حضــرة صاحـب اجلاللـة امللك عبد اهلل الثـانـي ابـن احلســني املعظــم

وحدة
مكافحة غ�سل الأموال
التقرير الأول

للفرتة من  2007/7/18ولغاية 2007/12/31

ق أ
ا �تل���ر�يرال� ول

مـقـ ـ ــدم ـ ـ ــه
�صدر قانون مكافحة غ�سل الأم��وال ون�شر يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 2007/6/17
و�أ�صبح �ساري املفعول بعد ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شره وهو من القوانني الالزمة للحفاظ على
بيئة �سليمة يف �إطار التعامالت املالية وقد جاء تنفيذ ًا اللتزامات اململكة التي ترتبت مبوجب
االتفاقيات الدولية التي ان�ضمت و�صادقت عليها اململكة.
ت�ضمن القانون ب�شكل �أ�سا�سي مو�ضوع جترمي غ�سل الأموال باعتباره جرمية منف�صلة
عن الفعل الأ�صلي ( اجلرمية الأ�صلية التي حت�صلت عنها الأموال ) كما ن�ص القانون على
ت�شكيل جلنة وطنية مهمتها الأ�سا�سية ر�سم ال�سيا�سة العامة للمملكة يف جمال مكافحة غ�سل
الأم��وال ير�أ�سها معايل حمافظ البنك املركزي وينوب عنه نائب حمافظ البنك املركزي،
كما ت�ضم اللجنة يف ع�ضويتها �أمناء عامني عن عدة وزارات بالإ�ضافة �إىل مدير عام هيئة
الت�أمني ومراقب عام ال�شركات ومفو�ض من جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية ورئي�س وحدة
مكافحة غ�سل الأموال وذلك ليتم التن�سيق بني اجلهات ذات العالقة ملكافحة جرمية غ�سل
الأموال ور�سم ال�سيا�سات ملكافحة غ�سل الأموال والإ�شراف العام على �أعمال الوحدة.
كما �أن�شئ مبوجب القانون وحدة م�ستقلة مقرها البنك املركزي الأردين تتوىل مهام
تلقي تقارير الإخطار عن العمليات امل�شبوهة من اجلهات اخلا�ضعة لأحكام القانون وطلب
املعلومات التي تتعلق بها و�إجراء التحليل الالزم للمعلومات من الناحية الفنية والقانونية
واتخاذ الإجراء املنا�سب بخ�صو�صها ،كما حدد القانون اجلهات اخلا�ضعة لأحكامه والتي
يقع على عاتقها التزامات حمددة يف القانون و�أهمها �إخطار وحدة مكافحة غ�سل الأموال عن
العمليات امل�شبوهة �سواء متت هذه العمليات �أو مل تتم ،ودور جهات الرقابة والإ�شراف على
هذه اجلهات  ،كما حدد القانون العقوبات املفرو�ضة على جرائم غ�سل الأموال.
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وقد نظم القانون �أحكام التعاون املحلي والتعاون الدويل ب�شكل عام الالزم ملالحقة جرائم
غ�سل الأموال باعتبار �أن هذه اجلرمية عابرة للحدود الوطنية ،ون�ص على �صالحيات الوحدة
بالتعاون مع الوحدات النظرية يف الدول الأخرى يف املجاالت املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال
كما يجيز القانون للوحدة �إبرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظرية لتنظيم التعاون.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ن�ص القانون على نظام للت�صريح عن الأموال املنقولة عرب احلدود
حيث �إن هذا النظام ي�شكل �ضمان ًا لعدم ال�سماح لأي �شخ�ص بنقل الأموال الناجتة عن الأعمال
غري امل�شروعة والتي ت�ستخدم لتمويل الأن�شطة اجلرمية �أو عدم ال�سماح بغ�سل املتح�صالت
من اجلرائم من خالل نقل الأموال من دولة �إىل �أخرى.
كما ن�ص القانون �صراحة على �أن ال حتول الأحكام املتعلقة بال�سرية امل�صرفية دون
تطبيق �أحكام قانون مكافحة غ�سل الأموال.
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اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال

مت ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال �سند ًا لأحكام املادة ( )5من قانون مكافحة
غ�سل الأموال برئا�سة حمافظ البنك املركزي وع�ضوية كل من:
 نائب حمافظ البنك املركزي الذي ي�سميه املحافظ – نائب ًا لرئي�س اللجنة. �أمني عام وزارة العدل . �أمني عام وزارة الداخلية . �أمني عام وزارة املالية . �أمني عام وزارة التنمية االجتماعية . مدير عام هيئة الت�أمني . مراقب عام ال�شركات. مفو�ض من جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية ي�سميه رئي�س جمل�س املفو�ضني. -رئي�س الوحدة.

• تتوىل اللجنة املهام وال�صالحيات التالية -:

 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة ملكافحة غ�سل الأموال.
 - 2الإ�شراف على قيام الوحدة مبهامها.
 - 3ت�سهيل تبادل املعلومات املتعلقة بعمليات غ�سل الأموال والتن�سيق بني اجلهات
ذات العالقة.
 - 4امل�شاركة يف املحافل الدولية ذات العالقة بال�سيا�سة العامة ملكافحة غ�سل الأموال.
 - 5اقرتاح م�شروعات الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
 - 6درا�سة التقارير ال�سنوية املقدمة من الوحدة عن �أن�شطة مكافحة غ�سل الأموال
يف اململكة.
 - 7تكليف اجلهات املخت�صة والتن�سيق بينها لغايات �إعداد �إح�صائيات دورية عن عدد
تقارير العمليات امل�شبوهة وعدد التحقيقات فيها و�أحكام الإدانة ال�صادرة بخ�صو�صها
واملمتلكات امل�صادرة �أو املجمدة وامل�ساعدات القانونية املتبادلة.
 - 8املوافقة على املوازنة املقرتحة للوحدة من رئي�سها و�إقرارها.
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�أع�ضاء اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال
رئي�س اللجنة الوطنية
حمافظ البنك املركزي

معايل الدكتور �أميه طوقان
نائب رئي�س اللجنة الوطنية
نائب حمافظ البنك املركزي

عطوفة ال�سيد فار�س �شرف
عـ�ضــــو

�أمني عام وزارة العدل

عطوفة القا�ضي حممد الغزو
عـ�ضــــو

�أمني عام وزارة الداخلية

عطوفة ال�سيد خميمر �أبو جامو�س
عـ�ضــــو

�أمني عام وزارة املالية

عطوفة الدكتور عز الدين كناكريه
عـ�ضــــو

�أمني عام وزارة التنمية االجتماعية

عطوفة الدكتور ح�سني �أبو الرز
عـ�ضــــو

مدير عام هيئة الت�أمني

عطوفة الدكتور با�سل هنداوي
عـ�ضــــو

مراقب عام ال�شركات

عطوفة ال�سيد �صرب الروا�شدة
عـ�ضــــو

مفو�ض من جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية

عطوفة الدكتور عبد الرزاق بني هاين
عـ�ضــــو

رئي�س الوحدة

ال�سيد عدنان اللح�سه
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• قــــرارات اللجنــــة:

 - 1بتاريخ  2007/7/22قرر معايل رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال تعيني ال�سيد
عدنان اللح�سة رئي�س ًا لوحدة مكافحة غ�سل الأموال .
 - 2قررت اللجنة باجتماعها املنعقد بتاريخ  2007/9/16مايلي:
 تكليف معايل رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال تعيني �أمني �سر للجنة منموظفي وحدة مكافحة غ�سل الأموال.
 اتخذت اللجنة ق��رار ًا باعتماد م�شروع نظام عمل اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سلالأموال املن�صو�ص عليه يف املادة ( )6من قانون مكافحة غ�سل الأموال والذي يحدد
كيفية اجتماعات اللجنة والن�صاب القانوين الالزم الجتماعاتها واتخاذ قراراتها
وتو�صياتها وطريقة عملها و�سائر �ش�ؤونها.
 اتخذت اللجنة قرار ًا باعتماد منوذج الإخطار عن عملية م�شبوهة الذي تقوم البنوكبتعبئته عند الإخطار عن عملية م�شبوهة و�إر�ساله الكرتوني ًا �إىل الوحدة.
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وحـدة مكافحة غ�سل الأمـوال

ت�شكلت وحدة مكافحة غ�سل الأموال �سند ًا لأحكام املادة ( )7من قانون مكافحة غ�سل
الأموال علم ًا ب�أنها وحدة م�ستقلة مقرها البنك املركزي الأردين تخت�ص بتلقي الإخطارات
عن العمليات امل�شبوهة من اجلهات اخلا�ضعة لأحكام قانون مكافحة غ�سل الأم��وال وطلب
املعلومات التي تتعلق بهذه الإخطارات وحتليلها وتزويد اجلهات الر�سمية املحلية املخت�صة
بهذه املعلومات التخاذ الإجراءات املنا�سبة.
 vمهام الوحدة:

 ا�ستالم تقارير الإخطار عن العمليات امل�شبوهة. طلب املعلومات التي تتعلق بهذه الإخطارات وحتليلها. تزويد اجلهات الر�سمية املخت�صة بهذه املعلومات عند ال�ضرورة . �إعــداد تقـريــر للنيابــة العامـة عنــد توفــر معلومــات كافيــة م�ؤيــدة لال�شتبــاه بوجــودعمليـة م�شبوهـة.
 اتخاذ القرار بخ�صو�ص احلاالت املحالة �إىل الوحدة من دائرة اجلمارك وفق �أحكامامل��ادة( )21من قانون مكافحة غ�سل الأموال رقم ( )46ل�سنة  2007عند نقل الأموال
عرب احلدود.
� vصالحيات الوحدة:

 ن�شر �إح�صائيات دورية عن عدد العمليات امل�شبوهة التي مت تلقيها وعن عدد �أحكام الإدانةال�صادرة واملمتلكات امل�صادرة �أو املجمدة وامل�ساعدات القانونية املتبادلة.
 التعاون مع الوحدات النظرية وتبادل املعلومات معها وفق �أحكام القانون. �إر�ساء الإجراءات الوقائية الالزمة ملكافحة عمليات غ�سل الأموال لدى اجلهات اخلا�ضعةلأحكام القانون وذلك من خالل التن�سيق والتعاون مع اجلهات الرقابية لو�ضع التعليمات
لهذه اجلهات.
 امل�ساعدة يف ن�شر التوعية لدى اجلهات اخلا�ضعة الحكام القانون وااللتزامات املقررةعليها بحكم القانون و�آلية الإخطار عن العمليات امل�شبوهة والنماذج.
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 vاملراحل التي مير بها الإخطار عن عملية م�شبوهة:

ا�ستالم
االخطار

التحليل
والتحقق

طلب
معلومات �إ�ضافية

تقدمي تقرير
�إىل رئي�س الوحدة

التقرير
النهائـي

 - 1تقوم الوحدة با�ستالم تقارير الإخ�ط��ار عن العمليات امل�شبوهة من جميع اجلهات
اخلا�ضعة لأحكام القانون وامللزمة بواجب الإخطار عن العمليات امل�شبوهة.
 - 2يتم �إجراء عمليات التحليل الفني واملايل والتحقق للحالة الواردة يف الإخطار ،كما يتم
�إجراء الدرا�سات القانونية الالزمة.
 - 3ميكن للوحدة طلب معلومات �إ�ضافية من اجلهات الداخلية �أو اخلارجية وذلك �إذا ارت�أت
�أنها الزمة يف عملية التحليل ودرا�سة احلالة الواردة يف الإخطار.
 - 4يتم �إعداد تقرير نهائي حول نتائج التحليل والتقييم الذي مت لكافة املعلومات التي مت
احل�صول عليها بالإ�ضافة القرتاح الإجراء الذي يجب اتخاذه من حيث �إحالة التقرير
�إىل النيابة العامة �أو حفظ البيانات التي مت احل�صول عليها بخ�صو�ص احلالة يف قاعدة
بيانات الوحدة .
 - 5تقوم الوحدة عند توفر معلومات كافية وم�ؤيدة لال�شتباه بوجود عملية م�شبوهة ب�إحالة
التقرير �إىل النيابة العامة مرفقا به ما لديها من وثائق �أو م�ستندات بهذا اخل�صو�ص.
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الدورات وامل�ؤمترات التي �شارك فيها موظفو الوحدة
التاريــخ

اجلهة املنظــمـــة

متوز  2007م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع الفدرالية
�أيلول
2007

�أيلول
2007

الـمـو�ضـــوع
تنظيم عمليات حماربة متويل الإرهاب

برنامجالتطويرامل�ستدامللأعمال
و�ضمان جودتها()SABEQ
وجمعية البنوك الأردنية

AML Compliance for Banks, with
Special Emphasis on IT Solutions

برنامجالتطويرامل�ستدامللأعمال
و�ضمان جودتها ()SABEQ
وجمعية البنوك الأردنية

New Practical Methods for AML
Compliance for Banks

ت�شرين ثاين جمموعة العمل املايل ملنطقة
 2007ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

االجتماع العام ال�ساد�س للمجموعة

جمموعة مينافاتف واللجنة
الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال
ت�شرين ثاين ومتويل الإرهاب يف دولة قطر
 2007و�صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل وجمموعة العمل املايل

ور�شة تدريب وت�أهيل املقيمني

املعهد الق�ضائي الأردين
ت�شرين ثاين وال�سفارة الفرن�سية واملدر�سة
 2007الوطنية للق�ضاء يف فرن�سا

التجربة الفرن�سية يف �إطار غ�سل الأموال

كانون �أول
2007
كانون �أول
2007

احت� � ��اد امل� ��� �ص ��ارف ال �ع��رب �ي��ة
وجمعية الأخ�صائيني املجازين
مل� �ك ��اف� �ح ��ة غ� ��� �س ��ل الأم� � � � ��وال
احتاد امل�صارف العربية ووزارة
اخل� ��زان� ��ة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة وبنك
االحتياطي ال�ف��درايل الأمريكي

امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا حول مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
احلوار الأمريكي ال�شرق �أو�سطي و�شمال �أفريقيا حول مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
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 vدور الوحدة يف جمال ن�شر الوعي وتعزيزه:

 - 1يف جمال تعميق املعرفة لدى اجلهات اخلا�ضعة لقانون مكافحة غ�سل الأموال بخ�صو�ص
�أحكام القانون وااللتزامات املرتتبة عليهم مبوجبه والتي تتمثل ب�شكل �أ�سا�سي ببذل
العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل و�أو�ضاعه القانونية ون�شاطه وامل�ستفيد
احلقيقي من العالقة القائمة بني اجلهة اخلا�ضعة للقانون وبني العميل وكذلك عدم
التعامل مع الأ�شخا�ص جمهويل الهوية �أو ذوي الأ�سماء ال�صورية �أو الوهمية �أو البنوك
الوهمية و�إخطار الوحدة فورا عن العمليات امل�شبوهة �سواء متت هذه العمليات �أو مل
تتم بالإ�ضافة �إىل التقيد بالتعليمات التي ت�صدرها اجلهات الرقابية املخت�صة لتطبيق
�أحكام هذا القانون:
· بتاريخ  2007/8/1مت عقد اجتماع مع م�س�ؤويل دائرة مراقبة �أعمال ال�صرافة لدى
البنك املركزي لو�ضع �آلية يتم من خاللها زيادة الوعي لدى ال�صرافني.
· بتاريخ  2007/8/27مت االجتماع مع �أع�ضاء جمعية م�ستثمري قطاع الإ�سكان
لتعريفهم بالقانون وااللتزامات املرتتبة عليهم مبوجب القانون.
· بتاريخ  2007/9/13مت عقد اجتماع مع م��دراء االمتثال لدى البنوك لتعريفهم
بالقانون وااللتزامات املرتتبة عليهم  ،وكذلك لتزويدهم مبالحظات الوحدة بخ�صو�ص
الإخطارات املر�سلة من قبلهم بهدف الو�صول �إىل �أف�ضل الأ�ساليب التي حتقق دقة
وتكاملية املعلومات  ،كما مت االتفاق على عقد اجتماعات دورية مع مدراء االمتثال و�أن
يتم ت�شكيل فريق عمل متخ�ص�ص من البنوك والوحدة.
· بتاريخ  2007/11/26مت عقد اجتماع مع ممثلني عن نقابة جتار احللي واملجوهرات
لتعريفهم بالقانون وااللتزامات املرتتبة عليهم مبوجب القانون.
 - 2ويف جم��ال ن�شر الوعي ل��دى املتعاملني مع امل�ؤ�س�سات املالية مت �إع��داد ن�شرة توعية
( )Flyerللتعريف بجرمية غ�سل الأموال و دورهم يف مكافحتها ،وكذلك تعريفهم ب�أهمية
الإجراءات التي تتخذها امل�ؤ�س�سات املالية عند تعاملها معهم و�أن هذه الإجراءات حلماية
م�صلحتهم من خالل عدم ا�ستغالل هويتهم وح�ساباتهم يف عمليات غ�سل الأموال ،وقد
مت توزيعها على البنوك.
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� - 3أما يف جمال التوا�صل اخلارجي والتعريف باللجنة والوحدة فقد مت الإع��داد للموقع
االلكرتوين للوحدة www.amlu.gov.jo
 vدور الوحدة يف جمال التعاون مع اجلهات الرقابية وامل�ؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة :

 - 1بتاريخ  2007/8/20مت عقد اجتماع مع عطوفة �أمني عام وزارة العدل ع�ضو اللجنة
الوطنية ملكافحة غ�سل الأم��وال مت خالله مناق�شة احلاجات التدريبية املتخ�ص�صة
للمدعني العامني والق�ضاة يف �إطار حتقيقات وق�ضايا غ�سل الأموال.
 - 2تعاونت الوحدة مع هيئة الت�أمني لإ�صدار تعليمات يف جمال مكافحة غ�سل الأموال حيث
مت �إ�صدار التعليمات رقم ( )3ل�سنة ( 2007تعليمات مكافحة غ�سل الأموال يف �أن�شطة
الت�أمني).
 - 3كما تقوم الوحدة بالتعاون مع البنك املركزي  /دائرة مراقبة �أعمال ال�صرافة لتعديل
التعليمات اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال.
� vإعداد مناذج الإخطار عن العمليات امل�شبوهة:

 - 1قامت الوحدة ب�إعداد منوذج الإخطار اخلا�ص ب�شركات ال�صرافة و�سيتم اعتماده من
قبل اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال.
 - 2كما قامت ب�إعداد منوذج �إخطار خا�ص باجلهات اخلا�ضعة لهيئة الت�أمني و�سيتم اعتماده
من قبل اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال.
 - 3كذلك قامت الوحدة ب�إعداد من��وذج �إخطار خا�ص بال�شركات التي تعمل يف جتارة
العقارات وتطويرها و�سيتم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال.
 - 4حالي ًا تعكف الوحدة على �إعداد مناذج للجهات اخلا�ضعة الأخرى.
� vإعداد منوذج الت�صريح عن الأموال املنقولة عرب احلدود:

قامت الوحدة مبخاطبة اجلهات املخت�صة (اجلهات الأمنية ،دائرة اجلمارك ،وزارة البيئة،
وزارة ال�صحة ،وزارة الزراعة) لت�شكيل جلنة لإعداد منوذج الت�صريح عن الأموال املنقولة
عرب احلدود ،وقد قامت هذه اجلهات بت�سمية مندوبيها يف اللجنة.
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 vن�شاطات الوحدة يف جمال عملية التقييم امل�شرتك للمملكة :

يتم التح�ضري و بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة للتقييم امل�شرتك الذي �ستخ�ضع له الأردن
من قبل جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ()MENAFATF
حيث مت ت�شكيل جلنة من كل من  :البنك املركزي  ،هيئة الت�أمني ،هيئة الأوراق املالية ،وزارة
العدل ،وزارة الداخلية ،وزارة املالية /دائرة اجلمارك العامة ودائرة الأرا�ضي وامل�ساحة،
مديرية الأمن العام ،دائرة مراقبة ال�شركات ،وحدة مكافحة غ�سل الأموال.
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عدد الإخطارات عن العمليات امل�شبوهة الواردة
لوحدة مكافحة غ�سل الأموال
عدد الإخطارات التي وردت للوحدة خالل الفرتة من (2007/7/18
ولغاية )2007/12/31
عدد االخطارات

ال�شـهـــر

3
12
3
6
5
6
35

متوز 2007-
�آب 2007-
�أيلول 2007-
ت�شرين الأول 2007-
ت�شرين الثاين 2007 -
كانون الأول 2007 -
املجموع

(SARs) Ék jô¡°T IOQGƒdG ágƒÑ°ûŸG äÉ«∏ª©dG
07 - Rƒ```ª`J

3

07 - ∫hC’G ¿ƒ`fÉc

6

07 - ÊÉãdG ø`jô°ûJ

07 - ÜBG

5

12

07 - ∫ƒ````∏`jCG

3

07 - ∫hC’G ø`jô°ûJ

6
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توزيع الإخطارات التي وردت للوحدة من (2007/7/18
ولغاية  )2007/12/31وفق ًا للجهة التي وردت منها:
عـــدد الإخطارات

ا�ســـــم اجلهــــة

25
9
1
35

البنـــوك
ال�سلطات الرقابية
�شركــــة ماليـــــة
املجمـــوع

áØ∏àîŸG äÉ¡÷G øe IOQGƒdG äGQÉ£N’G ™jRƒJ
30
25

15
10

äGQÉ£N’G OóY

20

5
0

á«dÉe ácô°T

á«HÉbôdG äÉ£∏°ùdG
á``¡`÷G

∑ƒæÑdG
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نظـام الإخطـار بالعمليـات امل�شبوهـة ()SAR
تقوم البنوك ب�إخطار وحدة مكافحة غ�سل الأموال عن العمليات املالية امل�شبوهة ()SAR
وفق ًا لأحكام املادة (/14ج) من قانون مكافحة غ�سل الأموال رقم ( )46ل�سنة  2007ووفق ًا ملا
ورد يف تعليمات البنك املركزي رقم ( )2006/29ب�شكل الكرتوين من خالل ال�شبكة املحلية
اخلا�صة بذلك.

عر�ض �شا�شات النظام
 - 1الدخول �إىل النظام
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 -2تعريف اجلهـات املبلغـة
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 -3الأ�شخـا�ص املعنيـني بالإت�صـال بهم

 -4بيـانـات العمليـة امل�شبوهـة
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 - 5حتديـد نـوع ال�شبهـة املبلـغ عنهـا

 - 6بيانـــات امل�شتبـه بهــم
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بيانـــات خا�صة بال�شخ�ص الطبيعي
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بيانـــات خا�صة بال�شخ�ص املعنوي

بيانـــات احل�سابات امل�صرفية اخلا�صة بامل�شتبه بهم

أ
ف
�ة غ
��ا �
وح�د �ة �م ك�
ح�� ����س�ل ال� �موا ل

23

ق أ
ا �تل���ر�يرال� ول

 - 7بيانـات امل�ستفيـد احلقيقـي

� - 8إجـــــراء البحـث
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 - 9تعديــل العمليــات امل�شبـوهــة
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جمموعــــة العمـــل الـمـالــــي ملنطقـة ال�شــــرق الأو�ســـط
و�شمــــــال �إفريقيــــا ( )MENAFATF
 vالن�شـ�أة والتــ�أ�سيــ�س

بتاريخ  2004/11/30قررت حكومات ( )14دولة عربية �إن�شاء جمموعة �إقليمية للعمل
املايل على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا على غرار جمموعة العمل املايل
( )FATFمن �أجل مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وامل�سمى الر�سمي لهذه املجموعة
هو جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا من �أجل مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ( )MANAFATFعلى �أن تكون دولة املقر هي مملكة البحرين.
 vالأهداف الرئي�سية للمجموعة

تت�ضمن مذكرة التفاهم التي مت مبوجبها �إن�شاء املجموعة �ستة �أهداف على املجموعة �أن
تعمل على حتقيقها هي:
 - 1تبني تنفيذ التو�صيات الأربعني ملجموعة العمل املايل حول مكافحة غ�سل الأموال.
 - 2تبني تنفيذ التو�صيات اخلا�صة ملجموعة العمل املايل حول مكافحة متويل الإرهاب.
 - 3تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم املتحدة ذات ال�صلة باملو�ضوع وقرارات جمل�س الأمن
التابع للأمم املتحدة املعنية مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
 - 4التعاون �سويًا لتعزيز االلتزام بهذه املعايري والإجراءات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا والعمل مع امل�ؤ�س�سات الدولية الأخرى لتعزيز االلتزام بهذه املعايري والإجراءات
يف جميع �أنحاء العامل.
 - 5العمل �سويًا لتحديد املو�ضوعات املرتبطة بغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ذات الطبيعة
الإقليمية وتبادل اخلربات حول هذه الق�ضايا وتطوير احللول الإقليمية ملعاجلتها.
 - 6اتخاذ ترتيبات فعالة يف جميع �أنحاء املنطقة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
بطريقة فعالة طبقا للقيم الثقافية اخلا�صة بالدول الأع�ضاء و�أطرها الد�ستورية
ونظمها القانونية.
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 vالأع�ضاء امل�ؤ�س�سون

يبلغ عدد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني للمجموعة  14دولة هم اململكة الأردنية الها�شمية ،ودولة
الإمارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين ،واجلمهورية التون�سية ،واجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية ،واململكة العربية ال�سعودية ،واجلمهورية العربية ال�سورية ،و�سلطنة
عمان ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،واجلمهورية اللبنانية ،وجمهورية م�صر العربية ،واململكة
املغربية ،واجلمهورية اليمنية.
وعند الت�أ�سي�س متت املوافقة على �أن ي�شغل �صفة مراقب يف املجموعة كل من :اجلمهورية
الفرن�سية ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا ال�شمالية ،الواليات املتحدة الأمريكية،
�صندوق النقد الدويل ،البنك الدويل ،جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،جمموعة العمل
املايل ،مكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية ،وجمموعة �إغمونت.
 vالأع�ضاء اجلدد واملراقبون

خالل عام 2005م ارتفع عدد الدول الأع�ضاء باملجموعة �إىل  16دولة� ،إذ ان�ضمت �إىل
املجموعة يف �سبتمرب 2005م كل من جمهورية العراق واجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية،
ويف عام 2006م وافق االجتماع العام على ان�ضمام جمهورية ال�سودان لي�صبح عدد الدول
الأع�ضاء باملجموعة  17دولة ،ومتت املوافقة على ان�ضمام ال�سلطة الفل�سطينية ومملكة �إ�سبانيا
لي�شغال مقعد مراقب يف املجموعة.
ويف عام  2007وافق االجتماع العام ال�ساد�س للمجموعة على ان�ضمام جمموعة �آ�سيا
واملحيط الهادي( )APGل�شغل مقعد مراقب يف املجموعة.
 vالتقييم امل�شرتك

الهدف من التقييم امل�شرتك هو العمل على تقييم الأنظمة احلالية ملكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب يف كل بلد على حدا على يد فريق من اخلرباء املخت�صني يف �ش�ؤون مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،حيث ت�ستلزم عملية التقييم امل�شرتك �أن يتوىل املقيمون فح�ص
ومراجعة جميع القوانني وال�ضوابط ال�سارية اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
للدولة حمل التقييم للوقوف على مدى فعاليتها ومطابقتها للمعايري الدولية.
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وقد مت تقييم الدول التالية من قبل املجموعة والبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل-:
الـدولـــــة

		
البحريــن
		
�ســوريـــــــا
		
موريتانيا
تــونـــــــ�س		
		
الـمغـــرب

مناق�شة التقريـر

نوفمرب 2006
نوفمرب 2006
نوفمرب 2006
�إبـريـــل 2007
نوفمرب 2007

 vالع�ضــو امل�شــارك

وافق االجتماع العام الثالث ملجموعة العمل املايل ( )FATFيف دورته الثامنة ع�شرة
الذي عقد يف مقر منظمة التعاون والتنمية االقت�صاديني يف باري�س ،فرن�سا ،يف الفرتة -27
 29يونيو  2007بالإجماع على منح جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا �صفة «الع�ضو امل�شارك» ،وذلك تقدير ًا من جمموعة العمل املايل ( )FATFللجهود
احلثيثة التي تبذلها دول املجموعة يف جمال تطوير �أنظمة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب فيها.
ويعد ح�صول جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا على هذه
ال�صفة �إجناز ًا كبري ًا يح�سب لها� ،إذ �أن عدد املجموعات الإقليمية النظرية احلا�صلة على
�صفة «الع�ضو امل�شارك» يف جمموعة العمل املايل ( )FATFهو ثالث فقط من �أ�صل ثماين
جمموعات �إقليمية ،هي جمموعة العمل املايل الإقليمية التابعة ملجل�س االحتاد الأوروبي
( ،)MONEYVALوجمموعة �آ�سيا واملحيط الهادي ( ،)APGوجمموعة العمل املايل
لدول جنوب �أمريكا (.)GAFISUD
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 vاالجتماعني اخلام�س وال�ساد�س للمجموعة:

تر�أ�س معايل حمافظ البنك املركزي /رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال الدكتور
�أميه طوقان جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ()MENAFATF
ممث ًال عن اململكة خالل العام . 2007
حيث عقد يف البحر امليت /يف الفرتة من  3-2ابريل  2007االجتماع العام اخلام�س للمجموعة
برئا�سة معاليه الذي �أكد فيه ر�ؤية رئا�سة املجموعة التي تعتمد على تر�سيخ �أهمية دولة
القانون وحماربة اجلرمية املالية بكافة �أنواعها وتوعية جميع القطاعات العاملة بالدول
الأع�ضاء بذلك ,واحلر�ص على م�صداقية املجموعة عن طريق برامج حمددة مل�ساعدة الدول
الأع�ضاء يف تنفيذ التو�صيات الدولية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

·
 اعتماد التقرير ال�سنوي للمجموعة عن العام .2006�أهم نتائج االجتماع العام اخلام�س-:

 اعتماد ت�شكيل جلنتني تخت�ص الأوىل بالأعمال واملهن املالية املحددة والثانية بالأ�شخا�صال�سيا�سيني ممثلي املخاطر .
 اعتماد الربيد االلكرتوين ك�آلية التخاذ بع�ض قرارات املجموعة. اعتمـد االجتمـاع العـام تقـريــر التقييـم امل�شتـرك الـذي �أعــده البنــك الدولـــيللجمهورية التون�سية.
كما تر�أ�س معاليه االجتماع العام ال�ساد�س للمجموعة والذي عقد يف العا�صمة ال�سورية
دم�شق يومي  5و  6نوفمرب .2007

·
 -اعتماد خطة عمل املجموعة للعام .2008

كان ابرز نتائج االجتماع العام ال�سـاد�س-:

 اعتماد موازنة املجموعة عن العام .2008 املوافقة على منح جمموعة �آ�سيا واملحيط الهادي مقعد مراقب. -اعتماد تقرير التقييم امل�شرتك للمملكة املغربية.
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 vاتفـاقـيـــــة الـمـقــــــر -:

مت يف مقر وزارة اخلارجية البحرينية بتاريخ  2007/12/11توقيع اتفاقية املقر
الدائم بني حكومة مملكة البحرين وبني جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا (  )MENAFATFوقد وقع االتفاقية عن حكومة مملكة البحرين
ال�شيخ  /خالد بن �أحمد بن حممد �آل خليفة – وزير اخلارجية وعن جمموعة العمل
املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا معايل الدكتور �/أمية طوقان – حمافظ البنك
املركزي ورئي�س جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
تت�ضمن االتفاقية توفري الت�سهيالت الالزمة من حكومة مملكة البحرين ل�سكرتارية
املجموعة يف القيام بعملها وحرية التعامل املبا�شر مع اجلهات املختلفة كما �أن توقيع هذه
االتفاقية يعترب خطوة كبرية لتوطيد �أوا�صر التعاون فيما بني الدول الأع�ضاء باملجموعة
ومتابعة جهودها ملكافحة كافة �أنواع اجلرائم املالية وحماية اقت�صادياتها من عمليات غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب.
 vالنـدوات والـمـ�ؤمتــرات-:

حتر�ص جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الو�سط و�شمال �أفريقيا دائم ًا على التعاون
وامل�شاركة مع العديد من اجلهات الدولية والإقليمية يف تنظيم امل�ؤمترات والندوات وور�ش
العمل يف جمال مكافحة غ�سل ومتويل الإرهاب ،وذلك من خالل ح�ضور فعاليات الأحداث
التي تنظمها اجلهات العاملية وامل�شاركة فيها ،ومن بينها االجتماعات العامة ملجموعة العمل
املايل ( )FATFوجمموعة اغمونت.
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