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الثاني للمملكة األردنية الهاشمية قرير املتابعة املعززة ت  

 )مع طلب إعادة تقييم بعض درجات االلتزام الفني( 

 مقدمة:

 للتوصممممممممممميا     ، فميقياأملنطقة الشمممممممممممما األ  ممممممممممم   شمممممممممممما   مجموعة العمل املالي  من قبل    اململكة األردنية الهاشمممممممممممميةتم تقييم   .1
ً
 فقا

الل قممممة   2012في العمممما   املعتمممممن  من مجموعممممة العمممممل املممممالي  األربعين   في عمممما     ،   التعممممنال   املعتمممممن    التعممممنال      2013للمنهجيممممة 

الذي عقن في فميقيا  أاملالي ملنطقة الشمممممممما األ  ممممممم   شمممممممما   ملجموعة العمل  الثلثين  تم اعتماد التقميم في االجتماع العا  قن  .   الل قة

في   التقييم املتبمممماد ال  بنمممماًل عرج درجمممما   .   2019  نوفمبرالقممممافم    ءجمالا  عمليممممة 
ً
العمممما     املتمممما عممممة،   تقييم،   فقمممما فقممممن قمر االجتممممماع 

   .للمتا عة املعزز   اململكة األردنية الهاشميةخضوع للمجموعة  

في التوصممممميا   في تقميم التقييم املتباد     إليهافي معالجة أ جه القصمممممور املشمممممار   اململكة األردنية الهاشمممممميةجهود  احلل فذا التقميم   .2

 15  2تان   التوصممم   (40،  38،  37،  35،  33، 32،  26،  24،  21، 20،  7،  6،  4،  1)إعاد  تقييم درجاتها  هي التوصممميا   طلبت اململكة  التي  

  للمملكمة   الثماي بمثمابمة تقميم املتما عمة املعزز    يعتبر فمذا التقميم  ،  الزيمار  امليمنانيمةا من قبمل مجموعمة العممل املمالي  عمن  مم تم تعمناله  اللتمان

 في مجا  الفعالية.  ململكةالجهود التي قامت بها ا  اتنا    ال 

 :نتائج تقرير التقييم املتبادل

 لتقميم التقييم املتباد  الذي شمممل تحليل موممتول االل اا  الفلي للتوصمميا  األربعين،  صمملت  .3
ً
عرج درجة )مل ا ( في    اململكة  فقا

( في   ، ةتوصي  15لج  ن كبير( في  إ درجة )مل ا    ، توصيا  4
ً
، عرج النحو  توصيا  6ة،  درجة )غير مل ا ( في توصي  15 درجة )مل ا  جزئيا

 التالي:

 الجدول رقم )1(: درجات تقييم االلتزام الفني

، غير مل ا ( ل اا  الفلي موتويا  محتملة لل ة: فناك أربعمالحظة •
ً
 )مل ا ، مل ا  إلج  ن كبير، مل ا  جزئيا

املتباد     :عــــــاملرج • التقييم  الهاشميةتقميم  األردنية   evaluations-https://www.menafatf.org/ar/mutual-:  2019للعا     للمملكة 

2-reports-follow/evaluation   

 10توصية  9توصية  8توصية  7توصية  6توصية  5توصية  4توصية  3توصية  2توصية  1توصية 

 ملتزم جزئي
 
 ا

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير
 ملتزم 

 
 جزئيا

لى حد  إملتزم 

 كبير
 ملتزم جزئي
 
 ملتزم ملتزمغير  ملتزمغير  ا

لى حد  إملتزم 

 كبير

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

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير
 ملتزم

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير
 ملتزم 

 
 جزئيا

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

 ملتزم 
 
ملتزمغير  ملتزمغير  جزئيا  ملتزم  

 
 ملتزم  ملتزمغير  جزئيا

 
 جزئيا

الى حد  ملتزم 

 كبير
 ملتزم 

 
 جزئيا

الى حد  ملتزم 

 كبير
 ملتزم

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

 ملتزم  ملتزم
 
 ملتزم  جزئيا

 
 ملتزم  جزئيا

 
 ملتزم  جزئيا

 
 جزئيا

لى حد  إملتزم 

 كبير
 ملتزم 

 
 ملتزم  ملتزمغير  جزئيا

 
 ملتزم  جزئيا

 
 جزئيا

https://www.menafatf.org/ar/mutual-evaluations-follow/evaluation-reports-2
https://www.menafatf.org/ar/mutual-evaluations-follow/evaluation-reports-2
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   زار  العن    محمن كمون من  الوممماد ، قا   فميقياأمجموعة العمل املالي ملنطقة الشمممما األ  ممم   شمممما      مممكمتاريةبالتنوممميع م   .4

خالن      البحمين،  محمن نجم من لجنة  ضمممم   مممميا مممما   سم  ممافحة غوممممل األموا   تمويل اءرفا  في مملكة    ، الجمهورية التويومممميةب 

، 7،  6،  4،  2،  1)بالتوصممميا     اململكة األردنية الهاشمممميةبتحليل ال اا    ، من   ن  ممافحة غومممل األموا   تمويل اءرفا  املصممممية   مممابع

15  ،20  ،21 ،24  ،26  ،32  ،33  ،35 ،37  ،38  ،40) . 

 إعادة التقييم:  طلب  محلنظرة عامة على التقدم املحرز في تنفيذ التوصيات 

 التوصيات موضوع طلب إعادة التقييم:  -أ 
 

التي  التوصمممممميا   متطلبا   ب للل اا    اململكة األردنية الهاشممممممميةقبل  من املبذ لة  لجهود  اتحليل  يوممممممتعما فذا القوممممممم من التقميم   .5

 " درجة صممممممممممملت فيها عرج  كانت قن  
ً
   35    33    32    26    24    21    20    7   6    4    1التوصممممممممممميا     منها،  "   "غير مل ا "مل ا  جزئيا

37    38    40. 

 )تقييم املخاطر وتطبيق املنهج القائم على املخاطر( ) 1التوصية 
 
 : (ملتزم جزئيا

  الوطلي   التقييم  في  للمخاطم  الكري   املومممممممممتول   العواقب  تحنان مم لة من  االنتهال  اتم  فإنه لم   رد في تقميم التقييم املتباد  فع ما  .6

  املخاطم املوممممتنبطة، كافة  با ممممتيعا   كفيلة  األ عاد،    متعند   شمممممولية مقاربة  عرج  قائمة   طنية  ا مممم راتيجية  اعتماد  اتم  للمخاطم،  لم

  املمماليممة   غير   األعممما   املهن  كممافممة  عرج  املخمماطم  لتقييم  األ ليممة  النتممائ   تعميم  اتم  فعمما ،  لم  نحو  عرج  املوارد   توجيممه  األ لويمما    تحممناممن

  املماليممة   املؤ مممممممممممممومممممممممممممما   عرج  متطلبما   تتوافم  للمخماطم،  ال  المذات   بمالتقييم  بقيمامهم  اتعلع  فيمما  لهم    ممممممممممممممائمل ملزممة  اتوافم   ال  املحمند ، 

 .فيها   التحكم  تحنانفا  تم  التي  املخاطممن   التخفيف   يا ا   اتخاذ  املحند   املالية  غير   املهن   األعما 

  التقييم الوطلي ملخاطم غوممممممل األموا   تمويل اءرفا   تم تعميم  2019اعتمن  اململكة في شممممممهم فبراام    ، ملعالجة أ جه القصممممممور  .7

  االلك ر ي    املوق   عرج  يشمممممممممممممم   تم  القانون   انفاذ   جها    المقابية اءشممممممممممممممافية  الجها  كافة  عرج  للمخاطم  الوطلي  التقييم  تقميم  ملخص 

  عملية   ملخمجا    فقا  الوطنية  اال مممم راتيجية  تم مماجعة  كما ، 2020في شممممهم أغوممممط    االرفا    تمويل  األموا   غوممممل   ممافحة  لو ن 

كلممما     مممممممممممممنتين  كممل   للمخمماطم  الوطلي  التقييم  ،  تتجممه اململكممة نحو تحممنامم 2021-2019  لألعوا   اعتمممادفمما   تم  للمخمماطم  الوطلي  التقييم

 الحاجة. دعت  

قضممممإل بإلزا  املؤ ممممومممما  املالية  االعما    اءرفا  تمويل  مافحة غوممممل األموا  مل    20القانون رقم  2021 أصممممنر  اململكة في عا    .8

اءرفما  بمما اتنما مممممممممممممب م  طبيعمة   جم الجهمة   تحمنامن  تقييم  فهم  مماقبمة مخماطم غومممممممممممممل األموا   تمويمل ب    املهن غير املماليمة املحمند 

املبلغة  متطلبا  الومممملطا  المقابية  موممممتول املخاطم الوطنية،  تبلي  اقمار  مممميا مممما   ضممممواب   اجمالا  الدار   تخفي  املخاطم  

طم، عنمن تحقع  ماال    ذلم  بنمال عرج نتمائ  تقييم املخماطم  اتخماذ تمنابير معزز  الدار  املخماطم  خفضمممممممممممممهما، بمما اتنما ممممممممممممممب  تقييم املخما

 .د ريا  الذات   عمليا  تقييم املخاطم تحنا   توثيع  محند  للمخاطم املمتفعة ا  عنن  جود اشتبا   غول األموا  أ  تمويل االرفا  ،   

اعتممن   اتبين من التحليمل أعل  ان اململكمة األردنيمة الهماشمممممممممممممميمة  ا مممممممممممممتوفمت اغلمب  متطلبما  فمذ  التوصممممممممممممميمة  عمنمما   االســــــــــــت تـا : .9

التقييم الوطلي ملخممماطم غومممممممممممممممل األموا   تمويمممل اءرفممما   مماجعمممة اال ممممممممممممم راتيجيمممة الوطنيمممة بمممما اتمممما مممممممممممممإل م  املخممماطم املحمممند ،  الزا    

املؤ موما  املالية  املهن  االعما  املالية بتحنان  فهم  تقييم مخاطم غومل األموا   تمويل اءرفا ،   ضم   ميا ما   اجمالا  ءدار  

 كذل  تطبيع إجمالا  مبومممممممممطة ا  مشمممممممممند  بما اتنا مممممممممب م  املخاطم املحند ،    ، املخاطم بنال عرج نتائ  تقييم املخاطم   تخفي  تل 

معيار، ب نما   12معااير من اصممممممممممممل    4معااير  درجة "متحقع الج  ن كبير" في   7 في ضممممممممممممول ذل   صمممممممممممملت اململكة عرج درجة "متحقع" في 
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 يتبقى عرج     ا ن، ما افومممم  مممبب ا مممناد درجة "مل ا  الج  ن كبير" بالنومممبة لهذ  التوصمممية. صممملت عرج درجة "غير منطبع"  في معيار  

األردن اء مممماع من االنتهال من تقييما  املخاطم املتخصمممصمممة  تل اتم تحنا  التقييم الوطلي للمخاطم،  أن تقو  بتعميم نتائ  عملية  

ملحند  من خل  آلية  طنية  اضممحة،  ان تقو  الومملطا  المقابة بإصممنار أ امم تقييم املخاطم لتشمممل با ي املهن  األعما  غير املالية ا

 (.1.8تتعلع بالتنابير املبوطة ال  يما  أن الن لة اعتمن  تقميم التقييم الوطلي للمخاطم )

 ملا  رد أعل ،   ي  انه تمت معالجة .10
ً
 ."الى حد كبير  ملتزم"  هي 1االل اا  بالتوصية    درجة  فان  القصور،  أ جه معسم   فقا

 ( )املؤقتة والتدابير  املصادرة ) 4التوصية 
 
 : (ملتزم جزئيا

  إلج  األردي   القانون يشمممممممممممير  ،  ال االعتبارية  الشمممممممممممخصممممممممممميا   ع  في  املصمممممممممممادر  إقمار اق   لمفإنه     رد في تقميم التقييم املتباد  فع ما  .11

  املمتلما    ءدار   اضمممممممممحة  آلية  توجن ال،   غومممممممممل األموا   جميمة في   مممممممممتومممممممممتخن   كانت  التي أ   املومممممممممتخنمة  الو مممممممممائ   مصمممممممممادر   إممانية

  التعامل  توقيف منها  املطلو  الجهة من املخالفة  ثبو   عنن  امتب جزال لم  القانون  أن  كما  فيها،    التصمف   املصادر    املجمن  املحجوز 

 .الوقتي

بمصممممممادر   ملمافحة غوممممممل األموا   تمويل اءرفا  يوممممممم    20القانون رقم  2021أ جه القصممممممور أصممممممنر  اململكة في عا      ملعالجة .12

في ، كما يومممممممممممممم  القانون  املمتلما  التي اتم غوممممممممممممملها من طمف األنمممممممممممممخاي الطبيعيين  ممممممممممممموال كانت في  يازتهم أ  في  ياز  أطماف ثالثة

وا  أ  جميمة تمويل اءرفا  من نمممخص اعتباري من خل  أي من األنمممخاي املومممؤ لين عن  األ وا  التي تمتكب فيها جميمة غومممل األم

 غمامة ال تقل عن ضممممممعف قيمة األموا  محل الجميمة  فيه بمعاقبة الشممممممخص االعتباري    إدارته الفعلية أ  املخولين بممار ممممممة  الومممممملطة

املمتلما   مصمممممممادر   .  كما اقضمممممممإي القانون ب مصمممممممادر  متحصمممممممل  الجميمة  ااماداتهاالج جانب   عرج ان ال تزين عرج خموممممممممائة ألف دانار  

،  قن  في إرتما  الجميمة  تحصممممممممممل  الجميمة أ  إاماداتها  منافعها  أي   ممممممممممائ  أ  أد ا  أ ممممممممممتخنمت أ  كان من املنوي إ ممممممممممتخنامها م

 شمل القانون بصفة صميحة   صمية األموا  املتأتية من جميمتي غول األموا   تمويل اءرفا .

،  املصادر    املحجوز   األصو      األموا  ءدار   عمان في العا   نائبلل   اتب   ، تم ايشال مكتب  2021لونة  20القانون رقم     بموجب .13

 إدار   اصممممممممممممممنر  نسمما   إدارتممه من خل   كيفيممة      صمممممممممممممل يمماتممه  املكتممب  عرج ان اتم تحممناممن  مهمما 
ً
 انممه اتم  مماليمما

ً
 األموا   لهممذ  الغممااممة، علممما

  الجزائية   تنفيذاال ما  مهمة  اتولج  عمان/  العا   لنائم  النائب  اتب  قوممممممممم  من خل   القضممممممممائية،   الهيئا   خل  من  املحجوز    األصممممممممو  

 تمافا  التي باءجمالا   النعا ل   في  الناظم  املحاكم  تقو    ين في  األموا ،    غومممممممممممل   االقتصممممممممممماداة  الجمائم الفوممممممممممماد  قضمممممممممممااا  في  الصمممممممممممادر 

 .للمكتب املذكور   النهائ   النسا   ض   من االنتهال  بانتسار  ادارتها،    األصو    األموا   عرج  للمحافسة  منا بة

  القانون   عنما اصنر ا توفت معسم متطلبا  فذ  التوصية  اتبين من التحليل أعل  ان اململكة األردنية الهاشمية    :االست تا   .14

 املومتخنمة  الو مائ      املتحصمل   متلما امل   مصمادر الذي اقّم ب  اءرفا   ويل تم   األموا   غومل   بممافحة  املتعلع 2021  لومنة 20 رقم

  عمان   في العا   النائب  اتب   كما اقّم بايشمممممممممممال مكتب  األصممممممممممملية،   الجمائم    األموا   غومممممممممممل  جمائم في  إ مممممممممممتخنامها  نحو  النية  إتجهت  التي أ 

  باألموا   علقة في  املصادر   كم إقمار  عن  قاصم   تبقى  اململكةفي   النافذ   القوانين أن  غير.  املصادر     املحجوز   ألصو  ا   األموا  ءدار 

 .اءرفابية  املنسما   طمف من  أ  اءرفابية  األعما  في  إ تخنامها  نحو  النية  إتجهت  التي

 ملا  رد أعل ،   ي  انه تمت معالجة .15
ً
 ."ملتزم الى حد كبير"  هي 4االل اا  بالتوصية    درجة  فان  القصور،  أ جه معسم   فقا
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   ملتزم( )وتمويل اإلرهاب باإلرهاب  الصلة ذات املستهدفة املالية العقوبات) 6التوصية 
 
 (:جزئيا

  لتفعيمل  اخمل   د لمة  الج  توفيرفما  الواجمب  للتصمممممممممممممنيف  مؤيمن    معلومما   اجمالا   تغيمب  هفمإنم ،   فع مما  رد في تقميم التقييم املتبماد  .16

اءجمالا     اتخاذ  في  املحند   املالية  غير   املهن   االعما   املالية  املؤ ممممممممممممموممممممممممممما  ال ااما    و     اضمممممممممممممحة لنيها،  ارشمممممممممممممادا   التجمين  آليا 

  عن   الفنية  اللجنة  املحند  بإبلغ  املالية  غير   املهن   االعما   املالية  الجها   بمطالبة  تقضمممممممممممممإي  موجبا   التجمين،   آليا   بموجب اللزمة

  تحمل  التي  الكيانا  ا   باألنممممممممممخاي األصممممممممممو  الخاصممممممممممة  ا  االموا   تجمين  ءلغال  معلنة   اجمالا  بها،   القيا   محا لة  اتم  التي  العمليا 

  االموا   عن  بمف  التجمين  الجها   بإبلغ  تقضإي   آلية مشابهة،  ا مالً   ا  ذاته اال م
ً
 .تأخير   د ن   فورا

  بتشممممممممكيل  قضممممممممإل  الذي 65/11/150310رقم   القمار  الهاشمممممممممية  االردنية  في اململكة الوزارل  مجل   اصممممممممنرملعالجة أ جه القصممممممممور،   .17

 ذا  األمن  مجل  قمارا   تنفيذل  2021  لومممممممنة( 1) رقم  التعليما   بن رفااللجنة   أصمممممممنر    قن ، االمن  مجل  قمارا   لتنفيذ  فنية  لجنة

الوطنية.    القوائم ا   الجزالا   لقوائم  بالنومبة  موال 6  التوصمية  متطلبا   التعليما   تل  راعت   ي .   تمويله اءرفا   بممافحة  الصملة

من الممن   األخمل أن تممنرى عرج قوائمهمما الوطنيممة أي نمممممممممممممخص أ  كيممان في  مما    تطلممب تشمممممممممممممير فممذ  التعليممما  الج انممه للجنممة الفنيممة ان  

فذا   كان ممممممممممموال   1(9حند  في املاد  )بأن الشمممممممممممخص ا  الكيان يومممممممممممتوفي أي من معااير االدراى املتوافم  لنيها أي من أ مممممممممممبا  االشمممممممممممتبا   

 في القمائممة الوطنيمة أ  ال  في فمذ  الحمالمة اتو 
ً
علومما  م  جمب عرج اللجنمة الفنيمة تقمنام أكبر قمنر ممكن منالشمممممممممممممخص أ  الكيمان ممنرجما

عرج جمي  أعضال اللجنة الفنية  أي جهة تم   ، التعميف عن الهوية  غيرفا من املعلوما  املحند  التي من شأنها أن تنعم مق رح اءدراى

 ما يوممممممممتوفي  دعوتها توفير كافة املعلوما   الوثائع  البيانا  املوجود  لنل الجها  التي امثلونها  
ً
 أ  كيانا

ً
لتحنان فيما إذا كان نممممممممخصمممممممما

 تجنر اءشممممممار  الج أن قوائم الجزالا  هي القوائم الصممممممادر  عن أي لجنه    املعااير اللزمة لإلدراى في قوائم الجزالا  أ  القائمة الوطنية.

من التعليما    9من مجل  األمن املنشمممممما  عمل بقمارته. أما القائمة الوطنية فاي القائمة املعن  من اللجنة الفنية بموجب أ ما  املاد   

تمويله  تمويل انتشار أ لحة النمار الشامل  تشمل األنخاي  عليما  تنفيذ قمارا  مجل  األمن املتعلقة باءرفا    ت   2021لونة  1

بمماململكممة  ممممممممممممموال أكممانوا مواطنين أ  مقيمين أ  لهم عنمما ين في اململكممة أ  األنمممممممممممممخمماي     الكيممانمما  املممنرجممة عرج قوائم الجزالا  املمتبطين 

  الكيانا  التي يعتقن أنها موجود  أ  تعمل في اململكة.

ة  ا ن  فق  مختصممة بتنفيذ قمارا  مجل  األمن املتعلقة باءرفا   تمويله  تمويل انتشممار أ مملحة   توجن  اليا في اململكة لجن  .18

 النمار الشامل،  قن تم إلغال اللجان الوابقة  التعليما  املنسمة لعملها املشار اليها في تقميم التقييم املتباد .  

الج أن اللجنة الفنية تتخذ قمارا مومممممممت جل خل  من  ال   2021ة  ( لومممممممن 1من التعليما  رقم ) 9أشمممممممار  الفقم  )ى( من املاد      قن .19

التي تم إلغاؤفا(  و  ما إذا كانت فناك أ ممممممبا  معقولة للشممممممتبا  أ  االعتقاد بأّن   3/2018أاا  في التعليما    7اوما )عوا    30تتجا ز  

   في ضممممول فذا القمار اتم اءدراى عرج القائمة الوطنية.  الشممممخص أ  الكيان يوممممتوفي أّي من املعااير الوارد  في الفقم  ) ( من فذ  املاد

  تعتبر فذ  الف ر  معقولة بالنسم لإلجمالا  الواجب اتخاذفا  توم  باتخاذ القمار  ميعا.

 جهة   أ   نمممممممممممخص    أي  األنمممممممممممخاي   جمي   املختصمممممممممممة  الجها   املبلغة  الجها   الزا  2021( لومممممممممممنة  1 تم بموجب التعليما  رقم ) .20

   اءقتصمممممممماداة  املوارد األخمل    األصممممممممو   األموا   تجمينب  موممممممممبع إشممممممممعار   بن ن  األردنية األراضممممممممإي  عرج  متواجن 
ً
  عرج   اءدراى   بمجمد  فورا

.  يتوم  ال اا  التجمين  عليها  تعنال    أي  الجزالا   قوائم  يشمم  عرج  أقصمإل  بحن   ماعا ( 8)   خل   عليها  تعنال    أي  الوطنية  القائمة

 ال يشمممممم را ارتباا فذ  األموا  أ    املوممممممما   الكيانا   ا  األنممممممخاي  عليها  يومممممميطم أ   املكها  التي  األخمل    األصممممممو   األموا  ل شمممممممل كافة

  املومما  األموا   األصمو  األخمل اململوكة من األنمخاي أ  الكيانا   ، كما يشممل  األصمو  األخمل  عمل أ  مؤامم  أ  تهنان إرفاب  معين

 
 . 1373تبين انها تستوفي معايير التسمية المنصوص عليها في قرار مجلس األمن حيث تمت مراجعة معايير االدراج المحددة في هذه المادة  1
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  املوتمن   أ   املتولن   األخمل    األصو    ،  كذل  األموا بالمامل أ  باءش راك م  غيرفم، أ  يويطم ن عليها،  شمل مباشم أ  غير مباشم

املوممممممممما ،  كذل     ا  الكيانا   األنممممممممخاي  قبل   نم  مباشممممممممم  غير أ   مباشممممممممم   شمممممممممل   عليها  مومممممممميطم  أ   مملوكة أخمل   أصممممممممو   أ  أموا   من

   تعمل   كيانا  أ   ألنخاي  العائن  األخمل    األصو   األموا 
ً
 .املوما   ا  الكيانا   األنخاي من  بتوجيه أ   عن  نيابة

الجها  املبلغة  الجها  املختصمممممممممممممة  جمي  األنمممممممممممممخاي  أي نمممممممممممممخص أ  جهة من    2021( لومممممممممممممنة  1بموجب التعليما  رقم ) تم  .21

إتا ة األموا   األصممممو  األخمل  املوارد اءقتصمممماداة أ  تقنام الخنما  املالية أ  غيرفا  من  األردنية أ  كيان آخم  األراضممممإيمتواجن  عرج  

  ألي نممخص أ  كيان منرى أ  ملصمملحة أ  منفعة أي من الخنما  ذا  الصمملة  شمممل كامل أ  مشمم رك أ  بطميقة مباشممم  أ  غير مباشممم 

أ  يومميطم ن عليها بصممور  مباشممم  أ  غير مباشممم ، أ    املوممما الكيانا     امنهما أ  لصممالا األنممخاي  الكيانا  التي املكها األنممخاي  

 ذل  ما لم اصمنر إ متانال من قبل اللجنة    املومما كيانا   ال   انمخاي  االلصمالا أي نمخص أ  كيان يعمل بالنيابة عن أ  بتوجيه من 

 لقمارا  مجل  األمن ذا  الصمممممممملة.  الفنية
ً
تز ين اللجنة  وا   غيرفا من األصممممممممو   التي تقو  بتجمين األم عرج كافة الجها  املذكور      فقا

بمافة املعلوما  ذا  الصممممممملة باءجمال املتخذ، عرج أن تتضمممممممّمن املعلوما  املقنمة  جم األموا  أ  ( أاا  عمل  3تجا ز )ت ال   بمهلةالفنية  

 يقصمممن    .ية أ  علقة عمل غيرفا من األصمممو  التي تم تجمينفا،  نوعها،  غيرفا من التفاصممميل  أي إجمال اتخذ  شمممأن محا لة إجمال عمل 

فورا بمجمد صممممممن ر قمار اءدراى أ  التعنال عرج القائمة  2021( لوممممممنة  1( من التعليما  رقم )2بمصممممممطلا "د ن تأخير" الوارد في املاد  )

 مممممممممماعة من صممممممممممن ر قمار اءدراى أ  التعنال عرج قوائم الجزالا .  قنمت اململكة  رقة توضممممممممممي  ا لية املطبقة بهذا   24الوطنية  خل   

 .منه انه اتم تطبيع العقوبا  املالية املوتهنفة د ن تأخير  ما يوتنت لج جانب مثا  اوضا ذل ،  الخصوي ا

  تعنال   أي  يشمممممممممممم  مومممممممممممؤ لية  الفنية  اللجنة  تمأس  التي الزا  الجهة2021( لومممممممممممنة  1( من التعليما  رقم )4بموجب املاد  )تم  كما   .22

   الفنيمة  للجنمة  اءلك ر ي   املوق   عرج  الوطنيمة   القمائممة  الجزالا   قوائم  عرج  تطمأ
ً
  القمائممة   اخص   فيمما  التعمنامل   قمار  صمممممممممممممن ر   بمجمد  فورا

 أي   ار ما  االشمعارا  املتعلقة باالدراى  المف  من القوائم  ذل  في  بما الجزالا   قوائم  عرج  التعنال    قت  من  ماعة 16   خل   الوطنية

  الك ر    تعمنال  تطمأ عرج قوائم الجزالا   القمائممة الوطنيمة
ً
املبلغمة  الجهما  المقمابيمة  اءشممممممممممممممافيمة  الجهما  املختصممممممممممممممة    الج الجهما نيما

 األخمل.

   األنممخاي   املبلغة  الجها  إل ااما    و     اضممحة اصممنار إرشممادا  2021  لوممنة( 1) رقم  التعليما   من( 27)  املاد   بموجب   تم  .23

  آليما    بموجمب اجمالا   اتخماذ  عنمن   وزتهما  في األخمل   األصمممممممممممممو    أ   املومممممممممممممتهمنفمة  األموا   تمون   التي  املختصمممممممممممممة   الجهما  األخمل    الكيمانما 

 .  التجمين رف  أ   التجمين

أ جمه القصمممممممممممممور املشمممممممممممممار اليهما في تقميم التقييم    كمافمةعمالجمت  اتبين من التحليمل أعل  ان اململكمة األردنيمة الهماشمممممممممممممميمة    االســــــــــــت تـا : .24

 .6بخصوي التوصية    املتباد 

25.  
ً
 ."  ملتزم"  هي 6االل اا  بالتوصية   درجة  فان  ، القصور  أ جه كافة  ملا  رد أعل ،   ي  انه تمت معالجة  فقا

 ملتزم(: غير ( )انتشار التسلح العقوبات املالية املستهدفة ذات الصلة ب ) 7التوصية 

  ذا   املومممممممممممممتهممنفممة  املمماليممة  العقوبمما   لتطبيع  آليمما   ا   تعليممما   ا   اجمالا   ااممةفممإنممه تغيممب    ،  فع ممما  رد في تقميم التقييم املتبمماد  .26

  التولا.    بممافحة تمويل انتشار  الصلة

  بممافحة   املتعلقة االمن  مجل  قمارا   لتنفيذ  فنية  لجنة  بتشممممممكيل  قمارا الوزرال  مجل   رئا ممممممة اصممممممنر ملعالجة أ جه القصممممممور،   .27

 رقم  التعليما    بموجب 2021 لومممممنة(  20) رقم  القانون   بموجب   تم  الشمممممامل،  النمار ا ممممملحة  انتشمممممار  تمويل    ممافحة   تمويله االرفا 
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 قوائم  بنشممم  الفنية  اللجنة تمأس  التي  اللجنة  قيا  خل   من   ذل   العقوبا  قوائم  تطبيع  في  املوممتخنمة  لية ا  تحنان 2021  لوممنة(  1)

   عرج   قوائم،   عرج  التعمنامل   ا   االدراى   قمت  من   مممممممممممممماعمة  16  خل   الفنيمة  للجنمة  اءلك ر ي   املوق   عرج  عليهما  تطمأ  تعمنال    أي  الجزالا 

  الفنيممة   للجنممة  االلك ر ي   املوق    عرج  االلك ر ي   التطبيع  في  التسمممممممممممممجيممل   التعليممما   فممذ   من  22  املمماد   ا ممما   بحوممممممممممممممب  املبلغممة  الجهمما 

 .   الخصوي بهذا  تطمأ  تعنال   أي ا  الجزالا   قوائم  عرج  كيان  ا   نخص  أي  بادراى  املتعلقة االشعارا   ا تل   لغااا 

  د ن   خم ا  جهمة متواجمن  عرج األراضمممممممممممممإي األردنيمة القيما آ  نمممممممممممممخص    أي  املبلغمة  الجهما  إلزا    التعليمما   القمانون   بموجمب  تمكمما   .28

اقصممإل   مماعا  بحن   8لألنممخاي ا  الكيانا  املوممما  بمجمد االدراى خل     االقتصمماداة   املوارد االموا   بتجمين  موممبع  اعل   ا   تأخير

األموا   األصممممممممو  األخمل  املوارد اءقتصمممممممماداة التي  يتومممممممم  ال اا  التجمين ل شمممممممممل كافة   عرج يشممممممممم قوائم الجزالا   اي تعنال  عليها.

املومممما  د ن ارتباا فذ  األموا  ا  األصمممو  األخمل بأي عمل ا  مؤامم  ا  تهنان اتصمممل  الكيانا      ااملكها أ  يوممميطم عليها األنمممخاي  

اململوكة باالشمممممم راك م  غيرفم ا  يومممممميطم ن عليها  شمممممممل مباشممممممم ا  غير مباشممممممم،  التومممممملا،  كذل  األموا  ا  األصممممممو  األخمل   بانتشممممممار

  مباشمممم   غير  أ   مباشمممم   شممممل   عليها  موممميطم  أ   مملوكة أخمل   أصمممو    أ  أموا   من  املومممتمن   أ   املتولن  األخمل    األصمممو    كذل  األموا 

   تعمل   كيانا  أ   ألنمممممخاي  العائن  األخمل    األصمممممو   املومممممما ،  كذل  األموا   الكيانا ا     األنمممممخاي  قبل   من
ً
 من  بتوجيه أ   عن  نيابة

   املوما .  ا  الكيانا   األنخاي

إتا ة األموا  أ  األصمو  أ  املوارد االقتصماداة أ  املالية أ  تقنام  من أي نمخص  من    2021( لومنة 20 تم بموجب القانون رقم ) .29

الذان تم الخنما  املالية أ  غيرفا من الخنما   شمممممممل كامل أ  مشمممممم رك أ  بطميقة مباشممممممم  أ  غير مباشممممممم  ملنفعة أي من األنممممممخاي  

،  يجيا القانون  عملون بالنيابة عنهم أ  بتوجيه منهما  الج الذان ي املتعلقة بحسم انتشار التولا   توميتهم بموجب قمارا  مجل  االمن

بالحب   ملنفعة املنرجين ا  الج الذان يعملون بالنيابة عنهم ا  بتوجيه منهم معاقبة كل من ال امتن  عن اتا ة األموا  ا  األصو  األخمل  

 عرج كممافممة الجهمما  التي تقو  بتجميممن    لعقوبتين.مممن  ال تزيممن عرج ثلو  مممممممممممممنوا  ا   غمامممة ال تقممل عن مممائممة الف دانممار ا  بملتمما فمماتين ا

بمممافممة املعلوممما  ذا  الصممممممممممممملممة بمماءجمال املتخممذ، عرج أن أامما  عمممل    3بمهلممة ال تتجمما ز  تز يممن اللجنممة الفنيممة  األموا  ا  األصمممممممممممممو  االخمل  

التفاصممممميل  أي إجمال اتخذ  شمممممأن   تتضمممممّمن املعلوما  املقنمة  جم األموا  أ  غيرفا من األصمممممو  التي تم تجمينفا،  نوعها،  غيرفا من

  املالية   للمؤ وا   التجمين   آليا   إجمالا   فذا  قن أصنر  اململكة إرشادا  تم بموجبها تحنان  .محا لة إجمال عملية أ  علقة عمل 

 .املحند   املالية  غير   األعما    املهن

الجها     التعليما ،  عرجأ ما  فذ   مماعا   قوا الغير  ون النية عنن تطبيع  ان تتم    2021( لونة  1 توجب التعليما  رقم ) .30

،  تم بموجب  المقابية  اءشمممافية متا عة إل اا  الجها  املبلغة بتنفيذ أ ما  فذ  التعليما  من خل  إجمال التفت ا املكت ي  امليناي 

  توجيمه   بين  الخطور   لمنرجمة   فقما  ت را ح  املبلغمة  الجهما   عرج  متمنرجمة  منحهما صمممممممممممممل يما  فما جزالا   2021لومممممممممممممنمة  (  20القمانون رقم )

   ا  سحب ال رخيص. إلغال  لغااة  خط   تنبيه

  خلله من الجزالا   قوائم من  ا مممممممه  لمف   طلب  بتقنام  امغب  منرى  كيان أ   نممممممخص   ألي 2021( لوممممممنة  1 تتي  التعليما  رقم ) .31

  ايشممماؤفا  تم  التي )أي الجهة  مباشمممم   التنوممميع  ممكز إلج  التوجه  القانوي   ممثله  خل   من أ 
ً
. (2006/ 1730 رقم األمن  مجل  بقمار  عمل

 ال مم نمخص منرى كما امكن  
ً
 مشمابها

ً
خضم  أل ما  التجمين  ومبب  مله نف  اال مم أ  ا مما

خ
ألي نمخص أ  كيان عنن اءعتقاد بأنه أ

 لتصمحي  الخطأ إلج اللجنة الفنيةفي قوائم الجزالا  أن اقّن 
ً
أاا  عمل من تاريخ   10خل    فذا الشمأن،  التي عليها اتخاذ القمار في   طلبا

عرج انمه في  مالمة رف  الطلمب    ، قمارفما أاما  من تماريخ صمممممممممممممن ر 3التسلم،  اللجنمة الفنيمة ملزممة بماعل  مقمن  التسلم بنتيجمة تسلممه خل   

 عرج اللجنة إاضاح األ با .  
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 الجزالا    قوائم  بموجمب  املجممن   األموا   ا مممممممممممممتخمنا   طلمب  عرج  املوافقمة  الفنيمة  للجنمة 2021( لومممممممممممممنمة  1كمما تتي  التعليمما  رقم ) .32

 في املوافقة  رغبتها  عن  العلقة ذا  الجزالا   اخطار لجنة  الفنية  اللجنة   عرج  ا  اال مممممتانائية،  األ ممممما مممممية  ا   الضمممممم رية النفقا   لتلبية

  تاريخ  من  عمل   أاا  5  خل   بالمف   قمارا  اصممممممممممممنارفا  عن   أ   الجزالا   لجنة  معارضممممممممممممة  عن   ا    في  درا ممممممممممممته،    عن املقن   الطلب  عرج

   بممذلمم   لألموا   املجمممن   الجهممة  تبليغ  م   الفنيممة  اللجنممة  عليهمما   افقممت  التي  األموا   عن  التجميممن  إلغممال  إلج  اصممممممممممممممار  بممذلمم ،   إخطممارفمما
ً
  كتممابيمما

    الشمممممممممممأن،  بهذا  املتخذ باءجمال  الفنية  اللجنة  بإخطار  الجهة  فذ   تقو  أن  عرج القمار،   لتنفيذ  فوري   بشممممممممممممل 
ً
لقيا  اللجنة الفنية  تمهينا

 و   رشمممممممممممممادا   فذا  قن أصمممممممممممممنر  اململكمة إ  .املومممممممممممممبمب  المف   أ  املوافقمة بقمار  كتمابيما  األموا  املجممن   ا مممممممممممممتخمنا   طلمب مقمن   خطماربإ

إل ااما  الجها  املبلغة  األنخاي  الكيانا  األخمل  الجها  املختصة التي تمون األموا  املوتهنفة أ  األصو  األخمل في  وزتها عنن  

 .اتخاذ اجمالا  بموجب آليا  التجمين أ  رف  التجمين

 األخمل   األرباح أ   الفوائن  بإضممممممممممافة آخم  كيان  أ   نممممممممممخص    أي  املبلغة  الجها الزا   2021( لوممممممممممنة 1رقم ) تم بموجب التعليما     .33

 أن  من  التجمين أمم  تطبيع  امن   ال األخمل،   األرباح أ   الفوائن  فذ   تجمين  شممما  الحوممابا   تل   الج  املجمن   الحوممابا   عرج  املوممتحقة

  عليها   متفع إل ااما  أ   اتفاقيا   أ   عقود  بموجب مومممممممممتحقة  منفوعا   أي أ   عوائن أ   أرباح أ   فوائن  املجمن  الحومممممممممابا   إلج  تضممممممممماف

ال امن  تطبيع أمم التجمين بموجب قمار مجل  األمن الصلة، عرج ا ذا  األمن  مجل  قمارا  أل ما   الحوابا   تل  خضوع  تاريخ  قبل 

أبممه ذل  املنرى  من ا مممتحقاا املنرى في قائمة الجزالا  ذا  العلقة ألي دفعا  بموجب عقن   2231 املومممتمم بموجب القمار   1737

 عن ان تنسم اللجنة الفنية بالطلب املقن  من املنرى ا  ممثلة  التحقع من ان الطلب يومتوفي الشممطين املشمار اليهما    قبل إدراجه فيها، 

 ) (  اخطممار    5.7في العيممار الفم ي  
ً
 أ   ا مممممممممممممتلمهمما،   أ   الممنفعمما ،   تلمم    ممممممممممممممناد  بطلممب  قمارفمما  من  عمممل   اوم   خل   األمن  مجل   مومممممممممممممبقمما

 .الغما لهذا  األموا   تجمين  بإلغال األمم  لز   إذا  لتصمي ا

اتبين من التحليمل أعل  ان اململكمة األردنيمة الهماشمممممممممممممميمة عمالجمت كمافمة أ جمه القصمممممممممممممور املشمممممممممممممار اليهما في تقميم التقييم  :  االســــــــــــت تـا   .34

 .7  املتباد  بخصوي التوصية

 ملا  رد أعل ،   .35
ً
 ".  مل ا "  هي 7  بالتوصية االل اا  درجة  فان  ، القصور  أ جهكافة تمت معالجة    هان    ي    فقا

 (: جزئيا ملتزم( )اإلبالغ عن العمليات املشبوهة) 20 التوصية

  االبلغ   جو   عرج  اقتصممم   املالية  املؤ ممومما   الج  الصممادر    التعليما   القانوي   النص فإن  ،   فع ما  رد في تقميم التقييم املتباد  .36

  فيها   التي يشممتبه الحاال   عن  قانون، باءبلغ  اءلزا ، بموجب  د ن   اءرفا ،   تمويل   أ  األموا    غوممل   ممتبطة  أنها  يشممتبه في  عملية  أي  عن

  مبلغ   عن  النسم   غ    إجمال العمليمما   محمما ال   ذلمم   في  بممما  املشمممممممممممممبوفممة  العمليمما   جمي   اجمام   كممذا  يشمممممممممممممماا  عن  نمماتجممة  األموا   بممأن

 . العملية

  ممافحة  قضممإل بإلزا  املؤ ممومما  املالية بإبلغ   ن الذي   2021( لوممنة  20اململكة القانون رقم )أصممنر    أ جه القصممور،   ملعالجة .37

إرفا ،   تمويل  ا   اصمملية  جميمة  عن  ناتجة ما أمواال ان  في  للشممتبا   معقولة  أ ممبابا  لنيها  توافم ما  إذا فورا اءرفا    تمويل   األموا   غوممل 

 بابلغاا   
ً
 معقولة  أ ممممممممممممبابا لنيها  توافم ما اذا   فورا  العملية  قيمة  عن  النسم   بغ    به  القيا  محا لة  ا  يشمممممممممممماا  ا   عملية ال  عن  هاضمممممممممممما

  .إرفا   تمويل  ا   اصلية  جميمة  عن  ناتجة ما أمواال  ان  في  للشتبا 

التقييم املتباد   عالجت كافة أ جه القصممممممممور الوارد  في تقميم  اململكة األردنية الهاشمممممممممية  : اتبين من التحليل أعل  ان  االســــــــت تا   .38

 .20بخصوي التوصية  
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 "ملتزم".  هي درجة االل اا   فإنة كافة أ جه القصور،  جه تمت معالأن     ي  فقا ملا  رد أعل ،   .39

 (: جزئيا ملتزم ( )غ اإلبال  وسرية )التنبيه 21 التوصية

  نية،  بحوممن معلوما   أي  عن  الكشممف  عنن  املالية  املؤ ممومما   مااة  يشمممل   ال  القانون   فإن  ،  فع ما  رد في تقميم التقييم املتباد  .40

،  ال بالفعل    نو  قن اءجمام  النشمماا  كان إذا  عما  النسم   غ   معم ف،   غير األ ممايممإي اءجمام  النشمماا  كان أ  إذا  االشممتبا ،   الة  في

   ممممممممية  بالتنبيه  املتعلقة األ ما   أن إلج  القانون   يشمممممممير  ،  الن املوظفي   املومممممممؤ لين  املالية املؤ ممممممموممممممما   منامي   القانونية  الحمااةتشممممممممل  

 .املجموعة  موتول   املعلوما  عرج مشاركة  د ن   تحو    أن  انبغي  ال  اءبلغ

 موممممؤ لي  موظف  املؤ ممممومممما     امي بمن  من  الذي قضممممإل 2021  لوممممنة( 20) رقم  القانون   اململكة أصممممنر ملعالجة أ جه القصممممور،   .41

 أ  تشمممممممممميعية نصممممممممموي اءفصممممممممماح عن املعلوما  تفمضمممممممممه عرج قين أي خما  في  الة  املننية الجنائية املومممممممممؤ لية من املالية بالحمااة

  نيمة، كمما قضمممممممممممممإل القمانون بمن   بحومممممممممممممن بماشمممممممممممممتبمافهم االرفما    تمويمل   االموا   غوممممممممممممممل     من  مممافحمة إبلغ  ما  في إداريمة أ  تنسيميمة

 متعلقة  معلوما  اي  بتقنام ا   الو ن   بإخطار قيامهم  عن  االفصمممممماح  لنيها  العاملين  من   غيرفم  موظفيها   مناميها  املالية  املؤ ممممممومممممما 

  االمتثا   موظف  ا   املعنيين  للمنامين االفصاح  اال   يوتثلل  ان  عرج اءرفا ،   تمويل  أ   بها  املمتبطة االصلية  الجميمة ا  االموا    غول 

 املعلوما .    تل   عرج  باالطلع  قانونا  املخولة   الجها   الوا ن   املالية  املجموعة  ضمن  املالية املؤ وا   بين ا 

  التقييم   تقميم  في  املحممند   القصمممممممممممممور   أ جممه  معسم  عممالجممت  الهمماشمممممممممممممميممة  األردنيممة  اململكممة  أن: اتبين من التحليممل أعل   االســــــــــــت تــا   .42

 اءجمام   النشمماا  فو ما  النقة  جه  عرج  املعمفة  عن   الة  في  تل  الحمااة  توفير  عرج  انص   صمممي   قانوي  شممما  اوجن  ال  لكنه  املتباد ، 

 .بالفعل  إجمام   يشاا  قوع  عن  النسم   بغ    األ ايإي، 

 ملا  رد أعل  .43
ً
 ".ملتزم الى حد كبيرهي "  21االل اا  بالتوصية  ضئيلة، فإن درجة   تعتبر  ي  أن أ جه القصور املتبقية    ،  فقا

 :(جزئيا ملتزم( )االعتبارية الشخصيات  من الحقيقيون  واملستفيدون  الشفافية) 24 التوصية

 متا ة   ل ومممممممممت   تسمممممممممجيلها  الحقيق   باملومممممممممتفين  املتعلقة  املعلوما   عرج  الحصمممممممممو    آلية  فإن  املتباد ،   التقييم  تقميم  في  رد ما   فع .44

  األردن  تجم    للعمو ، فذا  لم
ً
  الن لة، في  االعتبارية املنشمأ   األنمخاي  أنواع  بمافة  املمتبطة  اءرفا    تمويل  األموا   غومل   ملخاطم  تقييما

  بيانا  الشمممممممكا   دقة  بضمممممممان  توممممممم   آلية  توجن جزئ ،  ال   شمممممممل   االعتباريين  األنممممممخاي  تقييم  شمممممممل   للمخاطم  الوطلي  التقييم  أن إال

  عرج   الحصمو    طلبا    شمأن أخمل   د     من  تتلقافا التي  املوماعن   نوعية  ملتا عة  آلية  توجن املنا مب،  ال  في الوقت  تحناثها  عرج   الحفاظ

في   املقيمين    الحقيقيين  املومممممتفينان  ممان  تحنان  في  املوممممماعن   طلبا  أ   الحقيقيين،   باملومممممتفينان  املتعلقةتل       املعلوما  األ ممممما مممممية

 .الخارى

الذي قضممممممممإل بتعنال قانون الشمممممممممكا  بحي  أصممممممممبحت   2021( لوممممممممنة  19القانون رقم )اململكة   أصممممممممنر ملعالجة أ جه القصممممممممور،   .45

بيانا   املعلوما  املتعلقة باملوممتفين الحقيق   اعطال الصممل ية للمماقب في يشمممفا  ال اتضمممن  ملزمة بمومم  سممجل الك ر ي   الشمممكا  

املقنمة عنن    عرج البيانا   اطمأ   تغيير  أي  اجمال  ،  عننتها األ مما مميةابأن تقو  بتحنا  بياناتها  معلوم ، كما تم الزا   الشمممكا  للعمو 

   ثلثين  خل   التغييرا   فذ   تقنام تسممممممممجيلها، عليها  
ً
مماقب الشمممممممممكا  صممممممممل ية رقابية تخوله من التحقع من  يمتل     ،  قوعها  من اوما

التأكن من ال اا  الشمممكة   فحص  وممابا  الشمممكة  قيودفا  ال اا  الشمممكا  بأ ما  قانون الشمممكا   تشمممل اعما  المقابة التي اجميها  

تتجا ز   العن الف  دانار      تم بموجب القانون رف   ممممممقف العقوبا  بحي  أصممممممبحت الغمامة ال تقل  . بالغااا  التي أ مممممموممممممت من أجلها

بوجو   مماقب الشمممممممممممممكا عشمممممممممممممين الف دانار ا  بالحب  من  ال تتجا ز  ممممممممممممنة ا  بملتا فاتين العقوبتين، كما قضممممممممممممإل القانون بمطالبة  
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  األ مممممممما ممممممممية من الن   األخمل فيما اتعلع باملعلوما   اململكة    تتلقافاالتي     عنالتعا ن م  الجها  الن لية النسير   متا عة نوعية املومممممممما

تقميم التقييم    شمممممممل منهم في الخارى،  من جهة أخمل املقيمين  أماكن تواجن  تحنان     معلوما  املوممممممتفين الحقيق     للشمممممممكا  املسممممممجلة

بأنها التي تواجهها مخاطم غوممممممممل األموا   تمويل االرفا  األنممممممممخاي االعتبارية املقيمة  غير املقيمة  تم تقييم صممممممممافي   الوطلي للمخاطم

 ."منخفضة"

قانون  اتبين من التحليل أعل  ان األردن ا مممممممممممممتوفت معسم متطلبا  فذ  التوصمممممممممممممية  عنما أدخلت تحوممممممممممممم نا  عرج  :  االســــــــــــت تا   .46

من خل  مطالبة الشمكا  باال تفاظ  سجل اتضمن معلوما  املوتفين الحقيق   االفصاح عنه ملماقب الشمكا   اي تغيير    الشمكا 

عرج  اطمأ عليه،  لكن ما زالت  ا لية تفتقم الج شممممح  اضممما لنوع  البيانا   الوثائع  املعلوما  املتعلقة باملومممتفين الحقيق   التي انبغي  

 ما اذا كانت ا لية تضممممممن ان املعلوما  الواجب اال تفاظ بها  الشممممممكة املسمممممجلة اال 
ً
تفاظ بها  االفصممممماح عنها،  من غير الواضممممما ااضممممما

دقيقة، باءضمممافة الج انه لم اتمممما من خل  عملية  التقييم الوطلي للمخاطم مومممتول املخاطم املتعلقة   24.4    24.3بموجب املعيارين  

 .نال الشمكا  املقيمة  غير املقيمة.بالشخصيا  االعتبارية األخمل با تا 

 ملا  رد أعل  .47
ً
 ".ملتزم الى حد كبيرهي "  24االل اا  بالتوصية  ضئيلة، فإن درجة   تعتبر  ي  أن أ جه القصور املتبقية    ،  فقا

 :(جزئيا  ملتزم( )املالية املؤسسات على والرقابة التنظيم) 26 التوصية

عرج    قائممة  رقابيمة املالي ال تنتهج مقماربة القطماع  عرج  االشممممممممممممممافيمة  المقابيمة الجهما   كافة  ناملتبماد ، فإ  التقييم  تقميم  في  رد  ما   فع .48

  لعمليا    نتيجة رصممممممممممنفا  تم  التي  املالية  للمؤ ممممممممممومممممممممما   الناخلية  املنسوما   تتخلل   التي  الضممممممممممعف  نقاا  التهنانا   عرج  تمتكز  املخاطم، 

ان الجها  المقابية    الجز   امكن  فل  للمخاطم  الوطلي  التقييم  معطيا   ا ممتكما   عن   إلج  بالنسم   الوممابقة،    املينانية  املكتبية  المقابة

  أما  .باألردن  اءرفا    تمويل  األموا   غوممل   مخاطم كافة  اعتبارفا  في  تضمم عرج املصممارف  عرج املؤ ممومما  العاملة في مجا  األ راا املالية  

  شمممممممأن  كافية  معلوما   توجن ال،   املخاطم  فذ   اعتبارفا في  تضممممممم   أنها  اتبين  فلم األخمل   املالية املؤ ممممممموممممممما   با ي  عرج  بالمقابة  اتعلع  فيما

  المقابية  الجها  إلزامية  عرج  النافذ  التشمممممممممممممي  من  يوممممممممممممتن  لم،    املصمممممممممممممفي  املالي  للقطاع  املميا   للوممممممممممممما   المقابية  الومممممممممممميا ممممممممممممة  مماعا 

 أ   االمتثا ،   عن   مخاطم  يشمممممل   بما  املبلغة،  الجها   مخاطم  لهياكل   لتقييمها  الن ريةماجعة بامل    املصمممممفي  املالي  القطاع  عرجمافية  اءشمممم 

 . عملياتها أ  بإدارتها  ممتبطة فامة  موضوعية  أ   شملية  موببا  ظهور  جمال  ذل ،   الحا   اقتضإل  كلما

  قصممممممن  لمقابتها الخاضممممممعة املؤ ممممممومممممما   مخاطم  قياس  عرج  قائم  رقاب  أ مممممملو  ملعالجة أ جه القصممممممور، اعتمن  الجها  المقابية   .49

  أ مممممممممممملو     يختلف . أخمل   رقابية جهة  بين  تختلف  المئ وممممممممممممة  العوامل   من  عند  عرج  املخاطم  عرج القائم  املنهج  أ مممممممممممماس  عرج  ا ممممممممممممتهنافها

  امليناي    التفت ا  خطة ر ممم  المقابية  الومملطا   بإممان  بحي   املكت ي  املوممتول   عرج  املحند   املخاطم  معطيا   وممب  امليناي   التفت ا

  الوممممممممممممملطمما    لممنل  بهمما  املعمو     املكتبيممة  التفت شممممممممممممميممة  المقممابيممة  األدلممة  املكتبيممة.  قممن اكممن   المقممابممة  ادلممة  تحممندفمما  التي  املعطيمما   ضمممممممممممممول  في

  األدلممة   في  بوضممممممممممممموح  النص   فممذا   جممال  التشمممممممممممممغيليممة  خططتهمما  في  للمخمماطم  الوطلي  التقييم  مخمجمما   االعتبممار   عين  اخممذ  أفميممة  االشممممممممممممممافيممة

 .الو اطة شمكا    قطاع  األصغم  التمويل    قطاع  التأمين  شمكا   بالبنوك  املتعلقة االشمافية

  املميا    الوممما   منها  محند   عوامل   املالي  القطاع  عرج  المقابية  الومملطا   قبل   من  املعن    املكتبية  املينانية  المقابة ادلة   تتضمممن .50

 املهمة  كاملخاطم)   املالية  املؤ مممممممممومممممممممية  العوامل   تتضممممممممممن   التي  التكميلية  البيانا  درا مممممممممة  خل   من(   تعقينفا  كحجمها)  للمؤ ممممممممموممممممممما 

املمماليمممة.     الشممممممممممممممكمما   البنوك  بحجم  املتعلع  املعيمممار   املكتبيمممة  امليمممنانيمممة  المقممابممة  ادلممة  اخممذ   ب نمممما(.  املمماليمممة   العوامممل   الهيمليمممة   العوامممل 

  جوفميممة   ا ممناو  ا   تغيرا   أي  بينهمما   من   املمماليممة  الهيمليممة  العوامممل   من  عممند  عرج  البنمم   مخمماطم  ملف  تحممناممن  في  املمكزي   البنمم   يعتمممن  

  الصمممممممممممممنماعمة   ن الجهما  المقمابيمة األخمل تعتممن ادلمة ا ممممممممممممم رشمممممممممممممادامة للتفت ا  منهما  زار ، في  ين ا(امللكيمة  في  التغير  اال مممممممممممممتحواذ،   المنم ، )
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 بصمممممممممفة   ن   عرج الشممممممممممكا  من شممممممممممكة  بمل   الخاي  املخاطم  فيمل   تقييماقضمممممممممإي بأن اتم  للتفت ا  دليل   التموين التي تعتمن     التجار 

 القيا   عرج  املينانية  التفت ا  فما   موممماعن  بهنف   ذل   الشممممكة  مها    مخاطم إدار   في  جوفمية   تطورا  ا ناو   جود  عنن  ا  د رية

 املالية دلي  األ راا  فيئة  كما تعتمن  .طميقة  بأفضممممممممل    ايشممممممممتطها  بواجباتها
ً
 ا مممممممم رشممممممممادا   ل

ً
  مخاطم   فيمل   تقييم للتفت ا اقضممممممممإي بمماجعة  ا

 ا  املؤ مممممموممممممة  إدار  في فامة  تطورا  ا  ا ناو   جود   عنن  د رية بصممممممفة  املالية  املجموعة ا   للمؤ مممممموممممممة اءرفا    تمويل  األموا   غوممممممل 

 . عملياتها  املالية  املجموعة

 منها انتهاى الجها  المقابية  اءشممممافية عرج القطاع املالي ملقاربة رقابية قائمة عرج  أدخلت األردن تحوممم نا   اضمممحة :  االســـت تا   .51

املخاطم عرج معسم املمخص لهم، تمتكز عرج التهنانا   نقاا الضممممممممممعف التي تتخلل املنسوما  الناخلية للمؤ ممممممممممومممممممممما  املالية التي تم 

 تأخذ األدلة االشممممممممممممممافية الناخلية في عين االعتبار املخاطم املحند  عرج  رصمممممممممممممنفا نتيجة لعمليا  المقابة املكتبية  املينانية الومممممممممممممابقة. 

باءضمافة الج ذل  ال ازا  تقييم املخاطم املؤ مومية للمجموعا  املالية    املؤ مومة.م املخاطم عرج مومتول  ي املومتول الوطلي في عملية تقي 

(financial groups.غير  اضا في األدلة المقابية ) 

 ملا  رد أعل  .52
ً
 ".ملتزم الى حد كبيرهي "  26االل اا  بالتوصية  ضئيلة، فإن درجة   تعتبر  ي  أن أ جه القصور املتبقية    ،  فقا

  :(جزئيا  ملتزم( )النقدناقلو ) 32 التوصية

  املبلغ   اتجا ز   للمومافمين  املكتو  اءقمار  نسا   لتطبيع  األردي   القانون  في  املحند  املبلغ  فإن  املتباد ،   التقييم  تقميم  في  رد ما   فع .53

  القمانوي    للنص   اءلزا  طبقما  شممممممممممممممو    لعمن   اململكمة، إضمممممممممممممافمة  من  الخم ى  عنمن  لألموا   التصممممممممممممممي   إقمار  اجمب  بماملنهجيمة،  غيما   املمنرى

  تغيممب ،   رادعممة   ال  متنمما مممممممممممممبممة  غير  املغلوا  التصممممممممممممممي    ممالممة  في  لعقوبمما ،  ا الشمممممممممممممحن  البراممن  عبر  النقممل   مثممل   األخمل   النقممل   أ جممه   ع  

 األد ا   ل شمممممممممممل    كم املصممممممممممادر   امتناد  عن  من  مل سته  تم ما  جانب إلج  فذا  أصمممممممممملية،   بجمائم  املمتب   النقن   ااقاف   جز  صممممممممممل ية

 لحاملها.  للتنا     القابلة

  قن مه  عنن  نخص   قضإل بمطالبة كل  2021( لونة  20أ جه القصور، أصنر  اململكة األردنية الهاشمية القانون رقم )  ة ملعالج .54

   اقن   أن  لها  مغادرته أ   للمملكة
ً
  قيمتهما   تتجا ز    التي  لحاملها  للتنا     قابلة  أد ا  أ   نقناة  مبالغ من  بحوزته  عما  الجمارك  لنائم  إقمارا

   اللجنة من  املحند  املبلغ
ً
الشمممممممحن.  يطبع   أ   البران  فيه  بما  الحن د  عبر  املادي  النقل   عرج اءقمار   يطبع .الغااة  لهذ   املعن  للنموذى   فقا

لغ  مب تتجا ز    نسا  اءقمار بموجب تعليما  صمممممممنر  عن الوممممممملطا  االردنية في  ا  كانت قيمة املبالغ النقناة  األد ا  القابلة للتنا   

 .أ  ما يعادلها من العمل  األجنبية  د الر أمميم ( 14000) والي   ( دانار أردي 10000عشم  آالف )

الجمارك األردنيةالحع في طلب معلوما  إضمممممممافية من  ائز األموا  عنن القن    من   2021( لومممممممنة  20بموجب القانون رقم )  تم .55

  ،  قن ذفب التشمممممممي  األردي ،  ا ممممممتخنامهاأ  الخم ى  و  مصممممممنر العمل   الهنف من 
ً
باتجا  تشممممممنان العقوبة عرج كل من اقن  اقمارا

 بحيممم  أصمممممممممممممبحمممت الغماممممة ال تقمممل عن )
ً
أ  األد ا  القمممابلمممة للتمممنا   لحممماملهممما غير املصممممممممممممممح عنهممما ا  املقمممن  من قيممممة النقمممن    %(  10كممماذبممما

 عرج تشكيلة  ة.  بخصوصها اقمار كاذ ،  تضاعف الغمامة في  ا  تكمار املخالف
ً
اللجنة الوطنية ملمافحة  فذا  قن أدخلت اململكة تعنال

عا  إدار  الجمارك إلج جانب ممثلين عن أغلب الجها  املعنية    عضممممويتها منامبحي  أصممممبحت تضممممم في  اءرفا    تمويل غومممميل األموا  

  الوطلي. من شمأنه أن اوفم من النا ية الفنية إطار منا مب لنعم التنوميع  األمم الذي   ، بممافحة جميمة غومل األموا    تمويل اءرفا 

ار عن النقن  األد ا  القابلة للتنا   لحاملها  من تعليما  اءقم  11ملزين توممممممهيل تنا   املعلوما   دعم التنومممممميع الوطلي نصممممممت املاد   

 .عل تعيين ضاب  اتصا  من إدار  الجمارك بالو ن   بنال له 2021عبر الحن د لونة  
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اءشممممممتبا    اال  القابلة للتنا   لحاملها في     األد ا ضممممممب  النقن  ملزمة ب  2021( لوممممممنة  20بموجب القانون رقم )  جماركالدائم    .56

عن  ، ا  في  ا   معلوما إعطال  اءقمار الماذ  ب ، ا  في  ا   األموا  أ  الجميمة األصملية املمتبطة بها أ  تمويل اءرفا بارتباطها  غومل  

اململكة ضممممممممانا  كافية لحومممممممن إ مممممممتخنا  املعلوما  التي تم جمعها من في  التشممممممممي  النافذ  فذا  يقن   قيا  الشمممممممخص بتقنام اءقمار.

في  ين   . ميممة انتقممما  رؤ س األموا ع عرج املعلوممما  املقمممنمممة اتمممممممممممممما ان اململكمممة التفما ااممة قيود عرج  ،  بمماالطل خل  نسممما  اءقمار

من نف     24لتممأكيممن  جوبيممة تقممنام اءقمار عنممن الممنخو   كممذلمم  عنممن الخم ى  جممال  املمماد     20/2021من القممانون    23توجهممت املمماد   

االشمممممممممممتبا  بارتباطها  غومممممممممممل األموا  أ  الجميمة     اال ، من بينها 3القابلة في   األد ا القانون لتوجب عرج دائم  الجمارك ضمممممممممممب  النقن  

 .اءرفا األصلية املمتبطة بها أ  تمويل  

مصمممادر     ءممانيةبالنومممبة  ،  القابلة للتنا   لحاملها   األد ا ضمممب  النقن  ب ر  الجمارك  ءدا 2021( لومممنة  20القانون رقم )  يومممم  .57

 لئن ال ظ غيما  نص  اضممممممممممممما  صممممممممممممممي  بهمذا الخصممممممممممممموي، اال ان القمابلمة للتمنا   لحماملهما املمتبطمة بمالجمائم األصمممممممممممممليمة     األد ا لنقمن  ا

طة بالجميمة األصمممممملية إلج ب القابلة للتنا   لحاملها املمت    األد ا   بالنوممممممبة للنقناملقتضمممممميا  القانونية في علقة بإقمار إ ممممممتممار الحجز  

إن إدار  الجمارك توم  بتوفير املعلوما  التي اتم الحصو  عليها   ) (.  32.11ضيا  املعيار الفم ي  تحقع مقت    ين صن ر قمار قضائ 

 كذل    2021لوممممممممممنة   20من القانون عند   23من خل  عمليا  التصمممممممممممي  للو ن  عبر مبنأ اءتا ة املباشممممممممممم  املنصمممممممممموي عليه باملاد   

 .2021لحاملها عبر الحن د لونة   بلة للتنا  .من تعليما  اءقمار عن النقن  األد ا  القا 6املاد   

الهجم  هي جزل من مممناميممة األمن العمما ،  فممذ  األخير  ملزمممة بممالتعمما ن م  إدار  الجمممارك بموجممب قممانون إدار  الجمممارك    دائم إن   .58

 الذي الز  جمي  الولطا ، بما فيها منامية األمن العا ، بالتعا ن م  إدار  الجمارك.

  املتباد    التقييم  تقميم في  املحند  القصممممممور  أ جه كافة  عالجت  الهاشمممممممية  األردنية  اململكة  أن أعل   التحليل  من  اتبين:  االســــــت تا   .59

 .32بخصوي التوصية  

 ملا  رد  .60
ً
 ".  ملتزمهي " 32بالتوصية   االل اا فإن درجة   ، القصور ه تمت معالحة كافة أ جه أن     ي   ، أعل  فقا

 :(جزئيا ملتزم( )االحصائيات) 33 التوصية

  املتعلقة   اء صمممممممممائيا   لتجمي   الوطلي  الصمممممممممعين  عرج  املعتمن   ا ليا   عن  يومممممممممتن  لم  هفإن   املتباد ،   التقييم  تقميم  في  رد ما   فع .61

 .اء صائيا  بهذ   اءلزا  باال تفاظ  منل  اتما   مآلها،  لم   الوارد (  املم لةالن لي )التعا ن    أشما   بمافة

  أ ما املتضممممن  األموا   تمويل اءرفا     غومممل   ملمافحة 2021( لومممنة  20رقم )   ملعالجة أ جه القصمممور، أصمممنر  اململكة القانون  .62

  اللجنة  مهمة أن  القانون املذكور الج من(  9/أ/6)  املاد   تشير  ب نما. 33 رقم  التوصية في(  د) –( أ)  بنود  تحت اء صالا   بنوع  تتعلع عامة

   الوطلي.  املوتول   عرج  اال صائيا  جم   تنويع في  تتمثل   الوطنية

  بمإلزاميمة اال تفماظاملتعلقمة    القصمممممممممممممور   أ جمه  معسم  عمالجمت  الهماشمممممممممممممميمة  األردنيمة  اململكمة  أن  أعل   التحليمل   من  اتبين:  االســــــــــــت تـا   .63

   باال صمممائيا 
ً
  الوطنية   اللجنة  تتولج  التي  اال صمممائيا طبيعة  نطاا    عرج  انص   ال  عامة صممميغة في جال  النص   ان ، اال33للتوصمممية    طبقا

 . جمعها  تنويع

 ملا  رد أعل  .64
ً
 ".ملتزم الى حد كبيرهي "  33االل اا  بالتوصية  ضئيلة، فإن درجة   تعتبر  ي  أن أ جه القصور املتبقية    ،  فقا
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 :(جزئيا  ملتزم( )العقوبات) 35 التوصية

   ي    التوممملومممل،   القياس   مبنأي  تتما مممإل  ادارية  زجمية  جزالا   أقم  املحري  لتشممممي ا  فإن  املتباد ،   التقييم  تقميم  في  رد ما   فع .65

 في  املباشمم املتمثل   الغائ   الهنف  إلج  بالنسم  الصممفة  املوضموعية  النا ية  من  القو    فذا صما   لئن. املخالفة   فقا لجناة  صممامتها  تتفا  

 إلجيعود    ذل    ممد مالا ، اءج  شممممعية فذ ما ي  ت   شممممولية زا ية  من  يومممتقيم  ال فإنه  للموممماللة،   املوجبة القصمممور   شمممأن في  العقا  إاقاع

  بما ) الخاصممممة  التشممممميعا   املوممممتحنثة بموجب الختصمممماصمممماتها  القانوي    التأصمممميل  مافية اءشمممم   المقابية  للجها   الصمممممي   التحنان  ايعنا 

 .القانون ملصادر    الهمم   التنرى  مبنأ م   تماشيا  (، العقا  إاقاع صل ية  يشمل 

  الذي قضمممممممإل بمن  الجها  المقابية  2021( لومممممممنة  20 ملعالجة أ جه القصمممممممور، أصمممممممنر  اململكة األردنية الهاشممممممممية القانون رقم ) .66

  املوممممممممما ة  األراضمممممممممإي   دائم   الشممممممممممكا   مماقبة   دائم   االتصممممممممماال   قطاع  تنسيم   فيئة   التموين   التجار   الصمممممممممناعة  زار     من بينها كافة

 أيشمممممممممممممطمة   ع    ،  من بينهما  قف/أ(34تم التنصممممممممممممميص عليهما في املاد  ) اءدارية الجزالا   من  مجموعة  فما  صمممممممممممممل يمةالناخليمة      زار 

 الجهمة  من   الطلمب   ،   املحكممة  عرج  اء مالمة  عمن    ما   في  دانمار  ألف  ممائمة  تتجما ز   ال  غماممة   فما   مؤقمت،   أ   دائم   شمممممممممممممممل   املبلغمة  الجهمة

 أ   تمخيص    الغال ،   املبلغة الجهة  تمخيص    ااقاف  ،   فصمممممممممممله  أ   العمل   عن  اءدار   مجل   أعضمممممممممممال  غير من  إدارييها  من أي إاقاف  املبلغة

 ا    مممممممممممممنمة  عن  تزيمن  ال  ممن   بمالحب   يعماقمبالعقوبما  الجزائيمة  يم   أ من القمانون عرج  /31فمذا  تنص املمادر     .   املبلغمة  الجهمة  تسمممممممممممممجيمل 

 ا ما   اخالف من  كل   العقوبتين  فاتين  بملتا ا (  امميم  د الر  28000  اوازي   ما)دانار    20000تزين عن  ال  دانار  2000  عن  تقل  ال   غمامة

املتعلقممة بممالتممنابير     بممالمجوع الج فممذ  املواد اتمممممممممممممما أنهمما غطممت متطلبمما  ممممافحممة غومممممممممممممممل األموا   تمويممل اءرفمما   .17   16   15  املواد

.  بصمممممفة  صممممممية عاقبت الفقم  ) ( من ذا  املاد  بالحب  من   مممممتة أشمممممهم )15( بما ال يشممممممل التوصمممممية )23-9)التوصممممميا     ةالوقائي 

(، فذا  عاقبت الفقم  )ى( من 21 بغمامة ال تقل عن خمومممممممممة آالف دانار أ  بملتا فاتين العقوبتين كل من اخالف متطلبا  التوصمممممممممية )

ين عرج ثلو  مممممممممممنوا  أ   غمامة ال تقل عن عشمممممممممممم  آالف دانار  ال تقل عن مائتي ألف دانار أ  بملتا  ذا  املاد  أاضممممممممممما بالحب  من  ال تز 

 (.20فاتين العقوبتين كل من اخالف متطلبا  التوصية )

( بالحب  من  ال تزين عرج ثلو  منوا  أ   6/ز( من القانون عاقب  بشممل مباشمم أي خما ملتطلبا  التوصمية )41نص املاد  )  إن .67

القمنر  عرج فما عقوبما  عرج الجهما  املبلغمة املخمالفمة من بمذلم   ال ظ     غماممة ال تقمل عن ممائمة ألف دانمار أ  بملتما فماتين العقوبتين.

غير املمماليممة املحممند  عنممن عممن  الوفممال بمتطلبمما      املهنة  من بينهمما جهمما  المقممابممة  االشمممممممممممممماف عرج األعممما   طمف كممافممة الجهمما  المقممابيمم 

املاد   . 15بما ال يشمممل التوصممية   23 لغااة التوصممية    9التوصممية      6التوصممية   اءرفا  املنصمموي عليها في   تمويل ممافحة غوممل األموا  

لفممة ألي  كم من أ ممما  فممذا القممانون، أ  األنسمممة أ  التعليممما  ا  القمارا  الصممممممممممممممادر   تنص عرج ان كممل مخمما  20من القممانون عممند    36

بمقتضممممما  يعاقب ممتكبها  غمامة ال تقل عن الف دانار  ال تزين عرج عشمممممم  آالف دانار  تضممممماعف الغمامة في  ا  التكمار. ان نص املاد   

يع غماما  عرج أي من العاملين لنل الجها  الخاضمممعة من منامين  جال في صممميغة عامة،  يومممتنت  من عمومية النص انه امكن تطب  36

 .15بما ال يشمل التوصية   . 23 لغااة التوصية    9 التوصية    6 موؤ لين  اداريين عنن مخالفة متطلبا  التوصية  

  إنتشمممممممممار   تمويل    تمويله باءرفا   املتعلقة األمن  مجل  قمارا   بتنفيذ  املتعلقة 2021 لومممممممممنة(  1)  عند  التعليما  ا ما   بحومممممممممب .68

  قوع  لهما  تبين   ما   في  اليهما اعل   أ املشمممممممممممممار/34  املماد   في  املب نمة اءجمالا   بماتخماذ  ملزممة  المقمابيمة  الجهما   فمإن  الشممممممممممممماممل   المنممار  أ ممممممممممممملحمة

   املمتكبة.  املخالفة  خطور  لنرجة  فقا  التعليما   فذ  أل ما  مخالفة

أقم     عنما  املتعلقة بهذ  التوصمية  القصمور  أ جه معسم  عالجت  الهاشممية  األردنية  اململكة  أن أعل   التحليل  من  اتبين  :االسـت تا   .69

العقوبما  املفم ضمممممممممممممة من أن    اال،  املشممممممممممممممع االردي  عقوبما   جزائيمة   إداريمة  رادعمة  متنما مممممممممممممبمة في علقمة بمخمالفمة قمارا  مجل  االمن

ال ظ القمنر  عرج فما عقوبا  عرج الجهما  املبلغمة املخمالفة  لكنمه    ، للمب  تبقى غير رادعةالجهما  المقابيمة عرج املنسمما  غير الهمادفة  
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من طمف كافة الجها  المقابية  من بينها جها  المقابة  االشمممممممممممممماف عرج األعما    املهن غير املالية املحند  عنن عن  الوفال بمتطلبما   

فذا  يمل فميع   . 15بما ال يشمممممل التوصممممية   23 لغااة التوصممممية   9في التوصممممية  ممافحة غوممممل األموا    تمويل اءرفا  املنصمممموي عليها  

املماجعة أن مجا  إنطباا العقوبا  يشممل املؤ موما  املالية   املهن غير املالية املحند   العاملين لنيها من منامين  مومؤ لين في  ا  

 األنسمة ا  التعليما  ا  القمارا  الصممممممممممادر  بمقتضممممممممممإل فذا   مخالفة  ع  ا ما  مواد قانون ممافحة غوممممممممممل األموا   تمويل اءرفا 

 .35القانون   التي تغط  الج  ن كبير معسم التوصيا  بموجب التوصية  

 ملا  رد أعل  .70
ً
 ".الى حد كبيرملتزم  هي " 35االل اا  بالتوصية  ، فإن درجة متو طة  تعتبر  ي  أن أ جه القصور املتبقية    ،  فقا

 :(جزئيا ملتزم( )املساعدة القانونية املتبادلة) 37 التوصية

  أ ممممممممممممماس  اوجمن  ال،   املتبمادلمة  القمانونيمة  املوممممممممممممماعمن   لتقمنام  املتماح  الوقمت  تحمنامن  اتم  لم  هفمإنم   املتبماد ،   التقييم  تقميم  في  رد  مما   فع .71

  األ لوية   ومممب  املتبادلة  القانونية  املوممماعن   طلبا   ل رت ب  إجمالا   توجن  األصممملية،  ال  مائمبالج  املتعلقة  املوممماعن   تقنام  اتي   قانوي 

  طلبما    لتنفيمذ  قمانوي   أ مممممممممممممماس  اوجمن  ال،   الطلبما   تلبيمة  في  التقمن   ملتما عمة  الحماال   ءدار   نسما   ،  يغيمبباملنما مممممممممممممم   الوقمت  في   تنفيمذفما

 ا مممممممممتجابة  31  التوصمممممممممية في  الوارد   التحقيع   أ ممممممممماليب الصمممممممممل يا   لغيا  إضمممممممممافة،  التجميم يةازد اج  غيا   عنن  القانونية  املوممممممممماعن 

 .الن لية  القانونية  املواعن   لطلبا 

الذي تم بموجبه التنصممممممممممميص عرج ان التعا ن الن لي   2021( لومممممممممممنة  20 ملعالجة أ جه القصمممممممممممور، أصمممممممممممنر  اململكة القانون رقم ) .72

تعقب أ  تجمين  ل تومممليم املتهمين   املحمو  عليهم   كذل  طلبا  الجها  غير األردنية    يشممممل التحقيقا   االدعالا    مممماع الشمممهود  

رفمما  أ  متحصمممممممممممممل  أي منهمما أ  أي ال بهمما أ  تمويممل ا  ةأ  التحفظ عرج األموا  محممل جمائم غوممممممممممممممل األموا  أ  الجميمممة األصمممممممممممممليممة املمتبطمم 

تعند  األطماف التي صادقت  امل بها في اململكة   اءتفاقيا  الثنائية أ   إجمالا  أخمل  ذل   فع القواعن التي تحندفا القوانين املعمو   

 .م  عن  اءخل  بحقوا الغير  ون النية،  ثل امل عليها اململكة أ   فقا ملبنأ املعاملة ب 

  طى يع  التعمما ن   طلبمما   تنفيممذ  عنممن  ال لويما ا  تمت ممب  ، انص عرج اندليممل إرشممممممممممممممادا  لطلبمما  املومممممممممممممماعمن  القضممممممممممممممائيممة  اململكممةلمنل    .73

 بالنوبة لتلبية الطلبا  في   .بالفومممماد  املتعلقممممة  الجمائممممم  اءرفمممما    تمويل  األممممموا   غوممممل  بجمائممممم  تعلقممممةامل   القضائيممممة  ومممماعن امل   لطلبمممما 

لنل  زار  العن  )بصفتها الولطة املمكزية لتنفيذ    الن لمم   التعمما ن   تقو  مناميممة  الطلب درا ة  الوقت املنا ب، يشير النليل الج ان  عن

  ضب    بهما،  يتم  القيما   املطلمو   اءجمالا   التخماذ  عممل  امو   خمل   املختصة  القضائية  الوملطة  إلمى  بإ التمه  طلبا  املواعن  القانونية(

 مطمالبمة فمذا األخير   العما   املمن ي  إلج  تمه ا مال   الك ر ي   نسما   ضممممممممممممممن   الطلمب  قييمنلت   العما   للنمائمب   ا من  او   من   خل  من  فيمذن الت  آجما 

عرج   تعطى الطلبا  صفة اال ت جا     . ا ممممن  اممممو   لخمممم   القضائيممممة  املواعن   طلبمممما   بتنفيممممذ  املختص  العمممما   املنعمممم  الممممى  با الممممة الطلب

  احقع   أن شأنه  من  الذي األمم العممممممممما   النائمممممممممب  عليهممممممممما  اوافمممممممممع  ا مممممممممتانائية أ ممممممممموا   فممممممممم  اال تتجا ز الشهم الوا ن من تاريخ تلق  الطلب إال

 الطلبا .  تنفيذ في  املمجو   الومعة

  للموممممممممممممماعمن    كشمممممممممممممما  التجميم ازد اجيمة  مبمنأ  إعمما   اتم  التنصممممممممممممميص عرج انمه ال 2021( لومممممممممممممنمة  20كمما تم بموجمب القمانون رقم ) .74

 قومية.  غير بإجمالا   املتبادلة  القانونية  املواعن   طلب  تعلع  ا   املتبادلة في  القانونية

للمن ي العا  صممممممممممممل يا   ا ممممممممممممعة في جم  أدلة الجميمة  له بمقتضممممممممممممإل فذ     اعطى قانون أصممممممممممممو  املحاكما  الجزائية  تعنالته .75

 إقامة  محل   عرج  المقابة  فماب يقضمممممممممإي  ف  باململكة  اءرفا   من   اما قانون ،  الصمممممممممل يا  مخاطبة كافة الجها  الم ممممممممممية  غير الم ممممممممممية

  تحنان   تشممممممممممممل   إجمالا  من 2021( لومممممممممممنة  20 بالنسم ملا تم تكميومممممممممممه بموجب القانون رقم )  .إتصممممممممممماله     مممممممممممائل    تحمكاته به  املشمممممممممممتبه
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أ مممماليب التحقيع الخاصممممة   ا ما  القانون تمون   ملقتضمممميا   مباشممممم  تطبيع   في فإنه   تعقبها اءجمامية   األد ا    الو ممممائ   املتحصممممل 

 .الن لي  طلبا  التعا ن مشمولة باءجمالا  املتخذ  عنن تنفيذ   31الوارد  في التوصية  

املتباد     التقييم  تقميم في  املحند  القصممور  أ جه  معسم  عالجت  الهاشمممية  األردنية  اململكة  أن  أعل   التحليل   من  : اتبيناالسـت تا   .76

املتعلع بخصموصمية طلبا  املوماعن  القانونية املتبادلة   مااة نزافة التحقيقا    37.5 بالنسم الج أن املعيار  ،  37التوصمية    بخصموي

ما اؤثم عرج التصممنيف العا  ،  ي  ان الن لة لم تقن  أاة معلوما  إضممافية في املوضمموعالج  ن كبير،    متحقع اسل   أ  التحميا   الذي

 لهذ  التوصية.

77.  
ً
 ".الى حد كبير  ملتزم"  هي 37  بالتوصية االل اا   درجة  فإن  القصور،  أ جه معسم  معالجة  تمت  أنه    ي   أعل ،   رد  ملا  فقا

 :(جزئيا ملتزم( )واملصادرة التجميد: املتبادلة  القانونية املساعدة) 38 التوصية

  التي   الو ممممممائ   للممتلما    املصممممممادر    التحفظ   التجمين  التعقب  شمممممممو    اتممممممما لم  هفإن   املتباد ،   التقييم  تقميم  في  رد ما   فع .78

  املوممممممممممماعن    تقنام  اتم ال،   األصممممممممممملية الجمائم  أ  األموا   غومممممممممممل  جمائم في  املمافئة  القيمة ذا   ا مممممممممممتخنامها،  املمتلما  إلج  النية  اتجهت

  إجمالا   لتنومممممميع  آليا   تغيب،   الصمممممملة املؤقتة ذا    التنابير ادانة  الج  اال ممممممتناد  د ن   املصممممممادر   إجمالا  أ مممممماس  عرج  التعا ن   لطلبا 

 .اللز    عنن  فيها   التصمف  املصادر ،  أ   أ  املضبوطة  املجمن   املمتلما   ءدار    آليا  األخمل،   الن    م    املصادر   الحجز

  الن لي   التعا ن عرج ان    بموجبه التنصممممممممممميص   تم  الذي 2021  لومممممممممممنة( 20)  رقم  القانون   اململكة أصمممممممممممنر  ملعالجة أ جه القصمممممممممممور،   .79

  بها  املمتبطة  األصملية  الجميمة  أ  األموا   غومل  جمائم  محل  األموا   عرج  التحفظ  ا   تجمين ا   لتعقب  االردنية  غير الجها   يشممل طلبا 

 بموجب القانون الذي مكن الجها   منها.  أي  متحصل  أ  اءرفا   ا تمويل 
ً
  تامم  أن  املختصة  القضائية   ذا  التوجه تم تكميوه ااضا

 أ  بها  املمتبطة  االصمملية الجمائم أ   األموا  غوممل  جمائم  محل   املتحصممل    مصممادر   بحجز املختصممة  نيةداألر   غير  الجها   طلبا   بتنفيذ

  قصممول للمنعمممممممممممممممم   آجا   القضممائية  املومماعن   لطلب  اءجمالا     ند دليل  ا ممتخنامها.املوممتخنمة ا  املنوي     الو ممائ   اءرفا   تمويل 

 اليمه.   الطلمب   ر د  تاريمخ الوا ن ممن  الشهم  تجا ز ت  العرج ا  التعا ن   طلبا   لتنفيذ  العما  املختص 

  عمان   في العا   للنائب  اتب    املصممممادر  املحجوز   األموا   االصممممو   ءدار   ايشممممال مكتب 2021( لوممممنة 20ب القانون رقم )وج تم بم .80

كما تم  .الغااة  لهذ   اصممنر  نسا   بمقتضممإل  به  املتعلقة  الشممؤ ن    ممائم ادارته   كيفية   صممل ياته  املكتب مها    تحند  عا   من ي  يمأ ممه

  الن     بين  تعقن  التي  االتفاقا   بموجب  نهائيا  بمصمادرتها  املحمو  االموا    صميلة  بموجب القانون املذكور التنصميص عرج  جو  توزي 

 .العلقة ذا 

  املتباد    التقييم  تقميم في  املحند  القصمممور  أ جه   ع    عالجت  الهاشممممية األردنية  اململكة  أن  أعل   التحليل   من  اتبين  :االســـت تا   .81

 الجها  م    املطلوبة  بالومممممممممعة  املعلوما   تباد   قصممممممممن  ا ممممممممعة صممممممممل ية  باململكة  االدعال     بالتحقيع  املختصممممممممة  تم من  الجها    عنما

  تحنان   يشمممممممممممممل   بما اءرفا   تمويل  أ  بها  املمتبطة  األصمممممممممممملية  الجميمة  أ  األموا    غوممممممممممممل   املتعلقة   التحقيقا   التحميا  ألغماا  النسير 

 اءطار  جود  اتممممما  لم أنه  غير   تعقبها،  اءجمامية  االد ا    إ ممممتخنامها  نحو  النية  توجهت  التي  أ  املوممممتخنمة   الو ممممائ   املتحصممممل 

 من  المذي  ثمانيمة  جهمة   من  املممافئمة  القيممة  ذا   املمتلمما   مصمممممممممممممادر   أ    جز  أ   تجميمن  أ   بتحمنامن   أ لج  جهمة  من   يومممممممممممممم   المذي  القمانوي 

 ذا   املؤقتة   التنابير ادانة  الج  اال ممممممممممممتناد  د ن   املصممممممممممممادر   إجمالا   أ مممممممممممماس  عرج  التعا ن   لطلبا   املومممممممممممماعن   تقنام من  امكن  أن  شممممممممممممأنه

 أخمل.  د    م    املصادر   الحجز إجمالا   تنويع  آليا   انسم  نص   أي  غيا   الج باءضافة  الصلة، 
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82.  
ً
  فإن   ، 38  لتوصمممممميةل  العا   التصممممممنيف  عرجكبير    اؤثم  شمممممممل  الالوزن النومممممم ي ال جه القصممممممور املتبقية    أن    ي   أعل ،   رد  ملا  فقا

 ".الى حد كبير  ملتزم"  االل اا  هي درجة

 :(جزئيا ملتزم ) الدولي(  للتعاون  أخرى  أشكال ) 40 التوصية

  تقممنام  عممن ،   األصمممممممممممممليممة  الجمائم  في  الممن لي  التعمما ن   لتقممنام  قممانوي   أ مممممممممممممماسه ال اوجممن  فممإنمم   املتبمماد ،   التقييم  تقميم  في   رد  ممما   فع .83

املختصمممممممممة )با مممممممممتانال    الوممممممممملطا   لنل  توجن   ال،  التعا ن   لتقنام  املحند   املند  عرج  النص   غيا ،   الطلب   عنن  تلقائ    شممممممممممل   التعا ن 

 ال    .املنا ب  الوقت في   تنفيذفا  األ لوية  وب  الطلبا   ل رت ب آلية  اضحة إجمالا  أ   ن  ممافحة غول األموا   تمويل اءرفا (  

  الومممممملطا   من  ممكن  أ  مممممم  نطاا م   املنا ممممممب،   الوقت  في   توقيعها  عليها  التفا ا  امكن  االتفاقيا   توقي   بأن  افين  صمممممممي   نص   اوجن

 ،  التنفيذ  قين إجمالا  جزائية   جود  عنن  القانونية  املواعن   تقنام ا  املعلوما   بتباد   اتعلع  فيما  قيود  توجن  كما النسير ،    األجنبية

  ممممافحممة   بممأغماا  المقممابيممة املمتبطممة  املعلوممما   بتبمماد   اتعلع  فيممما  النسير   األجنبيممة  الجهمما   م   التعمما ن   لتقممنام  قممانوي   اوجممن نص    ال

  املتعلقة  املعلوما   تباد   عرج  المقابية  الولطا   قنر  عن  صمي   اوجن نص  ال  كما،  الصلة  الجمائم ذا  اءرفا    تمويل   األموا   غول 

اءرفا      تمويل  األموا   غوممممل   ملمافحة  املالية  للمؤ ممممومممما   الناخلية  كاءجمالا   الومممميا مممما  اءرفا ،   األموا   تمويل   غوممممل   بممافحة

  امكن   نص   اوجمن ال،    العمليما   بمالحومممممممممممممابما   املتعلقمة  املعلومما   من   نمماذى  العملل   ملفما   العملل  تجما   الواجبمة  العنماامة   معلومما 

 أ   النسير ،   األجنبيمممة  الجهممما   عن  ا مممممممممممممتعلمممما  نيمممابمممة  إجمال  املممماليمممة( من  األ راا   فيئمممة  األردي   املمكزي   )البنممم   املممماليمممة  المقمممابيمممة  الجهممما 

  ،  في الن لة  بأنفومممممممممممممها  ا مممممممممممممتعلما  لها الجمال  التومممممممممممممهيل  أ   الجها   تل   تفوي  
ً
  املاليمة   المقابية  الجها   الز   نص    جود  لعن   إضمممممممممممممافة

 مااألغ ا مممممممممتخنامها  أ   املتبادلة  للمعلوما  إ الة  أي  أجل  من  املعلوما   املطلو  منها  المقابية الجهة من  مومممممممممبع  إذن  عرج  بالحصمممممممممو  

   املتا ة  املعلوما   تباد   من  خاي   شمل   القانون   إنفاذ   لطا   امكن  صمي   نص   اوجن،  ال رقابية  غير  أ   رقابية
ً
 مننسيراتها   م   محليا

 .األجنبية  الجها 

األموا   تمويل اءرفا  املتضممممن ا ما     غومممل   ملمافحة 2021( لومممنة  20رقم )  اململكة القانون أ جه القصمممور، أصمممنر     ملعالجة .84

 الجمائم   شمممممممأن  املعلوما   تباد   القانون  إنفاذ   جها  اءشممممممممافية   تمويل اءرفا   الهيئا  األموا   غومممممممل   ممافحة  لو ن خاصمممممممة تتي   

القانون للو ن   شممممممل خاي صمممممل ية لتباد  املعلوما   شممممممل   من 12 تمن  املاد   األجانب،    النسمال  اطلبها  التي  الصممممملة  ذا   األصممممملية

القمانون الصمممممممممممممل يمة في تبماد   /د( الجهما  المقمابيمة  االشممممممممممممممافيمة  جهما  انفماذ  29/د(   )21 بماملقمابمل منحمت املواد )  ، تلقمائ   عنمن الطلمب

املعلومما  ذا  الصممممممممممممملمة  غومممممممممممممل األموا   الجميممة األصمممممممممممممليمة  تمويمل اءرفما ، إال أن فمذ  النصممممممممممممموي لم تنص صمممممممممممممما مة عرج أن تبماد   

  القممانون   كممما امن .    املعلوممما  اتم ) شممممممممممممممممل تلقممائ  أ  عنممن الطلممب(  لم تمن  أي شممممممممممممممممل من أشمممممممممممممممما  تبمماد  املعلوممما  بصمممممممممممممفممة محممند 

  فيمن  الوممملطا   2021( املعن  في  مممنة  19اما قانون الشممممكا  رقم )  .تفافم مذكما   لتوقي  االشممممافية   الوممملطا   و ن لل   ل يةالصممم 

 .القانوي   االعتباري   للشخص  األ ا ية   املعلوما   الحقيق ،   باملوتفين  املتعلقة  املعلوما   صل ية تباد  االشمافية

  اءرفا ،    تمويل   األصممممممملية   الجمائم األموا   غومممممممل   ممافحة  ألغماا  الن لي  بالتعا ن   تومممممممم   جنان   اململكة نصممممممموي  ا مممممممتحنثت .85

  ومممممممب  الطلبا     زار  العن   املجل  القضمممممممائ  نصممممممموي تقضمممممممإي بوجو  تمت ب اءرفا    تمويل  األموا   غومممممممل   ممافحة    ن    لنل

  لوجود   املومممممماعن   طلب  رف    اجيا ما"  القضممممممائية  املومممممماعن   لطلبا  االرشممممممادا "  دليل   اوجن في ال  منا ممممممب.     قت في   تنفيذفا  األ لوية

   فنماك  ان  تبين   ا   في   تل  املعلوما   تبماد األردنيمة.  اما بالنومممممممممممممبمة ملنل إمممانيمة    الوممممممممممممملطما   تبماشمممممممممممممم   تحقيع
ً
 الجهمة  طبيعمة  بين  اختلفا

( 20في القانون رقم )جال الخصمموي    املتعلع بهذا   بالمغم من ان النص   األردن،  في  النسير  الجهة   ضمم  ا   طبيعة   بين  للمعلومة  الطالبة

 فم  اململكة  ع  األمثلة عن تباد  املعلوما  بين   ن  ممافحة غومممممممممل األموا   تمويل اءرفا   فقن   ، عامةفي صممممممممميغة   2021لومممممممممنة  

ما يومممممممممممممتنت  منه ان االختلف بين طبيعة الو ن   نسيراتها األجنبية ال يشممممممممممممممل  ،     نا  ا مممممممممممممتخبارا  مالية أخمل ذا  طبيعة مختلفة
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 امما  تبماد  املعلومما .
ً
الوممممممممممممملطما  املختصمممممممممممممة مثمل     اضمممممممممممممحمة لمنل لم تقمن  المن لمة معلومما  أ  دليمل عرج  جود إجمالا   آليما     عمائقما

 توم  ب رت ب الطلبا   فقا ملتطلبا  التوصية.    لطا  الضمائبالجمارك  البن  املمكزي األردي   

ي  بتحقيع  الخاصمممممة  املتا ة  املعلوما   تباد   املختصمممممة  للوممممملطا   اجيا  صممممممي   نص   غيا  من  المغم  عرج .86
ّ
  األجنبية  الجها  م   محر

   بالتحميا    القيا   النسير 
ً
   الجها    للو ن   اتي   بما  عامة  صممممممممممممميغةفي    القانون  في  جال  املتعلع بهذا الخصممممممممممممموي  نص ال   ان  إال  ا، عنه  نيابة

  املعلوما    تباد   القانون   انفاذ  لومممممممممملطا   القانون اجيا  ان   ين في  شممممممممممما،   ا   قين  أي  د ن   النسير  الجها  م   املعلوما   تباد   المقابية

  بمما   لمنيهما  املتوافم   املعلومما   تبماد   القمانون   انفماذ  لوممممممممممممملطما   امكن  انمه  النص    مفيمة  من  يومممممممممممممتنت   .  النسير   الجهما   م   لمنيهما  املتوافم 

 .عليها  الحصو    امكن  التي  املعلوما   يشمل 

  عنمن    2021( لومممممممممممممنمة  20القمانون رقم )  امن  .87
ً
الصمممممممممممممل يمة لو من  مممافحمة غومممممممممممممل األموا   تمويمل اءرفما  تبماد  املعلومما  تلقمائيما

  إجمالا    يقضمممممممإي دليل   باءضمممممممافة الج تباد  املعلوما  املتعلقة بالجمائم األصممممممملية املمتبطة  غومممممممل األموا ، جانب،  الطلب م  نسمائها األ 

 في  بما املقنمة  املعلوما   ا ممممممممممتخنا    و    النسمال األجانب إلج  عكوممممممممممية   تغذاة مل سا   بوجو  تقنام االموا   غوممممممممممل   ممافحة    ن 

 لهذ  املعلوما   ذل   وممممممب طلب الجهة النسير   كلماالذي تم اجماؤ    التحليل   نتائ   ذل 
ً
   ا ممممممتنادا

ً
. كما امن  القانون  كان ذل  ممكنا

  املمتبطة   األصمملية   الجمائم األموا   غوممل   بممافحة  املتعلقة  الصمملة  ذا   املعلوما   جمي   لتقنام  اءشمممافية  الومملطا   لجمي   الصممل ية

 املعلوما   السمممممممممممممجل  التي تحتفظ بهما الجهما  متما ة للجهما  المقابيمة من خل  اعمما  التفت ا  اءرفا .  بمما ان الوثائع     تمويل  بهما

  املكت ي  امليناي  ما يوممممممممممتنت  من ذل  ان املعلوما  التي تحتفظ بها املؤ ممممممممممومممممممممما  املالية متا ة للجها  المقابية، بما اتي  لها تبادلها م

 لعمومية نص املاد   
ً
 .املذكور   من القانون   /د21الجها  النسير  نسما

  نطممماا   تحمممند  التفمممافم   ممممذكما   النسير ،   الجهممما   م   املعلومممما   تبممماد   المقمممابيمممة  للجهممما   2021( لومممممممممممممنمممة  20رقم )  القمممانون اجيا   .88

مذكما  ،  باالطلع عرج  اءرفا    تمويل  األموا   غومممممل   بممافحة  املمتبطة  االشمممممماف  المقابة  اعما   لغااا   تبادلها  امكن  التي  املعلوما 

بمممأغماا مممممافحمممة غومممممممممممممممل األموا   تمويمممل  فممم الت  اتبين أن البنممم  املمكزي قمممادر عرج تبممماد  املعلومممما  املمتبطمممة  افم املقمممنممممة من اململكمممة، 

  املناا  الجها  م   المقابية  املعلوما   بتباد   الج صممل يتها  األ راا  قانون   من 23  املالية فتشممير املاد  اءرفا . اما بخصمموي فيئة األ راا

املما .  تشمممممممممممممممل املعلومما  عن املمخص لهم ا  عملهم ملوممممممممممممماعمن  الجهمة النسير  عرج أي   راس  أ مممممممممممممواا  عرج  المقمابمة  اعمما   ذا   تنفيمذ  بهما

نممماذى    قممنمممت الممن لممةتحقيع تقو  بممه، كممما اجوز للهيئممة أن تقو  بنفومممممممممممممهمما بممإجمال التحقيع لهممذ  الغممااممة.  قممن جممال النص عمماممما، فممذا   

( لوممممنة 20سم التعا ن م  الجها  النسير   التي تنص عرج تباد  املعلوما   شمممممل عا . كما امن  القانون رقم )ملذكما  التفافم التي تن 

المقابية تباد  املعلوما  م  الجها  النسير  د ن أي قين ا  شمممممممممممممما بنوع املعلوما  التي امكن تبادلها ا  مصمممممممممممممنرفا،    الوممممممممممممملطا  2021

 بخصممموي التفا ا  التوقي   شمممأن االتفاقيا  أ    .الجهة النسير  املومممبقة عرج موافقة  الحصمممو    د ن   معلوما  أي  تباد   عليها عن 

ثنائية أ  متعند  األطماف،  كذل  ما له علقة بوجو  تقنام تغذاة عكوممممية الج الومممملطا  املختصممممة املطلو  منها التعا ن  ال  رت با   ال 

 . فائنتها، فلم تقن  األردن أي مواد ا  معلوما  جنان  في املوضوعفي  قت منا ب  شأن ا تخنا  املعلوما  التي  صلت عليها  

ا  املتما مة  املعلومما   تبماد   صمممممممممممممل يمة  القمانون   إنفماذ  جهما  2021( لومممممممممممممنمة  20القمانون رقم ))د( من   29تمن  املماد    .89   نسمائهما  م   محليمً

  تحمنامن   ذلم   في  بمما  اءرفما ،   تمويمل   أ  بهما  املمتبطمة  األصمممممممممممممليمة  الجمائم  أ   األموا    غومممممممممممممل   اتعلع  تحقيع  أ   ا مممممممممممممتخبماريمة  ألغماا األجمانمب

  مشممممممممممممم ركمة  تحقيع  فما   تشمممممممممممممكيمل   صمممممممممممممل يمة  القمانون   إنفماذ  القمانون جهما )ى( من    29تمن  املماد   الجميممة، كمما     أد ا   عمائمنا    تعقمب

 األجانب.    النسمال م  املش ركة  التحقيقا   ذل   في  بما  متخصصة،   تحقيقا  ءجمال(  دائمة أ   مؤقتة)

غير مباشممم.  لغااا  تنعيم التحليل، أ ضممحت اململكة ان البن      شمممل   املعلوما   تباد  من  املختصممة  الومملطا   امن  ما  اوجنال   .90

من خل    ن  ممافحة غومممممممممل األموا   تمويل اءرفا  بطلب معلوما  تم ار ممممممممماله الج   ن  اخبار  2020عا    تقن  فياملمكزي األردي   



   الثاني للمملكة األردنية الهاشميةتقرير املتابعة املعززة 

 

17 
 

فمممت نسم فمممذ  األخير  الج ان البيمممانممما   املعلومممما   ممممممممممممم تم ا مممممممممممممتخمممنامهممما لغمممااممما  البنممم  املمكزي م  االل اا  ممممالي اجنبيمممة  تم في  ينمممه ل 

 باملحافسة عرج  مية املعلوما .

املتباد     التقييم  تقميم في  املحند  القصمور  أ جه  معسم  عالجت  الهاشممية  األردنية  اململكة  أن  أعل   التحليل  من  اتبين  االسـت تا : .91

األردن تقممنممما في مجمما  التعمما ن الممن لي  منهمما ادخمما  نصممممممممممممموي قممانونيممة تومممممممممممممم  للجهمما  املعنيممة بتوفير املعلوممما  للجهمما    أ مز  عممنممما  

األجنبية النسير  من خل  نص قانوي  عا  يومممممممممم  للجها  بتباد  املعلوما  د ن فما أي قيود تتعلع بوجود تحم أ  تحقيع أ  إجمال  

)با مممتانال   ن     تزا  فناك أ جه قصمممور لجهة عن   جود أ ممماس لتقنام التعا ن  شممممل تلقائ   عنن الطلبال   قين التنفيذ في االردن.  

 با متانال   ن  ممافحة غومل األموا   تمويل اءرفا    زار  العن   املجل  القضمائ ، فإنه  ، ممافحة غومل األموا   تمويل اءرفا (

إجمالا  أ  آلية  اضممممممحة ل رت ب الطلبا     الجمارك  البن  املمكزي   مممممملطا  الضمممممممائبمثل   األخمل   ال توجن لنل الومممممملطا  املختصممممممة

 بخصممممممموي التفا ا  التوقي   شمممممممأن االتفاقيا  أ  تمت با  ثنائية أ  متعند  األطماف     . ومممممممب األ لوية  تنفيذفا في الوقت املنا مممممممب

ي العامة ملن  صل يا  التعا ن ال تمن  من التفا ا  التوقي   إال أن النصو  فلم تقن  األردن أي مواد أ  معلوما  جنان  في املوضوع

 .منا بفي  قت  

 األردن إطار   ا مممممممتحنثت .92
ً
 قانوني  ا

ً
يومممممممم  للجها  املعنية بتقنام التعا ن م  الجها  األجنبية النسير  فيما اتعلع بتباد  املعلوما     ا

المقابية املمتبطة بأغماا ممافحة غومممممممممممل األموا   تمويل اءرفا   الجمائم ذا  الصممممممممممملة، باءضمممممممممممافة الج قنر  الوممممممممممملطا  المقابية عرج  

مويمل اءرفما . ال اوجمن نص امكن الجهما  المقمابيمة املماليمة )البنم  املمكزي األردي   تبماد  املعلومما  املتعلقمة بمممافحمة غوممممممممممممممل األموا   ت 

 .  االردن فيئة األ راا املالية( من تفوي  تل  الجها  أ  التوهيل لهم ءجمال ا تعلما  بأنفوهم في 

93.   
ً
 ".ملتزم الى حد كبيرهي " 40االل اا  بالتوصية  ضئيلة، فإن درجة   تعتبر  ي  أن أ جه القصور املتبقية    ، ملا  رد أعل    فقا

 :2اعتماد تقرير التقييم املتبادلتم تعديلها بعد  التي التوصيات -ب

  "  2التوصممم تين "بمتطلبا     الهاشممممية للل اا اململكة األردنية  لجهود املبذ لة من قبل  افذا القومممم من التقميم تحليل    يومممتعما .94

 .ملكةللمتقييم  ال لعملية    الزيار  املينانية عن  ا  متم تعناله  نيللت " ا15"

 : الى حد كبير( ملتزم ) الوطنيين والت سيق التعاون ) 2 التوصية

 ملئمما  املحليمة  التشمممممممممممممميعيمة  فمإن البنيمة  املتبماد ،   التقييم  تقميم   فع .95
ً
  ذا   الحموميمة  القطماعما   كمافمة  بين  للتنوممممممممممممميع  ار ممممممممممممممت إطمارا

  غيا  لجان   في  القطاعية،   الومممممميا مممممما   بلور   لغااة  املوممممممتول   رفيعة  املوضمممممموعاتية  اللجان  من  مجموعة في  ممثليها  من خل   االختصمممممماي

  التعما ن   آليما   فعماليتهما،  تسمل   د ن   احو    التشمممممممممممممغيري،   املومممممممممممممتول   عرج  الوممممممممممممميما ممممممممممممما   بتناامل   الكفيلمة  ا ليما   غيما   أن  كمما.  دائممة  تقنيمة

 انتشممار  بقم  تمويل   املتعلقة األمن  مجل   تنفيذ قمارا   مجا   في   مميما  ال  املعالم،   اضممحة  غير  املختصممة  الوطنية الجها   بين  التشممغيري

 .التولا

  ملمافحة   الوطنية  الذي اناا باللجنة 2021( لومممممنة  20 ملعالجة أ جه القصمممممور، أصمممممنر  اململكة األردنية الهاشممممممية القانون رقم ) .96

 النمار أ مممملحة   انتشممممار اءرفا    تمويل  األموا   غوممممل   ملمافحة العامة  الومممميا ممممة ر ممممم  صممممل يا  مها  ا اءرف   تمويل   األموا   غوممممل 

  متا عة  اململكة  في  اءرفا    تمويل  األموا   غوممممممل   مخاطم ضممممممول  في  لتنفيذفا  اللزمة  الخط    اعتماد  اال مممممم راتيجيا    تطويم  ، الشممممممامل 

 
 . للمملكة األردنية الهاشمية عن الزيار  املينانية لتقييم منسومة ممافحة غول األموا   تمويل اءرفا   15    2تين تم تعنال التوص  .2
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   تمويل األموا   غول   ملمافحة  ةالوطني   ةاال  راتيجي  2019في عا     اعتمن    بع للجنة انتنفيذفا. فذا  كان قن    عن  املوؤ لة  الجها 

  أ لويا    تحنان   تم  ا م راتيجية،  أفناف   عشمم   أ ما مية  مبادئ  ثلو  الوطنية  اال م راتيجية   تضممنت.  2021  – 2019  للعوا  اءرفا 

  المئ ومممممممممية   األيشمممممممممطة  من  عندا  اال ممممممممم راتيجية أفناف  من فنف  كل    تضممممممممممن  مومممممممممتويا ،   لثلثة   فقا  الوطنية اال ممممممممم راتيجية  في  التنفيذ

 اءرفا .   تمويل  األموا   غول   ملخاطم  الوطلي  التقييم  نتائ  م   تتقاط   موضوعا   ضمت   التي  الصلة ذا    الفمعية

أصممممممممبحت تشمممممممممل    بحي  اءرفا ،    تمويل  األموا   غوممممممممل   ملمافحة  الوطنية  اللجنة  تشممممممممكيل   كما تم بموجب القانون املذكور إعاد  .97

  اللزمة  األطم  تطبيع  مجما   في   التنوممممممممممممميع  التعما ن   مهما   صمممممممممممممل يما  اللجنمة تعزيز   تشمممممممممممممممل ،  القمانون   انفماذ  جهما   املختصمممممممممممممة  جهما ال

تنومممميع جم  املعلوما   البيانا   اال صممممائيا  من     ، باململكة  الشممممامل  النمارا مممملحة     انتشممممار  اءرفا    تمويل  األموا   غوممممل   ملمافحة

  اءرفمما    تمويممل   األموا   غوممممممممممممممل   مممافحممةم  في اجمالاتهمما  عن  لتقميم  اللجنممة  في  املمثلممة  الجهمما   كممافممة  تقممنام  جمي  الجهمما  ذا  الصممممممممممممملممة،  

 مذاكما  الج  باءضممافة  عمل،   فما   لجان  بتشممكيل  قمارا   عن   اململكة  قنمت  التشممغيري  املوممتوي   .  عرجالشممامل   النمار  أ مملحة   انتشممار

  بين   التفممافم  مممذكما   من  عممند   جود  ةاالردنيمم   بمماململكممة  الوممممممممممممملطمما   أ ضمممممممممممممحممت  قممن    ، التقييم  في تقميم  ذكمفمما   مممممممممممممبع ان تم  التي  التفممافم

 .اءرفا    تمويل  األموا   غول   ممافحة    ن   ا /  املختلفة  املحلية  الولطا 

  متطلبا    توافع  لضممممممان  املعنية الجها   بين   التنوممممميع  التعا ن   يعيع  بما  الشمممممخصمممممية  البيانا   لحمااة  تشممممممي   اململكة في  اوجن  ال .98

( 20القانون رقم )   املماثلة،  يلز   اال ما  من   غيرفا   الخصمممممممممموصممممممممممية  البيانا    مااة  قواعن م  اءرفا    تمويل  األموا   غوممممممممممل   ممافحة

  اءجمالا    اتخاذ  إرفا ،   تمويل  ا  بها  ممتبطة  اصممملية  جميمة ا  أموا   غومممل  ةشمممبه  بوجود  الو ن  ابلغ  املختصمممة  الجها   2021لومممنة  

 اءرفا .   تمويل  األموا   غول   ممافحة  نأ ش  الو ن  م    التنويع  املعلوما   لتباد 

  التقييم   تقميم  في  املحممند   القصمممممممممممممور   أ جممه  معسم  عممالجممت  الهمماشمممممممممممممميممة  األردنيممة  اململكممة  أن  أعل   التحليممل   من  اتبين:  االســــــــــــت تــا   .99

  اءرفا    تمويل  األموا   غوممل   ملمافحة   طنية  ا مم راتيجية بوضمم   الوطلل  املوممتول   عرج   التنومميع  التعا ن  إطار  في  قامت   عنما  املتباد ، 

  ملمافحة   الوطنية  اللجنة  تشممممممممممممكيل   بإعاد   قامت  كما  ،  2019  فج  للمخاطم  الوطلل  التقييم  اليه  انتال ما  ضممممممممممممول في 2021 – 2019  للعوا 

  اللجنة   تشممممممممكيل   كذا  ،   املحري   التعا ن   التنومممممممميع  لتعزيز  العلقة ذا   للجها  أ  مممممممم   تمثيل  اضمممممممممن  بما اءرفا    تمويل   األموا   غوممممممممل 

 ال  باململكة  التشمممممممممي ج   االطار  الشممممممممامل،   النمار أ مممممممملحة   انتشممممممممار اءرفا    تمويل   باءرفا   املتعلقة األمن  مجل  قمارا   لتنفيذ  الفنية

  البيانا    مااة  قواعن م  اءرفا    تمويل  األموا   غوممممل   ممافحة  متطلبا   توافع  لضمممممان  املعنية الجها   بين   التنومممميع  التعا ن   يعيع

  للعوا   اءرفا    تمويل  األموا   غوممممممممممل   ملمافحة   طنية  ا مممممممممم راتيجية   جود  اتبين  لم انه  اال  املماثلة،   اال ما  من   غيرفا   الخصمممممممممموصممممممممممية

 .بانتسا   الويا ا  بمماجعة  تلز   قانونية ل يا ص   جود  اتبين  لم  كذل   القادمة، 

 ملا  رد أعل  .100
ً
 ".ملتزم الى حد كبير"  هي  2االل اا  بالتوصية  ضئيلة، فإن درجة   تعتبر  ي  أن أ جه القصور املتبقية    ،  فقا

 :(الى حد كبير ملتزم( )تقنيات الجديدةال )15التوصية 

  أ  إيشممممممال  عنن  تنشممممممأ  قن التي  املخاطم   تقييم  بتحنان  مطالبين  ل ومممممموا  البراناة الخنما   مقنم   فإن،   فع تقميم التقييم املتباد  .101

مومممائل من شمممأنها تعنال    بأاة 15.2  15.1  ين بعن تحليل املعلوما  الجنان  التي  فمتها الن لة اتمممما عن  تأثم املعيار   منتجا .  تطويم

 فإنه لم تتوفم معلوما  كافية، با مممممممممممتانال انه  املعااير الخاصمممممممممممة بهذ  التوصمممممممممممية فيما خص  مممممممممممائم    ، ال اا  الن لة بهذان املعيارين درجة

 ب  رااتممممممممممما توجه اململكة نحو  سم التعامل في األصممممممممممو  االف
ً
حسم التعامل في األصممممممممممو  االف راضممممممممممية / مز دي ضممممممممممية  عنما اتخذ  قمارا

   . ل فيئة تنسيم االتصاال األصو  االف راضية لجمي  املمخص لهم من القطاع املالي  املمخص لهم من قب 
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   تجم ة الهاشمممممممية انها لمي اململكة االردن   املعلوما  املقنمة مناتبين من    االســــــت تا : .102
ً
  تمويل/   األموا   غوممممممل   ملخاطم شممممممامل  تقييما

  النهج   تنفيذ  اتم   لم  فذا  الوطلي،   املومممتول   عرج  االف راضمممية  األصمممو   خنما    مز دي األصمممو  االف راضمممية  أيشمممطة  عن  الناشمممئة اءرفا 

  با ممتانال   االعتبارية  األنممخاي   كافة  الطبيعيين  األنممخاي  يشمممل   ال االف راضممية  األصممو   في  التعامل    سم قمار  ان.  املخاطم  عرج  القائم

  نممممخص أي  عرج  تطبيقها  القوانين  تجيا  التي  العقوبا  مافية  تتممممما   لم.    االشمممممافية  المقابية  الومممملطا    ع    لمقابة  تخضمممم   التي  تل 

 خنما  مز دي  أيشممممممممممممطة مزا لة   ا   في(  االشمممممممممممممافية  المقابية  الومممممممممممملطا   رقابة  لبع    الخاضممممممممممممعة الجها   بخلف)  اعتباري  ا   طبي ي

 االتصاال   قطاع  تنسيم   فيئة  املالية األ راا   فيئة  املمكزي   املصمف قا   قن كان إذا ما  اتما  لم تمخيص، كما  د ن  االف راضية  األصو  

 االف راضممممية  االصممممو   خنما   مز دي  بأيشممممطة  تقو (  الخاضممممعة الجها   يشمممممل  ال  بما)  اعتبارية  انممممخاي ا   طبيعيين  انممممخاي  بتحنان

  التشمممممممممممممميعما     ان   ين  في  ،   15.10   لغماامة  15.6  املعمااير  متطلبما   ء مممممممممممممتيفمال إجمالا   من  افيمن  اململكمة مما  تقمن    لم  فمذا  تمخيص،   د ن 

 .االف راضية  األصو   خنما  مز دي   شأن  الن لي  التعا ن   تقنام  املختصة  للجها   تتي   الن لي  بالتعا ن   الصلة ذا   الوطنية

 ملا  رد أعل  .103
ً
 جزئيملتزم  هي " 15االل اا  بالتوصية  ، فإن درجة متو طة  تعتبر  ي  أن أ جه القصور املتبقية    ،  فقا

 
 ".ا

 ةالخالص
 

 إلج ما اري:  ةتوصي  16طلبها ءعاد  تقييم  ب املمفقة   االردنيةالولطا    عن تحليل املعلوما  املقنمة من   ةتاري  الوكم  رالالخبخلص   .104
 

 التوصيات موضوع طلب إعادة التقييم: 

 "درجة من  رف  درجة اءل اا   •
 
 (. 32  20   6) ا للتوصي "  ملتزم"درجة الج " ملتزم جزئيا

 ملتزم  من درجة " رف  درجة االل اا  •
 
 . (40  37  35   33    26   24   21  4  1للتوصية ) "ملتزم إلى حد كبير"درجة لج ا "جزئيا

 (.7للتوصية )" ملتزم " الج درجة "ملتزم غير رف  درجة االل اا  من درجة " •

 (. 38للتوصية )"  الى حد كبيرملتزم " الج درجة "ملتزم غير رف  درجة االل اا  من درجة " •

 : ة املعززة األول تقرير املتابع /املتبادل التقييم تقرير  اعتمادتم تعديلها بعد  التي التوصيات

 (. 2للتوصية )" ملتزم الى حد كبير" اءبقال عرج درجة االل اا  •

  ملتزم " درجة  الج" كبير  حد الى  ملتزم" درجة من  االل اا  درجة   خف •
 
 (.15) للتوصية " جزئيا

 :في الجن   ا ت    عن إعاد  التقييم االل اا  درجا   تلخيص    يمكن .105
 

 الجدول رقم )2(: درجات تقييم االلتزام الفني، مايو 2022م 

، غير مل ا ( 
ً
 * فناك أرب  موتويا  محتملة للل اا  الفلي )مل ا ، مل ا  إلج  ن كبير، مل ا  جزئيا

 10توصية  9توصية  8توصية  7توصية  6توصية  5توصية  4توصية  3توصية  2توصية  1توصية 

  حد الىملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لج  ن إمل ا  

 كبير 

  حد الى ملتزم

 كبير

لج  ن إمل ا  

 كبير 
 مل ا  مل ا  غير  ملتزم  ملتزم

لج  ن إمل ا  

 كبير 

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

لج  ن إمل ا  

 كبير 

لج  ن إمل ا  

 كبير 
 مل ا 

لج  ن إمل ا  

 كبير 
 ملتزم 

 
 جزئيا

لج  ن إمل ا  

 كبير 

لج  ن إمل ا  

 كبير 

لج  ن إمل ا  

 كبير 

لج  ن إمل ا  

 كبير 
 ملتزم 

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

  حد الىملتزم 

 كبير
مل ا  غير مل ا  غير  

  حد الىملتزم 

 كبير
 مل ا  غير

  حد الىملتزم 

 كبير

  ن الجمل ا  

 كبير 
 مل ا  

ً
 جزئيا

  ن الجمل ا  

 كبير 
 مل ا 

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

 ملتزم  مل ا 
  حد الىملتزم 

 كبير
 مل ا  

ً
 جزئيا

  حد الىملتزم 

 كبير

لج  ن إمل ا  

 كبير 

  حد الىملتزم 

 كبير

  حد الىملتزم 

 كبير
 مل ا  

ً
 جزئيا

  حد الىملتزم 

 كبير
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  ا  ( توصمممممممي 4بنرجة "مل ا  الج  ن كبير"   )  ة( توصمممممممي 24)بنرجة "مل ا "    ا ( توصمممممممي 8)  عرج  اململكة األردنية الهاشممممممممية  تحصممممممملت .106

 بمممنرجمممة "مل ا  جزئيممم 
ً
   ، نتيجمممة لتحليمممل طلمممب إعممماد  تقييم درجممما  اءل اا  الفلي( توصممممممممممممميممما  بمممنرجمممة "غير مل ا ".  4  )  "ا

ً
إلجمالا   ل     فقممما

قن  ت ضمممممممممن عملية املتا عة املعزز ، عرج أن   االردنبقى  ت   ، افميقيااملعمو  بها في مجموعة العمل املالي ملنطقة الشممممممممما األ  مممممممم   شممممممممما   

 . 2023  مااو/ابميل في    ين الثلث   الوادسللجتماع العا    ل ثاال تقميم املتا عة املعزز   




