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 الثالث للمملكة األردنية الهاشميةتقرير المتابعة 
 طلب االنتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

 
 مقدمة .أ

ونتيجة لما جاء . م9001مايو  11فيللمملكة األردنية الهاشمية تقرير التقييم المشترك التاسع االجتماع العام اعتمد  .1
تقرير األردن وقدمت . العادية وفقًا لورقة إجراءات عملية التقييم المشتركتحت المتابعة األردن في هذا التقرير، كانت 
أعربت حينها عن تطلعها إلى أن ينظر وقد م 9019الثاني في نوفمبر  م وتقرير المتابعة9011المتابعة األول في مايو 

وقد قرر االجتماع العام مناقشة . ناإلجتماع العام في رغبتها في الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامي
 .السابع عشرة العادية إلى التحديث كل عامين خالل االجتماع العام عمن عملية المتاب األردنطلب انتقال 

 

نتتتوفمبر )يستتتند هتتتذا التقريتتر علتتتى إجتتراءات الختتتروج متتن عمليتتتة المتابعتتتة المعتمتتدي ختتتالل االجتمتتاع العتتتام الثتتاني عشتتتر  .9
 1فيمتتتتا يتعلتتتتي بالتوصتتتتيات األساستتتتية األردن صتتتتيليًا وتحليليتتتتًا عتتتتن التتتتتدابير المتختتتتذي متتتتن قبتتتتل ت وصتتتت اً ، ويتضتتتتمن (م9010

يتضتمن التقريتر أيضتًا وصت ًا وتحلتياًل للتوصتيات . المصتن ة غيتر ملتةمتة وملتةمتة جةئيتًا فتي تقريتر التقيتيم المشتترك 9والرئيسية
الئحتتة بتتاهم القتتوانين والمستتتندات المتعلقتتة بنظتتام  1ي رقتتم ونتتورد فتتي الملحتت. األختترا المصتتن ة ملتةمتتة جةئيتتًا أو غيتتر ملتةمتتة

ينظتر االجتمتاع العتام فتي إختراج تتطلب اإلجراءات أن . المملكة األردنية الهاشمية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في
كافحة غستل األمتوال وتمويتل نظام فعال لم -حسب ما يراه اإلجتماع العام  -الدولة من عملية المتابعة العادية إذا كان لديها 
متع " ملتةمتة إلتى حتد كبيتر"أو " ملتةمتة"بدرجتة تقابتل درجتة األساستية والرئيستية اإلرهاب يكون قد مكنها من تطبيي التوصيات 

  .األخذ في االعتبار أنه لن يتم تعديل درجات االلتةام األصلية

 
 :توصية 33 بمجموع وغير ملتةم جةئياً  اً ملتةم األردنتم تصنيف  .3

 
 ملتةمة جةئيًا أو غير ملتةمةالتوصيات األساسية المصن ة 

 4، خ9، خ13، 5، 1
 التوصيات الرئيسية المصن ة ملتةمة جةئيًا أو غير ملتةمة

  5، خ3، خ1، خ40، 33، 35، 93، 93، 3
 توصيات أخرا مصن ة ملتةمة جةئياً 

، 3، خ33، 33، 31، 30، 92، 94، 99، 91، 15، 11، 1، 3
  3، خ2خ

 توصيات أخرا مصن ة غير ملتةمة 
 1، خ39، 95، 90، 11، 13، 19

 

                                                 
 .4،خ9، خ13، 10، 5، 1: التوصيات األساسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي 1

 .5، خ3،خ1، خ40، 33، 35، 93، 93، 4، 3: التوصيات الرئيسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي 9
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السكرتارية للسكرتارية تقريرًا كاماًل عن تقدمه، وقامت  األردن وكما تقضي إجراءات الخروج من عملية المتابعة، فقد قدم .4
ية والرئيستية المصتن ة غيتر ملتةمتة فيما يتعلي بالتوصيات األساست األردنبإعداد تقرير تحليلي ت صيلي عن التقدم الذي أحرةه 

وتم تقديم مسودي التقريتر إلتى . أو ملتةمة جةئيًا، متضمنًا تحليل عن التوصيات األخرا المصن ة غير ملتةمة أو ملتةمة جةئياً 
وقامتت  األردن مع بعض المسائل واألسئلة لمراجعتها، وتم األخذ ببعض التعليقات األخيري من قبل المملكة األردنية الهاشمية،

 .األردن بتوفير جميع المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل السكرتارية خالل هذه العملية

 

أقتل طبيعتة مكتبيتة وبالتتالي فهتو  وإن هتذا اإلجتراء ذ: الخروج من عملية المتابعة العاديتة كمالحظة عامة لجميع طلبات .5
المصتن ة غيتر ملتةمتة أو ملتةمتة جةئيتًا، وبالتتالي لتى التوصتيات ركتة التحليتل عوي. من تقريتر التقيتيم المشتتركواًل ت صيال وشم

النظتر فتتي القتتوانين ويستتتند هتذا التحليتتل إلتتى  .تمويتل اإلرهتتابو يتتتم استتعراض ستتوا جتتةء متن نظتتام مكافحتتة غستل األمتتوال لتن 
ولتقييم مدا إحتراة . المالي لتشريعات المحلية مع معايير مجموعة العملاإللتةام ال ني لواللوائح وغيرها من المواد للتحقي من 

مراجعة البيانات من خالل وذلك  عالية إلى أقصى حد ممكن في المراجعة المكتبية والورقية اليؤخذ بعين االعتبار  كاف،تقدم 
ن أية خالصة أو استنتاج فتي هتذا التقريتر ال يحكتم . المقدمة من الدولة إذ علتى نتتائع عمليتات التقيتيم فتي المستتقبل،  اً مستبقوا 

 .منها ميدانيًا وليست شاملة كما هو الحال في التقييم المشترك يتم التحقيلم تستند إلى معلومات أنها 
 

 الخالصة والتوصية إلى اإلجتماع العام .ب

 
 التوصيات األساسية

متتن ختتالل تعتتديل قتتانون  بهتتذه التوصتتية صتتور المتعلقتتةتتتم معالجتتة أوجتته الق (:جريميية لسييل األمييوال)التوصييية األولييى  .3
شمل الجنح والجنايات المعاقب عليها في المملكة، وبالتالي تتم يل ع نطاي الجرائم األصليةيحة غسل األموال حيث تم توسمكاف

أن المتال غيتر مشتروع، إلثبتات فتي الجترم األصتلي اإلدانتة عتدم اشتتراط كتذلك و  .شمول الجرائم العشترين التواردي فتي المنهجيتة
وتجتدر االشتاري التى . هتو القتانون الختاي فتي هتذا المجتالوتمويتل اإلرهتاب متوال أن قتانون مكافحتة غستل األ مع التاكيد على

 . جرم غسل األموال في األردنبدانة إأحكام ( 3) صدور

تمتت معالجتة أوجته القصتور المتعلقتة بهتذه التوصتية  (:العناية الواجبة في  التحقيم مين ةويية العميال ) 5التوصية  .2
دختتال تمويتتل اإلرهتتاب فتتي كافتتة االلتةامتتات التتواردي فيتته، حيتتث غطتتى  تعتتديل قتتانون مكافحتتة غستتلوذلتتك متتن ختتالل  األمتتوال وا 

القتتانون االلتةامتتات األساستتية المتعلقتتة بتتتدابير العنايتتة الواجبتتة ومنهتتا حظتتر التعامتتل متتع عمتتالء باستتماء صتتورية أو وهميتتة أو 
ف العمالء حسب درجتة المختاطر، كمتا تتم مجهولي الهوية والتعرف على العميل والمست يد الحقيقي والتحقي من هويته وتصني

إصتدار التعليمتات للبنتوك وشتركات التتامين باالستتناد بوضتوا إلتى قتانون مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب التذي يتتني 
كذلك تم إصدار تعليمات . ى أي منهابمقتضعلى عقوبات عند مخال ته أو مخال ة األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادري 

م تعليمتتتات 9011كمتتتا صتتتدرت فتتتي . م9011م ولشتتتركات التتتتاجير التمتتتويلي فتتتي 9010فيتتتة لشتتتركات األوراي الماليتتتة فتتتي وا
متتنح اإلئتمتتان بجميتتع أنواعتته، : متتوال وتمويتتل اإلرهتتاب للجهتتات التتتي تمتتارن أيتتًا متتن األنشتتطة الماليتتة التاليتتةمكافحتتة غستتل األ

دارتهتتا، االتجتتار بتتادوات الستتوي النقتتدي وبتتادوات ستتوي رأن تقتتديم ختتدمات التتدفع والتحصتتيل، إصتتدار أدوات التتدفع و  اإلئتمتتان وا 
المتتتال ستتتواء لحستتتابها أو لحستتتاب عمالئهتتتا، شتتتراء التتتديون وبيعهتتتا ستتتواء بحتتتي الرجتتتوع أو بدونتتته، إداري االستتتتثمارات واألصتتتول 

بالجهتتات التتتي تقتتدم تعليمتتات مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب الخاصتتة م 9019 كمتتا صتتدرت فتتي. الماليتتة عتتن ال يتتر
فتح حسابات مرقمة للعمالء، كما أن المؤسسات المالية األخرا ال يسمح لها بسبب  منوقد تم منع البنوك . الخدمات البريدية
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كما تم تعيين الظروف التي يتوجب عند تحققها . االلتةامات المتعلقة بالتعرف على العميل وفتح الحساب ب تح حسابات مرقمة
العنايتتة الواجبتتة بالنستتبة لكافتتة القطاعتتات الماليتتة، وت طيتتة التحقتتي متتن البيانتتات متتن مصتتادر موثوقتتة فتتي قطتتاع اتختتاذ تتتدابير 

كمتا . بالنسبة لشركات التتامين والصترافة اً التامين والحصول على معلومات حول السيطري على العميل إذا كان شخصا اعتباري
تحديد طبيعتة  لكوكذ اً كام المنظمة لعمل العميل إذا كان شخصا اعتباريتم معالجة أوجه القصور المرتبطة بالتعرف على األح

عالقتتة العمتتل وال تترض منهتتا لشتتركات التتتامين والصتترافة والعنايتتة الواجبتتة المستتتمري وتوستتيع حتتاالت العنايتتة المعتتةةي لشتتركات 
تجتتاه العمتتالء الحتتاليين وقتتت اعتمتتاد  ةجبتالواالصترافة واستتتكمال تتتدابير العنايتتة الواجبتتة بعتد قيتتام عالقتتة العمتتل للبنتتوك والعنايتتة 

 .االلتةامات
 

 

تعديل القانون النافذ تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية وذلك من خالل : والخاصة الرابعة 31التوصية  .3
ت اقيات االتني  الجرائم التي أومن خالل توسيع نطاي الجرائم األصلية ليشمل الجنح والجنايات المعاقب عليها في المملكة، 

وبالتتالي تتم شتمول الجترائم العشترين  المملكة على اعتبار متحصالتها محاًل لجريمة غستل األمتوال التي صادقت عليهادولية ال
رهتتتاب هتتتي الجهتتتة المخولتتتة بتلقتتتي كمتتتا تتتتم التتتني علتتتى أن وحتتتدي مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل اإل. التتتواردي فتتتي المنهجيتتتة

ل ايتتة  وقتتد أفتتادت الوحتتدي بتلقيهتتا. رهتتاببوهة التتتي يشتتتبه ارتباطهتتا ب ستتل األمتتوال وتمويتتل اإلاالخطتتارات عتتن العمليتتات المشتت
إحصتائية ( 93 )مرفتي رقتم ) رهتاباخطارًا من شركات الصرافة يشتبه بانها مرتبطة ب سل األموال أو تمويتل اإل( 35) تاريخه

وقتتتد أصتتتبحت الوحتتتدي ملةمتتتة . ( 3/9013 -9002)بعتتتدد اإلخطتتتارات التتتواردي للوحتتتدي متتتن شتتتركات الصتتترافة ختتتالل األعتتتوام 
كمتتتا قامتتتت الوحتتتدي بتتتإدراج . بموجتتتب القتتتانون بتتتتوفير ت ذيتتتة عكستتتية للجهتتتات المبل تتتة بشتتتان استتتتالم اإلخطتتتارات التتتواردي إليهتتتا

اإلحصتتائيات الخاصتتة باإلخطتتارات متتن حيتتث العتتدد والجهتتة التتتي وردت منهتتا وذلتتك ضتتمن التقريتتر الستتنوي للوحتتدي للستتنوات 
بعتتض الحتتاالت التتتي وردت للوحتتدي  9019و 9001 يللوحتتدي لعتتام ينالستتنوي ين، كمتتا أدرج فتتي التقريتتر 9011 ايتتة ل 9002

 .تبين للجهات الخاضعة األساليب واألدوات المستخدمة في هذه الحاالت

 
التجتريم شتمول تمتت معالجتة أوجته القصتور لهتذه التوصتية متن ختالل   (:تجريم تمويل اإلرةاب)التوصية الخاصة الثانية  .1

ن كانتت تلتك األمتوال   رهتابي،إرهابيتة أو شتخي إمنظمتة أو هيئتة أو جمعيتة أو جماعتة على صور جمتع وتتوفير األمتوال ل وا 
عالجتتت األردن عتتدم وضتتوا كمتتا  ليكتتون التجتتريم متوافقتتًا بشتتكل كبيتتر متتع ات اقيتتة قمتتع تمويتتل اإلرهتتاب،متتن مصتتادر مشتتروعة 

يشتتتمل أي نتتتوع متتتن األصتتتول، والوثتتتائي أصتتتبح التعريتتتف حاليتتتًا بحيتتتث  هتتتاب،فتتتي ستتتياي تمويتتتل اإلر  تعريتتتف األمتتتوالم هتتتوم 
  .رهابات اقية قمع تمويل اإلليتطابي مع التعريف الوارد في  اإللكترونية والرقمية،

 
ملتتةم إلتى حتد "في هذه التوصيات يمكتن أن يصتنف بدرجتة تقابتل  األردنجة عامة، يمكن القول أن مستوا إلتةام يوكنت  .10
  ".كبير

 
 الرئيسية لتوصياتا
 

المتعلقة بهذه التوصية من ختالل التعتديالت تمت معالجة أوجه القصور : (المصادرة والتدابير المؤقتة) الثالثةالتوصية  .11
نتي أضتف التى ذلتك . رهتابالتي أجريت على القانون، حيث شمل التعديل الني على عقوبة المصادري في جترائم تمويتل اإل

فتي التحقتي متن المصتادر  رهتابللمتدعي العتام المختتي فتي جترائم غستل األمتوال وتمويتل اإل على صالحيات القانون المعدل
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الحقيقية لألموال العائدي لألشخاي مرتكبي جرائم غسل األموال وتمويتل اإلرهتاب، بمتا فتي ذلتك التعقتب، ومعرفتة مصتدر تلتك 
شتتتخاي المتهمتتتين، وتعقتتتب الممتلكتتتات، األمتتتوال،  باإلضتتتافة إلتتتى متتتنح المحكمتتتة صتتتالحية التحقتتتي متتتن مصتتتادر األمتتتوال لأل

  .والتح ظ على األموال ومصادرتها

 

العمتتل علتتى متتت معالجتتة أوجتته القصتتور المتعلقتتة بهتتذه التوصتتية، وذلتتك متتن ختتالل ت (:الرقابيية واالشييرا ) 31التوصييية  .19
ةيتتادي وذلتتك متن ختالل  ،يتةوالبنتوك واألوراي المالكالصترافة والتتتامين  المؤسستتات الماليتةقطاعتات علتى وتعةيةهتتا ت عيتل الرقابتة 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وكذلك متن ختالل تعةيتة  قانون حددهاالموارد ال نية والبشرية في الجهات الرقابية التي 
خضتتاعها الجهتتات الرقابيتتة متتوظ يوتتتدريب والمكتبتتي الت تتتيا الميتتداني  ، وكتتذلك متتن ختتالل تنظتتيم شتتركات التتتاجير التمتتويلي وا 

ألغتراض  اً على القطاعات المنظمة حديث اً لكن يبقى تعةية الرقابة خصوص. افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابلمتطلبات مك
 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كالتاجير التمويلي ومقدمي الخدمات البريدية

 
حيتتث أصتتبحت الوحتتدي  ،يةتمتتت معالجتتة أوجتته القصتتور المتعلقتتة بهتتذه التوصتت: (وحييدة المعلومييات المالييية ) 32التوصييية  .13

 كمتتا أكتد القتتانون. لغستل األمتوالتتى إضتافة إرهتاب اإلعمليتة مشتتتبه بانهتا مرتبطتة بتمويتتل أي عتن مختصتة بتلقتي االخطتتارات 
فتي حتين  للوحتدي، مقر جديتدتم االنتقال إلى واداريًا، كما تم تخصيي مواةنة مستقلة لها و  لياً الوحدي ما يةعلى استقالل المعدل

 . موظ ين متخصصين 10الموظ ين فيها الى وصل عدد قد 

 
التصتديي علتى االنضتمام و  ة بهتذه التوصتية متن ختاللقتتمت معالجة أوجه القصتور المتعل(: االتفاقيات)  15التوصية   .14

التعتتديالت الالةمتتة علتتى قتتانون مكافحتتة غستتل إجتتراء متتن ختتالل اإلرهتتاب واستتتكمال تن يتتذ ات اقيتتة قمتتع تمويتتل  ،ات اقيتتة بتتاليرمو
أمتتا فيمتتا يتعلتي بقتترارات مجلتتن األمتن، فقتتد وضتتع القتانون المعتتدل األستتان القتانوني المتعلتتي بتن يتتذ  .وتمويتتل اإلرهتاب والاألمت

رهتاب المتابعتة متع الجهتات المختصتة قرارات مجلن األمن من خالل تولي اللجنة الوطنيتة لمكافحتة غستل األمتوال وتمويتل اإل
 . لدوليةلتن يذ االلتةامات الواردي في القرارات ا

 
بالمستاعدي القانونيتة المتبادلتة متن تمتت معالجتة أوجته القصتور المتعلقتة  (:المساعدة القانونية المتبادلية) 12التوصية   .15

التشريعات المحلية التي منحت للجهات القضائية األردنية صالحية التعتاون متع الجهتات القضتائية غيتر األردنيتة، ومتن  خالل
، وتوقيتتع متتذكرات التعتتاون ت الدوليتتة ذات الصتتلة التتتي توجتتب تقتتديم المستتاعدي القانوينتتة المتبادلتتةاالنضتتمام التتى االت اقيتتا ختالل

رهتتاب اإلمستتاعدات قضتائية فتتي مجتال مكافحتتة غستل األمتتوال وتمويتل  2وقتد تلقتتت وةاري العتدل . والت تاهم متع عتتدد متن التتدول
ل وطلبتتي مستاعدي قانونيتة متبادلتتة فتي مجتال غستتل وطلبتي تستتليم مجترمين عتن جريمتتة غستل األمتوا ،أحيلتت التى النائتتب العتام

تقدمت المملكة بطلبي مساعدي قانونية متبادلة في مجال مكافحة غستل األمتوال كما األموال من خالل قواعد المجاملة الدولية 
لح العدالة، وتعتمد األردن على التشاور مع الدولة المعنية لتحديد أنسب مكان إلقامة الدعوا ضد المتهمين لصا .9019عام 

   .المواد التي تحدد االختصاي القضائي للمحاكم األردنية( قانون العقوبات)وفي كل األحوال يوجد في القانون الجةائي 

 
القتوانين عطتاء إأوجته القصتور المتعلقتة بهتذه التوصتية متن ختالل معالجتة تمتت (: أشكال أخرى للتعاون)  04التوصية  .13

الجهتات المختصتة كمتا قامتت . في مجال تبتادل المعلومتات النظيريالجهات التعاون مع  صالحيةاألردنية للسلطات المختصة 
بهتتدف تعةيتتة التعتتاون التتدولي فتتي مجتتال تبتتادل  وغيتتر النظيتتري النظيتتريالجهتتات بتوقيتتع متتذكرات ت تتاهم متتع عتتدد متتن فتتي األردن 
 . المعلومات
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أوجتتته القصتتتور المتعلقتتتة بتطبيتتتي أدوات األمتتتم  ردناأل عتتتالع (:المتحيييدةتطبييييم أدوات األميييم )التوصيييية الخاصييية األوليييى  .12

جتتراء التعتتديالت إمتتن ختتالل اإلرهتتاب واستتتكمال تن يتتذ ات اقيتتة قمتتع تمويتتل  ختتالل التصتتديي علتتى ات اقيتتة بتتاليرموالمتحتتدي، متتن 
صتدار اإلجتراءات التن يذيتة الخاصتة بتطبيتالالةمة على قانون مكافحة غستل األمتوال ي تلتك ، وتطبيتي قترارات مجلتن األمتن وا 

 . القرارات

 
تم معالجة أوجه القصور المتعلقة بتجميد أموال اإلرهابيين  (:تجميد أموال اإلرةابيين ومصادرتها)التوصية الخاصة الثالثة  .13

حيتتث تتتم تشتتكيل لجنتتة تقتتوم بتجميتتد أمتتوال اإلرهتتابيين طبقتتًا لقتترارات مجلتتن األمتتن،  التتتي جهتتةالومصتتادرتها، متتن حيتتث تحديتتد 
وكتذلك تتم ( . 1323)و ( 1932)التعليمات الخاصة بتن يتذ االلتةامتات التواردي فتي قتراري مجلتن األمتن ر إصداوطنية تتولى 
والقرارات  (1323)واللجنة ال نية لتطبيي قرار مجلن األمن رقم ( 1932)لتطبيي قرار مجلن األمن رقم  ال نيةتشكيل اللجنة 

األشتخاي أو وغيتر الماليتة بخصتوي ت المقدمتة للمؤسستات الماليتة ، وفيمتا يتعلتي باإلرشتادااألخرا ذات العالقة باي منهمتا
يي قرارات مجلن األمتن تقتوم بالكيانات التي قد تكون األموال واألصول األخرا المستهدفة بحوةتها، ال تةال اللجان ال نية لتط

 . بدراستها ولم يتم إصدارها

 
أوجتته القصتتور المتعلقتتة  أغلتتبتمتتت معالجتتة : (رةييابالتعيياون الييدول  فيي  مجييال تمويييل اإل )التوصييية الخاصيية الخامسيية  .11

أحكامتًا خاصتة بالتعامتل متع  النافتذ، حيتث تضتمن القتانون رهتاباإلغستل األمتوال وتمويتل بالتعاون التدولي فتي مجتال مكافحتة 
القضتائية  طلبات المساعدي القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المجرمين، ومن حيث التطبيي قامت السلطات بتقديم المساعدات

قتتوم األردن بإعمتتال قواعتتد المجاملتتة يوحتتتى بالنستتبة للتتتدابير األقتتل تتتدخاًل، عنتتد غيتتاب اةدواجيتتة التجتتريم ف ،لعتتدد متتن الحتتاالت
 . الدولية، وبما ال يتعارض مع القوانين األردنية

 
 األخرى التوصيات

 
تعلقتتة بالتوصتتيات األختترا، وتجتتدر اإلشتتاري الم القصتتوربمعالجتتة جتتةء كبيتتر متتن أوجتته  المملكتتة األردنيتتة الهاشتتميةقامتتت   .90

ال يقتتدم هتتذا و . متتن عمليتتة المتابعتتة مبنتتي فتتي األستتان علتتى التوصتتيات األساستتية والرئيستتية األردنإلتتى أن اتختتاذ قتترار بختتروج 
 .  التقرير تحلياًل ت صيليًا بالنسبة للتوصيات األخرا

 
 الخالصة

 
ذلك، وبالتالي يجتب ن عملية المتابعة اتخاذها إجراءات كافية تسمح بدولة مالتشير إجراءات المتابعة للنظر في إخراج   .91

األساستية والرئيستية نظام فعال لمكافحة غسل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب قتد مكنهتا متن تطبيتي التوصتيات أن يكون لدا الدولة 
متع . عتديل درجتات االلتتةام األصتليةمع األخذ فتي االعتبتار أنته لتن يتتم ت" ملتةمة إلى حد كبير"أو " ملتةمة"بدرجة تقابل درجة 

إذا متتتا تتتتم إحتتتراة تقتتتدم ملحتتتوظ فتتتي جميتتتع الرئيستتتية بعتتتض المرونتتتة تجتتتاه التوصتتتيات اإلشتتتاري إلتتتى أنتتته يتتتتوفر ل جتمتتتاع العتتتام 
 ".غير ملتةمة"أو " ملتةمة جةئياً "التوصيات والتي حصلت فيها الدولة على درجة 
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فتتي هتتذه التوصتتيات يمكتتن أن يصتتنف بدرجتتة  األردنمستتتوا إلتتتةام أن ف يمتتا يتعلتتي بالتوصتتيات األساستتية يمكتتن القتتول  .99
 .على األقل" ملتةم إلى حد كبير" تقابل 

 
 

التوصتتيات يمكتتن أن يصتتنف فتتي مجمتتل  األردنأمتتا فيمتتا يتعلتتي بالتوصتتيات الرئيستتية، فتتيمكن القتتول أن مستتتوا التتتةام  .93
 . على األقل" ملتةم إلى حد كبير"بدرجة تقابل 

 
علتتى درجتتة التتتةام غيتتر ملتةمتتة أو ملتةمتتة جةئيتتًا، فتتيمكن  األردني بالتوصتتيات األختترا التتتي حصتتل فيهتتا أمتتا فيمتتا يتعلتت .94

  .ملتةم إلى حد كبيرفي هذه التوصيات يقابل درجة  األردنالقول أن مستوا التةام 

 
حكتام فتي تمويتل أيتة ولتم تصتدر أ، إدانة في جريمة غسل األمتوالأحكام ( 3) األردنأصدرت فقد وفيما يتعلي بال عالية،  .95

فتتي مستتتويات  أمتتا فيمتتا يتعلتتي باإلخطتتارات، فتظهتتر اإلحصتتائيات أن هنتتاك تةايتتداً . ل ايتتة تتتاريد إعتتداد هتتذا التقريتتر اإلرهتتاب
وذلتتتك فتتتي العمليتتتات التتتتي يشتتتتبه فتتتي  اإلبتتتالن متتتن المؤسستتتات الخاضتتتعة ل بتتتالن، وكتتتذلك متتتن الجهتتتات اإلشتتترافية والرقابيتتتة،

 بلت  بتمويتل اإلرهتابباالشتتباه حجتم البالغتات المرتبطتة بتان البيانات المتوفري موال، في حين تظهر ارتباطها بجريمة غسل األ
 . 9013 -9019حاالت خالل األعوام ( 5)

 

وفيمتتا يتعلتتي ب عاليتتة الجهتتات الرقابيتتة علتتى المؤسستتات الماليتتة وغيتتر الماليتتة، فقتتد تتتم تعةيتتة قتتدرات تلتتك الجهتتات بدرجتتة  .93
، وهتو متا قتد يتؤدي أعداد العاملين وتتدريبهم ومتابعتة جتوالت الت تتيا وتوقيتع العقوبتات علتى المختال ينمعقولة من خالل ةيادي 

وفيمتتا يتعلتتي ب عاليتتة  .إلتتى تحستتين التتتةام المؤسستتات الماليتتة بالواجبتتات الم روضتتة عليهتتا بموجتتب القتتانون واللتتوائح ذات الصتتلة
تلك الجهات،  وظ يية قدرات تلك الجهات من خالل ةيادي التدريب لمبتعة األردن سلطات إن اذ القانون في األردن، فقد قامت 

كمتا تجتدر اإلشتاري إلتى أن األردن . منقولة عبر الحدود وتوقيع عقوبتات علتى المختال ينالوةيادي حاالت اإلفصاا عن األموال 
 .قد اتخذت خطوات كبيري في سبيل تحصين المنظمات غير الهادفة للربح من سوء االستخدام

 
علتى األقتل، " ملتتةم إلتى حتد كبيتر" وبما أن مستوا إلتةام األردن بالتوصيات األساستية يقابتل درجتة إلتتةام تيجة لذلك، ون .92

علتى األقتل، فقتد يترا االجتمتاع العتام الموافقتة " ملتتةم إلتى حتد كبيتر" ومستوا اإللتةام بالتوصتيات الرئيستية يقابتل درجتة إلتتةام 
 .المتابعة إلى التحديث كل عامينعلى طلب األردن الخروج من عملية 

 
 المملكة األردنية الهاشميةنظرة عامة عن تطور  .ت

 
 نظرة عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم المشترك

 

على تعديل القانون لمعالجة أوجه القصور المشار إليها في تقرير التقييم  ركة األردن، المشتركمنذ اعتماد تقرير التقييم  .93
 . لمشتركا

 
 



 الثالث للمملكة األردنية الهاشمية تقرير المتابعة  
 

 74من  4صفحة 

 

 اإلطار القانون  والتنظيم 
 

قتتتانون بشتتتان  9002لستتتنة (  43 ) قتتتائم علتتتى القتتتانون رقتتتم األردنتتتيإن نظتتتام مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل اإلرهتتتاب  .91
القتانون المؤقتت بموجتب و  ،م9010لستنة ( 3)المعتدل بموجتب القتانون المؤقتت رقتم و  ،اإلرهتاب وتمويتلمكافحة غستل األمتوال 

، وتركةت تلك التعتديالت علتى توستيع نطتاي الجترائم األصتلية لجريمتة غستل األمتوال، وتوستيع نطتاي م9010 لسنة( 31)رقم 
قامتتت وقتتد  وتكليتتف اللجنتتة الوطنيتتة لمكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب بتن يتتذ القتترارات الدوليتتة،تجتتريم تمويتتل اإلرهتتاب، 

، والقتترارات األختترا ذات العالقتتة بتتاي منهمتتا (1323)و ( 1932)اللجنتتة بإصتتدار تعليمتتات لتن يتتذ قتترارات مجلتتن األمتتن رقتتم 
، وكتتذلك المصتادقة علتتى برتوكتول قمتتع ومنتع ومعاقبتتة االتجتتار التصتتديي علتى ات اقيتتة بتاليرمواالنضتمام و كتذلك قامتتت األردن ب

لعديتد متن األنظمتة بالبشر، كما أصدرت األردن قتانون منتع االتجتار بالبشتر، وقتانون الجمعيتات الجديتد والتذي صتدر بموجبته ا
والتعليمات، كما أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التعليمات لتن يذ االلتةامات الواردي فتي قتراري 

 . والقرارات األخرا ذات العالقة باي منهما (1323)و ( 1932)مجلن األمن رقم 
 

 ساسيةاستعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلم بالتوصيات األ .ث
 

 (ملتزمة جزئيا  )درجة اإللتزام  –التوصية األولى 
 
 . دانة في الجرم األصلي الثبات أن المال غير مشروعضرورة وجود اإل وجه القصور األول  
 

جريمة غسل األموال جريمتة  اعتبارعلى  وتعديالته 9002لسنة ( 43)رقم من قانون  (4)من المادي ( ب)ال قري نصت  .30
 .عتتدم مشتتروعيتهإلثبتتات فتتي الجريمتتة المتحصتتل منهتتا المتتال اإلدانتتة وال تشتتترط  ،ة المتحصتتل منهتتا المتتالمستتتقلة عتتن الجريمتت

 . وبالتالي تمت ت طية القصور في هذا الجانب

 
 .عدم شمول الجرائم األصلية على جميع الجرائم العشرين حسب المنهجية الثاني  القصوروجه  
 

أي جريمة يكون من األموال المتحصلة عتبار اعلى ( 4)في المادي إلرهاب وتمويل اني قانون مكافحة غسل األموال   .31
التي  دوليةالت اقيات االالجرائم التي تني  أو محاًل ل سل األموال، معاقبًا عليها بمقتضى التشريعات النافذي في المملكة

        تكون األردن قد انتهجت منهعوبالتالي  .المملكة على اعتبار متحصالتها محاًل لجريمة غسل األموال صادقت عليها
لجميع  األردنيوفيما يلي جدول يبين مدا امتداد نطاي الجرائم األصلية في القانون  لتحديد الجرائم األصلية،" جميع الجرائم"

 : ال ئات العشرين حسب منهجية التقييم، إذ يجب أن تكون جميع ال ئات العشرين مجرمة

 
 األفعال/ اد القانونية الت  تجرم الفعلالمو  األداة التشريعية الفئة

المشاركة ف  مجموعة 
منظمة وابتزاز جرامية إ

 األموال

 1130لسنة ( 13)قانون العقوبات رقم 
 وتعديالته

  415و  153و 152المواد 

، بما يشمل تمويل رةاباإل 
 رةاباإل 

 قانون العقوبات
 

 143-142و  113المواد 
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 9003لسنة  55رقم  رهابقانون منع اإل
 

 األموال وتمويل اإلرهاب قانون مكافحة غسل

 1 -1المواد 
 

 (.3)من المادي ( ب)ال قري 
من المادي ( ج)وال قري ( أ)من ال قري ( 3)البند 

(94) 
االتجار ف  البشر وتهريب 

 11و  10و 1و 3 ، وأ، ب، ج-3المواد  9001لسنة  1رقم  قانون منع االتجار بالبشر المهاجرين

الجنس ، بما ف   االستغالل
ذلك االستغالل الجنس  

 لألطفال
 

 قانون العقوبات
 

 قانون منع االتجار بالبشر

 313-301المواد 
 

( 11)و ( 10)و ( 1)و ( 3)و( 3)المواد 
 (.14)و

 
االتجار لير المشروع ف  

والمؤثرات العقاقير المخدرة 
 العقلية
 

 ( 11)رقم  قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
 .وتعديالته م 1133لسنة 

و ( 3)و ( 2)و ( 3)و ( 4)و ( 3) المواد
 (.19)و ( 10)و ( 1)

االتجار لير المشروع ف  
 األسلحة

 1159لسنة  ( 34)رقم  قانون األسلحة النارية والذخائر
 وتعديالته

 11-5المواد من 

االتجار لير المشروع ف  
السلع المسروقة وليرةا من 

 السلع

 قانون العقوبات
 

 

 419ادي الم
 

 الفساد والرشوة

 قانون العقوبات
 

 9003لسنة ( 39)قانون هيئة مكافحة ال ساد رقم 
 وتعديالته

 
 1113لسنة ( 11)قانون الجرائم االقتصادية رقم 
 وتعديالته

 133- 139و  122-120واد الم

 
 ( 99)و ( 3)و ( 5)المواد 

 
 

والمادي ( 3)من المادي ( ج)من ال قري ( 9)البند 
(4) 

 491-412المواد  قانون العقوبات الحتيالا

 ةتزيي  العمل
 قانون العقوبات 

 
 قانون الجرائم االقتصادية 

931-944 
 

 (3)من المادي ( ج)من ال قري ( 3)البند 

تزيي  المنتجات والقرصنة 
 عليها

لسنة ( 99)رقم  حقوي المؤلف حماية قانون
 وتعديالته  1119

 
 1159لسنة ( 33)رقم  قانون العالمات التجارية

 وتعديالته 

   51و  93و  10-3المواد 
 

 32المادي 
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 1111لسنة ( 39)رقم  قانون براءات االختراع

 وتعديالته 

 39المادي 

 جرائم البيئة
  قانون العقوبات األردني

 
 9003لسنة ( 59)رقم  قانون حماية البيئة

 143 – 142المواد 
 

 (90-13)و  (13 -3) المواد
داث جروح بدنية القتل واح

 جسيمة
 

 331- 393المواد  قانون العقوبات األردني

االختطا ، وأعمال التقييد 
 وأخذ الرةائن لير المشروعة

 قانون العقوبات األردني
 
 
 

 9002لسنة ( 41)قانون الطيران المدني رقم 
 فيما يتعلي بسالمة الطيران المدني

 309المادي : االختطاف 
  141المادي من ( 9)فقري : أعمال التقييد 

 
 (51) المادي

 السطو أو السرقة
 

  قانون العقوبات األردني
 

 قانون الجرائم االقتصادية 

 413-311 المواد
 

 ( 3)من المادي ( ج)من ال قري ( 5)البند 
 

 التهريب
 

 1113لسنة ( 90)رقم  قانون الجمارك
 وتعديالته 

 
 وتعديالته 1133لسنة ( 91)رقم  قانون اآلثار

  902-903واد الم
 
 

 93المادي من ( أ)من ال قري ( 2)البند 
 االبتزاز
 415المادي  األردنيوبات ققانون الع 

 التزوير
 

  قانون العقوبات األردني
 

 قانون الجرائم االقتصادية 

 929-930المواد 
 

 (3)من المادي ( ج)من ال قري ( 4)البند 

 القرصنة
 

قرار موافقة على صدرت اإلرادي الملكية السامية بال  
 94/19/1114تاريد ( 5935)مجلن الوةراء رقم 

ات اقية األمم المتضمن الموافقة على اإلنضمام إلى 
ونشر ذلك في عدد  1139المتحدي لقانون البحار لعام 

 .1/9/9010بتاريد (  5019)الجريدي الرسمية رقم 
 

مدونة السلوك بشان قمع القرصنة والسطو المسلح 
ان الس ن في غربي المحيط الهندي وخليع اللذين بستهدف

 90/5/9010والمقري من مجلن الوةراء بتاريد عدن 

 كامل مواد االت اقية   
 

وقد أفادت السلطات بانه يجري اإلعداد 
لمشروع قانون خاي لتجريم القرصنة والسطو 
المسلح، وهو في المراحل الدستورية ل اية 

 . إصداره بشكل نهائي

ية والتالعب المتاجرة الداخل
 باألسوام

 

 قانون العقوبات األردني
 قانون األوراي المالية

 
 قانون الجرائم االقتصادية

 433-435المواد  
 110-103المواد 

 
من ( 3)و البند ( 3)من المادي ( أ)ال قري 

 (3)من المادي ( ج)ال قري 
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  (غير ملتزمة)درجة االلتزام : التوصية الخامسة
 
رهاب ضمن االلتزامات الوواردة فوي نوانون مكافحوة غسول األمووال علوى عدم دخول االلتزامات المرتبطة بمكافحة تمويل اإل: وجه القصور األول 

 .الجهات ذات الصلة 
 

إلتى جنتب متع  اً تمت معالجة هذا القصور من خالل تعديل القتانون التذي أضتاف متطلبتات مكافحتة تمويتل اإلرهتاب جنبت .39
 .للمؤسسات الماليةمتطلبات غسل األموال بالنسبة 

 
 .منه ( 03)مكافحة غسل األموال وفق المادة  نانون صدار األنظمة التنفيذية لتطبيق أحكامإعدم  : وجه القصور الثاني  
 

وحتدد إطتار عمتل اللجنتة الوطنيتة متن  9003لستنة ( 44)نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحتة غستل األمتوال رقتم صدر  .33
نظتتام وحتتدي مكافحتتة غستتل األمتتوال رقتتم صتتدر نوني ل جتماعتتات ويليتتة إتختتاذ القتترارات، كمتتا حيتتث اجتماعاتهتتا والنصتتاب القتتا

وقد حدد النظام صالحيات ومهام وحدي مكافحة غسل األموال وصتالحيات ومهتام رئتين الوحتدي وكتذلك . 9001لسنة ( 40)
فتي وقتد تتم . كافحتة غستل األمتوال قبتل التعتديلالتعاون مع الجهات الرقابية واإلشرافية والوحدات النظيري سندًا ألحكام قانون م

بمتتا يتناستتب متتع قتتانون  9003الصتتادر فتتي  عمتتل اللجنتتة الوطنيتتة لمكافحتتة غستتل األمتتوالتعتتديل هتتذا النظتتام ونظتتام  9011
متتن حيتتث التحتتري والتحليتتل  هاوصتتالحيات هتتاالمعتتدل مهامالوحتتدي حتتدد نظتتام حيتتث مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب، 

نشتاء قواعتد بخصوي اإلخ طارات التي يشتبه ارتباطها ب سل األموال وتمويتل اإلرهتاب وطلتب المعلومتات الالةمتة لتحليلهتا وا 
شترافية والجهتات المختصتة فيمتا يتعلتي البيانات الالةمة بهذا الخصتوي، كمتا تنتاول النظتام التنستيي متع الجهتات الرقابيتة واإل

عداد بتر  امع التتدريب والتوعيتة فتي مجتال مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب، بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وا 
كمتتا أعطتتى النظتتام الصتتالحية الكاملتتة لتترئين الوحتتدي بتتإداري شتتؤون الوحتتدي واإلشتتراف عليهتتا بمتتا فتتي ذلتتك تستتمية المتتديريات 

الخاضتعة ات للمؤسستات القانون الجهات الرقابية بوضتوا صتالحية إصتدار التعليمتأعطى من ناحية أخرا، . وتحديد مهامها
 .ما سيلي بيانهلحكامه، وهو ما تم وفقا أل
 

نوانون مكافحوة غسول األمووال حتوى يمكون إلوى صودار تعليموات مكافحوة غسول األمووال فوي أنشوطة التوسمين باال وتناد إ عدم: وجه القصور الثالث
 . تونيع العقوبات الواردة على الشركات المخالفة لمضامين التعليمات 

 
تستتند بشتكل واضتح ( 9010والمعدلتة فتي نتوفمبر ) 9010ت الصادري عن مجلن إداري هيئتة التتامين فتي أبريتل التعليما .34

 .إلى قانون التامين وقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 

 : تناول القانون أو أي تشريع أ ا ي أو ثانوي آخر ما يلي عدم : وجه القصور الرابع
 

  بحيث تكون المؤ سات المالية مطالبة باالحتفاظ بها بطريقة ( واء ليسمح بوجودها أو ليمنع ذلك)موضوع الحسابات المرنمة ،
 . يمكن من خاللها تحقيق االلتزام الكامل بتوصيات مجموعة العمل المالي 
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  5خيرة من المعيار ر ربعة األألجراءات العناية الواجبة وهي الحاالت الواردة ضمن البنود اإالظروف األخرى التي تستوجب تطبيق- 
 . في التوصية الخامسة 2

  بيانات التعرف )في مجال التسمين، يجب التحقق من الهوية با تخدام وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل
بذلك فعال  مع ذا كان أي شخص يدعي أنه يتصرف نيابة عن العميل هو شخص مصرح له القيام إويجب التحقق مما ( على الهوية

 .التعرف على هويته والتحقق منه

  كان العميل يتصرف نيابة عن شخص آخر، واتخاذ خطوات معقولة بعد ذلك للحصول على إذا  في مجال التسمين، يجب التحقق مما
الذي  بيانات كافية للتحقق من هوية ذلك الشخص اآلخر، كذلك في مجال الصرافة والتسمين يجب تحديد األشخاص الطبيعيين

لهم ملكية أو  يطرة فعلية على العميل، وهذا يشمل األشخاص الذي يمار ون  يطرة فعالة كاملة على الشخصية االعتبارية أو 
 .الترتيب القانوني

 
حظتترت التعليمتتات الصتتادري للبنتتوك التعامتتل بالحستتابات المرقمتتة، وقتتد أفتتادت الستتلطات األردنيتتة أن العالقتتة بتتين شتتركات  .35

 ،ين والتتتاجير التمتتويلي واألنشتتطة الماليتتة ومقتتدمي الختتدمات البريديتتة وعمالئهتتا ال تتضتتمن فتتتح حستتابات أصتتالً الصتترافة والتتتام
يتتداع األوراي . عتتن حستتابات مرقمتتة فضتتالً  أمتتا بالنستتبة لشتتركات األوراي الماليتتة فتتإن التعامتتل متتع العميتتل متتن حيتتث تستتجيل وا 

شتتركات األوراي الماليتتة وشتتركات ادري للبنتتوك وشتتركات الصتترافة و كمتتا حتتددت التعليمتتات الصتت. تطلتتب تعري تته بوضتتوايالماليتتة 
وتطلتتب تعليمتتات التتتامين متتن الشتتركات التحقتتي متتن  . الظتتروف التتتي يتوجتتب فيهتتا القيتتام بتتإجراءات العنايتتة الواجبتتةالتتتامين 

فتي حتال تعامتتل شتركات، و بيانتات الهويتة متن ختالل المستتندات األصتتلية الموثوقتة والرجتوع للموقتع اإللكترونتي لتتدائري مراقبتة ال
شتخي يختر متتع الشتركة نيابتتة عتن العميتتل فعلتى الشتتركة اتختاذ إجتراءات معقولتتة للحصتول علتتى بيانتات كافيتتة للتعترف علتتى 

  .عن العميل ، كما تتطلب التحقي من نيابته فعالً هوية ذلك الشخي
 

امين التعترف علتى المستت يد الحقيقتي وفيما يتعلي بالتحقي متن وجتود مستت يد حقيقتي بختالف العميتل، تطلتب تعليمتات التت .33
 عالجتت التعليمتات موضتوع األشتخاي التذين لهتم ستيطري فعليتة علتى العميتلكمتا . واتخاذ إجراءات مناسبة للتحقي من هويته

ان تشتتتمل بيانتتتات التعتتترف عليتتته استتتمه وشتتتكله القتتتانوني وعنتتتوان مقتتتره ونتتتوع النشتتتاط التتتذي يمارستتته وذلتتتك متتتن ختتتالل اإللتتتةام بتتت
ريد ورقم تسجيله لدا الجهتات المختصتة بمتا فتي ذلتك رقمته الضتريبي وأرقتام الهواتتف الخاصتة بته وال ترض متن ورأسماله وتا

عالقة العمل وطبيعتها وأسماء المالكين وعناوينهم وحصي ملكيتهم في الشخي االعتباري وأسماء الم وضين بالتوقيع عنته 
و الترتيب القانوني وبحيث تكتون الشتركة علتى علتم بهيكتل الملكيتة واألحكام التي تنظم السلطة الملةمة للشخصية االعتبارية أ

واألحكتتتام التتتتي تتتتنظم صتتتالحيات اتختتتاذ قتتترارات ملةمتتتة للشتتتخي االعتبتتتاري وأي معلومتتتات أختتترا تتتترا الشتتتركة ضتتتروري فتتتي 
 . الحصول عليها

 
هويتتتة استتتم الشتتتخي ان تشتتتمل بيانتتتات التعتتترف علتتتى الوفيمتتتا يتعلتتتي بشتتتركات الصتتترافة تتتتني التعليمتتتات علتتتى اإللتتتةام بتتت .32

االعتباري، الشكل القانوني، أستماء المتالكين، حصتي الملكيتة، الم وضتين بتالتوقيع، عنتوان المقتر، نتوع النشتاط، مقتدار رأن 
المتتال، تتتاريد التستتجيل ورقمتته، التترقم الضتتريبي، التترقم التتوطني للمنشتتاي، أستتماء الم وضتتين بالتعامتتل عتتن العميتتل وجنستتياتهم، 

متتن عالقتتة العمتتل وطبيعتهتتا، وأي معلومتتات أختترا يتترا الصتتراف ضتتروري الحصتتول عليهتتا بمتتا فيهتتا  أرقتتام الهواتتتف، ال ايتتة
 .توفير إجراءات معقولة للتعرف على هيكل الملكية واإلداري المسيطري على الشخي االعتباري، وكذلك المست يد الحقيقي
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 : مالي ما يلي ة لمؤ سات القطاع الالصادر عدم تناول التعليمات : وجه القصور الخامس
 

  مطالبتهوا فيمووا يخوص العمووالء موون الشخصويات االعتباريووة أو الترتيبووات القانونيوة، بالحصووول علوى معلومووات حووول األحكوام التووي توونظم
 . السلطة الملزمة للشخصية االعتبارية أو الترتيب القانوني

 

 ذا كووان شخصووا  إدارة المسوويطرة علووى العميوول واإل جووراءات معقولووة للونوووف علووى هيكوول الملكيووةإ مطالبتهووا شووركات الصوورافة باتخوواذ
 . اعتباريا 

 من عالنة العمل وطبيعتها رضمطالبة شركات التسمين والصرافة واألوراق المالية بالحصول على معلومات تتعلق بالغ . 

 وال فترة نيوام العالنوة لضومان جراءات المستمرة للعناية الوجبة التدنيق في العمليات التي تتم طمطالبة شركات الصرافة بسن تشمل اإل
مع ما تعرفه المؤ سة عن العمالء ونمو  نشواطهم والمخواطر التوي يمثلوهوا، واذا انتضوى األمور مصودر اتساق العمليات التي يتم اجراؤها 

الواجبوة محدثووة جوراءات العنايووة إعليهوا بموجووب  الحصووولأو المعلوموات التووي يوتم البيانووات  لووى التسكود موون أن الوثوائق أوإضوافة إاألمووال 
  .ومالئمة وذلك بمراجعة السجالت القائمة، وعلى األخص بالنسبة الى فئات العمالء وعالنات العمل مرتفعة المخاطر با تمرار

  جراءات العناية الواجبة المكثفة بسن تشمل فئات أو ع من العمالء ممثلي المخاطر وبوسن تشومل إمطالبة شركات الصرافة في موضوع
 . ليات مرتفعة المخاطرمأو الع عالنات العمل

  اعتبووارا  موون تووارين  ووريان المتطلبووات الوطنيووة علووى أ ووا  األهميووة الحوواليين جووراءات العنايووة الواجبووة بالنسووبة للعمووالء إمطالبتهووا تطبيووق
 النسبية والمخاطر، ومعالجة مسسلة تونيف اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عالنات العمل الحالية 

  جراءات التحقق إمكانية دخول البنك في عالنة مستمرة مع العميل نبل ا تيفاء إفيما يتعلق بعدم وجود لبس . 

 عدم شمول متطلبات نانون مكافحة غسل األموال للخدمات المالية للبريد وصندوق توفير البريد . 

 
، وباإلضتافة إلتى ذلتك أعتالهإليهتا  اشتملت التعليمات الصادري للمؤسسات المالية كافة على مواد تتناول المستائل المشتار .33

 .المالية ومقدمي الخدمات البريديةاألنشطة فقد صدرت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لكل من شركات 
 

 (ملتزمة جزئيا  )زام درجة االلت: التوصية الثالثة عشر
 

 ال عدم منا بة نطاق الجرائم األصلية لجريمة غسل األمو : القصور األولوجه 
 

فتي التشتريعات األردنيتة النافتذي التواردي  "كافتة الجترائم"تمت معالجة هذه المسالة من خالل انتهاج المشرع األردنتي متنهع  .31
للت اصتيل حتول ). ل ستل األمتوال محتالً التي يصادي عليها األردن وتني علتى اعتبتار متحصتالتها أو في االت اقيات الدولية 

    .(رين، يرجى الرجوع إلى التحليل الوارد تحت التوصية األولى أعالهتجريم فئات الجرائم األصلية العش
 

 خطارات االشتباه في غسل األموال إعدم اختصاص الوحدة حصرا  بتلقي : القصور الثاني وجه 
 

أكتتد التعتتديل التشتتريعي علتتى اختصتتاي الوحتتدي بتلقتتي إخطتتارات االشتتتباه المتعلقتتة ب ستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب، كمتتا  .40
علتى  (33)وقتد نتي القتانون فتي المتادي . كدت التعليمات الصادري للمؤسسات المالية على ضتروري إخطتار الوحتدي باالشتتباهأ

أنتته ال يعمتتل بتتاي نتتي يتعلتتي بجتترائم غستتل األمتتوال أو تمويتتل اإلرهتتاب ورد فتتي أي تشتتريع يختتر يتعتتارض متتع أحكتتام هتتذا 
اإلبالن عتتن أي عمليتتة تتعلتتي أو يمكتتن أن تتعلتتي لبنتتوك بتتإلةام البنتتوك بتترد فتتي قتتانون ااالقتتانون، وبالتتتالي ال يكتتون التتني التتو 

فتتإن الوحتتدي هتتي الجهتتة الوحيتتدي المختصتتة  عليتتهو  .ذا بتتال فتتي هتتذا الشتتان( ه فتتي تقريتتر التقيتتيم المشتتتركيتتوالمشتتار إل) بجريمتتة
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وحيتث أن  أفتادت الستلطات بانته وقتد. شتبه إرتباطهتا ب ستل األمتوال أو تمويتل اإلرهتابيبتلقي اإلخطارات عن العمليات التي 
مح وظتتة لتتدا الوحتتدي هتتي الجهتتة الوحيتتدي بتلقتتي اإلخطتتارات فتتإن قاعتتدي البيانتتات والمعلومتتات والوثتتائي الخاصتتة باإلخطتتارات 

انته والحقتًا لصتدور أفتادت الستلطات ب كمتا، بمتا فيهتا البنتك المركتةي األردنتي الوحدي وال يحي ألي جهة أخترا اإلطتالع عليهتا
لتلقتي اإلخطتارات تم فصل كافة األنظمة اإللكترونية الخاصتة بالوحتدي  م، فقد9001مايو  قييم المشترك للمملكة في تقرير الت

علتتى ختتوادم من صتتلة عتتن ختتوادم البنتتك المركتتةي عتتن العمليتتات التتتي يشتتتبه بانهتتا مرتبطتتة ب ستتل األمتتوال أو تمويتتل اإلرهتتاب 
 .األردني

 
رهاب بالغ عن عمليات غسل األموال المتحصلة من أو المرتبطة بتمويل اإلإلل في تشريع أولي أو ثانوي ال توجد الزامات: الثالث القصور وجه 

 . رهاب رهابية أو ممولي اإلأو التي  تستخدم فيه أو األعمال أو المنظمات اإل
 

تباره من الجرائم على تجريم تمويل اإلرهاب واع تم معالجة هذا القصور من خالل الني صراحة في القانون بعد تعديله .41
وقتد . تمويتل اإلرهتاب سل األموال أو فرض واجب اإلخطار عن العمليات التي يشتبه في اتصالها باألصلية ل سل األموال و 

 .أكدت التعليمات الصادري للمؤسسات المالية تلك االلتةامات
 

 .ظل حداثة تطبيق القانون  بالغ من الجهات الخاضعة للقانون فيعدم كفاءة وفاعلية اإل: الرابع القصور وجه 
 

إلتتى ( وغيرهتتا)وفتترت الستتلطات األردنيتتة إحصتتائيات تشتتير إلتتى تةايتتد أعتتداد اإلخطتتارات التتتي قتتدمتها المؤسستتات الماليتتة  .49
فتتي  115م إلتتى 9002فتتي  اً إخطتتار  35، والتتتي ارت عتتت متتن فيمتتا يتعلتتي باالشتتتباه ب ستتل األمتتوال أو تمويتتل اإلرهتتاب الوحتتدي
. 93/3/9013ل ايتة  اً إخطتار  35و م9019فتي  135م و9011فتي  949و 9010في  904و 9001في  141و 9003

ر حكتتم نهتتائي ب ستتل و صتتد 9001فتتي عتتام ات بخصتتوي حتتاالت االشتتتباه فتتي غستتل األمتتوال أنتته تتتم يكمتتا تظهتتر اإلحصتتائ
فتي حالتة " 3لمحاكمتةمنتع ا"االنتهتاء إلتى ح ظ االشتباه في حالة واحدي متن قبتل المتدعي العتام، وتتم  9010في عام األموال و 

، فتإن هنتاك حالتتان ح ظتتا متن قبتل المتدعي العتام وأخترا ال ةالتت قيتد المحاكمتة 9011وبالنسبة لعتام . أخرا في ذات العام
فقتتد صتتدرت أحكتتام ابتدائيتتة متتن المحتتاكم المختصتتة بخصتتوي حتتالتي  9019أمتتا فتتي . 7"عتتدم المستتاءلة"انتهتتت إلتتى وثالثتتة 
 .(بحسب اإلحصائية المبينة أدنتاه)حاالت إشتباه بتمويل اإلرهاب ( 5) 9013و 9019امي وقد ورد للوحدي خالل ع. اشتباه

وتعكن اإلحصائيات المشار إليها ةيادي في عدد البالغات، لكن يظهر أن بعض القطاعات ال تةال في حاجة إلى مةيتد متن 
ورد  9019ختتالل عتتام علمتتًا أنتته  ،صتتائياتلعتتدم تقتتدمها بتتاي إخطتتارات وفتتي متتا يظهتتر متتن اإلح اً المتابعتتة وةيتتادي التتوعي نظتتر 

خطار يخر من شركة أنشطة    .ماليةللوحدي إخطار من شركة تامين وا 
 

 
إحصائيات اإلخطارات وطلبات المعلومات الت  وردت للوحدة عن حاالت االشتباه بتمويل اإلرةاب خالل عام  

 موزعة وفقًا للجهة الت  وردت منها 3431و 3433

                                                 
3
اذا تبين للمدعي العام، أن ال عل ال على أنه  1131لسنة  1قانون أصول المحاكمات الجةائية وتعديالته رقم من ( 130)من المادي ( أ)نصت ال قري  

 .يؤلف جرمًا أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم فإنه يقرر منع محاكمة المشتكى عليه

7
ت إلى أنه اذا تبين أن ال عل ال يؤلف جرمًا أو أن الظنين ر أشا 1131لسنة  1قانون أصول المحاكمات الجةائية وتعديالته رقم ن م( 123)المادي  

 .تقرر المحكمة عدم مسؤوليته أو اعالن براءته من التهم المسندي إليهأو غير مسؤول عن ارتكابه برئ منه 
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 اإلجراء المتخذ ددالع نوع الجهة العام
 ح ظ 9 بنوك 9019
إحالة للجهات  1 شركة صرافة 9013

 المختصة
 ح ظ 1 شركة خاضعة لرقابة هيئة األوراي المالية

 إجابة طلب المعلومات 1 طلب وحدي نظيري
 

 (ملتزمة جزئيا  : )درجة االلتزام: التوصية الخاصة الثانية
 

  رهابيإية أو شخص رهابإهاب الفعل الذي ند تقوم به منظمة ر إلال يشمل تمويل ا: القصور األولوجه  
 

تقتديم األمتوال  هتووتعديالتته  9002لستنة ( 43)متن القتانون رقتم ( 3)إن تمويل اإلرهاب حسب ما جاء في المادي رقم   .43
ن كانتتتت متتتن  مصتتتادر أو جمعهتتتا أو تتتتامين الحصتتتول عليهتتتا أو نقلهتتتا بتتتاي وستتتيلة كانتتتت، بصتتتوري مباشتتتري أو غيتتتر مباشتتتري، وا 

مشتتروعة، إلرهتتابي أو منظمتتة أو هيئتتة أو جمعيتتة أو جماعتتة إرهابيتتة أو لعمتتل إرهتتابي، متتع العلتتم بتتذلك، ستتواء استتتخدمت هتتذه 
جمتع  التجتريم فتي القتانون قتد شتملكتون يوبالتتالي  .األموال كليًا أو جةئيًا أم لم تستخدم، وسواء وقعت هذه األعمال أم لتم تقتع

وبتذلك تكتون األردن قتد استتوفت وجته القصتور . األمتوال لشتخي إرهتابي أو منظمتة إرهابيتةى أو تامين الحصول علتتقديم أو 
  .المتعلي بهذه التوصية

 
 عدم وضوح مفهوم األموال : القصور الثانيوجه  

يتًا حي له قيمة ماديتة فتي التعامتل، والوثتائي والستندات القانونيتة أو المال بانه كل عين أ( 9)من المادي ( أ)عرفت ال قري  .44
لكتروني أو الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك األموال أو أي مصلحة فيها بما في ذلتك ذلك الشكل اإل فيكان شكلها بما 

الحستتابات المصتترفية واألوراي الماليتتة واألوراي التجاريتتة والشتتيكات الستتياحية وخطابتتات الضتتمان واالعتمتتادات المستتتندية، أيتتًا 
عالجتتت أوجتته القصتتور المتمثتتل فتتي عتتدم وجتتود تعريتتف وبالتتتالي تكتتون األردن قتتد . ول عليهتتاكانتتت الوستتيلة التتتي يتتتم الحصتت

بتتإدراج جريمتتة تمويتتل اإلرهتتاب ضتتمن  9002لستتنة ( 43)التعتتديل القتتانوني لقتتانون رقتتم وبلألمتتوال فتتي ستتياي تمويتتل اإلرهتتاب، 
 متتع اإلرهتتاب، ويتطتتابي هتتذا التعريتتف تكتتون األردن قتتد عالجتتت عتتدم وضتتوا م هتتوم األمتتوال فتتي ستتياي جريمتتة تمويتتلالقتتانون 

 . التعريف الوارد في ات اقية قمع تمويل اإلرهاب، وبذلك تكون األردن قد استوفت وجه القصور المتعلي بهذه التوصية
 

 عدم تحديد عقوبة رادعة ومتنا بة بالنسبة لألشخاص الطبيعيين والشخصيات االعتبارية : الثالثالقصور وجه 
يعاقتتتب  أن الشتتتخي الطبيعتتتيعلتتتى رهتتتاب النافتتتذ متتتن قتتتانون مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل اإل( 94)نصتتتت المتتتادي   .45
األمتتوال وجميتتع  شتت ال الشتتاقة المؤقتتتة متتدي ال تقتتل عتتن عشتتر ستتنوات وب رامتتة ال تقتتل عتتن مائتتة ألتتف دينتتار متتع مصتتادريباأل

تكاب جريمة تمويل اإلرهاب المنصتوي ، كل من ارتكب أو شرع في ار الجريمةأو المنوي استخدامها في  الوسائط المستخدمة
أمتتتا بخصتتتوي  .كمتتتا يعاقتتتب الشتتتريك والمتتتتدخل والمحتتترض بالعقوبتتتة ذاتهتتتا المقتتترري لل اعتتتل األصتتتلي .عليهتتتا فتتتي هتتتذا القتتتانون

متتن القتتانون المعتتدل علتتى أن الشتتخي االعتبتتاري ( 31)علتتى الشتتخي االعتبتتاري، فقتتد نصتتت المتتادي التتتي ت تترض العقوبتتات 
داري ال عليتتتة لديتتته خالفتتتًا ألحكتتتام القتتتانون وت تتترض عليتتته ال رامتتتات جتتترائم التتتتي يرتكبهتتتا المستتتؤول عتتتن اإليكتتتون مستتتؤواًل عتتتن ال

المنصتوي عليهتتا فتي القتتانون، كمتا يمكتتن للمحكمتتة أن توقتف الشتتخي االعتبتاري عتتن العمتتل كليتًا أو جةئيتتًا متدي ال تقتتل عتتن 
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تسجيل الشخي االعتباري أو تص يته، ويمنع كل من تثبت  ل اءإشهر وال تةيد عن سنة وفي حال التكرار للمحكمة أن تقرر 
أو عضتوًا فتي هيئتة المتديرين أو سواء أكان رئيسًا لمجلن ادارتته أو رئيستًا  مسؤوليته شخصيًا عن ارتكاب أي من هذه الجرائم

وبالتتالي يبتدو  .رتتهداإشتتراك فتي مديره أو أي شريك فيه أو المساهمة في رأسمال أي شخي اعتباري له غايات مماثلة أو اإل
بتتذلك تكتتون األردن قتد استتتوفت وجتته القصتتور المتعلتتي بتان هتتذه العقوبتتات رادعتتة بالنستتبة لألشتخاي الطبيعتتين واالعتبتتاريين، و 

  .بهذه التوصية
 

 رهاب لعدم وجود احصائيات مكانية نيا  فعالية النظام القانوني لمكافحة تمويل اإلإعدم : الرابع وجه القصور
 

طات األردنيتة إحصتائية تتعلتي باإلخطتارات التتي وردت للوحتدي عتن حتاالت االشتتباه بتمويتل اإلرهتاب ختالل قدمت السل  .43
  :  ، وفي ما يلي9013 – 9019عامي 

 
إحصائيات اإلخطارات وطلبات المعلومات الت  وردت للوحدة عن حاالت االشتباه بتمويل اإلرةاب خالل عام  

 وردت منها موزعة وفقًا للجهة الت  3431و 3433
 اإلجراء المتخذ  العدد نوع الجهة العام
 ح ظ  9 بنوك 9019
 إحالة إلى الجهات المختصة 1 شركة صرافة 9013

 ح ظ 1 شركة خاضعة لرقابة هيئة األوراي المالية
 إجابة طلب المعلومات 1 طلب وحدي نظيري

 

 (غير ملتزمة: )تزاماالل درجة: الرابعة التوصية الخاصة
 

 .رهابعدم اختصاص الوحدة بتلقي اخطارات االشتباه في تمويل اإل :القصور األول وجه 
 

تمت معالجة هذا القصور بالني صراحة فتي القتانون علتى اختصتاي الوحتدي بتلقتي اإلخطتارات المتعلقتة باالشتتباه فتي  .42
 . غسل األموال أو تمويل اإلرهاب

 
نموا إ، و رهوابإلابالغ عون العمليوات المشوبوهة المتعلقوة أو المرتبطوة بتمويول نوي يلزم بواإللم يرد نص في تشريع أولي أو ثا: القصور الثانيوجه 
 رهابي إجراءات الواجب اتخاذها في حال كانت العملية مرتبطة بنشاط لى اإلإشارة اإل

 

عتتتن  نتتتي القتتتانون والتعليمتتتات الصتتتادري للمؤسستتتات الماليتتتة علتتتى االلتتتتةام بتتتاإلبالنتمتتتت معالجتتتة هتتتذا القصتتتور، حيتتتث  .43
 .العمليات التي يشتبه في ارتباطها ب سل األموال أو تمويل اإلرهاب

 
 
 



 الثالث للمملكة األردنية الهاشمية تقرير المتابعة  
 

 74من  16صفحة 

 

 الرئيسيةاستعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلم بالتوصيات  .ج

 
 (ملتزمة جزئيا  ) درجة االلتزام : 0التوصية 

 
 . رهابعدم وجود المصادرة في جرائم تمويل اإل: وجه القصور األول 

 
علتى عقوبتة المصتادري لألمتوال وجميتع الوستائط وتعديالتته  9002لستنة ( 43)نون رقم رقتم من القا( 94)نصت المادي   .41

ال قتري ( 95)المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة أو الشروع في ارتكاب جريمتة تمويتل اإلرهتاب، كتذلك نصتت المتادي 
وبالتالي تكون األردن قد . رتباطها بتمويل إرهابى عقوبة مصادري األموال المنقولة عبر الحدود في حال إمن القانون عل( ج)

 . عالجت وجه القصور المتعلي بهذه التوصية
 

عقب الممتلكات الخاضعة أو التي ند تخضع للمصادرة أو المشتبه في أنها وت نفاذ القانون من تعيينإ عدم تمكين  لطات: وجه القصور الثاني 
 .  متحصالت جرائم

 
للمتتتدعي العتتتام صتتتالحية التحقتتتي متتتن وتعديالتتتته  9002لستتتنة ( 43)رقتتتم  متتتن القتتتانون( أ)ال قتتتري ( 92)أعطتتتت المتتتادي  .50

المصادر الحقيقية لألموال العائدي لألشخاي مرتكبي جريمة غسل األموال وتمويتل اإلرهتاب، بمتا فتي ذلتك تعقتب تلتك األمتوال 
أو أي متن التشتريعات النافتذي ذات العالقتة،  وما إذا كان مصدر هذه األموال يعود إلى أحد األفعال المحظتوري بموجتب القتانون

تقريتتر التتتتح ظ علتتى تلتتتك األمتتتوال صتتالحية المحكمتتتة وكمتتا منحتتتت للمحكمتتة المختصتتتة أيضتتًا هتتتذه الصتتالحية باإلضتتتافة إلتتتى 
ومصادرتها، باإلضافة إلى الصالحيات الممنوحتة للمتدعي العتام وفتي قتانون أصتول المحاكمتات الجةائيتة النافتذ، أو أي تشتريع 

  .وبالتالي تكون األردن قد عالجت وجه القصور المتعلي بهذه التوصية .ذي عالقة يخر

 

 (ملتزمة جزئيا  )درجة االلتزام : 20ية صلتو ا
 

 عدم فعالية عمل الرنابة على المؤ سات المالية بخالف المصارف والصرافة :  وجه القصور األول
 

مات كافة الجهات الرقابية واإلشرافية بالنسبة لمكافحة غسل بين قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التةا .51
من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل ( 13)من المادي ( ج)و( ب)نصت ال قرتين  :األموال وتمويل اإلرهاب وفقًا لما يلي

 :اإلرهاب النافذ على
قي من التةام الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون تلتةم الجهات الرقابية واإلشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الك يلة للتح -ب

صدار التعليمات الالةمة وفقًا ألحكام  باألحكام الواردي فيه واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادري بمقتضى أي منها وا 
 .القانون

 :من هذه المادي بما يلي( أ)تلتةم الجهات المنصوي عليها في ال قري  -ج
لوسائل الالةمة لتبادل المعلومات والتنسيي مع الوحدي بشان مكافحة غسل األموال وتمويل اتخاذ اإلجراءات وا -1

 .اإلرهاب
تبلي  الوحدي فورًا إذا تبين لها أثناء مباشرتها الختصاصاتها وفقًا ألحكام التشريعات النافذي وجود شبهة غسل أموال  -9

 .المتخذي وفقًا ألحكام هذا القانون إذا اقتضى األمر ذلكأو تمويل إرهاب، وللوحدي إعالم هذه الجهات باإلجراءات 
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لقطاعتات الخاضتعة لرقابتهتا ستندًا ألحكتام لإصدار تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويتل اإلرهتاب قامت هذه الجهات ب .59

باعمتتال الرقابتتة  متتن قتتانون مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب النافتتذ، والقيتتام( 14)متتن المتتادي ( أ)متتن ال قتتري ( 4)البنتتد 
والت تتتتيا للتاكتتتد متتتن التتتتةام هتتتذه الجهتتتات باألحكتتتام التتتواردي فيتتته وباألنظمتتتة والتعليمتتتات كمتتتا ستتتياتي الحقتتتًا وفقتتتًا لكتتتل جهتتتة متتتن 

 . الجهات
 

أصتدرت الوحتدي تعليمتتات مكافحتة غستل األمتوال وتمويتتل اإلرهتاب للجهتات التتي تمتتارن األنشتطة الماليتة الخاضتتعة كمتا  .53
فحتتتة غستتل األمتتتوال وتمويتتل اإلرهتتتاب النافتتذ، كمتتا قامتتتت هيئتتة تنظتتتيم قطتتاع االتصتتتاالت بإصتتدار تعليمتتتات ألحكتتام قتتانون مكا

، لكتتن لتتم تظهتتر للستتكرتارية مؤشتترات ذات صتتلة مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب للجهتتات التتتي تقتتدم الختتدمات البريديتتة
 .ب عالية الرقابة واإلشراف على تلك المؤسسات

 
متذكرات ت تاهم متع وقعتوا البنتك المركتةي األردنتي وهيئتة األوراي الماليتة وهيئتة التتامين ت األردنيتة بتان وقد أفادت الستلطا .54

بل  كل من البنتك المركتةي األردنتي وهيئتة األوراي الماليتة الوحتدي عتن حتاالت ، كما الوحدي لتعةية سبل التعاون والتنسيي معها
حالتتان تتعلقتان ببنتوك ) ل قيامهما بمهام الرقابة الميدانية أو الرقابة المكتبيتةتم االشتباه بانها مرتبطة بعمليات غسل أموال خال

خالل الت تتيا المكتبتي، حالتة واحتدي تتعلتي  9019خالل الت تيا الميداني وحالة في  9019و 9011من البنك المركةي في 
اي الماليتة متن هيئتة األوراي الماليتة فتي من خالل الت تيا الميداني، وحالتتان تتعلقتان بشتركات األور  9019بشركة صرافة في 

 (.9011و 9010
 

 ،على قطاعات المؤسسات المالية كالصرافة والتامين والبنتوك واألوراي الماليتةوتعةيةها العمل على ت عيل الرقابة تم كما  .55
متوال وتمويتل اإلرهتاب مكافحتة غستل األ ةيادي المتوارد ال نيتة والبشترية فتي الجهتات الرقابيتة التتي حتددها قتانونوذلك من خالل 

، وكذلك من خالل تنظتيم شتركات التتاجير الجهات الرقابية موظ يوتدريب والمكتبي الت تيا الميداني وكذلك من خالل تعةية 
خضتتاعها لمتطلبتتات مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب علتتى القطاعتتات  اً لكتتن يبقتتى تعةيتتة الرقابتتة خصوصتت. التمتتويلي وا 

 .ض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كالتاجير التمويلي ومقدمي الخدمات البريديةألغرا اً المنظمة حديث
 

قامتت فتري الت تتيا الميتداني لتدا دائتري حيتث وقد عةةت الجهات الرقابية جهودها للتاكتد متن التتةام المؤسستات الماليتة،  .53
بنتك، تتم ( 93)لبنتوك المرخصتة متن أصتل جولتة ت تيشتية علتى ا( 12)بعمتل  9011الرقابة على الجهاة المصترفي فتي العتام 

بنتتوك، حيتتث تتتم توجيتته عقوبتتة التنبيتته الثنتتين منهتتا والتاكيتتد علتتى االثنتتين اآلختترين بضتتروري ( 4)الكشتتف خاللهتتا عتتن مخال تتة 
تةويتد البنتك المركتةي ببرنتامع حتدها أااللتةام باحكام تعليمات مكافحة عمليتات غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب متع الطلتب متن 

قامتتت فتتري الت تتتيا الميتتداني لتتدا دائتتري الرقابتتة علتتى الجهتتاة المصتترفي ختتالل ال تتتري متتن كتتذلك، . ي لمعالجتتة المخال تتاتةمنتت
بنتتتك، تتتتم الكشتتتف ( 92)جولتتتة ت تيشتتتية علتتتى البنتتتوك المرخصتتتة متتتن أصتتتل ( 19)بتن يتتتذ   31/3/9013ول ايتتتة  1/1/9019

ثنتتين متتن هتتذه البنتتوك والتاكيتتد علتتى االثنتتين اآلختترين بضتتروري حيتتث تتتم توجيتته عقوبتتة التنبيتته ال( بنتتوك 4)خاللهتتا عتتن مخال تتة 
 . االلتةام باحكام تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
 عتتةةدائتتري الرقابتتة علتتى الجهتتاة المصتترفي بتتالموظ ين و البنتتك المركتتةي األردنتتي دعتتم  فقتتدوفيمتتا يتعلتتي بتتالموارد البشتترية  .52

 :لنحو التاليوعلى اقدراتهم التدريبية، 
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رفد دائري الرقابة على الجهاة المصرفي بموظ ين جدد  3/9013وحتى نهاية شهر  9019و  9011عوام تم خالل األ: والً أ
موظف خالل النصف الثاني من عام ( 11)منهم )موظف ( 15)في مجالي الرقابة المكتبية والميدانية بل  عددهم 

 (.9013وال تري من عام  9019
ي اد عدد من موظ ي دائري الرقابة على الجهاة إ 3/9013وحتى نهاية شهر  9019و  9011الل االعوام تم خ :ثانياً 

موال وتمويل المصرفي لدورات داخلية وخارجية ذات عالقة بالرقابة على البنوك بما في ذلك مكافحة عمليات غسل األ
الرقابة على الجهاة المصرفي على من موظ ي دائري ( 2)حصل  9013و 9019خالل عامي كما أنه و  .رهاباإل

 .(CAMS)موال شهادي خبير مكافحة غسل األ
 

أصدرت دائري مراقبة أعمال الصرافة منهاج الت تيا المستند للمخاطر على شركات الصرافة وبالنسبة لشركات الصرافة،  .53
 9010األعتتتوام ة ختتتالل جتتتوالت ت تيشتتتية علتتتى شتتتركات الصتتتراف( 103)و( 11)و( 103)تتتتم إجتتتراء وقتتتد ، المرخصتتة بالمملكتتتة

شتركة صترافة ألحكتام قتانون أعمتال الصتترافة ( 29)و( 49)و( 43)، تبتين متن خاللهتا مخال تة علتى التتوالي 9019و 9011و
والتعليمتتتات الصتتتادري بمقتضتتتاه والتعتتتاميم الصتتتادري عتتتن البنتتتك المركتتتةي، وتعليمتتتات مكافحتتتة عمليتتتات غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل 

قتتتانون أعمتتال الصتترافة والتتتتي تتتتراوا بتتين الكتابتتتة بالمخال تتات واإلنتتتذار لمنصتتوي عليهتتتا فتتي اإلرهتتاب، وتتتم إيقتتتاع العقوبتتات ا
ل اء الترخيي والتحويل إلى المدعي العام   .واإلغالي المؤقت وا 

 
يبلتت  عتتدد متتوظ ي دائتتري مراقبتتة أعمتتال الصتترافة فتتي البنتتك المركتتةي األردنتتي فتتي الوقتتت وفيمتتا يتعلتتي بتتالموارد البشتترية،  .51

التدائري علتى شتهادي أخصتائي مكافحتة  ان فتيموظ موظ ين في قسم الت تيا، كما حصل ( 1)موظف من بينهم ( 99) الحالي
كمتتا يقتتتوم قستتتم الت تتتيا لتتتدا دائتتري مراقبتتتة أعمتتتال الصتترافة فتتتي البنتتتك  .9019فتتتي العتتتام ( CAMS)غستتل األمتتتوال المعتمتتد 

لرقابة الداخلية لدا شركات الصرافة طالبة الت رع ومدا توفير المركةي األردني بالتاكد ميدانيًا من مدا توفر أنظمة الضبط وا
 .متطلبات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
تم إعداد دليل ت تيا عن العمليات التي يمكن أن يتم من خاللها غستل األمتوال أو تمويتل وفيما يتعلي بانشطة التامين،  .30

قتد قامتت هيئتة التتامين و . ي الهيئتة علتى يليتة استتخدام التدليل فتي عمليتة الت تتيااإلرهاب في أنشطة التتامين وتتم تتدريب م تشت
( 92)من أصل  9019شركة تامين خالل العام ( 9)و( 92)شركة تامين من أصل ( 11)بالت تيا على  9011خالل العام 

اإلرهاب لديها علتى بعتض  وقد اشتملت مالحظات الهيئة بشكل أساسي على عدم اشتمال نظام مكافحة غسل األموال وتمويل
األمتتور الملةمتتة بتطبيقهتتا والتتواردي فتتي تعليمتتات مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب فتتي أنشتتطة التتتامين وتعتتديالتها لستتنة 

عتدم تضتمين نمتاذج و  لتةام بتطبيي إجتراءات العنايتة الواجبتة، تن يتذًا ألحكتام التعليمتات المشتار إليهتا أعتالهاالعدم  مثل 9010
لتامين ما يضمن حي الشركة في فسد عقد التامين في حال عدم تمكن الشركة متن القيتام بمتطلبتات التحقتي متن هويتة وثائي ا
عتتدم مراجعتتة بيانتتات العمتتالء بشتتكل دوري وتحتتديث هتتذه البيانتتات وذلتتك بالنستتبة للعمتتالء ذوي المختتاطر المرت عتتة أو و  المستتت يد

اإلخطتار برفتع تقتارير  يعتدم قيتام متدير و ات التتي تتم الحصتول عليهتا مستبقًا متى توافر لديها الشك فتي صتحة أو مالئمتة البيانت
جتتتتراءات مكافحتتتتة عمليتتتتات غستتتتل األمتتتتوال وتمويتتتتل اإلرهتتتتاب  اري الشتتتتركة عتتتتن أوجتتتته نشتتتتاطه وتقيتتتتيمدوريتتتتة لمجلتتتتن إد نظتتتتم وا 

حصائيات عن كافة العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة ب سل األموال لعديتد متن النتواقي ضتمن وجود ا، و أو تمويل اإلرهاب وا 
تطتوير نظتام معلومتات مناستب لح تظ  ، وعتدمالنظام الداخلي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدا العديد من الشتركات

السجالت والمستندات وبما يمكنها من إجابة طلب الوحدي والجهات الرسمية المختصة ألي بيانات أو معلومات بشكل متكامتل 
 . وسريع
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مخاطبتتتة تلتتتك الشتتتركات بالتجتتتاوةات القائمتتتة وتقتتتوم هيئتتتة التتتتامين بمتابعتتتة اإلجتتتراءات  تتمتتتالستتتلطات بانتتته  وقتتتد أفتتتادت .31
، تتم التعمتيم علتى جميتع شتركات التتامين 9019فتي أكتتوبر التصويبية التي ن ذتها الشركات لت ادي تلك المخال تات مستتقباًل، و 

وتمويتل اإلرهتاب الخاصتة بقطتاع التتامين والتتي حصترتها هيئتة  اهم المالحظات حول تطبيتي تعليمتات مكافحتة غستل األمتوالب
متتع التاكيتتد علتتى جميتتع الشتتركات بتتااللتةام التتتام  9019-9001التتتامين متتن ختتالل جتتوالت الت تتتيا الميتتداني ختتالل األعتتوام 

 .والمستمر بالتعليمات
 

 فتي التتامين شتركات علتى المكتبيتة الرقابتةو  الميتداني الت تتيا مهمتة التتامين هيئة في الموجودي التالية المديريات وتتولى .39
 مديريتة متوظ ين، (4)القانونيتة  الشتؤون مديريتة متوظ ين،( 3)والماليتة  ال نيتة الرقابتة مديريتة :األمتوال غستل مكافحتة مجتال
 .موظ ين( 1)المساندي  التامينية الخدمات على الرقابة

 
 والت تتيا التترخيي دائتري متن كتلاألوراي الماليتة  هيئتة منضت الرقابتة مهمتة تتتولىوفيما يتعلتي بنشتاط األوراي الماليتة،  .33

 متن قتانون األوراي الماليتة النافتذ،( 12)باإلضافة إلى أي جهة مختصة أخرا ستندًا ألحكتام المتادي  التداول على الرقابة ودائري
ة االوراي الماليتة متن رهتاب فتي أنشتطمتوال وتمويتل اإلبالت تيا على الجهات الخاضتعة لتعليمتات مكافحتة غستل األحيث تقوم 

ثنتاء الت تتيا علتتى هتذه الجهتات حتول متتدا أولتي يتتتم االستتدالل بته أكمتتا يوجتد نمتوذج ت تتيا . ختالل فريتي ت تتيا متخصتي
رهتاب متوال وتمويتل اإلرهاب خاصًة تعليمات مكافحتة غستل األموال وتمويل اإلتطبيي هذه الجهات تشريعات مكافحة غسل األ

ويتتتم التاكتتد متتن متتدا التطبيتتي ال علتتي لهتتذه التشتتريعات متتن ختتالل فحتتي عينتتات متتن الحستتابات فتتي أنشتتطة االوراي الماليتتة 
جولتة ( 33)و( 45)و( 52)وقد تم القيتام بعتدد . وطبيعة العمالء وطبيعة التعامل وسجالت العناية الواجبة وسجالت العمليات

مخال تتتة، تتتتم اتختتتاذ تتتتدابير حيتتتال ( 32)و( 91)و( 13)، تتتتم خاللهتتتا اكتشتتتاف عتتتدد 9019و 9011و 9010ت تيشتتتية ختتتالل 
  .بعضها تراوحت بين اإلنذار والتنبيه بااللتةام وقيد المخال ات في السجل المهني للشركات المخال ة وال رامة المالية

 
بموجتتب كتتتاب  30/2/9019هتتذا وقتتد قامتتت هيئتتة األوراي الماليتتة بتتالتعميم علتتى كافتتة شتتركات الوستتاطة الماليتتة بتتتاريد  .34

م وضتتي الهيئتتة بضتتروري التتتةام شتتركات الوستتاطة بتعليمتتات مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب فتتي أنشتتطة رئتتين مجلتتن 
ول ايتتتات تاهيتتتل متتتوظ ي الهيئتتتة فتتتي مجتتتال مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل اإلرهتتتاب والجتتترائم  .9010األوراي الماليتتتة لستتتنة 

تعلتتي بعضتتها بمتطلبتتات مكافحتتة ات التدريبيتتة وورا العمتتل المرتبطتتة بهتتا فقتتد تتتم إي تتاد عتتدد متتن المتتوظ ين إلتتى عتتدد متتن التتدور 
وراي الماليتتة بعقتتد ورشتتة تدريبيتتة بالتعتتاون متتع وحتتدي مكافحتتة غستتل قامتتت هيئتتة األهتتذا وقتتد . غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب

ضتتافة إلتتى وراي الماليتتة باإلمتتن هيئتتة األ ونفتتي مقتتر الهيئتتة وشتتارك فيهتتا موظ تت 9019فتتي ديستتمبر رهتتاب متتوال وتمويتتل اإلاأل
 .داري عليا في شركات الخدمات الماليةإخطار وضباط ارتباط وموظ ي إمسؤولي 

 
التذي يتنظم العالقتة  9003لستنة  ( 45)قتانون التتاجير التمتويلي رقتم وفيما يتعلتي بشتركات التتاجير التمتويلي فقتد صتدر  .35

حتة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب الخاصتة مكافوقتد صتدرت تعليمتات ، بتين األطتراف ويوضتح طبيعتة العالقتة بيتنهم ةالقانوني
والتتتي تتتنظم عمتتل شتتركات التتتاجير التمتتويلي فيمتتا يتعلتتي ببتتذل  9011بالشتتركات التتتي تمتتارن نشتتاط التتتاجير التمتتويلي لستتنة 

وتطبيتي السياستات واإلجتراءات الالةمتة لتجنتب  العناية الواجبة بشان العميل والتعرف على هوية العميل ونشتاطه فتي العمليتات
 .وغيرها من االلتةامات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابلمخاطر ا
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ألةمتتت التعليمتتات الشتتركات تضتتمين االت اقيتتة الموقعتتة متتا بينهتتا وبتتين المحاستتب وفتتي إطتتار الرقابتتة علتتى تلتتك الشتتركات،  .33
جتتراءات الشتتركة  القتتانوني إلتتةام المحاستتب القتتانوني بتتالتحقي متتن قيتتام الشتتركة بتطبيتتي هتتذه التعليمتتات ومتتدا ك ايتتة سياستتات وا 

المتعلقة بذلك وتضمين نتائع ذلك في تقريره المقدم ل داري متع ضتروري إعتالم دائتري مراقبتة الشتركات فتور اكتشتافه ألي مخال تة 
ردنتتي  بخصتتتوي الرقابتتتتتة علتتى شتتركات ستتوف يتتتم التنستتيي متتع البنتتك المركتتةي األقتتد أفتتادت الستتلطات بانتته و  .لهتتذه التعليمتتات

ن الشتركات التتي حيتث أوتمويتل اإلرهتاب  األمتوال غستل مكافحتة بمتطلبتات الشتركات تلتك التتةام متن تتاجير التمتويلي للتاكتدال
ولتتم تتتتوفر معلومتتات حتتول اكتشتتاف أيتتة مخال تتات . و شتتركات تابعتتة للبنتتوكأتمتتارن نشتتاط التتتاجير التمتتويلي قتتد تكتتون بنتتوك 

 .وتوقيع عقوبات بسببها
 

اجير التمتتويلي تابعتتة ألحتتد البنتتوك العاملتتة فتتي المملكتتة فإنتته ال بتتد متتن الحصتتول علتتى موافقتتة وفتتي حتتال كانتتت شتتركة التتت .32
خطية مسبقة من البنك المركةي األردني ل ايات قيامهتا بممارستة نشتاط التتاجير التمتويلي وذلتك إنستجامًا متع متا ورد فتي ال قتري 

و أن يكتون للبنتك شتركة أيجتوة " :الته والتي تني علىوتعدي 9000لسنة ( 93)من قانون البنوك رقم ( 32)المادي من ( ب)
حيتث قتام  ".نشتطة الماليتة غيتر المصترفية وذلتك بموافقتة خطيتة متن البنتك المركتةيي متن األأشركات تابعة لته تتتولى ممارستة 

تمتويلي تابعتة  الموافقة لعدد من البنتوك علتى تاستين شتركات تتاجيرب البنك المركةي األردني بموجب المادي المشار إليها أعاله
هتذه ن ابت علمتاً ( بنوك 3تابعة لت) شركات ( 3)ردن بل  عدد شركات التاجير التمويلي التابعة للبنوك المرخصة في األوقد لها، 

 ،93/11/901تتاريد ( 51/9010)رهتاب رقتم متوال وتمويتل اإلحكام تعليمتات مكافحتة عمليتات غستل األألالشركات خاضعة 
متتن التعليمتتات المتتذكوري والتتتي حتتددت نطتتاي ستتريان التعليمتتات حيتتث نتتي ( 9)المتتادي  متتن( ثتتاً ثال)ال قتتري  وذلتتك فتتي ضتتوء نتتي

 :تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي" :البند المذكور على
 الشركات التابعة للبنوك اأُلردنية العاملة في المملكة ما لم تكن هذه الشركات خاضعة إلشتراف جهتة رقابيتة ُأخترا فتي:  ثالثاً 

والشتركات  –وكانت هذه الجهة ُمصدري لتعليمات خاصة بُمكافحتة عمليتات غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب  –المملكة 
التابعة للبنوك اأُلردنية خارج المملكة إلى المدا الذي تسمح بته القتوانين واألنظمتة الستارية فتي التدول التتي تعمتل بهتا، 

ي البلد ال اختالف متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فمع مراعاي تطبيي المعايير األشد ما أمكن في ح
ه يتعتينن إخطتار البنتك المركتةي بتاي موانتع أو قيتود ُيمكتن أن تحتد متن أو تحتول المضيف عنها في البلد األم، علتى أن ت

 ."دون تطبيي أحكام هذه التعليمات
 
ال قتري  حكتاماب ردنتي وذلتك عمتالً  تتيا البنتك المركتةي األهذه الشركات تخضع للت تيا الميداني من قبل فتري تن اب علماً  .33
ي شتركة تابعتة لته أيخضتع البنتك و "وتعديالته والتي تني على  9000لسنة ( 93)من قانون البنوك رقم ( 20)المادي من  (أ)

لتتك البنتتك، ويلتتتةم و متتدققي الحستتابات التتذين يعيتتنهم البنتتك المركتتةي لهتتذه ال ايتتة علتتى ن قتتة ذأللت تتتيا متتن قبتتل البنتتك المركتتةي 
وذلتتك للتحقتتي متتن  متتدا انستتتجام " عمتتالهم بشتتكل كامتتلاالبنتتك والشتتركات التابعتتة لتته بالتعتتاون معهتتم بمتتا يمكتتنهم متتتن القيتتام ب

 نأكمتتا  ."رهتتابمتتوال وتمويتتل اإلجراءاتهتتا متتع القتتوانين النافتتذي بمتتا فتتي ذلتتك متتا يتعلتتي بمكافحتتة عمليتتات غستتل األا  سياستتاتها و 
يحتتتي للبنتتتك المركتتتةي : " متتتا يلتتتي علتتتى تمتتتن القتتتانون المتتتذكور قتتتد نصتتت( 20)المتتتادي متتتن ( ج)ال قتتتري متتتن ( 3)و( 1)البنتتتدين 

 :ي شركة تابعة له القيام بما يليأثناء ت تيشهم للبنك و أوالمدققين المعينين من قبله 
لحصتول داري ولجنتة التتدقيي وافحي أي حسابات وسجالت ووثائي بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلتن اإل -1

 .على صور عنها
و المدققون المعينون الةمة أي معلومات يراها البنك المركةي اداريي ووكالء البنك وشركاته التابعة تةويدهم بإالطلب من -3

 .لهذه ال اية
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العالقتة،  ردني ضمن دراسة البيانات الماليتة للبنتوك ذاتمن قبل البنك المركةي األ اً كما تخضع بياناتها المالية للمراجعة مكتبي
 ".الذي يتم بشكل نصف سنوي مراأل
 

موظتف متن دوائتر مختل تة للعمتل ( 13)قامت دائري مراقبة الشتركات بةيتادي المتوارد البشترية وذلتك متن ختالل انتتداب وقد  .31
كات وذلتتتك لةيتتتادي فعاليتتتة الرقابتتتة القانونيتتتة والماليتتتة علتتتى الشتتتر  اً متتتتدرب( 11)فتتتي دائتتتري مراقبتتتة الشتتتركات باإلضتتتافة التتتى وجتتتود 

باإلضتتافة إلتتى وجتتود محاستتب قتتانوني لشتتركات التتتاجير التمتتويلي ملتتةم بتتإبالن دائتتري مراقبتتة الشتتركات فتتي حالتتة مخال تتة الشتتركة 
وأي مخال تة ألحكتام قتانون  9011لتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويتل اإلرهتاب الخاصتة بشتركات التتاجير التمتويلي لستنة 

 .الشركات
 

فقتتتد تتتتم إصتتتدار تعليمتتتات مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل اإلرهتتتاب لمشتتت لي ات البريديتتتة، وفيمتتتا يتعلتتتي بمقتتتدمي الختتتدم .20
بإصتدار كتتاب يتضتمن لهيئتة االتصتاالت يقتوم الترئين التن يتذي أفادت السلطات بان وقد  .م9019دمات البريدية في عام الخ

مخال تتتات شتتتركات البريتتد التتتتي تقتتتدم  ت تتويض متتتوظ ي قستتم تنظتتتيم البريتتتد متتع أحتتتد متتتوظ ي التتدائري القانونيتتتة صتتتالحياته بضتتبط
خدمات نقل البعائث البريدية والدخول إلى مكاتبها واإلطالع على سجالتها، وتحرير ضتبوطات تتضتمن مخال اتهتا إن وجتدت، 

وقتد  ،ولم تتوفر معلومات حول اكتشاف أية مخال تات وتوقيتع عقوبتات بستببها. وتوقيع منظمي الضبط ومرتكب المخال ة عليها
رسال تعميم الى كافة الشركات التي تعمل على تقديم الختدمات البريديتة وذلتك لضتروري إب ئة تنظيم قطاع اإلتصاالت قامت هي

خطتتار فيمتتا بتتين الشتتركة ووحتتدي مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب تن يتتذًا ألحكتتام المتتادي إتستتمية أحتتد موظ يهتتا كضتتابط 
وقتد عملتت هيئتة  ،رهتاب الخاصتة بالجهتات التتي تقتدم الختدمات البريديتةمن تعليمتات مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل اإل( 11)

وذلتتتك للتباحتتتث فتتتي كافتتتة  3/4/9013تنظتتتيم قطتتتاع االتصتتتاالت علتتتى دعتتتوي مشتتت لي البريتتتد الختتتاي لالجتمتتتاع معهتتتم بتتتتاريد 
ختتتالل اإلجتمتتتاع يهم التاكيتتتد علتتتالجوانتتتب المتعلقتتتة بالقطتتتاع البريتتتدي واإلجتتتراءات الالةمتتتة ل ايتتتات تنظتتتيم هتتتذا القطتتتاع كمتتتا تتتتم 

رهاب وتبلي  الوحدي عن أي عمليته يشتتبه إرتباطهتا ب ستل موال وتمويل اإلبضروري االلتةام بتعليمات مكافحة غسل األالمذكور 
 .األموال أو تمويل اإلرهاب

 
 مالية في مجال مكافحة غسل األموال ال قشراف على التسمين واألوراق واأل واشراف لهيئتي اإلعدم تفعيل مهام الرنابة واإل: وجه القصور الثاني

 
شراف على التامين واألوراي واألسواي شراف لهيئتي اإلمهام الرقابة واإلوفي ما سبقت اإلشاري إليه أعاله، فقد تم ت عيل  .21

 .بدرجة مناسبة المالية في مجال مكافحة غسل األموال
 

شرافية ورنابية للتسجيل وممار ة النشاط والنظر إكة للتنظيم مع وضع معايير خضاع نطاع التسجير التمويلي في المملإعدم : وجه القصور الثالث
 .جراءات الرادعة للجهات التي لم تتقدم للتسجيل في اتخاذ اإل

 
ليتنظم جميتع الجوانتب المتعلقتة بعمتل شتركات التتاجير التمتويلي،  9003لستنة  ( 45)قانون التاجير التمويلي رقم صدر  .29

فتي حتين يقتوم البنتك المركتةي  على تلك الشركاتالرقابة واإلشراف بفي وةاري الصناعة والتجاري الشركات مراقبة دائري  كما تقوم
مكافحة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب تعليمات  وقد صدرت، بالرقابة واإلشراف على شركات التاجير التمويلي التابعة للبنوك

مكافحتة تعليمتات تتنظم و . وةيتر الصتناعة والتجتاري، عتن 9011ستنة الخاصة بالشركات التتي تمتارن نشتاط التتاجير التمتويلي ل
عمتتل شتتركات التتتاجير  9011غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب الخاصتتة بالشتتركات التتتي تمتتارن نشتتاط التتتاجير التمتتويلي لستتنة 
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وتطبيتي السياستات  التمويلي فيما يتعلتي ببتذل العنايتة الواجبتة بشتان العميتل والتعترف علتى هويتة العميتل ونشتاطه فتي العمليتات
 .وغيرها من االلتةامات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابواإلجراءات الالةمة لتجنب المخاطر 

 
 ،يتم تسجيل شتركات التتاجير التمتويلي لتدا دائتري مراقبتة الشتركات ضتمن اإلجتراءات المحتددي فتي قتانون الشتركات النافتذ .23

التاجير التمويلي تابعة ألحد البنوك العاملتة فتي المملكتة فإنته ال بتد متن الحصتول  وفي حال كانت شركة ،وبحسب نوع الشركة
على موافقة خطية مسبقة من البنك المركةي األردني ل ايات قيامها بممارسة نشاط التاجير التمويلي وذلك إنسجامًا مع ما ورد 

ن يكتتون أيجتتوة "أنتته  تعديالتته والتتتي تتتني علتىو  9000لستتنة ( 93)متتن قتتانون البنتوك رقتتم ( 32)المتادي متتن ( ب)فتي ال قتتري 
نشتتتطة الماليتتتة غيتتتر المصتتترفية وذلتتتك بموافقتتتة خطيتتتة متتتن البنتتتك ي متتتن األأو شتتتركات تابعتتتة لتتته تتتتتولى ممارستتتة أللبنتتتك شتتتركة 

ت الموافقة لعتدد متن البنتوك علتى تاستين شتركاب حيث قام البنك المركةي األردني بموجب المادي المشار إليها أعاله، "المركةي
 3تابعتة لتت) شتركات ( 3) مملكتةبل  عدد شركات التاجير التمويلي التابعة للبنوك المرخصة في الوقد تاجير تمويلي تابعة لها، 

( 51/9010)رهتاب رقتتم متوال وتمويتل اإلحكتام تعليمتتات مكافحتة عمليتات غستل األن هتذه الشتركات خاضتعة ألابت اً علمت( بنتوك
أنته  علتى تعليمتات المتذكوري والتتي حتددت نطتاي ستريان التعليمتات حيتث نصتالت وذلك فتي ضتوء نتي 93/11/9010تاريد 

الشتركات التابعتة للبنتوك اأُلردنيتة العاملتة فتي المملكتة متا لتم تكتن هتذه  :ثالثياً  :تستري أحكتام هتذه التعليمتات علتى كتل ممتا يلتي"
عليمتتات خاصتتة بُمكافحتتة عمليتتات وكانتتت هتتذه الجهتتة ُمصتتدري لت –الشتتركات خاضتتعة إلشتتراف جهتتة رقابيتتة ُأختترا فتتي المملكتتة 

والشركات التابعة للبنوك اأُلردنية خارج المملكة إلى المدا الذي تسمح به القتوانين واألنظمتة  –غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
الستتارية فتتي التتدول التتتي تعمتتل بهتتا، متتع مراعتتاي تطبيتتي المعتتايير األشتتد متتا أمكتتن فتتي حتتال اختتتالف متطلبتتات مكافحتتة غستتل 

وتمويتتل اإلرهتتاب فتتي البلتتد المضتتيف عنهتتا فتتي البلتتد األم، علتتى أن تته يتعتتينن إخطتتار البنتتك المركتتةي بتتاي موانتتع أو قيتتود  األمتتوال
 ."ُيمكن أن تحد من أو تحول دون تطبيي أحكام هذه التعليمات

 
ال قتري  حكتاماب ردنتي وذلتك عمتالً ن هذه الشركات تخضع للت تيا الميداني من قبل فتري ت تتيا البنتك المركتةي األاب علماً  .24
ي شتركة تابعتة لته أيخضتع البنتك و "وتعديالته والتي تني على  9000لسنة ( 93)من قانون البنوك رقم ( 20)المادي من  (أ)

و متتدققي الحستتابات التتذين يعيتتنهم البنتتك المركتتةي لهتتذه ال ايتتة علتتى ن قتتة ذلتتك البنتتك، ويلتتتةم أللت تتتيا متتن قبتتل البنتتك المركتتةي 
وذلتتتك للتحقتتتي متتتن متتتدا انستتتجام " عمتتتالهم بشتتتكل كامتتتلابعتتتة لتتته بالتعتتتاون معهتتتم بمتتتا يمكتتتنهم متتتن القيتتتام بالبنتتتك والشتتتركات التا

 ."رهابموال وتمويل اإلجراءاتها مع القوانين النافذي بما في ذلك ما يتعلي بمكافحة عمليات غسل األا  سياساتها و 
 

هتي المظلتة الرقابيتة واإلشترافية علتى جميتع أنتواع  أما فيما يتعلي ببتاقي أنتواع الشتركات وحيتث أن دائتري مراقبتة الشتركات .25
الشتتركات النافتتذ دائتتري مراقبتتة الشتتركات العديتتد متتن المهتتام متتنح قتتانون فقتتد الشتتركات بمتتا فتتي ذلتتك شتتركات التتتاجير التمتتويلي، 

( 923)و( 923)والصتتتالحيات التتتتي تختلتتتف بتتتاختالف نتتتوع الشتتتركة، وذلتتتك باإلضتتتافة إلتتتى صتتتالحياتها التتتواردي فتتتي المتتتادتين 
 ونشتري االساستية وأنظمتهتا تاسيستها عقتود ومراعاي القانون هذا باحكام التقيد الشركات جميع على يترتبأنه  واللتان نصتا على

 الشتركات لمراقبة مناسبة يريانها التي جراءاتاإل اتخاذ والمراقب وللوةير العامة هيئاتها تتخذها التي القرارات وتطبيي صداراإل
 الشتركة حستابات فحتي. أ: يلتي متا ختاي بشتكل الرقابتة وتشتمل والقترارات واألنظمتة والعقتود حكتاماأل تلكب تقيدها من للتحقي
 .جلهاأ من سستأ التي بال ايات الشركة التةام من التاكد. ب، وقيودها

 
 اتحستتاب بتتتدقيي للقيتتام يشتتكلها خاصتتة لجنتتة أي وأ التتدائري متتوظ ي تكليتتف المراقتتب تنستتيب علتتى بنتتاء للتتوةير كمتتا أنتته .23

 فتي وتتدقيقها ومستتنداتها ودفاترهتا الشتركة ستجالت على االطالع بذلك القيام سياي في ولهم وأعمالها العامة المساهمة الشركة
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 لتتذلك االستتتجابة عتتن الشتتركة تخلتتف ويعتبتتر حستتاباتها، ومتتدققي لموظ يهتتا االستيضتتاحات توجيتته لهتتم يحتتي كمتتا الشتتركة مقتتر
 .األخيري حكامهذه األ من ميناالت وشركات البنوك تستثنىو  .القانون هذا ألحكام مخال ة

 
ضوورورة تطبيووق التوودابير التنظيميووة والرنابيووة التووي تطبووق ألغووراض تحوطيووة فووي المؤ سووات الماليووة األخوورى بخووالف البنووو  : وجووه القصووور الرابووع 
 .وشركات التسمين 

 
ل لهتا قتانون مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل الجهات الرقابية العامة علتى المؤسستات الماليتة هتي ذات الجهتات التتي أوكت .22

اإلرهتاب مهمتة الرقابتة علتى التتةام تلتتك المؤسستات بمتطلبتات مكافحتة غستل األمتتوال وتمويتل اإلرهتاب، وبالتتالي فتإن متطلبتتات 
 .الرقابة التحوطية يتم ت عيلها من قبل تلك الجهات وبما يخدم أغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
 ( ملتزمة جزئيا  )درجة االلتزام :  62التوصية 

 
 .رهابانحصار اختصاص الوحدة في مجال غسل األموال دون تمويل اإل: وجه القصور األول 

 

علتى أن تختتي الوحتدي بتلقتي اإلخطتارات وتعديالتته  9002لستنة ( 43)رقتم  متن القتانون( ب)ال قري ( 2)نصت المادي  .23
والمتعلقتة بتاي عمليتة يشتتبه بانهتا مرتبطتة ب ستل  ،متن القتانون( 14)متن المتادي ( أ)متن ال قتري ( 3)المنصوي عليها في البند 
وتحليلهتتا والتحتتري  تلتتك العمليتتةطلتتب المعلومتتات التتتي تتعلتتي ب، كمتتا نصتتت علتتى أن متتن حتتي الوحتتدي األمتتوال أو تمويتتل إرهتتاب

. ستتتل األمتتتوال وتمويتتتل اإلرهتتتابعنهتتتا، وتةويتتتد الجهتتتات المختصتتتة بهتتتذه المعلومتتتات عنتتتد الضتتتروري، وذلتتتك ل ايتتتات مكافحتتتة غ
من صالحيات الوحدي لتشمل تمويل اإلرهاب باإلضافة إلتى غستل األمتوال، وبتذلك تكتون األردن قتد  هذا التعديل وسعوبالتالي 

   . عالجت وجه القصور المتعلي بهذه التوصية

 
 . عدم امكانية التسكد من ا تقاللية عمل الوحدة: وجه القصور الثاني 

 

تتتتم وفتتتي هتتتذا الخصتتتوي علتتتى استتتتقاللية عمتتتل الوحتتتدي ماليتتتًا واداريتتتًا، ( أ)ال قتتتري ( 2)فتتتي المتتتادي المعتتتدل  نتتتي القتتتانون .21
ال قري ( 2)كما ني القانون في المادي ضمن المواةنة العامة للدولة تاكيدًا على استقاللية الوحدي،  تخصيي مواةنة مستقلة لها

حكتام األخترا المتعلقتة بهتا بمتا فتي ذلتك شتؤون المتوظ ين بموجتب نظتام على أن تحدد مهام وصالحيات الوحتدي وستائر األ( أ)
متن ( ج)ال قتري ( 2)والصتادر بمقتضتى المتادي  9001لستنة ( 40)يصدر لهذه ال اية، وهو األمر الذي تم بموجب النظتام رقتم 

كمتتا وحتتدي ومهامهتتا، متضتتمنًا اختصتتاي ال. وتعديالتتته 9002لستتنة  (43)رقتتم وتمويتتل اإلرهتتاب نون مكافحتتة غستتل األمتتوال قتتا
صتتدرت تعليمتتات داخليتتة متتن قبتتل رئتتين الوحتتدي بخصتتوي تحديتتتد الهيكتتل التنظيمتتي للوحتتدي، وتحديتتد مهتتام كتتل مديريتتة متتتن 

، حيث تم تجهيةه من خالل البرنامع الدولي 9019ديسمبر  13وقد انتقلت الوحدي إلى مقر جديد لها بتاريد . مديريات الوحدي
ن تتاذ ال كمتتا صتتدرت العديتتد متتن التعليمتتات المتعلقتتة بتتامن وحمايتتة . قتتانون التتتابع لتتوةاري الخارجيتتة األمريكيتتةلمراقبتتة المختتدرات وا 

  . ، وبذلك تكون األردن قد اتخذت العديد من اإلجراءات بما يضمن استقاللية عمل الوحديالمعلومات في الوحدي
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 . في الوحدة  عدم كفاية الموارد المالية والبشرية والفنية: وجه القصور الثالث
 

 9001لستنة ( 40)رقتم  وتمويتل اإلرهتاب صتدرت نظتام وحتدي مكافحتة غستل األمتوالن األردن قد أأسبقت اإلشاري إلى   .30
كمتا تتم تعيتين جتةء متن وشتؤون المتوظ ين، داريتة والماليتة للوحتدي، والذي ينظم العديتد متن األمتور ومنهتا الشتؤون اإل ،وتعديالته

علتتى جميتتتع متتوظ ين متتوةعين ( 10)لتتى إتنظيمتتي حيتتث وصتتل عتتتدد المتتوظ ين فتتي الوحتتدي كتتادر المتتوظ ين حستتب الهيكتتل ال
كمتا تتم . نهاء انتداب جميع موظ ي البنك المركةي األردني وتعيتين بعضتهم علتى كتادر الوحتدي إالمديريات في الوحدي، وقد تم 

( 300)لتصتتبح  9010ف دوالر فتي عتتام ألتت( 200)ألتتف دينتار أي متتا يعتادل ( 500)أيضتًا ةيتتادي المتوارد الماليتتة للوحتدي متتن 
ألتف ( 100) 9019الوحتدي ختالل عتام  ليصتل مبلت  مواةنتة، 9011دوالر فتي العتام مليون ( 1115)ألف دينار أي ما يعادل 

دينتتار، أي متتا ( مليتتون) 9013الوحتتدي فتتي عتتام  مواةنتتةمليتتون دوالر أمريكتتي، فتتي حتتين تبلتت  ( 11933)دينتتار، أي متتا يعتتادل 
مليتتتون دوالر أمريكتتتي، وبالتتتتالي قامتتتت األردن باتختتتاذ إجتتتراءات كافيتتتة لمعالجتتتة التتتنقي فتتتي المتتتوارد الماليتتتة ( 11410)يعتتتادل 

  .والبشرية للوحدي
 

 ( ملتزمة جزئيا  )درجة االلتزام : 05التوصية 
 

 .عدم المصادنة على اتفانية باليرمو  :القصور األول وجه
 

  لمكافحتتتة الجريمتتة المنظمتتة عبتتر الوطنيتتتةالت اقيتتة األمتتم المتحتتدي  بالمصتتادقة علتتتى االنضتتمام األردنيتتة الستتلطات قامتتت .31
، وبتذلك يكتون األردن قتد عتالع م 30/4/9001الصادر بتتاريد ( 4130)ونشرت بعدد الجريمة الرسمية رقم ( ات اقية باليرمو)

 .بهذه التوصية وجه القصور المتعلقة

 
 .هاب بالكامل ر عدم تنفيذ اتفانية نمع تمويل اإل: القصور الثانيوجه 
 

 ،عالجت األردن أوجه القصور المتعلقة بتجريم تمويل اإلرهاب بشكل يتطابي مع االت اقيتة الدوليتة لقمتع تمويتل اإلرهتاب  .39
عتتدم وضتوا م هتتوم األمتوال فتتي ستتياي حيتث جرمتتت صتور تقتتديم وجمتع األمتتوال ألشتتخاي أو منظمتات إرهابيتتة، كمتا عالجتتت 

تتم تن يتذ العديتد متتن ، كمتا 9002لستنة ( 43)ديالت التتي قامتت بهتا علتى القتانون رقتتم جريمتة تمويتل اإلرهتاب، متن ختالل التعتت
وبالتتالي تكتون األردن قتد عالجتت وجته القصتور المتعلتي بهتذه . لتى هتذه االت اقيتةإطلبات المساعدي القضائية الدولية باالستتناد 

  .التوصية
 

 ( ملتزمة جزئيا  : )درجة االلتزام : 06التوصية 
 

 .رهابعدم كفاية تجريم فعلي غسل األموال وتمويل اإل: ر األول وجه القصو 

 
وتمويل اإلرهاب، من حيث  سبقت اإلشاري إلى أن األردن قد عالجت أوجه القصور المتعلقة بتجريم فعلي غسل األموال  .33

ألصتلية إلثبتات أن الني على استقالل جريمة غستل األمتوال عتن الجترائم األصتلية، وعتدم ضتروري وجتود اإلدانتة فتي الجترائم ا
القصتتور المتعلقتة بجريمتتة  كمتا تمتتت معالجتة أوجتهوتوستيع نطتاي الجتترائم األصتلية ليشتمل جميتتع الجترائم، المتال غيتر مشتتروع، 
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تمويتل اإلرهتاب والمتعلقتة بتضتمين ال عتل التذي تقتوم بته المنظمتة اإلرهابيتة أو الشتخي اإلرهتابي ضتمن تعريتف جريمتة تمويتل 
  .اإلرهاب، وتطابي تعريف األموال مع التعريف الوارد في االت اقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب

 
 . نطام المساعدة القانونية المتبادلةوجود نقائص ف  : وجه القصور الثان 

 

األسان القانوني الذي يحكم مجال تقديم المساعدات القانونية المتبادلة وتعديالته  9002لسنة ( 43)عالع القانون رقم   .34
تتعتتتاون الجهتتات القضتتتائية األردنيتتة متتتع " علتتى أن ( 99)، حيتتث نصتتتت المتتادي رقتتتم غستتل األمتتتوال فتتي مجتتتال مكافحتتة جتتترائم

وعلى وجه الخصوي فيما يتعلي بالمساعدات واإلنابات القضتائية وتستليم المتهمتين والمحكتوم القضائية غير األردنية الجهات 
علتتيهم وكتتذلك طلبتتات الجهتتات غيتتر األردنيتتة تعقتتب أو تجميتتد أو التتتح ظ علتتى األمتتوال محتتل جتترائم غستتل األمتتوال أو تمويتتل 

تتي تحتددها القتوانين األردنيتة واالت اقيتات الثنائيتة أو المتعتددي األطتراف منهتا، وذلتك وفتي القواعتد الأي اإلرهاب أو متحصتالت 
للجهتات القضتائية " متن القتانون علتى أن ( 93)التي صادقت عليها المملكة أو وفقًا لمبدأ المعاملتة بالمثتل، كمتا نصتت المتادي 

بمصتادري المتحصتالت محتل جترائم غستل  األردنية المختصة أن تامر بتن يذ طلبات الجهات القضائية غيتر األردنيتة المختصتة
يتتة أو المتعتتددي األطتتراف التتتي ئاألمتتوال أو تمويتتل اإلرهتتاب، وذلتتك وفتتي القواعتتد التتتي تحتتددها القتتوانين األردنيتتة واالت اقيتتات الثنا

 تستتتهيل مثتتتول صتتتور وستتتعت نطتتتاي المستتتاعدي القانونيتتتة المتبادلتتتة لتشتتتملوبالتتتتالي تكتتتون األردن قتتتد . صتتتادقت عليهتتتا المملكتتتة
التعتديالت  متن أشتكال المستاعدي القانونيتة المتبادلتة متن ختالل يختر األشخاي من أجل سماع شهادتهم أو أقتوالهم، وأي شتكل

علتتى االت اقيتتة العربيتتة لمكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل  ةصتتادقالمهتتا علتتى التشتتريع المحلتتي ومتتن ختتالل لتالتشتتريعية التتتي أدخ
 عبتر الحتدود الوطنيتةالمصتادقة علتى االت اقيتة العربيتة لمكافحتة الجريمتة المنظمتة ، و 9019لستنة ( 90)بالقتانون رقتم  اإلرهاب

تتتاريد ( 4491)رار مجلتتن التتوةراء رقتتم قتتوصتتدرت اإلرادي الملكيتتة الستتامية بالموافقتتة علتتى ، 9019لستتنة ( 13)بالقتتانون رقتتم 
) ة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية االت اقية الدولية لمكافح والمتضمن الموافقة على إنضمام األردن إلى 94/3/9001

يتتم االستتجابة لطلبتات  ، حيتث30/4/9001الصتادر بتتاريد  (4130)ونشرت في عتدد الجريتدي الرستمية رقتم ( ات اقية باليرمو
ة أو دوليتة المساعدي القانونية المتبادلة الورادي لألردن ودراستها وفقتًا لنصتوي االت اقيتات التتي تبرمهتا األردن ستواء كانتت ثنائيت

 .أو إقليمية

 
 عدم وجود آلية لتفادي الوقت الطويل ف  تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة: وجه القصور الثالث

 

أفتتادت الستتلطات بانتته يتتتم التعامتتل متتع طلبتتات المستتاعدي القانونيتتة المتبادلتتة وتن يتتذها متتن ختتالل النيابتتة العامتتة، وتعتمتتد   .35
ضتتائية علتتى طبيعتتة الطلتتب ن ستته متتن حيتتث المعلومتتات المتتراد تقتتديمها، ومتتن حيتتث الحصتتول ستترعة تن يتتذ أي طلتتب مستتاعدي ق

علتى مستتتندات أو شتهادي شتتهود أو تن يتذ عمليتتات الضتبط والت تتتيا أو تبليت  المستتتندات القضتائية، والتتتي غالبتًا متتا تبلت  ختتالل 
 .األطرافأو متعددي ثنائية أسبوع من تاريد استالمها، وب ض النظر عن وجود ات اقية 

 
 عدم وجود آليات محددة لتحديد أنسب مكان إلقامة الدعوى القضائية ضد المتهمين لصالح العدالة: وجه القصور الرابع

 
 

يعتتالع  اً نصتت تضتتمنتو الثنائيتتة فتتي حتتال أقليميتتة اإلو أيتتتم تطبيتتي نصتتوي االت اقيتتات الدوليتتة أفتتادت الستتلطات بانتته   .33
ات اقيتتة المستتاعدي القانونيتتة المتبادلتتة فتتي متتا نصتتت عليتته ومثتتال ذلتتك )القضتتائية  قامتتة التتدعوانستتب مكتتان إلأ موضتتوع تحديتتد

نقتتتل اإلجتتتراءات الجةائيتتتة والتبتتتادل التلقتتتائي "فتتتي ال صتتتل الستتتادن منهتتتا والمعنتتتون بتتتتت المستتتائل الجةائيتتتة بتتتين األردن وفرنستتتا 
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ذا لتم تتني ا  و  ،(كثتر متن دولتةأبعضتها فتي  جراءات الجةائية في حال وقوع جرائم مرتبطة متعنقل اإلعن إمكانية " للمعلومات
قامتتة التتدعوا نستتب مكتتان إلألتتى القواعتتد العامتتة فتتي تحديتتد إيتتتم الرجتتوع  علتتى ذلتتك والثنائيتتةأقليميتتة اإلو أاالت اقيتتات الدوليتتة 

  .(11-2المواد )  ردنيالقضائية الواردي في قانون العقوبات األ
 

 (ملتزمة جزئيا  )درجة االلتزام : 03التوصية 
 

السوولطات المختصووة الصووالحية فووي تبووادل المعلومووات المباشوورة مووع الجهووات النظيوورة وغيوور النظيوورة فووي مجووال إعطوواء عوودم :القصووور األول وجووه
 .رهابمكافحة غسل األموال وتمويل  اإل

 
عطاء قامت األردن بإ قامت األردن باتخاذ العديد من اإلجراءات لمعالجة وجه القصور المتعلي بهذه التوصية، حيث  .32

وحدي مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب صالحية تبادل المعلومات مع الوحدات النظيري بشرط المعاملة بالمثل، وعلى أن 
ال تستخدم هذه المعلومات إال في األغراض المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وللوحدي الحي في إبرام مذكرات 

 9002لسنة ( 43)من القانون رقم ( 11)، وذلك بحسب ما نصت عليه المادي نظيم هذا التعاونت اهم مع الوحدات النظيري لت
مذكري ت اهم ثنائية، ( 13) 9013مارن  30، وقد بل  عدد مذكرات الت اهم الثنائية التي وقعتها الوحدي حتى تاريد وتعديالته

ا يعةة من يليات التعاون وتبادل المعلومات مع مم 9019يوليو  13وقد انضمنت المملكة إلى مجموعة إغمونت بتاريد 
نصت المادي  ذلك، باإلضافة إلى .طلب( 39)الوحدات النظيري، وبل  عدد الطلبات المقدمة بعد اإلنضمام لمجموعة إغمونت 

حددها وفي القواعد التي ت ،تعاون السلطات القضائية األردنية مع الجهات القضائية غير األردنيةعلى من القانون ( 99)
القوانين األردنية واالت اقيات الثنائية أو المتعددي األطراف التي صادقت عليها المملكة أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي هذا 

سبانيا إمع كل من  ومذكرات ت اهم في مجال التعاون األمني ومكافحة الجريمة ات اقيات أمنيةبإبرام الصدد قامت األردن 
والكويت واإلمارات العربية المتحدي والصين والعراي والم رب وسوريا واليمن وليبيا ورومانيا ة والهرسك يطاليا والبوسنا  و 

 . تضمنت مجاالت التعاون فيها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابوهن اريا، والتي 
 

ني هو اإلطار الذي يتعامل معه تقرير التقييم المشترك، فإن إبرام االت اقيات الدولية للتعاون القانو  قررهوبحسب ما  .33
نصًا عامًا لصالحية البنك المركةي بتبادل  9000تضمن قانون البنوك لسنة حيث  تقديم المساعدي القانونية، فياألردن 

من السرية المصرفية تبادل ( د: ال قري) 24المادي  استثنتالمعلومات مع الجهات التي يوافي عليها البنك المركةي، حيث 
يراها البنك المركةي الةمة لتعلقها بسالمة العمل المصرفي، وذلك فيما أعمال  ةأي بخصويالمتعلقة بالعمالء،  المعلومات

وقد وقع البنك  بين البنوك والبنك المركةي، وأي شركات أو جهات يوافي عليها البنك المركةي لتسهيل تبادل هذه المعلومات،
لمركةية العربية واألجنبية، كما قام البنك المركةي بتوقيع مذكرات ت اهم مع عدد المركةي عدد من مذكرات الت اهم مع البنوك ا

صالحية الهيئة بتةويد أي ( 93)في حين تضمن قانون هيئة األوراي المالية في المادي  .من الجهات األجنبية غير النظيري
بناًء على طلبها، بمعلومات عن المرخي لهم هيئة لألوراي المالية أو أي جهة أخرا غير أردنية منظمة لسوي رأن المال، و 

وتعد األردن من . أو عملهم لمساعدتها على أي تحقيي تقوم به، كما يجوة للهيئة أن تقوم بن سها بإجراء التحقيي لهذه ال اية
على عدد  الهيئة، كما وقعت "IOSCO" الدولية لهيئات أسواي المال منظمةالالدول التي وقعت على مذكري الت اهم الخاصة ب

كما قامت هيئة التامين بتوقيع عدد من . من مذكرات الت اهم مع هيئات األوراي المالية لعدد من الدول العربية واألجنبية
مذكرات الت اهم مع عدد من هيئات التامين لعدد من الدول العربية واألجنبية، وقامت وةاري الصناعة والتجاري بتوقيع مذكري 

األوربي، وعالجت مواضيع التعاون وتبادل المعلومات بين األردن ودول االتحاد األوربي، كما قامت ت اهم مع دول االتحاد 
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األردن بتوقيع مذكرات ت اهم مع جمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، بخصوي التعاون في مجال مراقبة الشركات 
 . بين البلدين، بما في ذلك تبادل المعلومات

 
 .حصائيات تبين التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات إعدم وجود :  ثانيالقصور ال وجه
 

ويتضمن الجدول أدناه  .حصائيات بخصوي موضوع تبادل المعلومات مع الجهات النظيريقامت األردن بتقديم اإل  .31
  :الوحدي في موضوع تبادل المعلوماتحصائيات المقدمة من بعض اإل

 
 وحدات النظيرةلى الا  طلب المعلومات من و 

 
 اجملموع 3/0203 0200 0200 0202عام  

طلب المعلومات 
 الصادرة

01 10 05 3 17 

طلب المعلومات 
 الواردة

00 01 00 01 70 

 

 

 : عدد من االت اقيات الدولية، كما يليإحصائيات للمساعدي القانونية المتبادلة في ما يخي األردن كما قدمت   .10

 
 ردنية فيما يخص لى السلطات األ إئية الواردة احصائيات بالمساعدات القضا

 مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  اتفاقية األ
 

 العدد نوع المساعدي الجريمة السنة
 1 إجراء تحقيي تهريب مهاجرين 9010
 1 طلب معلومات غسل أموال 9011
 1 طلب معلومات احتيال 

 1 طلب معلومات اتجار بالبشر 9019
 

 (مخدرات)ينا يردنية فيما يخص اتفاقية فلى السلطات األ إاحصائيات بالمساعدات القضائية الواردة 
 

 العدد نوع المساعدي الجريمة السنة

 1 استجواب وطلب معلومات مخدرات 9010
 1 طلب معلومات مخدرات 9011
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لواردي لألردن فيما يخي ات اقية األمم كما قدمت األردن عدد من اإلحصائيات فيما يتعلي بالمساعدات القضائية ا .11
  .المتحدي لمكافحة ال ساد، واالت اقية العربية للتعاون القضائي

 
 (غير ملتزمة)درجة االلتزام : التوصية الخاصة األولى

 
 .رهاب بالكامل عدم تنفيذ اتفانية نمع تمويل اإل: القصور األول وجه 
 

رض تن يذ ات اقية قمع تمويل اإلرهاب، حيث سبقت اإلشاري إلى تجريم قام األردن بمعالجة أوجه القصور التي تعت  .19
تلقي اإلخطارات المتعلقة بتمويل اإلرهاب بالوحدي، حصر و  تمويل اإلرهاب بما يتوافي مع االت اقية الدولية بهذا الخصوي،

لةام الجهات المالية وغير المالية باإلخطار عن العمليات التي يشتبه في ارتباطها بت مويل اإلرهاب، ووضع عقوبات رادعة وا 
  .لذلك
 

عوودم وضووع لوووائح أو توودابير أخوورى ال مووة لتغطيووة المتطلبووات الووواردة فووي نوورارات مجلووس األموون بشووسن منووع ونمووع تمويوول :  القصووور الثووانيوجووه 
 . رهاب اإل
 

لمتطلبات الواردي في قرارات أوجه القصور المتعلقة بوضع لوائح أو تدابير لت طية ا معالجة السلطات األردنيةاستكملت   .13
( أ)من ال قري ( 9)حيث ني البند وضع القانون المعدل األسان القانوني المتعلي بتن يذ هذه القرارات  حيث ،مجلن األمن

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل  ىتولبان توتعديالته  9002لسنة ( 43)من قانون رقم ( 3)من المادي رقم 
كما نصت . واجبة الن اذلذات الصلة وا واردي في القرارات الدوليةالتابعة مع الجهات المختصة لتن يذ االلتةامات مالرهاب اإل

بما في ذلك تضع اللجنة التعليمات الالةمة لتن يذ أحكام هذا القانون أنه في القانون على ( 32)من المادي رقم ( ج)ال قري رقم 
وقد قامت اللجنة ، (3)من المادي رقم ( أ)من ال قري ( 9)رات الدولية وفقًا ألحكام البند رقم تن يذ االلتةامات الواردي في القرا

صدار 1932لتن يذ االلتةامات الواردي في قرار مجلن األمن رقم  9010لسنة ( 1)رقم الوطنية باصدار التعليمات  ، وا 
والقرارات األخرا ذات العالقة  1323جلن األمن رقم لتن يذ االلتةامات الواردي في قرار م 9010لسنة ( 9)التعليمات رقم 

 1932 وقد عقدت اللجنة عدي اجتماعات، وقامت باعتماد القوائم الصادري بموجب قرار مجلن األمن رقم. باي منهما
سيي مع والقرارات األخرا ذات العالقة، ومناقشة مسودي الدليل اإلرشادي لهذه التعليمات، والذي قامت الوحدي بالتن( 1111)

أعضاء اللجنة ال نية بإعداده، متضمنًا اإلجراءات التي على الجهات الخاضعة التقيد بها في حال تطابي أو تشابه األسماء 
وأسن تحديد األصول وال روع، وأسن التعامل مع طلبات اللجنة ال نية لتجميد األموال أو الموارد االقتصادية أو رفع التجميد 

ة من قبل هذه الجهات في حال تطابي األسماء أو تشابهها، كما ناقشت موضوع تعديل التعليمات رقم عنها واإلجراءات المتبع
، ( 9011) 1131و ( 9011) 1133بما ينسجم مع قراري ذات العالقة األخرا والقرارات  1932الخاصة بالقرار رقم ( 1)
كما قامت اللجنة بمناقشة األسن  .ارين المذكورينبما ينسجم مع القر  (1)مسودي الدليل اإلرشادي للتعليمات رقم كذلك و 

 1323الواجب اعتمادها ل ايات إعداد قائمة وطنية باسماء األشخاي والتنظيمات اإلرهابية وفقًا لقرار مجلن األمن رقم 
  .بهذا الخصوي( 9)وكذلك وضع يلية عملية لتن يذ أحكام التعليمات رقم 
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 (غير ملتزمة: )لتزامدرجة اال: اصة الثالثةخالتوصية ال
 

شووخاص الووواردة أ وومائهم بموجووب نوورار مجلووس جووراءات تجميوود األموووال والممتلكووات لألإعوودم وجووود نظووام نووانوني يحكووم  :القصووور األول وجووه
 (. 7261)األمن رنم 

 
سنة ( 43)سبقت اإلشاري إلى أن األردن قد أوجد األسان القانوني لتن يذ قرارات مجلن األمن من خالل القانون رقم   .14

على أن من مهام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل ( 3)من المادي رقم ( أ)من ال قري ( 9)البند ، حيث ني وتعديالته 9002
األموال وتمويل اإلرهاب المتابعة مع الجهات المختصة ل ايات تن يذ االلتةامات الواردي في القرارات الدولية ذات الصلة 

م بشان  9010لسنة ( 1)رهاب التعليمات رقم لجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلأقرت ال والواجبة الن اذ، وقد
وبموجب هذه التعليمات . والقرارات األخرا ذات العالقة  ( 1111) 1932تن يذ االلتةامات الواردي في قرار مجلن األمن رقم 

 وةاري الخارجيةبرئاسة  والقرارات األخرا ذات العالقة (1111) 1932تم تشكيل اللجنة ال نية لتطبيي قرار مجلن األمن رقم 
ووةاري العدل ودائري المخابرات العامة ومديرية األمن  الوحديوعضوية مدراء الدوائر القانونية أو من في حكمهم في كل من 

لشركات، وتناولت التعليمات العام والبنك المركةي األردني ودائري األراضي والمساحة ودائري الجمارك العامة ودائري مراقبة ا
جراء تجميد األموال والموارد االقتصادية دون تاخير لألشخاي المسميين والكيانات المسماي أو أموال إبالت اصيل المتعلقة 

األشخاي والكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم بما في ذلك األموال والموارد االقتصادية األخرا 
المتولدي من ممتلكات يمتلكها أو يسيطر عليها بصوري مباشري أو غير مباشري هؤالء األشخاي أو الكيانات  ومستمدي أال

لى أن التجميد قد يمتد وفقًا لقرار اللجنة ألموال أصول وفروع وةوج أي من األشخاي إمات يالمرتبطة بهم، كما أشارت التعل
كما نصت التعليمات على ضروري مراعاي حقوي ال ير حسن النية لدا تن يذ  .ذا ارتات اللجنة ما يبرر ذلكإ المسمين

أحكامها، وأشارت إلى التةامات الجهات المالية وغير المالية بالرجوع إلى القائمة الموحدي عند إجراء أي عملية أو الدخول في 
شخاي أو الكيانات المسماي، وذلك عالقة جديدي مع أي شخي طبيعي أو اعتباري للتاكد من عدم كون أي منهما من األ

باإلضافة إلى التةام الجهات المالية وغير المالية بعد إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر ألي 
وبينت التعليمات الحاالت اإلستثنئاية التي يمكن فيها . شخي أو كيان مسمى في القائمة الموحدي ولمصلحة أي منهما

يًا على إعداد الدليل األموال والموارد االقتصادية المجمدي، باإلضافة إلى غير ذلك من اإلجراءات، ويجري العمل حال استخدام
  .، ولم يتم إصدار هذه اإلرشاداتاإلرشادي للتعليمات

 
شخاص المحددين بموجوب القورار رنوم رهابية لألاألموال أو األصول األخرى اإلجراءات فعالة لتجميد إعدم وجود نوانين و :  القصور الثانيوجه 
 (7010. ) 
 

من ( 3)من المادي ( أ)من ال قري ( 9)بحسب األسان القانوني السابي ذكره لتن يذ قرارات مجلن األمن الوراد في البند   .15
مات بشان االلتةا 9010لسنة ( 9)رهاب التعليمات رقم أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلالقانون، 

لتطبيي قرار مجلن  ال نيةتم بموجب هذه التعليمات تشكيل اللجنة و ، (9001) 1323الواردي في قرار مجلن األمن رقم 
برئاسة وةاري الخارجية وعضوية مدراء الدوائر القانونية أو من في  والقرارات األخرا ذات العالقة (9001) 1323األمن رقم 

لية ووةاري العدل ودائري المخابرات العامة، ومديرية األمن العام والبنك المركةي ودائري حكمهم في كل من الوحدي ووةاري الداخ
وقد حددت هذه التعليمات مهام اللجنة والنصاب القانوني  .األراضي والمساحة، ودائري الجمارك العامة ودائري مراقبة الشركات

رهابيين عداد قائمة باسماء األشخاي اإلإبال نية اللجنة  قيامتناولت التعليمات موضوع و . الجتماعاتها واتخاذ قراراتها
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أو أي أموال لألشخاي الذين يعملون بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم بما في ذلك األموال  رهابيةوالتنظيمات اإل
مباشري أو غير مباشري هؤالء والموارد االقتصادية األخرا المستمدي أو المتولدي من ممتلكات يمتلكها أو يسيطر عليها بصوري 

دارية واألمنية التخاذ شرافية واإلقيام اللجنة وبدون تاخير بالتعميم على الجهات الرقابية واإل، و األشخاي أو من يرتبط بهم
، وضروري مراعاي حقوي جراءات التجميدإاالعتراضات على  ودراسةجراءات الالةمة لتجميد األموال والموارد االقتصادية، اإل
كما تناولت تلك التعليمات التةامات الجهات المالية وغير المالية بالرجوع للقائمة عند إجراء أي عملية أو  .ل ير حسن النيةا

الدخول في عالقة جديدي مع أي شخي للتاكد من عدم إدراج اسمه في القائمة، باإلضافة إلى التةام الجهات المالية وغير 
موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر ألي شخي أو تنظيم إرهابي مدرج على القائمة المالية بعدم إتاحة أي أموال أو 

، كما تناولت أيضًا دور اللجنة ال نية فيما يتعلي باإلجراءات الواجب إتباعها من قبل الشخي أو أو لمصلحة أي منهما
ت إضافية عن أي من األشخاي أو الكيانات الكيان ل ايات حذف االسم من القائمة، وتةويد لجنة العقوبات باية معلوما

ولم يتم توفير إرشادات للمؤسسات المالية واألشخاي أو الكيانات األخرا التي قد تكون األموال أو األصول  .المسماي
 .األخرا المستهدفة في حوةتها بشان التةاماتها في اتخاذ إجراءات بموجب يليات التجميد

 
 . جراءات التي اتخذت بموجب آليات التجميد في دول أخرىجراءات فعالة لدرا ة وتنفيذ اإلإوانين و عدم وجود ن: القصور الثالثوجه 
 

بتلقي الطلبات الواردي إلى الجهات المختصة في  على أن تقوم اللجنة ال نية 9010لسنة ( 9)أشارت التعليمات رقم   .13
صادية ألشخاي مقيمين على أراضيها، وتقوم اللجنة المملكة من الدول األخرا بخصوي تجميد األموال أو الموارد االقت

يام أ، وفقًا ل جراءات المنصوي عليها في التعليمات، وعلى اللجنة أن تنهي دراسة الطلب خالل سبعة بدراسة هذه الطلبات
ًا ل جراءات الواردي من تاريد ورود الطلب إليها، وفي حال الموافقة يتم تجميد األموال أو الموارد االقتصادية بدون تاخير، وفق

  .في التعليمات، ويتم إعالم الدولة مقدمة الطلب بقبول الطلب أو برفضه
 

 . جراءات المتعلقة بالتجميد وفق نرارات مجلس األمنغياب األدلة على فعالية اإل:  القصور الرابع وجه 
 

ي ضمن القوائم الصادري عن لجان الجةاءات يتم تعميم أسماء األشخاي والكيانات الوارد هأفادت السلطات األردنية بان   .12
المشكلة بموجب قرار مجلن األمن على جميع الجهات ذات العالقة لتن يذ إجراءات التجميد لألموال واألصول األخترا لهتؤالء 

حستابات لشخصتين، ( 3)األشخاي والكيانات، وقد تم العثور على حساب م لي باسم أحد األشخاي، كما تم تجميد أرصتدي 
 . قامت وةاري الخارجية بإبالن المبعوث الدائم لألردن في األمم المتحدي بنيويورك بخصوي هذه اإلجراءات وقد

 
 (غير ملتزمة)درجة االلتزام : التوصية الخاصة الخامسة

 
 .رهابعدم كفاية تجريم تمويل اإل :القصور األولوجه 

 

 رهتابتجتريم تمويتل اإلمعالجتة أوجته القصتور فتي تتم  عالجتت الستلطات األردنيتة القصتور المتعلتي بهتذه التوصتية، حيتث .13
من حيث تجريم تقديم األمتوال أو جمعهتا أو تتامين الحصتول عليهتا أو نقلهتا بتاي وستيلة كانتت، للشتخي اإلرهتابي ( 3المادي )

العقوبتات لقتة بأو المنظمة أو الهيئة أو الجمعية أو الجماعة اإلرهابية أو لعمل إرهتابي، كمتا تمتت معالجتة أوجته القصتور المتع
تقتل عتن عشتر  حيث أصبحت جريمة تمويل اإلرهاب معاقتب عليهتا باألشت ال الشتاقة المؤقتتة متدي ال ،رهابالرادعة لتمويل اإل
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ستتنوات، وب رامتتتة ال تقتتتل عتتتن مائتتتة ألتتف دينتتتار متتتع مصتتتادري األمتتتوال وجميتتع الوستتتائط المستتتتخدمة أو المنتتتوي استتتتخدامها فتتتي 
 . من القانون (94)دي الماالجريمة، حسب ما نصت عليه 

 
  . وجود نقائص في نطاق المساعدة القانونية المتبادلة :  القصور الثانيوجه 

 

عتتتالع األستتتان القتتتانوني التتتذي يحكتتتم مجتتتال تقتتتديم وتعديالتتتته  9002لستتتنة ( 43)ستتتبقت اإلشتتتاري إلتتتى أن القتتتانون رقتتتم   .11
متتن ( 99)ل وتمويتتل اإلرهتتاب، ومتتا تضتتمنته المتتادي رقتتم المستتاعدات القانونيتتة المتبادلتتة فتتي مجتتال مكافحتتة جتترائم غستتل األمتتوا

تعاون الجهات القضائية األردنية مع الجهات القضائية غير األردنية وعلى وجه الخصوي فيما يتعلي بالمساعدات واإلنابتات 
لى األموال محل القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير األردنية تعقب أو تجميد أو التح ظ ع

جتترائم غستتل األمتتوال أو تمويتتل اإلرهتتاب أو متحصتتالت منهتتا، وذلتتك وفتتي القواعتتد التتتي تحتتددها القتتوانين األردنيتتة واالت اقيتتات 
من القتانون ( 93)الثنائية أو المتعددي األطراف التي صادقت عليها المملكة أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وما تضمنته المادي 

هتتات القضتتائية األردنيتتة المختصتتة أن تتتامر بتن يتتذ طلبتتات الجهتتات القضتتائية غيتتر األردنيتتة المختصتتة بمصتتادري علتتى أن للج
المتحصتتالت محتتل جتترائم غستتل األمتتوال أو تمويتتل اإلرهتتاب، وذلتتك وفتتي القواعتتد التتتي تحتتددها القتتوانين األردنيتتة واالت اقيتتتات 

نطاي المستاعدي القانونيتة المتبادلتة وبالتالي تكون األردن قد وسعت . كةأو المتعددي األطراف التي صادقت عليها المملالثنائية 
تستتهيل مثتتول األشتتخاي متتن أجتتل ستتماع شتتهادتهم أو أقتتوالهم، وأي شتتكل متتن أشتتكال المستتاعدي القانونيتتة  ًا متتنصتتور لتشتتمل 

الت اقيتتة العربيتتة لمكافحتتة المصتتادقة علتتى ا التعتتديالت التشتتريعية التتتي أدخلتهتتا علتتى القتتانون، ومتتن ختتالل المتبادلتتة متتن ختتالل
، وبشتكل عتام قامتت واالت اقيتة الدوليتة لقمتع تمويتل اإلرهتاب ،9019لعتام ( 90)بالقتانون رقتم  غسل األموال وتمويتل اإلرهتاب،
متتن ختتالل بعض صتتور المستتاعدي القانونيتة عتتدم شتتمول المستاعدي القانونيتتة المتبادلتتة لتالمتعلقتة ب األردن بمعالجتة أوجتته القصتتور

 .المحلية، والمصادقة على االت اقيات الدولية واإلقليمية التشريعات
 

 . عدم وجود آلية لتفادي الونت الطويل في تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة : القصور الثالثوجه 

 

لنيابتتة تعامتتل متتع طلبتتات المستتاعدي القانونيتتة المتبادلتتة وتن تتذها متتن ختتالل اتالستتلطات األردنيتتة ستبقت اإلشتتاري إلتتى أن  .100
حالتهتا التى المتدعي العتام لتن يتذها طبقتًا للقتانون، إالنائتب العتام التذي يقتوم بتدوره بإلى العامة، حيث تحيل وةاري العدل الطلبات 

على طبيعة الطلب ن سه من حيث المعلومات المراد تعتمد سرعة تن يذ أي طلب مساعدي قضائية  السلطات إلى أنأفادت قد و 
ى مستتندات أو شتهادي شتهود أو تن يتذ عمليتات الضتبط والت تتيا أو تبليت  المستتندات القضتائية والتتي الحصتول علتأو تقديمها، 

 .عدم وجود ات اقية ثنائية أو متعددي األطراف غالبًا ما تبل  خالل أسبوع من تاريد استالمها وب ض النظر عن وجود أو
 

 .لى التدابير األنل تدخال  إقديم المساعدة القانونية المتبادلة، حتى بالنسبة اعتماد السلطات على ا دواجية التجريم لت :القصور الرابعوجه 
 

االت اقيتتات الدوليتتة والعربيتتة، والتتتي تتضتتمن وجتتوب  عتتدد متتن أن األردن قتتد قتتام بالمصتتادقة علتتى ستتبقت اإلشتتاري إلتتى .101
لتقتتديم المستتاعدي القانونيتتة ات الثنائيتتة قتتام األردن بتوقيتتع عتتدد متتن االت اقيتتكمتتا تقتتديم المستتاعدي القانونيتتة ألقصتتى درجتتة ممكنتتة، 

( 43)متن القتانون رقتم ( 93)و ( 99)األردن يعتمد في االستجابة للمساعدي القانونية المتبادلة علتى المتواد  كما أنالمتبادلة، و 
ول األختتترا ووفتتتي االت اقيتتتات الدوليتتتة التتتتي يصتتتادي عليهتتتا واالت اقيتتتات الثنائيتتتة التتتتي يبرمهتتتا متتتع التتتد، وتعديالتتتته 9002لستتتنة 

، مع الدولة مقدمة الطلتب أو دولية باإلضافة إلى إعمال قواعد المجاملة الدولية في الحاالت التي ال توجد فيها ات اقيات ثنائية
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ويظهتر ممتا ستبي أن . ، وبما ال يتعتارض متع القتوانين األردنيتةحتى بالنسبة للتدابير األقل تدخاًل، عند غياب اةدواجية التجريم
   . تخذت بعض الخطوات في سبيل معالجة وجه القصور الوارد تحت هذه التوصيةاألردن قد ا

 
جراءات منا بة لال تجابة السريعة والفعالة لطلبوات المسواعدة القانونيوة المتبادلوة المقدموة مون دول إعدم وضع نوانين و :  القصور الخامسوجه 

 .أجنبية عندما يتعلق الطلب بممتلكات ذات نيمة مناظرة 
 

شتتاري إلتتى أن األردن قتتد قتتام باتختتاذ بعتتض الخطتتوات فتتي ستتبيل تعةيتتة إجتتراءات التعتتاون التتدولي متتع التتدول ت اإلستتبق .109
 األختتترا، حيتتتث قتتتام بمعالجتتتة األستتتان القتتتانوني لتقتتتديم أوجتتته المستتتاعدي القانونيتتتة المتبادلتتتة فتتتي ستتتياي جريمتتتة تمويتتتل اإلرهتتتاب

لقتتة بتعقتتب أو تجميتتتد أو التتتح ظ علتتتى األمتتوال محتتتل جتترائم تمويتتتل والمتع األردنيتتتةغيتتر متتن قبتتتل الجهتتات القضتتتائية والمقدمتتة 
أو األمتتوال المعادلتتة لهتتا فتتي ، جريمتتة تمويتتل اإلرهتتابمتحصتتالت كمتتا للجهتتات القضتتائية األردنيتتة أن تتتامر بمصتتادري اإلرهتتاب 

يتة، وتوقيتع متذكرات ت تاهم قتام بالمصتادقة علتى عتدد متن االت اقيتات اإلقليمكما . القيمة في حال تعذر ضبطها أو التن يذ عليها
متن تن يتذ طلبتات المستاعدي القانونيتة المتبادلتة المقدمتة  عتدد متن التدول، وهتو األمتر التذي تترا الستلطات أن متعثنائيتة وتعاون 

المتواد التتي تختول للجهتات القضتائية  يتتم استتنادًا علتى الدول األجنبية في حال تعلي تلك الطلبات بممتلكات ذات قيمة معادلة
عمال قواعد المجاملة الدولية في حالة عدم وجود إت اقيات مع الدولتة  نية بهذا العمل، واستنادًا علىاألرد االت اقيات الموقعة، وا 

 .مقدمة الطلب
 

 . جراءات الضب  والمصادرة مع الدول األخرى إعدم وجود ترتيبات خاصة لتنسيق : القصور الساد  وجه 
 

ى عدد من االت اقيات الدولية واإلقليمية والثنائية فتي مجتاالت مكافحتة الجريمتة، قام األردن باالنضمام والمصادقة عل .103
بمتتا فتتي ذلتتك جتترائم غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب، باإلضتتافة إلتتى االت اقيتتات ومتتذكرات الت تتاهم التتتي تتتنظم موضتتوع التعتتاون 

حتتة الجريمتتة وتعقتتب متحصتتالتها ومصتتادرتها، والتنستتيي األمنتتي بتتين األردن وغيرهتتا متتن التتدول، لتعةيتتة األدوات الالةمتتة لمكاف
عتدد االت اقيتات الثنائيتة التتي وقعهتا األردن حتتى تتاريد إعتداد هتذا التقريتر وتاطير أسن التعاون مع الدول األخرا، يذكر بان 

 . ات اقية 94تبل  
 

 .تزمةاألخرى المصنفة ملتزمة جزئيًا أو لير ملاستعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلم بالتوصيات  .ح

 
 (جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )الساد ة التوصية

 
تمتتت معالجتتة أوجتته القصتتور المتعلقتتة بهتتذه التوصتتية متتن ختتالل نتتي القتتانون علتتى بتتذل عنايتتة خاصتتة للعمتتالء أو  .104

 رهتابداري المخاطر الخاصة ب ستل األمتوال وتمويتل اإلإجراءات كوضع نظم العمليات مرت عة المخاطر من خالل عدد من اإل
جتراءات الةمتة للتعامتل معهتا ومراجعتة هتذا التصتنيف دوريتًا إلى فئات وفقًا لتدرجات المختاطر متع وضتع إمع تصنيف العمالء 

صدار تعليمات خاصتة للبنتوك بشتان العمتالء ذوي المختاطر المرت عتة أشتارت إلتى إكما تم . عند حدوث ت ييرات تستدعي ذلك
كمتتا تضتتمنت التعليمتتات الموجهتتة . راءات الواجتتب اتخاذهتتا فيمتتا يتعلتتي بهتتمشتتخاي السياستتيين ممثلتتي المختتاطر واإلجتتفئتتة األ

كما أفادت السلطات األردنية بان الجهتات الرقابيتة واإلشترافية علتى القطتاع المتالي . للصرافين التةامات مناسبة في هذا المجال
يشتية علتى المؤسستات الماليتة الخاضتعة لرقابتهتا تقتوم بجتوالت ت ت( البنك المركةي األردني وهيئة األوراي المالية وهيئة التامين)

للتاكد من مدا التتةام المؤسستات الماليتة المعنيتة بتعليمتات مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب متن كافتة النتواحي بمتا فتي 
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ات العمتالء ذوي ذلك التاكد من قيامها بتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي أو العميل أو المستت يد الحقيقتي ينتمتي ألي متن فئت
 .المخاطر المرت عة وتضمين ذلك في نتائع تقرير الت تيا

 
 (جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )التا عة التوصية

 
استتتكملت التعليمتتات الموجهتتة لشتتركات األوراي الماليتتة وشتتركات التتتامين مستتالة االعتمتتاد علتتى أطتتراف ثالثتتة باحكتتام  .105
 .مناسبة

 
 (جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )الحادية عشرة التوصية

 
وتمويتتتل اإلرهتتتاب وجتتته القصتتتور المتعلقتتتة بهتتتذه التوصتتتية، حيتتتث يك تتتل قتتتانون مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال أتمتتتت معالجتتتة  .103

عتادي إصتدارها توقيتع العقوبتات المناستبة فتي حالتة مخال تة االلتةامتات كمتا . والتعليمات الصادري لشركات التامين بعد تحتديثها وا 
 .11واردي في التعليمات الموجهة لشركات الصرافة متطلبات التوصية تستوفي المتطلبات ال

 (ملتزمةغير : االلتزام درجة: )عشرةالثانية  التوصية
 

اشتتتمل قتتانون مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب المعتتدل علتتى إضتتافة األعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتددي  .102
ن جاء ذلك بطريقة غير مباشتري بالنستبة للمحتامين وأصتحاب المهتن القانونيتة )لتكون مخاطبة بااللتةامات الواردي في القانون  وا 

وقد أعقب ذلك صدور تعليمتات إلتى األشتخاي أو الجهتات التذين يعملتون فتي تجتاري (. والمحاسبين ومقدمي خدمات الشركات
وتتضتمن . 3ي العقتارات وتطويرهتاوكذلك إلى األشخاي أو الجهات الذين يعملتون فتي تجتار  5المعادن الثمينة واألحجار الكريمة

وفتتي ستتبيل متابعتتة التتتةام األعمتتال والمهتتن . 11و 10و 3و 3و 5التعليمتتات المشتتار إليهتتا التةامتتات واستتعة ت طتتي التوصتتيات 
غيتتر الماليتتة بتطبيتتي التةاماتهتتا تضتتمنت التعليمتتات الصتتادري لقطتتاع المجتتوهرات وقطتتاع العقتتارات قيتتام المحاستتبين المعينتتين متتن 

المجتتوهرات والمكاتتب العقاريتة باإلضتتافة لمهتامهم التاكتتد متن التتةامهم باحكتتام قتانون مكافحتة غستتل األمتوال وتمويتتل  قبتل محتال
جتراءات المحتل المتعلقتة بتذلك، وتضتمين النتتائع فتي  اإلرهاب النافذ وباحكام هذه التعليمات والتاكد متن متدا ك ايتة سياستات وا 

تتضمن التةامات المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين في هذا المجال  ولم تصدر تعليمات مشابهة. التقرير السنوي
القتانون قتد شتمل األنشتطة التتي يقتوم بهتا كتل متن المحتامين والمحاستبين وذلتك علتى الترغم متن أن ، ومقدمي خدمات الشتركات

( 3)ألعمتال المشتار إليهتا فتي البنتد بان هذه األنشطة تتسع لتشتمل أي شتخي أو جهتة تقتوم نيابتة عتن ال يتر باعلمًا باحكامه 
نتي القتانون علتى االلتةامتات  كمتا. قتانون مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب النافتذمتن ( 13)من المتادي ( ب)من ال قري 
وهي سارية الم عول بحي هتذه الواجب على هذه الجهات القيام بها في إطار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب األساسية 

 .التعليمات في حال صدورها ستاتي م صلة لها وقد أفادت السلطات األردنية بان. م9010هات منذ عام الج
 
 
 
 

                                                 
 .9010ب لمحالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة وتمويل اإلرها تعليمات مكافحة غسل األموال 5
 .9010تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية لسنة  3
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 (جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )الخامسة عشرة التوصية
 

تضتتمنت التعليمتتات الصتتادري لكافتتة القطاعتتات الماليتتة إلةامتتا بإنشتتاء نظتتم داخليتتة مناستتبة تتضتتمن السياستتات واألستتن  .103
اءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحتة عمليتات غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب، بمتا فتي ذلتك وجتود كتادر أو واإلجر 

يلية مناسبة للتحقي من االلتةام باحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهتاب النافتذ وهتذه التعليمتات والقترارات الصتادري 
ت الصترافة واألوراي الماليتتة بوضتع سياستتات داخليتة متتن أجتل تطبيتتي التةامتات مكافحتتة كمتا تتتم إلتةام شتتركا. بمقتضتى أي منهتتا

 . االلتةام ؤولغسل األموال وتمويل اإلرهاب، باإلضافة إلى توفير االستقاللية لمس
 

كمتتا تضتتمنت التعليمتتات الخاصتتة بشتتركات الصتترافة التاكيتتد علتتى ك تتاءي العتتاملين عنتتد تعييتتنهم دون مطالبتهتتا بوضتتع  .101
دائري مراقبة أعمال الصرافة بصدد التعميم على شركات الصترافة فيمتا ءات محددي لهذا ال رض، وقد أفادت السلطات بان إجرا

باستتتثناء )الماليتتة لكتتن يبقتتى مطالبتتة المؤسستتات  ."المعتتايير الخاصتتة بك تتاءي المتتوظ ين القتتائمين علتتى تن يتتذ الحتتواالت"يتعلتتي بتتت 
 .الموظ ين تعيين عند الك اءي معايير ارت اع لضمان إجراءات لل حي بوضع( المصارف

 
وقد نصت التعليمات الصادري لكافة المؤسسات المالية على ضروري إيالء التدريب فتي مجتال مكافحتة غستل األمتوال  .110

حتة ، قام معهد الدراسات المصترفية بعقتد العديتد متن الورشتات التدريبيتة فتي مجتال مكافاً وعملي. وتمويل اإلرهاب العناية الالةمة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب لموظ ي البنتوك وشتركات الصترافة وذلتك بهتدف تعتري هم بالتوصتيات والمعتايير الدوليتة فتي هتذا 

لى أهمية إخطار وحدي مكافحة غستل إرهاب إضافة موال وتمويل اإلالمجال وكذلك إطالعهم على أساليب واتجاهات غسل األ
ي يشتتتتبه ارتباطهتتتا ب ستتتل األمتتتوال وتمويتتتل اإلرهتتتاب، كمتتتا قتتتام معهتتتد الدراستتتات األمتتتوال وتمويتتتل اإلرهتتتاب عتتتن العمليتتتات التتتت

. مشاركاً ( 121)دورات تدريبية لقطاع البنوك وشركات الصرافة شارك فيها ( 3)بعقد  9019و 9011المصرفية خالل عامي 
لمعهتد بإعتداد برنتامع ، حيتث قتام ا(ACAMS)كما وقع المعهد مذكري ت تاهم متع جمعيتة إختصاصتيي مكافحتة غستل األمتوال 

وقتتتتد إجتتتتتاة  (CAMS) مشتتتتاركًا متتتتن مختلتتتتف مؤسستتتتات القطتتتتاع المصتتتترفي للحصتتتتول علتتتتى شتتتتهادي( 53)تتتتتاهيلي بمشتتتتاركة 
كذلك، عقدت الوحدي لقاءات ثنائية مع الجهات الخاضتعة ألحكتام القتانون حيتث التقتت الوحتدي ختالل . مشاركاً ( 39)اإلمتحان 
لتتدا كتتل متتن البنتتوك وشتتركات الصتترافة وشتتركات الوستتاطة الماليتتة وشتتركات  خطتتارمتتع مستتؤولي اإل 9019و 9011عتتامي 

لتتتى تجتتتار التتتذهب والمجتتتوهرات إالتتتتامين وشتتتركات التتتتاجير التمتتتويلي وشتتتركات األنشتتتطة الماليتتتة التتتواردي فتتتي القتتتانون إضتتتافة 
لبنتتتك المركتتتةي شتتترافية كتتتل حستتتب اختصاصتتته متتتن اوأصتتتحاب المكاتتتتب العقاريتتتة وبحضتتتور ممثلتتتين عتتتن الجهتتتات الرقابيتتتة واإل

األردني وهيئة األوراي المالية وهيئة التامين ووةاري الصناعة والتجاري ودائتري مراقبتة الشتركات ودائتري األراضتي والمستاحة، حيتث 
 .غسل األموال وتمويل اإلرهابمكافحة هدفت اللقاءات إلى عرض يخر مستجدات نظام 

 
 (ملتزمةغير : االلتزام درجة: )الساد ة عشرة التوصية

 
مية القانون بين المؤسسات المالية وغير المالية وأشار إلى شمول المكاتب العقارية بالتةامات مكافحة غسل األموال  .111

وقتتتد تضتتتمن القتتتانون إلتتتةام كافتتتة األشتتتخاي . وتمويتتتل اإلرهتتتاب، لكتتتن لتتتم تصتتتدر تعليمتتتات تن يذيتتتة إلتتتى المحتتتامين والمحاستتتبين
وعليه ال يتضح وجود إلةام صتريح للمحتامين والمحاستبين . مليات المشبوهةالخاضعين له بشكل مجمل بواجب اإلبالن عن الع

 .لاللتةامات الم روضة على هذه ال ئات التعليمات في حال صدورها ستاتي م صلةوقد أفادت السلطات بان  .في هذا المجال
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وال وتمويتتتل كمتتتا تتتتم مطالبتتتة قطتتتاع العقتتتارات وقطتتتاع المجتتتوهرات بوضتتتع نظتتتم وسياستتتات حتتتول مكافحتتتة غستتتل األمتتت .119
ولتتتين هنتتتاك التةامتتتات مشتتتابهة علتتتى . اإلرهتتتاب ويليتتتات للتاكتتتد متتتن االلتتتتةام بمقتضتتتيات القتتتانون والتعليمتتتات فتتتي هتتتذا المجتتتال

 . المحامين والمحاسبين
 

وفيما يتعلي بتحديد الجهات الرقابية التي تقتوم بالتاكتد متن التتةام تلتك القطاعتات بالتةاماتهتا فتي مجتال مكافحتة غستل  .113
متتن  إن مستتؤولية دائتتري األراضتتي والمستتاحة كجهتتة رقابيتتة علتتى المكاتتتب العقاريتتة المرخصتتة تتتتاتىفتت وتمويتتل اإلرهتتاب،األمتتوال 

قانون تنظيم مهنة المساحة ونظام تنظيم المكاتتب العقاريتة وتعديالتته وتعليمتات مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب  خالل
ير عتام دائتري األراضتي والمستاحة بتشتكيل لجنتة دضي والمساحة، كما وقتام متحيث تخضع المكاتب المرخصة لرقابة دائري األرا

للقيام بالكشف على المكاتب العقارية المرخصة والتاكد من مدا تقيدها باحكتام قتانون مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب 
كافتتة األمتتور التتتي وردت  راعيتتةما اللجنتتة علتتى شتتكل جتتدول هتتبموجبتتتم وضتتع بنتتود تعمتتل ، كمتتا والتعليمتتات الصتتادري بمقتضتتاه

 .لكتتي تضتتمن التتدائري كجهتتة رقابيتتة تقيتتد المكاتتتب المرخصتتة بهتتذه التعليمتتات بتعليمتتات مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب
قامتتت اللجنتتة بةيتاري خاصتتة إلتتى نقابتتة أصتتحاب المكاتتتب العقاريتة باعتبارهتتا المظلتتة التتتي تجمتتع أصتتحاب متن الناحيتتة العمليتتة و 

الةيتتاري الميدانيتتة متتن ختتالل  قتتد قامتتت هتتذه اللجنتتة باعمالهتا وقامتتتلعقاريتتة لتعتتري هم بتتالبنود التتتي ستتيتم التقيتيم عليهتتا و المكاتتب ا
ومخال تهتا لتعليمتات مكافحتة غستل  من قبتل هتذه المكاتتبالكامل والت تيا عليها وتبين عدم اإللتةام لعدد من المكاتب العقارية 
 .األموال وتمويل اإلرهاب

 
شترافها لرقابتخضتع محالت صياغة الحلي وبيع المجتوهرات  فإن ،وةاري الداخليةيتعلي بوفيما  .114 بموجتب تعليمتات تهتا وا 

شتترط موافقتة وةيتر الداخليتة علتى تترخيي تحيتث  ،اوتعتديالته 9001ترخيي محالت صياغة الحلتي وبيتع المجتوهرات لستنة 
حتد الحكتام اإلداريتين وعضتوية أئاستة أكثتر بر و ألجنتة  تشتكل بقترار متن المحتافظ المختتيأنته كما تني علتى  ،هذه المحالت

مندوبين عن الجهات المختصة تتولى القيام بجوالت ت تيشية على المحتالت للتاكتد متن التةامهتا بمتا فتي ذلتك فحتي الستجالت 
 :محتتالت المخال تتةن لتتوةير الداخليتتة وفتتي التعليمتتات إيقتتاع اإلجتتراءات التاليتتة علتتى الأكمتتا  ،ورفتتع التقتتارير والتوصتتيات الالةمتتة

 .إل اء التراخيي - تسييل الك الة البنكية - توجيه اإلنذار بلةوم إةالة المخال ة خالل شهر واحد
 

حكتتام المتتادي أت عيتتل دور لجتتان الت تتتيا المشتكلة بموجتتب ل ايتات متن تعمتتيم للستتادي المحتتافظين كثتتر أصتتدار إتتتم  وقتد .115
للقيتتتام بجتتتوالت ت تيشتتتية علتتتى  وتعتتتديالتها 9001جتتتوهرات لستتتنة متتتن تعليمتتتات تتتترخيي محتتتالت صتتتياغة الحلتتتي وبيتتتع الم (3)

حيتث قامتت هتذه  ،لجتان الت تتيات عيتل بخصتوي وةير الداخليتة لتمثتال ذلتك كتتاب و محالت صياغة الحلتي وبيتع المجتوهرات 
جتان قامتت ن اللألتى إ تشتير اإلحصتائيات فتي عمتان متثالً و جراء عمليات مراقبة هذه المحالت وتم تنظيم الضبوطات إاللجان ب

بةياري كافة هذه المحالت وتم تسجيل بعض المخال ات مثل عدم وجود سجالت للبائعين والمشترين وتتم توجيته عقوبتات التنبيته 
  . ةلنذار بحي المحالت المخاواإل
 

قامت وحدي مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بإعداد نماذج اإلخطار الالةمة لكتل متن محتالت صتياغة الحلتي  .113
المجتتوهرات والمعتتادن الثمينتتة واألحجتتار الكريمتتة ونمتتوذج إخطتتار ختتاي بالمكاتتتب العقاريتتة وذلتتك بالتنستتيي متتع الجهتتات وبيتتع 

قامتت الوحتدي باإلجتمتاع متع نقابتة أصتحاب (. لتتعكن تمويتل اإلرهتاب 9011وتتم تعتديل تلتك النمتاذج فتي )الرقابية المختصتة 
الثمينتتتة ونقابتتتة أصتتتحاب المكاتتتتب العقاريتتتة بحضتتتور ممثلتتتين عتتتن دائتتتري  بيتتتع الحلتتتي والمجتتتوهرات واألحجتتتار الكريمتتتة والمعتتتادن

األراضتتي والمستتاحة بهتتدف ةيتتادي التتوعي حتتول مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب وأهميتتة إخطتتار الوحتتدي عتتن العمليتتات 
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باإلعتتداد لتتدوري تدريبيتتة كمتتا باشتترت وةاري الداخليتتة بالتنستتيي متتع الوحتتدي  . المشتتتبه إرتباطهتتا ب ستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب
ًا الواجتتب الت تتتيا عليهتتا ومراقبتهتتا وفقتت لجتتان الت تتتيا علتتى محتتالت صتياغة الحلتتي لرفتتع قتتدراتهم وتعتتري هم بالعناصتر ألعضتاء

 .الكريمة واألحجاررهاب لمحالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة موال وتمويل اإللتعليمات مكافحة غسل األ
قامتت الوحتدي بتوةيتع حيتث وحدي مطوية تتضتمن صتالحيات الوحتدي والتةامتات الجهتات الخاضتعة ألحكتام القتانون وقد أعدت ال

علتى كافتة المؤسستات الماليتة وغيتر الماليتة بمتا فتي ذلتك  9011من تلتك المطويتة التعري يتة فتي عتام  ةألف نسخ 100حوالي 
كمتتا تتتم إلتتةام . لجهتتات الرقابيتتة المختصتتة علتتى تلتتك القطاعتتاتتجتتار العقتتارات وتجتتار التتذهب والمجتتوهرات وذلتتك بالتنستتيي متتع ا

قطاع المجوهرات وقطاع العقارات فقط بإيالء عناية خاصة عند التعامل مع أشخاي يتواجتدون فتي دول ال تتتوافر لتديها نظتم 
 .مناسبة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
 (ملتزمةغير : االلتزام درجة: )التا عة عشرة التوصية

 
أفتتادت الستتلطات بقيتتام البنتتك المركتتةي بتتإجراء دراستتة حتتول جتتدوا إلتتةام المؤسستتات الماليتتة بتتاإلبالن عتتن العمليتتات  .112

لةام البنتوك باتختاذ إفي ضوء  اً وخلصت تلك الدراسة إلى عدم وجود حاجة إلى ذلك، خصوص اً معين اً النقدية التي تتجاوة مبل 
 .ألف دينار أردني 90يمتها عناية خاصة بالنسبة للعمليات التي تتجاوة ق

 
 (ملتزمةغير : االلتزام درجة: )العشرون  التوصية

 
أشتتار القتتانون بعتتد تعديلتته إلتتى إمكانيتتة توستتيع نطتتاي المؤسستتات أو الجهتتات المخاطبتتة بااللتةامتتات التتواردي فيتته وذلتتك  .113

ن أنته تمتت دراستة الحاجتة إلتى القيتام غير أنه لم يظهتر حتتى اآل. بناء على قرار من رئين الوةراء بعد تنسيب اللجنة الوطنية
بذل العناية الخاصة بالنسبة لحاالت مرت عتة المختاطر ووضتع اإلجتراءات الخاصتة على من ناحية أخرا، ني القانون . بذلك

 .بها، بما في ذلك وضع سياسات وتدابير لمنع است الل التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 

 (جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )والعشرون الحادية  التوصية
 

تمت معالجة بعض أوجه القصور في هذه التوصية حيث تلةم التعليمات الصادري لكافة مؤسسات القطاع المالي  .111
بإيالء عناية خاصة في التعرف على هوية العمالء وأنشطتهم بالنسبة للعمليات التي تتم مع أشخاي ينتمون إلى أو 

لكن ال يظهر أن هناك إجراءات . دون في دول ال تطبي توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بدرجة كافيةيتواج
 وتمويل األموال غسل مكافحة نظم في الضعف المتعلقة بمواطن المخاوف على المالية المؤسسات إْطالع تضمن مطبقة فعالة

 توصيات تطبيي اتخاذها تجاه الدول التي تستمر في عدم يمكن مناسبة مضادي أخرا، كما يبقى إيجاد تدابير دول في اإلرهاب

 .93فيما يتعلي بتعةية الرقابة على االلتةام، انظر تحت التوصية . كافية غير بدرجة تطبيقها في أو المالي العمل مجموعة
 

 (جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )والعشرون الثانية  التوصية
 

الشتتركات التابعتتة لكافتتة المؤسستتات الماليتتة ختتارج األردن بتتااللتةام بمتطلبتتات القتتانون الم روضتتة ألتتةم القتتانون ال تتروع و  .190
لكتتن يبقتى التتني صتتراحة علتى إيتتالء العنايتتة . علتى المؤسستتات الماليتة داختتل األردن، كمتتا أكتدت ذلتتك التعليمتتات الصتادري لهتتا
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مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب الصتادري عتتن الواجبتة فتي حتال ممارستة النشتاط فتي دول غيتر ملتةمتة بتطبيتي معتايير 
وقتتد ألةمتتت التعليمتتات الصتتادري . (واألنشتتطة الماليتتة باستتتثناء قطتتاع التتتامين) هتتا بشتتكل كتتافقمجموعتتة العمتتل المتتالي أو ال تطب

ال تتتروع  بتطبيتتتي( فقتتتط)وقطتتتاع األنشتتتطة الماليتتتة وقطتتتاع التتتتامين لكتتتل متتتن قطتتتاع التتتتاجير التمتتتويلي وقطتتتاع األنشتتتطة الماليتتتة 
الخارجية والشركات التابعة للمعايير األعلى ما أمكن فتي حتال اختتالف متطلبتات مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب فتي 

وأفتتادت الستتلطات عتتدم وجتتود فتتروع خارجيتتة . البلتتد المضتتيف، ويبقتتى تعمتتيم هتتذا االلتتتةام علتتى كافتتة المؤسستتات الماليتتة األختترا
 .ةلقطاعي الصرافة واألوراي المالي

 
 (جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )والعشرون الرابعة  التوصية

 
  :، وهيعين قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بعد تعديله المؤسسات غير المالية المخاطبة باحكامه .191

 . األشخاي أو الجهات الذين يعملون في تجاري العقارات وتطويرها .1
 .تجاري المعادن الثمينة واألحجار الكريمة األشخاي أو الجهات الذين يعملون في .9
 -:األشخاي أو الجهات الذين يقومون نيابة عن ال ير باألعمال التالية .3

 بيع العقارات وشرائها. 
 إداري األموال أو أي أصول مالية أخرا. 

 ية والدوليةإداري الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات االستثمار في األسواي المالية المحل. 

 اإلجراءات القانونية الالةمة لتاسين أي شخي اعتباري أو إدارته أو شراء محالت تجارية أو بيعها . 

 اتهار تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إد. 
بمتا فتي ذلتك  بالتاكد من التةامها بمتطلبات مكافحة غسل األمتوال وتمويتل اإلرهتابوألةم الجهات الرقابية على تلك المؤسسات 
تعليمتتات مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب لمحتتالت صتتياغة وقتتد صتتدرت . متتن ختتالل إصتتدار التعليمتتات ذات الصتتلة

 . 9010الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة 
 

 ، الثمينة واألحجار الكريمةمحالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن وباإلضافة إلى ما سبي، وفيما يتعلي ب .199
حكام المادي أت عيل دور لجان الت تيا المشكلة بموجب ل ايات كثر من تعميم للسادي المحافظين أفقد أصدرت وةاري الداخلية 

للقيام بجوالت ت تيشية على  وتعديالتها 9001من تعليمات ترخيي محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة ( 3)
حيث قامت هذه  ،بخصوي ت عيل لجان الت تياوةير الداخلية لمثال ذلك كتاب لي وبيع المجوهرات و محالت صياغة الح

ن اللجان قامت ألى إ تشير اإلحصائيات في عمان مثالً و جراء عمليات مراقبة هذه المحالت وتم تنظيم الضبوطات إاللجان ب
سجالت للبائعين والمشترين وتم توجيه عقوبات التنبيه  بةياري كافة هذه المحالت وتم تسجيل بعض المخال ات مثل عدم وجود

  . ةلنذار بحي المحالت المخاواإل
 

قامتت دائتري و ، 9011تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتتب العقاريتة لستنة كما صدرت  .193
ورفعته إلتى رئاستة التوةراء وقتد تتم إضتافة  9019األراضي والمساحة بإعداد مشروع نظام معدل لنظتام المكاتتب العقاريتة لستنة 

وقد تم تشتكيل لجنتة بنتاء علتى قترار . عقوبات عند مخال ة أي حكم من أحكام تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ام تتولى القيام بالكشف ومتابعتة متدا التتةام المكاتتب العقاريتة باحكتام نظت 11/2/9019مدير دائري األراضي والمساحة بتاريد 

والتاكتد متن متتدا  ،المرخصتتة المكاتتب العقاريتة وبتعليمتات مكافحتتة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتتاب الخاصتة بالمكاتتب العقاريتة
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ا هتتقيدها باحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويتل اإلرهتاب والتعليمتات الصتادري بمقتضتاه، كمتا تتم وضتع بنتود تعمتل بموجب
األمور التي وردت بتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهتاب لكتي تضتمن التدائري اللجنة على شكل جدول مراعية كافة 

ومتتن الناحيتتة العمليتتة قامتتت اللجنتتة بةيتتاري خاصتتة إلتتى نقابتتة أصتتحاب . كجهتتة رقابيتتة تقيتتد المكاتتتب المرخصتتة بهتتذه التعليمتتات
عتري هم بتالبنود التتي ستيتم التقيتيم عليهتا وقتد قامتت المكاتب العقارية باعتبارها المظلة التي تجمع أصتحاب المكاتتب العقاريتة  لت

هذه اللجنة باعمالها من خالل الةياري الميدانية لعدد متن المكاتتب العقاريتة والت تتيا عليهتا وتبتين عتدم اإللتتةام الكامتل متن قبتل 
 .هذه المكاتب ومخال تها لتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
التذين يقومتون اإلجتراءات والتتدابير التتي تتم اتخاذهتا فيمتا يتعلتي باألشتخاي أو الجهتات  من ناحية أخرا، لم تتضتح .194

، وكي يتة الرقابتتة علتيهم ألغتراض مكافحتتة غستل األمتتوال ، متن قبيتتل المحتامين والمحاستتبين القتانونييننيابتة عتن ال يتتر باألعمتال
 .وتمويل اإلرهاب

 
 (ملتزمةغير : االلتزام درجة: )والعشرون الخامسة  التوصية

 
لمكافحتة غستل األمتوال دليتل إرشتادي  تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بهتذه التوصتية بدرجتة كبيتري، حيتث صتدر .195

لمكافحتتة لشتتركات الصتترافة ودليتتل إرشتتادي  لمكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتابللبنتتوك ودليتتل إرشتتادي  وتمويتتل اإلرهتتاب
فتتي أنشتتطة األوراي  لمكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتابدليتتل إرشتتادي لشتتركات التتتامين و  غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب

دليتتتل إرشتتتادي لمكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل اإلرهتتتاب فتتتي تجتتتاري الحلتتتي والمجتتتوهرات والمعتتتادن الثمينتتتة واألحجتتتار و الماليتتتة 
متوال وتمويتل فحتة غستل األرشتادات لمكاكتذلك، صتدر دليتل اإل. للمكاتتب العقاريتة المرخصتة دليل إرشادي كما صدر. الكريمة

 9019كما قامت الوحدي بالتعاون مع دائري مراقبة الشركات بإعداد دليل إرشادي فتي . جير التمويليارهاب على شركات التاإل
يستتتاعد جهتتتات قطتتتاع األنشتتتطة الماليتتتة بتتتالتعرف علتتتى مراحتتتل غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل اإلرهتتتاب وأبتتترة المؤشتتترات التتتتي يمكتتتن 

علتتتى وجتتتود عمليتتتات يشتتتتبه ارتباطهتتتا ب ستتتل األمتتتوال أو تمويتتتل اإلرهتتتاب والتتتذي تتتتم تعميمتتته علتتتى تلتتتك االستتتتدال متتتن خاللهتتتا 
 . الجهات
وقتد قامتت الوحتدي بتإدراج اإلحصتتائيات الخاصتة باإلخطتارات متن حيتث العتتدد والجهتة التتي وردت منهتا وذلتك ضتتمن  .193

 9019و  9001 يللوحتتتدي لعتتتام ينالستتتنوي ينر ، كمتتتا أدرج فتتتي التقريتتت9011ل ايتتتة  9002التقريتتتر الستتتنوي للوحتتتدي وللستتتنوات 
كما قامتت الوحتدي . بعض الحاالت التي وردت للوحدي تبين للجهات الخاضعة األساليب واألدوات المستخدمة في هذه الحاالت

ومتتن ختتالل موقعهتتا اإللكترونتتي بعمتتل صتت حة خاصتتة بالتطبيقتتات تحتتتوي روابتتط إلكترونيتتة متتع كتتل متتن موقتتع مجموعتتة العمتتل 
وموقتتتع مجموعتتتة العمتتتل المتتتالي لمنطقتتتة الشتتتري األوستتتط وشتتتمال إفريقيتتتا وموقتتتع مجموعتتتة إغمونتتتت فيمتتتا يختتتي أوراي المتتتالي 

التطبيقات الصادري عنها وذلك ليكون من السهل الوصول إليها من قبل الجهات الخاضعة والرجوع إليها للتعرف علتى أستاليب 
تجاهتتات غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب خطتتار لمستتاعدي الجهتتات عتتداد دليتتل تعبئتتة نمتتاذج اإلإالوحتتدي بكمتتا قامتتت . وطتتري وا 

 .الخاضعة بالتعبئة عند االشتباه ب سل األموال أو تمويل اإلرهاب
 

 (. جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )السابعة والعشرون  التوصية
 

العام لمحكمة دعاء اإلهة ج هيان الجهة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بتمويل اإلرهاب بت السلطات دافأ  .192
قد عرف المدعي العام بانه المدعي العام لمحكمة أمن م 9003لسنة ( 55)رهاب رقم قانون منع اإلأمن الدولة، حيث أن 
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وهو ما تم بال عل في القضية التي تم  .رهابرهاب بما في ذلك قضايا تمويل اإلهو المختي بالتحقيي في جرائم اإلالدولة، و 
م أربعة متهمين بجمع أموال لمنظمة وجماعة إرهابية ل ايات استخدامها في أعمال إرهابية باإلشتراك مع العلم من خاللها تقدي

تم ومن ناحية التدريب المتخصي والعملي للعاملين في قطاعي إن اذ القانون واإلدعاء، فقد . بامر تلك المنظمة أو الجماعة
جرائم غسل األموال وتمويل في ساليب التحقيي أ ين العامين وخاصة في مجالي والمدعورا التدريبية للقضاالعقد العديد من 

ن ومن جهات إن اذ القانون من قبل مكتب و عامن و ومدعشخي منهم قضاي ( 300)، حيث تم تدريب حوالي رهاباإل
األردنية الهاشمية بشان  ضمن برنامع المنحة األمريكية لحكومة المملكة)األمريكية  الخةانةالمساعدات ال نية التابع لوةاري 

( 9019 -9010)، وقد شارك عدد من المدعين العامين والقضاي خالل األعوام 9010و  9001خالل عامي ( ذ القانوناإن 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأساليب التحليل المالي، وتمت  بعدد من الورا التدريبية في مجال أساليب التحقيي بجرائم

ل طالع على التجربة األمريكية في مجال التحقيي  9011نة األمريكية ووةاري العدل األمريكية في شهر يناير ةياري وةاري الخةي
التحقيي والمالحقة المقاضاي في قضايا "، هذا ويتم حاليًا تنظيم دوري تدريبية بعنوان في جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب

امين، بما في ذلك المدعين العامين في كل من مديرية األمن العام ودائري لعدد من القضاي والمدعين الع" غسل األموال
المخابرات العامة ومحكمة أمن الدولة وهيئة مكافحة ال ساد ودائري الجمارك العامة بالتعاون مع البنك الدولي ووحدي مكافحة 

  .9013مايو  3 -5غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل ال تري من 
 

 (جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )ثونالثال التوصية
 

دعمت السلطات األردنية مواردهتا البشترية وال نيتة منتذ اعتمتاد تقريتر التقيتيم المشتترك بدرجتة معقولتة متن ختالل ةيتادي  .193
إلتتى متتا ةالتتت هنتتاك حاجتتة العتتاملين فتتي بعتتض الجهتتات وتتتدريبهم فتتي مجتتاالت مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل اإلرهتتاب، لكتتن 

ألغتتراض مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل  اً والتتتدريب، وخاصتتة فتتي القطاعتتات التتتي تتتم تنظيمهتتا حتتديثيتتد متتن المتتوارد تتتوفير المة 
 .اإلرهاب وعلى وجه الخصوي القطاعات غير المالية

 
غيتر متوظ ين المصتن ين و تتم ةيتادي المتوارد البشترية بالنستبة لل، التاجير التمويلي/ وةاري الصناعة والتجاري فيما يتعلي ب .191

 موظ ًا مقارنتة بالعتام (133)ليصبح عدد الموظ ين هو  9011المصن ين والموظ ين بعقود في دائري مراقبة الشركات في عام 
موظتف منتتدب متن دوائتر مختل تة للعمتل فتي دائتري  (13)باإلضتافة التى وجتود ، (135)الذي كان عتدد المتوظ ين هتو  9010

 1،022،000)لتصتتبح  9019ي مواةنتتة دائتتري مراقبتتة الشتتركات فتتتتتي عتتتتتام متتتدرب باإلضتتافة التتى ةيتتاد (11)مراقبتتة الشتتركات و
عالن عن وظي ة مدير حاستوب وباحتث قتانوني تم اإل 9013وفي عام  .(دينار 1،033،300) 9011مقارنتتتة بالعتتتتام  (دينار
ستابات للشتركة التذي يلتةم بتاإلبالن فتي والمالية على الشركات باإلضافة الى وجود متدقي ح ةالقانونيالرقابة  ةلةيادي فعالي وذلك

وأي  9011رهتاب الخاصتتة بشتركات التتاجير التمتويلي لستتنة متوال وتمويتل اإلتعليمتات مكافحتتة غستل األحالتة مخال تة الشتركة ل
  .مخال ة ألحكام قانون الشركات

 
الشركات المخال ة إلى إحالة عدد من تم  9019نه منذ بداية عام إلتدقيي على الشركات فلنه نتيجة أباإلضافة الى  .130

شركة مساهمة عامة لمخال ات ( 30)راضي باسمها وشركة مساهمة عامة لعدم تسجيل األ( 90):النائب العام وفقًا لما يلي
بعدم ( 131) حكام الماديأشركة مساهمة عامة لمخال تها ( 40)داري والخاصة بعضويات مجالن اإل( 133)و (150)المواد 

رباا على المساهمين أبعدم توةيع  (111)حكام المادي أشركة لمخال ة ( 1)مة بموعده المحدد وتحويل عقد اجتماع الهيئة العا
شركة ( 1)وتحويل  مكرر (23)مكرر و (23)مكرر و (25)حكام المادي أشركة مساهمة خاصة لمخال ة ( 9)وتحويل 
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( 5)كما تم إحالة  .ن تدقيي على الشركاتتقارير لجا( 95)وتحويل  (903) حكام الماديأمساهمة عامة لمخال ة المدقي 
 . ساد بناء على تقارير لجان التدقييالشركات مساهمة عامة لهيئة مكافحة 

رهتاب متوال وتمويتل اإلغستل األمكافحتة دائري بالتنستيي متع وحتدي القامت ، فقد دائري األراضي والمساحةوفيما يتعلي ب .131
واالجتمتتاع معهتتم وعقتتد ورشتتة عمتتل بهتتذا الخصتتوي وتتتم ةيتتادي عتتدد  صتتحاب المكاتتتب العقاريتتة المرخصتتةأبتتتدريب عتتدد متتن 

رشتتادية إكمتتا وتتتم توةيتتع مطويتتات . رهتتابمتتوال وتمويتتل اإلالعتتاملين فتتي دائتتري االراضتتي والمستتاحة فتتي مجتتال مكافحتتة غستتل األ
اليتد فتي متديريات  صحاب المكاتب العقارية ووضعها بمتنتاولأوتوةيعها على وتمويل اإلرهاب موال غسل األ للتعريف بعمليات
صتتحاب المكاتتتب عالنتتات ألإلكترونيتتة بنشتتر راضتتي والمستتاحة متتن ختتالل الوستتائل اإلكمتتا وقامتتت دائتتري األ. التستتجيل المختل تتة

وتعليمتات مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب  9001لستنة  53العقارية بضروري التقيد بنظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 
متن  (13)ن الدائري ستقوم باتخاذ اإلجتراءات القانونيتة المنصتوي عليهتا بالمتادي باو  ، 9011ارية لسنة الخاصة بالمكاتب العق

 .من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على المخال ين (95)و (94)من التعليمات والمادتين  (15) النظام والمادي

 
 (. جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )والثالثون ةالحادي التوصية

 
لسنة ( 43)من قانون رقم ( 5)تعتبر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، المشكلة وفي المادي  .139

 ، وبرئاسة محافظ البنك المركةي، السلطة المختصة برسم سياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،وتعديالته 9002
اللجنة الوطنية باالجتماع دوريًا كل ثالثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حيث وتقوم  ووضع الخطط الالةمة لتن يذها،

يتم استعراض سبل ويليات التعاون الوطني بين الجهات الممثلة في اللجنة، وتقوم اللجنة بتسهيل أي صعوبات تواجهها 
باإلطالع على يخر المستجدات المتعلقة كما تقوم اللجنة الوحدي في مجال الحصول على المعلومات من الجهات المعنية، 

ومن ناحية أخرا قامت الوحدي بتوقيع عدد من مذكرات الت اهم بهدف . بنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب دولياً 
التنسيي ما بين الوحدي والسلطات المختصة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، حيث قامت الوحدي بتوقيع 

وفي إطار تعةية عمل الوحدي، تم  .ت اهم مع البنك المركةي وهيئة التامين وهيئة األوراي المالية ومديرية األمن العام مذكرات
األمر الذي يسهل  وقاعدي بيانات دائري مراقبة الشركات، ربط الوحدي إلكترونيًا بقاعدي بيانات دائري األحوال المدنية والجواةات

ارتباطها ب سل األموال وتمويل تحقي من األشخاي موضوع اإلخطار عن العمليات التي يشتبه قيام الوحدي بمهامها في ال
كما وضعت الوحدي يلية لتنسيي تبادل المعلومات مع دائري األراضي والمساحة تسمح بتةويد الوحدي بمعلومات . اإلرهاب

الوحدي بوضع يليات لتبادل المعلومات مع  كما قامت. للتحقي من مصادر أموال األشخاي المشتبه بهم خالل فتري قصيري
شركة البريد األردني وشركة االتصاالت األردنية تسمح بتبادل المعلومات مع تلك الجهات خالل فتري قصيري، وقد قامت 

بالوسائل الك يلة بتةويد الجهات الرقابية والجهات األخرا المختصة باي  9019لسنة ( 1)بإصدار التعليمات رقم الوحدي 
 . يانات أو معلومات متوافري ضمن قاعدي بيانات الوحديب

 
 (ملتزمةغير : االلتزام درجة: )الثانية والثالثون التوصية

 
متتن اإلحصتتائيات المرتبطتتة بعتتدد متتن جوانتتب نظتتام مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل  اً وفتترت الستتلطات األردنيتتة عتتدد .133

لكتن تبقتى الحاجتة إلتى فيما يتعلي ببعض الجهتات الرقابيتة،  اً صوخصو اإلرهاب، والتي تظهر توفر معلومات إحصائية م يدي، 
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منتظم وم صتل يستاعد علتى مراجعتة فعاليتة نظتام بشكل وتوفيرها الوافية مةيد من تنظيم الحصول على المعلومات اإلحصائية 
 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
 (جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )الثالثة والثالثون التوصية

 
أفادت السلطات بان دائري مراقبة الشركات تقوم بالحصول على إقرار موقع من الشتركاء عنتد تستجيل أي شتركة ي يتد  .134

فتي ينتاير  مراقتب عتام الشتركاتقتام ، حيث بان الشريك الموقع هو المست يد والمالك الحقيقي للحصي المسجلة له في الشركة
كات النافتذ والتتي تعطتي مراقتب عتام الشتركات صتالحية طلتب أي معلومتات باحكتام قتانون الشتر عمتاًل بإصدار تعمتيم م 9010

أي  عتدم قبتول طلبتات تستجيلإضافية تن يذًا ألحكام قانون الشركات النافذ، وقد أرفي بهذا التعميم نموذج إقرار يقضي باإللةام ب
إقترار يل الشتركات بتوقيتع نمتوذج إال بعتد قيتام الشتركاء أو طتالبي تستجإجراء تناةالت عتن الحصتي فتي الشتركات  أو/شركة و

أو المالتك الحقيقتي للحصتي فتي الشتركة وذلتك تحتت /يقر بموجبه الشريك أو المستاهم بتان أيتًا منهمتا هتو المستت يد الحقيقتي و
التنهع التتذي تتبعته دائتتري مراقبتة الشتتركات فتتي  أنكمتتا أفتادت الستتلطات  .طائلتة المستتؤولية القانونيتة فتتي حتال ثبتتوت ختالف ذلتتك

مراقبتتة حضتتور  :علتتى ستتبيل المثتتال ومنهتتاالمشتتار إليتته صتتحة اإلقتترار متتدا ستتاهم فتتي التحقتتي متتن لرقابتتة المستتتمري يموضتتوع ا
لجتتان التتتدقيي علتتى الشتتركات  متتن ختتالل - والتصتتويت علتتى القتتراراتللشتتركة الشتتريك الحقيقتتي لكافتتة إجتماعتتات الهيئتتة العامتتة 

المتادي التحقتي متن االلتتةام بموجبتات  - ودفاترهتا هتاأوراقمة ومالئمتة متدا ستال بالت تيا على الشركات والتحقي منوالتي تقوم 
أو أكثتتر  بستتجل ختتاياالحت تتاظ علتتى الشتتركات متتن قتتانون الشتتركات النافتتذ والتتتي أوجبتتت  (13)متتن المتتادي ( أ)ال قتتري و  (21)

أو عمليات  التحويل ت ييرات والوأسهمه  تهم ولقبهم ومقدار حصصهم اوجنسي ء الشركاءللشركة تدون فيه بيانات متعلقة باسما
 .حسب مقتضى الحال التي تتم عليها

 
قرار الخاي ضافة إلى متطلبها بتوقيع اإلإدائري مراقبة الشركات أفادت السلطات بان وباإلضافة إلى ذلك،  .135

لى عقد إر قرابإضافة نموذج اإل في المرحلة المقبلة لديها، ستقوم ةبالمست يد الحقيقي من الشركاء في الشركات المسجل
للشركات  ةالسنوي ةوتحليل البيانات المالي ةدائري مراقبة الشركات بدراس وتقوم .منها اً التاسين والنظام االساسي واعتباره جةء

 ةنظمللقانون واأل ةي مخال أفصاا عن اإل ةذ يوجب القانون على مدقي حسابات الشركإ ،ر التدقيي الدولييوبما يت ي ومعاي
ظهار تلك المخال ات ضمن تقريره إويحتم عليه أو تمويل اإلرهاب موال ي شبهات حول غسل األألك بما في ذ يةالمرع

خ اءه لتلك المخال ات وتشمل إعن  ةالقانوني ةالمسؤولي ةوتحت طائل يةعلى البيانات المالة السنوي المعد ل ايات المصادق
  .والتامين تثناء البنوكموال ب ض النظر عن غاياتها بإسنواع شركات األأجميع  ةالرقاب

 
التى المتدعي ة مقتدمها حالتإنته يتتم إفتي حالتة اكتشتاف عتدم صتحة البيانتات المقدمتة إليهتا فوقد أفادت الستلطات بانته  .133

، واللتتان تنصتان علتى عقوبتة ال رامتة التتي تتتراوا (939)و( 921)حكام قانون الشركات وفقتًا ألحكتام المتادتين أالعام لمخال ة 
 .دينار 10000دينار و 100بين 

 
 (. جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )الثامنة والثالثون التوصية

 
صالحية للسلطات القضائية األردنية للتعاون مع الجهات ال وتعديالته 9002لسنة ( 43)رقم أعطى القانون  .132

م عليهم وكذلك طلبات الجهات نابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكو القضائية غير األردنية فيما يتعلي بالمساعدات واإل
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رهاب أو متحصالت أي منها، أو تمويل اإلتعقب أو تجميد أو التح ظ على األموال محل جرائم غسل األموال غير األردنية 
 وفقاً التي صادقت عليها المملكة أو  وذلك وفي القواعد التي تحددها القوانين األردنية واالت اقيات الثنائية أو المتعددي األطراف

بإنشاء مديرية مستقلة معنية  ت وةاري العدلكما قام. ومع عدم اإلخالل بحقوي ال ير حسن النية لمبدأ المعاملة بالمثل
األردن بالتصديي  بالتعاون الدولي، برئاسة قاض ومساندي عدد من الكوادر المتخصصة في مواضيع التعاون الدولي، كما قام

قام ، وتجدر اإلشاري إلى أن األردن المساعدي القانونية المتبادلة مع الجمهورية ال رنسيةعلى ات اقية تسليم المجرمين وات اقية 
مع عدد من الدول، وأبرم ات اقيات تعاون وتنسيي في مجاالت مكافحة الجريمة، ومن بين خاصة الات بترتيال بإجراء بعض

لم تقدم السلطات ما يدل على في حين المصادري، تنسيي إجراءات الضبط و المواضيع التي تتناولها تلك االت اقيات موضوع 
يذكر أن األردن قد قدم  .النظر في إنشاء صندوي لألصول منةوعة الملكية إليداع جميع الممتلكات المصادري أو جةء منها

 :(40انظر الحديث عن التوصية )، اإلحصائياتعدد من 
 

 الدولية  احصائيات بالمساعدات القضائية المقدمة من خالل المجاملة 
 

 العدد نوع المساعدة الجريمة السنة
 7 طلب معلومات تهرب ضريبي 2377
 7 طلب معلومات احتيال 

عدم اإلفصاح عن المصالح المالية في  2372
 المصارف األجنبية

 7 طلب أدلة

 7 طلب معلومات تهرب ضريبي وغسل أموال       

 7 طلب معلومات احتيال 
 7 طلب أدلة  ل أموالاحتيال وغش وتزوير وغس 
 7 طلب معلومات احتيال 

 7 تنفيذ حكم احتيال 2370
 7 تنفيذ حكم اختال  وتزوير 

 
 

 (جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )الخاصة الساد ة التوصية
 

تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية، حيث تم تعديل تعليمات مكافحة عمليتات غستل األمتوال وتمويتل  .133
متن التعليمتات التةامتات الصتراف فيمتا يتعلتي بتالحواالت الصتادري ( 5)إلرهاب الخاصة بشركات الصرافة حيث تناولتت المتادي ا

والواردي للصراف أو إذا كان وستيطًا فتي عمليتة التحويتل متن حيتث تتوفير البيانتات والمعلومتات الكاملتة وتقتدير درجتة المختاطر 
ات للحتواالت التواردي وتةويتد الستلطات الرستمية وجهتات التحويتل بالمعلومتات المطلوبتة في حال عتدم اكتمتال البيانتات والمعلومت

 .حسب األصول
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 (جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )السابعةالخاصة  التوصية
 

تمتتت معالجتتة أوجتته القصتتور المتعلقتتة  بهتتذه التوصتتية، حيتتث ألةمتتت التعليمتتات الصتتادري للبنتتوك بتضتتمين االت اقيتتة  .131
ا بينتتته وبتتتين مدققتتته الختتتارجي إلتتتةام المتتتدقي بالتاكتتتد متتتن قيتتتام البنتتتك بتطبيتتتي هتتتذه التعليمتتتات ومتتتدا ك ايتتتة سياستتتات الموقعتتتة متتت

جتراءات البنتك المتعلقتة بتذلك، وتضتمين نتتائع ذلتك فتي تقريتره المقتدم لت داري متع ضتروري إعتالم البنتك المركتةي فتور اكتشتافه  وا 
 9011دائتتري الرقابتتة علتتى الجهتتاة المصتترفي ختتالل عتتام / نتتك المركتتةي األردنتتيوقتتد تتتم تةويتتد الب. ألي مخال تتة لهتتذه التعليمتتات

بنكتًا بخصتوي التاكتد متن متدا ك ايتة  ( 11)تقريرًا متن المتدققين الختارجيين  تتعلتي بتت  (94)بت   3/9013هاية شهر نوحتى 
رير ومخاطبتتة البنتتوك ذات العالقتتة جتتراءات البنتتوك فتتي تطبيتتي التعليمتتات المشتتار إليهتتا أعتتاله، حيتتث تتتم دراستتة التقتتاا  سياستتات و 

لى قيام البنك المركةي األردني متن ختالل إبخصوي ما تضمنته من مخال ات أو مالحظات للعمل على تصويبها، باإلضافة 
فري الت تتيا الميتداني بالتاكتد ومتابعتة إجتراءات البنتوك بخصتوي تصتويب المخال تات والمالحظتات التواردي فتي تقريتر المتدقي 

ن بتاو عمليتة التتدقيي، جراء إخترا بتأبنوك ( 2)ا تم تةويد البنك المركةي األردني بما ي يد قيام المدقي الخارجي لت كم. الخارجي
بخصتوي التاكيتد  9019كما تم التعميم علتى البنتوك العاملتة بموجتب كتتاب محتافظ البنتك المركتةي فتي . نجاةاإلالتقارير قيد 

، وتةويتتد البنتتك المركتتةي األردنتتي بتقتتارير المتتدقي الختتارجي حتتال عتتالهأر اليهتتا التعليمتتات المشتتاحكتتام ابعلتتى ضتتروري االلتتتةام 
الصتتراف تضتتمين العقتتد المبتترم متتع المحاستتب القتتانوني متتا كتتذلك، أوجبتتت التعليمتتات الصتتادري لشتتركات الصتترافة علتتى . نجاةهتتاإ

جتراءات الصتراف المتعلقتة بمبتطبيي هذه التعليمات و  يلةمه وتمويتل كافحتة عمليتات غستل األمتوال تقييم مدا ك اية سياستات وا 
وتضتمين نتتائع ذلتك فتي تقريتره متع ضتروري إعتالم البنتك المركتةي فتور اكتشتاف المحاستب القتانوني ألي مخال تة لهتذه اإلرهاب 
 .التعليمات

 
وباإلضتتافة إلتتى ذلتتك، تك تتل القتتانون بعتتد تعديلتته بتحديتتد العقوبتتات التتتي تترتتتب علتتى مخال تتة أي حكتتم متتن أحكتتام هتتذا  .140
انون أو األنظمتتة أو التعليمتتات أو القتترارات الصتتادري بمقتضتتى أي منهتتا لتتم يتتني القتتانون علتتى عقوبتتة خاصتتة لهتتا، وذلتتك القتت

بالني على ت ريم مرتكب المخال ة ب رامة ال تقل عن ألف دينار وال تةيد على عشري يالف دينار ومضاع ة ال رامة فتي حتال 
ذا تكررت المخال ة ألكثر   .من مرتين تضاعف ال رامة في حدها األعلىتكرار المخال ة، وا 

 
 (. جزئيا   ملتزمة: االلتزام درجة: )التوصية الخاصة الثامنة 

 
م، وصدر تن يذًا لهذا القانون 9001وتم تعديله في سنة  ،م9003لسنة ( 51) رقم" قانون الجمعيات"أصدر األردن   .141

لسنة " النظام المحدد ألحكام األنظمة األساسية للجمعيات"، و9010لسنة " نظام الجمعيات الخاصة"عدد من األنظمة، مثل 
، وتعليمات اإلن اي ودعم الجمعيات من أموال صندوي دعم 9010، وتعليمات الوةاري المختصة بالجمعيات لسنة 9010

ا السجل سجل الجمعيات، ويتولى إداري هذمن القانون، تم إنشاء ( 4)استنادًا على المادي رقم و . م9011الجمعيات لسنة 
مجلن إداري برئاسة وةير التنمية االجتماعية وعضوية أمين عام سجل الجمعيات وعدد من ممثلي الوةارات المختصة والقطاع 

شراف والمتابعة على الجمعيات داري سجل الجمعيات كوةاري مختصة مهمة اإلإتتولى الوةاري التي يحددها مجلن  .التطوعي
كما تضمن . نت مهمة الرقابة على الجمعيات قاصري على وةاري التنمية االجتماعيةعلى خالف القانون السابي حيث كا

القانون الجديد نصوي قانونية صريحة فيما يتعلي بالتمويل سواء التمويل المحلي أو األجنبي ووضعت قيود على ذلك من 
األساسي النظام كذلك صدر . لخصويجراءات الواجبة االتباع بهذا ان اي واإلحيث مصدر التمويل والهدف منه وأوجه اإل
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باإلضافة  للجمعيات متضمنًا التةام الجمعيات ببذل العناية الواجبة للتعرف على هوية الجهات المتبرعة والمست يدي من التبرع
 .ل أو تمويل اإلرهاببأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموا ا  إشعار أمين عام سجل الجمعيات فورإلى 

 
انون الجديد قد وسع من دائري الجهات التي تتولى مراقبة ومتابعة أعمال الجمعيات وأنشطتها، فاصبحت كما أن الق .149

ووحدات الرقابة الداخلية في لى الم تشين إضافة شراف على جمعياتها وأعمالها، باإلالوةارات المختل ة مختصة بالمتابعة واإل
مديرية تنمية  49عددهم على مائة وعشري موظ ين موةعين على  والذين يةيداالجتماعيين الوةارات، وكذلك الباحثين 

من النظام األساسي المعتمد للجمعيات على ( 31)من المادي ( ب)كما نصت ال قري  .ردناجتماعية في مختلف أرجاء األ
لتعرف على هذه مسك سجالت لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو إقليمية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية ل

العمليات، واالحت اظ بهذه السجالت والوثائي والمستندات والبيانات والمعلومات ذات العالقة لمدي ال تقل عن خمن سنوات 
  .من تاريد إنجاة المعاملة أو تاريد إنتهاء التعامل مع الجمعية حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بص ة دورية

 
وقد قامت لجان تحقيي وتدقيي متخصصة من موظ ي الوةاري بتن يذ العديد من الةيارات أما في مجال التدريب،  .143

جولة ميدانية ت تيشية ( 133)كما تم تن يذ  9010جولة ميدانية ت تيشية على الجمعيات عام ( 132)الميدانية حيث تم تن يذ 
( 25)بعدد تدريبية في شهر مارن أعدت دائري سجل الجمعيات ثالث ورا عمل و  .م9011على الجمعيات في العام 

التنمية االجتماعية في متابعة الجمعيات المختصة مشارك حول عمل الجمعيات ودور الوةارات المختصة ومديريات 
رهاب مساحة جيدي في كما خصي لوحدي مكافحة غسل األموال وتمويل اإل. دارية والمالية عليهاشراف عليها والرقابة اإلواإل

بالنسبة للجمعيات  فراد جةئية خاصة بالتدريبإكما تم . التي تعنى في تطبيقهاوالتشريعات حدث عن عملها ورشات العمل للت
رهاب ضمن مسودي المساعدات الخيرية والجهات غير الرقابية على الجمعيات فيما يتعلي بمكافحة غسل األموال وتمويل اإل

كما قامت وةاري التنمية . 9010شري األوسط وشمال أفريقيا في العام ال نية التي تقدمت لها لمجموعة العمل المالي لمنطقة ال
، كما شاركت أمين عام سجل الجمعيات 9011موظ ًا في العديد من البرامع التدريبية في العام ( 33)لحاي إاالجتماعية ب

هادفة للربح في عمليات ساءي است الل المنظمات غير الإ) لى أحد موظ ي الوحدي في اجتماع الخبراء تحت عنوانإضافة إ
كما قامت . (CTED)رهاب لمكافحة اإلفي لندن بتنظيم من اللجنة التن يذية  1/9011في شهر عقد والذي ( رهابتمويل اإل

وم وضية المؤسسات الخيرية بالمملكة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشري األوسط وشمال أفريقيا الوحدي بالتعاون مع 
نحو حوكمة جيدي لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح وااللتةام "بعنوان  19/9011في شهر إقليمية ل عمورشة المتحدي بعقد 

لى عدد من موظ ي وةاري التنمية االجتماعية وسجل إضافة إشارك بها عدد من دول المنطقة " بالتوصية الخاصة الثامنة
االجتماعية التنمية أيضًا قامت وةاري . هادفة للربحالنظمات غير شراف على المالجمعيات ووةاري الداخلية المعنيين بالرقابة واإل

كما شارك ممثليين من الجهات الحكومية ومن المنظمات  .موظ ًا في برامع تدريبية متنوعة( 32) لحايإب 9019في العام 
ع إساءي إستخدام لمتحدي حول مناجتماع مجموعة العمل اإلقليمية الخامسة للمبادري العالمية لألمم ا"غير الربحية األردنية في 

 .12/1/9013-15والذي عقد في الدوحة في قطر خالل ال تري من " حي في تمويل اإلرهابالقطاع غير الرب
 

  (غير ملتزمة : االلتزام درجة: )الخاصة التا عة  التوصية
 

الذي ث أصبح نظام اإلقرار تم توسيع نطاي النظام المعتمد في نقل األموال عبر الحدود ليشمل تمويل اإلرهاب، حي .144
بانه في حالة وجود اشتباه ( 91)كذلك أشارت المادي تطبقه األردن شاماًل لتمويل اإلرهاب باإلضافة إلى غسل األموال، 

بوجود عملية مرتبطة ب سل األموال أو تمويل اإلرهاب فإن دائري الجمارك تحيل حائة األموال إلى المدعي العام، وتقوم بتبلي  
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( 4)من خالل إصدار التعليمات رقم  ،وقد قامت األردن بت عيل نظام اإلقرار. باإلجراءات المتخذي في جميع األحوال الوحدي
أقرت اللجنة الوطنية الحد األعلى لألموال المنقولة التي ال و  بشان التصريح عن األموال المنقولة عبر الحدود، 9011لسنة 

ينار أردني، أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية، كما أقرت نموذج التصريح عن د( 151000)يلةم ناقلها بالتصريح بمبل  
تتبعه األردن ال ةال مطبقًا الذي ، وتجدر اإلشاري إلى أن نظام اإلقرار األموال المنقولة عبر الحدود للمسافرين القادمين لألردن

 .األردن على المسافرين الداخلين لألردن وال يطبي على المسافرين الخارجين من
 

على حي دائري الجمارك في حال عدم التصريح وتعديالته  9002لسنة ( 43)من القانون رقم ( 91)نصت المادي  .145
معلومات م لوطة عنها بسؤال حائة األموال عن مصدر ما بحوةته من عن األموال المنقولة عبر الحدود أو في حال إعطاء 

بان على دائري الجمارك القيام بالتاكد من سالمة  9011لسنة ( 4)مات رقم كما تضمنت التعليأموال والهدف من استخدامها، 
النقد من التةييف إذا توفرت معلومات أو شكوك بذلك بالتنسيي مع األجهةي األمنية المختصة، والطلب من المسافر إبراة 

عديل العقوبة على اإلفصاا الكاذب أو كما قامت األردن بت. إلثبات ملكيتهافاتوري شراء األحجار الكريمة والمعادن الثمينة 
من قيمة األموال غير المصرا بها أو في حال %( 10)عدم اإلفصاا، حيث يعاقب الشخي المخالف ب رامة ال تةيد على 

ذا تكررت ألكثر من مرتين تضاعف ال رامة  إعطاء معلومات م لوطة عنها، وتضاعف ال رامة في حال تكرار المخال ة، وا 
كما أفادت السلطات بوجود  .ى، في حين تتم مصادري األموال إذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل اإلرهابفي حدها األعل

تنسيي بشكل شبه يومي وتشاور وتبادل للمعلومات بين الوحدي ودائري الجمارك العامة، وذلك فيما يتعلي بالحاالت المضبوطة 
تحري عن األشخاي لصالح دائري الجمارك، وجاءت التعليمات رقم أو التي صدر فيها قرارات قضائية، كما تقوم الوحدي بال

بالني على قيام دائري الجمارك بإعداد قاعدي بيانات تتضمن كافة البيانات الواردي في نماذج التصاريح عن  9011لسنة ( 4)
 .ي بيانات دائري الجماركاألموال المنقولة عبر الحدود، وأفادت السلطات بانه يجري العمل حاليًا على ربط الوحدي بقاعد

 
 : أدناهاالحصائيات قدم األردن  .143

 دائرة الجمييارك
 3433احصائية عن تصاريح األموال المنقولة عبر الحدود الت  تم تعبئتها لعام 

 13/33/3433إلى  3/3/3433من 

 إجمال  التصاريح بالدينار األردن  عدد التصاريح المركز الجمرك 

 45000 1 جمرك العقبة

 103150 3 ك الرمثاجمر 

 242590 94 جمرك العمري

 321093133 143 جمرك الكرامة

 1339333 31 جمرك المدوري

 1311943153 1929 جمرك مطار الركاب

 91143120 151 جمرك جابر

 3119312 55 جمرك جسر الملك حسين
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 33919 9 ماركا –جمرك مطار عمان المدني 

 1011313 13 جمرك معبر وادي األردن

 3343313513 3042 المجموع
 

 3431احصائية عن تصاريح األموال المنقولة عبر الحدود الت  تم تعبئتها لعام 
 31/1/3431إلى  3/3/3431من 

 

 إجمال  التصاريح بالدينار األردن  عدد التصاريح المركز الجمرك 

-- -  جمرك العقبة

-- --  جمرك الرمثا

 92405 1 جمرك العمري

 91531430 59 مةجمرك الكرا

 131592 4 جمرك المدوري

 113451329 115 جمرك مطار الركاب

 2103119 95 جمرك جابر

-- --  جمرك جسر الملك حسين

-- --  ماركا –جمرك مطار عمان المدني 

 32413 9 جمرك معبر وادي األردن

 355113210 311 المجموع
 

 دائرة الجمارك
  3431مارس  31-3434دود للسنوات تصريح األموال المنقولة عبر الح

 

اجمال  المبالغ المصرح  عدد التصاريح السنة
 عنها

 
 الحاالت المحالة لمدع  عام عمان

عدد حاالت 
عدم 

 التصريح
 

قيمة المبالغ لير 
 المصرح عنها 

قيمة الغرامة 
الت  تم 
 الحكم بها

الحاالت المحالة 
لالشتباه بعملية 
مرتبطة بغسل أو 

 ابرةتمويل اإل 
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 11 دينار 103343023 تصريح 133 3434
 

 33432 دينار 1501312
 دينار

1 

 9939030 91 دينار 413330313 تصريح 113 3433
 دينار

42533 
 دينار

 ال يوجد

3433 1359 
 تصريح

 9291393 11 دينار9101339519
 دينار

113191 
 دينار

 ال يوجد 

ا ةالت قيد م دينار 449133 4 دينار 155311314 تصريح 111 3431
 التحقيي

 

 3304 المجموع
 تصريح

3521409130 
 دينار

55 3113433 
 دينار

111904 
 دينار
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