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 رسالة الرئيس

  
  حضرات األعضاء الكرام، 

  ن والسكرتير التنفيذي والموظفين األعزاء،يحضرات المراقب

  

يتموها لي لرئاسـة    ود في البداية أن أعرب لكم عن خالص الشكر والتقدير على الثقة التي أول             أ

نجـازات التـي حققتهـا       اإل م، وهو العام الذي شهد العديد مـن       ٢٠٠٦المجموعة خالل عام    

المجموعة لتتواكب مع المتغيرات الدولية المتسارعة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويـل             

  .اإلرهاب

  

جميـع  غسل األموال وتمويل اإلرهاب تمثل أهمية كبرى علـى          جريمتيلقد أصبحت مكافحة    

المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، خاصة في ظل عولمة االقتصاد ونمو أسـواق المـال              

الدولية، ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتين الجريمتين من الموضوعات الهامة والمعقدة علـى              

مستوى العالم، ويعزى وجه التعقيد إلى درجة االحتراف العالية التي تتسم بها الجهـات التـي                

وم بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمـة تـستخدم              تق

  .بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة لالتصاالت

  

لذا فقد كان قرار إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمكافحـة              

م بمثابة استجابة إقليمية من قبل الـدول        ٢٠٠٤ نوفمبر   ٣٠غسل األموال وتمويل اإلرهاب في      

األربعة عشرة المؤسسة للمجموعة لضرورة االمتثال للمعايير الدولية الرامية لمكافحة غـسل            

األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلـك إدراكـاً              

 وتمويل اإلرهاب في المنطقة، وعلى اعتبار       منها للمخاطر التي تثيرها عمليات غسل األموال      

أن هذه المخاطر ال يمكن معالجتها والتصدي لها بطريقة فعالة إال من خالل التعاون بين دول                

  .المنطقة

  

م وهو العام األول لتأسيس المجموعة البدء في إعداد البنية األساسية لها ٢٠٠٥وقد شهد عام 

لمساعدات الفنية والتطبيقات، واستحداث عدد من وتشكيل فريقي عمل التقييم المشترك، وا

طلبات  الموضوعات التي تهم المجموعة، والموافقة على بعضاللجان المتخصصة لدراسة 

، جمهورية العراق والجمهورية اإلسالمية الموريتانية من كل بها تقدمت التي االنضمام

عاصيري على العمل الذي قام به محمد الب/ ويسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر للدكتور

  .م٢٠٠٥خالل توليه رئاسة المجموعة عام 

  



 

 II 

م استكمال البنية األساسية للمجموعة والمتمثلـة فـي         ٢٠٠٦وانطالقاً مما تحقق، فقد شهد عام       

اعتماد النظام الداخلي لها الذي ينظم أجهزتها وأعمالها الداخلية، واعتماد الخطة اإلسـتراتيجية       

م، وخطة عملها عن عـام      ٢٠٠٩ -م  ٢٠٠٧ عن فترة الثالثة أعوام المقبلة       األولى للمجموعة 

 عن اعتماد إجراءات التقييم المشترك للمجموعة والتـي تتـضمن البرنـامج             م، فضالً ٢٠٠٧

الزمني لتقييم الدول األعضاء، واختيار المقيمين وتأهيلهم، ومتابعة الدول التي خضعت للتقييم،            

  .لمراجعةواقتراح تشكيل فريق خبراء ا

  

نجازات، لعل مـن    اسية، فقد تم تحقيق العديد من اإل      ولم يقتصر األمر على استكمال البنية األس      

م مكافحة غسل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب فـي           اأهمها اعتماد تقرير التقييم المشترك لنظ     

 الجمهورية العربية السورية، وهو أول تقرير تقييم مشترك يصدر عن المجموعة، قام بإعداده            

 .فريق تقييم من خبراء في المجموعة بعد إجراء زيارة ميدانية للجمهورية العربيـة الـسورية              

ولعل من المناسب في هذا الصدد أن أتقدم بخالص الشكر لفريق التقييم الذي أدى مهامه بدرجة      

عالية من الكفاءة واالحتراف، وكذلك إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة علـى تعاونهـا              

 تقييم كل من البحرين الذي أعده صندوق        يام والمثمر مع فريق التقييم، كما تم اعتماد تقرير        الت

  .النقد الدولي، وموريتانيا الذي أعده البنك الدولي

  

م انضمام جمهورية السودان لعضوية المجموعة، وحـصول كـل مـن            ٢٠٠٦شهد عام   قد  و

جموعة، كما تمت الموافقة على إبرام      السلطة الفلسطينية ومملكة أسبانيا على صفة مراقب بالم       

اتفاقية خاصة مع اتحاد المصارف العربية للتعاون في مجال مكافحة غسل األموال وتمويـل               

  .اإلرهاب

  

نجازات التي تم تحقيقها تمثل استمراراً لمسيرة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، إن اإل

موعة لبناء نظام متكامل لهذه المكافحة في وذلك كله في إطار اإلستراتيجية التي وضعتها المج

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والتطوير المستمر لهذا النظام لمسايرة أحدث 

  .المستجدات العالمية والوفاء بما تفرضه االلتزامات الدولية وفق ما تقرره من قواعد ومعايير

  

بة المتغيرات الدولية المتالحقة في     نجازات هامة مكنت المجموعة من مواك     إوإذ شهد هذا العام     

ين والمؤسسات المالية   مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، كانت محل تقدير المراقب         

 طوقان محـافظ البنـك المركـزي        هـأمي/ نني على ثقة من نجاح األستاذ الدكتور      الدولية، فإ 

ز واالنطالق بالمجموعـة    م في البناء على ما أنج     ٢٠٠٧األردني خالل رئاسته للمجموعة عام      

الستمرار مسيرتها في تحقيق األهداف التي أنشأت من أجلها في مجال مكافحة غسل األمـوال   

  .وتمويل اإلرهاب
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كما ال يفوتني أن أعبر عن فائق تقديري لجهود السكرتير التنفيذي والفريق المعاون لـه ومـا              

  .أبداه من تعاون معنا من أجل تعزيز عمل المجموعة

  

  ،،،صدق تحياتيمع أ

  

  محمـود عبد اللطيـف

 رئيـس مجمـوعـة العمـل المـالـي

  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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  كلمة السكرتري التنفيذي
  

  السيد الرئيس

  السادة ممثلي الدول األعضاء والمراقبين
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  " فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنونوقل أعملوا"

  صدق اهللا العظيم
  

 أن أعرض التقرير السنوي الثاني عن عمل المجموعة والسكرتارية خـالل            يشرفني

  .م٢٠٠٦عام 
  

لقد جاء إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحـة               

 ةم بمبادرة من الدول األعـضاء المؤسـس       ٢٠٠٤غسل األموال وتمويل اإلرهاب في نوفمبر       

 الركب العالمي لمكافحـة هـاتين الجـريمتين         مواكبةواستجابة منهم لدعم التعاون اإلقليمي و     

  .بالمعايير الدولية في هذا المجالالخطيرتين ولاللتزام 
  

تحقيق العديد من اإلنجازات والكثيـر مـن        ) م٢٠٠٥(وشهد العام األول من عمر المجموعة       

لى ما واجهته المجموعة من تحديات، السيما بداية عمل مؤسـسي عـن             حات والتغلب ع  النجا

  .طريق تعاون إقليمي دولي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  

نجازات وتفعيـل   اح واإل الستكمال مسيرة النج  ) م٢٠٠٦(واستقبلت المجموعـة عامها الثاني     

موال وتمويل اإلرهاب، حيث كان من أبرز ما تـم          جهودها اإلقليمية من أجل مكافحة غسل األ      

إنجازه اعتماد النظام الداخلي للمجموعة والذي ينظم شئونها الداخلية، وكذلك اعتماد أول خطة             

باإلضافة إلـى    م،٢٠٠٩م إلى   ٢٠٠٧إستراتيجية للمجموعة عن فترة الثالثة أعوام المقبلة من         

 حيث أنهت المجموعة فـي      ،لى من التقييم المشترك   البدء في تنفيذ البرنامج الزمني للجولة األو      

م مكافحة غـسل األمـوال وتمويـل        ام أول زيارة ميدانية تقوم بها لتقييم نظ       ٢٠٠٦شهر مايو   

 الذي تم تشكيله    -السورية، وأعد فريق التقييم      اإلرهاب لدولة عضو وهى الجمهورية العربية     

عرضه على االجتماع العام الرابـع       تقريره وتم    -من خبراء من دول وسكرتارية المجموعة       

 نـوفمبر   ١٥ إلـى    ١٣والذي عقد بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من          للمجموعة  

واعتمده االجتماع العام، وكانت إشادة جميع األطراف المعنية بكفاءة فريـق التقيـيم             م  ٢٠٠٦
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ت هذه اإلشادة مـن جهـات        حيث جاء  ،والجودة العالية للتقرير بمثابة شهادة تقدير للمجموعة      

دولية لها باع طويل في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خاصة في مجال التقييم               

  . المرموقةول لها مكانتها العالميةالمشترك، وكذا من د
  

 الموافقة على انضمام جمهورية السودان إلى عضوية المجموعة،         م أيضاً ٢٠٠٦كما شهد عام    

، والموافقة علـى    اسبانيأفة مراقب لكل من السلطة الفلسطينية ومملكة        والموافقة على منح ص   

افحـة غـسل األمـوال      إبرام اتفاقية تعاون خاصة مع اتحاد المصارف العربية في مجال مك          

  .ب دوراً ريادياً في المنطقةعوتمويل اإلرهاب، وهو ما يؤكد على نجاح المجموعة وأنها تل
  

 خير دليل على أن المجموعة      ي آخر له  بعد اًا المجموعة عام  إن اإلنجازات العديدة التي تحققه    

تسير بخطى ثابتة وواثقة على الطريق الصحيح لدعم التعاون اإلقليمي من أجل مكافحة غسل              

األموال وتمويل اإلرهاب، وال ريب في أن تـضافر جهـود الـدول األعـضاء والمـراقبين               

مجموعة وتفعيـل   ك األساسي لنجاح هذه ال    والسكرتارية والتعاون الصادق فيما بينهم هو المحر      

  .دورها اإلقليمي
  

وبمناسبة انتهاء العام الثاني للمجموعة وتقديم التقرير السنوي عنه أتقدم بالشكر واالمتنان لكل             

محمـود  / لمجمـوعة السيـد س ا ـادة رئي ـا سع ـمن ساهم في تحقيق هذه اإلنجازات ال سيم       

ق تلك اإلنجازات، والشكر موصول لجميـع ممثلـي         الذي ساهم بجهده في تحقي    عبد اللطيف،   

 والمراقبين على المشاركة الفعالة في أعمال المجموعة، وال يفوتني أن أتوجه            ءالدول األعضا 

  .لى الجهود البارزة التي يبذلونهابالشكر إلى فريق العمل بالسكرتارية ع
  

د والمـساعي دائمـاً     يع الجهو واهللا اسأل أن يديم التقدم والتوفيق لهذه المجموعة وأن تكلل جم          

  .بالنجاح
  

   والسالم عليكم ورحمته وبركاته،،،واهللا ولى التوفيق فهو نعم المولى ونعم النصير،
  

  

  عـادل بن حمد القليش

 "للمجموعة "السكــرتير التنــفيذي
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 طبيعتها اجملموعة ولىنظرة عامة ع: أوال
  

إن االنتشار الواسع لظاهرة غسل األموال والتي يحاول المجرمون من خاللها إضفاء الـصفة              

ها، وما يترتـب علـى هـذه        نكبويرتالشرعية على متحصالت وعوائد الجرائم األصلية التي        

المصرفي فـضالً عـن     الجهاز  القومي و مستوى االقتصاد   الظاهرة من آثار سلبية كثيرة على       

تداعيات من  واالجتماعية، وكذلك انتشار ظاهرة تمويل اإلرهاب وما يرتبط بها ياسيةاآلثار الس

 ءالحاجة إلرسـا  ظهور  إلى  ، أدى   ترويع السكان اآلمنين وتهديد األمن العام     خطيرة تتمثل في    

  .وتبني المبادئ والمعايير الدولية لمكافحة هاتين الظاهرتين الخطيرتين

  

 من أجـل مكافحـة    ١لي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا     مجموعة العمل الما  وجاء إنشاء   

 لضرورة نشر وتطبيـق     ةغسل األموال وتمويل اإلرهاب بمبادرة من الدول األعضاء المؤسس        

المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى المنطقة، وذلك إدراكـاً             

 الشرقل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة        عمليات غس  تثيرها التي   رمن هذه الدول للمخاط   

بطريقة والتصدي لها   يمكن معالجتها   ال   اطرخالم أن هذه    اعتبار، على   أفريقيااألوسط وشمال   

  .منطقةال دول بين التعاون خاللمن إال  فعالة

  

وقد وتعاونية،  طوعية  ذات طبيعة    "مجموعةال" في البند الثاني منها أن       ٢وتتضمن مذكرة التفاهم  

نها مستقلة عن أيـة     أ تنبثق عن معاهدة دولية، كما       ال وهي   باالتفاق بين أعضائها،  م تأسيسها   ت

 تحديـد عمـل  يتم و. التي تحدد عملها ونظمها وإجراءاتها  هيئة أو مؤسسة دولية أخرى، وهي       

، على أن تتعاون مـع الهيئـات الدوليـة    توافق آراء أعضائها  ب وإجراءاتها نظمها و المجموعة

  . أهدافهالتحقيقجموعة العمل المالي وصاً مخصو األخرى
 
 النشأة والتأسيس .١
  

إنـشاء  تقرر خالله    في المنامة بمملكة البحرين،      وزاريقد اجتماع   ع م٢٠٠٤ نوفمبر   ٣٠في  

 بانتخاب   العام للمجموعة  من مذكرة التفاهم أن يقوم االجتماع      ٢-٨، ويقضي البند    "مجموعةال"

مـدة  ين المنصبين ل هذيشغال، على أن ن بين أعضائهرئيس منائب ال/ قادم الرئيس ال و الرئيس

  .من نفس الدولة القادم ال يكون الرئيس والرئيس ويشترط أسنة

  

                                                 
  ".مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا "إلى" المجموعة" في هذا التقرير بكلمة شاري -١

  .مذكرة التفاهم التي تم بموجبها تأسيس المجموعة ووقعت عليها الدول األعضاء -٢



 

 ٣

يتم تداول منصبي الـرئيس     أن  اتفقت الدول األعضاء على     وخالل االجتماع المشار إليه أعاله      

 اًللغـة العربيـة بـدء     حسب الترتيب األبجدي في ا    العامين األول والثاني    ونائب الرئيس بعد    

كما . م٢٠٠٧من بداية عام    اعتباراً  بالمملكة األردنية الهاشمية التي ستتولـى منصب الرئيس        

 عادل بن حمد القليش، من المملكة العربية الـسعودية، سـكرتيراً            / تعيين السيد  االجتماعقرر  

  . قابلة للتجديد مرة واحدةتنفيذياً للمجموعة لمدة أربع سنوات

  

  موعةأهداف اجمل .٢
  

تتضمن مذكرة التفاهم ـ التي تم بموجبها إنشاء المجموعة ـ ستة أهداف على المجموعة أن 

  :تعمل على تحقيقها وهي

  

 .تبني تنفيذ التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل األموال -١
 

 .هابتبني تنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل اإلر -٢

  

وقرارات مجلس األمن ذات الصلة بالموضوع تنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحدة  -٣

 .التابع لألمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

 واإلجراءات في منطقة الشرق األوسط التعاون سوياً لتعزيز االلتزام بهذه المعايير -٤

ت الدولية األخرى لتعزيز االلتزام بهذه المعايير وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسا

 .واإلجراءات في جميع أنحاء العالم

  

وال وتمويل اإلرهاب ذات ـة بغسل األمـالعمل سوياً لتحديد الموضوعات المرتبط -٥

ة ـاإلقليميحول هذه القضايا وتطوير الحلول ة وتبادل الخبرات ـة اإلقليميـالطبيع

 .لمعالجتها

  

في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عالة اتخاذ ترتيبات ف -٦

بطريقة فعالة طبقا للقيم الثقافية الخاصة بالدول األعضاء وأطرها الدستورية ونظمها 

 .القانونية

  



 

 ٤

 نون واملراقبو األعضاء املؤسس .٣
  

 ودولـة   ،المملكة األردنيـة الهاشـمية      دولة هي  ١٤ضاء المؤسسين للمجموعة    يبلغ عدد األع  

 والجمهوريـة الجزائريـة     ، والجمهورية التونسية  ، ومملكة البحرين  ،اإلمارات العربية المتحدة  

 وسـلطنة   ، والجمهورية العربيـة الـسورية     ، والمملكة العربية السعودية   ،الديمقراطية الشعبية 

ة  والمملك ، وجمهورية مصر العربية   ، والجمهورية اللبنانية  ، ودولة الكويت  ، ودولة قطر  ،عمان

  .  والجمهورية اليمنية،المغربية

  

الجمهوريـة  : كل من لمجموعة  وعند التأسيس تمت الموافقة على أن يشغل صفة مراقب في ا          

 الواليات المتحـدة األمريكيـة،      الشمالية،يرلندا  أالفرنسية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و     

ليج العربيـة، مجموعـة العمـل     لدول الخ  التعاونصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مجلس       

  .مونتغ، مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومجموعة إيالمالي

  

  نواألعضاء اجلدد واملراقب .٤
  

 كل من جمهورية    بعد انضمام  دولة   ١٦م ارتفع عدد أعضاء المجموعة إلى       ٢٠٠٥خالل عام   

وافق االجتمـاع العـام علـى       م  ٢٠٠٦العراق والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، وفي عام       

كمـا تمـت    .  دولـة  ١٧انضمام جمهورية السودان ليصبح عدد الدول األعضاء بالمجموعة         

 مقعـد مراقـب      ليشغل كـل منهمـا     اسبانيأالموافقة على انضمام السلطة الفلسطينية ومملكة       

  .بالمجموعة

  

  معايري االنضمام إىل عضوية اجملموعة .٥
  

 م، ٢٠٠٦قد في دولة اإلمارات فـي نـوفمبر         ، الذي ع  جموعةللمالرابع  اعتمد االجتماع العام    

  :معايير االنضمام إلى عضوية المجموعة وهي

  

أن تكون الدولة صاحبة طلب االنضمام من دول منطقة الـشرق األوسـط وشـمال                )١

 .أفريقيا
 
أن يكون لدى الدولة قوانين صادرة بالفعل لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو              )٢

 .أن تكون في سبيلها التخاذ خطوات فعالة وترتيبات نحو إصدارهاعلى األقل 

  



 

 ٥

أن تطبق الدولة أو تكون بصدد اتخاذ خطوات وإجـراءات للعمـل علـى االلتـزام                 )٣

باتفاقيات األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة غـسل األمـوال             

 .وتمويل اإلرهاب

  

درة عن مجموعة العمل المالي في مجـال        أن تتبنى الدولة التوصيات األربعين الصا      )٤

مكافحة غسل األموال، وكذا التوصيات الخاصة التسع الصادرة عنها بشان مكافحـة            

 .تمويل اإلرهاب، وأية تعديالت تطرأ عليها

  

 .أال يؤثر انضمام هذه الدولة على استمرار المجموعة في عملها بكفاءة وفعالية )٥

  

  معايري شغل مقعد مراقب باجملموعة .٦
  

  :تضمن معايير االنضمام إلى المجموعة المعايير اآلتية لشغل مقعد مراقب بهات

  

أن تكون الدولة من خارج المنطقة وتكون ملتزمة بالمعايير الدولية في مجال مكافحة              )١

 .غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 

 الدولة بخبرة واسعة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأن            عأن تتمت  )٢

د األهداف المبتغاة من وراء شغلها مقعد مراقب بالمجموعة، والنتائج التي ستعود            تحد

عليها من ذلك، والمجاالت التي يمكن لها أن تقدم مساعدات للمجموعة فيها، وكـذلك              

 .تحديد الفوائد المتوقع أن تعود على المجموعة من جراء شغلها مقعد مراقب

  

 بطلب لالنضمام إلى عضوية المجموعة ولم       أن تكون الدولة من دول المنطقة وتقدمت       )٣

 .يبت فيه بعد

  

أن تكون المنظمة لها صفة الدولية أو اإلقليمية، وأال تكون هذه المنظمة تعمل وفـق                )٤

 .آليات القطاع الخاص

  

 المنظمة بخبرة واسعة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب،            عأن تتمت  )٥

شغلها مقعد مراقب بالمجموعة، والنتائج التـي       وأن تحدد األهداف المبتغاة من وراء       

ستعود عليها من ذلك، والمجاالت التي يمكن لها أن تقدم مساعدات للمجموعة فيهـا،              

 .وكذلك تحديد الفوائد المتوقع أن تعود على المجموعة من جراء شغلها مقعد مراقب



 

 ٦

  

 .أن يكون للمنظمة المتقدمة بالطلب دور هام مؤثر في مجال عملها )٦

  

المنظمة لمقعد مراقب بالمجموعة على استمرار المجموعة فـي         / يؤثر شغل الدولة   أال )٧

 .عملها بكفاءة وفعالية

  

" العضو المـشارك  "أن تكون إحدى المجموعات اإلقليمية النظيرة الحاصلة على صفة           )٨

بمجموعة العمل المالي، وأن توافق على مبدأ المعاملة بالمثل بمنح المجموعة صـفة             

 .مراقب لديها

  

 هيكل اجملموعة والتمويل: ًثانيا

  

  هيكل اجملموعة .١
  

  .االجتماع العام وسكرتارية المجموعة:  جهازينالمجموعة منكون تت
  

  االجتماع العام  . أ

  

 مجاالت فيلديهم خبرة ممن معينين من قبل الدول األعضاء ندوبين من ماالجتماع العام تألف  ي

هيكـل   بتـشكيل ال    العام للمجموعـة   جتماع، ويقوم اال  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب    

 القـرارات فـي     اتخـاذ الجهة المسئولة عن    االجتماع العام    عتبريهذا و  .مجموعةالتنظيمي لل 

  .ها برنامج عملوتنفيذمجموعة ال

  

 مرة واحدة في السنة      العام للمجموعة  االجتماع قدعي من مذكرة التفاهم بأن      ٤-٨ويقضي البند   

  :رئيسية تتضمن ما يليالالوظائف  عدد منعلى األقل ويقوم ب

 .المجموعةقوانين وإجراءات  و سياسةتحديد •

 . على التقرير السنوي للمجموعة وخطة عملها وميزانيتهاالموافقة •

 وظـائف ال والموافقة على هيكـل سـكرتارية المجموعـة و         التنفيذي السكرتير   تعيين •

 .خرىاأل

 . حسابات مستقلمدققتعيين  •

 . القرار فيما يتعلق باألعضاء والمراقبين الجدداتخاذ •



 

 ٧

 بمعايير مجموعة العمـل     األعضاء المتعلقة بالتزام    شتركتقارير التقييم الم  في   النظر •

 .المالي

 لهـا   المساعداتتقديم هذه   لتنسيق  الاحتياجات الدول األعضاء للمساعدة الفنية و     حديد  ت •

  .توفر مثل هذه المساعداتالتي ة قليمياإل ودوليةالمؤسسات الدول والبالتعاون مع 

 .مهام خاصةلقيام ب عمل عند الضرورة لفرق إنشاء •

  
 سكرتارية المجموعة  . ب

 
وظـائف التقنيـة    تقوم سكرتارية المجموعة، ومقرها المنامة بمملكة البحرين، بتوفير جميع ال         

تفاهم فـي    من مذكرة ال   ٤-٩ وفقاً للبند     للقيام بأعمال المجموعة، إذ ينحصر دورها      واإلدارية

  :الوظائف التاليةبالقيام 

 العام  االجتماع العمل وميزانية    خطة و التقارير المالية  و  مسودات التقرير السنوي   إعداد •

 .للمجموعة

 . العام للمجموعةاالجتماع العمل كما تم إقراره من قبل برنامج تنفيذ •

 .إحرازهتم  حول التقدم الذي والمراقبين تقرير دوري إلى الرئاسة واألعضاء تقديم •

 .تمدةالميزانية المعمتابعة تنفيذ  •

 .شترك عمليات التقييم المتنسيق •

 توفير لتدريب والمساعدة الفنية وتسهيل   فيما يتعلق با   احتياجات الدول األعضاء     حديدت •

 .المساعدة الفنية المناسبة

 مكافحة غسل األموال وتمويل     فيات والدول األخرى التي تشترك      نظمالملتنسيق مع   ا •

 .رهاباإل

 وتمويـل اإلرهـاب وتـوفير       األمـوال  التطورات العالمية في مكافحة غسل       مراقبة •

 . العام للمجموعةلالجتماعالمعلومات المناسبة 

  . العام للمجموعةاالجتماع أية وظائف أخرى يحددها تنفيذ •

  

 الهيكل التنظيمي للسكرتارية الـذي يـشكل      الرابع للمجموعة أيضاً    وقد اعتمد االجتماع العام     

 لتقـوم الطريقة األفضل من أجل توفير االحتياجات التشغيلية للسكرتارية في هـذه المرحلـة              

السكرتارية بمهامها باعتبارها المحرك األساسي للمجموعة من حيث تنفيذ خططها والقرارات           

  . المتخذة في االجتماعات العامة سعياً وراء تحقيق األهداف المرجوة

  

 إلدارة عملية رفع التقارير الخاصة بطـاقم العمـل          اً حاكم هيكالًوال يتعدى هذا التنظيم كونه      

  ".السكرتير التنفيذي"الخاضع لمسؤولية 



 

 ٨

  

  )الهيكل التنظيمي(

  

  
  
  التمويـــل .٢
  

مجموعة بواسطة مساهمات التمويل نشاطات  يتمفي البند الخامس على أن    تنص مذكرة التفاهم    

 مملكـة   وأن ، العـام للمجموعـة    االجتمـاع في  ألسس التي يتم االتفاق عليها      طبقاً ل  األعضاء

حمل النفقات المعقولة لبدء    ت المجموعةباعتبارها الدولة المضيفة لسكرتارية     عرضت  البحرين  

، ها من تاريخ بدء عمل    للخمس سنوات األولى   المناسبةنشاط السكرتارية والمصاريف التشغيلية     

علـى أن    م،٢٠٠٦، المنعقد في القاهرة في مارس       الثالث للمجموعة م  وقد وافق االجتماع العا   

  .يكون أساس مساهمة الدول األعضاء في تمويل المجموعة وفقا لمبدأ المساواة
 



 

 

 

 

 

 

 
   

ملنطقة  جمموعة العمل املايلجنازات إنشاطات و: الفصل الثاني
  الشرق األوسط ومشال أفريقيا

  
  

  اجتماعات اجملموعة  ً:أوال
  مشاركات اجملموعة  :ًاثاني
ًثالثا

  زيارات الدول األعضاء  :
 حتديد املوضوعات املرتبطة بعمليـات غـسل األمـوال ومتويـل  :ًرابعا

  اإلرهاب
 املتعلقة مبكافحة غـسل جمموعة العمل املايلتطبيق توصيات   :ًخامسا

  األموال ومتويل اإلرهاب
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٠

  مقدمة
  

زات المجموعة على الصعيدين الداخلي والخـارجي، فقـد         نجاإيعرض هذا الفصل نشاطات و    

قامت المجموعة بعدة نشاطات داخلية منها عقد اجتماعيها الثالث والرابع وكـذلك اجتماعـات              

وعلى الصعيد الخارجي شاركت المجموعـة فـي العديـد مـن االجتماعـات              . فرق العمل 

  .والمؤتمرات والندوات الدولية

  

 اجتماعات اجملموعة: ًأوال
  
  الثالثاالجتماع العام  .١
  

 مارس ٢١ إلى ٢٠عقدت المجموعة اجتماعها العام الثالث في القاهرة خالل الفترة من 

م بحضور خبراء في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من الدول األعضاء ٢٠٠٦

ت القرارا أهم ناقش االجتماع الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، وكانتوالمراقبين و

  :هذا االجتماع ما يلي اتخاذها في تم التي

  

 .م٢٠٠٥ -م٢٠٠٤اعتماد التقرير السنوي األول  -

م والموافقة على إعادة تعيين مكتب جواد حبيب        ٢٠٠٥اعتماد الحساب الختامي للعام      -

 . للمرة الثانية للتدقيق في حسابات المجموعة

ويل بين الدول األعضاء على     التأكيد على اعتماد مبدأ المساواة في توزيع مساهمة التم         -

 .أساس الموازنة التقديرية التي تعرضها السكرتارية مستقبالً

 علـى   ،لدى مجموعة العمل المالي   " العضو المشارك "تقديم طلب الحصول على صفة       -

 .أن يقوم رئيس المجموعة باتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص

 .م٢٠٠٦اعتماد موازنة العام  -

نضمام كنموذج انضمام إلى المجموعة وذلك للتأكيد علـى وجـود           اعتماد مذكرة اال   -

 .التزام صريح وقانوني من قبل الدول األعضاء الجدد بمتطلبات مذكرة التفاهم

 .انضمام جمهورية السودان كعضو جديد للمجموعة -

لحين االنتهاء من تشكيل حكومتهـا ومناقـشة        " مراقب"منح السلطة الفلسطينية صفة      -

 .ع على مذكرة التفاهممتطلبات التوقي

  

  

 



 

 ١١

 الرابع االجتماع العام  .٢

  

عقدت المجموعة اجتماعها العام الرابع في مدينة العين بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل             

الدول األعضاء والمراقبين، حيث    ممثلين عن   م بحضور   ٢٠٠٦ نوفمبر   ١٥ إلى   ١٣الفترة من   

 تـم  التـي  القـرارات  أهم ألعمال، وكانتناقش االجتماع الموضوعات المدرجة على جدول ا

  :هذا االجتماع ما يلي اتخاذها في

-م٢٠٠٧(اعتماد الخطة اإلستراتيجية للمجموعة عن فترة الثالثـة أعـوام المقبلـة              •

 ).م٢٠٠٩

 .م٢٠٠٧اعتماد خطة العمل عن عام  •

 .اعتماد هيكل السكرتارية •

 .اعتماد النظام الداخلي •

 .م٢٠٠٧اعتماد موازنة عام  •

 . إجراءات التقييم المشتركاعتماد •

 .اعتماد ورقة معايير االنضمام •

 . باالنضمام إلى المجموعة لشغل مقعد مراقباسبانيأالموافقة على طلب مملكة  •

 .اعتماد تقرير التقييم المشترك للجمهورية العربية السورية •

 .اعتماد تقرير التقييم المشترك للجمهورية اإلسالمية الموريتانية •

 . التقييم المشترك لمملكة البحريناعتماد تقرير •

 .الموافقة على إبرام اتفاقية تعاون خاصة مع اتحاد المصارف العربية •

  

  اجتماعات فرق العمل واللجان  .٣
  

م باإلضافة إلى االجتماعين العامين، عدداً مـن        ٢٠٠٦نظمت سكرتارية المجموعة خالل عام      

  : هو موضح فيما يلياالجتماعات لفرق العمل ولجنة الجمعيات الخيرية، كما

  

   اجتماعات فريق عمل التقييم المشترك٣/١

 

  المــكان  تاريــخ االجتماع  م

  القاهرة، مصر  م٢٠٠٦ مارس ١٩  ١

  تونس، تونس  م٢٠٠٦ يوليو ٤-٣  ٢

  العين، اإلمارات  م٢٠٠٦ نوفمبر ١٢  ٣
  



 

 ١٢

   اجتماعات فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات٣/٢

 

  مــكانال  تاريــخ االجتماع  م

  القاهرة، مصر  م٢٠٠٦ مارس ١٩ ١

  العين، اإلمارات  م٢٠٠٦ نوفمبر ١٢ ٢
  
  

  لجنة الجمعيات الخيرية٣/٣

  

 مـارس   ١٩م في القاهرة بتاريخ     ٢٠٠٦عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً فقط خالل عام        

لبحث آخر المستجدات التي حدثت ومنها على سبيل المثال المذكرة التفسيرية           م  ٢٠٠٦

ة الخاصة الثامنة الصادرة عن مجموعة العمل المالي حـول تنظـيم قطـاع              للتوصي

  .المنظمات غير الهادفة للربح ومراقبته

  
 مشاركات اجملموعة: ًثانيا

  

حرصت المجموعة على متابعة المستجدات والتطورات في مجال مكافحـة غـسل األمـوال              

ـ  وتمويل اإلرهاب من خالل مشاركة الرئيس والـسكرتارية فـي           االجتماعـات   د مـن   العدي

. غمونـت والمؤتمرات والندوات الدولية وأهمها اجتماعات مجموعة العمل المالي ومجموعة إي         

  :م٢٠٠٦بيان التالي مشاركات المجموعة خالل العام ويوضح ال

  
  االجتمـــــاع  المكـــان  التاريخ  م

  اجتماعات مجموعة العمل المالي  كيب تاونم ٢٠٠٦ فبراير ١٧- ١٢  ١

  واشنطن  م٢٠٠٦ أبريل ٥-٤  ٢
اجتماع فريق تنفيذ وتطبيـق التوصـيات       

  لمجموعة العمل المالي

  مونت غ إي العام لمجموعةجتماعاال  قبرص  م٢٠٠٦ يونيو ١٦- ١٤  ٣

  اجتماعات مجموعة العمل المالي  باريس  م٢٠٠٦ يونيو ٢٣- ١٩  ٤

  اجتماعات مجموعة العمل المالي  كندا  م٢٠٠٦ أكتوبر ١٣-٩  ٥

 شانغهاى  م٢٠٠٦نوفمبر  ٣٠- ٢٨  ٦
ورش عمل التطبيقات الخاصة بمجموعـة      

 سيويةآالعمل المالي والمجموعة األورو

  



 

 ١٣

 زيارات الدول األعضاء: ًثالثا

  

الدول  مع متينة عالقات بناء وإلى المستقبلي وبدورها بالمجموعة التعريف من مزيد إلى سعياً

 فـي  ةممثل المجموعة حرصت فقد المجموعة، عمل مجال في التعاون أوجه وبحث األعضاء

 .م٢٠٠٦الدول األعضاء خالل عام  رسمية لبعض زيارات بعدة القيام على التنفيذي السكرتير

المركزيـة   والبنوك في وزارات المالية مع المسؤولين لقاءات عقد تم الزيارات تلك خالل فمن

من  وذلك ،اإلرهاب ويلغسل األموال وتم الخاصة بمكافحة واللجان المالية التحريات ووحدات

 الخطـط  وتطـوير  واستعراض المجموعة المرتبطة بعمل الموضوعات ومناقشة بحث أجل

  .للتنفيذ والبرامج المعدة

  

حتديد املوضوعات املرتبطة بعمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب من حيـث : ًارابع
  طبيعتها وحجمها وأساليبها يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

  

 تحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات     علىسوياً   العملن األهداف الرئيسة إلنشاء المجموعة      م

 الطبيعة اإلقليمية، وتبادل الخبرات حول هـذه القـضايا          ذاتغسل األموال وتمويل اإلرهاب     

  . لمعالجتهاوتطوير الحلول اإلقليمية 

  

 من قبل مناقشتها  التطبيقات لتتم   تحقيقاً لهذا الهدف تقوم الدول األعضاء باقتراح موضوعات         و

 عمـل لهـا لجمـع       مجموعـات تكوين  يتم  فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات ومن ثم        

يتم التعرف  حتى  المعلومات عن الحاالت الواقعية ومناقشتها وعرضها في ورش عمل خاصة           

  .   أساليب وطرق غسل األموال وتمويل اإلرهاب ما يستجد منعلىفيها 

  

  والتطبيقات املساعدات الفنيةلفريق عم .١

  

تم تشكيل فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات برئاسة دولة اإلمارات العربية المتحدة 

صندوق النقد الدولي : وعضوية كل من البحرين ولبنان والمغرب واليمن باإلضافة للمراقبين

 وتتمثل مهام الفريق في .والبنك الدولي ومكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة

على وجود " كمؤشرات"تعريف أعضاء دول المجموعة بالطرق واألساليب الجديدة المتبعة 

عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومساعدة الدول األعضاء بالتدريب المتخصص في 

 وذلك لزيادة الخبرات ورفع مستوى الوعي ،مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ويستهدف الفريق الهيئات الحكومية بمختلف قطاعاتها من جهة . ل نطاق المجموعةداخ



 

 ١٤

األخرى والقطاع الخاص من جهة أخرى، وعلى وجه الخصوص، البنوك والمؤسسات المالية 

  .لمجموعةلجغرافية الحدود الفي 

  

  ورش عمل التطبيقات .٢
  

المعلومات التي تـساعد    تهدف عملية تنظيم ورش عمل التطبيقات إلى الحصول على المواد و          

المشرعين في دول المجموعة على تطوير وتحسين القوانين واألنظمة المتعلقة بمكافحة غـسل    

 كما تساعد الجهات المعنية مثل السلطات الرقابية وجهـات إنفـاذ            ،األموال وتمويل اإلرهاب  

  .القانون ووحدات التحريات المالية على تفعيل دورها في مجال المكافحة

  

 نـوفمبر   ١٦بتاريخ  هيئة التحقيق الخاصة بلبنان     بالتعاون مع   المجموعة  سكرتارية  قدت  وقد ع 

ن اقدم خاللها خبيـر    ،م على هامش االجتماع العام الرابع ورشة عمل التطبيقات األولى         ٢٠٠٦

، وقد حضر الورشة عدد كبير من ممثلي الدول األعضاء           من الحاالت العملية   اًعددمن الهيئة   

  .والمراقبين

  

  طرق الدفـع عبـر احلـدود .٣
  

دراسة  م٢٠٠٥ الثاني للمجموعة والذي عقد بلبنان في شهر سبتمبر العام االجتماع اعتمد

 عمليات غسل وإمكانية استغاللها في) الحالية والناشئة(الحدود  عبر الدفع طرق" موضوع 

تراح لبنان،  كأول موضوع تطبيقات للمجموعة، وذلك بناء على اق "اإلرهاب وتمويل األموال

 الدول من معلومات بجمع خاص استبيان نموذج باإلضافة إلى عمل المشروع خطة إعداد وتم

 وبالتعاون مع قادة المشروع قامت سكرتارية المجموعة بإعداد مسودة .تحليلها تمي األعضاء

ر  للمجموعة، وقرمناقشته في االجتماع العام الرابعتقرير التطبيقات عن هذا الموضوع وتمت 

االجتماع أن تقوم الدول األعضاء بموافاة السكرتارية بمالحظاتها حوله ليتم اعتماده من قبل 

 يمكن االجتماع العام الخامس للمجموعة، ونشره على الموقع االلكتروني لها ليكون بذلك أداة

  .والخاصالقطاعين العام  من واسعة شريحة قبل من منها االستفادة

  

  رتحةموضوعات التطبيقات املق .٤
  

 ستة موضـوعات لتقـوم المجموعـة بدراسـتها           في االجتماع العام الرابع    اقترحت عدة دول  

  :كمواضيع تطبيقات خالل الفترة القادمة، وهي

  .أو تمويل اإلرهاب/ ضريبة القيمة المضافة وعالقتها بغسل األموال ومنالتهرب  -



 

 ١٥

وعالقتها ) تفاقية باليرمو ا(متطلبات أحكام اتفاقية األمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة          -

 .بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي

 . وحتى آخر قرار١٢٦٧ من قرار قرارات مجلس األمن بدءاً -

 .أسلحة الدمار الشامل وعالقتها بغاسلي األموال وممولي اإلرهاب -

 .الجرائم االلكترونية -

  .تمويل اإلرهابواتجاهات غسل األموال ومؤشرات  -

  

 املتعلقـة مبكافحـة غـسل األمـوال جمموعـة العمـل املـايليـق توصـيات تطب: ًساخام
  ومتويل اإلرهاب

  

 في مجال مكافحة مجموعة العمل المالي  تبنت المجموعة عدة وسائل في سبيل تطبيق توصيات         

  :غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل الدول األعضاء بها، من أهمها ما يلي

  

  وتوفريهاالفنية املساعدات  منحتديد االحتياجات .١

  

الـدول    من برنامج عمـل المجموعـة لمـساعدة        اً هام اً الفنية والتدريب جزء   المساعدةتعتبر  

في مجـال   تحديد احتياجات الدول األعضاء     وتعد عملية   . األعضاء في تطبيق المعايير الدولية    

ا سكرتارية  بهضطلع التي تالمهاممن أبرز المساعدات الفنية والتدريب، وتقديم هذه المساعدات 

بالتنـسيق مـع    ويتم ذلـك    ،  بالتعاون مع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات      مجموعة  ال

  .لمساعداتلهذه االمنظمات الدولية والدول المانحة 

  

التعرف على الجوانب التي تحتاج إلى دعم        بالنسبة للمجموعة في     الموضوعوتكمن أهمية هذا    

المجموعة  تتمكنالدول األعضاء، وبالتالي     اإلرهاب ب  في أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل     

  . الدوليةلمعاييرالتزامها بارفع مستوى على معالجة القصور و من مساعدة الدول األعضاء

  

التعرف على  من مرحلة    عمل واضحة تتدرج     إستراتيجيةمن هذا المنطلق وضعت المجموعة      

دراسة تلك االحتياجات   إلى   ) بذلك عن طريق إعداد استبيان خاص    (احتياجات الدول األعضاء    

 توفير المـساعدات الفنيـة      تساعد على ومناقشتها للتوصل إلى آلية مناسبة ووضع أطر عملية         

  .والتدريب بأفضل الطرق والوسائل المتاحة

  

وتم االعتماد على هذا االستبيان في تحديد االحتياجات والتعرف على متطلبات الدول األعضاء             

  :ة والتدريب، وهذه االحتياجات يمكن تلخيصها فيما يليمن المساعدات الفني



 

 ١٦

  

 بأهمية تمرير أية مـشاريع أو اقتراحـات         يةابيمجالس الن الزيادة وعي الحكومات و    •

 .قوانين متعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 
 .تدريب وزيادة وعي العاملين في القضاء واالدعاء العام والقائمين على تنفيذ القانون •

  

 .تدريب العاملين في القطاعات المصرفية والمالية والجمركية على آلية تقييم المخاطر •

  

التدريب وزيادة الوعي في القطاع الرقـابي المـصرفي وأسـواق األوراق الماليـة               •

 .والتأمين

  

المساعدة في صياغة بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غـسل األمـوال             •

 .وتمويل اإلرهاب

  

  ملمارسات العمليةأفضل ا .٢
  

نظراً ألهمية األبحاث والدراسات الفنية التي من الممكن إعدادها من قبل خبراء المجموعة في              

، فقد حققـت    اإلرهاب ومكافحتها والوقاية منها   مجال التصدي لعمليات غسل األموال وتمويل       

 عمالً  المجموعة من خالل إنشاء ثالث لجان فنية متخصصة تتألف من بعض الدول األعضاء            

ـ    هـي  –  موضوعات مهمة ومرتبطة بالمنطقـة     ةمميزاً بدراسة ثالث    النقـد   وقلا الحوالـة ون

 بهدف تعميم أفضل الممارسات العملية التي يمكن تطبيقها مـن قبـل              -والجمعيات الخيرية   

  .الدول األعضاء لتعزز بذلك أنظمتها وتشريعاتها في مجال المكافحة

  

ام الرابع للمجموعـة اقتراح لبنان بتشكيل لجنتين جديدتين        هذا وقـد عرض على االجتماع الع     

، وطلب  األشخاص المعرضين سياسياً  األعمال والمهن غير المالية المحددة، و     بشأن موضوعي   

االجتماع العام من السكرتارية إعداد ورقة بشأن هذين الموضوعين لعرضها على االجتمـاع             

  .قرار المناسب في هذا الشأنالعام الخامس للمجموعة لمناقشتها واتخاذ ال

  



 

 ١٧

  التقييم املشرتك .٣
  
مذكرة التفاهم بأن ينظم االجتماع العام برنامجاً مستمراً للتقييم المشترك  من ١-١١البند قضي ي

 .بالتعاون مع سكرتارية المجموعة ويوافق جميع األعضاء على االشتراك في هـذا البرنـامج             

لتقييم ألعضائها للوقوف علـى مـدى التـزامهم         المجموعة الجولة األولى من عمليات ا     وتنفذ  

مكافحـة تمويـل    التـسع ل  بالتوصيات األربعين لمكافحة غسل األموال والتوصيات الخاصـة         

 منهجية مكافحـة غـسل األمـوال        استخداماإلرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وب      

  . ، وأية تعديالت تصدر بشأنهام٢٠٠٤وتمويل اإلرهاب لعام 

  

 لمكافحة غسل األمـوال     ة الحالي األنظمةف من التقييم المشترك هو العمل على تقييم         الهدويعد  

ين في شؤون مكافحة    صتوتمويل اإلرهاب في كل بلد على حده على يد فريق من الخبراء المخ            

ن فحص  والمقيمأن يتولى   تستلزم عملية التقييم المشترك      حيث   ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب   

 الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب        ساريةقوانين والضوابط ال  ومراجعة جميع ال  

  . الدوليةمعايير ومطابقتها للللدولة محل التقييم للوقوف على مدى فعاليتها

  

  فريق عمل التقييم المشترك  .أ 

  

برئاسـة مـصر   يهدف فريق عمل التقييم المشترك الذي تم تشكيله في االجتماع العـام األول         

 باإلضـافة إلـى     ،تونس، الجزائر، السعودية، سوريا، الكويـت، مـصر       : وعضوية كل من  

، إلـى العمـل مـع       صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المـالي        : المراقبين

. سكرتارية المجموعة إلعداد وتنظيم برنامج التقييم المشترك للدول األعضاء في المجموعـة           

  :ك فيوتتمثل مهام فريق عمل التقييم المشتر

  

عملية التقييم المشترك اعتماداً على منهجية مكافحة غسل األمـوال          إجراءات   إعداد .١

  .وتمويل اإلرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي

العمل على وجود فهم مشترك للمنهجية المستخدمة بما يتسق مـع المفـاهيم التـي                .٢

 .ك الدوليتوصلت إليها مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي والبن
 .إعداد معايير لتحديد المؤهالت والخبرات الالزم توافرها في المقيمين .٣
إعداد البرنامج الزمني للتقييم المشترك للدول األعضاء في المجموعة، مع التنـسيق             .٤

مع المؤسسات المالية األخرى لتالفي أي ازدواجية أو تضارب في المهام التي تقوم             

 .بها
  



 

 ١٨

م الـصياغة الجديـدة     ٢٠٠٦م الرابع للمجموعة في شـهر نـوفمبر         وقد اعتمد االجتماع العا   

إلجراءات عملية التقييم المشترك المقترحة من قبل السكرتارية في ضوء المالحظـات التـي              

 أبداها أعضاء فريق عمل التقييم المشترك خالل االجتماع الرابع للفريق الذي عقد بتونس خالل

 .م٢٠٠٦ يوليو ٤ إلى ٣الفترة من 
 

نت هذه اإلجراءات تشكيل فريق خبراء المراجعة ممن تتوافر فيهم المعايير المطلوبـة،             وتضم

ويهدف هذا الفريق إلى مساعدة السكرتارية والمقيمين للتأكد من أن مـسودة تقريـر التقيـيم                

 . جودة عالية ومتجانسة مع التقارير األخرىاتالمشترك ذ

  

  الجـولة األولى لعمـلية التقييم المشتـرك  .ب 

  
اق نظم مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب فـي دول            س أجل الوقوف على مدى ات     من

المجموعة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمدت المجموعـة برنامجـاً             

 وقد بـدأت الجولـة      .دولتين إلى ثالث دول كل عام     من   إذ سيتم تقييم     ،زمنياً للتقييم المشترك  

م، حيث تم تقييم نظام مكافحة غسل األمـوال         ٢٠٠٦بريل  أ في شهر    األولى من هذا البرنامج   

 اعتمـده  اًتقريـر  فريق التقييم أعد  وتمويل اإلرهاب المطبق في الجمهورية العربية السورية و       

 التقييم المـشترك الـذي      كما اعتمدت المجموعة أيضاً تقرير    ،  االجتماع العام الرابع للمجموعة   

ة البحرين، والذي أعده البنك الدولي للجمهوريـة اإلسـالمية          أعده صندوق النقد الدولي لمملك    

ـ      ـالموريتانية وتم نشر التقارير الثالث     ة علـى شـبكة     ـة على الموقع االلكترونـي للمجموع

  .org.menafatf.wwwاالنترنت 

  

  تدريب المقيّمين  .ج 

  

مل على تدريب خبراء من الدول األعضاء على تطبيق         انجاز عملية التقييم المشترك الع    يتطلب  

، وقد سبق أن نظمت المجموعـة       م٢٠٠٤موال وتمويل اإلرهاب لعام     منهجية مكافحة غسل األ   

م بالتعاون مع بنـك الكويـت       ٢٠٠٥بدولة الكويت في ديسمبر     " تدريب المقيمين "ورشة عمل   

 وقـد أسـهمت هـذه       .ل المالي المركزي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العم       

الورشة في تأهيل عدد من المقيمين، وحيث أن المجموعة ستقوم بـإجراء عـدد أكبـر مـن                  

التقييمات في الفترة القادمة فمن المخطط أن تعقد ورشة عمل أخرى تدعى فيها جميع الـدول                

ظيمهـا  م بعد التنسيق مع الجهات المعاونة في تن       ٢٠٠٧األعضاء في المنطقة وذلك خالل عام       

  .وهي مجموعة العمل المالي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

  



 

 ١٩

 

 

 

 

 
   

  املؤمترات والندوات :الفصل الثالث
  

  املؤمترات والندوات   ً:أوال
  احلوار مع القطاع اخلاص  :ًثانيا

 
 
 



 

 ٢٠

  مقدمة

  

 وتمويـل األمـوال  تعاونت المجموعة مع العديد من الجهات الدولية في مجال مكافحة غـسل      

م على النحو   ٢٠٠٦اإلرهاب في تنظيم عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل خالل عام            

  :التالي

  

  املؤمترات والندوات : ًأوال
  

م في تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات باالشتراك مع ٢٠٠٦شاركت المجموعة خالل عام 

  :بعض الجهات، وفقا لما يلي

  

م شاركت المجموعة اتحاد المصارف العربيـة       ٢٠٠٦ مارس   ٢٣ إلى   ٢٢في الفترة من     

فحة غـسل   الحوار األمريكي الشرق أوسطي حول مكا     "نظيم المؤتمر الدولي األول حول      ت

 .القاهرةفي  "األموال وتمويل اإلرهاب

  :حيث ناقش المؤتمر عدة موضوعات هامة كان من بينها

الخـاص  تطوير وتطبيق مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في القطاع           

 . المتعلقة بهااألحكام الرقابيةو

برنامج فعال لتطبيق مكافحة غسل األمـوال وتقيـيم          المقومات األساسية في   

 .وإدارة المخاطر

 .األموال وتمويل اإلرهاب دور المصارف اإلسالمية في مكافحة غسل 

  

 المؤتمر إلى ترتيب منصة حوار مباشر بين القطاعات الماليـة، لرفـع مـستوى             وهدف  

 تمويل اإلرهاب، وتسهيل طريقة فهـم الممارسـات        و عي حول عمليات غسل األموال    الو

غـسل    مكافحة إلجراءات التطبيق الفعال    وتعزيزوالبرامج الفعالة لمكافحة هذه األخطار،      

  .األموال وتمويل اإلرهاب

  

م شاركت المجموعة مع البنك الدولي في تنظيم ورشة عمل          ٢٠٠٦ أبريل   ٦-٢في الفترة    

إلى المساعدة على بنـاء و تعزيـز        ورشة العمل    في القاهرة، وهدفت     "المدربينتدريب  "

القدرة المؤسسية على تطوير نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مـن خـالل              

التدريب الشامل، حيث وفر البرنامج للدول المـشاركة األدوات والمهـارات والمعرفـة             

 .لرقابية وتنفيذ خطة العمل بالدولةالالزمة لبناء وتقوية األطر القانونية وا

  



 

 ٢١

ارف العربيـة   م نظمت المجموعة بالتعاون مع اتحاد المـص       ٢٠٠٦ يوليو   ٧-٦في الفترة    

 . االلتزام، في شرم الشيخالمنتدى األول لمديري

  :وناقش المنتدى العديد من الموضوعات الهامة منها

 .مهتحديات والصعوبات التي تواجوال االلتزام، يريمد تحديد دور 

  .اإلرهاب تصميم وتطبيق برامج التزام فعالة لمكافحة غسل األموال وتمويل 

منطقـة الـشرق    على مـستوى  " عميلكعرفا"متطلبات لموحد إنشاء نموذج    

  .أفريقيا األوسط وشمال

وأهميتهـا فـي    درجة مخاطر العميل مناقشة المعايير الدولية المطلوبة لتحديد 

 . وتمويل اإلرهاب الشاملةمكافحة غسل األموال إستراتيجية

  

المتطورة والمعاصرة،  دراسة االستراتيجياتو مناقشة محاور االلتزاموهدف المنتدى إلى 

خلـق فـرص     االلتزام، و  يريالمرتبطة بمد تحديات  الوالمناهج واألدوات الجديدة لمعالجة     

 . الماليةات التحريات االلتزام ووحديريللتواصل وإنشاء العالقات بين مد
 
م شاركت المجموعة اتحاد المصارف العربيـة       ٢٠٠٦ ديسمبر   ١٣ إلى   ١١الفترة من   في   

فحة غـسل   الحوار األمريكي الشرق أوسطي حول مكا     "ظيم المؤتمر الدولي الثاني حول      تن

استكمل المؤتمر الحوار الـذي بـدأ فـي         حيث   نيويورك،   في" األموال وتمويل اإلرهاب  

  .المؤتمر األول والمشار إليه سلفاً

  

  احلوار مع القطاع اخلاص: ًانياث
  

تحرص المجموعة على الوصول إلى القطاع الخاص في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل             

فقد بدأت المجموعة في فتح الحوار مع القطاع الخاص من خالل التعاون مع اتحاد              . اإلرهاب

 المصرفيين  المصارف العربية عن طريق إنشاء جهاز مكون من المجموعة واالتحاد وجمعية          

 ويهدف هذا الجهاز إلنشاء شراكة حقيقية       .لشمال أمريكا وجمعية المصرفيين للتجارة والتمويل     

بين البنوك التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والبنوك التجارية األمريكية من             

يا غـسل    المبادرات الدولية الخاصة بقضا    تفعيلوأجل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب       

األموال وتمويل اإلرهاب وكذلك التعاون على تقديم المساعدة الفنية والبرامج التدريبية لزيـادة             

  . الوعي وتحسين قنوات االتصال بين مختلف الثقافات

  
 

    



 

 

 

 

 

 

 
 

  األداء املايل: الفصل الرابع
 

  
  تقرير مدقق احلسابات: ًأوال

   
  القوائم املالية: ًثانيا
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 احلسابات دققم تقرير :أوال
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 املالية القوائم :ًثانيا
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