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الر�ؤي ــة
وحدة كف�ؤة ملكافحة عمليات غ�سل الأموال ،و�أداء متميز على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

الر�سالـة
�ضمان توفري احلماية للأنظمة املالية واملجتمع من خماطر عمليات غ�سل الأموال
وتخفيف �آثاره ال�سلبية على االقت�صاد الوطني من خالل توفري املعلومة الالزمة
ب�سرعة ودقة عالية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

الأهداف الإ�سرتاتيجية
 -1تطوير وتفعيل الت�شريعات الوطنية ذات العالقة مبكافحة عمليات غ�سل الأموال.
 -2تعزيز �آليات تبادل املعلومات بني الوحدة واجلهات املعنية واحلفاظ على �سرية
تلك املعلومات.
 -3و�ضع وتوثيق الإجراءات التنفيذية الالزمة للتن�سيق مع اجلهات اخلا�ضعة لأحكام
القانون املالية وغري املالية.
 -4بناء القدرات امل�ؤ�س�سية والإدارية للوحدة واجلهات ذات العالقة.
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مـقـ ـ ــدم ـ ـ ــه
لقد �شهدت ال�سنوات الأخرية اهتمام ًا وا�سع ًا يف مكافحة اجلرائم املالية ب�شكل عام
وجرائم الف�ساد وغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ب�شكل خا�ص و�إزاء الوعي املتزايد حول �أهمية
هذا املو�ضوع فقد تبنت العديد من الدول الت�شريعات والقوانني اخلا�صة مبكافحة اجلرائم
املالية وعلى وجه اخل�صو�ص جرمية غ�سل الأموال.ولقد �صدر الت�شريع الأردين يف هذا املجال
لينظم كافة اجلوانب املتعلقة مبكافحة هذه اجلرمية ومعاقبة مرتكبيها ومبا يتما�شى مع
املعايري واالتفاقيات الدولية بهذا اخل�صو�ص بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد مت ومبوجب القانون
ت�شكيل اجلهاز امل�س�ؤول عن ر�سم ال�سيا�سة العامة يف الأردن ملكافحة جرمية غ�سل الأموال
واحل��د منها من خالل العمل على �إيجاد الت�شريعات الالزمة وحتقيق التعاون والتن�سيق
الالزم ،كما مت �إيجاد الإطار امل�ؤ�س�سي جلهاز تنفيذي يعمل كوحدة حتريات مالية وكهمزة
و�صل بني امل�ؤ�س�سات املالية املعر�ضة لال�ستغالل لتنفيذ عمليات غ�سل �أم��وال من خاللها
وبني الأجهزة الأمنية والق�ضائية املخت�صة ،فالعمل على �إيجاد بيئة مالية واقت�صادية �آمنة
و�سليمة يتطلب منظومة رقابية قادرة على حماية النظام املايل وتطبيق فعال ملبادئ احلاكمية
امل�ؤ�س�سية والأهم من ذلك احرتام القانون ،ف�سيادة القانون �أ�سا�س ومنطلق حتقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة ،وقد جنى الأردن والزال ثمار �سيادة القانون والدميقراطية
التي انعك�ست على جعل الأردن بيئة ا�ستثمارية واقت�صادية جاذبة.
لقد ب��ادرت اململكة باتخاذ العديد من الإج ��راءات لبناء نظام فعال ملكافحة غ�سل
الأموال والذي متثل بالتوقيع و�/أو امل�صادقة على االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة بالإ�ضافة
�إىل م�شاركة اململكة يف ت�أ�سي�س جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
( )MENAFATFوالتي تر�أ�سها معايل حمافظ البنك املركزي الأردين لعام .2007
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�أعـ�ضــــــاء
اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غ�سـل الأمــوال
رئي�س اللجنة الوطنية
حمافظ البنك املركزي

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

عطوفة ال�سيدة خلود ال�سقاف
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 ال�سيد حممد اخل�صاونه
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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اجتماعـات اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة غ�سـل الأمـوال
خـــالل العـــام 2008

 -اجتماع اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال بتاريخ 2008/2/5

عقدت اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل االموال اجتماع ًا بتاريخ  2008/2/5برئا�سة معايل
حمافظ البنك املركزي االردين/رئي�س اللجنة داخل البنك املركزي حيث اعتمدت اللجنة-:
 - 1منوذج االخطار عن العمليات امل�شبوهة والذي �سي�ستخدم من قبل اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة هيئة الت�أمني.
 - 2منوذج االخطار عن العمليات امل�شبوهة والذي �سي�ستخدم من قبل �شركات ال�صرافة.
 - 3منوذج االخطار عن العمليات امل�شبوهة والذي �سي�ستخدم من قبل ال�شركات العاملة يف
جتارة العقارات وتطويرها.
 -اجتماع اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال بتاريخ 2008/5/6

عقدت اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأم��وال اجتماعا بتاريخ  2008/5/6برئا�سة
معايل حمافظ البنك املركزي/رئي�س اللجنة داخل البنك املركزي حيث:
 - 1مت تكليف رئي�س وحدة مكافحة غ�سل الأموال ملراجعة اال�سرتاتيجية العربية ملكافحة
غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة بخ�صو�صها واقرتاح
التو�صيات املنا�سبة للجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال.
 - 2اعتمدت اللجنة من��وذج الإخطار اخلا�ص بال�شركات العاملة يف جت��ارة املجوهرات
واملعادن الثمينة.
 - 3اعتمدت اللجنة ر�ؤية ور�سالة الوحدة والأهداف اال�سرتاتيجية.
 -اجتماع اللجنة الوطنية يتاريخ 2008/8/7

عقدت اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال اجتماع ًا بتاريخ  2008/8/7برئا�سة نائب
حمافظ البنك املركزي /نائب رئي�س اللجنة ال�سيدة «خلود ال�سقاف» داخل البنك املركزي
حيث رحبت عطوفة نائب رئي�س اللجنة بان�ضمام عطوفة �أمني عام وزارة التنمية االجتماعية
ال�سيد حممد اخل�صاونة �إىل اللجنة ،وناق�شت اللجنة يف اجتماعها املو�ضوعات التالية:
 م�شروع نظام وحدة مكافحة غ�سل الأموال.8
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 مو�ضوع الت�صريح عن الأموال املنقولة عرب احلدود ،حيث اطلع �أع�ضاء اللجنة على تقريرالفريق الذي مت ت�شكيله من عدة جهات ر�سمية ذات عالقة  ،ووافق �أع�ضاء اللجنة على
منوذج الت�صريح املعد من الفريق واحلد الأعلى للأموال املنقولة عرب احلدود التي ال يلزم
ناقلها بالت�صريح عنها مببلغ ( )15000دينار �أردين وعلى �أن تقرر �إجراءات التطبيق و�أي
�إجراءات �أخرى يف وقت الحق.
 طلب ان�ضمام اجلماهريية العربية الليبية اال�شرتاكية العظمى �إىل جمموعة العمل املايلملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ملكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب حيث
وافقت اللجنة على طلب اجلماهريية الليبية وقامت بتكليف رئي�س الوحدة بالت�صويت
على االن�ضمام يف االجتماع العام للمجموعة املنوي عقده يف �شهر نوفمرب 2008/يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
 -اجتماع اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال بتاريخ 2008/9/23

عقدت اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأم��وال اجتماعا بتاريخ  2008/9/23برئا�سة
معايل حمافظ البنك املركزي ،حيث مت خالل االجتماع ما يلي:
� - 1إقرار نظام وحدة مكافحة غ�سل الأموال بعد �إدخال بع�ض التعديالت عليه.
 - 2تقدمي تقرير عن �أعمال الوحدة من قبل رئي�سها كما مت بيان جهود الوحدة يف جمال
تعزيز الوعي والتعاون املحلي والدويل.
 -اجتماع اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال بتاريخ 2008/12/28

عقدت اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال اجتماع ًا بتاريخ  2008/12/28برئا�سة
عطوفة نائب حمافظ البنك املركزي /نائب رئي�س اللجنة ال�سيدة “خلود ال�سقاف” داخل
البنك املركزي ،وقد مت خالل االجتماع ما يلي-:
 - 1تقدمي تقرير عن �أعمال الوحدة من قبل رئي�سها وذلك ال�ستعرا�ض امل�ستجدات.
 - 2تقدمي عر�ض يلخ�ص ما ورد يف م�سودة التقرير الذي �أعده فريق تقييم جمموعة العمل
املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا (. )MENAFATF
 - 3تقدمي ملخ�ص ًا عن �أهم وقائع اجتماع جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا الثامن وال��ذي عقد يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة للفرتة من
.2008/11/11-10
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وحدة مكافحة غ�سل الأموال
تقوم وحدة مكافحة غ�سل الأموال مبمار�سة �أعمالها املوكلة �إليها مبوجب �أحكام القانون
بتلقي الإخطارات عن العمليات امل�شبوهة واتخاذ القرارات املنا�سبة بخ�صو�صها كما تقوم الوحدة
بالتعاون مع كافة اجلهات املحلية لإر�ساء نظام متكامل ملكافحة غ�سل الأموال يف اململكة.
وفيما يلي �أهم االعمال التي قامت بها الوحدة خالل العام 2008م .
يف جمال الت�شريعـات:
 - 1مت �إعداد نظام عمل اللجنة الوطنية والذي �أ�صبح نافذ املفعول بعد ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية بتاريخ .2008/6/1
 - 2مت �إع��داد نظام عمل وحدة مكافحة غ�سل الأم��وال ومت عر�ضه يف �أول اجتماع للجنة
الوطنية مت عقده بعد نفاذ نظام اللجنة الوطنية.
يف جمال �إ�ستالم تقارير الإخطار عن العلميات امل�شبوهة:
تقوم الوحدة با�ستالم تقارير الإخ�ط��ار عن العمليات امل�شبوهة من جميع اجلهات
اخلا�ضعة لأحكام القانون و�إجراء عمليات التحليل الفني واملايل وكذلك تقوم بطلب معلومات
�إ�ضافية من اجلهات املحلية �أو الدولية وذلك �إذا ارت�أت �أنها الزمة لأدائها مهامها ،وعند توفر
معلومات كافية وم�ؤيدة لال�شتباه بوجود عملية م�شبوهة تقوم الوحدة ب�إعداد تقرير بذلك
و�إحالته �إىل النيابة العامة مرفقا به ما لديها من وثائق �أو م�ستندات بهذا اخل�صو�ص.
ويت�ضمن هذا التقرير �إح�صائية عن عدد الإخطارات التي تلقتها الوحدة خالل
العام 2008م.
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يف جمال تعزيز الوعي:
� - 1أطلقت الوحدة املوقع االلكرتوين اخلا�ص بها باللغتني العربية واالجنليزية وذلك للتعريف
بوحدة مكافحة غ�سل الأموال واللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال كذلك �إلقاء ال�ضوء
على �آخر التطورات وامل�ستجدات التي تطر�أ على مو�ضوع مكافحة غ�سل الأموال.
 - 2كما قامت الوحدة بعقــــد اجتمــاع مع مدراء االمتثــال لــدى البنوك لتعريفهم بالن�سخة
اجلديدة من النظام االلكرتوين للإخطار عن العمليات امل�شبوهة (.)SAR
� - 3أ�صدرت وحدة مكافحة غ�سل الأموال تقريرها الأول للفرتة من  2007/7/18ولغاية
 2007/12/31مبينة فيه �إح�صائية عن عدد العمليات امل�شبوهة التي مت تلقيها خالل تلك
الفرتة وعن عدد �أحكام الإدانة ال�صادرة واملمتلكات امل�صادرة �أو املجمدة وامل�ساعدات
القانونية املتبادلة.
 - 4مت التن�سيق مع برنامج ( )SABEQلإعداد ( )bookletحتتوي على ن�سخ من القانون
باللغتني العربية واالجنليزية كذلك ن�شرات توعية �إ�ضاف ًة �إىل ر�ؤية ور�سالة الوحدة
و�أهدافها اال�سرتاتيجية لي�صار �إىل توزيعها على املتعاملني مع امل�ؤ�س�سات املالية.
يف جمال التعاون املحلي:
 - 1تتعاون الوحدة مع اجلهات الرقابية لإعداد الت�شريعات وال�ضوابط الالزمة ملكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ومبا يتوافق مع التو�صيات الأربعني ملكافحة غ�سل الأموال
والتو�صيات الت�سعة اخلا�صة مبكافحة متويل الإره��اب ال�صادرة عن جمموعة العمل
املايل ( )FATFحيث قامت هيئة الأوراق املالية م�ؤخر ًا ب�إ�صدار تعليمات مكافحة غ�سل
الأموال يف �أن�شطة الأوراق املالية.
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 - 2كما وتعاونت الوحدة مع وزارة ال�صناعة والتجارة لإع��داد م�شروع تعليمات ملكافحة
غ�سل الأموال خا�ص ب�شركات الت�أجري التمويلي حيث ن�شرت تلك التعليمات يف اجلريدة
الر�سمية بتاريخ  , 2008/10/16و�أ�صبحت �سارية املفعول بعد مرور ثالثني يوم ًا من
تاريخ ن�شرها.
 - 3تطبيق ًا لأحكام املادة ( )20من قانون مكافحة غ�سل الأموال مت �إعداد منوذج الت�صريح
عن الأموال املنقولة عرب احلدود والذي مت �إعداده بعد الت�شاور مع عدد من اجلهات املعنية
حيث �ستقوم الوحدة بالتن�سيق مع دائ��رة اجلمارك العامة لو�ضع الآلية وال�ضوابط
املنا�سبة لتطبيق النموذج.
 - 4مت �إبرام مذكرة تفاهم مع البنك املركزي وذلك للتعاون يف جمال تطوير التعليمات
والأوامر ال�صادرة للبنوك يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وفق �أحكام
القانون وقواعد ال�سلوك واملعايري واملمار�سات ال�سليمة ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة
املحلية والدولية وتطوير �أدلة وم�ؤ�شرات ك�شف العمليات املالية املرتبطة بغ�سل �أموال �أو
متويل �إرهاب.
 - 5قامت الوحدة بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الت�أمني وذلك لتحديد �آليات التعاون بني
اجلهتني لتحقيق متطلبات قانون مكافحة غ�سل الأموال و�أي ت�شريعات �أخرى ذات عالقة
كذلك تفعيل وتكامل الإجراءات الوقائية املتخذة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال.
 - 6كما زارت الوحدة دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة وذلك لو�ضع الأطر املنا�سبة للتعاون حيث ان
املعلومات املتوفرة لدى دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة تعترب من املعلومات املهمة التي ت�ساعد
الوحدة يف قيامها مبهامها ،كذلك زارت الوحدة دائرة الأحوال املدنية واجلوازات حيث
مت تزويد الوحدة با�سم م�ستخدم وكلمة مرور يتيح لها الدخول ب�شكل مبا�شر �إىل قاعدة
بيانات دائرة الأحوال املدنية واجلوازات واال�ستفادة منها.
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يف جمال التعاون الدويل:
 - 1قامت الوحدة با�ست�ضافة فريق تقييم اململكة من قبل جمموعة العمل املايل ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ( )MENAFATFحيث متت زيارة ما يزيد عن  48جهة
لها عالقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ومن املتوقع ان يتم مناق�شة م�سودة
تقرير التقييم يف االجتماع العام التا�سع للمجموعة يف �شهر .2009/5
� - 2شاركت الوحدة يف االجتماعني العامني ال�سابع والثامن ملجموعة العمل املايل ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ( )MENAFATFاللذين عقدا يف دولة الإمارات.
� - 3أبدت عدد ًا من الوحدات النظرية يف الدول العربية رغبتها ب�إبرام مذكرات تفاهم مع
وحدة مكافحة غ�سل الأموال .
 - 4اال�ستمرار بالعمل مع اجلهات الراعية لالن�ضمام �إىل جمموعة �إغمونت (.)Egmont Group
يف جمال تدريب املوظفني:
�شارك موظفو الوحدة يف العديد من ال��دورات التدريبية وذل��ك لالطالع على �آخر
امل�ستجدات يف مو�ضوع مكافحة غ�سل الأم��وال �،أم��ا �أب��رز ال��دورات التي �شارك بها موظفو
الوحدة:
 - 1امل�ؤمتر الإقليمي حول دعم تطبيق اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف الدول
العربية /اندوني�سيا.
 - 2التجربة الكندية يف �إطار مكافحة غ�سل الأموال.
 - 3ور�شة بعنوان /Information Technology for Financial Intelligence Unitsاجلمهورية
اللبنانية.
 - 4تنظيم عمليات حماربة متويل الإرهاب/الواليات املتحدة االمريكية.
 - 5ور�شة عمل بعنوان «وحدات املعلومات املالية» /الإمارات العربية املتحدة.
 - 6ور�شة عمل بعنوان FIU Cooperation, Exchange of Information and Egmont
/ Group Membrship Criteriaجمهورية النم�سا.
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�أعمال �أخرى:
 - 1تلقت الوحدة العديد من اال�ستبيانات التي تتعلق با�ستف�سارات من جهات دولية عن نظام
مكافحة غ�سل الأموال يف اململكة وتقوم الوحدة بتعبئة هذه اال�ستبيانات بعد ا�ست�شارة
كافة اجلهات ذات العالقة لتعبئة الأجزاء املتعلقة بها.
 - 2ا�ستقبلت الوحدة عدد ًا من اخلرباء والذين قدموا درا�سات حول البنية التكنولوجية
الالزمة للوحدة.
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الإخطارات التي تلقتها وحدة مكافحة غ�سل الأموال
خالل العام 2008
عدد الإخطارات
االخطارات
عدد

�إ�سمال�شهر
اجلهة
كانون ثاين2008 -

5

�شباط 2008 -
�آذار 2008 -
ني�سان 2008 -
�آيار 2008 -
حزيران 2008 -
متوز 2008 -
�آب – 2008
�أيلول 2008 -
ت�شرين �أول2008 -
ت�شرين ثاين – 2008
كانون �أول – 2008

16
3
5
1
13
20
29
18
54
17
14

195

املجموع

عدد االخطارات

ال�شهر

190
3
2
195

البنوك
�شركات �صرافه
ال�سلطات الرقابية

املجموع
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عـدد الإخطـارات الـواردة للوحــدة

خالل الفرتة من ()2008/12/31 - 2008/1/1
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توزيع الإخطارات الواردة من اجلهات املختلفة
للفرتة من ()2008/12/31 - 2008/1/1

190

200
180
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140
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100
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60
40
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س
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الر
قاب
ية

17

وحدةمكافحةغ�سلالأموال

التقريرال�سنوي

ور�شات العمل التي حا�ضرت بها وحدة مكافحة غ�سل الأموال
اجلهة املنظمة

مـديريـة الأمـن الـعـام

مو�ضوع الور�شة

اجلهة امل�ستهدفة

دورة الإرهاب واجلرمية املنظمة
« غ�سل الأموال»
دورة التحقيق يف غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب

�ضباط مديرية الأمن
العام
« الأمن الوقائي»

املعهد الق�ضائي ،وحدة
التحقيق يف جرائم غ�سل الأموال
مكافحة غ�سل الأموال
البنك الدويل
التحقيق يف ق�ضايا غ�سل الأموال
وزارة اخلزانة الأمريكية
(مت عقدها �أكرث من مره)
برنامج امل�ساعدات الأمريكية

الق�ضاة واملدعني
العامني

()USAID

وحدة مكافحة غ�سل
الأموال
االحتاد الأردين ل�شركات
الت�أمني

مكافحة غ�سل الأموال

هيئة الت�أمني
وزارة اخلزانة الأمريكية
برنامج امل�ساعدات الفنية

قانون مكافحة غ�سل الأموال
والإخطار عن العمليات امل�شبوهة

قطاع �شركات الت�أمني

()USAID

هيئة الأوراق املالية
وزارة اخلزانة الأمريكية

مكافحة غ�سل الأموال

دائرة اجلمارك العامة
وزارة اخلزانة الأمريكية

تهريب الأموال عرب احلدود
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جمموعــــة العمـــل الـمـالــــي ملنطقـة ال�شــــرق الأو�ســـط
و�شمــــــال �إفريقيــــا ( )MENAFATF
 االجتماع العام ال�سابع( �أبو ظبي 9-7ابريل )2008افتتح معايل� /سلطان بن نا�صر ال�سويدي حمافظ م�صرف الإمارات العربية املتحدة
املركزي رئي�س اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال لدولة الإمارات االجتماع العام ال�سابع
للمجموعة يوم االثنني املوافق � 7إبريل  ،2008و�ألقى ال�سيد عبدالرحيم حممد العو�ضي
رئي�س جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وم�ساعد مدير تنفيذي
وم�س�ؤول وح��دة مواجهة غ�سل الأم��وال واحل��االت امل�شبوهة لدولة الإم��ارات كلمة رئا�سة
املجموعة �أو�ضح فيها �إجنازات املجموعة خالل الثالث �سنوات املا�ضية والر�ؤية امل�ستقبلية
لن�شاط املجموعة.
ح�ضر فعاليات االجتماع العام للمجموعة وفود من الدول الأع�ضاء وهي :اململكة الأردنية
الها�شمية ،دولة الإمارات العربية املتحدة ،مملكة البحرين ،اجلمهورية التون�سية ،جمهورية
اجلزائر الدميقراطية ال�شعبية ،اململكة العربية ال�سعودية ،جمهورية ال�سودان ،اجلمهورية
العربية ال�سورية� ،سلطنة عمان ،دولة قطر ،دولة الكويت ،اجلمهورية اللبنانية ،جمهورية
م�صر العربية ،اململكة املغربية ،اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ،واجلمهورية اليمينية.
كما �شارك يف فعاليات االجتماعات ممثلو ال��دول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية
والإقليمية ب�صفة مراقب :ال�سلطة الفل�سطينية ،الواليات املتحدة الأمريكية ،اململكة املتحدة
(بريطانيا العظمى وايرلندا ال�شمالية) ،اجلمهورية الفرن�سية ،مملكة �أ�سبانيا� ،صندوق
النقد الدويل ،البنك الدويل ،جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،جمموعة العمل املايل
( ،)FATFمكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية ،وجمموعة �إغمونت.
19
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متثلت فعاليات اليوم الأول لالجتماع العام يف ثالث جل�سات متت خالل اجلل�ستني الأوىل
والثانية مناق�شة واعتماد التقرير ال�سنوي الثالث لعام  2007وكافة الأمور التنظيمية واملالية
للمجموعة والتقارير التي �أعدتها اللجان املتخ�ص�صة ،ويف اجلل�سة الثالثة متت مناق�شة كل
من تقرير فريق عمل التقييم امل�شرتك والربنامج الزمني لعملية التقييم امل�شرتك واملتابعة
املطلوبة للدول ذات ال�صلة ،وتقرير فريق عمل امل�ساعدات الفنية والتطبيقات وبرامج
امل�ساعدات الفنية للدول الأع�ضاء وامل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل التي �ستنظمها املجموعة
�ضمن خطتها لتدريب املقيمني.
كماناق�شاالجتماعالعاماالقرتاحاتاملقدمةمندولةالإماراتالعربيةاملتحدةوبع�ضالدول
الأخرى الأع�ضاء يف املجموعة ،التي تهدف �إىل تفعيل دور املجموعة وحتقيق �أهدافها من خالل
تقوية العالقة بني املجموعة واملنظمات الدولية والإقليمية ومنها جمموعة العمل املايل ()FATF
والأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية والعدل العرب واملنظمات واملجموعات املعنية الأخرى.
ت�ضمن اليوم الثاين لالجتماع العام �أربع جل�سات خ�ص�صت اجلل�ستان الأوىل و الثانية ملناق�شة
م�سودة تقرير التقييم امل�شرتك لدولة الإمارات العربية املتحدة ،وخ�ص�صت اجلل�ستان الثالثة
والرابعة ملناق�شة م�سودة تقرير التقييم امل�شرتك لدولة قطر ،حيث مت مناق�شة التقريرين
املذكورين واعتمادهما من قبل االجتماع العام.
متثلت فعاليات اليوم الثالث لالجتماع العام يف ثالث جل�سات خ�ص�صت اجلل�ستان الأوىل
والثانية ملناق�شة م�سودة تقرير التقييم امل�شرتك للجمهورية اليمنية حيث اعتمد االجتماع العام
للمجموعة التقرير املذكور ،ويف اجلل�سة الثالثة واخلتامية ناق�ش االجتماع تطوير وتفعيل عالقة
املجموعة باملجموعات واملنظمات الدولية والإقليمية خا�صة جمموعة العمل املايل ()FATF
وا�ستعرا�ض تطورات نظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لدى الدول الأع�ضاء يف
املجموعة بالإ�ضافة �إىل البنود الأخرى املدرجة على جدول الأعمال ،وقد وافق االجتماع على
التمديد لل�سكرتري التنفيذي للمجموعة ال�سيد /عادل بن حمد القلي�ش لفرتة �أربع �سنوات قادمة.
20
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 االجتماع العام الثامن (الفجرية 11-10نوفمرب )2008افتتح معايل� /سلطان بن نا�صر ال�سويدي حمافظ م�صرف الإمارات العربية املتحدة
املركزي رئي�س اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال لدولة الإمارات االجتماع العام الثامن
ملجموعة ( )MENAFATFيف يوم االثنني املوافق .2008/11/10
�شهدت فعاليات اليوم الأول لالجتماع العام مناق�شة واعتماد خطة العمل واملوازنة
التقديرية ل�سنة  .2009و�أ�صدرت املجموعة �إر��ش��ادات لتعزيز التزام ال��دول بالتو�صيات
ال�صادرة عن جمموعة العمل امل��ايل ( )FATFذات العالقة بالأعمال واملهن غري املالية
املحددة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ,ويف ذات ال�سياق ناق�شت املجموعة
الإر�شادات التي �ست�صدر الحق ًا ب�ش�أن التعامل مع الأ�شخا�ص ال�سيا�سيني ممثلي املخاطر يف
نف�س املجال .كما ناق�ش االجتماع العام نتائج �أعمال اجتماع فريق عمل التقييم امل�شرتك
ب�ش�أن عملية التقييم واجلدول الزمني لها.
وت�ضمن اليوم الثاين لالجتماع العام مناق�شة نتائج �أعمال فريق عمل امل�ساعدات الفنية
والتطبيقات ويف هذا ال�صدد اعتمدت املجموعة دليل تدريب اجلهات املختلفة يف جمال
مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب والذي يعد مرجع ًا للدول الأع�ضاء واملجموعة يف
جمال التدريب ورفع م�ستوى الوعي.
ووافقت جميع الدول الأع�ضاء على ان�ضمام اجلماهريية العربية الليبية اال�شرتاكية
العظمى للمجموعة ,كما متت املوافقة على طلب منظمة اجلمارك العاملية للح�صول على
مقعد مراقب باملجموعة.
اق�ترح��ت دول ��ة الإم�� ��ارات ب��دع��وة ج��زر امل��ال��دي��ف و�سي�شل ل�لان���ض�م��ام ملجموعة
( .)MENAFATFوقد وجه االجتماع العام ال�سكرتارية ب�إعداد ورقة بهذا ال�ش�أن لعر�ضها
على االجتماع العام القادم.
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ويف جمال تعزيز العالقة مع جمموعة العمل املايل ( )FATFمتت املوافقة على عقد
اجتماع م�شرتك معها ,ومتت �إحاطة االجتماع العام ب�أهم التطورات التي طر�أت على نظم
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ببع�ض الدول الأع�ضاء.
وقـدحــددموعداالجتماعالعامالقادمالذي�سوفيعقديفمملكةالبحرينمن2009/5/17
�إىل  2009/5/21ورحبت املجموعة بتويل مملكة البحرين رئا�سة املجموعة ل�سنة .2009
كما �أعلنت املجموعة �أن ال�سيد عبد الرحيم حممد العو�ضي رئي�س املجموعة �سوف يقوم
بافتتاح ور�شة عمل وحدات املعلومات املالية التي �ستعقد من � 2008/11/12إىل 2008/11/13
ويح�ضرها ( )50م�شاركا من الدول الأع�ضاء واملراقبني.
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:ϲόϴΒτϟκΨθϟ -
........................................................................................................... :κΨθϟϢγ .˺
:ΔϴμΨθϟΕΎΒΛ·ΔϘϴΛϭϊϗϭϦϣΕΎϣϮϠόϣ .˻
βϨΠϟ
ϰΜϧ ήϛΫ

ϦϴϴϧΩέϸϟϲϨσϮϟϢϗήϟ

ϒΗΎϬϟϢϗέ

ΔϴδϨΠϟ

ϲΤϟ

ΔϘϴΛϮϟϢϗέ

ΔϨϳΪϤϟ

ΔϘϴΛϮϟωϮϧ
ϥϮϨόϟ.˼
ΔψϓΎΤϤϟ

:ϱέΎΒΘϋϻκΨθϟ -Ώ
(ΔϛήθϟϞϴΠδΗΓΩΎϬηϖϓήΗ)

Δϔμϟ

........................................................................... :κΨθϟϢγ .˺
Ϣ˰˰˰˰˰γϻ

ϦϴοϮϔϤϟιΎΨηϷ˯ΎϤγ .˻
:ϊϴϗϮΘϟΎΑ
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: ΎϬΑϪΒΘθϤϟΔϴϠϤόϟΎΑϖϠόΘΗΕΎϣϮϠόϣ :ΎΜϟΎΛ
/

/

:ΔϴϠϤόϟΦϳέΎΗ .˺
:ώϠΒϤϟ .˻
:ΔϴϠϤόϟΔόϴΒσ .˼

ϚΎΒγ˯ήη

ΔϤϳήϛέΎΠΣ/ϲϠΣ˯ήη

ΔϤϳήϛέΎΠΣ/ϲϠΣϊϴΑ

...................................................................................................... (ΎϫήϛΫ)ϯήΧ
:ϊϓΪϟΔϘϳήσ .˽
ϲϓήμϣϚϴη

ϥΎϤΘΔϗΎτΑ

˱ΪϘϧ

................................................................................................... (ΎϫήϛΫ)ϯήΧ

: (ΎϫήϓϮΗϝΎΣϲϓ ϢϜϳΪϟ ΓΪϳΆϤϟΕΪϨΘδϤϟϭϖΎΛϮϟ ϕΎϓέ·ϰΟήϳ) ϩΎΒΘηϻϲϋϭΩ ˹˾
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ...
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................... ...........................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ϢΘΨϟ

νϮϔϤϟϊϴϗϮΗϭϢγ
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