مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع نظيرته في االردن
فيييييييالتعيييييييوللتبينيييييييوافلتبيييييييوابالتييييييي فل يييييييي ل وف ييييييي ل
تإللهيييييييو لاتبا يييييييوت لتب
ب ات ييييييي ل يييييييلتئمل

يييييييل لفيييييييالتبيييييييوا لت

ييييييي لت يييييييات لاي ا ييييييي ل

يييييييل لبغيييييييل

ييييييي لت يييييييات لاي ا ييييييي لت لهيييييييو لاتبينيييييييوافلفييييييياليتيييييييوو ل

تب نلا يييييييو لالت لتبنتيييييييي لت يييييييوي فلت فيييييييي فلتب ع يييييييلي فلابي
اتب صييييييوبتلتب فيييييييل لفييييييالي يييييي
وف يييييي ل

ليا يييييييولتب ييييييياول
ييييييي وللا لتبينيييييييوافل

لاي يييييي ملاي ييييييل ليتييييييوو لتب نلا ييييييو لتفيييييي فل

يييييي لت ييييييات لاي ا يييييي لت لهييييييو لات فييييييع لت

لت يييييي لتب ينل يييييي لت ييييييول

االبيييييي لتفييييييلعلتب نو ليييييي لتوب نيييييي لابيييييي فل ييييييولي يييييي تلتيييييي لتبيفييييييل نو لتباع يييييي ل
تب وفييييييال ،لات ييييييي ووتملتبييييييال ييييييولالولفييييييالتبت ييييييولتا مل ييييييفلتب ييييييوو ل )29ل ييييييفليييييييو افل
وف يييييييي ل

يييييييي لت ييييييييات لاي ا يييييييي لتإللهييييييييو لليييييييييمل )39لب يييييييي ل2015ل يييييييييمل

ياي ييييي ل يييييال ل ليديييييوهمل ييييي لا يييييو ل وف ييييي ل
تب ل يييييي لت لو يييييي لتب وفيييييي
ب

)لعلييييييالهييييييو علت

ييييي لت يييييات لاي ا ييييي لت لهيييييو لفيييييال
ي ييييييوعلتبنييييييوملتبيو يييييي لاتبنفييييييلافل

اعيييييييييي لتبن يييييييييي لتب ييييييييييوبالب ع يييييييييي لتبفييييييييييل لت ا ييييييييييعلافيييييييييي و لتفل ييييييييييول

)(MENAFATFلتيول خل.2019/4/23ل ل
افييييييال يييييي و ل يصيييييي ل ييييييت لاتفليييييييومل ييييييي ل وف يييييي ل

يييييي لت ييييييات لاي ا يييييي ل

ت لهييييييو لتياي يييييي ل ييييييال ل ليدييييييوهملن وئ يييييي ل يييييي لتب ييييييوعالتبنييييييوملتبييييييو ول البل ييييييلتئمل
ت ييصييييييييييوو لتب ع ييييييييييل لب ل يييييييييي لتبييييييييييو ول لتيييييييييييول خل،2019/2/20لاياي يييييييييي ل
يييييييال ل ليديييييييوهمل ييييييي لا يييييييو لتبي ل يييييييو لتب وب ييييييي لفيييييييال ل ييييييي لتل
،2019/2/25لهييييييييييالتلا يييييييييينال ييييييييييي ل وف يييييييييي ل
تإللهيييييو لفيييييالتبايييييي لتبيييييلتهفلتبيييييالتتيييييلتملتب
يييي لتبا ييييوت لتب

تب وب لتف ل وصلا ولت لتب ل

يييييييييي لت ييييييييييات لاي ا يييييييييي ل

يييييول يييييفل يييييال لت لتبيديييييوهملتبن وئ ييييي ل

ييييل لب ييييولبيييي ل ييييفلتنييييلل ييييوتال يييي ن
لتب

يييييييولتييييييييول خل

لتف لعوم .ل

لعلييييال ولتيييي لتب ل يييي ل

