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 ةـــالمقدم 1

  التقييم وخلفية عملية عننظرة عامة  1.1

ً الق نونية دوًرا  والترتيب ت االعتب رية األشخخخ   لعب ت المحوري  الدورذلك جلي ً ب لنظر الى  ويظهر اقتصخخخ د دو دولةفي وشخخخرعي ً  ه م 

وب لرغم من الجوانب االيج بية . و  رجه دا و حدود الدولة  األنشخخخخالة االقتصخخخخ دية دعماالشخخخخ    والترتيب ت على صخخخخعيد  تلكالذي تلعبه 

إلسخخخ     وهدف  الً ج ذب ً للمجرمينه في ظو ظروف معينة يعتبر هذا التنوع ع موالترتيب ت الق نونية، إال أن   االعتب ريةاألشخخخ     هي دو لتنوع

 التي تنالوي على عملي ت ومع مالت معقد ، بحيث تبدو األمواو المع مالت وتنفيذغسو األمواو ب ترتبال ستغالو في أغراض غير مشروعةاال

 ترتيب تاالعتب رية والاسخخخت دام األشخخخ    تم إسخخخ    ي. عالو  على ذلك، قد المصخخخدر مشخخخروعةدأنه  من مصخخخ در غير مشخخخروعة  المدتسخخخبة

 أو الجم ع ت اإلره بية.االجرامية ألغراض تمويو اإلره ب، من  الو توجيه األمواو المشروعة لدعم األنشالة الق نونية 

ارتد ب جرائم غسو تسهيو ، من شأنه أن يس عد على الحقيقي لمستفيدودقيقة ومحدثة تتعلق ب  د فيةإن عدم توفر معلوم ت وبشدو ع م، ف

والترتيب ت  االعتب رية  ألش   بمواو أو الملدية المرتبالة الحقيقي لألمصدر الووذلك عبر إ ف   هوية المجرمين  ،ره باألمواو وتمويو اإل

عندم   للم  الرتدون أدثر عرضخخخخة  والترتيب ت الق نونية االعتب رية األشخخخخ   في حين أن  .انشخخخخ ئه   ورا  الغرض الحقيقي منأو  الق نونية

لذلك  نش ئه .إ الحقيقي من أو الغرض منه  الحقيقي تحديد المستفيد أم معقب ت  تشدومن بين العوامو التي دله   هيالبيعة تدون  ص ئصه  أو 

 ت فيفمن شأنه  ال جرا ات من سبةإوتصميم  فهم الم  الر، والترتيب ت الق نونية االعتب رية األش    غالوللحد من إس    استومن المهم د ن 

 .ره بمن منظور مد فحة غسو األمواو وتمويو اإل تعزيز بيئة مؤسسية شف فةو من تلك الم  الر

مد فحة غسخخخخخخو األمواو وتمويو اإلره ب. وبن ً  على هذا  منظومةب ت  ذ ال الوات الالزمة لتحسخخخخخخين  اله شخخخخخخمية األردنية المملدة تلتزم

مد فحة غسخخخخخخخو األمواو وتمويو اإلره ب، بم  في ذلك في إال ر  واإلشخخخخخخخراف االلتزام، قدمت المملدة مب درات مهمة لتعزيز آلي ت الرق بة

م  الر غسو األمواو  تقييمبشأن  األوروبي دلإلتح  المرفق الع لمي لمد فحة غسو األمواو وتمويو اإلره ب الت بع الحصوو على دعم فني من

 .والترتيب ت الق نونية ةاالعتب ريإس    استغالو األش    ب هماحتم لية قي م من الحدو المجرمين وتمويو اإلره ب لردع

وتمويو ( MLيهدف الى تحديد وتقييم مسخخخخخختور م  الر غسخخخخخخو األمواو   والذي األوو من نوعه على صخخخخخخعيد المملدةالتقييم يعتبر هذا 

إحدر متاللب ت  لتلبيةيتم شخخخى مع الجهود الوالنية المبذولة الذي  األمر،   األشخخخ    االعتب رية والترتيب ت الق نونية( المتعلقة TFاإلره ب  

من  25و  24و  1التوصخخخي ت م  ورد في على  بن  ً  والتي ج  ت ، 20191المنشخخخور في ع م مملدة للتقييم المتب دو الث ني التوصخخخي ت تقرير 

نت ئج التقييم الوالني لم  الر  علىاسخخخخختند تقييم الم  الر هذا  فقد ذلك وب إلضخخخخخ فة الى. FATF)2 الدولية لمجموعة العمو الم لي التوصخخخخخي ت

والظروف المملدة  في م  الر المسخخختمر للفهم ال لضخخخم ناألسخخخ   حجر الذي يشخخخدو و NRA)3 ره ب في األردن غسخخخو األمواو وتمويو اإل

وألغراض هذا التقييم تم قد و المن سخخبة. األالر  ضخخمن الم  الر تلكازا   الوالنية سخخي سخخة االسخختج بة تالبيقتوجيه يسخخهم في  بم وال  صخخة به  

 جرر وذلك بعد أنلغ ي ت تقييم الم  الر  اسخخخخخخخت دامه  من قبو إحدر دوو االتح د األوروبيوتالبيقه  ب لفعو  سخخخخخخخبق وأن تم  منهجية اعتم د

 ب ل صو . ه لتدون متوافقة مع سي ق ت وظروف المملدة، وبم  يتالئم مع احتي ج توتعديله   تلك المنهجية تالوير

في ، في المملدة  ألشخخخخ    االعتب رية والترتيب ت الق نونيةالمتعلقة بم  الر غسخخخخو األمواو وتمويو اإلره ب تأتي أهمية تقييم مسخخخختور 

 :لغ ي ت وذلكه است دام نت ئج ظو الح جة الى

في  ه اسخخختغاللومنع إسخخخ     المملدةوالترتيب ت الق نونية في  ةاالعتب رياألشخخخ     تعزيز شخخخف فيةلالقال عين الع م وال    مسخخخ عد   .1

 .األعم و االجرامية

والترتيب ت  ةاالعتب ريفهم م  الر غسخخو األمواو وتمويو اإلره ب المرتبالة ب ألشخخ    في  4رق بية واالشخخرافيةال جه تالمسخخ عد   .2

 ، ووضع نهج إشرافي موجه نحو الم  الر بن ً  على نت ئج التقييم.الق نونية

تمويو اإلره ب المرتبالة ب ألشخخخ    و تحديد وتقييم م  الر غسخخخو األمواوللعمو على تعزيز إجرا اته  ل 5الجه ت المبلغة مسخخخ عد  .3

 .والترتيب ت الق نونية ةاالعتب ريالعن ية الواجبة المن سبة عند التع مو مع األش     تدابير والترتيب ت الق نونية ووضع ةاالعتب ري

                                                           
رهاب، والموقع االلكتروني لمجموعة العمل المالي لمنطقة الموقع االلكتروني لوحدة مكافحة غسمممممل األموال وتمويل اإل متاح على 2019تقرير التقييم المتبادل الثاني للمملكة االردنية الهاشممممممية المنيمممممور في عا   1

 (.MENAFATFاليرق األوسط وشمال افريقيا )
ا شمممامسش ومتسمممقشا للتراءات التي يجب على من قبل وزراء الدول األعضممماء فيها. تحدد  1989( هي منظمة حكومية دولية تأسمممسممما في عا  FATFمجموعة العمل المالي ) 2 توصممميات مجموعة العمل المالي رطارش

 الدول تنفيذها من أتل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 رهاب.إلالموقع االلكتروني لوحدة مكافحة غسل األموال وتمويل ا متاح على( NRAرهاب في االردن )التقييم الوطني لمخاطر غسل االموال وتمويل اإل3
ش للمادة 4 المختصة المسؤولة عن ضمان التزا  الجهات المبلغة بمتطلبات مكافحة  جهاتجهات الرقابية واالشرافية هي الال، فإن 2021( لسنة 20( من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )2) وفقا

 رهاب.غسل االموال وتمويل اإل
ش للمادة ) 5  ، فإن الجهات المبلغة هي المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية.2021( لسنة 20رهاب رقم )غسل األموال وتمويل اإل( من قانون مكافحة 2وفقا
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 .بشدو فع و لمستفيد الحقيقيمعلوم ت وبي ن ت ابالتع ون الدولي وتب دو المعلوم ت فيم  يتعلق  توفيرفي الجه ت الم تصة  مس عد  .4

والترتيب ت الق نونية أو الترتيب ت الق نونية  ةاالعتب رياألشخخخخخخخ     حووإجرا  تحليو أولي تم  ودنقالة انالالق، في بداية هذا التقييمو

أن عملية  ذلك التحليو  الو مناتضخخخ   حيث ،الموجود  في المملدة والتي يتوجب أ ذه  ب الغتب ر عند إجرا  هذا التقييمالمشخخخ بهة  د لوقف( 

ً تقييم الم  الر تتاللب نهًج   البي ن ت اإلحصخخ ئية ذات الصخخلة، وإجرا  التحليالت الق نونية المن سخخبة  د فةجمع  لغ ي ت( الجه ت متعدد  تشخخ ردي 

أو الترتيب ت الق نونية  والترتيب ت الق نونية ةاالعتب ريش    ألأنواع ا الوقوف على بهدف الصلة ذات العملية الح التم رج ت  أبرز عد و

لعملية التقييم وبم  يتوافق مع مع يير مجموعة  منه  ت ضعس التي األنواع تحديدوالمش بهة  د لوقف( التي يتم تسجيله  وتر يصه  في المملدة 

 .العمو الم لي

يتألف من وحد  مد فحة غسخخو  عمو مت صخخ  فريق شخخديوبتوعليه، فقد ق مت اللجنة الوالنية لمد فحة غسخخو األمواو وتمويو اإلره ب 

. ب إلضخخ فة إلى ذلك، التقييم مراقبة الشخخرد ت، ليدون مسخخؤوالً عن تنسخخيق عمليةدائر  األمواو وتمويو اإلره ب، والبنك المردزي األردني، و

الترتيب ت الق نونية، و ةاالعتب ريألشخخخ    اليدون مسخخخؤوالً عن تقييم م  الر  لجه ت ذات العالقةمن جميع ا والني تم تشخخخديو فريق عمو فقد

 من ممثلين من:ذي يتدون وال

   مراقبة الشرد تدائر. 

 وحد  مد فحة غسو األمواو وتمويو اإلره ب. 

 البنك المردزي األردني. 

 .المجموعة األردنية للمن الق الحر  والتنموية 

 .وزار  التنمية االجتم عية / سجو الجمعي ت 

 هيئة األوراق الم لية. 

  األردنيةالمؤسسة التع ونية. 

 .وزار  اإلدار  المحلية / مؤسس ت اإلعم ر الت بعة للبلدي ت 

 االسالمية شؤون والمقدس توزار  االوق ف وال. 

 في وزار  الصن عة والتج ر  والتموين مديرية السجو التج ري المردزي. 

  منالقة العقبة االقتص دية ال  صة.سلالة 
 

، ومديرية األمن الع م، وهيئة النزاهة ومد فحة ردنيألائي مجل  القضخخخ الوال سخخخيم   ،إنف ذ الق نون جه تشخخخ ردت  فقدعالو  على ذلك، 

نم ال األ على أبرزالقضخخخخخخخ ي   ومن  الو م تلفلغ ي ت االسخخخخخخختدالو تقييم الم  الر في عملية ضخخخخخخخريبة الد و والمبيع ت،  دائر الفسخخخخخخخ د، و

 .رتد ب عملي ت غسو األمواو وتمويو اإلره به  البإس    است دام ونالمجرمالتي يقوم  ةاالعتب ريوأنواع األش    تج ه ت االو
 

 األش    االعتب رية والترتيب ت الق نونية تسجيو وتر ي  المسؤولة عن جه تال استند تقييم الم  الر المذدور بشدو دبير إلى   بر 

 والترتيب ت الق نونية ةاالعتب ريتمويو اإلره ب فيم  يتعلق ب ألشخخ    و لتحديد وتقييم م  الر غسخخو األمواوالمعلوم ت المت حة ، وفي المملدة

المفصخخخخخخخو لد فة أنواع  األشخخخخخخخ      حيث بدأت عملية التقييم. هذا التقييم إال رالمصخخخخخخخ در التي تم االسخخخخخخختف د  منه  في والتي د نت من أهم 

أو الترتيب ت الق نونية الترتيب ت الق نونية و ة    االعتب ريعن الريق تحديد االشخخخخخخخضخخخخخخخمن نال ق التقييم  االعتب ريين والترتيب ت الق نونية

ممن يندرجون ضمن  لق نونيةوالترتيب ت ا ةاالعتب رياألش    وض  ت ةتفصيلي وقد تم اعداد ق ئمة ،المملدةالموجود  في  المش بهة  د لوقف(

 ةاالعتب ريشخخخخخ    ألالبيعة ا ،  شخخخخخر (المعنية جه تالح لية، الالع م  جه ت التسخخخخخجيو  ال راال: موضخخخخخح ً فيه نال ق عملية تقييم الم  الر 

ن ووالمسخخخخخخختفيدنقو الملدية، قواعد الحودمة، األعم و،  / نشخخخخخخخالةالبيعة األوالتسخخخخخخخجيو، األهداف، الممثلين،  التأسخخخخخخخي والترتيب ت الق نونية: 

راجع .  ضمن نال ق عملية التقييموالترتيب ت الق نونية  ةاالعتب ريالبي ن ت اإلحص ئية المت حة لتحديد فئ ت األش    قد تم تحليو ( ونوالحقيقي

ضخخخمن  د لتوالترتيب ت الق نونية التي  ةاالعتب ريالذي يعرض ق ئمة األشخخخ     الق نونية ضخخخمن نال ق التقييم( االشخخخد و /( أدن ه 2.1 البند 

 .نال ق التقييم
 

احتي ج ت تالئم تم تالويره  وتعديله  لبحيث  في المملدة لتقييم الم  الروالنية تالوير منهجية وعداد إ جهودوبعد ذلك تم اسخخخخخخختدم و 

ضخخخخخخمن نال ق التقييم والترتيب ت الق نونية  ةاالعتب ريإعداد تقييم مفصخخخخخخو لدو نوع من األشخخخخخخ    و ثم جرر تالبيق هذه المنهجية،  لمملدةا

أو التحليو و/ بتسجيو وتر ي  األش    االعتب رية والترتيب ت الق نونيةالجه ت التي تقوم ب ست دام البي ن ت اإلحص ئية التي تم جمعه  من و

من ثم فقد تمت و ، واألنم ال المرصخخخخود  الن شخخخخئة اسخخخخ    االسخخخخت دام ح التأسخخخخ   على  ةالفعلي م  الرالق نوني النوعي للجوانب الم تلفة وال

 الق نونية والترتيب ت يةتم تقييم جميع األش    االعتب رو الو هذه المرحلة ب لتحديد،  .للمملدةتقييم في نموذج تقييم الم  الر ال صي غة نت ئج

 واحتس ب الم  الر اإلجم لية لدو شدو ق نوني ذي صلة.التقييم ضمن نال ق التي د لت 
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التحقق منه  مراجعته  وو، ضخخخخخخمن نال ق التقييم الق نونية شخخخخخخد واأل لد فةبم  في ذلك التوصخخخخخخي ت  التقييمنت ئج  اسخخخخخختعراضتم ومن ثم  

 . 2023 شب ال 20التي عقدت في  األ ير والموافقة عليه  من قبو جميع الجه ت الم تصة ذات الصلة في ورشة العمو 
 

على المسخخخخختور والترتيب ت الق نونية  ةلألشخخخخخ    االعتب ري غسخخخخخو األمواو وتمويو اإلره ب نت ئج تقييم م  الر عرض، تم ال ت موفي 

من  الو هذا نت ئج تقييم الم  الر  نشخخخخخخخرتم دم   من قبو اللجنة الوالنية لمد فحة غسخخخخخخخو األمواو وتمويو اإلره ب.عليه   والموافقة الوالني

والجه ت إنف ذ الق نون والسلال ت القض ئية جه ت الع مة و المؤسس توالجه ت االشرافية والرق بية وجه ت التسجيو والتر ي   التواصو مع

سخخخخين ريوه ت  عرضتم فقد  وب إلضخخخخ فة إلى ذلك،والترتيب ت الق نونية.  ةاالعتب ريفهم الم  الر المتعلقة ب ألشخخخخ     مسخخخختورلرفع  المبلغة

الموضحة  اإلجرا ات علم ً بأنغسو األمواو وتمويو اإلره ب. مد فحة  إلجرا اتوشر  التوصي ت ال  صة ب لتحسين المستقبلي  اتتهديدال

لغسخو األمواو وتمويو  في المملدة والترتيب ت الق نونيةة االعتب ريإسخ    اسخت دام األشخ    منع ت فيض الم  الر و  من شخأنه ضخمن التقييم 

 اإلره ب.

 منهجية التقييم 2

والترتيبخخخ ت ة األشخخخ    االعتب ريخخخ  ال  صخخخة بدخخخو شخخخدو مخخخن األشخخخد و الق نونيخخخة تحليخخخو الم خخخ الرفخخخي منهجيخخخة رائخخخد  تخخخم اسخخخت دام 

 علخخخى مسخخختور دخخخو الم خخخ الر م ففخخخ ت أثخخخر إجخخخرا ات و، ونقخخخ ال الضخخخعف ، والتخخخي تقخخخي م التهديخخخداتالتخخخي تضخخخمنه  نالخخخ ق التقيخخخيم (الق نونيخخخة

توصخخخي ت مجموعخخخة العمخخخو المخخخ لي  متاللبخخخ ت نسخخخجم مخخخع، وهخخخذه المنهجيخخخة تالق نونيخخخة التخخخي تضخخخمنه  نالخخخ ق التقيخخخيم شخخخد واألشخخخدو مخخخن 

 FATF) لمد فحخخخة غسخخخو األمخخخواو وتمويخخخو مسخخخ عد  فنيخخخة مخخخن المرفخخخق العخخخ لمي وب. ومخخخن الجخخخدير ب لخخخذدر أن هخخخذا التقيخخخيم قخخخد تخخخم بخخخدعم

  (.EUGF  لالتح د األوروبيالت بع  ره باإل

تخخخخخم االسخخخخختع نة بعخخخخخدد مخخخخخن الوثخخخخخ ئق المرجعيخخخخخة دأسخخخخخ   لهخخخخخذه المنهجيخخخخخة مخخخخخن أجخخخخخو تحديخخخخخد العن صخخخخخر التخخخخخي يجخخخخخب 
                                  مثخخخخخخخخخخو المملدخخخخخخخخخخة والترتيبخخخخخخخخخخ ت الق نونيخخخخخخخخخخة فخخخخخخخخخخية االعتب ريخخخخخخخخخخر األشخخخخخخخخخخ    مراع تهخخخخخخخخخخ  فخخخخخخخخخخي تقيخخخخخخخخخخيم م خخخخخخخخخخ ال

"6FATF Guidance on Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment heT ،"
                             "7wnershipOFATF Guidance on Transparency and Beneficial  heT"و
                     "FATF Guidance on Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment 8و"
 ".9Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Personsو"

  فيمخخخ  يتعلخخخق بدخخخو نخخخوع مخخخن أنخخخواع مسخخختوف  25و 24إذا د نخخخت متاللبخخخ ت التوصخخخيتين فيمخخخ   تخخخم تحليخخخو فقخخخد ب إلضخخخ فة إلخخخى ذلخخخك،

 .المملدةفي   والترتيب ت الق نونية الموجودة االعتب رياألش    

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 The FATF (2013), FATF Guidance on Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, Paris, https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf 
7 FATF (2014), FATF Guidance on Transparency and beneficial ownership, Paris, page 13, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/guidance-

transparency-beneficial-ownership.pdf 
8 FATF (2013), FATF Guidance on Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, Paris, https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf 
9 FATF (2019), Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons, Paris, page 13, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/best-practices-

beneficial-ownership-legal-persons.pdf 

 

أن تتخذ االتراءات  وينبغي عليها، التي تواتههاينبغي على الدول تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسممممل األموال وتمويل اإلرهاب  فإنه 1توصييييية لل وفقا

سمية السزمة لذلك، بما في ذلك  سيق االتراءات من أتل تقييم المخاطر، ت بهدف ضمان خفض المخاطر على  توتيه المواردوسلطة أو تحديد آلية لتن

، فينبغي عليها مرتفعةمخاطر  وتود منهج قائم على المخاطر. وحيثما تحدد الدوللتطبيق  سالوطني للمخاطر األسمما التقييمهذا  يعتبر حيثنحو فعال. 

 عندما تحدد الدول مخاطر من مسممممممتو لديها يعالج مثل هذه المخاطر بيممممممكل كاف. و وتمويل اإلرهابأن تتأكد من أن نظا  مكافحة غسممممممل األموال 

 .وز لها أن تقرر السماح بتطبيق تدابير مبَسطة لبعض توصيات مجموعة العمل المالي وفق شروط معينة، فيجمنخفض

فيما يتعلق بضمممان التي يجب على الدول اتخاذها التدابير  ادراجتم  (سممتفيدون الحقيقيون من األشممخاص االعتبارية)اليممفافية والم 24وفقًا للتوصييية 

 االعتبارية .ة فيما يتعلق باألشخاص اليفافي

لضمممان اليممفافية فيما  على الدول تطبيقهايجب  التيالتدابير  ادراجالقانونية(، تم والمسممتفيدون الحقيقيون من الترتيبات )اليممفافية  25وفقًا للتوصييية 

 يتعلق بالترتيبات القانونية.

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.pdf
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س ت الح لةجرا  إالبي ن ت و د فةالضعف بعد جمع  ونق ال التهديداتمستوي ت تم تقييم  س ب مستور  وذلك من أجو  التحليالت ودرا احت

، وعليه االعتب ر بعين الم  الر م فف ت  أثر مسخختور دو شخخ   اعتب ري أو ترتيب ق نوني بعد أ ذالم  الر لجميع السخخين ريوه ت معً  على 

بدً ا من تقييم مسخخخخخختور التهديد وفقً   ،التقييم نال قالتي تضخخخخخخمنه   والترتيب ت الق نونية ةاالعتب ريجميع أنواع األشخخخخخخ    م  الر  تقييم فقد تم

في تقرير تقييم  التقييمنت ئج  ادراجتم من ثم و ،الم  الر التي تم تقييمه  جميًع  م فف تقي   أثر ب انته  ً وللسخخخخخخخين ريوه ت ونق ال الضخخخخخخخعف 

لجميع األشخخد و تم تحديد نت ئج تقييم م  الر غسخخو األمواو وتمويو اإلره ب التقييم،  لنت ئجوفي المحصخخلة النه ئية . ال    ب لمملدة الم  الر

األمواو وتمويو  لغسومتوسالة إلى من فضة(  (م  الر متبقية على أنه  تشدو  في مل   نت ئج التقييمدم  هو موض  وفي المملدة  الق نونية

 اإلره ب.
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 نطاق التقييم ضمناألشكال القانونية  2.1
 

 التسجيلجهة 
 العدد لغاية

 النوع 31/12/2021

 

 الشكل القانوني الوصف

دائرة مراقبة 

اليركات 

المجموعة و

األردنية للمناطق 

الحرة والمناطق 

 التنموية

 شخص اعتباري 52455

 

ن أتسمممتمد اليمممركة ذات المسمممؤولية المحدودة اسممممها من غاياتها ويجب  -

عبارة )ذات المسؤولية المحدودة( ويمكن اختصار هذه العبارة ليها رتضاف 

 )ذ. . (. باألحرف

شمممخص أكثر )اليمممركة ذات المسمممؤولية المحدودة من شمممخص أو  تتألف -

 طبيعي أو اعتباري(.

 تقتصر مسؤولية اليريك على حصته في رأسمال اليركة. -

 في حينتمارس اليركة من هذا النوع تميع األنيطة التجارية الرئيسية؛  -

الميممممرفة على  المعنية الجهاتتتطلب بعض األنيممممطة موافقة مسممممبقة من 

 .القطاعات ذات الصلة

أردني  اليمممركة بدينارحدد قانون اليمممركات النافذ الحد األدنى لرأسممممال  -

عند التسمممممجيل رذا كانا هنا   النافذة، شمممممريطة مراعاة التيمممممريعات واحد

 معينة تتطلب رؤوس أموال معينة.غايات 

ش وفقيتم تحديد قائمة المفوضين بالتوقيع  - لمحاضر االتتماعات حسب نوع ا

 أو المدير العا (.اإلدارة )هيئة المديرين 

شركات ذات 

 مسؤولية محدودة

 

دائرة مراقبة 

اليركات 

المجموعة و

األردنية للمناطق 

الحرة والمناطق 

 التنموية

 شخص اعتباري 67643

 

 

و من لقب أسماء تميع اليركاء فيها، أمن اسمها شركة التضامن  تستمد -

ن تضاف في أو لقبه على أمنهم  أكثرو أو من اسم واحد أو كنية كل منهم، أ

 سمائهم عبارة )وشركاه( او )وشركاهم(.ألى اسمه او رهذه الحالة 

تتألف شركة التضامن من عدد من االشخاص الطبيعيين ال يقل عن اثنين  -

 .للرثطرأت الزيادة نتيجة  رذاوال يزيد على عيرين، اال 

عن بالتكافل و التضامن  تميع اليركاء شركاء متضامنون، و مسؤولين -

 بأموالهمضممامنين لها يكونون  ، والمترتبة عليها وااللتزاماتديون اليممركة 

 اليخصية.

في حين تمارس اليركة من هذا النوع تميع األنيطة التجارية الرئيسية؛  -

الميممممرفة على  المعنية الجهاتبعض األنيممممطة موافقة مسممممبقة من تتطلب 

 .القطاعات ذات الصلة

لم يحدد القانون حداش أدنى لرأسمممال اليممركة، شممريطة مراعاة التيممريعات  -

معينة تتطلب رؤوس أموال  غاياتعند التسممممممجيل رذا كانا هنا   النافذة

 معينة.

والتوقيع  بإدارتهااليممركاء المفوضممين سممماء أ اليممركةتأسممي  يحدد عقد  -

 .عنها وصسحياتهم

 شركات التضامن

دائرة مراقبة 

اليركات 

المجموعة و

األردنية للمناطق 

الحرة والمناطق 

 التنموية

 شخص اعتباري 13027

 

تتألف شمممممركة التوصمممممية البسممممميطة من فئتين من اليمممممركاء: اليمممممركاء  -

 المتضامنون واليركاء الموصون.

شركة التوصية البسيطة على اسماء اليركاء المتضامنين فقط  اسمييتمل  -

لم يكن فيها اال شممممممريك واحد متضمممممممامن فيجب ان تضممممممماف عبارة  ورذا

 )وشركاه( الى اسمه.

تتألف شممركة التوصممية البسمميطة من عدد من االشممخاص الطبيعيين ال يقل  -

 .للرثطرأت الزيادة نتيجة  رذاعيرين، اال عن عن اثنين وال يزيد 

اليممركاء المتضممامنون: يكونون مسممؤولين بالتضممامن والتكافل عن ديون  -

 .اليخصيةاموالهم بضامنين لها وعليها المترتبة  وااللتزاماتاليركة 

اليمممركاء الموصمممون: ييممماركون في رأسممممال اليمممركة دون ان يحق لهم  -

ادارة اليمممممركة او ممارسمممممة اعمالها، ويكون كل منهم مسمممممؤوال عن ديون 

 .اللتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأسمال اليركةاليركة وا

في حين  الرئيسية؛تمارس اليركة من هذا النوع تميع األنيطة التجارية  -

الميممممرفة على  المعنية الجهاتبعض األنيممممطة موافقة مسممممبقة من تتطلب 

 .القطاعات ذات الصلة

لم يحدد القانون حداش أدنى لرأسمممال اليممركة، شممريطة مراعاة التيممريعات  -

معينة تتطلب رؤوس أموال غايات عند التسممممممجيل رذا كانا هنا   النافذة

 معينة.

 شركات التوصية

 البسيطة
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 التسجيلجهة 
 العدد لغاية

 النوع 31/12/2021

 

 الشكل القانوني الوصف

والتوقيع  بإدارتهااليممركاء المفوضممين سممماء أاليممركة  تأسممي  يحدد عقد -

 عنها وصسحياتهم.

دائرة مراقبة 

 اليركات
 شخص اعتباري 323

 

تستمد اليركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على ان تتبعه اينما ورد  -

 عبارة )شركة مساهمة عامة محدودة(.

كانا غاية  رذاتكون مسممجلة باسممم شممخص طبيعي اال  لليممركة أنال يحق  -

 اليركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك اليخص.

تتكون اليركة المساهمة العامة من مساهم واحد أو أكثر )شخص طبيعي   -

 .أو اعتباري(

 يكون المسممممماهم مسمممممؤوالش تجاه اليمممممركة عن الديون وااللتزامات بمقدار -

 اليركة. رأسمالمساهمته في 

 في حينتمارس اليركة من هذا النوع تميع األنيطة التجارية الرئيسية؛  -

الميمممرفة على  ا المعنية الجهاتتتطلب بعض األنيمممطة موافقة مسمممبقة من 

 .القطاعات ذات الصلة

( 500,000) ألـفال يـقـل رأس الـمـال المـصرح به عن خـمـســمائـة  -

( دينار او عيرين 100,000) ألفدينار ورأس المال المكتتب به عن مئة 

 .أكثر( من رأس المال المصرح به ايهما %20بالمائة )

 أسهمها في البورصة.ادراج * على اليركة 

مسجلة ( JSCاليركات المدرتة في هيئة األوراق المالية األردنية )بعض 

ا   دائرة مراقبة اليركات. لد أيضش

ش لمح-  العامةاتتماعات الهيئة اضمر يتم تحديد قائمة المفوضمين بالتوقيع وفقا

 ومجل  اإلدارة. 

 

مساهمة الشركات 

 عامةال

دائرة مراقبة 

 اليركات
 شخص اعتباري 1185

 

يجب اال يتعارض اسممممممم اليممممممركة مع غاياتها على ان تتبعه اينما وردت  -

 عبارة )شركة مساهمة خاصة محدودة(.

كانا غاية اليركة استثمار  رذاقد يكون اسم اليركة اسم شخص طبيعي  -

 براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك اليخص.

اليمممركة المسممماهمة الخاصمممة من مسممماهم واحد أو أكثر )شمممخص  تتألف -

 طبيعي أو اعتباري(.

بمقدار ه اليمممممركة عن الديون وااللتزامات يكون المسممممماهم مسمممممؤوالش تجا -

 مساهمته في رأسمالها.

 في حينتمارس اليركة من هذا النوع تميع األنيطة التجارية الرئيسية؛  -

الميممممرفة على  المعنية الجهاتتتطلب بعض األنيممممطة موافقة مسممممبقة من 

 .القطاعات ذات الصلة

عن  )المممدفوع(يقممل رأس المممال المصممممممرح بممه والمكتتممب بممه  أاليجممب  -

 ( دينار أردني.50,000)ألـف  ونخـمـســ

 يحق لليركة أن تقرر ردراج وتداول أوراقها المالية في البورصة. -

ش لمحاضر يتم تحديد قائمة المفو -  العامةاتتماعات الهيئة ضين بالتوقيع وفقا

 ومجل  اإلدارة.

مساهمة الشركات 

 خاصةال

دائرة مراقبة 

 اليركات
 شخص اعتباري 1671

 

 وتمارستكتسب الجنسية األردنية، و، المملكةيتم تأسيسها في شركة  هي -

مكتب ردارة لرئيسي  مقر لديها سو  يكونخارج المملكة، بحيث ال  غاياتها

العمل وذلك لسسمممتفادة من مزايا وتيمممريعات ، إلدارة أعمالها داخل المملكة

الدخول المسمممتثمر  يجنبألن هذا النوع من اليمممركات عادةش ما  ،في المملكة

 العمل. دولةالتسجيل و دولةاالزدواج الضريبي بين في اشكاليات مسألة 

تتألف اليمممركة من شمممخص واحد أو أكثر )شمممخص طبيعي أو اعتباري(  -

القانوني، حيث تتخذ اليممركة المعفاة اليممكل القانوني لعنواع حسممب شممكلها 

األخر  من اليممركات وتخضممع للتراءات المعمول بها وفقا لنوع السممجل 

)على سممممبيل المثال: شممممركة معفاة /ذات مسممممؤولية محدودة، شممممركة معفاة 

نف   عليها مسممماهمة خاصمممة، شمممركة معفاة / مسممماهمة عامة( حيث تتطبق/

ش ( رلى اسم اليركة، شركة معفاةافة عبارة )القواعد، ويجب رض أنه لم ب علما

 الشركات المعفاة

(Offshore) 
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 التسجيلجهة 
 العدد لغاية

 النوع 31/12/2021

 

 الشكل القانوني الوصف

تسمممممجيل أي شمممممركة معفاة كيمممممركة يتم وحتى تاريخ اصمممممدار هذا التقرير 

 في المملكة. مساهمة عامة

التي أنيمممممئا من الغايات يجب أن تلتز  اليمممممركة المعفاة بالعمل ضممممممن  -

 فعليوأن يكون لها مقر المملكة داخل  غاياتهاأتلها وعد  ممارسمممة أي من 

 .لمملكةاواضح في 

مسممؤولية اليممركاء ورأسمممال اليممركة وردارة اليممركة حسممب شممكلها تحدد -

 القانوني.

 في المملكة. لسكتتابأسهمها  المعفاة طرحيحظر على اليركة  -

دائرة مراقبة 

 اليركات
 شخص اعتباري 512

 

ذوي االختصمممماص والمهن وتخضممممع ألحكا   تؤسمممم  بين اليممممركاء من -

 القانون المدني وأحكا  القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية.

 عدد اليركاء من األشخاص الطبيعيين عن شخصين.ال يقل يجب أن  -

تتخذ اليممممممركة المدنية اليممممممكل القانوني لعنواع األخر  من اليممممممركات  -

وتخضممممع للتراءات المعمول بها وفقشا لنوع السممممجل )على سممممبيل المثال: 

شركة مدنية  تضامن،شركة مدنية /  محدودة،شركة مدنية / ذات مسؤولية 

شممركة مدنية / مسمماهمة  خاصممة،شممركة مدنية /مسمماهمة  بسمميطة،توصممية  /

ويجب رضمممممافة عبارة ةمدنيةة رلى  القواعد،نف   عليها حيث تنطبقعامة( 

ش ب اليممركة،اسممم  تسممجيل أي أنه لم يتم وحتى تاريخ اصممدار هذا التقرير علما

 .في المملكةمساهمة عامة كيركة  مدنية شركة

 اليركة المدنية، ممارسة األعمال المدنية ومزاولة المهن الحرة. غايات -

و  من ذوي االختصمماص والمهناليممركة بين أشممخاص تأسممي   ييممترط   -

ممارسمممة األعمال واألنيمممطة المتصممملة بتلك المهن، دون أن  تقتصمممر على

 تهدف رلى ممارسة األعمال التجارية.

سمال اليركة ورت    - دارة اليركة حسب شكلها حدد مسؤولية اليركاء ورأ

 القانوني.

 الشركات المدنية

دائرة مراقبة 

 اليركات
 شخص اعتباري 1151

 

 الهادفة للربح هي شركة تأسسا للمنفعة العامة. غيراليركة  -

تتألف من شممممخص واحد أو أكثر )شممممخص طبيعي أو اعتباري( حسممممب  -

عندما تتخذ اليمممركة غير الهادفة للربح اليمممكل القانوني وشمممكلها القانوني، 

وفقا لعنواع األخر  من اليمممركات فإنها تخضمممع للتراءات المعمول بها 

ذات مسممؤولية /للربح  هادفة لنوع السممجل )على سممبيل المثال: شممركة غير

 /للربح  هادفة تضمممامن، وشمممركة غير/للربح  هادفة محدودة، وشمممركة غير

 مساهمة خاصة، وشركة غير/للربح  هادفة توصية بسيطة ، وشركة غير

ها مسممممممماهمة عامة( حيث تنطبق/للربح  هادفة نف  القواعد، ويجب  علي

ش رلى اسم اليركة، « للربح هادفة غير»عبارة رضافة  أنه لم يتم وحتى ب علما

هادفة للربح كيمممركة  شمممركة غير أي  تسمممجيل تاريخ اصمممدار هذا التقرير 

 .في المملكةمساهمة عامة 

تقديم خدمات في قطاعي الصحة  الهادفة للربح غيرغايات اليركة تكون  -

تنمية لوتمويل الميمماريع الصممغيرة، وترويج االسممتثمار والتدريب  والتعليم،

لغايات  ولي  ،والمنفعة العامة، يممممممطة الثقافية واالتتماعيةالمجتمع، واألن

 تحقيق ربح.

هادفة ال غيراليمممممركة  عوائدو، فإن دخل في حال حققا اليمممممركة أرباحا   -

ال توزع على مؤسمممممسممممميها أو أعضمممممائها أو مديريها أو مو فيها أو  ربحلل

الغايات التي لتحقيق هذه األرباح  اسممتخدا األشممخاص ذوي الصمملة، ويجب 

 اتلها.من اليركة أنيئا 

سمال اليركة ورت    - دارة اليركة حسب شكلها حدد مسؤولية اليركاء ورأ

 القانوني.

الشركات غير 

 الهادفة للربح

التعاونية المؤسسة 

 األردنية
 شخص اعتباري 1499

 

ش ألحكا   الجمعيات  نظا يتم تسممممممجيل الجمعيات التعاونية في األردن طبقا

بة المؤسمممممسمممممة اوتخضمممممع إلشمممممراف ورق 2016( لعا  36التعاونية رقم )

التعاونية األردنية، وتصنف الجمعيات التعاونية حسب أنيطتها على النحو 

 التالي:

 الجمعيات التعاونية
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 التسجيلجهة 
 العدد لغاية

 النوع 31/12/2021

 

 الشكل القانوني الوصف

الجمعيات التعاونية المتعددة األغراض، التي يحق لها ممارسمممممة  .أ

ش لما  أي نيمماط اقتصممادي باإلضممافة رلى أنيممطتها االتتماعية وفقا

 الداخلي. نظامهانص عليه ي

ية االسممممممتهسكية، وهي التي تعمل على  .ب عاون بيع الالجمعيات الت

ا سمملع االسممتهسكية التي تيممتريها أو التي تقو  بإنتاتهبالتجزئة لل

 بنفسها أو بالتعاون مع الجمعيات التعاونية األخر .

 :الجمعيات التعاونية الزراعية .ج

وهي التي تنيممأ للقيا  بإنتاج السمملع  :زراعية متعددة األغراض -

سويقها، وكذلك تزويد أعضا وتخزينها وتحويلهاالزراعية  ئها وت

عن طريق البيع أو اإليجممار بممما يحتمماتونممه من أدوات زراعيممة 

للمساعدة على زيادة اإلنتاج الزراعي، سواء كانا هذه األدوات 

 .من صنع الجمعية أو من صنع الغير

زراعية متخصصة بنياط زراعي انتاتي دون نياط تجاري  -

 أو البيع.... وما رلى ذلك. يرافقه كالتسويق

يعملون في  الجمعيات التعاونية المهنية: تتألف من أشممممممخاص  .د

ن  روف بيع منتجممماتهم وخفض نف  المهنمممة بهمممدف تحسممممممي

 تكاليفها.

مة   .ه خد الجمعيمات التعماونيمة اإلسممممممكمانيمة: هي التي تقو  بتقمديم 

امتس  المسممممماكن أو األراضمممممي الصمممممالحة إلنيممممماء مسممممماكن 

 .ألعضائها

الجمعيات التعاونية للمنفعة المتبادلة: التي يتكون أعضممممممائها من  .و

 مجتمع واحد أو عائلة واحدة.

حرفية: التي تتألف من أشممممممخاص يعملون الجمعيات التعاونية ال .ز

 بنف  الحرفة اليدوية.

الجمعيات التعاونية التي يعمل أعضمماؤها في خدمة واحدة كالنقل  .ح

 أو التوفير والتسليف أو غيرها من الخدمات. أو السياحة

الجمعيات التعاونية النسممممممائية: التي يكون تميع أعضممممممائها من  .ط

 النساء.

 مختلفة.تمعيات تعاونية بنياطات  .ي

 شخص اعتباري 6372 سجل الجمعيات

 

مجموعة من االشممممخاص يتم تسممممجيلها وفقا  شممممخص اعتباري مؤلف من -

قانون الجمعيمات  وتعمديسته، بهمدف تقمديم  2008( لعما  51رقم )ألحكما  

خدمات او القيا  بأنيـمممطة علـمممى اسـممماس تطـممموعي دون ان تستهدف الربح 

شخص محدد بذاته  أليمن اعضائـها او  أليواقتسامه او تحقيق اي منفعة 

 او تحقيق أي اهداف سياسية.

يكون لكل تمعية عند قيدها في سمجل الجمعيات شمخصمية اعتبارية، ولها  -

السزمة لتحقيق الغايات واألهداف الواردة في  التراءاتوايا  باألعمال الق

 نظامها األساسي، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين.

وتيمل أعمال وأنيطة الجمعيات تميع توانب الحياة وتتركز أهدافها في  -

ة، والتراث، والفنون والرياض، المجاالت التالية: التعليم، والصحة، والثقافة

، ةكمممووالزراعممة، والبيئممة، والتمكين االقتصممممممممادي، والممديمقراطيممة والح

ية  ية والرعا ية، والحقوق والحريات، والحما ماعية والمهن والروابط االتت

 االتتماعية، والسياحة، والمواقع األثرية واألديان.

سممممجل الجمعيات  ورقابة تخضممممع أعمال وأنيممممطة الجمعيات إلشممممراف -

والوزارات المختصمممة، مع مسحظة أن تميع الجمعيات مسمممجلة في سمممجل 

الجمعيممات )السممممممجممل هو المرتع الوحيممد لتسممممممجيممل الجمعيممات(. وتوزع 

ش لطبيعة األهداف والغايات  الجمعيات تحا مظلة الوزارات المختصمممممة وفقا

 المسجلة من أتلها.

 الجمعيات
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 الشكل القانوني الوصف

وزارة األوقاف 

واليؤون والمقدسات 

 اإلسسمية
 ترتيب قانوني 10259

  

ش هلل، و الوقف - ال رتعة فيه لثروة المرء برع دائم تحب  العين وتعلها ملكا

ويتم انيمممممماء الوقف من نقدشا أو عينشا )مثل منزل أو حديقة(.  -أو تزء منها 

( ، في حين يفقد الواقف ملكيته )الواقف صمممممماحب األصممممممل الموقوف قبل

ذلك  اسمممتخدا  عائداتتم انيممماء الوقف  في حين يلعصمممل الموقوف بمجرد 

ه، رذ ئبمجرد رنيما الوقف تبرع دائم ، أي أن في األعمال الصمالحة األصمل 

عه ثه أو بي به كهدية أو توري قا  ال يمكن التبرع  ته وف ئدا ويتم صممممممرف عا

 لرغبات الواقف.

 بموتبالوقف ويتم تنظيم ، «الوقف»تسمممح التيممريعات األردنية بإنيمماء  -

 2001 سمممنة( ل32األوقاف واليمممؤون والمقدسمممات اإلسمممسمية رقم )قانون 

حب  عين المممال المملو  على حكم ملممك هلل والممذي عرف الوقف بممأنممه ة

 .ةوتخصيص منافعه للبر ولو مآالش على وته التأبيد تعالى 

 الوقف، هو: -

يابهةأ. ترتيبات قانونية  صناديق  م سمح بالفصل بين  االستئمانيةلل والتي ت

 األصول وملكية األصول. الرقابة على

من حيث امتس  األسمممممهم  ةاالعتباريخصمممممائص األشمممممخاص  يممممممليب. 

 واالحتفا  بالحسابات المصرفية.

الغرض من الوقف هو تنمية المجتمع والمسمممممماهمة في مختلف مجاالت  ج.

 التنمية )الصحة والتعليم والبطالة وغيرها(.

 عدة أشكال وكما يلي:يمكن أن يتخذ الوقف  -

 التي حددها الواقف المنتفعين فئة حسب: أوالً 

 :خيري وقف .1

ش هو مما يكون منمذ بمدايتمه قما تعلما فيمه ، اي على تقمديم المنفعمة العماممةئمما

 المنفعة لجهة بر أو أكثر وكل ما يكون اإلنفاق عليه قربة هلل تعالى.

 وقف ذري: .2

الوقف لعائلته أو أوالده أو أقاربه أو غيرهم.  فيه الواقف عوائد يخصممممممص

هذا الوقف رلى وقف خيري بناءش على طلب  يتم تحويلوعند وفاة المنتفعين، 

 الواقف.

 الواقف يحدده الذيالوصي  حسبثانياً: 

 :الوقف العا  .1

مة لعوقاف، أي وزارة االوقاف  تهيتم ردار عا ئة ال بل الهي باشممممممرة من ق م

 واليؤون والمقدسات اإلسسمية.

 الوقف الخاص: .2

 قفايتم تعيين الوصي من قبل الو

بوته عا ، يجب تسممممممجيل األوقاف لد  قاض أو لد  وزارة األوقاف  -

يخضمممع ( وحجة الوقفواليمممؤون والمقدسمممات اإلسمممسمية )بوثيقة تسممممى 

تنّظم أنيممممممطة الوقف من انواعه لرقابة واشممممممراف الوزارة والوقف بكافة 

خسل عدة قواعد وأنظمة خاصممة في قانون األوقاف واليممؤون والمقدسممات 

 اإلسسمية.

األوصمممممميمماء، قف معلومممات عن )الواقف، الوقف، الو حجممةتتضمممممممن  -

 ل ملكية أصول الوقف رلى شخص آخر.والمنتفعون(، وال يمكن نق

 الوقف

 التهديداتتقييم  2.2

 حسب السيناريوهات التهديدمستو   2.2.1
رلى كانون  2017الذي تم رتراؤه في الفترة من شممباط و لمملكةارهاب في التقييم الوطني لمخاطر غسممل األموال وتمويل اإل بحسممب نتائج

تمويل ل التهديدات  مسممممممتو  أن فقد تبين ،من اللجنة الوطنية لمكافحة غسممممممل األموال وتمويل اإلرهاب والذي تم رقراره، 2019 من عا  الثاني

 (. 3)مستو   مرتفع فهوفي المملكة  غسل األمواللالتهديدات  مستو ، اما(. 2)مستو  متوسط  في المملكة هو اإلرهاب
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اإلرهاب المخططات التي تيممممكل مخاطراش لغسممممل األموال وتمويل والمخاطر  مؤشممممراتتحديد نطاق تحليل و تم –التقييم  وألغراض هذا 

على مستو  كل شخص اعتباري أو ترتيب قانوني ذي معشا  بالسيناريوهات التالية متعلقةال المرتبطة باألشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية

 الضعف:ونقاط  مستو  التهديدات في تقييم خذها بعين االعتبارأو صلة

  بهدف رخفاء )كالوقف( لها قانونية ميمممابهة ترتيبات أو قانونية الترتيبات الو ةعتبارياإلشمممخاص األ ورنيممماء تأسمممي آليات ورتراءات

 المستفيد الحقيقي منها.

  عمليات غسل  تسهلالتي قد و ميابهة أخر ( قانونية )أو ترتيبات والترتيبات القانونية ةاالعتباريلعشخاص األنيطة التجارية أنواع

 .أو تمويل اإلرهاب األموال

 رتراءات الدخول في  المعسرة من خسلميابهة أخر (  قانونية أو ترتيبات)القانونية  ترتيباتالو ةاالعتبارياألشخاص  تصفيةالقيا  ب

 نف  النياط التجاري.في ستمرار االاإلفسس والتصفية اإلتبارية بهدف شراء األصول من قبل المالك السابق و

، مع عرض صمملمفبيممكل حتسمماب االتم رتراء عملية حيث  لغسممل األموال وتمويل اإلرهاب ةالمختلف التهديداتمسممتو  التقييم سمميعك  

مختلفاش المتعلقة بغسل األموال  باستثناء الحاالت التي يكون فيها تقييم مستو  المخاطر ،معشا غسل األموال وتمويل اإلرهابالتقييم المتعلقة بنتائج 

قانوني، مع مراعاة  شممكلتم رتراء تقييم رضممافي على مسممتو  كل فقد . باإلضممافة رلى ذلك، اإلرهابتمويل المتعلقة بمخاطر العن تقييم مسممتو  

 واحد أو أكثر مما يلي:

   تهات انفاذ القانون.احصائيات  بناءش على التهديداتمستو 

   من مصادر متاحة للعامةتحليل معلومات موثوقة  بناءش علىالتهديدات مستو. 

   رأي خبراء القطاعين العا  والخاص.تصورات وبناء على التهديدات مستو 

  ورصدها التي تم مسحظتهاالتهديدات سيناريوهات. 

بناًء على المعايير  ،10لبعض األشكال القانونية اإلرهابتمويل والمخاطر المتعلقة بغسل األموال  على مستوى التاليةتم إجراء التعديالت 

 :المذكورة أعاله

الخاصة بالتعديالتالمعايير  التعديل  الشكل القانوني 

 الجديد  مستو ال

غسل  تهديدل

4األموال:   

لغسمل األموال من خسل رسماءة اسمتخدا  اليمركات ذات المسمؤولية المحدودة؛ رلى أنه قد  التهديدسميناريو ييمير 

العديد من اليركات في المملكة وفي دول  تأسي يتم استخدا  هذه اليركات إلخفاء مصادر األموال من خسل 

ا أن هنا  هياكل ملكية معقدة )عادةش ما تسممتخد  اليممركات الوهمية كواتهة لععمال غير  مختلفة، واتضممح أيضممش

ا تسمممتخد  إلخفاء  ، حيث تحتفظ هذه اليمممركات بحسمممابات بنكية في المسمممتفيد الحقيقيالقانونية( والتي هي أيضمممش

تد أن معظم هذه اليممممركات وقد ليها القيا  بأعمال تجارية دولية بيممممكل شممممرعي. بلدان مختلفة مما يسممممهل ع و 

تحا سمميطرتهم الفعلية(. وقد لوحظ أن معظم هذه  يالرئيسمميين )وه بالميممتبه بهممملوكة ألشممخاص مرتبطين 

ل يتم رخفاء حركات األموال من خسوقد اليمممممركات تعمل في مجال االسمممممتيراد والتصمممممدير والتجارة الدولية. 

، في الخارجالودائع في البنو  المختلفة والتحويست المعقدة بين حسمابات هذه اليمركات داخل البنو  المحلية و

 المستفيد الحقيقي من المعامست عن طريق االحتيال.هوية كما تستخد  القروض والفواتير المزيفة إلخفاء 

شركات ذات ال

مسؤولية ال

 11محدودة ال

لدى دائرة مراقبة 

الشركات 

والمجموعة 

األردنية للمناطق 

الحرة والمناطق 

 التنموية

 الجديد  مستو ال

تمويل  تهديدل

1رهاب: اإل  

 جديدالمستو  ال

غسل  لتهديد 

2األموال:   

فقشا وو ن يالمحامين و المحاسممبين القانوني يتم تسممجيل اليممركات المدنية بين أصممحاب المهنة نفسممها، بما في ذلك

 صممممافي المحامين مسممممتو  ةمتوسممممطة من لد فإن رهاب، لمخاطر غسممممل األموال وتمويل اإلللتقييم الوطني 

ين بيمممكل غير يمخاطر غسمممل األموال، وتجدر اإلشمممارة رلى أنه من الممكن اسمممتخدا  منتجات وخدمات المحام

قاعدة العمسء،  فضسش عنبغسل األموال،  ةمرتبط وحجم مرتفع مرتفعةذات قيمة كبيرة مباشر إلتراء عمليات 

المرتفع الى ة أو ةالمرتفعة التورط المحتمل، وللمحامين عمسء الدوليينلة لالمرتفعة الى حد كبيرواالحتمالية ة

 .عمسئهمل واألنواع المعقدةة في غسل األموال للمحامين، حد كبير

عون لرقابة ورشممممراف وتعديسته ويخضمممم 1972يعمل المحامون في األردن بموتب قانون نقابة المحامين لعا  

 نقابة المحامين. وتخضع هذه الفئة لسلتزامات بموتب القانون النافذ لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 لصمممافية الى حد كبيروفيما يتعلق بالمحاسمممبين، فقد تم التوصمممل رلى أن المحاسمممبين لديهم مسمممتو  ةمنخفض 

( 7المحاسممممبة القانونية رقم ) نظا  مزاولة مهنةمخاطر غسممممل األموال. يعمل المحاسممممبون في األردن بموتب 

. تخضممع هذه الفئة 2003( لسممنة 73المحاسممبة القانونية رقم ) تنظيم مهنةقانون بموتب  الصممادر 2006لسممنة 

 الشركات المدنية

 

                                                           
(: مستو  المخاطر الكلي لتمويل اإلرهاب في NRA) للمخاطر نيوالمحدد ضمن التقييم الوط الكلية للمخاطر العا  المستو  ضمن تقييمها تم القانونية األشكال بقية 10

 (.3المخاطر الكلي لغسل األموال في المملكة فهو مرتفع )مستو  (. اما، مستو  2المملكة هو متوسط )مستو  
 (.2مستو  المخاطر الكلي لتمويل اإلرهاب في المملكة / متوسط )مستو   ضمنانه  أيتعديل على مستو  المخاطر الكلي لتمويل اإلرهاب  ال 11
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الخاصة بالتعديالتالمعايير  التعديل  الشكل القانوني 

األموال وتمويل اإلرهاب اللتزامات مكافحة غسممممممل األموال وتمويل اإلرهاب بموتب قانون مكافحة غسممممممل 

وتجدر  االردنيين،يخضمممممع المحاسمممممبون للرقابة واإلشمممممراف من قبل تمعية المحاسمممممبين القانونيين كما النافذ. 

هذه الفئة صممممممغيرة تدشا، ونطاق المنتجات والخدمات  لد اإلشمممممممارة رلى أن الطبيعة المحلية لقواعد العمسء 

 محدود تدا. وقنوات التوزيع

تم التوصمممممل الى أن األعمال والمهن غير  فقد رهاب،لوطني لمخاطر غسمممممل االموال وتمويل اإلووفقشا للتقييم ا

 .مخاطر تمويل اإلرهابصافي  المالية لديها مستو  ةمنخفضة من 

 جديدالمستو  ال

تمويل  لتهديد 

1.5رهاب: اإل  

 الجديد  مستو ال

غسل  لتهديد

1األموال:   

 ،وتعديسته 1997( لسممممممنة 22غير الهادفة للربح في األردن بموتب قانون اليممممممركات رقم ) منظماتتعمل ال

 .وتعديسته 2010( لسنة 73غير الهادفة للربح رقم ) منظماتونظا  ال

)بما في ذلك  هادف للربحرهاب، يعتبر القطاع غير الوتمويل اإل األموالوفقشا للتقييم الوطني لمخاطر غسممممممل 

 مخاطر غسل األموال.صافي ة من مستو  ةمنخفض رلى حد كبير ذو( ادفة للربحهغير ال منظماتال

غسممممل  عمليات منخفضممممةة ليتم اسممممتغسلها فيمتأصمممملة الى أن هذا القطاع لديه مخاطر ة التقييم  لصخَ حيث  

األموال بالنظر رلى الحجم ةالصممممممغير تدشاة للقطاع، والمجموعة المحدودة من المنتجات والخدمات المقدمة، 

تتمتع بهيكل ملكية بسمميط، وال ووعد  توفر المنتجات والخدمات بيممكل مباشممر رال من خسل مؤسممسممات أخر  

مما يقلل من  هادفة للربحير غمرخصممممة  مؤسممممسمممماتفي أن المجرمين يمتلكون أو يتحكمون في  اشممممتباهيوتد 

 .غسل األموالل المتأصلةمستو  المخاطر 

ة، رلى حد كبيرغير الهادفة للربح على أنها ةمنخفضممممممة  منظماتتم تقييم صممممممافي مخاطر تمويل اإلرهاب لل 

 رال منموتودة رلى حد ما غير ويرتع ذلك رلى حقيقة أن حجم القطاع ةصغير تدشاة، وأن المنتجات والخدمات 

تحكم المجرمين بمؤسمممسمممات امتس  أو في وال يوتد اشمممتباه خسل العمليات التي تتم عبر المؤسمممسمممات المالية، 

 .مرخصة غير هادفة للربح

في األردن  لهادفة للربحاإلرهاب لقطاع المنظمات غير اتمويل تقييم مخاطر تقرير لالملخص التنفيذي أ هر 

الكثير من األدلة التي ، ال توتد الوافيةأنه بعد االنتهاء من المراتعة )بما في ذلك اليركات غير الهادفة للربح( 

في األردن. باإلضممافة  هادفة للربحلغالبية المنظمات غير ال كبيرةرلى أن تمويل اإلرهاب يمثل ميممكلة  قد تيممير

رلى ذلك، يوضح التقرير أنه في هذا السياق، تم تقييم ةالمخاطر الكامنةة إلساءة استخدا  المنظمات غير الهادفة 

 .متوسطة -منخفضة للربح في تمويل اإلرهاب في األردن على أنها 

غير  شركاتال

 حالهادفة للرب

 

 جديدالمستو  ال

تمويل  لتهديد 

1رهاب: اإل  

 جديد المستو  ال

غسل لتهديد 

1األموال:   

الهدف من الجمعية التعاونية هو خدمة مصمممممالح األعضممممماء، وبالتالي فهي ال تقد  الخدمات المالية )الودائع رن 

 .لعامة الناس والقروض(

 .2016( لسنة 36رقم ) نظا  الجمعيات التعاونية الجمعيات التعاونية مرخصة ومنظمة بموتبرن 

ا للتقييم الوطني لمخاطر غسمممممممل  أن هنا   الوصممممممول الى نتيجة مفادهارهاب، فقد تم وتمويل اإل األموالوفقش

الجمعيات التعاونية في عمليات غسل األموال. وتجدر اإلشارة رلى ستغسل قطاع المتأصلة منخفضة احتمالية 

وفة، كما أن نطاق أنيطتها ومنتجاتها محلية ومألذات صفة وصغيرة أن قواعد العمسء في الجمعيات التعاونية 

ال تقد  حيث نها تقبل الودائع من األعضاء وتقد  القروض لهم بيكل أساسي. والتي تتمثل بأ، ةوخدماتها محدود

الجمعيات التعاونية خدمات الصمرافة أو تحويل األموال، وهذا بدوره يتطلب من األعضماء الراغبين في تحويل 

ف العمست رتراء هذه العمليات من خسل البنو  أو شممممممركات تحويل األموال. األموال رلى الخارج أو صممممممر

شبكات الصراف اآللي، ومتوسط حجم  باإلضافة رلى ذلك، ال يمكن لععضاء الوصول رلى أموالهم من خسل 

 حسابات عمسئهم صغير تدشا.

التعاونية في تمويل اإلرهاب  لتورط الجمعياتة رلى حد كبيرهذا باإلضممممافة الى أن هنا  احتمالية ةمنخفضممممة 

لكثافة التعامل النقدي(، وقاعدة  متناهي الصمممممغربسمممممبب منتجاتها وخدماتها المحدودة )بما في ذلك المسمممممتو  

 التورط في تمويل اإلرهاب.بواالحتمالية المنخفضة رلى حد كبير العمسء ةالصغيرةة، 

ستخدا  هذا  تهات انفاذ القانون ، لم يتم العثور على إلحصائياتوفقشا  ساءة ا حاالت تم اإلبسغ عنها تيير رلى ر

غسممممل األموال وتمويل اإلرهاب. باإلضممممافة رلى ذلك، واسممممتنادشا رلى  عمليات النوع من األشممممكال القانونية في

نيممطة ميممبوهة أ، ال توتد تقارير عن مكافحة غسممل األموال وتمويل االرهابرحصممائيات قاعدة بيانات وحدة 

الجمعيات 

 التعاونية
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الخاصة بالتعديالتالمعايير  التعديل  الشكل القانوني 

(SARsتم اإلبس )في  تورطهرسمممماءة اسممممتخدامه أو من حيث  ةالقانونين األشممممكال غ عنها بيممممأن هذا النوع م

 تمويل اإلرهاب. و غسل األموال عمليات

جديد المستو  ال

تمويل لتهديد 

1.5رهاب: اإل  

الجديد مستو  ال

غسل لتهديد  

1األموال:   

تم فرضها بسبب رساءة استخدا  الجمعيات ألغراض تنفيذية  ال تظهر رحصائيات سجل الجمعيات أي رتراءات 

 .غسل األموال

، تم التوصممممممل رلى أن الجمعيات لديها مسممممممتو  رهابوتمويل اإل األموالللتقييم الوطني لمخاطر غسممممممل وفقشا 

 ةمنخفض تدشاة من مخاطر غسل األموال.

في األردن الهادفة للربح اإلرهاب لقطاع المنظمات غير تمويل تقرير تقييم مخاطر الملخص التنفيذي لأ هر 

رلى أن التي قد تيممممممير  دلةالكثير من األ، ال توتد الوافية)بما في ذلك الجمعيات( أنه بعد االنتهاء من المراتعة 

لغالبية المنظمات غير الربحية في األردن، حيث أن هنا  حالتان معروفتان  كبيرةتمويل اإلرهاب يمثل ميكلة 

فة للربحالمنظمات غير ال قط تربطف ث هاد حاد ل ةب يل ررهاب محتم ته األردنةتمو لك يوا يد من  ، ومع ذ عد ال

مكونات  منكغيرها من المحتمل أن تؤثر على المنظمات غير الهادفة للربح  الهامة التيرهابية اإلتهديدات ال

م تقييم ةالمخاطر الكامنةة إلساءة استخدا  تفقد المجتمع. باإلضافة رلى ذلك، يوضح التقرير أنه في هذا السياق، 

 .متوسطة -منخفضة في تمويل اإلرهاب في األردن على أنها  الهادفة للربحالمنظمات غير 

غير هادفة للربح، وبالتالي فإن التفاصيل الموضحة سابقشا بيأن مخاطر اليركات غير  تهاتتعتبر الجمعيات 

ا.  الهادفة للربح تنطبق عليها أيضش

 الجمعيات

 

الجديد مستو  ال

تمويل لتهديد 

1رهاب: اإل  

 الجديد  مستو 

غسل تهديد ل

1األموال:   

تم فرضممها بسممبب  تنفيذية ات وزارة األوقاف واليممؤون والمقدسممات االسممسمية أي رتراءات ال تظهر رحصممائي

رسمممماءة اسممممتخدا  األوقاف ألغراض غسممممل األموال وتمويل اإلرهاب. أوضممممحا الوزارة أنه لم يتم فرض أي 

المتعلقة بمعلومات الوقف )تقرير التقييم المتطلبات عقوبات على المسممممتثمرين )ريجار أو اسممممتثمار(، لمخالفتهم 

حسممممممب التقرير المتاح على الموقع  /117، ص 2019تيممممممرين الثاني  -المتبادل للمملكة األردنية الهاشمممممممية 

مجموعة العمل المالي لمنطقة اليممممرق األوسممممط وحدة مكافحة غسممممل األموال وتمويل اإلرهاب وااللكتروني ل

 .((MENAFATFوشمال افريقيا )

تخضمممع األمس  الوقفية لرقابة وزارة األوقاف واليمممؤون والمقدسمممات االسمممسمية، بما في ذلك التصمممرف فيها، 

 من محاوالت السممماءة اسمممتغسلوفي قضمممايا االسمممتثمار لعوقاف يتم تطبيق رتراءات دقيقة وكافية للحد من أي 

وال توتد حاالت من المخالفات حتى اآلن السمممممماءة تتعلق بغسممممممل األموال أو تمويل اإلرهاب. لغايات األوقاف 

ش  تيممرين  -. )تقرير التقييم المتبادل للمملكة األردنية الهاشمممية للجهات المختصممة اسممتخدا  الوقف حتى اآلن وفقا

وحدة مكافحة غسمممل األموال وتمويل حسمممب التقرير المتاح على الموقع االلكتروني ل /117ص  ،2019الثاني 

 .((MENAFATFالعمل المالي لمنطقة اليرق األوسط وشمال افريقيا ) مجموعةاإلرهاب و

تهات رنفاذ القانون لم يتم العثور على حاالت تم اإلبسغ عنها تيممممممير رلى أن هذا النوع من إلحصممممممائيات وفقشا 

غسمممل األموال أو تمويل اإلرهاب. باإلضمممافة رلى ذلك،  عمليات اسمممتخدامه في تم رسممماءةالترتيبات القانونية قد 

، ال توتد تقارير عن مكافحة غسمممممل األموال وتمويل اإلرهاب واسمممممتنادشا رلى رحصمممممائيات قاعدة بيانات وحدة

رساءة استخدامه من حيث ( تم اإلبسغ عنها بيأن هذا النوع من الترتيبات القانونية SARsاألنيطة الميبوهة )

 اإلرهاب. أو تمويلغسل األموال  ملياتعفي  تورطهأو 

 الوقف

 

 

 الجغرافيةالتهديدات  2.2.2

 الحقيقي المستفيد: 

ا لمحدودية البيانات المتوفرة ش  نظرش المسممتفيد الحقيقي المباشممر لغرض تنسممية  االعتماد على بياناتتم فقد فيما يتعلق بالمسممتفيد الحقيقي،  رلكترونيا

فيما يتعلق أما (. ين( أو أكثر من األشخاص االعتباري%20من خسل الملكية )اليخص الطبيعي الذي يمتلك )السيطرة : 1هذا التقييم )المستو  

وفي الحاالت التي تم التوصممل فيها رلى أن ، تم رتراء تقييم نوعيفقد في هذا المجال، البيانات نقص نظراش لو أعسه المسممتفيد الحقيقيرقامة  كانبم

 الجغرافية المرتبطة  التهديدات فقد تم اعتباريقيمون في األردن،  مرتفعة الخطورةمن ذوي الجنسمممممميات  األتانب الحقيقيين المسممممممتفيدينغالبية 
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مستو  هؤالء األشخاص لديهم بيكل عا  صست وثيقة بالمجتمع األردني مما قد يقلل من  لكونأقل،  بمستو  أو تمويل اإلرهاب ل األموالغسب

 .12بمقدار مستو  واحد التهديداتتم تخفيض مستو  فقد في الحاالت المبررة و، لذلك التهديدات

المستفيد الحقيقيقامة إمكان وجنسية   

 الشكل القانوني رهابغسل األموال وتمويل اإل تهديدات

مسمممجلة لديها شمممريك أردني واحد على األقل، يمتلك نسمممبة المن اليمممركات ذات المسمممؤولية المحدودة  )92.15%)

من هذه اليمممركات لديها شمممريك أتنبي يمتلك  (%7.85)في حين أن أو أكثر من رأس المال المسممماهم به،  (20%)

 .أو أكثر من رأس المال المساهم به (20%)

دولة لديها مسممتفيد حقيقي أتنبي يحمل تنسممية المسممجلة من رتمالي اليممركات ذات المسممؤولية المحدودة  (7.02%)

( من تلك اليممممممركات لديها مسممممممتفيد حقيقي يحمل %92.38رهاب، حيث أن )المخاطر من حيث تمويل اإل مرتفعة

( من تلك اليركات لديها شريك %4.23)واتها وال تزال تواته صراعات و روف غير مستقرة، و دول تنسية 

 يحمل تنسية  تانب ( من هؤالء األ%71.48من حيث غسل األموال، ) لمخاطرا مرتفعةدولة أتنبي يحمل تنسية 

دول واتها وال تزال تواته صممممراعات و روف غير مسممممتقرة دفعا العديد منهم رلى االسممممتثمار واإلقامة داخل 

 المملكة.

 :كالتالي التهديداتوالمؤشرات أعسه، نجد أن مستو  البيانات لذلك، وبناءش على 

 ومع األخذ بعين  (.2)المسييييتوى متوسيييي  مسممممتو  ب غسممممل األموالل تهديداتال تعتبرالجنسممممية،  حسممممب

منخفض )المسيييتوى  مسمممتو  رلى التهديداتاالعتبار مكان اقامة المسمممتفيد الحقيقي، تم تخفيض مسمممتو  

1.) 

 ومع األخذ بعين  (.3)المسيييييتوى  مرتفع مسمممممتو ب تمويل اإلرهابل تهديداتال تعتبرالجنسمممممية،  حسمممممب

 (.2متوس  )المستوى مستو  رلى  التهديداتاالعتبار مكان اقامة المستفيد الحقيقي، تم تخفيض مستو  

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

 دائرة مراقبة الشركات

 

من اليمممركات ذات المسمممؤولية المحدودة المسمممجلة لديها شمممريك أردني واحد على األقل، يمتلك نسمممبة  )29,51%)

من هذه اليممركات لديها شممريك أتنبي يمتلك  (%70.49)في حين أن أو أكثر من رأس المال المسمماهم به،  (20%)

 .أو أكثر من رأس المال المساهم به (20%)

دولة لديها مستفيد حقيقي أتنبي يحمل تنسية المسجلة من رتمالي اليركات ذات المسؤولية المحدودة  (56.97%)

( من تلك اليممممممركات لديها مسممممممتفيد حقيقي يحمل %94.78رهاب، حيث أن )المخاطر من حيث تمويل اإل مرتفعة

اليممممركات لديها  ( من تلك%8.12واتها وال تزال تواته صممممراعات و روف غير مسممممتقرة، و ) دول تنسممممية 

( من هؤالء األتانب %71.65من حيث غسممممممل األموال، ) المخاطر مرتفعةدولة شممممممريك أتنبي يحمل تنسممممممية 

دول واتها وال تزال تواته صمممراعات و روف غير مسمممتقرة دفعا العديد منهم رلى االسمممتثمار  تنسمممية  ونيحمل

 واإلقامة داخل المملكة.

 :التهديداتوالمؤشرات أعسه، نجد أن مستو  البيانات لذلك، وبناءش على 

 ومع األخذ بعين االعتبار  (.3)المستوى  مرتفع مستو بغسل األموال ل تهديداتالتعتبر الجنسية،  حسب

 (.2متوس  )المستوى  مستو رلى  تهديداتالتم تخفيض مستو   الحقيقي،مكان اقامة المستفيد 

 ومع األخذ بعين  (.4جداً )المسييتوى  مرتفع مسممتو بتمويل اإلرهاب لتهديدات التعتبر  الجنسممية، حسممب

 (.3)المستوى  مرتفع مستو  رلىتهديدات الاالعتبار مكان اقامة المستفيد الحقيقي، تم تخفيض مستو  

الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

المجموعة األردنية للمناطق الحرة 

 والمناطق التنموية

 

أو أكثر من  (%20)من شركات التضامن المسجلة لديها شريك أردني واحد على األقل، يمتلك نسبة ) 93.25%)

أو أكثر من  (%20)من هذه اليمممركات لديها شمممريك أتنبي يمتلك  (%6.75)في حين أن  رأس المال المسممماهم به،

 .رأس المال المساهم به

المخاطر من  مرتفعةلديها مسممتفيد حقيقي أتنبي يحمل تنسممية  المسممجلة من رتمالي شممركات التضممامن (3.10%)

واتها وال دول  ( من تلك اليركات لديها مستفيد حقيقي يحمل تنسية %94.79رهاب، حيث أن )حيث تمويل اإل

 ( من تلك اليممركات لديها شممريك أتنبي يحمل تنسممية%2.18)تزال تواته صممراعات و روف غير مسممتقرة، و 

دول واتها وال تنسممية  ونيحمل( من هؤالء األتانب %91.64من حيث غسممل األموال، ) المخاطر مرتفعة دولة 

 تزال تواته صراعات و روف غير مستقرة دفعا العديد منهم رلى االستثمار واإلقامة داخل المملكة.

 :التهديداتوالمؤشرات أعسه، نجد أن مستو  البيانات لذلك، وبناءش على 

 (.1منخفض )المستوى  مستو ب غسل األمواللتهديدات العتبر تالجنسية،  حسب  

 شركات التضامن

  الشركاتدائرة مراقبة 

                                                           
سابقة لمجموعة العمل المالي االمخاطر بناءش على مجموعة العمل المالي  مرتفعةلدول ا)الخطورة، تم استخدا  القوائم التالية:  مرتفعةفي تحديد الجنسيات  12 والقائمة الرمادية تحا ، 2020شباط  21لقائمة السوداء ال

مع األخذ بعين االعتبار قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسممممل األموال  ، قائمة عقوبات مجل  األمن التابع لعمم المتحدة(2020اإلرهاب العالمي تمويل ، مؤشممممر 2022المراقبة المتزايدة لمجموعة العمل المالي، آذار 

 .مرتفعة المخاطرالخاص بالدول  6/8/2020( تاريخ 6/2020وتمويل اإلرهاب رقم )
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المستفيد الحقيقيقامة إمكان وجنسية   

 الشكل القانوني رهابغسل األموال وتمويل اإل تهديدات

 ومع األخذ بعين  (.2متوسييي  )المسيييتوى  مسمممتو ب تمويل اإلرهابلتهديدات العتبر تالجنسمممية،  حسمممب

منخفض )المسيييتوى  مسمممتو  رلى تهديداتالاالعتبار مكان اقامة المسمممتفيد الحقيقي، تم تخفيض مسمممتو  

1.) 

أو أكثر من  (%20)من شممركات التضممامن المسممجلة لديها شممريك أردني واحد على األقل، يمتلك نسممبة ) 75.8%)

أو أكثر من رأس المال  (%20)من هذه اليممركات لديها شممريك أتنبي يمتلك  (%24.2)رأس المال المسمماهم به، و

 المساهم به.

المخاطر  مرتفعةدولة لديها مستفيد حقيقي أتنبي يحمل تنسية  ن المسجلةمن رتمالي شركات التضام (17.97%)

واتها  دول( من تلك اليممركات لديها مسممتفيد حقيقي يحمل تنسممية %95.11رهاب، حيث أن )من حيث تمويل اإل

 ( من تلك اليركات لديها شريك أتنبي يحمل تنسية%5.35)وال تزال تواته صراعات و روف غير مستقرة، و 

دول واتها وال  يحمل تنسمممية  ( من هؤالء األتانب %85.07من حيث غسمممل األموال، )مرتفعة المخاطر  دولة

 تزال تواته صراعات و روف غير مستقرة دفعا العديد منهم رلى االستثمار واإلقامة داخل المملكة.

 :كالتالي التهديداتلبيانات والمؤشرات أعسه، نجد أن مستو  الذلك، وبناءش على 

 ومع األخذ بعين  (.2متوسيييي  )المسييييتوى  بمسممممتو  غسممممل األموالل تهديداتالعتبر تالجنسممممية،  حسممممب

منخفض )المسيييتوى  مسمممتو  رلى التهديداتاالعتبار مكان اقامة المسمممتفيد الحقيقي، تم تخفيض مسمممتو  

1.) 

 ومع األخذ بعين  (.4جداً )المسييتوى  مرتفع بمسممتو  تمويل اإلرهابلتهديدات العتبر تالجنسممية،  حسممب

 (.3)المستوى مرتفع  مستو  رلى التهديداتاالعتبار مكان اقامة المستفيد الحقيقي، تم تخفيض مستو  

 شركات التضامن

المجموعة األردنية للمناطق الحرة 

 والمناطق التنموية

سبة  التوصية البسيطةمن شركات ) 87.85%) أو  (%20)المسجلة لديها شريك أردني واحد على األقل، يمتلك ن

شريك أتنبي يمتلك  (%12.15)في حين أن أكثر من رأس المال المساهم به،  يركات لديها  أو  (%20)من هذه ال

 أكثر من رأس المال المساهم به.

 مرتفعةدولة لديها مسممتفيد حقيقي أتنبي يحمل تنسممية  المسممجلة شممركات التوصممية البسمميطة من رتمالي  (6.6%)

 دول ( من تلك اليركات لديها مستفيد حقيقي يحمل تنسية %96.81رهاب، حيث أن )المخاطر من حيث تمويل اإل

( من تلك اليممممركات لديها شممممريك أتنبي %5.94)واتها وال تزال تواته صممممراعات و روف غير مسممممتقرة، و 

دول  يحمل تنسممية  ( من هؤالء األتانب %96.06من حيث غسممل األموال، ) لمخاطرا مرتفعةدولة يحمل تنسممية 

 واتها وال تزال تواته صراعات و روف غير مستقرة دفعا العديد منهم رلى االستثمار واإلقامة داخل المملكة.

 :التهديداتوالمؤشرات أعسه، نجد أن مستو  البيانات لذلك، وبناءش على 

 ومع األخذ بعين  (.2متوسيييي  )المسييييتوى  بمسممممتو  غسممممل األمواللتهديدات العتبر تالجنسممممية،  حسممممب

منخفض )المسيييتوى  مسمممتو  رلى التهديداتاالعتبار مكان اقامة المسمممتفيد الحقيقي، تم تخفيض مسمممتو  

1.) 

 ومع األخذ بعين  (.3المسيييييتوى مرتفع ) بمسمممممتو  تمويل اإلرهابل تهديداتالعتبر تالجنسمممممية،  حسمممممب

 (.2)المستوى  متوس  مستو  رلى التهديداتاالعتبار مكان اقامة المستفيد الحقيقي، تم تخفيض مستو  

 التوصية البسيطةشركات 

 دائرة مراقبة الشركات

 

سبة البسيطة  التوصيةمن شركات ) 89.18%) أو  (%20)المسجلة لديها شريك أردني واحد على األقل، يمتلك ن

شريك أتنبي يمتلك  (%10.82)في حين أن أكثر من رأس المال المساهم به،  يركات لديها  أو  (%20)من هذه ال

 أكثر من رأس المال المساهم به.

 مرتفعة دولة لديها مسممتفيد حقيقي أتنبي يحمل تنسممية المسممجلة شممركات التوصممية البسمميطةمن رتمالي  (9.28%)

 دول( من تلك اليركات لديها مستفيد حقيقي يحمل تنسية %77.78رهاب، حيث أن )المخاطر من حيث تمويل اإل

منهم الى اختيار االسمممتثمار واإلقامة داخل  صمممراعات و روف غير مسمممتقرة دفعا العديدواتها وال تزال تواته 

غسمممل  من حيث المخاطر مرتفعةدولة ( من تلك اليمممركات لديها شمممريك أتنبي يحمل تنسمممية %1.03المملكة. و )

 األموال.

 :التهديداتلذلك، وبناءش على بالبيانات والمؤشرات أعسه، نجد أن مستو  

 (.1منخفض )المستوى  بمستو  غسل األموالل تهديداتالعتبر الجنسية، ت حسب  

 ومع األخذ بعين  (.3المسيييييتوى مرتفع ) بمسمممممتو  تمويل اإلرهابل تهديداتالعتبر تالجنسمممممية،  حسمممممب

 (.2)المستوى متوس   مستو  رلى التهديداتاالعتبار مكان اقامة المستفيد الحقيقي، تم تخفيض مستو  

البسيطة التوصية شركات 

المجموعة األردنية للمناطق الحرة 

 والمناطق التنموية

 

في  شمركات المسماهمة العامة المدرتةبناءش على المعلومات المتوفرة حول لهذا النوع من اليمركات تم رتراء التقييم 

 .ممثلةمن رتمالي اليركات المساهمة العامة( وتم استخدامها كعينة  (%72))والتي تمثل  سوق عمان المالي
 العامة شركات المساهمة
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المستفيد الحقيقيقامة إمكان وجنسية   

 الشكل القانوني رهابغسل األموال وتمويل اإل تهديدات

أو أكثر من  (%20)من شمممركات المسممماهمة العامة المسمممجلة لديها شمممريك أردني واحد على األقل يمتلك ) 82%)

أو أكثر من رأس  (%20)من هذه اليركات لديها شريك أتنبي يمتلك  (%18)في حين أن رأس المال المساهم به 

 المال المساهم به.

من  المخاطر مرتفعةدولة أتنبي يحمل تنسمممية  مسمممتفيد حقيقي من رتمالي شمممركات المسممماهمة العامة لديها (3%)

من حيث  مرتفعة المخاطردولة من هذه اليركات لديها شريك أتنبي يحمل تنسية  (%3)رهاب، و حيث تمويل اإل

 .غسل األموال

 :التهديدات لذلك، وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه، نجد أن مستو 

 (.2متوس  )المستوى  بمستو  غسل األموالل تهديداتالبر الجنسية، تعت حسب  

 (.2متوس  )المستوى  بمستو  تمويل اإلرهابل تهديداتالبر الجنسية، تعت حسب  

دائرة مراقبة الشركات وهيئة 

 األوراق المالية

أو  (%20)من شركات المساهمة الخاصة المسجلة لديها شريك أردني واحد على األقل، يمتلك نسبة ) 65.57%)

شريك أتنبي يمتلك  (%34.43)في حين ان أكثر من رأس المال المساهم به،  يركات لديها  أو  (%20)من هذه ال

 أكثر من رأس المال المساهم به.

 مرتفعةدولة لديها مسممتفيد حقيقي أتنبي يحمل تنسممية المسممجلة من رتمالي شممركات المسمماهمة الخاصممة  (3.12%)

دول ( من تلك اليركات لديها مستفيد حقيقي يحمل تنسية %83.78رهاب، حيث أن )المخاطر من حيث تمويل اإل

منهم الى اختيار االسممتثمار واإلقامة داخل  العديدواتها وال تزال تواته صممراعات و روف غير مسممتقرة، دفعا 

من حيث غسمممل  المخاطر مرتفعةدولة ( من تلك اليمممركات لديها شمممريك أتنبي يحمل تنسمممية %7.26المملكة. و )

 األموال.

 :التهديدات والمؤشرات أعسه، نجد أن مستو البيانات لذلك، وبناءش على 

 (.3)المستوى  مرتفع بمستو غسل األموال ل تهديداتالعتبر تالجنسية،  حسب  

 ومع األخذ بعين  (.2المسيييتوى متوسييي  ) بمسمممتو  تمويل اإلرهابل تهديداتالعتبر تالجنسمممية،  حسمممب

)المسيييتوى منخفض  مسمممتو  رلى التهديداتاالعتبار مكان اقامة المسمممتفيد الحقيقي، تم تخفيض مسمممتو  

1.) 

 شركات المساهمة الخاصة

أو أكثر من  (%20)لديها شممريك أردني واحد على األقل، يمتلك نسممبة  المسممجلةالمعفاة من اليممركات ) 22.26%)

شريك أتنبي يمتلك  (%77.74)في حين ان رأس المال المساهم به،  يركات لديها  أو أكثر من  (%20)من هذه ال

 رأس المال المساهم به.

يركات المعفاة  (52.78%) سية المسجلة من رتمالي ال المخاطر  مرتفعةدولة لديها مستفيد حقيقي أتنبي يحمل تن

واتها  دول( من تلك اليممركات لديها مسممتفيد حقيقي يحمل تنسممية %95.92من حيث تمويل االرهاب، حيث أن )

منهم الى اختيار االسممتثمار واإلقامة داخل المملكة.  العديدوال تزال تواته صممراعات و روف غير مسممتقرة، دفعا 

 من حيث غسل األموال. المخاطر مرتفعة دولة ( من تلك اليركات لديها شريك أتنبي يحمل تنسية%4.01و )

 :التهديداتلذلك، وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه، نجد أن مستو  

 (.2متوس  )المستوى  و بمست غسل األموالل تهديداتالعتبر تالجنسية،  حسب  

 ومع األخذ بعين  (.4المسييتوى جداً ) مرتفع بمسممتو  تمويل اإلرهابلتهديدات التعتبر الجنسممية،  حسممب

 (.3)المستوى مرتفع  مستو  رلى التهديداتاالعتبار مكان اقامة المستفيد الحقيقي، تم تخفيض مستو  

 الشركات المعفاة

 (Offshore) 

اليممممممركة  غاياتتدا من المسممممممتفيدين الحقيقيين األردنيين. وذلك ألنه يجب أن تكون  مرتفعةتظهر البيانات نسممممممبة 

من اليركات المدنية المسجلة  (%99.61)، لذلك وتد أن ومهن ذوي االختصاصالمدنية ممارسة األعمال المدنية 

تلك  من (%0.39)أو أكثر من رأس المال المسممماهم به، وفقط  (%20)لديها شمممريك أردني واحد على األقل يمتلك 

 .أو أكثر من رأس المال المساهم به (%20)لديها شريك أتنبي يمتلك اليركات 

 :التهديداتلبيانات والمؤشرات أعسه، نجد أن مستو  الذلك، وبناءش على 

 (.1منخفض )المستوى  بمستو  غسل األمواللتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب  

 (.1المستوى منخفض ) بمستو  لتمويل اإلرهابتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب  

 الشركات المدنية

سبة  )90.7%) شريك أردني واحد على األقل، يمتلك ن يركات غير الهادفة للربح المسجلة لديها  أو  (%20)من ال

أو  (%20)من هذه اليممممركات لديها شممممريك أتنبي يمتلك  (%9.3)في حين أن  أكثر من رأس المال المسمممماهم به،

 أكثر من رأس المال المساهم به.

دولة لديها مسمممتفيد حقيقي أتنبي يحمل تنسمممية المسمممجلة  فقط من رتمالي اليمممركات غير الهادفة للربح (1.04%)

وال تزال تواته صممممممراعات و روف غير من دول واتها  تميعهماإلرهاب المخاطر من حيث تمويل  مرتفعة

 الشركات غير الهادفة للربح
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المستفيد الحقيقيقامة إمكان وجنسية   

 الشكل القانوني رهابغسل األموال وتمويل اإل تهديدات

من تلك اليمممركات لديها  (%1)دفعا العديد منهم الى اختيار االسمممتثمار واإلقامة داخل المملكة، وأقل من  مسمممتقرة

 من حيث غسل األموال. المخاطر مرتفعةدولة شريك أتنبي يحمل تنسية 

 :التهديداتلذلك، وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه، نجد أن مستو  

 (.1منخفض )المستوى  بمستو  غسل األمواللتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب  

 (.1المستوى منخفض ) بمستو  لتمويل اإلرهابتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب  

/ ب /  3أردني الجنسممية لالمادة )أن يكون من بين أمور أخر ، والعضممو المؤسمم  للجمعية التعاونية،  ييممترط في

رليها السحقين المؤسممسممين والمنتسممبين الجمعية الجمعيات التعاونية النافذ[، وبالتالي فإن تميع أعضمماء  نظا ( من 1

 . األردنية الجنسيةهم من 

 :كالتالي التهديداتأن مستو  تم افتراض لذلك 

 (.1منخفض )المستوى  بمستو  غسل األمواللتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب  

 (.1المستوى منخفض ) بمستو  لتمويل اإلرهابتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب   

 الجمعيات التعاونية

يعتبر المستفيد الحقيقي في الجمعيات بيكل عا  أعضاء مجل  اإلدارة )التحكم من خسل المناصب التي ييغلونها(. 

في  غير الهادفة للربحاإلرهاب في قطاع المنظمات تمويل نف  المنهج الذي تم اسممممممتخدامه في تقييم مخاطر وهو 

 .األردن. )راتع الجدول الخاص باإلدارة(

 الجمعيات

 .وقف عا أو وقف خاص  الوصي الىيصنف الوقف بحسب 

منهم  (%97.5)وأن  ،في المملكةن يقيمون يالحقيقي ينمن المسممممممتفيد (%100)بالنسممممممبة للوقف الخاص، وتد أن 

 .يحملون الجنسية األردنية

وذلك الوقف العا  هم من األردنيين ويقيمون داخل المملكة. أنيمممممأوا  وبالنسمممممبة للوقف العا  فقد وتد أن معظم الذين

 وزارة األوقاف واليؤون والمقدسات االسسمية. خبرةوبناءش على  ممثلةاالستناد رلى عينة ب

ن. هنا  سيطرة لعردنيين على األشخاص الذين هم أردنييمن الوقف ة العظمى من المنتفعين الغالبيمن الواضح أن 

 .الوقفمن ن يوالمنتفعاالوصياء الوقف وأنيأوا 

 :لوقف كالتاليالتهديدات ل لذلك، وبناءش على البيانات والمؤشرات، نجد أن مستو 

 (.1منخفض )المستوى  بمستو  غسل األمواللتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب  

 (.1المستوى منخفض ) بمستو  لتمويل اإلرهابتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب   

 الوقف

 القانونيين المالك 

 االحتس ب على أس   رأ  الم و المستثمر ولي  عدد المستثمرين، ودم  يلي: تم
 المستثمر المال رأس اجماليرأس المال المستثمر من قبل األردنيين/ =  األردنيون

 المستثمر المال رأس اجمالي /األجانب= رأس المال المستثمر من قبل    األجانب
                              

 القانونيين لمالكامكان اقامة وجنسية 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب تهديدات  الشكل القانوني 

من الجنسية األردنية،  (%77)تتكون من  المسجلة في اليركات ذات المسؤولية المحدودة القانونيين تنسية المس 

 أخر . تنبية أمن تنسيات  (%23)و

المخاطر من حيث تمويل اإلرهاب، حيث يحمل  مرتفعة دول يحملون تنسممممممية القانونيين من رتمالي المس  (9%)

( من هؤالء األتانب تنسممممية دول واتها وال تزال تواته صممممراعات و روف غير مسممممتقرة دفعا العديد 83%)

المخاطر من حيث غسممل  مرتفعةدولة يحملون تنسممية  (%5)منهم رلى اختيار االسممتثمار واإلقامة داخل المملكة، و

 .األموال

 كالتالي: التهديداتبيانات والمؤشرات أعسه نجد أن مستو  لذلك وبناءش على ال

 (.2 )مستوىمتوس   بمستو  لغسل األموالتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب 

 مع األخذ بعين االعتبار  (.3مرتفع )المستوى  بمستو  تمويل اإلرهابلتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب

تمويل تنسممممممية دول مرتفعة المخاطر بالنسممممممبة ل يحملونالذين المس  النسممممممبة األكبر من مكان اقامة 

 (.2متوس  )المستوى  مستو  تم تخفيض المستو  رلىفقد اإلرهاب، 

الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

 دائرة مراقبة الشركات
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 القانونيين لمالكامكان اقامة وجنسية 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب تهديدات  الشكل القانوني 

من الجنسية األردنية،  (%44)تتكون من  المسجلة في اليركات ذات المسؤولية المحدودة القانونيين تنسية المس 

 من تنسيات اتنبية أخر .  (%56)و

 (%13)والمخاطر من حيث تمويل اإلرهاب،  مرتفعة دول يحملون تنسمممممية القانونيين من رتمالي المس  (36%)

 .المخاطر من حيث غسل األموال مرتفعةدول يحملون تنسية 

، وبالتالي اليممركاء األردنييناالسممتثمارات من  حجمتفوق  اليممركاء األتانباالسممتثمارات من حجم رتمالي  وتد أن

رذا كان معظم المسممممتثمرين األتانب ينتمون  التهديد)تخفيض مسممممتو   نتيجة لعامل االقامةتخفيض التهديد ال يمكن 

 غير مستقرة، ولكن مكان رقامتهم في األردن( دولرلى 

 كالتالي: التهديداتلذلك وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه نجد أن مستو  

 (.4 جداً )مستوىمرتفع  مستو ب لغسل األموالتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب 

 (.4مرتفع جداً ) مستوى  مستو ب لتمويل اإلرهابتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب 

 

الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

المجموعة األردنية للمناطق الحرة 

 والمناطق التنموية

 

من الجنسممممممية األردنية،  (%76.24)تتكون من المسممممممجلة في شممممممركات التضمممممممامن  القانونيين المس تنسممممممية 

 من تنسيات اتنبية أخر .  (%23.76)و

المخاطر من حيث تمويل اإلرهاب، حيث  مرتفعة دول يحملون تنسممممممية القانونيين من رتمالي المس  (12.59%)

( من هؤالء األتانب تنسممممية دول واتها وال تزال تواته صممممراعات و روف غير مسممممتقرة، %93.04يحمل )

ية  (%8.4)و ( من هؤالء %84.32) المخاطر من حيث غسمممممممل األموال، حيث أن مرتفعةدول يحملون تنسمممممم

سية  يحملوناألتانب  التي دفعا الكثير منهم وزاعات والظروف غير المستقرة واتها وما زالا تواته الن ولدتن

 رلى اختيار االستثمار واإلقامة داخل المملكة.

 كالتالي: التهديداتلذلك وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه نجد أن مستو  

 االعتبار  بعينومع األخذ  (.3مرتفع )المستوى  مستو ب لغسل األموالتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب

تم  غسممممل األموالالمخاطر في  مرتفعةدول تنسممممية  الذين يحملونالمس  النسممممبة األكبر من مكان اقامة 

 (.2متوس  )المستوى  مستو  الى التهديدتقليل مستو  

  ،ومع األخذ بعين (. 4مرتفع جداً )المسييتوى  مسممتو ب تمويل اإلرهابل تهديداتتعتبر الحسممب الجنسممية

تمويل في ول مرتفعة المخاطر دتنسممممممية  الذين يحملونالمس  النسممممممبة األكبر من مكان اقامة االعتبار 

 (.3مرتفع )المستوى  مستو  الى التهديداتتم تخفيض مستو   اإلرهاب

 شركات التضامن 

 دائرة مراقبة الشركات 

 

من (%74)و الجنسية األردنيةمن   (%26)من  المسجلة  تتكون تنسية المس  القانونيين ليركات التضامن

  تنسيات اتنبية أخر 

من حيث تمويل اإلرهاب حيث يحمل مرتفعة المخاطر  دول يحملون تنسية القانونيين المس من رتمالي  (66%)

 (%13)وواتها وال تزال تواته صراعات و روف غير مستقرة،  دول( من هؤالء األتانب تنسية 97%)

( من هؤالء األتانب تنسية دول %87المخاطر من حيث غسل األموال حيث يحمل ) مرتفعةدول يحملون تنسية 

واتها وال تزال تواته صراعات و روف غير مستقرة دفعا الكثير منهم رلى اختيار االستثمار واإلقامة داخل 

 .المملكة

 :كالتالي التهديداتلذلك وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه نجد أن مستو  

 ومع األخذ بعين  (.4جًدا )المسيييتوى  مرتفع مسمممتو ب لغسمممل األموالتهديدات النسمممية، تعتبر الج حسمممب

ول مرتفعة المخاطر لغسل األموال، تنسية دالذين يحملون المس  النسبة األكبر من االعتبار مكان رقامة 

 (.3)المستوى  مرتفع مستو  تقليل المستو  رلىفقد تم 

 ومع األخذ بعين  (.4جداً )المسييتوى  مرتفع بمسممتو  تمويل اإلرهابلتهديدات الالجنسممية، تعتبر  حسممب

لتمويل مرتفعة المخاطر بالنسبة  الذين يحملون تنسية دولالمس  النسبة األكبر من مكان رقامة االعتبار 

 .(3)المستوى  مرتفع مستو  تم تخفيض المستو  رلىفقد اإلرهاب، 

 شركات التضامن 

للمناطق الحرة المجموعة األردنية 

 والمناطق التنموية

 الجنسممممية األردنيةمن   (%81.13)من المسممممجلة تنسممممية المس  القانونيين ليممممركات التوصممممية البسمممميطة  تتكون

 .تنبية أخر أمن تنسيات (%18.87)و

المخمماطر من حيممث تمويممل اإلرهمماب حيممث أن  مرتفعممة دول من رتمممالي المس  يحملون تنسمممممميممة (11.32%)

واتها وال تزال تواته صممممراعات و روف غير مسممممتقرة  دول( من هؤالء األتانب يحملون تنسممممية 96.61%)

( من هؤالء %95.13المخاطر من حيث غسممممل األموال، حيث يحمل ) مرتفعةدول يحملون تنسممممية  (%8.72)و

واتها وال تزال تواته صممممممراعات و روف غير مسممممممتقرة دفعا الكثير منهم رلى اختيار  دولاألتانب تنسممممممية 

 .االستثمار واإلقامة داخل المملكة

 :كالتالي التهديداتلذلك وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه نجد أن مستو  

 شركات التوصية البسيطة

 دائرة مراقبة الشركات
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 القانونيين لمالكامكان اقامة وجنسية 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب تهديدات  الشكل القانوني 

 ذ بعين االعتبار ومع األخ (.3مرتفع )المستوى  بمستو  لغسل األموالتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب

تم فقد ، لغسمممل األموالمرتفعة المخاطر  الذين يحملون تنسمممية دولالمس  النسمممبة األكبر من قامة رمكان 

 (.2متوس  )المستوى  مستو  تقليل المستو  رلى

  ومع األخذ  بعين  (.4مرتفع جداً )المسيييييتوى  بمسمممممتو  تمويل اإلرهاب تهديداتحسمممممب الجنسمممممية فإن

بالنسممممممبة مرتفعة المخاطر  الذين يحملون تنسممممممية دولالمس  النسممممممبة األكبر من مكان االقامة االعتبار 

 (.3مرتفع )المستوى  مستو  تم تخفيض المستو  رلىفقد تمويل اإلرهاب، ل

 (%39)و الجنسممية األردنيةمن   (%61)من المسممجلة لقانونيين ليممركات التوصممية البسمميطة ا المس تتكون تنسممية 

 .تنبية أخر أمن تنسيات 

المخاطر من حيث تمويل اإلرهاب حيث يحمل  مرتفعةدول يحملون تنسممممية القانونيين  المس من رتمالي  (34%)

يحملون  (%6)وواتها وال تزال تواته صراعات و روف غير مستقرة  دول( من هؤالء األتانب تنسية 95%)

( من هؤالء األتانب تنسية دول واتها %86المخاطر من حيث غسل األموال، حيث يحمل ) مرتفعةدول تنسية 

 .وال تزال تواته صراعات و روف غير مستقرة دفعا العديد منهم رلى اختيار االستثمار واإلقامة داخل المملكة

 :ليكالتا التهديداتوالمؤشرات أعسه نجد أن مستو   البياناتلذلك وبناءش على 

 ومع األخذ بعين االعتبار (3مرتفع )المستوى  بمستو  لغسل األموالتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب .

 تم تخفيض المسمممممتو  رلىفقد غسمممممل األموال،  المخاطر فيتفعة المس  من تنسمممممية دول مرمكان اقامة 

 (.2متوس  )المستوى  مستو 

  ومع األخذ بعين  (.4مرتفع جداً )المسيييتوى  بمسمممتو  تمويل اإلرهاب تهديدات ، تعتبرجنسممميةالحسمممب

تمويل بالنسبة لمرتفعة المخاطر  الذين يحملون تنسية دولالمس  النسبة األكبر من مكان اقامة االعتبار 

 (.3مرتفع )المستوى  مستو  اإلرهاب، تم تخفيض المستو  رلى

 شركات التوصية البسيطة

المجموعة األردنية للمناطق الحرة 

 التنمويةوالمناطق 

 

والتي في سوق عمان المالي  تم رتراء التقييم بناءش على المعلومات المتوفرة حول شركات المساهمة العامة المدرتة

 .ممثلةمن رتمالي عدد شركات المساهمة العامة، وتم استخدامها كعينة  (%72)تمثل 

من   (%48)و الجنسمممممية األردنيةمن  (%52)تتكون تنسمممممية المس  القانونيين لليمممممركات المسممممماهمة العامة من 

 تنسيات اتنبية أخر 

المخمماطر من حيممث تمويممل اإلرهمماب  مرتفعممةدول يحملون تنسمممممميممة القممانونيين من رتمممالي المس   (8.77%)

 .المخاطر من حيث غسل األموال مرتفعة دول يحملون تنسية( %2.68)و

 كالتالي: التهديداتلذلك، وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه، نجد أن مستو  

 (.2متوس  )المستوى  بمستو  لغسل األموالتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب 

 (.3)المستوى  مرتفع اإلرهاب بمستو لتمويل تهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب 

 شركات المساهمة العامة

هيئة )و (دائرة مراقبة الشركات)

(األوراق المالية  

 

 (%36.59)و الجنسممية األردنيةمن  (%63.41)تتكون تنسممية المس  القانونيين ليممركات المسمماهمة الخاصممة من 

 .من تنسيات اتنبية أخر 

المخاطر من حيث تمويل اإلرهاب، حيث  مرتفعة دول يحملون تنسممممممية القانونيين من رتمالي المس  )9.26%)

( من هؤالء األتانب تنسية دول واتها وال تزال تواته صراعات و روف غير مستقرة دفعا %93.82يحمل )

المخاطر من  مرتفعةدول يحملون تنسمممممية  (%7.09)والعديد منهم رلى اختيار االسمممممتثمار واإلقامة داخل المملكة. 

 .حيث غسل األموال

 :كالتالي التهديداتوالمؤشرات أعسه نجد أن مستو   البياناتلى لذلك وبناءش ع

 (.3)المستوى  مرتفع بمستو  لغسل األموالتهديدات الالجنسية، تعتبر  حسب 

  مكان اقامة ومع األخذ في االعتبار  (.3مرتفع )المسييتوى حسممب الجنسممية، فإن مخاطر تمويل اإلرهاب

تم فقد تمويل اإلرهاب، مرتفعة المخاطر بالنسممممبة ل تنسممممية دولالذين يحملون المس  النسممممبة األكبر من 

 .(2متوس  )المستوى  مستو  تخفيض المستو  رلى

 المساهمة الخاصة شركات

من تنسيات  (%84.16)و الجنسية األردنيةمن  ( %15.84)من  س  القانونيين لليركات المعفاةتتكون تنسية الم

 .تنبية أخر أ
 الشركات المعفاة

 (Offshore) 
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المخاطر من حيث تمويل اإلرهاب حيث  مرتفعةدول يحملون تنسممممممية  القانونيين من رتمالي المس  (52.64%)

( من هؤالء األتانب تنسممية دول واتها وال تزال تواته صممراعات و روف غير مسممتقرة دفعا %98.9يحمل )

 مرتفعةدول تنسممممممية  (%3.5)العديد منهم رلى اختيار االسممممممتثمار واإلقامة داخل المملكة. عسوة على ذلك، يحمل 

 (4)المخاطر من حيث غسل األموال. باإلضافة رلى ذلك، ال يعمل هذا النوع من اليركات داخل المملكة وفقشا للمادة 

 . النافذ من نظا  اليركات المعفاة

 :كالتالي التهديداتلذلك وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه نجد أن مستو  

  (.2متوس  )المستوى  وال بمستو األملغسل تهديدات التعتبر 

  مكان ومع األخذ بعين االعتبار  (.4مرتفع جداً )المسيييتوى حسمممب الجنسمممية فإن مخاطر تمويل اإلرهاب

فقد ، مرتفعة المخاطر بالنسممبة لتمويل اإلرهاب الذين يحملون تنسممية دولالمس  اقامة النسممبة األكبر من 

 (.3 مرتفع )المستوى مستو  تم تخفيض المستو  رلى

لهذا النوع من  القانونيين بحسممممب السممممجست المحفو ة لد  دائرة مراقبة اليممممركات بخصمممموص تنسمممميات المس 

بنسمممبة و األردنيةغالبية رأس المال المسمممتثمر في اليمممركات المدنية يحملون الجنسمممية  مس  ، فقد تبين أناليمممركات

 .تنبية أخر أمن تنسيات  فقط هم  (%7)ومن رتمالي االستثمار  (93%)

المخاطر من حيث تمويل اإلرهاب وغسل  مرتفعةدول يحملون تنسية  القانونيين من رتمالي المس  (%1)أقل من 

 .األموال

 :كالتالي التهديداتلذلك وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه نجد أن مستو  

  (.1)المستوى  منخفض بمستو  غسل األمواللتهديدات التعتبر  

  (.1المستوى منخفض ) بمستو  لتمويل اإلرهابتهديدات التعتبر   

 الشركات المدنية

 

 (%1.63)و الجنسممية األردنيةمن  أ (%98.37)تتكون تنسممية المس  القانونيين لليممركات غير الهادفة للربح من 

لذلك من الواضممح أن الغالبية العظمى من المس  القانونيين لليممركات غير الهادفة للربح  من تنسمميات اتنبية أخر 

هم من األردنيين. هنا  سممميطرة لعردنيين من حيث العدد ومقدار رأس المال المسمممتثمر في اليمممركات غير الهادفة 

 .للربح

 :كالتالي التهديداتلذلك وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه نجد أن مستو  

  (.1منخفض )المستوى  بمستو  غسل األمواللتهديدات التعتبر  

  (.1المستوى منخفض ) بمستو  لتمويل اإلرهابتهديدات التعتبر   

 الشركات غير الهادفة للربح

تلك الجمعية لة العامةة التي تتألف من األعضمممممماء المؤسممممممسممممممين هيئي تمعية تعاونية هم ةالألان المس  القانونيين 

ش  على أن يكونوا من  ( منه1ب//3في المادة ) نافذالجمعيات التعاونية ال نظا ، حيث ينص والمنتسممممممبين اليها الحقا

 .األردنيةالجنسية 

 :على النحو التالي التهديداتلذلك، وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه، نجد أن مستو  

  (.1منخفض )المستوى  بمستو  غسل األمواللتهديدات التعتبر  

  (.1المستوى منخفض ) بمستو  لتمويل اإلرهابتهديدات التعتبر    

 الجمعيات التعاونية

 

سيطرة من  يكل عا  أعضاء مجل  اإلدارة )ال راتع الجدول المتعلق باإلدارة: المستفيد الحقيقي من الجمعيات هم ب

تمويل اإلرهاب لقطاع المنظمات غير نف  المنهجية الذي تم اسممممتخدامها في تقييم مخاطر وهو  خسل مناصممممبهم(. 

 .الهادفة للربح في األردن

 الجمعيات

 

ش حرفيالوقف يعني :ال ينطبق ، وال يحق األصمممل الموقوفةاالحتجازة كما هو الحال عند رنيممماء الوقف، يتم احتجاز  ا

. يصبح الوقف ملكية عامة ال يمكن التنازل عنها أو بيعها أو تملك األصلرعادة ن منه يمستفيدلللمن أنيأ الوقف وال 

ألي غرض الملكية رهنها أو توريثها أو التصمممرف فيها بأي طريقة أخر . عسوة على ذلك، ال يمكن اسمممتخدا  هذه 

ا كوقف، فإنه يظل وقفشا رلى األبد مم ما مجرد تخصممميص عقارب ، وعلى سمممبيل المثالآخر باسمممتثناء األعمال الخيرية

 .للوقف(محتجزة كون األصول تيدل على أن الوقف دائم وغير قابل للتصرف وال رتوع فيه بطبيعته )س

 الوقف
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ومن ، . ، األرامل ، األيتا  .... تسممتخد  عائدات الوقف لخدمة مجموعة معينة من األفراد )المسممتفيدين( مثل الطسب

يخد  مصمممممملحة ، في حين أن الوقف الذري يلبي احتياتات فئة معينة من المجتمع  الوقف الخيري فإنهذا المنطلق، 

 .وقف خيري عند انقطاع ذرية الواقفرلى ابتداءش ثم يتحول  الواقفأبناء وأحفاد 

 االدارة : 

 

 رةاإلدامكان اقامة و جنسية

غسل األموال وتمويل اإلرهاب تهديدات  الشكل القانوني 

تهات من غير اليمممممركاء، ولكن بناءش على معرفة وخبرة  اإلدارةان تكون  على الرغم من أن التيمممممريعات ال تمنع 

في سجل دائرة مراقبة اليركات و سجل المجموعة األردنية للمناطق  المسؤولية المحدودة لليركات ذات التسجيل

ش األشكال القانونية  هذه ، فإنالحرة و التنموية  .قبل المالكين أنفسهم تدار منغالبا

صل رلى أن غالبيتهم يقيمون داخل المملكة من خسل مراقبة حضورهم و، فقد تم التاإلدارة وفيما يتعلق بمكان اقامة 

العمومية أو اتتماعات مجل  اإلدارة المنعقدة داخل المملكة والتصويا على القرارات  الهيئةاليخصي التتماعات 

 .بحضور المو ف المختص لد  تهات التسجيلوالتوقيع على طلبات الخدمة المتوفرة 

  :كالتالي التهديداتلذلك نفترض أن مستو  

 (.2متوس  )المستوى  بمستو  غسل األموالل  

 (.2المستوى متوس  ) بمستو  لتمويل اإلرهاب     

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

المجموعة )و (دائرة مراقبة الشركات)

 (األردنية للمناطق الحرة والتنموية

 شركات التضامن 

المجموعة )و (دائرة مراقبة الشركات)

 (األردنية للمناطق الحرة والتنموية

 شركات التوصية البسيطة 

المجموعة )و (دائرة مراقبة الشركات)

 (األردنية للمناطق الحرة والتنموية

 شركات المساهمة الخاصة

 الشركات المدنية

 الشركات غير الهادفة لربح

 أتانب. %36من أعضاء مجل  اإلدارة أردنيون والباقي  64%

اإلرهاب، المخاطر من حيث تمويل  مرتفعةدول من رتمالي أعضمممممماء مجل  اإلدارة يحملون تنسممممممية  3.04%

 .المخاطر من حيث غسل األموال مرتفعةدول منهم يحملون تنسية  %3.16و

 :كالتالي التهديداتأن مستو  تم افتراض  والمؤشرات أعسه  البياناتلذلك وبناءش على 

 (.2متوس  )المستوى  بمستو  غسل األموالل  

 (.2المستوى متوس  ) بمستو  لتمويل اإلرهاب     

 شركات المساهمة العامة

هيئة )و (مراقبة الشركاتدائرة ) 

 (األوراق المالية

 

 .لكن يكون مقرها الرئيسي داخل المملكة إلدارة أعمالهاخارج المملكة فقط.  تمارس اليركات المعفاة غاياتها

 :كالتالي التهديداتلذلك نفترض أن مستو  

 (.2متوس  )المستوى  بمستو  غسل األموالل  

 (.3المستوى مرتفع ) بمستو  لتمويل اإلرهاب     

الشركات المعفاة 

(Offshore) 

للجمعية التعاونية العامة  الهيئةتدار الجمعيات التعاونية من قبل لجنة ردارة مكونة من أعضممممممماء منتخبين من قبل 

( 1/ ب /  3الجمعيات التعاونية المعمول به في المادة ) نظا )تتكون من األعضاء المؤسسين للجمعية(، حيث ينص 

 .األردنية الجنسيةمن  على أن يكونوامنه 

 :كالتالي التهديداتأن مستو  تم افتراض  لذلك وبناءش على البيانات والمؤشرات أعسه 

 (.1منخفض )المستوى  بمستو  غسل األموالل  

 (.1المستوى منخفض ) بمستو  لتمويل اإلرهاب  

 الجمعيات التعاونية

عدد تمالي ر( من %66بيانات المتعلقة بجنسمممممميات الهيئات االدارية من خسل عينة تتكون من )المن خسل تحليل 

الهيئات االدارية للجمعيات عضممممماء أ( من %99)ن أتبين فقد ، 31/12/2021الجمعيات المحلية المسمممممجلة بتاريخ 

 .تنسيات أتنبية ( هم %1، والنسبة المتبقية )األردنية من الجنسيةالمحلية 

في األردن، والتي  الهمادفمة للربحهمذا التحليمل نتمائج تقييم مخماطر تمويمل اإلرهماب لقطماع المنظممات غير ويمدعم 

في غسممممممل االموال وتمويل  لهادفة للربحاسممممممتغسل المنظمات غير تقييم المخاطر الكامنة الأ هرت أن مسممممممتو  

 .رلى متوسط اإلرهاب، بما في ذلك الجمعيات، منخفض

 :كالتالي التهديداتأن مستو  تم افتراض لذلك 

 (.1منخفض )المستوى  بمستو  غسل األموالل  

 الجمعيات

  



21 
 

 رةاإلدامكان اقامة و جنسية

غسل األموال وتمويل اإلرهاب تهديدات  الشكل القانوني 

 (.1المستوى منخفض ) بمستو  لتمويل اإلرهاب    

، وفي حالة الوقف الخاص، واليؤون والمقدسات االسسمية في حالة الوقف العا ، فإن الوصي هو وزارة األوقاف

خسل شروط حجة الوقف التي تخوله بذلك. راتع الجدول المتعلق بالمستفيد قف من ايتم تعيين الوصي من قبل الو

 .الحقيقي

 الوقف

 

 

  االقتصادية التهديدات 2.2.3
نيمماطه  ممن يندرج( كل شممكل قانوني وحسممبلعشممكال القانونية )المئوية النسممبة الحتسمماب االقتصممادية، تم رتراء تحليل  التهديداتلتحديد 

 .مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب معشافيما يتعلق بالمخاطر. تم رتراء هذا التحليل  مرتفعالرئيسي في قطاع اقتصادي 

ش لما هو محدد تم تحديد القطاعات العامة واألنيطة االقتصادية التالية مكافحة المقدمة من وحدة التغذية الراتعة أو بناءش على و/رما دوليشا  )وفقا

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المملكة: فيكقطاعات )أنيطة( يمكن رساءة استخدامها  (سل األموال وتمويل اإلرهابغ

 بيع وصيانة المركبات والسيارات والمحركات وقطع الغيار واالكسسوارات.         -      المؤسسات المصرفية  -

 أنيطة التسلية والترفيه مثل المطاعم والموالت )بما في ذلك محطات الوقود(. -    البيع بالتجزئة والجملة للسلع                   -

 تصنيع وبيع/تجارة األسلحة والذخائر/تصنيع المركبات القتالية العسكرية. -    االستيراد والتصدير/ التجارة الدولية.           -

 يع/تجارة المواد المتفجرة والمواد الكيماوية.تصنيع وب -     االستيارات اإلدارية والمالية والفنية والتدريبية. -

التي تمارس  األشكال القانونيةكل شكل قانوني، وعدد المخاطر حسب  مرتفعةما يلي النسبة المئوية لعنيطة في القطاعات االقتصادية وفي

 :قانونيرلى اإلتمالي لد  كل شكل هذا النياط 

 (2متوس  )المستوى 

شمممركة ذات  50066من أصمممل  10743

دائرة مراقبة  لد مسؤولية محدودة مسجلة 

( من إجمالي %21.5أو )اليمممممممركات ، 

محييدودة المسيييييييؤولييية الذات شيييييييركييات ال

دائرة مراقبة الشيييييييركات  لدىمسيييييييجلة ال

ً تميييار   ً نشييييييييياطيييا  ينتمي الىرئيسيييييييييييا

 .المخاطر مرتفعةالقطاعات االقتصادية 

 

 

شركات ذات مسؤولية 

 محدودة

 الشركاتدائرة مراقبة  

 (3مرتفع )المستوى 

شمممممممركة ذات  2389من أصمممممممل  1186

المجموعة  لد مسممممؤولية محدودة مسممممجلة 

أو  ،األردنيمممة للمنممماطق الحرة والتنمويمممة 

ذات شيييييييركييات ال( من إجمييالي 49.6%)

لييدى  مسيييييييجلييةالمحييدودة المسيييييييؤولييية ال

المجموعيييية األردنييييية للمنيييياطق الحرة 

ينتمي رئيسييييياً نشيييياطاً تمار  والتنموية 

القطييياعيييات االقتصييييييييياديييية مرتفعييية  الى

 .المخاطر

 
 

شركات ذات مسؤولية 

 محدودة

نيييية  لميجيميوعييية األرد ا

ليييليييمييينييياطيييق اليييحيييرة 

  والتنموية

6%

69%

19%

2% 1% 3%
تصنيع وبيع األسلحة

بيع السي رات ب لتجزئة

ج ر  الت/ االستيراد والتصدير
الدولية

المال عم

مجمع ومردز تج ري

أنشالة ترفيهية

محال ت الوقود

95%

1% 4%

ت زين وتج ر  السي رات

تصنيع وبيع األسلحة

 ر  التج/ االستيراد والتصدير
الدولية

صن ع ت ديمي ئية
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 (2متوس  )المستوى 

شمممممممركممة  66391من أصممممممممل  16499

دائرة مراقبة اليركات  لد تضامن مسجلة 

(CCD،) ( 24.9أو% ) ميين إجييمييييالييي

مسيييييجلة لدى دائرة التضيييييامن ال اتشيييييرك

ً تمار  مراقبة الشيييركات  ً  نشييياطا  رئيسييييا

القطاعات االقتصييييييادية مرتفعة  ينتمي الى

 .المخاطر

 

 
 

 دائرةشركات التضامن 

 الشركات مراقبة

(3مرتفع )المستوى   

شممممركة تضممممامن  1252أصممممل  من 498

المجموعة األردنية للمناطق  لد مسمممممممجلة 

شيييركات ( %39.8أو ) ،الحرة والتنموية 

مسيييييييجليية لييدى المجموعيية التضييييييييامن ال

األردنية للمناطق الحرة والتنموية تمار  

طاً  ينتمي الى القطياعيات رئيسييييييييياً نشييييييييا

 االقتصادية مرتفعة المخاطر.

 

شييييييركيييات التضييييييييامن 

نيييية  لميجيميوعييية األرد ا

ليييليييمييينييياطيييق اليييحيييرة 

  والتنموية

 

(3مرتفع )المستوى   

شركة توصية  12833من أصل  3825

دائرة مراقبة اليركات  لد  بسيطة مسجلة

 اتشيييييييركييمن إجمييالي ( %29.8أو ) ،

مسيييييجلة لدى دائرة  بسييييييطةالتوصيييييية ال

رئيسيييياً نشييياطاً تمار  مراقبة الشيييركات 

القطاعات االقتصييييييادية مرتفعة  ينتمي الى

 .المخاطر

 

 

شركات التوصية 

 ةالبسيط

 دائرة مراقبة الشركات 

(3مرتفع )المستوى   

شركة توصية بسيطة  194من أصل  68

المجموعة األردنية للمناطق  لد مسجلة 

مويمممة  ن ت ل حرة وا ل من ( %35أو ) ،ا

مسجلة  بسيطةالتوصية ال اتشركإجمالي 

المجموعيية األردنييية للمنيياطق الحرة لييدى 

ً تمار  والتنموية  ً  نشيييياطا ينتمي  رئيسيييييا

القطييياعيييات االقتصييييييييياديييية مرتفعييية  الى

 .المخاطر

  

شركات التوصية 

 البسيطة

المجموعة األردنية 

للمناطق الحرة 

 والتنموية

4%

92%

4% تصنيع وبيع األسلحة

بيع السي رات ب لتجزئة

التج ر  الدولية/ االستيراد والتصدير

مال عم

مجمع ومردز تج ري

أنشالة ترفيهية

محال ت الوقود

مواد متفجر 

76%

24%
ت زين وتج ر  السي رات

ليةاالستيراد والتصدير والتج ر  الدو

4%

91%

5%

تصنيع وبيع األسلحة

بيع السي رات ب لتجزئة

يةالتج ر  الدول/ االستيراد والتصدير

المال عم

مجمع ومردز تج ري

األنشالة الترفيهية

محال ت الوقود

100%

ت زين وتداوو السي رات
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(3مرتفع )المستوى   

شممركة مسمماهمة عامة  323من أصممل  82

أو  ،دائرة مراقبة اليممممركات  لد مسممممجلة 

 اتشييييييييركييييال( ميين اجييمييييالييي 25.4%)

مسيييييييجلة لدى دائرة ال المسييييييياهمة العامة

رئيسيييياً نشييياطاً تمار  مراقبة الشيييركات 

القطاعات االقتصييييييادية مرتفعة  ينتمي الى

 .المخاطر

 

 

شركات المساهمة 

 العامة
 

(3مرتفع )المستوى   

شممممركة مسمممماهمة  1185من أصممممل  449

دائرة مراقبة اليركات  لد خاصة مسجلة 

 اتشيييييييركال( من اجمالي %37.9أو ) ،

مسيييجلة لدى دائرة ال المسييياهمة الخاصييية

رئيسيييياً نشييياطاً تمار  مراقبة الشيييركات 

القطاعات االقتصييييييادية مرتفعة  ينتمي الى

 .المخاطر

 
 

شركات المساهمة 

 الخاصة
 

(4مرتفع جداً )المستوى   

شممممممركة معفاة  1671من أصممممممل  1069

أو  ،دائرة مراقبة اليممممركات  لد مسممممجلة 

 المعفاه اتشيييييييركالمن اجمالي ( 64%)

مسيييييييجلة لدى دائرة مراقبة الشيييييييركات ال

ً تميييار   ً نشييييييييياطيييا  ينتمي الىرئيسيييييييييييا

 .القطاعات االقتصادية مرتفعة المخاطر

 
 

ة الشركات المعفا

(Offshore) 

(1منخفض )المستوى   

مسممممجلة  شممممركة مدنية 512من أصممممل  4

( %8أو ) ،دائرة مراقبة اليمممممممركات  لد 

مسييييييجلة المدنية ال من اجمالي الشييييييركات

نشاطاً تمار  لدى دائرة مراقبة الشركات 

القطاعات االقتصييييادية  ينتمي الىرئيسييييياً 

 .مرتفعة المخاطر

 
 

 الشركات المدنية

21%

3%

66%

2%

1%
1% 2% 4% البنوك 

بيع السي رات ب لتجزئة

دوليةالتج ر  ال/ االستيراد والتصدير

المال عم

مجمع ومردز تج ري

األنشالة الترفيهية

محال ت الوقود

مواد متفجر  

2%

79%

14%

1% 3%
1%

تصنيع وبيع األسلحة

بيع السي رات ب لتجزئة

ليةالتج ر  الدو/ االستيراد والتصدير

المال عم

مجمع ومردز تج ري

األنشالة الترفيهية

محال ت الوقود

4%

95%

1%
بيع السي رات ب لتجزئة

وليةالتج ر  الد/ االستيراد والتصدير

المال عم

مجمع ومردز تج ري

األنشالة الترفيهية

محال ت الوقود

25%

25%25%

25%
الشرد ت االئتم نية

ةبيع السي رات ب لتجزئ

/ االستيراد والتصدير
التج ر  الدولية

المال عم



24 
 

(1منخفض )المستوى   

أو  تمعية تعاونية، 1499من أصمممممل  66

( من اجمالي الجمعيات التعاونية 4.4%)

ً تميييار   ً نشييييييييياطيييا  ينتمي الىرئيسيييييييييييا

 .القطاعات االقتصادية مرتفعة المخاطر

 

  

 الجمعيات التعاونية

 (1منخفض )المستوى 

 1151االجمالي: 

القطاعات التي تعمل فيها هذه اليركات  2010لسنة  73غير الهادفة للربح رقم  اليركات من نظا   4تحدد المادة 

، وهي قطاعي الصحة والتعليم، وتمويل المياريع الصغيرة، والترويج لسستثمار والتدريب الهادف رلى حصراش 

 .المذكورةالقطاعات بتنمية المجتمع أو أي غرض يتعلق 

 

 

ال يوتد نياط 

 مرتفع

 الخطورة

 

 الشركات غير الهادفة للربح

 (1منخفض )المستوى 

 6372االجمالي: 

وفقا للتحليل النوعي، فإن األنيطة الرئيسية للجمعيات المحلية هي أنيطة منخفضة المخاطر. يتعين على الجمعيات 

ش وفقالحصول على الموافقات السزمة لتسجيل أي نياط اقتصادي  للمتطلبات التيريعية ذات الصلة، مع مسحظة أن ا

 رلى تحقيق أهداف وغايات الجمعية. يوتهالعائد المالي ألي نياط 

ال يوتد نياط 

 مرتفع

 الخطورة

 الجمعيات

 (1منخفض )المستوى 

 10259االجمالي: 

. منافعه للبر ولو كان ماالش  هو حب  عين المال المملو  على حكم ملك هلل تعالى على وته التأبيد وتخصيصالوقف 

ش   .غالبية األوقاف خيرية، أي أن دخلها أو حق االنتفاع بها يتم تخصيصه لغرض خيريبأن  علما

ال يوتد نياط 

 مرتفع

 الخطورة

 الوقف

 

 احتمالية اخفاء المستفيد الحقيقيتهديدات  2.2.4
اكتيمممماف  احتمالية، ألنه سمممموف يقلل من التهديداتفي حالة رمكانية رخفاء هوية المسممممتفيد الحقيقي بسممممهولة، فإن هذا سمممميزيد من مسممممتو  

 اعلى حد كسش قانونية الألشممممممكال لد  كافة ا رذا كان من الممكن رخفاء هوية المسممممممتفيد الحقيقي فيماالمجرمين المتورطين. لذلك، تم اتراء تحليل 

 :وبما يراعي ما يلي

  والكفاالت لحاملهااالسهم لحاملها. 

 ما يعرف بـمممممم  (، أو استخدا غيرهم نيابة عنبالاألسهم  يحملون أشخاص يملكون أواالسميون مثل )المس   /المساهمونStrawmen 

ش  )على األرتح، رذا لم يكن تحديد الهوية  (.مطلوبا

 االسميون. المدراء 

 مفهو  االسهم لحاملها. تحظر االتراءات بيكل فعال

 االسميين. المدراءاالسميين أو  المس  /بالمساهمينيتبع االردن نهج اليفافية فيما يتعلق 

النافذ ونظا  من خسل المتطلبات المنصممموص عليها في قانون اليمممركات  المس  والمدراء /تتحقق شمممفافية المسممماهمين

 صاح عن المستفيد الحقيقي.االفنموذج  تعبئةومن خسل المستفيد الحقيقي سجل 

التعديست الجديدة لقانون اليمممركات وفي حال تم  تطبيقعند  نهأال ر ،ومن الناحية العملية لم يكن ذلك فعاالش في السمممابق

حسن ، فسيتضمن نموذج المستفيد الحقيقي سميينإلسميين أو المدراء اإلالمساهمين/ المس  افصاح عن للبند رضافة 

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

 (دائرة مراقبة الشركات)

المجموعة األردنية للمناطق )و

 (الحرة والتنموية

 شركات التضامن 

 (دائرة مراقبة الشركات)

المجموعة األردنية للمناطق )و

 (الحرة والتنموية

 شركات التوصية البسيطة 

3%

91%

3% 3%

ئةبيع السي رات ب لتجز

مجمع ومردز تج ري

أنشالة ترفيهية 

محال ت الوقود
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ش وسمميتم  مرتفع  التهديد أن مسممتو   تم افتراضاليممفافية في المسممتقبل. وبناء على ذلك،  متطلباتتلبية الوضممع تدريجيا

 .(3)المستوى 

 (دائرة مراقبة الشركات)

المجموعة األردنية للمناطق )و

 (الحرة والتنموية

 شركات المساهمة العامة

 الشركات المساهمة الخاصة

 الشركات المعفاة

(Offshore) 

 ربحلالشركات غير الهادفة ل

يركات  سجيل ال سبيالمدنية بين أصحاب نف  المهنة، بما في ذلك المحاميتم ت سبب، فإن ين القانونيين والمحا ن. لهذا ال

ش لذلك، ي فترض أن مستو   .الفعلية أقل بكثير التهديدات  (.2متوس  )المستوى  التهديدو وفقا
 الشركات المدنية

 .الجمعيات التعاونيةوالكفاالت لحاملها على  االسهم لحاملهاال تنطبق 

عن  فصمممممماحواال التصممممممريحالمعمول بها  نظمةرخفاء الملكية، تفرض األباحتمالية لتحليل النوعي المتعلق بناءش على ا

الجمعيات مخالفات رتراءات المتابعة واإلشراف ووتود عقوبات على أن والهيئات اإلدارية، باإلضافة رلى  ينالمؤسس

وبناء على ذلك، الترتيبات االسمممية. خفاء الملكية باسممتخدا  احتمالية رالتعاونية تيممكل عوامل مخففة تسممهم في الحد من 

 (.1منخفض )المستوى  التهديديفترض أن مستو  

 الجمعيات التعاونية

 على الجمعيات. لحاملها والكفاالتاالسهم لحاملها ال تنطبق 

 الجمعيات والنظا  المحدد ألحكا  النظا  األسممماسممميلتحليل النوعي فيما يتعلق بإخفاء الملكية، تبين أن قانون بناءش على ا

أن وكذلك رتراءات انتخاب الهيئات اإلدارية باإلضمافة رلى  ،المؤسمسمينعن  االفصماحالتصمريح و يفرضمان للجمعيات

الجمعيات تيممكل عوامل مخففة تسممهم في الحد من رخفاء  مخالفات رتراءات المتابعة واإلشممراف ووتود عقوبات على

 .الترتيبات االسمية تخدا الملكية باس

 (.1منخفض )المستوى  التهديدوبناء على ذلك، يفترض أن مستو  

 الجمعيات

 على الوقف. لحاملها والكفاالتال تنطبق االسهم لحاملها 

يحق طبيعة الخاصة للوقف، ال سيما أنه ال باالعتبار الخذاش وألتحليل النوعي المتعلق بإخفاء الملكية واإلدارة بناءش على ا

تسممممهم في الحد من رخفاء يعتبر كمخففات مخاطر مما في حالة الوقف الذري، أن يعينوا كمسممممتفيدين  ورثة الواقفرال ل

 الترتيبات االسمية. الملكية باستخدا 

 (.1منخفض )المستوى  التهديدوبناء على ذلك، يفترض أن مستو  

 الوقف

 

 تقييم نقاط الضعف 2.3
ش  ستغسلها عن طريق التهديد أو التي قد تدعم أو ي( FATFلمجموعة العمل المالي )رن مفهو  نقاط الضعف وفقا يير الى األمور التي يمكن ا

القانونية يعني التركيز من ناحية على العوامل  باألشمممكالفيما يتعلق  مخاطررن النظر رلى نقاط الضمممعف باعتبارها مختلفة عن التسمممهل التهديد. 

 مخاطر.ومن ناحية أخر  على العوامل لمواتهة ال ،التي تمثل نقاط ضعف

 التعرض للمخاطر 2.3.1
ش لمنهجية  التعرض مسمممتو  فتراض أن ر، تم التي تم اسمممتخدامها في هذا التقييم المخاطر الخاصمممة بكل شمممكل من األشمممكال القانونية تقييموفقا

      (.3)المستوى  مرتفعهو مستو  للمخاطر 

 هو غسممل األموال في المملكةالمخاطر الكلي ل أن مسممتو  اإلرهاب في المملكةوتمويل  الوطني لمخاطر غسممل األموالأ هرت نتائج التقييم 

ش ةمتوسمممطةهو لتمويل اإلرهاب في المملكة  الكليوأن مسمممتو  المخاطر  ةمرتفعة تبين أن نتيجة تقييم مسمممتو  ضممموابط مكافحة قد ف، . وعموما

 .ةتيدة تداش ةهي الخاضعة للتنظيم  القانونية األشكاللد   الكليغسل األموال وتمويل اإلرهاب 

، المجرمينفيما يلي بعض األشمكال القانونية التي يوضمح تقييم مسمتو  تعرضمهم للمخاطر ومد  رمكانية رسماءة اسمتخدامهم من قبل وتندرج 

 : وكما يلي (3المستو  المرتفع )لمخاطر التعرض ل عن مستو وتود اختسف في المستو  المدرج 



26 
 

ع لها وزارة التنمية االتتماعية( رلى تانب متابعة ورشراف الوزارة المختصة التي تخض -تخضع لمتابعة ورشراف )سجل الجمعيات  :تالجمعيا

 نا  متطلبات فعالة وصارمة فيما يتعلق بالرقابة على الجمعيات وردارتها.كما أن هكل تمعية. 

في األردن، وال تتمتع حسممماباتها بالسمممرية المصمممرفية عند مواتهة أي  المرخصمممةالبنو   أحد يجب على كل تمعية ريداع تميع أموالها لد 

تجاه  المعززة العناية الواتبةببذل البنو   تقو . وباإلضممممافة رلى ذلك، تهات التسممممجيلاسممممتفسممممار مقد  في هذا الصممممدد من الوزير المختص أو 

 بة ميددة.الية لرقاتميع معامستها الم وتخضعالجمعيات وتحدد الفترة السزمة لتحديث بياناتها 

للتفتيش  للجهات المختصةجمعيات أن تحتفظ بسجست مالية تبين ريراداتها ونفقاتها، وأن تقد  ميزانية مالية مدققة، وأن تتيحها على الوينبغي 

 بالتحقق من المستفيد الحقيقي. مةملزفإن الجمعيات في أي وقا. وباإلضافة رلى ذلك، 

ش وفق  عملية الحصول على التمويل األتنبي تتطلب موافقة مسبقة من مجل  الوزراء. تمع األموال، فإن آللية ا

سمح للجمعيات بالقيا  بأنيطة خارج األردن. باإلضافة رلى وتود تدقيق  ألنيطة وعمل الجمعيات التي تعمل بالقرب من ميددة  ورقابةال ي

 مناطق النزاع الحدودية مع المملكة.

أن مسمتو   وتم افتراضهنا  صمعوبة في اسمتغسل هذا اليمكل القانوني في عمليات غسمل األموال أو تمويل اإلرهاب. فإن وبناء على ذلك، 

  (.2متوس  )المستوى هو التعرض للمخاطر بالنسبة لهذا اليكل القانوني 

الوقف دائم وال حيث أن أو بيعه،  تهنقل ملكيألغراض الربح الفردي وال يمكن  ولي تسممممممتخد  عائدات الوقف ألغراض دينية وخيرية  ف:الوق

أن هذا اليممكل القانوني كما رتعة فيه بطبيعته، وتتولى وزارة األوقاف واليممؤون والمقدسممات اإلسممسمية ردارة المخصممصممات المالية مباشممرة، 

ش بتحديد  يخضمممع إلشمممراف السممملطة التنظيمية واإلشمممرافية هنا  متطلبات فعالة أن الى رضمممافة األوقاف.  عوائدالمسمممتفيدين من والتي تقو  أيضممما

 التيريعات المتعلقة بالوقف.ضمن  الحوكمةووملزمة فيما يتعلق بالرقابة 

ش للقانون، في وكما أنه   .الوصي يتم فصل هفإنحالة حدوث مخالفات مالية تسيمة، وفقا

تجاه الوقف وتحدد الفترة المعززة العناية الواتبة  ببذل البنو تقو  ويجب على كل وصممممممي فتح حسمممممماب مصممممممرفي إليداع عائدات الوقف. 

 يددة.تميع عملياته المالية لرقابة موتخضع السزمة لتحديث بياناته 

 ،ملزمون باالحتفا  بسجست تمكن من التعرف على المستفيد الحقيقي كما أن األوصياءيجب أن يكون للوقف الخاص مدقق حسابات معتمد. 

قاضي القضاة، ورذا  اإلسسمية ودائرة واليؤون والمقدساتن من الوقف من خسل المحكمة وبموافقة وزارة األوقاف يجب تحديد المستفيديكما 

 األراضي والمساحة. دائرةكان الوقف عقارا، فيجب تسجيله لد  

أن مسمتو  تم افتراض اإلرهاب. وهنا  صمعوبة في اسمتغسل هذا اليمكل القانوني في عمليات غسمل األموال أو تمويل فإن وبناء على ذلك، 

  (.2متوس  )المستوى  هو التعرض للمخاطر بالنسبة لهذا اليكل القانوني

 الوعي بالمخاطر 2.3.2
، تم افتراض أن الوعي بالمخاطر التي تم اسمممتخدامها في هذا التقييم تحليل المخاطر الخاصمممة بكل شمممكل من األشمممكال القانونيةوفقشا لمنهجية 

 لد وعي بالمخاطر نقاط الضعف  المتعلقة بالبعض األشكال القانونية التي لديها مستو   (. وفيما يلي2طر متوسط )المستو  يمثل مستو  مخا

ش للخصائص مختلف الجهات المبلغة   :بها وكالتالي الخاصة القانونيةوذلك وفقا

وتسمممجيله متاحة تأسممميسمممه هذا اليمممكل القانوني والتعليمات المتعلقة بمتطلبات  تأسمممي المعلومات المتعلقة بكيفية رن  شيييركات المسييياهمة العامة:

، ويمكن استخدا  كليهما إلتراء لمركز ريداع األوراق الماليةللجمهور من خسل الموقع اإللكتروني لدائرة مراقبة اليركات والموقع اإللكتروني 

كما أن . مساهمينلل عمليات بحث من خسل خيارات مختلفة، بما في ذلك اسم اليركة، واسم المساهم، والرقم الوطني لليركة، والرقم الوطني 

المتعلقة بيركات المساهمة العامة المدرتة )بيانات الملكية، بيانات اإلدارة، أي من التعديست األساسية التي تحدث في اليركة، بما المعلومات 

ويمكن للجمهور  ة ومحدثة.في ذلك تغيير الملكية أو أعضاء مجل  اإلدارة باإلضافة رلى البيانات المالية السنوية ونصف السنوية المدققة( متاح

 و/أو الموقع االلكتروني لبورصة عمان. لمركز ريداع األوراق المالية االلكترونياالطسع على هذه المعلومات من خسل الموقع 

)المسييتوى أنه منخفض لهذا الشييكل القانوني على لدى الجهات المبلغة مخاطر الابوعي نقاط الضممعف المتعلقة بالولذلك تم افتراض مسييتوى 

1.)  
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وعند تغيير  يتم الحصول على موافقة وزارة األوقاف واليؤون والمقدسات اإلسسمية عند رقامة حجة وقفية في رحد  المحاكم اليرعية الوقف:

بتقييم اليممممخص من حيث األهلية والمؤهست.  يتم التحقق من هوية مؤسمممم  الوقف، وتقو  المحكمة اليممممرعيةكما أنه المسممممتفيدين من الوقف. 

 خارتي معتمد. حسابات مدققيجب على مؤس  الوقف فتح حساب مصرفي وتعيين فباإلضافة رلى ذلك، 

وفيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمسمممتفيدين الحقيقيين، فإن المعلومات المتعلقة بالوقف واألطراف المتصممملة به محفو ة في قسمممم تسمممجيل 

ووحدة مكافحة اإلشرافية، الرقابية و الجهاتورنفاذ القانون،  تهاتبناء على طلبها، بما في ذلك ) الجهات المختصةاألوقاف وتظل متاحة لجميع 

ش )الوزارة عند طلبها من تحصممل عليها التي (. وغسممل األموال وتمويل اإلرهاب يممترط على الوصممي على الوقف أن يقد  معلومات كما ي، (يدويا

 الوقف يعتبر غير شائع االستخدا .ومع ذلك فإن ، المبلغةجهات عن المستفيدين الحقيقيين عند التعامل مع أي من ال

أنه مرتفع )المسييتوى لهذا الشييكل القانوني على لدى الجهات المبلغة مخاطر البوعي اط الضممعف المتعلقة بالنقتم افتراض مسييتوى  فقد ولذلك

3.)  

المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية، فإنه من الممكن تحديد والمؤسسة التعاونية األردنية التيريعات النافذة المتعلقة ببموتب  :الجمعيات التعاونية

وتاريخ التسممممجيل، وعدد األعضمممماء(، عسوة على أن المبالة النقدية  ،ورقمهاوتقديم معلومات عن )اسممممم الجمعية التعاونية،  الجمعيات التعاونية

يتم تقديمها فإنه ن، يفيما يتعلق بمعلومات المسممتفيدين الحقيقيأما . لد  البنو التأسمميسممية المحصمملة من مؤسممسممي الجمعية التعاونية تودعها اللجنة 

عند طلبها ملف ويتم تقديمها العند الطلب، حيث يتم فتح ملف لكل تمعية تعاونية ويتم االحتفا  ببيانات المسممممتفيدين في  الجهات المختصممممةرلى 

 )ال يتم نير المعلومات(.  (يدويشا)

  (.3)المستوى مرتفع على أنه  هذا الشكل القانونيللدى الجهات المبلغة مخاطر البوعي نقاط الضعف المتعلقة بالولذلك تم افتراض مستوى 



 
 

 القانونيةباألشكال  الخاصة نقاط الضعف 2.3.3
بناءش على ، وذلك بيكل كبير من شكل آلخرالقانونية لسوء استغسلها في غسل األموال وتمويل االرهاب  شكالاألأحد مد  مسئمة يختلف قد 

 أوتهديدات غسل األموال وبحيث تزيد من قد يتم استغسلها والمتعلقة بالسمات الخاصة بكل شكل قانوني والتي  شكاللهذه األالمتطلبات القانونية 

 .القانونية بسهولة أكبر من غيرها شكالاستغسل بعض األأي من الممكن تمويل اإلرهاب، 

 ، تم تقييم ما يلي:لهذه الغايةو وبالتحديد

 هذه اليركاتوتود تهات ممثلة في ، ومستو  الحقيقيين القانونيين والمستفيدينالمس  : تحديد اإلدارة وأسي الت. 

 (.تهات التسجيل أوكتاب العدل وتغيير الملكية )أتعاب المحامين أو  أسي التكاليف االقتصادية للت 

 وكمة، مثل مجل  اإلشمممراف، الحسمممابات، والتكاليف الداخلية لمتطلبات الح تدقيقرسمممو  العمل )في  التكاليف االقتصمممادية لسسمممتمرار

 والتدقيق الداخلي(.

  رعادة امتس  المالك السمممممابق لليمممممركة من  تمنعالضممممممانات الموتودة في رتراءات التصمممممفية اإلتبارية ورتراءات اإلفسس، والتي

 أقل من قيمتها السوقية.بصول األ

 

 هذا التحليل: نتائج ويلخص الجدول التالي ،تم رتراء تحليل وصفي

 المستوى
الضمانات الموجودة في إجراءات 

 التصفية واإلفال  اإلجبارية

التكاليف االقتصادية 

 لالستمرار بالعمل

التكاليف االقتصادية 

 للتأسيس وتغيير الملكية

 واإلدارة

المتطلبات القانونية 

 للتأسيس
 الشكل القانوني

 (CCD) شركة ذات مسؤولية محدودة  مرتفع تدشا منخفض متوسط مرتفع (2) متوسط

 (JFDZ) شركة ذات مسؤولية محدودة  مرتفع مرتفع متوسط مرتفع  (1) منخفض

 (CCD) شركة تضامن  مرتفع منخفض تدشا منخفض مرتفع (2) متوسط

 (JDFZ) شركة تضامن  مرتفع مرتفع متوسط مرتفع (2) متوسط

 (CCD) شركة توصية بسيطة  مرتفع منخفض تدشا منخفض مرتفع (2) متوسط

 (JFDZ) شركة توصية بسيطة  مرتفع مرتفع متوسط مرتفع (2) متوسط

 شركة المساهمة العامة مرتفع متوسط مرتفع مرتفع (1) منخفض

 شركة المساهمة الخاصة مرتفع منخفض متوسط مرتفع (2) متوسط

 (2) متوسط
المتوسط لعشكال القانونية المختلفة التي تأخذ هذه  المستو  القانوني وتم احتساببالنسبة لليركات )المعفاة ،المدنية، وغير الهادفة للربح(، يعتمد على شكلها 

 (.2األنواع شكلها، وبيكل عا  فإن مستو  تقييم نقاط الضعف الخاصة بهذه االشكال  مستو  متوسط ) مستو 

 الجمعيات التعاونية متوسط منخفض تدشا متوسط متوسط (2) متوسط

 الجمعيات مرتفع منخفض تدشا منخفض متوسط (2) متوسط

 الوقف مرتفع منخفض تدشا متوسط متوسط (2) متوسط

 

  المخاطرمخففات  أثراألخذ باالعتبار  2.4
التدابير المطبقة بالفعل لد  األشممممممكال القانونية المختلفة رلى التقليل من احتمالية أن تؤدي تهديدات غسممممممل األموال  قد تؤديفي النهاية، 

ش للمنهجيةو، رلى عواقبألشممممكال القانونية باذات الصمممملة ونقاط الضممممعف وتمويل اإلرهاب  التي تتضمممممن نجاح  األحداث هي عواقبالفإن  ،وفقا

لد   تحديد أو تقدير عواقب غسل األموال وتمويل اإلرهاب تواته التي التحدياتبالنظر رلى و السيناريوهات الرئيسية.  أحدن في تنفيذ يالمجرم

حيث سممممميظهر مسمممممتو   ،خاطرمخففات المأثر ونقاط الضمممممعف و مخاطرعلى اليركز التقييم فإن القانونية،  شمممممكالمخاطر األتقييمات رتراء 
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امخففات  أثر المخاطر الكلية بعد أخذ ، 13فيما يتعلق بأشمممممكال قانونية معينة رئيسممممميةالعواقب المحتملة لتنفيذ السممممميناريوهات ال المخاطر أيضمممممش

 -:باالعتبار لمخاطر التاليةمخففات اأثر  أخذ وبالتالي، تم

 

 القانونية/ النفعيةالمتطلبات القانونية عند نقل الملكية  2.4.1

النفعية، وفيما يتعلق  /القانونية العواقب بيممممممكل كبير، عندما تكون هنا  متطلبات صممممممارمة بيممممممأن نقل الملكية حدوث احتمال نخفضقد ي

تم قد و، في حالة الوقف الخاص الذري الحقيقيينالمسممممممتفيدين الوصممممممي و غييرتفقد تم تحليل متطلبات  ،الوقف(كالترتيبات القانونية المماثلة )ب

 :األخذ باالعتبار الجوانب التالية

 متطلبات تغيير الملكية -

 العامة. المؤسسات أو العدل(وكتاب ن يالمحاممياركة أصحاب المهن القانونية )مثل  -

 الوصي الجديد.المستفيد الحقيقي أو والمالك  تحديد -

ا لوتود متطلبات رسمية  صارمة بيأن كافية وبناءش على التحليل الوصفي، فإن احتمالية العواقب تقل بيكل كبير، نظرش

ويجب كما  مراقب عا  اليركات أن يتم التنازل عن الملكية أما  أورما محامي  رشرا أن يتم  يجبحيث نقل الملكية، 

 .)سندات التنازل( نافذةقبل أن تصبح المعاملة  كمتطلب سابق الجديدتقديم معلومات عن المالك أن يتم 

أن رتراءات التعرف من خسل مركز ريداع األوراق المالية، كما  المساهمة العامةيركات لل األسهمملكية يتم نقل  **  

 .ت الماليةرتراءات التعرف على العمسء المنفذة من قبل شركات الخدما خسلتتم كذلك من  المالك الجديدعلى 

 (.1المخاطر على النحو التالي: مرتفع )المستوى مخففات  أثرأن  تم افتراضلذلك، 

 شركات ذات مسؤولية محدودة 

 (دائرة مراقبة الشركات)

المجموعة األردنية للمناطق )و

 (الحرة والمناطق التنموية

 

 شركات التضامن 

 (دائرة مراقبة الشركات)

المجموعة األردنية للمناطق )و

 (الحرة والمناطق التنموية

 

 شركات التوصية البسيطة

 (دائرة مراقبة الشركات)

المجموعة األردنية للمناطق )و

 (الحرة والمناطق التنموية

 

 ** المساهمة العامةشركات 

 )دائرة مراقبة الشركات(

 

 الخاصةشركات المساهمة 

 .أخذها في االعتبار تموالتي  ،عدة أشكال قانونية النوع من اليركات أن يأخذ هذايمكن 

فإنه يتوتب احتساب األنواع مثل األنواع السابقة. لذلك، هذه المخاطر لمخففات  أثراحتساب يظهر التحليل أنه ال يمكن 

والتي تأخذ هذه األنواع شمممكلها، وعليه ولهذا الغرض فقد تم لعشمممكال القانونية  متوسمممط مرتح ألثر مخففات المخاطر

 .باالعتباراألشكال القانونية أخذ مستويات تقييم أثر مخففات المخاطر لتلك 

 ** تم مراعاة أحكا  القانون المدني والقوانين الخاصة المنظمة لمهنة معينة لليركات المدنية.

 (.1النحو التالي: مرتفع )المستوى المخاطر على مخففات  أثرأن  تم افتراضلذلك، 

 الشركات المعفاة 

(Offshore) 

 الشركات المدنية**

 الشركات غير الهادفة للربح

ا لوتود متطلبات رسمممية بيممأن نقل الملكية، بناءش على  حيث التحليل الوصممفي، فقد تبين أن احتمالية العواقب تقل، نظرش

هوية العضو الجديد ليسا التحقق من بيانات و توقيع النموذج أما  ممثل من المؤسسة التعاونية األردنية، ولكن يتوتب

 .نافذةالمعاملة متطلب حتى تصبح 

 (.2المخاطر على النحو التالي: متوس  )المستوى مخففات  أثرأن  تم افتراضلذلك، 

 الجمعيات التعاونية

ا ألن الجمعيات لي  لديها أي  :مالحظة المخاطر بناءش على أعضمممماء مخففات  ثراحتسمممماب أقانونيين، فقد تم  مس نظرش

 .الهيئة اإلدارية

ا لوتود متطلبات رسمية فإنوفقشا للتحليل الوصفي،   صارمة فيما يتعلقكافية و احتمالية العواقب تقل بيكل كبير، نظرش

أعضمماء الهيئة اإلدارية الجديدة ألي تمعية تخضممع للتنظيم واإلشممراف من قبل سممجل ، حيث أن عملية انتخاب باالدارة

 الهيئة اإلدارية متطلب سابق للعملية. التعرف على العضو الجديد في كما أن  الجمعيات

 الجمعيات

                                                           
13 FATF (2013), FATF Guidance on Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, Paris, page 8 https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf 
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 (.1المخاطر على النحو التالي: مرتفع )المستوى مخففات  أثرأن  تم افتراضلذلك، 

ا لوتود متطلباتلتحليل ابناءش على  لد  صممممارمة كافية و الوصممممفي، وتد أن احتمالية العواقب تقل بيممممكل كبير، نظرش

رشممرا  المحكمة  كما أنالوصممي الجديد أو المسممتفيدين الجدد. التعرف على وتغيير الوصممي أو المسممتفيدين الحقيقيين 

 .في عملية التغيير رلزاميوموافقة وزارة األوقاف واليؤون والمقدسات اإلسسمية ودائرة قاضي القضاة 

 (.1المخاطر على النحو التالي: مرتفع )المستوى مخففات  أثرأن تم افتراض لذلك، 

 الوقف

 متطلبات الحوكمة 2.4.2
فقد تم لعشممكال القانونية، وبهذا الخصمموص، مسئمة في عقد التأسممي  عندما تكون هنا  ضمموابط  تنخفض بيممكل كبيرالعواقب  رن احتمالية 

 التالية:  العناصر تقييم باالعتباراألخذ 

 .اليكل القانونيعن ردارة  المسؤولينالحد األدنى لعدد األشخاص  -

 متطلبات التدقيق. -

 اليكل القانوني / الهيئة الرقابية.والرقابة الداخلية لد   الضوابط -

 .واالشراف )من الجهات االشرافية والرقابية( الرقابة -

أحكا   نه ال توتدأحيث ، متوسممطبيممكل نخفض تحدوث عواقب ية تبين أن احتمالفقد الوصممفي، التحليل بناءش على 
، كما لليممممركة بتعيين مدقق حسممممابات معتمد رال أن هنا  رلزا لوتود أكثر من شممممخص واحد في اإلدارة،  ملزمة

للمناطق المجموعة األردنية أو /و دائرة مراقبة اليمركات وتد ضموابط كافية مطبقة، ورقابة شماملة من قبلي
 حاالت معينة يحددها القانون.في  وذلك الحرة والتنموية

 (.2على النحو التالي: متوس  )المستوى  المخاطر مخففاتثر أأن  تم افتراضلذلك، 

 شركات ذات مسؤولية محدودة 
 (دائرة مراقبة الشركات)
المجموعة األردنية للمناطق )و

 (الحرة والمناطق التنموية

بيأن  ملزمةال توتد أحكا  حيث نخفض رلى حد ما، تحدوث عواقب  يةالوصفي، تبين أن احتمالالتحليل بناءش على 
رأس مقدار زا  بتعيين مدقق حسمممممابات معتمد يسمممممتند رلى االلن كما أوتود أكثر من شمممممخص واحد في اإلدارة، 

ويكون اليممممركاء القيا  بأعمال يمكن أن تضممممر باليممممركة،  المفوضيحظر على اليممممركاء أو اليممممخص ومال، ال
وهو  اليخصية.الموالهم ذه المسؤولية تمتد هو، مسؤولين بالتضامن والتكافل عن تميع ديون اليركة والتزاماتها

المجموعة األردنية للمناطق ، ودائرة مراقبة اليممركاتقبل من  ضمموابط مناسممبة. ال يوتد رشممرافكما يعتبر 
فإن لد  مراقب عا  اليممممممركات ، المخالفاتفي حالة  ولكن على األعمال الجارية لليممممممركة الحرة والتنموية

 رلغاء تسجيل اليركة. صسحية

 (.3على النحو التالي: منخفض )المستوىالمخاطر  مخففاتأثر  أنتم افتراض لذلك،   

 شركات التضامن
 (دائرة مراقبة الشركات)
المجموعة األردنية للمناطق )و

 (الحرة والمناطق التنموية

أن هيكل ملكية شركات باستثناء كل ما ينطبق على شركة التضامن تقريبشا، على شركة التوصية البسيطة ينطبق 
تقتصممر مسممؤوليتهم على مسمماهمتهم في رأس المال، وهو ما  موصممينوتود شممركاء التوصممية البسمميطة يتضمممن 

 .مستو  التقييمعلى انعك  

 (.3: منخفض )المستوىالتاليلذلك، تم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو  

 شركات التوصية البسيطة
 (دائرة مراقبة الشركات)
المجموعة األردنية للمناطق )و

 (الحرة والمناطق التنموية

 ملزمةعواقب قد تنخفض بدرتة كبيرة، نظراش لوتود أحكا  الالوصفي، تبين أن احتمالية حدوث التحليل  بناءش على
حسابات معتمد كما أن  بتعيين مدقق رلزا هنا  كما أن بوتوب وتود أكثر من شخص واحد في اإلدارة،  تقتضي

. وهنا  متطلبات صمممممممارمة ملزمة لليممممممركات فيما يتعلق بالرقابة االدارة هنا  هيئة رقابية كجزء من مجل 

شاملةرضافة رلى أن والحوكمة وتوزيع األرباح،  وهيئة األوراق ، مراقبة اليركاتدائرة  قبلمن  هنا  رقابة 
 في حاالت معينة محددة بموتب القانون.المالية 

 (.1مستوى ال: مرتفع )لذلك، تم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو التالي

 شركات المساهمة العامة

ش متعواقب الالوصفي، تبين أن احتمالية حدوث التحليل  بناءش على ش نخفض انخفاضا ي حين ال توتد أحكا  ف، فتوسطا
نا  وه بتعيين مدقق حسممابات معتمد، رلزا هنا  رال أن  دنى لعدد األشممخاص في اإلدارة،األد ملزمة من حيث الح

هنا  رقابة شاملة كما أن لحوكمة وتوزيع األرباح، وامتطلبات ملزمة وفعالة في التيريعات فيما يتعلق بالرقابة، 

 االت معينة محددة بموتب القانون.في حدائرة مراقبة اليركات قبل من 

  (.2: متوس  )المستوى لذلك، تم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو التالي

 شركات المساهمة الخاصة

أشكال قانونية مختلفة )شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة خاصة، شركة مساهمة  تأخذ اليركة المعفاة
بار عامة(، والتي يجب  هالمخاطر  مخففاتأثر احتسممممممماب بحيث ال يمكن أخذها باالعت مثل األنواع  النوعذا ل

التي تأخذ اليممركة لعشممكال القانونية مخففات المخاطر  ألثر مرتح فإنه يتوتب احتسمماب متوسممط . لذلك،السممابقة
 . شكلهاالمعفاة 

  (.2)المستوى : متوس  لذلك، تم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو التالي

 الشركات المعفاة
 (Offshore) 

شممركة تضممامن، شممركة توصممية المحدودة، /تأخذ اليممركة المدنية أشممكال قانونية مختلفة )شممركة ذات المسممؤولية 
رلى تانب أحكا  القانون أخذها باالعتبار بسمميطة/شممركة المسمماهمة الخاصممة/شممركة المسمماهمة العامة(، التي يتعين 

 الخاصة التي تنظم مهنة معينة.المدني والقوانين 
 الشركات المدنية
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فإنه . لذلك، مثل األنواع السممممابقةلليممممركات المدنية  احتسممممابهال يمكن  المخاطر مخففاتأثر تظهر التحليست أن 
األخذ التي تأخذ اليممممركة المدنية شممممكلها. ولهذا الغرض، تم  ل القانونيةيتوتب احتسمممماب متوسممممطه لد  األشممممكا

أن األخذ باالعتبار تم فقد عشكال القانونية المذكورة أعسه. وباإلضافة رلى ذلك، لالمخاطر باالعتبار أثر مخففات 
 المحاسمممممبين وتمعية، مثل نقابة المحامين من قبل تهات رقابية اليمممممركات المدنية تخضمممممع لقيود ورقابة محددة

 .القانونيين

 (.2 : متوس  )المستوىلذلك، تم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو التالي

قانونية مختلفة )شممركة ذات مسممؤولية محدودة / شممركة تضممامن / شممركة  هادفة للربح أشممكاالش التتخذ اليممركة غير 
بحيث ال يمكن باالعتبار خذها أيتعين ( والتي شمممركة مسممماهمة عامة /توصمممية بسممميطة/ شمممركة مسممماهمة خاصمممة

التي تأخذ  شكال القانونيةلع تم احتساب متوسط مرتح. لذلك، مثل األنواع السابقةالمخاطر  مخففاتأثر  احتساب
عشمكال القانونية لالمخاطر . ولهذا الغرض، فقد تم األخذ باالعتبار أثر مخففات هادفة للربح شمكلهاالاليمركة غير 

 المذكورة أعسه.

 (.2: متوس  )المستوى لذلك، تم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو التالي

 الشركات غير الهادفة للربح

ا لوتود أحكا   يممممكلب تنخفضعواقب قد الالوصممممفي، تبين أن احتمال حدوث التحليل  بناءش على  ملزمةكبير، نظرش
هنا  متطلبات كما أن بتعيين مدقق حسممممابات معتمد،  رلزا بوتود ثسثة أشممممخاص على األقل في اإلدارة، وهنا  

فيما يتعلق بالرقابة والحوكمة، وهنا  رقابة ة التعاونيالجمعيات التي تحكم عمل  تيممممممريعاتال وفعالة فيملزمة 
 شاملة من قبل المؤسسة التعاونية األردنية في حاالت معينة محددة بموتب القانون.

 (.1: مرتفع )مستوى لذلك، تم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو التالي

 الجمعيات التعاونية

 ملزمة، نظراش لوتود أحكا  بيمممكل متوسمممطنخفض تالوصمممفي، تبين أن احتمالية حدوث عواقب التحليل  بناءش على
، حسممب حجم الجمعيةوبتعيين مدقق حسممابات معتمد  رلزا بوتود خمسممة أشممخاص على األقل في اإلدارة، وهنا  

تعلق بالرقابة والحوكمة، الجمعيات فيما يالتي تحكم عمل تيممممممريعات ال وفعالة فيهنا  متطلبات ملزمة كما أن 
سمممجل الجمعيات من قبل هنا  رقابة شممماملة كما أن وهنا  متطلبات تتعلق بالهيئة اإلدارية تبعا لحجم الجمعيات، 

 في حاالت معينة محددة بموتب القانون.

 (.2: متوس  )المستوى لذلك، تم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو التالي

 الجمعيات

 ملزمة، بينما ال توتد أحكا  بيممكل متوسممطنخفض تعواقب الالوصممفي، تبين أن احتمالية حدوث التحليل بناءش على 
ذات بتعيين مدقق حسممابات معتمد لعوقاف رلزا  هنا  رال أن األشممخاص في اإلدارة )األوصممياء(، عدد لأدنى بحد 
كما أن مالية، وهنا  متطلبات ملزمة وفعالة في تيممممممريعات الوقف فيما يتعلق بالرقابة والحوكمة، اليرادات اال

هنا  رقابة شمممممماملة تقو  بها دائرة الرقابة الداخلية والدائرة المالية في وزارة األوقاف واليممممممؤون والمقدسممممممات 
 اإلسسمية في حاالت معينة محددة بموتب القانون.

 (.2: متوس  )المستوى ر مخففات المخاطر على النحو التاليلذلك، تم افتراض أن أث

 الوقف

 

 (اآللية البديلةالمستفيد الحقيقي )حول توافر معلومات  2.4.3
ش أوفي حال توافرها سمممواء وذلك تم تقييم فيما رذا كانا المعلومات المحتفظ بها لد  تهات التسمممجيل والمتعلقة بالمسمممتفيد الحقيقي )  الكترونيا

 :الجوانب اآلتيةوعلى وته الخصوص، تم تقييم ، الصلةبيكل غير الكتروني(، يمكن الوصول اليها من قبل الجهات ذات 

 .المختصة والجهات المبلغة للجهاتمعلومات المستفيد الحقيقي  توافر مصدر ونطاق -

 االستجابة.مدة  -

 لضمان تودة بيانات المستفيد الحقيقي. المتوفرة اإلتراءات -

 التزا  االشكال القانونية بالتحقق من معلومات المستفيد الحقيقي. -

 

وصول إلمكانية عواقب قد تنخفض رلى حد ما، نظراش الالوصفي، تبين أن احتمالية حدوث التحليل  بناءش على

عن طريق مصادر مختلفة بيكل مسئم وذلك المختصة رلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي  الجهات

 ،المستخدمة في ذلك الوصول رلى قواعد البيانات منح صسحية بعضها عند الطلب وبعضها االخر عن طريق

ائرة مراقبة اليركات، لد لوحظ أن الرد ال يستغرق أكثر من يومي عمل بالنسبةفقد وفي حال تم طلب البيانات، 

 سجل المستفيد الحقيقي ييتمل نظا  كماساعة عمل بالنسبة للمجموعة األردنية للمناطق الحرة والتنموية.  48و

اليركات وتلز  ، ومحدثة كافية ودقيقة المستفيد الحقيقيأن البيانات حول  تدابير كافية لضمانعلى  الجديد

ش، وأن اومع ذلك، . الحقيقيينالمستفيدين بالتحقق من معلومات  لعقوبات ليسا وحيث أن العمل ما زال تاريا

االنتهاء  في هذا التقييم. وعندلذلك األثر الكامل يظهر  مفإنه لمن الناحية العملية حتى اآلن، مفعلة بيكل كامل 

 سيتم ر هار التأثير الكامل في تقييم مستقبلي.فإنه الحقيقي، مستفيد لل رلكتروني سجلمن رنياء 

 (.3: منخفض )المستوىلذلك، تم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو التالي

 شركات ذات مسؤولية محدودة

المجموعة )و (دائرة مراقبة الشركات) 

األردنية للمناطق الحرة والمناطق 

 (التنموية

 شركات التضامن

المجموعة )و (دائرة مراقبة الشركات)

األردنية للمناطق الحرة والمناطق 

 (التنموية

  شركات التوصية البسيطة 

المجموعة )و (دائرة مراقبة الشركات)

األردنية للمناطق الحرة والمناطق 

 (التنموية
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 شركات المساهمة الخاصة                

 الشركات المعفاة

(Offshore) 

 الشركات المدنية

 الشركات غير الهادفة للربح

ش يضأتبين ، ساسأمها كنقطة يوالتي استخد  تقي لعشكال القانونية ما ذكر أعسه تقييم باإلضافة رلى وتود  ا

ش تريا التعديست وفقأعليه  ءش ضافية وبنارضمانات   :لما يلي ا

المعلومات المتعلقة بيركات المساهمة العامة المدرتة )بيانات الملكية وبيانات اإلدارة( متاحة ومحدثة. رن 

 فإنه . لذلكبورصة عمانو مركز ريداع األوراق الماليةكل من  وهذه المعلومات متاحة للجمهور على موقع

تقديم المعلومات مفعلة في حال عد  الى وتود عقوبات  باإلضافةيوتد مصدر رضافي سريع للمعلومات. 

 وتحديثها.

 (.2: متوس  )المستوى لذلك، تم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو التالي

 شركات المساهمة العامة

 الجهاتمكانية وصول إلعواقب تنخفض رلى حد ما، نظراش الالوصفي، تبين أن احتمالية حدوث التحليل  بناءش على

عند الطلب، ولكن بيكل مسئم وذلك رلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي الجهات المبلغة المختصة و

البيانات والمؤسسة التعاونية األردنية بالفعل بالتحقق من  التعاونيةالجمعيات االستجابة منخفض. وتقو  مستو  

 من الناحية العملية. مفعلة الطبيعيين. ولكن ال توتد عقوبات المتعلقة باألشخاص

 (.3: منخفض )المستوىلذلك، تم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو التالي

 الجمعيات التعاونية

 الجهاتمكانية وصول إلعواقب ينخفض رلى حد ما، نظراش الالوصفي، تبين أن احتمالية حدوث التحليل  بناءش على

في يتم نادراش ما هو رتراء وعند الطلب، بيكل مسئم  المختصة رلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي

كما أيا  عمل.  3لوحظ أن الرد ال يستغرق أكثر من فقد الممارسة العملية. وفي حال تم طلب المعلومات، 

اآللية  سجل الجمعيات أو من خسلرلى  يقد  بناء على طلباالطسع على المعلومات للجهات المبلغة ويجوز 

 نفسها. البديلة من الجمعيات

الحقيقيين. وهنا  رقابة فعالة تضمن تودة المستفيدين ملزمة بالفعل بالتحقق من بدورها  الجمعياتكما أن 

 في الممارسة العملية.مفعلة معلومات المستفيد الحقيقي، ولكن ال توتد عقوبات 

 (.3: منخفض )المستوىتم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو التاليلذلك، 

 الجمعيات

 الجهاتمكانية وصول إللتحليل الوصفي، تبيّن أن احتمالية العواقب قد انخفضا بدرتة كبيرة، نظراش ا بناءش على

وهو رتراء نادراش ما يتم في عند الطلب،  بيكل مسئم المختصة رلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي

ويجوز كما لوحظ أن الرد ال يستغرق أكثر من يومي عمل. فقد . وفي حال تم طلب المعلومات الممارسة العملية

وزارة األوقاف واليؤون والمقدسات اإلسسمية ليقد  االطسع على المعلومات بناء على طلب للجهات المبلغة 

هنا  رقابة فعالة تضمن تودة معلومات المستفيد الحقيقي، ولكن ال توتد ويوتد . اآللية البديلة أو من خسل

 أكما في الممارسة العملية.  مفعلة عقوبات

 .بالخصوص الحقيقيين وتقديم تحديث سنوي المستفيدينملز  بالفعل بالتحقق من  الوصي على الوقفن 

 (.3)المستوى : منخفضلذلك، تم افتراض أن أثر مخففات المخاطر على النحو التالي

 الوقف
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 والترتيبات القانونية ةاالعتباريملخص نتائج تقييم األشخاص  3

ويظهر الجدول التالي ملخص  (،1المتبقية على مستو  كل شكل قانوني )راتع المصفوفة في الملحق  الكلية والمخاطرالمخاطر  احتسابتم 

 القانونية: والترتيباتة االعتبارينتائج تقييم مخاطر األشخاص 

 الشكل القانوني 

 التهديدات

نقاط 

 المخاطر الكلية الضعف

إجراءات مخففات 

 المخاطر

 المخاطر المتبقية

تمويل 

 اإلرهاب

غسل 

 األموال

غسل 

األموال/ 

تمويل 

 اإلرهاب

تمويل 

 اإلرهاب

غسل 

 تمويل اإلرهاب األموال

غسل 

 األموال

 CCD)) 2.20 2.71 2.20 2.20 2.41 -0.46 1.74 1.95شركة ذات مسؤولية محدودة  

 JFDZ)) 2.60 3.11 1.75 2.09 2.30 -0.46 1.63 1.84شركة ذات مسؤولية محدودة 

 CCD)) 2.20 2.41 2.35 2.29 2.38 -0.38 1.90 1.99شركة تضامن 

 JFDZ)) 2.51 2.65 1.90 2.15 2.20 -0.38 1.76 1.81شركة تضامن 

 CCD)) 2.43 2.56 2.35 2.38 2.44 -0.38 2.00 2.05شركة توصية بسيطة 

 JFDZ)) 2.43 2.56 1.90 2.11 2.17 -0.38 1.73 1.78شركة توصية بسيطة 

 1.37 1.28 0.62- 1.99 1.90 1.55 2.65 2.43 شركة مساهمة عامة

 1.90 1.68 0.46- 2.36 2.14 2.05 2.81 2.26 شركة مساهمة خاصة

(Offshore)  1.98 1.96 0.46- 2.44 2.42 2.20 2.80 2.75   شركة معفاة 

 1.55 1.43 0.47- 2.02 1.90 2.25 1.68 1.38 شركة مدنية

 1.54 1.60 0.44- 1.98 2.04 2.24 1.58 1.73 شركة غير هادفة للربح

 1.62 1.62 0.4- 2.02 2.02 2.70 1.00 1.00 الجمعيات التعاونية

 1.30 1.36 0.48- 1.78 1.84 2.30 1.00 1.15 الجمعيات

 1.23 1.23 0.52- 1.75 1.75 2.25 1.00 1.00 الوقف

 

  المخاطر مخففاتأثر ، ونقاط الضعف، ومستو  االمتثال، والتهديداتمقايي  مستو  

 ونقاط الضعف التهديدمستوى   مستوى االمتثال  المخاطر مخففاتأثر 

 (1منخفض )المستو   1.5-1 (1مرتفع )المستو   1.5-1 (1مرتفع )المستو   1-1.5 0.56-0.75

 (2متوسط )المستو   2.5-1.51 (2متوسط )المستو   2.5-1.51 (2متوسط )المستو   1.51-2.5 0.36-0.55

 (3مرتفع ) المستو   3.5-2.51 (3منخفض )المستو   3.5-2.51 (3منخفض )المستو   2.51-3.5 0.16-0.35

 (4مرتفع تداش )المستو   4-3.51 (4منخفض تداش )المستو   4-3.51 (4منخفض تداش )المستو   3.51-4 0.0-0.15

       0,75-األثر الكلي 

 

متبقية متوسمممممطة رلى شمممممكال القانونية على أنها تيمممممكل مخاطر لقد تم تحديد نتائج تقييم مخاطر غسمممممل األموال وتمويل اإلرهاب لجميع األ

المخاطر المتبقية =  تقريبا)تيكل شركات التوصية البسيطة المسجلة في دائرة مراقبة اليركات أعلى مستو  للمخاطر المتبقية حيث  ،منخفضة

وزع وتت(، 1.23وفي المقابل، ييكل الوقف أدنى مستو  للمخاطر المتبقية من حيث غسل األموال وتمويل اإلرهاب )المخاطر المتبقية =  (،2

 .القانونية بينهماباقي األشكال 
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 التوصيات 4
القانونية في  شكالرساءة استخدا  األ مخاطرمن خسل التقييم، تم التوصل الى التوصيات التالية، والتي من شأنها أن تقلل بيكل كبير من 

 :وعلى النحو اآلتي  غسل األموال أو تمويل اإلرهاب

 

 :والمهن واألعمال غير المالية المحددة(توصيات للجهات المبلغة )المؤسسات المالية 

  ا  اطسعيجب على الجهات المبلغة أن تكون على ا خاصمممممممش والترتيبات  ةياالعتبارلعشممممممخاص بنتائج تقييم المخاطر وأن تولي اهتمامش

ش  علىالمتبقية  هاتم تحديد مخاطرالتي  القانونية تهديد محتمل لها ضمممممممن تقرير تقييم  تحديد سمممممميناريوالتي تم أو أنها األكثر ارتفاعا

 .المخاطر

  التقييمات الذاتية الخاصمممة بمكافحة غسمممل األموال لد  رتراء نتائج تقييم المخاطر هذا  بعين االعتباريجب على الجهات المبلغة أن تأخذ

لدول  بخصمممممموصتطبيق اإلتراءات السزمة ن تقو  بأوكذلك وتمويل اإلرهاب،  يات التي تتم مع عمسئها من ا عسقات العمل والعمل

 لعشممكال القانونية المختلفة المتبقيةمخاطر المسممتويات ومراعاة المخاطر  مرتفعةباإلضممافة رلى األنيممطة االقتصممادية مرتفعة المخاطر 

ذات المسممممممتو   الضممممممعفنقاط والتهديدات  خذ باالعتبارألا تيمممممممل كما يمكن أن. تقييم المخاطرتقرير نتائج ضمممممممن التي تم تحديدها و

 وما رلى ذلك. المنخفض

  وأن تسممممممتعين على معرفة ذلك غير رسمممممممي بيممممممكل  تود أي ترتيبات اسممممممميةتتنبه في حالة احتمالية ويجب على الجهات المبلغة أن

، تمويل اإلرهابغسممل األموال ومسممتو  مخاطر المتعلقة بالعميل واألخذ باالعتبار هذا العامل عند قرار تحديد ظروف المؤشممرات وبال

 تراءات وفقشا لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تمثلها.تطبيق اإل المختلفة في مد الحاالت التمييز بين على أن يتم مراعاة و

  تديدة وتحديث  اإللكتروني، عند رنيممممماء عسقة عملالمسمممممتفيد الحقيقي سمممممجل مراعاة األخذ باالعتبار ما يرد من بيانات ومعلومات في

 .وذلك مستقبسش بعد رنياء سجل المستفيد الحقيقي اإللكتروني ورتاحة بياناته ومعلوماته للجهات المبلغة المستفيد الحقيقيبيانات 

 

 :توصيات للجهات المختصة/ الرقابية واإلشرافية

 ةاالعتباريلعشخاص التقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب تقرير المختصة لنير نتائج الجهات التواصل مع الجهات المبلغة و 

 .على المستو  الوطني والترتيبات القانونية

  وته الخصوص،  لىوع الحقيقي.لتزامات المستفيد بتطبيق ايجب أن تستمر الجهات المختصة في تنفيذ أنيطة توعوية لضمان االمتثال

بالتحقق من معلومات العناية  المبلغةالتزا  الجهات في مجال الرقابة على  في ريسء اهتما  خاص الجهات المختصممممممة يجب أن تسممممممتمر

 من خسل مصادر مستقلة وموثوقة ومحايدة.وذلك الواتبة 

  غة يات التحقق من تطبيق الجهات المبل ما يتعلق إلتراءاتيجب على الجهات المختصمممممممة زيادة عمل جاه العمسء في ية الواتبة ت نا  الع

ا من باإلضممممافة الى البمعلومات المسممممتفيد الحقيقي، وريسء اهتما  خاص للعملية والنماذج المسممممتخدمة،  قيا  الجهات المبلغة تحقق أيضممممش

 .أثناء عمليات التفتيش عينات عيوائيةستفيد الحقيقي من خسل المبالتعرف على 

 المتعلقة بمتطلبات العناية الواتبة تجاه العمسء والجهات المبلغة تيممممريعاتها الموتهة رلى  يجب على الجهات المختصممممة النظر في تعديل

والتحقق من في سمممسسمممل الملكية والسممميطرة  تود ترتيبات اسمممميةبنود حول مد  و تضممممين نماذتهموذلك ب ةاالعتباريألشمممخاص من ا

 .التي ترد بالخصوص االفصاحات

  ة االعتباريوترخيص األشممممممخاص  ووحدة مكافحة غسممممممل األموال وتمويل اإلرهاب، وتهات تسممممممجيل المختصممممممة،يجب على الجهات

التهديدات يناريوهات الكيممممف عن سمممم البيانات وتبادل المعلومات من أتلنطاق ميمممماركة  تكثيف التعاون وتوسمممميعالقانونية  والترتيبات

 التخفيف من المخاطر. تدابيروتطوير الجديدة 

 

 :مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب توصية لوحدة

  ألنيطة وتقارير ا الميبوهة العملياترير اتقوحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أن تواصل ريسء اهتما  خاص لـعلى ينبغي

 تهديداتسمممميناريوهات الكيممممف عن ، من أتل والترتيبات القانونية ةاالعتباري شممممخاصذات العسقة باأل( STR/SARs) ةالميممممبوه

 تديدة.
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توصمممممميات لجهات التسممممممجيل )دائرة مراقبة اليممممممركات والمجموعة األردنية للمناطق الحرة و المناطق التنموية وسممممممجل 

 الجمعيات (:

  ةاالعتبارينتائج تقييم مخاطر األشممممممخاص األخذ باالعتبار  بتسممممممجيل وترخيص األشممممممخاص االعتباريةيجب على الجهات المعنية 

مجال الرقابة على مد  االلتزا  بتدابير مكافحة غسممممممل األموال وتمويل في تطبيق المنهج القائم على المخاطر بوالترتيبات القانونية 

 .اإلرهاب

   يركاتيجب أن تقو نموذج االفصاح عن المستفيد تضمين المجموعة األردنية للمناطق الحرة والتنموية بالعمل على و  دائرة مراقبة ال

 االعتبار أنبعين األخذ ومع ) ضمن هياكل الملكية/ اإلدارةاالسمية ترتيبات المد  وتود تتعلق باإلفصاح عن صراحة بخانات  الحقيقي

اسممجل نظا   تكثيف رتراءات المتابعة والتدقيق وتفعيل العقوبات فيما يتعلق ومع ضممرورة ، (المسممتفيد الحقيقي قد دخل حيز التنفيذ مؤخرش

والترتيبات القانونية بيممممأن  ةاالعتبارياألشممممخاص  توعية يجب ، وكذلك، كثب مراقبة معدالت اإلبسغ عنبعد  اإلفصمممماح، كما يتوتب 

 .المعنية تهات التسجيلرلى باإلفصاح  االلتزا ب القيا ضرورة  تسليط الضوء علىو المس / المدراء االسميينمفهو  

  يركاتيجب على المجموعة األردنية للمناطق الحرة والتنموية وضع تدابير لضمان أن تكون بيانات المستفيد الحقيقي و دائرة مراقبة ال

  .المبلة عنها كافية ودقيقة ومحدثة ويجب أن تكون أكثر فعالية

  يجب مستقبسش  يقيلكتروني للمستفيد الحقإللى البيانات المتوفرة على النظا  اراصدار ارشادات للجهات االخر  التي ستمنح حق الوصول.

في وضمممممع قيود على اليمممممركات حتى ال تتمكن هذه المجموعة األردنية للمناطق الحرة والتنموية و دائرة مراقبة اليمممممركاتأن تسمممممتمر 

رة( بياناتها المالية، )أو تجديد عقد اإليجار في المناطق الحأو ريداع اليركات من رتراء أي تعديل أو تغيير على عقدها أو هيكل ملكيتها، 

 واالفصاح عن المستفيد الحقيقي. ابياناتهرال عند تحديث 

  على أعمال شركات التضامن الرقابة واإلشراف تعزيز المجموعة األردنية للمناطق الحرة والتنموية و دائرة مراقبة اليركاتيجب على

 وشركات التوصية البسيطة.

  ،يابهة الترتيبات الأو  والترتيبات القانونية األتنبية ةاالعتباريمنهجية لتقييم األشخاص  تحديد بعدوفي المستقبل ذات الروابط األخر  م

 لتقييم.ا هذا علىالسز  تحديث الورتراء  لمخاطر هؤالء األشخاص والترتيبات رتراء تقييمأن يتم  ينبغيفإنه ، الكافية

 

 :االلكتروني سجل المستفيد الحقيقي رنياءتوصيات بيأن 

 رقم  نظا  سجل المستفيد الحقيقي/ ب( من  7/ أ( و ) 7اإللكتروني وفقشا للمادة ) تطوير سجل المستفيد الحقيقي مواصلة الجهود الستكمال

البيانات والوثائق المتعلقة بالمسممتفيدين ومعلومات، يتضمممن البحيث ، وذي سمميتم انيمماؤه في دائرة مراقبة اليممركاتال 2022( لسممنة 62)

 .رلى السجل اليركات تلك اإلفصاحات المقدمة منوالتي ستعتمد على  ،لمملكةليركات المسجلة في امن االحقيقيين 

  الجغرافية متاحة رلكترونيشا لجميع  التهديداتالتأكد من أن البيانات التالية حول  فيتوتب، الحقيقيمسمممتفيد لل اإللكتروني سمممجلالرعداد عند

 :القانونية شكالاأل

 ستفيد الحقيقي.وتنسية الم كان االقامة: مستفيدون الحقيقيونالم -

 .(التسجيل)اليكل القانوني وبلد  ةاالعتبارياألشخاص الطبيعيين أو األشخاص  تنسيةو كان اقامةالمس  القانونيون: م -

 .بلد اإلقامةواإلدارة: الجنسية،  -

  التصممدير والتجارة و ةاالسممتيرادالمخاطر مرتفعالنيمماط يتم تسممجيل ، يجب التأكد من أن الحقيقيمسممتفيد لل اإللكتروني سممجلالعند رعداد

 في السجل بطريقة أكثر دقة. الدوليةة 
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1الملحق   

 طريقة احتساب مصفوفة المخاطر – مثال

 

 قانوني، وفقشا للمصفوفة التالية. شكلوالمخاطر المتبقية على مستو  كل  الكليةالمخاطر  احتسابتم 

مراقبة مسيييييجلة لدى دائرة  /شيييييركة ذات مسيييييؤولية محدودة     

 الشركات

غسل  المخاطر وزن

 األموال

(ML) 

تمويل االرهاب  

(TF) 

 التهديدات

 بناءش على السيناريوهات التهديدات 2  4 30%

 الجغرافية التهديدات 2  1.67 25%

 مكان اقامة وتنسية المستفيد الحقيقي          2  1 

 مكان اقامة وتنسية المس           2  2 

 مكان اقامة وتنسية االدارة          2  2 

 االقتصاديةالتهديدات    2 15%

     

 تهديدات احتمالية اخفاء المستفيد الحقيقي   2.66 30%

     

 التهديدات  2.2  2.71 المخاطروزن 

     

تمويل االرهاب/ غسل   

 األموال

 نقاط الضعف الكلية 

 التعرض للمخاطر  3  20%

 بالمخاطر الوعي  2  20%

 القانوني يكل بال الخاصة  نقاط الضعف  2  60%

     

 نقاط الضعف الكلية  2.2  

     

 %40التهديدات 

 %60نقاط الضعف 

 المخاطر الكلية 2.2  2.41

     

 مخففات المخاطرإجراءات   0.46-  

 المتطلبات القانونية عند نقل الملكية القانونية / النفعية   1.33  30%

 متطلبات الحوكمة   2  30%

 توافر بيانات ومعلومات المستفيد الحقيقي )اآللية البديلة(مد    2.91  40%

     

 المخاطر المتبقية 1.74  1.95 
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