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تركي سعيد

يشرفني أن أرحب بكم عبر هذا العدد من النشرة
اإللكتروني���ة لمجموع���ة العم���ل المال���ي لمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي ُيلقي الضوء
عل���ى أه���م أعم���ال ونش���اطات المجموع���ة خ�ل�ال
النصف األول من هذا العام والتي تحققت بفضل
من اهلل ثم بجهود الدول األعضاء والمراقبين.
وأس���أل اهلل أن يعينن���ا عل���ى م���ا يصل���ح الح���ال
ويش���د أزرنا لما يخدم شعوبنا وأوطاننا ويدفعنا

إل���ى مس���تقبل واع���د ف���ي ظ���ل وح���دة وتكاتف
وعم���ل جماع���ي مش���ترك م���ن أج���ل مكافح���ة
غس���ل األموال وتمويل اإلره���اب على صعيد دول
المجموع���ة والوط���ن العرب���ي الكبي���ر .لقد دأبت
المجموع���ة خ�ل�ال عقد م���ن عمرها المب���ارك على
تقديم ما تس���تطيعه من دعم لمكاتب ووحدات
المعلوم���ات المالي���ة ف���ي دول المجموع���ة بغض
النظر ع���ن ارتباطاته���ا في أجهزته���ا ومواقعها
اإلداري���ة ،ويش���هــــــد عليهـــــ���ا الي���وم االجتماعات
المتتالي���ة واللقـــــ���اءات الدوليــــ���ة .كم���ا حرص���ت
المجموع���ة في ه���ذه المرحلة على تأمين س���ياق
عم���ل متس���ق لتوحي���د الجه���ود به���دف حماي���ة
اقتصادياتنا وأوطاننا ولتواك���ب الجهود الدولية
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتعاون
م���ع الجه���ات ذات الصل���ة خاصة مجموع���ة العمل

المالي .ومما الشك فيه أن المرحلة القادمة تحمل
ف���ي طياتها الكثير من التحديات والمس���ؤوليات
الجس���ام ،ل���ذا فالرئاس���ة حريصة على اس���تخدام
المعايير الدولية أساس���ًا مهنيًا محايدًا ومستق ًال
ف���ي عمل المجموعة وفي مجاالت التقييم وإعادة
التقييم والتقاري���ر المرتبطة بهما إيمانًا بأن ذلك
هو األساس لنجاح مسيرتها.
وال يفوتن���ي أن أش���يد بعم���ل الس���كرتارية وم���ا
قدمته من أعمال تتطلب جهدًا كبيرًا و اقتصادًا
في الوقت و أتمنى لهم كل توفيق.
وختام���ًا أرجو من اهلل أن يوفقنا لما فيه خير البالد
والعباد ،وأن يتقبل منا ومنكم الجهد ،والس�ل�ام
عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
* رئيس المجموعة

االجتماع العام التا�سع ع�شر

االجتماع العام ين�شيء جلنة �إقليمية للتقييم الوطني للمخاطر
انعقد االجتماع العام التاسع عشر
لمجموع���ة العم���ل المال���ي لمنطقة
الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقي���ا
ف���ي المنام���ة بمملك���ة البحري���ن
خ�ل�ال الفت���رة م���ن  16إل���ى  18يونيو
2014م برئاس���ة جمهوري���ة الع���راق.
ونوقش خالل جلس���اته العديد من
الموضوع���ات الهام���ة تناولت جملة
م���ن المس���ائل المتعلق���ة بعم���ل
المجموع���ة وأنش���طتها المختلفة،
م���ن أهمه���ا إنش���اء لجن���ة إقليمية
معني���ة بالتقييم الوطني للمخاطر
لمس���اعدة ال���دول األعض���اء عل���ى
تأس���يس وتطوي���ر أنظم���ة لتقييم
مخاط���ر غس���ــل األمــــ���وال وتموي���ل
اإلره���اب عل���ى المس���توى الوطن���ي
لديها ف���ي إطار اإلس���تعداد للجولة
الثانية لعملية التقييم .وس���تعنى
ه���ذه اللجن���ة برصــــــ���د المعلوم���ات
المناس���بـــــة علــــــ���ى الصعيديـــــــــن
اإلقليم���ي والدول���ي وإط�ل�اع الدول
األعض���اء عليهـــــــ���ا وتطوي���ر م���واد
وأدوات تس���اعد على إجراء التقييم

الوطن���ي للمخاطر ،بجانب تش���جيع
وتنسيق عملية تبادل الخبرات بين
الدول األعضاء في هذا الشأن.
وف���ي اط���ار مناقش���ــة موض���وع
الش���مول المالي كأحد الموضوعات
المهمة ،تم تقديم عروض تقديمية
م���ن قب���ل ممثلي مجموع���ة العمل
المالي والبنك الدولي لشرح العالقة
بمتطلب���ات مكافحة غس���ل األموال
وتموي���ل اإلرهاب وكيفية المحافظة
عل���ى تل���ك المتطلبات م���ع تحقيق

أه���داف الش���مول المال���ي .وعل���ى
صعي���د آخ���ر واف���ق االجتم���اع العام
على قيام المجموعة بمتابعة برامج
اإللت���زام الضريب���ي الطوع���ي ل���دى
الدول األعض���اء ان وج���دت ،واعتمد
تس���عة تقاري���ر متابع���ة ل���كل م���ن:
اإلمارات والجزائر والس���ودان وسوريا
وعم���ان والكوي���ت ولبن���ان ومص���ر
ُ
وموريتاني���ا ،وث�ل�اث تقارير خروج من
عملية المتابع���ة ،لكل من المملكة
العربي���ة الس���عودية والجمهوري���ة

اليمني���ة والجمهوري���ة التونس���ية،
حي���ث أوضح���ت تل���ك التقاري���ر مدى
التقدم الذي حققته هذه الدول في
مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب لديها.
وش���ارك ف���ي أعمال االجتم���اع العام
ع���دد كبي���ر مــــ���ن خبــــ���راء مكافحة
غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلره���اب
م���ن جميع ال���دول األعضــــ���اء (األردن
واإلمارات والبحرين وتونس والجزائر
والس���عودية والس���ودان وس���وريا
والع���راق وعم���ان وقط���ر والكوي���ت
ولبن���ان وليبي���ا ومص���ر والمغ���رب
وموريتــانيـــــــ���ا واليمــــــ���ن) والــــدول
والجهــــــــات المراقبـــــة (فلس���طين
والجمهوري���ة الفرنس���يــة والمملكة
المتحدـــــة والواليـــــــــات المتحـــــــــدة
األمريكية والبنك الدولي وصندوق
النق���د الدول���ي ومجل���س التع���اون
ل���دول الخلي���ج العربي���ة ومجموع���ة
العم���ل المال���ي (فات���ف) وصن���دوق
النق���د العربـــ���ي ومنظمــــــ���ة األم���م
المتحدة).
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عادل بن حمد القليش

قرارات مجلس األمن
في إطار العمل على تحقيق أهداف المجموعة،
يب���رز دورها ف���ي تقليل خطر تنام���ي وتصعيد
األنش���طة واألفع���ال اإلرهابي���ة الت���ي تش���كل
تهديدًا للس���لم واألمن الدوليين .وبالنظر إلى
أن المجموع���ة أنهت الجول���ة األولى من عمليات
التقييم ل���دول المنطقة األعضاء ،فقد أظهرت
ع���ددا من المس���ائل الش���ائعة
نتائ���ج التقيي���م
ً
على مستوى العالم في مجال مكافحة تمويل
اإلره���اب واألفع���ال اإلرهابي���ة ،مثل ع���دم وجود
إجراءات متس���قة بش���كل كامل م���ع متطلبات
قرارات مجلس األم���ن بخصوص تجميد األصول
واألم���وال للكيان���ات واألف���راد اإلرهابيي���ن .وق���د
رصدت المجموعة التقدم المحرز من قبل الدول

األعضاء من خالل عملية المتابعة الدورية ،حيث
أص���درت تش���ريعات من ش���أنها أن تس���مح لها
وب���دون تأخير تجمي���د أصول وأم���وال الكيانات
واألف���راد اإلرهابيين وفقًا لق���رارات مجلس األمن
1999( 1267م) و 2001( 1373م) والقـــــــــ���رارات ذات
الصل���ة والالحقة لها .كما ت���م مالحظة الجهود
المبذول���ة في زيادة الوع���ي العام بمخاطر هذه
الجرائم على مس���توى المنطق���ة وكذلك زيادة
عملي���ة التواصل م���ع المجموعة بغرض التغلب
عل���ى التحدي���ات ومواجهتها لتحقي���ق االلتزام
بالمعايير الدولية.
وف���ي هذا المنحى عق���دت المجموعة بالتعاون
م���ع وح���دة مكافح���ة غس���ل األم���وال وتموي���ل
اإلرهاب األردنية والمديري���ة التنفيذية لمكافحة
اإلره���اب باألم���م المتحدة ورش���ة عم���ل إقليمية
بش���أن التنفيذ الفع���ال لق���رارات مجلس األمن
وإتفاقيات األمم المتحدة ذات الصلة في أكتوبر
عمان.
2013م في ّ
كم���ا أقام���ت المجموع���ة ورش���ة عم���ل أخ���رى
بالتع���اون م���ع المديري���ة التنفيذي���ة لمكافح���ة
اإلره���اب باألمم المتحدة في تونس خالل ش���هر
ماي���و 2014م بخصوص تجمي���د األصول واألموال

بموجب ق���رار مجلس األم���ن  .)2001( 1373وأبرزت
ورش���تي العمل أفضل الممارسات حول تقييم
المخاط���ر والتهديــــ���دات اإلرهــــــــابي���ة وتحدي���د
الس���لطة المختصة بالحجز والتعيين والتعقب
ألصول اإلرهابيين والتنس���يق والتعاون وتبادل
المعلوم���ات ذات الصلة .كما تناولت الورش���تان
التحدي���ات الت���ي تواجه الدول في ه���ذا المجال،
منها تش���ابه األس���ماء ونقص المعلومات حول
بع���ض األش���خاص المدرج���ة أس���ماؤهم ضم���ن
قوائم األمم المتحدة وصعوبة مواجهة التطور
الس���ريع ف���ي التكنولوجيا في القط���اع المالي،
األم���ر الذي يحد م���ن عملية رص���د حركة األموال
ويجعلها بالغة الصعوبة.
وتح���رص المجموع���ة عل���ى تذلي���ل المصاع���ب
والعمل عل���ى مكافحة تمويل اإلرهاب واألفعال
اإلرهابية ،وأنها تس���عى لتنسيق جهودها في
ه���ذا المج���ال م���ع الجه���ات الدولي���ة واإلقليمية
النظي���رة وتوفي���ر الدع���م والمن���ح م���ن ه���ذه
س���واء على صعيد
الجهات بمختلف األش���كال
ً
المش���اركة في ال���ورش والبرامج الت���ي تقيمها
أو المس���اعدات الفني���ة الت���ي تقدمه���ا لل���دول
وغيرها من الوسائل األخرى.
* السكرتير التنفيذي
للمجموعة

جتميد الأ�صول والأموال مبوجب قرار جمل�س
الأمن  ،1373تون�س 30-28 ،مايو 2014م
نظم���ت المديري���ة التنفيذي���ة
لمكافح���ة اإلرهاب باألمم المتحدة
بالتع���اون م���ع المجموع���ة ورش���ة
عمل إقليمية حول تجميد األصول
واألموال بموجب القرار )2001( 1373
ف���ي تونس -ماي���و 2014م ،وكانت
ورش���ة العم���ل ه���ي الس���ابعة
واألخي���رة الت���ي عق���دت كجزء من
المبادرة التي أطلقت في إجتماع
الخب���راء ف���ي أمس���تردام أكتوب���ر
2012م بهدف مساعدة الدول في
العالم على تطوي���ر وتعزيز آليات
تجمي���د األص���ول والت���ي أقيم���ت
بصف���ة خاص���ة لل���دول األفريقي���ة
الناطقـــــ���ة باللغـــــ���ة الفرنس���ية
(الفرانكفونية) .وهدفت الورش���ة
لتغطي���ة عــــــدد م���ن المواضيـــــع
الهام���ة ذات الصل���ة مث���ل تحديد
المخاط���ر والتهدي���دات اإلرهابي���ة
وتحديــــــد الس���لطـــــــة المختصة
بالحجــــــ���ز والتعييـــــــ���ن والتعقب
ألص���ول اإلرهابييـــــــــــــ���ن وكيفي���ة
التنس���يق والتعـــــــاون وتبــــــــادل
المعلومات ذات الصلة.

اللقاء التا�سع ملنتدى وحدات املعلومات املالية

على هامش اإلجتماع العام التاس����ع عش����ر
ال����ذي عق����د ف����ي المنام����ة بمملك����ة البحرين
ف����ي الفت����رة  18-16يونيو 2014م ،عق����د اللقاء
التاس����ع لمنتدى وح����دات المعلومات المالية
لل����دول األعض����اء ،وت����م التباح����ث في����ه ح����ول
ع����دد م����ن الموضوع����ات والقضاي����ا الهام����ة،
م����ن أهمه����ا تش����جيع ومتابع����ة اإلنضم����ام
لمجموع����ة إيجمونت حيث إس����تمع المنتدى
إل����ى تحديث من وح����دات المعلومات المالية
غي����ر األعض����اء ف����ي مجموع����ة إيجمونت حول
مواقفه����ا ف����ي ه����ذا الص����دد وأه����م نتائ����ج
جهوده����ا .وأم����ا ف����ي مج����ال تب����ادل الخبرات
من واقع أفضل الممارس����ات ناقش المنتدى
موضوع اس����تعداد الوحدات للجول����ة الثانية

م����ن التقييم على ض����وء التوصيات المعدلة
ومنهجية التقييم الجديدة حيث تم تقديم
عرض ح����ول التقييم الوطن����ي للمخاطر من
قبل وحدة مكافحة غس����ل األموال المصرية.
وتطرق المنتدى لموضوع تعزيز وبناء قدرات
وح����دات المعلومات المالية واس����تمع لتقرير
رئي����س اللجنة الفرعي����ة ،واطلع على ملخص
لس����ير العمل في اللجنة وأهم الموضوعات
الت����ي تمت مناقش����تها ف����ي اجتم����اع اللجنة
الثامن .وتجدر اإلش����ارة إل����ى أن وحدة معالجة
المعلومات المالية المغربية قامت مشكورة
بترجمة الميث����اق والمبادئ الجدي����دة لتبادل
المعلوم����ات بين وح����دات المعلومات المالية
لمجموعة إيجمونت إلى اللغة العربية.
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خروج اجلمهورية التون�سية واململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية
اليمنية من عملية املتابعة
ناق���ش اإلجتم����اع الع����ام التاس����ع عش����ر ف����ي
جلس����اته تقاري����ر متابع����ة لع����دد م����ن ال����دول
األعض����اء ،منها تقاري����ر خ����روج كل من تونس
والس����عودية واليمن من عملية المتابعة إلى
التحديث.
وأوضح����ت تل����ك التقاري����ر م����دى التق����دم الذي
حققته ه����ذه الدول في مج����ال تطوير أنظمة

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديها
منذ عملية التقيي����م المتبادل .الجدير بالذكر
ان عملية المتابعة تعتبر إحدى المهام ضمن
عملي����ة التقيي����م الت����ي تقوم به����ا المجموعة،
وتهدف إل����ى تحفيز الدول ودفعه����ا لمعالجة
أوجه القصور المش����ار إليها في تقرير التقييم
ضمن إطار زمني معقول.

ويمك����ن أن تتق����دم الدول����ة المعني����ة بطلب
الخ����روج م����ن عملي����ة المتابع����ة العادي����ة إل����ى
التحديث كل عامين ،على أن يتضمن طلبها
ما يفيد اس����تيفاءها للمعايي����ر الالزمة لرفعها
م����ن عملي����ة المتابع����ة العادي����ة ،مش����فوعًا
بتقري����ر واف يتضمن كافة القواني����ن واللوائح
والمعلومات لتقييم الفعالية.

دور امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الأوراق املالية والت�أمني يف مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

عقدت المجموعـــــة والبنك الدولي
بالتعـــــ���اون م���ع وحــــــ���دة معالجـــــــة
المعلوم���ات الماليــــــ���ة بالمملكــــــــ���ة
المغربيـــــ���ة ورش���ـــــة عم���ل إقليمية
ح���ول دور المؤسس���ات المالي���ة غير
المصرفية (المؤسس���ات العاملة في
مج���ال األوراق الماليـــــ���ة والتأميــــ���ن)
في مكافحة غس���ل األموال وتمويل
اإلره���اب وذل���ك بمش���اركة خبراء من

البن���ك الدول���ي ف���ي الفترة م���ن – 3
 5فبراي���ر 2014م ف���ي ال���دار البيضاء،
المملكــــ���ة المغربيـــــ���ة .وناقش���ــــت
الورش���ة أهمـيـــــــــة دور المؤسســات
المالي���ة غيـــــــ���ر المصرفيـــــــــ���ة ف���ي
مكافح���ة عملي���ات غس���ـــل األم���وال
وتموي���ل اإلره���اب ،وآلي���ات التعام���ل
م���ع مخاط���ر ه���ذه العملي���ات عب���ر
إح���كام أنظم���ة المراقب���ة وتحفي���ز

القــــدرات العمليـــــــــة للس���لطــــــــــات
الرقابي���ة والمهنيين ف���ي قطاعــــي
األوراق الماليــــــ���ة والتأميـــــ���ن ،خاصة
فيم���ا يتعل���ق بتقيي���م المخاط���ر
وتطبي���ق إج���راءات العناي���ة الواجبة
والمنه���ج القائ���م علــ���ى المخاط���ر.
وق���د إس���تهدفت هـــــــ���ذه الورش���ة
مس���ؤولي االلت���زام لدى مؤسس���ات
القط���اع الخ���اص العاملة ف���ي مجال

األوراق المالي���ة والتأمي���ن والعاملين
ل���دى الجه���ات اإلش���رافية والرقابي���ة
عل���ى هذي���ن القطاعين م���ن الدول
األعض���اء في المجموع���ة من مختلف
المس���تويات الوظيفية .وش���ارك في
أعم���ال ه���ذه الورش���ة  57مش���اركًا
من اإلم���ارات والبحرين والس���عودية
والع���راق والمغرب واليم���ن وتونس
وفلسطين ولبنان ومصر.
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التو�صيــــات الأربعيــــن ومنهجيــة التقييم اجلديدة،
عمان 30 - 26 ،يناير 2014م

ضمن برنامج االستعداد للجولة الثانية من
عملية التقييم ،عقدت المجموعة وبالتعاون
مع وح���دة مكافحة غس���ل األم���وال وتمويل
اإلرهاب بالمملكة األردنية الهاش���مية ورش���ة
عم���ل إقليمي���ة ح���ول التوصي���ات األربعي���ن
ومنهجي���ة التقيي���م وذلك بمش���اركة خبراء
من مجموعة العم���ل المالي وصندوق النقد

الدول���ي والبنك الدولي ف���ي الفترة من - 26
 30يناي���ر 2014م ف���ي عمان ،المملك���ة األردنية
الهاش���مية .وناقش���ت هذه الورشة توصيات
مجموعة العم���ل المالي المعدلة والمتعلقة
بمكافح���ة غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلرهاب
وانتش���ار التس���لح لع���ام 2012م ،ومنهجي���ة
التقيي���م الجدي���دة الصادرة في ع���ام 2013م،

غ�سل الأموال عرب النقل املادي للنقد
تتمث���ل اح���دى ط���رق غس���ل األم���وال في
نق���ل األم���وال الناجم���ة ع���ن نش���اطات غير
مش���روعة عبر الحدود .ونظ���رًا ألهمية هذا
الموض���وع لكثي���ر م���ن ال���دول ف���ي العالم
تق���وم المجموع���ة حالي���ًا بصفة مش���تركة
م���ع مجموعة العمل المالي بدراس���ته حيث
ش���رعت الدراس���ة ف���ي أكتوب���ر 2013م وت���م
تكوي���ن فري���ق عمل مس���ئول عن���ه ويضم
ممثلي���ن من بع���ض الدول ف���ي المجموعة
ومجموعة العمل المالي .ويتوقع أن تسلط
الدراس���ة الض���وء عل���ى ع���دد م���ن الح���االت

العملي���ة الت���ي س���توضح أه���م االس���اليب
والتقنيات المس���تخدمة في غسل األموال
عب���ر النقل الم���ادي للنق���د وبالتالي تحديد
المؤشرات واالتجاهات المرتبطة بالموضوع.
أقيمت ورشة خاصة في االجتماع المشترك
لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي
ومجموع���ة العمل المالي لمنطقة الش���رق
األوس���ط وش���مال أفريقي���ا ف���ي دول���ة قطر
خ�ل�ال الفترة م���ن  2إلى  4ديس���مبر 2013م-
ويتوقع أن يتم االنتهاء من هذا المش���روع
في فبراير 2015م.

ومتطلب���ات تقيي���م مخاط���ر غس���ل األموال
وتموي���ل اإلره���اب عل���ى المس���توى الوطني
لل���دول األعض���اء .وش���ارك ف���ي أعم���ال هذه
الورش���ة  65مش���اركًا م���ن دول المجموع���ة
وهي الس���عودية واإلمارات واألردن والبحرين
والكوي���ت وقطر وعم���ان والع���راق والمغرب
واليمن وتونس وفلسطين ولبنان وليبيا.

الإجتماعالعاميعتمدالربنامجالزمني
للجولة الثانيـــة لعمليــة التقييــــم
في ضوء االستعداد للجولة الثانية للتقييم
المتب���ادل الت���ي س���تقوم به���ا المجموع���ة،
إعتم���د االجتم���اع الع���ام البرنام���ج الزمن���ي
للجول���ة الثاني���ة لعملية التقيي���م المتبادل،
ويتضمن البرنامج مواعيد الزيارات الميدانية
للدول األعضـــــاء خالل عملية التقييم والتي
يتوقـــــ���ع أن تب���دأ أوله���ا لتون���س ف���ي الربع
الثالـــــ���ث من هذا العــــــ���ام .وأن يتم االنتهاء
م���ن الجولة الثاني���ة (تقييم  18دول���ة عربية)
خالل  8سنوات.
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