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حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم

حضرة صاحب السمو الملكي األمير الحسين ابن عبدهللا الثاني ولي العهد المعظم

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الفصل األول:

مهام وصالحيات اللجنة الوطنية

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الفصل األول:

مهام وصالحيات اللجنة الوطنية
مهام وصالحيات اللجنة الوطنية
شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب سندا ً ألحكام المادة ( )5من قانون رقم ( )46لسنة
 2007قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته برئاسة محافظ البنك المركزي األردني وعضوية كل
من -:أعضاء اللجنة الوطنية
الذي يسمه المحافظ – نائبا ً لرئيس اللجنة
الوطنيةاألردني
البنك المركزي
محافظ
 .1نائب
أعضاء
اللجنة
أعضاء
 .2أمين عام وزارة العدل
الوطنية
اللجنة
 .3أمين عام وزارة الداخلية
 .4أمين عام وزارة المالية
 .5أمين عام وزارة التنمية االجتماعية
1
 .6مدير عام هيئة التأمين
 .7مراقب عام الشركات
 .8مفوض من مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية
 .9رئيس الوحدة
وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أي مهام وصالحيات متعلقة بمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب بما في ذلك ما يلي-:
 .1رسم السياسة العامة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ووضع الخطط الالزمة لتنفيذها .
 .2المتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ االلتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ .
 .3المشاركة في المحافل الدولية ذات العالقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
 .4دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
 .5الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة من رئيسها وإقرارها .
 .6دراسة مشروعات التشريعات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المعدة من الوحدة ورفعها إلى مجلس الوزراء
الستكمال اإلجراءات الالزمة بشأنـها .
 .7دراسة التعليمات واإلرشادات الواجب على الجهات الرقابية واإلشرافية إصدارها وفقا ً ألحكام القانون.
وقد صدر نظام رقم ( )44لسنة  2008وتعديالته نظام عمل اللجنة الوطنية والذي حدد كيفية اجتماعات اللجنة
الوطنية والنصاب القانوني الالزم الجتماعاتـها واتخاذ قراراتـها وتوصياتـها وطريقة عملها وسائر األحكام المتعلقة
بـها.
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أعضاء اللجنة الوطنية
رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة الوطنية

محافظ البنك المركزي األردني
معالي د .زياد فريز
نائب رئيس اللجنة

نائب محافظ البنك المركزي األردني
عطوفة د .ماهر الشيخ حسن
عضو

أمين عام و ازرة العدل

عطوفة القاضي السيد أحمد جمالية
عضو

أمين عام و ازرة الداخلية

عطوفة السيد سمير مبيضين
عضو

أمين عام و ازرة المالية

عطوفة د .عز الدين كناكريه
عضو

أمين عام و ازرة التنمية االجتماعية
عطوفة السيد عمر حمزة
عضو

أمين عام و ازرة الصناعة والتجارة والتموين

1

عطوفة السيد يوسف الشمالي
عضو

مراقب عام الشركات

2

عطوفة د .عمر الزعبي
عضو

مفوض من مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية
عطوفة السيد منصور حدادين
عضو

رئيس الوحدة

سعادة السيدة دانه جنبالط

ــــــــــــــــــ ـ

 1اعتبا اًر من  2015/6بدالً من عطوفة السيدة مها علي

 2اعتبا اًر من  2015/12بدالً من عطوفة السيد برهان عكروش
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وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الفصل الثاني:

الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية

وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الفصل الثاني:
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الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية
الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية
األهداف اإلستراتيجية

الرؤية

الرسالة

وحدة كفؤة لمكافحة
عمليات غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ،وأداء
متميز على المستويين
اإلقليمي والدولي.

ضمان توفير الحماية
لألنظمة المالية والمجتمع
من مخاطر عمليات غسل
األموال وتمويل اإلرهاب
من خالل توفير المعلومة
الالزمة بسرعة ودقة عالية
بالتنسيق مع الجهات
المعنية.

 .1تطوير وتفعيل التشريعات
الوطنية ذات العالقة
بمكافحة عمليات غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
تبادل
آليات
 .2تعزيز
المعلومات بين الوحدة
والجهات المعنية والحفاظ
على سرية تلك المعلومات.
 .3وضع وتوثيق اإلجراءات
التنفيذية الالزمة للتنسيق
مع الجهات الخاضعة
ألحكام القانون المالية
وغير المالية.
 .4بناء القدرات المؤسسية
واإلدارية للوحدة والجهات
ذات العالقة.

الرؤية
وحدة كفؤة لمكافحة
عمليات غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ،وأداء
متميز على المستويين
اإلقليمي والدولي.

أنشطة الوحدة على الصعيد
الوطني واإلقليمي والدولي
الرسالة
ضمان توفير الحماية
لألنظمة المالية والمجتمع
من مخاطر عمليات غسل

األهداف اإلستراتيجية
 .5تطوير وتفعيل التشريعات
العالقة 8
الوطنية ذات

أنشطة الوحدة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي
تعزيز التعاون

الدولية وا
العمل
المحاضرات
الصعيدي
علىوال وتمويل ف
الجتماعاتغسل األم
المعنية بمكافحة
وورشالوطنية و
والتدريبمع الجهات
الوحدة على التواصل
حرصاً من
الوطنيأنشطة الوحدة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي

سبيل تفعيل وتعزيز نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المملكة ،فقد عقدت الوحدة عدة
اجتماعات تنسيقية مع جهات وطنية ودولية معنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومن هذه
الجهات-:
و ازرة الخارجية وشؤون المغتربين/و ازرة العدل/البنك المركزي األردني/المجلس القضائي/مديرية القضاء

العسكري/مديرية األمن العام/هيئة مكافحة الفساد/السفارة األمريكية في عمان/صندوق النقد الدولي /الملحق

الخاص بالشؤون الداخلي ة لدى السفارة اإلسبانية في عمان/الوحدة النظيرة في اليابان/اإلتحاد األوروبي/مجلس
أوروبا/ممثلين من السفارة الفرنسية في عمان/ممثلين من السفارة األسترالية في عمان/ممثلين من السفارة
الدنماركية في عمان ووفد من مملكة الدنمارك/عدد من البنوك العاملة في المملكة.

التدريب
انطالقاً من سعي الوحدة الدائم لمواكبة آخر المستجدات الدولية في مجال مكافحة جريمتي غسل األموال
وتمويل اإلرهاب وتطبيق متطلبات المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( )FATFالتي
تتناول االلتزامات الدولية لضمان توفير إطار فعال لمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتصدي
للمخاطر الجديدة بهذا الخصوص ،فقد شاركت الوحدة في العديد من الورشات التدريبية والمؤتمرات
واالجتماعات اإلقليمية والدولية ومنها-:
على الصعيد الوطني
ورشة عمل تدريبية لقطاع البنوك وشركات
التأمين حول مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب وورشة عمل تدريبية حول دور وحدة
المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب وورشة تدريبية حول
التحليل

االستراتيجي

ومصادر

المعلومات

وحاالت عملية في تمويل اإلرهاب وورشة
تدريبية حول التحليل االستراتيجي ومصادر
المعلومات وحاالت عملية في تمويل اإلرهاب.
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أما على الصعيد اإلقليمي والدولي
االجتماعات:
 .1اجتماعات فرق عمل مجموعة إغمونت واجتماعات الجلسة المشتركة لرؤساء وحدات المعلومات المالية
والمراقبون األعضاء بالمجموعة /برلين ،ألمانيا خالل الفترة من .2015/1/30 – 27

 .2االجتماع العام الحادي والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
( )MENAFATFمسقط /سلطنة ُعمان

وقد ناقش االجتماع العام تقرير التحديث األول للمملكة األردنية الهاشمية في إطار عمليات المتابعة الالحقة
لعمليات التقييم المتبادل التي تقوم بها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لإلطالع
على آخر المستجدات واإلجراءات التي قامت بها المملكة في إطار تحسين نظام مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب والذي تضمن اإلجراءات التصحيحية الجديدة التي تم اتخاذها منذ خروج المملكة من عملية
المتابعة العادية لعملية التحديث كل عامين بما في ذلك اإلجراءات التصحيحية الجديدة التي تم اتخاذها من
قبل المملكة في ضوء تعديل المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح
ومنهجية تقييم اإللتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( )FATFوالذي حظي بإشادة الدول األعضاء في المجموعة

على ا ستمرار الجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ويبين التقرير المذكور التدابير التصحيحية التي اتخذتها المملكة خالل العامين الماضيين ،بما في ذلك:
 .1التطورات التشريعية والتنظيمية.

 .2التعديالت على التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية واإلشرافية.
 .3التعديالت على تنفيذ ق اررات مجلس األمن.
 .4التعاون الوطني والدولي.

 .3االجتماع العام الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا الذي عقد
بمملكة البحرين خالل الفترة من  2015 10/26 – 24وذلك برئاسة سلطنة ُعمان.
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ورشات العمل:
.1

فقد شاركت الوحدة في ورشة عمل "تطبيق ق اررات مجلس األمن
المتعلقة بمكافحة تمويل اإلرهاب وتجميد األصول"
الجلسة الخاصة للمنتدى العربي الرابع السترداد األموال
المنهوبة.

.2

وورشة عمل وطنية حول "المكونات األساسية لتدابير فعالة مانعة
لإلرهاب في إطار تصدي العدالة الجنائية له".

.3

المقيمين للجولة الثانية في
وورشة العمل السادسة لتدريب وتأهيل ّ
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودورة تدريبية
بعنوان "مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا".

.4

وورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات.

المشاركة في المبادرات الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب
شاركت الوحدة في هذا العام في العديد من المبادرات الدولية وفرق
العمل المشكلة من قبل المنظمات الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب
وبخاصة المتعلقة بتمويل التنظيم اإلرهابي "داعش" والتي تهدف إلى
تعطيل نقل األموال ومكافحة تمويل التنظيم اإلرهابي المذكور بكافة
أشكاله وذلك على النحو اآلتي-:
 .1اجتماع فريق عمل مشروع مجموعة إغمونت بخصوص المقاتلين األجانب.
 .2االجتماع الثاني لمجموعة التحالف الدولي لمكافحة تمويل التنظيم اإلرهابي "داعش" /المملكة العربية
السعودية.
 .3االجتماع الثالث لمجموعة التحالف الدولي لمكافحة تمويل التنظيم اإلرهابي "داعش" /الواليات المتحدة
األمريكية.
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المحاضرات والتدريب وورش العمل واالجتماعات على الصعيد الوطني
المحاضرات والتدريب وورش العمل واالجتماعات اإلقليمية والدوليةالمحاضرات
الجهـــةطني
العمل واالجتماعات على الصعيد الو
المنظمـــة
التاريــــخ والتدريب وورش الموضوع
2/12-11

3/22

ورشة عمل خاصة بنظام العقوبات المفروضة على
ايران
ورشة عمل تدريبية لقطاع البنوك وشركات التأمين
حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ورشة عمل تدريبية حول دور وحدة المعلومات

3/24-23

المالية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب

مكـــان االنعقـــاد

و ازرة الخارجية بالتعاون مع مركز
International Institute for Strategic
Studies

وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
بالتعاون مع البنك الدولي

وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
بالتعاون مع البنك الدولي

عمان -األردن

عمان – األردن

عمان -األردن

التعريف بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل
6/9

اإلرهاب واإلجراءات الوقائية في مجال مكافحة

مركز تدريب األمن الوقائي

عمان -األردن

غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومؤشرات االشتباه
8/5-3

ورشة عمل وطنية حول "المكونات األساسية
لتدابير فعالة مانعة لإلرهاب في إطار تصدي
العدالة الجنائية له"

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
)(UNODC

عمان -األردن

8/16

ندوة لمكافحة غسل األموال العابرة للدول

مركز تدريب األمن الوقائي

عمان – األردن

9/30-28

رشة عمل التعاون الدولي لدول منطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا

وزارة العدل األمريكية بالتعاون مع سفارة
الواليات المتحدة األمريكية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة

عمان – األردن

معهد تدريب البحث الجنائي

عمان – األردن

صندوق النقد الدولي ()IMF

عمان – األردن

10/6
11/6-1

11/18

التعريف بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ودور الوحدة ومهامها

التحليل االستراتيجي ومصادر المعلومات وحاالت
عملية في تمويل اإلرهاب
التعريف بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل

اإلرهاب واإلجراءات الوقائية في مجال مكافحة

معهد تدريب البحث الجنائي

عمان – األردن

غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومؤشرات االشتباه
التحالف األردني رشيد للنزاهة والشفافية بالتعاون
11/23-22

برنامج تدريبي بعنوان "تمويل الحمالت االنتخابية"

مع الهيئة المستقلة لالنتخاب وبالشراكة مع منظمة
الشفافية الدولية واالتحاد األوروبي

عمان – األردن
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12/15
12/21-20

حفل اطالق ورقتي السياسات "مشروع نظام النزاهة
الوطني"

التحالف األردني رشيد للنزاهة

ورشة عمل حول تجميد األصول المالية لإلرهابيين

فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة

وادراجهم

اإلرهاب ()CTITF

عمان – األردن
عمان  -األردن
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المحاضرات والتدريب وورش العمل واالجتماعات اإلقليمية والدولية
مذكرات التفاهم الثنائية مع الوحدات النظيرةالمحاضرات والتدريب وورش العمل واالجتماعات
الجهـــة المنظمـــة
الموضوع
التاريــــخ
اإلقليمية والدولية

مكـــان االنعقـــاد

1/9-5

الزيارة القطرية الستعراض مدى التزام مملكة البحرين بتنفيذ اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتنظيم
من اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واالمن اإلقتصادي
واإللكتروني بوزارة الداخلية البحريبية

المنامة  -البحرين

1/30-27

اجتماعات فرق عمل مجموعة اغمونت واجتماعات الجلسة المشتركة لرؤساء
وحدات المعلومات المالية والمراقبون األعضاء في مجموعة اغمونت

مجموعة اغمونت

برلين – ألمانيا

2/12-10

ورشة العمل الوطنية بعنوان (تطبيق قرارات مجلس األمن المتعلقة بمكافحة
تمويل اإلرهاب وتجميد األصول)

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  /قسم
منع اإلرهاب
)(UNODC

الجزائر

4/10-9

برنامج الجنوب /2نحو تعزيز الحكم الديمقراطي في جنوب البحر المتوسط
لألعوام (2017-2015

مجلس أوروبا

ستراسبورغ  /فرنسا

4/30-26

االجتماع الحادي والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا ()MENAFATF

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا
()MENAFATF

عُمان

5/5-4

اجتماع فريق عمل مشروع مجموعة إغمونت المتعلق بالمقاتلين األجانب
""Egmont ISIL Project

الوحدة النظيرة في الواليات المتحدة األمريكية
()FinCEN

واشنطن  /الواليات المتحدة
االمريكية

5/7

االجتماع الثاني لمجموعة التحالف الدولي لمكافحة تمويل التنظيم اإلرهابي
"داعش"

وزارة الداخلية السعودية

جدة – المملكة العربية
السعودية

5/20-18

الجلسة الخاصة للمنتدى العربي الرابع السترداد األموال المنهوبة

دولة ألمانيا بالتعاون مع المؤسسة األلمانية للتعاون
القانوني الدولي ( )IRZووزارة العدل الفدرالية األلمانية
وحماية المستهلك ومكتب الخارجية الفدرالي األلماني
ومبادرة األموال المنهوبة  STARالخاصة بالبنك الدولي

تونس

10/7-6

االجتماع الثالث لمجموعة التحالف الدولي لمكافحة تمويل التنظيم اإلرهابي
"داعش"

وزارة الخزانة األمريكية

واشنطن  -الواليات المتحدة
األمريكية

10/8-4

ورشة العمل السادسة لتدريب وتأهيل المقيّمين

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا ( )MENAFATFبالتعاون مع وحدة مواجهة غسل
األموال والحاالت المشبوهة في اإلمارات العربية المتحدة

أبو ظبي – اإلمارات
العربية المتحدة

10/22-18

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق
األوسط

الكويت -الكويت

10/28-26

المشاركة بورشة تدريبية بعنوان "تدريب المدربين على التحليل االستراتيجي"

بالتعاون ما بين مجموعة اغمونت ووحدة معالجة
المعلومات المالية في المملكة المغربية

الرباط – المغرب

11/16-15

التعاون الدولي في مجال التحقيقات المالية وغسل االموال واسترداد األصول

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
()UNODC

جمهورية مصر العربية

11/26-22

االجتماع الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا ()MENAFATF

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا ()MENAFATF

المنامة – البحرين

12/16-14

ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا ()MENAFATF

جمهورية السودان

مذكرات التفاهم الثنائية مع الوحدات النظيرة
النظيرة
الوحدات
الثنائية
التفاهم
مذكرات
بنغالدش
معالنظيرة في
الوحدة
تفاهم مع
توقيع مذكرة
وقعت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مذكرة تفاهم مع الوحدة النظيرة في بنغالدش بتاريخ
.2015/8/18
توقيع مذكرة تفاهم مع الوحدة النظيرة في اليابان
وقعت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
بياناً للتعاون مع مركز االستخبارات المالية اليابانية
التابع لهيئة السالمة العامة (الوحدة النظيرة في
اليابان) بتاريخ  2015/9/15في عمان لتأطير
التعاون ما بين البلدين في مجال تبادل المعلومات
المالية ذات الصلة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب
وذلك بحضور وفد ياباني رفيع المستوى من مركز
االستخبارات المالية اليابانية والسكرتير الثاني في السفارة اليابانية في عمان وممثل عن و ازرة الخارجية وشؤون
المغتربين ،وقامت السيدة دانه جنبالط /رئيس وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بتوقيع بيان التعاون
المذكور عن الجانب األردني فيما مثل السيد يوسوكي ايتو السيد تاكاشي كينوشيتا /المدير العام لمركز االستخبارات
المالية اليابانية بتوقيع بيان التعاون المذكور نيابة عن الجانب الياباني.
5

ليصبح بذلك مجموع مذكرات التفاعم الموقعة مع الوحدات النظيرة العربية أو األجنبية ( )21مذكرة .

5

اإلمارات  ،تركيا ،فلسطين ،جنوب أفريقيا ،قبرص ،الجزائر ،سوريا ،أوكرانيا ،بولندا ،البحرين ،العراق ،السعودية ،روسيا ،المغرب ،اليمن ،بريطانيا،
بلجيكا ،أندونيسيا ،السودان ،بنغالدش ،اليابان.

16

اإلخطارات والتبليغات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب

الفصل الثالث:

اإلخطارات والتبليغات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب

الفصل الثالث:

17

اإلخطارات الواردة للوحدة من ا
لجهات الملزمة بواجب اإلخطار لعام 2015
الجهة

عدد اإلخطارات

البنوك

253

شركات الصرافة

61

شركات الخدمات المالية

5

المجموع

319

اإلخطارات الواردة إلى الوحدة وفقا لعدد األشخاص المشتبه بهم لعام 2015
الجهة

عدد األشخاص

البنوك

321

شركات الصرافة

74

شركات الخدمات المالية

4

المجموع

399

اإلخطارات الواردة إلى الوحدة وفقا لنوع األشخاص المشتبه بهم لعام 2015
الجهة

شخص طبيعي

شخص معنوي

البنوك

285

36

شركات الصرافة

72

2

شركات الخدمات المالية

4

0

المجموع

361

38

18

التبليغات الواردة للوحدة من الجهات الرقابية واإلشرافية والجهات األخرى المختصة لعام 2015
الجهة

عدد اإلخطارات

هيئة األوراق المالية

1

هيئة مكافحة الفساد

1

مديرية األمن العام

12

دائرة الجمارك العامة

14

المجموع

28

التبليغات الواردة إلى الوحدة وفقا لعدد األشخاص المشتبه بهم لعام 2015
الجهة

عدد األشخاص

هيئة األوراق المالية

3

هيئة مكافحة الفساد

1

مديرية األمن العام

34

دائرة الجمارك العامة

15

المجموع

53

التبليغات الواردة إلى الوحدة وفقا لنوع األشخاص المشتبه بهم لعام 2015
الجهة

الشخص الطبيعي

شخص معنوي

هيئة األوراق المالية

2

1

هيئة مكافحة الفساد

1

0

مديرية األمن العام

33

1

دائرة الجمارك العامة

14

1

المجموع

50

3

19

اإلخطارات والتبليغات الواردة للوحدة وفقا لنوع المعاملة لعام 2015
نوع المعاملة

عدد اإلخطارات والتبليغات

تحويالت خارجية

95

تحويالت داخلية

20

تحويالت خارجية وداخلية

18

إيداع  /سحوبات نقدية

129

إيداع /شراء شيكات

20

تسهيالت ائتمانية

3

معلومات سلبية

15

احتيال

10

تعامالت ذات عالقة باالستثمار

2

معامالت مصرفية ودولية ومالية

6

احتيال ضريبي خارجي

1

تهريب جمركي

1

حاالت عدم التصريح الجمركي

13

تزوير

3

أخرى

11

المجموع

347

طلبات التعاون المحلي الواردة للوحدة لعام 2015
الجهة

عدد الطلبات

مديرية األمن العام

42

البنك المركزي األردني

17

هيئة مكافحة الفساد

4

و ازرة الخارجية وشؤون المغتربين

1

المجموع

64

20

طلبات التعاون المحلي الواردة إلى الوحدة وفقا لعدد األشخاص المشتبه بهم لعام 2015
الجهة

عدد األشخاص

مديرية األمن العام

105

البنك المركزي األردني

30

هيئة مكافحة الفساد

29

و ازرة الخارجية وشؤون المغتربين

1

المجموع

165

طلبات التعاون المحلي الواردة إلى الوحدة وفقا لنوع األشخاص المشتبه بهم لعام 2015
الجهة

الشخص الطبيعي

شخص معنوي

مديرية األمن العام

81

24

البنك المركزي األردني

27

3

هيئة مكافحة الفساد

و ازرة الخارجية وشؤون المغتربين

29

0

0

1

المجموع

137

28

21

طلبات وحدات نظيرة (أعضاء وغير أعضاء في مجموعة اغمونت) صادرة لعام 2015
حسب البلد
البلد

عدد الطلبات

السعودية

2

فلسطين

1

العراق

1

لبنان

1

مصر

1

اإلمارات

1

دومينيكا

1

أمريكا

2

سويس ار

1

المجموع

11

طلبات وحدات نظيرة (أعضاء وغير أعضاء في مجموعة اغمونت) صادرة لعام 2015
حسب عدد األشخاص المشتبه بهم
البلد

عدد األشخاص

السعودية

5

فلسطين

2

العراق

1

لبنان

2

مصر

1

االمارات

1

دومينيكا

1

أمريكا

2

سويس ار

1

المجموع

16

22

طلبات وحدات نظيرة (أعضاء وغير أعضاء في مجموعة اغمونت) واردة لعام  2015حسب البلد
البلد

عدد الطلبات

أمريكا

12

فلسطين

7

العراق

3

السعودية

5

لبنان

2

البحرين

8

نيوزلندا

2

روسيا

1

التفيا

1

فرنسا

1

هنغاريا

2

بريطانيا

3

الفلبين

1

جواتيماال

2

رومانيا

1

ُعمان

1

بلجيكا

1

مولدوفا

1

الجزائر

2

كايمن ايالند

1

هولندا

1

لتوانيا

1

التشيك

1

ايرلندا

1

سويس ار

1

تايوان

1

قبرص

1

اليمن

1

تركيا

4

اإلمارات

1

جيرسي

1

المجموع

71

23

طلبات وحدات نظيرة (أعضاء وغير أعضاء في مجموعة اغمونت) واردة لعام 2015
حسب عدد األشخاص المشتبه بهم
البلد

عدد األشخاص

أمريكا

24

فلسطين

10

العراق

4

السعودية

8

لبنان

2

البحرين

14

نيوزلندا

2

روسيا

3

التفيا

1

فرنسا

4

هنغاريا

3

بريطانيا

12

الفلبين

9

جواتيماال

75

رومانيا

1

ُعمان

1

بلجيكا

2

مولدوفا

2

الجزائر

3

كايمن ايالند

5

هولندا

1

لتوانيا

1

التشيك

1

ايرلندا

2

سويس ار

6

تايوان

45

قبرص

8

اليمن

10

تركيا

70

اإلمارات

1

جيرسي

2

المجموع

332

24

إحصائيات تصاريح األموال المنقولة عبر الحدود

احصائية تصاريح األموال المنقولة عبر الحدود لعام 2015

إحصائيات تصاريح األموال المنقولة عبر الحدود

إجمالي التصاريح بالدينار األردني

المركز الجمركي

عدد التصاريح

جمرك العقبة

8

601,428

مركز جمرك العمري

29

1,369,053

مركز جمرك الكرامة

132

64,071,939

مركز جمرك المدورة

28

857,238

مركز جمرك المطار للركاب

939

556,113,451

مركز جمرك جسر الملك حسين

549

8,288,646,119

مركز جمرك مطار عمان المدني – ماركا

2

375,770

مركز جمرك معبر وادي األردن

11

732,851

المجموع

1,698

8,912,767,849

تصريح األموال المنقولة عبر الحدود لعام 2015
الحاالت المحالة للمدعي عام
السنة

عدد التصاريح

2015

()1,698

إجمالي المبالغ المصرح
عنها/دينار
()8,912,767,849

عدد حاالت عدم
التصريح
37

قيمة المبالغ غير

قيمة الغرامة التي

المصرح عنها/

تم الحكم بها/

()9,364,150

()28,846

دينار

دينار

25

مبررات الزيادة في حجم اإلخطارات والتبليغات لعام 2015

شهد العام  2015زيادة ملحوظة بحجم اإلخطارات والتبليغات الواردة للوحدة من مختلف الجهات الخاضعة

مبررات الزيادة في حجم اإلخطارات والتبليغات لعام 2015

ألحكام القانون والجهات الرقابية واإلشرافية مقارنة بالعام  ،2014حيث بلغت نسبة الزيادة (% )88,5

األمر الذي يمكن تبريره بعدة أسباب منها-:
 -1الظروف المحيطة بالمملكة وتهديدات التنظيمات اإلرهابية.
 -2تبني العديد من الجهات الخاضعة ألنظمة رقابة ومتابعة آلية للعمليات المالية التي تتم لديها لضمان
االلتزام بالتشريعات المعمول بها في المملكة ومن ضمنها تلك المتعلقة بمكافحة عمليات غسل األموال
أو تمويل اإلرهاب ،مما زاد من سرعة وكفاءة الكشف عن العمليات التي يُشتبة ارتباطها بغسل األموال
أو تمويل اإلرهاب.
 -3إصدار الوحدة تعليمات جديدة تتعلق بالنماذج والوسائل الخاصة باالخطار عن العمليات التي يشتبه
ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب لمعالجة كافة جوانب الضعف التي ظهرت من خالل دراسة
معمقة لإلخطارات التي سبق وأن وردت للوحدة ،األمر الذي أدى الى تعزيز وتحسين آلية اإلبالغ عن
مثل هذه العمليات وطبيعة المعلومات التي يتم تزويدها للوحدة.
 -4تفعيل الرقابة المكتبية والميدانية وبالتالي تشديد العقوبات المفروضة من الجهات الرقابية واإلشرافية
على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بعدم االلتزام بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
عرف (بالتعزيم) التي شهدتها المملكة خالل عام .2015
 -5قضية البيع آلجل للسيارات أو ما ُ
 -6تشديد إجراءات االلتزام المتبعة من قبل بعض شركات التحويل العالمية بالرقابة على عمليات التحويل
بين الدول أو مع المناطق المصنفة ذات مخاطر مرتفعة.
 -7منح الوحدة صالحية تلقي اإلحاالت من دائرة الجمارك العامة والمتعلقة باألموال المنقولة عبر الحدود
في حال عدم التصريح أو التصريح الخاطىء /المغلوط أو االشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل األموال
أو تمويل اإلرهاب.
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حاالت عملية ذات صلة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب
الحالة العملية األولى:

والمن مدير الفرع استئجار
طلب
البنك وال
صلة(أ) إلى
ذاتالمدعو
عمليةحضور
حاالتبخصوص
ورد إلى الوحدة إخطار من البنك (س)
األم
بغسل

الفصل الرابع:

صندوق امانات حديدي حيث تبين لمدير الفرع أن الغاية من الصندوق هو لوضع مبلغ من المال به مما أثار

وتمويل اإلرهاب

التخوف لدى مدير الفرع واعتذر عن طلب المذكور ،عندها قام المدعو (أ) بطلب فتح حساب مشترك /وديعة ألجل

(التوقيع مجتمعين) باسم كل من (أ) و(ب) و(ج) وبعد ان تم فتح الحساب قام المدعو (د) المحاسب لدى الشركة
(ف) بإيداع مبلغ ( )475الف دينار نقدا بالحساب وعند طلب مدير الفرع تزويده بمستندات تُبين له مصادر االموال
قام المدعو (د) بتزويد البنك بمستندات تتمثل في عمليات سحب نقدي من حساب الشركة (ف) خالل فترات مختلفة
لدى بنك (ص) وبمبلغ اجمالي ( )334,142دينار ،باالضافه الى مبلغ ( )150الف دينار تمثل سندات قبض من
الشركة (ق) ،وبعد ( )5أيام قام المدعو (أ) بايداع مبلغ ( )187,523دينار في الحساب المشترك من توفير نقد
الشركة.
إجراءات الوحدة بالتحري والتحليل المالي:
 تبين أن المدعو (أ) والمدعو (ب) والمدعو (ج) يشغلون منصب رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة (ك) وأن كلمن (أ) و(ب) يشغلون مناصب رئيس هيئة مديرين وعضو في كل من الشركتين(ف) و(ق) ومفوضين بالتوقيع
عنها.
 وجود حجز على أموال الشركة (ك) وعدة شركات تابعة لها من ضمنها الشركة (ف) والشركة (ق) بطلب منأحد جهات إنفاذ القانون واستثناء مجلس ادارة الشركة (ك) ورؤساء وهيئات المديرين من قرار منع التصرف
بأموال الشركات لتسيير أعمالها.
 أظهرت صور سندات القبض الصادرة عن الشركة (ق) والتي ُقدمت للبنك (س) كإثبات لمصدر األموال المودعةفي الحساب بأن السندات هي دفعات من إتفاقية مصالحة ومدفوعة من قبل عميل لدى الشركة (ق).
 وجود إقرار من قبل محاسب الشركة (ف) على صور سندات السحب النقدي من حساب الشركة (ف) لدى البنك(ص) والتي قدمت للبنك (س) كإثبات لمصدر األموال المودعة بأنه قد استلم هذه المبالغ من المدعو (ب) وأنه
تم إيداع المبلغ في خزنة الشركة.
 لدى طلب معلومات من ال بنك (ص) تبين من كشف حساب الشركة (ف) وصور الشيكات المرفقة بأنه تم إيداعشيكات في الحساب الغاية في معظمها بدل إيجارات وبدراسة كشف حساب الشركة تبين بأنه بعد أن كان يتم قيد
قيم الشيكات بحسابات الشركة كانت تتم عملية سحب نقدي لكل مجموعة منها وأن إجمالي مبلغ عمليات السحب
النقدي يماثل إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه في الحساب المشترك.
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النتائج:
إن األفعال التي قام بها المشتبه بهم بعد سحب األموال من الشركة (ف) واإلستيالء على المستحقات الخاصة بالشركة
(ق) ،من محاولة اخفاء المبلغ في صندوق حديدي ومن ثم إيداعه في الحساب الشخصي المشترك الذي تم فتحه لدى
البنك (س) تعد من أفعال جريمة غسل األموال مخالفين بذلك قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وبناء عليه قامت الوحدة بإحالة الحالة إلى المدعي العام المختص لوجود اشتباه بعملية غسل أموال والذي قام بإجراء
الحجز التحفظي على كافة حسابات المذكورين ومن ثم قام المدعي العام المختص بإحالة القضية إلى المحكمة
المختصة.

الحالة العملية الثانية:
ورد إلى الوحدة إخطار من البنك (س) بتاريخ  2015/8/31عن المشتبه به (أ) /أردني الجنسية وفيما يلي
التفاصيل-:
 المشتبه به (أ) يعمل لدى البنك (س) بوظيفة استشارية منذ تاريخ  ،2012/9/6حيث قام المشتبه به (أ) بتاريخ 2015/8/22بالذهاب في مهمة عمل خارجية إلى الدولة (ص) ،وكان من المفترض بقاؤه فيها حتى تاريخ
 2015/8/28ليعود حال االنتهاء من عمله.
-

بتاريخ  2015/8/25قام المشتبه به باالدعاء بأن عمه قد توفى وأن عليه القيام بالعودة إلى األردن وعليه فقد
قام بمغادرة الدولة (ص) بعد دفع كافة تكاليف الفندق مع العلم بأنها مغطاة من قبل البنك (س) وبعد ذلك انقطع
االتصال معه حتى تاريخ .2015/8/27

 بتاريخ  2015/8/27قام ابن عم المشتبه به والمدعو (ب) بالقدوم إلى البنك (س) وتسليمهم استقالة المشتبه به(أ) مبر اًر ذلك لظروف شخصية ،وقد أثارت االستقالة بهذه الحالة الشكوك لدى البنك.
 قام البنك (س) بمراجعة رصيد حساب المشتبه به (أ) ليتبين قيامه وخالل ثالثة أيام بسحب مبلغ يقارب( )3,000دينار أردني من حسابه عن طريق بطاقة الصراف اآللي وعند االطالع على الحركات تبين وجود
حركات حجز طيران عن طريق مكاتب سفر لتذكرتين أحدها كانت للدولة (ع) وتبين ذلك من خالل قيامه بدفع
مبلغ ( )60دوالر أمريكي لفندق في الدولة (ع) ،كما تبين وجود حركات سحب في إحدى مدن الدولة (ت)
المحاذية لمنطقة الصراع وحركة الحقة في مدينة حدودية للدولة (ت) بقيمة حوالي ( )736دينار أردني تمت
من خالل بنوك الدولة (ت).
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إجراءات الوحدة بالتحري والتحليل المالي:
 لم يتبين وجود أي مؤسسات فردية بإسم المشتبه به (أ) كما لم يتبين أن المشتبه به (أ) يمتلك أو شريك بأيشركة.
 لم يتبين ورود أي اخطارات يشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب بحق المشتبه به (أ). تبين بأن المشتبه به (أ) متزوج ولديه طفلة تبلغ من العمر سنتين. لم يتبين وجود أي معلومات سلبية بخصوص المشتبه به (أ) في قواعد البيانات التجارية. لم يتبين وجود أي أموال غير منقولة باسم المشتبه به (أ). لم يتبين وجود أي قيود أو طلبات بحق المشتبه به (أ) ،كما تبين أن آخر حركة قدوم ومغادرة قام بها المشتبه به(أ) كانت بمغادرته الى الدولة (ص) بتاريخ .2015/8/22
 تبين قيام المشتبه به (أ) ببيع ( )3مركبات والتنازل عنها سابقاً ،كان آخرها مركبة قام ببيعها بتاريخ 2015/9/6أي بعد سفره إلى الدولة (ص) األمر الذي قد يدل على أن المشتبه به (أ) قد قام ببيع مركبته بموجب وكالة ،وال
يتضح مصير ثمن الشراء وفيما اذا تم تحويله للمشتبه به أم ال ،علما أن المشتبه به ال يملك حالياً أي مركبات.
 النتائج:
 المشتبه به (أ) كان متواجداً في الدولة (ص) لغايات أعمال البنك وبدال من العودة الى المملكة انتقل الى الدولة
(ع) ومن ثم إلى الدولة (ت) خالل فترة قصيرة ،حيث تعتبر الدولة (ت) من الدول المحاذية لدول الصراع التي
يتواجد بها التنظيم االرهابي داعش واحتمال انضمامه لهم.
 قيام الم شتبه به (أ) باالستقالة بشكل مفاجئ وتسفير زوجته حيث يتواجد أقاربها قبل سفره الى الدولة (ص).
 قيام المشتبه به (أ) بتمويل نفسه ذاتيا لالنتقال الى الدولة (ع) ومن ثم الى الدولة (ت) ليتم بعدها القيام بعمليات
سحب بواسطة بطاقة الصراف اآللي من الدولة (ع) ومن مدينتين في الدولة (ت) التي تجاور حدود منطقة
الصراع حيث يتواجد التنظيم اإلرهابي داعش ،فقد قام المشتبه به (أ) خالل الفترة من  2015/8/28-25بسحب
مبلغ يقارب ( )3000دينار من حسابه عن طريق بطاقة الصراف اآللي.
 المصادر الرئيسية ألموال المشتبه به (أ) تمثلت برواتبه لكونه يعمل في البنك (س) بوظيفة استشارية ،إضافة الى
بيع مركبته والتنازل بها بتاريخ  2015/9/6أي بعد تاريخ سفره الى الدولة (ع) األمر الذي يعني ضرورة تحديد
مصير تلك األموال.
وبناء عليه قامت الوحدة بإحالة الحالة إلى المدعي العام المختص لوجود اشتباه بعملية تمويل إرهاب.
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الفصل الرابع:
البيانات المالية للوحدة

الفصل الرابع:
البيانات المالية للوحدة
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وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
عمان – االردن
قائمة المقبوضات والمدفوعات
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2015
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

الفصل الخامس:

وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

عمان – االردن
قائمة المقبوضات والمدفوعات
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2015
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
عمان – االردن

قائمة المقبوضات والمدفوعات
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2015
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
عمان – االردن
 31كانون االول 2015

جدول المحتويات

تقرير مدقق الحسابات المستقل

قائمـــــة

قائمة المقبوضات والمدفوعات

أ

صفحــــة

إيضاحات حول قائمة المقبوضات والمدفوعات

4-1
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

ع م 81504 /

الى السيدة رئيس الوحدة
وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
عمان – االردن

قمنا بتدقيق قائمة المقبوضات والمدفوعات للسنة المنتهية في  31كانون االول  2015المرفقة لوحدة مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب وملخص للسياسات المحاسبية الهامة  ،ومعلومات إيضاحية اخرى .

مسؤولية االدارة
إن اإلدارة مسؤولة عن اعداد هذه القائمة المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ً لألساس النقدي المشار إليه في االيضاح
رقم ( )2حول قائمة المقبوضات والمدفوعات  .وتشمل هذه المسؤولية االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها االدارة
مناسبة لتمكنها من اعداد القائمة المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية  ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو
عــن خطأ .

مسؤولية مدقق الحسابات
ان مسؤوليتنا هي ابداء رأي حول قائمة المقبوضات والمدفوعات استنادا الى تدقيقنا  ،قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية
للتدقيق  ،وتتطلب تلك المعايير ان نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول
على تأكيد معقول فيما اذا كانت قائمة المقبوضات والمدفوعات خالية من أخطاء جوهرية .
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يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واالفصاحات لقائمة المقبوضات والمدفوعات
 .تستند االجراءات المختارة الى تقدير مدقق الحسابات  ،بما في ذلك تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في قائمة
المقبوضات والمدفوعات  ،سواء كانت ناشئة عن احتيال او خطأ  .وعند القيام بتقييم تلك المخاطر  ،يأخذ مدقق
ا لحسابات في االعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للوحدة والمتعلقة باالعداد والعرض العادل لقائمة المقبوضات
والمدفوعات  ،وذلك لغرض تصميم اجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف  ،وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية
الرقابة الداخلية لدى الوحدة  .ويتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات
المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة  ،و كذلك تقييم العرض االجمالي لقائمة المقبوضات والمدفوعات .

نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساسا لرأينا حول التدقيق .

الــــــــــــرأي
في رأينا  ،ان قائمة المقبوضات والمدفوعات المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية  ،مقبوضات
ومدفوعات وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للسنة المنتهية في  31كانون األول  2015وفقا لالساس
النقدي المشار اليه في االيضاح رقم ( )2حول قائمة المقبوضات والمدفوعات.

عمان – االردن

سابا وشركاهم

 15حزيران 2016
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وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
عمان – االردن
ايضاحات حول قائمة المقبوضات والمدفوعات

 - 1انشاء الوحدة وغاياتها
-

تم انشاء وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بموجب قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
رقم  46لسنة  . 2007تتخذ الوحدة مقرا ً لها في مدينة عمان في مبنى مؤسسة ضمان الودائع ص  .ب
( )2181عمان  – 11181األردن .

-

بموجب المادة ( )3من نظام وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )40لسنة  2009وتعديالته
تتولى الوحدة المهام والصالحيات التالية:
أ  -ا لتحري عن إخطارات العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب التي تررد مرن
الجهات الخاضعة ألحكام القانون وطلب أي معلومات الزمة لذلك وتحليلهرا واإلطرالع علري أي سرجالت
أو مستندات ضرورية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب -اعتماد النماذج والوسرالل الخاةرة باإلخطرار عرن العمليرات التري يشرتبه بأنهرا مرتبطرة بغسرل األمروال أو
تمويل اإلرهاب .

ج  -إنشاء قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد إلي الوحدة من معلومات عن العمليات التي يشتبه بأنهرا مرتبطرة
بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب .

د  -التنسيق مع الجهات الرقابية والجهات األخرى المختةة والوحردات النظيررة خرارج المملكرة والمنظمرات
الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما في ذلك إبرام مذكرات تفاهم معها .

هـ  -إعداد مشرروعات التشرريعات الالزمرة لتنفيرذ أحكرام القرانون ورفعهرا إلري اللجنرة الوطنيرة لمكافحرة غسرل
األموال وتمويل اإلرهاب .

و  -إعداد التقارير السنوية عن أنشطة مكافحة غسرل األمروال وتمويرل اإلرهراب بمرا فري ذلرك أنشرطة الوحردة
علي الةعيدين المحلي والدولي ورفعها إلي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
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ز  -إ جراء الدراسات والبحوث فري مجرال مكافحرة غسرل األمروال وتمويرل اإلرهراب وتحليلهرا ومتابعتهرا علري
الةعيدين المحلي والدولي .

ح  -إعداد برامج توعية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .

ط  -إعداد وتنفيذ بررامج التأهيرل والتردريب لمروظفي الوحردة والجهرات الرقابيرة والجهرات األخررى المختةرة
والجهات الخاضعة ألحكام القانون .
-

تم اقرار قائمة المقبوضات والمدفوعات من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل األرهاب بتاريخ
 11أيار . 2016
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-

أهم السياسات المحاسبية
تتبع الوحدة االسااس النقادي فاي اعاداد قائماة المقبوضاات والمادفوعات  ،وبموجاب هاذا االسااس ياتم االعتاراف
بااليرادات عند قبضها وليس عند تحققها وبالمدفوعات عند تسديدها وليس عند تكبدها .

-

تظهر االرقام في قائمة المقبوضات والمدفوعات بالدينار االردني والذي يمثل العملة الرئيسية والوظيفية للوحدة
.

وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة:
أ  -يتم قيد الممتلكات والمعدات المشتراة كمصاريف عند دفعها وتظهر ضمن بند المصروفات والمادفوعات
.
ب  -وفقاااا ً للماااادة (/10ب) مااان قاااانون مكافحاااة غسااال األماااوال وتمويااال اإلرهااااب رقااام ( )46لسااانة 2007
وتعديالته ،تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي:

-1
-2
-3

المخصصات المرصودة لها من البنك المركزي األردني .
أي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة .
أي مساعدات أو منح أو هبات أو تبرعات ترد إليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الاوزراء
إذا كانت من مصدر غير أردني .

ج  -يااتم قيااد التعويضااات المدفوعااة للمااوظفين الااذين يتركااون الخدمااة علااى حساااب مخصااص تعااوي نهايااة
الخدمااة عنااد دفعهااا  ،ويااتم أخااذ مخصااص لاللتزامااات المترتبااة علااى الوحاادة ماان تعااوي نهايااة الخدماة
للموظفين في قائمة المقبوضات والمدفوعات وفقا ً للتعليمات الداخلية للوحدة .

د-

يكاون االشاتراك فاي صاندوق اإلدخااار الزامياا ً لماوظفي الوحادة مان تاااريخ تعييانهم ،ويحسام مان الراتااب
الشهري لكل مشترك في الصندوق ( )5٪وتدفع الوحدة شهريا ً ما نسبته ( )10٪من ذلاك الراتاب وياودع
المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص بإسم المشترك في الصندوق .

38

 - 3نقد لدى البنك المركزي األردني
يتكون هذا البند مما يلي:
للسنة المنتهية فـي
 31كانـون األول
2015
دينـــــــــار
نقد لدى البنك في بداية السنة

2014
دينـــــــــار

476.238

350.580

91,667

100.000

338,281

488.372

906.186

938.952

المصروف خالل السنة

)(539,834

)(462.714

النقد في نهاية السنة

366.352

476.238

المحول من وزارة المالية *
المحول من البنك المركزي األردني
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تم تخصيص إيراد للوحدة من قبل وزارة المالية بناء على الموازنة العامة للمملكة األردنية الهاشمية وقد
خصصت وزارة المالية  100.000دينار لكل عام من االعوام  2014و ، 2015علما ً بانه ال يتم تحويل كامل
المبلغ المخصص دفعة واحدة  ،وانما يتم توريد مبلغ شهري للوحدة بنا ًء على المصاريف المتوقعة لكل شهر .
هذا وقد تم تحويل مبلغ  91.667دينار للوحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  000.100( 2015دينار
للسنة المنتهية في  31كانون األول . )2014
نهاية الخدمة للموظفين لدى البنك
إن المبلغ المذكور أعاله ال يتضمن رصيد صندوقي اإلدخار وتعوي
المركزي األردني البالغ  217.929دينار كما في  31كانون األول  187.137( 2015دينار كما في 31
كانون األول . )2014

 - 4الرواتب واالجور والعالوات
بلغ عدد موظفي الوحدة  17موظف كما في  31كانون األول  12( 2015موظف كما في  31كانون األول
 )2014ويشمل هذا البند على رواتبهم األساسية والمنافع المتمثلة بعالوات تحسين المعيشة والمكافآت.
 - 5مساهمات في منظمات دولية ومساهمة المملكة في مجموعة اغمونت
يشمل هذا البند بشكل رئيسي على المساهمة المدفوعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا من أجل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (مينا فاتف)  .لقد تم تحديد موازنة المينا فاتف بما يعادل
 1.276.000دوالر أمريكي للعام  1.160.000( 2015دوالر أمريكي للعام  )2014وتقسم بالتساوي على
جميع الدول المشاركة في هذه المنظمة  ،حيث بلغت قيمة المساهمة المدفوعة للعام  2015مبلغ 50.344
دينار.
كما يشمل هذا البند مساهمة المملكة األردنية الهاشمية في مجموعة اغمونت ،حيث بلغت قيمة المساهمة
المدفوعة مبلغ  2.521دينار للعام  2.304( 2015دينار للعام . )2014
 - 6نفقات وعالوات السفر
يتكون هذا البند مما يلي:
للسنة المنتهية في
 31كانون األول
2015

2014

دينــــــــار

دينــــــــار

عالوات السفر

15.887

20.093

تذاكر سفر

11.199

12.217

27.086

32.310

40

 - 4 -7اشتراك في أنظمة وبرمجيات
يتكون هذا البند مما يلي :
للسنـــة المنتهيـــة فــي
 31كانـــــــــون األول
2015

2014

دينــــــار

دينــــــار

تجديد اشتراك نظام LexisNexis

13.925

13.650

برنامج قسطاس

1.800

1.800

اشتراك برنامج العدالة

60

اشتراك  World Check( Thomson Reutersسابقاً)

6.326

-

تجديد اشتراك رخص أجهزة الحماية

35.238

-

60

57.349

15.510

تمثل هذه الدفعات اشتراكات في قواعد بيانات الكترونية عالمية للمعلومات القانونية لتساعد الوحدة على
استكمال عملها بدقة .
-8

مصاريف أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :
للسنة المنتهية في
 31كانـــون األول
2015

2014

دينــــــار

دينـــــار

مساهمة الوحدة في النفقات التشغيلية للمبنى *

10.000

20.000

مصاريف صيانة

1.911

10.954

-

9.802

مصاريف ترجمة

1.798

8.671

أتعاب تدقيق حسابات

1.800

1.800

أخرى

4.117

5.677

19.626

56.904

مصاريف ورشات عمل
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*

بموجب قرار مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع رقم  2013/4بتاريخ  12آذار  2013تقرر تقاضي مبلغ
 20.000دينار سنويا ً من الوحدة كمساهمة في النفقات التشغيلية ذات الصلة لقاء إشغال الوحدة الطابق األول
من مبنى مؤسسة ضمان الودائع .
وبموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم  2015/5بتاريخ  14حزيران  2015تقرر إشغال الوحدة للطابق
األول من مبنى المؤسسة على أساس االستضافة الكاملة دون مقابل .وتم استثناء خدمات النظافة من االستضافة
بنا ًء على طلب الوحدة.
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الفصل الخامس:
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القانون
األنظمة

قانون رقم ( )46لسنة  2007قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
نظام رقم ( )44لسنة  2008نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته
نظام رقم ( )40لسنة  2009نظام وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته
تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم  2010/51الخاصة بالبنوك والدليل اإلرشادي الخاص بها
تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بشركات الصرافة رقم  2010/2والدليل اإلرشادي الخاص بها
تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة األوراق المالية لسنة  2010والدليل اإلرشادي الخاص بها
تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين رقم ( )6لسنة  2010وتعديالتها والدليل اإلرشادي الخاص بها
تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمحالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لسنة

التعليمات
واإلرشادات

 2014وتعديالتها والدليل اإلرشادي الخاص بها
تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة  2010والدليل اإلرشادي الخاص بها
تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلره اب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي لسنة  2011والدليل
اإلرشادي الخاص بها
تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للجهات التي تمارس أيا من األنشطة المالية رقم ( )3لسنة  2011والدليل
اإلرشادي الخاص بها
تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية رقم ( )1لسنة  2012والدليل
اإلرشادي الخاص بها
تعليمات رقم ( )1لسنة  2014تعليمات لتنفيذ اإللتزامات الواردة في قرار مجلس األمن رقم  )1999( 1267ورقم 1989

تعليمات تنفيذ
ق اررات مجلس
األمن ذات
العالقة

( )2011والق اررات األخرى ذات العالقة وتعديالتها والدليل اإلرشادي الخاص بها.
تعليمات رقم ( )2لسنة  2014تعليمات لتنفيذ اإللتزامات الواردة في قرار مجلس األمن رقم  )2011( 1988والق اررات األخرى ذات
العالقة والدليل اإلرشادي الخاص بها.
تعليمات رقم ( )2لسنة  2010تعليمات لتنفيذ اإللتزامات الواردة في قرار مجلس األمن رقم  )2001( 1373والق اررات األخرى ذات
العالقة وتعديالتها.
تعليمات الضوابط واألسس المتعلقة باإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب لسنة 2011
تعليمات إعالم الجهات الملزمة بواجب اإلخطار بتسلم الوحدة لإلخطار رقم ( )1لسنة 2011
تعليمات النماذج والوسائل الخاصة باإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب رقم ( )2لسنة

التعليمات
األخرى

2011
تعليمات التصريح عن األموال المنقولة عبر الحدود رقم ( )4لسنة 2011
تعليمات الوسائل الكفيلة بتزويد الجهات الرقابية والجهات األخرى المختصة بأي بيانات أو معلومات متوافرة ضمن قاعدة بيانات
الوحدة رقم ( )1لسنة 2012
تعليمات رقم ( )1لسنة  2015تعليمات النماذج والوسائل الخاصة باإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال

44

أو تمويل اإلرهاب ونموذج التحليل المالي الموحد
تعليمات داخلية رقم ( )1لسنة  2011تعليمات التنظيم الداخلية لوحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
التعليمات
الداخلية

تعليمات داخلية رقم ( )6لسنة  2011تعليمات استخدام القاصات الحديدية والخزائن الخاصة باإلخطارات
تعليمات داخلية رقم ( )7لسنة  2011تعليمات قاعدة بيانات معلومات العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل
اإلرهاب وشروط وضمانات الحفاظ على سريتها
نموذج التعهد الشخصي لإللتزام بميثاق السلوك المهني الخاص بأمن وحماية المعلومات
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