة عرعد  على الموربات تات الصلة لجهة العرايعة الواربعة المشعدم
ورععععود  خععععالر  رت عععععة ولجهععععة العرايععععة الواربععععة تجععععاه العمعععع ء 
والتربيععععه. غيععععا  تعليمععععات خاصععععة بشععععركات التمويععععم االصععععغر 

 وصية.للو اء بمتقلبات ب ه الت

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشععععععععععععريعات 
ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

الجهععععععععععععععععات  -
الرقابيعععععععععععععععععععة 
 واالشرافية

 

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

التععي  سععيتم اقتععراح التعععديم التشععريعي العع زم ضععمن  ر و ععة التشععريعات •
 . يجري العمم على  رارعتها

 حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  لشععركات تععم اصععدار تعليمععات  كا •
 التمويم األصغر ونشرت  ي الجريدة الرسمية.

التوصية 
11 
 

االتت ععععععععععععاظ 
 بالسج ت

 

لعععيس برعععاك ايعععة تعليمعععات خاصعععة بشعععركات التمويعععم االصعععغر  
 للو اء بمتقلبات ب ه التوصية.

اصععععععععععععععععععععععدار 
التعليمعععععععععععات 

 ال ز ة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
الولريعععععععععععععةر 

البرعععععععععععععععععععععععك و 
 المركزي.

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

تععم اصععدار تعليمععات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  لشععركات  •
 .ونشرت  ي الجريدة الرسميةالتمويم األصغر 

التوصية 
12 
 

ألشععععخاص ا
السياسعععععيون 
 مثلعععععععععععععععععععععععععو 
 المخالر

التعليمععات الخاصععة بععالبروك وشععركات خععد ات الععد ع والتحويعععم 
عري عععععًا لألشعععععخاص السياسعععععيين االلكترونعععععي لأل عععععوال تتضعععععمن ت

 مثلعععععي المخعععععالر االرانعععععب والمحليعععععين ال يشعععععمم االشعععععخاص 
يس برعععاك ايعععة تعليمعععات خاصعععة بشعععركات لععع المقعععربين  عععرهم.

 التوصية التمويم االصغر للو اء بمتقلبات ب ه

اصععععععععععععععععععععععدار 
وتعععععععععععععععععععععععديم 
التعليمعععععععععععات 

 ال ز ة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

البرعععععععععععععععععععععععععععك  -
 المركزي.

 

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
ات التشععععععععريع
تات 
 .الع قة

 

سععيتم اقتععراح التعععديم التشععريعي العع زم ضععمن  ر و ععة التشععريعات التععي  •
 . يجري العمم على  رارعتها

تععم اصععدار تعليمععات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  لشععركات  •
 .ونشرت  ي الجريدة الرسميةالتمويم األصغر 
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التوصية 
14 
 

خعععععععععععععععععد ات 
تحويععععععععععععععععععععععم 
األ عععععوال او 

 ال يمة

ألردني ال يجيز لهيئعة تر عيم ققعاع االتصعاالت  راقبعة القانون ا
التزام الجهعات التعي تقعدم الخعد ات البريديعة  بمتقلبعات  كا حعة 

 اهربا .غسم اال وال وتمويم 

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشععععععععععععريعات 
ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

بيئعة تر عيم  -
ققععععععععععععععععععععععععععاع 
االتصععاالت

. 

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
ريعات التشعععععععع
تات 
 .الع قة

 

لغايععععات  لتحديععععد الجهععععات الرقابيععععةتعععم اقتععععراح التعععععديم التشععععريعي الععع زم  •
  تقلبات  كا حة غسم األ وال وتمويم االربا .

التوصية 
15 
 

التقريعععععععععععععععات 
 الجديدة

 قعععععد و الخعععععد ات البريديعععععة ليسعععععوا  قعععععالبين  بتحديعععععد وتقيعععععيم  
 رديدة. المخالر التي قد ترشأ عرد إنشاء او تقوير  رتجات

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشععععععععععععريعات 
ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

بيئعة تر عيم  -
ققععععععععععععععععععععععععععاع 
 االتصاالت

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

سععيتم اقتععراح التعععديم التشععريعي العع زم ضععمن  ر و ععة التشععريعات التععي  •
 . يجري العمم على  رارعتها

 

التوصية 
16 
 
 ت التحعععععوي
 البرقية

تعليمععات البرععوك وشععركات خععد ات الععد ع والتحويععم االلكترونععي 
لأل عععععوال والجهعععععات التعععععي تقعععععدم الخعععععد ات البريديعععععة ال تقالعععععب 
بععععالتحقق  ععععن دقععععة  علو ععععات التحويععععمر إال  ععععي تععععال االشععععتباه 

تعليمععات البرععوك . بورععود عمليععة غسععم ا ععوال او تمويععم إربععا 
 قالبتهعععا بتضعععمين وشعععركات الصعععرا ة ال تعععرص صعععراتًة علعععى 

الحعععواالت بالمعلو عععات الكا لعععة ععععن المسعععت يد علعععى نحعععو يمكعععن 
ولععيس . تتبععع بعع ه المعلو ععات بشععكم كا ععم  ععي الدولععة المسععت يدة

علععععى إلععععزام البرععععك بالتقععععديم ال ععععوري للمعلو ععععات المقلوبععععة  ععععن 
ال يورععععد  ععععا ي يععععد بعععععدم السععععماح لشععععركات . السعععلقات الرسععععمية

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشععععععععععععريعات 
ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

ك البرععععععععععععععععععععععععععع -
 المركزي.

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

سععيتم اقتععراح التعععديم التشععريعي العع زم ضععمن  ر و ععة التشععريعات التععي  •
 . يجري العمم على  رارعتها
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رة التحويعععم خعععد ات العععد ع والتحويعععم االلك ترونعععي لأل عععوال  صعععدم
تر يعععع  التحععععوي ت البرقيععععة  ععععي تععععال عععععدم اسععععتي اء المعلو ععععات 

تورععععب التعليمععععات الخاصععععة بشععععركات خععععد ات الععععد ع . ال ز ععععة
والتحويعععم االلكترونعععي لأل عععوال الشعععركة الوسعععيقة بضعععمان بقعععاء 
كا ععة المعلو ععات المر قععة بععالتحوي ت االلكترونيععة  صععاتبة لهععا 

دون تحديد ت اصيم المعلو عات التعي يقتضعي ان عرد التحويمر  
ال تعععتم  قالبعععة الجهعععات الماليعععة . تكعععون  صعععحوبة بعععالتحوي ت

بح ععر ارععراء عمليععات  ععع اشععخاص وكيانععات و قععًا ل لتزا ععات 
 المرصوص عليها  ي قرارات  جلس األ ن

 
التوصية 
17 
 

االعتمعععععععععععععاد 
علععععععععععععععععععععععععععععععى 
الععععععععععععععععععععراف 

 ثالثة

لم يتم تحديعد اليعة االتت عاظ بالسعج ت بشعكم واضعح و  صعمر 
تعليمععععات الصععععادرة الععععى الجهععععات التععععي ولععععم تععععتم االشععععارة  ععععي ال

تمععععارس ايععععًا  ععععن االنشععععقة الماليععععة الععععى آليععععه تقبيععععق  تقلبععععات 
وال تورد إرعراءات  تخع ة  العراية الواربة واالتت اظ بالسج ت.

علعععععى  سعععععتوى الدولعععععة لتحديعععععد العععععدول  سعععععتوفية الشعععععروط و قعععععا 
لععم يععتم اصععدار تعليمععات  كا حععة غسععم  لمسععتوى المخععالر بهععا.

 مويم االربا  لشركات التمويم االصغر.اال وال وت

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشععععععععععععريعات 
ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 
 الوتدة. -

 

الجهععععععععععععععععات  -
االشعععععععععععرافية 
 والرقابية.

 رجععز/ عرععد  غير  رقبق.
ن ععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
التشععععععععريعات 

او 
اهرععععععععراءات 

تات 
 .الع قة

 

شععريعات التععي سععيتم اقتععراح التعععديم التشععريعي العع زم ضععمن  ر و ععة الت •
 . يجري العمم على  رارعتها

قا ععا اللجرععة الولريععة لمكا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  بتععاريخ  •
العدول  رت ععة  -1( بتصريف العدول العى خمسعة  ئعات )2020/    6/8)

الععععدول الخاضعععععة للمتابعععععة المتزايععععدة  -2المخععععالر "القائمععععة السععععوداء"ر 
للعقوبععععات  ععععن قبععععم  جلععععس  الععععدول الخاضعععععة -3"القائمععععة الر اديععععة"ر 

العععععععدول األعلعععععععى بجعععععععرائم  -5دول المععععععع تات الضعععععععريبيةر  -4األ عععععععنر 
وبرععععاء علععععى بعععع ا القععععرار قا ععععا الجهععععات الرقابيععععة واهشععععرافية ر ال سععععاد(

بخصععععععوص بإصععععععدار تعليمععععععات وتعععععععا يم خاصععععععة للجهععععععات الخاضعععععععة 
اهرععراءات الوارعععب اتخاتبعععا )يررعععى  رارعععة االرعععراء الموصعععى بعععه "ج" 

 .يجة المباشرة األولى( ن الرت
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تععم اصععدار تعليمععات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  لشععركات  •
 .ونشرت  ي الجريدة الرسميةالتمويم األصغر 

 

التوصية 
18 
 

الرقابععععععععععععععععععععععة 
الداخليععععععععععععععععة 
وال عععععععععععععععععععروع 
والشععععععععركات 
التابععععة  عععي 

 الخارج

اقتصععععرت التعليمععععات الصععععادرة للبرععععوك وققععععاع األورال الماليععععة 
التمععععععويلي وشععععععركات التععععععأ ين الععععععى ال يععععععام وشععععععركات التععععععأرير 

بعععإرراءات لل حععععص لضععععمان ورععععود  عععععايير ك ععععاءة عاليععععة عرععععد 
اشععارت  تعيععين المععور ين دون تحديععد  ععا بععي تلععك االرععراءات.

التعليمعععععات الصععععععادرة الععععععى شععععععركات خععععععد ات الععععععد ع والتحويععععععم 
االلكترونعععي  قعععا العععى التأكعععد  عععن ان  عععن تعععم تعييعععرهم لعععم يسعععبق 

 خلععة بالشععرف او األ انعععة او تجععريمهم  عععي  ادانععتهم بععأي رعععرائم
غسععععم األ ععععوال او تمويععععم اهربععععا  ودون الععععرص علععععى ورععععود 

لععم تصععدر تعليمععات .  ععايير ك ععاءه عاليععة عععن تعيعين المععور ين
 كا حعععععة غسعععععم اال عععععوال وتمويعععععم االربعععععا  لشعععععركات التمويعععععم 

ال تشععععير التعليمععععات الصععععادرة الععععى شععععركات التععععأ ين  االصععععغر.
لمالية وشعركات البريعد للتعدريب بمجعال  كا حعة وققاع األورال ا

ال تشعععير التعليمعععات الصعععادرة  غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا .
ال يورعد  الى شركات التعأ ين العى اهلعزام بتعيعين  سعئول التعزام.

إلزام على المؤسسات المالية للتأكد  ن تقبيق ال روع الخارريعة 
 والشركات التابعة للتعليمات.

 

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
ات التشععععععععععععريع

ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 
 الوتدة. -

 

الجهععععععععععععععععات  -
االشعععععععععععرافية 
 والرقابية.

 رجععز/ عرععد  غير  رقبق.
ن ععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

سععيتم اقتععراح التعععديم التشععريعي العع زم ضععمن  ر و ععة التشععريعات التععي  •
 . يجري العمم على  رارعتها

غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  لشععركات تععم اصععدار تعليمععات  كا حععة  •
 .ونشرت  ي الجريدة الرسميةالتمويم األصغر 

 

التوصية 
19 

بعععععض التعليمععععات الصععععادرة الععععى المؤسسععععات الماليععععة اقتصععععرت 
على تخصيص اتخات تعدابير عرايعة واربعة  شعددة علعى العميعم 

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
ت التشععععععععععععريعا

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 رجععز/ عرععد  غير  رقبق.
ن ععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 

سععيتم اقتععراح التعععديم التشععريعي العع زم ضععمن  ر و ععة التشععريعات التععي  •
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العععععععععععععععععععععععععدول 
 رت عععععععععععععععععععععة 
 المخالر

ععدم تبعين او المسعت يد ولعيس كا عة ع قعات العمعمر  ضع  ععن 
 عععععدى قيعععععام الجهعععععات الرقابيعععععة واالشعععععرافية للمؤسسعععععات الماليعععععة 
باسععتثراء البرععك المركععزي ودائععرة الرقابععة علععى ن ععام المعععد وعات 
العععععععولري وققعععععععاع األورال الماليعععععععة بإصعععععععدار تعليمعععععععات لبعععععععاقي 
المؤسسععععات الماليععععة بشععععأن اتخععععات تععععدابير  ضععععادة  تراسععععبة  ععععع 

عمعم المعالي العى تلعك دررة المخالر عرد ا تدعوبا  جموعة ال
او بشععكم  سععتقم والععى اتخععات تععدابير ه ععادة المؤسسععات الماليععة 
بشعععأن المخعععاوف المتعلقعععة بأورعععه الضععععف  عععي ان معععة  كا حعععة 

لععم تصععدر  غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا   ععي الععدول األخععرى.
تعليمععععات  كا حععععة غسععععم اال ععععوال وتمويععععم االربععععا  لشعععععركات 

 التمويم االصغر.

ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

 
 الوتدة. -

 

الجهععععععععععععععععات  -
االشعععععععععععرافية 
 والرقابية.

التشععععععععريعات 
تات 
 .الع قة

 

 . يجري العمم على  رارعتها

حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  بتععاريخ قا ععا اللجرععة الولريععة لمكا  •
العدول  رت ععة  -1( بتصريف العدول العى خمسعة  ئعات )2020/    6/8)

الععععدول الخاضعععععة للمتابعععععة المتزايععععدة  -2المخععععالر "القائمععععة السععععوداء"ر 
الععععدول الخاضعععععة للعقوبععععات  ععععن قبععععم  جلععععس  -3"القائمععععة الر اديععععة"ر 

األعلعععععععى بجعععععععرائم  العععععععدول -5دول المععععععع تات الضعععععععريبيةر  -4األ عععععععنر 
وبرععععاء علععععى بعععع ا القععععرار قا ععععا الجهععععات الرقابيععععة واهشععععرافية ر ال سععععاد(

بخصععععععوص بإصععععععدار تعليمععععععات وتعععععععا يم خاصععععععة للجهععععععات الخاضعععععععة 
اهرععراءات الوارعععب اتخاتبعععا )يررعععى  رارعععة االرعععراء الموصعععى بعععه "ج" 

 . ن الرتيجة المباشرة األولى(

م اهربععا  لشععركات تععم اصععدار تعليمععات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويعع •
 .ونشرت  ي الجريدة الرسميةالتمويم األصغر 

التوصية 
20 
 

اهبعععععععععععععععععع غ 
ععععععععععععععععععععععععععععععععععن 
العمليععععععععععععات 
 المشبوبة

العععرص القععععانوني والتعليمععععات الصععععادرة الععععى المؤسسععععات الماليععععة 
اقتصععرت علععى ورععو  االبعع غ عععن اي عمليععة يشععتبه  ععي انهععا 
- رتبقعععععة بغسعععععم األ عععععوال او تمويعععععم اهربعععععا ر دون اهلعععععزام 

بععاهب غ عععن الحععاالت التععي يشععتبه  يهععا بععأن   -مورععب قععانون ب
األ عععععوال ناتجعععععة ععععععن نشعععععاط اررا عععععي وكععععع ا رميعععععع العمليعععععات 
المشعبوبة بمععا  ععي تلععك  حععاوالت إرععراء العمليععات بغععض الر ععر 

 عن  بلغ العملية.
 

تععععععععععععععععععععععععععععديم 
قععععععععععععععععععععععععععععانون 
 كا حععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععم 
األ عععععععععععععععععععععوال 
وتمويععععععععععععععععععععععم 

 االربا .

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

 الوتدة. -
 

 
 

 تععععععم الحصععععععول
علعععى  سعععاعدة 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصععععععععععععععععععوص 

 القانون.

ن ععععععععات عرععععععععد 
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

 تقععديم المقتععرح التشععريعي العع زم بخصععوص إلععزام الجهععات الخاضعععة تععم  •
باإلب غ عا ال االت الت  مشتبه  مهننا بننأا األمنن ال ناتجننة عننا نشننا  

بما     لك م ا الت ىجراء العملمات ب ض النظر عا مبلغ ،  اجرام 

باهضا ة الى اختصاص الوتدة بتلقي االخقارات تات الصلة   رالعملمة
 بالجريمة األصلية.
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التربيععععععععععععععععععععععععه 
وسعععععععععععععععععععععععرية 

 اهب غ

ال يشمم القانون تماية المؤسسات المالية عرد الكشف عن اي 
 علو ععات بحسعععن نيععةر  عععي تالععة االشعععتباهر او إتا كععان الرشعععاط 

مععا إتا كععان اهررا ععي األساسععي غيععر  عععروفر بغععض الر ععر ع
الرشععاط اهررا ععي قععد تععدث بال عععم. الحمايععة القانونيععة ال تشععمم 

ال يشععععير   ععععديري المؤسسععععات الماليععععة والمسععععؤولين والمععععور ين.
القععععانون إلععععى ان األتكععععام المتعلقععععة بالتربيععععه وسععععرية اهبعععع غ ال 
يربغعععععععي ان تحعععععععول دون  شعععععععاركة المعلو عععععععات علعععععععى  سعععععععتوى 

 المجموعة.

تععععععععععععععععععععععععععععديم 
قععععععععععععععععععععععععععععانون 
 كا حععععععععععععععععععععة 
 غسعععععععععععععععععععععععععععععم
األ عععععععععععععععععععععوال 
وتمويععععععععععععععععععععععم 
االربععععععععععععععععععا  
لمعالجععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

 الوتدة. -
 

 
 

تععععععم الحصععععععول 
علعععى  سعععاعدة 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصععععععععععععععععععوص 

 القانون.

ن ععععععععات عرععععععععد 
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

بمععا يلبععي  تقلبععات التوصععية ويعععالج تععم تقععديم المقتععرح التشععريعي العع زم  •
 .ه القصورراو 
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األعمععععععععععععععال 
المهععععععععععععععععععععن و 

غيعععععععععععععععععععععععععععععععر 
الماليععععععععععععععععععععععة 
المحعععععععععععددة: 
العرايععععععععععععععععععععععة 
الواربعععععععععععععععععععة 
تجععععععععععععععععععععععععععععععاه 

 العم ء

لعععععم يعععععتم اصعععععدار تعليمعععععات او ايعععععه وسعععععائم اخعععععري  لز عععععة العععععى 
المحععا ين واصععحا  المهععن القانونيععة والمحاسععبينر واألشععخاص 
او الجهات ال ين يقو ون نيابعة ععن الغيعر بتأسعيس اي شعخص 

ا. التعليمعات اعتباري او ادارته او شراء  ح ت تجارية او بيعه
الصادرة الى  ح ت المجوبرات تسعتو ي بشعكم كبيعر المععايير 

ر  ععع ورععود اورععه القصععور  ععي اسععتي اء 10الخاصععة بالتوصععية 
 .17و 15المعايير الخاصة بالتوصيتين 

لم يشر قانون  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  صعراتة 
ربعا  إلى اي التزا ات بشأن  كا حة غسعم األ عوال وتمويعم اه
 على المحا ين والمحاسبين وكتا  العدل المرخصين.

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشععععععععععععريعات 
ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 
 الوتدة. -

 

الجهععععععععععععععععات  -
االشعععععععععععرافية 
 والرقابية.

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

ن يحاسععععبن والميخضععععاع المحععععا اقتععععراح التعععععديم التشععععريعي العععع زم هتعععم  •
لمتقلبععات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا ر ا ععا بالرسععبة لكتععا  

 ععن األنشععقة  العععدل  ععي األردن  هععم  ور ععون تكو يععون وال يععؤدون ايععاً 
 (  ن توصيات  جموعة العمم المالي.22الم كورة  ي التوصية )

سععيتم اقتععراح التعععديم التشععريعي العع زم ضععمن  ر و ععة التشععريعات التععي  •
 . مم على  رارعتهايجري الع
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األعمععععععععععععععال 
والمهععععععععععععععععععععن 
غيعععععععععععععععععععععععععععععععر 
الماليععععععععععععععععععععععة 
المحعععععععععععددة: 
تععععععععععععععععععععععععدابير 

 اخرى 

 لز عععععة العععععى  ى لعععععم يعععععتم اصعععععدار تعليمعععععات او ايعععععه وسعععععائم اخعععععر 
التعليمععععات  المحعععا ين واصعععحا  المهععععن القانونيعععة والمحاسعععبين.

الصادرة لمح ت المجوبرات والى المكاتب العقارية لم تسعتو ي 
 عععععن تيعععععز  20ايير المتعلقعععععة بالتوصعععععية العععععى تعععععد كبيعععععر المعععععع

اقتصعععار االبععع غ علعععى العمليعععات التعععي يشعععتبه  عععي انهعععا ترقعععوي 
ععععدم اشعععتمال التعليمعععات الصعععادرة  علعععى عمليعععة غسعععم اال عععوال.

 ععن  18الععى  حعع ت المجععوبرات المعععايير المتعلقععة بالتوصععية 
تيععز عععدم ورععود وتععدة تععدقيق  سععتقلة الختبععار الر ععامر وعععدم 

لل حص لضمان ورود  عايير ك عاءه عاليعة عرعد   اتباع ارراءات
 تعيين المور ين.

 

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشععععععععععععريعات 
ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 
 الوتدة. -

 

الجهععععععععععععععععات  -
االشعععععععععععرافية 
 والرقابية.

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

ن ين والمحاسعععبي خضعععاع المحعععااقتعععراح التععععديم التشعععريعي الععع زم هتعععم   •
لمتقلبععات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا ر ا ععا بالرسععبة لكتععا  

 ععن األنشععقة  العععدل  ععي األردن  هععم  ور ععون تكو يععون وال يععؤدون ايععاً 
 (  ن توصيات  جموعة العمم المالي.22الم كورة  ي التوصية )

سععيتم اقتععراح التعععديم التشععريعي العع زم ضععمن  ر و ععة التشععريعات التععي  •
 . يجري العمم على  رارعتها

 

 (3، النتيجة المباشرة 35، 34، 28-26الفصل الخامس: اإلشراف )التوصيات 
النتائج  
 المباشرة/ 
درجة 
 االلتزام 

توصيات تقرير  
 التقييم المتبادل 

 خطة العمل 
الجهات  
 المعنية 

الحاجة  
إلح  

المساعدة  
 الفنية 

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز

النتيجة 
ة المباشر 
3 

تضعععععععععععععععععععععععمين  -ا
ضععععععوابا التععععععرخيص 
والتسععععععععجيم  عععععععععايير 
 كتوبعععععععععععععععععة لجهعععععععععععععععععة 
التععععععععععععععععععرف علعععععععععععععععععى 
المسععععععت يد الح يقععععععير 

وضعععععع إرعععععراءات  -
عمععععععععععم  كتوبععععععععععة 

علععععععععععى  للتعععععععععععرف
المست يد الح يقي 
لعععععععدى السعععععععلقات 
الرقابيععععة وبالعععع ات 

الجهعععععععععععععععععععععععات  -
االشععععععععععععععععععرافية 

 والرقابية.

الربع األول   غير  رقبق
 ن عام  
2021 

 رة الرقابة علح البنور: البنك المركزن األردني/ دائ ❖
دائرة على تضمين ضوابا الترخيص والتسجيم  ععايير  كتوبعة للتععرف علعى المسعت يد الح يقعي العملا   •

  ن خ ل:

تععديم التعليمععات التقبي يععة لقسععم التعرخيص  ععي دائععرة الرقابععة علعى الجهععاز المصععر ي المعتمععدة بتععاريخ  -
ق  ن بوية المسابمين القبيعيين والمعرعويين بحيز تتضمن  عايير  كتوبة بهدف التحق  3/2/2019
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ال سعععععععععيما األرربعععععععععي 
والممعععععععارس لسعععععععيقرة 
 علية على الشعخص 
االعتباري  ع العمم 
علعععععععععى ت عيعععععععععم تات 
التععععععدابير  ععععععي تالععععععة 
تغيعععر ليكعععم الملكيعععة 
سعععواء بشعععكم  باشعععر 

 او غير  باشر.

األرربععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي 
الممعععععععععععععععععععععععععععععععععععععارس 
للسعععععيقرة ال عليعععععة 
علعععععععى الشعععععععخص 
االعتبععععععععععععععععععععععععععععععععاري  
وكععععععععع لك الحعععععععععال 
عرععد تغيعععر ليكعععم 
الملكيععععععععععة سععععععععععواء 
بشعععكم  باشعععر او 

 غير  باشر.

 األرانب والمحليين والتعرف على المست يد الح يقي.

بخصوص التملعك غيعر القعانونير وعليعه تعم  1/5/2019(  ن قانون البروك بتاريخ 34تعديم المادة ) -
بتملععك علععى األتكععام الت صععيلية المتعلقععة  تعععديم تعليمععات تملععك المصععلحة المععؤثرة  ععي البرععوك للععرص

صعراتة علعى  المصلحة المؤثرة واي تعديم يحصم على ليكم  لكية  الك المصلحة المؤثرةر والعرص
ورو  تقديم تعهد  ن الشعخص لالعب التملعك بأنعه )او غيعره( بعو المسعت يد الح يقعي  عن بع ه الملكيعة 

 وبي قيد االعتماد بالمراتم الرهائية.

اسعععتمرارا لعععرهج البرعععك المركعععزي بالتاكيعععد علعععى  14/1/2021بتعععاريخ  ععععدل إصعععدار تعمعععيم للبرعععوك تعععم  -
 التععي تزيعد عععن نسععبة  تقلبعات اه صععاح والشع افية الخاصععة بالمسععت يد الح يقعي  ععن  سعابمات البرععوك

وعرعد اي تغيعر  عي ليكعم الملكيعة سعواء  %( او اكثر  ن راسمال البرك سواء كان اردني او ارربعي1)
م تعع تيععزرهجيععة إ صععاح  وضععحة ضععمن التعمععيمر و ععق  وتلععك  كععان بصعع ة  باشععرة او غيععر  باشععرة

و ع ا ضعم الممارسعات الدوليعةر وتلعك   رهجية العمم الماليوبما يرسجم  ع  تقلبات  التعميم    قويرت
ثععة و  ئمععة باسععتمرار وبهععدف  تحديععد بغععرض التأكععد  ععن ان البيانععات المتعلقععة بهععؤالء المسععت يدين  حدم

و تقلبععععات ت ععععظ  ت يد الح يقععععي  ععععن تلععععك المسععععابماتدوريععععة ابعععع غ البرععععك المركععععزي األردنععععي بالمسعععع
المعلو ععات والبيانععات الخاصععة بسععجم المسععت يد الح يقععي كمععا تععدد التعمععيم  رهجيععة وإرععراءات  كتوبععة 
لكيفية الوصول وتحديد المست يد الح يقي باهضا ة الى تضميره برموتج إقرار يوقع  ن قبم المسعت يد 

 .الح يقي له ه المسابمات

انه قد تم  رض عقوبات على عدد  ن البروك نتيجة  خال ة ) تقلبات التسعجيم او اال صعاح يشار الى   •
عن المست يد الح يقعير تأسعيس شعركة تابععة دون  وا قعةر تعيعين عضعو  جلعس إدارة دون  وا قعةر تزويعد 

 2019وعقوبعة واتعدة خع ل ععام  2018( عقوبعات خع ل ععام 6 علو ات وبيانعات خالئعة( بإرمعالي )
العف لغايعة  20وتراوتا العقوبعات بعين عقوبعة التربيعه وعقوبعة الغرا عة  عن ) 2020بتين خ ل عام وعقو 
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 الف ديرار(. 150

 البنك المركزن األردني/ دائرة مراقبة اعمال الصرافة:  ❖
تعععم اعتمعععاد تععععديم التعليمعععات المتعلقعععة بمعععرح تعععراخيص  مارسعععة اعمعععال الصعععرا ة  15/9/2019بتعععاريخ  •

ية شركات الصرا ة المرخصة بهدف تماية الققعاع الصعير ي  عن دخعول ا عوال غيعر و تابعة لياكم  لك
 شععععروعة او تملععععك المجععععر ين لحصععععص كبيععععرة او  سععععيقرة وتك ععععم التعععععرف علععععى المسععععت يد الح يقععععير 
وتتضععمن التعليمععات  جموعععة  ععن اهرععراءات تهععدف الععى التحقععق  ععن بويععة  قععدم القلععب ودراسععة ليكععم 

% او اكثععر  ععن راس  ععال الشععخص االعتبععاري( وتتبععع تصععص التملععك 5ن الملكيععة )خاصععة  ععن يمتلكععو 
ودراسععة اي  ؤشععرات لورععود سععيقرة  عليععة علععى  قععدم القلععب وكيفيععة إدارة الشععخص االعتبععاري واعضععاء 
 جلعس اهدارة والم وضعين بعالتوقيعر وتقبيعق تات التعدابير اعع ه  عي تعال تعدوث اي تغيعر التعق علعى 

 ليكم الملكية.

تععم اصععدار تعمععيم لكا عة شععركات الصععرا ة المرخصععة للتأكيعد عليهععا بضععرورة تزويععد  4/11/2019بتعاريخ  •
البرك المركزي بمعلو ات وافية بعأي تععدي ت تقعرا علعى ليكعم  لكيعة الشعخص االعتبعاري واي  صعلحة 
 ؤثرة بشكم  باشر او غير  باشرر بما  ي تلك تتبع اي  صلحة لشركات الصرا ة  ي شعركات صعرا ة 

او شعععركات تلي عععة او شعععركات تمعععارس اعمعععاال  ماثلعععةر علعععى ان يعععتم تحعععديز بععع ه المعلو عععات  خارريعععة
والبيانعات بشععكم دوري سعرويًار وتععم عكععس  عا تقععدم علععى  شعروع ن ععام تععرخيص شعركات الصععرا ة المرععوي 

اتعم اصداره سردًا ألتكام قانون اعمال الصعرا ة الرا ع ر علمعًا بعأن  شعروع الر عام المع كور تاليعا   عي المر 
 التشريعية الرهائية العتماده.

بهدف التحقق  ن اسعتمرار  تعوا ر شعروط الم ء عة  عي الشعركاء والمسعابمين  عي شعركات الصعرا ةر قعام  •
البرعععك المركعععزي األردنععععي األردنعععي بمخالبعععة السععععلقات الرقابيعععة الر يعععرة  ععععي دول الشعععركاء والمسععععابمين 

 ة  علو ات سلبية به ا الخصوص.األرانب  ي شركات الصرا ة للتأكد  ن عدم ورود اي
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( للب  قد عة العى العدائرة )للبعات تأسعيس شعركة 17( للب  ن اصم )15يشار الى انه قد تم ر ض ) •
ر وتمثلعععا 2020ولغايعععة  2018صعععرا ةر تععععديم ليكعععم  لكيعععةر تعيعععين  عععدير ععععام( خععع ل األععععوام  عععن 

 علو عات سعلبية بحعق  قعدم القلعبرة الماليعةر ورعود  ءاسبا  الر ض على سبيم المثال بعدم تو ر المع 
ورععود  ؤشععرات علععى إخ ععاء بويععة المسععت يد الح يقععي والمسععيقرر  قععدان  عععدم اتضععاح  صععدر األ ععوالر

 2020شعروط التععرخيصر كمععا وتععم توريععه تربيععه خقعي هتععدى شععركات الصععرا ة المرخصععة خعع ل العععام 
 ن  وا قة  سبقة.ن رًا ل يا ها بتعديم برد الم وضين بالتوقيع وبيئة المديرين بدو 

 

  الة عملية
 

تقععدم شخصععان )اف واخععا( بقلععب للحصععول علععى التععرخيص العع زم لممارسععة اعمععال الصععرا ة  ععن  .1
البرك المركزي األردني وتيز ان المعلو ات المتو رة تشير العى تعورط اتعد  قعد ي القلعب بعمليعات 

خيص وتوصععية اتععدى غسعم ا ععوال وقضععايا  خعدرات و مارسععة اعمععال الصعرا ة والحععواالت بععدون تعر 
 الجهات األ رية بعدم الموا قةر  قد تم ر ض القلب.

ضمن اتعدى الجعوالت الت تيشعية التعي تهعدف العى ضعبا التععا  ت غيعر المرخصعةر  قعد تعم العثعور  .2
علععى شععركة تقععوم بممارسععة نشععاط الحععواالت بععدون تععرخيص تيععز ان  الععك تلععك الشععركة بععو شععقيق 

  بأنه تم ارراء ال زم واتالته الى المحكمة المختصة.( اع هر علماً 1الم كورين بالبرد )
ورد للبرععك المركععزي التقععًا للععب تععرخيص لممارسععة اعمععال الصععرا ة  ععن قبععم زورععة  الععك الشععركة  .3

( اعععع ه وابرععه وابرتعععه و ععي ضعععوء  ععا سعععبق وإ كانيععة ان يكعععون المعع كور صعععاتب 2المعع كورة بالبرععد )
ن للعب التعرخيص وان  قعد ي القلعب ليسعوا المسعت يدين ( بو المست يد الح يقعي  ع2الشركة بالبرد )

 (  قد تم ر ض للب الترخيص.1الح يقيين والمعلو ات السلبية المتعلقة بالم كورين بالبرد )
 

 البنك المركزن األردني/ دائرة االشراف والرقابة علح نظام المدفوعات الوطني: ❖
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التعرف علعى المسعت يد الح يقعي  عن خع ل تم تضمين ضوابا الترخيص والتسجيم  عايير  كتوبة لجهة  •
تعليمات تر يمية للتملك والمصلحة المعؤثرة لققعاع شعركات العد ع والتحويعم اهلكترونعي لأل عوالر   إصدار

مم إرعراءات التعرخيص وإلغعاءه وإرعراءات التععرف لقسم الترخيص بشعكم يشعالتعليمات التقبي ية اعتماد  و 
 .عرف على اهدارة التر ي يةعلى المست يد الح يقي وتوو الصلة والت

وقعععد اوربعععا بععع ه  5/2/2020تعععم اصعععدار تعليمعععات اعتمعععاد ان معععة العععد ع اهلكترونيعععة العالميعععة بتعععاريخ  •
التعليمععات علععى الجهععة التععي تتقععدم بقلععب الحصععول علععى اعتمععاد بععأن تقععدم للبرععك المركععزي  جموعععة  ععن 

ن الرئيسععيين للجهععة والمسععيقرين واعضععاء الوثععائق والسععج ت والبيانععات التععي تك ععم التعععرف علععى المععالكي
  جلس اهدارةر و ا يثبا خضوع الجهة للرقابة واالشراف  ن قبم السلقات المختصة  ي بلدبا األم. 

 البنك المركزن األردني / دائرة الرقابة علح شركات التمويل األصغر: ❖
 ععي تلععك اهرععراءات  دليععم إرشععادي يتضععمن إرععراءات تععرخيص شععركات التمويععم األصععغر بمععا اعتمععادتععم  •

 الوارب اتباعها للتحقق  ن المست يد الح يقي  ن المسابمة/ الملكية  ي الشركات.

 هيئة األوراق المالية:  ❖
قا ا بيئة األورال المالية باعتماد " إرراءات  كتوبة للتعرف على المست يد الح يقي  ن  قد ي للبات  •

وتعععم اتالتهعععا لعععدائرة   6/12/2020اريخ ( تععع226/2020التعععرخيص" بمورعععب قعععرار  جلعععس الم وضعععين )
التععرخيص والت تععيش بهععدف تمكيرهععا  ععن التعععرف علععى المسععت يد الح يقععي عرععد  ععرح التععراخيص لشععركات 

 ن المست يد الح يقعي  عن للعب التعرخيص و شعروعية ا والعه  التيقنالخد ات المالية وبصورة تؤدي الى 
لم وضين بالتوقيع عن الشركةر وتقبيق ب ه االرراءات و ك اءة ونزابة ليكم الملكية والهيكم االداري وا

ملكية سواء بشكم  باشر او غير  باشعر وعرعد االنضعمام العى شعركة قائمعة او ارعراء العرد تعديم ليكم  
 تعديم على ليكم االدارة او الم وضين بالتوقيع.

 التامين:  ادارةوزارة الصناعة والتجارة والتموين/  ❖
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التعليمعععات االررائيععععة المر مععععة للعمععععم لتجععععارة والتمعععوين / ادارة التععععأ ين دليععععم اعتمعععدت وزارة الصععععراعة وا •
المرخصعة بهعدف التعأ ين و تابععة لياكعم  لكيعة شعركات  اعمال التأ ينوالمتعلقة بمرح تراخيص  مارسة 

 ععن دخععول ا ععوال غيععر  شععروعة او تملععك المجععر ين لحصععص كبيععرة او  سععيقرة  لتععأ ينتمايععة ققععاع ا
وتتضمن التعليمعات  جموععة  عن اهرعراءات تهعدف العى التحقعق على المست يد الح يقير  وتك م التعرف  

% او اكثر  عن راس 5)خاصة  ن يمتلكون  عند الت سيس  ن بوية  قدم القلب ودراسة ليكم الملكية
 ععال الشععخص االعتبععاري( وتتبععع تصععص التملععك ودراسععة اي  ؤشععرات لورععود سععيقرة  عليععة علععى  قععدم 

إدارة الشعععخص االعتبعععاري واعضعععاء  جلعععس اهدارة والم وضعععين بعععالتوقيعر وتقبيعععق تات القلعععب وكيفيعععة 
 .مر لة الت سيس ي  التدابير اع ه  ي تال تدوث اي تغير على ليكم الملكية

تعميمعععًا  ورهعععا  لكا عععة  5/11/2020التعععا ين بتعععاريخ  ادارةاصعععدرت وزارة الصعععراعة والتجعععارة والتمعععوين /  •
ووك ئهعععا ووسعععقاء التعععأ ين والمتضعععمن التأكيعععد بضعععرورة اه صعععاح ععععن اي  شعععركات التعععأ ين المرخصعععة

بشععكم  باشععر او غيعععر  باشععر واي تعععدي ت تقععرا علعععى  تقععرا %  ععن راس المعععال(10 صععلحة  ععؤثرة )
رة قبعم ارعراء اي تغييعر علعى االحصعول علعى  وا قعة العوز ر وضعرورة بعزد مر لزة الت سزيس  ليكم الملكيعة

و تتبع اي  صعلحة لشعركات التعأ ين المديرين او الم وضين بالتوقيع عرهار   دير الشركة او رئيس بيئة
  ي شركات خاررية او شركات تلي ةر وتحديز البيانات بشكم دوري.

 دائرة األراضي والمسا ة:  ❖
قا عععا دائعععرة األراضعععي والمسعععاتة بإععععداد واعتمعععاد ارشعععادات وارعععراءات عمليعععة للتحقعععق  عععن المسعععت يدين  •

رخص المكاتب العقارية وللراغبين بالدخول كشركاء  ي  كتب عقاري قائم وبما يشعمم الح يقيين لقالبي  
ايضعععًا الضعععوابا الخاصعععة بالورعععائف االداريعععة والم وضعععين بعععالتوقيعر وارعععراءات تك عععم اسعععتمرارية تعععوا ر 

مرععععع المجعععر ين  عععن الععععدخول العععى الققععععاعر كمعععا واصعععدرت الععععدائرة تعميمعععا بتععععاريخ لالشعععروط والضعععوابا 
بورو  ار ال ععدم  حكو يعة تديثعة سعارية الم ععول لكا عة شعركاء المكتعب العقعاري سعواًء   11/6/2019
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 عرد  رح الرخصة ألول  رة او عرد تجديدبا.

 
 

 وزارة الداخلية: ❖
تم إعداد دليم يتضمن إرشادات تول التعرف على المست يد الح يقي عرد تعرخيص  حع ت الحلعي وبيعع  •

تجار الكريمةر وتم اعتماد نموتج إقرار يعبعأ  عن قبعم  قعدم القلعب ي يعد المجوبرات والمعادن الثميرة واال
بأنععه المسععت يد الح يقععير وتمععا  خالبععة  ؤسسععة المرععالق الحععرة والترمويععة للحصععول علععى  وا قععة ا ريععة 
 سععبقة عرععد تسععجيم شععركات لألرانععب والعععر  غيععر األردنيععينر وعرععد ارععراء تعععديم علععى ليكععم الملكيععة 

 ت يد الح يقي.والتعرف على المس

بخصعوص اصعدار دليعم استرشعادي  دائزرة مراقبزة الشزركاتيررى  رارعة اهرعراءات المتخع ة  عن قبعم  ❖
بخصععععوص إرععععراءات السععععجم  وزارة الصززززناعة والتجززززارةبشععععأن   هععععوم المسععععت يد الح يقععععير وإرععععراءات 
ا الخصعوصر بهع  واهرراءات التي تمعاسجل الجمعيات التجارير باهضا ة الى الرموتج المعتمد  ن 

 والمشار اليها  ي االرراء الموصى به ) (  ن الرتيجة المباشرة الخا سة.
 

اشعععععععتراط التحقعععععععق  - 
 ععععن عععععدم  حكو يععععة 
الشعععععخص المقلعععععو  
الترعععازل ل ائدتعععه ععععن 
تصعععص  عععي ليكعععم 
 لكيععععة شععععركة قائمععععة 
 عععععي المرققعععععة الحعععععرة 

 خالبععععععععععععععععععععععععععععععععات  -
إرراءات داخليعة و 

لمعالجععععععععة اورععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععور 

  المحددة.

وزارة  -
 .الداخلية 

 
 ؤسسععععععععععععععععععععععععة  -

المرععععععععععععععععععععالق 
  الحرة

بمخالبععة  ؤسسععة المرععالق الحععرة والترمويععة لضععرورة التعععرف  2/1/2020قا ععا وزارة الداخليععة بتععاريخ  •  رجز رقبقغير  
د تغيععر الملكيععةر كمععا علععى المسععت يد الح يقععي عرععد تسععجيم شععركات لألرانععب والعععر  غيععر األردنيععين وعرعع

وتمععا  خالبععة  ؤسسععة المرععالق الحععرة والترمويععة للحصععول علععى  وا قععة ا ريععة  سععبقة عرععد ارععراء تعععديم 
 . 10/9/2019على ليكم الملكية والتعرف على المست يد الح يقي بتاريخ 

ول علععى وقا ععا وزارة الداخليععة بععالربا االلكترونععي  ععع  ؤسسععة المرععالق الحععرة والترمويععة لغايععات الحصعع •
 الموا قة األ رية المسبقة للعر  واألرانب عرد التسجيم وعرد تغير الملكية.
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وتلععععك قبععععم الموا قععععة 
علععععى للععععب الترععععازل 
 المقدم له ه الغاية.

 
تحععديز نتععائج تقيععيم  -ج

المخعالر الققاعيعة 
 ععععععععن قبععععععععم البرععععععععك 
المركععععععزي األردنععععععي 
)دائرتععععععععععي الرقابععععععععععة 
علعععععععععععععععى الجهعععععععععععععععاز 
المصععععر ي و راقبععععة 
اعمعععععععال الصعععععععرا ة( 
وبيئعععععععععععععععععععععععععة األورال 

لماليععععععععععععععة ودائععععععععععععععرة ا
األراضي والمساتة 

 ععععععععق  ععععععععع بمععععععععا يتوا
االسععععععععععععععععععععععععععععععترتارات 
األوليعععععععععععععة للتقيعععععععععععععيم 
العععععولري للمخعععععالر 
وتععععععععععععععععععز بعععععععععععععععععععاقي 
الجهععععععععات الرقابيععععععععة 
واهشعععععععععرافية علعععععععععى 
اتبععععاع ن ععععس الععععرهج 

تحعععععععععععديز تقيعععععععععععيم  -
المخععععععععععععععععععععععععععععععععععععالر 
الققاعيعععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

 .المحددة
 
 باشعععععععععرة واتمعععععععععام  -

تقيعععععععيم المخعععععععالر 
الققاعيعععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

ات للجهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
 .المحددة

البرععععععععععععععععععععععععععععععععععك  -
المركعععععععععععععععععععععزي 
بيئععة األورال 

 المالية.
 
 ادارة التا ين -

 

وزارة  -
 الداخلية.

 

بيئعععععة تر عععععيم  -
ققععععععععععععععععععععععععععععععععاع 
 .االتصاالت

 

دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -
األراضععععععععععععععععععي 

 .والمساتة

تعم االسعت ادة 
 ن  سعاعدة 
 ريعععععة قعععععد ها 
صعععععععععععععععععععردول 
الرقععد الععدولي 
خععععع ل ععععععام 

2015 
للمباشعععععععععععععععععععرة 
بععععععععععععععععععععععععععإرراء 
التقييمععععععععععععععات 
الققاعيعععععععععععععععة 
ألكثععععععر  ععععععن 
 رهة رقابية.

خعععععععع ل عععععععععام 
2021 

الخاصعة بالمؤسسعات الخاضععة لرقابتهعا والمؤسسعية اتما السلقات الرقابيعة ارعراء التقييمعات الققاعيعة  ❖
تكعععوين رؤيعععة واضعععحة  العععىبمعععا يتوا عععق  عععع التقيعععيم العععولري للمخعععالرر تيعععز اثمعععرت رهعععود السعععلقات 

ءر الدول او المرعالق و تكا لة لتحديد وتقييم و هم تلك المخالر وعلى  ستوى كم  ن ) خالر العم 
الجغرافيعععةر المرتجعععات والخعععد ات والعمليعععاتر وقرعععوات تقعععديم المرتجعععات والخعععد ات(ر واتخعععات اهرعععراءات 

كمعا رعرى تعمعيم نتعائج التقييمعات الققاعيعة علعى تلعك الجهعات والتدابير ال عالة لخ عض تلعك المخعالرر  
 وكانا الرتائج كما يلي :الخاضعةر 

 

لبرععوك علععى اسععاس ا لققععاع هععاء  ععن تحععديز تحليععم التقيععيم الققععاعي والمؤسسععيتععم االنت قطززاا البنززور: •
 ر وراءت نتائج التصريف كاالتي: 31/12/2019البيانات المالية كما  ي 

 

12/2018 البرد   12/2019  
 24 24 عدد البروك  ي المملكة

 المخالر المتأصلة 
inherent risk 

 9 8  رخ ض
 9 9  توسا
 6 7  رت ع 

المخالر   خ  ات  
Mitigations 

 3 3 ضعيف 
 11 10 كا ي 
 10 11 قوي 

 المخالر المتب ية 
residual risk 

 5 4  رخ ض
 13 14  توسا
 6 6  رت ع 

 
: تم االنتهاء  ن تحليم التقييم الققاعي والمؤسسي لشركات الصرا ة على اساس قطاا شركات الصرافة •
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عبععععععععععر  باشععععععععععرة او 
إتمععععععععععععام )بالرسععععععععععععبة 
هدارة التعععععععععععععععععععععأ ين( 
تقييمهععععععا للمخععععععالر 

 الققاعية.

 ت نتائج التصريف كاالتي:ر وراء31/12/2018البيانات المالية كما  ي 

12/2018 البرد   
 112 عدد الشركات التي تم تقييمها 

 المخالر المتأصلة 
inherent risk 

 80  رخ ض
 32  توسا
 0  رت ع 

  خ  ات المخالر 
Mitigations 

 77 ضعيف 
 26  قبول
 9 قوي 

 المخالر المتب ية 
residual risk 

 1  رخ ض
 100  توسا
 11  رت ع 

 

 لققعاعتعم االنتهعاء  عن تحليعم التقيعيم الققعاعي والمؤسسعي  :والتحويل االلكترونزي لممزوال  الدفر  اتشرك •
ر تيعععز ارهعععرت 31/12/2019شععركات  قعععد ي خععد ات العععد ع علععى اسعععاس البيانعععات الماليععة كمعععا  ععي 

( شععركة 1( شععركات  توسعقة المخععالرر و)8( شععركات  رت عععة المخعالرر و)4نتعائج التصععريف ورعود: )
ضة المخالرر ا ا بالرسبة لرتائج تصعريف المخعالر المتب يعة لعدى  عديري ان معة العد ع اهلكترونيعة  رخ 

 ( شركات  توسقة المخالر.3( شركة  رت عة المخالرر و)1 قد كانا )

 

 

لققععاع شععركات التمويععم تععم االنتهععاء  ععن ارععراء التحليععم الققععاعي والمؤسسععي  شززركات التمويززل األصززغر: •
لشععركات التمويععم األصععغر والبععالغ عععددبا  31/12/2019مركععز المععالي كمععا  ععي على اسععاس الاألصععغر 

( شععركةر وعععدد الشععركات 2( شععركاتر وقععد ارهععرت الرتععائج بععأن عععدد الشععركات  رخ ضععة المخععالر )9)
 ( شركة.2( شركاتر وعدد الشركات  توسقة المخالر )5المتوسقة الى  رخ ضة المخالر )
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تحليععم التقيععيم الققععاعي والمؤسسععي لققععاع شععركات  نتهععاء  ععن تحععديزتععم اال شززركات الوسززاطة الماليززة: •
ر تيععز تبععين بععأن ارمععالي عععدد 31/12/2019الوسععالة الماليععة علععى اسععاس البيانععات الماليععة كمععا  ععي 

(  رها 13( شركة وسالة  اليةر ارهرت الرتائج ان )39شركات الوسالة التي خضعا للتقييم قد بلغ )
(  ععرخ ض المخععالر و ععق تصععريف تقيععيم المخععالر علععى اسععاس 26رر و)كععان تصععري ها  توسععا المخععال

 .31/12/2019المركز المالي كما  ي 

تحليععم التقيععيم الققععاعي والمؤسسععي لققععاع المكاتععب  تععم االنتهععاء  ععن تحععديز قطززاا المكاتززب العقاريززة: •
 عععن الععععام العقاريعععة تيعععز بلعععغ ارمعععالي ععععدد  كاتعععب العقاريعععة التعععي خضععععا للتقيعععيم خععع ل الربعععع االول 

(  كتبًا  من قعا وا بإععادة تجديعد رخصعهم وتلعك اسعترادا لبيانعات المكاتعب التعي 45 ا  جموعه )  2020
ر وقعد 31/12/2019ولغايعة  2019خضعا للتقييم وتلك عن المعا  ت التي اررتها  رع  بدايعة الععام 

 كانا نتيجة التقييم كما يلي:

 

 

تععم االنتهععاء  ععن ارععراء التحليععم الققععاعي والمؤسسععي لشععركات التععأ ين المجععازة  قطززاا شززركات التزز مين: •
 :وراءت نتائج التصريف كااتي لتقديم التأ يرات على الحياة

 منخفض  متوسط عالي  انواا المخاطر   #
 45 0 0  ءالعم 1
 44 1 0 المرالق الجغرافية  2
 42 3 0 المرتجات والخد ات  3
 20 0 25 قروات الد ع  4
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12/9201 البرد   
د الشركات التي تم تقييمها عد  16 

 المخالر المتأصلة 
inherent risk 

 10  رخ ض
 6  توسا
 0  رت ع 

  خ  ات المخالر 
Mitigations 

 4 ضعيف 
 10  قبول
 2 قوي 

 المخالر المتب ية 
residual risk 

 9  رخ ض
 6  توسا
 1  رت ع 

 

ققعععاعي لمخعععالر غسععم األ عععوال وتمويعععم  يععتم تاليعععا إرعععراء تحليععمقطزززاا محزززالت الحلزززي والمجزززوهرات:  •
تمهيعدا الععداد خقعة الت تعيش و عق المعرهج  للققاع وراري العمعم علعى إععداد الدراسعات الرهائيعة وتقييمهعا

 .المسترد للمخالر

 

تعمععععيم نتععععائج  -د
التقيععععععععععععععيم الععععععععععععععولري 
لمخععععععععععععالر تمويععععععععععععم 
اهربععععععا  بععععععاألخص 
علععععععععععععععععى الجهععععععععععععععععات 
اهشععععرافية والرقابيععععةر 
والعمععم علععى تراسععق 

تعمعععععععععععععيم نتعععععععععععععائج  -
التقيعععععععيم العععععععولري 

 لمخالر.ل
 
اتخععات اهرععراءات  -

ال ز عععععععععععة لر عععععععععععع 
الععععوعي بمخععععالر 

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
 األ ععععععععععععععععععععععععوال
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
  

يررى  رارعة اهرراءات التي تم اتخاتبا بهع ا الخصعوص والمشعار اليهعا  عي اهرعراء الموصعى بعه )ج(  •  رجز غير  رقبق
  ن الرتيجة المباشرة األولى.
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لمخعععععععععععععالر  همهعععععععععععععا 
تمويعععم اهربعععا   عععع 
ال هععععم المتععععو ر لععععدى 
سععععععععععععععععلقات إن ععععععععععععععععات 
القععععععععانون  ععععععععي بعععععععع ا 

 الشأن.

غسععععععععم األ ععععععععوال 
 .وتمويم اهربا 

 

 
 
 

الجهعععععععععععععععععععععععات  -
االشععععععععععععععععععرافية 

  والرقابية.

ت عيعععععم  عععععا بداتعععععه  -بعععععع
األردن  عععععععععععي شعععععععععععأن 
تقبيق الرهج الرقابي 
القائم على المخعالر 
لعععععععععععععععععدى الجهعععععععععععععععععات 
اهشععععععرافية والرقابيععععععة 

هجر المتبريععة لهعع ا الععر
واسعععععععععتكمال تقبيعععععععععق 
تلعععععععععك لعععععععععدى بعععععععععاقي 
الجهععععععات  ععععععع تبرععععععي 
بعععرا ج خاصعععة هدارة 
 خعععععععععععععععالر غسعععععععععععععععم 
األ ععععععععععععوال وتمويععععععععععععم 
اهربعععععا  بمعععععا يك عععععم 
تكثيف  هام الت تيش 
المتخصصعععععععة علعععععععى 

بت عيععععععععععععم  هععععععععععععام  -
الت تععيش الميععداني 
المتخصعععععععععععععععععععععععص 

رعععععععععععي خقعععععععععععا وتب
ت تعععععععععععيش قائمعععععععععععة 
علعععععععى المخعععععععالر 
وتركيععععععز الجهععععععود 
نحععععو المؤسسععععات 

 عالية الخقر.
 
 اسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتكمال -

التقييمعععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
) غيععر الققاعيععة 

ليععععتم المسععععتكملة( 
برعععععععععععععععاء خقعععععععععععععععا 
ت تععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيش 

الجهعععععععععععععععععععععععات  -
االشععععععععععععععععععرافية 

  والرقابية.

 غيععععععععععععععععععععععععععععععععععر
   رقبق 

 رجععععععععععععععععععععععععععععععز/ 
  ستمر

لح أن جمير خطط التفتيش الميداني تتعطل من فترة ألخرى ويتم تعليقها وايقافها ))تجدر اإلشارة ا
 بناء علح الظروف الخاصة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد((

 
 البنك المركزن األردني /دائرة الرقابة علح البنور: ❖
غسم األ عوال وتمويعم اهربعا   ة على البروك   ي  جال  كا حةيتم اعداد دليم الرقابة الميدانية والمكتب •

ر تيعز يشعكم بع ا العدليم اهلعار  1/7/2018و ق المرهج المسترد على المخالر وتم اعتماده بتعاريخ  
الع ي يقعوم البرعك المركعزي األردنعي بموربعه بتقيعيم  عدى ك ايعة و عاليعة بعرا ج اال تثعال لمتقلبعات  كا حععة 

العا لة  ي المملكةر باهضا ة العى كعون بع ا العدليم  عمليات غسم األ وال وتمويم اهربا  لدى البروك
بهععدف تعزيععزه و وائمتععه الععدليم وار ععال اورال عمععم ت صععيلية  وتقععوير اداة تدريبيععةر كمععا وتععم ارععراء تعععديم

لت تعععيش علعععى كا عععة الكيفيعععة  عععع  تقلبعععات توصعععيات  رهجيعععة العمعععم المعععالي وا ضعععم الممارسعععات الدوليعععة 
 . 1/2021وتم اعتماد الدليم المعدل بشهر  مويم اهربا روانب وضوابا غسم األ وال وت

علععى البرععوك  ععي  جعال غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا   المتخصععص تعم تحععديز خقععة للت تععيش الميععداني •
و عععععق المعععععرهج المسعععععترد علعععععى اسعععععاس تحليعععععم المخعععععالر الققاعيعععععة والمؤسسعععععية )البيانعععععات الماليعععععة   عععععي 

علعععى البرعععوك  رت ععععة المخعععالر وتات األثعععر المرت عععع قعععة ( وتعععم المباشعععرة  عععي تر يععع  الخ31/12/2019
كمعععا تعععم  2020برععوك عاليعععة المخعععالر خععع ل ععععام ( 4(تيعععز تعععم ت تعععيش ( برعععوك 5والمتوسععا وععععددبا )
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الجهععععععات الخاضعععععععة 
الممثلععععععععععة لمخععععععععععالر 
 رت عععععة و ععععن ابمهععععا 
الققعععععععاع المصععععععععر ي 

 وققاع الصرا ة.

 تخصعععص علعععى 
المؤسسععععات و ععععق 
المعععععرهج المسععععععترد 

  .على المخالر

االيعاز التد البروك  رت عة المخالر بتعيين اتد المدققين الخارريين  )كبيا خبرة خارري( خع ل ععام 
يئة اال تثال لديهر و ضمن نقال تدقيق )تم اخ   وا قعة البرعك للتدقيق على تلك البرك و حص ب  2020

المركزي المسبقة عليه(  ي  جال  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  ولكا ة روانبعهر تيعز سيصعار 
الى االعتماد على تقريعر بيعا الخبعرة المشعار اليعه كخقعة بديلعة ععن تر يع   همعة ت تعيش  عن قبعم   تشعي 

م  تواصم الستكمال الت تيش على باقي البروكر وفيما يلي  لخصًا بمهام الت تعيش ر والعمالبرك المركزي 
 :2020و 2019و 2018خ ل األعوام 

بلغا عدد روالت الت تيش الميداني االعتيادي )ال ي يشمم  ي نقاقه التعدقيق علعى  كا حعة غسعم  -
رعوالت  تخصصعة ( 4( رعوالت  رهعا )10( تعوالي )2018األ وال وتمويم اهربا ( خع ل ععام )

 .و قا للمرهج المبري على المخالر  ي غسم األ وال وتمويم اهربا 

بلغا عدد روالت الت تيش الميداني االعتيادي )ال ي يشمم  ي نقاقه التعدقيق علعى  كا حعة غسعم  -
( رولعة  تخصصعة  عي 1( رعوالت  رهعا )8( توالي )2019األ وال وتمويم اهربا ( خ ل عام )

 )ت تيش   ارىء براء على  علو ات  ن الوتدة(. يم اهربا غسم األ وال وتمو 

بلغا عدد روالت الت تيش الميداني االعتيادي )ال ي يشمم  ي نقاقه التعدقيق علعى  كا حعة غسعم  -
 تخصصععة  ت( رععوال4( رععوالت  رهععا )7( تععوالي )2020األ ععوال وتمويععم اهربععا ( خعع ل عععام )

هج المبرععي علعى المخععالرر وعمليعة ت تععيش واتعدة  ععن و قععا للمعر  عي غسععم األ عوال وتمويععم اهربعا 
 خ ل  دقق خارري )بيا خبرة(.

 البنك المركزن األردني/ دائرة مراقبة اعمال الصرافة: ❖
بمععا يرسععجم  ععع االسععتراتيجية  2020تععم اعععداد خقععة العمععم السععروية لععدائرة  راقبععة اعمععال الصععرا ة لعععام  •

  واسععتراتيجية البرععك المركععزي األردنععي  ععن تيععز تعزيععز الولريععة لمكا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا
الرقابععة علعععى الققعععاع الصعععير ي و قعععًا للمعععرهج الرقعععابي المبرععي علعععى المخعععالر والحعععد  عععن  مارسعععة نشعععاط 
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 الصرا ة بدون ترخيص.

تععععديم دليعععم الرقابعععة الميدانيعععة علعععى عمليعععات  كا حعععة غسعععم و تعععم برعععاء خقعععة الت تعععيش الميعععداني السعععروية  •
مويععم االربععا  الخععاص بشععركات الصععرا ة و قععًا للمععرهج المبرععي علععى المخععالر تيععز تععم إدراج اال ععوال وت

ارعععراءات ت صعععيلية للرقابعععة والت تعععيش علعععى تر يععع  العقوبعععات الماليعععة المسعععتهد ة لمكا حعععة تمويعععم االربعععا  
را ة وانتشعععار التسعععلحر وايقعععاع العقوبعععات  عععي تالعععة ععععدم االلتعععزامر والتحقعععق  عععن  عععدى التعععزام شعععركات الصععع

المرخصة باتخات ارراءات عراية واربة  عززة  ي تعا  تها  ع الدول  رت عة المخالرر وتم الشروع  ي  
 رهعععا  عععا وصعععم العععى تعععد  رتر يععع  الخقعععةر وتغلعععيظ العقوبعععات علعععى شعععركات الصعععرا ة المرخصعععة المخال عععة
  .ة  حددةاالغ ل ل ترة او الغاء الترخيص والزا ها بتو يق اوضاعها و قًا لبرا ج تصويبي

 اال صائيات المتعلقة بالعمليات الرقابية الميدانية علح شركات الصرافة المرخصة:
 

العدد الكلي للجوالت االعتيادية )تتضمن  ي  السره 
نقاقها التدقيق على  كا حة غسم األ وال 

 وتمويم اهربا (

 عدد الجوالت  حددة الرقال 
 )غسم األ وال وتمويم اهربا ( 

 ززز  103 2018
2019 129 1 
( روالت  حددة الرقال و  5) 72   2020

( روالت  تخصصة على  9)
 شركات  رت عة المخالر 

 
دائععرة االشععراف كمععا تععم ارععراء رولععة ت تيشععية  شععتركة بععين كععوادر دائععرة  راقبععة اعمععال الصععرا ة وكععوادر  •

م العد ع والتحويعم ن عاك عاءة و عاليعة  سعتوى والرقابة على ن ام المد وعات الولري بهدف الوقعوف علعى 
ناليك عن التحقعق  عن  عدى قعدرة الر عام االلكتروني المرخص التدى شركات الصرا ة بادارته وتشغيله 

ر على الرقابة ورصد اية  ؤشرات لعمليات  شبوبه اضا ة العى تقيعيم السعيراريوبات المقبقعة بالخصعوص
  حدد له ه الغاية.ري برنا ج ز  االرراءات التصويبية و قاً تم الزا ها بتر ي  بعض وقد 
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 البنك المركزن األردني/ دائرة االشراف والرقابة علح نظام المدفوعات الوطني: ❖
دليععععم الرقابععععة الميدانيععععة والمكتبيععععة  برععععي علععععى المخععععالر لمتابعععععة شععععركات الععععد ع والتحويععععم  تععععم اعتمععععاد •

بمععا  ععي تلععك كيفيععة  اهلكترونععي لأل ععوال  ععي االلتععزام لمتقلبععات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا 
 تر ي  االلتزا ات الواردة  ي قرارات  جلس اال ن.

تم تر ي  روالت ت تيش  يدانيعة علعى شعركات  قعد ي خعد ات العد ع للتأكعد  عن التزا هعا  عي تعبئعة نمعوتج  •
  خ  ات المخالرر والجدول التالي يبين ت اصيم الجوالت االعتيادية والمتخصصة:  

 

 
 لرقابة علح شركات التمويل األصغرالبنك المركزن األردني/ ا ❖
دليم الرقابة الميدانيعة والمكتبيعة المبرعي علعى المخعالر لمتابععة شعركات   تم اعتماد  1/2021خ ل شهر   •

التمويم األصغرر و ي ضوء االنتهاء  ؤخرا  ن تحليم للمخالر الققاعيعة والمؤسسعية لشعركات التمويعم 
 يعععداني  سعععتردة علعععى المخعععالر و عععق نتعععائج  خقعععة ت تعععيش اعتمعععاد 1/2021تعععم خععع ل شعععهر األصعععغر 
 التحليم.

بععدات عمليععات الت تععيش الميععداني علععى شععركات التمويععم األصععغرر  2018خعع ل الربععع الرابععع  ععن عععام  •
علمعععًا بعععأن نقعععال الت تعععيش علعععى شعععركات التمويعععم األصعععغر يتضعععمن الجوانعععب المتعلقعععة بمكا حعععة غسعععم 

 ن ت اصيم الجوالت:    األ وال وتمويم اهربا ر والجدول التالي يبي

 

األعداد      2018 2019 0202  
 34 2 9 عدد الجوالت الت تيشية )على اساس المركز المالي( 
 71 8 37 عدد الم تشين  ال ين شاركوا  ي روالت الت تيش

 همات الت تيش الخاصة على عمليات غسم اال وال 
اهربا وتمويم   

0 0 27 

 56 0 0 عدد الم تشين  ال ين شاركوا  ي المهمات الخاصة 
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 هيئة االوراق المالية:  ❖
لماليععة  ععي  جععال  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا   الت تععيش علععى شععركات الخععد ات ا دليععم   تععم اعتمععاد •

ليم للرقابعة الميدانيعة كعد 2020/ 12/ 6( تعاريخ  2020/ 226ونماتره " بمورب قرار  جلس الم وضين رقم ) 
وقعد تعم والمكتبية  ي  جال  كا حة غسم األ وال وتمويعم اهربعا  و عق المعرهج المسعترد علعى المخعالر 

يعتبععر كععأداة  وا ضععم الممارسععات الدوليععةر تيععز  رهجيععة العمععم المععالياعععداده و ععق  تقلبععات توصععيات  
 تدريبية للمراقبين  ي روالت الت تيش.

فيمعععا يلعععي  لخعععص بععععدد رعععوالت الت تعععيش الميعععداني واالعتيعععادي والمتخصصعععة التعععي تمعععا علعععى شعععركات  •
  والمؤسسية: الخد ات المالية براء على تحليم المخالر الققاعية

(  همة ت تعيش اعتيعادي يشعمم  عي نقاقعه غسعم األ عوال وتمويعم 44ارراء )تم    2018خ ل عام   -
(  همعععة ت تعععيش  تخصصعععة  عععي غسعععم 22وكمعععا تعععم تر يععع  ) ( شعععركة وسعععالةر22) اهربعععا  علعععى

 ( شركة وسالة.11على )  وتمويم االربا  األ وال

ويعم (  همة ت تعيش اعتيعادي يشعمم  عي نقاقعه غسعم األ عوال وتم22تم ارراء ) 2019خ ل عام   -
(  هععععععام  تخصصعععععة  عععععي غسععععععم األ عععععوال وتمويععععععم 10و) ( شععععععركة وسعععععالة11اهربعععععا  علعععععى )

 ( شركات وسالة.5على ) اهربا 

( رولععة تشععمم  ععي نقاقهععا 24 قععد بلغععا عععدد رععوالت الت تععيش االعتيععادي ) 2020ا ععا عععن عععام  -
( رعععععوالت ت تعععععيش 6( شعععععركة وسعععععالةر و )12 كا حعععععة غسعععععم األ عععععوال وتمويعععععم اهربعععععا  علعععععى )

 ( شركات وسالة.3على ) وتمويم االربا  ص  ي غسم األ وال تخص

األعداد   2018 2019 2020 
 2 4 2 عدد الجوالت الت تيشية )على اساس المركز المالي( 
  تش شاركو  ي  12) ن ضمرهم   15 عدد الم تشين  ال ين شاركوا  ي روالت الت تيش

 اكثر  ن رولة(
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 وزارة الداخلية: ❖
بلععغ عععدد رععوالت الت تععيش االعتياديععة التععي تشععمم  ععي نقاقهععا الت تععيش  ععي  جععال  كا حععة غسععم األ ععوال  •

(  حعععم 1000بواقعععع الكشعععف علعععى ) 2019وتمويعععم اهربعععا  علعععى  حععع ت الحلعععي والمجعععوبرات ععععام 
( زيععععارة للمحععع ت للتأكعععد  ععععن االلتعععزام بتعليمعععات  كا حععععة (495تعععم ارعععراء  2020تقريبعععًار وخععع ل عععععام 

عمليات غسم األ وال وتمويم اهربا ر كما وتم التدقيق على الجمعيات الخاضعة لرقابة وزارة الداخليعة 
 ( رمعيات عالية المخالر.4وتعميم استبانة  عده  ن قبم سجم الجمعيات وتحديد )

 ادارة التامين: ❖
بعالتعميم علعى شعركات التعأ ين للتأكيعد علعى ضعرورة  16/4/2018قا عا ادارة التعأ ين بتعاريخ   سبق وان •

المحاسعععب القعععانوني بتقييمععه لمعععدى التعععزام الشعععركات بتعليمععات  كا حعععة غسعععم األ عععوال  يتضععمن تقريعععران 
 المحاسب القانوني سالف ال كر. تقرير رارعة ررى وتمويم االربا  الخاصة بشركات التأ ينر و 

  ععدى التزا هععا التععأ يندليععم الرقابععة الميدانيععة والمكتبيععة  برععي علععى المخععالر لمتابعععة شععركات م اعتمععاد تعع •
متقلبععات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  تيععز تععم إدراج ارععراءات ت صععيلية للرقابععة والت تععيش ب

وكا ععة قععرارت  جلععس  علععى تر يعع  العقوبععات الماليععة المسععتهد ة لمكا حععة تمويععم االربععا  وانتشععار التسععلح
لتععأ ين ر وايقععاع العقوبععات  ععي تالععة عععدم االلتععزامر والتحقععق  ععن  ععدى التععزام شععركات ااأل ععن تات الع قععة

وقععد تععم اعععداده و ععق  تقلبععات توصععيات  رهجيععة العمععم المرخصععة باتخععات ارععراءات عرايععة واربععة  عععززة 
بلغعععا ر و معععراقبين  ععي رعععوالت الت تعععيشيعتبعععر كععأداة تدريبيعععة للوا ضعععم الممارسعععات الدوليععةر تيعععز  المععالي

( رععوالت 3رععوالت الت تععيش الميععداني الخاصععة بالتععدقيق علععى  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم االربععا  )
( رولعععة خععع ل الععععام 13ر بيرمعععا وصعععلا إلعععى )2019( رعععوالت خععع ل الععععام 5و) 2018خععع ل الععععام 

2020. 

 عن  عدى التعزام الشعركات بتعليمعات  كا حعة  تم وضع خقة للتدقيق الميداني على ققاع التأ ين للتحقعق •
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كلة داخععم الععوزارة  غسععم اال ععوال وتمويععم االربععا   ععي انشععقة التععأ ينر وتععم التععدقيق  ععن قبععم اللجرععة المشععم
شركةر وتم  خالبة كعم شعركة بالمخال عات التعي تعم رصعدبا خع ل  24شركة تأ ين  ن اصم   13على  

 ل  ععععدد  حععععددة تحعععا لائلععععة اتخععععات االرععععراءات عمليعععة التععععدقيق والقلععععب  رهعععا تصععععويب اوضععععاعها خععع
 القانونية.

 ر قعًا  ( 22/1/2020تعاريخ  2545رقعم س ت/)صدر كتا   عالي وزير الصراعة والتجارة والتموين   •
وتعععم تعميمعععه علعععى   2020لسعععرة   علزززح شزززركات التززز جير التمزززويلي دليزززل التفتزززيش الفنزززي المكتبزززيبعععه 
 كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  الخاصعة بالشعركات التعي   شركات للتأكد  عن التزا هعا بتعليمعاتال

تزويعد وزارة الصعراعة والتجعارة  تعم 2018ر و ر  نهاية عام  2018تمارس نشاط التأرير التمويلي لسرة 
تأرير تمويلي بالتقارير الصادرة  ن المحاسب القعانوني المتعلعق بمكا حعة ( شركة  13)والتموين  ن قبم  
 ويم اهربا  براًء على للب  عالي وزيرة الصراعة والتجارة والتموين.غسم األ وال وتم

 دائرة األراضي والمسا ة:  ❖
بإدخعععععال تععععععدي ت علعععععى االرعععععراءات الداخليعععععة  6/2/2020قا عععععا دائعععععرة األراضعععععي والمسعععععاتة بتعععععاريخ  •

و ق المععرهج )ارععراءات الجععودة( وااليععات الخاصععة بععالت تيش والرقابععة علععى المكاتععب العقاريععة )االعتياديععة/
( التععي يععتم التععدقيق عليهععا اثرععاء الزيععارات CHECK LISTالقععائم علععى المخععالر( ورععرى تعععديم برععود )

 الميدانية على المكاتب العقارية لتشمم كا ة  تقلبات االلتزام بالمعايير الدولية.

) كتبيععة  تععم تقععوير دليععم ارشععادي اليععة ارععراء التقيععيم الققععاعي للمخععالر وتععم برععاء خقععا عمععم رقابيععة •
قعد قا عا العدائرة بتر يع  رعوالت ت تيشعية علعى و يدانية( و قًا للمرهج المبري على المخعالرر ونتيجعة لع لك 

 المكاتب العقارية وكما يلي:

( 15)( رولعه  رهعا 21) 2018الععام خ ل  على المكاتب العقارية  بلغ عدد روالت الت تيش الميداني -
بر عام  العقاريعة  عدى التعزام المكاتعبالتحقعق  عن  ي نقاقعه  اعتيادي )ال ي يشمم  رولة ت تيش  يداني
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 تخصصعة  ت( رعوال6)وتر يم المكاتب العقارية وتعليمعات  كا حعة غسعم اال عوال وتمويعم االربعا ( 
 .و ق المرهج المبري على المخالر غسم األ وال وتمويم اهربا القضايا المتعلقة بمكا حة  ي 

رعععوالت ت تعععيش ( 9) 2019الععععام خعع ل  علعععى المكاتعععب العقاريعععة بلععغ ععععدد رعععوالت الت تعععيش الميععداني -
بر عععام تر عععيم  العقاريعععة  عععدى التعععزام المكاتعععبالتحقعععق  عععن اعتيعععادي )الععع ي يشعععمم  عععي نقاقعععه   يعععداني

 المكاتب العقارية وتعليمات  كا حة غسم اال وال وتمويم االربا ( 

( 7)( رولعه  رهعا 12) 2020الععام  خع ل علعى المكاتعب العقاريعة بلغ ععدد رعوالت الت تعيش الميعداني -
بر عام  العقارية  دى التزام المكاتبالتحقق  ن اعتيادي )ال ي يشمم  ي نقاقه   روالت ت تيش  يداني

 تخصصعة  ت( رعوال5)وتر يم المكاتب العقارية وتعليمعات  كا حعة غسعم اال عوال وتمويعم االربعا ( 
 .و ق المرهج المبري على المخالر ربا غسم األ وال وتمويم اهالقضايا المتعلقة بمكا حة  ي 

))بالنسبة للعقوبات المفروضة علح المؤسسات المالية وغير المالية نتيجة الجوالت التفتيشية  
 وغيرها فيرجح مراجعة االجراء الموصح به "ح" من هذه النتيجة المباشرة/ الثالثة(( 

تحديعععععععععد الجهعععععععععات  -و
االشععععععرافية والرقابيععععععة 
المشعععععععار إليهعععععععا  عععععععي 

 ععععععععععععععن  18لمععععععععععععععادة ا
 46القعععععععععععانون رقعععععععععععم 
 2007لسعععععععععععععععععععععععععععععععععرة 

المتعلعععععععععق بمكا حعععععععععة 
غسعععععععععععععععم األ عععععععععععععععوال 
وتمويععععععععم اهربععععععععا ر 

إخضععععععاع المهععععععن  -
القانونيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
لمتقلبعععععععععععععععععععععععععععععععععات 
 كا حععععععععة غسععععععععم 
األ عععععوال وتمويعععععم 

 اهربا .
 
تعععععععععديم اهلععععععععار  -

القععععانوني للوكالععععة 

وتععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 
األ ععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويعععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .
 
دائععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  -

األراضععععععععععععععععععي 

غيعععععععععععععععععععععععععر 
  رقبق

ن ععععععععععععات عرععععععععععععد 
التشعععععععععععععععريعات 
 .تات الع قة

  رجز /

ن لمتقلبعععات  كا حعععة غسعععم األ عععوال ين والمحاسعععبيخضعععاع المحعععا ه المقتعععرح التشعععريعي الععع زمتقعععديم تعععم  •
 عععن  وتمويعععم اهربعععا ر ا عععا بالرسعععبة لكتعععا  الععععدل  عععي األردن  هعععم  ور عععون تكو يعععون وال يعععؤدون ايعععاً 

 (  ن توصيات  جموعة العمم المالي.22األنشقة الم كورة  ي التوصية )

للوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وبراء عليه  قد تم تعديم قانون الملكيعة  تما  رارعة االلار القانوني •
وبما يحد  ن استخدا ها تدريجيًا لتصبح ب ه الوكعاالت وو قعًا ألتكعام   2019(  لسرة  13العقارية رقم )

تعد (  ن القانون غير تات ردوى بعد  رور ث ث سروات  ن تاريخ ن ات اتكام القانون وال يع15المادة )
بهععا لغايععات بيععع وشععراء األراضععي والعقععارات  ععي السععجم العقععاري سععواء ن مععا داخععم او خععارج المملكععة 
وسعتعا م تلععك الوكعاالت  عا لععة الوكععاالت العاديعةر علمععًا بأنععه سعبق وان تععم  خالبععة  ععالي وزيععر العععدل 
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وبمعععا يك عععم إخضعععاع 
المهعععععععععععععن القانونيعععععععععععععة 
لمتقلبععععععات  كا حععععععة 
غسعععععععععععععععم األ عععععععععععععععوال 
وتمويععععععععععم اهربععععععععععا  
)المحاسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععبون 

لقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععانونيون ا
والمحععععععا ون وكتععععععا  
الععععععدل المرخصعععععين( 
والر ععععر  ععععي رعععععدوى 
تععععععععععععععععديم اهلعععععععععععععععار 
القعععععععععععانوني للوكالعععععععععععة 

 .ير القابلة للعزلغ

غيعععععععععععععر القابلعععععععععععععة 
 للعزل.

ر قابلعععة هع  عععه بععععدم رعععواز تر عععيم وكعععاالت غيععع 6/10/2013( تعععاريخ 4/30/29449بالكتعععا  رقعععم ) والمساتة
 .للعزل اتا كان الوكيم ارربي او شخص  عروي و ا زال اال ر  قبق ولغاية تاريخه

تعزيعععععععععععز المعععععععععععوارد  -ز
البشعععععععععععععرية لهياكعععععععععععععم 
الت تععععيش  ععععي  جععععال 
 كا حعععععععععععععععة غسعععععععععععععععم 
األ ععععععععععععوال وتمويععععععععععععم 
اهربععععععععععععا  التابعععععععععععععة 
لكا عععععععععععععععة الجهعععععععععععععععات 
اهشععععععرافية والرقابيععععععة 
بمععععععا يضععععععمن الر ععععععع 
 ععععععن دوريععععععة وكثا ععععععة 

تعزيععععععععععععععز عععععععععععععععدد  -
الكعوادر الت تيشععية 
ة الرقابيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 وتدريبهم.
 
تععععععدريب الكعععععععوادر  -

لمهعععععام ل وتعععععأبيلهم
   .الت تيشية

الجهعععععععععععععععععععععععات  -
االشععععععععععععععععععرافية 

 .والرقابية
-  

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سعععععععععععاعدات 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصعععععععععوص 

 التدريب.

د ة لتحسين ور ع العوعي تجدر اهشارة الى ان كا ة السلقات الرقابية تشارك  ي البرا ج التدريبية الها  ❖  ستمر
بكا ة  تقلبات  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  و كا حة تمويم انتشار التسلح المشار اليها  عي 
االرراء الموصى به )ا(  ن الرتيجعة المباشعرة األولعىر واهرعراء الموصعى بعه )بعع(  عن الرتيجعة المباشعرة 

يععة وارهععا صعععوبات  ععي  تعزيععز عععدد الكععوادر السادسععةر كمععا وتجععدر اهشععارة الععى ان السععلقات الرقاب
بسعععبب تعععداعيات از عععة كورونعععا علعععى المملكعععة وت عيعععم قعععانون العععد اع ووقعععف  2020لعععديها خععع ل ععععام 

 .2020التعييرات  ي الققاعات الحكو ية خ ل عام 
 

 البنك المركزن األردني:  ❖
البرعععك المركعععزي األردنعععي  تععم اسعععتحداث دائعععرة الرقابععة علعععى  كا حعععة غسعععم األ ععوال وتمويعععم اهربعععا   ععي •

لتعزيععز وتوتيععد رهععود الرقابععة علععى كا ععة الجهععات الخاضعععة لرقابععة البرععك المركععزي األردنععي وتععم اعععداد 
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الرقابععععععععععععة المكتبيععععععععععععة 
 الميدانية.و 
 

 

 

 

وتتععألف  31/8/2020واعتمععاد تعليمععات التر ععيم الععداخلي الخاصععة بالععدائرة التععي باشععرت اعمالهععا بتععاريخ 
لدراسعات والتشعريعات ر قسعم التحليعم والمتابععة(ر اقسام )قسم الت تيش الميداني ر قسم ا  3ب ه الدائرة  ن  

التي كانعا  رالعة بععدد  عن العدوائر الرقابيعة  عي البرعك وتم اسراد  جموعة واسعة  ن المهام له ه الدائرة 
 .  المركزي 

و ن با  تعزيعز العوعي لعدى  عور ي الوتعدة المسعتحدثة  عي البرعك المركعزي للرقابعة علعى  كا حعة غسعم  •
لغايعة  8/2020ربا   قد شارك  ور ي الدائرة خع ل  تعرة  باشعرة  ها هعا  عن شعهر األ وال وتمويم اه

( دورات تدريبيعة تروععا  واضعيعها لتشعمم )التقيعيم المتبعادل ر شعهادة 8)  بما  جموععه  12/2020شهر  
ر شعهادة  تخصصعة CCMر شهادة  دير ا تثال  عتمعد/ ICA/TCF تخصصة لمكا حة تمويم اهربا   

 كا حععة تمويععم اهربععا   ععي الققععاع  ( رالعمعع ت اال تراضععيةرICA/KYCعميلععك )  ععي إرععراءات اعععرف
 .المالي والققاع الخاص ر كا حة غسم األ وال وتمويم االربا  (

 البنك المركزن األردني/ دائرة الرقابة علح البنور: ❖
اء عمليعات الرقابعة ععدد المعور ين الععا لين لعدى دائعرة الرقابعة علعى البرعوك هرعر  : تم زيعادةتعزيز الكوادر •

( 87) 2018وعععام  ورععفر ( 69) 2017تيععز بلععغ عععدد الكععوادر خعع ل عععام واالشععراف علععى البرععوك 
 . ورف (94) 2020وعن الرصف األول  ن عام   ورفر (92) 2019وعام  ورفر 

خضععع  2019( دورة تدريبيععة ر وخعع ل عععام 11(  ورععف لععع)27خضععع ) 2018: خعع ل عععام التععدريب •
( دورات 4(  ورععععف لععععع)55خضععععع ) 2020( دورة تدريبيععععةر وخعععع ل عععععام 12ف لععععع)(  ورعععع35تععععوالي )

ر التقريات الحديثعة CAMSتدريبية تروعا  واضيعها لتشمم )التحضير واالعداد لعملية التقييم المتبادلر 
 ععي  كا حععة القرصععرة االلكترونيععةر التعععرف علععى المسععت يد الح يقععير اال تثععال و كا حععة غسععم األ عععوال 

هربعععا ر اخعععر المسعععتجدات  عععي الجعععرائم الماليعععةر شعععهادة االختصاصعععي اهسععع  ي المعتمعععد  عععي وتمويعععم ا
الحوكمعععة واال تثعععالر تعقيعععم شعععبكات إربابيعععة  عععن خععع ل تقبيعععق قعععرارات  جلعععس اال عععنر  رهجيعععة التقيعععيم 
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ر الرقابعة المسعتردة علعى RISK BASED APPROACHال اتي لمخالر غسم األ وال وتمويم اهربا  
ورشعة عمعم تمويعم اهربعا ر شعهادة  عدير ا تثعال  عتمعد/  FIGHT AGAINST ML /TFر المخعالر 

CCMكا حة تمويم انتشار التسلح(. ر  

 :البنك المركزن األردني / دائرة مراقبة أعمال الصرافة ❖
( 9بعع) 2020وتتعى الرصعف األول  عن ععام  2017: تم ر د الدائرة خ ل ال ترة  عن ععام تعزيز الكوادر •

 (  ور ًا.43اضا يين  ن توي الك اءة ليصبح ارمالي عدد المور ين العا لين  يها ) ور ين  

: خضععع  ور ععو الععدائرة لتععدريب  كثععف  ترععوع  ععي  جععاالت )اه تثععال للمعععايير الدوليععة لمكا حععة التععدريب •
 Theغسم األ وال وتمويم االربا ر  كا حة غسعم األ عوال وتمويعم االربعا   عي األصعول اال تراضعيةر

Changing Landscape of Sanctions Programs: Understanding & Mitigating 
Compliance Risk  ر  كا حة تمويم انتشار التسعلحرRegulatory response to the COVID-19 )

( 19شعععارك ) 2019( دورات تدريبيععة ر وخعع ل عععام 9(  ورععف  ععي )19شععارك ) 2018وخعع ل عععام 
 2020( بععرا ج تدريبيعععة  رعع  بدايععة ععععام 5(  ور ععًا  ععي )38ارك )( دورات تدريبيععةر وشععع7 ورععف  ععي )

 .9/2020وتتى نهاية شهر  

 :الوطني البنك المركزن األردني / االشراف والرقابة علح نظام المدفوعات ❖
 : بلعععغ ععععدد الععععا لين  عععي العععدائرة المكل عععين بمهمعععة الرقابعععة واالشعععراف علعععى شعععركات العععد عتعزيعععز الكعععوادر •

 .2020(  ورف تتى نهاية الرصف األول  ن عام 25) ي ل  وال والتحويم االلكترون

ن ععام المععد وعات  خضععع  ور ععو الععدائرة لتععدريب  ترععوع  ععي  جععاالت )االشععراف والرقابععة علععى: التععدريب •
(ر بعرا ج الرقابعة cams ي األردن ر شهادة اخصعائي  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  )الولري  

 ععي غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا ر ادوات الععد ع   رهجيععة تقيععيم المخععالرعلععى خععد ات الععد ع الرقميععةر 
البقاقاتر المرهج المبري على المخالر  عي  جعال غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا ر تقريعة البلوكتشعينر /
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) ععع  راعععاة  (  ورععف46 ععا  جموعععه ) 2018خعع ل عععام تيععز شععمم التععدريب المخععالر التشععغيلية( 
  2020(  ورفر وخ ل عام 17 ا  جموعه )  2019ر وخ ل عام   ن دورة( شاركة المورف بأكثر  

(  ور ين شهادة 5(ر و )CCM(  ور ين شهادة  دير اال تثال المعتمد )5تصم )ر كما  (  ور ًا  14)
 2020( خ ل عام RCSاخصائي اال تثال التر يمي المعتمد )

 البنك المركزن األردني/ قطاا التمويل األصغر:  ❖
: بلععغ عععدد العععا لين  ععي الععدائرة المكل ععين بمهمععة الرقابععة واالشععراف علععى شععركات التمويععم وادرتعزيععز الكعع •

 تخصععص  ععي  جععال  ورععف ( 12 ععن ضععمرهم )( 2020)كمععا  ععي نهايععة عععام  (  ورععف18االصععغر )
 (  ور ين  تخصصين  ي  جال الرقابية المكتبية.6الرقابة الميدانيةر و )

 هيئة األوراق المالية: ❖
الخعد ات الماليعة  عن ععام المكل عين بمهمعة الرقابعة واالشعراف علعى شعركات لهيئعة  لععا لين  عي ابلغ ععدد ا •

(  ورعععف  كلعععف بالرقابعععة 2ين  كل عععين بالرقابعععة الميدانيعععة )(  عععور 5) عععا يقعععار   2020وتتعععى  2018
 .المكتبية  

خع ل ععام شارك  ور ين بورشة تدريبية تول عواقب  خالر غسم األ وال وتمويعم اهربعا    التدريب: •
ر كمعععا شعععارك ) ورعععف واتعععد(  عععي ورشعععة  كا حعععة انتشعععار التسعععلحر و) عععور ين( بعععدورة اخصعععائي 2019

  ععور ين  ععي دورة الععتعلم االلكترونععي الصععادرة عععن ال ععاتف (4ر و) كا حععة غسععم ا ععوال وتمويععم اهربععا 
 . 2020خ ل عام 

 وزارة الداخلية:  ❖
األ ععوال وتمويععم اهربععا   ععي  ركععز الععوزارة وتععم : تععم إنشععاء قسععم  خععتص بمكا حععة غسععم تعزيععز الكععوادر •

 ي  تابععة  تقلبعات  كا حعة  ه بأربعة  ور ينر كما وتم إنشاء لجرة  رية  ي  ركز الوزارة  للمشاركةر د
 غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  )المرهجيععةر الخقععة االسععتراتيجيةر التعليمععات المعدلععةر الرقابععة والت تععيش(
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(  ختصععينر باهضععا ة الععى إنشععاء شعععب  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم 10 كونععة  ععن ) وبعع ه اللجرععة
 ( شعبة.12اهربا   ي المحا  ات تيز اصبح العدد اهرمالي )

رؤسعاء شععب  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  ل 2019تم عقد دورتعين تعدريبيتين ععام   التدريب:  •
 رة  عي األلويعةراوضعباط ارتبعاط العوز  اهربعا واللجرة ال رية واعضاء قسعم  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم 

 .بمشاركة وتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  ونقابة اصحا   ح ت بيع الحلي والمجوبرات

 دائرة األراضي والمسا ة:  ❖
قا ععا دائععرة األراضععي بإعععادة تشععكيم اللجععان الرقابيععة ولجععان  تابعععة  خررععات االعمععال : تعزيععز الكععوادر •

م زيادة كادر الم تشين بما يتراسب  ع اعداد المكاتعب العقاريعة المرخصعة  عي المملكعة ليصعبح الرقابية وت
   تش باهضا ة للجرة  ركزية  كونة  ن اربع اعضاء تتولى االشراف و تابعة اعمال اللجان. 14

الععى  2018 خعع ل األعععوام  ععنتععم اخضععاع عععدد  ععن المععور ين لععدورات تدريبيععة  تخصصععة  التععدريب: •
و ن تلك: البرنا ج التعدريبي الع ي عقعد خع ل   ي  جال  كا حة غسم اال وال وتمويم االربا   2020
وال ي ناقش التقبيق العملي لمر و ة قوانين و ععايير اال تثعال و كا حعة غسعم األ عوال   3/2020شهر  

ا  تعول  كا حعة االربع 11/2020وتمويم االربا ر والبرنا ج التدريبي ال ي عقد عن بعد خع ل شعهر 
عقعد برنعا ج تعدريبي ععن بععد لمعور ي دائعرة االراضعي والمسعاتة  تمكما   ي الققاع الخاص  ي األردنر

وللمكاتب العقارية المرخصة بعروان " ابرز الم اليم  العا ة تات الصلة بمكا حة غسم األ عوال وتمويعم 
" خع ل  عي  جعال العقعاراتاهربا  والتعريف باألنماط الحديثعة المتبععة لغسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  

 . 12/2020شهر 

 رة الصناعة والتجارة والتموين:اوز  ❖
"بلغ )عدد المور ين( العا لين  ي ادارة التأ ين والمكل عين بمهمعة الرقابعة واالشعراف علعى   :تعزيز الكوادر •

(  ورعععف ععععام 15) و 2018(  ورعععف ععععام  18)ر و2017(  ورعععف ععععام   20شعععركات التعععأ ين  )
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 ."2020تتى نهاية الرصف األول  ن عام  (  ورف15) 2019

 :لتدريبا •

  ع  ركعز بعار رد ل ستشعارات والتعدريببالتعاون عقدت وزارة الصراعة والتجارة والتموين دورة تدريبيه  -

(  ورفر كمعا عقعد 15لمور ي الوزارة فيما يتعلق بمكا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  بمشاركة )
التععارير التمععويلي بهععدف نشععر الععوعي بمتقلبععات تعليمععات  كا حععة   ععي الععوزارة  ععع شععركات ينارتمععاع

 غسم األ وال وتمويم اهربا  وتر ي  العقوبات الماليه المستهد ه.

ن لتعععدريب  ترععوع  عععي  جععاالت )اه تثعععال للمعععايير الدوليعععة لمكا حععة غسعععم يخضععع  ور عععو ادارة التععأ  -
ين  عي دورتعين تعدريبيتين  تخصصعتين (  عور 7شعارك ) 2018األ وال وتمويم االربا  وخ ل عام  

( دورات تدريبيةر بع ا وقعد شعارك ععدد  عن  عور ي 3(  ورف  ي )12شارك ) 2019ر وخ ل عام 
 اشرة األولى.باالدارة  ي البرا ج التدريبية المشار اليها  ي الرتيجة الم

ات ارعراء  عي برنعا ج تعدريبي تعول آليع 10/2020شارك عدد  ن  ور ي ادارة التأ ين وخع ل شعهر  -
 تقييم  ؤسسي وققاعي لشركات التأ ين.

 هيئة تنظيم قطاا االتصاالت: ❖
تم تشكيم لجرة لمتابععة تر يع  الخقعة الخاصعة بعإرراءات  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  بتعاريخ  •

تتكععون  ععن ث ثععة اعضععاء لمتابعععة تر يعع  خقععة الهيئععة  ععي  جععال  كا حععة غسععم األ ععوال  24/6/2020
با  كما تم تشكيم  ريق خاص  ن اربعة ا راد لمتابعة خد ة الحواالت البريدية المقد ة  ن وتمويم اهر 

 شركة البريد األردني.

ت عيعععععم  بععععععدا  -ح
تعععععععععععدرج العقوبعععععععععععات 

ايجععععععععععععععععاد آليععععععععععععععععة  -
ت صعععععععيلية لتعععععععدرج 

بيئعععة األورال  -
 المالية.

 رجععععععععععععععععععععععععععععععز/  غير  رقبق
    ستمر

 هيئة األوراق المالية: ❖
للهيئععة التعدرج  ععي العقوبعاتر   ععي تعال ارتكععا  اي  2017( لسعرة 18ارعاز قععانون االورال الماليعة رقععم ) •
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ل الععععدى بيئععععة األور 
المالية وبيئة تر يم 
ققععععاع االتصععععاالت 
بمععععععا يتراسععععععب  عععععععع 
لبيعععععععععععععععععة وتععععععععععععععععدة 
المخال ععععععععة و ععععععععرض 
العقوبعععععععععععة الماليعععععععععععة 
وتصعععععيدبا إن لععععزم 

 ععرر بمععا يضععمن األ
االلتعععععععععزام بعععععععععالبرا ج 
التصععععععويبية ضععععععمن 
المهعععععععععععععم الز ريعععععععععععععة 

 المحددة. 

العقوبعععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
الم روضععععة علععععى 
الجهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
الخاضعععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

 للرقابة.
 
ت عيعععععععععععم  عععععععععععرض  -

العقوبعععات ال عالعععة 
المتراسععععععععععععععععععععععععععععععععبة و 

والرادعععععععععععة عرععععععععععد 
ورععععععود  خال ععععععات 
لغسععععععععم األ ععععععععوال 
 .وتمويم اهربا 

 
بيئعععععة تر عععععيم  -

ققععععععععععععععععععععععععععععععععاع 
 االتصاالت.

 

إضعععععا ة العععععى  -
كا عععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
السععععععععععععععععععلقات 
الرقابيععععععععععععععععععععععععععة 

 األخرى.

ت والقععرارات الصععادرة بمقتضععاه  للمجلععس اتخععات  خال ععة ألي  ععن اتكععام بعع ا القععانون واألن مععة والتعليمععا
)اصدار ا ر بإزالة المخال ةر  رض غرا ة  اليعة ال تتجعاوز  ائعة العف التدابير التالية تدبير او اكثر  ن 

ديرععععارر وقععععف اصععععدار األورال الماليععععةر تقييععععد التععععرخيص او االعتمععععاد الممرععععوح او تعليععععق او الغععععاء اي 
 م الكتروني يتم ادخال رميع المخال ات عليه. رهما(ر ويورد لدى الهيئة ن ا

" دليعم التععدابير القانونيعة لمخال عات  كا حعة غسععم األ عوال وتمويعم اهربعا  لسععرة  باعتمعادقا عا الهيئعة   •
مبدأ التدرج يراعي ل  8/12/2020( تاريخ 233/2020" بمورب قرار  جلس الم وضين رقم )  2018

ق بمخال عة تعليمعات  كا حعة غسعم اال عوال وتمويعم اهربعا ر وتغلي ها خصوصا فيما يتعل في العقوبات
تيز سلك الدليم  بدًا تدرريًا  ي  رض عقوبة الغرا ة بحيز تتصعد العقوبعة  عي تعال التكعرار للمخال عة 
ألكثععر  ععن  ععرةر باهضععا ة الععى تغلععيظ الغرا ععة  ععي تععال عععدم اال تثععال لمتقلبععات تشععكم  خععالر عاليععة 

 معززةر وتقبيق قرارات  جلس اال ن(.) ثم العراية الواربة ال

 رضا الهيئة على الشركات المخال ة  ي  جال  كا حة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  خع ل األععوام  •
( 10( عقوبععة تربيععه وقيععد  ععي السععجم المهرععير كمععا تععم  ععرض )11ر  ععا  جموعععه ) 2019-2018 ععن 

الصعدد )لعم ترتقعي المخال عات العى تعد  عي تات  2020خع ل ععام وقيد  عي السعجم المهرعي عقوبة تربيه 
 (.المالية   رض الغرا ة

( تععدبير )لعم ترتقععي المخال عة الععى تعد  ععرض العقوبعة( وتلععك ا عا )بإرسععال 58عع وة علععى تلعك تععم اتخعات ) •
اشعار لسماع اقوالر او التأكيد على االلتزام بمواد تعليمعات وععدم تكعرار  خال عات( لشعركات  خال عة  عي 

 .6/2020-2017األ وال وتمويم اهربا  وتلك خ ل ال ترة  ن  جال  كا حة غسم 

 هيئة تنظيم قطاا االتصاالت: ❖
تم اصدار قرار تر يمي يتضمن تدرج العقوبات  ي تال تكرار المخال عات وبمعا يضعمن االلتعزام بعالبرا ج  •

 التصويبية وضمن المهم الز رية المحددة.
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 البنك المركزن األردني /قطاا البنور:  ❖
( الععف ديرععار  ععي 500( الععف ديرععار الععى )100 بلععغ الغرا ععة الرقديععة القصععوى لكععم  خال ععة  ععن ) تععم ر ععع •

 القانون المعدل لقانون البروكر وفيما يلي بعض االتصائيات الخاصة بالعقوبات:

الععف ديرععار( علععى اتععد البرععوك لعععدم تحععديز  20 رضععا عقوبععة ) التربيععه وغرا ععة  2018خعع ل عععام  -
 .الخاص بحسا  اتد الجمعيات األرربية ل ترة تزيد عن السرتيننموتج "اعرف عميلك" 

الف ديرار( علعى اتعد البرعوك لمخال تعه ب عتح تسعا   250 رضا عقوبة )الغرا ة   2019خ ل عام   -
خعع ل عععام ر كمععا تععم لشععخص  ععدرج علععى قائمععة الجععزاءات الدوليععة وعلععى القائمععة الولريععة لإلربععابيين

الععف ديرععار( علععى اتععد  70غرا ععة الععف ديرععارر والتربيععه و  20 ععة التربيععه وغرا) تينعقععوب  ععرض 2019
البرععوك لعععدم ورععود رقابععة كافيععة علععى للبععات اصععدار الحععواالت الخارريععة وعععدم التععزام البرععك باتخععات 

 إرراءات العراية الواربة.

الف ديرار( على اتعد البرعوك لععدم قعدرة الر عام  20 رضا عقوبة )التربيه وغرا ة   2020خ ل عام   -
ر كمععا  رضععا خعع ل تات  لبركععي  ععن إرابععة است سععار وتععدة  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا ا

علععى اتععد البرععوك وتلعك لمخال ععة البرععك ألتكععام تعمععيم  )( العف ديرععار20وغرا ععة )التربيععه (الععام عقوبععة 
ي يشعتبه البرك المركزي والمر ق ليه "تعليمات الرماتج والوسائم الخاصة باالخقار ععن العمليعات التع

 عععن  /ح(10"وللمعععادة )تاسععععا/2015لسعععرة  1بأنهعععا  رتبقعععة بغسعععم األ عععوال او تمويعععم اهربعععا  رقعععم 
 .(2007/35تعليمات ان مة الضبا والرقابة الداخلية رقم )

تم  رض عقوبات على البروك لمخال ات ال تتعلق بمكا حة غسم اال وال وتمويم اهربا  بلغ عددبا  -
 .  2020وتتى  رتصف عام  2018( عقوبة  ر  عام 51)

 البنك المركزن األردني/ دائرة مراقبة أعمال الصرافة: ❖
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تم اعتماد  ص و ة الغرا ات المالية لمخال ات شركات الصرا ة المرخصة والتي تراععي  بعدا التعدرج وبمعا  •
وبععات تغلعيظ العقليتراسعب  عع لبيععة المخال عةر وقعد تعم ر عع  شععروع تععديم لقعانون اعمعال الصعرا ة الرا ع  

 على كم  ن يمارس نشاط  الصرا ة وتحويم األ وال بدون ترخيص.

 ت اصيم العقوبات الم روضة على المخال ات الخاصة بغسم األ وال وتمويم اهربا : •

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 :الوطني البنك المركزن األردني/ االشراف والرقابة علح نظام المدفوعات ❖
بالرسعععبة للمخال عععات التععععي  17/2/2020تعععاريخ  (26/2/16292رقععععم ) تعمعععيمصعععدار القا عععا العععدائرة بإ •

 ع ترتكععب خ  ععا للقععوانين واألن مععة بمععا  ععي تلععك  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  لشععركات الععد
والتحويم اهلكتروني لأل والر وبحيز تأخ   بدا التدرج  ي إيقاع العقوبة ويتم تغليظ العقوبة  ي كم  رة 

 تتم تكرار المخال ة  يها. 

إرععراءات التعا ععم  ععع الخقععا التصععويبية ضععمن األلععر الز ريععة المحععددة وإعععداد  ؤشععرات  تضععمين تععم  •
ا التصعععويبية الم روضعععة  عععي الوقعععا المحعععدد قيعععاس تعكعععس  عععدى ضعععبا االنحرا عععات واالسعععتجابة للخقععع

 والتصعيد باتخات العقوبات المراسبة والرادعة تال عدم االستجابةر  ي دليم الرقابة الميدانية والمكتبية.

   2020 2019 2018 نوع العقوبة 
 0 2 1 تربيه
 15 16 10 ان ار

 8 10 4 وقف تعا  ت 
 10 8 11 اغ ل

 5 2 0 الغاء ترخيص
عالمجمو   26 38 38 
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( شعركةر  عي تعين ان 14( شعركات  عن اصعم )10)التربيعه( بحعق ) تعم إيقعاع عقوبعة 2020خع ل ععام  •
زا ها بتر ي  بععض التصعويبات  عن خع ل تحديعد برنعا ج ز رعي ( تم ال4الشركات األخرى والبالغ عددبا )

 للمخال ات التي لم ترتقي ل رض عقوبة.

 البنك المركزن األردني/ دائرة الرقابة علح شركات التمويل األصغر: ❖
يشار الى ان العقوبات الم روضة على ققاع شركات التمويم األصغر تسترد الى قانون البروكر ويشار  •

)رميعهعا عبعارة  2019( عقوبات على شركات التمويم األصغر  ر  بدايعة ععام 9 رض )الى انه قد تم  
 عن تربيه خقي( نتيجة عدد  ن المخال ات لم ترتقي ل رض غرا ة  الية.

 الت مين: وزارة الصناعة والتجارة والتموين / ادارة ❖
ار المخال ععات بمععا قا ععا إدارة التععأ ين باعتمععاد دليععم تر يمععي بخصععوص تععدرج العقوبععات  ععي تععال تكععر   •

يسابم  ي تحقيق اهلتزام القانوني التام بالتشريعات الرا ع ة وبعالبرا ج التصعويبية لتلعك المخال عات وضعمن 
المهم الز رية المحددةر تيز تم التدرج ب رض العقوبات بدءًا  ن التربيه و ن ثم الغرا ة المالية والغرا ة 

إلععى  ضععاع ة الغرا ععة الماليععة قياسععًا علععى تععدبا األعلععى  الماليععة المتضععاع ة  ععي تععاالت التكععرار وصععوالً 
( ديرعار اردنعير علمعًا بأنععه 10000(  عن قعانون تر عيم اعمعال التعأ ين الرا ع  بعع)94والع ي تددتعه المعادة )

( تربيعه 21تم توريعه ) 2018و ن خ ل خقة التدقيق الميداني التي باشرت  يها إدارة التأ ين  ر  عام 
 ر ولم ترتق اي  خال ة لحد  رض غرا ات  الية.قية( ان ارات خ5خقي و)

 دائرة األراضي والمسا ة:  ❖
 ن الجعدير بالع كر ان ن عام تر عيم المكاتعب العقاريعة الرا ع  قعد  عرح دائعرة األراضعي والمسعاتة ) عي تعال  •

 ي  خال ة تعليمات  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة( الحق 
تخععات عععدد  ععن اهرععراءات العقابيععة المتروعععة والمتدررععة )توريععه انعع ار وتصععويب األوضععاع خعع ل  تععرة ا

 حددةر وقف العمعم برخصعة المكتعبر  صعادرة الك العةر إلغعاء التعرخيص(ر علمعًا بعأن الجعوالت الت تيشعية 
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 على المكاتب العقارية لم ت هر ارتكا  اي  خال ة رسيمة تستدعي تصعيد العقوبة.

تعم ارعراء  2019( عقوبات )ان ار( و ي العام 9الى ايقاع ) 2018ا الجوالت المر  ة خ ل العام ا ض •
وتبععين انهععا بحقهععا ( رععوالت ليععتم اعععادة الكشععف علععى المكاتععب التععي سععبق وتععم توريععه عقوبععات انعع ار 9)

 قا ا بتصويب اوضاعها.

د اسعتدعا توريعه كتعب رسعمية  قع 2020ا ا روالت الت تيش االعتيادي والمتخصعص المر ع  خع ل ععام  •
للمكاتععب المخال ععة لتصععويب اوضععاعها خعع ل  ععدة  حععددة تيععز سيصععار الععى اعععادة الكشععف عليهععا و ععي 

 تال عدم االلتزام سيتم توريه عقوبات تسب االصول.

 وزارة الداخلية:  ❖
تيعز ارعازت بع ه  2019تم تعديم تعليمات "تعرخيص  حع ت بيعع الع بب والحلعي والمجعوبرات " لسعرة  •

التعليمعععات لعععوزير الداخليعععة  عععي تعععال  خال عععة التعليمعععات  عععرض عقوبعععات )اهنععع ار وإزالعععة المخال عععة خععع ل 
 شهرر  صادرة الك الةر إلغاء الترخيص(ر وتم توريه إن ارات لث ثة شركات تبين  خال تها للتعليمات.

اسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتمرار  -ط
الدولععععععععععععععععة برشععععععععععععععععر 
ثقا عععععععععععععة اال تثعععععععععععععال 
عبععععععععععععععععر تكثيعععععععععععععععععف 
وتيععععععععععععععععععرة بععععععععععععععععععرا ج 
التععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدريب 

توعيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة وال
وتقويربععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا 
 والحعععععععععععرص علعععععععععععى

تكثيععععععععععف بععععععععععرا ج  -
التعععععععععدريب ور عععععععععع 
  ستوى التوعية.

 
اصععععععععدار األدلععععععععة  -

االرشعععععادية تعععععول 
كيفيععععععععععععععة تر يععععععععععععععع  
ارععععراءات العرايععععة 
الواربععععععععععععععععععععععععععععععععععة و 

الجهعععععععععععععععععععععععات  -
االشععععععععععععععععععرافية 

 والرقابية.

تم الحصعول 
علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سعععععععععععاعدات 
 ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بخصعععععععععوص 

 التدريب.

يررععى  رارعععة اهرععراءات المتخعع ة  ععن قبععم وتععدة  كا حععة غسععم األ ععوال والجهععات االشععرافية والرقابيععة  ❖  ستمر
ء الموصععى بععه ) (  ععن الرتيجععة المباشععرة بخصععوص تقععوير التغ يععة العكسععية المشععار اليهععا  ععي االرععرا

السادسةر باهضا ة الى  ا قا ا به وتدة  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  بخصعوص التحليعم 
االستراتيجي ال ي تم تعميمه  ن قبم الجهات االشرافية والرقابية على كا ة الجهات الخاضعة )االرراء 

ر واهرراءات المتخ ة لرشعر نتعائج التقيعيم العولري لمخعالر سة(دالموصى به "ج"/ الرتيجة المباشرة السا
غسم األ وال وتمويم اهربا  وتعزيز  ستوى الوعي به ه المخالر المشار اليها  ي االرراء الموصى 

 به )ج(  ن الرتيجة المباشرة األولى.
 

يبيعة الهاد عة لتحسعين تجدر اهشارة الى انه تم اشعراك المؤسسعات الماليعة وغيعر الماليعة  عي البعرا ج التدر  ❖
ور ععع الععوعي بكا ععة  تقلبععات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  و كا حععة تمويععم انتشععار التسععلح 
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إصععععععععععععععععدار ادلععععععععععععععععة 
ارشععععععععععادية بكيفيععععععععععة 
تر يعععععععععععع  ارععععععععععععراءات 
العرايعععععععععععة الواربعععععععععععة 
 والتحعععععععععععوط بشعععععععععععأن
 اتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدث
اتجابععععععععععات غسععععععععععم 

وتمويعععععععععم اال عععععععععوال 
 اهربا .

 

التحعععععععععوط بشعععععععععأن 
تععععدث اتجابععععات ا

غسعععم اال عععوال و 
 تمويم اهربا .

 المشار اليها  ي االرراء الموصى به )ا(  ن الرتيجة المباشرة األولى.
 

 بالترسعععيق  عععع وتعععدة  كا حعععة غسعععم األردنعععي يعمعععم  ريعععق  شعععترك تعععم تشعععكيله  عععن قبعععم البرعععك المركعععزي  ❖
األ عععوال وتمويعععم اهربعععا  علعععى اععععداد دليعععم ارشعععادي  وتعععد هرعععراءات العرايعععة الواربعععة علعععى  سعععتوى 

 المؤسسات المالية بحيز يتضمن ابم  ؤشرات االشتباه وانماط غسم األ وال وتمويم اهربا .
 

ات تقعععوم كا عععة السعععلقات الرقابيعععة وبشعععكم  سعععتمر بتعمعععيم قعععوائم العععدول  رت ععععة المخعععالر وقعععوائم العقوبععع ❖
 الصادرة عن  جلس األ ن على الجهات الخاضعة لها لغايات اتخات اهرراءات ال ز ة.

 

 

 البنك المركزن األردني/ دائرة الرقابة علح البنور:  ❖
بضععرورة تكثيععف الععدورات التدريبيععة وعقععد ورشععات  26/12/2018تععم التعمععيم علععى كا ععة البرععوك بتععاريخ  •

و رععع  وتمويععم االربععا  باهربععا  الصععلةجلععس اال ععن تات عمععم لر ععع  سععتوى  هععم المععور ين بقععرارات  
انتشار التسعلحر وفيمعا يلعي  لخصعًا ععن اتصعائيات التعدريب التعي خضعع لهعا  عور ي البرعوك ععن ال تعرة 

2018-2019: 

 
 

 
 
 
 

 

 2019 2018 البرد 
 19863 17460 عدد  ور ي البروك 

 267 240 عدد  ور ي دوائر اال تثال
 ع قة بغسم األ وال وتمويم اهربا :عدد الملتحقين بدورات تات 

 14291 14776  ور ي البروك:
 272 214 االدارة التر ي ية العليا:
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علما بأن  واضعيع العدورات تتعلعق )بمكا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا ر اال تثعالر الجعرائم الماليعةر 
ع اخعرى تات ع قعة(ر وتجعدر اهشعارة ان مة الضبا والرقابة الداخليةر الشعيكات المرتجععةر واي  واضعي

بأنه يتم تدريب وارراء ا تحانات تقييمية لمع م  ور ي البروك وبمختلعف المسعتويات االداريعة )بمعا  عيهم 
-Eتعععديثي التعيعععين( وتلعععك خععع ل السعععروات اعععع ه و عععن خععع ل  وقعععع التعلعععيم االلكترونعععي المخصعععص )

LEARNING ساد والرشوةر  يثال السلوك المهرير التعا عم ( على عدد  ن المواضيع  رها:  كا حة ال
 .FCCFر FATCA ع العم ء بش افيةر ا ن المعلو اتر 

لتزويعععد البرعععك المركعععزي بملحقعععين يعععتم تعبئتهمعععا  عععن قبعععم  20/1/2020تعععم التعمعععيم علعععى البرعععوك بتعععاريخ  •
سععم األ ععوال البرععوك والمتضععمرين  علو ععات بخصععوص الععدورات التدريبيععة المتعلقععة باال تثععال و كا حععة غ

وتبععين بالرتيجععة ك ايععة  2019وتمويععم اهربععا ر وتععم ارععراء دراسععة للتقععارير الععواردة  ععن البرععوك عععن عععام 
تجم الدورات التدريبية الممروتة للمور ين )بكا ة المستويات الوريفية(  ن تيز شمول المواد التدريبية 

ععععدد  ععن البرعععوك  ععي تكثيعععف تجعععم وعععدد المشعععاركين  ععي العععدورات لععدى  ع عععم البرععوكر فيمعععا تعععم توريععه 
العععدورات التدريبيعععة الممروتعععة للمعععور ين وزيعععادة تجعععم الموازنعععات الماليعععة المخصصعععة للتعععدريب  عععي  جعععال 

  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا .

( تعمعيم صعدرت خع ل 25بلغ عدد التعا يم الصادرة للبروك  ي  جال غسعم اال عوال وتمويعم اهربعا  ) •
ر  ععي تععين بلععغ عععدد التعععا يم الصععادرة  ععي  جععال 2020ولغايععة  رتصععف عععام  2018ال تععرة  ععن عععام 

اال تثععال والحاكميعععة المؤسسعععية وان مععة الضعععبا والرقابعععة ورعععرائم االخععت س واالتتيعععال والتزويعععر والسعععرقة 
 .2020ولغاية  رتصف عام  2018( تعميم خ ل ال ترة  ن عام 14)

البرعععك المركعععزي األردنعععي  عععي  وارهعععة  عععايروس كورونعععا  عععي ضعععوء اهرعععراءات االتترازيعععة التعععي يتخععع با  •
يتضمن توعية البروك بالورقة االسترشادية الصعادرة  5/8/2020توريه تعميم للبروك بتاريخ تم  المستجد  
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بالخصعععوصر وععععن ابعععم التهديعععدات والمخعععالر الراشعععئة  عععي غسعععم  5/2020ععععن ال عععاتف خععع ل شعععهر 
ات تز عة  عن اهرعراءات  عع التقبيعق ال ععال للمعرهج المسعترد األ وال وتمويم اهربا ر والتأكيد على اتخع

 على المخالر عرد  وارهة التهديدات والمخالر الراشئة والمحتملة.

 البنك المركزن األردني/ دائرة مراقبة اعمال الصرافة:  ❖
لعى اعدت دائعرة  راقبعة اعمعال الصعرا ة دلعيً  ارشعاديا لشعركات الصعرا ة بخصعوص االلتزا عات المترتبعة ع •

تععم عقععد عععدة لقععاءات وورش عمععم بعع ه الشععركات والمتعلقععة بمكا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا ر و 
لشععركات الصععرا ة المرخصععة بهععدف نشععر ثقا ععة اال تثععال ععع وة علععى تعمععيم ادلععة إرشععادية  رهععا الععدليم 

ادي لتقيعععيم اهرشعععادي لتقريعععر التقبيقعععات تعععول غسعععم األ عععوال عبعععر الوسعععائم اهلكترونيعععة والعععدليم اهرشععع
  خالر تمويم اهربا  على شركات الصرا ة المرخصة.

تععععععم التأكيععععععد علععععععى شععععععركات الصععععععرا ة المرخصععععععة وبمورععععععب تعمععععععيم البرععععععك المركععععععزي األردنععععععي بتععععععاريخ   •
بضرورة وضعع  رهعاج تعدريبي لكا عة  عور ي الشعركات  عي  جعال  كا حعة غسعم األ عوال   15/4/2019

سعهم ضعابا اال تثعال لعدى الشعركات و عن يحعم  حلعه  عي تعال وتمويم اهربا  وانتشار التسلح وعلعى را
غيابه بحيز يشتمم المرهج آليات تر يع  قعرارات  جلعس األ عن تات الع قعة بالعقوبعات الماليعة المسعتهد ة 

تمويعععم اهربعععا  وانتشعععار التسعععلح وتضعععمين تلعععك  عععي سياسعععة وارعععراءات الشعععركة باهربعععا  و  تات الصعععلة
 سم األ وال وتمويم اهربا . الداخلية المعتمدة لمكا حة غ

تعععتم  تابععععة قيعععام شعععركات الصعععرا ة المرخصعععة بتزويعععد البرعععك المركعععزي األردنعععي بالبيانعععات المتعلقعععة بكا عععة  •
الدورات التدريبية التعي شعارك  يهعا  ور وبعا  عي  جعال  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  وانتشعار 

 ععا  جموعععه  2019لرصععف األول  ععن عععام التسععلح دوريععًا وبشععكم نصععف سععروير تيععز شععارك خعع ل ا
(  ور ععًا  ععن  ععور ي الققععاع الصععير ي  ععي بععرا ج تدريبيععة تتعلععق بمكا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم 425)

علمععًا بععأن البرععك االربععا  وانتشععار التسععلح وتر يعع  قععرارات  جلععس األ ععن و ؤشععرات االشععتباه واالخقععارر 
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صعععة تزويعععده بتلعععك االتصعععائيات دوريعععًا وبشعععكم المركعععزي األردنعععي قعععد للعععب  عععن شعععركات الصعععرا ة المرخ
 نصف سروي .

ع مععدت دائععرة  راقبععة اعمععال الصععرا ة الععى تقععوير وتعععديم شععروط الموا قععات الممروتععة لشععركات الصععرا ة  •
المرخصة  ي المملكة للتعا م  ع رهات خاررية / اسوال/ خد ات وبما يسابم  عي الحعد  عن المخعالر 

تدابير إضافية او تعزيز التعدابير المتعوا رة لعديهار  عن خع ل التواصعم  التي تتعرض لها وتوريهها التخات
 ا ا بمورب  راس ت رسمية وخ ل اللقاءات المباشرة .

بالتعاون  عع دائعرة االشعراف والرقابعة علعى ن عام المعد وعات العولري تعم اصعدار االلعار التر يمعي لتقعديم  •
ر والع ي تضععمن ارشععادات بكيفيعة تر يعع  ارععراءات العرايععة خد عة الحععواالت الماليععة الععابرة للحععدود إلكترونيععاً 

 الواربة وكا ة  تقلبات  كا حة غسم األ وال وتمويم االربا  و قًا أل ضم الممارسات.

 ععي رععم و خععالر غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا   انق قععًا  ععن  هععم البرععك المركععزي األردنععي للتهديععدات •
وقععا تاتععه علععى اسععتدا ة تععو ير الخععد ات الماليععة التععي رائحععة  ععايروس كورونععا المسععتجد وترصععه  ععي ال

تم السعماح  لشعركات الصعرا ة المرخصعة بتقعديم خد عة الحعواالت تقد ها شركات الصرا ة المرخصةر  قد  
المالية الصادرة والواردة ضمن آليات خاصعة ]وتلعك بشعكم اسعتثرائي وتصعري خع ل  تعرة ت عر التجعول 

تقعديم خد عة  ي ال روف الصعبة[  ن بيرها السماح لتلك الشعركات قا بهدف التسهيم على الموالرين  
قيععد قعيم الحععواالت الماليعة الععواردة  عي  حععا ظ العمعع ء ر " Door to Doorالحعواالت الماليععة بأسعلو  "
توريععه العمعع ء العع ين ال يملكععون  حععا ظ الكترونيععة ل ععتح  حععا ظ الكترونيععة او  المسععت يدين  ععن الحععواالت

التععي تععم تعميمهععا علععى شععركات الصععرا ة المرخصععة  قععًا لعععدد  ععن الشععروط والمتقلبععاتو وتلععك  رعععن بعععد
موارهععة التهديععدات والمخععالر الراشععئة لاتخععات تز ععة  ععن اهرععراءات بضععرورة التأكيععد تركععز ابرزبععا علععى 

االلكترونيععة التحقق وقبم ايععداع قيمععة الحوالععة  ععي المح  ععة ك المراسبةرارراءات العراية بما  يها تقبيق    والمحتملة
الضعععوابا التععي  ععن شععأنها تمايععة بيانعععات ر وتبرععي  عععن ان تلعععك المح  عععة تععععود للعميعععم المسعععت يد  عععن الحوالعععة
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 .العم ء  ن االستغ ل السيء او السرقة واالتتيال

 :الوطني البنك المركزن األردني/ دائرة االشراف والرقابة علح نظام المدفوعات ❖
( بتعاريخ 4/2020ل لشركات الد ع والتحويم اهلكتروني لأل وال رقعم )تم إصدار تعليمات  راقبة اال تثا •

بهععدف تر ععيم وري ععة  راقبععة اال تثععال لععدى شععركات الععد ع والتحويععم اهلكترونععي لأل ععوال  10/6/2020
وتددت التعليمعات ععدد  عن المتقلبعات ابمهعا  عا يتعلعق بعالمؤب ت وك عاءة الععا لين  عي دوائعر اال تثعال 

لعععى  وا قعععة البرعععك المركعععزي علعععى تعيعععين  عععدير اال تثعععال وإععععادة تقيعععيم  عععدى ك عععاءة وورعععو  الحصعععول ع
و  ء ععة  ععدير اال تثععال  ععي تالععة تععدوث ايععة اخععت الت او اورععه قصععور بسععبب إخ ععال وري ععة  راقبععة 

در وتدة  راقبة اال تثال لديها بالموارد المالية الكافية والكوا ناليك عن الزا ها بر د اال تثال لدى الشركة
البشععرية المراسععبة اخعع ًا باالعتبععار تجععم ولبيعععة وتعقيععد اعمععال الشععركة ولبيعععة انشععقتها بهععدف تمكععين 

 ر وتلك اضا ة الى  ا تضعمره تعمعيم البرعك المركعزي األردنعيالوتدة  ن تر ي   سؤولياتها بك اءة و اعلية

االلكترونععععي  ععععن تأكيععععدات علععععى شععععركات الععععد ع والتحويععععم  17/3/2019( تععععاريخ 26/2/4161رقععععم )
العمععم علععى ترميععة  هععارات  ععور ي اال تثععال  ععن خعع ل تكثيععف وتيععرة البععرا ج التدريبيععة لأل ععوال بضععرورة 

وورش العمعععم المسعععتمرة وبمعععا يمكعععرهم  عععن اختبعععار و رارععععة  تقلبعععات  كا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم 
ود الز ريععة ( ضععمن الحععدRed Flagsاهربععا  بمععا  ععي تلععك  حععص و رارعععة المؤشععرات التح يريععة )

 المراسبة ليصار إلى اتخات القرارات المراسبة بشأنها ب اعلية

تععم تشععكيم لجرععة  راقبععة اال تثععال لققععاع شععركات الععد ع والتحويععم اهلكترونععي لأل ععوال كلجرععة دائمععة  ععي  •
( تععععاريخ 1119/2019البرععععك المركععععزي األردنععععي اسععععترادًا لقععععرار  حععععا ظ البرععععك المركععععزي األردنععععي رقععععم )

ر بحيز تضم اللجرة  ي عضويتها  مثلين عن البرك المركزي األردنعي و عدراء اال تثعال 27/11/2019
 ي شركات الد ع والتحويم اهلكتروني لأل وال المرخصة  ي المملكةر وانيقا باللجرة عدة  هام وادوار 

 يعف وتوعيعة  ن ضمرها تعزيز الترسيق والتغ ية الرارعة  ع البرك المركزي والتعدريب ونقعم المعر عة والتث
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 ر تيز تم و ي ب ا االلار  ا يلي:  ور ي اال تثال

 .عقد برنا ج تدريبي  تخصص تول  رهجية التقييم ال اتي لمخالر غسم األ وال وتمويم اهربا  -

 (RCS)  عقد برنا ج تدريبي  تخصص للشهادة المهرية اخصائي اال تثال التر يمي المعتمد-

 رراءات التعرف على العم ء بما  ي تلك المست يد الح يقي.دليم ارشادي ه واعتمادإعداد  -
 
 البنك المركزن األردني/ دائرة الرقابة علح شركات التمويل األصغر: ❖
تضمرا تعليمات  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  لشركات التمويم األصغر دليً  تعول  ؤشعرات  •

اعععداد تعليمععات ان مععة الضععبا والرقابععة لشععركات االشععتباه بعمليععات غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا ر وتععم 
تتقلعععب ورعععود دائعععرة  راقبعععة ا تثعععال تكعععون  سعععؤولة ععععن تر يععع   اً اتكا ععع اتضعععمر تعععيالتمويعععم األصعععغر وال

السياسععات واهرععراءات وااليععات ال ز ععة لضععمان ا تثععال الشععركة وسياسععاتها الداخليععة لجميععع التشععريعات 
ة بمععععا  ععععي تلععععك تلععععك المتعلقععععة بمكا حععععة غسععععم األ ععععوال وتمويععععم الرا عععع ة وللمعععععايير والممارسععععات السععععليم

اهربعا ر كمعا تعم اعتمعاد تعليمعات الحاكميعة المؤسسعية وتعميمهعا علعى الققعاع والتعي تقرقعا للكثيعر  ععن 
المحععاور الها ععة والتععي  ععن ابمهععا )تشععكيلة المجلععس و عععايير المعع ءة والم ء ععة للمجلععس وبيئععة الرقابععة 

ر ي ية العليا واللجان المربثقة عن المجلعسر وتقعول المسعابمين واال صعاح والشع افيةر الشرعية واهدارة الت
 و هام و سؤوليات المجلس وارتماعاته(

( بخصعوص العمع ت اال تراضعية وتقريعر التقبيقعات Egmontتم تعميم التقرير الصعادر ععن  جموععة ) •
لعمعععم المعععالي لمرققعععة الشعععرل تعععول غسعععم األ عععوال عبعععر الوسعععائم اهلكترونيعععة الصعععادر ععععن  جموععععة ا

 األوسا وشمال إ ري يا على شركات التمويم األصغر.

 هيئة األوراق المالية: ❖



139 

)دليعععم التععععرف علعععى المسعععت يد  اعتمادبعععا تسعععب األصعععول وبعععيتعععم ادلعععة ارشعععادية  بتقعععوير الهيئعععةقا عععا  •
تعععدابير و  هشعععتبااالالح يقعععير دليعععم  كا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا  والععع ي يتضعععمن ابعععم انمعععاط 

 تخفيض  خالر غسم األ وال(. 

عمم م ظف  شر ات الخممات المالمة ال ما ىلت ي ا بم رات متخصصة  نن  مجننال م ا  ننة   ننل بلعغ   •

 .( م ظف49ما مجم عه ) 2019األم ال  تم مل اإلرهاب خ ل عاو 

 

 وزارة الداخلية: ❖
لمحععع ت  عععي  حا  عععة  حا  عععات شعععملا  شعععاركة )كا عععة ا( لقعععاء  عععي 12عقعععد ) 2020تعععم خععع ل ععععام  •

(ر والمح ت األكثر ت رعا  ي  ديرة اربعد ر  ادبار الزرقاءر الكركرررشر عجلون  الق يلة والع بة و عان
( لقاءات  ع اصحا   ح ت بيع الحلي 4وقام السادة المحا  ين بعقد )  و  حا  ة عمان   ح (  25)

لر غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  والمجوبرات والمععادن الثميرعة كعً  ضعمن اختصاصعه للتعريعف بمخعا
 .2019خ ل عام 

 دائرة األراضي والمسا ة:  ❖
بتحعديز تقيعيم المخعالر الققاعيعة وتعم تعمعيم الرتعائج  2020قا ا دائرة األراضعي والمسعاتة  قلعع ععام  •

علععى الرقابععة العا ععة ألصععحا  المكاتععب العقاريععة وعلععى المكاتععب العقاريععة المرخصععة بمورععب الكتععا  رقععم 
وتععم ار ععال دليععم ارشععادي يتضععمن االرععراءات والمعععايير التععي  30/6/2020( تععاريخ 4/165/10041)

 تساعد المكاتب العقارية على تخفيض  خالر غسم اال وال وتمويم االربا  المحتملة.

( خاصععة لعمععم المكاتععب العقاريععة KYCترصععا دائععرة األراضععي والمسععاتة علععى اصععدار سععتة نمععاتج ) •
لعرايععة الواربععة و ععق المتقلبععات الدوليععة وبمععا يضععمن التحقععق  ععن بويععة المسععت يد لغايععات تر يعع  ارععراءات ا
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الح يقعععير وتعععم التعمعععيم علعععى كا عععة المكاتعععب العقاريعععة بضعععرورة االلتعععزام باسعععتخدام الرمعععاتج وتعبئعععة كا عععة 
وتعععم نشعععربا ضعععمن الرا ععع ة  11/12/2018المعلو عععات تسعععب االصعععول بمورعععب التعمعععيم المعععؤرف  عععي  

 ب العقارية على  وقع الدائرة االلكتروني.الخاصة بالمكات

اعتمادبعا تسعب األصعول وبعي )دليعم تعم قا ا دائرة األراضي بتقعوير رملعة  عن األدلعة االرشعادية التعي  •
ارشادي بمؤشرات االشتباه  ي عمليات غسم اال وال وتمويم االربا  الخاص بالعقاراتر دليعم ارشعادي 

 العمليات عن اهب غ ب العقاريةر دليم ارشادي بشأن  تقلباتتول تر ي  العراية الواربة خاص بالمكات
 المشبوبة بأنشقة غسم اال وال وتمويم االربا  و رع اال صاح عرها خاص بالمكاتب العقارية(.

 انه يتورب  2019لسرة  18تم تعديم اتكام ن ام تر يم المكاتب العقارية وبمورب الر ام المعدل رقم  •
يرغب بتجديد الرخصة الممروتة له ان يقدم  ا يثبا التحاقه بعدورة تدريبيعة   على كم  الك  كتب عقاري 

لمدة ال تقم عن خمس عشرة ساعة  ي  جعال  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  وتلعك كعم ثع ث 
 سروات.

ب ا وعملعا دائعرة األراضعي والمسعاتة علعى إشعراك ععدد  عن  مثلعي المكاتعب العقاريعة بعالبرا ج والعدورات  •
 ريبية المشار اليها  ي االرراء الموصى به )ز(  ن ب ه الرتيجة المباشرة )الثالثة(.التد

 ادارة الت مين:  ❖
تثا ادارة التأ ين شعركات التعأ ين المرخصعة وبمورعب ععدة  راسع ت علعى ضعرورة ال يعام بتر يع  خقعا  •

التأ يريعععة التعععي  وبعععرا ج تدريبيعععة  سعععتمرة للمعععور ين الععع ين تقتضعععي لبيععععة عملهعععم التعا عععم  عععع العمليعععات
تحتمم لبيعتها استخدا ها  ي عمليات غسم األ وال وتمويم االربا   ع  راعاة ان تشعمم تلعك البعرا ج 
اسععاليب غسعععم األ عععوال وتمويعععم االربععا  وكيفيعععة اكتشعععا ها واالبععع غ عرهععا وكيفيعععة التعا عععم  عععع العمععع ء 

 المشتبه بهم .
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قة  ورهة لشركات التا ين بهدف ر ع  ستوى العوعي اصدرت إدارة التا ين رملة  ن التعا يم تات الع  •
 واال تثال  ي  جال غسم األ وال وتمويم اهربا  و ن ضمن  ا اكدت عليه ب ه التعا يم: 

التأكيد على ضرورة وضع  رهاج  تدريبي لكا ة  ور ي الشركات ويما يشعمم المواضعيع التاليعة )برعاء  -
خقعععار ععععن العمليعععات المشعععبوبة ر آليعععات تر يععع  قعععرارات السعععيراريوبات ودراسعععة  ؤشعععرات االشعععتباه واال

تمويععععم اهربععععا  باهربععععا  و  جلععععس األ ععععن تات الع قععععة بالعقوبععععات الماليععععة المسععععتهد ة تات الصععععلة 
وانتشار التسلح(  ع التأكيد على ضرورة تزويد ادارة التأ ين بالبيانات المتعلقة بكا ة الدورات التدريبية 

 ورب نموتج خاص له ه الغاية.دوريًا وبشكم نصف سروي بم

التأكيعععد علعععى ضعععرورة الحصعععول علعععى ععععدم  مانععععة علعععى تعيعععين او إنهعععاء خعععد ات ضعععباط اال تثعععال/  -
االخقعععار ونععععوابهم تسععععب األصععععولر وعلععععى ضععععرورة ععععدم التععععأثير علععععى اسععععتق لية ضععععباط اال تثععععال/ 

 االخقار اثراء تر ي بم لمها هم .

باعها بهدف االست ادة  عن العربا االلكترونعي الدارة التعأ ين االرراءات الوارب على شركات التأ ين ات -
 عععع دائعععرة األتعععوال المدنيعععة والجعععوازات تعزيعععزًا لقعععدرة شعععركات التعععأ ين علعععى التحقعععق  عععن صعععحة الهويعععة 

 الشخصية للمؤ ن لهم والمست يدون  ن وثائق التأ ين. 

علععى العميععم األرربععير  التأكيععد علععى ضععرورة تضععمين سياسععات وارععراءات الشععركة الرععراءات التعععرف -
 وعلى ابمية استخدام ان مة  ن شأنها التحقق  ن وثائق بوية العم ء األرانب.

ادارة التععأ ين العديععد  ععن اللقععاءات  ععع  مثلععي ققععاع التععأ ين لغايععات ر ععع  سععتوى الععوعي وتمععا  تعقععد •
ال وتمويععم  راقشععة العديععد  ععن القضععايا  ععن ضععمرها )التأكيععد علععى ابميععة  وضععوع  كا حععة غسععم األ ععو 

االربا ر وتوضيح بعض برود واتكعام تعليمعات  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا ر ضعرورة تزويعد 
إدارة التععا ين بكا ععة  علو ععات  عععدراء االخقععار ونععوابهمر  راقشععة الم ت عععات المرصععودة علععى ارعععراءات 
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 ربا (.شركات التأ ين و دى تر ي با ألتكام تعليمات  كا حة غسم األ وال وتمويم اه

التععأ ين  ععي بععرا ج  ققععاع شععركات(  ور ععًا  ععن  ععور ي 702 ععا  جموعععه ) 2020شععارك خعع ل العععام  •
تدريبيعععة تتعلعععق بمكا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم االربعععا  وانتشعععار التسعععلح وتر يععع  قعععرارات  جلعععس األ عععن 

عليععا ناليععك عععن و ؤشععرات االشععتباه و االخقععار  ععرهم اعضععاء  ععي  جلععس االدارة و ععن االدارة التر ي يععة ال
 عقد عدد  ن البرا ج التدريبية لوك ء ووسقاء شركات التأ ين.

 التوصيات المرتبطة

 توصيات تقرير التقييم المتبادل التوصية
خطة 
 العمل 

الجهات  
 المعنية 

الحاجة إلح  
المساعدة  
 الفنية 

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز

التوصية 
26 
 

التر عععععععععععععععععععيم 
والرقابععععععععععععععععععة 
علععععععععععععععععععععععععععععععى 
المؤسسععععات 

 لماليةا

لم تتضح المقاربعة التدقي يعة المتبععة ا عام خعرل  بعداي الشعرعية 
والتحديععععد المكرسععععين  ععععي ال قععععه القععععانوني وانعععععدام الوصععععم بععععين 
المهععام التقليديععة لجهععات الرقابععة واهشععراف علععى الققععاع المععالي 
والمصععععر ي )المحععععدودة اساسععععا  ععععي ضععععمان األ ععععان واالسععععتقرار 

ثمرين( وص تياتها المستحدثة المالي والمصر ي وتماية المست
بمورععععب التشععععريع ال تععععق والخععععاص. ويتععععأتى عععععن بعععع ا ال ععععراغ 
التشعععععععريعي ضععععععععف التأصعععععععيم القعععععععانوني لمبادراتهعععععععا الترتيبيعععععععة 
والتدقي ية. ولئن كانا الجهود الملموسة علعى الصععيد الترتيبعي 
بالغة الشأنر  إن الرقابة  ا  تئا ت تقر إلى التراسبية  ن تيز 

ا ها وكثا تهععا.  ويترتععب عععن اهلمععام الرسععبي للجهععات تحديععد ابععد
الرقابيععععة واهشععععرافية بالمخععععالر الققاعيععععة لحداثععععة الشععععروع  ععععي 
تقييمهعععا تاتيعععار ععععدم ارتكعععاز  رابجهعععا التر يميعععة والرقابيعععة علعععى 

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشععععععععععععريعات 
واهرععععععععراءات 
ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 دة.المحد

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 
 الوتدة. -

 

الجهععععععععععععععععات  -
االشعععععععععععرافية 
 والرقابية.

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

. 

تعععم تقعععديم المقتعععرح التشعععريعي الععع زم بمعععا يععععالج اورعععه القصعععور المتعلعععق  •
   بغيا  التحديد الصريح له ه الجهات.

لمسترد على قا ا السلقات الرقابية بالعمم على ت عيم وتعزيز المرهج ا •
المخععالر  ععي الرقابععة علععى المؤسسععات الماليععة وغيععر الماليععة  ععي  جععال 

وتلعععك  عععن خععع ل الت يمعععات   كا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا ر
الققاعيععة والمؤسسععية واتخععات التععدابر ال ز ععة لخ ععض المخععالر )يررععى 
 رارععة االرعراء الموصععى بعه "ج"  عن الرتيجععة المباشعرة الثالثعة(ر وت عيععم 
خقا الت تيش الميداني و ق المعرهج المبرعي علعى المخعالر ور عع دوريعة 
وكثا ععة الت تععيش المتخصععص  ععي  جععال  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم 
اهربا  واعداد ادلة الرقابة الميدانية والمكتبية و ق المرهج المبرعي علعى 
المخالر )يررى  رارعة االرراء الموصعى بعه "بعع"  عن الرتيجعة المباشعرة 
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الرما القائم على المخالر. وبخ ف الققاع المصر ي وققاع 
ن الرضج لثقم الهياكعم األورال المالية ال ين بلغا  قا ا  قبوال  

الرقابية المكتبية والميدانيةر لم تتضح المقاربة التدقي يعة المتبععة 
إزاء باقي  اعلي الققاع المالي  ي رم ضعف الموارد البشرية 
 المؤبلة و ا يتأتى عره  ن ضعف  ي  باشرة روالت الت تيش.

 الثة(.الث

التوصية 
27 
 

سععععععععععععععععلقات 
الجهععععععععععععععععات 

 الرقابية

ال يورععععد نععععص يمععععرح وزارة الصععععراعة والتجععععارة والتمععععوين وبيئععععة 
تر ععععععيم ققععععععاع االتصععععععاالت صعععععع تية  ععععععرض العقوبععععععات و قععععععا 

 .27.4لمتقلبات  

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشععععععععععععريعات 
ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 
الوتعععععععععععععععععدةر  -

الجهععععععععععععات و 
االشعععععععععععرافية 

 رقابية.وال

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

لجهات الرقابيعة تم تقديم المقترح التشريعي ال زم للرص على  رح كا ة ا •
رادععععة  و اليعععة تأديبيعععةصععع تية  عععرض ارعععراءات/ عقوبعععات  واهشعععرافية
اهخ ال  ي االلتزام بمتقلبعات  كا حعة غسعم وتلك عرد ثبوت    و تراسبة

 .اهربا األ وال وتمويم 

التوصية 
28 
 

تر عععععععععععععععععععععععععيم 
األعمععععععععععععععال 
والمهععععععععععععععععععععن 
غيعععععععععععععععععععععععععععععععر 
الماليععععععععععععععععععععععة 
المحععععععععععععععععددة 
والرقابععععععععععععععععععة 

 اعليه

المبعععععععععادرات التشعععععععععريعية سعععععععععلمار بصعععععععععيغة ولعععععععععو  ض اضعععععععععةر 
بالصعععع تيات الترتيبيععععة والرقابيععععة والتأديبيععععة المرولععععة بكععععم  ععععن 
دائعععرة األراضعععي والمسعععاتة ووزارة الداخليعععة  عععي  جعععال  كا حعععة 

بعععا ر  عععي تعععين لعععم تك عععم التأسعععيس غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهر 
القعععانوني السعععليم لصععع تيات  جلعععس نقابعععة المحعععا ين  عععي بععع ا 
المجععالر  ععا يععرجم عرععه التقييععد الكلععي لتععدخلها االتتيععالي عبععر 
تععدابير وقائيععةر ال يشععكم الزرععر إال تلقتهععا األخيععرة. لععم يتضععح 
إخضععاع  متهرععي المحاسععبة القانونيععة لرقابععة سععلقة  عيرععةر كمععا 

إرراءات الجهات الرقابية واهشعرافية علعى األعمعال   ت م  ع م
والمهن غير المالية المحددة والجهات تاتية التر يمر على قلتها 

 غير تات وقع لغيا  رؤية واضحة تول  قو اتها وابدا ها.

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشععععععععععععريعات 
ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 
 الوتدة. -

 

الجهععععععععععععععععات  -
االشعععععععععععرافية 
 والرقابية.

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

تم تقديم المقترح التشريعي الع زم لتعريعف السعلقات الرقابيعة واالشعرافيةر  •
وغيعععععربم  عععععن اصعععععحا  المهعععععن القانونيعععععة اخضعععععاع المحعععععا ين يضعععععمن و 

لمتقلبععععععات  كا حععععععة غسععععععم اال ععععععوال وتمويععععععم  والمحاسععععععبون القععععععانونيون 
 االربا .
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التوصية 
34 
 

المبععععععععععععععععاد  
اهرشعععععععععادية 
والتغ يععععععععععععععععة 

 العكسية

البعععرا ج التوعويعععة التعععي تقعععوم بهعععا وتعععدة  كا حعععة غسعععم األ عععوال 
وتمويعععم اهربعععا  ت عععم  حعععدودة  عععن تيعععز الرقعععال والتحعععديز 

ععدم اتبععاع الجهعات الرقابيعة واهشععرافية علعى األعمععال  والك ايعة.
 والمهعععن غيعععر الماليعععة المحعععددة والجهعععات تاتيعععة التر عععيم لمقاربعععة

  شابهة.

اتخععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
 االرععععععععععععراءات
ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

 
 الوتدة. -

 

الجهععععععععععععععععات  -
الرقابيعععععععععععععععععععة 
 واالشرافية

يررى  رارعة اهرراءات المتخ ة  عن قبعم وتعدة  كا حعة غسعم األ عوال  •  ستمر. غير  رقبق.
والجهات االشرافية والرقابية بخصعوص تقعوير التغ يعة العكسعية المشعار 

ء الموصعععى بعععه ) (  عععن الرتيجعععة المباشعععرة السادسعععةر اليهعععا  عععي االرعععرا
باهضا ة الى  ا قا ا به وتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  
بخصععععوص التحليععععم االسععععتراتيجي العععع ي تععععم تعميمععععه  ععععن قبععععم الجهععععات 
االشعرافية والرقابيععة علععى كا ععة الجهععات الخاضعععة )االرععراء الموصععى بععه 

ر واهرراءات المتخ ة لرشر نتائج التقيعيم سة(د"ج"/ الرتيجة المباشرة السا
الولري لمخالر غسم األ وال وتمويعم اهربعا  وتعزيعز  سعتوى العوعي 
بهعع ه المخععالر المشععار اليهععا  ععي االرععراء الموصععى بععه )ج(  ععن الرتيجععة 

 المباشرة األولى.

بخصوص اهرراءات المتخع ة  عن قبعم السعلقات الرقابيعة لغايعات اععداد  •
دريبيعععة وورش العمعععم التعععي تباهضعععا ة العععى العععدورات ال األدلعععة االرشعععادية

خضعا لهعا المؤسسعات الماليعة واألعمعال والمهعن غيعر الماليعة المحعددة 
واالتصععائيات الخاصععة بعع لك يررععى الررععوع لإلرععراء الموصععى بععه )ط( 

  ن الرتيجة المباشرة الثالثة.

التوصية 
35 
 
 العقوبات

يععة تتماشععى و بععداي اقععر التشععريع المحلععي رععزاءات زرريععة وإدار 
ال ياس والتسلسمر تيز تت اوت صرا تها و قا لجدية المخال عة. 
ولئن صعح بع ا القعول  عن الراتيعة الموضعوعية الصعر ة بعالر ر 
إلى الهدف الغائي المباشر المتمثم  عي إيقعاع العقعا   عي شعأن 
القصععور الموربععة للمسععاءلةر  إنععه ال يسععت يم  ععن زاويععة شععمولية 

و ععرد تلععك إلععى انعععدام التحديععد  هرععراءات.تراعععي شععرعية بعع ه ا

تععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشععععععععععععريعات 
ال ز ععععععععععععععععععععععععععة 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورعععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععور 

اللجرعععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 
 الوتدة. -

 

الجهععععععععععععععععات  -

ن ععععععععات عرععععععععد  غير  رقبق.
التشععععععععريعات 

تات 
 .الع قة

 

 الرقابيعععة واالشعععرافية السعععلقاتمعععرح لتقعععديم المقتعععرح التشعععريعي الععع زم تعععم  •
صععع تية  عععرض ارعععراءات/ عقوبعععات تأديبيعععة  والماليعععة رادععععة و تراسعععبة 

ي االلتعزام بمتقلبعات  كا حعة غسعم األ عوال وتلك عرعد ثبعوت اهخ عال  ع
 .وتمويم اهربا 
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الصعععععععريح للجهعععععععات الرقابيعععععععة واهشعععععععرافية والتأصعععععععيم القعععععععانوني 
الختصاصعععاتها المسعععتحدثة بمورعععب التشعععريعات الخاصعععة )بمعععا 
يشمم ص تية إيقاع العقا (ر تماشيا  عع  بعدا التعدرج الهر عي 

 لمصادر القانون.

االشعععععععععععرافية  المحددة.
 والرقابية.

 (5، النتيجة المباشرة 25، 24الفصل السادس: الشخصيات االعتبارية والترتيبات القانونية )التوصية 
النتائج  
 المباشرة/ 
درجة 
 االلتزام 

توصيات تقرير  
 التقييم المتبادل 

 خطة العمل 
الجهات  
 المعنية 

الحاجة  
إلح  

المساعدة  
 الفنية 

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز

النتيجة 
المباشرة 

5 

يربغععععي علععععى  -ا
 األردن ان تسععععععععتكمم

الضععف  تحديد نقاط
والمخعععععالر المتعلقعععععه 
باالشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععخاص 
االعتبععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاريين 
والترتيبععععات القانونيععععة 
التعععي قعععد تعععؤدي العععى 
إسععععععععاءة اسععععععععتخدا هم 

غععععععععععععراض غسععععععععععععم أل
اال ععععععععععععوال وتمويععععععععععععم 

 وان تقعععععوماهربعععععا ر 
 ععععععععععي ضععععععععععوء تلععععععععععك 

ارععععععععععععععراء تقيععععععععععععععيم  -
 خععععععععالر شععععععععا م 
ل شعععععععععععععععععععععععععععععخاص 
االعتبعععععععععععععععععععععععععععاريين 
والترتيبععععععععععععععععععععععععععععععععات 

 القانونية.
 
اسعععععععععععععععععععععععععععععععععععتحداث  -

االيعععععات ال ز عععععة 
لمرععععععععععععععع إسععععععععععععععاءة 
اسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتخدام 
األشعععععععععععععععععععععععععععععخاص 

 االعتباريين.

دائععععرة  راقبععععة  -
 الشركات.

 
وزارة  -

الصععععععععععععععععععراعة 
والتجعععععععععععععععارة / 
السعععععععععععععععععععععععععععجم 

 اري.التج
 
وزارة الترميععععععة  -

 االرتماعية.
 
وزارة  -

بحارعععععععععععععععععععععععععة 
لمسعععععععععععععععععاعدة 

  رية.

عرعععد الحصعععول 
على المسععاعدة 
 ال رية ال ز ة.

ناقشعععا اللجرعععة الولريعععة لمكا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا   وضعععوع تقيعععيم  خعععالر األشعععخاص  •
جهعات والمر معات الدوليعة المانحعة التواصعم  عع ال االعتباريين والترتيبات القانونيعة  عي ارتماعاتهعار ويعتم

  رية به ا الخصوص.الحصول على  ساعدات لغايات  

يشععار الععى ان الدراسععة ال ريععة التععي يععتم اعععدادبا تاليععا  ععن قبععم دائععرة  راقبععة الشععركات بالتعععاون  ععع البرععك  •
ة المركععزي ووتععدة  كا حععة غسععم األ ععوال )المشععار اليهععا  ععي االرععراء الموصععى بععه "ج"  ععن بعع ه الرتيجعع

 .صريف  خالر كا ة انواع الشركاتالمباشرة/ الخا سة(ر تتضمن اعتماد آلية الكترونية لت

تقععوم دائععرة  راقبععة الشععركات بشععكم  سععتمر بتشععكيم لجععان للتععدقيق علععى بعععض الشععركات والكشععف عليهععا  •
م تع 2018ععام ر وخع ل و حص تساباتها وقيودبا والتأكد  ن التزا هعا بالغايعات التعي اسسعا  عن ارلهعا

للتحقععق  ععن تقيععد الشععركات بأتكععام   شععكلة لهعع ه الغايععة تععدقيق انلجععشععركة  ععن قبععم  (22)الت تععيش علععى 
تعم الت تعيش  2019ععام وخ ل ر بخصوص اتدى الشركات لجرة تحقيق واتدة ر كما وتم تشكيمالقانون 
دة لجرععة تحقيععق واتععشععركةر وتععم تشععكيم ( 27)تععم الت تععيش علععى  2020عععام  شععركةر وخعع ل( 16) علععى
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ث آليعععععععععات باسعععععععععتحدا
 راسعععبة لمرعععع إسعععاءة 
اسعععععععععععععتخدا هم  عععععععععععععي 
غسعععععععععععععععم األ ععععععععععععععععوال 

 .وتمويم اهربا 

( لجععان 9بخصعوص اتععدى الشعركاتر ويشعار الععى ان دائعرة  راقبععة الشعركات قعد قا ععا بتشعكيم )للتحقعق  األوقاف. 
( للتحقعق  عن شعبهات عمليعات غسعم ا عوال وتمويعم إربعا   ععي 2020 – 2018تعدقيق خع ل األععوام )

 (. 2020ر و ستة لجان عام 2019ر ولجرتين عام  2018شركات  حددة )لجرة واتدة  ي عام 

الحصععول علععى المسععح األ رععي )عععدم  حكو يععة( عرععد التسععجيم وعرععد ئععرة  راقبععة الشععركات علععى تعمععم دا •
)باسعتثراء ولكا ة الشركاء  عي الشعركة  )بخصوص بعض األنشقة والجرسيات(التغيير  ي ليكم الملكية  

 (.هرراءات الترخيص  ن قبم الجهات الرقابية الشركات الخاضعة

بخصوص اشتراط الحصول علعى ععدم  حكو يعة  يرية السجم التجاري  دبالرسبة لإلرراءات المتبعة  ن   •
 :ر فيشار الىاو نقم الملكية ال ردية او الحصول على  وا قة ا رية قبم تسجيم المؤسسة

(  ؤسسعة  رديعة )تمعارس انشعقة 206( تم تسجيم ونقم  لكيعة )24/1/2021  -2018خ ل العام ) -
  ه المؤسسات على  وا قات ا رية  سبقة.اقتصادية تات  خالر عالية( بعد تصول رميع ب

(  ؤسسععععة  رديععععة )تمععععارس 2579( تععععم تسععععجيم ونقععععم  لكيععععة )24/1/2021 -2018خعععع ل العععععام ) -
انشععقة اقتصععادية تات  خععالر  توسععقة( بعععد تصععول رميععع بعع ه المؤسسععات علععى عععدم  حكو يععة 

 )بالرسبة للتسجيم( و وا قات ا رية  سبقة )بالرسبة لرقم الملكية(.

(  ؤسسعععة  رديعععة بأسعععماء اشعععخاص يحملعععون 52( تعععم تسعععجيم )24/1/2021 -2018الععععام )خععع ل  -
 ررسية دول  رت عة المخالر بعد الحصول على الموا قة األ رية المسبقة.

(  ؤسسععة  رديععة بأسععماء اشععخاص يحملععون 610( تععم تسععجيم )24/1/2021 -2018خعع ل العععام ) -
 الموا قة األ رية المسبقة.ررسية دول غير  رت عة المخالر بعد الحصول على 

رشععادي بشععأن   هععوم المسععت يد الح يقععي وكيفيععة تحديععده ستبععة الشععركات بإصععدار دليععم اقا ععا دائععرة  راق • ستمر خع ل تم الحصعول دائععععرة  راقبععععة  -تقعععععععععععععوير ادلعععععععععععععة  -يربغععععي علععععى  - 
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اهشععععععععراف  رهععععععععات
علعععععى الشخصعععععيات 
االعتباريعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
والترتيبععات القانونيععه 

باالسععتعانه ان تقععوم 
بالععععدورات التدريبيععععة 
واألدلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
االسترشععععععععععععععععععععععععععععععععادية 
وغيربععا  ععن وسععائم 
 ر ع الوعي األخعرى 
لر عععععععع وععععععععي بععععععع ه 

ن أبشعععععععععععع الجهععععععععععععات
  هععععععععععوم المسععععععععععت يد 
الح يقعععععععععي وكيفيعععععععععة 
 تحديععععععععده والتعععععععععرف

علعععععععععععععى ان  عليعععععععععععععه
يشععععمم تلععععك ايضععععا 
ر عععع وععععي  عععور ي 
وزارة الصععععععععععععععععععععععراعة 
والتجععععععارة والتمععععععوين 
ووزارة الترميعععععععععععععععععععععععععععة 
االرتماعيعععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
والمجموعة األردنية 

إرشعععععععععادية تعععععععععول 
  هعععععععععععوم تحديعععععععععععد 
المست يد الح يقعي 

 وتقويره.
 
عقعععععععععععععععععععععععععععد دورات  -

تدريبيععععععععععععة لر ععععععععععععع 
 الوعي.

 

 الشركات.
 
وزارة الترميععععععة  -

 االرتماعية. 
 
وزارة  -

الصععععععععععععععععععراعة 
والتجعععععععععععععععارة / 
السعععععععععععععععععععععععععععجم 

 التجاري.

علعععععععععععععععععععععععععععععععععى 
 سععععععععععععععععععععاعدة 
 ريععععععععععة  ععععععععععن 
االتحعععععععععععععععععععععععاد 
 األوروبي.

عععن قععرار  ععع إر ععال نمععوتج اه 16/6/2020وتععم تعميمععه علععى  ععور ي الععدائرة بتععاريخ ر والتعععرف عليععه  2021عام 
 .16/6/2020تاريخ بالمست يد الح يقي بالدليم الم كور بمورب التعميم الصادر 

ستحداث نموتج  للتصريح ععن المسعت يد الح يقعي  عن الجمعيعات واععد نشعرة كما قام سجم الجمعيات  با •
تعريفيععة للمسععت يد الح يقععير وتععم التعمععيم علععى كا ععة الععوزارات المختصععة لتزويععد السععجم باسععماء الهيئععات 
اهداريععة للجمعيععات والتععي تمتلععك السععيقرة الكا لععة علععى الجمعيععات و ععق   هععوم المسععت يد الح يقععي بتععاريخ 

 .ر وتم تزويد السجم بكا ة المعلو ات المقلوبة19/7/2020

قا ا وزارة الصراعة والتجارة والتموين بالتعميم على  ساعدي ورؤسعاء و عور ي اقسعام السعجم التجعاري  •
تضععمين إرععراءات التسععجيم  بخصععوص 2/1/2019تععاريخ ب الصععادر (97رقععم س ت/)بمورععب الكتععا  

جيم والتعععديم والشععقب والحصععول علععى الخععد ات التحقععق  ععن بويععة الشععخص العع ي يتقععدم للتسعع ضععرورة
األخرى  ي اقسام السعجم التجعاري سعواء كعان اصعيً  او وكعيً  او   عوض بعالتوقيع لغايعات التأكيعد علعى 

 .والمست يد الح يقي  رها ضرورة التحقق  ن بوية صاتب المؤسسة ال ردية

بهدف  الخاضعة )المالية وغير المالية(الجهات  يجري العمم تاليًا على اعداد دليم ارشادي  وتد لكا ة   •
ر عععع  سعععتوى العععوعي بم هعععوم المسعععت يد الح يقعععي وبمعععا يشعععمم اهرعععراءات الوارعععب اتباعهعععا للتععععرف علعععى 
ر المسععت يد الح يقععير وعععرض ا ثلععة عمليععة و ؤشععرات االشععتباه الخاصععة بإخ ععاء بويععة المسععت يد الح يقععي

بيععةر وللمزيععد بخصععوص األدلععة االرشععادية المعععدة  ععن وسععيتم تعمععيم بعع ا الععدليم علععى كا ععة السععلقات الرقا
قبععم السععلقات الرقابيععة بخصععوص المسععت يد الح يقععير واهرععراءات المتخعع ة لتضععمين ضععوابا التععرخيص 
والتسجيم  ععايير  كتوبعة للتععرف علعى المسعت يد الح يقعي يررعى  رارععة االرعراء الموصعى بعه ) (  عن 

 موصى به )ا(  ن الرتيجة المباشرة الثالثة.الرتيجة المباشرة الرابعةر واالرراء ال

المسعت يد  دوتجد اهشارة الى انه قد تم تقديم المقترتعات التشعريعية التعي تهعدف العى إلعزام الشعركات بتحديع •
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للمرعععععععععععالق الحععععععععععععرة 
 والمرععالق الترمويععةر
وتعععععععععععوريهم بشعععععععععععأن 
 ؤشعععععرات واسعععععاليب 
استغ ل الشخصية 
االعتباريععععععععععععة  ععععععععععععي 
عمليععععععععععععات غسععععععععععععم 

 ععععععوال و تمويععععععم األ
 .ربا اه

الح يقير واال صاح عره و رض عقوبات رادعة  ي تال عدم االلتزام )يررى  رارععة اهرعراء الموصعى 
 الخا سة(. /به "ج"  ن ب ه الرتيجة المباشرة

المشععار اليهععا  ععي   ععن االتحععاد األوروبععيالعع ي تصععلا عليععه المملكععة مسععاعدات البرنععا ج يشععار الععى ان  •
يشععتمم علععى عععدة بععرا ج )تدريبيععة و سععاعدات  االرععراء الموصععى بععه )بععع(  ععن الرتيجععة المباشععرة السادسععةر

ن  عي  جعال المسعت يد الح يقعي ر وقام االتحعاد األوروبعي بتخصعيص اتعد الخبعراء ال ريعي رية وبراء قدرات(
لغايات تقديم المساعدة ال رية والتعدريبات ال ز عة لجميعع السعلقات المختصعة بخصعوص   هعوم المسعت يد 

 الح يقي وكيفية تحديده و ؤشرات االشتباه.

بتععععاريخ  الشععععؤون القانونيععععةاسععععتحداث قسععععم  كا حععععة غسععععم األ ععععوال وتمويععععم اهربععععا  تععععابع لمديريععععة تععععم  •
ر واسععردت لهعع ا القسععم العديععد  ععن المهععام  ععن ضععمرها التحقععق  ععن إرععراءات اال تثععال (20/10/2019)

لتعليمععات  كا حعععة غسعععم األ عععوال وتمويعععم اهربعععا ر والتحقعععق  عععن المسعععت يد الح يقعععي للشعععركة المسعععجلةر 
والتعععاون  ععع وتععدة  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  و تابعععة الخقععا المتعلقععة بععالتقييم المتبععادل 

  ملكةر واقتراح التشريعات ال ز ة(.للم

تععم تشععكيم لجرععة  عريععة بمكا حععة غسععم اال ععوال وتمويععم اهربععا   ععي وزارة الترميععة االرتماعيععة / سععجم  •
 الجمعياتر تتألف  ن ستة  ور ين .

( قعد قعام بتكليعف اللجرعة الولريعة لمكا حعة 7/12/2020الى ان كتا  دولعة رئعيس العوزراء )تعاريخ يشار   •
ل وتمويععععم اهربععععا  بتقععععديم الععععدعم ال رععععي والمععععالي المقلععععو  لمعالجععععة  وضععععوع "المسععععت يد غسععععم األ ععععوا

 الح يقي" ال ي يلقى ابتما ا واسعا  ي الار المعايير الدولية.

يربغعععي علعععى دائعععرة  -ج
 راقبععععععععة الشععععععععركات 

ارعععععراء الدراسعععععات  -
ال ريععععععععععععة لرصععععععععععععد 

دائععععرة  راقبععععة  -
 الشركات

بحارعععععععععععععععععععععععععة 
لمسعععععععععععععععععاعدة 

 ستمر خع ل 
  2021عام 

بخصععوص إلعزام الشععركات بتحعديز بياناتهععا و علو اتهعا األساسععية  تعم تقععديم المقترتعات التشععريعية ال ز عة •
بدقععة و قععا للدوريععة وااليععة التععي يحععددبا المراقععبر و ععرض عقوبععات رادعععة علععى الشععركات  ععي تععال عععدم 
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ر ع دقة المعلو ات 
المسعععععجلة الخاصعععععة 
بالشعععععركات والعمعععععم 
علععععععععععععععععى ضععععععععععععععععمان 

 عي تحديز بياناتهعا  
 .راسبالوقا الم

ال جعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوات 
والثغرات والرقص 
 عععععععي المعلو عععععععات 
الخاصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

 بالشركات.
 
اقتععععععععراح االيععععععععات  -

المراسععععععععععبة لسععععععععععد 
 الثغرات المحددة.

 

تر يعععععععععععععع  االيععععععععععععععة  -
 المقترتة.

 

 االلتزام.  رية.

المسعت يد الح يقعي  رهعا و قعا لألسعس والمععايير التعي  دوتضمرا ب ه المقترتعات  عا يللعزم الشعركات بتحديع
راقععب الشععركات واالتت ععاظ بسععجم واف ودقيععق و حععدث يتضععمن  علو ععات المسععت يد الح يقععير يحععددبا  

واال صععععاح للمراقععععب عععععن المسععععت يد الح يقععععي واي تغييععععر يقععععرا علععععى بياناتععععهر وسععععيقوم المراقععععب بتثبيععععا 
 علو ات المست يد الح يقي  ي سجم الكترونعي خعاص يرشعأ لهع ه الغايعةر  عع  عرض عقوبعات رادععة  عي 

 يم  علو ات المست يد الح يقي بقريقة غير صحيحة او  خال ة للواقع.تال تقد

تعمم دائرة  راقبة الشركات بالتعاون  ع وتدة  كا حة غسم األ وال والبرك المركعزي علعى ارعراء دراسعة  •
تبرعععي آليعععة  ريعععة تهعععدف العععى تقعععوير البريعععة التحتيعععة التقريعععة ألن معععة تكرولوريعععا المعلو عععات  عععي العععدائرةر و 

 رارعععة قواعععد البيانععات المورععود لععدى دائععرة  راقبععة الشععركات و ععن ثععم تحديععد  يععة يععتم  ععن خ لهععاإلكترون
 وتصر الرواقص وال جوات  ي بيانات السج ت ليصار الى استكمال الرواقص وتحديز البيانات.

 ير للبات التسجيم والتعديم على بيانات الشركات بشكم إلكتروني وتلك بتو  وستضمن ب ه االية تقديم
 إنشعاءالبيانات الموثوقة والدقيقة والمحدثة لكا ة الشركات المسجلة  عي المملكعةر كمعا سعتتبرى بع ه االيعة 

 لمست يد الح يقي.ا الكتروني لمعلو اتسجم 

دائعععرة  راقبعععة  المملوكعععة لشعععركة ارربيعععةر تشعععير الشعععركات بتعععو ير  علو عععات ععععن  عععالكي ا عععا فيمعععا يتعلعععق •
 ععات الشعركات التععي تعععود  لكيتهعا سععواء رزئيععًا او بالكا عم ألرانععب وثععائق الشعركات إلععى انععه يورعد  ععي  ل
ر علمععا بععأن الدراسععة ال ريععة اععع ه سععتعمم علععى تضععمين الر ععام االلكترونععي تلععك الشععركات  ععن بلععدبا األم

 .كا ة بيانات الم ك  ي الشركات األرربية سمات تتيح إرهار

اء نشعر المعلو عات المتعلقعة بالمسعت يد الح يقعي للشعركات دائرة  راقبة الشركات قا ا بإلغويشار الى ان   •
علعى صعع حة  علو عات الشعركة ت يعد بأنععه "اي  وتعم وضعع اشعارةلععدائرة لالمسعجلة علعى الموقعع اهلكترونعي 
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 علو عات ععن المسعت يد الح يقعي ععن الشعركات المسعجلة  ح ورعة لعدى دائعرة  راقبعة الشعركات وسععج ت 
كعععع لك اي  علو عععععات تتعلععععق بالمسععععت يد الح يقعععععي للشععععركات الخاضععععععة الشععععركة ن سععععها ولعععععدى إداراتهععععا و 

 ".للترخيص  تو رة لدى تلك الجهات والجهات الرقابية الخاضعة لها

يربغععععي علععععى دائععععرة  -د
سععععععععجم المؤسسععععععععات 
ال رديعععة العمعععم علعععى 
تصععععععر المؤسسععععععات 
المرشعععععععأة قبعععععععم ععععععععام 

م ورمععععععععععععععععععععععععع 2008
 علو اتها األساسيةر 
والتأكعععد  عععن تحعععديثها 

 المراسب. الوقا ي 
 

 عالجععععععععععة اورععععععععععه  -
القصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.
 

وزارة  -
الصععععععععععععععععععراعة 
والتجعععععععععععععععارة / 
السعععععععععععععععععععععععععععجم 

 التجاري 

خعععععععع ل عععععععععام  غير  رقبق
2021 

تقبيق ن ام تسجيم إلكتروني رديد للسعجم التجعاري لأل عراد والع ي يعرتبا ب قا ا  ديرية السجم التجاري  •
 . باشرة  ع بيانات دائرة األتوال المدنية

 (  قد تم  ا يلي:2008نات التاريخية للمؤسسات ال ردية المرشأة قبم عام )بالرسبة لصيانة البيا  •

 عكس البيانات المورودة  ي السج ت الورقية على الموقع االلكتروني للمؤسسات ال ردية: أوال:

 2008تم االنتهاء  ن صيانة السج ت التجارية الخاصة بالمؤسسات ال رديعة المرشعأة قبعم ععام  -
 %  ن السج ت المحصورة(.70بمحا  ة العاصمة )وبي تشكم  ي  ركز الوزارة 

رععاري العمعععم تاليعععًا علعععى صععيانة البيانعععات التاريخيعععة لمحا  عععات المملكععة األخعععرى )وبعععي تشعععكم  -
 %  ن التسجي ت المحصورة(.30

 تحديز البيانات لكا ة المؤسسات ال ردية المورودة على الموقع االلكتروني:  ثانيا:
السععج ت التجاريععةر وتلععك برععاء علععى للععب  ععالكي المؤسسععات ال رديععة %(  ععن 20تععم تحععديز ) -

 بتحديز بياناتهم.

العمععم رععاري  ععن قبععم  ديريععة السععجم التجععاري علععى تصععر العععدد المتبقععي  ععن السععج ت التععي  -
الصعراعة ر واكعد وزيعر تحتوي على البيانات الراقصة وغير المحدثة الستكمالها  عن قبعم المديريعة

تصععر بيانععات ( علععى  16/1/2021تععاريخ  22/1/1/1572رقععم  ععي كتابععه ) والتجععارة والتمععوين
  .الغير  دخله وادخالها 2008المؤسسات ال رديه واالسماء التجاريه المرشأة قبم عام 
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يربغعععي ان تسعععتمر  -بعععع
دائعععععععععععععععرة تسعععععععععععععععجيم 
الجمعيععععععععععععات  ععععععععععععي 
تسعععععععععععععععععريع وتيعععععععععععععععععرة 
التسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععجيم 
اهلكترونعععععععععععععععععععععععععععععععععععععي 
والتحععععععععععععععععععععععععععععععععععععديثات 
المرتبقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
بمعلو عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 

 ثععم الجمعيععات و ععن
الر ععععععر  ععععععي  ععععععدى 
إ كانيعة اتاتعة كا ععة 
المعلو ات المتعلقعة 
بالجمعيععععععععات )بمععععععععا 
يشعععععععععععععععمم اسعععععععععععععععماء 
وبيانععععععععععععععات كا ععععععععععععععة 
األعضعععععععععععاء(  عععععععععععن 
 خعععععععععععععع ل الموقععععععععععععععع

 .اهلكتروني

ت عيعععععععععععم عمليعععععععععععة  -
التسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععجيم 
اهلكترونعععععععععععععععععععععععععععععي 

 للجمعيات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارة الترميععععععععععععععة 
 االرتماعية

خعععععععع ل عععععععععام  غير  رقبق
2021 

 عن خع ل العروابا االلكترونيعة و عن خع ل  2020يم االلكتروني  رع  بدايعة الععام ت عيم عملية التسج  تم •
( رمعيععة الكترونيععًا  رعع  بدايععة العععام 200)تسععجيم تقبيععق الخععد ات االلكترونيععة )تقبيععق سععرد( تيععز تععم 

لكترونعي لسعجم الجمعيعات بمعا يضعمن تعو ير هعلى تحديز الموقعع االعمم  تتى تاريخهر ويجري تاليًا  و 
 و ات األساسية كما تقلبه المرهجية.المعل

 

يربغعععععي علعععععى كعععععم  -و
 عععععن وزارة الصعععععراعة 
والتجعععععععععارة والتمعععععععععوين 

تعديم التشعريعات  -
 ال ز ة . 

 

وزارة  -
الصععععععععععععععععععراعة 
 /والتجعععععععععععععععارة 

عقوبعععات تات الصعععلة اللتشعععريعات الرارمعععة  عععي المملكعععة فيمعععا يتعلعععق ب عععرض ا دراسعععة رعععاري العمعععم علعععى •  
باألشععععخاص االعتبععععاريين  ععععي تععععال عععععدم إلتععععزا هم بمتقلبععععات تععععو ير المعلو ععععات المتعلقععععة باألشععععخاص 
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ووزارة الترميعععععععععععععععععععععععععععععععععة 
االرتماعيععععععععععععععة ووزارة 
األوقععععععععاف والشععععععععؤون 
والمقدسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
اهس  ية الر ر  عي 
 رارعععععععععة العقوبعععععععععات 
تات الصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععلة 
باألشخاص الع ين ال 
يلتز ععععععون بمتقلبععععععات 
المعلو ععععات المتعلقععععة 
باألشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععخاص 

العتباريععععععععة والتأكععععععععد ا
 عععن تقبيعععق عقوبعععات 
 تراسععععععععععععبة ورادعععععععععععععة 
و عالعععععععععة  عععععععععي بععععععععع ا 

 الشأن.

 ععرض العقروبععات  -
 ي تال اهخ ل 
بععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععااللتزام 
بالمتقلبعععععععععععععععععععععععععععات 

 المحددة.
 

السعععععععععععععععععععععععععععجم 
 التجاري 

 
وزارة الترميععععععة  -

 االرتماعية
  
وزارة  -

 .األوقاف

ر وقد اعقى كتا  دولة رئيس الوزراء )تعاريخ اهعتباريين على ان تكون عقوبات  عالة و تراسبة ورادعة
( األولوية للتعدي ت التشريعية على القوانين تات الع قعة السعتكمال المر و عة التشعريعية 7/12/2020

 الخاصة بمكا حة غسم األ وال وتمويم اهربا .

ويشععار الععى انععه تععم اعععداد تعليمععات  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  الخاصععة لققععاع الجمعيععات  •
الققععاعر و ععرض رقابععة  عالععة عليععه وايقععاع العقوبععات  بهععدف الععرص علععى االلتزا ععات المترتبععة علععى بعع ا

تعم اععداد  شعروع ن عام المتراسبة والرادعة استرادا لقانون  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا ر كمعا و 
( والعععع ي تضععععمن اتكععععام 2021 عععععدل )للر ععععام المحععععدد ألتكععععام األن مععععة األساسععععية  للجمعيععععات لسععععرة 

 .د الدراسة تاليا  ي ديوان التشريع والرايت صيلية اللتزا ات الجمعيات وبو قي

 2020و 2019و 2018شعركة للرائعب الععام خع ل األعععوام  (36قا عا دائعرة  راقبعة الشعركات بإتالععه ) •
( شععركة للتصععفية االرباريععة خعع ل 52تععم إتالععة )ر كمععا و قععانون الأتكععام ب لعععدم تقيععد بعع ه الشععركاتوتلععك 

 خال ععة القععرار المسععت يد الح يقععي تععم ارتكابهععا  ععن الشععركاء  االعععوام المشععار إليهععار ولععم يتبععين ورععود اي
  .الح يقيون والمست يدون ال عليون  ن تسجيم الشركات

ان   • الى  فيشار  بالمتقلباتر  التزا ها  عدم  نتيجة  ال ردية  المؤسسات  على  الم روضة  للعقوبات  بالرسبة 
ردية لعدم تو يق اوضاعها ( اسم تجاري لمؤسسات  9350 ديرية السجم التجاري قد قا ا بشقب )

 وعدم  زاوله المالك للتجارة لمدة خمس سروات استرادًا ألتكام قانون األسماء التجارية. 

 التوصيات المرتبطة

 توصيات تقرير التقييم المتبادل التوصية
خطة 
 العمل 

الجهات  
 المعنية 

الحاجة إلح  
المساعدة  
 الفنية 

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز
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التوصية 
24 
 

 الشععععع افية و
المسععت يدون 
الح يقيععععععععون 
 عععععععععععععععععععععععععععععععععععن 
األشععععخاص 
 االعتبارية

ال تورععععععد ايععععععة  تقلبععععععات للحصععععععول علععععععى  علو ععععععات  تعلقععععععة 
غيعععا  تقيعععيم شعععا م لمخعععالر األشعععخاص  بالمسعععت يد الح يقعععي.

ععععععدم ورعععععود آليعععععة لضعععععمان  ان المعلو عععععات  عععععي  اهعتبعععععاريين.
دقيقة و حدثة  ي الوقا المراسب علعى العرغم  24.4و    24.3

ن ان قعععانون الشعععركات يعععرص علعععى تقعععديم ايعععة تغييعععرات علعععى  ععع
ال يعتم اهعتمعاد علعى آليعات  بيانات الشركة خ ل ث ثين يو عًا.

واضععععععععحة لضعععععععععمان التصعععععععععول علععععععععى المعلو عععععععععات المتعلقعععععععععة 
ال يعععتم رمعععع  علو عععات  بالمسعععت يدين الح يقيعععين  عععن شعععركة  عععا.

تم المست يد الح يقي ضمن  عايير  جموععة العمعم المعالي وال يع
ضعععععمان دقتهعععععا وتحعععععديثها. ال تورعععععد التزا عععععات لضعععععمان تععععععاون 
الشعععركات  ععععع السعععلقات المختصععععة لتحديعععد المسععععت يد الح يقععععي 
على الرغم  عن خضعوع الشعركات تات األبميعة الرسعبية لموا قعة 
 سعععلقات الرقابعععة قبعععم إرعععراء التسعععجيم والتععععديم علعععى الملكيعععة.

عتبععاريين الجععزاءات الم روضععة علععى األشععخاص القبيعيععين واه
ليسعععا رادععععة او  تراسعععبة. ال تقعععدم السعععلقات التععععاون العععدولي 
الم ئععم فيمععا يتعلععق بالمعلو ععات األساسععية والمعلو ععات المتعلقععة 

-37بالمسععت يد الح يقععي علععى الرحععو المقلععو   ععي التوصععيات 
ععععدم ورعععود آليعععة لرصعععد رعععودة المسعععاعدات التعععي يتلقابعععا  .40

بعععععات الحصعععععول علعععععى األردن  عععععن بلعععععدان اخعععععرى اسعععععتجابة لقل
 المعلو ات األساسية والمتعلقة بالمست يد الح يقي.

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععععععععععععريعات 
لمعالجعععععععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصعععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.
 

ارععععععراء تقيععععععيم 
شعععععععععععععععععععععععععععععععععا م 
لألشعععععععععععخاص 
 االعتباريين.  

 
ايجععععععععاد آليععععععععة 
لتحععععععععععععععععععععععععديز 

 البيانات.  
 
 

تقععوير االيععة 
اهرععراءات  و

المتبعة لدائرة 
 راقبعععععععععععععععععععععععععععععععة 

  الشركات.

دائرة  راقبة  -
 ت.الشركا

 
وتععععععععععععععععععععععععععععدة  -

 كا حععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععم 

 األ وال.
 

وزارة   -
األوقعععععععععععععععاف 
والشععععععععععععععؤون 
والمقدسععععات 
 اهس  ية 

بحارعععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
 لمساعدة  رية 

 

 ن عععاتبمجعععرد 
 التشععععععععريعات 
وواالليععععععععععععات 
التعععععي سعععععيتم 
اعتمادبععععععععععععععععا 
والحصععععععععععول 
علععععععععععععععععععععععععععععععععى 
المسعععععععععععععاعدة 

 ال ز ة. 
 
 
 

تم تقديم  قترح تشريعي يغقعي المسعائم التعي ورد بخصوصعها توصعيات  •
بمعععا  عععي تلعععك  24المععععايير العععواردة  عععي التوصعععية  لغايعععات اهت عععال  عععع

 تقلبعععات الحصعععول علعععى  علو عععات المسعععت يد الح يقعععي وآليعععة الحصعععول 
عليها وضمان ان تكون المعلو ات دقيقة و حدثة واليات لضمان تزويعد 
الجهعععات المختصعععة بمعلو عععات المسعععت يد الح يقعععي  عععي الوقعععا المراسعععب. 

لتععععزام بمتقلبععععات المععععادة كمععععا تععععم وضععععع عقوبععععات رادعععععة علععععى عععععدم اه
 القانونية وآليات للتعاون الدولي بالخصوص. 

تعمععم دائععرة  راقبععة الشععركات بالتعععاون  ععع وتععدة  كا حععة غسععم األ ععوال  •
والبرعععك المركعععزي علعععى ارعععراء دراسعععة  ريعععة تهعععدف تقعععوير البريعععة التحتيعععة 

تبرععي آليععة إلكترونيععة التقريععة ألن مععة تكرولوريععا المعلو ععات  ععي الععدائرةر و 
 رارعععععة قواعععععد البيانععععات المورععععود لععععدى دائععععرة  راقبععععة  يععععتم  ععععن خ لهععععا

الشعععععركات و عععععن ثعععععم تحديعععععد وتصعععععر الرعععععواقص وال جعععععوات  عععععي بيانعععععات 
 السج ت ليصار الى استكمال الرواقص وتحديز البيانات.

للبععععات التسععععجيم والتعععععديم علععععى بيانععععات  وستضععععمن بعععع ه االيععععة تقععععديم
البيانععععات الموثوقععععة والدقيقعععععة  الشععععركات بشععععكم إلكترونععععي وتلعععععك بتععععو ير

والمحدثة لكا ة الشعركات المسعجلة  عي المملكعةر كمعا سعتتبرى بع ه االيعة 
 لمست يد الح يقي.ا الكتروني لمعلو اتسجم  إنشاء

 
التوصية 
25 

ال يقالعععععب األوصعععععياء علعععععى األوقعععععاف باالتت عععععاظ بالمعلو عععععات 
األوصياء و قدم ي األوقاف ال تتعو ر لعديهم تعدابير   المتعلقة به.

تعععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععععععععريعات 

اللجرععععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 غير  حدد غير  حدد
 

تعمععم المملكععة علععى ارععراء  رارعععة للتشععريعات المتعلقععة بععالوقفر وسععيتم  •
التعععدي ت ال ز ععة للتوا ععق  ععع  تقلبععات التوصععية بعععد االنتهععاء  حاقتععرا
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 الشععععع افية و
المسععت يدون 
الح يقيععععععععون 
للترتيبعععععععععععات 

 القانونية

للحصعععول علعععى  علو عععات بشعععأن العععوك ء ااخعععرين الخاضععععين 
ال تورععععععد تععععععدابير لضععععععمان إ صععععععاح  للتر ععععععيم واالتت ععععععاظ بهععععععا.

األوصعععععياء ععععععن وضععععععهم إلعععععى المؤسسعععععات الماليعععععة واألعمعععععال 
ة تمععرح ال تورععد اي وسععيلة  لز عع والمهععن غيععر الماليععة المحععددة.

سععلقات إن ععات القععانون األردنيععة صعع تية الوصععولر  ععي الوقععا 
المراسعععبر للمعلو عععات التعععي يحععععت ظ بهعععا األوصعععياء واأللععععراف 
 األخععرىر تععول المسععت يدين الح يقيععين والسععيقرة علععى األوقععاف.
تغيعععب التعععدابير المتعلقعععة بتعععو ير التععععاون العععدولي بشعععكم سعععريع 

يخضعععععععع األوصعععععععياء  ال يورعععععععد اي تشعععععععريع بمعلو ات األوقاف.
ال يعتم  عرض  للمسؤولية القانونية  ي تالة عدم تر ي  التزا اتها.

عقوبات  تراسبة ورادعة )ررائية او  دنية او إدارية( عرد ععدم 
 االلتزام.

 
 
 
 

 و
اهرعععععععععراءات 
لمعالجعععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصعععععععععععععععععععور 

 المحددة.
  

 

وزارة   -
األوقعععععععععععععععاف 
والشععععععععععععععؤون 
 والمقدسععععات
 اهس  ية 

 
 

  ن الدراسة. 

 

 (2، النتيجة المباشرة 40-36الفصل السابر: التعاون الدولي )التوصيات 
النتائج  

 شرة/ المبا
درجة 
 االلتزام 

توصيات تقرير  
 التقييم المتبادل 

 خطة العمل 
الجهات  
 المعنية 

الحاجة  
إلح  

المساعدة  
 الفنية 

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز

استحدث المجلس القضائي قسم  تخصعص للتععاون العدولي  عي )الريابعة العا عة(ر باشعر  ها عه  رع  ععام  •  ستمر غير  رقبقالمجلععععععععععععععععععععععس  -تعزيععععععععععز قعععععععععععدرات  -يربغععععععععععععععععي ان  -االنتيجة 
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المباشرة 
2 

 تر عععععععععععر السعععععععععععععلقات
 الة التعععععععي صعععععععالمخت

إدارات يورععععععععععد بهععععععععععا 
 عةصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع تخص

للتععععععععععععاون العععععععععععدولير 
يما الريابععععععععععععععة ال سععععععععععععع

 رةئعععععععععععععععععاالعا عععععععععععععععععة ود
ريبة العععععععععععععععدخم ضععععععععععععععع

ي  عععععععععععععوالمبيععععععععععععععاتر 
ز او إنشععععععععععععاء يععععععععععععتعز 

وتعععععععععععععععدات تععععععععععععععععاون 
ديها لعععععععععععععععععععععدولعععععععععععععععععععععي 

لضععععععععععععععمان التر يعععععععععععععع  
السععععععععععععععليم لقلبععععععععععععععات 
التعععععععععععاو ن الععععععععععدولي 

راءات رععععععععععععإللو قععععععععععععا 
 .ز ةال 

دوائععععععععر التعععععععععاون 
العععععععععععععدولي لعععععععععععععدى 
الريابععععععععععة العا ععععععععععة 
والمجلععععععععععععععععععععععععععععععععععععس 
القضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععائي 
وتحسععععععععععين آليععععععععععة 

 عملها.
 
اسععععتحداث دوائععععر  -

للتعععععععاون الععععععدولي 
ى المؤسسععععات لععععد

الغيعر  ورععود بهععا 
دوائععععععععرة للتعععععععععاون 

 الدولي.
 
 

 القضائي.
 
 وزارة العدل. -

 
الريابعععععععععععععععععععععععععععععععة  -

 العا ة.
 
دائععرة ضععريبة  -

الععععععععععععععععععععععععععععععدخم 
 والمبيعات.

 
 

(ر 2020 – 2018( للععب  سععاعدة قضععائية خعع ل ال تععرة )34م تعا ععم  ععع )(ر علمععًا بععأن القسعع2019)
وتععم تخصععيص  ععدعي عععام لععدى دائععرة  ععدعي عععام عمععان للر ععر  ععي للبععات المسععاعدة القضععائية الععواردة 
للمملكعععة ضعععمن إلعععار التععععاون العععدولير بهعععدف التعا عععم السعععريع  عععع بععع ه القلبعععات وتر يععع با دون ابقعععاء 

 على اكمم وره بحيز يكون ن ام  تكا م وسريع و عال.وبشكم وا ي ويلبي الغاية 

الى  رتعدى  كا حعة الممارسعات الضعريبية الضعارة  2020انضما المملكة األردنية الهاشمية خ ل عام  •
( والتععي تضععمن تعهععد االردن بتقبيععق المعععايير OECD ر مععة التعععاون االقتصععادي والترميععة ) إلععار ععي 

الضعععريبي وتحويعععم  الت.كعععمالعدالعععة الضعععريبيةر تقبيعععق خقعععة  رعععع التعععي وضععععتها المجموععععة )الشععع افيةر 
 .االرباح(

علععععععععععععععى  يغععععععععععععععيرب - 
لقات المعريعععععععععة سعععععععععال

ردن ألتعزيععععععععععععز دور ا
ليم المجععر ين سععت ي عع

والر عععر  عععي العوائعععق 
ي تحعععد  عععن تر يععع  تعععال

العمعععععععععععععم علعععععععععععععى  -
 ععععععععععععن   حاكمععععععععععععة

 يتع ر تسليمه.

المجلععععععععععععععععععععععس  -
 القضائي.

 
 وزارة العدل. -

( اشععععخاص  داخععععم األردن لتععععع ر تسععععليمهمر كمععععا 6(ر تععععم  حاكمععععة )2020 -  2018خعععع ل ال تععععرة ) •  ستمر غير  رقبق
( اشععخاص برععاء علععى للبععات  سععاعدة قضععائيةر وتععم ت عيععم صعع تية الريابععة 7صععدرت قععرارات بتسععليم )

قهععا بم تقععة األشععخاص و حععاكمتهم  ععي تععال عععدم التسععليمر وقععد تععم العا ععة بشععكم اكبععر  ععي  مارسععة ت
 إصدار تعميم  ن الريابة العا ة الى رميع اعضائها ب لك. 
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 ليمتسعععععععععععععععععات بعععععععععععععععععلل
ي  عععععععععععالمجعععععععععععر ينر و 

تعععععال تعععععع ر التسعععععليم 
ضععععععععععمان اسععععععععععتكمال 

 . حاكمتهم راءاترإ
يربغععععي علععععى  -ج

 ةعععععععععععععععععععععردن  راراأل
ين آليععة تلقععي سععوتح

للبععععععععععات التعععععععععععاون 
ين سععععععالععععععدولير وتح

اولويععععععععععات  ترتيععععععععععب
الععععععععرد علععععععععى بعععععععع ه 
القلبعععععععات لضعععععععمان 

كم شععععالععععرد عليهععععا ب
ل او ععععععععععععععععع ريعسعععععععععععععععع
 ادةيعععععرععععد ز  خاصعععة
 القلبععععععععععععععات ددععععععععععععععع

ال عاليععععععةر  مانضععععععل
 و يرتععععا هعععععلي  اكععععو 
 دوللععععععععععادات لشععععععععععإر 

 ولتععععععععععععععع ةبعععععععععععععععالقال
 ترداتسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالم

 ات ععععععععععععععععععععععععععععععععععوالمعلو 

اصععععععععععععدار ادلععععععععععععة  -
ارشععععادية للتعععععاون 
الععععععدولير وإيجععععععاد 
ن عععععععععععام قعععععععععععانوني 
 عععععععععععال للتعععععععععععاون 
العدولي خصوصعًا 
 عععععععععععععععي للبعععععععععععععععات 
المسعععععععععععععععععععععععععععععععععععاعدة 
القانونيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

 ة.المتبادل

 وزارة العدل. -
-  
المجلععععععععععععععععععععععس  -

 القضائي.
 
وزارة  -

 الخاررية.

قا ا وزارة الععدل باسعتحداث تقعول رديعدة علعى ن عام ) يعزان "ن عام الكترونعي"(ر تضعمن تحسعين آليعات  •  ستمر غير  رقبق
ال، ترتيب األولويات لقلبات التعاون العدولير لضعمان العرد عليهعا بشعكم بع ا وتعا لعا وزارة   ننرم    عنن 

( للععب واردر ا ععا خعع ل عععام / 86( للععب  سععاعدة قانونيععة صععادر و)137 ععع ) 2019 /العععدل عععام 
 ( للب وارد.51)( للب صادر و97) قد تعا لا  ع  2020

(ر  ختص بالتعا م 2020) ي بداية عام كما تم استحداث قسم  ي  ديرية التعاون الدولي بوزارة العدل   •
األ ععوال وتمويععم اهربععا ر وقععد تعا ععم بعع ا القسععم  رعع   ععع للبععات التعععاون الععدولي المتعلقععة بجععرائم غسععم 

 وارد(. 51صادرر و  97)( للبًا 148)استحداثه  ع 

رات تععول التعععاون الععدولي مقععام المجلععس القضععائي بعقععد والمشععاركة بععدورات تدريبيععة وورشععات عمععم و ععؤت •
( 173بهعععا )( دورة وورشعععة و عععؤتمرر وشعععارك 30تيعععز بلعععغ ععععدد بععع ه العععدورات والورشعععات والمعععؤتمرات )

 و دعي عام. قاضي

عمععم المجلععس القضععائي بالتعععاون  ععع وزارة العععدل /  ديريععة التعععاون الععدولير علععى اعععداد دليععم ارشععادي  •
لقلبعععات المسعععاعدة القضعععائيةر وتعععم نشعععر بععع ا العععدليم علعععى الموقعععع اهلكترونعععي للمجلعععس القضعععائي ووزارة 

راءات المعععدد الز ريعععة ال ز عععة لإلرابعععة علعععى الععععدل بعععاللغتين )العربيعععة واهنجليزيعععة(ر تيعععز شعععملا اهرععع
القلبععات بحيععز تبلععغ المععدة  رعع  وصععوله تتععى اهرابععة عليععه شععهر واتععد  قععار وقععد تععم ترتيععب اولويععات 
الجرائم للقلبات الواردة بحيز تكون ررائم اهربا  وتمويله وغسم األ وال وال ساد تات األولويعة األولعى 
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المقلععععععو  تو يربععععععا 
 كلععععععععععععععععععععع  تيعععععععععععععععععععععلتر 

 .القلبات

تععم اعععداده بالتعععاون  ععع  كتععب األ ععم المتحععدة لمكا حععة المخععدرات والقصععوىر ويشععار الععى ان بعع ا الععدليم 
 والجريمة وبتمويم  ن االتحاد األوروبي.

تعععم إععععداد  صععع و ة إرعععراءات  عععن قبعععم المجلعععس القضعععائي تعععول آليعععات التعا عععم  عععع للبعععات المسعععاعدة  •
ال تتجععاوز القانونيععةر تضععمرا إعقععاء للبععات المسععاعدة صعع ة االسععتعجال بحيععز يععتم تر يعع با خعع ل  ععدة 

)شععهر واتععد كحععد اقصععى(ر وترتيععب األولويععات بمثععم بعع ه القضععايار و رهععا إعقععاء قضععايا غسععم األ ععوال 
 وتمويم اهربا  اولوية بالتر ي ر وتم تعميم ب ه المص و ة على رميع المدعين العا ين  ي المملكة.

قعارات والتبليغعات العواردة قا ا الوتدة باستحداث  ص و ة تساعد المحلم المالي  عي تحديعد اولويعة اهخ •
اسععترادا لمخععالر المملكععةر تيععز يععتم تحديععد األولويععة  ععي بعع ه المصعع و ة و قععا لث ثععة  سععتويات ) رت عععر 
 توسار  رخ ض( وقد تعم ت عيعم بع ه المصع و ة لترتيعب اولويعة العمعم علعى للبعات التععاون العدولي  عي 

 تال زيادتها.

ردن األيربغي على    -د
 كمشععععععععععععب ممععععععععععععان تع
علععععععى ت عيععععععم  عععععععامر
 اتبععععلل ادة عععععدديعععوز 
 ةيععععععالقانون اعدةسععععععالم
زز  عععععععععععععععن ععععععععععععععععت وان
خععععععععععرى األكال شععععععععععاأل

دولي لعععععععععععععللتععععععععععععععاون ا
 ععععععععععععععوال األ بقععععععععععععععلتع

والحجعععععععععععععععز عليهعععععععععععععععا 
و صعععععععادرتها بشعععععععكم 

ت عيعععععععععععععععععععععم ادوات  -
التعععععععاون الععععععدولي 
لعدى رهععات ان ععات 
القععععععععانون وزيععععععععادة 
 عاليتهععار وتعععديم 
اي إرعععععراءات قعععععد 
تحععد  ععن التعععاون 

 ال عال.

رهععععات ان ععععات  -
 القانون.

 
الجهعععععععععععععععععععععععات  -

الرقابيععععععععععععععععععععععععععة 
 واالشرافية.

 

وتعععععععععععععععععععععععععععععععععععدة  -
 كا حععععععععععععععععععععععععة 
غسعععععععععععععععععععععععععععععععععم 

   ستمر غير  رقبق
 : مديرية األمن العام ❖
ل  ثععم )البرقيععات قا ععا  ديريععة األ ععن العععام بتقععوير وتحسععين آليععة التعععاون الععدولي  ععن خعع ل عععدة اشععكا •

 :2020و 2019وتسليم المجر ين والمرور المراقب(ر والجدول التالي يوضح الت اصيم لألعوام 
 

عدد 
قضايا 
المرور 
 المراقب 

 تسليم المجر ين 

عدد 
البرقيات 
 الصادرة 

عدد 
البرقيات 
 الواردة

عدد للبات  
الم تقة  
الدولية 
الصادرة  
)غسم 
 ا وال(

عدد للبات  
الم تقة  
الدولية 
 الواردة
)غسم 
 ا وال(

 ال ترة
 است م  جرم تسليم  جرم 
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يععععععععععععععؤدي لمكا حععععععععععععععة 
الجريمععععععععععععععععة علعععععععععععععععععى 
المسعععععععععععتوى العععععععععععدولي 
وبشععكم خععاص علععى 

 .ردناأل ستوى 

األ عععععععععععععععععععععععععوال 
وتمويععععععععععععععععععععععععععم 

 اهربا .

 رهم   10 65
( عن  1)

تهم غسم 
 األ وال

 رهم   26
( عن تهم  4)

غسم  
 األ وال

0 8 2 582   2019 

2 
7 24 0 11 0 291 

2020  
)لغاية 

30/6 ) 
 
 : هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ❖
نمعوتج للعب ضعع يئعة الرزابعة و كا حعة ال سعاد بو لعدولي قا عا بالتعزيز رهود االشكال األخرى للتععاون  •

ر علععى  وقعهععا االلكترونععي باللغعة العربيععة واللغععة االنجليزيععة لعدولياالمسعاعدة القانونيععة المتبادلععة والتعععاون 
والجععداول ادنععاه توضععح عععدد للبععات التعععاون التععي اسععتقبلتها بيئععة الرزابععه و كا حععة ال سععاد عععن لريععق 

(  عي تعين تعا لعا 2019( للبعات دوليعة خع ل ععام )9عا لعا الهيئعة  عع ) وقعها االلكترونير تيعز ت
 (.2020( للب دولي خ ل عام )12 ع )

 : و دة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب ❖
ر 2018( للعب  علو عات خع ل ععام 27)قا ا وتدة  كا حعة غسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  بإرسعال  •

( 4( للبعات تععاون باهضعا ة العى )9و اتر وتم ارسعال ) عل( للب 41تم ارسال )  2019وخ ل عام  
ا ععععات اليهعععم ارسعال للبعععععاكثر الدول التعي ت كاناوقد  (ر31/8)لغاية )  2020للبات تلقائية خ ل عام  

 .اال ارات العربية المتحدةو رمهورية العرال و ة ععة العربية السعوديععن المملكعععم  عععي كعععب

 قد ارت عا ععن األععوام السعابقةر لقلبات الصادرة  ن الوتدة الى الجهات الر يرةا ي تظ  ما سبق بأن
ويعتبععر تلععك  2019( للععب عععام 41ر وازداد العععدد ليصععم الععى )2016( للععب عععام 16تيععز بلغععا )

 تعزيز التعاون الدولي  ن قبم الوتدة بما يتسق  ع المخالر اهقليمية المحيقة بالمملكة.ى عععل   ؤشراً 
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ر و  2018( للعععب  علو عععات خععع ل ععععام 73رسعععبة لقلبعععات التععععاون العععواردة  قعععد تلقعععا الوتعععدة )ا عععا بال •
 2020( للععب  علو عععات خعع ل ععععام 27ر باهضععا ة العععى ) 2019( للععب  علو عععات خعع ل ععععام 61)

 .الواليات المتحدة اال ريكية والعرال و لسقين( وكانا اكثر الدول ارساال للقلبات بي 31/8)لغاية 

يز التعاون الدولي والترسيق وتسهيم تبادل المعلو عاتر وقععا الوتعدة  ع كرة ت عابم  عع الوتعدة بهدف تعز  •
ر و ععع كرة ت عععابم  عععع الوتعععدة الر يعععرة  عععي ا غانسعععتان بتعععاريخ 14/10/2019الر يعععرة  عععي تعععايوان بتعععاريخ 

30/11/2020. 

 : دائرة الجمارر العامة ❖
جمارك األردنية بتبادل المعلو ات  ع ن رائها  عي ولتعزيز رهود  كا حة التهر  الجمركي قا ا دائرة ال •

( 2020 – 2018خ ل ال ترة )و الخارج بخصوص الحاالت المتعلقة بجرم التهريب الجمركير تيز تم 
 .وارد ( للب60)و ن صادرر( للب تعاو 373) التعا م  ع

 هيئة األوراق المالية: ❖
 2017(  ع كرات ت عابم خع ل األععوام 6يعع )قا ا بيئعة األورال الماليعة ضعمن رهعود تعزيعز التععاون بتوق

وت عيم  ع كرات الت عابم   عن خع ل تعزيعز القلبعات المرسعلة )الصعادرة(  عن الهيئعة العى   2019و  2018و
 عا  2020إلعى ععام  2018بلغ عدد للبات التعاون الدولي الواردة إلى الهيئة  ن ععام الجهات الر يرةر و 

 ثعم ع قعة بغسعم األ عوال وتمويعم اهربعا  قابيعة  رهعا  عا بعو تو ر ( للبًا  تعلقعًا بمعلو عات 39 جموعه )
ر  ي تين بلغ عدد للبعات التععاون العدولي الصعادرة  عن الهيئعة لع ات ال تعرة  عا  عايير الم ئمة والحوكمة  

 علو عات تات ع قعة بغسعم األ عوال وتمويعم  رهعا  عا بعو كعان بشعكم خعاص لقلعب ( للبات  7 جموعه )
 129)التززي بززدورها ترسززلها الززح  ISOCOمنصززة ال ال بعع ه القلبععات ا ععا عبععر تيععز تععم ارسعع اهربععا 

 .هيئة( 15هيئة( أو منصة اتحاد هيئات األوراق المالية ) التي بدورها ترسل الح 
 

 البنك المركزن األردني: ❖
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قعععام البرعععك المركعععزي األردنعععي بالعمعععم علعععى تعزيعععز التععععاون العععدولي ورعلعععه اولويعععة لعععدى العععدوائر الرقابيعععة  •
خصوصععًا  ععي  جععال  كا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا ر وعلععى سععبيم المثععال قا ععا دائععرة الرقابععة 

سعلقة رقابيعة ن يعرة لقلعب  علو عات رقابيعة تتضعمن  (20)مخالبة ب  3/2020خ ل شهر    على البروك
 ر كمعا وتعا لعا دائعرة الرقابعة علو ات تات صلة بأغراض غسم األ وال وتمويم اهربعا  بشعكم صعريح

( للععب صععادر ووارد  ععع رهععات 24(  ععع )6/2020 – 2018علععى اعمععال الصععرا ة خعع ل األعععوام )
ن يععرة بخصععوص تبععادل  علو ععات تتعلععق بمكا حععة غسععم األ ععوال وتمويععم اهربععا  و علو ععات المسععت يد 

  الح يقي.

 ي علععععععععععىغععععععععععيرب -بععععععععععع
ر نيعععععةرداأللقات السععععع
 وزارة يما سعععععععععععععععععععععععععععععععععال
 ارةجععععععععوالت راعةصععععععععال

والتمعععععععععععععععععععععوينر ووزارة 
الترميععععة االجتماعيععععةر 
ووزارة الخارريعععععععععععععععععععععععة 

 ؤون المغتعععععربينرشعععععو 
 رارععععععععععة إرعععععععععراءات 

سعععععععععتجابة الوآليععععععععات ا
لقلبعععععععععععات التععععععععععععاون 

ة المتعلقعععععععععة يعععععععععربراأل
 ات عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبالمعلو 

 و علو ات  عيةاسسعاأل
المسعععععععععت يد الح يقععععععععي 

 رارعة اهرععراءات  -
المتبععععععععععة واقتعععععععععراح 
الحلععععول التشععععريعية 
والعمليعععععععة ال ز عععععععة 
لمعالجعععععععععععة اورعععععععععععه 
 القصور المحددة.

دائععععععرة  راقبععععععة  -
 الشركات.

 
وزارة  -

الصعععععععععععععععععععععععراعة 
 والتجارة.

 
وزارة الترميععععععععععة  -

 االرتماعية.
 
وزارة  -

 الخاررية.
 

يم  ريق  شترك برئاسة دائرة  راقبعة الشعركات وعضعوية كعم  عن )وزارة قا ا دائرة  راقبة الشركات بتشك •  ستمر غير  رقبق
وتلعك لوضعع  الخارريعة وشعؤون المغتعربين ووزارة الترميعة اهرتماعيعة ووزارة الصعراعة والتجعارة والتمعوين(

اسس واضحة لترتيب اولويات للبات التعاون العدولي والمسعاعدات القضعائية و رارععة آليعات اهسعتجابة 
تععععععاون األرربيعععععة المتعلقعععععة بالمعلو عععععات األساسعععععية و علو عععععات المسعععععت يد الح يقعععععي الخاصعععععة لقلبعععععات ال

 .باألشخاص اهعتباريين

بتقعديم سعبم التعععاون  الشععركات  راقعبويشعار العى انعه قععد تعم تقعديم  قتععرح تشعريعي للعرص علععى صع تية  •
المعلو ععععات األساسععععية العععدولي  ععععع الجهععععات األرربيععععة الر يععععرة اسععععتجابة لقلبعععات التعععععاون الععععدولي بشععععأن 

 .للشركات المسجلة و علو ات المست يدين الح يقيين

( استجابا  ديريعة السعجم التجعاري لسعتة للبعات تععاون دولعي بخصعوص 2020  –  2018خ ل عام ) •
 .المؤسسات ال ردية وردت رميعها  ن وزارة الخاررية وتما اهرابة عليها رميعها
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 الخاصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة
 شععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععخاصاألب
والترتيبات   عتباريةاال

بمعععا  القانونيعععةر وتلعععك
يضععععععععععععععععمن تعععععععععععععععععو ير 
 علو ععععععععععععات دقيقعععععععععععععة 

يثعععععة  عععععي الوقعععععا وتد
 .المراسب

 التوصيات المرتبطة

 تقرير التقييم المتبادلتوصيات  التوصية
خطة 
 العمل 

الجهات  
 المعنية 

الحاجة إلح  
المساعدة  
 الفنية 

المهلة  
 النهائية 

 التقدم المحرز

التوصية 
36 
األدوات 

القانونيعععععععععععععععة 
 الدولية

ال تلسعتخدم  األردن لم يصادل على كا ة برعود ات اقيعة نيويعورك.
 .31كا ة اساليب التحقيق المرصوص عليها  ي التوصية 

اورععه    عالجة
القصععععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

رئاسعععععععععععععععععععععععععة  -
 الوزراء.

 

وزارة   -
 الخاررية 

 . 31تصلا المملكة على دررة " لتزم"  ي التوصية  • غير  حدد غير  رقبق

 

التوصية 
37 
 

المسععععععععععاعدة 
القانونيعععععععععععععععة 

 لم يتم تحديد الوقا المتاح لتقعديم المسعاعدة القانونيعة المتبادلعة.
المسععاعدة المتعلقععة بععالجرائم  ال يورععد اسععاس قععانوني يتععيح تقععديم

ال تورععد إرععراءات لترتيععب للبععات المسععاعدة القانونيععة  األصلية.
يغيععب  المتبادلععة تسععب األولويععة وتر يعع با  ععي الوقععا المراسععب.

ن ام هدارة الحاالت لمتابعة التقدم  ي تلبية القلبعات. ال يورعد 

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععريعات و 
اهرعععععععععععععراءات 
لمعالجععععععععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععععور 

اللجرععععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

وزارة   -
 العدل.

تععععععم الحصععععععول 
علعععى  سعععاعدة 

  رية.

عرععد  رجععز/ 
ن ععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 
التشععععععععريعات 

او 
اهرععععععععراءات 

يررعععى  رارععععة االرعععراء الموصعععى بعععه "ج"  عععن الرتيجعععة المباشعععرة الثانيعععة  •
بخصوص  ا تم اعداده )العدليم االرشعادي لقلبعات المسعاعدة القضعائيةر 
و ص و ة إرراءات  ن قبم المجلعس القضعائي تعول آليعات التعا عم  عع 

ر تيعععز تعععم إعقعععاء للبعععات المسعععاعدة صععع ة للبععات المسعععاعدة القانونيعععة(
االسععتعجال بحيععز يععتم تر يعع با خعع ل  ععدة ال تتجععاوز )شععهر واتععد كحععد 
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اسعععاس قعععانوني لتر يععع  للبعععات المسعععاعدة القانونيعععة عرعععد غيعععا   المتبادلة
إضععا ة لغيععا  الصعع تيات واسععاليب التحقيععق  دواج التجععريم.از 

اسععتجابة لقلبععات المسععاعدة القانونيععة  31الععواردة  ععي التوصععية 
 الدولية.

  المحددة.

المجلععععععععععععععععس  -
 القضائي. 

تات 
 .الع قة

 
 
 

اقصععى(ر وترتيعععب األولويعععات بمثععم بععع ه القضعععايار و رهععا إعقعععاء قضعععايا 
 غسم األ وال وتمويم اهربا  اولوية بالتر ي .

ليةر تععم تقععديم  قتععرح تشععريعي لضععمان تقععديم المسععاعدة  ععي الجععرائم األصعع •
 .تر ي  للبات المساعدة القانونية عرد غيا  ازدواج التجريمو 

تبرعععععا وزارة الععععععدل ن ا عععععًا الكترونيعععععا لمتابععععععة تر يععععع  للبعععععات المسعععععاعدة  •
 .القانونية المتبادلة

 .31تصلا المملكة على دررة " لتزم"  ي التوصية  •

 
التوصية 
38 
 

المسععععععععععاعدة 
القانونيعععععععععععععععة 
المتبادلعععععععععة: 
التجميععععععععععععععععععد 
 والمصادرة

يتضعععععععح شعععععععمول التعقعععععععب والتجميعععععععد والعععععععتح ظ والمصعععععععادرة لعععععععم 
للممتلكعععععات والوسعععععائا التعععععي اتجهعععععا الريعععععة إلعععععى اسعععععتخدا هار 
والممتلكعععات تات ال يمعععة المكا ئعععة  عععي رعععرائم غسعععم األ عععوال او 

ال يعتم تقعديم المسعاعدة لقلبعات التععاون علعى   الجرائم األصعلية.
تعععدابير اسعععاس إرعععراءات المصعععادرة دون االسعععتراد العععى ادانعععة وال

تغيععععب آليعععات لترسععععيق إرععععراءات الحجععععز  المؤقتعععة تات الصععععلة.
والمصععععععادرة  عععععععع العععععععدول األخععععععرىر وآليعععععععات هدارة الممتلكعععععععات 
المجمععععدة او المضععععبولة او المصعععععادرةر والتصععععرف  يهععععا عرعععععد 

 اللزوم.

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععريعات و 
اهرعععععععععععععراءات 
لمعالجععععععععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.
 

اللجرععععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

وزارة   -
 العدل.

 

المجلععععععععععععععععس  -
 القضائي. 

تععععععم الحصععععععول 
علعععى  سعععاعدة 

  رية.

ن ععععععععات عرععععععععد 
التشععععععععريعات 

او 
اهرععععععععراءات 

تات 
 .الع قة

 
 

تععم تقععديم  قتععرح تشععريعي يتضععمن إنشععاء  كتععب هدارة األصععول واأل ععوال  •
تتم دراسة تضمين نصوص قانون التعاون الدولي المحجوزة والمصادرة و 

 .اوره القصور المحددة  ا يعالج

التوصية 
39 
 

ال يورعععد ن عععام هدارة الحعععاالت لتر يععع  للبعععات تسعععليم المجعععر ين 
 ي وقا  راسبر وبما يشمم ترتيبها تسب األولوية.  عي تعال 
للبععععات تسععععليم المجععععر ين  ععععن  والريهععععار تقععععوم األردن بإتالععععة 

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععريعات و 
اهرعععععععععععععراءات 
لمعالجععععععععععععععععععععععععة 

اللجرععععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

تععععععم الحصععععععول 
علعععى  سعععاعدة 

 ية. ر

ن ععععععععات عرععععععععد 
التشععععععععريعات 

او 

تبرعععععا وزارة الععععععدل ن ا عععععًا الكترونيعععععا لمتابععععععة تر يععععع  للبعععععات المسعععععاعدة  •
ر و يررععععى  رارعععععة االرععععراء الموصععععى بععععه "ج"  ععععن القانونيععععة المتبادلععععة

الرتيجة المباشعرة الثانيعة بخصعوص )العدليم االرشعادي لقلبعات المسعاعدة 
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تسععععععععععععععععععععععععععليم 
 المجر ين

القضعععية للسععععلقات المختصععععة بالم تقععععة القضععععائيةر لكععععن دون 
يغيعععب  دون تعععأخير غيعععر  بعععرر. اهشعععارة إلعععى ان يعععتم تلعععك  عععن

اعتبععار ازدواريععة التجععريم  تحققععة  ععي تععال كانععا شععرط لتسععليم 
 المجر ين. وتغيب آليات  بسقة لتسليم المجر ين.

اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.
  

وزارة   -
 العدل.

 

المجلععععععععععععععععس  -
 القضائي. 

اهرععععععععراءات 
تات 
 .الع قة

 
 

إرععراءات المجلععس القضععائي تععول آليععات التعا ععم القضععائيةر و صعع و ة 
 ع للبات المساعدة القانونية(ر تيز تم إعقاء للبات المسعاعدة صع ة 

(ر وترتيعععععععب يعععععععتم تر يعععععع با خععععععع ل  عععععععدة ال تتجععععععاوز شعععععععهر)االسععععععتعجال 
 .األولويات

اورعععه  تعععتم دراسعععة تضعععمين نصعععوص قعععانون التععععاون العععدولي  عععا يععععالجو  •
 .القصور المحددة

التوصية 
40 
 

شععععععععععععععععععععععكال ا
اخعععععععععععععععععععععععععرى 
للتعععععععععععععععععععاون 

 الدولي

ععععدم ورعععود اسعععاس قعععانوني لتقعععديم التععععاون العععدولي  عععي الجعععرائم 
غيعا   عدم تقديم التعاون بشكم تلقائي وعرد القلب.  األصلية.

الععععرص علععععى المععععدد المحععععددة لتقععععديم التعععععاون. باسععععتثراء وتععععدة 
 كا حععععععة غسععععععم األ ععععععوال وتمويععععععم اهربععععععا ر ال تورععععععد لععععععدى 

ات او آليعة واضعحة لترتيعب القلبعات السلقات المختصعة إرعراء
تسعععب األولويعععة وتر يععع با  عععي الوقعععا المراسعععب. ال يورعععد نعععص 
صعععععريح ي يعععععد بعععععأن توقيعععععع االت اقيعععععات يمكعععععن الت عععععاوض عليعععععه 
وتوقيعهعععا  عععي الوقعععا المراسعععبر  عععع اوسعععع نقعععال  مكعععن  عععن 
السععلقات األرربيععة الر يععرة. كمععا تورععد قيععود فيمععا يتعلععق بتبععادل 

المسعععاعدة القانونيعععة عرعععد ورعععود إرعععراءات  المعلو عععات او تقعععديم
وال ورععود لععرص قععانوني لتقععديم التعععاون  ععع  رزائيععة قيععد التر يعع .

الجهات األرربية الر يرة فيما يتعلعق بتبعادل المعلو عات الرقابيعة 
المرتبقععععة بععععأغراض  كا حععععة غسععععم األ ععععوال وتمويععععم اهربععععا  

كمعععا ال ورعععود لعععرص صعععريح ععععن قعععدرة  والجعععرائم تات الصعععلة.
لسععععلقات الرقابيععععة علععععى تبععععادل المعلو ععععات المتعلقععععة بمكا حععععة ا

تعععععععععععععععععععععععععععععععععديم 
التشعععريعات و 
اهرعععععععععععععراءات 
لمعالجععععععععععععععععععععععععة 
اورععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 
القصععععععععععععععععععععععععور 

 المحددة.

اللجرععععععععععععععععععععععععة  -
 الولرية.

 

وزارة   -
 العدل.

 

المجلععععععععععععععععس  -
 القضائي. 

تععععععم الحصععععععول 
علعععى  سعععاعدة 

  رية.

ن ععععععععات عرععععععععد 
التشععععععععريعات 

او 
اهرععععععععراءات 

تات 
 .الع قة

 

تعم تقعديم  قتعرح تشعريعي لتقعديم التععاون  عي الجعرائم األصعليةر باهضععا ة  •
لرص على تععاون الجهعات المختصعة  عع غيربعا  عن الجهعات غيعر الى ا

 تتم دراسعة تضعمين نصعوص قعانون التععاون العدولي  عا يععالجاألردنيةر و 
 .اوره القصور المحددة
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غسععععععم األ ععععععوال وتمويععععععم اهربععععععا ر كععععععاهرراءات والسياسععععععات 
الداخليعععة للمؤسسعععات الماليععععة لمكا حعععة غسععععم األ عععوال وتمويععععم 
اهربعععععا  و علو عععععات العرايعععععة الواربعععععة تجعععععاه العمععععع ء و ل عععععات 

 العمليعات.العم ء ونماتج  ن المعلو ات المتعلقة بالحسابات و 
ال يورععد نععص يمكععن الجهععات الرقابيععة الماليععة )البرععك المركععزي 
وبيئة األورال المالية(  ن إرراء استع  ات نيابة عن الجهات 
األرربيععععة الر يععععرةر او ت ععععويض تلععععك الجهععععات او التسععععهيم لهععععم 
هرراء استع  ات بأن سهم  ي الدولة. إضا ًة لعدم ورود نص 

اليععة بالحصععول علععى إتن  سععبق  ععن يلععزم الجهععات الرقابيععة الم
الجهععة الرقابيععة المقلععو   رهععا المعلو ععات  ععن ارععم اي إتالععة 
للمعلو عععات المتبادلععععة او اسععععتخدا ها ألغععععراض رقابيععععة او غيععععر 
رقابيععععة. وال يورععععد نععععص صععععريح يمكععععن سععععلقات إن ععععات القععععانون 
بشكم خاص  ن تبادل المعلو ات المتاتعة  حليعًا  عع ن يراتهعا 

 ربية. ن الجهات األر
 قائمة المعززات:  

ب ن المملكة علح استعداد لتزويد السكرتاريا بجمير هذه المعززات أو أن منها في أن وقت وعند  علما  ،دون ارفاقها لرابط االلكتروني ان كانت منشورةنظرا لكبر  جم الملفات سيتم االكتفاء بذكر المعززات  وا
 طلبها مباشرة.

 ان وجد االلكتروني للمعززالرابط  المعزز الرقم

-https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/b6fc38d0-f67b-4f57  .قانون البروك  .1

a4d0-e71d89f3dd0d.pdf 

https://www.dls.gov.jo/ar/dlsDocuments/RealEstateProperty/RealEstatePr .  2019لسرة  13لكية العقارية رقم قانون الم  .2

opertyLaw.pdf 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/b6fc38d0-f67b-4f57-a4d0-e71d89f3dd0d.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/b6fc38d0-f67b-4f57-a4d0-e71d89f3dd0d.pdf
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 . صادرة عن الوتدة   2020لسرة   3لتبليغات رقم تعليمات ت ظ اهخقارات وا  .3
 

 . التعليمات التقبي ية لقسم الترخيص / دائرة الرقابة على الجهاز المصر ي  .4
 

 . تعليمات  رح التراخيص لممارسة اعمال الصرا ة و تابعة لياكم  لكية شركات الصرا ة المرخصة  .5
 

 .تعليمات اعتماد ان مة الد ع اهلكترونية العالمية  .6
 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/4beace39-12a-7

46b3-a86b-b8be3b39acd5.pdf 

-https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/b7b5bafb-773a-40af . د ع والتحويم اهلكتروني لأل وال التعليمات التر يمية للتملك والمصلحة المؤثرة لققاع شركات ال  .7

a8cf-0420e92adeaa.pdf 

  . 2019بب والحلي والمجوبرات " لسرة تعليمات ترخيص  ح ت بيع ال   .8

-https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/ffb68c2d-a14a-4cae . والرقابة لشركات التمويم األصغر تعليمات ان مة الضبا  .9

b62a-da543751dbef.pdf 

 .ة الصادرة لققاع التمويم األصغرتعليمات الحاكمية المؤسسي  .10
 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/fc3d6-7700f4-82e2c-

937b-f0570eaf8e9f.pdf 

 . شركات الد ع والتحويم اهلكترونيتعليمات  راقبة اال تثال ل  .11
 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/bce4cea79-7a428-9a-

8ff2-6ef650d3447d.pdf 

-https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/7ac304eb-db66 .  الصادرة لشركات التمويم األصغرتعليمات  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  .12

42bd-970a-3a187b681a90.pdf 

   . ويم اهربا  لققاع الجمعياتتعليمات  كا حة غسم األ وال وتم  .13

14.  

 . ليمات المعدلة لتعليمات التصريح عن اال وال المرقولة عبر الحدودالتع

https://www.amlu.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/%D8

%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9

%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%

B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%8

4%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%B9%D9%8

6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/4beace12-39a7-46b3-a86b-b8be3b39acd5.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/4beace12-39a7-46b3-a86b-b8be3b39acd5.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/b7b5bafb-773a-40af-a8cf-0420e92adeaa.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/b7b5bafb-773a-40af-a8cf-0420e92adeaa.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/ffb68c2d-a14a-4cae-b62a-da543751dbef.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/ffb68c2d-a14a-4cae-b62a-da543751dbef.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/fc3d7700-6f82-4e2c-937b-f0570eaf8e9f.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/fc3d7700-6f82-4e2c-937b-f0570eaf8e9f.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/bce4cea7-79a9-428a-8ff6-2ef650d3447d.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/bce4cea7-79a9-428a-8ff6-2ef650d3447d.pdf
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%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8

%AF%D9%88%D8%AF_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2017.

pdf 

 . (8/7/2019ائرة ضريبة الدخم والمبيعات بتاريخ )  كرة ت ابم بين الوتدة و د  .15
 

 . )3/9/2020(  كرة ت ابم بين الوتدة ووزارة الداخلية بتاريخ   .16
 

-https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/062470f8-1316 .   كرة ت ابم البرك المركزي  ع بيئة تر يم ققاع االتصاالت  .17

41ce-92cd-c96840f04603.pdf 

إدارة ترخيص السواقين والمركبات و ؤسسة   وكم  ن  بين وزارة الصراعة والتجارة والتموين   ا  ت ابم للربا اهلكتروني    ات  كر   .18
 .الضمان االرتماعي

 

ديوان المحاسبة ورشيد للرزابة والش افية ووزارة   البرك المركزي األردني  هيئة الرزابة و كا حة ال ساد  ع كم  ن  كرات ت ابم ل  .19
الدراسات  والتعليم و ركز  التربية  والدواء ووزارة  للغ اء  العا ة  والمؤسسة  العام  اال ن  العلمي و ديرية  والبحز  العالي  التعليم 

 .  ورمعية  ركز الش افية األردنياالستراتيجية وغر ة صراعة االردن 
 

  .راصد –الرتماعية  ع  ركز الحياة   كرة ت ابم بين وزارة الترمية ا  .20

  . ( دول6الدولي  ع )   كرات ت ابم لهيئة األورال المالية ضمن رهود تعزيز التعاون   .21

 .تقرير التقييم الولري للمخالر  .22
 

https://www.amlu.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_HomePage/Jord

an%20NRA%20final%20report.pdf 

 https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=428 .  2020/ 31/8تعميم التقرير الولري للمخالر لكا ة الجهات الخاضعة للبرك المركزي المؤرف  ي   .23

 

  . (2019/ 6/2كتا  تعميم الملخص التر ي ي للتقرير على الجهات الرقابية واهشرافية ورهات ان ات القانون بتاريخ )  .24

  للمخالر على الشركات التي تمارس نشاط التأرير التمويلي.  تعميم  لخص تقرير التقييم الولري  .25

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/062470f8-1316-41ce-92cd-c96840f04603.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/062470f8-1316-41ce-92cd-c96840f04603.pdf
https://www.amlu.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_HomePage/Jordan%20NRA%20final%20report.pdf
https://www.amlu.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_HomePage/Jordan%20NRA%20final%20report.pdf
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=428
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  تعميم  لخص تقرير التقييم الولري للمخالر على  ور ي وزارة الصراعة والتجارة.  .26

  المالية للتقرير الولري للمخالر.  تعميم بيئة األورال  .27

  .  2021-2019االستراتيجية الولرية لمكا حة غسم األ وال وتمويم اهربا    .28

 https://www.dls.gov.jo/ar/dlsDocuments/DLS_Strategy2020-2024-v2.pdf .  2024-2020اهستراتيجية الولرية لدائرة األراضي والمساتة    .29

 .  2022-2020ة اهستراتيجية الولرية لدائرة الجمارك العا   .30
 

https://www.customs.gov.jo/ar/pdf/JCPlan2020-2022.pdf 

31.  
 .  2022-2020اهستراتيجية الولرية لدائرة ضريبة الدخم والمبيعات 

https://www.istd.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AE%

D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D

8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8

%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9

%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_2020_-

_2022.pdf 

http://www.jiacc.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Blog/NStrategy20 . 2025-2020اهستراتيجية الولرية لهيئة الرزابة و كا حة ال ساد    .32

25_ARB_.pdf 

  .  2025 -2020استراتيجية وتدة  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا    .33

 .  2023-2021الخقة االستراتيجية لوزارة الداخلية   .34
 

https://moi.gov.jo/Ar/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8

%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8

%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9 

  .  2020خقة العمم السروية لدائرة  راقبة اعمال الصرا ة لعام   .35

استراتيجية بيئة األورال المالية وقرار  على وتمويم االربا  غسم األ وال  لمكا حة قرار و ص و ة عكس االستراتيجية الولرية  .36
 . جلس الم وضين باعتمادبا

 

  .( بخصوص الدول  رت عة المخالر2020/ 6/8قرار اللجرة الولرية لمكا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  بتاريخ )  .37

https://www.dls.gov.jo/ar/dlsDocuments/DLS_Strategy2020-2024-v2.pdf
https://www.istd.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_2020_-_2022.pdf
https://www.istd.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_2020_-_2022.pdf
https://www.istd.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_2020_-_2022.pdf
https://www.istd.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_2020_-_2022.pdf
https://www.istd.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_2020_-_2022.pdf
https://www.istd.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_2020_-_2022.pdf
http://www.jiacc.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Blog/NStrategy2025_ARB_.pdf
http://www.jiacc.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Blog/NStrategy2025_ARB_.pdf
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 لر:بما يخص الدول المرت عة المخا تعليمات وتعا يم صادرة  ن الجهات الرقابية للجهات الخاضعة  .38
 البنك المركزن األردني  -أ
 
 
 دائرة األراضي والمسا ة  -ب
 
 
 
 
 وزارة الداخلية  -ج
 بيئة األورال المالية -د
 وزارة الصراعة والتجارة والتموين / إدارة التا ين -بع -ه
 وزارة الصراعة والتجارة والتموين/ إدارة السجم التجاري  -و
 التأرير التمويلي تعميم الرابا اهلكتروني ل ئات الدول  رت عة المخالر على شركات -ز
 تعميم قوائم الدول  رت عة المخالر/بروك  -ح
 تعميم قوائم الدول  رت عة المخالر/ صرا ة  -ط
 تعميم قوائم الدول  رت عة المخالر/خد ات الد ع  -ي
 تعميم قوائم الدول  رت عة المخالر/ شركات التمويم األصغر -ك
 تعميم قوائم الدول  رت عة المخالر/ شركات الوسالة  -ل
 الدول  رت عة المخالر/ شركات التا ينتعميم قوائم  -م
 تعميم قوائم الدول  رت عة المخالر/ شركات الحلي والمجوبرات  -ن
 تعميم قوائم الدول  رت عة المخالر/ المكاتب العقارية -س
 تعميم قوائم الدول  رت عة المخالر/  قد ي خد ات البريد -ع

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/IML/%D8%A

A%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%

AF%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8

%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D

8%B7%D8%B113570.pdf 

 

 

https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%

AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%206-10-2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/IML/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B113570.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/IML/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B113570.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/IML/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B113570.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/IML/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B113570.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/IML/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B113570.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%206-10-2020.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%206-10-2020.pdf
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 . ئج التقييم الققاعي لققاع البروكتعميم نتا  .39
 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/62bf08f4-fefb-4f5f-

b6821-288cbf012df.pdf 

  . التقييم الققاعي لشركات الصرا ة  تعميم نتائج  .40

  . ي لققاع شركات  قد ي خد ات الد عتعميم نتائج التقييم الققاع  .41

  . مويم األصغرقاعي لققاع شركات التتعميم نتائج التقييم الق  .42

  . لة الماليةتعميم نتائج التقييم الققاعي لققاع شركات الوسا  .43

  . الققاعي لققاع المكاتب العقارية تعميم نتائج التقييم  .44

  . التقييم ال اتي لشركات الصرا ة تعميم  .45

 .يم التقييم ال اتي لشركات الد ع تعم   .46
 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/6ae14cc8-db82-

4bec-99a1-a069617ea4a8.pdf 

 

بتاريخ    .47 التأ ين  شركات  الى  التأ ين  ادارة   / والتموين  والتجارة  الصراعة  وزارة  ال ات  2/2018/ 8تعميم  التقييم  ي  بخصوص 
 .للمخالر

 

  . تي للمخالربخصوص التقييم ال ا 26/3/2019الكتا  الصادر الى المدراء العا ين لشركات التأ ين بتاريخ   .48

بتاريخ    .49 التأ ين   الى شركات  التأ ين  ادارة   / والتموين  والتجارة  الصراعة  وزارة  ال اتي    7/2020/ 9تعميم  التقييم  بخصوص 
 .للمخالر

 

  . خ  ات المخالر على ققاع التا يناهتصائي واستبيان تعميم نموتج البيانات   .50

  دليم الرقابة الميدانية والمكتبية المبري على المخالر  ي  جال  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  على البروك.    .51

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/62bf08f4-fefb-4f5f-b288-6821cbf012df.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/62bf08f4-fefb-4f5f-b288-6821cbf012df.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/6ae14cc8-db82-4bec-99a1-a069617ea4a8.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/6ae14cc8-db82-4bec-99a1-a069617ea4a8.pdf


170 

  .خالر اثراء انتشار  يروس كوروناتعميم الدراسة المعدة  ن الوتدة بخصوص الم  .52

53.  

والمتقلبا التهديدات  الشروط  لموارهة  اهرراءات  تز ة  ن  التخات  المرخصة  الصرا ة  شركات  على  تعميمها  تم  التي  ت 
 .  19-والمخالر الراشئة والمحتملة اثر  ايروس كو يد 

 
 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/Covide19/%D8

%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%

D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B5

%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%8A/29-3-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84

%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%8

4%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%8A%D8%

B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9

%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D

8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%AA%D9%82

%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%

A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8

%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D

9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%
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https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/3f554542-0b16-4698-acf4-1b7c50eee082.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/3f554542-0b16-4698-acf4-1b7c50eee082.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/a2d4bb26-bb95-46b9-8ade-0003a05761bd.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/a2d4bb26-bb95-46b9-8ade-0003a05761bd.pdf
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  . قرار دولة رئيس الوزراء بتشكيم لجرة  ختصة بدراسة  خالر التعا م بالعم ت اال تراضية وآلية التعا م  عها  .59

  .قرار تشكيم  ريق عمم لمتابعة تر يد خقة العمم المتعلقة بجانب ال عالية  .60

  .ل ريقرار تشكيم  ريق عمم لمتابعة تر يد خقة العمم المتعلقة بجانب االلتزام ا  .61

   ن  سابمات البروك.  تعميم تحديد المست يد الرهائي  .62

الرشادية بخصوص المست يد بخصوص الرروع لعدد  ن األدلة ا  4/11/2019التعميم الصادر لشركات الصرا ة المؤرف  ي    .63
 .الح يقي

 

المؤرف  ي    .64 الصرا ة  لققاع شركات  المر   14/11/2019تعميم  البرك  تزويد  بأي  للتأكيد على ضرورة  وافية  بمعلو ات  كزي 
 تعدي ت تقرا على لياكم  لكية األشخاص االعتبارية واي  صلحة  ؤثرة بشكم  باشر او غير  باشر.

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/c18d8a3e-10e49-2f1-

ba3-57c728e480493.pdf 

التا ين بتاريخ    .65 الصادرة لشركات  العراية   26/3/2019المخالبة  التأ ين باتخات ارراءات  للتأكيد على ضرورة قيام شركات 
 . بة والتعرف على المست يد الح يقيالوار

 

 رخيص /شركات الخد ات المالية . إرراءات التعرف على المست يد الح يقي  ن  قد ي للبات الت  .66
 

 باعتمادبا.  2020/ 12/ 6( تاريخ 2020/ 226و قرار  جلس الم وضين )
 

  .عقارية والراغبين بالدخول كشركاءارشادات وارراءات عملية للتحقق  ن المست يدين الح يقيين لقالبي رخص المكاتب ال  .67

 .الحلي وبيع المجوبرات إرشادات التعرف على المست يد الح يقي عرد ترخيص  ح ت  .68
 

 . نموتج إقرار المست يد الح يقي / وزارة الداخلية  .69
 

 . كتا   خالبة  ؤسسة المرالق الحرة والترموية / للحصول على  وا قة ا رية  سبقة لألرانب  .70
 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/c18d8a3e-10e2-49f1-ba57-3c728e480493.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/c18d8a3e-10e2-49f1-ba57-3c728e480493.pdf
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 .بتعرف على المست يد الح يقي عرد تسجيم شركات لألرانلل كتا   خالبة  ؤسسة المرالق الحرة والترموية /  .71
 

 . دليم التعرف على المست يد الح يقي لشركات الخد ات المالية  .72
 

  نموتج إقرار يضمن تحديد المست يد الح يقي صادر عن سجم الجمعيات لدى وزارة الترمية االرتماعية.  .73

والمساعدات وضع اسس واضحة لترتيب اولويات للبات التعاون الدولي  لتشكيم  ريق  شترك برئاسة دائرة  راقبة الشركات    .74
الح  المست يد  و علو ات  األساسية  بالمعلو ات  المتعلقة  األرربية  التعاون  لقلبات  اهستجابة  آليات  و رارعة  يقي  القضائية 

 .الخاصة باألشخاص اهعتباريين
 

75.  
 .دائرة  راقبة الشركات –دليم استرشادي بشأن   هوم المست يد الح يقي وكيفية تحديده والتعرف عليه 

http://ccd.gov.jo/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9

%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%

D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%20%D8%

A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A.pdf 

  . قبة الشركاتدائرة  را -الح يقي  نموتج اهقرار عن المست يد   .76

  . وزارة الترمية االرتماعية –نموتج إ صاح يضمن تحديد المست يد الح يقي   .77

  الدليم اهرشادي هرراءات ترخيص شركات التمويم األصغر.  .78

واي   ة  ؤثرة بشكم  باشر او غير  باشربخصوص اه صاح عن اي  صلح   5/11/2020تعميم إدارة التأ ين المؤرف  ي    .79
 على ليكم الملكية.تعدي ت تقرا 

 

المؤرف  ي     .80 األراضي والمساتة   دائرة  الم عول   6/2019/ 11تعميم  ار ال عدم  حكو ية تديثة سارية  بخصوص ورو  
  لكا ة الشركاء.

 

https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%

A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%B4%D9%87%D8

%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D9%8

5%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%

B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9

%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84.pdf 

  .وكتعميم ارشادي للبروك تضمن   ت ات الوتدة على التقارير الواردة  ن البر  .81

http://ccd.gov.jo/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A.pdf
http://ccd.gov.jo/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A.pdf
http://ccd.gov.jo/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A.pdf
http://ccd.gov.jo/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A.pdf
http://ccd.gov.jo/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84.pdf
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 . يم االستراتيجي الصادر عن الوتدةالتحل  .82
 

https://www.amlu.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_HomePage/%D8

%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%

AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A

7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC

%D9%8A_%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf 

  . ية اهخقارات المعتمدة  ن الوتدة و ة تحديد اولو  ص  .83

  .قرار تشكيم لجرة ت ظ اهخقارات  .84

  . إرراءات  ديرية التحري  ي الوتدةدليم عمم    .85

  دليم الرقابة الميدانية على عمليات  كا حة غسم اال وال وتمويم االربا  الخاص بشركات الصرا ة.   .86

المبري على المخالر  ي  جال  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا   للرقابة على شركات دليم الرقابة الميدانية والمكتبية    .87
 التأ ين.

 

  دليم الرقابة الميدانية والمكتبية المبري على المخالر لمتابعة شركات الد ع والتحويم اهلكتروني لأل وال.   .88

 كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا   للرقابة على شركات دليم الرقابة الميدانية والمكتبية المبري على المخالر  ي  جال    .89
 التمويم األصغر.

 

 دليم الت تيش على شركات الخد ات المالية  ي  جال  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  ونماتره ".   .90
 العتماد الدليم.   6/12/2020( تاريخ 226/2020قرار  جلس الم وضين رقم ) 

 

  بة الداخلية )ارراءات الجودة(/ دائرة االراضي والمساتة. إرراءات الت تيش والرقا  .91

  ( التي يتم التدقيق براء عليها خ ل عمليات الت تيش على المكاتب العقارية/ دائرة االراضي والمساتة. CHECK LISTبرود )  .92

  دليم ارشادي الية ارراء التقييم الققاعي للمخالر/ دائرة االراضي والمساتة.   .93

https://www.amlu.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_HomePage/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A_%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf
https://www.amlu.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_HomePage/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A_%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf
https://www.amlu.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_HomePage/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A_%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf
https://www.amlu.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_HomePage/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A_%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf
https://www.amlu.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_HomePage/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A_%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf
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العدل رقم )  كتا  الى  .94 للتأكيد على استمرارية عدم رواز تر يم وكاالت   10/2013/ 6( تاريخ  4/30/29449 عالي وزير 
 غير قابلة للعزل إتا كان الوكيم ارربي او شخص  عروي.  

 

 "   2018" دليم التدابير القانونية لمخال ات  كا حة غسم األ وال وتمويم اهربا  الصادر عن بيئة األورال المالية لسرة   .95
 العتماد الدليم.   2020/ 12/ 8( تاريخ 233/2020و قرار  جلس الم وضين رقم )

 

   ص و ة الغرا ات المالية لمخال ات شركات الصرا ة.   .96

  / بخصوص التدرج  ي إيقاع العقوبات على شركات الد ع والتحويم. 2/2020/ 17( تاريخ 2/16292/ 26التعميم رقم )  .97

 ارية ن ام تر يم المكاتب العق  .98
 

https://www.dls.gov.jo/ar/dlsDocuments/chapter8-DLS/low8_5.doc 

  .  2020/ 20/1تعميم البروك بخصوص التدريب المؤرف  ي   .99

  بخصوص وضع  رهاج تدريبي.  2019/ 4/ 15لشركات الصرا ة المؤرف  ي   تعميم البرك المركزي األردني  .100

  بخصوص بيانات الدورات التدريبية. 7/2020/ 21 تعميم شركات الصرا ة المؤرف  ي   .101

 اهلار التر يمي لتقديم خد ة الحواالت المالية العابرة للحدود إلكترونيًا.   .102
 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/4e9bfb82-fe4e-4e43-

a5-081be86318bef1.pdf 

  قرار  حا ظ البرك المركزي األردني لتشكيم لجرة  راقبة اال تثال لققاع شركات الد ع والتحويم اهلكتروني.   .103

بعمليا   .104 االشتباه  المر ق  دليم   ؤشرات  اهربا   األ وال وتمويم  األ وال  تعليمات  كا حة غسبت غسم  التمويم –م  شركات 
 .األصغر

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/7ac304eb-db-66

42bd-970a-3a187b681a90.pdf 

  .اال تراضية لققاع التمويم األصغر( بخصوص العم ت Egmontتعميم التقرير الصادر عن  جموعة )  .105

https://www.dls.gov.jo/ar/dlsDocuments/chapter8-DLS/low8_5.doc
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/4e9bfb82-fe4e-4e43-a081-5be86318bef1.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/4e9bfb82-fe4e-4e43-a081-5be86318bef1.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/7ac304eb-db66-42bd-970a-3a187b681a90.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/7ac304eb-db66-42bd-970a-3a187b681a90.pdf
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غسم    .106 تخفيض  خالر  وتدابير  االشتباه  انماط  ابم  يتضمن  وال ي  اهربا   وتمويم  األ وال  غسم  األ وال  دليم  كا حة 
 لشركات الخد ات المالية. 

 

  . المكاتب العقارية -مويم االربا  رشادي لتخفيض  خالر غسم اال وال وتالدليم اال  .107

-https://www.dls.gov.jo/ar/Pages/Real نماتج(. 6العقارية )الرابا يتضمن ( خاصة لعمم المكاتب KYCنماتج )  .108

EstateOfficessWindow.aspx#accordion3 

 .المكاتب العقارية– KYCتعبئة نماتج  بيانات التعرف على العم ء و بخصوص 2018/ 12/ 11التعميم المؤرف  ي    .109
 
 

https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%

AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D9%85%D8

%A7%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%

D8%B1%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D9%

88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9

%8A%D9%84%2012-12-2018.pdf 

    الخاص بالعقارات.الدليم االرشادي لمؤشرات االشتباه  ي عمليات غسم اال وال وتمويم االربا  .110

  الدليم االرشادي تول تر ي  إرراءات العراية الواربة خاص بالمكاتب العقارية.  .111

المشبوبة بأنشقة غسم اال وال وتمويم االربا  و رع اال صاح عرها   العمليات عن اهب غ الدليم االرشادي بشأن  تقلبات  .112
 خاص بالمكاتب العقارية. 

 

  لتاكيد على ال يام بتر ي  خقا وبرا ج تدريبية  ستمرة للمور ين. راس ت بيئة التا ين ل  .113

  .وتمويم االربا   ي انشقة التأ ينتعليمات  كا حة غسم اال وال  لمخال ةدليم تر يمي لتدرج العقوبات القانونية الم روضة   .114

  .  جال غسم األ وال وتمويم اهربا  ي التعا يم تات الع قة المورهة لشركات التا ين بهدف ر ع  ستوى الوعي واال تثال   .115

  التعميم الصادر لشركات الصرا ة القتراء ان مة  راسبة للتحقق  ن وثائق بوية العم ء األرانب.   .116

للتأكيد على قيا ها بالتحقق  ن انسجام الوثائق الصادرة  ن خ ل   25/6/2019الكتا  الصادر لشركات التأ ين بتاريخ     .117
  ين. وك ء ووسقاء التأ

 

https://www.dls.gov.jo/ar/Pages/Real-EstateOfficessWindow.aspx#accordion3
https://www.dls.gov.jo/ar/Pages/Real-EstateOfficessWindow.aspx#accordion3
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84%2012-12-2018.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84%2012-12-2018.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84%2012-12-2018.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84%2012-12-2018.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84%2012-12-2018.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84%2012-12-2018.pdf
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  بخصوص ارراءات التعرف على العميم األرربي. 4/11/2020تاريخ  رادارة التأ ين زارة الصراعة والتجارة والتموين/تعميم و   .118

الخاصة برصد    الصادر للبروك بخصوص تحديز السيراريوبات على األن مة اهلكترونية  2020/ 27/8التعميم المؤرف  ي    .119
 .المعا  ت المشبوبة

 

  .ود ان مة  تربيهية ورقابية ك ؤةالصادر لشركات  قد ي خد ات الد ع االلكتروني  بخصوص ورالتعميم   .120

للتاكيد على كا ة شركات الخد ات المالية العتماد وتحديز األن مة    2/12/2020تعميم بيئة األورال المالية المؤرف  ي     .121
 . الخاصة برصد المعا  ت المشبوبة االلكترونية

 

الر للكشف عن المعا  ت الى شركة البريد األردني القتراء ان مة إدارة  خ  2020/ 23/7االتصاالت بتاريخ   خالبة بيئة    .122
 . المشبوبة

 

  .ء التربيهات العالقة على األن مةبضرورة انها 30/9/2020 تعميم بيئة األورال المالية لشركات الوسالة المالية المؤرف  ي   .123

124.  
االلتز  على ضرورة  التأكيد  تات  تعميم  األخرى  الدولية  والقرارات  األ ن  قرارات  جلس  الواردة  ي  االلتزا ات  بتر ي   بالتقيد  ام 

 الع قة دون تأخير / ققاع المكاتب العقارية. 
 

https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%

AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8

%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D

8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%

D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7

%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D

8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%

D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1

%D8%A7%D8%AA%209-9-2019.pdf 

قرار   .125 الواردة  ي  االلتزا ات  بتر ي   بالتقيد  االلتزام  على ضرورة  التأكيد  تات  تعميم  األخرى  الدولية  والقرارات  األ ن  ات  جلس 
 . قة دون تأخير/ ققاع شركات الد عالع 

 

تات    .126 األخرى  الدولية  والقرارات  األ ن  قرارات  جلس  الواردة  ي  االلتزا ات  بتر ي   بالتقيد  االلتزام  على ضرورة  التأكيد  تعميم 
 . ة دون تأخير /ققاع شركات الصرا ة الع ق

 

التأكيد    .127 تات  تعميم  األخرى  الدولية  والقرارات  األ ن  قرارات  جلس  الواردة  ي  االلتزا ات  بتر ي   بالتقيد  االلتزام  على ضرورة 
 . اع الحلي والمجوبراتقق -الع قة دون تأخير /وزارة الداخلية 

 

https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%209-9-2019.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%209-9-2019.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%209-9-2019.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%209-9-2019.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%209-9-2019.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%209-9-2019.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%209-9-2019.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%209-9-2019.pdf
https://www.dls.gov.jo/ar/RealEstateOfficessWindowDocuments/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%209-9-2019.pdf
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والق  .128 األ ن  قرارات  جلس  الواردة  ي  االلتزا ات  بتر ي   بالتقيد  االلتزام  على ضرورة  التأكيد  تات  تعميم  األخرى  الدولية  رارات 
 .دون تأخير /ققاع شركات التأ ين الع قة

 

تات    .129 األخرى  الدولية  والقرارات  األ ن  قرارات  جلس  الواردة  ي  االلتزا ات  بتر ي   بالتقيد  االلتزام  على ضرورة  التأكيد  تعميم 
 . ون تأخير / ققاع األورال الماليةالع قة د

 

اال  .130 على ضرورة  التأكيد  تات  تعميم  األخرى  الدولية  والقرارات  األ ن  قرارات  جلس  الواردة  ي  االلتزا ات  بتر ي   بالتقيد  لتزام 
 .الع قة دون تأخير / ققاع البروك

 

تعميم وزارة الصراعة والتجارة والتموين ) ديرية السجم التجاري( على  ور ي الوزارة للرروع إلى القائمة الولرية ل ربابيين    .131
 .عملية او الدخول  ي ع قة عمم رديدة  ع اي شخصعرد إرراء اي 

 

  .أل ن على شركات التأرير التمويليتعميم القائمة الولرية بأسماء اهربابيين وقوائم الجزاءات الموتدة لمجلس ا   .132

  . ين على البروك العا لة  ي األردنتعميم البرك المركزي للقائمة الولرية لإلربابي   .133

    .ة اليها  ي الار التعاون الدوليالسلقه القضائية  ع للبات المساعدات القضائية الوارد سلسلة ارراءات تعا م  .134

التر يم االداري لمديرية التعاون الدولي وكتا  بخصوص استحداث قسم  ختص بمكا حة غسم األ وال وتمويم االربا   ي   .135
 .ة التعاون الدولي  ي وزارة العدل ديري

 

  . لتعاون الدولي  ي الريابة العا ةل كتا  استحداث قسم  تخصص  .136

دليم اهرشادات لقلبات المساعدة القضائية لدى وزارة العدل والمجلس القضائي وبو  رشور على الموقع االلكتروني لوزارة   .137
  .ل باللغتين العربية واالنجليزيةالعد
  
 

 رابط الوصول للدليل باللغة العربية:

 

http://www.moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/02e4af07-6b51-4aab-

a654-8ae461d48e9c.pdf    

 

 رابط الوصول للدليل باللغة االنجليزية: 

http://www.moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/b38bbea7-bef2-4e55-

b297-833c84fddc13.pdf 

  .كتا  بيئة األورال المالية التحاد بيئات األورال المالية العربية بخصوص للبات تتعلق بغسم األ وال وتمويم اهربا   .138

http://www.moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/02e4af07-6b51-4aab-a654-8ae461d48e9c.pdf
http://www.moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/02e4af07-6b51-4aab-a654-8ae461d48e9c.pdf
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  .بت عيم للبات المساعدة القانونيةتعميم للريابة العا ة   .139

  . األ والعمم الشرلي  ي قضايا غسم دليم ارراءات تر يم آلية ال  .140

  جرائم   رهجية الرراء التح يقات المالية الموازية بخصوص كا ة ال  .141

  .  ي الجرائم الواقعة على األ وال  تعميم إلى المدعين العا ين هرراء التحقيق المالي الموازي   .142

 . نونية المتبادلة والتعاون للدولينموتج للب المساعدة القا  .143
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بتاريخ    .144 الصادر  والتجارة  الصراعة  وزير  ال   2019-1-2كتا   الشخص  بوية  والتعديم  للتحقق  ن  للتسجيم  يتقدم  ي 
 . والشقب

 

والت  .145 الصراعة  وزير  بتاريخ  كتا   واألسما  2021-1-16جارة  ال ردية  المؤسسات  بيانات  غير  لحصر  التجارية  مدخلة  الء 
 . وادخالها

 

  .إلكترونياً  ؤسسات ال ردية واألسماء التجاريةعلى المكتا  وزير الصراعة لمرح الريابة العا ة الجمركية ص تية الحجز   .146

الصادرة  ن     ن الشركات التي تمارس نشاط التأرير التمويلي بالتقارير  تزويد وزارة الصراعة والتجارة والتموين  ن قبم عدد   .147
 .المحاسب القانوني المتعلق بمكا حة غسم األ وال وتمويم اهربا 

 

  .  2020تعبئة دليم الت تيش ال ري المكتبي للشركات التي تمارس نشاط التأرير التمويلي لسرة   .148
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