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وحدة مكافحة غ�سل الأموال

الر�ؤيـــة

وحدة كفوؤة ملكافحة عمليات غ�سل الأموال، واأداء متميز على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

الر�سالـة

�سمان توفري احلماية للأنظمة املالية واملجتمع من خماطر عمليات غ�سل الأموال 

وتخفيف اآثاره ال�سلبية على القت�ساد الوطني من خلل توفري املعلومة اللزمة 

ب�سرعة ودقة عالية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية. 

الأهداف الإ�سرتاتيجية

1-  تطوير وتفعيل الت�سريعات الوطنية ذات العلقة مبكافحة عمليات غ�سل الأموال.

�سرية  واحلفاظ على  املعنية  واجلهات  الوحدة  بني  املعلومات  تبادل  اآليات  تعزيز    -2

تلك املعلومات.

3-  و�سع وتوثيق الإجراءات التنفيذية اللزمة للتن�سيق مع اجلهات اخلا�سعة لأحكام 

القانون املالية وغري املالية.

4-  بناء القدرات املوؤ�س�سية والإدارية للوحدة واجلهات ذات العلقة.
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مـقــــــدمـــــــه

عام  ب�سكل  املالية  اجلرائم  مكافحة  يف  وا�سعًا  اهتمامًا  الأخرية  ال�سنوات  �سهدت  لقد 

وجرائم الف�ساد وغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ب�سكل خا�ص واإزاء الوعي املتزايد حول اأهمية 

هذا املو�سوع فقد تبنت العديد من الدول الت�سريعات والقوانني اخلا�سة مبكافحة اجلرائم 

املالية وعلى وجه اخل�سو�ص جرمية غ�سل الأموال.ولقد �سدر الت�سريع الأردين يف هذا املجال 

مع  يتما�سى  ومبا  مرتكبيها  ومعاقبة  اجلرمية  هذه  مبكافحة  املتعلقة  اجلوانب  كافة  لينظم 

القانون  ومبوجب  فقد مت  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  بهذا اخل�سو�ص  الدولية  والتفاقيات  املعايري 

الأموال  ملكافحة جرمية غ�سل  الأردن  العامة يف  ال�سيا�سة  ر�سم  امل�سوؤول عن  ت�سكيل اجلهاز 

والتن�سيق  التعاون  وحتقيق  اللزمة  الت�سريعات  اإيجاد  على  العمل  خلل  من  منها  واحل��د 

املوؤ�س�سي جلهاز تنفيذي يعمل كوحدة حتريات مالية وكهمزة  اإيجاد الإطار  اللزم، كما مت 

خللها  من  اأم��وال  غ�سل  عمليات  لتنفيذ  لل�ستغلل  املعر�سة  املالية  املوؤ�س�سات  بني  و�سل 

اآمنة  اإيجاد بيئة مالية واقت�سادية  وبني الأجهزة الأمنية والق�سائية املخت�سة، فالعمل على 

و�سليمة يتطلب منظومة رقابية قادرة على حماية النظام املايل وتطبيق فعال ملبادئ احلاكمية 

املوؤ�س�سية والأهم من ذلك احرتام القانون، ف�سيادة القانون اأ�سا�ص ومنطلق حتقيق التنمية 

القت�سادية والجتماعية ال�ساملة، وقد جنى الأردن ولزال ثمار �سيادة القانون والدميقراطية 

التي انعك�ست على جعل الأردن بيئة ا�ستثمارية واقت�سادية جاذبة.

غ�سل  ملكافحة  فعال  نظام  لبناء  الإج���راءات  من  العديد  باتخاذ  اململكة  ب��ادرت  لقد 

الأموال والذي متثل بالتوقيع و/اأو امل�سادقة على التفاقيات الدولية ذات ال�سلة بالإ�سافة 

اإىل م�ساركة اململكة يف تاأ�سي�ص جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 

)MENAFATF( والتي تراأ�سها  معايل حمافظ البنك املركزي الأردين لعام 2007.
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وحدة مكافحة غ�سل الأموال

اأعـ�ســــــاء

اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غ�سـل الأمــوال

رئي�س اللجنة الوطنية

حمافظ البنك املركزي

معايل الدكتور اأميه �سـالح طوقان

نائب رئي�س اللجنة الوطنية 

نائب حمافظ البنك املركزي

عطوفة ال�سيدة خلود ال�سقاف

عـ�ســــو 

اأمني عام وزارة العدل 

عطوفة القا�سي حممد الغزو

عـ�ســــو 

اأمني عام وزارة الداخلية

عطوفة ال�سيد خميمر اأبو جامو�س

عـ�ســــو 

اأمني عام وزارة املالية 

عطوفة الدكتور عز الدين كناكريه

عـ�ســــو 

اأمني عام وزارة التنمية الجتماعية 

عطوفة ال�سيد حممد اخل�ساونه

عـ�ســــو 

مدير عام هيئة التاأمني 

عطوفة الدكتور با�سل هنداوي

عـ�ســــو 

مراقب عام ال�سركات

عطوفة ال�سيد �سرب الروا�سدة

عـ�ســــو 

مفو�س من جمل�س مفو�سي هيئة الأوراق املالية 

عطوفة الدكتور عبد الرزاق بني هاين

عـ�ســــو 

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 الموال اجتماعًا بتاريخ 2008/2/5 برئا�سة معايل 

حمافظ البنك املركزي الردين/رئي�ص اللجنة داخل البنك املركزي حيث اعتمدت اللجنة:-

�سي�ستخدم من قبل اجلهات اخلا�سعة  والذي  امل�سبوهة  العمليات  1 - منوذج الخطار عن 

لرقابة هيئة التاأمني.

2 -  منوذج الخطار عن العمليات امل�سبوهة والذي �سي�ستخدم من قبل �سركات ال�سرافة.

3 -  منوذج الخطار عن العمليات امل�سبوهة والذي �سي�ستخدم من قبل ال�سركات العاملة يف 

جتارة العقارات وتطويرها.

- اجتماع اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال بتاريخ 2008/5/6

برئا�سة   2008/5/6 بتاريخ   اجتماعا  الأم��وال  غ�سل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  عقدت 

معايل حمافظ البنك املركزي/رئي�ص اللجنة داخل البنك املركزي حيث:

العربية ملكافحة  الأموال ملراجعة ال�سرتاتيجية  1 -  مت تكليف رئي�ص وحدة مكافحة غ�سل 

واقرتاح  بخ�سو�سها  املخت�سة  اجلهات  مع  والتن�سيق  الإره��اب  ومتويل  الأم��وال  غ�سل 

التو�سيات املنا�سبة للجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال.

املجوهرات  جت��ارة  يف  العاملة  بال�سركات  اخلا�ص  الإخطار  من��وذج  اللجنة  اعتمدت    -  2

واملعادن الثمينة. 

3 -  اعتمدت اللجنة روؤية ور�سالة الوحدة والأهداف ال�سرتاتيجية.

- اجتماع اللجنة الوطنية يتاريخ 2008/8/7

عقدت اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال اجتماعًا بتاريخ  2008/8/7 برئا�سة نائب 

حمافظ البنك املركزي/ نائب رئي�ص اللجنة ال�سيدة »خلود ال�سقاف« داخل البنك املركزي 

حيث رحبت عطوفة نائب رئي�ص اللجنة بان�سمام عطوفة اأمني عام وزارة التنمية الجتماعية 

ال�سيد حممد اخل�ساونة اإىل اللجنة، وناق�ست اللجنة يف اجتماعها املو�سوعات التالية:

-   م�سروع نظام وحدة مكافحة غ�سل الأموال.
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-  مو�سوع الت�سريح عن الأموال املنقولة عرب احلدود، حيث اطلع اأع�ساء اللجنة على تقرير 

اأع�ساء اللجنة على  الفريق الذي مت ت�سكيله من عدة جهات ر�سمية ذات علقة ، ووافق 

منوذج الت�سريح املعد من الفريق واحلد الأعلى للأموال املنقولة عرب احلدود التي ل يلزم 

ناقلها بالت�سريح عنها مببلغ )15000( دينار اأردين وعلى اأن تقرر اإجراءات التطبيق واأي 

اإجراءات اأخرى يف وقت لحق.

-  طلب ان�سمام اجلماهريية العربية الليبية ال�سرتاكية العظمى اإىل جمموعة العمل املايل 

حيث  الإره��اب  ومتويل  الأم��وال  غ�سل  ملكافحة  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة 

بالت�سويت  الوحدة  رئي�ص  بتكليف  وقامت  الليبية  اجلماهريية  طلب  على  اللجنة  وافقت 

على الن�سمام يف الجتماع العام للمجموعة املنوي عقده يف �سهر نوفمرب/2008 يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

-  اجتماع اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال بتاريخ 2008/9/23

برئا�سة   2008/9/23 بتاريخ  اجتماعا  الأم��وال  غ�سل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  عقدت 

معايل حمافظ البنك املركزي، حيث مت خلل الجتماع ما يلي:

1 -  اإقرار نظام وحدة مكافحة غ�سل الأموال بعد اإدخال بع�ص التعديلت عليه.

2 - تقدمي تقرير عن اأعمال 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 اجتماعًا بتاريخ  2008/12/28 برئا�سة  

عطوفة نائب حمافظ البنك املركزي/ نائب رئي�ص اللجنة ال�سيدة “خلود ال�سقاف” داخل 

البنك املركزي، وقد مت خلل الجتماع ما يلي:-

1 - تقدمي تقرير عن اأعمال الوحدة من قبل رئي�سها وذلك ل�ستعرا�ص امل�ستجدات.

2 - تقدمي عر�ص يلخ�ص ما ورد يف م�سودة التقرير الذي اأعده فريق تقييم جمموعة العمل 

. )MENAFATF( املايل ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

الأو�سط   ال�سرق  ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  اجتماع  وقائع  اأهم  عن  ملخ�سًا  تقدمي   -  3

من  للفرتة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  عقد  وال��ذي  الثامن  اإفريقيا   و�سمال 

.2008/11/11-10
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وحدة مكافحة غ�سل الأموال

تقوم وحدة مكافحة غ�سل الأموال مبمار�سة اأعمالها املوكلة اإليها مبوجب  اأحكام القانون 

بتلقي الإخطارات عن العمليات امل�سبوهة واتخاذ القرارات املنا�سبة بخ�سو�سها كما تقوم الوحدة 

بالتعاون مع كافة اجلهات املحلية لإر�ساء نظام متكامل ملكافحة غ�سل الأموال يف اململكة.

وفيما يلي اأهم العمال التي قامت بها الوحدة خلل العام 2008م .

يف جمال الت�سريعـات:

 1 -  مت اإعداد نظام عمل اللجنة الوطنية والذي اأ�سبح نافذ املفعول بعد ن�سره يف اجلريدة 

الر�سمية بتاريخ 2008/6/1.

للجنة  اجتماع  اأول  الأم��وال ومت عر�سه يف  نظام عمل وحدة مكافحة غ�سل  اإع��داد  -  مت   2

الوطنية مت عقده بعد نفاذ نظام اللجنة الوطنية.

يف جمال اإ�ستالم تقارير الإخطار عن العلميات امل�سبوهة:

اجلهات  جميع  من  امل�سبوهة  العمليات  عن  الإخ��ط��ار  تقارير  با�ستلم  الوحدة  تقوم 

اخلا�سعة لأحكام القانون واإجراء عمليات التحليل الفني واملايل وكذلك تقوم بطلب معلومات 

اإ�سافية من اجلهات املحلية اأو الدولية وذلك اإذا ارتاأت اأنها لزمة لأدائها مهامها، وعند توفر 

بذلك  تقرير  باإعداد  الوحدة  تقوم  م�سبوهة  عملية  بوجود  لل�ستباه  وموؤيدة  كافية  معلومات 

واإحالته اإىل النيابة العامة مرفقا به ما لديها من وثائق اأو م�ستندات بهذا اخل�سو�ص.

خلل  الوحدة  تلقتها  التي  الإخطارات  عدد  عن  اإح�سائية  التقرير  هذا  ويت�سمن 

2008م. العام 



التقرير ال�سنوي

11

وحدة مكافحة غ�سل الأموال

يف جمال تعزيز الوعي:

1 - اأطلقت الوحدة املوقع اللكرتوين اخلا�ص بها باللغتني العربية والجنليزية وذلك للتعريف 

بوحدة مكافحة غ�سل الأموال واللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال كذلك اإلقاء ال�سوء 

على اآخر التطورات وامل�ستجدات التي تطراأ على مو�سوع مكافحة غ�سل الأموال.

2  -  كما قامت الوحدة بعق����د اجتم��اع مع مدراء المتث��ال ل��دى البنوك لتعريفهم بالن�سخة 

.)SAR( اجلديدة من النظام  اللكرتوين للإخطار عن العمليات امل�سبوهة

ولغاية   2007/7/18 من  للفرتة  الأول  تقريرها  الأموال  غ�سل  مكافحة  وحدة  اأ�سدرت   -  3

2007/12/31 مبينة فيه اإح�سائية عن عدد العمليات امل�سبوهة التي مت تلقيها خلل تلك 

الفرتة وعن عدد اأحكام الإدانة ال�سادرة واملمتلكات امل�سادرة اأو املجمدة وامل�ساعدات 

القانونية املتبادلة.

4 - مت التن�سيق مع برنامج )SABEQ( لإعداد )booklet( حتتوي على ن�سخ من القانون 

الوحدة  ور�سالة  روؤية  اإىل  اإ�سافًة  توعية  ن�سرات  كذلك  والجنليزية  العربية  باللغتني 

واأهدافها ال�سرتاتيجية لي�سار اإىل توزيعها على املتعاملني مع املوؤ�س�سات املالية. 

 يف جمال التعاون املحلي:

ملكافحة  اللزمة  وال�سوابط  الت�سريعات  لإعداد  الرقابية  اجلهات  مع  الوحدة  تتعاون    -  1

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ومبا يتوافق مع التو�سيات الأربعني ملكافحة غ�سل الأموال 

العمل  جمموعة  عن  ال�سادرة  الإره��اب  متويل  مبكافحة  اخلا�سة  الت�سعة  والتو�سيات 

املايل )FATF( حيث قامت هيئة الأوراق املالية موؤخرًا باإ�سدار تعليمات مكافحة غ�سل 

الأموال يف اأن�سطة الأوراق املالية.
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ملكافحة  تعليمات  م�سروع  لإع��داد  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  مع  الوحدة  وتعاونت  كما    -  2

غ�سل الأموال خا�ص ب�سركات التاأجري التمويلي حيث ن�سرت تلك التعليمات يف اجلريدة 

الر�سمية بتاريخ  2008/10/16 ، واأ�سبحت �سارية املفعول بعد مرور ثلثني يومًا من 

تاريخ ن�سرها.

3 -  تطبيقًا لأحكام املادة )20( من قانون مكافحة غ�سل الأموال مت اإعداد منوذج الت�سريح 

 عن الأموال املنقولة عرب احلدود والذي مت اإعداده بعد الت�ساور مع عدد من اجلهات املعنية

وال�سوابط  الآلية  لو�سع  العامة  اجلمارك  دائ��رة  مع  بالتن�سيق  الوحدة  �ستقوم  حيث 

املنا�سبة لتطبيق النموذج. 

التعليمات  للتعاون يف جمال تطوير  البنك املركزي وذلك  اإبرام مذكرة تفاهم مع  4 -  مت 

والأوامر ال�سادرة للبنوك يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وفق اأحكام 

القانون وقواعد ال�سلوك واملعايري واملمار�سات ال�سليمة ال�سادرة عن اجلهات املخت�سة 

املحلية والدولية وتطوير اأدلة وموؤ�سرات ك�سف العمليات املالية املرتبطة بغ�سل اأموال اأو 

متويل اإرهاب.

5 -  قامت الوحدة بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التاأمني وذلك لتحديد اآليات التعاون بني 

اجلهتني لتحقيق متطلبات قانون مكافحة غ�سل الأموال واأي ت�سريعات اأخرى ذات علقة 

كذلك تفعيل وتكامل الإجراءات الوقائية املتخذة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال.

6 - كما زارت الوحدة دائرة الأرا�سي وامل�ساحة وذلك لو�سع الأطر املنا�سبة للتعاون حيث ان 

املعلومات املتوفرة لدى دائرة الأرا�سي 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�سكل مبا�سر اإىل قاعدة 

بيانات دائرة الأحوال املدنية واجلوازات وال�ستفادة منها.
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يف جمال التعاون الدويل:

ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  قبل  من  اململكة  تقييم  فريق  با�ست�سافة  الوحدة  قامت    -  1

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا )MENAFATF( حيث متت زيارة ما يزيد عن 48 جهة 

لها علقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ومن املتوقع ان يتم مناق�سة م�سودة 

تقرير التقييم يف الجتماع العام التا�سع للمجموعة يف �سهر  2009/5.

املايل ملنطقة  العمل  والثامن ملجموعة  ال�سابع  العامني  الوحدة يف الجتماعني  �ساركت    - 2

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا )MENAFATF( اللذين عقدا يف دولة الإمارات.

3 -  اأبدت عددًا من الوحدات النظرية يف الدول العربية رغبتها باإبرام مذكرات تفاهم مع 

وحدة مكافحة غ�سل الأموال .

.)Egmont Group( 4 -  ال�ستمرار بالعمل مع اجلهات الراعية للن�سمام اإىل جمموعة اإغمونت

يف جمال تدريب املوظفني:

اآخر  على  للطلع  وذل��ك  التدريبية  ال��دورات  من  العديد  يف  الوحدة  موظفو  �سارك   

بها موظفو  �سارك  التي  ال��دورات  اأب��رز  ،اأم��ا  الأم��وال  امل�ستجدات يف مو�سوع مكافحة غ�سل 

الوحدة:

الدول  يف  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تطبيق  دعم  حول  الإقليمي  املوؤمتر    -  1

العربية/ اندوني�سيا.

2 -  التجربة الكندية يف اإطار مكافحة غ�سل الأموال.

3 - ور�سة بعنوان Information Technology for Financial Intelligence Units/اجلمهورية 

اللبنانية.

4 -  تنظيم عمليات حماربة متويل الإرهاب/الوليات املتحدة المريكية.

5 -  ور�سة عمل بعنوان »وحدات املعلومات املالية«/ الإمارات العربية املتحدة.

 FIU Cooperation، Exchange of Information and Egmont 6 -  ور�سة عمل بعنوان

Group Membrship Criteria /جمهورية النم�سا.
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اأعمال اأخرى:

1 -   تلقت الوحدة العديد من ال�ستبيانات التي تتعلق با�ستف�سارات من جهات دولية عن نظام 

ا�ست�سارة  مكافحة غ�سل الأموال يف اململكة وتقوم الوحدة بتعبئة هذه ال�ستبيانات بعد 

كافة اجلهات ذات العلقة لتعبئة الأجزاء املتعلقة بها.

التكنولوجية  البنية  درا�سات حول  قدموا  والذين  من اخلرباء  عددًا  الوحدة  ا�ستقبلت    -  2

اللزمة للوحدة.
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عدد الخطاراتاإ�سم اجلهة

190البنوك
3�سركات �سرافه

2ال�سلطات الرقابية
195املجموع

الإخطارات التي تلقتها وحدة مكافحة غ�سل الأموال

خالل العام 2008

عدد الإخطاراتال�سهر

5كانون ثاين- 2008  

16�سباط - 2008
3اآذار - 2008

5ني�سان - 2008
1اآيار - 2008

13حزيران - 2008
20متوز - 2008
29اآب – 2008

18اأيلول - 2008
54ت�سرين اأول- 2008

17ت�سرين ثاين – 2008
14كانون اأول – 2008

195املجموع

عدد الخطارات ال�سهر



التقرير ال�سنوي

16

وحدة مكافحة غ�سل الأموال

عـدد الإخطـارات الـواردة للوحــدة

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

للفرتة من )2008/1/1 - 2008/12/31(
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اجلهة امل�ستهدفةمو�سوع الور�سةاجلهة املنظمة

م�ديري�ة الأم�ن ال�ع�ام

 دورة الإرهاب واجلرمية املنظمة

�سباط مديرية الأمن  » غ�سل الأموال«

العام

» الأمن الوقائي«
دورة التحقيق يف غ�سل الأموال 

ومتويل الإرهاب

املعهد الق�سائي، وحدة 

 مكافحة غ�سل الأموال

 البنك الدويل

التحقيق يف جرائم غ�سل الأموال

الق�ساة واملدعني 

العامني
 وزارة اخلزانة الأمريكية

برنامج امل�ساعدات الأمريكية 

)USAID(

التحقيق يف ق�سايا غ�سل الأموال

)مت عقدها اأكرث من مره(

وحدة مكافحة غ�سل 

 الأموال 

الحتاد الأردين ل�سركات 

التاأمني

مكافحة غ�سل الأموال

قطاع �سركات التاأمني

هيئة التاأمني

وزارة اخلزانة الأمريكية

برنامج امل�ساعدات الفنية 

)USAID(

قانون مكافحة غ�سل الأموال 

والإخطار عن العمليات امل�سبوهة

هيئة الأوراق املالية

وزارة اخلزانة الأمريكية

قطاع ال�سركات مكافحة غ�سل الأموال

التي تخ�سع لرقابة 

وترخي�ص هيئة 

الأوراق املالية

دائرة اجلمارك العامة 

وزارة اخلزانة الأمريكية

موظفو دائرة تهريب الأموال عرب احلدود

اجلمارك

ور�سات العمل التي حا�سرت بها وحدة مكافحة غ�سل الأموال
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جمموعــــة العمـــل الـمـالــــي ملنطقـة ال�ســــرق الأو�ســـط

 )MENAFATF (  و�سمــــــال اإفريقيــــا

- الجتماع العام ال�سابع) اأبو ظبي 7-9ابريل 2008(

افتتح معايل/ �سلطان بن نا�سر ال�سويدي حمافظ م�سرف الإمارات العربية املتحدة 

املركزي رئي�ص اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال لدولة الإمارات الجتماع العام ال�سابع 

العو�سي   حممد  عبدالرحيم  ال�سيد  واألقى   ،2008 اإبريل   7 املوافق  الثنني  يوم  للمجموعة 

رئي�ص جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وم�ساعد مدير تنفيذي 

رئا�سة  كلمة  الإم���ارات  لدولة  امل�سبوهة  واحل��الت  الأم��وال  غ�سل  مواجهة  وح��دة  وم�سوؤول 

املجموعة اأو�سح فيها اإجنازات املجموعة خلل الثلث �سنوات املا�سية  والروؤية امل�ستقبلية 

لن�ساط املجموعة. 

ح�سر فعاليات الجتماع العام للمجموعة وفود من الدول الأع�ساء وهي: اململكة الأردنية 

الها�سمية، دولة الإمارات العربية املتحدة، مملكة البحرين، اجلمهورية التون�سية، جمهورية 

ال�سودان، اجلمهورية  ال�سعودية، جمهورية  العربية  اململكة  ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائر 

جمهورية  اللبنانية،  اجلمهورية  الكويت،  دولة  قطر،  دولة  عمان،  �سلطنة  ال�سورية،  العربية 

م�سر العربية، اململكة املغربية، اجلمهورية الإ�سلمية املوريتانية، واجلمهورية اليمينية.

الدولية  واملوؤ�س�سات  واملنظمات  ال��دول  ممثلو  الجتماعات  فعاليات  يف  �سارك  كما 

والإقليمية ب�سفة مراقب: ال�سلطة الفل�سطينية، الوليات املتحدة الأمريكية، اململكة املتحدة 

�سندوق  اأ�سبانيا،  مملكة  الفرن�سية،  اجلمهورية  ال�سمالية(،  وايرلندا  العظمى  )بريطانيا 

العمل املايل  العربية، جمموعة  التعاون لدول اخلليج  الدويل، جمل�ص  البنك  الدويل،  النقد 

)FATF(، مكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية، وجمموعة اإغمونت. 
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متثلت فعاليات اليوم الأول للجتماع العام يف ثلث جل�سات متت خلل اجلل�ستني الأوىل 

والثانية مناق�سة واعتماد التقرير ال�سنوي الثالث لعام 2007 وكافة الأمور التنظيمية واملالية 

للمجموعة والتقارير التي اأعدتها اللجان املتخ�س�سة، ويف اجلل�سة الثالثة متت مناق�سة كل 

من تقرير فريق عمل التقييم امل�سرتك والربنامج الزمني لعملية التقييم امل�سرتك واملتابعة 

وبرامج  والتطبيقات  الفنية  امل�ساعدات  عمل  فريق  وتقرير  ال�سلة،  ذات  للدول  املطلوبة 

امل�ساعدات الفنية للدول الأع�ساء واملوؤمترات والندوات وور�ص العمل التي �ستنظمها املجموعة 

�سمن خطتها لتدريب املقيمني.  

كما ناق�ص الجتماع العام القرتاحات املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة وبع�ص الدول 

الأخرى الأع�ساء يف املجموعة، التي تهدف اإىل تفعيل دور املجموعة وحتقيق اأهدافها من خلل 

 )FATF(  تقوية العلقة بني املجموعة واملنظمات الدولية والإقليمية ومنها جمموعة العمل املايل

 والأمانة العامة ملجل�ص وزراء الداخلية والعدل العرب واملنظمات واملجموعات املعنية الأخرى. 

ت�سمن اليوم الثاين للجتماع العام اأربع جل�سات خ�س�ست اجلل�ستان الأوىل و الثانية ملناق�سة 

م�سودة تقرير التقييم امل�سرتك لدولة الإمارات العربية املتحدة، وخ�س�ست اجلل�ستان الثالثة 

التقريرين  مناق�سة  لدولة قطر، حيث مت  امل�سرتك  التقييم  تقرير  م�سودة  ملناق�سة  والرابعة 

املذكورين واعتمادهما من قبل الجتماع العام.

متثلت فعاليات اليوم الثالث للجتماع العام يف ثلث جل�سات خ�س�ست اجلل�ستان الأوىل 

والثانية ملناق�سة م�سودة تقرير التقييم امل�سرتك للجمهورية اليمنية حيث اعتمد الجتماع العام 

للمجموعة التقرير املذكور، ويف اجلل�سة الثالثة واخلتامية ناق�ص الجتماع تطوير وتفعيل علقة 

)FATF( املجموعة باملجموعات واملنظمات الدولية والإقليمية خا�سة جمموعة العمل املايل

الأع�ساء يف  الدول  لدى  الإرهاب  الأموال ومتويل  غ�سل  مكافحة  نظم  تطورات  وا�ستعرا�ص 

املجموعة بالإ�سافة اإىل البنود الأخرى املدرجة على جدول الأعمال، وقد وافق الجتماع على 

 التمديد لل�سكرتري التنفيذي للمجموعة ال�سيد/ عادل بن حمد القلي�ص لفرتة اأربع �سنوات قادمة. 
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-  الجتماع العام الثامن )الفجرية 10-11نوفمرب 2008(

افتتح معايل/ �سلطان بن نا�سر ال�سويدي حمافظ م�سرف الإمارات العربية املتحدة 

املركزي رئي�ص اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال لدولة الإمارات الجتماع العام الثامن 

ملجموعة )MENAFATF( يف يوم الثنني املوافق 2008/11/10.  

واملوازنة  العمل  خطة  واعتماد  مناق�سة  العام  للجتماع  الأول  اليوم  فعاليات  �سهدت 

بالتو�سيات  ال��دول  التزام  لتعزيز  اإر���س��ادات  املجموعة  واأ�سدرت   .2009 ل�سنة  التقديرية 

املالية  غري  واملهن  بالأعمال  العلقة  ذات   )FATF( امل��ايل  العمل  جمموعة  عن  ال�سادرة 

املحددة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، ويف ذات ال�سياق ناق�ست املجموعة 

الإر�سادات التي �ست�سدر لحقًا ب�ساأن التعامل مع الأ�سخا�ص ال�سيا�سيني ممثلي املخاطر يف 

امل�سرتك  التقييم  عمل  فريق  اجتماع  اأعمال  نتائج  العام  الجتماع  ناق�ص  كما  املجال.  نف�ص 

ب�ساأن عملية التقييم واجلدول الزمني لها.  

وت�سمن اليوم الثاين للجتماع العام مناق�سة نتائج اأعمال فريق عمل امل�ساعدات الفنية 

جمال  يف  املختلفة  اجلهات  تدريب  دليل  املجموعة  اعتمدت  ال�سدد  هذا  ويف  والتطبيقات 

يف  واملجموعة  الأع�ساء  للدول  مرجعًا  يعد  والذي  الإره��اب  ومتويل  الأم��وال  غ�سل  مكافحة 

جمال التدريب ورفع م�ستوى الوعي. 

ال�سرتاكية  الليبية  العربية  اجلماهريية  ان�سمام  على  الأع�ساء  الدول  جميع  ووافقت 

على  للح�سول  العاملية  اجلمارك  منظمة  طلب  على  املوافقة  متت  كما  للمجموعة،  العظمى 

مقعد مراقب باملجموعة. 

ملجموعة   ل��لن�����س��م��ام  و�سي�سل  امل��ال��دي��ف  ج���زر  ب��دع��وة  الإم������ارات  دول���ة  اق��رتح��ت 

لعر�سها  ال�ساأن  بهذا  ورقة  باإعداد  ال�سكرتارية  العام  الجتماع  وجه  وقد   .)MENAFATF(

على الجتماع العام القادم. 
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ويف جمال تعزيز العلقة مع جمموعة العمل املايل  )FATF( متت املوافقة على عقد  

اجتماع م�سرتك معها، ومتت اإحاطة الجتماع العام باأهم التطورات التي طراأت على نظم 

مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ببع�ص الدول الأع�ساء.

وق�د ح��دد موعد الجتماع العام القادم الذي �سوف يعقد يف مملكة البحرين من 2009/5/17 

 .2009 ل�سنة  املجموعة  رئا�سة  البحرين  مملكة  بتويل  املجموعة  ورحبت   2009/5/21  اإىل 

ال�سيد عبد الرحيم حممد العو�سي رئي�ص املجموعة �سوف يقوم  اأن  اأعلنت املجموعة    كما 

بافتتاح ور�سة عمل وحدات املعلومات املالية التي �ستعقد من 2008/11/12 اإىل 2008/11/13 

ويح�سرها )50( م�ساركا من الدول الأع�ساء واملراقبني. 
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