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  لمملكة األردنية الهاشميةلاألول تقرير المتابعة 
  

بشأن اإلجراءات التصـحيحية  ) األردن( الهاشميةلمملكة األردنية متابعة ل أول تقريرتهدف هذه الورقة إلى طرح  .١
مـن  م ٢٠٠٩مايو  ١٩ التي اتخذتها وطبقتها بخصوص حاالت الخلل التي ظهرت في تقرير التقييم المشترك المعتمد في

وتوصـيات  ( الخاصة الثانيـة والتوصية  ١٣و ٥و ١ ملتزمة جزئياً بالتوصياتاألردن وكانت . التاسع قبل االجتماع العام
تحت عملية المتابعـة  األردن ونتيجة لذلك تم وضع . )وتوصيات أخرى(وغير ملتزمة بالتوصية الخاصة الرابعة  )أخرى
 :توصية، كما هو مبين أدناه ٣٦ى ملتزمة جزئياً وغير ملتزمة بـعلاألردن وإجماالً فقد حصلت . العادية

  
  غير ملتزمة  ملتزمة جزئياً

، ٦، ٥التوصيات  –مهن غير المالية المحددة األعمال وال -١٢  جريمة غسل األموال - ١
  ١١إلى  ٨

إلى  ١٣التوصيات  -األعمال والمهن غير المالية المحددة -١٦  المصادرة والتدابير المؤقتة - ٣
٢١، ١٥  

  أشكال أخرى لإلبالغ -١٩  العناية الواجبة في التحقق من هوية العمالء - ٥
  ال ومهن غير مالية أخرى وأساليب العمليات المامونةأعم -٢٠  األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر - ٦
  المبادئ اإلرشادية وإبداء الرأي -٢٥  األطراف الثالثة وجهات الوساطة - ٩
  اإلحصائيات -٣٢  العمليات غير المعتادة -١١
  تطبيق أدوات األمم المتحدة: التوصية الخاصة األولى  اإلبالغ عن العمليات المشبوهة -١٣
  تجميد أموال اإلرهابيين ومصادرتها: التوصية الخاصة الثالثة  الداخلية، وااللتزام والمراجعةالضوابط  -١٥
  اإلبالغ عن العمليات المشبوهة: التوصية الخاصة الرابعة  العناية الخاصة تجاه الدول مرتفعة المخاطر -٢١
  الدولي التعاون: التوصية الخاصة الخامسة  الفروع والشركات التابعة في الخارج -٢٢
 اإلقرار واإلفصاح عن العمليات عبر: التوصية الخاصة التاسعة  التنظيم والرقابة والمتابعة -٢٣

  الحدود
التنظيم والرقابة  –األعمال والمهن غير المالية المحددة  -٢٤

  والمتابعة
  

    وحدة المعلومات المالية -٢٦
    سلطات إنفاذ القانون -٢٧
    ريبالموارد والنزاهة والتد -٣٠
    التعاون الوطني -٣١
    المستفيدون الحقيقيون –الشخصيات االعتبارية  -٣٣
    االتفاقيات -٣٥
    المساعدة القانونية المتبادلة -٣٦
    المساعدة القانونية المتبادلة بشان المصادرة والتجميد -٣٨
    أشكال أخرى للتعاون -٤٠

    تجريم تمويل اإلرهاب : التوصية الخاصة الثانية
  متطلبات مكافحة غسل األموال : التوصية الخاصة السادسة
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  المطبقة على خدمات تحويل األموال والقيمة
    قواعد التحويالت البرقية: التوصية الخاصة السابعة
    المنظمات غير الهادفة للربح: التوصية الخاصة الثامنة

  
في مدة أقصاها عامان من اعتماد تقرير التقييم قييم الدولة محل التالخطوة األولى في عملية المتابعة هي أن تقدم  .٢

تقرير متابعة إلى االجتماع العام يتضمن معلومات حول اإلجراءات التي اتخذتها أو التـي تتخـذها لمعالجـة    المشترك، 
أوجه القصور ذات الصلة بأي من التوصيات األربعين والتوصيات الخاصة التسع التي حصلت فيها على درجـة  /العوامل

شهراً إلى السكرتارية التـي تقـوم بتحليلـه     ٢٢وترسل الدولة التقرير في مدة أقصاها ". غير ملتزمة"أو " ملتزمة جزئياً"
 .وتقديم نتائج التحليل مرفقاً بها تقرير الدولة إلى االجتماع العام

  
  :م٢٠٠٩مايو منذ األردن ملخص عن التقدم الذي أحرزته 

  
قصور المذكورة في تقرير التقييم المشترك إذ صـادق األردن علـى االنضـمام    عالج األردن العديد من أوجه ال .٣

، كما صادق على بروتوكول قمـع ومنـع   ١)اتفاقية باليرمو(التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
لسـنة  ) ٩(االتجار بالبشـر رقـم   ومعاقبة االتجار بالبشر وخاصة النساء واألطفال الملحق باالتفاقية وأصدر قانون منع 

أضف إلى ذلك، عدل األردن . كما صادقت المملكة على االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،٢٠٠٩
والقانون المؤقت رقـم   ٢٠١٠لسنة ) ٨(بموجب القانون المؤقت رقم  ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(قانون مكافحة غسل األموال رقم 

 . .ي اشتمل على العديد من اإلصالحات لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في األردن، الذ٢٠١٠لسنة ) ٣١(

  
ليـة  أضف إلى ذلك، أصدر كل من البنك المركزي األردني وهيئة األوراق المالية وهيئة التـأمين ووزارة الداخ  .٤

تعليمات مكافحة عمليات ) ١: (ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب فـي أنشـطة    ) "٢(، ٢غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة  بالبنوك

) ٤(، ٢٠١٠األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق المالية لسـنة   تعليمات مكافحة غسل) ٣(، ٣التأمين وتعديالتها
) ٥(، ٢٠١١تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي لسنة 

أصدرت الجهـات   كما. ٢٠١٠لسنة ) ٢(تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشركات الصرافة رقم 
الرقابية واإلشرافية المعنية تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي وبيـع المجـوهرات   

  .٢٠١٠والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة كما صدرت التعليمات الخاصة بالمكاتب العقارية لسنة 
  
إلرهاب، فقد صدر نظام وحدة مكافحة غسل األموال رقـم  أما فيما يتعلق بوحدة مكافحة غسل األموال وتمويل ا .٥
الذي حدد صالحيات ومهام الوحدة وصالحيات ومهام رئيسـها وكـذلك    ١/٧/٢٠٠٩المنشور بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(

أضف إلى ذلك، فقد قامت الوحدة بتوقيع مذكرات تفاهم مـع  . التعاون مع الجهات الرقابية واإلشرافية والوحدات النظيرة
                                                 

  .٢٠٠٩/ ٣٠/٤الصادر بتاريخ ) ٤٩٦٠(نشرت بعدد الجريدة الرسمية رقم  ١
 .٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(رقم  اصة بالبنوكتعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخ ٢
  .٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم  تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين وتعديالتها ٣
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د من الوحدات النظيرة في مجال تبادل المعلومات مع كل من وحدة مكافحة غسل األموال والحاالت المشبوهة في دولة عد
اإلمارات العربية المتحدة، ومجلس هيئة التحقيق في الجرائم المالية في الجمهورية التركية، ووحدة المتابعة الماليـة فـي   

لك مـع  دة أيضاً بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوحدة النظيرة في جنوب أفريقيا، وكذكما قامت الوحالسلطة الوطنية الفلسطينية، 
باإلضافة إلى المؤسسة المختصة بمكافحة الجرائم المنظمة الخطيرة في المملكة النظيرة في الجمهورية القبرصية،  الوحدة
هيئـة  / البنك المركزي األرنـي  ( حلية كما قامت الوحدة أيضاً بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الم. المتحدة

، ووضع آلية تنسيق وتعزيز التعاون لتبادل المعلومات مع العديد مـن  )ميرية األمن العام/ هيئة التأمين / األوراق المالية 
ال الجهات المحلية، ومنها دائرة األراضي والمساحة، ودائرة األحوال المدنية والجوازات، باإلضافة إلى تعيين ضابط اتص

أما بالنسبة للمـوارد البشـرية    .مع الوحدة من جميع الجهات المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المملكة
للوحدة، فقد أفادت السلطات أنه تم تعيين جزء من كادر الموظفين حسب الهيكل التنظيمي حيث وصل عدد الموظفين فـي  

مديريات في الوحدة، وقد تم إنهاء انتداب جميع موظفي البنك المركـزي  موظفين موزعين على جميع ال) ١٠(الوحدة إلى 
أما بالنسبة للموارد المالية للوحدة ، فقط تم إدراج موازنـة الوحـدة ضـمن    . األردني وتعيين بعضهم على كادر الوحدة

لك فقد أفادت السلطات أنـه تـم   أضف إلى ذالموازنة العامة للدولة، وذلك تأكيداً على استقاللية الوحدة المالية واإلدارية، 
كما أفادت السلطات أن وحدة مكافحة غسل األمـوال فـي المراحـل    . زيادة موارد الوحدة بالمقارنة مع السنوات السابقة

الشـبكة  (النهائية من إطالق برنامج إخطار إلكتروني جديد يتم من خالله إرسال اإلخطارات بواسطة شـبكة اإلنترنـت   
من كافة الجهات الملزمة بواجب اإلخطار حيث سيتم لدى إرسال اإلخطار إنشاء رسالة إلكترونية تفيـد باسـتالم    )اآلمنة

الوحدة لإلخطار وتزويد الجهة المخطرة برقم اإلخطار وسيكون الرقم الذي سيتم اعتماده لطلب أي معلومات إضافية وأي 
  .٢٠١١الجديد خالل عام تعديالت ترد على اإلخطار ومن المتوقع تفعيل النظام 

  
فقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب  قرارات مجلس األمن، أما فيما يتعلق بتطبيق  .٦

لتنفيذ االلتزامات الواردة في قرار مجلس األمن  ٢٠١٠لسنة ) ٢(ورقم ) ١(بإصدار التعليمات رقم  ٢٣/٨/٢٠١٠بتاريخ 
اللجنة الفنيـة  "وعليه، تم تشكيل، بموجب هذه التعليمات، . ٤رارات األخرى ذات العالقةوالق) ١٣٧٣(ورقم ) ١٢٦٧(رقم 

اللجنة الفنية لتطبيق قـرار مجلـس   "، و"والقرارات األخرى ذات العالقة) ١٩٩٩( ١٢٦٧لتطبيق قرار مجلس األمن رقم 
ة رئيس الوحدة وعضـوية مـدراء   وتتشكل كل لجنة برئاس". والقرارات األخرى ذات العالقة) ٢٠٠١( ١٣٧٣األمن رقم 

الدوائر القانونية أو من في حكمهم في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ودائرة المخابرات العامـة  
ومديرية األمن العام والبنك المركزي األردني ودائرة األراضي والمساحة ودائـرة الجمـارك العامـة ودائـرة مراقبـة      

ذه التعليمات مهام اللجنة والنصاب القانوني الجتماعاتها واتخاذ قراراتها بما في ذلك صالحيتها فـي  الشركات، وحددت ه
  .اتخاذ هذه القرارات بطريق التمرير

  
وتعديالته  ١٦/٩/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة  ٥١الجديد رقم " قانون الجمعيات"ومن ناحية أخرى، أصدر األردن  .٧

النظـام المحـدد ألحكـام    "، و٢٠١٠لسنة " نظام الجمعيات الخاصة"ا القانون ، وصدر بموجب هذ١٥/١٢/٢٠٠٩بتاريخ 
، وتعليمات توفيق أوضاع ٢٠١٠، وتعليمات الوزارة المختصة بالجمعيات لسنة ٢٠١٠لسنة " األنظمة األساسية للجمعيات

                                                 
 ١٧/١٠/٢٠١٠بتاريخ ) ٥٠٦١(نشرت هذه التعليمات في عدد الجريدة الرسمية رقم  ٤
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دوق دعـم الجمعيـات   ، وتعليمات اإلنفاق ودعم الجمعيات من أموال صن٢٠١٠، ونظام االتحادات لسنة ٢٠١٠الجمعيات 
  .٢٠١١لسنة 

  
تحت مسـمى مديريـة التعـاون     )تابعة لوزارة العدل(كما أفادت السلطات األردنية أنه تم إنشاء مديرية مستقلة  .٨

ضيع التعاون الدولي وفـي  تعنى بالتعاون الدولي يرأسها قاضٍ ويسانده عدد من الكوادر المؤهلة المدربة في موا الدولي،
وقد أصدر البنك المركزي . المسائل الجزائية تحديدا، وقد تم وضع الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي الخاص بالمديرية

األردني دليل إرشادات لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب يبين مؤشرات يمكن للبنوك أن تستدل من خاللها 
دليل إرشادي لمكافحـة غسـل األمـوال     نها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، كما صدربوجود عملية يشتبه بأ

إرشادي لكل من أعمال الصرافة وأنشطة األوراق الماليـة، وتجـار    دليل، وللمكاتب العقارية المرخصةوتمويل اإلرهاب 
  .الحلي والمجوهرات

  
مشروع لتعديل نظام عمل اللجنـة   -١٣/٢/٢٠١١ريخ ة رئيس الوزراء بتالدول - وأفادت السلطات أنه تم رفع .٩

) ٤٠(آخر لتعديل نظام وحدة مكافحة غسل األموال رقم  ومشروع، ٢٠٠٨لسنة ) ٤٤(الوطنية لمكافحة غسل األموال رقم 
كما قامت الوحدة بإعـداد    ..بما يتوافق مع تعديل قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ، وذلك ٢٠٠٩لسنة 

نماذج اإلخطار الالزمة لكل من محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمـة ونمـوذج   
دائـرة  /وزارة الداخليـة ووزارة الماليـة  (بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة  إخطار خاص بالمكاتب العقارية وذلك

أضف إلى ذلك، فقد تم اإلفادة أن هيئة التأمين أعدت مشروع لدليل إرشادات تستند إليـه شـركات   ). األراضي والمساحة
م أيضاً اعتماد دليل تفتيش كل من ، كما تالتأمين في الكشف عن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين

  .البنك المركزي األردني، وهيئة التأمين، ومذكرة تفتيش هيئة األوراق المالية
  
شخص منهم قضاة ومـدعين عـامين    ) ٨٠٠(تم تدريب حوالي أفادت السلطات أنه أما من ناحية التدريب، فقد  .١٠

المنحـة األمريكيـة   (زارة الخزينة األمريكية ضمن برنامج  وجهات إنفاذ قانون من قبل مكتب المساعدات الفنية التابع لو
للتعريف بمبادئ غسل األموال وتمويل  ٢٠١٠و ٢٠٠٩خالل عامي ) لحكومة المملكة األردنية الهاشمية بشأن إنفاذ القانون

ال وتمويـل  التدريبية في مجال مكافحة غسل األمـو  المصرفية بعقد العديد من الورش كما قام معهد الدراسات. اإلرهاب
اإلرهاب لموظفي البنوك وشركات الصرافة وذلك  بهدف تعريفهم بالتوصيات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسـل  
األموال وتمويل اإلرهاب وكذلك إطالعهم على أساليب واتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب إضـافة إلـى أهميـة    

 ب عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل األموال وتمويل اإلرهـاب إخطار وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها
دورة في ) ١٥(كما قامت بتدريب الجهات الرقابية واإلشرافية المعنية بالقطاع المالي، كما قامت الوحدة أيضاً بعقد وتنظيم 

 .٢٠١٠عام 
 

غسل األموال واألشغال الشاقة المؤقتـة   أفادت السلطات بصدور قرارين إدانة بجرم أما من ناحية الفعالية، فقد  .١١
وتجدر اإلشارة لى ان القرار األول قد صدر بموجب . لمدة ثالث سنوات والغرامة والرسوم ومصادرة األموال المتحصلة

  .القانون القديم
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 ١٤٨من  ٦صفحة   
  

ن أوجه يتضح مما سبق أن األردن قد قام خالل فترة السنتين بعد اعتماد تقرير التقييم المشترك بمعالجة العديد م .١٢
القصور المشار إليها في التقرير، فقد عدلت السلطات األردنية قانون مكافحة غسل األموال ليطال التعـديل العديـد مـن    

توسـيع نطـاق   كمـا تـم   وخاصة فيما يتعلق باإلطار التشريعي لجريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب، اإلصالحات 
الحيات وحدة مكافحة غسل األموال لتشمل تلقي اإلخطـارات عـن   توسيع صوالمصادرة لتشمل جرائم تمويل اإلرهاب، 

توسيع نطاق الجهات الخاضعة ألحكام وكذا العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بتمويل اإلرهاب إضافةً إلى غسل األموال، 
  .صـالحات باإلضافة إلى غيرها من اإل ١٣٧٣و ١٢٦٧وضع نظام قانوني يتعلق بتطبيق قراري مجلس األمن والقانون، 

اللتزامات مكافحة غسل األموال الخاضعة المؤسسات كما صدرت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ألغلب 
استكمال التعليمات األخرى المتعلقة بالبريـد وشـركات إصـدار أدوات الـدفع     وإن كان على األردن وتمويل اإلرهاب، 

 . واالئتمان
 

قد صحح الكثير من أوجه الخلل المشار إليها في تقريـر التقيـيم المشـترك،    وفي ضوء ما سبق، يكون األردن  .١٣
في سياق  –ويقترح في هذا الشأن أن يطلب االجتماع العام من المملكة األردنية الهاشمية أن تقدم تقرير المتابعة الثاني لها 

تضمنا ما سيتم إنجازه من تقدم في الفترة إلى االجتماع العام الخامس عشر للمجموعة م –إجراءات عملية المتابعة العادية 
  .المقبلة
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  تقرير المتابعة األول للمملكة األردنية الهاشمية
  

التوصيات ذات درجة االلتزام 
غير "أو " ملتزم جزئيًا"

 "ملتزم

موجز العوامل التي يستند إليها 
 تحديد درجة االلتزام

خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل 
 اإلجراءات المتخذة من قبل المملكة األردنية الهاشمية تمويل اإلرهاباألموال و

 جريمة غسل األموال -١
  )ملتزم جزئيًا(

ي    • ة ف ود اإلدان رورة وج ض
ات أن    لي إلثب رم األص الج

 .المال غير مشروع
لية   • رائم األص مول الج دم ش ع

رين   رائم العش ع الج ى جمي عل
 .حسب المنهجية

 

عاملين على العمل على توضيح الرؤية لدى ال  •
نفاذ القوانين فيما يخص  عدم اشتراط اإلدانة في 
الجرم األصلي إلثبات أن المال متحصل عن 

 .جريمة

لسنة ) ٨(بموجب القانون المؤقت رقم  ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(ُعدل قانون مكافحة غسل األموال رقم 
ن نصًا ، وبموجب التعديل فقد تضمن القانو٢٠١٠لسنة ) ٣١(والقانون المؤقت رقم  ٢٠١٠

صريحًا يقضي بعدم اشتراط اإلدانة في الجرم األصلي إلثبات أن المال غير مشروع، حيث 
على  النافذمن قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ٤(من المادة ) ب(نصت الفقرة 

تعتبر جريمة غسل األموال جريمة مستقلة عن الجريمة المتحصل منها المال وال تشترط : "أنه
  ).مرفق." (انة في الجريمة المتحصل منها المال إلثبات عدم مشروعيتهاإلد

أول قرار، من المحكمة المختصة، يجرم غسل األموال في  ١/٤/٢٠١٠وقد صدر بتاريخ 
المملكة وموجزه قيام إحدى السيدات وهي موظفة عامة في جهة حكومية في إحدى الدول 

قامت المذآورة بالتعاون مع شخص آخر  العربية باختالس بعض أموال تلك الجهة ومن ثم
بتحويل هذه األموال من عاصمة تلك الدولة العربية إلى عمان عبر إحدى شرآات الصرافة بعد 
إقناع شرآة الصرافة بشرعية هذه المبالغ وذلك من خالل تقديم عقود غير حقيقية تثبت شرعية 

لم يتم استجوابهما لعدم القبض عليهما، األموال، ومن ثم تم اآتشاف أمرهما ومالحقتهما قانونيًا و
حيث وجد المدعي العام بأن األفعال التي قام بها المشتكى عليهما المتمثلة بقيامهما بإخفاء مصدر 
وحقيقة األموال التي تم نقلها إلى عمان عبر شرآة الصرافة تشكل جرم غسل أموال ونظرًا 

إلى المحكمة المختصة، فقد قرر المدعي العام لتوفر أدلة وبيانات آافية إلحالة مرتكبي الجريمة 
من قانون أصول ) ١٣٣(المختص إحالتهما لمحكمة الجنايات وذلك سندًا ألحكام المادة 

المحاآمات الجزائية النافذ الرتكابهما جناية غسل األموال باالشتراك خالفًا ألحكام المادتين 
من قانون العقوبات رقم ) ٧٦(و ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(من قانون مكافحة غسل األموال رقم ) ٢٤(
من قانون مكافحة ) ٢٦(ومصادرة األموال المتحصلة استنادًا ألحكام المادة  ١٩٦٠لسنة ) ١٦(

، مع اإلشارة إلى أن قرار الحكم استند لقانون مكافحة غسل األموال قبل )مرفق(غسل األموال 
  .تعديله

اة ومدعين عامين  وجهات إنفاذ شخص منهم قض) ٨٠٠(إضافًة لذلك فقد تم تدريب حوالي 
المنحة (قانون من قبل مكتب المساعدات الفنية التابع لوزارة الخزينة األمريكية ضمن برنامج  

 ٢٠١٠و  ٢٠٠٩خالل عامي ) األمريكية لحكومة المملكة األردنية الهاشمية بشأن إنفاذ القانون
د اإلدانة في الجرم األصلي للتعريف بمبادئ غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومنها عدم وجو

 ).مرفق(إلثبات أن المال غير مشروع 
تجريم األفعال التالية لتصبح مشمولة بالجرائم  •   

اإلبتزاز ومنها ابتزاز األموال ) ١: (األصلية
) ٣(اإلتجار بالبشر وتهريب المهاجرين و) ٢(و

اإلتجار غير ) ٤(اإلستغالل الجنسي لألطفال و

أما بخصوص عدم شمول الجرائم األصلية على جميع الجرائم العشرين وضرورة تجريم 
من ) ٤(من المادة ) أ(الجرائم العشرين لتصبح مشمولة بالجرائم األصلية، فقد عدل نص الفقرة 

  -:ون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ليصبح آالتاليقان
  -:يعد آل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه محًال لغسل   األموال -أ"
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تزييف ) ٥(روقة والمشروع في السلع المس
جرائم البيئة ) ٦(المنتجات والقرصنة عليها و

أعمال التقييد وأخذ الرهائن غير ) ٧(و
القرصنة ) ٩(التهريب و) ٨(المشروعة و

) ١١(اإلحتيال و) ١٠(ومحاولة تضمين جرائم و
الجرائم المتعلقة ) ١٢(اإلستغالل الجنسي و

بالتالعب باألسواق المالية ضمن الجرائم 
توسيع ) ١٣(لجريمة غسل األموال واألصلية 

مفهوم تمويل اإلرهاب آجريمة أصلية لغسل 
  .األموال بمفهوم المنهجية

  .أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة -١
تحصالتها الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار م -٢

 ."محًال لجريمة غسل األموال
أي جريمة يعاقب عليها (من القانون، ليصبح ) ٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ١(وبتعديل البند 

أي جريمة يكون معاقبًا عليها بعقوبة (بدًال من ) بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة
ح والجنايات المعاقب عليها في المملكة وبالتالي ، فقد تم توسيع نطاق الجرائم ليشمل الجن)الجناية

تم شمول الجرائم العشرين الواردة في المنهجية، وهذا ما هو واضح من قائمة الجرائم والمواد 
القانونية التي تجرم الجرائم العشرين آجرائم أصلية لجريمة غسل األموال وفقًا للتشريعات 

 ).مرفق(السارية المفعول في المملكة

مل على رفع اللبس فيما يخص قانون تنظيم الع •  
  .أعمال التأمين

من قانون ) ٣٣(تم إزالة الّلبس فيما يخص قانون تنظيم أعمال التأمين، حيث نصت المادة 
ال يعمل بأي نص يتعلق بجرائم غسل :  "مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على أنه

  ."يع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانوناألموال أو تمويل اإلرهاب ورد في أي تشر
وبالتالي أصبح قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب هو القانون الخاص بمكافحة غسل 

  .األموال وتمويل اإلرهاب
المصـادرة والتدابير  -٣

 المؤقتة
  )ملتزم جزئيًا(

عدم وجود المصادرة في  •
 .جرائم تمويل اإلرهاب

 عدم تمكين سلطات إنفاذ •
نون من تعيين وتعقب القا

الممتلكات الخاضعة أو التـي 
قــد تخضـع للمصادرة أو 
المشتبه في أنها متحصالت 

 .جرائم

النص على المصادرة في جرائم تمويل  •
  .اإلرهاب

من التعديالت التي أجريت على قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ تجريم 
يحظر : "من القانون المذآور على أنه) ٣(من المادة  )ب(تمويل اإلرهاب، حيث نصت الفقرة 

تقديم األموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة آانت، سواء بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة، وإن آانت من مصادر مشروعة، إلرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية 

لك، سواء استخدمت هذه األموال آليًا أو جزئيًا أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم بذ
  ."أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه األعمال أم لم تقع

) ٢(في المادة " تمويل اإلرهاب"آما عرف قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ 
  ."قانونمن هذا ال) ٣(من المادة ) ب(ارتكاب أي من األعمال الواردة في الفقرة : " منه بأنه

آما تم تعديل  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ليشمل المصادرة في جرائم تمويل 
مع عدم اإلخالل بأي : "على ما يلي) ٢٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(اإلرهاب حيث نص البند 

قة عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب باألشغال الشا
المؤقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة ألف دينار مع مصادرة األموال 
وجميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة آل من ارتكب أو شرع في 

  ."ارتكاب جريمة تمويل اإلرهاب المنصوص عليها في هذا القانون
ن ذات القانون المتعلقة بالعقوبات المرتبطة باألموال م) ٢٥(من المادة ) ج(آما نصت الفقرة 

من هذا ) ٢٠(من المادة ) أ(يعاقب آل من يخالف أحكام الفقرة "المنقولة عبر الحدود على أنه 
من قيمة األموال غير المصرح عنها أو في حال إعطاء %) ١٠(القانون بغرامة ال تزيد على 

حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة  معلومات مغلوطة عنها، وتضاعف الغرامة في
ألآثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها األعلى، وفي جميع األحوال تتم مصادرة األموال 

  ."إذا آانت الجريمة مرتبطة بتمويل اإلرهاب
إسناد صالحيات واضحة للعاملين على نفاذ  •   

القوانين قصد تمكينهم من تعيين وتعقب 
حدد قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ صالحيات المدعي العام المختص في 
التحقق من المصادر الحقيقية لألموال بما في ذلك تعقب تلك األموال العائدة لألشخاص مرتكبي 
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ة أو التي قد تخضع للمصادرة الممتلكات الخاضع
  .أو المشتبه في أنها متحصالت جرائم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

من ) ٢٧(منصوص عليها في القانون وغيرها من الصالحيات، حيث نصت المادة الجرائم ال
يمارس المدعي العام المختص صالحياته بخصوص الجرائم : "القانون المذآور على ما يلي

المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاآمات الجزائية النافذ أو أي تشريع 
  -:المختصة حسب مقتضى الحال، القيام بأي مما يليآخر ذي عالقة، وله أو المحكمة 

التحقق من المصادر الحقيقية لألموال العائدة لألشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها  -أ 
في هذا القانون بما في ذلك تعقب تلك األموال وما إذا آان مصدر هذه األموال يعود إلى أحد 

لتشريعات النافذة ذات العالقة، وللمحكمة األفعال المحظورة بموجب هذا القانون أو أي من ا
  .المختصة أن تقرر التحفظ عليها ومصادرتها

التحفظ على أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعلى أموال  -ب 
زوجه وأي من أصوله وفروعه المباشرين وحظر التصرف في هذه األموال ومنعهم من 

التحقيق أو الفصل في الدعوى، وللمحكمة المختصة أن تقرر  السفر لحين استكمال إجراءات
  .مصادرتها

التحفظ على أي مال لدى الغير إذا تبين أنه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي من  -ج 
  .الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

التحفظ على ممتلكات اختلطت فيها المتحصالت مع أموال اآتسبت من مصادر مشروعة  -د 
 . أن تحدد قيمة المتحصالت غير المشروعة ونواتج استغاللها إلى

هـ  طلب السجالت والوثائق والمستندات وبيانات الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون ذات 
  ."من هذا القانون) ٤(الصلة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 

     الوقائية التدابير

 فـي الواجبـة العناية -٥
  العمالء هوية من حقــقالت
 )ملتزم جزئيًا(

  

عدم دخول اإللتزامات  •
المرتبطـة بمكافحــة تمويـل 
اإلرهاب ضمن اإللتزامات 
الواردة في قانـون مكافحـة 
غسل األموال علـى الجهات 

 .ذات الصلة
عـدم إصـدار األنظمة  •

التنفيذية لتطبيق أحكام 
مكافحة غسل األموال وفق 

 .منه) ٣٠(المادة 
إصدار تعليمات مكافحة عدم  •

غسل األموال فــي أنشطة 
التأمين باإلستنــاد إلى قانون 
مكافحة غسل األموال حتــى 
يمكـن توقيع العقوبات 
الواردة فيه على الشرآات 

سرعة إصدار األنظمة التنفيذية من جانب مجلس  •
من قانون ) ٣٠(الوزراء تطبيقًا لنص المادة 

مكافحة غسل األموال، على أن تشمل تلك 
األنظمة العناصر األساسية من التوصيات ذات 
الصلة والتي يجب أن ترد في نص تشريع 

اسي أو ثانوي حسبما هو مبين في منهجية أس
 .٢٠٠٤التقييم لعام 

المنشور في  ٢٠٠٨لسنة ) ٤٤(صدر نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال رقم 
وقد حدد النظام إطار عمل اللجنة الوطنية من ) مرفق( ١/٦/٢٠٠٨الجريدة الرسمية بتاريخ 

ت وآلية إتخاذ القرارات، آما صدر نظام وحدة حيث اجتماعاتها والنصاب القانوني لإلجتماعا
وقد حدد ) مرفق(١/٧/٢٠٠٩المنشور بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(مكافحة غسل األموال رقم 

النظام صالحيات ومهام وحدة مكافحة غسل األموال وصالحيات ومهام رئيس الوحدة وآذلك 
ألحكام قانون مكافحة غسل  التعاون مع الجهات الرقابية واإلشرافية والوحدات النظيرة سندًا

مشروعين لتعديل  ١٣/٢/٢٠١١األموال قبل التعديل، علمًا أنه رفع لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 
آل من النظامين وبما يتوافق مع تعديل قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ 

  .ملتوبذلك تكون األنظمة الواجب إصدارها سندًا ألحكام القانون قد استك
أما بخصوص عدم دخول اإللتزامات المرتبطة بمكافحة تمويل اإلرهاب ضمن اإللتزامات 
المرتبطة بمكافحة غسل األموال الواردة في قانون مكافحة غسل األموال وضرورة شمول 

) أساسي أو ثانوي(العناصر األساسية من التوصيات ذات الصلة والتي يجب أن ترد في تشريع 
) ٣المادة (تعديل القانون آما سبق اإلشارة، فقد تم تجريم تمويل اإلرهاب حسب المنهجية، فب

آما وسعت صالحيات الوحدة لتصبح ، )٢٤المادة (ووضع العقوبات الرادعة لتمويل اإلرهاب 
مختصة بتلقي اإلخطارات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بتمويل اإلرهاب إضافًة إلى 

: من ذات القانون والتي نصت على أنه) ٧(من المادة ) ب(الفقرة غسل األموال وذلك بموجب 
) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(تختص الوحدة بتلقي اإلخطارات المنصوص عليها في البند "
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 .المخالفة لمضامين التعليمات
عدم تناول القانون أو أي  •

تشريع أساسي أو ثانوي آخر 
 :ما يلي

موضوع الحسابات   
اء ليسمح سو(المرقمة 

، )بوجودهـا أو ليمنـع ذلك
بحيـث تكون المؤسسـات 
الماليـة مطالبة باإلحتفاظ 
بها بطريقــة يمكن من 
خاللها تحقيق اإللتزام 
الكامــل بتوصيات 

 .مجموعــة العمـل المالي
الظــروف األخرى التي   

تستوجب تطبيق إجراءات 
العنـــاية الواجبة وهي 
الحاالت الواردة ضمن 

د األربعـة األخيرة من البنو
في التوصية  ٢-٥المعيـــار
 .الخامسة

في مجال التأمين، موجب   
التحقق من هذه الهوية 
باستخدام وثائق أو بيانات 
أو معلومات أصليــة من 
مصدر موثــوق ومستقـل 

بيانات التعرف على (
موجـب التحقق ) الهويــة

مما إذا آان أي شخــص 
يدعي أنه يتصـرف نيابـة 

العميــل هو شخص  عن
مصرح له القيام بذلك فعًال 
مع التعرف على هويته 

 .والتحقق منها
في مجال التأمين، موجب   

التحقق مما إذا آان العميل 
يتصرف نيابة عن شخص 
آخر، واتخــاذ خطـوات 

من هذا القانون المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب وطلب 
وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات  المعلومات التي تتعلق بها

  ".عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وقد تم توسيع نطاق الجهات الخاضعة ألحكام القانون ليشمل جميع الجهات الواردة حسب 

تلتزم الجهات المبينة أدناه "  من القانون على أنه     ) ١٣(منهجية التقييم حيث نصت المادة 
باإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة 

  -:بمقتضى أي منها
  -:الجهات المالية وتشمل -أ 

  .البنوك العاملة في المملكة -١
  .شرآات الصرافة وشرآات تحويل األموال -٢
التي تخضع لرقابة وترخيص  األشخاص أو الشرآات التي تمارس أيًا من األنشطة -٣

  .هيئة األوراق المالية
األشخاص أو الشرآات التي تمارس أيًا من األنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص  -٤

 .هيئة التأمين
  -:الجهات التي تمارس أيًا من األنشطة المالية التالية -٥

 . منح االئتمان بجميع أنواعه −
 .تقديم خدمات الدفع والتحصيل −
 .واالئتمان وإدارتها إصدار أدوات الدفع −
االتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو  −

 .لحساب عمالئها
 .شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه −
 .التأجير التمويلي −
 .إدارة االستثمارات واألصول المالية عن الغير −

  .التشريعات النافذة الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقًا ألحكام  -٦
  -:الجهات غير المالية وتشمل - ب

  . األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها -١
  .األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة واألحجار الكريمة -٢
  -:األشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير باألعمال التالية -٣

  .ات وشرائهابيع العقار −
 .إدارة األموال أو أي أصول مالية أخرى −
إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات االستثمار في  - 

 .األسواق المالية المحلية والدولية
اإلجراءات القانونية الالزمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته أو شراء  - 

 . محالت تجارية أو بيعها
  .همات الخاصة بإنشاء الشرآات أو إدارتهاتنظيم المسا −

الجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناًء على تنسيب  -ج
  ."اللجنة
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معقولـة بعـد ذلـك للحصول 
على بيانات آافية للتحقق 
من هوية ذلك الشخص 
اآلخر، آذلـك فــي مجال 
الصرافـة والتأميـن 
موجــب تحديــد 
األشخـاص الطبيعيين الذين 
لهـم ملكية أو سيطـرة فعلية 
على العميـل، وهذا يشمل 
األشخــاص الذيـن 
يمارسون سيطرة فعالة 
آاملة على الشخصية 
اإلعتبارية أو الترتيب 

 .القانوني
عدم تنـاول التعليمات  •

المصــدرة لمؤسسات القطاع 
 :المالي ما يلي

مطالبتها، فيما يخص   
العمـــالء مــن الشخصيات 
اإلعتبارية  أو الترتيبات 
القانونية، بالحصــول علـى 
معلومــات حـول األحكــام 
التي تنظم السلطــة 
الملزمـة للشخصيـة 
اإلعتبارية أو الترتيب 

 .القانوني
مطالبتهــا شرآات   

الصرافــة بإتخـاذ 
إجـراءات معقولــة للوقوف 

هيكل الملكيـــة  علـى
واإلدارة المسيطرة على 
العميل إذا آــان شخصـًا 

 .اعتباريًا
مطالبــة شرآـات التأميــن   

والصرافة واألوراق 
الماليـــة بالحصــول علـى 

آما تم شمول العناصر األساسية إلجراءات العناية الواجبة بخصوص العمالء وحفظ السجالت 
  :من اإللتزامات والتي نصت على أنه من القانون وغيرها) ١٤(من خالل المادة 

   -:تلتزم الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون بما يلي -أ" 
بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من  -١

عالقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العالقـة القائمة بين هذه الجهات 
جد، والتحقق من آل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في والعميل، إن و

إطار عالقة مستمرة مع عمالئها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات 
من ) ٦(ذات العالقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك واالحتفاظ بها وفقًا ألحكام البند 

  .هذه الفقرة
جهولى الهوية أو ذوي األسماء الصورية أو الوهمية أو عدم التعامل مع األشخاص م -٢

  .مع البنوك أو الشرآات الوهمية
إخطار الوحدة فورًا عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل  -٣

اإلرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من 
عن اإلخطار والوثائق والمستندات والبيانات الوحدة، على أن تحتفظ بصورة 

والمعلومات المتعلقة به لمدة ال تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي 
  .قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول

التقيد باألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات اإلشرافية  -٤
  .والرقابية المختصة

فئات العمالء أو عالقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر بذل عناية خاصة ل -٥
 -:ووضع اإلجراءات  الخاصة بها بما في ذلك

نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب  متضمنة تصنيف : أوًال
العمالء إلى فئات وفقًا لدرجات المخاطر مع وضع اإلجراءات الالزمة للتعامل 

بما يتناسب مع تلك الدرجات، على أن تتم مراجعة هذا مع هذه المخاطر 
  . التصنيف دوريًا أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك

سياسات وتدابير منع استغالل التكنولوجيا الحديثة في غسل األموال وتمويل : ثانيًا
  .اإلرهاب

تضمن مسك سجالت ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو دولية بحيث ت -٦
البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع االحتفاظ بهذه السجالت والوثائق 
والمستندات والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجالت بيانات التعرف على هوية 
العمالء والمستفيدين الحقيقيين لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة 

مل حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة أو تاريخ انتهاء عالقة الع
أو غيرها من الوسائل ) الميكروفيلم(دوريـة، ويجوز االحتفاظ بالصور المصغرة 

اإللكترونية الحديثة ويكون لها حجية األصل في اإلثبات شريطة إعدادها وحفظها 
هذه وحدة لواسترجاعها وفقًا لألسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس ال

  .الغاية
من هذا القانون والشرآات التابعة ) ١٣(تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذآورة في المادة  -ب

  .منها) أ(من الفقرة ) ٣(لها في خارج المملكة باألحكام الواردة في هذه المادة باستثناء البند 
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معلومـــات تتعلق بالغرض 
من عالقـة العمل 

 .وطبيعتها
مطالبــة شرآـات   

الصرافـة بأن تشمل 
اإلجـراءات المستمرة 

ة الواجبة التدقيق في للعناي
العمليات التي تتم طوال 
فتــرة قيـام العالقة لضمان 
اتساق العمليـات التـي يتم 
إجراؤها مع ما تعرفه 
المؤسسة عن العمالء 
ونمــط نشاطهــم 
والمخاطــر التـي يمثلونها، 
وإذا اقتضى األمر، مصدر 
األموال إضافة إلى التأآد 
من أن الوثائق أو البيانات 

المعلومات التي يتم أو 
الحصـول عليهــا بموجــب 
إجراءات العناية الواجبة 
محدثة باستمـرار ومالئمـة 
وذلــك بمراجعــة 
السجــالت القائمة، وعلى 
األخص بالنسبة إلـى فئـات 
العمالء وعالقــات العمـل 

 .مرتفعة المخاطر
مطالبــة شرآـات   

الصرافة في موضوع 
جبـة إجـــراءات العناية الوا

المكثفة بأن تشمل فئات 
أوسع من العمــالء ممثلــي 
المخاطر وبأن تشمل 
عالقــات العمل أو 
العمليــات مرتفعـة 

 .المخاطر
مطالبتهــا تطبيـق   

إجـراءات العنايــة 

ألنظمة والتعليمات والقرارات وعليه تم إلزام جميع الجهات الخاضعة بالتقيد بأحكام القانون وا
من الفقرة ) ٤(الصادرة عن الوحدة أو الجهات اإلشرافية والرقابية المختصة وفقًا ألحكام البند 

من القانون، آما تم التأآيد على الجهات الرقابية واإلشرافية إصدار ) ١٤(من المادة ) أ(
من المادة ) ب(يث نصت الفقرة التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ح

  -:من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على ما يلي) ١٨(
تلتزم الجهات الرقابية واإلشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات "

لصادرة الخاضعة ألحكام هذا القانون باألحكام الواردة فيه واألنظمة والتعليمات والقرارات ا
  ."بمقتضى أي منها وإصدار التعليمات الالزمة وفقًا ألحكام القانون

وعليه فقد صدرت جميع تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن البنك 
المرآزي األردني وهيئة األوراق المالية وهيئة التأمين ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة 

من قانون مكافحة ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(استنادًا ألحكام البند الصناعة والتجارة 
من القانون المذآور على عقوبة ) ٣٠(غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ، آم نصت المادة 

لكل من يخالف أي حكم من أحكام القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، حيث نصت 
  -:ليعلى ما ي) ٣٠(المادة 

آل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون أو األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة "
بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة ال تقل عن ألف 
 دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت

  ."المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها األعلى
إزالة اللبس الحاصل في اإلستناد في إصدار  •

 .تعليمات البنوك إلى قانون مكافحة غسل األموال
صدرت تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة  بالبنوك والتي تحمل 

من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(باالستناد الى أحكام البند  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(الرقم 
من ) ٩٩(من المادة ) ب(من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ والفقرة ) ١٤(

  ).مرفق( ٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(قانون البنوك رقم 
إصدار تعليمات مكافحة غسل األموال في أنشطة  •

انون مك  ى ق تناد إل أمين باإلس ل الت ة غس افح
ه        واردة في ات ال ع العقوب األموال حتى يمكن توقي

 .على الشرآات المخالفة لمضامين التعليمات

تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في " ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم تعليمات صدرت 
 من قانون أعمال) ٢٣(من المادة ) ك(باإلستناد إلى أحكام الفقرة " أنشطة التأمين وتعديالتها

من قانون ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(وأحكام البند  ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(التأمين رقم 
  ).مرفق(مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ 

آما نص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على عقوبات  في حال عدم التقيد 
ذات العالقة بمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب بالقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات 

 :من القانون على أنه) ٣٠(حيث نصت المادة 
آل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون أو األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة " 

بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة ال تقل عن ألف 
دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت 

  ."المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها األعلى
التأآد من تطبيق تعليمات مكافحة غسل األموال  •

للجهات الخاضعة لرقابة هيئة األوراق المالية 
مكافحة  وتضمينها موضوعات تشمل موجبات

 .تمويل اإلرهاب

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(نص البند 
تلتزم الجهات المبينة أدناه باإلجراءات  المنصوص عليها في هذا القانون : "النافذ على أنه

  -:واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها
  :لمالية وتشملالجهات ا - أ
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الواجبــة بالنسبـة للعمــالء 
العمــالء (الحالييـن 

الحاليون اعتبــارًا من 
تاريخ سريــان المتطلبات 

على أساس ) نيةالوط
األهميــة النسبيـة 
والمخاطـر، ومعالجة 
مسألـة توقيف اتخاذ تدابير 
العناية الواجبة تجاه 

 .عالقات العمل الحالية
وجود لبس فيما يتعلق بعدم  •

إمكانية دخول البنــك في 
عالقـة مستمـرة مع العميل 
قبل استيفاء إجراءات 

 .التحقيق
عـدم شمـول متطلبات قانـون  •

ة غسل األموال مكافحـ
للخدمات المالية للبريد 

 .وصندوق توفير البريد
  

األشخاص أو الشرآات التي تمارس أيًا من األنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة  -٣
  ."األوراق المالية

آما صدرت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق المالية لسنة 
في أنشطة  ، وقد تناولت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب)مرفق( ٢٠١٠

  - :األوراق المالية العديد من األحكام ومنها
 .إجراءات العناية الواجبة -١
 .إجراءات العناية الخاصة -٢
 .تعيين مسؤول اخطار وإجراءات اإلخطار  -٣
 .النظام الداخلي للجهات الخاضعة ألحكام التعليمات -٤
  .اإلحتفاظ بالسجالت والمستندات -٥

أوجه القصور ومنها  موضوع تمويل اإلرهاب، وبذلك تكون التعليمات قد عالجت الكثير من 
وبالتالي فإن أي من الشرآات أو األشخاص التي تمارس أيًا من األنشطة التي تخضع لرقابة 
وترخيص هيئة األوراق المالية تعتبر من الجهات الخاضعة ألحكام قانون مكافحة غسل األموال 

من القانون وبالتالي تطبق ) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(وتمويل اإلرهاب وفقًا ألحكام البند 
  .عليها جميع األحكام واإللتزامات الواردة في القانون

ات أخرى تضع  • ى إصدار تعليم ل عل ذلك العم آ
ل اإلرهاب  وال وتموي ة غسل األم ارًا لمكافح إط
في قطاعات مالية أخرى آقطاع شرآات إصدار  

ويلي، أدوات الدفع واإلئتمان وقطاع اإليجار التم  
وفير   وخدمات البريد األردني المالية، وصندوق ت
ائل     وال بالوس ل األم اع تحوي د، وقط البري

 .اإللكترونية

صدرت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالشرآات التي تمارس نشاط 
  ).مرفق( ٢٠١١التأجير التمويلي لسنة 

تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(ل وتمويل اإلرهاب رقم آما عالجت تعليمات مكافحة عمليات غسل األموا
الخاصة بالبنوك وتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة  ٢٣/١١/٢٠١٠

اإللتزامات المتعلقة بتحويل األموال بالوسائل   ٢٠١٠لسنة ) ٢(بشرآات الصرافة رقم 
  .اإللكترونية

لقة بالبريد وشرآات إصدار أدوات الدفع والعمل ما زال جاريًا الستكمال التعليمات األخرى المتع
  .واإلئتمان

أن يتناول القانون أو أي تشريع أساسي أو ثانوي  •
  :آخر

سواء ليسمح (موضوع الحسابات المرقمة   
، بحيث تكون )بوجودها أو ليمنع ذلك

المؤسسات المالية مطالبة باإلحتفاظ بها 
بطريقة يمكن من خاللها تحقيق اإللتزام الكامل 

وعلى سبيل . يات مجموعة العمل الماليبتوص
المثال، ينبغي على المؤسسات المالية تحديد 
هوية العميل بما يتفق مع هذه المعايير، وأن 
تكون سجالت العمالء متاحة للمسؤول عن 
اإللتزام بمعايير مكافحــة غسـل األمـوال 
وتمويل اإلرهاب، والمسؤولين المختصين 

  فيما يتعلق بالحسابات المرقمة
  قطاع البنوك
من تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ) ٢/أوال(البند ) ٣(تنص المادة 

 ال يجوز للبنك التعامل بالحسابات الرقمية" :ما يلي على ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(
جهولي الهوية أو بأسماء صورية أو والتعامل أو الدخول في عالقات مصرفية مع أشخاص م

  ".وهمية أو مع الشرآات أو البنوك الوهمية
  

  قطاع الصرافة
إن العالقة بين الصراف والعميل ال تستوجب فتح حسابات وبالتالي ال يوجد لدى قطاع الصرافة 

  .أي حسابات للعمالء سواء مرقمة أو غير مرقمة
  

  قطاع األوراق المالية
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لخاضعة لرقابة وترخيص هيئة األوراق المالية حسابات مرقمة، آما أن ال يوجد لدى الجهات ا  . ذوي الصلة والسلطات المختصة
توجب أن يكون العميل معرفًا حسب هويته ) مرفق(تعليمات تسجيل وإيداع األوراق المالية 

) ٢٧(و) ٢٦(وبالتالي ال يوجد حسابات مرقمة غير مفصح عن أصحابها، حيث نصت المادتين 
  :من التعليمات المذآورة على ما يلي

  )٢٦( المادة"
  -:اإلجراءات التالية وفق المرآز خالل من المستثمر تعريف يتم
 بالطلب يرفق أن على اإللكترونية المرآز أنظمة على لتعريفه خطي بطلب المستثمر يتقدم - أ

  - :التالية والبيانات الوثائق
 -:الطبيعي للشخص. ١

 .الشخصية إثبات وثيقة   - أ
 لغايات المعتمد البريدي والعنوان السكن عنوان تضمني والذي الدائم العنوان - ب

 )إن وجد(اإللكتروني  والبريد والهاتف والفاآس المراسالت
 -:االعتباري للشخص .٢

 .التسجيل شهادة -    أ
 والهاتف المراسالت لغايات المعتمد البريدي والعنوان الرئيسي المقر عنوان - ب

  .)وجد إن(والبريد اإللكتروني والفاآس
 منه إقرارًا المعني المستثمر قبل من توقيعه ويتم المستثمر تعريف إشعار المرآز يصدر  -ب

  ".فيه والبيانات الواردة المعلومات بصحة
  

  )٢٧(المادة 
 -:اإلجراءات  التالية وفق األمين الحافظ أو الوسيط خالل من المستثمر تعريف يتم"
 بالطلب يرفق أن على اإللكترونية لمرآزا أنظمة على لتعريفه خطي بطلب المستثمر يتقدم  -أ

 .التعليمات هذه من )٢٦ (المادة في المشار إليها والبيانات الوثائق
 نظام خالل من المرآز بيانات  قاعدة على المستثمر بتعريف األمين الحافظ أو الوسيط يقوم  -ب

 - :التالية بياناته اإللكتروني وتخزين المرآز
 .الكامل العميل اسم .١
 .مرآزال رقم .٢
 .العميل نوع .٣
 .العميل تصنيف .٤
 .الحساب نوع .٥
 .الوثيقة رقم .٦
 .الوثيقة نوع .٧
 .الوثيقة صدور تاريخ .٨
 .الوثيقة صدور مكان .٩
 .الوثيقة انتهاء تاريخ .١٠
 .اللقب .١١
 .الجنس .١٢
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 .العميل جنسية .١٣
 .البريدي العنوان .١٤
 .للعميل الكامل العنوان .١٥
 .)أقصى آحد خانات وبستة فقط أرقام من المكون(العميل  حساب رقم .١٦
 وآيل أو المحكمة قيم أو المحجورين قيم أو األمر ولي أو الوصي أو الوآيل اسم .١٧

 .وجد إن المصفي أو التفليسة
 )الطبيعي للشخص(األم  اسم .١٨
 .)الطبيعي للشخص( الوالدة  تاريخ .١٩
 .وجدت إن األخرى الجنسيات .٢٠
 .المرآز يقررها بيانات أو معلومات أي .٢١

 أو الوسيط قبل من عليه مصادق التعريف بطلب مرآزال األمين الحافظ أو الوسيط يزود - ج
 .الشخصية إثبات به وثائق ومرفًقا األمين الحافظ

 الحافظ أو الوسيط قبل من المدخلة البيانات بتثبيت التعريف طلب استالم بعد المرآز يقوم - د
  ".إلكترونيًا بذلك وإعالمه األمين

  
  

  قطاع التأمين
ب فتح حسابات وبالتالي ال يوجد لدى قطاع التأمين أي نوع من إن العالقة التأمينية ال تستوج

  .الحسابات للعمالء سواء مرقمة أو غير مرقمة
  

  قطاع التأجير التمويلي
إن العالقة بين شرآات التأجير التمويلي وبين العمالء ال تستوجب فتح حسابات وبالتالي ال يوجد 

  .للعمالء سواء مرقمة أو غير مرقمةلدى قطاع التأجير التمويلي أي نوع من الحسابات 
 تطبيق تستوجب التي األخرى الظروف توضيح •

 إجراء حاالت الواجبة وهي إجراءات العناية
 به المعمول المعين الحد تفوق عارضة عمليات

 هذا ويشمل ).يورو/أمريكي دوالر ١٥٠٠٠(
 عملية في فيها العمليات تتم التي الحاالت أيًضا
 مع مرتبطة تبدو عددةمت عمليات أو واحدة
 عمليات إجراء حاالت أو البعض؛ بعضها
 الحاالت في برقية تحويالت صورة في عارضة

 الخاصة للتوصية التفسيرية المذآرة تغطيها التي
 حدوث في اشتباه وجود حاالت أو السابعة؛
 النظر بغض إرهاب تمويل أو أموال غسل عملية
 في إليها مشار معينة حدود أو إعفاءات أي عن

 العمل مجموعة ضمن توصيات أخرى أماآن
 المؤسسة لدى شكوك وجود حاالت أو المالي؛

  قطاع البنوك
ل اإلرهاب رقم من تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتموي) ٤/أوال(البند ) ٣(تنص المادة 

   -:على ما يلي ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(
  -:على البنك بذل العناية الواجبة بشأن العمالء العارضين في األحوال التالية"
دينار أو ما يعادلها ) ١٠٠٠٠(إذا زادت قيمة العملية أو عدة عمليات تبدو مترابطة عن   -أ 

  .بالعمالت األجنبية
لبنك بأنَّ العملية العارضة هي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل إذا توافر الشك لدى ا -ب

  . األموال أو تمويل اإلرهاب بغض النظر عن قيمتها
  ."أية عملية تحويل إلكترونية يجريها عميل عارض بغض النظر عن قيمتها -ج

  -:منها على ما يلي) ٣/أوال(البند ) ٣(آما تنص ذات التعليمات في المادة 
تخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العمالء قبل أو أثناء إنشاء   العالقة المستمرة على البنك إ"

أو في حال توافر الشك بمدى دقة أو آفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقًا بخصوص 
  ."تحديد هوية العميل، وآذلك عند تنفيذ العمليات لحساب العمالء العارضين
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 تّم التي البيانات آفاية أو دقة مدى بشأن المالية
 هوية تحديد بخصوص مسبًقا عليها الحصول
 .العمالء

  قطاع الصرافة
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل ) ٣(من المادة ) أوًال(من الفقرة ) ج(نص البند 

  -:على أنه) مرفق(اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة 
  - :التالية األحوال في العمالء بشأن الواجبة العناية بذل الصراف على  -ج"

ما  وأ دينار )١٠٠٠٠( عن مترابطة تبدو عمليات عدة أو العمليٌة ةقيم زادت إذا -١
 .األجنبية بالعمالت يعادلها

 يلبغسل األموال أوتمو مرتبطة بأنها العملية يشتبه بأن الصراف لدى الشك توافر إذا -٢
  ".قيمتهاعن  النظر بغض سبب ألي اإلرهاب

  
  قطاع األوراق المالية

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق ) ٥(نصت المادة  
على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات اتخاذ إجراءات العناية الواجبة "ية على أنه المال

  -:بشأن العميل في الحاالت التالية
  .قبل وأثناء تعامله معها   -أ
االشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب بغض النظر عن قيمة  -ب

  .العملية
البيانات التي تم الحصول عليها مسبقًا بخصوص تحديد هوية الشك في دقة أو آفاية  -ج

  ." العمالء
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في ) ٦(من المادة ) د(آما نصت الفقرة 

على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات االلتزام بما : "أنشطة األوراق المالية على أنه
  -:يلي
) ١٠٠٠٠(تم دفعها من العميل بشكل نقدي إذا آان مجموعها يزيد عن تسجيل أي مبالغ ي -د

دينار أردني أو ما يعادلها من العمالت األجنبية أو دفع مبالغ متكررة أو مجّزأة أقل من 
  ".دينار بمبلغ بسيط وذلك في سجالت خاصة) ١٠٠٠٠(

  
  قطاع التأمين
اإلرهاب في أنشطة التأمين رقم من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل ) ٤(نصت المادة 

  :على ما يلي ٢٠١٠لسنة ) ٦(
  -:على الشرآة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل في الحاالت التالية"

 .قبل وأثناء نشوءالعالقة التأمينية   - أ
اإلشتباه بوجود عملية تأمينية مرتبطة بغسل األموال أو بتمويل اإلرهاب بغض النظر  - ب

 .عن قيمتها
الشك في دقة أو آفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقًا بخصوص تحديد هوية  -ج

  .العمالء
  ".عند إجراء تغيير جوهري على وثيقة التأمين -د
  

  قطاع التأجير التمويلي 
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من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل ) ٥(من المادة ) ج(و) ب(و) أ(نصت الفقرات 
على الشرآة إتخاذ "لتي تمارس نشاط التأجير التمويلي على أنه اإلرهاب الخاصة بالشرآات ا

  -:إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وذلك في الحاالت التالية
 .عند أو أثناء نشوء عالقة عمل مع العميل   -أ
وجود شكوك بشأن مدى دقة وآفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقًا بخصوص تحديد  -ب

  .ءهوية العمال
  ."وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب -ج

في مجال التأمين، اإللزام بالتحقق من هذه الهوية  •
باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من 

بيانات التعرف على (مصدر موثوق ومستقل 
، وآذلك بالتحقق مما إذا آان أي شخص )الهوية

العميل هو شخص يدعي أنه يتصرف نيابة عن 
مصرح له القيام بذلك فعًال مع التعرف على 

  .هويته والتحقق منها
 

 

أشار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلى ضرورة تقيد الجهات الخاضعة ألحكام 
من القانون بإجراءات العناية الواجبة بما فيها شرآات ) ١٣(القانون الوارد ذآرها في المادة 

من الفقرة ) ١(ك بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها، حيث نص البند التأمين وذل
من القانون على بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه ) ١٤(المادة  من) أ(

القانونية ونشاطه والغاية من عالقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العالقـة القائمة بين 
الجهات والعميل، إن وجد، والتحقق من آل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في  هذه

إطار عالقة مستمرة مع عمالئها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات 
من ) أ(من الفقرة ) ٦(العالقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك واالحتفاظ بها وفقًا ألحكام البند 

  .من القانون) ١٤(لمادة ا
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين رقم ) ٧(نصت المادة آما 

: على ما يلي٢٠١٠لسنة ) ٦(  
على الشرآة االطالع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل     وطبيعة نشاطه مع  -أ"

من قبل الموظف المختص في الشرآة أو من  الحصول على نسخة من هذه الوثائق موقعة
  .تفوضه الشرآة لهذه الغاية بما يفيد أنها نسخة طبق األصل

على الشرآة اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي حصلت -ب
عليها من العميل وذلك من خالل مصادر محايدة وموثوق بها بما في ذلك االتصال 

لمختصة المصدرة للوثائق الرسمية المثبتة لهذه البيانات والرجوع للموقع بالجهات ا
  ."اإللكتروني لدائرة مراقبة الشرآات

في حال تعامل "من ذات التعليمات بأنه ) ٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(آما تضمن البند 
صول على شخص آخر مع الشرآة نيابة عن العميل فعلى الشرآة اتخاذ إجراءات معقولة للح

  ."بيانات آافية للتعرف على هوية ذلك الشخص
في مجال التأمين، اإللزام بالتحقق مما إذا آان  •

مستفيد (العميل يتصرف نيابة عن شخص آخر 
، واتخاذ خطوات معقولة بعد ذلك )حقيقي

للحصول على بيانات آافية للتحقق من هوية ذلك 
الشخص اآلخر، آذلك في مجال الصرافة 

، اإللزام بموجب تحديد األشخاص والتأمين
الطبيعيين الذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية عن 
العميل، وهذا يشمل األشخاص الذين يمارسون 
سيطرة فعالة آاملة على الشخصيـة اإلعتباريــة 

  قطاع التأمين
منه على ) ٢(في المادة  عرف قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المستفيد الحقيقي

الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم عالقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه " أنه
أو له سيطرة آاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة 

  ."عنها
لسنة ) ٦(لتأمين رقم آما عالجت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة ا

المستفيد الحقيقي بأنه ) ٢(من المادة ) ب(موضوع المستفيد الحقيقي حيث عرفت الفقرة  ٢٠١٠
الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم عالقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو  "

  . ني نيابًة عنهاله سيطرة آاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو الحق في إجراء تصرف قانو
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  .أو الترتيـب القانوني
 
 

 

  :من ذات التعليمات على أنه) ٣(نصت المادة  آما
من هذه ) ٤(على الشرآة تطبيق العناية الواجبة بشأن العميل في الحاالت المبينة في المادة -أ"

التعليمات وفقًا لإلجراءات الواردة في التعليمات على أن تشمل العناية الواجبة بشأن العميل 
  -:األمور التالية

  .تعرف على هوية ونشاط العميل والمستفيد والتحقق منهاال -١
  .التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من  هويته  -٢
  .التعرف على نوع وثيقة التأمين وطبيعة وقيمة العمل المرتبط بها والغرض منه  -٣
لشرآة إتخاذ في حال تعامل شخص آخر مع الشرآة بالنيابة عن العميل فعلى ا  -٤

  .إجراءات معقولة للحصول على بيانات آافية للتعرف على هوية ذلك الشخص
في حال عدم تمكن الشرآة من إستيفاء إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل فعليها عدم -ب

التعاقد معه، آما يتعين عليها إخطار الوحدة وفقًا ألحكام هذه التعليمات وذلك في حال 
  . عملية مرتبطة بغسل األموال أو بتمويل اإلرهاب االشتباه بوجود

على الشرآة عدم التعامل مع األشخاص مجهولي الهوية أو ذوي األسماء الصورية أو -ج
  ."الوهمية أو مع البنوك أو الشرآات الوهمية

آما عالجت التعليمات موضوع األشخاص الذين لهم سيطرة فعلية على العميل حيث نص البند 
  :نهمن ذات التعليمات على أ) ٧(من المادة ) د(رة من الفق) ١(
 -:يراعى في إجراءات التعرف على الشخص االعتباري وعلى نشاطه ما يلي -د"
أن تشمل بيانات التعرف عليه اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره ونوع النشاط الذي   -١

لك رقمه الضريبي يمارسه ورأسماله وتاريخ ورقم تسجيله لدى الجهات المختصة بما في ذ
وأرقام الهواتف الخاصة به والغرض من عالقة العمل وطبيعتها وأسماء المالكين وعناوينهم 

وحصص ملكيتهم في الشخص االعتباري وأسماء المفوضين بالتوقيع عنه واألحكام التي 
تنظم السلطة الملزمة للشخصية االعتبارية  أو الترتيب القانوني  وبحيث تكون الشرآة على 
علم بهيكل الملكية واألحكام التي تنظم صالحيات اتخاذ قرارات ملزمة للشخص االعتباري 

  ."وأي معلومات أخرى ترى الشرآة ضرورة في الحصول عليها
  

  قطاع الصرافة
أما بخصوص مطالبة شرآات الصرافة بالتعرف على االدارة المسيطرة على الشخص 

من تعليمات مكافحة غسل األموال ) ٣(من المادة ) نيًاثا(من الفقرة ) ج(االعتباري فقد نص البند 
يراعى في إجراءات التعرف على هوية  -ج: "وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة بأنه

  - :الشخص اإلعتباري ما يلي
ماء        -١ انوني، أس كل الق اري، الش م الشخص االعتب ة اس ى الهوي رف عل ات التع مل بيان أن تش

دار رأس        المالكين، حصص الملكية وع النشاط، مق ر، ن وان المق التوقيع، عن ، المفوضين ب
أة، أسماء المفوضين        وطني للمنش رقم ال المال، تاريخ التسجيل ورقمه، الرقم الضريبي، ال
ا، وأي         ة العمل وطبيعته ة من عالق ف، الغاي ام الهوات بالتعامل عن العميل وجنسياتهم، أرق

 .يها بما فيها المستفيد الحقيقيمعلومات أخرى يرى الصراف ضرورة الحصول عل
اري وتسجيله      -٢ ضرورة الحصول على نسخ من المستندات التي تثبت تأسيس الشخص االعتب

 . لدى الجهات المختصة
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اري لألشخاص     -٣ ن الشخص االعتب ويض م ود تف ى وج ة عل تندات الدال ى المس الحصول عل
ة العمل وطبيع      ة من عالق ه والغاي ا      الطبيعيين الذين يمثلون ويتهم طبق ى ه ا والتعرف عل ته

 . إلجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات
 .الحصول على معلومات حول األحكام التي تنظم عمل الشخصية  االعتبارية  -٤
خص            -٥ ى الش يطرة عل ة واإلدارة المس ل الملكي ى هيك رف عل ة للتع راءات معقول وفير إج ت

  ."االعتباري
ن تتنـاول التعليمـات المصــدرة لمؤسسات أ •

 -:القطاع المالي ما يلي
مطالبتها، فيما يخص العمالء من الشخصيات   

اإلعتبارية أو الترتيبات القانونية، الحصول 
على معلومات حول األحكام التي تنظم السلطة 
الملزمة للشخصية اإلعتبارية أو الترتيب 

 .القانوني
 

  شخصيات االعتباريةفيما يخص العمالء من ال
  قطاع البنوك

من تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال ) ج+ب+أ/٥/ثانيا(البند ) ٣(تنص المادة رقم 
  :على ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(وتمويل اإلرهاب رقم 

-:يراعى في إجراءات التعرف على هوية الشخص االعتباري ما يلـي"  
الشخص االعتباري، الشكل القانوني، أسماء أن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم  - أ

المالكين، حصص الملكية، المفوضين بالتوقيع، عنوان المقر، نوع النشاط، رأس المال، 
تاريخ التسجيل ورقمه، الرقم الضريبي، الرقم الوطني للمنشأة، أسماء المفوضين بالتعامل 

ل وطبيعتها، وبحيث يكون على الحساب وجنسياتهم، أرقام الهواتف، الغاية من عالقة العم
البنك على علم بهيكل الملكية واألحكام التي تنظم صالحيات اتخاذ قرارات ملزمة للشخص 

 .االعتباري، وأي معلومات أخرى يرى البنك ضرورة الحصول عليها
أن يتم التحقق من وجود الشخص اإلعتباري وآيانه القانوني وأسماء المالكين والمفوضين  - ب

عقد التأسيس : ق المستندات الالزمة وما تتضمنه من معلومات، ومثالهابالتوقيع عن طري
والنظام األساسي للشخص االعتباري والشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة 
وعن الغرف التجارية والصناعية باإلضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة رسمية 

 .لة في الخارجصادرة عن الجهات المختصة في حال آون الشرآة مسج
الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص اإلعتباري لألشخاص  -ج

الطبيعيين المفوضين في التعامل على الحساب باإلضافة إلى ضرورة التعرف على هوية 
المفوض بالتعامل طبقًا إلجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه 

  ."التعليمات
  

  الصرافةقطاع 
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل ) ٣(من المادة ) ثانيًا(من الفقرة ) ج(نص البند 

  :اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة على أنه
  -:يراعى في إجراءات التعرف على هوية الشخص االعتباري ما يلي -ج "

اري، الشكل الق  -١ م الشخص االعتب ة اس ى الهوي ات التعرف عل انوني، أن تشمل بيان
وع النشاط،       ر، ن وان المق التوقيع، عن أسماء المالكين، حصص الملكية، المفوضين ب
أة،      وطني للمنش رقم ال مقدار رأس المال، تاريخ التسجيل ورقمه، الرقم الضريبي، ال
ة    أسماء المفوضين بالتعامل عن العميل وجنسياتهم، أرقام الهواتف، الغاية من عالق

ا   العمل وطبيعتها، وأي معلوم ا بم ات أخرى يرى الصراف ضرورة الحصول عليه
 .فيها المستفيد الحقيقي
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اري            -٢  ي تثبت تأسيس الشخص االعتب ى نسخ من المستندات الت ضرورة الحصول عل
 . وتسجيله لدى الجهات المختصة

اري       -٣  خص االعتب ن الش ويض م ود تف ى وج ة عل تندات الدال ى المس ول عل الحص
ذين يم ين ال ا والتعرف لألشخاص الطبيعي ل وطبيعته ة العم ن عالق ة م ه والغاي ثلون

ذه        ي ه ا ف ل المنصوص عليه ة العمي على هويتهم طبقًا إلجراءات التعرف على هوي
 . التعليمات

 .الحصول على معلومات حول األحكام التي تنظم عمل الشخصية االعتبارية -٤ 
لمسيطرة على الشخص توفير إجراءات معقولة للتعرف على هيكل الملكية واإلدارة ا -٥ 

  ".اإلعتباري
  

  قطاع األوراق المالية
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة ) ٧(من المادة ) د(نصت الفقرة 

يراعى في إجراءات التعرف على الشخص االعتباري وعلى  -د" األوراق المالية على أنه 
  -:نشاطه ما يلي

ه اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره ونوع النشاط الذي أن تشمل بيانات التعرف علي  -١
يمارسه ورأسماله وتاريخ ورقم تسجيله لدى الجهات المختصة بما في ذلك الرقم الوطني 
للمنشأه ورقمه الضريبي وأرقام الهواتف الخاصة به والغرض من عالقة العمل وطبيعتها 

العتباري وأسماء المفوضين وأسماء المالكين وعناوينهم وحصص ملكيتهم في الشخص ا
بالتوقيع عنه واألحكام التي تنظم السلطة الملزمة للشخصية االعتبارية  أو الترتيب 

القانوني وبحيث تكون الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات على علم بهيكل الملكية 
واألحكام التي تنظم صالحيات اتخاذ قرارات ملزمة للشخص االعتباري وأي معلومات 

  .خرى ترى ضرورة في الحصول عليهاأ
من رأس مال %) ١٠(أسماء وعناوين الشرآاء والمساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن  -٢

  .الشرآة
أن يتم التحقق من وجود الشخص االعتباري وآيانه القانوني وأسماء المالكين والمفوضين   -٣

مات ومثالها عقد التأسيس بالتوقيع عن طريق المستندات الالزمة وما تتضمنه من معلو
والنظام األساسي والشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والغرف الصناعية 
والتجارية  ودائرة مراقبة الشرآات باإلضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة رسمية 

  .صادرة عن جهة مختصة في حال آون الشرآة مسجلة في الخارج
الة على وجود تفويض من الشخص االعتباري لألشخاص الحصول على المستندات الد  -٤

الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة عالقتهم به والتعرف على هويتهم ونشاطهم طبقًا 
من الفقرة ) ١(في البند  إلجراءات التعرف على هوية العميل ونشاطه المنصوص عليها

التعامل معهم من هذه المادة والتحقق من عدم وجود مانع قانوني يحول دون ) ج(
  ".والحصول على نماذج من تواقيعهم

  
  قطاع التأمين
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة ) ٧(من المادة ) د(نصت الفقرة 
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 -:يراعى في إجراءات التعرف على الشخص االعتباري وعلى نشاطه ما يلي": التأمين على أنه
ه اسمه    -١ ذي        أن تشمل بيانات التعرف علي وع النشاط ال ره ون وان مق انوني وعن وشكله الق

ه            ك رقم ي ذل ا ف ة بم ات المختص دى الجه جيله ل م تس اريخ ورق ماله وت ه ورأس يمارس
ماء        ا وأس ل وطبيعته ة العم ن عالق رض م ه والغ ة ب ف الخاص ام الهوات ريبي وأرق الض

الت  وقيع المالكين وعناوينهم وحصص ملكيتهم في الشخص االعتباري وأسماء المفوضين ب
انوني  ب الق ة  أو الترتي ية االعتباري ة للشخص لطة الملزم نظم الس ي ت ام الت ه واألحك عن
اذ        نظم صالحيات اتخ ي ت ام الت ة واألحك ل الملكي م بهيك ى عل رآة عل ون الش ث تك وبحي
ي       رآة ضرورة ف رى الش رى ت ات أخ اري وأي معلوم ة للشخص االعتب رارات ملزم ق

  .الحصول عليها
جود الشخص االعتباري وآيانه القانوني وأسماء المالكين والمفوضين  أن يتم التحقق من و  -٢

د التأسيس          ا عق ا تتضمنه من معلومات ومثاله ة وم بالتوقيع عن طريق المستندات الالزم
والنظام األساسي والشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والغرف الصناعية      

ى شهادة رسمية       والتجارية ودائرة مراقبة الشرآات باإلضافة   ى ضرورة الحصول عل إل
 .صادرة عن جهة مختصة في حال آون الشرآة مسجلة في الخارج

الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص االعتباري لألشخاص   -٣
الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة عالقتهم به والتعرف على هويتهم ونشاطهم طبقًا 

من الفقرة ) ١(وية العميل ونشاطه المنصوص عليها في البند إلجراءات التعرف على ه
من هذه المادة والتحقق من عدم وجود مانع قانوني يحول دون التعامل معهم ) ج(

  ."والحصول على نماذج من تواقيعهم
  قطاع التأجير التمويلي

لخاصة من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ا) ٤(من المادة ) و(نصت الفقرة 
  -:بالشرآات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي على أنه

  - :يراعى في إجراءات التعرف على هوية العميل إذا آان شخصًا اعتباريًا ما يلي  -و"
١- الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسم الشخص االعتباري وشكله القانوني  

اريخ التسجيل ورقمه وعنوان المرآز الرئيسي ورقم الهاتف ونوع النشاط وت
والرقم الوطني للمنشأة وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشخص االعتباري 
وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من عالقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أو 
.وثائق أخرى ترى الشرآة أنها ضرورية إلتمام عملية التعرف  

٢- ها حسب األصول والتي تثبت الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مصدقة عن 
تأسيس الشخص االعتباري وتسجيله لدى الجهات المختصة، ومثالها الشهادات 
الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشرآات والشهادات 
الصادرة عن الغرف التجارية والصناعية باإلضافة إلى ضرورة الحصول على 

تصة في حال آون الشخص االعتباري شهادة رسمية صادرة عن الجهات المخ
.مسجًال في الخارج  

الحصول على نسخ من التفاويض الصادرة عن الشخص االعتباري لألشخاص  -٣
الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة عالقتهم به والتعرف على هوية الشخص 
الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي، إن وجد، وفقًا إلجراءات التعرف على هوية 
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  .المنصوص عليها في هذه التعليماتالعميل 
الحصول على معلومات حول األحكام التي تنظم عمل الشخص االعتباري بما في  - ٤

  .ذلك هيكل الملكية واإلدارة المسيطرة عليه
مطالبتها شرآـات الصرافـة بإتخاذ إجراءات  •

معقولة للوقوف على هيكل الملكية واإلدارة 
 .شخصًا اعتباريًاالمسيطرة على العميل إذا آان 

تم تعديل تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة 
وبحيث تشمل الوقوف على هيكل ملكية واإلدارة المسيطرة للشخص االعتباري حيث نص البند 

اب من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلره) ٣(من المادة ) ثانيًا(من الفقرة ) ج(
يراعى في إجراءات التعرف على هوية الشخص  -ج: "الخاصة بشرآات الصرافة على أنه 

  -:اإلعتباري ما يلي
ماء         -١ انوني، أس كل الق اري، الش خص االعتب م الش ة اس ى الهوي رف عل ات التع مل بيان أن تش

دار رأس         وع النشاط، مق ر، ن وان المق التوقيع، عن المالكين، حصص الملكية، المفوضين ب
أة، أسماء المفوضين       الم وطني للمنش رقم ال ال، تاريخ التسجيل ورقمه، الرقم الضريبي، ال

ا، وأي         ة العمل وطبيعته ة من عالق ف، الغاي ام الهوات بالتعامل عن العميل وجنسياتهم، أرق
 .معلومات أخرى يرى الصراف ضرورة الحصول عليها بما فيها المستفيد الحقيقي

اري وتسجيله    ضرورة الحصول على نسخ من   -٢ المستندات التي تثبت تأسيس الشخص االعتب
 . لدى الجهات المختصة

اري لألشخاص     -٣ ن الشخص االعتب ويض م ود تف ى وج ة عل تندات الدال ى المس الحصول عل
ا            ويتهم طبق ى ه ا والتعرف عل ة العمل وطبيعته ة من عالق ه والغاي الطبيعيين الذين يمثلون

 . المنصوص عليها في هذه التعليمات إلجراءات التعرف على هوية العميل
 .الحصول على معلومات حول األحكام التي تنظم عمل الشخصية  االعتبارية  -٤
توفير إجراءات معقولة للتعرف على هيكل الملكية واإلدارة المسيطرة على الشخص   -٥

  .االعتباري
مطالبة شرآات التأمين والصرافة بالحصـول  •

الغرض من عالقة علــى معلومـات تتعلق ب
العمل وطبيعتها بالنسبة لألشخاص الطبيعين 
ومطالبة شرآات األوراق المالية بالحصول على 
معلومات تتعلق بالغرض من عالقة العمل 

  .وطبيعتها بالنسبة لألشخاص المعنويين
 

  قطاع الصرافة
ض من  شملت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة الغر   

ادة  ث تنص الم ل حي ة العم ا/٣(عالق ي ) ١/ب/ثاني ا يل ى              م ي إجراءات "عل يراعى ف
   -:التعرف على هوية الشخص الطبيعي ما يلي

وان       -١ يته وعن ل وجنس أن تشمل بيانات التعرف على هوية العميل من حيث االسم الكامل للعمي
ية من عالقة العمل وطبيعتها والرقم الوطني إقامته الدائم وعنوان العمل ونوع النشاط والغا

ين   وتاريخ ومكان الوالدة ورقم الهاتف والمعلومات المتعلقة بوثيقة إثبات الشخصية لألردني
ة أو          ة السنوي الصادر عن وزارة الداخلي ين أو إذن اإلقام ر األردني ورقم جواز السفر لغي

  ."ول عليهاتصريح العمل وأي معلومات أخرى يرى الصراف ضرورة الحص
  

  قطاع التأمين
بة لالشخاص   ل بالنس ة العم ن عالق أمين الغرض م ة الت ات الصادرة عن هيئ د شملت التعليم لق

وال    ) ٧(من المادة ) د(من الفقرة )  ١(الطبيعيين حيث نص البند  من تعليمات مكافحة غسل األم
على هوية الشخص  يراعى في إجراءات التعرف  -ج" وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين على 

-:الطبيعي وعلى نشاطه ما يلي  
أن تشمل بيانات التعرف عليه االسم الكامل للعميل وجنسيته وتاريخ ومكان الوالدة والرقم   -١
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الوطني لألشخاص األردنيين ورقم جواز السفر بالنسبة لألشخاص غير األردنيين 
القة العمل وطبيعتها وأي والعنوان الحالي والدائم لمكان إقامته الفعلية والغرض من ع
  ."معلومات أخرى ترى الشرآة ضرورة في الحصول عليها

  
  األوراق المالية 

تضمنت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق المالية الغرض من 
 )٧(من المادة ) د(من الفقرة ) ١(عالقة العمل بالنسبة لألشخاص االعتباريين حيث نص البند 

  :من التعليمات على ما يلي
  -:يراعى في إجراءات التعرف على الشخص االعتباري وعلى نشاطه ما يلي  -د"

أن تشمل بيانات التعرف عليه اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره ونوع النشاط الذي   -١
يمارسه ورأسماله وتاريخ ورقم تسجيله لدى الجهات المختصة بما في ذلك الرقم 

أة ورقمه الضريبي وأرقام الهواتف الخاصة به والغرض من عالقة الوطني للمنش
العمل وطبيعتها وأسماء المالكين وعناوينهم وحصص ملكيتهم في الشخص 

االعتباري وأسماء المفوضين بالتوقيع عنه واألحكام التي تنظم السلطة الملزمة 
ضعة ألحكام للشخصية االعتبارية  أو الترتيب القانوني وبحيث تكون الجهات الخا

هذه التعليمات على علم بهيكل الملكية واألحكام التي تنظم صالحيات اتخاذ قرارات 
  ."ملزمة للشخص االعتباري وأي معلومات أخرى ترى ضرورة في الحصول عليها

اإلجراءات  تشمل بأن  شرآات الصرافة مطالبة •
 العمليات في التدقيق الواجبة للعناية المستمّرة

 لضمان اتساق العالقة قيام فترة لطوا تتم التي
 المؤسسة تعرفه ما مع إجراؤها يتم التي العمليات

 التي والمخاطر نشاطهم ونمط العمالء عن
 األموال، مصدر األمر، اقتضى وإذا يمثلونها،
 أو البيانات أو الوثائق أّن من التأآد إلى إضافة

 بموجب عليها الحصول يتم التي المعلومات
 باستمرار محدثة الواجبة ةإجراءات العناي

 وعلى القائمة، السجالت بمراجعة وذلك ومالئمة
 وعالقات العمالء فئات إلى بالنسبة األخص
 .المخاطر مرتفعة العمل

تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة  في 
مستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام على الصراف القيام بالتدقيق ال"بأنه ) ط/٦(المادة 

العالقة لضمان اتساق العمليات  التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه الصراف عن العمالء ونمط 
  ."نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها

على الصراف تحديث الوثائق والبيانات "من ذات التعليمات بأنه ) هـ/أوال/٣(آما تنص المادة 
عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة بصفة مستمرة وباألخص فئات  التي يتم الحصول

العمالء وعالقات العمل مرتفعة المخاطر وبما ال يتجاوز سنتين على األآثر أو عند ظهور 
أسباب تدعو إلى ذلك آأن يتوافر الشك لدى الصراف في صحة أو مالئمة المعلومات التي تم 

  ".الحصول عليها مسبقا

 في الصرافة قطاع إلى الموجهة تعليماتال توسع  •
 بحيث المكثفة الواجبة إجراءات العناية موضوع
ات  تشمل ي  العمالء  من  أوسع  فئ  المخاطر  ممثل
ذآر ات وت ل عالق ات أو العم ة العملي  مرتفع

 .المخاطر

ل اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة           وال وتموي ات غسل األم تضمنت تعليمات مكافحة عملي
ي       "بأنه ) ٤(ية المكثفة حيث نصت المادة إجراءات العنا ة خاصة ف ولي عناي ى الصراف أن ي عل

ن مصادر     ق م ة للتحق ات الالزم ل والدراس إجراء التحلي ك ب اطه وذل ل ونش ى العمي رف عل التع
ة    ات العناي األموال وأي إجراءات أخرى ضرورية للتحقق من طبيعة العملية باإلضافة إلى متطلب

  -:من هذه التعليمات وذلك في الحاالت التالية) ٣(ادة الواجبة المذآورة في الم
ديها           - أ وافر ل تم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دول ال  تت العمليات الصيرفية التي ت

 . نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ذين     - ب يشغلون   العمليات الصيرفية التي تتم مع األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر ال
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أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أو حكومة أو سياسي أو قاضي 
ي     ارزة ف أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو آان سياسيا بارزا أو شخصية ب
ارب هؤالء         ك أق ة ويشمل ذل ة للدول حزب سياسي أو آبار التنفيذيين في الشرآات المملوآ

ى الدر ة الخاصة األشخاص حت ى أن تتضمن العناي ى وشرآائهم وعل د أدن ى آح جة األول
ي وأن     تفيد الحقيق روتهم والمس ن مصادر ث د م اطر والتأآ بة إلدارة المخ م مناس ود نظ وج

  .تكون عالقة العمل مع هذه الفئة بعلم اإلدارة العليا لدى الصراف وموافقته
ا   العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو  -ج ديره بأنه أي عملية يرى الصراف وفقًا لتق

 .تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
انوني ظاهر أو مصدرها دول ال       -د العمليات الصيرفية التي ال يكون لها غرض اقتصادي أو ق

ر   أو تطبقها بشكل) FATF(تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالــي               غي
  .آاٍف

العمليات الصيرفية التي تتم مع العمالء غير المقيمين والتعامل غير المباشر مع العمالء  - هـ
والذي ال يتم وجها لوجه وخاصة التعامل الذي يتم باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة 
مثل شبكة اإلنترنت أو باستخدام وسائل الدفع اإللكترونية وفي هذه الحالة يجب على 

راف وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لتجنب المخاطر المتعلقة باالستغالل الص
  ."السيء للتعامل غير المباشر مع العمالء وتطبيقها بشكل آاٍف

دم  المتعلق اللبس إزالة • ة  بع وك  دخول  إمكاني  البن
ة  في  ع العمالء   مستمرة  عالق ل  م تيفاء  قب  اس

  .إجراءات التحقيق
 
 
 
 

لمتعلق بعدم إمكانية دخول البنوك في عالقة مستمرة مع العمالء قبل بخصوص إزالة اللبس ا
من  تعليمات مكافحة عمليات ) ٣/أوًال(البند ) ٣(نصت المادة رقم استيفاء اجراءات التحقيق، فقد 

الخاصة بالبنوك على  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 
  :ما يلي

جراءات العناية الواجبة بشأن العمالء قبل أو أثناء إنشاء العالقة المستمرة أو على البنك إتخاذ إ"
في حال توافر الشك بمدى دقة أو آفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقًا بخصوص تحديد 

  ."هوية العميل، وآذلك عند تنفيذ العمليات لحساب العمالء العارضين
ة  إجراءات العناية تطبيق •     للعمالء  بالنسبة  الواجب

اليي  اليون  العمالء ( نالح اًرا  الح اريخ  من  اعتب  ت
ى  )الوطنية المتطلبات سريان ة  أساس  عل  األهمي
اذ  توقيت مسألة ومعالجة والمخاطر، النسبية  اتخ
 الحالية العمل عالقات تجاه الواجبة العناية تدابير

ى  فبالنسبة ( ة  المؤسسات  إل ة  المالي ي  العامل  ف
ى  وبالنسبة ( المصرفي     المجال  المؤسسات  إل
ة  ا  األخرى  المالي ان  حيثم ك  آ با  ذل ذه  – )مناس  ه
ات  أمثلة بضعة د  التي  لألوق  في  مناسبة  تكون  ق
ام  أخرى  ظروف ذا  للقي د )أ( : به ذ  عن ة  تنفي  عملي
ر  تغير يحدث عندما )ب(، آبيرة ة  في  آبي  طريق

دما  )ج(بالعميل،  الخاصة توثيق المعلومات  وعن
ر  يحدث  و  تغي ة ط في  سملم  الحساب،  إدارة ريق

دما  )د( درك  وعن ه  المؤسسة  ت وفر  ال أن ديها  يت  ل

  بالنسبة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة على العمالء الحاليين
  قطاع البنوك

رهاب من تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإل) ٨/أوال(البند ) ٣(تنص المادة رقم 
  :على ما يلي ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(رقم 

على البنك بذل العناية الواجبة تجاه العمالء المتعاملين معه بتاريخ صدورهذه التعليمات على "
أساس األهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عالقاته مع أولئك العمالء 

  -:في األوقات التالية
 .نفيذ عمليات بمبالغ آبيرة أو باستخدام أدوات مصرفية بطريقة غير معتادةعند ت -أ
 .عندما يحدث تغير جوهري في آلية توثيق المعلومات الخاصة بالعميل -ب
  .عندما يحدث تغير ملحوظ في طريقة إدارة الحساب -ج
  ."عندما يدرك البنك أنه ال يتوفر لديه معلومات آافية عن أحد هؤالء العمالء -د
  

  قطاع الصرافة 
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاص ) ج/أوًال(البند ) ٣(نصت المادة 
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 .)الحاليين العمالء أحد عن معلومات آافية
 

  .بشرآات الصرافة
   -:على الصراف بذل العناية الواجبة بشأن العمالء في األحوال التالية""
ن      -١  ة ع دو مترابط ات تب دة عملي ة أو ع ة العملي ار أو ) ١٠٠٠٠(إذا زادت قيم ا  دين ا يعادله م

  .بالعمالت األجنبية
ل         -٢ وال أو تموي ل األم ة بغس ا مرتبط تبه بأنه ة يش أن العملي راف ب دى الص ك ل وافر الش إذا ت

  ."اإلرهاب ألي سبب بغض النظر عن قيمتها
  

  قطاع األوراق المالية
حة من تعليمات مكاف) ٦(من المادة ) ج(تم معالجة مسألة العمالء الحاليين من خالل نص الفقرة 

  -:غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق المالية والتي جاء فيها
على الجهات الخاضعة ألحكام تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة -ج"

األوراق المالية بذل العناية الواجبة تجاه العمالء المتعاملين معها قبل تاريخ صدور هذه 
ألهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عالقاته التعليمات على أساس ا

  -:مع أولئك العمالء في األوقات التالية
  .عند تنفيذ تداوالت على حسابهم بمبالغ آبيرة  -١
  .عند اإلدراك بعدم توافر معلومات آافية عن أحد العمالء  -٢
  .ة التعامالتعند حدوث تغيير ملحوظ في إدارة الحساب وطبيع  -٣
  ."عند حدوث تغير جوهري في آلية توثيق المعلومات الخاصة بالعميل -٤

  
  قطاع التأمين
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة ) ٦(من المادة ) ج (نصت الفقرة 

  -:على الشرآة االلتزام بما يلي"التأمين على أنه
العميل بالنسبة للعمالء لديها المرتبطين معها بعالقات  تطبيق إجراءات العناية الواجبة بشأن -ج  

تأمينية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات وذلك على أساس األهمية النسبية والمخاطر 
  ."وارتباطهم بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  قطاع التأجير التمويلي
ب الخاصة بشرآات التأجير من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها) ٥(نصت المادة 
على الشرآة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وذلك في الحاالت "التمويلي بأنه 

  -:التالية
 .عند أو أثناء نشوء عالقة عمل مع العميل   -أ
وجود شكوك بشأن مدى دقة وآفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقًا بخصوص تحديد  -ب

  .هوية العمالء
  .وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب -ج
يجوز للشرآة تأجيل اجراءات التحقق الى ما بعد ابرام عقد التأجير شريطة أن تقوم الشرآة   -د

بانجاز هذه اإلجراءات في اقرب وقت ممكن وقبل استحقاق القسط االول من عقد التأجير، 
تجنب مخاطر عمليات غسل االموال وتمويل وأن تتخذ الشرآة اإلجراءات الالزمة ل

اإلرهاب اثناء فترة التأجيل بما في ذلك وضع سياسة داخلية لعدد ونوع ومبالغ العمليات 
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  ."التي يمكن تنفيذها قبل اتمام هذه اإلجراءات

 السياسيون األشخاص-٦
  المخاطر ممثلو

 )ملتزم جزئيًا(
  

دم  • اول  ع ـات  تن  التعليمـ
 اعالقط  لمؤسسات  المصدرة 
 :يلي ما المالي

ة  وك مطالب تعمال البن  باس
ام" اطر إلدارة نظ  "المخ

د  ا  لتحدي ل   إذا م ان العمي  آ
تقبلي،  ل أو المس  أو العمي
تفيد ي المس ًا  الحقيق شخص
 .للمخاطر ممثًالسياسيًا 

ة    الصرافة  شرآات  مطالب
 مع تتوافق متكاملة بموجبات
ايير ية المع ي األساس  ف
 .السادسة التوصية

 مكافحة عليماتت إصدار عدم•
 أنشطة في األموال غسل
 قانون إلى باالستناد التأمين
 حتى األموال غسل مكافحة
 العقوبات توقيع يمكن

 الشرآات على فيه الواردة
 لمضامين المخالفة
  .التعليمات

ض   • ي بع ة ف ور الرقاب قص
ـع  اء (المواضيــ الرج
 ).٢-٢-٣مراجعـــة القسم 

 

 رةإلدا نظام" باستعمال البنوك مطالبة 
 المستقبلي، العميل آان إذا ما لتحديد "المخاطر

شخصًا ممثًال  الحقيقي المستفيد أو العميل أو
 .للمخاطر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(نص البند 
عالقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر  بذل عناية خاصة لفئات العمالء أو:" رقم النافذ على

  -:ووضع اإلجراءات  الخاصة بها بما في ذلك
نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب متضمنة تصنيف العمالء إلى : أوًال

فئات وفقًا لدرجات المخاطر مع وضع اإلجراءات  الالزمة للتعامل مع هذه المخاطر بما 
لك الدرجات، على أن تتم مراجعة هذا التصنيف دوريًا أو في حال حدوث يتناسب مع ت

  .تغييرات تستدعي ذلك
  ."سياسات وتدابير منع استغالل التكنولوجيا الحديثة في غسل األموال وتمويل اإلرهاب: ثانيًا

 
من تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ) ٥(آما نصت المادة 

  -:الخاصة بالبنوك على ما يلي ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(

الحاالت التي تحتاج إلى عناية خاصة باإلضافة إلى ُمتطلبات العناية الواجبة ) : ٥(المادة 
  -:من هذه التعليمات) ٣(المذآورة في المادة 

-:ابالعمالء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل األموال وتمويل اإلره: أوًال  
على البنك تصنيف آافة عمالئه حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسل األموال وتمويل  -١

-:اإلرهاب مع مراعاة ما يلي  
 . مدى تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة نشاطه  -أ

.مدى تشعب الحسابات المفتوحة لدى البنك والتداخل فيما بينها ومعدل حرآتها -ب  
) ١(ى البنك وضع اإلجراءات  الالزمة للتعامل مع المخاطر المشار اليها في الفقرة عل -٢

أعاله بما يتناسب مع تلك الدرجات وعلى أن تتم مراجعة تصنيف العمالء حسب 
.درجة المخاطر دوريًا أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك  

سيون ممثلو المخاطر، األشخاص السيا: يعتبر من العمالء ذوي المخاطر المرتفعة -٣
العمالء غير المقيمين، عمالء العمليات البنكية الخاصة والعمالء الذين ينتمون أو 
يتواجدون في دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بدرجة 
.آافية  

) ٣(على البنك اتخاذ اإلجراءات التالية بشأن فئات العمالء المذآورين في البند  -٤
-:هأعال  

وضع نظم إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا آان العميل المستقبلي، أو العميل أو    -أ
  .المستفيد الحقيقي ينتمي ألي من تلك الفئات

الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره اإلقليمي أو من يفوضه عند  -ب
ند إنشاء عالقة مع هؤالء العمالء، آما يجب الحصول على هذه الموافقة ع

اآتشاف أن أحد العمالء أو المستفيدين الحقيقيين قد أصبح يندرج ضمن أي 
  .من تلك الفئات

اتخاذ إجراءات آافية للتأآد من مصادر ثروة العمالء   والمستفيدين الحقيقيين   -ج
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  .الذين يندرجون ضمن أي من تلك الفئات
ر وبذل عناية متابعة تعامالت هؤالء العمالء مع البنك بشكل دقيق ومستم   -د

  .خاصة لعالقات العمل والعمليات التي تتم مع أي منهم
هـ  اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بأي من 

عالقات العمل والعمليات التي تتم مع أي من تلك الفئات وأغراضها، إذا تبين 
دّون نتائج ذلك للبنك أن أي منها ال يستند لمبررات اقتصادية واضحة، وأن ي

 ."في سجالته
ة  •     ات  الصرافة  شرآات  مطالب ة  بموجب  متكامل

ايير  مع  تتوافق   التوصية  في  األساسية  المع
  .السادسة

نصت تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة في 
لتعرف على العميل على الصراف أن  يولي عناية خاصة في ا"على أنه يتوجب ) ب/٤(المادة 

ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات الالزمة للتحقق من مصدر األموال وأي إجراءات 
أخرى ضرورية للتحقق من طبيعة العملية باإلضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذآورة في 

اسيين في العمليات الصيرفية التي تتم مع األشخاص السي: من هذه التعليمات) ٣(المادة 
المعرضين للمخاطر الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس دولة 

أو حكومة أو سياسي أو قاضي أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو آان سياسيًا 
بارزًا أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو آبار التنفيذين في الشرآات المملوآة للدولة ويشمل 

أقارب هؤالء األشخاص حتى الدرجة األولى آحد أدنى وشرآائهم وعلى أن تتضمن العناية  ذلك
الخاصة وجود نظم مناسبة إلدارة المخاطر والتأآد من مصادر ثروتهم والمستفيد الحقيقي وأن 

  ."تكون عالقة العمل مع هذه الفئة بعلم اإلدارة العليا لدى الصراف وموافقته
ى  بالتعرف فةالصرا شرآات مطالبة •      مستوى  عل

ة ي الرقاب ا الشرآات تخضع الت ة له  األجنبي
ا  ذلك في بما معها، التعاقد المنوي د  آانت  إذا م  ق

ق  خضعت  وال  غسل  بشأن  لتحقي ل  أو األم  تموي
ا   إلجراء  أو اإلرهاب  ابي، ومطالبته يم  رق  بتقي
لة  المؤسسة  تستخدمها  التي  الضوابط   المراس
 اإلرهاب مويلوت األموال غسل لمكافحة األصيلة
  .وفعالة آافية أنها من والتأآد

حددت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة اإلجراءات 
) ي(الواجب على الصراف القيام بها في حال التعامل مع المؤسسات األجنبية حيث نصت الفقرة 

في حال التعامل مع المؤسسات المالية على الصراف "من التعليمات على ما يلي ) ٦(من المادة 
  -:األجنبية القيام بما يلي

 .الحصول على موافقة االدارة العليا لدى الصراف عند انشاء عالقة مع هذه المؤسسات -١
التحقق من وجود تعليمات وضوابط آافية صادرة من جهات رقابية تتعلق بمكافحة غسل  -٢

ة األجنبية المنوي التعامل معها وفيما اذا األموال وتمويل اإلرهاب تحكم المؤسسات المالي
 .سبق وأن اتخذت أي إجراءات بحقها بهذا الخصوص

التحقق من وجود إجراءات وضوابط تتعلق بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل  -٣
  ."اإلرهاب داخل المؤسسة المالية األجنبية المنوي التعامل معها

وجهات  الثالثة األطراف -٩
  الوساطة

 )جزئيًاملتزم (
  

 التعليمات تغطية عدم •
األوراق  هيئة عن الصـادرة
 وجود احتمال المالية
 تكون قد ثالثة أطراف
 المالية الخدمات شرآات
 إليها لجأت األردنية
 عالقات بناء إلى للوصول

 .العمالء بعض مع عمل
 مكافحة تعليمات إصدار عدم •

 هيئة عن الصادرة التعليمات تغطية ضرورة •
 قد ثالثة أطراف وجود احتمالية األوراق المالية

 لجأت األردنية اليةالم الخدمات شرآات تكون
 بعض مع عمل عالقات بناء إلى للوصول إليها

  .العمالء
  
  
  
  

عولج احتمال وجود أطراف ثالثة قد تكون شرآات الخدمات المالية األردنية لجأت إليها 
مكافحة غسل األموال للوصول إلى بناء عالقات عمل مع بعض العمالء بموجب تعليمات 

من التعليمات على ما ) ١٠(حيث نصت المادة  شطة األوراق المالية،وتمويل اإلرهاب في أن
  -:يلي

إذا اعتمدت الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات علي أي أطراف ثالثة بشأن إجراءات  -أ "
العناية الواجبة بشأن العميل فعليها الحصول فورًا على المعلومات الضرورية المتعلقة 

بشأن العميل واتخاذ اإلجراءات الكافية للتحقق من أن نسخ بإجراءات العناية الواجبة 
بيانات البطاقات الشخصية وغيرها من الوثائق الهامة المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة 

) ١(بشأن العميل متوافرة دائمًا عند طلبها ويتم االحتفاظ بها وفقًا للمدة الواردة في البند 
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 أنشطة في األموال غسل
 قانون إلى باالستناد التأمين
 حتى األموال غسل مكافحة
 العقوبات عـتوقي يمكن

 الشرآات على فيه الواردة
 لمضامين المخالفة
 .التعليمات

 هيئة تعليمات تنظيم عدم •
 ضرورة حيث من التأمين،
إجراءات  استيفاء من التأآد
 الصلة ذات الواجبة العناية
 تلك على والحصول آاملة

 تأآد فورا، المعلومات
 من المالية المؤسسات
 الثالثة األطراف خضوع
 أن آما .والتنظيم للرقابة

 غير المختصة السلطــات
 المعلومات بدراســة ملزمة
 التي الدول عن المتاحة
 أطراف بهـا يوجد أن يمكن
  .ثالثة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  .من هذه التعليمات) ١٣(من المادة 
من هذه المادة تبقى مسؤولية التحقق من بيانات العميل ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة  -ب

  .وإثبات صحتها على عاتق الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات
على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات التأآد من خضوع األشخاص المذآورين في  -ج

بة والتنظيم وفقًا ألحكام التشريعات النافذة وخاصة فيما من هذه المادة للرقا) أ(الفقرة 
  ." يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

   
 

 ووسطاء وآالء على االعتماد مسألة تنظيم •    
 غسل مكافحة التزامات تطبيق مجال في التأمين
  .آافية بصورة اإلرهاب وتمويل األموال

تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل " ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم من التعليمات ) ١١(نظمت المادة 
مسألة االعتماد على األطراف الثالثة وجهات الوساطة " اإلرهاب في أنشطة التأمين وتعديالتها

   -:حيث نصت على ما يلي) وسطاء ووآالء التأمين(
ة بشأن إجراءات     -أ" ة  إذا اعتمدت الشرآة على وآالء ووسطاء التأمين أو أي أطراف ثالث العناي

إجراءات          ة ب ى المعلومات الضرورية المتعلق ورًا عل ا الحصول ف الواجبة بشأن العميل فعليه
ات       ات البطاق العناية الواجبة بشأن العميل واتخاذ اإلجراءات  الكافية للتحقق من أن نسخ بيان

وافرة  الشخصية وغيرها من الوثائق الهامة المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل م ت
رتين   ادة   ) ج(و ) أ(دائمًا عند طلبها ويتم االحتفاظ بها وفقًا للمدة الواردة في الفق ) ١٤(من الم

.من هذه التعليمات  
ل       ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة -ب ات العمي ق من   بيان ى مسؤولية التحق من هذه المادة تبق

.وإثبات صحتها على عاتق الشرآة  
-:من هذه المادة بما يلي) أ(ورين في الفقرة يلتزم األشخاص المذآ -ج  

وال          -١ ا مرتبطة بغسل األم تبه بأنه ات التي يش ل   إخطار الوحدة فورًا عن العملي أو بتموي
ل        اإلرهاب دين من قب وذج المعتم يلة والنم ًا للوس سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم وفق

  .الوحدة لهذه الغاية
  .من هذه التعليمات) ١٥(من المادة ) ز(كام الفقرة االلتحاق ببرامج تدريبية وفقًا ألح  -٢
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رة         -د ذآورين في الفق د من خضوع األشخاص الم ة     ) أ(على الشرآة التأآ ادة للرقاب ذه الم من ه
وال        ق بمكافحة غسل األم ا يتعل ذة وخاصة فيم ل   والتنظيم وفقًا ألحكام التشريعات الناف وتموي

."اإلرهاب  
  غير المعتادة العمليات - -١١

 )تزم جزئيًامل(
  

 الصرافة شرآات مطالبة عدم •
 غير العمليات خلفية بفحص
 الكبيرة الحجم المعتادة
 منها والغرض والمعقدة
 تسّجل وأن ممكن، حد ألقصى
 من إليه التوصل يتم ما آتابًيا
 ُتطالب لم أنها آما .نتائج
 للسلطات جـــالنتائ تلك بإتاحة

 الحسابات ومدققـي المختصــة
 على اتسنو خمس لمدة
 .األقل

 مكافحة تعليمات إصدار عدم•
 أنشطة في األموال غسل
 قانون إلى باالستناد التأمين
 حتى األموال غسل مكافحة
 العقوبات توقيـع يمكـن
 الشرآات على فيه الواردة
 .التعليمات لمضامين المخالفـة

 .والتدقيق والرقابة التقيد واقع  •
 

 أنشطة في األموال غسل مكافحة تعليمات إصدار •
 مكافحة غسل قانون إلى باالستناد التأمين
 فيه الواردة العقوبات توقيع يمكن حتى األموال
 .التعليمات لمضامين المخالفة الشرآات على

تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في " ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم تعليمات صدرت ال
من قانون أعمال ) ٢٣(من المادة ) ك(فقرة باإلستناد إلى أحكام ال" أنشطة التأمين وتعديالتها

من قانون ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(وأحكام البند  ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(التأمين رقم 
  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ

آما نص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على عقوبات  في حال عدم التقيد 
واألنظمة والتعليمات والقرارات ذات العالقة بمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب  بالقوانين

آل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون أو " من القانون على) ٣٠(حيث نصت المادة 
األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة 

بها بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار خاصة لها، يغرم مرتك
وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف 

  ."الغرامة في حدها األعلى
 العمليات خلفية بفحص الصرافة شرآات مطالبة •

 والمعقدة والغرض الحجم الكبيرة المعتادة غير
 يتم ما آتابيًا تسّجل وأن ممكن، حد ألقصى امنه

 تلك بإتاحة والمطالبة .نتائج من إليه التوصل
 ومدققـي المختصـة للسلطـــات النتائــج

 .األقل على سنوات خمس لمدة الحسابات

من تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ٦(من المادة ) ح(نصت الفقرة 
على الصراف القيام بتدقيق وفحص العمليات المعقدة : "رافة على ما يليالخاصة بشرآات الص

والعمليات التي ال يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح وأن يسجل الصراف آتابيا ما تم 
  ."التوصل إليه من نتائج وإتاحتها للوحدة وللسلطات المختصة لمدة خمس سنوات على األقل

 موجبات بتطبيق المالية المؤسسات مطالبة •
 ينتمون إلى أشخاص مع بالتعامل تتعلق محددة
 أو المالي العمل مجموعة توصيات تطبق ال دول
 .آافية بدرجة تطبقها ال

 

 أشخاص مع تتعلق بالتعامـل محددة موجبات بتطبيق المالية المؤسسات مطالبةبالنسبة ل
  العمل المالي مجموعة توصيات تطبق ال دول ينتمون إلى

  بنوكقطاع ال
من تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ) ٥(نصت المادة رقم 

  -:على ما يلي ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(

الواجبة  الحاالت التي تحتاج إلى عناية خاصة باإلضافة إلى ُمتطلبات العناية): ٥(المادة 
  -:من هذه التعليمات) ٣(المذآورة في المادة 

-:مالء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهابالع: أوًال  
على البنك تصنيف آافة عمالئه حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسل األموال وتمويل  -١

-:اإلرهاب مع مراعاة ما يلي  
 . مدى تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة نشاطه   -أ

.الحسابات المفتوحة لدى البنك والتداخل فيما بينها ومعدل حرآتها مدى تشعب  -ب  
) ١(على البنك وضع اإلجراءات الالزمة للتعامل مع المخاطر المشار اليها في الفقرة  -٢ 

أعاله بما يتناسب مع تلك الدرجات وعلى أن تتم مراجعة تصنيف العمالء حسب 
.تستدعي ذلك درجة المخاطر دوريًا أو في حال حدوث تغييرات  

األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، : يعتبر من العمالء ذوي المخاطر المرتفعة -٣
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العمالء غير المقيمين، عمالء العمليات البنكية الخاصة والعمالء الذين ينتمون أو 
يتواجدون في دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بدرجة 
.آافية  

-:أعاله) ٣(تخاذ اإلجراءات التالية بشأن فئات العمالء المذآورين في البند على البنك ا -٤  
وضع نظم إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا آان العميل المستقبلي، أو العميل أو     -أ

  .المستفيد الحقيقي ينتمي ألي من تلك الفئات
وضه عند الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره اإلقليمي أو من يف   -ب

إنشاء عالقة مع هؤالء العمالء، آما يجب الحصول على هذه الموافقة عند 
اآتشاف أن أحد العمالء أو المستفيدين الحقيقيين قد أصبح يندرج ضمن أي 

  .من تلك الفئات
اتخاذ إجراءات آافية للتأآد من مصادر ثروة العمالء والمستفيدين الحقيقيين   -ج

  .لك الفئاتالذين يندرجون ضمن أي من ت
متابعة تعامالت هؤالء العمالء مع البنك بشكل دقيق ومستمر وبذل عناية خاصة    -د

  .لعالقات العمل والعمليات التي تتم مع أي منهم
هـ   اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بأي من عالقات 

اضها، إذا تبين للبنك العمل والعمليات التي تتم مع أي من تلك الفئات وأغر
أن أي منها ال يستند لمبررات اقتصادية واضحة، وأن يدون نتائج ذلك في 

  .سجالته
  

  قطاع الصرافة
رافة     رآات الص ة بش ي الخاص اب ف ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ات مكافح ددت تعليم ح

ون تو      صيات  اإلجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعامل مع أشخاص ال يطبق
ي     ) ٤(العمل المالي بشكل آافي حيث نصت المادة  ا يل ى م ى الصراف أن   "من التعليمات عل عل

ة          ل والدراسات الالزم إجراء التحلي ك ب ل ونشاطه وذل ى العمي يولي عناية خاصة في التعرف عل
ة باإلضافة      ة العملي للتحقق من مصادر األموال وأي إجراءات أخرى ضرورية للتحقق من طبيع

ى متط ادة   إل ي الم ذآورة ف ة الم ة الواجب ات العناي االت   ) ٣(لب ي الح ك ف ات وذل ذه التعليم ن ه م
  -:التالية

ديها           - أ وافر ل تم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دول ال  تت العمليات الصيرفية التي ت
 . نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ذين يشغلون     العمليات الصيرفية التي تتم مع األشخ - ب اص السياسيين المعرضين للمخاطر ال
ي أو      ة أو سياس ة أو حكوم يس دول ل رئ ة مث ة أجنبي ي دول ا ف ة علي ة عام غلوا وظيف أو ش
ارزًا أو شخصية          يًا ب ان سياس ع المستوى أو آ قاضي أو عسكري أو منصب حكومي رفي

ة و   ة للدول رآات المملوآ ي الش ذيين ف ار التنفي ي حزب سياسي أو آب ارزة ف ك ب مل ذل يش
ى أن تتضمن     رآائهم وعل ى وش د أدن ى آح ة األول ى الدرج ؤالء األشخاص حت ارب ه أق
تفيد       روتهم والمس د من مصادر ث العناية الخاصة وجود نظم مناسبة إلدارة المخاطر والتأآ

  .الحقيقي وأن تكون عالقة العمل مع هذه الفئة بعلم اإلدارة العليا لدى الصراف وموافقته
ا   العمليات ال -ج ديره بأنه كبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو أي عملية يرى الصراف وفقًا لتق
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 .تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
انوني ظاهر أو مصدرها دول ال        -د ا غرض اقتصادي أو ق العمليات الصيرفية التي ال يكون له

  .أو تطبقها بشكل غير آاٍف) FATF(ي         تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالــ
هـ العمليات الصيرفية التي تتم مع العمالء غير المقيمين والتعامل غير المباشر مع العمالء 
والذي ال يتم وجهًا لوجه وخاصة التعامل الذي يتم باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل 

ونية وفي هذه الحالة يجب على الصراف شبكة اإلنترنت أو باستخدام وسائل الدفع اإللكتر
وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لتجنب المخاطر المتعلقة باالستغالل السيء للتعامل 

  .غير المباشر مع العمالء وتطبيقها بشكل آاف
  

  قطاع األوراق المالية
اإلرهاب  من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 

على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات اتخاذ "في أنشطة األوراق المالية على ما يلي 
  -:عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي

ديها نظم مناسبة          -٢" وافر  ل ى دول ال تت العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إل
ة عمل ق    لمكافح دول ال تطب ذه ال ت ه اب أو إذا آان ل اإلره وال وتموي ل األم ات غس ي

ا بصورة        ل اإلرهاب أو ال تطبقه وال وتموي الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل األم
."آافية، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي  

  
  قطاع التأمين
د  رة ) ٢(وضح البن ن الفق ادة ) أ(م ن الم ن) ٩(م م  م ات رق نة ) ٦(التعليم ات " ٢٠١٠لس تعليم

ديالتها  ا    " مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين وتع الحاالت الواجب توفره
ا                ق بم ا يتعل ك فيم ل ونشاطه وذل ة العمي ى هوي ة خاصة للتعرف عل اذ عناي اة الشرآة اتخ لمراع
-:يلي  

ديها نظم       العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتوا  -٢" وافر ل ى دول ال تت جدون أو ينتمون إل
ق       دول ال تطب ذه ال مناسبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إذا آانت ه
ا بصورة        ل اإلرهاب أو ال تطبقه وال وتموي الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل األم
."آافية، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي  

  
  قطاع التأجير التمويلي

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة ) ٦(من المادة ) أ(نصت الفقرة 
يترتب على الشرآة بذل العناية : "بالشرآات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي على ما يلي

  -:الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية
العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول ال تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل  -أ

."األموال أو تمويل اإلرهاب  
 إطالع تضمن مطبقة إجراءات فعالة إيجاد •

المتعلقة  المخاوف على المالية المؤسسات
 األموال غسل مكافحة نظم في الضعف بمواطن

بالنسبة إليجاد إجراءات فعالة تضمن إطالع المؤسسات المالية على المخاوف المتعلقة بمواطن 
الضعف في نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في دول أخرى، وباالضافة الى الردود 

من آافة الجهات الرقابية واالشرافية المعنية بمكافحة غسل األموال ) ١١(المتعلقة بالتوصية 
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  .أخرى دول في اإلرهاب وتمويل
 

من قانون مكافحة غسل األموال ) ١٤(من المادة ) ب(ويل اإلرهاب فقد نصت الفقرة وتم
) ١٣(تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذآورة في المادة  -ب "وتمويل اإلرهاب النافذ على أنه

من هذا القانون والشرآات التابعة لها في خارج المملكة باألحكام الواردة في هذه المادة باستثناء 
."منها) أ(من الفقرة ) ٣(ند الب  

 
 قطاع البنوك

تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(حددت تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 
نطاق سريان التعليمات ليشمل فروع البنوك األردنية العاملة في الخارج  ٢٣/١١/٢٠١٠

ح به القوانين واألنظمة والشرآات التابعة للبنوك األردنية خارج المملكة الى المدى الذي تسم
) ثانيًا(السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد، حيث نصت الفقرتين 

-:من التعليمات على أنه ) ٢(من المادة ) ثالثًا(و  
فروع البنوك األردنية العاملة في الخارج إلى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة : ثانيًا"

ة في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد ما أمكن في حال الساري
اختالف متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنها في 
البلد األم، ويتعين على البنك إخطار البنك المرآزي بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد 

.لتعليماتمن أو تحول دون تطبيق أحكام هذه ا  
الشرآات التابعة للبنوك اُألردنية العاملة في المملكة ما لم تكن هذه الشرآات خاضعة : ثالثًا

وآانت هذه الجهة ُمصدرة لتعليمات خاصة  –إلشراف جهة رقابية ُأخرى في المملكة 
والشرآات التابعة للبنوك اُألردنية  –بُمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

المملكة إلى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة السارية في الدول التي تعمل خارج 
بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد ما أمكن في حال اختالف متطلبات مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنها في البلد األم، على أنَّه يتعّين إخطار 

نع أو قيود ُيمكن أن تحد من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه البنك المرآزي بأي موا
."التعليمات  

من ذات التعليمات والمتعلقة بوجوب إيالء عناية ) ٥(من المادة ) ثانيًا(آما نصت المادة الفقرة 
:خاصة عند التعامل مع البنوك الخارجية، على أنه

لبات العناية الواجبة المذآورة في الحاالت التي تحتاج إلى عناية خاصة باإلضافة إلى ُمتط" 
-:من هذه التعليمات) ٣(المادة   

  -:التعامل مع البنوك الخارجية: ثانيًا 
عند إنشاء ) ٣(على البنك تطبيق متطلبات العناية الواجبة بشأن العمالء الواردة في المادة -١

.عالقة مصرفية مع بنك خارجي  
الخارجي وسمعته في مجال مكافحة عمليات على البنك الوقوف على طبيعة نشاط البنك  -٢

.غسل األموال وتمويل اإلرهاب  
يجب الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره اإلقليمي على إنشاء عالقة تعامل مع  -٣

.البنك الخارجي  
على البنك أن يتأآد أن البنك الخارجي خاضع إلشراف رقابي فعال من قبل السلطة الرقابية  -٤

.األم في البلد  
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على البنك التحقق من توفر نظم آافية لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى  -٥
.البنك الخارجي  

على البنك أن يتأآد أن البنك الخارجي قد قام بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشأن عمالئه  -٦
وأن البنك   *)Payable-through  accounts(الذين لهم صالحية استخدام حسابات  

الخارجي لديه القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بهؤالء العمالء والعمليات المنفذة على 
 ."تلك الحسابات عند الضرورة 

آما أن المتعاملين، الموجودين في الخارج، مع البنوك األردنية يدخلون ضمن فئة غير المقيمين 
من نفس التعليمات بأنها تحتاج ) ٣/اوًال(البند ) ٥(والتي تم أخذها بعين اإلعتبار ضمن المادة 

الحاالت التي تحتاج "الى عناية خاصة باإلضافة إلى متطلبات العناية الواجبة التي نصت على 
من هذه ) ٣(إلى عناية خاصة باإلضافة إلى ُمتطلبات العناية الواجبة المذآورة في المادة 

  -:التعليمات
   -:مرتفعة بالنسبة لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب العمالء ذوي المخاطر ال: أوًال

األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، : يعتبر من العمالء ذوي المخاطر المرتفعة -٣
العمالء غير المقيمين، عمالء العمليات البنكية الخاصة والعمالء الذين ينتمون أو 

ي أو ال تطبقها بدرجة يتواجدون في دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل المال
."آافية  

من التعليمات أوجبت على آل بنك تعريف الموظفين لديه ) ٢/ثالثا(البند ) ١١(آما أن المادة 
 "باألنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتي نصت على

-:نيجب على البنك تعريف الموظفين لديه بالمعلومات الالزمة ع: ثالثًا  
األنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والواردة في دليل  -٢

 ."اإلرشادات المرفق، واستخدامه آأداة لتثقيف العاملين لديه
إضافة لذلك فقد أصدر البنك المرآزي األردني دليل إرشادات لمكافحة عمليات غسل األموال 

للبنوك أن تستدل من خاللها بوجود عملية يشتبه بأنها وتمويل اإلرهاب يبين مؤشرات يمكن 
).مرفق(مرتبطة بغسل االموال أو تمويل اإلرهاب   

 
  قطاع الصرافة
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات ) ٢(حددت المادة 

لصرافين تطبق أحكام هذه التعليمات على ا" الصرافة نطاق سريان التعليمات حيث نصت على
  ."وفروعهم المرخصين من البنك المرآزي األردني

من ذات التعليمات إلى بذل العناية الخاصة بالعمالء ) ٤(من المادة ) هـ(آذلك أشارت الفقرة 
على الصراف أن يولي عناية خاصة في التعرف على العميل "غير المقيمين حيث نصت 

للتحقق من مصادر األموال وأي إجراءات ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات الالزمة 
أخرى ضرورية للتحقق من طبيعة العملية باإلضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذآورة في 

  -:من هذه التعليمات وذلك في الحاالت التالية) ٣(المادة 
مالء هـ العمليات الصيرفية التي تتم مع العمالء غير المقيمين والتعامل غير المباشر مع الع

والذي ال يتم وجهًا لوجه وخاصة التعامل الذي يتم باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل 
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شبكة اإلنترنت أو باستخدام وسائل الدفع اإللكترونية وفي هذه الحالة يجب على الصراف 
وضع السياسات واإلجراءات  الالزمة لتجنب المخاطر المتعلقة باالستغالل السيء 

  ."باشر مع العمالء وتطبيقها بشكل آاٍفللتعامل غير الم
آما حددت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة 
اإلجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعامل مع المؤسسات األجنبية حيث نصت 

   -:من التعليمات على ما يلي) ٦(من المادة ) ي(الفقرة 
  -:اف في حال التعامل مع المؤسسات المالية األجنببة القيام بما يليعلى الصر-ي"

الحصول على موافقة اإلدارة العليا لدى الصراف عند إنشاء عالقة مع هذه  -١
 .المؤسسات

التحقق من وجود تعليمات وضوابط آافية صادرة من جهات رقابية تتعلق بمكافحة  -٢
الية األجنبية المنوي التعامل غسل األموال وتمويل اإلرهاب تحكم المؤسسات الم

 .معها وفيما إذا سبق وإن اتخذت أي إجراءات بحقها بهذا الخصوص
التحقق من وجود إجراءات وضوابط تتعلق بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل  -٣

 ."اإلرهاب داخل المؤسسة المالية األجنبية المنوي التعامل معها
  -:على الصراف تعريف موظفيه باآلتي"بأنه ) ٦(دة من الما) و(من الفرة ) ٢(آذلك نص البند 

إرشادات للتعرف على األنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل  -٢
  ."اإلرهاب

 لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب آما قام البنك المرآزي األردني  بإصدار دليل إرشادات
يف بمراحل عمليات غسل األموال وتمويل حيث تضمن التعر) مرفق(لشرآات الصرافة 

اإلرهاب ومؤشرات وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب من خالل 
األعمال التي يمارسها الصراف والمتعلقة بالعمليات النقدية والحواالت والمعامالت الصيرفية 

طة مع وحدات صيرفية أو مصرفية والمالية الدولية وخاصة تنفيذ العمليات الصيرفية المرتب
والخدمات الصيرفية االلكترونية وعمليات الشحن وسلوآيات موظف ) االفشور(خارجية 

الصراف والعميل وآذلك استخدام آافة الوسائل الممكنة لمتابعة العمليات والصفقات المشتبه بها 
والكيانات المالحقة دوليًا من خالل تقارير رقابية وقوائم الدول غير المتعاونة وقوائم األشخاص 

  . ومتابعة المستجدات العالمية في هذا المجال
  

  قطاع األوراق المالية
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق ) ٢(حددت المادة 

: المالية نطاق سريان التعليمات حيث نصت على
  -:تسري أحكام هذه التعليمات على" نطاق السريان"
  .شرآات الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وفروعها   - أ"  

  .الحافظ األمين ما لم يكن خاضعًا إلشراف جهة رقابية أخرى في المملكة -ب
شرآات االستثمار المشترك وصناديق االستثمار المشترك المسجلة لدى الهيئة، وُيشار   -ج

  ."ه  التعليماتإليها جميعًا فيما بعد بالجهات الخاضعة ألحكام هذ
على :" من ذات التعليمات على ما يلي) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(و) ٢(آما نص البندين 

الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه 
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  -:وذلك فيما يتعلق بما يلي
ن إلى دول ال تتوافر لديها نظم مناسبة العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمو-٢

لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إذا آانت هذه الدول ال تطبق الضوابط 
الدولية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو ال تطبقها بصورة آافية، بما في 

  .ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي
."التي تتم من خالل العمالء غير المقيمين العمليات -٥  

د    ص البن ذلك ن ادة  ) ٢(آ ن الم ى   ) ١٩(م ات عل ن التعليم ذه    "م ام ه عة ألحك ات الخاض الجه
ات    التعليمات تعريف موظفيها على إرشادات للتعرف على األنماط ع ضمن عملي  المشتبه بأنها تق
 ".اإلرهاب وتمويل غسل األموال

ق المالية دليل ارشادي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في هذا ويوجد لدى هيئة األورا
يبين مؤشرات تثير شبهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب علمًا ) مرفق(أنشطة األوراق المالية 

، ليشمل تمويل اإلرهاب ٢٠١١بأنه تم تحديث الدليل مؤخرًا خالل شهر آانون الثاني من عام 
  .أو تمويل اإلرهاب/ألموال ووحاالت جديدة تثير شبهة غسل ا

  
  قطاع التأمين

م  أمين رق ي أنشطة الت ل االرهاب ف وال وتموي ات مكافحة غسل األم نة ) ٦(إن تعليم  ٢٠١٠لس
ادة   تسري على فروع الشرآات والشرآات التابعة لها العاملة في الخارج حيث     ) ١٧(نصت الم

:أنه من التعليمات على  
د من أن فر    -أ"  ال        على الشرآة التأآ ارس             أعم ا التي تم ة له ا أو الشرآات التابع وعه

رارات الصادرة بمقتضاها خاصة        ذه التعليمات والق التأمين خارج المملكة تطبق أحكام ه
في الدول التي ال تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ك ال  ي ذل ا ف اف بم ر آ كل غي ا بش ي تطبقه ل أو الت ة العم توصيات الصادرة عن مجموع
ه      ذي تسمح ب المالي، على أن يتم في هذه الحالة تطبيق الضوابط األشد وذلك إلى المدى ال
.التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها  

-ب ة    إذا لم تسمح التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها فروع الشرآة أو الشرآات التابع
رارات          لها التي تمارس   ذه التعليمات أو الق ام ه ق أحك ة تطبي أمين خارج المملك ال الت أعم

ذه   ام ه ق أحك تطيع تطبي ا ال تس ة بأنه ار الهيئ رآة إخط ى الش اها فعل ادرة بمقتض الص
بًا في     راه مناس التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها وللهيئة في هذه الحالة اتخاذ ما ت
. هذا الشأن  

-ج رة    ) أ(د في الفقرة على الرغم مما ور  ام الفق ق أحك ادة   ) ب(من هذه المادة، ال تطب من الم
أمين   ) ١٣( ال الت من هذه التعليمات على فروع الشرآة وشرآاتها التابعة التي تمارس أعم

."خارج المملكة  
رة   ا وضحت الفق ادة  ) أ(آم ن الم ات  ) ٩(م ن ذات التعليم اة   م ا لمراع ب توفره االت الواج الح
-:ناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يليالشرآة اتخاذ ع  

، العمليات التأمينية الكبيرة والعمليات التأمينية التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح  -١
ات     ذه العملي ة به روف المحيط ة الظ ى خلفي وف عل ة للوق راءات الالزم ع اإلج ووض

.سجالتها وأغراضها وأن تدون نتائج ذلك في  



 MF.11.P13.07.A.(V0.1)  " ألول لألردنمسودة تقرير المتابعة ا" 

 

 
٣٦ 

ديها نظم         -٢ وافر ل ى دول ال   تت العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إل
ق       دول ال تطب ذه ال مناسبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إذا آانت ه
ا بصورة        ل اإلرهاب أو ال تطبقه وال وتموي الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل األم

.افية، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الماليآ  
وال       -٣ ات غسل األم ة لعملي أي عملية ترى الشرآة وفقًا لتقديرها بأنها تشكل نسبة مخاطر عالي

.وتمويل اإلرهاب  
."التعامل مع األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر -٤  

ه   من ذات التعل) ١٥(من المادة ) ز(آما أن الفقرة  ى الشرآة وضع نظام     "يمات قد نصت بأن عل
ا    داخلي مناسب يشتمل على السياسات واألسس واإلجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافره
-:لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن ما يلي  
-ز م الت   ة عمله ذين تقتضي طبيع وظفين ال تمرة للم ة مس رامج تدريبي ذ خطط وب ع تنفي ل م عام

ل            وال وتموي ل األم ات غس ي عملي تخدامها ف ا اس ل طبيعته ي تحتم ة الت ات التأميني العملي
ة        ل اإلرهاب وآيفي وال وتموي اليب غسل األم اإلرهاب مع مراعاة أن تشمل تلك البرامج أس
ًا للتشريعات الخاصة  م وفق تبه به ع العمالء المش ة التعامل م ا وآيفي الغ عنه افها واإلب اآتش

".عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاببمكافحة   
آما أعدت هيئة التأمين مشروع لدليل إرشادات تستند إليه شرآات التأمين في الكشف عن 

صدوره خالل األشهر عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين ومن المتوقع 
من ) ٢١(نادًا ألحكام المادة واست) ١٥(من المادة ) هـ(القادمة، وذلك تنفيذًا ألحكام الفقرة 

 ٢٠١٠لسنة ) ٦(تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين رقم 
وتعديالتها ويتضمن الدليل ضرورة اعتماد نظام لتصنيف مخاطر العمالء على أن يتضمن على 

  -:األقل ما يلي
  .مخاطر متعلقة بالخدمات والمنتجات التأمينية -أ
  .تتعلق بالعمالء، تعامالتهم واألنشطة التي يمارسونهامخاطر  -ب
مخاطر تتعلق بالمناطق الجغرافية سواء المناطق التي يقيم فيها العميل أو التي يمارس فيها  -ج

  .قدرًا آبيرًا من معامالته أو الدولة التي يحمل جنسيتها
  

  قطاع التأجير التمويلي
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة  من تعليمات) ٢(من المادة ) ب(حددت الفقرة 

تسري أحكام هذه التعليمات  "بشرآات التأجير التمويلي نطاق سريان التعليمات حيث نصت على
  -:على آل مما يلي

الفروع الخارجية والشرآات التابعة الموجودة خارج المملكة للشرآات المشار إليها في  -ب
ى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة السارية في من هذه المادة وذلك إل) أ(الفقرة 

الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد ما أمكن في حال اختالف متطلبات 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنها في البلد األم ويتعين إعالم 

ن أن تحد أو تحول دون تطبيق هذه دائرة مراقبة الشرآات بأي موانع أو قيود يمك
  ."التعليمات

يترتب على الشرآة بذل " من ذات التعليمات الى) ٦(من المادة ) هـ/أ(آما أشارت الفقرتين 
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  -:العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية
ظم    مناسبة لمكافحة العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول ال تتوافر لديها ن - أ

  .غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
."هـ   العمليات التي تتم من خالل العمالء غير المقيمين  

على شرآة : "من ذات التعليمات بأنه) ١٠(من المادة ) هـ(من الفقرة ) ٢(آذلك أشار البند  
:التأجير التمويلي القيام بتعريف الموظفين بالمعلومات الالزمة عن  

  ."ألنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهابا -٢
هذا وستقوم الوحدة خالل الفترة القادمة بالتنسيق مع مديرية السجل التجاري لدى وزارة 
الصناعة والتجارة لوضع دليل ارشادات لقطاع التأجير التمويلي بخصوص المؤشرات التي قد 

وتمويل اإلرهاب ومن ثم تعميمه على الشرآات التي تمارس تندرج تحت عمليات غسل االموال 
نشاط التأجير التمويلي، علما بأن الوحدة قد قامت بتزويد الجهة الرقابية على الشرآات التي 
تمارس نشاط التأجير التمويلي بمشروع مؤشرات واتجاهات عمليات غسل األموال وتمويل 

نطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا لتعميمه االرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي لم
  .على شرآات القطاع

 التي  العمليات بفحص الصرافة شرآات مطالبة  •
ا  يكون ال انوني  اقتصادي  غرض  له  ظاهر  أو ق

وم ال دول ومصدرها ق تق  توصيات بتطبي
 .آاف بشكل المالي العمل مجموعة

األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة من تعليمات مكافحة غسل ) ٤(من المادة ) د(نصت الفقرة 
أن يولي الصراف عناية خاصة في التعرف على العميل ونشاطه " بشرآات الصرافة بضرورة

وذلك باجراء التحليل والدراسات الالزمة للتحقق من مصادر األموال وأي إجراءات أخرى 
مذآورة في المادة ضرورية للتحقق من طبيعة العملية باإلضافة إلى متطلبات العناية الواجبة ال

  -:من هذه التعليمات وذلك في الحاالت التالية) ٣(
العمليات الصيرفية التي ال يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أومصدرها دول ال  -د

  ."أو تطبقها بشكل غير آاف) FATF(تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي 

 بالتقيد المالية الخدمات شرآات مطالبة •
مع  بالتعامل يتعلق فيما شاملة بالتزامات
 تلتزم ال التي الدول في أو من العمالء

 تلتزم ال أو المالي العمل مجموعة بتوصيات
  .آافية بدرجة بها

 

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات اتخاذ " :في أنشطة األوراق المالية على ما يلي

  -:عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي
العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول ال تتوافر لديها نظم مناسبة -٢

الدول ال تطبق الضوابط لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إذا آانت هذه 
الدولية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو ال تطبقها بصورة آافية، بما 

  ."في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي
 التي مناسبة مضادة التدابير وتنويع تطوير •

 في عدم دولة استمرت حال في اتخاذها يمكن
 في أو المالي ملالع مجموعة توصيات تطبيق
 .آافية غير بدرجة تطبيقها

بالنسبة لتطوير وتنويع التدابير المضادة في حال استمرار دولة في عدم تطبيق توصيات 
) ١٤(من المادة ) ب(مجموعة العمل المالي أو في تطبيقها بدرجة غير آافية فقد نصت الفقرة 

تلتزم الفروع الخارجية  -ب "ى أنهمن قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ عل
من هذا القانون والشرآات التابعة لها في خارج المملكة ) ١٣(للجهات المذآورة في المادة 

."منها) أ(من الفقرة ) ٣(باألحكام الواردة في هذه المادة باستثناء البند   
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 قطاع البنوك

تاريخ ) ٥١/٢٠١٠( حددت تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم
نطاق سريان التعليمات ليشمل فروع البنوك األردنية العاملة في الخارج  ٢٣/١١/٢٠١٠

والشرآات التابعة للبنوك األردنية خارج المملكة الى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة 
) ثانيًا(قرتين السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد، حيث نصت الف

-:من التعليمات على أنه ) ٢(من المادة ) ثالثًا(و  
فروع البنوك األردنية العاملة في الخارج إلى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة : ثانيًا"

السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد ما أمكن في حال 
األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنها في اختالف متطلبات مكافحة غسل 

البلد األم، ويتعين على البنك إخطار البنك المرآزي بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد 
.من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليمات  

الشرآات التابعة للبنوك اُألردنية العاملة في المملكة ما لم تكن هذه الشرآات خاضعة : ثالثًا
وآانت هذه الجهة ُمصدرة لتعليمات خاصة  –إلشراف جهة رقابية ُأخرى في المملكة 

والشرآات التابعة للبنوك اُألردنية  –بُمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
خارج المملكة إلى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة السارية في الدول التي تعمل 

لمعايير األشد ما أمكن في حال اختالف متطلبات مكافحة غسل بها، مع مراعاة تطبيق ا
األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنها في البلد األم، على أنَّه يتعّين إخطار 
البنك المرآزي بأي موانع أو قيود ُيمكن أن تحد من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه 
."التعليمات  

من ذات التعليمات والمتعلقة بوجوب إيالء عناية ) ٥(من المادة ) ثانيًا(آما نصت المادة الفقرة 
:خاصة عند التعامل مع البنوك الخارجية، على أنه

الحاالت التي تحتاج إلى عناية خاصة باإلضافة إلى ُمتطلبات العناية الواجبة المذآورة في " 
-:من هذه التعليمات) ٣(المادة   

  -:التعامل مع البنوك الخارجية: ثانيًا 
عند إنشاء ) ٣(على البنك تطبيق متطلبات العناية الواجبة بشأن العمالء الواردة في المادة -١

.عالقة مصرفية مع بنك خارجي  
على البنك الوقوف على طبيعة نشاط البنك الخارجي وسمعته في مجال مكافحة عمليات  -٢

.غسل األموال وتمويل اإلرهاب  
البنك أو مديره اإلقليمي على إنشاء عالقة تعامل مع  يجب الحصول على موافقة مدير عام -٣

.البنك الخارجي  
على البنك أن يتأآد أن البنك الخارجي خاضع إلشراف رقابي فعال من قبل السلطة الرقابية  -٤

.في البلد األم  
على البنك التحقق من توفر نظم آافية لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى  -٥

.الخارجيالبنك   
على البنك أن يتأآد أن البنك الخارجي قد قام بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشأن عمالئه  -٦

وأن البنك   *)Payable-through  accounts(الذين لهم صالحية استخدام حسابات  
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 الخارجي لديه القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بهؤالء العمالء والعمليات المنفذة على
 ."تلك الحسابات عند الضرورة 

آما أن المتعاملين، الموجودين في الخارج، مع البنوك األردنية يدخلون ضمن فئة غير المقيمين 
من نفس التعليمات بأنها تحتاج ) ٣/اوًال(البند ) ٥(والتي تم أخذها بعين اإلعتبار ضمن المادة 

الحاالت التي تحتاج "التي نصت على  الى عناية خاصة باإلضافة إلى متطلبات العناية الواجبة
من هذه ) ٣(إلى عناية خاصة باإلضافة إلى ُمتطلبات العناية الواجبة المذآورة في المادة 

  -:التعليمات
   -:العمالء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب : أوًال

ألشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، ا: يعتبر من العمالء ذوي المخاطر المرتفعة -٣
العمالء غير المقيمين، عمالء العمليات البنكية الخاصة والعمالء الذين ينتمون أو 
يتواجدون في دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بدرجة 
."آافية  

 
  قطاع الصرافة
رهاب الخاصة بشرآات من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإل) ٢(حددت المادة 

تطبق أحكام هذه التعليمات على الصرافين " الصرافة نطاق سريان التعليمات حيث نصت على
  ."وفروعهم المرخصين من البنك المرآزي األردني

من ذات التعليمات إلى بذل العناية الخاصة بالعمالء ) ٤(من المادة ) هـ(آذلك أشارت الفقرة 
الصراف أن يولي عناية خاصة في التعرف على العميل على "غير المقيمين حيث نصت 

ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات الالزمة للتحقق من مصادر األموال وأي إجراءات 
أخرى ضرورية للتحقق من طبيعة العملية باإلضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذآورة في 

  -:التالية من هذه التعليمات وذلك في الحاالت) ٣(المادة 
هـ العمليات الصيرفية التي تتم مع العمالء غير المقيمين والتعامل غير المباشر مع العمالء 
والذي ال يتم وجهًا لوجه وخاصة التعامل الذي يتم باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل 

راف شبكة اإلنترنت أو باستخدام وسائل الدفع اإللكترونية وفي هذه الحالة يجب على الص
وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لتجنب المخاطر المتعلقة باالستغالل السيء 

  ."للتعامل غير المباشر مع العمالء وتطبيقها بشكل آاٍف
آما حددت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة 

ع المؤسسات األجنبية حيث نصت اإلجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعامل م
   -:من التعليمات على ما يلي) ٦(من المادة ) ي(الفقرة 

  -:على الصراف في حال التعامل مع المؤسسات المالية األجنببة القيام بما يلي-ي"
الحصول على موافقة اإلدارة العليا لدى الصراف عند إنشاء عالقة مع هذه  -١

 .المؤسسات
ضوابط آافية صادرة من جهات رقابية تتعلق بمكافحة التحقق من وجود تعليمات و -٢

غسل األموال وتمويل اإلرهاب تحكم المؤسسات المالية األجنبية المنوي التعامل 
 .معها وفيما إذا سبق وإن اتخذت أي إجراءات بحقها بهذا الخصوص
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التحقق من وجود إجراءات وضوابط تتعلق بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل -٣
 ."داخل المؤسسة المالية األجنبية المنوي التعامل معها اإلرهاب

ي الخاصة بشرآات الصرافة             ل اإلرهاب ف وال وتموي آذلك حددت تعليمات مكافحة غسل األم
ون توصيات        اإلجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعامل مع أشخاص ال يطبق

ي     من ا) ٤(العمل المالي بشكل آافي حيث نصت المادة  ا يل ى م ى الصراف أن   "لتعليمات عل عل
ة          ل والدراسات الالزم إجراء التحلي ك ب ل ونشاطه وذل ى العمي يولي عناية خاصة في التعرف عل
ة باإلضافة      ة العملي للتحقق من مصادر األموال وأي إجراءات أخرى ضرورية للتحقق من طبيع

ادة    ي الم ذآورة ف ة الم ة الواجب ات العناي ى متطلب ذه ) ٣(إل ن ه االت  م ي الح ك ف ات وذل التعليم
  -:التالية

ديها           - أ وافر ل تم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دول ال  تت العمليات الصيرفية التي ت
 . نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ذين يشغلون      - ب العمليات الصيرفية التي تتم مع األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر ال
غلوا ي أو     أو ش ة أو سياس ة أو حكوم يس دول ل رئ ة مث ة أجنبي ي دول ا ف ة علي ة عام وظيف

ارزًا أو شخصية          يًا ب ان سياس ع المستوى أو آ قاضي أو عسكري أو منصب حكومي رفي
ك     مل ذل ة ويش ة للدول رآات المملوآ ي الش ذيين ف ار التنفي ي حزب سياسي أو آب ارزة ف ب

د    ى آح ة األول ى الدرج ؤالء األشخاص حت ارب ه ى أن تتضمن  أق رآائهم وعل ى وش أدن
تفيد       روتهم والمس د من مصادر ث العناية الخاصة وجود نظم مناسبة إلدارة المخاطر والتأآ

  .الحقيقي وأن تكون عالقة العمل مع هذه الفئة بعلم اإلدارة العليا لدى الصراف وموافقته
ا   العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو أي عملية يرى ا -ج ديره بأنه لصراف وفقًا لتق

 .تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
انوني ظاهر أو مصدرها دول ال       -د العمليات الصيرفية التي ال يكون لها غرض اقتصادي أو ق

ـي           ل المالـ ة العم ق توصيات مجموع وم بتطبي ر ) FATF(تق كل غي ا بش أو تطبقه
  .آاٍف
يات الصيرفية التي تتم مع العمالء غير المقيمين والتعامل غير المباشر مع العمالء هـ العمل

والذي ال يتم وجهًا لوجه وخاصة التعامل الذي يتم باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل 
شبكة اإلنترنت أو باستخدام وسائل الدفع اإللكترونية وفي هذه الحالة يجب على الصراف 

إلجراءات الالزمة لتجنب المخاطر المتعلقة باالستغالل السيء للتعامل وضع السياسات وا
  ".غير المباشر مع العمالء وتطبيقها بشكل آاف

  
  قطاع األوراق المالية

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق ) ٢(حددت المادة 
: المالية نطاق سريان التعليمات حيث نصت على

  -:تسري أحكام هذه التعليمات على" السريان نطاق"
  .شرآات الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وفروعها   - أ"  

  .الحافظ األمين ما لم يكن خاضعًا إلشراف جهة رقابية أخرى في المملكة -ب
شرآات االستثمار المشترك وصناديق االستثمار المشترك المسجلة لدى الهيئة، وُيشار   -ج

  ."يعًا فيما بعد بالجهات الخاضعة ألحكام هذه  التعليماتإليها جم
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على :" من ذات التعليمات على ما يلي) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(و) ٢(آما نص البندين 
الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه 

  -:وذلك فيما يتعلق بما يلي
يات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول ال تتوافر لديها نظم مناسبة العمل-٢

لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إذا آانت هذه الدول ال تطبق الضوابط 
الدولية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو ال تطبقها بصورة آافية، بما في 

  .درة عن مجموعة العمل الماليذلك التوصيات الصا
."العمليات التي تتم من خالل العمالء غير المقيمين -٥  

  
  قطاع التأمين

م  أمين رق ي أنشطة الت ل االرهاب ف وال وتموي ات مكافحة غسل األم نة ) ٦(إن تعليم  ٢٠١٠لس
ادة   تسري على فروع الشرآات والشرآات التابعة لها العاملة في الخارج حيث     ) ١٧(نصت الم
:أنه ن التعليمات علىم  

ال            -أ"  ارس             أعم ا التي تم ة له ا أو الشرآات التابع د من أن فروعه على الشرآة التأآ
رارات الصادرة بمقتضاها خاصة        ذه التعليمات والق التأمين خارج المملكة تطبق أحكام ه

ويل اإلرهاب في الدول التي ال تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتم
ل    ة العم ك التوصيات الصادرة عن مجموع ي ذل ا ف اف بم ر آ كل غي ا بش ي تطبقه أو الت
ه      ذي تسمح ب المالي، على أن يتم في هذه الحالة تطبيق الضوابط األشد وذلك إلى المدى ال
.التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها  

-ب ة  إذا لم تسمح التشريعات النافذة في الدول التي تع  مل بها فروع الشرآة أو الشرآات التابع
رارات            ذه التعليمات أو الق ام ه ق أحك ة تطبي أمين خارج المملك ال الت لها التي تمارس أعم
ذه   ام ه ق أحك تطيع تطبي ا ال تس ة بأنه ار الهيئ رآة إخط ى الش اها فعل ادرة بمقتض الص

بًا في    التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها وللهيئة في هذه الحالة اتخ راه مناس اذ ما ت
. هذا الشأن  

-ج رة    ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة   ام الفق ق أحك ادة   ) ب(من هذه المادة، ال تطب من الم
أمين   ) ١٣( ال الت من هذه التعليمات على فروع الشرآة وشرآاتها التابعة التي تمارس أعم

."خارج المملكة  
رة   ا وضحت الفق ادة  ) أ(آم ن الم ن ذات ا) ٩(م ات م اة   لتعليم ا لمراع ب توفره االت الواج الح

-:الشرآة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي  
، العمليات التأمينية الكبيرة والعمليات التأمينية التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح  -١

روف   ة الظ ى خلفي وف عل ة للوق راءات الالزم ع اإلج ات   ووض ذه العملي ة به المحيط
.وأغراضها وأن تدون نتائج ذلك في سجالتها  

ديها نظم         -٢ وافر ل ى دول ال   تت العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إل
ق       دول ال تطب ذه ال مناسبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إذا آانت ه

ا بصورة       الضوابط الدولية الخاصة بم ل اإلرهاب أو ال تطبقه وال وتموي كافحة غسل األم
.آافية، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي  

وال       -٣ ات غسل األم ة لعملي أي عملية ترى الشرآة وفقًا لتقديرها بأنها تشكل نسبة مخاطر عالي
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.وتمويل اإلرهاب  
."مخاطرالتعامل مع األشخاص السياسيين المعرضين لل -٤  

  
  قطاع التأجير التمويلي

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة ) ٢(من المادة ) ب(حددت الفقرة 
تسري أحكام هذه التعليمات  "بشرآات التأجير التمويلي نطاق سريان التعليمات حيث نصت على

  -:على آل مما يلي
ة خارج المملكة للشرآات المشار إليها في الفروع الخارجية والشرآات التابعة الموجود -ب

من هذه المادة وذلك إلى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة السارية في ) أ(الفقرة 
الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد ما أمكن في حال اختالف متطلبات 

ا في البلد األم ويتعين إعالم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنه
دائرة مراقبة الشرآات بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون تطبيق هذه 

  ."التعليمات
يترتب على الشرآة بذل " من ذات التعليمات الى) ٦(من المادة ) هـ/أ(آما أشارت الفقرتين 

  -:التالية العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات
العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول ال تتوافر لديها نظم    مناسبة   - أ

  .لمكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
."العمليات التي تتم من خالل العمالء غير المقيمين   - هـ  

  
 التزام يؤمن والتدقيق الرقابة من مستوى تأمين •

 تينها بمضمون المالي القطاع مؤسسات
 .التوصيتين

ً فقد نصت الفقرتين  من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل ) ١٨(من المادة ) ب وج(بداية
  -:اإلرهاب النافذ على ما يلي

تلتزم الجهات الرقابية واإلشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات  -ب"
دة فيه واألنظمة والتعليمات والقرارات الخاضعة ألحكام هذا القانون باألحكام الوار

  .الصادرة بمقتضى أي منها وإصدار التعليمات الالزمة وفقًا ألحكام القانون
  -:من هذه المادة بما يلي) أ(تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة  - ج

اتخاذ اإلجراءات والوسائل الالزمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن  -١
  .غسل األموال وتمويل اإلرهابمكافحة 

تبليغ الوحدة فورًا إذا تبين لها أثناء مباشرتها الختصاصاتها وفقًا ألحكام التشريعات  -٢
النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وللوحدة إعالم هذه الجهات 

  ."باإلجراءات  المتخذة وفقًا ألحكام هذا القانون إذا اقتضى األمر ذلك
من ذات القانون في حال مخالفة الجهات الخاضعة ألحكام القانون ألي ) ٣٠(المادة  آما نصت

آل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا "من التعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية واالشرافية على
القانون أو األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على 

اصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار عقوبة خ
وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف 
."الغرامة في حدها األعلى  
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بمضمون  بالنسبة لتأمين مستوى من الرقابة والتدقيق يؤمن التزام مؤسسات القطاع المالي
 هاتين التوصيتين
 قطاع البنوك

تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 
:على) عاشرا(و) رابعا(و)ثالثًا(البنود ) ٩(في المادة رقم  ٢٣/١١/٢٠١٠  

  :النظــام الداخلــي): ٩(المادة "
سياسات واإلجراءات  والضوابط يجب على البنك وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على ال

الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن هذا 
-:النظام ما يلــي  

تخصيص آادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد آافية الختبار : ثالثـًا
خلية لمكافحة عمليات غسل األموال االلتزام باإلجراءات والسياسات والضوابط الدا

.وتمويل اإلرهاب  
آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بالتعليمات والسياسات واإلجراءات  الموضوعة لمكافحة : رابعًا

عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل آل من آادر التدقيق المذآور في البند 
اة التنسيق في مجال تحديد الصالحيات ثالثًا من هذه المادة ومدير اإلخطار مع مراع

.والمسؤوليات فيما بينهم  
وضع النظم واإلجراءات  التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص : عاشرًا

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل األموال 
دوريًا الستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتمويل اإلرهاب مع ضرورة مراجعتها 

  ."وتطويرها لزيادة آفاءتها وفاعليتها
:من ذات التعليمات على) ثانيا(البند ) ١١(آما تنص المادة رقم   

-:أحكام ختامية): ١١(المادة "  
 Engagement(يجب على البنك تضمين االتفاقية الموقعة ما بينه وبين مدققه الخارجي :  ثانيًا

Letter(  إلزام المدقق بالتأآد من قيام البنك بتطبيق هذه التعليمات ومدى آفاية سياسات
وإجراءات البنك المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم لإلدارة مع 

  ."ضرورة إعالم البنك المرآزي فور اآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليمات
ص على عمليات غسل األموال وتمويل اعتمد دليل التفتيش المتخص ٢٠٠٩وخالل عام 

الخاص بقطاع البنوك متضمنًا التفتيش على آافة العمليات البنكية التي يمكن ) مرفق(اإلرهاب 
 ٧/٥/٢٠٠٩-٣استغاللها بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، آما عقدت خالل الفترة من

ردني بإشراف خبيرة من دورة تدريبية لموظفي المجموعات الرقابية في البنك المرآزي األ
وزارة الخزانة األمريكية وذلك لتعريفهم بدليل التفتيش واآللية المناسبة / مكتب المساعدات التقنية

الستخدامه في التفتيش عن العمليات التي يشتبه إرتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، وقد 
عدد من موظفي دائرة الرقابة على وضع الدليل موضع التنفيذ، إضافًة إلى ذلك فقد تم إيفاد 

الجهاز المصرفي في البنك المرآزي األردني لعدد من الدورات المتخصصة في مجال مكافحة 
رفد دائرة الرقابة  ٢٠٠٩آما تم خالل عام  ،)مرفق(عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

مجالي الرقابة المكتبية موظفا جديدا في ) ١٥(البنك المرآزي األردني بـ /على الجهاز المصرفي
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.والميدانية  
هذا ويتم خالل جوالت التفتيش الدورية على أعمال البنوك وآجزء أساسى من تقييم إدارة 
البنوك التفتيش على مدى التزام هذه البنوك بتعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل 

ف البنك وفقًا ألسس اإلرهاب، وتضمين تقرير التفتيش بالنتائج وعكس أثرها على تصني
(التصنيف المعتمدة سواء للبنوك المحلية  CAMEL (أو للبنوك األجنبية )  ROCA ، باإلضافة )

إلى المتابعة المكتبية للحرآات اليومية للتسهيالت والودائع التي تفوق المليون دينار، وفي حال 
م البنك بإخطار الوحدة تم اآتشاف حاالت يشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب لم يق

عنها يقوم البنك المرآزي من طرفه بإخطار الوحدة بها، سواء تم اآتشافها من خالل جوالت 
.التفتيش الميداني أو من خالل المتابعة المكتبية  

بتوجيه تنبيهات للبنوك غير الملتزمة بأحكام  ٢٠١٠آما قام البنك المرآزي األردني خالل عام 
األموال وتمويل اإلرهاب مع الطلب من بعضها تزويد البنك المرآزي تعليمات مكافحة غسل 

.األردني ببرنامج زمني لمعالجة هذه المخالفات  
 
 قطاع الصرافة 

رتين ـ (نصت الفق ادة ) ز/ ه ل اإلرهاب ) ٦(من الم وال وتموي من تعليمات مكافحة غسل األم
  -:على الصراف القيام باآلتي"الخاصة بشرآات الصرافة بأنه 

ار           -ـه ة الختب وارد آافي داخلي ومزود بم دقيق ال رة الت تخصيص آادر مستقل ومؤهل ضمن دائ
وال      ل األم ات غس ة عملي ة لمكافح ات والضوابط  الداخلي اإلجراءات  والسياس زام ب االلت

  . وتمويل اإلرهاب
وضع النظم واإلجراءات  التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص   -ز
نظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فاعليتها في مكافحة عمليات غسل األموال أ

وتمويل اإلرهاب مع ضرورة مراجعتها دوريًا الستكمال أي نقص بها أو تحديثها 
."وتطويرها لزيادة آفاءتها وفاعليتها  

م مع على الصراف تضمين العقد المبر"من ذات التعليمات بأنه ) ١٠(آذلك نصت المادة 
المحاسب القانوني ما يلزمه بتطبيق هذه التعليمات وتقييم مدى آفاية سياسات وإجراءات 
الصراف المتعلقة بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتضمين نتائج ذلك في 
تقريره مع ضرورة إعالم البنك المرآزي فور اآتشاف المحاسب القانوني ألي مخالفة لهذه 
."التعليمات  

البنك المرآزي األردني /ما أن هنالك تفتيش دائم ومستمر من قبل دائرة مراقبة أعمال الصرافة آ
على شرآات الصرافة للتأآد من امتثال الشرآات لتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة وأن شرآات الصرافة تطبق إجراءات العناية الواجبة 

عميل وتوفر البيانات والمعلومات الكاملة عن عمالئها والعمليات التي تنفذها والخاصة على ال
لصالحهم وتحفظ السجالت والبيانات الالزمة لهذه الغاية وآذلك إخطار الوحدة بأي عمليات 
يشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، هذا وفي حال وجود أي مالحظات على 

في تقرير التفتيش علمًا بأنه وبموجب قانون أعمال الصرافة النافذ  شرآة الصرافة يتم تضمينها
المفعول فإن سجالت الصراف وقيوده ومعامالته المتعلقة بأعمال الصرافة تخضع للتدقيق 

  .والمراجعة والتفتيش آما يتم ضبط السجالت والقيود إذا اقتضى األمر ذلك
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في دورات تدريبية داخل وخارج المملكة وقد تم إشراك موظفي دائرة مراقبة أعمال الصرافة 
لرفع مستوى الكفاءة والفعالية للموظفين في مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب وتقنيات التحليل المالي لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث تم تدريب ما 

مكافحة عمليات غسل  موظفًا من الدائرة على مواضيع متخصصة بالتفتيش على) ١٦(يقارب 
األموال وتمويل اإلرهاب وإجراءات المكافحة وآيفية التعامل مع حاالت غسل األموال وتمويل 

).مرفق(اإلرهاب   
 
 قطاع األوراق المالية

ادة  طة األوراق   ) ١٣(نصت الم ي أنش اب ف ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ات مكافح ن تعليم م
ه  ة  بأن ات الخاضعة"المالي ى الجه ي مناسب   يجب عل ام داخل ات وضع نظ ذه التعليم ام ه ألحك

ات غسل         ا لمكافحة عملي ة الواجب توفره يشتمل على السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلي
  : األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن هذا النظام ما يلي

زام بالتعليمات والسياسات واإلجراءات  الموضوعة          -٣ لمكافحة   آلية مناسبة للتحقق من االلت
  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ار     -٤ ة الختب وارد آافي زود بم داخلي م دقيق ال ة الت ل ضمن جه تقل ومؤه ادر مس تخصيص آ
ل   وال وتموي ل األم ة غس ة لمكافح وابط الداخلي ات والض اإلجراءات  والسياس زام ب االلت

  .اإلرهاب
انوني بالتأآ   ق الجهات الخاضعة     آما أشارت التعليمات إلى ضرورة قيام المحاسب الق د من تطبي

انون   ألحكام تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق المالية ألحكام ق
رارات الصادرة بمقتضاه حيث نصت           ل اإلرهاب والتعليمات والق وال وتموي مكافحة غسل األم

-:من ذات التعليمات بأنه) ١٥(المادة   
ه     على الجهات  الخاضعة ألحك -أ" انوني التزام ام هذه التعليمات تضمين عقدها مع المحاسب الق

رارات الصادرة بمقتضاها    ات والق ذه التعليم انون وه ام الق ق أحك ا بتطبي ن قيامه د م بالتأآ
ع      ره م ي تقري ك ف ائج ذل ذلك وتضمين نت ة ب راءات  المتعلق ات واإلج ة السياس دى آفاي وم

.لهذه التعليماتضرورة إعالم الهيئة فور اآتشافه ألي مخالفة   
على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات تزويد الهيئة بتقريرها السنوي متضمنًا رأي  - ب

المحاسب القانوني في مدى تطبيق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها 
 ."ومدى آفاية السياسات واإلجراءات المتعلقة بذلك مرفقًا مع البيانات المالية الختامية

آما يقوم مفتشو الهيئة بالرقابة والتفتيش على مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بالقوانين 
اتخاذ العناية والتعليمات الصادرة من حيث مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأنه يتم 

الواجبة بفتح الحسابات للعمالء وأن هنالك نظام داخل هذه الجهات يشتمل على السياسات 
جراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأن واإل

وآذلك التدقيق والتفتيش على وثائقها وقيودها  هنالك سجالت ومستندات منظمة تحتفظ بها،
وسجالتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونا بذلك وعكس نتائج ذلك على تقارير 

حيث  ٢٠١٠و٢٠٠٩تم زيادة عدد المفتشين خالل العام  وقدذ اإلجراءات الالزمة، التفتيش التخا
  .)مرفق(موظفين ) ٩(أصبح عددهم 
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  قطاع التأمين

ب(نصت الفقرات  /ج/ ل اإلرهاب     ) ١٥(من المادة ) د وال وتموي من تعليمات مكافحة غسل األم
م   أن   ٢٠١٠لسنة  ) ٦(في أنشطة التأمين رق ى الشرآة وضع نظام     "ب ي مناسب يشتمل    عل داخل

على السياسات واألسس واإلجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل 
-:األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن ما يلي  

تخصيص آادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي في الشرآة ومزود بموارد آافية  -ب 
اإلجراءات وا  زام ب ار االلت ل  الختب ات غس ة عملي ة لمكافح وابط الداخلي ات والض لسياس

.األموال وتمويل اإلرهاب  
اها   -ج ادرة بمقتض رارات الص ات والق ذه التعليم ام ه زام بأحك ن االلت ق م بة للتحق ة مناس آلي

والسياسات واإلجراءات  الموضوعة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع  
داخلي      مراعاة التنسيق في مجال تحديد  دقيق ال ة الت ين جه ا ب الصالحيات والمسؤوليات فيم

.ومدير اإلخطار  
اإلجراءات واإلمكانيات التي تكفل قيام جهة التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة  -د

الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل 
ستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة اإلرهاب واقتراح ما يلزم ال

  ."آفاءتها وفاعليتها
:من ذات التعليمات بأنه) ١٦(آما  نصت المادة   

ق     -أ"  ام   الشرآة بتطبي على الشرآة تضمين عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتأآد من قي
اها وم    ادرة بمقتض رارات الص ات والق ذه التعليم ام ه راءات  أحك ات وإج ة سياس دى آفاي

ة            ره للشرآة مع ضرورة إعالم الهيئ ي تقري ك ف ائج ذل الشرآة المتعلقة بذلك وتضمين نت
.فور اآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليمات  

على الشرآة تزويد الهيئة بتقرير سنوي من المحاسب القانوني يتضمن مدى تطبيق الشرآة -ب
ادرة بمقتضاها ومدى آفاية  سياسات وإجراءات ألحكام هذه التعليمات والقرارات الص

  ."الشرآة المتعلقة بذلك مرفقًا مع البيانات المالية الختامية للشرآة
وزارة /برنامج المساعدات الفنية/هذا وقد تم إعداد دليل تفتيش باللغة اإلنجليزية بالتعاون مع 

من خاللها غسل األموال أو  الخزينة األمريكية خاص بالتفتيش عن العمليات التي يمكن أن يتم
تمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين والعمل جاري على ترجمته إلى اللغة العربية لتدريب مفتشي 

  .الهيئة على آلية استخدام الدليل في عملية التفتيش
واإلشرافي لهيئة التأمين من خالل التفتيش الميداني على الشرآات  الرقابي الدور تعزيز آما تم

لتأآد من الشرآات غير الملتزمة بكافة بنود التعليمات المشار إليها أعاله باتخاذ من حيث ا
اإلجراءات  التصويبية الالزمة النسجام آافة أنشطة الشرآة مع التعليمات، حيث صوبت جميع 

من حيث تعديل سياساتها  - بعد توجيه آتب مالحظات التفتيش الميداني-الشرآات أوضاعها
سل األموال بما ينسجم مع تعليمات الهيئة بهذا الخصوص، آما التزمت الداخلية لمكافحة غ

الشرآات بمراعاة متطلبات التعرف على العميل، باإلضافة لقيام الشرآات بتضمين نماذج 
وثائق التأمين ما يضمن حق الشرآة في فسخ عقد التأمين في حال عدم تمكن الشرآة من القيام 

  .يدبمتطلبات التحقق من هوية المستف
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مع اإلشارة لوجود عمليات التفتيش الميداني التي تقوم بها الهيئة بشكل مستمر حيث أن أحد أهم 
بنود نطاق التدقيق المطبق في عمليات التفتيش الميداني هو التأآد من إلتزام الشرآات بتعليمات 

ن أحد ، آما أ٢٠١٠لسنة ) ٦(مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين رقم 
متطلبات هيئة التأمين للمصادقة على صحة البيانات المالية السنوية للشرآات هي تزويد الهيئة 
بتقرير سنوي من المدقق الخارجي يتضمن مدى تطبيق الشرآة ألحكام التعليمات المشار إليها 

  .أعاله ومدى آفاية سياسات وإجراءات الشرآة المتعلقة بذلك
  

  قطاع التأجير التمويلي
  -:من ذات التعليمات بأنه) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(البند  نص

على الشرآة وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات واألسس واإلجراءات والضوابط  -أ"
الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على أن 

  -:يتضمن ما يلي
 آافية الختبار بموارد ومزود الداخلي التدقيق دائرة ضمن ومؤهل مستقل آادر تخصيص -٢

غسل األموال  عمليات لمكافحة الداخلية والضوابط باإلجراءات  والسياسات االلتزام
  ."وتمويل اإلرهاب

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالشرآات ) ١٢(آما نصت المادة 
على إلزام الشرآة تضمين اإلتفاقية الموقعة ما بينها  ٢٠١١ويليالتي تمارس نشاط التأجير التم

وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام الشرآة بتطبيق هذه التعليمات 
ومدى آفاية سياسات وإجراءات الشرآة المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم 

  ."ئرة مراقبة الشرآات فور إآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليماتلإلدارة مع ضرورة إعالم دا
 غير األعمال والمهن -١٢

 – المحـددة الماليـة
 إلى ٨, ٦،٥التوصيـات 

١١.  
  )غير ملتزم(

 القانونــي اإلطـار غـياب شبـه• 
 لمطالبة المناســـب والتنظيمي

 المالية غير األعمال والمهــن
 أوردتــه ما بمعظم المحددة
 من الخامسـة التوصيـة
 وتغطـــي مضمون موجبات

  ) ٨ (و )٦(التوصيات
 ).١١(و) ١٠(و) ٩(و  
   .واقع الرقابة والتفتيش •
  
  .مااللتزا واقع •

 

 الستكمال مناسب وتنظيمـي قانوني إطار تأسيس•  
 المالية المحددة غير األعمال والمهن مطالبة
 موجبات من الخامسة التوصية أوردته ما بجميع

 )١٠(و )٨(و) ٦(مضمون التوصيات  غطيةوت
  .)١١(و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اطار قانوني وتنظيمي مناسب لمعالجة االلتزامات المطلوبة من األعمال  قامت المملكة بوضع
والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وبما يتوافق مع 

  .التوصيات والمعايير الدولية الصادرة بهذا الخصوص
  بذل العناية الواجبة بخصوص العمالء ) / ٥(التوصية رقم 

ليوسع  "٢٠٠٧ لسنة) ٤٦(قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم "عدل :أوًال
من ) ب(نطاق الجهات الخاضعة ألحكام القانون ومنها الجهات غير المالية حيث نصت الفقرة 

  :من القانون علـى ما يلي) ١٣(المادة 
ن واألنظمة والتعليمات تلتزم الجهات المبينة أدناه باإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانو"

   -:والقرارت الصادرة بمقتضى أي منها
  -:الجهات غير المالية وتشمل -ب

  . األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها -١
  .األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة واألحجار الكريمة -٢
 -:ة عن الغير باألعمال التاليةاألشخاص أو الجهات الذين يقومون نياب -٣

  .بيع العقارات وشرائها - 
 .إدارة األموال أو أي أصول مالية أخرى - 
ي        -  تثمار ف د أو حسابات االس وفير البري ابات ت إدارة الحسابات المصرفية أو حس

 .األسواق المالية المحلية والدولية
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ه أو        -  اري أو إدارت ة لتأسيس أي شخص اعتب ة الالزم شراء  اإلجراءات القانوني
 . محالت تجارية أو بيعها

 ."تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشرآات أو إدارتها -
وبهذا تطبق جميع األحكام وااللتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب النافذ على هذه الجهات، و يكون القانون قد شمل جميع الجهات من األعمال والمهن 
  .في منهجية التقييم) ١٢(المحددة الواردة في التوصية غير المالية 

  
  :تعليمات وإرشادات جديدة لكل منأصدرت الجهات الرقابية واإلشرافية المعنية : ثانيًا
ة وهي      -١ ة واألحجار الكريم " األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمين

الت صياغة الحلي وبيع المجوهرات وتمويل اإلرهاب لمح تعليمات مكافحة غسل األموال
ة لسنة      ة واألحجار الكريم ق " (٢٠١٠والمعادن الثمين د     ) مرف ام البن تنادًا ألحك صادرة اس

 من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(
 .النافذ ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(

ارة ال      -٢ ي تج ون ف ذين يعمل ات ال خاص أو الجه ي   األش ا وه ارات وتطويره ات "عق تعليم
ق " (٢٠١٠مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية لسنة  ) مرف

ادة  م ) ١٦(صادرة بموجب الم ة رق ب العقاري يم المكات ام تنظ ن نظ نة ) ٥٣(م  ٢٠٠١لس
د  رة  ) ٤(والبن ن الفق ادة  ) أ(م ن الم ل     ) ١٤(م وال وتموي ل األم ة غس انون مكافح ن ق م

 .النافذ ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦( اإلرهاب رقم
 

  :الحسابات المجهولة وبأسماء مستعارة :ثالثًا
رة   ) ٢(نص البند  -١ ادة   ) أ(من الفق ل       من ) ١٤(من الم وال وتموي انون مكافحة غسل األم ق

ع    -٢ :"اإلرهاب النافذ على إلزام الجهات الخاضعة ألحكام القانون بما يلي عدم التعامل م
ولى ال  خاص مجه وك أو    األش ع البن ة أو م ورية أو الوهمي ماء الص ة أو ذوي األس هوي

 ."الشرآات الوهمية
ع           -٢ ي وبي ل اإلرهاب لمحالت صياغة الحل وال وتموي حظرت تعليمات مكافحة غسل األم

ة لسنة       ة واألحجار الكريم ادن الثمين رة    ٢٠١٠المجوهرات والمع ادة   ) ج(في الفق من الم
ة أو مع األشخاص        من التعليمات على المحل التعامل  ) ٤( ولي الهوي ع األشخاص مجه م

 .بأسماء صورية أو وهمية أو مع البنوك والشرآات الوهمية
وتمويل اإلرهاب  من تعليمات مكافحة غسل األموال) ٤(من المادة ) ب(وقد نصت الفقرة  -٣

يحظر على المكتب التعامل مع األشخاص :" على ٢٠١٠الخاصة بالمكاتب العقارية لسنة 
 ".هوية أو ذوي األسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك والشرآات الوهميةمجهولي ال

 
  :توقيت إجراءات العناية الواجبة: رابعًا
رة   ) ١(نص البند  -١ ادة   ) أ(من الفق ل       من ) ١٤(من الم وال وتموي انون مكافحة غسل األم ق

ي        ا يل انون بم ام  الق زام الجهات الخاضعة ألحك ى إل ذ عل ة   -١" :اإلرهاب الناف ذل العناي ب
ة العمل         ة من عالق ة ونشاطه والغاي الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانوني
د،        ل، إن وج ات والعمي ذه الجه ين ه ة ب ـة القائم ن العالق ي م تفيد الحقيق ا والمس وطبيعته
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ع        ة مستمرة م ي إطار عالق تم ف والتحقق من آل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي ت
جيل         عمالئ ة وتس ريعات ذات العالق ى التش ددة بمقتض ائل المح ن الوس يلة م أي وس ا ب ه

 ."من هذه الفقرة) ٦(البيانات المتعلقة بذلك واالحتفاظ بها وفقًا ألحكام البند 
الشخص أو الجهة المرخصة لغايات صياغة الحلي وبيع المجوهرات (يلتزم المحل  -٢

عناية الواجبة للتعرف على هوية العميل ببذل ال) والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة
, وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من عالقة العمل والمستفيد الحقيقي من هذه العالقة

وتمويل اإلرهاب  تعليمات مكافحة غسل األموال من) ٤(من المادة ) أ(حيث نصت الفقرة 
 ٢٠١٠الكريمة لسنة  لمحالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار

يلتزم المحل ببذل العناية الواجبة بقصد التعرف على هوية العميل وأوضاعه  -أ:"على أنه
القانونية ونشاطه والغاية من عالقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من هذه العالقة، 

تواصلة إن وجد، والتحقق منها بشكل مفصل وفقًا للبنود الواردة أدناه وإجراء متابعة م
للعمليات التي تتم في إطار عالقة مستمرة مع عمالئه وتسجيل البيانات المتعلقة بها 

 -:واالحتفاظ بها وفقًا ألحكام هذه التعليمات،  وذلك في الحاالت التالية
إذا زادت قيمة العملية الواحدة أو العمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة عن عشرة  -١

 .العملة األجنبيةآالف دينار أو ما يعادلها ب
وجود شكوك بشأن مدى دقة وآفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقًا بخصوص  -٢

 .تحديد هوية العمالء
إذا توافر لدى المحل الشك بأن العملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل أموال أو تمويل  -٣

 ."إرهاب وذلك بغض النظر عن قيمتها
رة  -٣ ادة ) أ(نصت الفق ن الم ن تعليم) ٤(م والم ة غسل األم اب  ات مكافح ل اإلره وتموي

ه  ٢٠١٠الخاصة بالمكاتب العقارية لسنة  ة       -أ" :على أن ة الواجب ذل العناي زم المكتب بب يلت
ادة      ي الم ة ف االت المبين ي الح ل       ) ٥(ف ة العمي ى هوي رف عل د التع ات بقص ن التعليم م

تف      ا والمس ة العمل وطبيعته يد الحقيقي من   وأوضاعه القانونية ونشاطه والغرض من عالق
ك              ا في ذل اه بم واردة أدن ود ال ًا للبن ا بشكل مفصل وفق ق منه هذه العالقـة إن وجد، والتحق
ق   ا نسخة طب د أنه ا يفي ه بم ن الموظف المسؤول لدي ة م ا موقع ى نسخة منه اإلطالع عل

 ".األصل
تعليمات مكافحة غسل األموال من) ٥(آما نصت المادة  وتمويل اإلرهاب الخاصة  

على المكتب إتخاذ إجراءات العناية الواجبة العميل :"على ٢٠١٠ب العقارية لسنة بالمكات
-:وذلك في الحاالت التالية  

 .عند أو أثناء نشوء عالقة عمل مع العميل    -أ 
وجود شكوك بشأن مدى دقة وآفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقًا  -ب 

 .بخصوص تحديد هوية العمالء
 ."ية غسل أموال أو تمويل إرهابوجود إشتباه بحدوث عمل -ج 

 
  :تدابير العناية الواجبة المطلوبة: خامسًا

رة   ) ١(نص البند  -١ ادة   ) أ(من الفق ل       من ) ١٤(من الم وال وتموي انون مكافحة غسل األم ق
ي  ا يل انون بم ام الق ات الخاضعة ألحك زام الجه ى إل ذ عل اب الناف ة  -١ ":اإلره ذل العناي ب
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ة العمل        الواجبة للتعرف على هوية الع ة من عالق ة ونشاطه والغاي ميل وأوضاعه القانوني
د،        ل، إن وج ات والعمي ذه الجه ين ه ة ب ـة القائم ن العالق ي م تفيد الحقيق ا والمس وطبيعته
ع        ة مستمرة م ي إطار عالق تم ف والتحقق من آل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي ت

ى ا       ددة بمقتض ائل المح ن الوس يلة م أي وس ا ب جيل   عمالئه ة وتس ريعات ذات العالق لتش
 ."من هذه الفقرة) ٦(البيانات المتعلقة بذلك واالحتفاظ بها وفقًا ألحكام البند 

وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي وبيع  ميزت تعليمات مكافحة غسل األموال -٢
في اإلجراءات  المتبعة في  ٢٠١٠المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة 

فيما اذا آان شخصًا طبيعيًا أم شخصًا , تعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقيال
 :على النحو التالي, اعتباريًا

ورد النص : إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي اذا آان شخصًا  طبيعيًا    
:من التعليمات ونصها) ٤(من المادة ) د(عليها في الفقرة   

ي إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي، إن   وجد، إذا آان يراعى ف -د"
-:شخصًا طبيعيًا ما يلي  
١- الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان والدته ورقمه  

الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من 
وآامل المعلومات المتعلقة بوثيقة إثبات الشخصية عالقة العمل وطبيعتها 

لألشخاص األردنيين ورقم جواز السفر لألشخاص غير األردنيين وأي معلومات 
.أو وثائق أخرى يرى المحل أنها ضرورية إلتمام عملية التعرف  

ا حسب األصول      -٢ الحصول على الوثائق الرسمية األصلية أو صورة مصدقة عنه
ة    التي تثبت صحة النياب ة في حال آان تعامل أي شخص أو جهة مع المحل بالنياب

ل           ة العمي ى هوي ى التعرف عل ا، باإلضافة إل اظ بنسخة منه عن العميل مع االحتف
ي      ا ف ل المنصوص عليه ومن ينوب عنه وفقًا إلجراءات التعرف على هوية العمي

 ."هذه التعليمات
ورد : ا آان شخصًا اعتباريًاإجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي إذ - 

وتمويل  من تعليمات مكافحة غسل األموال) ٤(من المادة ) هـ(النص عليها في الفقرة 
اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة 

  :ونصها ٢٠١٠
  -:اعتباريًا ما يليهـ يراعى في إجراءات التعرف على هوية العميل إذا آان شخصًا "

الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسم الشخص االعتباري وشكله  -١
القانوني وعنوان المرآز الرئيسي ورقم الهاتف ونوع النشاط الذي يمارسه 
وتاريخ التسجيل ورقمه والرقم الضريبي والرقم الوطني للمنشأة وأسماء 

وأرقام هواتفهم  المفوضين بالتوقيع عن الشخص االعتباري وجنسياتهم
والغرض من عالقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى 

 .المحل أنها ضرورية إلتمام عملية التعرف
ي           -٢ ا حسب األصول والت ائق الرسمية أو نسخ مصدقة عنه ى الوث الحصول عل

ا    ات المختصة، ومثاله دى الجه جيله ل اري وتس ت تأسيس الشخص االعتب تثب
ادر  هادات الص رآات    الش ة الش رة مراقب ارة ودائ ناعة والتج ن وزارة الص ة ع
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ى ضرورة        ة والصناعية باإلضافة إل والشهادات الصادرة عن الغرف التجاري
ون    ال آ ي ح ات المختصة ف ن الجه مية صادرة ع هادة رس ى ش الحصول عل

 .الشرآة مسجلة في الخارج
الحصول على نسخ من التفاويض الصادرة عن الشخص االعتباري   -٣

خاص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة عالقتهم به والتعرف على هوية لألش
الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي إن وجد وفقًا إلجراءات التعرف 

 .على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات
الحصول على معلومات حول األحكام التي تنظم عمل الشخص االعتباري بما  -٤

 ."الملكية واإلدارة المسيطرة عليهفي ذلك هيكل 
ورد النص عليها في الفقرة  :والتحقق منها إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي - 

وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة  من تعليمات مكافحة غسل األموال) ٤(من المادة ) و(
  :نصهاو ٢٠١٠الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة  

يراعى في إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي اإلطالع على بيانات  -و"
ومعلومات يتم الحصول عليها من وثائق  وبيانات رسمية وبحيث تتولد القناعة لدى 

."  المحل بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي  
من ) ٤(من المادة ) ز(قرة ورد النص عليها في الف: التحديث الدوري للوثائق والبيانات -

وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات  تعليمات مكافحة غسل األموال
:ونصها ٢٠١٠والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة   

تحديث الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية  -ز"
."العمالء وعالقات العمل مرتفعة المخاطرالواجبة وباألخص فئات   

وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية  آما ميزت تعليمات مكافحة غسل األموال -٣
اإلجراءات المتبعة في التعرف على هوية العميل والمستفيد  ٢٠١٠المرخصة لسنة 

 :اليعلى النحو الت, فيما اذا آان شخصًا طبيعيًا ام شخصًا اعتباريًا, الحقيقي
ورد : إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي إذا آان شخصًا  طبيعيًا - 

  :من التعليمات ونصها) ٤(من المادة ) ج(النص عليها في الفقرة 
يراعى في إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي، إن وجد، إذا آان  -ج"  

-:شخصًا طبيعيًا ما يلي  
بيانات التعرف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان والدته الحصول على  -١

ورقمه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه 
والغرض من عالقة العمل وطبيعتها وآامل المعلومات المتعلقة بوثيقة إثبات 
الشخصية لألشخاص األردنيين ورقم جواز السفر لألشخاص غير األردنيين 

علومات أو وثائق أخرى يرى المكتب أنها ضرورية إلتمام عملية وأي م
  .التعرف، باإلضافة الى نموذج التفويض المعتمد لدى المكتب

ب     -٢ ا حس دقة عنه ورة مص لية أو ص مية األص ائق الرس ى الوث ول عل الحص
ان تعامل أي شخص أو     األصول التي تثبت صحة النيابة أو الوآالة  في حال آ

ا،   جهة مع المكتب بالن يابة عن العميل أو بموجب وآالة مع االحتفاظ بنسخة منه
راءات         ًا إلج ه وفق وب عن ن ين ل وم ة العمي ى هوي رف عل ى التع افة إل باإلض
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 ."التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات
ورد : إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي اذا آان شخصًا اعتباريا - 

وتمويل  من تعليمات مكافحة غسل األموال) ٤(من المادة ) د(عليها في الفقرة النص 
  :ونصها ٢٠١٠اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة  لسنة  

  -:يراعى في إجراءات التعرف على هوية العميل إذا آان شخصًا اعتباريًا ما يلي -د"
١- عتباري وشكله الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسم الشخص اال 

القانوني وعنوان المرآز الرئيسي ورقم الهاتف ونوع النشاط الذي يمارسه 
وتاريخ التسجيل ورقمه والرقم الضريبي والرقم الوطني للمنشأة وأسماء 
المفوضين بالتوقيع عن الشخص االعتباري وجنسياتهم وأرقام هواتفهم 

ائق أخرى يرى والغرض من عالقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أو وث
.المكتب أنها ضرورية إلتمام عملية التعرف  

الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مصدقة عنها حسب األصول والتي   -٢
تثبت تأسيس الشخص االعتباري وتسجيله لدى الجهات المختصة، ومثالها 
الشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشرآات 

الصادرة عن الغرف التجارية والصناعية باإلضافة إلى ضرورة والشهادات 
الحصول على شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة في حال آون 

 .الشرآة مسجلة في الخارج
الحصول على نسخ من التفاويض الصادرة عن الشخص االعتباري لألشخاص  -٣

ة الشخص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة عالقتهم به والتعرف على هوي
الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي إن وجد وفقًا إلجراءات التعرف على 

 .هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات
الحصول على معلومات حول األحكام التي تنظم عمل الشخص االعتباري بما  -٤

 ."في ذلك هيكل الملكية واإلدارة المسيطرة عليه
ورد النص عليها في الفقرة  :والتحقق منها تفيد الحقيقيإجراءات التعرف على هوية المس - 

وتمويل الخاصة بالمكاتب العقارية  من تعليمات مكافحة غسل األموال) ٤(من المادة ) هـ(
  :ونصها  ٢٠١٠المرخصة لسنة  

يراعى في إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي اإلطالع على بيانات  -هـ"
يها من وثائق وبيانات رسمية وبحيث تتولد القناعة لدى ومعلومات يتم الحصول عل

."  المحل بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي  
من ) ٤(من المادة ) ز(ورد النص عليها في الفقرة : التحديث الدوري للوثائق والبيانات -

نة وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لس تعليمات مكافحة غسل األموال
:ونصها ٢٠١٠  

تحديث الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية  -ز"
."الواجبة وباألخص فئات العمالء وعالقات العمل مرتفعة المخاطر  

 
:المخاطر: سادسًا  

النافذ الجهات الخاضعة ألحكامه في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ألزم  -١
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 :بما يلي منه) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(بند ال
بذل عناية خاصة لفئات العمالء أو عالقات العمل أو العمليات مرتفعـة المخاطر ووضع -٥"

 -:اإلجراءات الخاصة بها بما في ذلك
  نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب متضمنة : أوًال

  ت وفقًا لدرجات المخاطر مع وضع اإلجراءاتتصنيف العمالء إلى فئا
  الالزمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات، علـى   
  أن تتم مراجعــة هذا التصنيف دوريًا أو في حـال حدوث تغييرات   
 ."تستدعي ذلك    

 وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي وبيع ن تعليمات مكافحة غسل األموالإ -٢
ألزمت المحل في حاالت   ٢٠١٠المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة  

حيث حددت هذه , معينة ببذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه
, منها الحاالت التي يترتب على المحل فيها بذل العناية الخاصة) ٦(التعليمات في المادة 
  :حيث نصت على أنه, وإجراءات هذه العناية

يترتب على المحل بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات "
  -:التالية

العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول ال تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة  - أ
  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

-ب عتادة أو التي ال يكون لها غرض اقتصادي العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير م 
أو قانوني واضح ومصدرها دول ال تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي 
.بشكل آاف  

-ج العمليات التي تتم مع األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وتشمل إجراءات  
-:العناية الخاصة بهم ما يلي  

فيما إذا آان العميل أو من ينوب وضع نظام خاص إلدارة المخاطر يستدل منه  -١
عنه من ضمن هذه الفئة بما في ذلك سياسة لقبول العمالء من هذه الفئة تأخذ بعين 

 .االعتبار تصنيف العمالء حسب درجة مخاطرهم
 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتأآد من مصادر ثروة هؤالء األشخاص  -٢
عند إنشاء عالقة مع  الحصول على موافقة مالك المحل أو أي شخص ينوب عنه -٣

 .هؤالء األشخاص
 . المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعامالت المحل مع هؤالء األشخاص -٤

أي عملية يقرر المحل أنها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل األموال وتمويل  -د 
  .اإلرهاب

تتم من هـ  عمليات البيع أو الشراء المباشرة أو غير المباشرة التي ال تتم وجها لوجه أو التي 
.خالل الوسائل أو األدوات االلكترونية  

 ."عمليات البيع والشراء التي تتم من خالل العمالء غير المقيمين - و
ة         -٣ ل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقاري وال وتموي آما ألزمت تعليمات مكافحة غسل األم

ادة          ٢٠١٠المرخصة لسنة  واردة في الم ة الخاصة في الحاالت ال ذل العناي ) ٦(المكتب ب
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 :والتي نصت على ما يلي
يترتب على المكتب بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في "

 -:العمليات التالية
-أ العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول ال تتوافر لديها نظم مناسبة  

.لمكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب  
-ب دة بدرجة غير معتادة أو التي ال يكون لها غرض العمليات الكبيرة أو المعق 

اقتصادي أو قانوني واضح ومصدرها دول ال تقوم بتطبيق توصيات مجموعة 
.العمل المالي بشكل آاٍف  

-ج العمليات التي تتم مع األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وتشمل إجراءات  
-:العناية الخاصة بهم ما يلي  

خاطر يستدل منه فيما إذا آان العميل أو من وضع نظام خاص إلدارة الم -١
ينوب عنه أو المستفيد الحقيقي من ضمن هذه الفئة بما في ذلك سياسة قبول 
العمالء من هذه الفئة تأخذ بعين االعتبار تصنيف العمالء حسب درجة 
مخاطرهم، وعلى أن يقوم المكتب بمراجعة هذا التصنيف دوريًا أو في 

 .ي ذلكحال حدوث تغييرات تستدع
الحصول على موافقة مالك المكتب أو أي شخص ينوب عنه عند إنشاء   -٢

 .عالقة مع هؤالء األشخاص
اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحديد مصادر ثروة هؤالء األشخاص والتأآد   -٣

 .منها
 .المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعامالت المكتب مع هؤالء األشخاص  -٤

رة أو غير المباشرة التي ال تتم وجها لوجه أو التي تتم عمليات البيع أو الشراء المباش -د
.من خالل الوسائل أو األدوات االلكترونية  

.هـ  عمليات البيع والشراء او الوآاالت التي تتم من خالل العمالء غير المقيمين  
أي عملية يقرر المكتب أنها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل األموال وتمويل   -و

." اإلرهاب  
 

:توقيت التحقق: سابعًا  
وال ألزمت  -١ ع  تعليمات مكافحة غسل األم ي وبي ل اإلرهاب لمحالت صياغة الحل وتموي

نة   ة لس ار الكريم ة واألحج ادن الثمين ق  ٢٠١٠المجوهرات والمع إجراءات التحق ام ب القي
  -:منها) ٥(من المادة ) ب(و) أ(في الفقرتين  والسماح بتأجيل إجراءات التحقق

لمحل باتخاذ اإلجراءات  الالزمة للتحقق من صحة الوثائق   والبيانات يلتزم ا -أ"
.والمعلومات التي حصل عليها من العميل من خالل مصادر محايدة وموثوقة

   
-ب يجوز تأجيل إجراءات التحقق المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى ما بعد إتمام  

-:عملية البيع أو الشراء شريطة ما يلي  
 .بإنجاز هذه اإلجراءات  في أقرب وقت ممكن قيام المحل -١
اتخاذ المحل اإلجراءات  الالزمة لتجنب مخاطر عمليات غسل األموال أو  -٢
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 .تمويل اإلرهاب أثناء فترة التأجيل
وضع سياسة داخلية مناسبة لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها  -٣

 ."قبل إتمام هذه اإلجراءات
وتمويل اإلرهاب  من تعليمات مكافحة غسل األموال) ٤(ن المادة م) و(آما ألزمت الفقرة  -٢

المكاتب العقارية بالتحقق من إجراءات  ٢٠١٠الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة 
 :على حيث نصت على العناية الواجبة

يترتب على المكتب اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات  -و"
." ت التي حصل عليها من العميل من خالل مصادر محايدة وموثوقةوالمعلوما  

علمًا بأن إجراءات البيع والشراء لدى المكاتب العقارية ال تحتمل تأجيل إجراءات التحقق       
حيث ال يمكن اتمام إجراءات البيع والشراء إال بعد التعرف على هوية العميل والتحقق 
.منها  

  
  :  تكمال إجراءات التحققاإلخفاق في إس: ثامنًا
زم  -١ ذ  أل اب الناف ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس انون مكافح ه   ق ات الخاضعة ألحكام الجه

د   ن البن ة أوًال م رة ) ٣(ضمن النقط ن الفق ادة ) أ(م ن الم ه) ١٤(م ات الخاضعة  من الجه
 :ألحكام القانون بما يلي

األموال أو تمويل اإلرهاب  إخطار الوحدة فورًا عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل"
سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن 
تحتفظ بصورة عن اإلخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة 

أيهما ال تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية 
 ."أطول

يلتزم المحل بموجب تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة  -٢
في حال عدم   ٢٠١٠الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة 

تمكنه من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشان العميل عدم إتمام إجراءات البيع أو 
وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فورا في حال توافر عملية  الشراء وإبالغ

من ) ح(وفقا لما تضمنته الفقرة , يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب
  :من التعليمات التي نصها) ٤(المادة 

في حال لم يتمكن المحل من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وفقًا  -ح"
ألحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ وهذه التعليمات يتعين 
عليه عدم إتمام إجراءات البيع أو الشراء وإبالغ الوحدة فورًا في حال توافر عملية 
."يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب  

وتمويل اإلرهاب  سل األموالمن تعليمات مكافحة غ) ٥(من المادة ) ج(آما نصت الفقرة 
 ٢٠١٠لمحالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة 

  - :على أنه
في حال عدم تمكن المحل من القيام بمتطلبات التحقق من هوية ونشاط العميل فعليه  -ج"

ال وتمويل النظر في إخطار الوحدة بذلك وفقًا ألحكام قانون مكافحة غسل األمو
."اإلرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات  
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يلتزم المكتب بموجب تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب  -٣
في حال عدم تمكنه من القيام بإجراءات العناية الواجبة  ٢٠١٠العقارية المرخصة لسنة 

وحدة مكافحة غسل األموال  بشأن العميل عدم إتمام إجراءات البيع أو الشراء وإبالغ
وتمويل اإلرهاب فورا في حال توافر عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال وتمويل 

  :من التعليمات التي نصها) ٤(من المادة ) ح(وفقا لما تضمنته الفقرة , اإلرهاب
 في حال لم يتمكن المكتب من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وفقًا -ح"

ألحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ وهذه التعليمات يتعين 
عليه عدم إتمام إجراءات البيع أو الشراء وإبالغ الوحدة فورًا في حال توافر 
."عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب  

 
:األشخاص السياسيون المعرضين للمخاطر): ٦(التوصية   

الجهات الخاضعة ألحكامه  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذلزم أ -١
 :بما يلي منه) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(ضمن البند 

  بذل عناية خاصة لفئات العمالء أو عالقات العمل أو العمليات مرتفعة  -٥"
 :اإلجراءات  الخاصة بها بما في ذلكالمخاطر ووضع    

  نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب متضمنة : أوًال 
  تصنيف العمالء إلى فئات وفقًا لدرجـات المخاطر مع وضـع اإلجراءات 
  الالزمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجـات، على أن  
 ". "نيف دوريًا أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلكتتم مراجعة هذا التص 

وتمويل اإلرهاب لمحالت  من تعليمات مكافحة غسل األموال) ٢(أدرج ضمن المادة  -٢
تعريف  ٢٠١٠صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة 

  -:األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وفقًا لما يلي
اص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة عليا في دولة أجنبية آرئيس دولة أو األشخ"

حكومة أو مسؤول حكومي رفيع المستوى أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو 
شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشرآات المملوآة للدولة وأفراد 
."ائهمأو شرآ  عائالتهم حتى الدرجة األولى حدًا أدنى  

على إجراءات العناية الخاصة التي يلزم ) ٦(من المادة ) ج(بينت التعليمات في الفقرة  آما    
حيث , المحل بإتباعها في العمليات التي تتم مع األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر
:على نصت  

لعمليات يترتب على المحل بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في ا"
  -:التالية

العمليات التي تتم مع األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وتشمل إجراءات  -ج
-:العناية الخاصة بهم ما يلي  

وضع نظام خاص إلدارة المخاطر يستدل منه فيما إذا آان العميل أو من ينوب   -١
خذ بعين عنه من ضمن هذه الفئة بما في ذلك سياسة لقبول العمالء من هذه الفئة تأ

 .االعتبار تصنيف العمالء حسب درجة مخاطرهم
 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتأآد من مصادر ثروة هؤالء األشخاص  -٢
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الحصول على موافقة مالك المحل أو أي شخص ينوب عنه عند إنشاء عالقة مع  -٣
 .هؤالء األشخاص

 ." المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعامالت المحل مع هؤالء األشخاص  -٤
وتمويل اإلرهاب الخاصة  من تعليمات مكافحة غسل األموال) ٢(أدرج ضمن المادة   -٣

تعريف األشخاص السياسيين المعرضين  ٢٠١٠بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة 
  -:للمخاطر وفقًا لما يلي

األشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة عليا في دولة أجنبية آرئيس دولة أو "
حكومي رفيع المستوى أو سياسي بارز أو قاٍض أو عسكري أو شخصية حكومة أو مسؤول 

بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشرآات المملوآة للدولة وأفراد عائالتهم 
."أو شرآائهم  حتى الدرجة األولى حدًا أدنى  

ب وتمويل اإلرها من تعليمات مكافحة غسل األموال) ٦(من المادة ) ج(آما بينت الفقرة 
بأنه يترتب على المكتب بذل العناية  ٢٠١٠الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة 

 -:الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية
-ج" العمليات التي تتم مع األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وتشمل إجراءات  

-:العناية الخاصة بهم ما يلي  
إلدارة المخاطر يستدل منه فيما إذا آان العميل أو من وضع نظام خاص  -١

ينوب عنه أو المستفيد الحقيقي من ضمن هذه الفئة بما في ذلك سياسة قبول 
العمالء من هذه الفئة تأخذ بعين االعتبار تصنيف العمالء حسب درجة 
مخاطرهم، وعلى أن يقوم المكتب بمراجعة هذا التصنيف دوريًا أو في حال 

 .يرات تستدعي ذلكحدوث تغي
الحصول على موافقة مالك المكتب أو أي شخص ينوب عنه عند إنشاء عالقة  -٢

 .مع هؤالء األشخاص
اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحديد مصادر ثروة هؤالء األشخاص والتأآد  -٣

 .منها
 ."المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعامالت المكتب مع هؤالء األشخاص -٤

 
ورات التكنولوجية وعالقات العمل غير المباشرمخاطر التط): ٨(التوصية   

الجهات الخاضعة ألحكامه  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذألزم  -١
 :بما يلي منه) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(ضمن البند 

  بذل عناية خاصة لفئات العمالء أو عالقات العمل أو العمليات مرتفعة  -٥"
 -:اإلجراءات  الخاصة بها بما في ذلك المخاطر ووضع 

سياسات وتدابير منع استغالل التكنولوجيا الحديثة في غسل األموال وتمويل : ثانيًا
".اإلرهاب  

بينت تعليمات مكافحة غسل األموال  -٢ وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي وبيع  
من المادة ) هـ(ي الفقرة ف  ٢٠١٠المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة  

على إجراءات العناية الخاصة التي يلزم المحل بإتباعها التعرف على هوية العميل ) ٦(



 MF.11.P13.07.A.(V0.1)  " ألول لألردنمسودة تقرير المتابعة ا" 

 

 
٥٨ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-:ونشاطه في العمليات التالية  
هـ عمليات البيع أو الشراء المباشرة أو غير المباشرة التي ال تتم وجها لوجه أو التي تتم "      

."ترونيةمن خالل الوسائل أو األدوات االلك  
وتمويل اإلرهاب الخاصة  من تعليمات مكافحة غسل األموال) ٦(من المادة ) د(بينت الفقرة  -٣

بأنه يترتب على المكتب بذل العناية الخاصة في  ٢٠١٠بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة 
 -:التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية

باشرة أو غير المباشرة التي ال تتم وجها لوجه أو التي تتم عمليات البيع أو الشراء الم -د"
."من خالل الوسائل أو األدوات االلكترونية  

 
األطراف الثالثة ): ٩(التوصية   

ال تعتمد محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة وآذلك 
لثة للقيام بإجراءات العناية الواجبة المكاتب العقارية المرخصة على وسطاء أو أطراف ثا

.بخصوص العمالء  
 

حفظ السجالت): ١٠(التوصية   
من ) أ(من الفقرة ) ٦(أشار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ في البند  -١

على الجهات الخاضعة ألحكام القانون بما في ذلك محالت صياغة :"بأنه) ١٤(المادة 
والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة آذلك المكاتب العقارية الحلي وبيع المجوهرات 

مسك سجالت ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو دولية "بضرورة 
بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع االحتفاظ بهذه السجالت 

سجالت بيانات التعرف على  والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات بما في ذلك
هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز 
المعاملة أو تاريخ انتهاء عالقة العمل حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة 

أو غيرها من الوسائل ) الميكروفيلم(دوريـة، ويجوز االحتفاظ بالصور المصغرة 
ترونية الحديثة ويكون لها حجية األصل في اإلثبات شريطة إعدادها وحفظها اإللك

واسترجاعها وفقًا لألسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس الوحدة لهذه 
 ."الغاية

أوجبت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي  -٢
في  اإلحتفاظ بالسجالت  ٢٠١٠الكريمة لسنة  والمجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار

 :في التعليمات بأنه) ٧(وفقًا للتوصية العاشرة من التوصيات الدولية حيث نصت المادة 
على المحل االحتفاظ بالسجالت والمستندات لقيد ما يجريه من عمليات بيع وشراء  -أ"

العمليات بما في محلية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه 
ذلك سجالت بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية العمالء 
والمستفيدين الحقيقيين لمدة خمس سنوات على األقل من تاريخ انجاز المعاملة أو 
تاريخ انتهاء عالقة العمل مع العميل حسب مقتضى الحال وتحديث هذه البيانات 

  .بصفة دورية
حل إتاحة جميع السجالت المتعلقة بالعمالء والعمليات لدى طلبها للوحدة على الم - ب
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 ."والجهات المختصة في الوقت المحدد
آما أوجبت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية    -٣

اإلحتفاظ بالسجالت وفقًا للتوصيات الدولية حيث نصت  ٢٠١٠المرخصة لسنة 
 :من التعليمات على ما يلي) ٧(المادة 

على المكتب االحتفاظ بالسجالت والمستندات والوثائق المتعلقة بما   يجريه من  -أ"
عمليات بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك 
سجالت بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية العميل 

لحقيقي مدة  خمس سنوات على األقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء والمستفيد ا
 .التعامل مع العميل حسب مقتضى الحال وتحديث هذه البيانات بصفة دورية

على المكتب إتاحة جميع السجالت والمستندات والوثائق المتعلقة بالعمالء والعمليات  -ب
."حددلدى طلبها للوحدة والجهات المختصة في الوقت الم  

 
العمليات غير المعتادة): ١١(التوصية   

ألزمت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي  -١
المحل بفحص وتدقيق  ٢٠١٠والمجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة 

تين حيث نصت الفقر, أو آبيرة الحجم وتوثيقها حسب االصول/العمليات غير المعتادة و
 :من التعليمات بأنه) ١٠(من المادة ) ب(و) أ(

-:على المحل القيام بما يلي"  
أو آبيرة الحجم وتوثيقها حسب األصول /تدقيق وفحص العمليات غير المعتادة و  -أ

والتسجيل آتابيًا ما تم التوصل إليه من نتائج واإلحتفاظ بها لمدة ال تقل عن خمس 
.المختصة عند طلبها سنوات وإتاحتها للوحدة والسلطات  

التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العالقة مع العميل وضمان  -ب
اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه المحل عن العميل وطبيعة عمله 
."والمخاطر التي يمثلها  

مكاتب العقارية آما ألزمت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بال -٢
او آبيرة الحجم /المكتب بفحص وتدقيق العمليات غير المعتادة و ٢٠١٠المرخصة لسنة 

من التعليمات ) ١٠(من المادة ) ب(و) أ(حيث نصت الفقرتين , وتوثيقها حسب االصول
 :بأنه

-:على المكتب القيام بما يلي"  
-أ وثيقها حسب األصول أو آبيرة الحجم وت/تدقيق وفحص العمليات غير المعتادة و 

والتسجيل آتابيًا ما تم التوصل إليه من نتائج واالحتفاظ بها لمدة ال تقل عن خمس 
.سنوات وإتاحتها للوحدة والسلطات المختصة عند طلبها  

التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العالقة مع العميل وضمان -ب
ع ما يعرفه المكتب عن العميل وطبيعة عمله اتساق العمليات التي يتم إجراؤها م

."والمخاطر التي يمثلها  
    

 
 مؤسسات قيام تضمن وآليات نصوص إيجاد •

 التزام من بالتحقق واإلشراف الرقابة
النافذ ليوسع نطاق الجهات الخاضعة ألحكام  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابعدل 

من القانون علـى ما ) ١٣(من المادة ) ب(القانون ومنها الجهات غير المالية حيث نصت الفقرة 



 MF.11.P13.07.A.(V0.1)  " ألول لألردنمسودة تقرير المتابعة ا" 

 

 
٦٠ 

 المحددة المالية غير األعمال والمهن
 .منها المطلوبة بالموجبات

 المحددة المالية غير األعمال والمهن التزام •
 .بالموجبات

 
 

  :يلي
ات تلتزم الجهات المبينة أدناه باإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليم"

   -:والقرارت الصادرة بمقتضى أي منها
  -:الجهات غير المالية وتشمل -ب

  . األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها -١
  .األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة واألحجار الكريمة -٢
 -:التالية األشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير باألعمال -٣

  .بيع العقارات وشرائها - 
 .إدارة األموال أو أي أصول مالية أخرى - 
ي        -  تثمار ف د أو حسابات االس وفير البري ابات ت إدارة الحسابات المصرفية أو حس

 .األسواق المالية المحلية والدولية
ه أو شراء         -  اري أو إدارت ة لتأسيس أي شخص اعتب ة الالزم اإلجراءات القانوني

 . و بيعهامحالت تجارية أ
  ."تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشرآات أو إداتها -

منه والتي نصت ) ١٤(آما تضمن ذات التزامات الجهات المالية وغير المالية وذلك في المادة 
-:على  

  -:تلتزم الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون بما يلي -أ" 
عه القانونية ونشاطه والغاية من بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضا -١

عالقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العالقـة القائمة بين هذه الجهات 
والعميل، إن وجد، والتحقق من آل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في 
إطار عالقة مستمرة مع عمالئها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات 

من ) ٦(ذات العالقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك واالحتفاظ بها وفقًا ألحكام البند 
  .هذه الفقرة

عدم التعامل مع األشخاص مجهولى الهوية أو ذوي األسماء الصورية أو الوهمية أو  -٢
  .مع البنوك أو الشرآات الوهمية

موال أو تمويل إخطار الوحدة فورًا عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األ -٣
اإلرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من 
الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن اإلخطار والوثائق والمستندات والبيانات 
والمعلومات المتعلقة به لمدة ال تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي 

  .ا أطولقطعي بشأن هذه العملية أيهم
التقيد باألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات اإلشرافية  -٤

  .والرقابية المختصة
بذل عناية خاصة لفئات العمالء أو عالقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر  -٥

 -:ووضع اإلجراءات الخاصة بها بما في ذلك
ل وتمويل اإلرهاب متضمنة نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل األموا: أوًال

تصنيف العمالء إلى فئات وفقًا لدرجات المخاطر مع وضع اإلجراءات 
الالزمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات، على أن تتم 
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  . مراجعة هذا التصنيف دوريًا أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك
ولوجيا الحديثة في غسل األموال وتمويل سياسات وتدابير منع استغالل التكن: ثانيًا

  .اإلرهاب
مسك سجالت ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو دولية بحيث   -٦

تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع االحتفاظ بهذه السجالت والوثائق 
عرف على هوية والمستندات والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجالت بيانات الت

العمالء والمستفيدين الحقيقيين لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة 
أو تاريخ انتهاء عالقة العمل حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة 

أو غيرها من الوسائل ) الميكروفيلم(دوريـة، ويجوز االحتفاظ بالصور المصغرة 
كون لها حجية األصل في اإلثبات شريطة إعدادها وحفظها اإللكترونية الحديثة وي

واسترجاعها وفقًا لألسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس الوحدة لهذه 
  .الغاية

من هذا القانون والشرآات التابعة ) ١٣(تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذآورة في المادة  -ب
.منها) أ(من الفقرة ) ٣(ردة في هذه المادة باستثناء البند لها في خارج المملكة باألحكام الوا  

إضافة الى ذلك فقد أآد ذات القانون على أهمية قيام الجهات الرقابية واالشرافية بالتحقق من  
قيام الجهات الخاضعة لرقابتها  بما فيها محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن 

اتب العقارية المرخصة بااللتزام بكافة القوانين والتعليمات ذات الثمينة واألحجار الكريمة والمك
من المادة ) ج(و) ب(العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث نصت الفقرتين 

:من القانون على أنه) ١٨(  
تلتزم الجهات الرقابية واإلشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات  -ب"

الخاضعة ألحكام هذا القانون باألحكام الواردة فيه واألنظمة والتعليمات والقرارات 
  .الصادرة بمقتضى أي منها وإصدار التعليمات الالزمة وفقًا ألحكام القانون

  -:من هذه المادة بما يلي) أ(تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة  - ج
المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن  اتخاذ اإلجراءات والوسائل الالزمة لتبادل  -١

  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تبليغ الوحدة فورًا إذا تبين لها أثناء مباشرتها الختصاصاتها وفقًا ألحكام التشريعات   -٢

النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وللوحدة إعالم هذه الجهات 
."م هذا القانون إذا اقتضى األمر ذلكباإلجراءات  المتخذة وفقًا ألحكا  

من ذات القانون في حال مخالفة الجهات الخاضعة ألحكام القانون ألي ) ٣٠(آما نصت المادة 
آل مخالفة ألي حكم من أحكام " من التعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية واالشرافية على

رة بمقتضى أي منها لم ينص القانون هذا القانون أو األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصاد
على عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرة آالف 
دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة ألآثر من مرتين 
."تضاعف الغرامة في حدها األعلى  

من ذات القانون على عقوبة في حال عدم التزام الجهات ) ٢٥(من المادة ) ب(آما نصت الفقرة 
الخاضعة بإخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل االموال وتمويل اإلرهاب، 

  -:حيث نصت على ما يلي
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يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على مائة 
) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(و بكلتا هاتين العقوبتين آل من يخالف أحكام البند ألف دينار أ

."من هذا القانون  
 
 قطاع المجوهرات

تم وضع نصوص وآليات تضمن التزام محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن 
من تعليمات ) ١١(الثمينة واألحجار الكريمة بالموجبات المطلوبة منها حيث نصت المادة 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن 
يتوجب على المحاسب القانوني المعين من قبل "بأنه  ٢٠١٠الثمينة واألحجار الكريمة لسنة 

المحل باإلضافة لمهامه التأآد من التزام المحل بأحكام قانون مكافحة غسل األموال  وتمويل 
إلرهاب النافذ وبأحكام هذه التعليمات والتأآد من مدى آفاية سياسات وإجراءات المحل المتعلقة ا

."بذلك، وتضمين نتائجه في التقرير السنوي  
:من ذات التعليمات بأنه) ١٢(آما نصت المادة   

-أ" على المحل وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات واألسس واإلجراءات والضوابط  
الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن  الداخلية

-:ما يلي  
١- سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع تحديثها  

باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل 
بات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون اإلرهاب يراعى فيها تحديد دقيق للواج

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات والقرارات 
.الصادرة بمقتضاها  

٢- آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بأحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  
.ى أي منهاالنافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتض  

٣- اإلجراءات  التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في  
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واقتراح ما يلزم الستكمال أي نقص بها أو ما 
.تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة آفاءتها وفاعليتها  

مخاطر في ضوء ما يتاح للمحل من األسس الالزمة لتصنيف العمالء حسب درجة ال -٤
 .وثائق ومعلومات وبيانات

يجب على المحل اتخاذ اإلجراءات  الالزمة إلشراك موظفيه المعنيين في برامج تدريبية في  -ب
."مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

 ٢٠٠٩آما أنه بموجب تعليمات ترخيص محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة  
تشكل في آل محافظة لجنة أو أآثر برئاسة ) مرفق(وتعديالتها والصادرة عن وزارة الداخلية 

أحد الحكام اإلداريين وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة يناط بها القيام بجوالت تفتيشية 
ي على المحالت المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأآد من التزامها بأحكام هذه التعليمات بما ف

وهو ما نصت عليه , ذلك فحص السجالت ورفع التقارير والتوصيات الالزمة للمحافظ المختص
  :من هذه التعليمات) ٨(المادة 

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أآثر برئاسة احد الحكام اإلداريين وعضوية  -أ"
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  .  مندوبين عن الجهات المختصة
من هذه المادة القيام بجوالت تفتيشية على ) أ(رة تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفق -ب

المحالت المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأآد من التزامها بأحكام هذه التعليمات بما في 
  ."ذلك فحص السجالت ورفع التقارير والتوصيات الالزمة للمحافظ المختص

ت صياغة الحلي وبيع وعلى أرض الواقع تقوم اللجنة بجوالت تفتيشية وبشكل دوري على محال
  .المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة في آافة محافظات المملكة

آما يتم التنسيق بين الوحدة ووزارة الداخلية لوضع آلية تسمح بإعطاء اللجنة المشكلة صالحية 
 التفتيش ومتابعة تطبيق محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار

  .الكريمة للتعليمات والقوانين الصادرة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 
 قطاع العقارات
تم وضع نصوص وآليات تضمن التزام المكاتب العقارية المرخصة بالموجبات المطلوبة منها 

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب ) ١١(حيث نصت المادة 
من نظام تنظيم المكاتب العقارية ) ١٦(والصادرة استنادًا للمادة  ٢٠١٠العقارية المرخصة لسنة 

:بأنه  
يتوجب على المكتب تضمين االتفاقية الموقعة ما بينه وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب "

ءات المكتب القانوني بالتحقق من قيام المكتب بتطبيق هذه التعليمات ومدى آفاية سياسات وإجرا
المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم لإلدارة مع ضرورة إعالم دائرة األراضي 
."والمساحة فور اآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليمات  

:من ذات التعليمات بأنه) ١٢(آما أشارت المادة   
ءات  والضوابط على المكتب وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات واألسس واإلجرا -أ"

الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على أن 
-:يتضمن ما يلي  

سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع تحديثها  -١
باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل األموال 

يها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع وتمويل اإلرهاب يراعى ف
أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات 

  .والقرارات الصادرة بمقتضاها
آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بأحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل  -٢

 .رات الصادرةاإلرهاب النافذ وهذه التعليمات والقرا
اإلجراءات  التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في  -٣

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واقتراح ما يلزم الستكمال أي نقص بها أو 
 .ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة آفاءتها وفاعليتها

خاطر في ضوء ما يتاح للمكتب األسس الالزمة لتصنيف العمالء حسب درجة الم -٤
 .من وثائق ومعلومات وبيانات

يجب على المكتب اتخاذ اإلجراءات  الالزمة إلشراك موظفيه المعنيين في برامج تدريبية   -ب
  .في مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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لسنة ) ٥٣(من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم ) ٤(و) ١٥(و) ١٤(آما ونصت المواد 
  :على أنه) مرفق(٢٠٠١

يجوز للمدير أن ينتدب أيا من أعضاء اللجنة أو أي موظف في الدائرة للكشف ):  ١٤(المادة "
   ."على أي مكتب عقاري للتأآد من التزامه بأحكام هذا النظام

   :للمدير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من اإلجراءات التالية): " ١٥(المادة 
إنذار لمالك المكتب العقاري إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام  توجيه.  أ 

  .بضرورة االلتزام بها خالل المدة المحددة في االنذار
وقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة ال تزيد على ستة أشهر في . ب 

   .حال تكرار المخالفة للمرة الثانية
  ." ر من مرتينإلغاء الترخيص إذا ارتكبت المخالفة ألآث. ج

من النظام المذآور والتي ) ٤(أما بالنسبة للجنة المقصودة فهي اللجنة المشكلة بموجب المادة 
:تنص على أنه  

تشكل في الدائرة اللجنة برئاسة المدير أو من ينيبه وعضوية اثنين من موظفي الدائرة ال    -أ"
.تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميها المدير  

اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على األقل آل شهر ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور تجتمع   -ب
 " . جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين

:  من النظام والتي تنص على أنه) ٥(آما حددت مهام اللجنة بموجب المادة   
): ٥(المادة "  

: تتولى اللجنة المهام التالية  -أ   
دراسة طلبات الترخيص المقدمة للدائرة -١  . 

التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا  -٢
 . النظام

  ." ترفع اللجنة توصياتها الى المدير التخاذ القرار المناسب بشانها -ب
ة لمتابعة تطبيق المكاتب وحاليًا يتم التنسيق بين الوحدة ودائرة األراضي والمساحة لتحديد آلي

العقارية المرخصة للتعليمات والقوانين الصادرة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 
  .اإلرهاب

 العمليات عن اإلبالغ  -١٣
  المشبوهة

 )ملتزم جزئيًا(
  

 الجرائم نطاق مناسبــة عدم  •
لجريمة غسل  األصليـــة
 األموال

 حصًرا الوحدة اختصاص عدم• 
 االشتبـاه إخطارات قيبتل
 .األموال غسـل في

 تشريع في إلزامات توجد ال •
 عن لإلبالغ ثانوي أو أولي

 غسل األموال عمليات
 المرتبطة أو من المتحصلة
 التــي أو اإلرهاب بتمويل

 غسل لجريمة األصلية الجرائم نطاق شمول •
 الجرائم من األدنى الحد على األموال

  .األولى التوصية في عليها المنصوص
 

  -:من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب آالتالي) ٤(من المادة ) أ(عدل نص الفقرة 
  -:صل من أي من الجرائم المبينة أدناه محًال لغسل األمواليعد آل مال متح -أ"

  .أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة -١
الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصالتها  -٢

 ."محًال لجريمة غسل األموال
أي جريمة يعاقب عليها (من القانون، ليصبح ) ٤(مادة من ال) أ(من الفقرة ) ١(وبتعديل البند 

أي جريمة يكون معاقبًا عليها بعقوبة (بدًال من ) بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة
، فقد تم توسيع نطاق الجرائم ليشمل الجنح والجنايات المعاقب عليها في المملكة، )الجناية

واردة في المنهجية، وهذا ما هو واضح من قائمة الجرائم وبالتالي تم شمول الجرائم العشرين ال
  ).مرفق(والمواد القانونية التي تجرم الجرائم العشرين آجرائم أصلية لجريمة غسل األموال 

افحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب هي الجهة الوحيدة المخولة بتلقي اإلخطارات إن وحدة مك المخولة الوحيدة الجهة هي الوحدة تكون أن يجب •
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 األعمال أو أو فيه ستستخدم
 أو اإلرهابية المنظمات
 .اإلرهاب ممولي

 من اإلبالغ وفعالية آفاءة عدم •
 للقانون الخاضعة اتالجه
 تطبيق حداثة ظل في

  .القانون
 

 لغسل المشبوهة العمليات إخطارات بتلقي
 .اإلرهاب وتمويل األموال

) أ(بشأن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب حيث نصت الفقرة 
  :من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على اآلتي) ٧(من المادة ) ب(والفقرة 

تتمتع    باالستقالل المالي ) وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب(مى تنشأ وحدة تس -أ"
  .واإلداري وترتبط بمحافظ البنك المرآزي األردني

من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(تختص الوحدة بتلقي اإلخطارات المنصوص عليها في البند -ب
بغسل األموال أو تمويل من هذا القانون المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة ) ١٤(

اإلرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات 
المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل األموال وتمويل 

  ".اإلرهاب
مويل من قانون مكافحة غسل األموال وت) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(آما نص البند  

من القانون على ) ١٣(اإلرهاب بالتزام الجهات الخاضعة ألحكام القانون الواردة في المادة 
إخطار الوحدة فورًا عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب سواء 
فظ تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحت

بصورة عن اإلخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة ال تقل عن 
  .خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول

وهذا ما تم التأآيد عليه في جميع التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية واإلشرافية المعنية 
  .ألموال وتمويل اإلرهاب في المملكةبمكافحة غسل ا

 القانون في الواردة االلتزامات تنطبق أن يجب •
 يتعلق فيما آافة المالية المؤسسات على

 تمويل عمليات في اإلشتباه على باإلبالغ
  .اإلرهاب

 اإلبالغ ليشمل اإلبالغ نطاق توسيع يتم أن ينبغي •
 أنها أو ارتباطها أو األموال صلة حالة في
 جانب من أو اإلرهاب ألغراض ستخدمست

 .اإلرهاب من يمولون أو إرهابية منظمات

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ٢(تم تعريف تمويل اإلرهاب في المادة 
  ."من هذا القانون) ٣(من المادة ) ب(ارتكاب أي من األعمال الواردة في الفقرة "النافذ بأنه 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب فقد تم تجريم تمويل اإلرهاب بموجب  بتعديل قانون مكافحةو
يحظر تقديم األموال أو جمعها أو تأمين الحصول "والتي نصت على) ٣(من المادة ) ب(الفقرة 

عليها أو نقلها بأي وسيلة آانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن آانت من مصادر 
ئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم مشروعة، إلرهابي أو منظمة أو هي

بذلك، سواء استخدمت هذه األموال آليًا أو جزئيًا أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه األعمال أم لم 
  ."تقع

آما أآد قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على التزام جميع الجهات الخاضعة 
غ عن العمليات المشتبه ارتباطها بغسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث ألحكام القانون لالبال

تلتزم الجهات الخاضعة  -أ" من القانون على) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(نص البند 
  -:ألحكام هذا القانون بما يلي

إخطار الوحدة فورًا عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب  -٣
اء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن سو

تحتفظ بصورة عن اإلخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة 
ال تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما 

 ."أطول
إلخطار عن العمليات التي يشتبه إرتباطها بتمويل اإلرهاب من اإللتزامات على وبالتالي أصبح ا

  .جميع الجهات الخاضعة ألحكام القانون
وهذا ما تم التأآيد عليه في جميع التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية واإلشرافية المعنية 



 MF.11.P13.07.A.(V0.1)  " ألول لألردنمسودة تقرير المتابعة ا" 

 

 
٦٦ 

  .بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المملكة
 إلى عكسية تغذية آلية الوحدة تضع أن يتعين •

 المرفوعة البالغات نتائج بشأن المبلغة الجهات
 تنبيه إلى اإلبالغ آلية تؤدي أال وينبغي .إليها

  .النيابة إلى اإلبالغ تحويل عند به المشتبه
  
  
 

بموجب تعديل قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فإن وحدة مكافحة غسل األموال 
إلرهاب أصبحت ملزمة بتوفير تغذية عكسية للجهات المبلغة بشأن اإلخطارات الواردة وتمويل ا

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ١٧(من المادة ) ج(إليها حيث نصت الفقرة 
على الوحدة إعالم الجهات الملزمة بواجب اإلخطار وفقًا ألحكام هذا القانون بتسلمها "النافذ بأنه 

من هذا القانون ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(طار الوارد منها وفقًا ألحكام البند اإلخ
    ."بمقتضى التعليمات التي يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية

آما قامت الوحدة بإدراج اإلحصائيات الخاصة باإلخطارات من حيث العدد والجهة التي وردت 
، آما أدرج في )مرفق(٢٠٠٩لغاية  ٢٠٠٧ة للسنوات منها وذلك ضمن التقرير السنوي للوحد

بعض الحاالت التي وردت للوحدة تبين للجهات الخاضعة  ٢٠٠٩التقرير السنوي للوحدة لعام 
  .باألساليب واألدوات المستخدمة في هذه الحاالت

وآذلك قامت الوحدة بإرسال تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
الخاص بمؤشرات وإتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب بمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا لجميع ضباط اإلرتباط لدى الجهات الرقابية لتعميمه على الجهات الخاضعة لرقابتها 
وذلك لتزويدهم بمعلومات عن الطرق واألساليب واألدوات المستخدمة في غسل األموال وتمويل 

  .منطقةاإلرهاب في ال
آما قامت الوحدة ومن خالل موقعها اإللكتروني بعمل صفحة خاصة بالتطبيقات تحتوي روابط 
إلكترونية مع آل من موقع مجموعة العمل المالي وموقع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا وموقع مجموعة إجمونت فيما يخص أوراق التطبيقات الصادرة عنها 

يكون من السهل الوصول إليها من قبل الجهات الخاضعة والرجوع إليها للتعرف على وذلك ل
  .أساليب وطرق وإتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

وهذا يتماشى مع الدليل اإلرشادي الصادر عن مجموعة العمل المالي بخصوص أفضل 
  . ة الراجعةالممارسات الخاصة بتزويد المؤسسات المالية وغير المالية بالتغذي

إضافًة إلى جميع ما تقدم وفيما يتعلق بالتغذية العكسية الخاصة بكل حالة على حده فإن الوحدة 
تعتمد على نظام إخطار إلكتروني لإلخطارات الواردة من البنوك والذي يعطي رقم مرجع للبنك 

  .المخطر حال إرسال اإلخطار للوحدة وبأن اإلخطار تم استالمه من قبل الوحدة
أما بالنسبة لالخطارات الورقية والتي ترد من الجهات األخرى مثل شرآات الصرافة والشرآات 

  .المالية فإنه يتم التوقيع باستالم الكتاب الرسمي ومرفقه نموذج اإلخطار المعد من قبل الوحدة
من  علمًا بأن الوحدة حاليًا في المراحل النهائية من إطالق برنامج إخطار إلكتروني جديد يتم

من آافة الجهات الملزمة ) الشبكة اآلمنة(خالله إرسال اإلخطارات بواسطة شبكة اإلنترنت 
بواجب اإلخطار حيث سيتم لدى إرسال اإلخطار إنشاء رسالة إلكترونية تفيد بإستالم الوحدة 
لالخطار وتزويد الجهة المخطره برقم اإلخطار وسيكون الرقم الذي سيتم اعتماده لطلب أي 

ت إضافية وأي تعديالت ترد على اإلخطار ومن المتوقع تفعيل النظام الجديد خالل عام معلوما
٢٠١١ .  

 الداخلية، الضوابط- ١٥
  والمراجعة وااللتزام

  )ملتزم جزئيًا(

 تعليمات إصدار عدم •
 األموال غسل مكافحة

 التأمين أنشطة في

 في األموال غسل مكافحة تعليمات إصدار •
 مكافحـة قانون إلى باالستناد التأمين أنشطة
 العقوبات توقيـع يمكن حتى األموال غسل

تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في " ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم تعليمات صدرت 
من قانون أعمال ) ٢٣(من المادة ) ك(باإلستناد إلى أحكام الفقرة " أنشطة التأمين وتعديالتها

من قانون ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(وأحكام البند  ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(التأمين رقم 
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 قانون إلى باالستناد
 األموال غسل مكافحة
 توقيع يمكن حتى
 فيه الواردة باتالعقو
 الشرآـات علـــى

 لمضامين المخالفـة
 .التعليمات

 في التدريبية البرامج قلة •
 بخالف المالية المؤسســات

 .البنوك
 مستقلة وحــدات وجود عدم •

 االلتزام الختبار للمراجعة
 الداخلية الرقابة بأنظمة
 األموال غسل لمكافحة
 .اإلرهاب وتمويــل

 وجـــود ييمالتق لفريق يتبين لم •
 الماليــة المؤسسات يلزم ما

 إجراءات للتحري بوضــع
 معايير ارتفاع لضمان
 الموظفين تعيين عند الكفاءة

 الصرافة شرآــات في
 الخدمات وشرآــات

 التأميـــن وشرآات ةـــالمالي
 مسؤول استقالليــة وضمان
 االلتزام

المخالفــة  الشرآــات على فيه الواردة
  .التعليمات لمضامين

 

  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ
آما نص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على عقوبات  في حال عدم التقيد 

والتعليمات والقرارات ذات العالقة بمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب  بالقوانين واألنظمة
آل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون أو " من القانون على) ٣٠(حيث نصت المادة 

األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة 
ة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرام

وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف 
  ."الغرامة في حدها األعلى

 األنظمة وتطوير تحسين على العمل •
 البنوك ضمن الموجودة الداخلية والسياسات
  .الحجم الصغيرة

  
 

توجب على آافة  ٢٠١٠لسنة ) ٥١(مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم إن تعليمات 
البنوك أن تضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية وأنظمة واليات مناسبة لمكافحة عمليات 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وليس هناك من بنوك صغيرة أو آبيرة معفاة من تطبيق 

مهام التفتيش الميداني من قبل البنك المرآزي األردني من  التعليمات، حيث يتم التأآد من خالل
مدى تطبيق البنوك للتعليمات ومدى انسجام هذه السياسات مع التعليمات النافذة وعكس نتائج 

  .ذلك على تقرير التفتيش
 تدقيق وظيفة بإنشاء المالية المؤسسات إلزام •

 االلتزام الختبار آافية بموارد ومزودة مستقلة
 الداخلية والضوابط جراءات  والسياساتباإل

 األموال غسل لمكافحة

  بالنسبة اللزام المؤسسات المالية بانشاء وظيفة تدقيق مستقلة ومزودة بالموارد الكافية
  قطاع البنوك

تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 
  :على) عاشرًا(و) رابعًا(و) ثالثًا(نود الب) ٩(في المادة رقم  ٢٣/١١/٢٠١٠

  :النظــام الداخلــي): ٩(المادة "
يجب على البنك وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات واإلجراءات  والضوابط 
الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن هذا 
-:النظام ما يلــي  

خصيص آادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد آافية الختبار ت :ثالثـًا
اإللتزام باإلجراءات والسياسات والضوابط الداخلية لمكافحة عمليات غسل األموال 
.وتمويل اإلرهاب  

آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بالتعليمات والسياسات واإلجراءات  الموضوعة لمكافحة : رابعًا
من قبل آل من آادر التدقيق المذآور في  مليات غسل األموال وتمويل اإلرهابع

البند ثالثًا من هذه المادة ومدير اإلخطار مع مراعاة التنسيق في مجال تحديد 
.الصالحيات والمسؤوليات فيما بينهم  

بفحص  وضع النظم واإلجراءات التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل: عاشرًا
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب مع ضرورة مراجعتها دوريًا الستكمال أي نقص بها أو تحديثها 
."وتطويرها لزيادة آفاءتها وفاعليتها  

  
  قطاع الصرافة

الخاصة بشرآات الصرافة حيث تنص تم تعديل تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
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  -:على الصراف القيام باآلتي"من التعليمات بأنه ) ٦(من المادة ) ز(و) هـ( الفقرتين 
ار           ة الختب وارد آافي داخلي ومزود بم دقيق ال رة الت هـ  تخصيص آادر مستقل ومؤهل ضمن دائ

ات غ ة عملي ة لمكافح اإلجراءات  والسياسات والضوابط الداخلي زام ب وال االلت سل األم
  .وتمويل اإلرهاب

وضع النظم واإلجراءات  التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص   -ز 
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فاعليتها في مكافحة عمليات غسل األموال 
ها وتمويل اإلرهاب مع ضرورة مراجعتها دوريًا الستكمال أي نقص بها أو تحديث
 ."وتطويرها لزيادة آفاءتها وفاعليتها

  
  قطاع األوراق المالية

عالجت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق المالية إنشاء وظيفة 
من التعليمات على ما ) ١٣(من المادة ) ٤و٣و٢(تدقيق مستقلة وبموارد آافية حيث نصت البنود 

يجب على الجهات : حة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهابالنظام الداخلي لمكاف:"يلي
الخاضعة ألحكام هذه التعليمات وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات واإلجراءات 
والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن 

  : يتضمن هذا النظام ما يلي
ية مكتوبة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ُيراعى فيها التحديد إجراءات تفصيل -٢

الدقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقرة والتعليمات الصادرة عن هيئة 
  .األوراق  المالية بهذا الشأن

افحة آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بالتعليمات والسياسات واإلجراءات  الموضوع  لمك -٣
  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تخصيص آادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي مزود بموارد آافية الختبار  -٤
االلتزام باإلجراءات  والسياسات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل األموال وتمويل 

  ."اإلرهاب
  

  قطاع التأمين
رات   ادة  ) د/ج /ب (نصت الفق م  التعليمات  من  ) ١٥(الم تعليمات مكافحة   " ٢٠١٠لسنة  ) ٦(رق

ديالتها       أمين وتع ل اإلرهاب في أنشطة الت ه  "غسل األموال وتموي ى الشرآة وضع نظام     :"أن عل
ا   داخلي مناسب يشتمل على السياسات واألسس واإلجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توافره

-:يلي على أن يتضمن ما  وتمويل اإلرهاب لمكافحة عمليات غسل األموال  
  

وارد               -ب داخلي في الشرآة ومزود بم دقيق ال ة الت تقل ومؤهل ضمن جه ادر مس تخصيص آ
ات     ة عملي ة لمكافح ات والضوابط الداخلي اإلجراءات والسياس زام ب ار االلت ة الختب آافي
.غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

رارات       -ج ات والق ذه التعليم ام ه زام بأحك ن االلت ق م بة للتحق ة مناس اها   آلي ادرة بمقتض الص
وال    ات غسل األم ل اإلرهاب   والسياسات واإلجراءات الموضوعة لمكافحة عملي  وتموي

دقيق            ة الت ين جه ا ب د الصالحيات والمسؤوليات فيم مع مراعاة التنسيق في مجال تحدي
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.الداخلي ومدير اإلخطار  
ة   اإلجراءات واإلمكانيات التي تكفل قيام جهة التدقيق الداخلي بدور    -د ها المتمثل بفحص أنظم

وال      ات غسل األم ي مكافحة عملي ل   الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها ف وتموي
ا تحتاجه من تحديث وتطوير        اإلرهاب  ا أو م تكمال أي نقص به زم الس ا يل راح م واقت

."لزيادة آفاءتها وفاعليتها  
 

  قطاع التأجير التمويلي
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل ) ١٣(ن المادة م) أ(من الفقرة ) ٣و٢(نص البندين 

على ما  ٢٠١١اإلرهاب الخاصة بالشرآات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي التمويلي لسنة 
: يلي  

على الشرآة وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات واألسس واإلجراءات والضوابط  -أ"
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على أن  الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات

-:يتضمن ما يلي  
تخصيص -٢ آافية  بموارد ومزود الداخلي التدقيق دائرة ضمن ومؤهل مستقل آادر 

 عمليات لمكافحة الداخلية والضوابط باإلجراءات  والسياسات اإللتزام إلختبار
٠األموال وتمويل اإلرهاب غسل  

لضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في اإلجراءات التي تكفل فحص أنظمة ا -٣
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واقتراح ما يلزم إلستكمال أي نقص بها أو 
".ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة آفاءتها وفاعليتها  

 أنظمة بوضع الصرافة شرآات إلزام •
 تعليمات بتطبيق تتعلق داخلية وسياسات
 هي (وإلزامها والاألم غسل مكافحة

إجراءات  بوضع) المالية الخدمات وشرآات
 عند الكفاءة معايير ارتفاع لضمان للفحص
 االلتزام مسؤول ومنح الموظفين، تعيين

 .الكاملة االستقاللية

 قطاع الصرافة
تم تعديل تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة حيث 

  -:على الصراف القيام باآلتي: "من التعليمات بأنه) ٦(من المادة ) ز(و )هـ(نصت الفقرتين 
ار          ة الختب وارد آافي داخلي ومزود بم دقيق ال رة الت هـ   تخصيص آادر مستقل ومؤهل ضمن دائ
وال   ات غسل األم ة عملي ة لمكافح اإلجراءات  والسياسات والضوابط الداخلي زام ب االلت

  .وتمويل اإلرهاب
نظم و  -ز  ل بفحص وضع ال دورها المتمث داخلي ب دقيق ال ات الت ام جه ل قي ي تكف اإلجراءات الت

وال           ات غسل األم ا في مكافحة عملي د من فاعليته ة للتأآ أنظمة الضبط والرقابة الداخلي
ديثها        ا أو تح ص به تكمال أي نق ا الس ا دوري رورة مراجعته ع ض اب م ل اإلره وتموي

  ."وتطويرها لزيادة آفاءتها وفاعليتها
من ذات التعليمات بأنه على الصراف القيام ) ٨(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(البند  آما نص
  -:باآلتي

  ."عدم التأثير على استقاللية مسؤول اإلخطار أثناء تنفيذه لمهام عمله بأي شكل آان -٣"
آما أن التعليمات قد أشارت الى ضرورة تدريب موظفي شرآات الصرافة في مجال مكافحة 

على "من التعليمات بأنه )  ٦(من المادة ) و(ال وتمويل اإلرهاب حيث نصت الفقرة غسل األمو
  -:الصراف القيام باآلتي

  -:تعريف الموظفين باآلتي  -و
  .نصوص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتعليمات الصادرة بمقتضاه -١
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ليات غسل األموال وتمويل إرشادات للتعرف على األنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عم -٢
  .اإلرهاب

إجراءات اإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل  -٣
  ".اإلرهاب

  
  قطاع األوراق المالية

لقد تم معالجة وضع أنظمة وسياسات لشرآات الخدمات المالية في تعليمات مكافحة غسل 
من المادة ) ٤(و ) ٣(اق المالية، حيث نص البندين األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األور

يجب على :  النظام الداخلي لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب"على ) ١٣(
الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات 

ت غسل األموال وتمويل واإلجراءات والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليا
  : اإلرهاب على أن يتضمن هذا النظام ما يلي

آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بالتعليمات والسياسات واإلجراءات  الموضوع  لمكافحة  -٣
  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تخصيص آادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي مزود بموارد آافية الختبار  -٤
باإلجراءات والسياسات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل األموال وتمويل االلتزام 
  ."اإلرهاب

  -:من ذات التعليمات على) ١١(آما نصت المادة 
ة          -أ" زود الهيئ ين مسؤول اإلخطار، وأن ت ذه التعليمات أن تع ام ه على الجهات الخاضعة ألحك

ه و نسخة من اإلج     ذه    والوحدة باسم مسؤول اإلخطار ومن ينوب عن ي تتخذها ه راءات الت
ات، وأن         ذه التعليم ل اإلرهاب وه وال وتموي الجهات لتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل األم
:تراعي فيه الشروط التالية  

. أن يكون معتمد -١  
. أن تتوفر فيه الخبرة والكفاءة الالزمة -٢  

لوك  -٣ يرة والس ن الس ون حس ة، وأن يك ة الكامل ًا باألهلي ون متمتع .أن يك
.أي شروط أخرى يقررها المجلس -٤  

وب عن مسؤول اإلخطار        -ب ين من ين آما على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات أن تع
. في حال غيابه، على أن تتوافر فيه ذات الشروط الواجب توفرها في مسؤول اإلخطار  

اظ      -ج ل الحف ا يكف تقاللية وبم اته باس رة اختصاص ن مباش ار م دير اإلخط ين م رية  تمك ى س عل
ك االطالع         ه في سبيل ذل ا وأن يكون ل المعلومات التي ترد إليه واإلجراءات  التي يقوم به
.على السجالت والبيانات التي تلزم لقيامه بمهامه  

:إجراءات اإلخطار -د  
املين في          -١ ة الع ام وآاف دير الع ديرين والم ة الم على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وهيئ

ا   عة ألحك ات الخاض ؤول     الجه الغ مس ات وإب ذه التعليم زام به ات اإللت ذه التعليم م ه
.اإلخطار بأية عملية مشتبه أنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب  

ة      -٢ ل اإلرهاب واألنظم وال وتموي انون غسل األم ام ق د بأحك ى مسؤول اإلخطار التقي عل
ل    والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وإبالغ وحدة مكافحة غسل وال وتموي األم
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ق        ل اإلرهاب وف وال أو تموي اإلرهاب فورًا بأي عملية يشتبه أنها مرتبطة بغسل األم
ل اإلرهاب     وال وتموي دة مكافحة غسل األم ل وح د من قب وذج المعتم يلة أو النم الوس

ا     تند إليه . مرفقًا به آافة البيانات والمستندات المتعلقة بتلك العمليات واألسباب التي اس
  

ه من      ع -٣ ا يمكن لى الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات أن تهيئ لمسؤول اإلخطار م
ه   مباشرة اختصاصاته باستقاللية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إلي
جالت            ى الس الع عل ك االط بيل ذل ي س ه ف ون ل ا ، ويك وم به ي يق راءات الت واإلج

فحص ومراجعة النظم واإلجراءات  التي تضعها   والبيانات التي تلزم لقيامه بأعمال ال
ا     زام بتطبيقه دى االلت اب وم ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ة الخاضعة لمكافح الجه
واقتراح ما يلزم الستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير أو 
.لزيادة فاعليتها وآفاءتها  

سيلة آانت اإلفصاح عن أي من إجراءات يحظر بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأي و -٤
ل       وال أو تموي ل األم ا بغس تبه ارتباطه ي يش ات الت أن العملي ذ بش ي تتخ ار الت اإلخط
."اإلرهاب أو عن البيانات المتعلقة بها  

على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات  " من ذات التعليمات بأنه ) ١٩(آذلك نصت المادة 
   -:تعريف موظفيها بما يلي

 .بمقتضاه والتعليمات الصادرة اإلرهاب وتمويل األموال غسل نصوص قانون مكافحة -١
اط     -٢ ى األنم ات      إرشادات للتعرف عل ع ضمن عملي ا تق تبه بأنه وال   المش ل  غسل األم  وتموي

 .اإلرهاب
يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل  إجراءات اإلخطار عن العمليات التي -٣

  ".اإلرهاب
 الموظفين وتأهيل التدريب عنصر إيالء •

 .الكافية األهمية
 

 

قام معهد الدراسات المصرفية بعقد العديد من الورشات  بالنسبة لعنصر التدريب والتأهيل
التدريبية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لموظفي البنوك وشرآات الصرافة 

جال مكافحة غسل األموال وتمويل وذلك  بهدف تعريفهم بالتوصيات والمعايير الدولية في م
اإلرهاب وآذلك إطالعهم على أساليب واتجاهات غسل االموال وتمويل االرهاب إضافة الى 
أهمية إخطار وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن العمليات التي يشتبه ارتباطها 

  ).مرفق(بغسل األموال وتمويل اإلرهاب 
  

مالية بإيالء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين األهمية أما بخصوص الزام المؤسسات ال
  الكافية

  
 قطاع البنوك

في المادة رقم ) ٥١/٢٠١٠(تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل الرهاب رقم 
:على) ثامنا(البند ) ٩(  

  النظــام الداخلــي): ٩(المادة " 
اسات واإلجراءات  والضوابط يجب على البنك وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السي
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الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن هذا 
-:النظام ما يلـي  

وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة للعاملين في مجال مكافحة عمليات غسل األموال: ثامنًا   
األموال وتمويل اإلرهاب  وتمويل اإلرهاب على أن تشمل تلك البرامج أساليب غسل

وآيفية اآتشافها واإلبالغ عنها، وآيفية التعامل مع العمالء المشتبه بهم، مع االحتفاظ 
بسجالت لكافة البرامج التدريبية التي تمت خالل فترة ال تقل عن خمس سنوات 
وبحيث تشمل أسماء المتدربين ومؤهالتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء داخل 

."أو خارجها المملكة  
:من ذات التعليمات على) ثالثا(البند ) ١١(آما تنص المادة رقم   

 "المادة (١١): أحكام ختامية:-
-:يجب على البنك تعريف الموظفين لديه بالمعلومات الالزمة عن :ثالثًا  

قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ واألنظمة والتعليمات والقرارات  -١"
.بمقتضى أي منها الصادرة  

األنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والواردة في دليل  -٢
.اإلرشادات المرفق، واستخدامه آأداة لتثقيف العاملين لديه  

.إجراءات اإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب -٣  
سس واإلجراءات  والضوابط الداخلية المتبعة من قبل البنك لمكافحة السياسات واأل -٤

  ".عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  

  قطاع الصرافة
من تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة ) ١١(نصت المادة 

في مجال على الصراف وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة للعاملين "بشرآات الصرافة بأنه 
مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب على ان تشمل تلك البرامج أساليب غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب وآيفية اآتشافها واإلبالغ عنها وآيفية التعامل مع العمالء المشتبه 
بهم مع االحتفاظ بسجالت لكافة البرامج التدريبية التي تمت خالل فترة ال تقل عن خمس 

وبحيث تشمل أسماء المتدربين ومؤهالتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء داخل  سنوات
  ."المملكة او خارجها
  -:من ذات التعليمات على ما يلي) ٦(من المادة ) و(آما نصت الفقرة 

  -:على الصراف القيام باآلتي"
  -:تعريف الموظفين باآلتي  -و

  .رهاب والتعليمات الصادرة بمقتضاهنصوص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإل -١
إرشادات للتعرف على األنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل  -٢

  .اإلرهاب
إجراءات اإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل  -٣

  ."اإلرهاب
  

  قطاع األوراق المالية
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عليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق لقد تم معالجة ذلك من خالل ت
النظام الداخلي لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل "على) ١٣(المالية حيث نصت المادة 

يجب على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات وضع نظام داخلي مناسب يشتمل :  اإلرهاب
اخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل األموال على السياسات واإلجراءات والضوابط الد

  : وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن هذا النظام ما يلي
برامج التدريب الالزمة للمستويات المختلفة من العاملين، وااللتزام بحضور الدورات  -٥

  ".أو وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب/التدريبية التي تشرف عليها الهيئة و
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في انشطة األوراق ) ١٩(ما نصت المادة آ

   - :على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات تعريف موظفيها بما يلي"المالية على 
  .بمقتضاه   والتعليمات الصادرة اإلرهاب وتمويل األموال غسل نصوص قانون مكافحة -١
 وتمويل غسل األموال المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات على األنماطإرشادات للتعرف  -٢

 .اإلرهاب
يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل  إجراءات اإلخطار عن العمليات التي -١

 ."اإلرهاب
آما عقدت هيئة األوراق المالية دورات تدريب وتأهيل لضباط اإلرتباط في شرآات الخدمات 

  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المالية تتضمن مادة حول
  

  قطاع التأمين
ل   " ٢٠١٠لسنة ) ٦(التعليمات رقم من ) ١٥(نصت المادة  وال وتموي تعليمات مكافحة غسل األم

ى    "اإلرهاب في أنشطة التأمين وتعديالتها أن على الشرآة وضع نظام داخلي مناسب يشتمل عل
راءات والضوابط الداخل ات غسل السياسات واألسس واإلج ة عملي ا لمكافح ة الواجب توافره ي
-:على أن يتضمن ما يلي وتمويل اإلرهاب األموال  

ع          -ز ل م م التعام ة عمله ذين تقتضي طبيع وظفين ال تمرة للم ة مس رامج تدريبي ط وب ذ خط تنفي
وال          ل األم ات غس ي عملي تخدامها ف ا اس ل طبيعته ي تحتم ة الت ات التأميني ل  العملي وتموي

وال   مع مراعاة  اإلرهاب اليب غسل األم ل اإلرهاب   أن تشمل تلك البرامج أس ة   وتموي وآيفي
ًا للتشريعات الخاصة  م وفق تبه به ع العمالء المش ة التعامل م ا وآيفي الغ عنه افها واإلب اآتش

."وتمويل اإلرهاب بمكافحة عمليات غسل األموال  
أمين حول مكافحة غسل ا          املين في شرآات الت ة للع ل   آما تم عقد ورشات تدريبي وال وتموي ألم

).مرفق(اإلرهاب والتوصيات الدولية الصادرة بهذا الخصوص   
 

 قطاع التأجير التمويلي
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات ) ١٣(نصت المادة 

على الشرآة وضع نظام داخلي مناسب يتضمن ":على ما يلي ٢٠١١التأجير التمويلي لسنة 
سس واإلجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل السياسات واأل

-:األموال وتمويل اإلرهاب، على أن يتضمن ما يلي  
يجب على الشرآة إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلشراك موظفيها المعنيين في برامج تدريبية  -ب"

."في مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب  
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-:من ذات التعليمات على ما يلي) ١٠(من المادة ) هـ(الفقرة آما نصت   
-:على الشرآة القايم بما يلي"  

-:تعريف الموظفين بالمعلومات الالزمة عن  - هـ  
قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ واألنظمة والتعليمات والقرارات  -١

  .الصادرة  بمقتضى أي منها
 .ع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاباألنماط المشتبه بأنها تق -٢
إجراءات اإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل  -٣

  .اإلرهاب
السياسات واألسس واإلجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل الشرآة لمكافحة  -٤

  .عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ع الجهات الخاضعة ألحكام القانون ضمن مصفوفة المساعدات الفنية آما تم إدراج تدريب جمي

 ٢٠١٠للمملكة المرسلة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 
.وبحيث غطت العديد من الجوانب األساسية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

 غيــر األعمال والمهــن – ١٦
 -محددةال الماليـــة

 التوصيات 
  ٢١،١٥إلى  ١٣ ، ٢١

 )غير ملتزم(
  

 بين تمييز عدم •
 المالية المؤسسات
 المالية غير والمهن
 .القانون ضمن

 الوساطة مكاتب شمول عدم •
 تجار ضمن العقارية
 الخاضعين العقارات
 .للقانون

 المحامين خضوع عدم •
 مكافحة لقانون والمحاسبين

 .األموال غسل
 في المسؤولة الجهات تبدأ لم •

 تقييم بعملية بعد األردن
األعمال  أن ويبدو االمتثال
 لديها المالية غير والمهن
 حول محدودة معرفة

 بإرسال المتّعلقة التزاماتها
 المشبوهة المعامالت تقارير
 غسل مكافحة وحدة إلى

 .األموال
 األعمال والمهن تخضع ال •

 يتعلق التزام ألي المالية غير
 صيلتفا عن باإلبالغ
 بأنها يشتبهون التي العمليات

واألعمال  المالية المؤسسات بين التمييز ضرورة •
 الجهات الخاضعة ضمن المالية غير والمهن
 .٤٦/٢٠٠٧ القانون ضمن لإلبالغ

 العقارية الوساطــة مكاتب شمــول ضرورة •
 .٤٦/٢٠٠٧للقانون  اضعةالخ الجهات ضمن

 ضمن والمحاسبين المحامين شمول ضرورة •
 غسل األموال مكافحة لقانون الخاضعة الجهات

 يمارسون أنهم اعتبار على ٤٦/٢٠٠٧ رقم
  .١٢ التوصية ضمن عليها المنصوص األنشطة

 

لية ميز قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ بين المؤسسات المالية وغير الما
والتي شملت األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها من ضمن 
الجهات الخاضعة ألحكام القانون، آما تم شمول األشخاص الذين يزاولون األنشطة المنصوص 

من ) ١٣(، من الجهات الخاضعة ألحكام القانون، حيث نصت المادة )١٢(عليها ضمن التوصية 
تلتزم الجهات المبينة أدناه باإلجراءات " سل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ أنهقانون مكافحة غ

  -:المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها
  -:الجهات المالية وتشمل - أ

  .البنوك العاملة في المملكة -١
  .شرآات الصرافة وشرآات تحويل األموال -٢
و الشرآات التي تمارس أيًا من األنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص األشخاص أ -٣

  .هيئة األوراق المالية
األشخاص أو الشرآات التي تمارس أيًا من األنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص  -٤

 .هيئة التأمين
  -:الجهات التي تمارس أيًا من األنشطة المالية التالية -٥

 . منح االئتمان بجميع أنواعه −
 .ات الدفع والتحصيلتقديم خدم −
 .إصدار أدوات الدفع واالئتمان وإدارتها −
االتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو  −

 .لحساب عمالئها
 .شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه −
 .التأجير التمويلي −
 .إدارة االستثمارات واألصول المالية عن الغير −

  .ي تقدم الخدمات البريدية وفقًا ألحكام التشريعات النافذةالجهات الت  -٦
  -:الجهات غير المالية وتشمل - ب
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 .تمويل اإلرهاب تخفي
 أو قانوني إلزام غياب •

 أي أو رقابية تعليمات
 يخص عملي تطبيق

 المالية غير المؤسسات
وضوابط  سياسات لوضع
 غسل لمكافحة داخلية
 اإلرهاب وتمويل األموال
 وجود عدم إلى إضافة
 هذا في خاص تدريب
 هذه لعاملي المجال

 .المؤسسات
 لألعمال إلزام أي يوجد ال •

 المحددة المالية غير والمهن
 خاص اهتمام بإيالء

 والعمليات العمل لعالقات
 في أو من أشخاص مع

 توصيات تنفذ ال التي الدول
 ال أو المالي العمل مجموعة
 .آاف بشكل تنفذها

وإجراءات  سياسات توجد ال •
 أصحاب التزام تكفل عمل
 يةالمال واألعمال غير المهن
 غسل مكافحة بمعايير
 اإلرهاب وتمويل األموال
 وعي درجة وتعزيز
 بنحو وتدريبهم العاملين
 .مستمر

  . األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها -١
  .األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة واألحجار الكريمة -٢
  -:الغير باألعمال التالية األشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن -٣

  .بيع العقارات وشرائها −
 .إدارة األموال أو أي أصول مالية أخرى −
إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات االستثمار في  - 

 .األسواق المالية المحلية والدولية
 اإلجراءات القانونية الالزمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته أو شراء - 

 . محالت تجارية أو بيعها
  .تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشرآات أو إدارتها −

الجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناء على تنسيب  -ج
  .اللجنة لهذه الغاية

ة آما عرفت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقاري
المكتب العقاري المرخص له القيام بأعمال شراء "، بأنه )٢(من الماده ) ب(في الفقرة " المكتب"

األراضي والعقارات وبيعها والتوسط في أي منها وفق أحكام نظام تنظيم المكاتب العقارية 
  .وبالتالي فإن مكاتب الوساطة العقارية تم شمولها من ضمن الجهات الخاضعة للقانون" النافذ

األعمال  آافة يلزم قانوني نص وجود ضرورة •   
 عن العمليات باإلبالغ المالية غير والمهن

 معقولة أسباب بشأنها تتوافر والتي المشبوهة،
 باإلرهاب أو ارتباطها األموال صلة في لالشتباه

 ستستخدم أنها في أو األعمال اإلرهابية أو
 من األعمال اإلرهابية أو اإلرهاب ألغراض

  .اإلرهاب يمولون من أو إرهابية منظمات جانب
 

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(نص البند 
على التزام الجهات الخاضعة ألحكام القانون بما فيها           األعمال والمهــن غيـــر الماليــــة 
المحــــددة بـ 

عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب سواء إخطار الوحدة فورًا "
تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ 
بصورة عن اإلخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة ال تقل عن 

  ."ور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطولخمس سنوات أو لحين صد
من قانون مكافحة ) ٣(من المادة ) ب(هذا وقد تم تجريم تمويل اإلرهاب استنادًا ألحكام الفقرة 

يحظر تقديم األموال أو جمعها أو تأمين " غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتي نصت على
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ء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن آانت من الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة آانت، سوا
مصادر مشروعة، إلرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع 
العلم بذلك، سواء استخدمت هذه األموال آليًا أو جزئيًا أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه األعمال 

  ".أم لم تقع
تعليمات الصادرة لتاريخه والتي تنظم محالت صياغة الحلي وبيع وهذا ما تم التأآيد عليه في ال

المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة والتعليمات التي تنظم المكاتب العقارية 
  .المرخصة

 داخلية وسياسات أنظمة إيجاد ضرورة •   
وإنشاء  األموال، غسل إلجراءات مكافحة

األعمال  التزام من للتأآد مستقلة تدقيق وحدة
 الجهات وخاصة المالية غير والمهن

 بإجراءات مكافحة القانون ضمن الخاضعة
  .اإلرهاب وتمويل األموال غسل

  قطاع المجوهرات
إن محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة ملزمة  

الحلي وبيع  بموجب تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة
بوضع نظام داخلي مناسب  ٢٠١٠المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة 

يتضمن السياسات واألسس واإلجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات 
  :من التعليمات بأنه) ١٢(من المادة ) أ(غسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث نصت الفقرة 

محل وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات واألسس واإلجراءات  والضوابط على ال"
الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن ما 
-:يلي  
١- سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع تحديثها باستمرار،  

مكتوبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب تتضمن إجراءات تفصيلية 
يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون مكافحة غسل 
.األموال وتمويل اإلرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها  

٢- فحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بأحكام قانون مكا 
.النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها  

٣- اإلجراءات التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في  
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واقتراح ما يلزم الستكمال أي نقص بها أو ما 

.ث وتطوير لزيادة آفاءتها وفاعليتهاتحتاجه من تحدي  
األسس الالزمة لتصنيف العمالء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمحل من  -٤

 ."وثائق ومعلومات وبيانات
آذلك فإن المحاسب القانوني وفقًا لذات التعليمات ملزم بالتأآد من تطبيق المحل لتعليمات مكافحة 

يتوجب على "من التعليمات على ) ١١(المادة غسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث نصت 
المحاسب القانوني المعين من قبل المحل باإلضافة لمهامه التأآد من التزام المحل بأحكام قانون 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ وبأحكام هذه التعليمات والتأآد من مدى آفاية 

."علقة بذلك، وتضمين نتائجه في التقرير السنويسياسات وإجراءات المحل المت  
آما أن محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة ملزمة 
بتعريف موظفيها بالقوانين واإلجراءات  ذات العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

:بأنه على المحل من التعليمات) ١٠(من المادة ) هـ(حيث نصت الفقرة   
-:هـ  تعريف الموظفين لديه بالمعلومات الالزمة عن"  

قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ واألنظمة والتعليمات  -١
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 .والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها
والواردة  األنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب -٢

 .ت المرفقفي دليل اإلرشادا
إجراءات اإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بعمليات غسل األموال  -٣

  .وتمويل اإلرهاب
السياسات واألسس واإلجراءات  والضوابط الداخلية المتبعة من قبل المحل  -٤

 ."لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  

  قطاع العقارات
ة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب من تعليمات مكافح) ١٢(نصت المادة 

:بأنه ٢٠١٠العقارية المرخصة لسنة   
):١٢(المادة "    

على المكتب وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات واألسس واإلجراءات  والضوابط -أ
الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على أن 

-:ييتضمن ما يل  
سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع تحديثها  -١

باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع 

ذ وأحكام هذه التعليمات أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الناف
  .والقرارات الصادرة بمقتضاها

آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بأحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   -٢
 .النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة

اإلجراءات التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في   -٣
سل األموال وتمويل اإلرهاب واقتراح ما يلزم الستكمال أي نقص بها أو مكافحة غ

 .ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة آفاءتها وفاعليتها
األسس الالزمة لتصنيف العمالء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمكتب من  -٤

 .وثائق ومعلومات وبيانات
شراك موظفيه المعنيين في برامج تدريبية في يجب على المكتب اتخاذ اإلجراءات الالزمة إل -ب

." مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب  
-:من ذات التعليمات على ما يلي) ١٠(من المادة ) هـ(آما نصت  الفقرة   

-:على المكتب القيام بما يلي"  
-:هـ   تعريف الموظفين لديه بالمعلومات الالزمة عن  

موال وتمويل اإلرهاب النافذ واألنظمة والتعليمات قانون مكافحة غسل األ -١
.والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها  

األنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والواردة  -٢
.في دليل اإلرشادات المرفق  

مويل إجراءات اإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو ت -٣
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.اإلرهاب  
السياسات واألسس واإلجراءات  والضوابط الداخلية المتبعة من قبل المكتب  -٤

  ."لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
من ذات التعليمات قد ألزمت المحاسب القانوني بالتأآد من التزام المكتب ) ١١(آما أن المادة 

ال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية العقاري المرخص بتعليمات مكافحة غسل األمو
يتوجب على المكتب تضمين االتفاقية "من التعليمات على) ١١(المرخصة حيث نصت المادة 

الموقعة ما بينه وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام المكتب بتطبيق 
كتب المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في هذه التعليمات ومدى آفاية سياسات وإجراءات الم

تقريره المقدم لإلدارة مع ضرورة إعالم دائرة األراضي والمساحة فور اآتشافه ألي مخالفة لهذه 
  ".التعليمات

 المانحة الجهات بين التنسيق ضرورة •   
الصناعة  وزارة وبين المهنة مزاولة لشهادة

 بالرقابة سيقوم منهما من لتحديد والتجارة
 بخصوص المالية غير األعمال والمهن لىع

  .األموال غسل إجراءات مكافحة
 

  قطاع المجوهرات
وتعديالتها عن  ٢٠٠٩صدرت تعليمات ترخيص محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة 

وزارة الداخلية،  وبالتالي فإن الجهة الرقابية المختصة هي وزارة الداخلية، حيث تشكل في آل 
و أآثر برئاسة أحد الحكام اإلداريين وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة محافظة لجنة أ

يناط بها القيام بجوالت تفتيشية على المحالت المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأآد من 
التزامها بأحكام هذه التعليمات بما في ذلك فحص السجالت ورفع التقارير والتوصيات الالزمة 

  :من هذه التعليمات) ٨(نصت عليه المادة  وهو ما, للمحافظ المختص
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أآثر برئاسة أحد الحكام اإلداريين وعضوية  -أ

  .  مندوبين عن الجهات المختصة
من هذه المادة القيام بجوالت تفتيشية على ) أ(تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة  -ب

التعليمات للتأآد من التزامها بأحكام هذه التعليمات بما في المحالت المرخصة بموجب هذه 
  ."ذلك فحص السجالت ورفع التقارير والتوصيات الالزمة للمحافظ المختص

وعلى أرض الواقع تقوم اللجنة بجوالت تفتيشية وبشكل دوري على محالت صياغة الحلي وبيع 
  .حافظات المملكةالمجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة في آافة م

حاليًا يتم التنسيق بين الوحدة ووزارة الداخلية لوضع آلية تسمح بإعطاء اللجنة المشكلة صالحية 
التفتيش ومتابعة تطبيق محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار 

  .اإلرهاب الكريمة للتعليمات والقوانين الصادرة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل
  

  قطاع العقارات
تقوم دائرة األراضي والمساحة لدى منح ترخيص للمكتب العقارية بمخاطبة  وزارة الصناعة  

والتجارة لغايات منح اسم تجاري للمكتب والتحقق من غاياته وال تمنح دائرة األراضي 
للمكتب  والمساحة الرخصة إال بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة على االسم التجاري

من قانون تنظيم مهنة المساحة )  ٢(باعتبارها الجهة التي تمنح الرخصة بموجب المادة 
ال يجوز الي شخص : "والتي تنص على أنه) مرفق(  ١٩٨٠لسنة   ٣٨والمكاتب العقارية رقم 

ان يتعاطى مهنة المساحة المتعلقة بأعمال ومعامالت دائرة االراضي والمساحة ما لم يحصل 
ة مساحة من دائرة االراضي بموجب احكام هذا القانون واالنظمة الصادرة بموجبهعلى رخص  . 

 ٢٠٠١لسنة ) ٥٣(من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم ) ٤(و) ١٥(و) ١٤(آما ونصت المواد 
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والتي صدرت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية 
: منه على أنه) ١٦(ستناد الى المادة باال ٢٠١٠المرخصة لسنة   

يجوز للمدير أن ينتدب أيا من أعضاء اللجنة أو أي موظف في الدائرة للكشف ):  "١٤(المادة 
  ."على أي مكتب عقاري للتاآد من التزامه باحكام هذا النظام

:للمدير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من اإلجراءات التالية): " ١٥(المادة   
أ" - توجيه إنذار لمالك المكتب العقاري إذا خالف أي حكم من أحكام هذا  
  النظام بضرورة االلتزام بها خالل المدة المحددة في االنذار

-ب وقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة ال تزيد على ستة أشهر في  
حال تكرار المخالفة للمرة الثانية    

." ة ألآثر من مرتينإلغاء الترخيص إذا ارتكبت المخالف -ج   
من النظام المذآور والتي ) ٤(أما بالنسبة للجنة المقصودة فهي اللجنة المشكلة بموجب المادة 

-:تنص على أنه  
تشكل في الدائرة اللجنة برئاسة المدير أو من ينيبه وعضوية اثنين من موظفي الدائرة ال  - أ"  

.تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميها المدير  
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على االقل آل شهر ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور  -ب  

 " . جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين
من النظام والتي تنص على أنه ) ٥(آما وحددت مهام اللجنة بموجب المادة   

: ٥المادة "    
: يةتتولى اللجنة المهام التال -أ   

دراسة طلبات الترخيص المقدمة للدائرة -١  . 
التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا  -٢

 . النظام
  ".ترفع اللجنة توصياتها الى المدير التخاذ القرار المناسب بشانها -ب

د آلية لمتابعة تطبيق المكاتب وحاليًا يتم التنسيق بين الوحدة ودائرة األراضي والمساحة لتحدي
العقارية المرخصة للتعليمات والقوانين الصادرة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 

  .اإلرهاب
 لجهودها األموال غسل مكافحة وحدة مواصلة •   

 المالية المحددة غير األعمال والمهن لتعريف
 بها مشتبه معاملة أية عن اإلبالغ شروط على

 تقارير إرسال ضرورة على زالترآي وخصوًصا
  .األموال غسل مكافحة وحدة إلى المعامالت تلك

قامت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بإعداد نماذج اإلخطار الالزمة لكل من 
محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة ونموذج إخطار 

وزارة الداخلية ووزارة (التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة خاص بالمكاتب العقارية وذلك ب
، آما أن الوحدة تعكف حاليًا على تعديل نموذجي )مرفق)(دائرة األراضي والمساحة/المالية

االخطار بالتنسيق مع الجهات الرقابية واإلشرافية ليشمل االخطارات التي يشتبه ارتباطها 
م قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتعليمات بتمويل اإلرهاب وبما ينسجم مع أحكا

  .الصادرة بمقتضاه
آما قامت الوحدة باإلجتماع مع نقابة أصحاب بيع الحلي والمجوهرات واألحجار الكريمة 
والمعادن الثمينة لبيان أهمية التقيد بالقوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل األموال إضافة 

ناية الواجبة بخصوص العمالء وأهمية إخطار الوحدة عن العمليات المشتبه إلى أهمية بذل الع
  .ارتباطها بغسل األموال وتمويل اإلرهاب
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آما قامت الوحدة باإلجتماع مع نقابة أصحاب المكاتب العقارية بحضور ممثلين عن دائرة 
رهاب األراضي والمساحة وذلك بهدف زيادة الوعي حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإل

  .وأهمية إخطار الوحدة عن العمليات المشتبه إرتباطها بغسل األموال وتمويل اإلرهاب
آما أن الوحدة ستولي خالل الفترة القادمة أهمية لقطاع األعمال والمهن غير المالية المحددة 
لزيادة وعي ذلك القطاع في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وذلك بالتنسيق مع 

  .ات الرقابية المختصةالجه
هذا وقد أعدت الوحدة بروشور يتضمن صالحيات الوحدة والتزامات الجهات الخاضعة ألحكام 
قانون مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب، وسيتم توزيعه على آافة الجهات المالية وغير 

  ).مرفق(المالية 
اب لقطاعي الجوهرات آما تم تضمين زيادة الوعي بمخاطر غسل األموال وتمويل االره

والعقارات ضمن مصفوفة المساعدات الفنية التي تقدمت بها المملكة لمجموعة العمل المالي 
 .لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

  
 وإجراءات عمل سياسات وضع يتوجب •   

واألعمال غير  المهن أصحاب امتثال تكفل
 األموال غسل مكافحة بمعايير المالية
 وعي درجة وتعزيز اإلرهاب وتمويل

 النظر مع مستمر بنحو العاملين وتدريبهم
 غير للجهة إدارية عقوبات وضع في

 .الملتزمة
 

تم تضمين تدريب قطاع المجوهرات وقطاع العقارات في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب ضمن مصفوفة المساعدات الفنية التي تقدمت بها المملكة لمجموعة العمل المالي 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، آما تضمنت المصفوفة أيضًا تدريب الجهات الرقابية 

 .على هاذين القطاعين في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  

  قطاع المجوهرات
إن محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة ملزمة بتعريف 

انين واإلجراءات  ذات العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث موظفيها بالقو
:من التعليمات بأنه على المحل ) ١٠(من المادة ) هـ(نصت الفقرة   
-:هـ   تعريف الموظفين لديه بالمعلومات الالزمة عن"  

قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ واألنظمة والتعليمات  -١
 .الصادرة بمقتضى أي منهاوالقرارات 

والواردة  األنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب -٢
 .في دليل اإلرشادات المرفق

إجراءات اإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بعمليات غسل األموال  -٣
  .وتمويل اإلرهاب

المتبعة من قبل المحل  السياسات واألسس واإلجراءات  والضوابط الداخلية -٤
 ."لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

والصادرة عن  ٢٠٠٩وبموجب تعليمات ترخيص محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة 
وزارة الداخلية تشكل في آل محافظة لجنة او اآثر برئاسة احد الحكام االداريين وعضوية 

ا القيام بجوالت تفتيشية على المحالت المرخصة بموجب مندوبين عن الجهات المختصة يناط به
هذه التعليمات للتأآد من التزامها باحكام هذه التعليمات بما في ذلك فحص السجالت ورفع 

من هذه ) ٨(وهو ما نصت عليه المادة , التقارير والتوصيات الالزمة للمحافظ المختص
  :التعليمات 
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ة أو أآثر برئاسة أحد الحكام اإلداريين وعضوية تشكل بقرار من المحافظ المختص لجن -أ
  .  مندوبين عن الجهات المختصة

من هذه المادة القيام بجوالت تفتيشية على ) أ(تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة  -ب
المحالت المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأآد من التزامها باحكام هذه التعليمات بما في 

  ."رفع التقارير والتوصيات الالزمة للمحافظ المختصذلك فحص السجالت و
وعلى أرض الواقع تقوم اللجنة بجوالت تفتيشية وبشكل دوري على محالت صياغة الحلي وبيع 

  .المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة في آافة محافظات المملكة
  

 قطاع العقارات
حة غسل األموال الخاصة بالمكاتب العقارية من تعليمات مكاف) ١٠(المادة ) هـ(نصت الفقرة 

-:على المكتب القيام بما يلي"على انه  ٢٠١٠الرخصة لسنة   
-:هـ   تعريف الموظفين لديه بالمعلومات الالزمة عن"   

قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ واألنظمة والتعليمات والقرارات  -١
.الصادرة بمقتضى أي منها  

ماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والواردة في األن -٢
.دليل اإلرشادات المرفق  

إجراءات اإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل  -٣
.اإلرهاب  

حة السياسات واألسس واإلجراءات  والضوابط الداخلية المتبعة من قبل المكتب لمكاف-٤
. "عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

آما وقامت دائرة األراضي والمساحة باعتبارها الجهة الرقابية على أصحاب المكاتب العقارية 
ألصحاب المكاتب العقارية وأعضاء نقابة أصحاب   ٢٠١٠/ ٢١/٩بعقد ورشة عمل بتاريخ 

األموال وتمويل اإلرهاب تم المكاتب العقارية وقد تضمنت الورشة دعوة وحدة مكافحة غسل 
خاللها التعريف بالوحدة والتأآيد على أصحاب المكاتب العقارية بأنهم من الجهات الملزمة 
والمعنية بموجب القانون لإلخطار عن أي عملية يشتبه إرتباطها بغسل األموال أو تمويل 

رهاب وأن تجارة من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإل) ١٣(اإلرهاب سندًا لنص المادة 
آما وبين ممثلي الوحدة . العقار من النشاطات المستهدفة التي تتعرض لعمليات غسل أموال

ألصحاب المكاتب العقارية األساليب المتبعة والتي من الممكن ان تثير أي شبهة تستدعي التبليغ 
ب الخاصة عنها وتم اإلشارة إلى التعليمات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها

آما طالب ممثلي الوحدة دائرة األراضي والمساحة . بالمكاتب العقارية والدليل االرشادي
االستمرار بتفعيل دور الرقابة على اصحاب المكاتب العقارية، آما وقامت دائرة األراضي 
والمساحة بتوزيع نموذج اإلخطار عن العمليات المشتبه إرتباطها بغسل األموال على أصحاب 

  .كاتب العقاريةالم
 قبل من مستقرة معايير وضع يتوجب •   

مع  التعامل آيفية في والنقابات الجمعيات
 بمعايير الملتزمة غير الدول من العمالء
اإلجراءات  وضع مع المالي العمل مجموعة

رهاب فقد تم شمول جميع الجهات غير المالية بتعديل قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإل
من القانون المذآور، آما تم تحديد التزامات الجهات غير المالية بموجب ) ١٣(بموجب المادة 

من القانون، ونظرًا لحداثة إدراج هذه الجهات آجهات خاضعة ألحكام القانون فلم ) ١٤(المادة 
  .االرهاب للقطاعات المعنية يتم اصدار تعليمات لمكافحة غسل االموال وتموبل
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 في الدول تلك استمرار حال في الرادعة
  .االلتزام عدم

  

  قطاع المجوهرات

أآدت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات 
خاصة بخصوص العمالء الذين والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة  على ضرورة بذل عناية 

من ) ٦(من المادة ) أ(نصت الفقرة  ينتمون لدول ال تلتزم بالمعايير والتوصيات الدولية حيث
يترتب على المحل بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل " التعليمات على أنه 

  -:ونشاطه في العمليات التالية
العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول ال تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة  - أ

 ."غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 

 قطاع العقارات

عالجت التعليمات الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة العمالء الذين ينتمون لدول ال تلتزم 
من تعليمات مكافحة غسل االموال ) ٦(من المادة ) أ(بالمعايير الدولية، حيث نصت الفقرة 

يترتب على المكتب بذل " وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة على أنه 
  -:عناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التاليةال
العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول ال تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة  - أ

  ."غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  أشكال أخرى لإلبالغ -١٩

  )غير ملتزم(
 نظام تطبيق في النظر يتم لم•  

 اتالمؤسس على يفرض
 جميع عن اإلبالغ المالية

 تفوق التي النقدية العمليات
 هيئة إلى معين حد قيمتها

 قاعدة لديها وطنية مرآزية
  .الكترونية بيانات

 على يفرض نظام تطبيق في النظر ينبغي • 
 العمليات جميع عن اإلبالغ المالية المؤسسات

 هيئة إلى معين حد قيمتها تفوق التي النقدية
  .الكترونية بيانات قاعدة لديها وطنية مرآزية

من التوصيات الدولية بإعداد دراسة ) ١٩(يقوم البنك المرآزي األردني تنفيذًا للتوصية رقم 
آجزء رئيسي من المؤسسات (بخصوص مدى الحاجة لتطبيق نظام يفرض على البنوك   

ق حد معين، وسيتم إبالغ البنك المرآزي األردني عن جميع العمليات النقدية التي تفو) المالية
  .تزويد سكرتارية المجموعة بنتائج الدراسة حال انتهاء البنك المرآزي األردني من إعدادها

 

أعمال ومهن غير ماليــة  -٢٠
أخـرى وأساليب العمليات 

  .المأمونة
  )غير ملتزم(

 توسيع في األردن تنظر لم •
 غير األعمال والمهن نطاق
 .للقانون الخاضعة المالية

 تدابير أية األردن تخذت لم •
 واستخدام وضع لتشجيع
 للقيام وآمنة حديثة أساليب

 تكون التي المالية بالمعامالت
 األموال لغسل تعرضا أقل

 .البنوك باستثناء
 بغياب متعلــق ضعف هناك •

 بالخطـر المتعلقة األحكام

 تطبيق في لنظروا فيها المخاطر بتقييم تقوم أن •
 اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة تدابير
 تراها التي المالية غير األعمال والمهن على

 تدابير اتخاذ عليها يجب آما .لالستغالل عرضة
 وآمنة حديثة أساليب واستخدام وضع لتشجيع
 تعرًضا أقل تكون التي المالية بالمعامالت للقيام
  .األموال لغسل

ى  يشترط  • ه  أن المسجل  الشخص  عل ى  ينتب  إل
 .الحديثة التكنولوجيات عن تنشأ التي المخاطر

  
  

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ آافة الجهات ) ١٣(شملت المادة 
المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب سواء أآانت مالية أو غير مالية وذلك وفقًا 

لية آما أعطى القانون الصالحية لمجلس الوزراء إلضافة أي جهة للتوصيات والمعايير الدو
  : "أخرى حيث نصت المادة على

تلتزم الجهات المبينة أدناه باإلجراءات  المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات " 
  -:والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها

  -:الجهات المالية وتشمل - أ
  .كةالبنوك العاملة في الممل -١
  .شرآات الصرافة وشرآات تحويل األموال -٢
األشخاص أو الشرآات التي تمارس أيًا من األنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص  -٣

  .هيئة األوراق المالية



 MF.11.P13.07.A.(V0.1)  " ألول لألردنمسودة تقرير المتابعة ا" 

 

 
٨٣ 

  تشكلـه الذي
 .الحديثة التكنولوجيات  
 

  
  
  
  
  

األشخاص أو الشرآات التي تمارس أيًا من األنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص  -٤
 .هيئة التأمين

  -:ة التاليةالجهات التي تمارس أيًا من األنشطة المالي -٥
 . منح االئتمان بجميع أنواعه −
 .تقديم خدمات الدفع والتحصيل −
 .إصدار أدوات الدفع واالئتمان وإدارتها −
االتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو  −

 .لحساب عمالئها
 .شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه −
 .التأجير التمويلي −
 .االستثمارات واألصول المالية عن الغيرإدارة  −

  .الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقًا ألحكام التشريعات النافذة  -٦
  -:الجهات غير المالية وتشمل - ب

  . األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها -١
  .الكريمة األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة واألحجار -٢
  -:األشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير باألعمال التالية -٣

  .بيع العقارات وشرائها −
 .إدارة األموال أو أي أصول مالية أخرى −
إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات االستثمار في  - 

 .األسواق المالية المحلية والدولية
ة الالزمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته أو شراء اإلجراءات القانوني - 

 . محالت تجارية أو بيعها
  .تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشرآات أو إدارتها −

الجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناء على تنسيب  -ج
  ."اللجنة لهذه الغاية

جديدة وآمنة للقيام بالمعامالت المالية التي تكون أقل تعرضًا  أما بخصوص استخدام أساليب
من قانون مكافحة غسل ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ثانيا/٥(لغسل األموال فقد نص البند 

بذل عناية خاصة لفئات العلمالء أو عالقات العمل أو -٥:"األموال وتمويل اإلرهاب على
  -:جراءات  الخاصة بها بما في ذلكالعمليات مرتفعة المخاطر ووضع اإل

 ."سياسات وتدابير منع االستغالل التكنولوجيا الحديثة في غسل األموال وتمويل اإلرهاب: ثانيًا
العناية الخاصة تجاه  -٢١

  الـدول مرتفعــة المخاطر
  )ملتزم جزئيًا(

 مكافحة تعليمات إصدار عدم •
 أنشطة في األموال غسل
 انونق إلى باالستناد التأمين
 حتى األموال غسل مكافحة
 العقوبات توقيع يمكن

 الشرآات على فيه الواردة
 لمضامين المخالفة

 في األموال لغس مكافحة تعليمات إصدار •
مكافحة  قانون إلى باالستناد التأمين أنشطة
 العقوبات توقيع يمكن حتى األموال غسل

 المخالفة الشرآات على فيه الواردة
  .التعليمات لمضامين

 

تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في " ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم تعليمات صدرت 
من قانون أعمال ) ٢٣(من المادة ) ك(إلى أحكام الفقرة باإلستناد " أنشطة التأمين وتعديالتها

من قانون ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(وأحكام البند  ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(التأمين رقم 
  . مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ

قيد آما نص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على عقوبات  في حال عدم الت
بالقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات ذات العالقة بمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب 

آل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون أو " من القانون على) ٣٠(حيث نصت المادة 
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 .التعليمات
 على التعليمات اشتمال عدم •

 مع بالتعامل تتعلق موجبات
 دول إلى ينتمون أشخاص

 مجموعة توصيات تطبق ال
 تطبقها ال أو المالي العمل
 .آافية بدرجة

 لةإجراءات فعا وجود عدم •
 إطالع تضمن مطبقة

 على المالية المؤسسات
 بمواطن المتعلقة المخاوف
 مكافحة نظم في الضعف
 وتمويل األموال غسل

 .أخرى دول في اإلرهاب
 الصرافة شرآات مطالبة عدم •

 يكون ال التي العمليات بفحص
 أو اقتصادي غرض لها

 دول ومصدرها ظاهر قانوني
 توصيات بتطبيق تقوم ال

 بشكل المالي العمل مجموعة
 .آاف

 الخدمات شرآات مخاطبة عدم •
 نطاق في بالتزامات المالية

 ٢١ التوصية
 مناسبة مضادة تدابير غياب •

 في دولة استمرت حال في
 توصيات تطبيق عدم

 في أو المالي العمل مجموعة
 .آافية غير بدرجة تطبيقها

 .والتدقيق والرقابة التقيد واقع •
 

األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة 
ها، يغرم مرتكبها بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار خاصة ل

وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف 
  ."الغرامة في حدها األعلى

 موجبات بتطبيق المالية المؤسسات مطالبة •
ينتمون  أشخاص مع بالتعامل تتعلق محددة

 العمل مجموعة توصيات تطبق ال دول لىإ
  .آافية بدرجة تطبقها ال أو المالي

  
 

 أشخاص مع تتعلق بالتعامـل محددة موجبات بتطبيق المالية المؤسسات مطالبةبالنسبة ل
  العمل المالي مجموعة توصيات تطبق ال دول ينتمون إلى
  قطاع البنوك

ل األموال وتمويل اإلرهاب رقم من تعليمات مكافحة عمليات غس) ٥(نصت المادة رقم 
  -:على ما يلي ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(

الواجبة  الحاالت التي تحتاج إلى عناية خاصة باإلضافة إلى ُمتطلبات العناية): ٥(المادة 
  -:من هذه التعليمات) ٣(المذآورة في المادة 

-:ال وتمويل اإلرهابالعمالء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل األمو: أوًال  
على البنك تصنيف آافة عمالئه حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسل األموال وتمويل  -١

-:اإلرهاب مع مراعاة ما يلي  
 . مدى تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة نشاطه   -أ

.عدل حرآتهامدى تشعب الحسابات المفتوحة لدى البنك والتداخل فيما بينها وم  -ب  
) ١(على البنك وضع اإلجراءات الالزمة للتعامل مع المخاطر المشار اليها في الفقرة  -٢ 

أعاله بما يتناسب مع تلك الدرجات وعلى أن تتم مراجعة تصنيف العمالء حسب 
.درجة المخاطر دوريًا أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك  

األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، : عةيعتبر من العمالء ذوي المخاطر المرتف -٣
العمالء غير المقيمين، عمالء العمليات البنكية الخاصة والعمالء الذين ينتمون أو 
يتواجدون في دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بدرجة 
.آافية  

-:أعاله) ٣(في البند على البنك اتخاذ اإلجراءات التالية بشأن فئات العمالء المذآورين  -٤  
وضع نظم إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا آان العميل المستقبلي، أو العميل أو     -أ

  .المستفيد الحقيقي ينتمي ألي من تلك الفئات
الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره اإلقليمي أو من يفوضه عند    -ب

ل على هذه الموافقة عند إنشاء عالقة مع هؤالء العمالء، آما يجب الحصو
اآتشاف أن أحد العمالء أو المستفيدين الحقيقيين قد أصبح يندرج ضمن أي 

  .من تلك الفئات
اتخاذ إجراءات آافية للتأآد من مصادر ثروة العمالء والمستفيدين الحقيقيين   -ج

  .الذين يندرجون ضمن أي من تلك الفئات
بنك بشكل دقيق ومستمر وبذل عناية خاصة متابعة تعامالت هؤالء العمالء مع ال    -د

  .لعالقات العمل والعمليات التي تتم مع أي منهم
هـ   اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بأي من عالقات 
العمل والعمليات التي تتم مع أي من تلك الفئات وأغراضها، إذا تبين للبنك 
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قتصادية واضحة، وأن يدون نتائج ذلك في أن أي منها ال يستند لمبررات ا
  .سجالته

  
  قطاع الصرافة

رافة     رآات الص ة بش ي الخاص اب ف ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ات مكافح ددت تعليم ح
ون توصيات        اإلجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعامل مع أشخاص ال يطبق

ي     من ) ٤(العمل المالي بشكل آافي حيث نصت المادة  ا يل ى م ى الصراف أن   "التعليمات عل عل
ة          ل والدراسات الالزم إجراء التحلي ك ب ل ونشاطه وذل ى العمي يولي عناية خاصة في التعرف عل
ة باإلضافة      ة العملي للتحقق من مصادر األموال وأي إجراءات أخرى ضرورية للتحقق من طبيع

ادة    ي الم ذآورة ف ة الم ة الواجب ات العناي ى متطلب ذه) ٣(إل ن ه االت   م ي الح ك ف ات وذل التعليم
  -:التالية

ديها           - أ وافر ل تم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دول ال  تت العمليات الصيرفية التي ت
 . نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ذين يشغلون      - ب العمليات الصيرفية التي تتم مع األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر ال
غلو ي أو    أو ش ة أو سياس ة أو حكوم يس دول ل رئ ة مث ة أجنبي ي دول ا ف ة علي ة عام ا وظيف

ارزًا أو شخصية          يًا ب ان سياس ع المستوى أو آ قاضي أو عسكري أو منصب حكومي رفي
ك     مل ذل ة ويش ة للدول رآات المملوآ ي الش ذيين ف ار التنفي ي حزب سياسي أو آب ارزة ف ب

د   ى آح ة األول ى الدرج ؤالء األشخاص حت ارب ه ى أن تتضمن   أق رآائهم وعل ى وش أدن
تفيد       روتهم والمس د من مصادر ث العناية الخاصة وجود نظم مناسبة إلدارة المخاطر والتأآ

  .الحقيقي وأن تكون عالقة العمل مع هذه الفئة بعلم اإلدارة العليا لدى الصراف وموافقته
الصراف وفقًا لتقديره بأنها  العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو أي عملية يرى  -ج

 .تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
انوني ظاهر أو مصدرها دول ال       -د العمليات الصيرفية التي ال يكون لها غرض اقتصادي أو ق

ـي           ل المالـ ة العم ق توصيات مجموع وم بتطبي ر ) FATF(تق كل غي ا بش أو تطبقه
  .آاٍف

مليات الصيرفية التي تتم مع العمالء غير المقيمين والتعامل غير المباشر مع العمالء هـ الع
والذي ال يتم وجهًا لوجه وخاصة التعامل الذي يتم باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل 
شبكة اإلنترنت أو باستخدام وسائل الدفع اإللكترونية وفي هذه الحالة يجب على الصراف 

واإلجراءات الالزمة لتجنب المخاطر المتعلقة باالستغالل السيء للتعامل وضع السياسات 
  .غير المباشر مع العمالء وتطبيقها بشكل آاف

  
  قطاع األوراق المالية

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
ى الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات اتخاذ عل"في أنشطة األوراق المالية على ما يلي 

  -:عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي
ديها نظم مناسبة          -٢" وافر  ل ى دول ال تت العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إل

ذه ا   ت ه اب أو إذا آان ل اإلره وال وتموي ل األم ات غس ة عملي ق لمكافح دول ال تطب ل
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ا بصورة        ل اإلرهاب أو ال تطبقه وال وتموي الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل األم
."آافية، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي  

  
  قطاع التأمين
د  رة ) ٢(وضح البن ن الفق ادة ) أ(م ن الم ن ) ٩(م م م ات رق نة ) ٦(التعليم ات " ٢٠١٠لس تعليم
ديالتها  مكافحة غسل ا    " األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين وتع الحاالت الواجب توفره

ا                ق بم ا يتعل ك فيم ل ونشاطه وذل ة العمي ى هوي ة خاصة للتعرف عل اذ عناي اة الشرآة اتخ لمراع
-:يلي  

ديها نظم         -٢" وافر ل ى دول ال تت العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إل
ق      مناسب دول ال تطب ذه ال ة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إذا آانت ه

ا بصورة        ل اإلرهاب أو ال تطبقه وال وتموي الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل األم
."آافية، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي  

  
  قطاع التأجير التمويلي

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة ) ٦(دة من الما) أ(نصت الفقرة 
يترتب على الشرآة بذل العناية : "بالشرآات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي على ما يلي

  -:الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية
وافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول ال تت -أ

."األموال أو تمويل اإلرهاب  
 إطالع تضمن مطبقة إجراءات فعالة إيجاد •

المتعلقة  المخاوف على المالية المؤسسات
 غسل مكافحة نظم في الضعف بمواطن
 .أخرى دول في اإلرهاب وتمويل األموال

لمالية على المخاوف المتعلقة بمواطن بالنسبة إليجاد إجراءات فعالة تضمن إطالع المؤسسات ا
الضعف في نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في دول أخرى، وباالضافة الى الردود 

من آافة الجهات الرقابية واالشرافية المعنية بمكافحة غسل األموال ) ١١(المتعلقة بالتوصية 
نون مكافحة غسل األموال من قا) ١٤(من المادة ) ب(وتمويل اإلرهاب فقد نصت الفقرة 

) ١٣(تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذآورة في المادة  -ب "وتمويل اإلرهاب النافذ على أنه
من هذا القانون والشرآات التابعة لها في خارج المملكة باألحكام الواردة في هذه المادة باستثناء 

."منها) أ(من الفقرة ) ٣(البند   
 
 قطاع البنوك

تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(ات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم حددت تعليم
نطاق سريان التعليمات ليشمل فروع البنوك األردنية العاملة في الخارج  ٢٣/١١/٢٠١٠

والشرآات التابعة للبنوك األردنية خارج المملكة الى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة 
) ثانيًا(ها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد، حيث نصت الفقرتين السارية في الدول التي تعمل ب

-:من التعليمات على أنه ) ٢(من المادة ) ثالثًا(و  
فروع البنوك األردنية العاملة في الخارج إلى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة : ثانيًا"

األشد ما أمكن في حال السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير 
اختالف متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنها في 
البلد األم، ويتعين على البنك إخطار البنك المرآزي بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد 
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.من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليمات  
العاملة في المملكة ما لم تكن هذه الشرآات خاضعة الشرآات التابعة للبنوك اُألردنية : ثالثًا

وآانت هذه الجهة ُمصدرة لتعليمات خاصة  –إلشراف جهة رقابية ُأخرى في المملكة 
والشرآات التابعة للبنوك اُألردنية  –بُمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

سارية في الدول التي تعمل خارج المملكة إلى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة ال
بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد ما أمكن في حال اختالف متطلبات مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنها في البلد األم، على أنَّه يتعّين إخطار 

هذه البنك المرآزي بأي موانع أو قيود ُيمكن أن تحد من أو تحول دون تطبيق أحكام 
."التعليمات  

من ذات التعليمات والمتعلقة بوجوب إيالء عناية ) ٥(من المادة ) ثانيًا(آما نصت المادة الفقرة 
:خاصة عند التعامل مع البنوك الخارجية، على أنه

الحاالت التي تحتاج إلى عناية خاصة باإلضافة إلى ُمتطلبات العناية الواجبة المذآورة في " 
-:التعليماتمن هذه ) ٣(المادة   

  -:التعامل مع البنوك الخارجية: ثانيًا 
عند إنشاء ) ٣(على البنك تطبيق متطلبات العناية الواجبة بشأن العمالء الواردة في المادة -١

.عالقة مصرفية مع بنك خارجي  
على البنك الوقوف على طبيعة نشاط البنك الخارجي وسمعته في مجال مكافحة عمليات  -٢

.مويل اإلرهابغسل األموال وت  
يجب الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره اإلقليمي على إنشاء عالقة تعامل مع  -٣

.البنك الخارجي  
على البنك أن يتأآد أن البنك الخارجي خاضع إلشراف رقابي فعال من قبل السلطة الرقابية  -٤

.في البلد األم  
ة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى على البنك التحقق من توفر نظم آافية لمكافح -٥

.البنك الخارجي  
على البنك أن يتأآد أن البنك الخارجي قد قام بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشأن عمالئه  -٦

وأن البنك   *)Payable-through  accounts(الذين لهم صالحية استخدام حسابات  
ت المتعلقة بهؤالء العمالء والعمليات المنفذة على الخارجي لديه القدرة على تقديم المعلوما

 ."تلك الحسابات عند الضرورة 

آما أن المتعاملين، الموجودين في الخارج، مع البنوك األردنية يدخلون ضمن فئة غير المقيمين 
من نفس التعليمات بأنها تحتاج ) ٣/اوًال(البند ) ٥(والتي تم أخذها بعين اإلعتبار ضمن المادة 

الحاالت التي تحتاج "عناية خاصة باإلضافة إلى متطلبات العناية الواجبة التي نصت على الى 
من هذه ) ٣(إلى عناية خاصة باإلضافة إلى ُمتطلبات العناية الواجبة المذآورة في المادة 

  -:التعليمات
   -:العمالء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب : أوًال

األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، : يعتبر من العمالء ذوي المخاطر المرتفعة -٣
العمالء غير المقيمين، عمالء العمليات البنكية الخاصة والعمالء الذين ينتمون أو 
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يتواجدون في دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بدرجة 
."آافية  

من التعليمات أوجبت على آل بنك تعريف الموظفين لديه ) ٢/ثالثا(ند الب) ١١(آما أن المادة 
 "باألنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتي نصت على

-:يجب على البنك تعريف الموظفين لديه بالمعلومات الالزمة عن: ثالثًا  
ل وتمويل اإلرهاب والواردة في دليل األنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموا -٣

 ."اإلرشادات المرفق، واستخدامه آأداة لتثقيف العاملين لديه

إضافة لذلك فقد أصدر البنك المرآزي األردني دليل إرشادات لمكافحة عمليات غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب يبين مؤشرات يمكن للبنوك أن تستدل من خاللها بوجود عملية يشتبه بأنها 

).مرفق(رتبطة بغسل االموال أو تمويل اإلرهاب م  
 

  قطاع الصرافة
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات ) ٢(حددت المادة 

تطبق أحكام هذه التعليمات على الصرافين " الصرافة نطاق سريان التعليمات حيث نصت على
  ."وفروعهم المرخصين من البنك المرآزي األردني

من ذات التعليمات إلى بذل العناية الخاصة بالعمالء ) ٤(من المادة ) هـ(آذلك أشارت الفقرة 
على الصراف أن يولي عناية خاصة في التعرف على العميل "غير المقيمين حيث نصت 

ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات الالزمة للتحقق من مصادر األموال وأي إجراءات 
حقق من طبيعة العملية باإلضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذآورة في أخرى ضرورية للت

  -:من هذه التعليمات وذلك في الحاالت التالية) ٣(المادة 
العمليات الصيرفية التي تتم مع العمالء غير المقيمين والتعامل غير المباشر مع العمالء  - هـ

م باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل والذي ال يتم وجهًا لوجه وخاصة التعامل الذي يت
شبكة اإلنترنت أو باستخدام وسائل الدفع اإللكترونية وفي هذه الحالة يجب على الصراف 
وضع السياسات واإلجراءات  الالزمة لتجنب المخاطر المتعلقة باالستغالل السيء 

  ."للتعامل غير المباشر مع العمالء وتطبيقها بشكل آاٍف
مات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة آما حددت تعلي

اإلجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعامل مع المؤسسات األجنبية حيث نصت 
   -:من التعليمات على ما يلي) ٦(من المادة ) ي(الفقرة 

  -:قيام بما يليعلى الصراف في حال التعامل مع المؤسسات المالية األجنببة ال -ي"
الحصول على موافقة اإلدارة العليا لدى الصراف عند إنشاء عالقة مع هذه  -١

 .المؤسسات
التحقق من وجود تعليمات وضوابط آافية صادرة من جهات رقابية تتعلق بمكافحة  -٢

غسل األموال وتمويل اإلرهاب تحكم المؤسسات المالية األجنبية المنوي التعامل معها 
 .إن اتخذت أي إجراءات بحقها بهذا الخصوصوفيما إذا سبق و

التحقق من وجود إجراءات وضوابط تتعلق بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل  -٣
 ."اإلرهاب داخل المؤسسة المالية األجنبية المنوي التعامل معها

  -:على الصراف تعريف موظفيه باآلتي"بأنه ) ٦(من المادة ) و(من الفرة ) ٢(آذلك نص البند 
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إرشادات للتعرف على األنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل  -٢
  ."اإلرهاب

 لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب آما قام البنك المرآزي األردني  بإصدار دليل إرشادات
حيث تضمن التعريف بمراحل عمليات غسل األموال وتمويل ) مرفق(لشرآات الصرافة 
ات وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب من خالل اإلرهاب ومؤشر

األعمال التي يمارسها الصراف والمتعلقة بالعمليات النقدية والحواالت والمعامالت الصيرفية 
والمالية الدولية وخاصة تنفيذ العمليات الصيرفية المرتبطة مع وحدات صيرفية أو مصرفية 

خدمات الصيرفية االلكترونية وعمليات الشحن وسلوآيات موظف وال) االفشور(خارجية 
الصراف والعميل وآذلك استخدام آافة الوسائل الممكنة لمتابعة العمليات والصفقات المشتبه بها 
من خالل تقارير رقابية وقوائم الدول غير المتعاونة وقوائم األشخاص والكيانات المالحقة دوليًا 

  . مية في هذا المجالومتابعة المستجدات العال
  

  قطاع األوراق المالية
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق ) ٢(حددت المادة 

: المالية نطاق سريان التعليمات حيث نصت على
  -:تسري أحكام هذه التعليمات على" نطاق السريان"
  .وفروعها شرآات الخدمات المالية المرخصة من الهيئة   - أ"  

  .الحافظ األمين ما لم يكن خاضعًا إلشراف جهة رقابية أخرى في المملكة -ب
شرآات االستثمار المشترك وصناديق االستثمار المشترك المسجلة لدى الهيئة، وُيشار   -ج

  ."إليها جميعًا فيما بعد بالجهات الخاضعة ألحكام هذه  التعليمات
على :" من ذات التعليمات على ما يلي) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(و) ٢(آما نص البندين 

الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه 
  -:وذلك فيما يتعلق بما يلي

العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول ال تتوافر لديها نظم مناسبة -٢
ات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إذا آانت هذه الدول ال تطبق الضوابط لمكافحة عملي

الدولية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو ال تطبقها بصورة آافية، بما في 
  .ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي

."العمليات التي تتم من خالل العمالء غير المقيمين -٥  
ص   ذلك ن د آ ادة  ) ٢(البن ن الم ى   ) ١٩(م ات عل ن التعليم ذه    "م ام ه عة ألحك ات الخاض الجه

ات    التعليمات تعريف موظفيها على إرشادات للتعرف على األنماط ع ضمن عملي  المشتبه بأنها تق
 ".اإلرهاب وتمويل غسل األموال

اإلرهاب في هذا ويوجد لدى هيئة األوراق المالية دليل ارشادي لمكافحة غسل األموال وتمويل 
يبين مؤشرات تثير شبهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب علمًا ) مرفق(أنشطة األوراق المالية 

، ليشمل تمويل اإلرهاب ٢٠١١بأنه تم تحديث الدليل مؤخرًا خالل شهر آانون الثاني من عام 
  .أو تمويل اإلرهاب/وحاالت جديدة تثير شبهة غسل األموال و

  
  قطاع التأمين
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م إن تعليم أمين رق ي أنشطة الت ل االرهاب ف وال وتموي نة ) ٦(ات مكافحة غسل األم  ٢٠١٠لس
ادة   تسري على فروع الشرآات والشرآات التابعة لها العاملة في الخارج حيث     ) ١٧(نصت الم

:أنه من التعليمات على  
ارس                     -أ"  ي تم ا الت ة له ا أو الشرآات التابع د من أن فروعه ال    على الشرآة التأآ أعم

رارات الصادرة بمقتضاها خاصة        ذه التعليمات والق التأمين خارج المملكة تطبق أحكام ه
في الدول التي ال تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
ل    ة العم ك التوصيات الصادرة عن مجموع ي ذل ا ف اف بم ر آ كل غي ا بش ي تطبقه أو الت

ه      المالي، على أن يتم ذي تسمح ب في هذه الحالة تطبيق الضوابط األشد وذلك إلى المدى ال
.التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها  

-ب ة    إذا لم تسمح التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها فروع الشرآة أو الشرآات التابع
ذه التعلي         ام ه ق أحك ة تطبي أمين خارج المملك ال الت رارات   لها التي تمارس أعم مات أو الق

ذه   ام ه ق أحك تطيع تطبي ا ال تس ة بأنه ار الهيئ رآة إخط ى الش اها فعل ادرة بمقتض الص
بًا في     راه مناس التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها وللهيئة في هذه الحالة اتخاذ ما ت
. هذا الشأن  

-ج ام الفق   ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة   ق أحك ادة   ) ب(رة من هذه المادة، ال تطب من الم
أمين   ) ١٣( ال الت من هذه التعليمات على فروع الشرآة وشرآاتها التابعة التي تمارس أعم

."خارج المملكة  
رة   ا وضحت الفق ادة  ) أ(آم ن الم ات  ) ٩(م ن ذات التعليم اة   م ا لمراع ب توفره االت الواج الح

-:يتعلق بما يلي الشرآة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما  
، العمليات التأمينية الكبيرة والعمليات التأمينية التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح  -١

ات     ذه العملي ة به روف المحيط ة الظ ى خلفي وف عل ة للوق راءات الالزم ع اإلج ووض
.وأغراضها وأن تدون نتائج ذلك في سجالتها  

ديها نظم        العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص  -٢ وافر ل ى دول ال   تت يتواجدون أو ينتمون إل
ق       دول ال تطب ذه ال مناسبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إذا آانت ه
ا بصورة        ل اإلرهاب أو ال تطبقه وال وتموي الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل األم

.المالي آافية، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل  
وال       -٣ ات غسل األم ة لعملي أي عملية ترى الشرآة وفقًا لتقديرها بأنها تشكل نسبة مخاطر عالي

.وتمويل اإلرهاب  
."التعامل مع األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر-٤  

ه   ) ١٥(من المادة ) ز(آما أن الفقرة  ى الشرآة وضع نظام     "من ذات التعليمات قد نصت بأن عل
ا   داخلي مناسب  يشتمل على السياسات واألسس واإلجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافره

-:لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن ما يلي  
-ز ع     ل م م التعام ة عمله ذين تقتضي طبيع وظفين ال تمرة للم ة مس رامج تدريبي ذ خطط وب تنفي

تخ      ا اس ل طبيعته ي تحتم ة الت ات التأميني ل     العملي وال وتموي ل األم ات غس ي عملي دامها ف
ة        ل اإلرهاب وآيفي وال وتموي اليب غسل األم اإلرهاب مع مراعاة أن تشمل تلك البرامج أس
ًا للتشريعات الخاصة  م وفق تبه به ع العمالء المش ة التعامل م ا وآيفي الغ عنه افها واإلب اآتش
".بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب  
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التأمين مشروع لدليل إرشادات تستند إليه شرآات التأمين في الكشف عن آما أعدت هيئة 
صدوره خالل األشهر عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين ومن المتوقع 

من ) ٢١(واستنادًا ألحكام المادة ) ١٥(من المادة ) هـ(القادمة، وذلك تنفيذًا ألحكام الفقرة 
 ٢٠١٠لسنة ) ٦(موال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين رقم تعليمات مكافحة غسل األ

وتعديالتها ويتضمن الدليل ضرورة اعتماد نظام لتصنيف مخاطر العمالء على أن يتضمن على 
  -:األقل ما يلي

  .مخاطر متعلقة بالخدمات والمنتجات التأمينية -أ
  .مخاطر تتعلق بالعمالء، تعامالتهم واألنشطة التي يمارسونها -ب
مخاطر تتعلق بالمناطق الجغرافية سواء المناطق التي يقيم فيها العميل أو التي يمارس فيها  -ج

  .قدرًا آبيرًا من معامالته أو الدولة التي يحمل جنسيتها
  

  قطاع التأجير التمويلي
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة ) ٢(من المادة ) ب(حددت الفقرة 

تسري أحكام هذه التعليمات  "لتأجير التمويلي نطاق سريان التعليمات حيث نصت علىبشرآات ا
  -:على آل مما يلي

الفروع الخارجية والشرآات التابعة الموجودة خارج المملكة للشرآات المشار إليها في  -ب
من هذه المادة وذلك إلى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة السارية في ) أ(الفقرة 

الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد ما أمكن في حال اختالف متطلبات 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنها في البلد األم ويتعين إعالم 
دائرة مراقبة الشرآات بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون تطبيق هذه 

  ."التعليمات
يترتب على الشرآة بذل " من ذات التعليمات الى) ٦(من المادة ) هـ/أ(رت الفقرتين آما أشا

  -:العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية
العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول ال تتوافر لديها نظم    مناسبة لمكافحة   - أ

  .غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
."العمليات التي تتم من خالل العمالء غير المقيمين   - هـ  

على شرآة : "من ذات التعليمات بأنه) ١٠(من المادة ) هـ(من الفقرة ) ٢(آذلك أشار البند  
:التأجير التمويلي القيام بتعريف الموظفين بالمعلومات الالزمة عن  

  ."وتمويل اإلرهاباألنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال  -٢
هذا وستقوم الوحدة خالل الفترة القادمة بالتنسيق مع مديرية السجل التجاري لدى وزارة 

الصناعة والتجارة لوضع دليل ارشادات لقطاع التأجير التمويلي بخصوص المؤشرات التي قد 
ارس تندرج تحت عمليات غسل االموال وتمويل اإلرهاب ومن ثم تعميمه على الشرآات التي تم

نشاط التأجير التمويلي، علما بأن الوحدة قد قامت بتزويد الجهة الرقابية على الشرآات التي 
تمارس نشاط التأجير التمويلي بمشروع مؤشرات واتجاهات عمليات غسل األموال وتمويل 
االرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا لتعميمه 

  .ت القطاععلى شرآا
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة ) ٤(من المادة ) د(نصت الفقرة  العمليات بفحص الصرافة شرآات مطالبة •



 MF.11.P13.07.A.(V0.1)  " ألول لألردنمسودة تقرير المتابعة ا" 

 

 
٩٢ 

أو  اقتصادي غرض لها يكون ال التي
 تقوم ال دول ومصدرها ظاهر قانوني
 المالي العمل مجموعة توصيات بتطبيق
  .آاف بشكل

 

أن يولي الصراف عناية خاصة في التعرف على العميل ونشاطه "ورة بشرآات الصرافة بضر
وذلك باجراء التحليل والدراسات الالزمة للتحقق من مصادر األموال وأي إجراءات أخرى 
ضرورية للتحقق من طبيعة العملية باإلضافة الى متطلبات العناية الواجبة المذآورة في المادة 

  -:حاالت التاليةمن هذه التعليمات وذلك في ال) ٣(
العمليات الصيرفية التي ال يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أومصدرها دول ال  -د

  ."أو تطبقها بشكل غير آاف) FATF(تقوم بتطبيق توصيات مجموعة اعمل المالي 
 بالتقيد المالية الخدمات شرآات مطالبة •

مع  بالتعامل يتعلق فيما شاملة بالتزامات
 تلتزم ال التي الدول في أو من العمالء

 تلتزم ال أو المالي العمل مجموعة بتوصيات
  .آافية بدرجة بها

 

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
ية على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات اتخاذ عنا"في أنشطة األوراق المالية على ما يلي

  -:خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي
العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول ال تتوافر لديها نظم مناسبة -٢

لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إذا آانت هذه الدول ال تطبق الضوابط 
موال وتمويل اإلرهاب أو ال تطبقها بصورة آافية، بما في الدولية الخاصة بمكافحة غسل األ

  ."ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي
 التي مناسبة مضادة التدابير وتنويع تطوير •

في  دولة استمرت حال في اتخاذها يمكن
 المالي العمل مجموعة توصيات تطبيق عدم
 .آافية غير بدرجة تطبيقها في أو

طوير وتنويع التدابير المضادة في حال استمرار دولة في عدم تطبيق توصيات بالنسبة لت
) ١٤(من المادة ) ب(مجموعة العمل المالي أو في تطبيقها بدرجة غير آافية فقد نصت الفقرة 

تلتزم الفروع الخارجية  -ب "من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على أنه
من هذا القانون والشرآات التابعة لها في خارج المملكة ) ١٣(المادة للجهات المذآورة في 

."منها) أ(من الفقرة ) ٣(باألحكام الواردة في هذه المادة باستثناء البند   
 
 قطاع البنوك

تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(حددت تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 
شمل فروع البنوك األردنية العاملة في الخارج نطاق سريان التعليمات لي ٢٣/١١/٢٠١٠

والشرآات التابعة للبنوك األردنية خارج المملكة الى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة 
) ثانيًا(السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد، حيث نصت الفقرتين 

-:على أنه  من التعليمات) ٢(من المادة ) ثالثًا(و  
فروع البنوك األردنية العاملة في الخارج إلى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة : ثانيًا"

السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد ما أمكن في حال 
اختالف متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنها في 

د األم، ويتعين على البنك إخطار البنك المرآزي بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد البل
.من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليمات  

الشرآات التابعة للبنوك اُألردنية العاملة في المملكة ما لم تكن هذه الشرآات خاضعة : ثالثًا
ة ُمصدرة لتعليمات خاصة وآانت هذه الجه –إلشراف جهة رقابية ُأخرى في المملكة 

والشرآات التابعة للبنوك اُألردنية  –بُمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
خارج المملكة إلى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة السارية في الدول التي تعمل 

غسل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد ما أمكن في حال اختالف متطلبات مكافحة 
األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنها في البلد األم، على أنَّه يتعّين إخطار 
البنك المرآزي بأي موانع أو قيود ُيمكن أن تحد من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه 
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."التعليمات  
ء عناية من ذات التعليمات والمتعلقة بوجوب إيال) ٥(من المادة ) ثانيًا(آما نصت المادة الفقرة 

:خاصة عند التعامل مع البنوك الخارجية، على أنه
الحاالت التي تحتاج إلى عناية خاصة باإلضافة إلى ُمتطلبات العناية الواجبة المذآورة في " 

-:من هذه التعليمات) ٣(المادة   
  -:التعامل مع البنوك الخارجية: ثانيًا 

عند إنشاء ) ٣(لعمالء الواردة في المادة على البنك تطبيق متطلبات العناية الواجبة بشأن ا-١
.عالقة مصرفية مع بنك خارجي  

على البنك الوقوف على طبيعة نشاط البنك الخارجي وسمعته في مجال مكافحة عمليات  -٢
.غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

يجب الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره اإلقليمي على إنشاء عالقة تعامل مع  -٣
.لبنك الخارجيا  

على البنك أن يتأآد أن البنك الخارجي خاضع إلشراف رقابي فعال من قبل السلطة الرقابية  -٤
.في البلد األم  

على البنك التحقق من توفر نظم آافية لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى  -٥
.البنك الخارجي  

قام بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشأن عمالئه على البنك أن يتأآد أن البنك الخارجي قد  -٦
وأن البنك   *)Payable-through  accounts(الذين لهم صالحية استخدام حسابات  

الخارجي لديه القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بهؤالء العمالء والعمليات المنفذة على 
 ."تلك الحسابات عند الضرورة 

وجودين في الخارج، مع البنوك األردنية يدخلون ضمن فئة غير المقيمين آما أن المتعاملين، الم
من نفس التعليمات بأنها تحتاج ) ٣/اوًال(البند ) ٥(والتي تم أخذها بعين اإلعتبار ضمن المادة 

الحاالت التي تحتاج "الى عناية خاصة باإلضافة إلى متطلبات العناية الواجبة التي نصت على 
من هذه ) ٣(إلضافة إلى ُمتطلبات العناية الواجبة المذآورة في المادة إلى عناية خاصة با

  -:التعليمات
   -:العمالء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب : أوًال

األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، : يعتبر من العمالء ذوي المخاطر المرتفعة -٣
ن، عمالء العمليات البنكية الخاصة والعمالء الذين ينتمون أو العمالء غير المقيمي

يتواجدون في دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بدرجة 
."آافية  

 
  قطاع الصرافة
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات ) ٢(حددت المادة 

تطبق أحكام هذه التعليمات على الصرافين " ث نصت علىالصرافة نطاق سريان التعليمات حي
  ."وفروعهم المرخصين من البنك المرآزي األردني

من ذات التعليمات إلى بذل العناية الخاصة بالعمالء ) ٤(من المادة ) هـ(آذلك أشارت الفقرة 
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على الصراف أن يولي عناية خاصة في التعرف على العميل "غير المقيمين حيث نصت 
طه وذلك بإجراء التحليل والدراسات الالزمة للتحقق من مصادر األموال وأي إجراءات ونشا

أخرى ضرورية للتحقق من طبيعة العملية باإلضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذآورة في 
  -:من هذه التعليمات وذلك في الحاالت التالية) ٣(المادة 

ء غير المقيمين والتعامل غير المباشر مع العمالء العمليات الصيرفية التي تتم مع العمال - هـ
والذي ال يتم وجهًا لوجه وخاصة التعامل الذي يتم باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل 
شبكة اإلنترنت أو باستخدام وسائل الدفع اإللكترونية وفي هذه الحالة يجب على الصراف 

المتعلقة باالستغالل السيء  وضع السياسات واإلجراءات  الالزمة لتجنب المخاطر
  ."للتعامل غير المباشر مع العمالء وتطبيقها بشكل آاٍف

آما حددت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة 
اإلجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعامل مع المؤسسات األجنبية حيث نصت 

   -:من التعليمات على ما يلي) ٦(من المادة ) ي(الفقرة 
  -:على الصراف في حال التعامل مع المؤسسات المالية األجنببة القيام بما يلي -ي"

الحصول على موافقة اإلدارة العليا لدى الصراف عند إنشاء عالقة مع هذه  -١
 .المؤسسات

التحقق من وجود تعليمات وضوابط آافية صادرة من جهات رقابية تتعلق بمكافحة  -٢
غسل األموال وتمويل اإلرهاب تحكم المؤسسات المالية األجنبية المنوي التعامل 

 .معها وفيما إذا سبق وإن اتخذت أي إجراءات بحقها بهذا الخصوص
التحقق من وجود إجراءات وضوابط تتعلق بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل  -٣

 ."عهااإلرهاب داخل المؤسسة المالية األجنبية المنوي التعامل م
ي الخاصة بشرآات الصرافة             ل اإلرهاب ف وال وتموي آذلك حددت تعليمات مكافحة غسل األم
ون توصيات        اإلجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعامل مع أشخاص ال يطبق

ي     ) ٤(العمل المالي بشكل آافي حيث نصت المادة  ا يل ى م ى الصراف أن   "من التعليمات عل عل
ة         يولي عناية خ ل والدراسات الالزم إجراء التحلي ك ب ل ونشاطه وذل ى العمي اصة في التعرف عل

ة باإلضافة      ة العملي للتحقق من مصادر األموال وأي إجراءات أخرى ضرورية للتحقق من طبيع
ادة    ي الم ذآورة ف ة الم ة الواجب ات العناي ى متطلب االت   ) ٣(إل ي الح ك ف ات وذل ذه التعليم ن ه م

  -:التالية
ديها نظم       العمليا  -أ وافر ل ي دول ال  تت ت الصيرفية التي تتم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون ف

 . مناسبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ذين يشغلون أو     -ب العمليات الصيرفية التي تتم مع األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر ال

يس  ة أو سياسي أو قاضي      شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئ ة أو حكوم دول
ي   أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو آان سياسيًا بارزًا أو شخصية بارزة ف
ارب هؤالء       ك أق ة ويشمل ذل حزب سياسي أو آبار التنفيذيين في الشرآات المملوآة للدول

ة الخا         ى أن تتضمن العناي ى آحد أدنى وشرآائهم وعل صة  األشخاص حتى الدرجة األول
ي وأن   تفيد الحقيق روتهم والمس ن مصادر ث د م اطر والتأآ بة إلدارة المخ م مناس ود نظ وج

  .تكون عالقة العمل مع هذه الفئة بعلم اإلدارة العليا لدى الصراف وموافقته
ا    -ج ديره بأنه العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو أي عملية يرى الصراف وفقًا لتق
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 .ر عالية لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهابتشكل نسبة مخاط
انوني ظاهر أو مصدرها دول ال        -د ا غرض اقتصادي أو ق العمليات الصيرفية التي ال يكون له

  .أو تطبقها بشكل غير آاٍف) FATF(تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالــي         
يمين والتعامل غير المباشر مع العمالء هـ العمليات الصيرفية التي تتم مع العمالء غير المق

والذي ال يتم وجهًا لوجه وخاصة التعامل الذي يتم باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل شبكة 
اإلنترنت أو باستخدام وسائل الدفع اإللكترونية وفي هذه الحالة يجب على الصراف وضع 

االستغالل السيء للتعامل غير المباشر السياسات واإلجراءات الالزمة لتجنب المخاطر المتعلقة ب
  .مع العمالء وتطبيقها بشكل آاف

  
  قطاع األوراق المالية

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق ) ٢(حددت المادة 
: المالية نطاق سريان التعليمات حيث نصت على

  -:تسري أحكام هذه التعليمات على" نطاق السريان"
  .شرآات الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وفروعها   - أ"  

  .الحافظ األمين ما لم يكن خاضعًا إلشراف جهة رقابية أخرى في المملكة -ب
شرآات االستثمار المشترك وصناديق االستثمار المشترك المسجلة لدى الهيئة، وُيشار   -ج

  ."التعليماتإليها جميعًا فيما بعد بالجهات الخاضعة ألحكام هذه  
على :" من ذات التعليمات على ما يلي) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(و) ٢(آما نص البندين 

الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه 
  -:وذلك فيما يتعلق بما يلي

لى دول ال تتوافر لديها نظم مناسبة العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إ-٢
لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إذا آانت هذه الدول ال تطبق الضوابط 
الدولية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو ال تطبقها بصورة آافية، بما في 

  .ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي
."تي تتم من خالل العمالء غير المقيمينالعمليات ال -٥  

  
  قطاع التأمين

م  أمين رق ي أنشطة الت ل االرهاب ف وال وتموي ات مكافحة غسل األم نة ) ٦(إن تعليم  ٢٠١٠لس
ادة   تسري على فروع الشرآات والشرآات التابعة لها العاملة في الخارج حيث     ) ١٧(نصت الم

:أنه من التعليمات على  
ال          على الشرآة التأ  -أ"  ارس             أعم ا التي تم ة له ا أو الشرآات التابع د من أن فروعه آ

رارات الصادرة بمقتضاها خاصة        ذه التعليمات والق التأمين خارج المملكة تطبق أحكام ه
في الدول التي ال تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

اف بم ر آ كل غي ا بش ي تطبقه ل  أو الت ة العم ك التوصيات الصادرة عن مجموع ي ذل ا ف
ه      ذي تسمح ب المالي، على أن يتم في هذه الحالة تطبيق الضوابط األشد وذلك إلى المدى ال
.التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها  

-ب ة    إذا لم تسمح التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها فروع الشرآة أو الشرآات التابع
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رارات           لها  ذه التعليمات أو الق ام ه ق أحك ة تطبي أمين خارج المملك ال الت التي تمارس أعم
ذه   ام ه ق أحك تطيع تطبي ا ال تس ة بأنه ار الهيئ رآة إخط ى الش اها فعل ادرة بمقتض الص
بًا في     راه مناس التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها وللهيئة في هذه الحالة اتخاذ ما ت
. هذا الشأن  

-ج رة    ) أ(لرغم مما ورد في الفقرة على ا  ام الفق ق أحك ادة   ) ب(من هذه المادة، ال تطب من الم
أمين   ) ١٣( ال الت من هذه التعليمات على فروع الشرآة وشرآاتها التابعة التي تمارس أعم

."خارج المملكة  
رة   ا وضحت الفق ادة  ) أ(آم ن الم ات  ) ٩(م ن ذات التعليم اة   م ا لمراع ب توفره االت الواج الح

-:رآة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يليالش  
، العمليات التأمينية الكبيرة والعمليات التأمينية التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح  -١

ات     ذه العملي ة به روف المحيط ة الظ ى خلفي وف عل ة للوق راءات الالزم ع اإلج ووض
.تائج ذلك في سجالتهاوأغراضها وأن تدون ن  

ديها نظم         -٢ وافر ل ى دول ال   تت العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إل
ق       دول ال تطب ذه ال مناسبة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إذا آانت ه

ل اإلرهاب أو ال تطب     وال وتموي ا بصورة   الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل األم قه
.آافية، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي  

وال       -٣ ات غسل األم ة لعملي أي عملية ترى الشرآة وفقًا لتقديرها بأنها تشكل نسبة مخاطر عالي
.وتمويل اإلرهاب  

."التعامل مع األشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر-٤  
  

  قطاع التأجير التمويلي
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة ) ٢(من المادة ) ب(حددت الفقرة 

تسري أحكام هذه التعليمات  "بشرآات التأجير التمويلي نطاق سريان التعليمات حيث نصت على
  -:على آل مما يلي

الفروع الخارجية والشرآات التابعة الموجودة خارج المملكة للشرآات المشار إليها في  -ب
من هذه المادة وذلك إلى المدى الذي تسمح به القوانين واألنظمة السارية في ) أ(رة الفق

الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد ما أمكن في حال اختالف متطلبات 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنها في البلد األم ويتعين إعالم 

لشرآات بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون تطبيق هذه دائرة مراقبة ا
  ."التعليمات

يترتب على الشرآة بذل " من ذات التعليمات الى) ٦(من المادة ) هـ/أ(آما أشارت الفقرتين 
  -:العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية

جدون في دول ال تتوافر لديها نظم    مناسبة العمليات التي تتم مع أشخاص يتوا  - أ
  .لمكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب

." العمليات التي تتم من خالل العمالء غير المقيمين   - هـ  
 التزام يؤمن والتدقيق الرقابة من مستوى تأمين •

 هاتين بمضمون المالي القطاع مؤسسات
ً فقد نصت الفقرتين  من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل ) ١٨(من المادة ) ب وج(بداية
  -:اإلرهاب النافذ على ما يلي
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  .التوصيتين
 

تلتزم الجهات الرقابية واإلشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات  -ب"
الخاضعة ألحكام هذا القانون باألحكام الواردة فيه واألنظمة والتعليمات والقرارات 

  .ادرة بمقتضى أي منها وإصدار التعليمات الالزمة وفقًا ألحكام القانونالص
  -:من هذه المادة بما يلي) أ(تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة  -ج

اتخاذ اإلجراءات والوسائل الالزمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن  -١
  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

حدة فورًا إذا تبين لها أثناء مباشرتها الختصاصاتها وفقًا ألحكام التشريعات تبليغ الو -٢
النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وللوحدة إعالم هذه الجهات 

  ."باإلجراءات  المتخذة وفقًا ألحكام هذا القانون إذا اقتضى األمر ذلك
ة الجهات الخاضعة ألحكام القانون ألي من ذات القانون في حال مخالف) ٣٠(آما نصت المادة 

آل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا "من التعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية واالشرافية على
القانون أو األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على 

لف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة ال تقل عن أ
وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف 
."الغرامة في حدها األعلى  

 
بالنسبة لتأمين مستوى من الرقابة والتدقيق يؤمن التزام مؤسسات القطاع المالي بمضمون 
 هاتين التوصيتين
 قطاع البنوك

تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم تنص 
:على) عاشرا(و) رابعا(و)ثالثًا(البنود ) ٩(في المادة رقم  ٢٣/١١/٢٠١٠  

  :النظــام الداخلــي): ٩(المادة "
يجب على البنك وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات واإلجراءات  والضوابط 

اجب توفرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن هذا الداخلية الو
-:النظام ما يلــي   

تخصيص آادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد آافية الختبار : ثالثـًا
االلتزام باإلجراءات والسياسات والضوابط الداخلية لمكافحة عمليات غسل األموال 

.اإلرهابوتمويل   
آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بالتعليمات والسياسات واإلجراءات  الموضوعة لمكافحة : رابعًا

عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل آل من آادر التدقيق المذآور في البند 
ثالثًا من هذه المادة ومدير اإلخطار مع مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصالحيات 

.سؤوليات فيما بينهموالم  
وضع النظم واإلجراءات  التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص : عاشرًا

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب مع ضرورة مراجعتها دوريًا الستكمال أي نقص بها أو تحديثها 

  ."تطويرها لزيادة آفاءتها وفاعليتهاو



 MF.11.P13.07.A.(V0.1)  " ألول لألردنمسودة تقرير المتابعة ا" 

 

 
٩٨ 

:من ذات التعليمات على) ثانيا(البند ) ١١(آما تنص المادة رقم   
-:أحكام ختامية): ١١(المادة "  

 Engagement(يجب على البنك تضمين االتفاقية الموقعة ما بينه وبين مدققه الخارجي :  ثانيًا
Letter (بيق هذه التعليمات ومدى آفاية سياسات إلزام المدقق بالتأآد من قيام البنك بتط

وإجراءات البنك المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم لإلدارة مع 
  ."ضرورة إعالم البنك المرآزي فور اآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليمات

اعتمد دليل التفتيش المتخصص على عمليات غسل األموال وتمويل  ٢٠٠٩وخالل عام 
الخاص بقطاع البنوك متضمنًا التفتيش على آافة العمليات البنكية التي يمكن ) مرفق( اإلرهاب

 ٧/٥/٢٠٠٩-٣استغاللها بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، آما عقدت خالل الفترة من
دورة تدريبية لموظفي المجموعات الرقابية في البنك المرآزي األردني بإشراف خبيرة من 

وزارة الخزانة األمريكية وذلك لتعريفهم بدليل التفتيش واآللية المناسبة / تقنيةمكتب المساعدات ال
الستخدامه في التفتيش عن العمليات التي يشتبه إرتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، وقد 
وضع الدليل موضع التنفيذ، إضافًة إلى ذلك فقد تم إيفاد عدد من موظفي دائرة الرقابة على 

لمصرفي في البنك المرآزي األردني لعدد من الدورات المتخصصة في مجال مكافحة الجهاز ا
رفد دائرة الرقابة  ٢٠٠٩آما تم خالل عام  ،)مرفق(عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

موظفا جديدا في مجالي الرقابة المكتبية ) ١٥(البنك المرآزي األردني بـ /على الجهاز المصرفي
.والميدانية  

ويتم خالل جوالت التفتيش الدورية على أعمال البنوك وآجزء أساسى من تقييم إدارة هذا 
البنوك التفتيش على مدى التزام هذه البنوك بتعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، وتضمين تقرير التفتيش بالنتائج وعكس أثرها على تصنيف البنك وفقًا ألسس 

(ء للبنوك المحلية التصنيف المعتمدة سوا CAMEL (أو للبنوك األجنبية )  ROCA ، باإلضافة )
إلى المتابعة المكتبية للحرآات اليومية للتسهيالت والودائع التي تفوق المليون دينار، وفي حال 
تم اآتشاف حاالت يشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب لم يقم البنك بإخطار الوحدة 

لمرآزي من طرفه بإخطار الوحدة بها، سواء تم اآتشافها من خالل جوالت عنها يقوم البنك ا
.التفتيش الميداني أو من خالل المتابعة المكتبية  

بتوجيه تنبيهات للبنوك غير الملتزمة بأحكام  ٢٠١٠آما قام البنك المرآزي األردني خالل عام 
ا تزويد البنك المرآزي تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع الطلب من بعضه

.األردني ببرنامج زمني لمعالجة هذه المخالفات  
 
 قطاع الصرافة 

رتين ـ (نصت الفق ادة ) ز/ ه ل اإلرهاب ) ٦(من الم وال وتموي من تعليمات مكافحة غسل األم
  -:على الصراف القيام باآلتي"الخاصة بشرآات الصرافة بأنه 

رة الت     -هـ ار      تخصيص آادر مستقل ومؤهل ضمن دائ ة الختب وارد آافي داخلي ومزود بم دقيق ال
وال      ل األم ات غس ة عملي ة لمكافح ات والضوابط  الداخلي اإلجراءات  والسياس زام ب االلت

  . وتمويل اإلرهاب
وضع النظم واإلجراءات  التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص   -ز

فاعليتها في مكافحة عمليات غسل األموال أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من 
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وتمويل اإلرهاب مع ضرورة مراجعتها دوريًا الستكمال أي نقص بها أو تحديثها 
."وتطويرها لزيادة آفاءتها وفاعليتها  

على الصراف تضمين العقد المبرم مع "من ذات التعليمات بأنه ) ١٠(آذلك نصت المادة 
ذه التعليمات وتقييم مدى آفاية سياسات وإجراءات المحاسب القانوني ما يلزمه بتطبيق ه

الصراف المتعلقة بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتضمين نتائج ذلك في 
تقريره مع ضرورة إعالم البنك المرآزي فور اآتشاف المحاسب القانوني ألي مخالفة لهذه 
."التعليمات  

البنك المرآزي األردني /ئرة مراقبة أعمال الصرافة آما أن هنالك تفتيش دائم ومستمر من قبل دا
على شرآات الصرافة للتأآد من امتثال الشرآات لتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة وأن شرآات الصرافة تطبق إجراءات العناية الواجبة 

عن عمالئها والعمليات التي تنفذها والخاصة على العميل وتوفر البيانات والمعلومات الكاملة 
لصالحهم وتحفظ السجالت والبيانات الالزمة لهذه الغاية وآذلك إخطار الوحدة بأي عمليات 
يشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، هذا وفي حال وجود أي مالحظات على 

ون أعمال الصرافة النافذ شرآة الصرافة يتم تضمينها في تقرير التفتيش علمًا بأنه وبموجب قان
المفعول فإن سجالت الصراف وقيوده ومعامالته المتعلقة بأعمال الصرافة تخضع للتدقيق 

  .والمراجعة والتفتيش آما يتم ضبط السجالت والقيود إذا اقتضى األمر ذلك
وقد تم إشراك موظفي دائرة مراقبة أعمال الصرافة في دورات تدريبية داخل وخارج المملكة 

ع مستوى الكفاءة والفعالية للموظفين في مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل لرف
اإلرهاب وتقنيات التحليل المالي لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث تم تدريب ما 

موظفًا من الدائرة على مواضيع متخصصة بالتفتيش على مكافحة عمليات غسل ) ١٦(يقارب 
اب وإجراءات المكافحة وآيفية التعامل مع حاالت غسل األموال وتمويل األموال وتمويل اإلره

).مرفق(اإلرهاب   
 
 قطاع األوراق المالية

ادة  طة األوراق   ) ١٣(نصت الم ي أنش اب ف ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ات مكافح ن تعليم م
ه  ة  بأن ي من "المالي ام داخل ات وضع نظ ذه التعليم ام ه ات الخاضعة ألحك ى الجه اسب يجب عل

ات غسل         ا لمكافحة عملي ة الواجب توفره يشتمل على السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلي
  : األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن هذا النظام ما يلي

زام بالتعليمات والسياسات واإلجراءات  الموضوعة  لمكافحة           -٣ آلية مناسبة للتحقق من االلت
  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ار     -٤ ة الختب وارد آافي زود بم داخلي م دقيق ال ة الت ل ضمن جه تقل ومؤه ادر مس تخصيص آ
ل   وال وتموي ل األم ة غس ة لمكافح وابط الداخلي ات والض اإلجراءات  والسياس زام ب االلت

  .اإلرهاب
ق الجهات الخاضعة        د من تطبي انوني بالتأآ آما أشارت التعليمات إلى ضرورة قيام المحاسب الق

انون  ألحكام تعليما ت مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق المالية ألحكام ق
رارات الصادرة بمقتضاه حيث نصت           ل اإلرهاب والتعليمات والق وال وتموي مكافحة غسل األم

-:من ذات التعليمات بأنه) ١٥(المادة   
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ه    على الجهات  الخاضعة ألحكام هذه التعليمات تضمين عقدها مع المحاسب   -أ" انوني التزام الق
رارات الصادرة بمقتضاها    ات والق ذه التعليم انون وه ام الق ق أحك ا بتطبي ن قيامه د م بالتأآ
ع      ره م ي تقري ك ف ائج ذل ذلك وتضمين نت ة ب راءات  المتعلق ات واإلج ة السياس دى آفاي وم
.ضرورة إعالم الهيئة فور اآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليمات  

حكام هذه التعليمات تزويد الهيئة بتقريرها السنوي متضمنًا رأي على الجهات الخاضعة أل -ب
المحاسب القانوني في مدى تطبيق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها 
."ومدى آفاية السياسات واإلجراءات المتعلقة بذلك مرفقًا مع البيانات المالية الختامية  

فتيش على مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بالقوانين آما يقوم مفتشو الهيئة بالرقابة والت
اتخاذ العناية والتعليمات الصادرة من حيث مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأنه يتم 

الواجبة بفتح الحسابات للعمالء وأن هنالك نظام داخل هذه الجهات يشتمل على السياسات 
فرها لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأن واإلجراءات والضوابط الداخلية الواجب توا

وآذلك التدقيق والتفتيش على وثائقها وقيودها  هنالك سجالت ومستندات منظمة تحتفظ بها،
وسجالتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونا بذلك وعكس نتائج ذلك على تقارير 

حيث  ٢٠١٠و٢٠٠٩د المفتشين خالل العام تم زيادة عد وقدالتفتيش التخاذ اإلجراءات الالزمة، 
  .)مرفق(موظفين ) ٩(أصبح عددهم 

  قطاع التأمين
ب(نصت الفقرات  /ج/ ل اإلرهاب     ) ١٥(من المادة ) د وال وتموي من تعليمات مكافحة غسل األم

م   أن   ٢٠١٠لسنة  ) ٦(في أنشطة التأمين رق ي مناسب يشتمل        "ب ى الشرآة وضع نظام داخل عل
واإلجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل  على السياسات واألسس

-:األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن ما يلي  
تخصيص آادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي في الشرآة ومزود بموارد آافية  -ب 

ة عمل   ة لمكافح وابط الداخلي ات والض اإلجراءات والسياس زام ب ار االلت ل الختب ات غس ي
.األموال وتمويل اإلرهاب  

اها   -ج ادرة بمقتض رارات الص ات والق ذه التعليم ام ه زام بأحك ن االلت ق م بة للتحق ة مناس آلي
والسياسات واإلجراءات  الموضوعة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع  

ة ال    ين جه ا ب داخلي   مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصالحيات والمسؤوليات فيم دقيق ال ت
.ومدير اإلخطار  

اإلجراءات واإلمكانيات التي تكفل قيام جهة التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة  -د
الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل 

ديث وتطوير لزيادة اإلرهاب واقتراح ما يلزم الستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تح
  ."آفاءتها وفاعليتها

:من ذات التعليمات بأنه) ١٦(آما  نصت المادة   
ق     -أ"  ام   الشرآة بتطبي على الشرآة تضمين عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتأآد من قي

راءات      ات وإج ة سياس دى آفاي اها وم ادرة بمقتض رارات الص ات والق ذه التعليم ام ه أحك
ة           الشرآة المتع ره للشرآة مع ضرورة إعالم الهيئ ي تقري ك ف ائج ذل لقة بذلك وتضمين نت
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.فور اآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليمات  
على الشرآة تزويد الهيئة بتقرير سنوي من المحاسب القانوني يتضمن مدى تطبيق الشرآة -ب

اءات ألحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى آفاية  سياسات وإجر
  ."الشرآة المتعلقة بذلك مرفقًا مع البيانات المالية الختامية للشرآة

وزارة /برنامج المساعدات الفنية/هذا وقد تم إعداد دليل تفتيش باللغة اإلنجليزية بالتعاون مع 
الخزينة األمريكية خاص بالتفتيش عن العمليات التي يمكن أن يتم من خاللها غسل األموال أو 

اب في أنشطة التأمين والعمل جاري على ترجمته إلى اللغة العربية لتدريب مفتشي تمويل اإلره
  .الهيئة على آلية استخدام الدليل في عملية التفتيش

واإلشرافي لهيئة التأمين من خالل التفتيش الميداني على الشرآات  الرقابي الدور تعزيز آما تم
نود التعليمات باتخاذ اإلجراءات التصويبية من حيث التأآد من الشرآات غير الملتزمة بكافة ب

الالزمة النسجام آافة أنشطة الشرآة مع التعليمات المشار إليها أعاله، حيث صوبت جميع 
من حيث تعديل سياساتها  - بعد توجيه آتب مالحظات التفتيش الميداني-الشرآات أوضاعها

بهذا الخصوص، آما التزمت  الداخلية لمكافحة غسل األموال بما ينسجم مع تعليمات الهيئة
الشرآات بمراعاة متطلبات التعرف على العميل، باإلضافة لقيام الشرآات بتضمين نماذج 

وثائق التأمين ما يضمن حق الشرآة في فسخ عقد التأمين في حال عدم تمكن الشرآة من القيام 
  .بمتطلبات التحقق من هوية المستفيد
ميداني التي تقوم بها الهيئة بشكل مستمر حيث أن أحد أهم مع اإلشارة لوجود عمليات التفتيش ال

بنود نطاق التدقيق المطبق في عمليات التفتيش الميداني هو التأآد من إلتزام الشرآات بتعليمات 
، آما أن أحد ٢٠١٠لسنة ) ٦(مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين رقم 

ى صحة البيانات المالية السنوية للشرآات هي تزويد الهيئة متطلبات هيئة التأمين للمصادقة عل
بتقرير سنوي من المدقق الخارجي يتضمن مدى تطبيق الشرآة ألحكام التعليمات المشار إليها 

  .أعاله ومدى آفاية سياسات وإجراءات الشرآة المتعلقة بذلك
  

  قطاع التأجير التمويلي
  -:من ذات التعليمات بأنه) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 

على الشرآة وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات واألسس واإلجراءات والضوابط  -أ"
الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على أن 

  -:يتضمن ما يلي
 آافية الختبار دبموار ومزود الداخلي التدقيق دائرة ضمن ومؤهل مستقل آادر تخصيص -٢

غسل األموال  عمليات لمكافحة الداخلية والضوابط باإلجراءات  والسياسات االلتزام
  ."وتمويل اإلرهاب

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالشرآات ) ١٢(آما نصت المادة 
قية الموقعة ما بينها على إلزام الشرآة تضمين اإلتفا ٢٠١١التي تمارس نشاط التأجير التمويلي

وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام الشرآة بتطبيق هذه التعليمات 
ومدى آفاية سياسات وإجراءات الشرآة المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم 

  ."لفة لهذه التعليماتلإلدارة مع ضرورة إعالم دائرة مراقبة الشرآات فور إآتشافه ألي مخا
تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في " ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم تعليمات صدرت  أنشطة في األموال غسل مكافحة تعليمات إصدار • مكافحة تعليمات إصدار عدم •الفروع والشرآات التابعة  -٢٢
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  في الخارج
  )جزئيًا ملتزم(

 أنشطة في األموال غسل
 قانون إلى باالستناد التأمين
 حتى األموال غسل مكافحة
 الواردة العقوبات توقيع يمكن
 المخالفة الشرآات على فيه

 .التعليمات لمضامين
 متطلبات بتطبيق إلزام يوجد ال •

 وتمويل األموال غسل مكافحة
 الفروع على اإلرهاب

 المؤسسات لباقي الخارجيــــة
 باستثنـاء والماليـــة المصرفية
  .والتأمين المصارف

 غسل مكافحة قانون إلى باإلستناد التأمين
 فيه الواردة تالعقوبا توقيع يمكن حتى األموال
  .التعليمات المخالفة لمضامين الشرآات على

  
  
  
  
  
  
  
  

من قانون أعمال ) ٢٣(من المادة ) ك(باإلستناد إلى أحكام الفقرة " أنشطة التأمين وتعديالتها
من قانون ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(كام البند وأح ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(التأمين رقم 

  . مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ
آما نص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على عقوبات  في حال عدم التقيد 

ل اإلرهاب بالقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات ذات العالقة بمكافحة غسل االموال وتموي
آل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون أو " من القانون على) ٣٠(حيث نصت المادة 

األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة 
خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار 

لغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف وتضاعف ا
 ."الغرامة في حدها األعلى

 تعليمات تطبيق ضرورة على صراحة النص •   
 الخارجية الفروع على األموال غسل مكافحة

 المالية المؤسسات لباقي التابعة والمؤسسات
  .والتأمين البنوك بخالف

يالء العناية الواجبة في النص صراحة على إ  •
حال ممارسة النشاط في دول غير ملتزمة 
بتطبيق معايير مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي 
أو ال تطبفها بشكل آامل مع تطبيق الفروع 
الخارجية والشرآات التابعة للمعايير األعلى ما 

غسل  أمكن في حال اختالف متطلبات مكافحة
 .األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف

ألزم قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ الفروع الخارجية للجهات الخاضعة 
ألحكام القانون بااللتزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، حيث نصت 

تلتزم "األموال وتمويل اإلرهاب على أنه  من قانون مكافحة غسل) ١٤(من المادة ) ب(الفقرة 
من هذا القانون والشرآات التابعة لها في ) ١٣(الفروع الخارجية للجهات المذآورة في المادة 

  ."منها) أ(من الفقرة ) ٣(خارج المملكة باألحكام الواردة في هذه المادة باستثناء البند 
  

  قطاع الصرافة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات من تعليمات مكافحة ) ٢(نصت المادة 

الصرافة على أنه تطبق أحكام هذه التعليمات على الصرافيين وفروعهم المرخصين من البنك 
  .المرآزي األردني

  
  قطاع األوراق المالية

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل ) ٢(تم معالجة فروع الشرآات من خالل المادة 
  :األوراق المالية والتي تنص على اإلرهاب في أنشطة

  -:تسري أحكام هذه التعليمات على: نطاق السريان" 
  ."الهيئة وفروعهاشرآات الخدمات المالية المرخصة من  - أ
  

  قطاع التأجير التمويلي
تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالشرآات التي من ) ٣(نصت المادة 

  :على ما يلي ٢٠١١ويلي لسنة تمارس نشاط التأجير التم
  -:تسري أحكام هذه التعليمات على آل مما يلي" 
  .الشرآات التـــي تمارس نشاط التأجير التمويلي العاملة في المملكة - أ
الفروع الخارجية والشرآات التابعة الموجودة خارج المملكة للشرآات المشار إليها في  -ب

الذي تسمح به القوانين واألنظمة السارية في  من هذه المادة وذلك إلى المدى) أ(الفقرة 
الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير األشد ما أمكن في حال اختالف 
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متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف عنها في البلد األم 
د أو تحول دون ويتعين إعالم دائرة مراقبة الشرآات بأي موانع أو قيود يمكن أن تح

  ."تطبيق هذه التعليمات
 والرقابة التنظيم - ٢٣

  والمتابعة
 )جزئيًا ملتزم(

  

 الرقابة عمل فعالية عدم •
 المالية المؤسسات على

 المصارف بخالف
 .والصرافة

 الرقابة مهام تفعيل عدم •
 اإلشراف لهيئتي واإلشراف

واألوراق  التأمين على
 مجال في المالية واألسواق
 .األموال سلغ مكافحة

 التأجير قطاع إخضاع عدم •
 للتنظيم المملكة في التمويلي

 إشرافية معايير وضع مع
 وممارسة للتسجيل ورقابية
 اتخاذ في والنظر النشاط

 للجهات اإلجراءات الرادعة
 .للتسجيل تتقدم لم التي

 التدابير تطبيق ضرورة• 
 تطبق التي والرقابية التنظيمية
 في تحوطية ألغراض

 األخرى المالية سساتالمؤ
 وشرآات البنوك بخالف
 .التأمين

 

 في األموال غسل مكافحة تعليمات إصدار •  
مكافحة  قانون إلى باالستناد التأمين أنشطة
 العقوبات توقيع يمكن حتى األموال غسل

 المخالفة الشرآات على فيه الواردة
 .التعليمات لمضامين

ات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في تعليم" ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم تعليمات صدرت 
من قانون أعمال ) ٢٣(من المادة ) ك(باإلستناد إلى أحكام الفقرة " أنشطة التأمين وتعديالتها

من قانون ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(وأحكام البند  ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(التأمين رقم 
  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ

ص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على عقوبات  في حال عدم التقيد آما ن
بالقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات ذات العالقة بمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب 

آل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون أو " من القانون على) ٣٠(حيث نصت المادة 
لتعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة األنظمة أو ا

خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار 
وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف 

  ."الغرامة في حدها األعلى
 التمويلي التأجير شرآات تنظيم في اإلسراع •

 تتحمل مسؤولية محددة مختصة سلطة وتحديد
 مكافحة بمتطلبات الشرآات تلك التزام من التأآد
  .اإلرهاب وتمويل األموال غسل

  
  
  
 

تم تنظيم قطاع شرآات التأجير التمويلي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من 
ة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالشرآات التي تمارس نشاط خالل تعليمات مكافح

والتي تغطي آافة المتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل األموال ) مرفق(التأجير التمويلي 
وتمويل اإلرهاب، آما تضمنت التعليمات ضرورة التأآد من التزام شرآات التأجير التمويلي 

من التعليمات على ) ١٢(وتمويل اإلرهاب، حيث نصت المادة بمتطلبات مكافحة غسل األموال 
إلزام الشرآة تضمين اإلتفاقية الموقعة ما بينها وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب القانوني 
بالتحقق من قيام الشرآة بتطبيق هذه التعليمات ومدى آفاية سياسات وإجراءات الشرآة المتعلقة 

تقريره المقدم لإلدارة مع ضرورة إعالم دائرة مراقبة الشرآات  بذلك، وتضمين نتائج ذلك في
  .فور إآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليمات

 إعادة إلى المالية التحويالت نشاط يحتاج •
 األساسية القواعد توضع بحيث تنظيم
 ودخوال خروجا التحويل عمليات إلجراء
  .العمالت أنواع وبكافة

 

ال الصرافة من أهم مالمحه تحديد األعمال التي يمارسها الصراف أعد مشروع جديد لقانون أعم
وفق الترخيص الممنوح له من البنك المرآزي األردني ومنها إصدار وتلقي الحواالت المالية 
وبكافة أنواع العمالت، آما تم تعديل تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

من التعليمات التزامات الصراف فيما يتعلق ) ٥(لت المادة الخاصة بشرآات الصرافة حيث تناو
بالحواالت الصادرة والواردة للصراف أو إذا آان وسيطًا في عملية التحويل من حيث توفير 
البيانات والمعلومات الكاملة وتقدير درجة المخاطر في حال عدم اآتمال البيانات والمعلومات 

رسمية وجهات التحويل بالمعلومات المطلوبة حسب للحواالت الواردة وتزويد السلطات ال
  .األصول

  -:الحواالت): ٥(المادة " 
ا             -أ ا يعادله ار أو م ى سبعمائة دين ا عل د قيمته تسري أحكام هذه المادة على الحواالت التي تزي

  .بالعمالت األجنبية والتي يرسلها أو يستقبلها الصراف الخاضع لهذه التعليمات
  -:ف فيما يتعلق بالحوالةالتزامات الصرا -ب

ة تشمل       -١ ة عن طالب إصدار الحوال اسم طالب إصدار    : الحصول على معلومات آامل
م     وطني ورق رقم ال ل، ال ن التحوي دائم، الغرض م ة ال ل اإلقام ية، مح ة، الجنس الحوال
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ى   ين باإلضافة إل ر األردني م جواز السفر لغي ين، ورق ات الشخصية لألردني ة إثب وثيق
 .من هذه التعليمات) ٣(ت العناية الواجبة الواردة في المادة اتخاذ إجراءا

تزويد الجهة المتلقية للحوالة والسلطات الرسمية المختصة بالمعلومات عن الحواالت      -٢
اريخ استالم طلب الحصول           ام عمل آحد أقصى من ت المصدرة آاملة خالل ثالثة أي

 .عليها
ى   االستجابة فورا ألي أمر صادر عن السلطات -٣ الرسمية المختصة يلزمه بإطالعها عل

  .هذه المعلومات
د     -٤ ـي البن ا فـ د   ) ١(إن عدم قدرة الصراف على استيفاء المعلومات المشار إليه أعاله يع

دة      ة وإخطار الوح ك العملي مؤشرا يعتد به في تقييم الصراف لمدى وجود اشتباه في تل
 .بذلك

الواردة التي لم تستكمل فيها المعلومات حول  تبني إجراءات فعالة بشأن الحواالت   -أ  -٥
ع          ي التعامل م دير درجة المخاطر ف ى تق اد عل طالب إصدار الحوالة باالعتم
ك أو    ن البن توفاة م ر المس ات غي ب المعلوم ك طل ن ذل واالت وم ك الح تل

  . الصراف مرسل الحوالة
راءات الالز    -ب اذ اإلج ى الصراف اتخ ات، عل تيفاء المعلوم دم اس ال ع ي ح ة ف م

  . وذلك استنادا لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض الحوالة
ه        -٦ ا فإن ًا له ة دون أن يكون مصدرا أو متلقي إذا شارك الصراف آوسيط في تنفيذ الحوال

  .يتعين عليه ضمان بقاء آافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل
ى     -٧ اء عل ة       إذا عجز الصراف آوسيط عن اإلبق ة ألسباب فني ة بالحوال المعلومات مرفق

ـدة خمس سنوات             ا لم ا تلقاه ة آم ة المعلومات المرفق ه أن يحتفظ بكاف ين علي ه يتع فإن
ديم       ن تق ه م ا يمكن ها ، وبم ات أو نقص ذه المعلوم ال ه ن اآتم ر ع ك بغض النظ وذل

ام من ت          ة أي ك خالل ثالث اريخ المعلومات المتاحة لديه للبنك أو الصراف المتلقي وذل
  .طلبها

ه     -٨ ة فيجب علي إذا تلقى الصراف آوسيط معلومات غير آاملة عن طالب إصدار الحوال
  . إخطار الجهة المتلقية للحوالة عند القيام بالتحويل

ين   -٩ في حال قيام الصراف بإرسال الحواالت بالنيابة عن عمالئه عن طريق البنوك، يتع
ائق ال  ات والوث ك بالمعلوم د البن ه تزوي ب  علي ة بطال ة الواجب إجراءات العناي خاصة ب

  ."إصدار الحوالة
 والرقابية التنظيمية التدابير تطبيق ضرورة •

 في تحوطية ألغراض تطبق التي
  .البنوك بخالف األخرى المالية المؤسسات

 

تم إلزام جميع الجهات الخاضعة ألحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ 
كام القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات اإلشرافية بالتقيد بأح

تلتزم :"  من القانون بأنه) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(والرقابية المختصة، حيث نص البند
  -:الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون بما يلي

ادرة عن الوحدة أو الجهات اإلشرافية والرقابية التقيد باألنظمة والتعليمات والقرارات الص -٤
  ."المختصة

آما تم التأآيد على الجهات الرقابية واإلشرافية بإصدار التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب سندًا ألحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ، 

  -:من القانون على ما يلي) ١٨(ة من الماد) ب و ج(حيث نصت الفقرتين 



 MF.11.P13.07.A.(V0.1)  " ألول لألردنمسودة تقرير المتابعة ا" 

 

 
١٠٥ 

تلتزم الجهات الرقابية واإلشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات  -ب
الخاضعة ألحكام هذا القانون باألحكام الواردة فيه واألنظمة والتعليمات والقرارات 

  .كام القانونالصادرة بمقتضى أي منها وإصدار التعليمات الالزمة وفقًا ألح
  -:من هذه المادة بما يلي) أ(تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة  -ج

اتخاذ اإلجراءات والوسائل الالزمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن  -١
  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

فقًا ألحكام التشريعات تبليغ الوحدة فورًا إذا تبين لها أثناء مباشرتها الختصاصاتها و -٢
النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وللوحدة إعالم هذه الجهات 

  ."باإلجراءات  المتخذة وفقًا ألحكام هذا القانون إذا اقتضى األمر ذلك
وعليه فقد صدرت جميع التعليمات الصادرة عن البنك المرآزي األردني وهيئة األوراق المالية 

) ٤(ووزارة الداخلية ووزارة المالية وزارة الصناعة والتجارة استنادًا ألحكام البند  وهيئة التأمين
  .من القانون) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة 

من ذات القانون في حال مخالفة الجهات الخاضعة ألحكام القانون ألي ) ٣٠(آما نصت المادة 
آل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا "على من التعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية واالشرافية

القانون أو األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على 
عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار 

المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت 
."الغرامة في حدها األعلى  

 
 قطاع الصرافة 

رتين ـ (نصت الفق ادة ) ز/ ه ل اإلرهاب ) ٦(من الم وال وتموي من تعليمات مكافحة غسل األم
  -:على الصراف القيام باآلتي"الخاصة بشرآات الصرافة بأنه 

داخل       دقيق ال رة الت تقل ومؤهل ضمن دائ ار     هـ  تخصيص آادر مس ة الختب وارد آافي ي ومزود بم
وال      ل األم ات غس ة عملي ة لمكافح ات والضوابط  الداخلي اإلجراءات  والسياس زام ب االلت

  . وتمويل اإلرهاب
وضع النظم واإلجراءات  التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص   -ز

مكافحة عمليات غسل األموال  أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فاعليتها في
وتمويل اإلرهاب مع ضرورة مراجعتها دوريًا الستكمال أي نقص بها أو تحديثها 
."وتطويرها لزيادة آفاءتها وفاعليتها  

على الصراف تضمين العقد المبرم مع "من ذات التعليمات بأنه ) ١٠(آذلك نصت المادة 
ت وتقييم مدى آفاية سياسات وإجراءات المحاسب القانوني ما يلزمه بتطبيق هذه التعليما

الصراف المتعلقة بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتضمين نتائج ذلك في 
تقريره مع ضرورة إعالم البنك المرآزي فور اآتشاف المحاسب القانوني ألي مخالفة لهذه 
."التعليمات  

البنك المرآزي األردني /أعمال الصرافة آما أن هنالك تفتيش دائم ومستمر من قبل دائرة مراقبة 
على شرآات الصرافة للتأآد من امتثال الشرآات لتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب الخاصة بشرآات الصرافة وأن شرآات الصرافة تطبق إجراءات العناية الواجبة 
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والعمليات التي تنفذها والخاصة على العميل وتوفر البيانات والمعلومات الكاملة عن عمالئها 
لصالحهم وتحفظ السجالت والبيانات الالزمة لهذه الغاية وآذلك إخطار الوحدة بأي عمليات 
يشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، هذا وفي حال وجود أي مالحظات على 

صرافة النافذ شرآة الصرافة يتم تضمينها في تقرير التفتيش علمًا بأنه وبموجب قانون أعمال ال
المفعول فإن سجالت الصراف وقيوده ومعامالته المتعلقة بأعمال الصرافة تخضع للتدقيق 

  .والمراجعة والتفتيش آما يتم ضبط السجالت والقيود إذا اقتضى األمر ذلك
وقد تم إشراك موظفي دائرة مراقبة أعمال الصرافة في دورات تدريبية داخل وخارج المملكة 

فاءة والفعالية للموظفين في مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل لرفع مستوى الك
اإلرهاب وتقنيات التحليل المالي لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث تم تدريب ما 

موظفًا من الدائرة على مواضيع متخصصة بالتفتيش على مكافحة عمليات غسل ) ١٦(يقارب 
المكافحة وآيفية التعامل مع حاالت غسل األموال وتمويل  األموال وتمويل اإلرهاب وإجراءات

).مرفق(اإلرهاب   
 
 قطاع األوراق المالية

ادة  طة األوراق   ) ١٣(نصت الم ي أنش اب ف ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ات مكافح ن تعليم م
ه  ة  بأن ي مناسب  "المالي ام داخل ات وضع نظ ذه التعليم ام ه ات الخاضعة ألحك ى الجه يجب عل

ات غسل        يشتمل ع ا لمكافحة عملي ة الواجب توفره لى السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلي
  : األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن هذا النظام ما يلي

زام بالتعليمات والسياسات واإلجراءات  الموضوعة  لمكافحة           -٣ آلية مناسبة للتحقق من االلت
  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ادر -٤ ار    تخصيص آ ة الختب وارد آافي زود بم داخلي م دقيق ال ة الت ل ضمن جه تقل ومؤه مس
ل   وال وتموي ل األم ة غس ة لمكافح وابط الداخلي ات والض اإلجراءات  والسياس زام ب االلت

  .اإلرهاب
ق الجهات الخاضعة        د من تطبي انوني بالتأآ آما أشارت التعليمات إلى ضرورة قيام المحاسب الق

انون  ألحكام تعليمات مكافحة غس ل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق المالية ألحكام ق
رارات الصادرة بمقتضاه حيث نصت           ل اإلرهاب والتعليمات والق وال وتموي مكافحة غسل األم

-:من ذات التعليمات بأنه) ١٥(المادة   
انوني ا    -أ" ه  على الجهات  الخاضعة ألحكام هذه التعليمات تضمين عقدها مع المحاسب الق لتزام

رارات الصادرة بمقتضاها    ات والق ذه التعليم انون وه ام الق ق أحك ا بتطبي ن قيامه د م بالتأآ
ع      ره م ي تقري ك ف ائج ذل ذلك وتضمين نت ة ب راءات  المتعلق ات واإلج ة السياس دى آفاي وم
.ضرورة إعالم الهيئة فور اآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليمات  

لتعليمات تزويد الهيئة بتقريرها السنوي متضمنًا رأي على الجهات الخاضعة ألحكام هذه ا -ب
المحاسب القانوني في مدى تطبيق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها 
."ومدى آفاية السياسات واإلجراءات المتعلقة بذلك مرفقًا مع البيانات المالية الختامية  

ى التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بالقوانين آما يقوم مفتشو الهيئة بالرقابة والتفتيش على مد
اتخاذ العناية والتعليمات الصادرة من حيث مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأنه يتم 
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الواجبة بفتح الحسابات للعمالء وأن هنالك نظام داخل هذه الجهات يشتمل على السياسات 
ة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأن واإلجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافح

وآذلك التدقيق والتفتيش على وثائقها وقيودها  هنالك سجالت ومستندات منظمة تحتفظ بها،
وسجالتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونا بذلك وعكس نتائج ذلك على تقارير 

حيث  ٢٠١٠و٢٠٠٩خالل العام تم زيادة عدد المفتشين  وقدالتفتيش التخاذ اإلجراءات الالزمة، 
  .)مرفق(موظفين ) ٩(أصبح عددهم 

  قطاع التأمين
ب(نصت الفقرات  /ج/ ل اإلرهاب     ) ١٥(من المادة ) د وال وتموي من تعليمات مكافحة غسل األم

م   أن   ٢٠١٠لسنة  ) ٦(في أنشطة التأمين رق ي مناسب يشتمل        "ب ى الشرآة وضع نظام داخل عل
والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل  على السياسات واألسس واإلجراءات

-:األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن ما يلي  
تخصيص آادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي في الشرآة ومزود بموارد آافية  -ب 

ل    ات غس ة عملي ة لمكافح وابط الداخلي ات والض اإلجراءات والسياس زام ب ار االلت الختب
.موال وتمويل اإلرهاباأل  

اها   -ج ادرة بمقتض رارات الص ات والق ذه التعليم ام ه زام بأحك ن االلت ق م بة للتحق ة مناس آلي
والسياسات واإلجراءات  الموضوعة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع  

داخ      دقيق ال ة الت ين جه ا ب لي مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصالحيات والمسؤوليات فيم
.ومدير اإلخطار  

اإلجراءات واإلمكانيات التي تكفل قيام جهة التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة  -د
الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل 

لزيادة اإلرهاب واقتراح ما يلزم الستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير 
  ."آفاءتها وفاعليتها

:من ذات التعليمات بأنه) ١٦(آما  نصت المادة   
ق     -أ"  ام   الشرآة بتطبي على الشرآة تضمين عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتأآد من قي

راءات      ات وإج ة سياس دى آفاي اها وم ادرة بمقتض رارات الص ات والق ذه التعليم ام ه أحك
ة           الشرآة المتعلقة بذلك وت ره للشرآة مع ضرورة إعالم الهيئ ي تقري ك ف ائج ذل ضمين نت

.فور اآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليمات  
على الشرآة تزويد الهيئة بتقرير سنوي من المحاسب القانوني يتضمن مدى تطبيق الشرآة -ب

ألحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى آفاية  سياسات وإجراءات 
  ."المتعلقة بذلك مرفقًا مع البيانات المالية الختامية للشرآة الشرآة

وزارة /برنامج المساعدات الفنية/هذا وقد تم إعداد دليل تفتيش باللغة اإلنجليزية بالتعاون مع 
الخزينة األمريكية خاص بالتفتيش عن العمليات التي يمكن أن يتم من خاللها غسل األموال أو 

التأمين والعمل جاري على ترجمته إلى اللغة العربية لتدريب مفتشي  تمويل اإلرهاب في أنشطة
  .الهيئة على آلية استخدام الدليل في عملية التفتيش

واإلشرافي لهيئة التأمين من خالل التفتيش الميداني على الشرآات  الرقابي الدور تعزيز آما تم
ات المشار إليها أعاله باتخاذ من حيث التأآد من الشرآات غير الملتزمة بكافة بنود التعليم
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اإلجراءات  التصويبية الالزمة النسجام آافة أنشطة الشرآة مع التعليمات، حيث صوبت جميع 
من حيث تعديل سياساتها  - بعد توجيه آتب مالحظات التفتيش الميداني-الشرآات أوضاعها

وص، آما التزمت الداخلية لمكافحة غسل األموال بما ينسجم مع تعليمات الهيئة بهذا الخص
الشرآات بمراعاة متطلبات التعرف على العميل، باإلضافة لقيام الشرآات بتضمين نماذج 

وثائق التأمين ما يضمن حق الشرآة في فسخ عقد التأمين في حال عدم تمكن الشرآة من القيام 
  .بمتطلبات التحقق من هوية المستفيد

ي تقوم بها الهيئة بشكل مستمر حيث أن أحد أهم مع اإلشارة لوجود عمليات التفتيش الميداني الت
بنود نطاق التدقيق المطبق في عمليات التفتيش الميداني هو التأآد من إلتزام الشرآات بتعليمات 

، آما أن أحد ٢٠١٠لسنة ) ٦(مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين رقم 
انات المالية السنوية للشرآات هي تزويد الهيئة متطلبات هيئة التأمين للمصادقة على صحة البي

بتقرير سنوي من المدقق الخارجي يتضمن مدى تطبيق الشرآة ألحكام التعليمات المشار إليها 
  .أعاله ومدى آفاية سياسات وإجراءات الشرآة المتعلقة بذلك

  
  قطاع التأجير التمويلي

  -:لتعليمات بأنهمن ذات ا) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
على الشرآة وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات واألسس واإلجراءات والضوابط  -أ"

الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على أن 
  -:يتضمن ما يلي

 ختبارآافية ال بموارد ومزود الداخلي التدقيق دائرة ضمن ومؤهل مستقل آادر تخصيص -٢
غسل األموال  عمليات لمكافحة الداخلية والضوابط باإلجراءات  والسياسات االلتزام

  ."وتمويل اإلرهاب
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالشرآات ) ١٢(آما نصت المادة 

ة ما بينها على إلزام الشرآة تضمين اإلتفاقية الموقع ٢٠١١التي تمارس نشاط التأجير التمويلي
وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام الشرآة بتطبيق هذه التعليمات 
ومدى آفاية سياسات وإجراءات الشرآة المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم 

  ."لتعليماتلإلدارة مع ضرورة إعالم دائرة مراقبة الشرآات فور إآتشافه ألي مخالفة لهذه ا
 غير األعمال والمهن -٢٤

التنظيم  – المحددة المالية       
  .والمتابعة والرقابة

 )ملتزم جزئيًا(
  

 مختصة سلطة توجد ال •
 المهــن التزام على بالرقابة
ة ـــالخاضع المالية غير

بإجراءات  ٤٦/٢٠٠٧ للقانون
 وال األموال غسل مكافحة
 من ميدانية زيارات توجـــد

 للتأآد المهن لتلك جهة أي قبل
 .التزامها مدى من
 

 أو(سلطة  ووجود الصالحية توفر ضرورة •
التزام األعمال  على بالرقابة مختصة )سلطات
 للقانون الخاضعة المالية غير والمهن
 األموال  غسل بإجراءات مكافحة ٤٦/٢٠٠٧
 من واسًعا إشرافًيا دوًرا السلطة تلك تمارس وأن
 ألفضل ومعايير رافيةإش لوائح إصدار خالل

  .الممارسات
  
  
  
  

عدل قانون مكافحة غسل األموال ليوسع نطاق الجهات الخاضعة ألحكام القانون ومنها الجهات 
  :من القانون علـى ما يلي) ١٣(من المادة ) ب(غير المالية حيث نصت الفقرة 

نصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات تلتزم الجهات المبينة أدناه باإلجراءات الم"
   -:ت الصادرة بمقتضى أي منهااوالقرار

  -:الجهات غير المالية وتشمل -ب
  . األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها -١
  .األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة واألحجار الكريمة -٢
 -:الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير باألعمال التالية األشخاص أو -٣

  .بيع العقارات وشرائها - 
 .إدارة األموال أو أي أصول مالية أخرى - 
ي        -  تثمار ف د أو حسابات االس وفير البري ابات ت إدارة الحسابات المصرفية أو حس
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 .األسواق المالية المحلية والدولية
ة لتأسيس أي     -  ة الالزم ه أو شراء     اإلجراءات القانوني اري أو إدارت شخص اعتب

 . محالت تجارية أو بيعها
  ."تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشرآات أو إداتها -

 
منه والتي ) ١٤(آما تضمن ذات القانون التزامات الجهات المالية وغير المالية وذلك في المادة 

-:نصت على  
  -:يتلتزم الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون بما يل -أ" 

بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من  -١
عالقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العالقـة القائمة بين هذه الجهات 
والعميل، إن وجد، والتحقق من آل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في 

مالئها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات إطار عالقة مستمرة مع ع
من ) ٦(ذات العالقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك واالحتفاظ بها وفقًا ألحكام البند 

  .هذه الفقرة
عدم التعامل مع األشخاص مجهولى الهوية أو ذوي األسماء الصورية أو الوهمية أو  -٢

  .مع البنوك أو الشرآات الوهمية
الوحدة فورًا عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل  إخطار -٣

اإلرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من 
الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن اإلخطار والوثائق والمستندات والبيانات 

وات أو لحين صدور حكم قضائي والمعلومات المتعلقة به لمدة ال تقل عن خمس سن
  .قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول

التقيد باألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات اإلشرافية  -٤
  .والرقابية المختصة

بذل عناية خاصة لفئات العمالء أو عالقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر  -٥
 -:في ذلك ووضع اإلجراءات الخاصة بها بما

نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب متضمنة : أوًال
تصنيف العمالء إلى فئات وفقًا لدرجات المخاطر مع وضع اإلجراءات 
الالزمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات، على أن تتم 

  . تستدعي ذلكمراجعة هذا التصنيف دوريًا أو في حال حدوث تغييرات 
سياسات وتدابير منع استغالل التكنولوجيا الحديثة في غسل األموال وتمويل : ثانيًا

  .اإلرهاب
مسك سجالت ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو دولية بحيث  -٦

تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع االحتفاظ بهذه السجالت 
دات والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجالت بيانات التعرف على والوثائق والمستن

هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز 
المعاملة أو تاريخ انتهاء عالقة العمل حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات 

أو غيرها من ) يكروفيلمالم(بصفة دوريـة، ويجوز االحتفاظ بالصور المصغرة 
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الوسائل اإللكترونية الحديثة ويكون لها حجية األصل في اإلثبات شريطة إعدادها 
وحفظها واسترجاعها وفقًا لألسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس 

  .الوحدة لهذه الغاية
ن والشرآات التابعة من هذا القانو) ١٣(تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذآورة في المادة  -ب

.منها) أ(من الفقرة ) ٣(لها في خارج المملكة باألحكام الواردة في هذه المادة باستثناء البند   
إضافة الى ذلك فقد أآد ذات القانون على أهمية قيام الجهات الرقابية واالشرافية بالتحقق من قيام 

ع المجوهرات والمعادن الثمينة الجهات الخاضعة لرقابتها  بما فيها محالت صياغة الحلي وبي
واألحجار الكريمة والمكاتب العقارية المرخصة بااللتزام بكافة القوانين والتعليمات ذات العالقة 

من ) ١٨(من المادة ) ج(و) ب(بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث نصت الفقرتين 
:القانون على أنه  

شاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات تلتزم الجهات الرقابية واإلشرافية بإن -ب"
الخاضعة ألحكام هذا القانون باألحكام الواردة فيه واألنظمة والتعليمات والقرارات 

  .الصادرة بمقتضى أي منها وإصدار التعليمات الالزمة وفقًا ألحكام القانون
  -:ا يليمن هذه المادة بم) أ(تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة  - ح

اتخاذ اإلجراءات والوسائل الالزمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن   -١
  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تبليغ الوحدة فورًا إذا تبين لها أثناء مباشرتها الختصاصاتها وفقًا ألحكام التشريعات   -٢
دة إعالم هذه الجهات النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وللوح

."باإلجراءات  المتخذة وفقًا ألحكام هذا القانون إذا اقتضى األمر ذلك  
من ذات القانون في حال مخالفة الجهات الخاضعة ألحكام القانون ألي ) ٣٠(آما نصت المادة 

 آل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا"من التعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية واالشرافية على
القانون أو األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على 
عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار 
وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف 

."مة في حدها األعلىالغرا  
من ذات القانون على عقوبة في حال عدم التزام الجهات ) ٢٥(من المادة ) ب(آما نصت الفقرة 

الخاضعة بإخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل االموال وتمويل اإلرهاب، 
  -:حيث نصت على ما يلي

ل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على مائة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تق
) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين آل من يخالف أحكام البند 

."من هذا القانون  
 
 قطاع المجوهرات

تم وضع نصوص وآليات تضمن التزام محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن 
من تعليمات ) ١١(كريمة بالموجبات المطلوبة منها حيث نصت المادة الثمينة واألحجار ال

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن 
يتوجب على المحاسب القانوني المعين من قبل "بأنه  ٢٠١٠الثمينة واألحجار الكريمة لسنة 



 MF.11.P13.07.A.(V0.1)  " ألول لألردنمسودة تقرير المتابعة ا" 

 

 
١١١ 

ام المحل بأحكام قانون مكافحة غسل األموال  وتمويل المحل باإلضافة لمهامه التأآد من التز
اإلرهاب النافذ وبأحكام هذه التعليمات والتأآد من مدى آفاية سياسات وإجراءات المحل المتعلقة 
."بذلك، وتضمين نتائجه في التقرير السنوي  

:من ذات التعليمات بأنه) ١٢(آما نصت المادة   
-أ" يتضمن السياسات واألسس واإلجراءات والضوابط على المحل وضع نظام داخلي مناسب  

الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن 
-:ما يلي  
١- سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع تحديثها  

األموال وتمويل باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل 
اإلرهاب يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات والقرارات 
.الصادرة بمقتضاها  

٢- رهاب آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بأحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإل 
.النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها  

٣- اإلجراءات  التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في  
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واقتراح ما يلزم الستكمال أي نقص بها أو ما 

.فاعليتهاتحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة آفاءتها و  
األسس الالزمة لتصنيف العمالء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمحل من  -٤

 .وثائق ومعلومات وبيانات
يجب على المحل اتخاذ اإلجراءات  الالزمة إلشراك موظفيه المعنيين في برامج تدريبية في  -ب

."مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب  
 ٢٠٠٩ات ترخيص محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة  آما أنه بموجب تعليم

تشكل في آل محافظة لجنة أو أآثر برئاسة ) مرفق(وتعديالتها والصادرة عن وزارة الداخلية 
أحد الحكام اإلداريين وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة يناط بها القيام بجوالت تفتيشية 

يمات للتأآد من التزامها بأحكام هذه التعليمات بما في على المحالت المرخصة بموجب هذه التعل
وهو ما نصت عليه , ذلك فحص السجالت ورفع التقارير والتوصيات الالزمة للمحافظ المختص

  :من هذه التعليمات) ٨(المادة 
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أآثر برئاسة احد الحكام اإلداريين وعضوية  -أ"

  .  هات المختصةمندوبين عن الج
من هذه المادة القيام بجوالت تفتيشية على ) أ(تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة  -ب

المحالت المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأآد من التزامها بأحكام هذه التعليمات بما في 
  ."ذلك فحص السجالت ورفع التقارير والتوصيات الالزمة للمحافظ المختص

واقع تقوم اللجنة بجوالت تفتيشية وبشكل دوري على محالت صياغة الحلي وبيع وعلى أرض ال
  .المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة في آافة محافظات المملكة

آما يتم التنسيق بين الوحدة ووزارة الداخلية لوضع آلية تسمح بإعطاء اللجنة المشكلة صالحية 
اغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار التفتيش ومتابعة تطبيق محالت صي

  .الكريمة للتعليمات والقوانين الصادرة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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 قطاع العقارات
تم وضع نصوص وآليات تضمن التزام المكاتب العقارية المرخصة بالموجبات المطلوبة منها 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب من تعليمات ) ١١(حيث نصت المادة 
من نظام تنظيم المكاتب العقارية ) ١٦(والصادرة استنادًا للمادة  ٢٠١٠العقارية المرخصة لسنة 

:بأنه  
يتوجب على المكتب تضمين االتفاقية الموقعة ما بينه وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب "

لمكتب بتطبيق هذه التعليمات ومدى آفاية سياسات وإجراءات المكتب القانوني بالتحقق من قيام ا
المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم لإلدارة مع ضرورة إعالم دائرة األراضي 
."والمساحة فور اآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليمات  

:من ذات التعليمات بأنه) ١٢(آما أشارت المادة   
وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات واألسس واإلجراءات  والضوابط على المكتب  -أ"

الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على أن 
-:يتضمن ما يلي  

سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع تحديثها  -١
لمكافحة عمليات غسل األموال  باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة

وتمويل اإلرهاب يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع 
أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات 

  .والقرارات الصادرة بمقتضاها
ألموال وتمويل آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بأحكام قانون مكافحة غسل ا -٢

 .اإلرهاب النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة
اإلجراءات  التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأآد من فعاليتها في  -٣

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واقتراح ما يلزم الستكمال أي نقص بها أو 
 .اعليتهاما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة آفاءتها وف

األسس الالزمة لتصنيف العمالء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمكتب  -٤
 .من وثائق ومعلومات وبيانات

يجب على المكتب اتخاذ اإلجراءات  الالزمة إلشراك موظفيه المعنيين في برامج تدريبية   -ب
  .في مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

لسنة ) ٥٣(من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم ) ٤(و) ١٥(و) ١٤(آما ونصت المواد 
  :على أنه) مرفق(٢٠٠١

يجوز للمدير أن ينتدب أيا من أعضاء اللجنة أو أي موظف في الدائرة للكشف ):  ١٤(المادة "
   ."على أي مكتب عقاري للتأآد من التزامه بأحكام هذا النظام

   :اللجنة اتخاذ أي من اإلجراءات التالية للمدير بناء على تنسيب): " ١٥(المادة 
توجيه إنذار لمالك المكتب العقاري إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام .  أ 

  .بضرورة االلتزام بها خالل المدة المحددة في االنذار
وقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة ال تزيد على ستة أشهر في . ب 

   .لثانيةحال تكرار المخالفة للمرة ا
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  ." إلغاء الترخيص إذا ارتكبت المخالفة ألآثر من مرتين. ج
من النظام المذآور والتي ) ٤(أما بالنسبة للجنة المقصودة فهي اللجنة المشكلة بموجب المادة 

:تنص على أنه  
تشكل في الدائرة اللجنة برئاسة المدير أو من ينيبه وعضوية اثنين من موظفي الدائرة ال    -أ"

.درجة أي منهما عن الثانية يسميها المديرتقل   
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على األقل آل شهر ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور   -ب

 " . جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين
:  من النظام والتي تنص على أنه) ٥(آما حددت مهام اللجنة بموجب المادة   

): ٥(المادة "  
: تتولى اللجنة المهام التالية  -أ   

دراسة طلبات الترخيص المقدمة للدائرة -١  . 
 . التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام -٢
  ." ترفع اللجنة توصياتها الى المدير التخاذ القرار المناسب بشانها -ب

نسيق بين الوحدة ودائرة األراضي والمساحة لتحديد آلية لمتابعة تطبيق المكاتب وحاليًا يتم الت
العقارية المرخصة للتعليمات والقوانين الصادرة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 

 .اإلرهاب
 األعمال والمهن من الفئات باقي إخضاع •   

وإشراف  لرقابة المحددة المالية غير
 بهذه الصلة ذات رالمخاط أخذ مع شاملين،
 .االعتبار بعين القطاعات

من ) ١٢(تم شمول األشخاص الذين يزاولون األنشطة المنصوص عليها ضمن التوصية رقم 
التوصيات الدولية، من الجهات الخاضعة ألحكام  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

وتمويل اإلرهاب النافذ على  من قانون مكافحة غسل األموال) ١٣(النافذ، حيث نصت المادة 
تلتزم الجهات المبينة أدناه باإلجراءات  المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة " أنه

  -:والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها
  -:الجهات المالية وتشمل - أ

  .البنوك العاملة في المملكة -١
  .شرآات الصرافة وشرآات تحويل األموال -٢
آات التي تمارس أيًا من األنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص األشخاص أو الشر -٣

  .هيئة األوراق  المالية
األشخاص أو الشرآات التي تمارس أيًا من األنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص  -٤

 .هيئة التأمين
  -:الجهات التي تمارس أيًا من األنشطة المالية التالية -٥

 . منح االئتمان بجميع أنواعه −
 .دفع والتحصيلتقديم خدمات ال −
 .إصدار أدوات الدفع واالئتمان وإدارتها −
االتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو  −

 .لحساب عمالئها
 .شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه −
 .التأجير التمويلي −
 .إدارة االستثمارات واألصول المالية عن الغير −
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  .م الخدمات البريدية وفقًا ألحكام التشريعات النافذةالجهات التي تقد  -٦
  -:الجهات غير المالية وتشمل - ب

  . األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها -١
  .األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة واألحجار الكريمة -٢
  -:ر باألعمااللتاليةاألشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغي -٣

  .بيع العقارات وشرائها −
 .إدارة األموال أو أي أصول مالية أخرى −
إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات االستثمار في  - 

 .األسواق المالية المحلية والدولية
اإلجراءات القانونية الالزمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته أو شراء  - 

 . تجارية أو بيعها محالت
  .تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشرآات أو إدارتها −

الجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناء على  -ج
  ."تنسيب اللجنة لهذه الغاية

آما عرفت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية 
المكتب العقاري المرخص له القيام (بأنه ) ٢(من الماده ) ب(رخصة المكتب في الفقرة الم

بأعمال شراء األراضي والعقارات وبيعها والتوسط في أي منها وفق أحكام نظام تنظيم المكاتب 
وبالتالي فإن مكاتب الوساطة العقارية تم شمولها من ضمن الجهات الخاضعة ) العقارية النافذ

  .للقانون
وقد صدر لتاريخه تعليمات مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي 
وبيع الجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة وتعليمات مكافحة غسل االموال وتمويل 
اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة، آما يتم التنسيق مع الجهات المختصة لدى 

ألخذ خصوصية آل قطاع والمخاطر المترتبة عليه لدى إعداد أي تعليمات  إعداد التعليمات
  .لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 اإلرشادية المبادئ -٢٥
  الرأي وإبداء

 )غير ملتزم(
  

 عكسية تغذية توفير عدم •
 المبلغة للجهات تقريبا بالكامل
 البالغات نتائج بشأن

 إليها المرفوعة
 توجيهية مبادئ رإصدا عدم •

 تغطيها التي المسائل في
 مجموعةالعمل توصيات
 باستثناء) الصلة ذات المالي

 ،(للبنوك الصادرة اإلرشادات
 بوصف يتعلق فيما والسيما
 األموال غسل وتقنيات أساليب
 أن على اإلرهاب وتمويل
 المكتشفة الحاالت تستوعب

 الجمعيات أو الوحدة من إرشادات وضع يتعين •
 وأنماط المعامالت اإلبالغ آليات نبشأ والنقابات
 وأية عنها اإلبالغ ينبغي التي المشبوهة
 المهنة واقع خصوصية من توجيهية إرشادات

ومنهجًا  يًاتوعو رًامصد لتشكل المالية غير
 .المكافحة جهود لتفعيل استرشاديًا

 
 

منها الجهات ليوسع نطاق الجهات الخاضعة ألحكام القانون و عدل قانون مكافحة غسل األموال
  :من القانون علـى ما يلي) ١٣(من المادة ) ب(غير المالية حيث نصت الفقرة 

تلتزم الجهات المبينة أدناه باإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات "
   -:والقرارت الصادرة بمقتضى أي منها

  -:الجهات غير المالية وتشمل -ب
  . ين يعملون في تجارة العقارات وتطويرهااألشخاص أو الجهات الذ -١
  .األشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة واألحجار الكريمة -٢
 -:األشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير باألعمال التالية -٣

  .بيع العقارات وشرائها - 
 .إدارة األموال أو أي أصول مالية أخرى - 
ي       إدارة الحسابات المص -  تثمار ف د أو حسابات االس وفير البري ابات ت رفية أو حس

 .األسواق المالية المحلية والدولية
ه أو شراء         -  اري أو إدارت ة لتأسيس أي شخص اعتب ة الالزم اإلجراءات القانوني
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 مراعاة مع ودولًيا محلًيا
 .دوري بشكل التحديث

 إرشادية مبادئ أية توجد ال •
 في المالية غير المهن تساعد
 غسل مكافحة متطلبات تطبيق
 .اإلرهاب وتمويل األموال

 آيفية بشأن إرشادات توجد ال •
 الدول من العمالء مع التعامل
 بمعايير الملتزمة غير

 .المالي العمل مجموعة
 

 . محالت تجارية أو بيعها
  ."تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشرآات أو إداتها -

فحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي وبيع وقد صدر لتاريخه تعليمات مكا
الجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة وتعليمات مكافحة غسل االموال وتمويل 
اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة وسيتم تنظيم الجهات والمهن األخرى والتي تم 

مات ودليل إرشادات لمكافحة غسل األموال وتمويل شمولها بتعديل القانون من خالل إصدار تعلي
  .اإلرهاب وبالتنسيق مع الجهات المعنية

  
  قطاع المجوهرات

دليل إرشادي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في تجارة الحلي والمجوهرات  صدر
تضمن بيان لبعض الحاالت التي من شأنها أن ) مرفق(والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة 

تساعد أصحاب محالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة 
  :   على التعرف على العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل األموال وتمويل اإلرهاب وهي

  ).الدمج/التغطية/التوظيف(المراحل التي تمر بها عملية غسل األموال  -
  .در تمويل اإلرهاباألساليب المستخدمة إلخفاء مصا -
  .مؤشرات وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل األموال او تمويل اإلرهاب -
  .سلوآيات العميل -

وقد نشر الدليل االرشادي مع تعليمات مكافحة غسل الموال وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة 
ة في العدد رقم الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة في الجريدة الرسمي

  .١٦/١/٢٠١١الصادر بتاريخ ) ٥٠٧٦(
  

  قطاع العقارات
) مرفق(صدر دليل إرشادي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للمكاتب العقارية المرخصة

تضمن بيان لبعض الحاالت التي من شانها أن تساعد المكاتب العقارية المرخصة على التعرف 
  :   ها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب وهيعلى العمليات التي يشتبه ارتباط

  ).الدمج/التغطية/التوظيف(المراحل التي تمر بها عملية غسل األموال  -
  .األساليب المستخدمة إلخفاء مصادر تمويل اإلرهاب -
  .مؤشرات وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل األموال او تمويل اإلرهاب -
  .سلوآيات العميل -

  .١/٢/٢٠١١الصادر بتاريخ ) ٥٠٧٧(يدة الرسمية مع التعليمات في العدد رقم وقد نشر في الجر
  

  وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وبموجب تعديل قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فإن وحدة مكافحة غسل األموال 

الواردة إليها حيث وتمويل اإلرهاب أصبحت ملزمة بتوفير تغذية عكسية للجهات المبلغة بشأن 
من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ بأنه ) ١٧(من المادة ) ج(نصت الفقرة 

على الوحدة إعالم الجهات الملزمة بواجب اإلخطار وفقًا ألحكام هذا القانون بتسلمها اإلخطار "
ن هذا القانون بمقتضى م) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(الوارد منها وفقًا ألحكام البند 
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    ."التعليمات التي يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية
آما قامت الوحدة بإدراج اإلحصائيات الخاصة باإلخطارات من حيث العدد والجهة التي وردت 

، آما أدرج في التقرير ٢٠٠٩لغاية  ٢٠٠٧منها وذلك ضمن التقرير السنوي للوحدة وللسنوات 
بعض الحاالت التي وردت للوحدة تبين للجهات الخاضعة األساليب  ٢٠٠٩السنوي للوحدة لعام 

  .واألدوات المستخدمة في هذه الحاالت
آما قامت الوحدة ومن خالل موقعها اإللكتروني بعمل صفحة خاصة بالتطبيقات تحتوي روابط 

شرق إلكترونية مع آل من موقع مجموعة العمل المالي وموقع مجموعة العمل المالي لمنطقة ال
األوسط وشمال إفريقيا وموقع مجموعة إغمونت فيما يخص أوراق التطبيقات الصادرة عنها 
وذلك ليكون من السهل الوصول إليها من قبل الجهات الخاضعة والرجوع إليها للتعرف على 

  .أساليب وطرق وإتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وعة العمل المالي بخصوص أفضل وهذا يتماشى مع الدليل اإلرشادي الصادر عن مجم

  .الممارسات الخاصة بتزويد المؤسسات المالية وغير المالية بالتغذية الراجعة 
إضافًة إلى جميع ما تقدم وفيما يتعلق بالتغذية العكسية الخاصة بكل حالة على حده فإن الوحدة 

طي رقم مرجع للبنك تعتمد على نظام إخطار إلكتروني لإلخطارات الواردة من البنوك والذي يع
  .المخطر حال إرسال اإلخطار للوحدة وبأن اإلخطار تم استالمه من قبل الوحدة

أما بالنسبة لالخطارات الورقية والتي ترد من الجهات األخرى مثل شرآات الصرافة والشرآات 
مرفقه المالية واألعمال والمهن غير المالية األخرى فإنه يتم التوقيع باستالم الكتاب الرسمي و

  .نموذج اإلخطار المعد من قبل الوحدة
علمًا بأن الوحدة حاليًا في المراحل النهائية من إطالق برنامج إخطار إلكتروني جديد يتم من 

من آافة الجهات الملزمة ) الشبكة اآلمنة(خالله إرسال اإلخطارات بواسطة شبكة اإلنترنت 
رسالة إلكترونية تفيد بإستالم الوحدة  بواجب اإلخطار حيث سيتم لدى إرسال اإلخطار إنشاء

لالخطار وتزويد الجهة المخطره برقم اإلخطار وسيكون الرقم الذي سيتم اعتماده لطلب أي 
معلومات إضافية وأي تعديالت ترد على اإلخطار ومن المتوقع تفعيل النظام الجديد خالل عام 

٢٠١١. 
التدابير المؤسسية وتدابير 

  أخرى
   

 معلوماتال وحدة - ٢٦
  المالية      

 )ملتزم جزئيًا(
  

 اختصاص انحصار •
 غسل مجال في الوحدة
 تمويل دون األموال
 .اإلرهاب

 من التأآد إمكانية عدم •
 .الوحدة عمل استقاللية

 المالية الموارد آفاية عدم •
 الوحدة في والفنية والبشرية

 عمل نطاق في اإلرهاب تمويل جريمة إدخال •
  .الوحدة

 

منه ) ٢(في المادة " تمويل اإلرهاب"ن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ عرف قانو
  ."من هذا القانون) ٣(من المادة ) ب(ارتكاب أي من األعمال الواردة في الفقرة : "بأنه

من قانون مكافحة غسل ) ٣(من المادة ) ب(آما تم تجريم تمويل اإلرهاب وفقا ألحكام الفقرة 
يحظر تقديم األموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها "اإلرهاب النافذ ونصها  األموال وتمويل

أو نقلها بأي وسيلة آانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن آانت من مصادر 
مشروعة، إلرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم 

األموال آليًا أو جزئيًا أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه األعمال أم لم بذلك، سواء استخدمت هذه 
  ."تقع

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل ) ٧(من المادة ) ب(والفقرة ) أ(وقد نصت الفقرة 
  :اإلرهاب النافذ على اآلتي

لمالي تتمتع باالستقالل ا) وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب(تنشأ وحدة تسمى  -أ"
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 .واإلداري وترتبط بمحافظ البنك المرآزي األردني
من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(تختص الوحدة بتلقي اإلخطارات المنصوص عليها في البند  -ب

أو تمويل من هذا القانون المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال ) ١٤(
يلها والتحري عنها وتزويد الجهات وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحل اإلرهاب

المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل األموال وتمويل 
  .اإلرهاب
من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(آما نص البند 

لوحدة فورًا عن أي عملية إخطار ا"اإلرهاب النافذ بالتزام الجهات الخاضعة ألحكام القانون 
يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك 
بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن اإلخطار والوثائق 

ت أو لحين صدور والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة ال تقل عن خمس سنوا
  ."حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول

  .الوحدة عمل استقاللية ضمان •
 

من قانون مكافحة غسل ) ٧(من المادة ) أ(أما بخصوص استقاللية الوحدة فقد نصت الفقرة 
وحدة مكافحة غسل األموال (تنشأ وحدة تسمى  "األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على اآلتي

 ".تتمتع باالستقالل المالي واإلداري وترتبط بمحافظ البنك المرآزي األردني) مويل اإلرهابوت
آما يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة الوطنية بناًء على تنسيب رئيس اللجنة حيث نصت 

يعين "من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على ) ٩(من المادة ) أ(الفقرة 
الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيس اللجنة على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه رئيس 

  ".وعالواته وسائر حقوقه المالية
آما تم إنهاء انتداب عدد من موظفي البنك المرآزي العاملين في الوحدة واستقالة العدد اآلخر 

  .ابوتثبيتهم على آوادر وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلره
) ١٠(من المادة ) أ(وبتعديل القانون وضع نص خاص يتعلق بموازنة الوحدة حيث نصت الفقرة 

  :من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على
يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم األول من شهر آانون الثاني من آل -ا"

  ."ي والثالثين من شهر آانون األول من السنة ذاتهاسنة وتنتهي في اليوم الحاد
 والفنية والبشرية المالية الموارد بزيادة االهتمام •

 .للوحدة
والذي ينظم العديد من األمور  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(صدر نظام وحدة مكافحة غسل األموال رقم 

موال وتمويل ومنها الشؤون اإلدارية والمالية للوحدة، حيث قامت وحدة مكافحة غسل األ
  :اإلرهاب بتنظيم الشؤون الداخلية للوحدة وعلى النحو اآلتي

وإقرار متطلبات إشغال الوظائف  ٢٠١٠اعتماد جدول تصنيفات الوظائف حتى نهاية عام  -١
 -:في الوحدة وإقرار الهيكل التنظيمي بحيث تضمن الهيكل المديريات التالية

 .مديرية التحري والتحليل المالي - أ
 .عاون المحلي والدوليمديرية الت - ب
 .مديرية الشؤون القانونية - ج
 مديرية الشؤون اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات - د

آما تم تعيين جزء من آادر الموظفين حسب الهيكل التنظيمي حيث وصل عدد الموظفين   -٢
موظفين موزعين على جميع المديريات في الوحدة، وقد تم إنهاء ) ١٠(في الوحدة إلى 
 .البنك المرآزي األردني وتعيين بعضهم على آادر الوحدةظفي انتداب جميع مو
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وقد حصلت  ٢٠٠٩علمًا أن التعيينات في المؤسسات الحكومية في األردن موقوف منذ 
 .شواغر إضافية في الوحدة) ٨(الوحدة على استثناء من دولة رئيس الوزراء لزيادة 

ألف ) ٥٠٠(تمويل اإلرهاب من تم زيادة الموارد المالية لوحدة مكافحة غسل األموال و -٣
ألف دينار أي ) ٨٠٠(لتصبح  ٢٠١٠ألف دوالر في عام ) ٧٠٠(دينار أي ما يعادل 

 . ٢٠١١دوالر في العام ) ١،١٥(مايعادل 
تم استكمال إجراءات خضوع آافة موظفي الوحدة للضمان اإلجتماعي وضريبة الدخل  -٤

وظفي الوحدة بخدمات وإشراك جميع موظفي الوحدة في صندوق اإلدخار وشمول م
الرعاية الطبية آما تم توفير التأمين على الحياة وضد أخطار الحوادث الشخصية لجميع 

 .الموظفين
لجنة اللوازم ولجنة الموارد البشرية من  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(شكلت بموجب نظام الوحدة رقم  -٥

لوحدة آبار موظفي الوحدة، وتم مخاطبة رئاسة الوزراء لغايات شمول جميع موظفي ا
  .استنادًا ألحكام قانون إشهار الذمة المالية نظرًا ألهمية وحساسية عمل الوحدة

 التدريب خالل من بالوحدة العاملين آفاءة رفع •
 .الوحدة لموظفي المستمر

قامت الوحدة بعقد العديد من الورشات التدريبية وذلك لالطالع على أفضل الممارسات الدولية 
األموال وتمويل اإلرهاب ورفع آفاءة العاملين في الوحدة حيث تم خالل في مجال مكافحة غسل 

  ).مرفق(ورشة تدريبية محلية ودولية ) ٣٠(المشارآة في  ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٨األعوام من 
باالطالع على تجارب الوحدات النظيرة في لبنان  ٢٠١١و ٢٠١٠آما قامت الوحدة في العامين 

لإلطالع على أفضل ) FinCEN(ت المتحدة االمريكية وفي الواليا) هيئة التحقيق الخاصة(
  .الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 القانون إنفاذ سلطات -٢٧
  )ملتزم جزئيًا(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قانون إنفاذ سلطة وجود عدم •
 ضمان عن مسئولة محددة
 تمويل في التحقيقات إجراء

 .اإلرهاب
 السلطات ةفعالي أدلة نقص •

 .القانون بتنفيذ المختصة
 

 محددة قانون إنفاذ سلطة هناك يكون أن ضرورة •
 في التحقيقات إجراء ضمان عن مسئولة تكون
  .اإلرهاب تمويل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بخصوص الجهة المختصة للنظر بالقضايا المتعلقة بتمويل اإلرهاب فإن مدعي عام محكمة 
في جرائم اإلرهاب بما في ذلك قضايا تمويل اإلرهاب، حيث  أمن الدولة هو المعني بالتحقيق

منه ) ٢(المدعي العام في المادة ) مرفق( ٢٠٠٦لسنة  ٥٥عرف قانون منع اإلرهاب رقم 
من  القانون المذآور ) ٣(من المادة ) أ(آما أشارت الفقرة " مدعي عام محكمة أمن الدولة:"بأنه

  :ي حكمها األعمال التاليةتحظر األعمال اإلرهابية ويعتبر ف"بأنه 
القيام بأي وسيلة آانت مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير األموال بقصد  - أ

استخدامها إلرتكاب عمل ارهابي أو مع العلم أنها ستستخدم آليا أو جزئيا سواء أوقع أو 
 ."لم يقع العمل المذآور داخل المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج 

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل ) ٣و  ٢(وقد عرف تمويل االرهاب في المادتين 
 .اإلرهاب النافذ

آما أن الواقع التطبيقي للتحقيق في جرائم تمويل اإلرهاب يتضح جليًا في الحالة التي قام من 
عمال إرهابية خاللها أربعة متهمين بجمع أموال لمنظمة وجماعات إرهابية لغايات استخدامها بأ

من قانون مكافحة ) ب/٣(والمادة ) ٣/ا/٢٤(باإلشتراك مع العلم بأمرها خالفا ألحكام المادة 
من قانون ) ٧٦(وبداللة المادة  ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 

العقوبات، حيث يتضح من الئحة االتهام بأن المدعي العام المختص الذي قام بالتحقيق مع 
متهمين هو مدعي عام محكمة أمن الدولة والذي طلب تجريم المتهمين بما أسند إليهم وتحديد ال

 .مجازاتهم سندًا ألحكام القانون مع مصادرة المبلغ المضبوط في هذه القضية
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 المتخصص التدريب من مزيد توفير •   
 القانون إنفاذ قطاعي في للعاملين والعملي
 .واالدعاء

 

شخص منهم قضاة ومدعي عامين وجهات إنفاذ قانون من قبل مكتب ) ٨٠٠(تم تدريب حوالي 
المنحة األمريكية لحكومة (المساعدات التقنية التابع لوزارة الخزينة األمريكية ضمن برنامج 

للتعريف بعمليات  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩خالل عامي ) المملكة األردنية الهاشمية بشأن إنفاذ القانون
  ).مرفق(غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 والنزاهة الموارد - ٣٠
  والتدريب

 )ملتزم جزئيًا(
  

 وجهات الوحدة تزويد عدم •
 والسلطات القانون إنفاذ

 في العاملة المختصة األخرى
 وتمويل األموال غسل مكافحة
 البشرية بالموارد اإلرهاب
 لتقوم الكافية والفنية والمالية
 .فعال بشكل بمهامها

 دةلوح مالئمة هيكلة توجد ال •
 تضمن المالية المعلومات
 وتأمين العملية استقالليتها

 غير تدخالت بأي تأثرها عدم
 .عملها في مناسبة

 مالئم تدريب توفير عدم •
 السلطات في للعاملين
 مكافحة مجال في المختصة

 وتمويل األموال غسل
 .اإلرهاب

 

 لزيادة الكافية والبشرية المالية الموارد توفير •
 المالية المؤسسات على بةالرقا عمل فعالية

  .آامل بشكل وتغطيتها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 المؤسسات على الرقابة عمل فعالية لزيادة الكافية والبشرية المالية الموارد توفيرفي مجال 
  آامل بشكل وتغطيتها المالية

  قطاع البنوك
الدورات المتخصصة في  تم إيفاد عدد من موظفي دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي لعدد من

  ).مرفق(مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
موظفا جديدا في ) ١٥(رفد دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي بـ  ٢٠٠٩هذا وتم خالل عام 

  .مجالي الرقابة المكتبية والميدانية
  

  قطاع الصرافة
تدريبية داخل وخارج المملكة لرفع  تم إشراك موظفي دائرة مراقبة أعمال الصرافة في دورات

مستوى الكفاءة والفعالية للموظفين في مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
) ١٦(وتقنيات التحليل المالي لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث تم تدريب ما يقارب 

عمليات غسل األموال وتمويل موظفًا من الدائرة على مواضيع متخصصة بالتفتيش على مكافحة 
اإلرهاب وإجراءات المكافحة وآيفية التعامل مع حاالت غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

  ).مرفق(
  

  قطاع األوراق المالية
  ).مرفق(موظفين ) ٩(حيث أصبح عددهم  ٢٠١٠و٢٠٠٩تم زيادة عدد المفتشين خالل العام  
  

  قطاع التأمين
من موظفي الهيئة لتدريبهم على عملية اإلخطار عن العمليات آما قامت هيئة التأمين برفد عدد 

 -:المشبوهة وأحد هذه البرامج التدريبية آان بعنوان
"FDIC- Advanced Counterterrorism Financial Regulatory Training "

الواليات المتحدة في تموز من عام /واشنطن في  (FIDIC)والذي عقد في مكاتب الـ 
 .ن الهيئة بصدد تدريب موظفين آخرين في هذا المجال، علمًا با٢٠١٠

  التعاون الوطني -٣١
  )ملتزم جزئيًا(

 تتضمن فعالة آليات وجود عدم •
 السلطات بين التعاون طرق
 األموال بمكافحة غسل المعنية
 مع والتشاور التواصل واليات
 والقطاعات المالي القطاع

 األموال غسل لمكافحة الوطنية اللجنة تقوم أن• 
 تتضمن طرق فعاله وآليات سياسات بوضع
 غسل بمكافحة المعنية السلطات بين التعاون
 القطاع مع والتشاور التواصل واليات األموال
  .األخرى والقطاعات المالي

كيلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المنصوص عليها في المادة إن تش
من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ تفرض على جميع الجهات المعنية ) ٥(

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المملكة التعاون فيما بينها وتسهيل تبادل المعلومات 
:" من القانون هو) ٥(ة جرائم غسل  األموال وتمويل اإلرهاب، علمًا أن نص المادة لمكافح

برئاسة محافظ البنك ) اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب(تشكل لجنة تسمى 
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 .األخرى
 واضحة آلية وجود عدم •

 مجال في حليالم للتعاون
 .اإلرهاب تمويل مكافحة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:المرآزي وعضوية آل من
  .نائبًا لرئيس اللجنة –نائب محافظ البنك المرآزي الذي يسمه المحافظ  -أ 
  .عام وزارة العدلأمين  -ب 
  .أمين عام وزارة الداخلية -ج 
  .أمين عام وزارة المالية -د 

 .هـ     أمين عام وزارة التنمية االجتماعية
  .مدير عام هيئة التأمين -و 
  .مراقب عام الشرآات -ز 
  .مفوض من مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين -ح 

  .رئيس الوحدة     -ط
وفي مجال وضع آليات لغايات التنسيق ما بين وحدة مكافحة غسل األموال هذا وقد قامت الوحدة 

وتمويل اإلرهاب والسلطات المختصة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب باتخاذ 
  -:اإلجراءات التالية

وقعت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مذآرات التفاهم مع الجهات الرقابية  -١
وذلك لتحديد سبل وأطر ) البنك المرآزي وهيئة التأمين وهيئة األوراق المالية(واإلشرافية 

التعاون ما بين الوحدة وتلك الجهات في مجال تبادل الخبرات وتسهيل تبادل المعلومات 
  .لمكافحة جريمة غسل األموال

ء قسم آما قامت الوحدة بتوقيع مذآرة تفاهم مع مديرية األمن العام والذي تم بموجبها إنشا -٢
وحدة حماية االستثمار وذلك لمكافحة /إدارة األمن الوقائي /خاص لدى مديرية األمن العام

  .جرائم غسل األموال والتنسيق مع الوحدة في مجال تبادل المعلومات بهذا الخصوص
هنالك ربط إلكتروني مباشر يسهل دخول الوحدة على قاعدة بيانات دائرة األحوال المدنية   -٣

مر الذي يسهل قيام الوحدة بمهامها لدى التحقق عن األشخاص موضوع والجوازات األ
اإلخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب من حيث 
االسم والرقم الوطني وأفراد عائالتهم  آما تم توسيع نطاق االستخدام من قبل الوحدة ليشمل 

بيانات دائرة األحوال المدنية والجوازات سواًء آانوا جميع الشرائح الموجودة على قاعدة 
  . أردنيين أم من جنسيات أخرى من ضمن قاعدة البيانات

آذلك وضعت الوحدة وبالتنسيق مع دائرة األراضي والمساحة آلية مناسبة تتمكن من   -٤
من خاللها دائرة األراضي والمساحة من تزويد الوحدة بالمعلومات المطلوبة لغايات التحقق 

مصدر أموال الشخص المشتبه به وفيما إذا آانت تلك األموال نتيجة بيع أراضي أو عقارات 
خالل مده قصيرة ال تتجاوز يومين، وبالتالي هنالك نفاذ غير مباشر على قاعدة بيانات دائرة 

 .األراضي والمساحة
بة الشرآات هنالك ربط إلكتروني مباشر يسهل دخول الوحدة على قاعدة بيانات دائرة مراق -٥

األمر الذي يسهل قيام الوحدة بمهامها لدى التحقق عن األشخاص والشرآات موضوع 
اإلخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب من حيث 

  . االسم والرقم الوطني وأفراد عائالتهم ومساهماتهم
الرقابة على (البنك المرآزي األردني(ة  آما أن هنالك ضابط ارتباط من آافة الجهات المعني -٦

ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومديرية األمن )مراقبة أعمال الصرافة/الجهاز المصرفي
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العام ووزارة المالية ودائرة األراضي والمساحة ودائرة الجمارك ووزارة التنمية 
لتجارة وهيئة االجتماعية وهيئة التأمين ودائرة مراقبة الشرآات ووزارة الصناعة وا

لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) األوراق المالية ومنطقة العقبة االقتصادية الخاصة
للتعاون مع الوحدة وتسهيل حصولها على المعلومات المطلوبة التي تساعدها في القيام 

  .بمهامها
ا الشرآة آما تم التنسيق مع شرآة البريد األردني في وضع آلية مناسبة تتمكن من خالله  -٧

من تزويد الوحدة بالمعلومات المطلوبة بخصوص العناوين البريدية وأصحابها، وقد تم 
  .تسمية ضابط ارتباط من الشرآة لهذه الغاية

آما تم التنسيق مع شرآة اإلتصاالت األردنية ووضع اآللية المناسبة لتتمكن من خاللها   -٨
 .أرقام الهاتف الشرآة من تزويد الوحدة بالمعلومات المطلوبة بخصوص

 مجال في المحلي للتعاون واضحة آلية إيجاد •   
  .اإلرهاب تمويل مكافحة

بعد أن تم تعديل القانون يشمل تمويل اإلرهاب أصبحت جميع اآلليات المطبقة لمكافحة غسل 
  .األموال تنطبيق على آليات التعاون المحلي في مجال تمويل اإلرهاب
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  اإلحصائيات-٣٢
  )غير ملتزم(

 فعالية لمدى مراجعة توجد ال •
 غسل مكافحة مجال في نظمها
 اإلرهاب وتمويل األموال
 .منتظمة بصورة

 تعلق فيما إحصائيات توجد ال •
 الرسمية المساعدة بطلبات
 والدولي الصعيد المحلي على
 تلقتها أو بها تقدمت التي
 مكافحة بعمليات ترتبط والتي
 وتمويل األموال غسل

 .اإلرهاب
 نقل عن إحصائيات دتوج ال •

 القابلة واألدوات العملة
 .الحدود عبر لحاملها للتداول

 تبادل عن إحصائيات توجد ال •
 الجهات مع المعلومات
 ذات الدولية أو المحلية
  .العالقة

  -:مرفق اإلحصائيات التالية 
الل           -١ ًا خ ار قانون ب اإلخط ة بواج ات الملزم ن الجه دة م واردة للوح ارات ال اإلخط

 ).٢٠١٠-٢٠٠٧(األعوام 
الحاالت الواردة للوحدة من الجهات الرقابية وافشرافية والجهات األخرى المختصة      -٢

 ).٢٠١٠-٢٠٠٧(خالل األعوام 
ى     -٣ دة إل ا الوح دة أو تلقته من الوحدات   /طلبات المساعدة الرسمية التي تقدمت بها الوح

 .النظيرة
ختصة واإلجراءات   إحاالت شبهة غسل األموال من الوحدة إلى الجهات القضائية الم -٤

 . المتخذة بخصوصها
ريح        -٥ دم التص االت ع دود وح ر الح ة عب وال المنقول ن األم ريح ع االت التص ح

 .واإلجراءات المتخذة
ل اإلرهاب لسنة       -٦ ة لقمع تموي طلبات لمساعدة القضائية المنفذة استنادَا لالتفاقية الدولي

٢٠٠٣. 
ة     -٧ تنادَا لالتفاقي ذة اس ائية المنف اعدة القض ات لمس ر   طلب ة عب ة الجريم ة لمكافح الدولي

  .الوطنية
  

االعتبارية  الشخصيات  – ٣٣
  المستفيدون

 )ملتزم جزئيًا(
      

 السلطات تاآد آيفية توضيح •
 نـــوالمساهمي الشرآاء أن من
 المستفيدين الحقيقيين هم

 بالتحقق قيامها آيفية وآذلك

 أن من السلطات تأآد حول األدلة في نقص •
 مع المستفيدين الحقيقيين هم والمساهمين الشرآاء

 من بالتحقق السلطات قيام آيفية وضوح عدم
 .الحقيقيين المستفيدين عن المعلومات

تقوم دائرة مراقبة الشرآات بالحصول على إقرار موقع من الشرآاء عند تسجيل أي شرآة يفيد 
  ).مرفق(بأن الشريك الموقع هو المستفيد والمالك الحقيقي للحصص المسجلة له في الشرآة 

 ١٩٩٧ه لسن) ٢٢(من قانون الشرآات رقم ) ٩٨-مكرر ٨٣-٧١(آما أوجبت أحكام المواد 
وتعديالته على الشرآات إعداد سجل خاص بمساهمي الشرآة يحوي البيانات المتعلقة بكل 
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 حـــول المعلومات من
 .المستفيديـن الحقيقيين

 ىعل الحصول عدم •
 في المطلوبة المعلومات

 .المناسب الوقت

 عن المطلوبة المعلومات على الحصول إتاحة •
  .المناسب الوقت في يينالحقيق المستفيدين

  
  

شريك وحصته في الشرآة والتحويالت التي تمت على حصصه وأي بيان يطرأ على تلك 
من القانون حق االطالع على المعلومات المتعلقة ) ٢٧٤(الحصص آما وقد أجازت المادة 

يمكن من إتاحة المعلومات المطلوبة عن المستفيدين في أي وقت بالشرآات المسجلة مما 
  ). مرفق(
 

     التعاون الدولي
  االتفاقيات  -٣٥

  )ملتزم جزئيًا(
 اتفاقية على المصادقة عدم  •

 باليرمو
 تمويل قمع اتفاقية تنفيذ عدم • 

 بالكامل اإلرهاب
 

اتفاقية (على اإلنضمام التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  تم المصادقة باليرمو اتفاقية على المصادقة في اإلسراع  •
، )مرفق( ٢٠٠٩/ ٣٠/٤الصادر بتاريخ ) ٤٩٦٠(ونشرت بعدد الجريدة الرسمية رقم ) باليرمو

وأصبحت االتفاقية نافذة بالنسبة لكافة الغايات المتوخاة منها وهي تسمو على القانون الوطني في 
  .تعارضها معهحال 

آما تمت المصادقة على بروتوآول قمع ومنع ومعاقبة االتجار بالبشر وخاصة النساء واألطفال 
الملحق باالتفاقية وأودعت وثائق التصديق لدى مكتب األمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وقد 

  .)مرفق(منسجمًا مع البروتوآول ٢٠٠٩لسنة ) ٩(صدر قانون منع االتجار بالبشر رقم 
  بالكامل اإلرهاب تمويل قمع اتفاقية تنفيذ• 
 

لسنة ) ٨٣(تمت المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لقمع تمويل اإلرهاب بموجب القانون رقم 
) مرفق( ١٦/٣/٢٠٠٣الصادر بتاريخ ) ٤٦٠٦(المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  ٢٠٠٣

الدولية باالستناد إلى هذه االتفاقية، وذلك التزامًا وتم تنفيذ العديد من طلبات المساعدة القضائية 
من المملكة في المشارآة بالجهود الدولية لمكافحة اإلرهاب على الصعيد الدولي وأهمية التعاون 
الدولي في مجال تبادل المعلومات في مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد األمن والسلم 

  .الدوليين
 الزمة أخرى تدابير أو لوائح وضع على العمل •

 مجلس في قرارات الواردة المتطلبات لتغطية
  .اإلرهاب تمويل وقمع منع بشأن األمن

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ٦(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
مع الجهات  المتابعة"النافذ بأن تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

  ."المختصة لغايات تنفيذ االلتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ
من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ) ٣٧(من المادة ) ج(آما نصت الفقرة 

بما في ذلك ما تضع اللجنة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون :" بأنه ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(
  -:يلي

من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(تنفيذ االلتزامات الواردة في القرارات الدولية وفقًا ألحكام البند  -ج 
  ."من هذا القانون) ٦(

قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بإصدار  ٢٣/٨/٢٠١٠وبتاريخ 
نفيذ االلتزامات الواردة في قرار مجلس األمن رقم لت ٢٠١٠لسنة ) ٢(ورقم ) ١(التعليمات رقم 

والقرارات األخرى ذات العالقة ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد ) ١٣٧٣(ورقم ) ١٢٦٧(
 ).مرفق(١٧/١٠/٢٠١٠الصادر بتاريخ ) ٥٠٦١(رقم 
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 القانونية المساعدة - ٣٦
  المتبادلة

 )ملتزم جزئيًا(
  

 غسل فعلي تجريم آفاية عدم •
 .اإلرهاب وتمويل لاألموا

 نطاق في نقائص وجود• 
 .المتبادلة القانونية المساعدة

 الوقت لتفادي آلية وجود عدم •
 طلب تنفيذ في الطويل
  .المتبادلة القانونية المساعدة

 محددة آليات وجود عدم •
 إلقامة مكان أنسب لتحديد
 ضد القضائية الدعوى
 .العدالة لصالح المتهمين

 لتشمل المتبادلة القانونية عدةالمسا مجال توسيع •
 أو ذات الصلة والوثائق الملفات أصول تقديم
 أخرى، إثبات ومواد معلومات وأي منها نسخ

 بغرض الطوعي لألشخاص المثول وتسهيل
 مقدمة للدولة بالشهادة اإلدالء أو المعلومات تقديم

 مصادرة أو ضبط أو أو تجميد وتحديد الطلب،
 إلى النية اتجهت يالت أو المستخدمة األصول
 في المستخدمة الوسائط وآذلك استخدامها
  .الجرائم تلك ارتكاب

  
 

إن تنفيذ طلبات المساعدة القضائية يستند أساسًا الى وجود اتفاقية ثنائية أو إقليمية او دولية تحدد 
مكافحة مجاالت تقديم المساعدة القضائية، وطالما أن األردن قد انضم إلى اتفاقية األمم المتحدة ل

الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأصبحت جزءًا ال يتجزأ من نظامه القانوني آما ذآر سابقًا فهو 
ملزم بتقديم آافة أشكال المساعدة القضائية المنصوص عليها في هذه االتفاقية وهي بالتالي تغطي 

ه المساعدة جانب آبير من أوجه المساعدة القضائية المتبادلة، وهو ما ينطبق على تقديم أوج
الواردة في اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب التي صادق عليها األردن، آما أن الباب مفتوح لتنفيذ أي 
طلب مساعدة قضائية بموجب قواعد المجاملة الدولية في حال عدم وجود اتفاقيات ثنائية أو 

السارية في دولية أو إقليمية على أن ال يتعارض ذلك مع الدستور أو القوانين أو األنظمة 
  .المملكة

  
 

 المستغرق الوقت لتقليص فعالة آليات وضع •   
  .المتبادلة القانونية المساعدة طلب تنفيذ في

 

يتم التعامل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذها من خالل النيابة العامة بحيث تحيل 
التها الى مدعي عام عمان وزارة العدل الطلبات إلى نائب عام عمان الذي يقوم بدوره بإح

لتنفيذها طبقًا للقانون، وبالتالي فإن إجراءات تنفيذ الطلبات هي إجراءات قضائية وليست إدارية 
آما هو معمول به في العديد من األنظمة القضائية، وفي ذلك توفير الضمانات القانونية ألطراف 

لب مساعدة قضائية على طبيعة طلب المساعدة القضائية المتبادلة، وتعتمد سرعة تنفيذ أي ط
الطلب نفسه من حيث المعلومات المراد تقديمها من حيث الحصول على مستندات أو شهادة 
شهود أو تنفيذ عمليات الضبط والتفتيش أو تبليغ المستندات القضائية والتي غالبًا ما تبلغ خالل 

ة ثنائية أو متعددة أسبوع من تاريخ استالمها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود اتفاقي
  .األطراف

 إلقامة مكان أنسب لتحديد محددة آليات إيجاد •   
 .لصالح العدالة المتهمين ضد القضائية الدعوى

  :على ما يلي ١٩٦١لسنة ) ٩(من قانون أصول المحاآمات الجزائية رقم ) ٥/١(نصت المادة 
لمختص التابع له مكان وقوع تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي ا"

الجريمة أو موطن المشتكى عليه، أو مكان إلقاء القبض عليه وال أفضلية لمرجع على آخر إال 
  ."بالتاريخ األسبق في إقامة الدعوى لديه

المساعدة  القانونية  -٣٨
المتبادلـــة بشأن 

  .المصادرة والتجميد
 )ملتزم جزئيًا(

  

وإجراءات  قوانين وضع عدم •
 السريعة لالستجابة سبةمنا

 لطلبات المساعدة والفعالة
 المقدمة المتبادلة القانونية

 يتعلق عندما أجنبية دول من
 قيمة ذات بممتلكات الطلب
 .مناظرة

 خاصة ترتيبات وجود عدم •
 إجراءات الضبط لتنسيق

 الدول مع والمصادرة
 .األخرى

 لالستجابة وإجراءات مناسبة قوانين وضع •
القانونية  المساعدة لطلبات والفعالة السريعة
 يتعلق عندما أجنبية دول من المقدمة المتبادلة
 .مناظرة قيمة ذات بممتلكات الطلب

 إجراءات الضبط لتنسيق خاصة ترتيبات إيجاد •
 .األخرى الدول مع والمصادرة

 منزوعة لألصول صندوق إنشاء في النظر •
 أو الممتلكات المصادرة جميع فيه تودع الملكية
 أو القانون إنفاذ ألغراض وتستخدم منها جزء

 من ذلك غير التعليم أو أو الصحية الرعاية
 .المالئمة األغراض

انون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ الصالحية للسلطات القضائية أعطى ق
من القانون على ما ) ٢٢(األردنية للتعاون مع الجهات القضائية غير األردنية حيث نصت المادة 

  :يلي
تحقيقًا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية األردنية مع الجهات  -أ"

ية غير األردنية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات واإلنابات القضائية القضائ
وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وآذلك طلبات الجهات غير األردنية تعقب أو تجميد أو 
التحفظ على األموال محل جرائم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو متحصالت أي منها، 

ددها القوانين األردنية واالتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف وذلك وفق القواعد التي تح
التي صادقت عليها المملكة أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم اإلخالل بحقوق الغير 

  .حسن النية
من هذه المادة، يقصد بتجميد األموال فرض حظر مؤقت لنقل األموال ) أ(لمقاصد الفقرة  - ب
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 صندوق إنشاء في النظر عدم •
 الملكية منزوعة لألصول

 الممتلكات جميع فيه دعتو
 .منها جزء أو المصادرة

 غسل فعلي تجريم آفاية عدم •
  .اإلرهاب وتمويل األموال

 
  
 

رف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء أو تبديلها أو التص 
  ."على قرار صادر عن محكمة أو جهة مختصة

  :من ذات القانون على) ٢٣(آما نصت المادة 
للجهات القضائية األردنية المختصة أن تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير األردنية  -أ"

جرائم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، وذلك وفق  المختصة بمصادرة المتحصالت محل
القواعد التي تحددها القوانين األردنية واالتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف التي صادقت 

  .عليها المملكة
يتم توزيع حصيلة األموال المحكوم نهائيًا بمصادرتها وفقًا ألحكام هذا القانون بموجب  -ب

  .بهذا الشأناالتفاقيات التي تعقد 
وإدراآًا من وزارة العدل ألهمية التعاون الدولي في إقامة عالقات ثنائية وإقليمية ودولية مع 
الدول والمنظمات الدولية فقد تم إنشاء مديرية مستقلة تعنى بالتعاون الدولي يرأسها قاٍض 

ائل الجزائية ويسانده عدد من الكوادر المؤهلة المدربة في مواضيع التعاون الدولي وفي المس
 ).مرفق(تحديدا، وقد تم وضع الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي الخاص بالمديرية 

  للتعاون أخرى أشكال - ٤٠
 )ملتزم جزئيًا(

  

 السلطات إعطاء عدم •
 تبادل في الصالحية المختصة
 مع المباشر المعلومات
 وغير النظيرة الجهات
 مكافحة مجال في النظيرة
 وتمويل األموال غسل

 اإلرهاب
 تبين إحصائيات وجود عدم •

 مجال في الدولي التعاون
  .المعلومات تبادل

 تبادل في الصالحية المختصة السلطات إعطاء •
 وغير النظيرة الجهات مع المباشر المعلومات
 األموال غسل مكافحة مجال في النظيرة
 .اإلرهاب وتمويل

 

وحدة صالحية التعاون مع الوحدات أعطى قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ال
للوحدة الحق في تبادل المعلومات  "من القانون والتي نصها ) ١٩(النظيرة وفقا ألحكام المادة 

مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن ال تستخدم هذه المعلومات إال في 
لحصول على موافقة األغراض المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وبشرط ا

الوحدة النظيرة التي قدمت تلك  المعلومات، وللوحدة الحق في إبرام مذآرات تفاهم مع الوحدات 
  ."النظيرة لتنظيم التعاون بهذا الخصوص

آما قامت الوحدة بتوقيع مذآرات تفاهم مع عدد من الوحدات النظيرة بهدف تعزيز التعاون 
  -:آل منالدولي في مجال تبادل المعلومات مع 

 .وحدة مكافحة غسل األموال والحاالت المشبوهة في دولة اإلمارات العربية المتحدة - 
 .مجلس هيئة التحقيق في الجرائم المالية في الجمهورية الترآية - 
 .وحدة المتابعة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية - 
  .متحدةالمؤسسة المختصة بمكافحة الجرائم المنظمة الخطيرة في المملكة ال - 

آما أعطى قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ الصالحية للسلطات القضائية 
من القانون على ما ) ٢٢(األردنية للتعاون مع الجهات القضائية غير األردنية حيث نصت المادة 

  :يلي
الجهات تحقيقًا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية األردنية مع  -أ 

القضائية غير األردنية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات واإلنابات القضائية 
وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وآذلك طلبات الجهات غير األردنية تعقب أو تجميد أو 
التحفظ على األموال محل جرائم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو متحصالت أي منها، 

قواعد التي تحددها القوانين األردنية واالتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف وذلك وفق ال
التي صادقت عليها المملكة أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم اإلخالل بحقوق الغير 

  .حسن النية
من هذه المادة، يقصد بتجميد األموال فرض حظر مؤقت لنقل األموال ) أ(لمقاصد الفقرة  -ب 

ديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء أو تب
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  .على قرار صادر عن محكمة أو جهة مختصة
  :من ذات القانون على) ٢٣(آما نصت المادة 

للجهات القضائية األردنية المختصة أن تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير األردنية  -أ 
صالت محل جرائم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، وذلك وفق المختصة بمصادرة المتح

القواعد التي تحددها القوانين األردنية واالتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف التي 
  .صادقت عليها المملكة

يتم توزيع حصيلة األموال المحكوم نهائيًا بمصادرتها وفقًا ألحكام هذا القانون بموجب  -ب
 .تي تعقد بهذا الشأناالتفاقيات ال

     التسع الخاصة التوصيات
 :األولى الخاصة التوصية
  المتحدة األمم أدوات تطبيق

 )غير ملتزم(
  

 تمويــل قمع اتفاقية تنفيذ عدم •
 .بالكامل اإلرهاب

 تدابير أو لوائح وضع عدم •
 ةـــلتغطي الزمة أخرى

 في الـواردة المتطلبات
 بشأن األمن مجلس قرارات

 .اإلرهاب تمويل معوق منع
  

 .باليرمو   اتفاقية على المصادقة في اإلسراع • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

اتفاقية (تم المصادقة على االنضمام التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
الصادر بتاريخ ) ٤٩٦٠(ونشرت في عدد الجريدة الرسمية في العدد رقم ) باليرمو

وأصبحت االتفاقية نافذة بالنسبة لكافة الغايات المتوخاة منها وهي تسمو  ،)مرفق(٣٠/٤/٢٠٠٩
  .على القانون الوطني في حال تعارضها معه

آما تم المصادقة على بروتوآول قمع ومنع ومعاقبة االتجار بالبشر وخاصة النساء واألطفال 
ريمة والمخدرات، وقد الملحق باالتفاقية وأودعت وثائق التصديق لدى مكتب األمم المتحدة للج

  ).مرفق(منسجمًا مع البروتوآول ٢٠٠٩لسنة ) ٩(صدر قانون منع االتجار بالبشر رقم 
آذلك قامت المملكة بالتوقيع على االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

  ).مرفق(

  .بالكامل اإلرهاب تمويل قمع اتفاقية تنفيذ •    
 

) ب(غسل األموال النافذ فقد تم تجريم تمويل اإلرهاب وفقا ألحكام الفقرة بتعديل قانون مكافحة 
يحظر " من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ والتي تنص ) ٣(من المادة 

تقديم األموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة آانت، سواء بصورة 
آانت من مصادر مشروعة، إلرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية  مباشرة أو غير مباشرة، وإن

أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه األموال آليًا أو جزئيًا 
  ."أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه األعمال أم لم تقع

الواردة في التوصيات ويتضمن القانون المذآور الجوانب المتعلقة بمكافحة تمويل اإلرهاب 
الدولية واتفاقية قمع تمويل اإلرهاب من حيث التجريم وحصر صالحية تلقي االخطارات 
المتعلقة بتمويل االرهاب بالوحدة وإلزام الجهات المالية وغير المالية باالخطار عن العمليات 

م تتعلق التي يشتبه ارتباطها بتمويل اإلرهاب ووضع عقوبات رادعة لذلك مع إضافة أحكا
  .بالمصادرة

 الزمة أخرى تدابير أو لوائح وضع على العمل •     
 في قرارات الـواردة المتطلبات لتغطية
 تمويل وقمع منع بشأن األمن مجلس

 .اإلرهاب
 

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ٦(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
المتابعة مع الجهات "نية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ بأن تتولى اللجنة الوط

  ."المختصة لغايات تنفيذ االلتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ
من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ) ٣٧(من المادة ) ج(آما نصت الفقرة 

لجنة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما تضع ال:" بأنه ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(
  -:يلي
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من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(تنفيذ االلتزامات الواردة في القرارات الدولية وفقًا ألحكام البند  -ج 
  ."من هذا القانون) ٦(

ب بإصدار قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها ٢٣/٨/٢٠١٠وبتاريخ 
لتنفيذ االلتزامات الواردة في قرار مجلس األمن رقم  ٢٠١٠لسنة ) ٢(ورقم ) ١(التعليمات رقم 

والقرارات األخرى ذات العالقة ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد ) ١٣٧٣(ورقم ) ١٢٦٧(
  ).مرفق(١٧/١٠/٢٠١٠الصادر بتاريخ ) ٥٠٦١(رقم 

 :الثانية الخاصة التوصية
  اإلرهاب تمويل تجريم

 )ملتزم جزئيًا(
  

 تمويـل يشمـل ال •
 قد الذي الفعل اإلرهاب

 إرهابية منظمة به تقوم
 .إرهابي شخص أو

 .األموال مفهوم وضوح عدم •
 رادعة عقوبــة تحديـد عدم •

 لألشخــاص بالنسبة ومتناسبة
 والشخصيات الطبيعيين
 .االعتبارية

 فعالية قياس إمكانية عدم •
 كافحةلم القانوني النظام
 وجود لعدم اإلرهاب تمويــل

 .إحصائيات

 اإلرهاب تمويل فعل تجريم نطاق توسيع •
 إرهابية منظمة به تقوم قد الذي الفعل ليشمل

 اتفاقية مع ليتناسب وذلك إرهابي شخص أو
 .اإلرهاب تمويل قمع

 

ية أو تم تجريم تمويل اإلرهاب وبحيث يشمل الفعل الذي تقوم به المنظمة أو الهيئة أو الجمع
من قانون ) ٣(من المادة ) ب(الجماعة اإلرهابية أو الشخص اإلرهابي وفقا ألحكام الفقرة 

يحظر تقديم األموال أو جمعها أو "مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ التي نصها 
تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة آانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن 

من مصادر مشروعة، إلرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل  آانت
إرهابي، مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه األموال آليًا أو جزئيًا أم لم تستخدم وسواء وقعت 

  ."هذه األعمال أم لم تقع
 قمع اتفاقية حسب األموال مفهوم توضيح •

 .اإلرهاب تمويل
 

يل اإلرهاب في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ إضافة إلى تم تجريم تمو
ذلك فإن تعريف المال الوارد في القانون يطبق على موضوع تمويل اإلرهاب وبما يتفق مع ما 

آل " من القانون المال على أنه) ٢(من المادة ) أ(ورد في منهجية التقييم حيث عرفت الفقرة 
مادية في التعامل، والوثائق والسندات القانونية أيًا آان شكلها بما في ذلك  عين أو حق له قيمة

الشكل اإللكتروني أو الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك األموال أو أي مصلحة فيها بما في 
ذلك الحسابات المصرفية واألوراق المالية واألوراق التجارية والشيكات السياحية والحواالت 

 ".مان واالعتمادات المستندية، أيًا آانت الوسيلة التي يتم الحصول عليها بهاوخطابات الض
 بالنسبة ومتناسبة رادعة عقوبة تحديد •

 والشخصيات الطبيعيين لألشخاص
 تمويل بجريمة يقومون الذين االعتبارية
 .إرهاب

فقد االعتبارية، بخصوص تحديد عقوبة رادعة ومتناسبة لألشخاص الطبيعيين والشخصيات 
مع عدم "من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على أنه ) ٢٤(نصت المادة 

   -:اإلخالل بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مثل   -١-أ

لجريمة آل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل األموال األموال محل ا
  .المنصوص عليها في هذا القانون إذا آانت األموال متحصلة عن جنحة

يعاقب باألشغال الشاقة مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن مثل األموال  -٢
وص محل الجريمة آل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل األموال المنص

  .عليها في هذا القانون إذا آانت األموال متحصلة عن جناية
يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة  -٣

ألف دينار مع مصادرة األموال وجميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في 
يل اإلرهاب المنصوص عليها الجريمة آل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمو

 .في هذا القانون
  .يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل األصلي -ب

  ."وفي جميع األحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار
  -:من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على ما يلي) ٢٦(آما نصت المادة 

من هذا القانون، يحكم في جميع األحوال بالمصادرة ) ٢٤(ة إلى ما ورد في المادة باإلضاف  -أ" 
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العينية للمتحصالت أو أموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها أو 
  .في حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية

ن هذه الممتلكات إذا اختلطت المتحصالت بممتلكات اآتسبت من مصادر مشروعة فإ -ب
تخضع للمصادرة المنصوص عليها في هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصالت 

  ."وثمارها
من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على ما ) ٣١(آذلك فقد نصت المادة 

  -:يلي
لشخص مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يكون ا -أ 

االعتباري مسؤوًال عن الجرائم التي يرتكبها المسؤول عن اإلدارة الفعلية لديه خالفًا ألحكام 
هذا القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، وتفرض على 

  .الشخص االعتباري الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون
والتشريعات األخرى النافذة للمحكمة وقف الشخص مع مراعاة أحكام قانون البنوك  -ب

االعتباري عن العمل آليًا أو جزئيًا مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة إذا ارتكب أيًا 
من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حال التكرار للمحكمة أن تقرر إلغاء 

ت مسؤوليته شخصيًا عن ارتكاب تسجيل الشخص االعتباري أو تصفيته، ويمنع آل من تثب
أي من هذه الجرائم سواء أآان رئيسًا لمجلس إدارته أو رئيسًا أو عضوًا في هيئة المديرين 
أو مديره أو أي شريك فيه، حسب مقتضى الحال، من المشارآة أو المساهمة في رأسمال 

 ".أي شخص اعتباري له غايات مماثلة أو االشتراك في إدارته
 :الثالثة صةالخا التوصية
 اإلرهابيين أموال تجميد

  ومصادرتها
  )غير ملتزم(

 يحكم قانوني نظام وجود عدم •
 األموال إجراءات تجميد

 لألشخاص والممتلكات
 قرار بموجب أسمائهم الواردة
 ١٢٦٧ األمن مجلس

وإجراءات  قوانين وجود عدم •
 أو األموال لتجميد فعالة

 اإلرهابية األخرى األصول
 بموجب ددينالمح لألشخاص

 ١٣٧٣ القرار
وإجراءات  قوانين وجود عدم •

 وتنفيذ لدراسة فعالة
 اتخذت اإلجراءات التي

 في التجميد آليات بموجب
 .أخرى دول

 فعالية على األدلة غياب •
 بالتجميد اإلجراءات  المتعلقة

  األمن مجلس قرارات وفق

 إجراءات تجميد يحكم قانوني نظام وضع •
 الواردة شخاصلأل والممتلكات األموال
 .١٢٦٧ األمن مجلس قرار بموجب أسمائهم

  

تعليمات رقم  ٢٣/٨/٢٠١٠أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في 
 ١٢٦٧تعليمات لتنفيذ االلتزامات الواردة في قرار مجلس األمن رقم " ٢٠١٠لسنة ) ١(
ذه التعليمات في عدد الجريدة الرسمية ، وقد نشرت ه"والقرارات األخرى ذات العالقة) ١٩٩٩(

  .١٧/١٠/٢٠١٠بتاريخ ) ٥٠٦١(رقم 
اللجنة الفنية لتطبيق قرار مجلس األمن رقم "بموجب هذه التعليمات تم تشكيل لجنة سميت بـ 

برئاسة رئيس الوحدة وعضوية مدراء " والقرارات األخرى ذات العالقة) ١٩٩٩( ١٢٦٧
في آل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل  الدوائر القانونية أو من في حكمهم

ودائرة المخابرات العامة ومديرية األمن العام والبنك المرآزي األردني ودائرة األراضي 
والمساحة ودائرة الجمارك العامة ودائرة مراقبة الشرآات، وحددت هذه التعليمات مهام اللجنة 

ذ قراراتها بما في ذلك صالحيتها في اتخاذ هذه القرارات والنصاب القانوني الجتماعاتها واتخا
  .بطريق التمرير

آما أشارت التعليمات إلى ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات وعدم اإلفصاح عن هذه 
المعلومات بأي صورة آانت إال ألغراض تنفيذ التعليمات وذلك باإلضافة إلى ضرورة حماية 

  .ان من معرفتهامصادر المعلومات وعدم تمكين أي آ
" دون تأخير"تناولت التعليمات التفاصيل المتعلقة بإجراء تجميد األموال والموارد اإلقتصادية 

أو أموال األشخاص والكيانات التي تعمل بالنيابة / لألشخاص المسميين والكيانات المسماة  و
ية األخرى المستمدة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم بما في ذلك األموال والموارد اإلقتصاد

أو المتولدة من ممتلكات يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤالء 
األشخاص أو الكيانات المرتبطة بهم، آما أشارت التعليمات إلى أن التجميد قد يمتد وفقًا لقرار 
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ة ما يبرر اللجنة ألموال وأصول وفروع وزوج أي من األشخاص المسميين إذا ارتأت اللجن
  .ذلك

  .هذا وقد نصت التعليمات على ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية لدى تنفيذ أحكامها
وأشارت إلى التزامات الجهات المالية وغير " االرتباط"آما وضحت هذه التعليمات المقصود بـ 

جديدة مع أي المالية بالرجوع للقائمة الموحدة عند إجراء أي        عملية أو الدخول في عالقة 
شخص  طبيعي أو اعتباري  للتأآد من عدم آون أي منهما من األشخاص أو الكيانات المسماة 
وذلك باإلضافة إلى التزام الجهات المالية وغير المالية بعدم إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية 
  .بشكل مباشر أو غير مباشر ألي شخص أو آيان مسمى في القائمة الموحدة ولمصلحة أي منهما

آما سمحت التعليمات في بعض الحاالت االستثنائية باستخدام جزء من األموال والموارد 
االقتصادية المجمدة لتلبية االحتياجات الضرورية لتغطية النفقات االستثنائية أو مقابل أتعاب 
ًء مهنية معقولة أو لتغطية نفقات استثنائية أخرى وذلك وفقًا لما تقرره اللجنة بهذا الخصوص بنا

  .على طلب مقدم من قبل الشخص المسمى أو من يمثله
هذا ويقع على عاتق الجهات المالية أن تقيد لصالح أي حسابات تم تجميدها أي مبالغ أو أرباح أو 
فوائد وأي مبالغ ناتجة عن أي عقود أو اتفاقيات أو التزامات أبرمت أو نشأت قبل تاريخ تسمية 

  .يعًا للتجميدالشخص أو الكيان وعلى أن تخضع جم
هذا وقد سمحت التعليمات للجنة الفنية برفع التجميد عن أي اموال أو موارد اقتصادية تم 
تجميدها ألشخاص أو آيانات تم تجميد أموالها بناء على وجود تشابه بين أسماء هؤالء 

  .األشخاص أو الكيانات وأسماء أشخاص أو آيانات مسماة
ة وغير المالية تزويد اللجنة الفنية بأي معلومات من شأنها آما يتعين على جميع الجهات المالي

  .المساعدة على تطبيق أحكام هذه التعليمات
وفصلت التعليمات دور اللجنة الفنية بمخاطبة لجنة العقوبات فيما يتعلق بإدراج اسم شخص أو 

أو  آيان ما في القائمة الموحدة، آما تعرضت لإلجراءات الواجب إتباعها من قبل الشخص
الكيان لغايات حذف اسم الشخص أو الكيان من القائمة الموحدة، باإلضافة إلى قيام اللجنة الفنية 

 . بتزويد لجنة العقوبات بأي معلومات إضافية لديها عن أي من األشخاص أو الكيانات المسماة
 لتجميد وإجراءات فعالة قوانين إيجاد •

 اإلرهابية األخرى األصول أو األموال
 القرار بموجب المحددين خاصلألش

١٣٧٣. 
  

تعليمات رقم  ٢٣/٨/٢٠١٠أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في 
 ١٣٧٣تعليمات لتنفيذ االلتزامات الواردة في قرار مجلس األمن رقم " ٢٠١٠لسنة ) ٢(
د الجريدة الرسمية ، وقد نشرت هذه التعليمات في عد"والقرارات األخرى ذات العالقة) ٢٠٠١(

  .١٧/١٠/٢٠١٠بتاريخ ) ٥٠٦١(رقم 
تعرضت التعليمات لتعريف آل من الشخص اإلرهابي والتنظيم اإلرهابي والعمل اإلرهابي، آما 

اللجنة الفنية لتطبيق قرار مجلس األمن رقم "تم بموجب هذه التعليمات تشكيل لجنة سميت بـ 
برئاسة رئيس الوحدة وعضوية مدراء  "والقرارات األخرى ذات العالقة) ٢٠٠١( ١٣٧٣

الدوائر القانونية أو من في حكمهم في آل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل 
ودائرة المخابرات العامة ومديرية األمن العام والبنك المرآزي األردني ودائرة األراضي 

حددت هذه التعليمات مهام اللجنة والمساحة ودائرة الجمارك العامة ودائرة مراقبة الشرآات، و
والنصاب القانوني الجتماعاتها واتخاذ قراراتها بما في ذلك صالحيتها في اتخاذ هذه القرارات 

  .بطريق التمرير
آما أشارت التعليمات إلى ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات وعدم اإلفصاح عن هذه 
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مات وذلك باإلضافة إلى ضرورة حماية المعلومات بأي صورة آانت إال ألغراض تنفيذ التعلي
  .مصادر المعلومات وعدم تمكين أي آان من معرفتها

وتناولت التعليمات موضوع قيام اللجنة الفنية بإعداد قائمة بأسماء األشخاص اإلرهابيين 
والتنظيمات اإلرهابية وأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلكه أو يسيطر عليه أو يعمل باسم أو 

  .  توجيه من شخص إرهابي أو أآثر أو تنظيم إرهابيلمصلحة أو ب
بالتعميم على الجهات " وبدون تأخير"تناولت التعليمات التفاصيل المتعلقة بقيام اللجنة الفنية 

الرقابية واإلشرافية واإلدارية واألمنية وأي جهة معنية أخرى التخاذ اإلجراءات  الالزمة لتجميد 
ألشخاص اإلرهابيين أو التنظيمات اإلرهابية أو أموال األشخاص األموال والموارد االقتصادية ل

الذين يعملون بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم بما في ذلك األموال والموارد 
االقتصادية األخرى المستمدة أو المتولدة من ممتلكات يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة مباشرة 

من يرتبط بهم، آما أشارت التعليمات إلى أن التجميد قد  أو غير مباشرة هؤالء األشخاص أو
يمتد وفقًا لقرار اللجنة ألموال وأصول وفروع وزوج أي من األشخاص اإلرهابيين إذا ارتأت 

  .اللجنة ما يبرر ذلك
آما وأشارت التعليمات إلى صالحية اللجنة في تلقي االعتراضات على إجراءات التجميد 

صادية وآذلك ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية لدى تنفيذ أحكام لألموال والموارد االقت
  .التعليمات

آما تتولى اللجنة الفنية دراسة طلبات الدول األخرى والمتعلقة بتجميد األموال أو الموارد 
االقتصادية ألشخاص مقيمين على أرض المملكة وطلبات الحذف المقدمة إليها من الجهات 

  .ى واألشخاص المعنيينالمختصة والدول األخر
آما سمحت التعليمات في بعض الحاالت االستثنائية باستخدام جزء من األموال والموارد  

االقتصادية المجمدة لتلبية االحتياجات الضرورية لتغطية النفقات االستثنائية أو مقابل أتعاب 
لجنة بهذا الخصوص بناًء مهنية معقولة أو لتغطية نفقات استثنائية أخرى وذلك وفقًا لما تقرره ال

  .على طلب مقدم من قبل الشخص المسمى أو من يمثله
هذا ويقع على عاتق الجهات المالية أن تقيد لصالح أي حسابات تم تجميدها أي مبالغ أو أرباح أو 
فوائد وأي مبالغ ناتجة عن أي عقود أو اتفاقيات أو التزامات أبرمت أو نشأت قبل تاريخ تسمية 

  .كيان وعلى أن تخضع جميعًا للتجميدالشخص أو ال
وأشارت التعليمات  إلى التزامات الجهات المالية وغير المالية بالرجوع للقائمة عند إجراء أي 
عملية أو الدخول في عالقة جديدة مع أي شخص للتأآد من عدم إدراج اسمه في القائمة وذلك 

إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية بشكل  باإلضافة إلى التزام الجهات المالية وغير المالية بعدم
مباشر أو غير مباشر ألي شخص أو تنظيم إرهابي مدرج على القائمة أولمصلحة أي منهما        

ألزمت التعليمات الجهات المالية وغير المالية تزويد اللجنة الفنية بأي معلومات من شأنها  ما
  .المساعدة على تطبيق أحكام هذه التعليمات

وفصلت التعليمات دوراللجنة الفنية بمخاطبة لجنة العقوبات فيما يتعلق بإدراج اسم شخص أو 
ت الواجب إتباعها من قبل الشخص أو آيان ما في القائمة الموحدة، آما تعرضت لإلجراءا

الكيان لغايات حذف اسم الشخص أو الكيان من القائمة الموحدة، باإلضافة إلى قيام اللجنة الفنية 
 . بتزويد لجنة العقوبات بأي معلومات إضافية لديها عن أي من األشخاص أو الكيانات المسماة

فيما يتعلق بطلبات التجميد التي تتم بناء على قرارات صادرة عن مجلس األمن فقد نصت  وتنفيذ لدراسة وإجراءات فعالة قوانين إيجاد •
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 آليات بموجب اتخذت جراءات  التياإل
  .أخرى دول في التجميد

تعليمات لتنفيذ االلتزامات الواردة في قرار مجلس األمن رقم  ٢٠١٠لسنة ) ٢(التعليمات رقم 
  -:منها على ما يلي) ٩(في المادة  والقرارات األخرى ذات العالقة) ٢٠٠١( ١٣٧٣
تتلقى اللجنة الفنية الطلبات الواردة إلى الجهات المختصة في المملكة من الدول    - أ

األخرى بخصوص تجميد األموال أو الموارد اإلقتصادية ألشخاص مقيمين على 
 .أراضيها

في هذه تقوم اللجنة الفنية بدراسة هذه الطلبات وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها    - ب
التعليمات، وعلى اللجنة الفنية أن تنهي دراسة الطلب خالل سبعة أيام عمل من 

 .تاريخ ورود الطلب إليها
من هذه ) أ(في حال موافقة اللجنة الفنية على أي من الطلبات المشار إليها في الفقرة     -ج

لإلجراءات وفقًا " بدون تأخير"المادة، يتم تجميد األموال أو الموارد االقتصادية 
.المنصوص عليها في هذه التعليمات  

يتم إعالم الدولة مقدمة الطلب بقبول طلب التجميد أو برفضه وباإلجراءات المتخذة تبعًا    -د
. لذلك   

أما فيما يتعلق بطلبات التجميد التي ترد من دول أخرى في غير الحالة السابقة فإن تنفيذ هذه 
ة دولية تكون المملكة والدولة طالبة التجميد أطرافًا فيها، أو الطلبات يخضع دائمًا لوجود اتفاقي

. وجود اتفاقية ثنائية بين الدولة صاحبة طلب التجميد والمملكة  
وفي حال عدم وجود أي اتفاقيات دولية أو ثنائية بين الدولة طالبة التجميد والمملكة، تقوم المملكة 

من السلطات القضائية من الدولة طالبة التجميد  ممثلة بسلطاتها القضائية بدراسة الطلب الوارد
وفي حال آان الفعل الذي تحصلت عنه األموال المطلوب تجميدها يعد جريمة بموجب 
.التشريعات الوطنية للمملكة يتم تجميد هذه األموال بناًء على مبدأ المعاملة بالمثل  

 :الرابعة الخاصة التوصية
 العمليات عن اإلبالغ

  المشبوهة
 )ملتزم غير(

 
 

 الوحدة اختصاص عدم •
 إخطارات بتلقـــي
 تمويـل في االشتباه
 .اإلرهاب

 أولي تشريع في نص يرد لم• 
 عن باإلبالغ يلزم ثانوي أو

 أو المتعلقة المشبوهة العمليات
 اإلرهاب، بتمويل المرتبطة

 إلى اإلشارة تم وإنما
 اتخاذها اإلجراءات الواجب

 مرتبطة العملية آانت حال في
 .إرهابي اطبنش

  

 غسل لجريمة األصلية الجرائم نطاق شمول  •
 الجرائم من األدنى الحد على األموال

 .األولى التوصية في عليها المنصوص
  

بخصوص شمول الجرائم األصلية على جميع الجرائم العشرين وضرورة تجريم الجرائم 
من قانون ) ٤(المادة من ) أ(العشرين لتصبح مشمولة بالجرائم األصلية، فقد عدل نص الفقرة 

  -:مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب آالتالي
  -:يعد آل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه محًال لغسل األموال -أ"

  .أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة -١
اعتبار متحصالتها  الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على -٢

 ".محًال لجريمة غسل األموال
أي جريمة يعاقب عليها (من القانون، ليصبح ) ٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ١(وبتعديل البند 

أي جريمة يكون معاقبًا عليها بعقوبة (بدًال من ) بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة
يشمل الجنح والجنايات المعاقب عليها في المملكة وبالتالي ، فقد تم توسيع نطاق الجرائم ل)الجناية

تم شمول الجرائم العشرين الواردة في المنهجية، وهذا ما هو واضح من قائمة الجرائم والمواد 
  ).مرفق(القانونية التي تجرم الجرائم العشرين آجرائم أصلية لجريمة غسل األموال 

 المخولة ةالوحيد الجهة هي الوحدة تكون أن يجب •
 لغسل المشبوهة العمليات إخطارات بتلقي

 .اإلرهاب وتمويل األموال
 
  

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ٧(من المادة ) ب(والفقرة ) أ(نصت الفقرة 
  :النافذ على اآلتي

ل اإلرهاب     (تنشأ وحدة تسمى " - أ وال وتموي الي    ) وحدة مكافحة غسل األم ع باالستقالل الم تتمت
 .واإلداري وترتبط بمحافظ البنك المرآزي األردني

د   - ب رة   ) ٣(تختص الوحدة بتلقي اإلخطارات المنصوص عليها في البن ادة   ) أ(من الفق من الم
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ل ) ١٤( وال أو تموي ا مرتبطة بغسل األم تبه بأنه ة يش أي عملي ة ب انون المتعلق ذا الق من ه
ا والت     ا وتحليله ق به ي تتعل ات الت ب المعلوم اب وطل ات   اإلره د الجه ا وتزوي ري عنه ح

ل     وال وتموي ل األم ة غس ات مكافح ك لغاي د الضرورة وذل ات عن ذه المعلوم المختصة به
  ".اإلرهاب
" من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ قد نصت على أنه ) ٣٣(آما أن المادة 

تشريع آخر  ال يعمل بأي نص يتعلق بجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب ورد في أي
لسنة ) ٢٨(من قانون البنوك رقم ) ٩٣(وبالتالي فإن نص المادة " يتعارض مع أحكام هذا القانون

  .لم يعد فعال في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ٢٠٠٠
من ) أ(من الفقرة) ٣(إضافًة لذلك فقد تم التأآيد على الجهات المالية وغير المالية بموجب البند 

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على إخطار الوحدة عن أي ) ١٤(المادة 
عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل االموال أو تمويل اإلرهاب، آما تم التأآيد على ذلك أيضًا 

بموجب التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية واإلشرافية على الجهات المالية وغير المالية 
  .اختصاصهآل حسب 

 القانون في الواردة االلتزامات تنطبق أن يجب •  
 يتعلق فيما آافة المالية المؤسسات على

 تمويل عمليات في االشتباه على باإلبالغ
  .اإلرهاب

 ليشمل اإلبالغ نطـاق توسيع يتم أن ينبغي •
 أو ارتباطهــا أو األموال صلة حالة في اإلبالغ
 من أو اإلرهاب ألغراض ستستخدم أنهــا
 يمولون من أو إرهابية منظمات جانب

 .اإلرهاب
 
  

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(نص البند 
إخطار الوحدة فورًا عن أي عملية يشتبه بأنها " النافذ بالتزام الجهات الخاضعة ألحكام القانون 

إلرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو مرتبطة بغسل األموال أو تمويل ا
النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن اإلخطار والوثائق والمستندات 

والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة ال تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي 
  ".قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول

تجريم تمويل اإلرهاب وبحيث يشمل الفعل الذي تقوم به المنظمة أو الهيئة أو الجمعية أو  آما تم
من قانون ) ٣(من المادة ) ب(الجماعة اإلرهابية أو الشخص اإلرهابي وفقا ألحكام الفقرة 

يحظر تقديم األموال أو جمعها أو " مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ التي نصها 
لحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة آانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن تأمين ا

آانت من مصادر مشروعة، إلرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل 
إرهابي،مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه األموال آليًا أو جزئيًا أم لم تستخدم وسواء وقعت 

 ".لم تقع هذه األعمال أم
 للجهات واإلشرافي الرقابي الدور تعزيز يجب  •

 التزام يدعم نحو على المالي للقطاع الرقابية
 العمليات عن اإلبالغ بواجب المالية المؤسسات
  .المشبوهة

نص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على ضرورة أن تقوم الجهات الرقابية 
ب الكفيلة للتأآد من إلتزام الجهات الخاضعة لرقابتها بمكافحة غسل بوضع الوسائل واألسالي

من قانون مكافحة غسل ) ١٨(المادة ) ج(و) ب(األموال وتمويل اإلرهاب، حيث نصت الفقرتين 
  -:األموال وتمويل اإلرهاب النافذ على ما يلي

تحقق من التزام الجهات تلتزم الجهات الرقابية واإلشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة لل -ب
الخاضعة ألحكام هذا القانون باألحكام الواردة فيه واألنظمة والتعليمات والقرارات 

  .الصادرة بمقتضى أي منها وإصدار التعليمات الالزمة وفقًا ألحكام القانون
  -:من هذه المادة بما يلي) أ(تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة  - ج

لوسائل الالزمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن اتخاذ اإلجراءات وا -١
  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تبليغ الوحدة فورًا إذا تبين لها أثناء مباشرتها الختصاصاتها وفقًا ألحكام التشريعات  -٢
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النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وللوحدة إعالم هذه الجهات 
  ."المتخذة وفقًا ألحكام هذا القانون إذا اقتضى األمر ذلكباإلجراءات 

آما أن الجهات الرقابية واإلشرافية على المؤسسات المالية الخاضعة ألحكام قانون مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب تقوم بالتأآد من إلتزام المؤسسات المالية بتعليمات مكافحة غسل 

جوالت تفتيشية دورية وتضمين تقرير التفتيش بالنتائج األموال وتمويل اإلرهاب من خالل 
والمالحظات وبحيث يغطي التفتيش التوصيات المتعلقة ببذل العناية الواجبة تجاه العمالء 
بالتعرف على هوية العميل والتحقق منها، آذلك بذل العناية الخاصة وحفظ السجالت إضافة إلى 

باطها بغسل األموال تمويل اإلرهاب، والتزام إخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه إرت
، وفي حال اآتشاف حاالت )١٣٧٣(و ) ١٢٦٧(المؤسسات بتنفيذ قرارات مجلس األمن رقم 

يشتبه إرتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب أثناء عملية التفتيش فيتم إخطار الوحدة بها، 
ال أو تمويل اإلرهاب التي وردت للوحدة حيث بلغ عدد الحاالت التي يشتبه ارتباطها بغسل األمو

  ).٢٠١٠-٢٠٠٧(حالة خالل األعوام ) ١٨(من قبل الجهات الرقابية واالشرفية
من ذات القانون على عقوبة في حال عدم التزام الجهات ) ٢٥(من المادة ) ب(آما نصت الفقرة 

وتمويل اإلرهاب، الخاضعة بإخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل االموال 
  -:حيث نصت على ما يلي

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على  -ب"
من ) أ(من الفقرة ) ٣(مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين آل من يخالف أحكام البند 

  ."من هذا القانون) ١٤(المادة 
بنوك، شرآات صرافة، شرآات التأمين، (الصادرة للمؤسسات المالية  آما ألزمت التعليمات

على ضرورة قيام المحاسب القانوني ) شرآات األوراق المالية، شرآات التأجير التمويلي
بالتحقق من قيام المؤسسات المالية المذآورة بتطبيق تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل 

راءات التي تطبقها المؤسسات المالية في مجال مكافحة اإلرهاب ومدى آفاية السياسات واإلج
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتضمين النتائج في تقريره المقدم لإلدارة مع ضرورة إعالم 

  .الجهة الرقابية فور اآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليمات
  

 المتعلق التدريب والسيما التدريب، جهود زيادة •
 العمليات على رفوالتع المالي بالتحليل
 .المشبوهة

  
  

قام معهد الدراسات المصرفية بعقد العديد من الورشات التدريبية في مجال مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب لموظفي البنوك وشرآات الصرافة لتعريفهم بالتوصيات والمعايير 

افحة غسل الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب آذلك أهمية وحدة مك
  ).مرفق(األموال وتمويل اإلرهاب ودورها 

 
 قطاع البنوك
ة      ات مكافح ت تعليم د أول اع المصرفي، فق توى القط ى مس دريب عل ود الت ادة جه ال زي ي مج ف

م       اب رق ل اإلره وال وتموي ل األم ات غس ث    ) ٥١/٢٠١٠(عملي ام حي وع اإلهتم ذا الموض ه
م     ادة رق ي الم د  ) ٩(أوجبت ف ا (البن ى آل ب  ) ثامن ي   عل ا يل دريب     : "نك م رامج ت وضع خطط وب

ك      ى أن تشمل تل مستمرة للعاملين في مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب عل
ة التعامل    البرامج أساليب غسل األموال وتمويل اإلرهاب وآيفية اآتشافها واإلبالغ عنها، وآيفي

رة ال     مع العمالء المشتبه بهم، مع االحتفاظ بسجالت لكافة البرا ي تمت خالل فت مج التدريبية الت
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دريب       ي قامت بالت ة الت تقل عن خمس سنوات وبحيث تشمل أسماء المتدربين ومؤهالتهم والجه
."سواء داخل المملكة أو خارجها  

م   د  ) ١١( آما نصت المادة رق ا (البن ى    ) ثالث ى البنك تعريف     : "من نفس التعليمات عل يجب عل
-:زمة عنالموظفين لديه بالمعلومات الال  

رارات      -١ ات والق ة والتعليم ذ واألنظم اب الناف ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس انون مكافح ق
 .الصادرة بمقتضى أي منها

األنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والواردة في دليل  -٢
.اإلرشادات المرفق، واستخدامه آأداة لتثقيف العاملين لديه  

.ءات اإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهابإجرا-٣  
السياسات واألسس واإلجراءات  والضوابط الداخلية المتبعة من قبل البنك لمكافحة عمليات   -٤

."غسل األموال وتمويل اإلرهاب  
 
 قطاع الصرافة

موال وتمويل اإلرهاب الخاصة من تعليمات مكافحة عمليات غسل األ) ١١(نصت المادة 
على الصراف وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة للعاملين في مجال "بشرآات الصرافة بأنه 

مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب على ان تشمل تلك البرامج أساليب غسل 
ء المشتبه األموال وتمويل اإلرهاب وآيفية اآتشافها واإلبالغ عنها وآيفية التعامل مع العمال

بهم مع االحتفاظ بسجالت لكافة البرامج التدريبية التي تمت خالل فترة ال تقل عن خمس 
سنوات وبحيث تشمل أسماء المتدربين ومؤهالتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء داخل 

  ."المملكة او خارجها
  

  قطاع األوراق المالية
األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق  لقد تم معالجة ذلك من خالل تعليمات مكافحة غسل

النظام الداخلي لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل "على) ١٣(المالية حيث نصت المادة 
يجب على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات وضع نظام داخلي مناسب يشتمل :  اإلرهاب

ها لمكافحة عمليات غسل األموال على السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية الواجب توفر
  : وتمويل اإلرهاب على أن يتضمن هذا النظام ما يلي

برامج التدريب الالزمة للمستويات المختلفة من العاملين، وااللتزام بحضور الدورات  -٥
  ".أو وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب/التدريبية التي تشرف عليها الهيئة و

من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في انشطة األوراق ) ١٩(آما نصت المادة 
   - :على الجهات الخاضعة ألحكام هذه التعليمات تعريف موظفيها بما يلي"المالية على 

  .بمقتضاه   والتعليمات الصادرة اإلرهاب وتمويل األموال غسل نصوص قانون مكافحة -١
 وتمويل غسل األموال به بأنها تقع ضمن عملياتالمشت إرشادات للتعرف على األنماط -٢

 .اإلرهاب
 ."يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب إجراءات اإلخطار عن العمليات التي -٣

آما تعقد هيئة األوراق المالية دورات تدريب وتأهيل لضباط اإلرتباط في شرآات الخدمات 
موال وتمويل اإلرهاب، حيث تم عقد دورة في الهيئة المالية تتضمن مادة حول مكافحة غسل األ
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).مرفق(  ٥/٧/٢٠٠٩بتاريخ   
  

  قطاع التأمين
ل          وال وتموي ل األم ة غس ول مكافح أمين ح رآات الت ي ش املين ف ة للع ات تدريبي د ورش م عق ت

).مرفق(اإلرهاب والتوصيات الدولية الصادرة بهذا الخصوص   
 

 قطاع التأجير التمويلي
من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات  )١٣(نصت المادة 

على الشرآة وضع نظام داخلي مناسب يتضمن (على ما يلي  ٢٠١١التأجير التمويلي لسنة 
السياسات واألسس واإلجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل 

-:يلي األموال وتمويل اإلرهاب، على أن يتضمن ما  
يجب على الشرآة إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلشراك موظفيها المعنيين في برامج تدريبية  -ب"

."في مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب  
آما أنه قد تم إدراج تدريب جميع الجهات الخاضعة ألحكام القانون ضمن مصفوفة المساعدات 

 ٢٠١٠لعمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام الفنية للمملكة المرسلة لمجموعة ا
  .وبحيث غطت العديد من الجوانب األساسية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 الصرافة ومحالت شرآات لدى الوعي زيادة•  
 المشبوهة العمليات عن اإلبالغ توجيه يتم بحيث
  .األمنية الجهات إلى وليس الوحدة إلى

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(لبند نص ا
إخطار الوحدة فورًا عن أي عملية يشتبه بأنها " النافذ بالتزام الجهات الخاضعة ألحكام القانون 

مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو 
النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن اإلخطار والوثائق والمستندات 
والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة ال تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي 

  ."قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول
ل وتمويل اإلرهاب من تعليمات مكافحة غسل االموا) ٨(من المادة ) ب(آما نصت الفقرة 

يجب على الشخص المسؤول عن اإلخطار إبالغ الوحدة    -ب:" لشرآات الصرافة على ما يلي
فورًا عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب سواء تمت هذه 

الغاية وعليه  العمليات أم لم تتم وذلك وفقًا للوسيلة والنموذج المعتمدين من قبل الوحدة لهذه
التعاون مع الوحدة وتزويدها بالبيانات وتسهيل إطالعها على السجالت والمعلومات لغايات 

 ."قيامها بمهامها خالل المدة التي تحددها
وبالتالي فإن جميع شرآات الصرافة ملزمة بابالغ الوحدة حصريًا بكافة العمليات التي يشتبه 

  .إرتباطها غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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  :الخاصة الخامسة التوصية
  الدولي التعاون

  )غير ملتزم(

 تمويل فعل تجريم آفاية عدم •
 .اإلرهاب

 نطاق في نقائص وجود•  
 .المتبادلة القانونية المساعــدة

 الوقت لتفادي آلية وجود عدم •
 طلب تنفيذ في الطويل
 .المتبادلة القانونية المساعدة

 على السلطات اعتماد• 
 لتقديم جريمالت ازدواجية
 المتبادلة، القانونية المساعـــدة

 التدابير إلى بالنسبة حتى
 .تدخال األقل

وإجراءات  قوانيــن وضع عدم •
 السريعة لالستجابــة مناسبــة
 المساعـــدة لطلبـات والفعالــة
 من المقدمة المتبادلة القانونية

 يتعلق عندما أجنبية دول
 قيمة ذات بممتلكات الطلب
 .مناظرة

 خاصــة ترتيبات وجود عدم •
 إجراءات الضبــط لتنسيــق

 الدول مع والمصادرة
 .األخرى

 لتشمل المتبادلة القانونية المساعدة مجال توسيع •
 أو ذات الصلة والوثائق الملفات أصول تقديم
 أخرى، إثبات ومواد معلومات وأي منها نسخ

 بغرض الطوعي لألشخاص المثول وتسهيل
 مقدمة للدولة بالشهادة اإلدالء وأ المعلومات تقديم

 مصادرة أو ضبط أو أوتجميد وتحديد الطلب،
 إلى النية اتجهت التي أو المستخدمة األصول
 في المستخدمة الوسائط وآذلك استخدامها
 .الجرائم تلك ارتكاب

 في المستغرق الوقت لتقليص فعالة آليات وضع •
  .القانونية المتبادلة المساعدة طلب تنفيذ

 إلقامة مكان أنسب لتحديد محددة آليات إيجاد •
  .لصالح العدالة المتهمين ضد القضائية الدعوى

 لالستجابة وإجراءات مناسبة قوانين وضع •
القانونية  المساعدة لطلبات والفعالة السريعة
 يتعلق عندما أجنبية دول من المقدمة المتبادلة
  .مناظرة قيمة ذات بممتلكات الطلب

إجراءات الضبط  لتنسيق خاصة ترتيبات إيجاد •
  .والمصادرة مع الدول األخرى

 منزوعة لألصول صندوق إنشاء في النظر •
 أو الممتلكات المصادرة جميع فيه تودع الملكية
 أو القانون إنفاذ ألغراض وتستخدم منها جزء

 من ذلك غير أو التعليم أو الصحية الرعاية
  .المالئمة األغراض

 تبادل في الحيةالص المختصة السلطات إعطاء • 
 وغير الجهات النظيرة مع المباشر المعلومات
 األموال غســل مكافحــة مجال في النظيرة
  .اإلرهاب وتمويل

إن تنفيذ طلبات المساعدة القضائية يستند أساسًا الى وجود اتفاقية ثنائية أو إقليمية او دولية تحدد 
د انضم إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة مجاالت تقديم المساعدة القضائية، وطالما أن األردن ق

الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأصبحت جزءًا ال يتجزأ من نظامه القانوني آما ذآر سابقًا فهو 
ملزم بتقديم آافة أشكال المساعدة القضائية المنصوص عليها في هذه االتفاقية وهي بالتالي 

تبادلة، وهو ما ينطبق على تقديم أوجه تغطي جانب آبير من أوجه المساعدة القضائية الم
المساعدة  الواردة في اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب التي صادق عليها األردن، آما أن الباب 
مفتوح لتنفيذ أي طلب مساعدة قضائية بموجب قواعد المجاملة الدولية في حال عدم وجود 

مع الدستور أو القوانين أو األنظمة اتفاقيات ثنائية أو دولية أو إقليمية على أن ال يتعارض ذلك 
 السارية في المملكة

يتم التعامل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذها من خالل النيابة العامة بحيث آما 
تحيل وزارة العدل الطلبات إلى نائب عام عمان الذي يقوم بدوره بإحالتها الى مدعي عام عمان 

التالي فإن إجراءات تنفيذ الطلبات هي إجراءات قضائية وليست إدارية لتنفيذها طبقًا للقانون، وب
آما هو معمول به في العديد من األنظمة القضائية، وفي ذلك توفير الضمانات القانونية ألطراف 
طلب المساعدة القضائية المتبادلة، وتعتمد سرعة تنفيذ أي طلب مساعدة قضائية على طبيعة 

ومات المراد تقديمها من حيث الحصول على مستندات أو شهادة الطلب نفسه من حيث المعل
شهود أو تنفيذ عمليات الضبط والتفتيش أو تبليغ المستندات القضائية والتي غالبًا ما تبلغ خالل 
أسبوع من تاريخ استالمها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة 

  .األطراف
غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ الصالحية للسلطات القضائية  آذلك أعطى قانون مكافحة

من القانون على ما ) ٢٢(األردنية للتعاون مع الجهات القضائية غير األردنية حيث نصت المادة 
  :يلي

تحقيقًا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية األردنية مع الجهات  -أ"
دنية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات واإلنابات القضائية القضائية غير األر

وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وآذلك طلبات الجهات غير األردنية تعقب أو تجميد أو 
التحفظ على األموال محل جرائم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو متحصالت أي منها، 

ين األردنية واالتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف وذلك وفق القواعد التي تحددها القوان
التي صادقت عليها المملكة أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم اإلخالل بحقوق الغير 

  .حسن النية
من هذه المادة، يقصد بتجميد األموال فرض حظر مؤقت لنقل ) أ(لمقاصد الفقرة  - أ

تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة األموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو 
  ."المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة أو جهة مختصة

  :من ذات القانون على) ٢٣(آما نصت المادة 
للجهات القضائية األردنية المختصة أن تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير األردنية  -أ"

األموال أو تمويل اإلرهاب، وذلك وفق المختصة بمصادرة المتحصالت محل جرائم غسل 
القواعد التي تحددها القوانين األردنية واالتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف التي صادقت 

  .عليها المملكة
يتم توزيع حصيلة األموال المحكوم نهائيًا بمصادرتها وفقًا ألحكام هذا القانون بموجب  -ب
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  .االتفاقيات التي تعقد بهذا الشأن
وإدراآًا من وزارة العدل ألهمية التعاون الدولي في إقامة عالقات ثنائية وإقليمية ودولية مع 

الدول والمنظمات الدولية فقد تم إنشاء مديرية مستقلة تعنى بالتعاون الدولي يرأسها قاٍض 
ة ويسانده عدد من الكوادر المؤهلة المدربة في مواضيع التعاون الدولي وفي المسائل الجزائي

 ).مرفق(تحديدا، وقد تم وضع الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي الخاص بالمديرية 

 :السادسة الخاصة التوصية
 غسل األموال مكافحة متطلبات
 تحويل على خدمات المطبقة

  األموال والقيمة
 )ملتزم جزئيًا(

  

 تحويل نشاط تنظيم عدم •
 .الكافي بالقدر األموال

 

 تفصيلية بصورة الاألمو تحويل أنشطة تنظيم •
 التي الجوانب المختلفة توضيح خالل من أآثر
 هذا في فيها العمل الصرافة لشرآات يمكن

 دقة أآثر تعليمات إلى وضع باإلضافة المجال،
 تلك على يتوجب التي الواجبات في وتفصيال

 مصدرة مالية آمؤسسات بها الشرآات االلتزام
 التي التحويل عمليات في مستفيدة أو وسيطة أو
  .خاللها من تمر

أعد مشروع جديد لقانون أعمال الصرافة من أهم مالمحة تحديد األعمال التي يمارسها الصراف 
وفق الترخيص الممنوح له من البنك المرآزي األردني ومنها إصدار وتلقي الحواالت المالية 

تمويل اإلرهاب وبكافة أنواع العمالت آما تم تعديل تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال و
من التعليمات التزامات الصراف فيما يتعلق ) ٥(الخاصة بشرآات الصرافة حيث تناولت المادة 

بالحواالت الصادرة والواردة للصراف أو إذا آان وسيطًا في عملية التحويل من حيث توفير 
المعلومات البيانات والمعلومات الكاملة وتقدير درجة المخاطر في حال عدم اآتمال البيانات و

للحواالت الواردة وتزويد السلطات الرسمية وجهات التحويل بالمعلومات المطلوبة حسب 
  .األصول

  -:الحواالت): ٥(المادة "
ا             -أ ا يعادله ار أو م ى سبعمائة دين ا عل د قيمته تسري أحكام هذه المادة على الحواالت التي تزي

  .اف الخاضع لهذه التعليماتبالعمالت األجنبية والتي يرسلها أو يستقبلها الصر
  -:التزامات الصراف فيما يتعلق بالحوالة -ب

ة تشمل       -١ ة عن طالب إصدار الحوال اسم طالب إصدار    : الحصول على معلومات آامل
م     وطني ورق رقم ال ل، ال ن التحوي دائم، الغرض م ة ال ل اإلقام ية، مح ة، الجنس الحوال

م جواز الس  ين، ورق ات الشخصية لألردني ة إثب ى وثيق ين باإلضافة إل ر األردني فر لغي
 .من هذه التعليمات) ٣(اتخاذ إجراءات العناية الواجبة الواردة في المادة 

تزويد الجهة المتلقية للحوالة والسلطات الرسمية المختصة بالمعلومات عن الحواالت      -٢
اريخ استالم طلب الحصول           ام عمل آحد أقصى من ت المصدرة آاملة خالل ثالثة أي
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 .عليها
ى   -٣ االستجابة فورا ألي أمر صادر عن السلطات الرسمية المختصة يلزمه بإطالعها عل

  .هذه المعلومات
د     -٤ ـي البن ا فـ د   ) ١(إن عدم قدرة الصراف على استيفاء المعلومات المشار إليه أعاله يع

دة      ة وإخطار الوح ك العملي مؤشرا يعتد به في تقييم الصراف لمدى وجود اشتباه في تل
 .بذلك

ا المعلومات حول      -أ -٥ تبني إجراءات فعالة بشأن الحواالت الواردة التي لم تستكمل فيه
ك     طالب إصدار الحوالة باالعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع تل
ك أو الصراف     ن البن توفاة م ر المس ات غي ب المعلوم ك طل ن ذل واالت وم الح

  . مرسل الحوالة
تيفاء ا  -ب دم اس ال ع ي ح ة   ف راءات الالزم اذ اإلج ى الصراف اتخ ات، عل لمعلوم

  . وذلك استنادا لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض الحوالة
ه       -٦ ا فإن ًا له إذا شارك الصراف آوسيط في تنفيذ الحوالة دون أن يكون مصدرا أو متلقي

  .ويليتعين عليه ضمان بقاء آافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند التح
ة          -٧ ة ألسباب فني ة بالحوال ى المعلومات مرفق اء عل إذا عجز الصراف آوسيط عن اإلبق

ـدة خمس سنوات        ا لم ا تلقاه ة آم فإنه يتعين عليه أن يحتفظ بكافة المعلومات المرفق
ديم  ن تق ه م ا يمكن ات أو نقصها ، وبم ذه المعلوم ال ه ك بغض النظر عن اآتم وذل

اريخ      المعلومات المتاحة لديه للبنك ام من ت ة أي أو الصراف المتلقي وذلك خالل ثالث
  .طلبها

ه    -٨ إذا تلقى الصراف آوسيط معلومات غير آاملة عن طالب إصدار الحوالة فيجب علي
  . إخطار الجهة المتلقية للحوالة عند القيام بالتحويل

في حال قيام الصراف بإرسال الحواالت بالنيابة عن عمالئه عن طريق البنوك،  -٩
يتعين عليه تزويد البنك بالمعلومات والوثائق الخاصة بإجراءات العناية الواجبة 

 ."بطالب إصدار الحوالة
 :السابعة الخاصة التوصية
  البرقية التحويالت قواعد

 )ملتزم جزئيًا(
  

 جدية متابعة وجود عدم •
 بالقواعد البنوك اللتزام
 هذه بتطبيق المتّعلقة واللوائح
 .التوصية

 تطبيق فعالية وحوض عدم •
 لاللتزامات المالية المؤسسات
 ظل في بالتوصية الخاصة

 .الرقابة آفاية عدم
 التي العقوبات وضوح عدم •

 مخالفة حالة في فرضها يمكن
  .التعليمات

 متابعة إجراء تضمن آليات أو نصوص إيجاد •
 واللوائح المالية بالقواعد المؤسسات اللتزام فعالة

 السابعة، الخاصة صيةالتو بتطبيق المتعلقة
 من بالتأآد للبنك المدقق الخارجي قيام وتضمن

 آفاية ومدى التعليمات هذه بتطبيق البنك قيام
 .بذلك المتعلقة وإجراءات البنك سياسات

  
  
  
  

  قطاع البنوك

 ٢٠١٠لسنة ) ٥١(من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ) ٦(نصت المادة 
  :على أنه

  -:الحواالت ) ٦(المادة "
-:نطاق التطبيق: أوًال  

تسري أحكام هذه المادة على الحواالت اإللكترونية الواردة والصادرة التي تزيد  -١
. قيمتها عن سبعمائة دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية  

من البند ثانيا وفي البند ) ٤(يستثنى من أحكام اإلرفاق المنصوص عليها في الفقرة  -٢
:عا من هذه المادة ما يليراب   

دفع أو   - أ ات ال تخدام بطاق امالت تمت باس ئة عن مع ة الناش واالت اإللكتروني الح
  .االئتمان شريطة أن تقترن الحوالة برقم البطاقة
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ا بنك         - ب ا آل من طالب إصدارها ومتلقيه الحواالت اإللكترونية التي يكون فيه
  .يتصرف لحسابه الخاص 

-:مصدر للحوالة التزامات البنك ال: ثانيًا    
اسم : على البنك الحصول على معلومات آاملة عن طالب إصدار الحوالة تشمل  -١

طالب إصدار الحوالة، رقم الحساب، الرقم الوطني األردني أو رقم وثيقة إثبات 
الشخصية والجنسية لغير األردنيين باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات العناية الواجبة 

  .من هذه التعليمات) ٣(ا في المادة بشأن العمالء المنصوص عليه
في حال عدم وجود حساب لطالب إصدار الحوالة لدى البنك يقوم البنك بإنشاء  -٢

 .نظام يعطى بموجبه طالب إصدار الحوالة رقم مرجعي مميز
على البنك أن يتخذ إجراءات التحقق من آافة المعلومات طبقا للمعايير واإلجراءات  -٣

  .من هذه التعليمات قبل إرسال الحوالة) ٣(المنصوص عليها في المادة 
) ٢(و ) ١(على البنك أن يرفق بالحوالة جميع البيانات المنصوص عليها في الفقرتين  -٤

 .من هذا البند
بالنسبة للحواالت التي ترسل في حزمة واحدة يرفق البنك الُمصدر رقم حساب طالب  -٥

د حساب له وذلك إصدار الحوالة أو رقمه المرجعي المميز في حالة عدم وجو
 -:شريطة ما يلي 

أن يحتفظ البنك بالمعلومات الكاملة عن طالب إصدار الحوالة المنصوص  -أ
.من هذا البند ) ٢(و ) ١(عليها في الفقرتين   

أن يكون في مقدرة البنك أن يزود البنك المتلقي والسلطات الرسمية المختصة  -ب 
عمل من تاريخ استالم طلب  بالمعلومات المطلوبة آاملة خالل ثالثة أيام

.الحصول عليها  
أن يكون في مقدرة البنك االستجابة فورًا ألي أمر صادر عن السلطات  -ج 

.الرسمية المختصة يلزمه بإطالعها على هذه المعلومات  
على البنك أن يتأآد من أن الحواالت غير الروتينية ال يتم إرسالها ضمن حواالت  -٦ 

الت التي من شانها أن تزيد من مخاطر عمليات غسل الحزمة الواحدة في الحا
.األموال وتمويل اإلرهاب  

-:التزامات البنك المتلقي للحوالة  : ثالثًا   
على البنك أن يضع أنظمة فعالة للكشف عن أي نقص في المعلومات المتعلقة  بطالب  -١

  .من البند ثانيًا) ٢(و) ١(إصدار الحوالة والمنصوص عليها في الفقرتين 
لى البنك تبني إجراءات فعالة باالعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع ع -٢

الحواالت التي لم تستكمل فيها المعلومات عن طالب إصدار الحوالة، ومن هذه 
اإلجراءات طلب المعلومات غير المستوفاة من البنك مرسل الحوالة، وفي حال 

استنادًا لتقدير درجة المخاطر بما عدم حصوله عليها على البنك اتخاذ اإلجراءات 
في ذلك رفض الحوالة على أن يكون ذلك مؤشرًا يعتد به في تقييم البنك لمدى 

 .وجود اشتباه في تلك العملية وإخطار الوحدة بها فورًا
-:التزامات البنك الوسيط : رابعًا   

إنه يتعين عليه إذا شارك البنك في تنفيذ الحوالة دون أن يكون مصدرًا أو متلقيًا لها ف -١
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 .ضمان بقاء آافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل 
إذا لم يتمكن البنك من اإلبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة ألسباب فنية فانه  -٢

يتعين عليه أن يحتفظ بكافة المعلومات المرفقة آما تلقاها لمدة خمس سنوات وذلك 
هذه المعلومات أو نقصها  وبما يمكنه من تقديم المعلومات بغض النظر عن اآتمال 

.المتاحة لديه للبنك المتلقي وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ طلبها   
إذا تلقى البنك معلومات غير آاملة عن طالب إصدار الحوالة فانه يتعين عليه إخطار -٣

  .البنك المتلقي للحوالة عند القيام بالتحويل 
نصوص أو اليات تضمن اجراء متابعة فعالة اللتزام المؤسسات المالية من قبل  بالنسبة إليجاد

المدقق الخارجي، فقد عالجت تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 
من هذه ) ثانيا(البند ) ١١(ذلك، حيث تنص المادة رقم  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(

  :التعليمات على
 (المادة (١١) : أحكام ختامية :-

 Engagement(يجب على البنك تضمين االتفاقية الموقعة ما بينه وبين مدققه الخارجي :  ثانيًا
Letter ( إلزام المدقق بالتأآد من قيام البنك بتطبيق هذه التعليمات ومدى آفاية

 سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم لإلدارة
  ).مع ضرورة إعالم البنك المرآزي فور اآتشافه ألي مخالفة لهذه التعليمات

  
  قطاع الصرافة

آما تم تعديل تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشرآات 
من التعليمات التزامات الصراف فيما يتعلق بالحواالت ) ٥(الصرافة حيث تناولت المادة 

للصراف أو إذا آان وسيطًا في عملية التحويل من حيث توفير البيانات  الصادرة والواردة
والمعلومات الكاملة وتقدير درجة المخاطر في حال عدم اآتمال البيانات والمعلومات للحواالت 

  .الواردة وتزويد السلطات الرسمية وجهات التحويل بالمعلومات المطلوبة حسب األصول
  -:الحـواالت): ٥(المادة "
ا             -أ ا يعادله ار أو م ى سبعمائة دين ا عل د قيمته تسري أحكام هذه المادة على الحواالت التي تزي

  .بالعمالت األجنبية والتي يرسلها أو يستقبلها الصراف الخاضع لهذه التعليمات
  -:التزامات الصراف فيما يتعلق بالحوالة -ب

ة تشمل       -١ ة عن طالب إصدار الحوال اسم طالب إصدار    : الحصول على معلومات آامل
م           وطني ورق رقم ال ل، ال دائم، الغرض من التحوي ة ال الحوالة، الجنسية، محل اإلقام
ى        ين باإلضافة إل ر األردني وثيقة إثبات الشخصية لألردنيين، ورقم جواز السفر لغي

 .من هذه التعليمات) ٣(اتخاذ إجراءات العناية الواجبة الواردة في المادة 
ية للحوالة والسلطات الرسمية المختصة بالمعلومات عن الحواالت   تزويد الجهة المتلق  -٢

اريخ استالم طلب الحصول      المصدرة آاملة خالل ثالثة أيام عمل آحد أقصى من ت
 .عليها

ى   -٣ االستجابة فورا ألي أمر صادر عن السلطات الرسمية المختصة يلزمه بإطالعها عل
  .هذه المعلومات

د    إن عدم قدرة الصراف على اس -٤ ـي البن ا فـ د   ) ١(تيفاء المعلومات المشار إليه أعاله يع
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ار      ة وإخط ك العملي ي تل تباه ف ود اش دى وج يم الصراف لم ي تقي ه ف د ب را يعت مؤش
 .الوحدة بذلك

تبني إجراءات فعالة بشأن الحواالت الواردة التي لم تستكمل فيها المعلومات حول    -أ  -٥
دي    ى تق اد عل ع      طالب إصدار الحوالة باالعتم ي التعامل م ر درجة المخاطر ف

ك أو    ن البن توفاة م ر المس ات غي ب المعلوم ك طل ن ذل واالت وم ك الح تل
  . الصراف مرسل الحوالة

ة     -ب راءات الالزم اذ اإلج ى الصراف اتخ ات، عل تيفاء المعلوم دم اس ال ع ي ح ف
  . وذلك استنادا لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض الحوالة

ه     إذا شارك الصرا  -٦ ا فإن ًا له ف آوسيط في تنفيذ الحوالة دون أن يكون مصدرا أو متلقي
  .يتعين عليه ضمان بقاء آافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل

ة          -٧ ة ألسباب فني ة بالحوال ى المعلومات مرفق اء عل إذا عجز الصراف آوسيط عن اإلبق
ـدة خمس سنوات       فإنه يتعين عليه أن يحتفظ بكافة المعلوما ا لم ا تلقاه ة آم ت المرفق

ديم  ن تق ه م ا يمكن ات أو نقصها ، وبم ذه المعلوم ال ه ك بغض النظر عن اآتم وذل
اريخ      ام من ت ة أي المعلومات المتاحة لديه للبنك أو الصراف المتلقي وذلك خالل ثالث

  .طلبها
ه   إذا تلقى الصراف آوسيط معلومات غير آاملة عن طالب إصدار الحوالة  -٨ فيجب علي

  . إخطار الجهة المتلقية للحوالة عند القيام بالتحويل
في حال قيام الصراف بإرسال الحواالت بالنيابة عن عمالئه عن طريق البنوك،  -٩

يتعين عليه تزويد البنك بالمعلومات والوثائق الخاصة بإجراءات العناية الواجبة 
  ."بطالب إصدار الحوالة

على الصراف تضمين العقد المبرم مع :" ات التعليمات على أنه من ذ) ١٠(آما نصت المادة 
المحاسب القانوني ما يلزمه بتطبيق هذه التعليمات وتقييم مدى آفاية سياسات وإجراءات 
الصراف المتعلقة بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتضمين نتائج ذلك في 

آتشاف المحاسب القانوني ألي مخالفة لهذه تقريره مع ضرورة إعالم البنك المرآزي فور ا
 ".التعليمات

 توقيع بصالحية يتعلق فيما الحاصل اللبس إزالة •   
 األموال غسل مكافحة لقانون وفقا العقوبات
 الرقابية الجهات لعمل الناظمة األخرى والقوانين

 .الصلة ذات

العقوبات من خالل قانون  تم معالجة مسألة ازالة اللبس الحاصل فيما يتعلق بصالحية توقيع
  :من القانون على) ٣٠(مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ حيث نصت المادة 

آل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون أو األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة "
 تقل عن الف بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة ال

دينار وال تزيد على عشرة االف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت 
  ."المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها األعلى

ال يعمل بأي نص يتعلق بجرائم غسل األموال "من ذات القانون على) ٣٣(آما نصت المادة رقم 
  ." في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانونأو تمويل اإلرهاب ورد 

 :الثامنة الخاصة التوصية
  للربح الهادفة غير المنظمات

 )ملتزم جزئيًا(
  

 يغطي حاليا قانون وجود عدم •
 غسل بشأن المثارة المشاآل
 من اإلرهاب وتمويل األموال

 الخاص الجديد القانون تنفيذ في اإلسراع •
 ال الحالي القانون أن حيث الخيرية بالجمعيات

 األموال غسل بشأن المثارة المشاآل يغطي
 واالحتفاظ الرقابة حيث من اإلرهاب وتمويل

تعتبر المملكة األردنية الهاشمية من الدول التي تتطلب تشريعاتها تسجيل الجمعيات بجميع 
أنواعها وال تكتفي باشعار المؤسسات الرسمية بالشروع في إعمال الجمعية، وذلك تطبيقًا لنص 

والتي أعطت الحق في تأليف الجمعيات )  لمادةمرفق نص ا" (الدستور األردني"من  ١٦المادة 
شريطة أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور على أن 
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 واالحتفاظ الرقابة حيث
 الجمعيات في بالمعلومــــات

 .الخيرية
 .المفتشين عدد آفايــــة عدم •
 العامليــن تدريب آفايــة عدم •

 .المجال هذا في
 معين أجل تحديد عدم •

 الخيرية الجمعيات الحتفـــاظ
 .بالسجالت

 .بالمعلومات
 

الجديد " قانون الجمعيات"وقد صدر . ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات ومراقبة مواردها
، وصدر )مرفق( ١٥/١٢/٢٠٠٩خ وتعديالته بتاري ١٦/٩/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة  ٥١رقم 

النظام المحدد "، ونظام )مرفق( ٢٠١٠لسنة " نظام الجمعيات الخاصة"بموجب هذا القانون 
، وتعليمات الوزارة المختصة )مرفق( ٢٠١٠لسنة " ألحكام األنظمة األساسية للجمعيات

ظام ، ون)مرفق( ٢٠١٠، وتعليمات توفيق أوضاع الجمعيات )مرفق( ٢٠١٠بالجمعيات لسنة 
، وتعليمات اإلنفاق ودعم الجمعيات من أموال صندوق دعم )مرفق( ٢٠١٠االتحادات لسنة 
  ).مرفق( ٢٠١١الجمعيات لسنة 

من القانون، ) ٤(وبموجب هذا القانون تم إنشاء ما يسمى بسجل الجمعيات وذلك باإلستناد للمادة 
ماعية وعضوية أمين عام سجل ويتولى إدارة هذا السجل مجلس إدارة برئاسة وزير التنمية اإلجت
  .  الجمعيات وعدد من ممثلي الوزارات المختصة والقطاع التطوعي

الوزارة او "بأنها ) ٢(وبموجب هذا القانون دخل مفهوم الوزارة المختصة والتي عرفتها الماده 
المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى اإلشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها 

  ".وفق أحكام هذا القانون
آما أنه بموجب هذا القانون تم تصنيف الجمعيات الى أصناف مختلفة تتمثل بالجمعية العادية 

أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة ) الجمعية(تعني آلمة ) "١/أ/٣(وهي آما عرفتها المادة 
ن لتقديم خدمات أو من األشخاص ال يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقًا ألحكام هذا القانو

القيام بأنشطة على أساس تطوعي دون أن يستهدف جني الربح واقتسامه أو تحقيق أي منفعة 
ألي من إعضائه أو ألي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق 

  ".أعمال وأنشطة األحزاب السياسية وفق أحكام التشريعات النافذة
الجمعية التي ) الجمعية الخاصة(تعني عبارة ( ٢/أ/٣رفتها المادة والجمعية الخاصة والتي ع

 ). تنحصر العضوية فيها بمجموعة من األشخاص ال يقل عددهم عن ثالثة وال يزيد على عشرين
الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بشخص أو ) "٣/أ/٣(والجمعية المغلقة والتي عرفتها الماده 

ة على ما يقدمه لها أي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق اآثر، وتقتصر مواردها المالي
  ". غاياتها

منه  ٢٨آما اتسعت مظلة القانون لتشمل الشرآات غير الربحية والتي اعتبرها القانون في المادة 
جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق أحكام القانون وآذلك الجمعيات واالتحادات والهيئات 

وتعديالته  ١٩٦٦لسنة ) ٣٣(الجمعيات والهيئات االجتماعية رقم المسجلة وفق أحكام قانون 
وآذلك أي شخص اعتباري مهما آانت صفته أو شكله تم تسجيله وفق أحكام قانون رعاية الثقافة 
النافذ المفعول وأي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون البيئة النافذ المفعول وأي جمعية مسجلة وفق 

ذ المفعول وأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مؤسسة ينطبق عليها أحكام قانون السياحة الناف
وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيلها وفق أحكام أي من التشريعات النافذة ) الجمعية(تعريف 
  .المفعول

وبموجب القانون الجديد تتولى الوزارة التي يحددها مجلس ادارة سجل الجمعيات آوزارة 
عه على الجمعيات على خالف القانون السابق حيث آانت مهمة مختصة مهمة اإلشراف والمتاب

  . الرقابة على الجمعيات قاصرة على وزارة التنمية االجتماعية
تضمن القانون الجديد نصوص قانونية صريحة فيما يتعلق بالتمويل سواء التمويل المحلي أو 

يل وأوجه اإلنفاق األجنبي ووضعت قيود على ذلك من حيث مصدر التمويل والهدف من التمو
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  -:من القانون على ما يلي) ١٧(واإلجراءات  الواجبة اإلتباع بهذا الخصوص، حيث تنص الماده 
من هذه المادة، على الجمعية أن  تعلن في تقريرها ) ج(و ) ب(مع مراعاة أحكام الفقرتين   -أ"

لمالية اسم السنوي عن أي تبرع أو تمويل حصلت عليه وأن تقيد الجمعية في سجالتها ا
الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة 

  . بذلك
اذا آان التبرع أو التمويل مقدم من شخص غير أردني، فعلى الجمعية اتباع اإلجراءات  -ب 

ط من هذه المادة، وعلى أن تتوفر في التبرع أو التمويل الشرو) ج(المحددة في الفقرة 
  :التالية

  .أن يكون مصدر التبرع أو التمويل مشروعًا وغير مخالف للنظام العام أو اآلداب -١
أن ال تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل مع أحكام هذا  -٢

  . القانون والنظام األساسي للجمعية
  . تي تم تقديمه ألجلهاأن يتم انفاق أو استخدام التبرع أو التمويل للغاية ال -٣

إذا رغبت الجمعية بالحصول علي تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها اشعار  -١-ج
مجلس الوزراء بذلك وعلى أن يبين اإلشعار مصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره 

وطريقة استالمه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به، وفي حال عدم 
الرفض عن مجلس الوزراء خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ استالمه صدور قرار ب

  . االشعار، فيعتبر التبرع أو التمويل موافقا عليه حكما
اذا أصدر مجلس الوزراء قرار برفض التبرع أو التمويل خالل المدة المحددة في البند  -٢

أو التمويل ويكون من هذه الفقرة، فيجب على الجمعية االمتناع عن استالم التبرع ) ١(
  . هذا القرار قابال للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق أحكام التشريعات النافذة

من ) ج(أو الفقرة ) ب(اذا حصلت الجمعية على أي تبرع أو تمويل خالفا ألحكام الفقرة   -د  
هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع أو التمويل لصالح الصندوق، اال اذا رفضت 

الجهة المقدمة للتبرع ذلك، وذلك باالضافة الى أي عقوبات أو إجراءات أخرى 
  ."  منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة

أعطت للوزير المختص صالحية  تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية ) ٤و٣/ أ/١٩(آما أن المادة 
ا عضو واحد أو اآثر من هيئتها العامة لتقوم مقام هيئة ادارتها وتحل محلها وعلى أن يشارك فيه

حيثما آان ذلك ممكنًا اذا قبلت الجمعية أي تبرع أو دعم أو تمويل من أي مصدر آان وبدون 
  .االفصاح عنه وقيده في سجالتها المالية وتقاريرها

للمجلس بناء على تنسيب الوزير المختص أن من القانون أعطت ) ٢/ب/٢٠(آما أن المادة  
مسببا لحل الجمعية في حاالت عديدة من بينها قيام  الجمعية باالحتفاظ أو باستخدام  يصدر قرارا

من هذا ) ١٧(من المادة ) ج(تبرع أو تمويل من أشخاص غير أردنيين خالفا ألحكام الفقرة 
  . القانون

) ٢٦(آما أن القانون الجديد لم يقف عند حد اإلجرءات اإلدارية في مسألة التمويل بل أن المادة 
  : من القانون نصت على أنه يعاقب بقرار من المحكمة المختصة

آل من تولى إدارة أموال الجمعية وانفقها خالفًا ألهدافها وغاياتها بغرامة ال تقل عن مائة  -١
  .دينار وال تزيد على ألف دينار وبغرامة أخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك

دعم أو تمويل من أشخاص أردنيين وبدون االفصاح آل من وافق على قبول أي تبرع أو  -٢
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عنه وقيده في سجالت الجمعية وفق األصول بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد 
  .على خمسة االف دينار

آل من احتفظ أو استخدم التبرع أو التمويل المقدم للجمعية من أشخاص غير أردنيين في  -٣
الت الجمعية وفق االصول أو في حال االحتفاظ به أو حال عدم االفصاح عنه وقيده في سج

استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار 
  . وال تزيد على خمسة االف دينار مع إعادة المبالغ التي احتفظ بها أو تم استخدامها

ة أشد ورد النص عليها في أي قانون ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوب. ب 
  .آخر

آما أن القانون الجديد تضمن بعض النصوص القانونية التي تلزم الجمعيات بتحديد مصادر 
تمويل الجمعية وآيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها وهذا ما نصت علية 

ظام المحدد ألحكام األنظمة األساسية النمن القانون، وهذا ماتم تأآيده أيضا في ) ٨/ب/٧(المادة 
من النظام على التزام الجمعية في نظامها ) ٧(حيث نصت المادة  ٢٠١٠للجمعيات لسنة 

األساسي ببيان مصادر تمويل الجمعية وايراداتها آيفية تصريف الشؤون المالية في الجمعية 
تحقيق أهداف الجمعية وغاياتها ومراقبتها وتدقيقها على أن يتم االنفاق بقرار من هيئة االدارة ل

  .وتسيير شؤونها والسجالت المالية واجبة االستخدام وفقًا ألصول مسك الدفاتر المحاسبية
من ذات النظام ألزمت الجمعية بوضع نصوص قانونية  في النظام االساسي ) ١٠(آما أن المادة 

  -:للجمعية لتنظيم  الشؤون المالية لها على النحو التالي
  .ية السنة المالية للجمعية وانتهاؤهابدا - أ
  . مصادر تمويل الجمعية وايراداتها - ب
آيفية تصريف الشؤون المالية في الجمعية ومراقبتها وتدقيقها على أن يتم االنفاق بقرار من  -ج

  . هيئة االدارة لتحقيق أهداف الجمعية وغاياتها وتسيير شؤونها
  .فقا ألصول مسك الدفاتر المحاسبيةالسجالت المالية واجبة االستخدام و -د

بمسك السجالت المالية التي ) ٥/أ/١٤(آما أن القانون الجديد ألزم الجمعيات وبموجب المادة 
  .تبين ايراداتها وأوجه انفاقها

من القانون والتي ألزمت الجمعية بإيداع جميع أموالها ) ه/١٧(باإلضافة الى ما تضمنته المادة 
ي المملكة، وال تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار لدى البنوك العاملة ف

  .مقدم بشأنها من الوزير المختص أو أمين السجل وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر
آما أن القانون الجديد تضمن أحكام خاصة تتعلق بإنشاء صندوق دعم للجمعيات في الوزارة 

تمتع بشخصية اعتبارية واستقالل مالي واداري، وله تملك األموال يهدف الى دعم الجمعيات وي
تحدد ) ج/٢٢(وبموجب المادة . المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التي يراها مناسبة

أوجه االنفاق ودعم الجمعيات من أموال الصندوق بناء على أسس وشروط يحددها مجلس 
  .الغاية ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات الوزراء وفقا لتعليمات يصدرها لهذه

والشك أن إنشاء صندوق دعم الجمعيات يساهم بمساعدة الجمعيات في تحقيق غاياتها وأهدافها 
  .  وتمويل مشاريعها من خالل مصدر محلي

 ال الحالي العدد أن حيث المفتشين عدد زيادة •
 .المسجلة الجمعيات عدد مع يتناسب

 

ر القانون الجديد اتسعت دائرة الجهات التي تتولى مراقبة ومتابعة أعمال الجمعيات مع صدو
وأنشطتها؛ فأصبحت الوزارات المختلفة مختصة بالمتابعة واإلشراف على جمعياتها وأعمالها، 

باإلضافة إلى المفتشين ووحدات الرقابة الداخلية في الوزارات، وآذلك الباحثين اإلجتماعين 
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مديريات التنمية اإلجتماعية المنتشرة في آافة محافظات وألوية المملكة والذين يزيد  العاملين في 
مديرية تنمية اجتماعية في مختلف أرجاء  ٤٢عددهم على مائة وعشرة موظفين موزعين على 

  . المملكة
ويشمل هذا  ٢٠١٠وقد تم البدء في أتمتة وحوسبة أعمال دائرة سجل الجمعيات في ديسمبر 

الوزارات المختصة ومديريات التنمية االجتماعية ، ومن المتوقع االنتهاء من أعمال  البرنامج
ومن المتوقع أن يحقق هذا النظام دقة أآبر في . ٢٠١١األتمتة في نهاية شهر أآتوبر من عام 

متابعة الجمعيات التابعة للوزارات المختصة المختلفة والمديريات، ويسهل عمل المفتشين، ويقلل 
ل الخطأ البشري، ويوحد االجراءات المتبعة في المؤسسات الرسمية المختلفة، باالضافة من عام

  .الى الفوائد االخرى
  .المجال هذا في العاملين تدريب •
 
 

بعد صدور قانون الجمعيات الجديد واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فقد ابتدأت التوعية في 
ا باإلضافة إلى العمل على توفيق أوضاع الجمعيات بما على تشريعات الجمعيات هذ ٢٠١٠عام 

فقد أعدت دائرة سجل الجمعيات ثالثة ورشات  ٢٠١١أما في عام . يتفق مع أحكام القانون الجديد
حول عمل الجمعيات ودور الوزارات ) مرفق(مشارك  ٧٥عمل تدريبية في شهر مارس لـ 

الجمعيات المختصة بها واإلشراف عليها، المختصة ومديريات التنمية االجتماعية في متابعة 
والرقابة االدارية والمالية عليها حسب الممارسات الدولية الفضلى، وأحكام التمويل األجنبي 
والمحلي في التشريعات النافذة، آما خصص لوحدة مكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب 

وسيتبع . لتي تعنى في تطبيقهامساحة جيدة في ورشات العمل للتحدث عن عملها والتشريعات ا
هذه الورشات التدريبية دورات وورشات أخرى أآثر تخصصا في المستقبل ستعمل على توعية 
العاملين وآذلك الجمعيات حول مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ضمن خططها 

  .المستقبلية لهذا العام
ية والجهات غير الرقابية على آما تم إفراد جزئية خاصة بالتدريب بالنسبة للجمعيات الخير

الجمعيات فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ضمن مصفوفة المساعدات الفنية 
التي تقدمت بها المملكة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في العام 

٢٠١٠.  
 على سنوات ٥ لمدة السجالت بحفظ إلزام إيجاد •

 .األقل
:" من المادة الحادية والثالثون من النظام األساسي المعتمد للجمعيات على) ب(نصت الفقرة 

مسك سجالت لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو إقليمية أو دولية بحيث تتضمن البيانات 
ت الكافية للتعرف على هذه العمليات، واالحتفاظ بهذه السجالت والوثائق والمستندات والبيانا

والمعلومات والمعلومات ذات العالقة لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو 
" تاريخ انتهاء التعامل مع الجمعية حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دوريـة

  ).مرفق(
 :التاسعة الخاصة التوصية
 عن واإلفصاح اإلقرار
  الحدود عبر العمليات

 )غير ملتزم(
  

 المعتمد النظــام تطبيق عدم •
 الحدود عبر األموال نقل في
 .اإلرهاب تمويل على

 من آل على النظام تطبيق عدم •
 واألدوات العملة نقل عمليات
 الوافدة لحاملها للتداول القابلة

 .والخارجة

 عبر األموال نقل في المعتمد النظام تطبيق توسيع •
 .أيضا اإلرهاب تمويل ليشمل الحدود

تم تجريم تمويل اإلرهاب وبحيث يشمل الفعل الذي تقوم به المنظمة أو الهيئة أو الجمعية أو 
من قانون ) ٣(من المادة ) ب(الجماعة اإلرهابية أو الشخص اإلرهابي وفقا ألحكام الفقرة 

يحظر تقديم األموال أو جمعها أو "غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ التي نصها  مكافحة
تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة آانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن 
آانت من مصادر مشروعة، إلرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل 

بذلك، سواء استخدمت هذه األموال آليًا أو جزئيًا أم لم تستخدم وسواء وقعت إرهابي، مع العلم 
 ".هذه األعمال أم لم تقع
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 نموذج تطبيق تفعيل عدم •
 .التصريح

 الجهــات إعطاء عدم •
 طلب صالحية المختصة

 معلومات علـى والحصـــول
 منشأ بشأن الناقل من إضافية
 القابلـــة األدوات أو العملة

 واالستخدام لحاملهـا للتـــداول
 حال في منها المقصود
 أو األموال بغسل االشتباه
 .اإلرهاب تمويل

 في رادعة عقوبـــة وجود عدم •
 .الكاذب اإلفصاح حال

 لضمانــات وجود ال •
 بشكل المعلومات الستخــدام

 .ليمس
 يتعلق نظام وضع عدم •

 السلطات بإخطــار
 األخرى البالد في النظيــرة

 العادية غيـــر بالتحرآات
 للذهب الحــــدود عبر

 النفيسة والمعــادن
 الكريمة واألحجار

 المعلومات تبـــادل آفاية عدم •
 مكافحة ووحدة الجمارك بين
 إنشاء وعدم األموال؛ غسل
 الجمارك لدى بيانات قاعدة

 

وبما أنه تم تجريم تمويل اإلرهاب في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ فإن 
تمويل  تعريف األموال المنقولة عبر الحدود الواردة الوارد في القانون ينطبق على موضوع

من ) ٢(من المادة ) أ(اإلرهاب وبما يتفق مع ما ورد في منهجية التقييم حيث عرفت الفقرة 
النقد واألدوات المالية القابلة للتداول سواء آانت "القانون األموال المنقولة عبر الحدود على أنها 

 ".بالدينار األردني أو بالعمالت األجنبية واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة
 نقل عمليات من آل على النظام ينطبق أن يجب •

 الوافدة لحاملها للتداول القابلة واألدوات العملة
 والخارجة

  .التصريح نموذج تطبيــق بتفعيل اإلسراع •
 

من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ األموال ) ٢(من المادة ) أ(عرفت الفقرة 
النقد واألدوات المالية القابلة للتداول سواء آانت بالدينار األردني "لى أنها المنقولة عبر الحدود ع

  "..أو بالعمالت األجنبية واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة
  :من القانون المذآور) ٢٠(وقد نصت المادة 

على آل شخص عند دخوله إلى المملكة التصريح عما يحمله من األموال المنقولة عبر -أ"
د إذا آانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الحدو
  .الغاية

تحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح األموال المنقولة عبر الحدود ويحق للوحدة االطالع  -ب
  ."عليها واستخدامها عند الضرورة

إلرهاب الحد األعلى لألموال المنقولة وقد أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل ا
دينار أردني أو ما يعادلها ) ١٥،٠٠٠(عبر الحدود التي ال يلزم ناقلها بالتصريح عنها بمبلغ 

بالعمالت األجنبية ونموذج التصريح عن األموال المنقولة عبر الحدود للمسافرين القادمين إلى 
ودائرة الجمارك والجهات األمنية المعنية آل  المملكة، وفي هذا المجال يتم تعاون ما بين الوحدة

  .حسب اختصاصه
آما قامت الوحدة بإتخاذ الترتيبات الالزمة إلعداد نموذج التصريح عن األموال المنقولة عبر 
الحدود بكميات آافية واللوحات اإلرشادية الالزمة لتوعية المسافرين القادمين، وتم التنسيق مع 

حيث بينت اللوحات  .ات توزيعها على المعابر الحدودية للمملكةدائرة الجمارك العامة لغاي
اإلرشادية ضرورة قيام المسافر القادم إلى المملكة بالتصريح عما يحمله من أموال إذا آانت 

ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العمالت األجنبية وفقًا لنموذج ) ١٥٠٠٠(قيمتها تزيد على 
ة، آما أشارت اللوحات اإلرشادية إلى أن عدم التصريح عن التصريح عن األموال المنقول

األموال أو إعطاء معلومات مغلوطة عنها يعرض المسافر للمساءلة القانونية سندًا ألحكام المادة 
  .من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ) ٢١(

لحدود ويحق للوحدة االطالع وتحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح األموال المنقولة عبر ا
  .عليها واستخدامها عند الضرورة

بلغ عدد  ٣١/١٢/٢٠١٠ومنذ تفعيل نظام التصريح عن األموال المنقولة عبر الحدود ولغاية 
تصريح ) ٩٨٣(التصاريح عن األموال المنقولة عبر الحدود لدى المراآز الجمرآية المختلفة 

  .نار أردنيدي) 903348076,227844(بمجموع آلي يبلغ 
هذا وتقوم الجمارك األردنية بتطبيق قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على نقل 

حيث تم , العمالت واألوراق واألدوات المالية القابلة للتداول والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة
حالة  آما أن هناك) ذهب والماس(حالة تتعلق بنقل مجوهرات ) ١٤(ضبط حالتين من أصل 

 .تتجاوز قيمته القيمة المحددة لغايات التصريح عن األموال) شيك(تتعلق بضبط 
أعطى قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب دائرة الجمارك العامة طلب والحصول  طلب صالحية المختصة الجهات إعطاء •
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الناقل  من إضافية معلومات على والحصول
 للتداول القابلة األدوات أو العملة منشأ بشأن

 حال في منها المقصود واالستخدام لحاملها
  .اإلرهاب تمويل وأ األموال بغسل االشتباه

  
 

لدائرة "من القانون على ما يلي ) ٢١(على معلومات اضافية من الناقل حيث نصت المادة 
من ) أ(الجمارك في حال عدم التصريح عن األموال المنقولة عبر الحدود وفقًا ألحكام الفقرة 

من هذا القانون أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها سؤال حائز األموال عن ) ٢٠(المادة 
مصدر ما بحوزته من أموال والهدف من استخدامها، ولدائرة الجمارك التحفظ على تلك األموال 
 وإحالة حائزها في حال االشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب وفقًا

لمدعي العام المختص التخاذ اإلجراءات  الالزمة وفقًا ألحكام التشريعات لألحكام هذا القانون 
 ."النافذة، وتبليغ الوحدة باإلجراءات  المتخذة في جميع األحوال

  .الكاذب اإلفصاح عن رادعة عقوبة وضع •
 

ألموال المنقولة عبر عاقب قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب االفصاح الكاذب عن ا
يعاقب آل "من القانون على أنه ) ٢٥(من المادة ) ج(الحدود  بعقوبة رادعة حيث نصت الفقرة 

من %) ١٠(من هذا القانون بغرامة ال تزيد على ) ٢٠(من المادة ) أ(من يخالف أحكام الفقرة 
ضاعف الغرامة قيمة األموال غير المصرح عنها أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها، وت

في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة ألآثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها 
 ."األعلى، وفي جميع األحوال تتم مصادرة األموال إذا آانت الجريمة مرتبطة بتمويل اإلرهاب

  .سليم بشكل المعلومات الستخدام ضمانات إيجاد •
 

كل شبه يومي بالتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات مع الوحدة تقوم دائرة الجمارك العامة وبش
آما تقوم , سواء فيما يتعلق بالحاالت المضبوطة أو الحاالت التي صدر بها قرارات قضائية

 .الوحدة بالتحري المبدئي عن األشخاص لصالح دائرة الجمارك
سجلة وتفصيالتها ونماذج ويتوفر لدى دائرة الجمارك العامة قاعدة بيانات بجميع الحاالت الم

التصريح المستخدمة وذلك ضمن نظام محوسب أعد لهذه الغاية، ويتم تزويدها للوحدة عند 
 .الطلب

آذلك قامت دائرة الجمارك العامة وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
 .آافة المعابر الحدوديةبتوزيع نماذج التصريح عن األموال المنقولة واللوحات اإلرشادية على 

 في النظيرة السلطات بإخطار يتعلق نظام وضع •
 عبر العادية غير بالتحرآات األخرى البالد
 واألحجار النفيسة والمعادن للذهب الحدود
  .الكريمة

 

يتم تبادل المعلومات مع السلطات النظيرة من خالل المكتب اإلقليمي لتبادل المعلومات بالشرق 
تم تزويد مديرية االستخبار الجمرآي بالحاالت المتعلقة بضبط األموال عبر  األوسط، حيث

حدود الدول األعضاء في المكتب اإلقليمي وذلك بناء على طلب دائرة الجمارك العامة  في 
االجتماع قبل األخير للمكتب اإلقليمي الذي عقد في الدوحة ويتم االطالع على جميع هذه 

لحدودية باألساليب المستخدمة في عمليات تهريب العملة وقد تلقت الحاالت وتوعية المراآز ا
إخطارات تتعلق بتهريب العملة من عدد من الدول ) ٥( ٢٠١٠الجمارك العامة خالل عام 

 .المجاورة
 ووحدة الجمارك بين المعلومات تبادل تعزيز •

 لدى قاعدة بيانات وإنشاء األموال؛ غسل مكافحة
 يجري التي البيانات آافة لتسجيل الجمارك
 القابلة واألدوات بالعمالت والمتعلقة إقرارها
 .لحاملها للتداول

تقوم دائرة الجمارك العامة وبشكل شبه يومي بالتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات مع الوحدة 
آما تقوم , سواء فيما يتعلق بالحاالت المضبوطة أو الحاالت التي صدر بها قرارات قضائية

 .التحري المبدئي عن األشخاص لصالح دائرة الجماركالوحدة ب
ويتوفر لدى دائرة الجمارك العامة قاعدة بيانات بجميع الحاالت المسجلة وتفصيالتها ونماذج 
التصريح المستخدمة وذلك ضمن نظام محوسب أعد لهذه الغاية، ويتم تزويدها للوحدة عند 

 .الطلب
ون مع وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب آذلك قامت دائرة الجمارك العامة وبالتعا

 .بتوزيع نماذج التصريح عن األموال المنقولة واللوحات اإلرشادية على آافة المعابر الحدودية
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