ن�شرة ن�صف �سنوية ت�صدر عن �سكرتارية جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (مينافاتف)  -العدد ( ،)1يونيو /حزيران 2010

فعاليات قادمة

(يوليو  /متوز -دي�سمرب /كانون
الأول )2010
�24-19سبتمرب� /أيلول
ور�شة العمل الرابعة لتدريب املقيمني ،دولة
الإمارات العربية املتحدة.
نوفمرب /ت�شرين الثاين
ندوة جهات الإدعاء و�أجهزة الق�ضاء،
مملكة البحرين.
 28نوفمرب /ت�شرين الثاين-
 2دي�سمرب/كانون الأول
االجتماع العام الثاين ع�شر للمجموعة.
نوفمرب /ت�شرين الثاين
االجتماع الوزاري (رفيع امل�ستوى) الثاين
لدول املجموعة.

الأخوات والإخوة الكرام،
حتيي جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا «مينافاتف» خالل هذا العام الذكرى
ال�ساد�سة لإن�شاءها وهو عام نال تون�س خالله �شرف
الرئا�سة بعد �أن تداولت عليها يف اخلما�سية التي م�ضت
كلّ من لبنان وم�صر والأردن والإمارات والبحرين،
بذلوا طوالها ق�صارى اجلهد لتحقيق �أهدافها و�إجناز
املهام املنوطة بعهدتها ب�أمانة واقتدار ،مما مكـّن
املجموعة من حتقيق نتائج جدّ �إيجابية ومن التموقع
بنجاح يف حميطها الدويل رغم وعينا العميق وال�صادق
ب�أنّ الطريق ال يزال طويال و�صعبا يف ظلّ التحديات
اجلديدة التي تواجه املجموعة الدولية ب�شكل عام
ودولنا ب�شكل خا�ص على درب تطوير وتفعيل نظم
املكافحة.
وقد �سعت الرئا�سة التون�سية خالل العام احلايل
�إىل و�ضع لبنات جديدة يف �صرح «مينافاتف» لعلّ من
�أبرزها النتائج املتم ّيزة التي انتهى �إليها االجتماع العام
امل�شرتك الأول بني املجموعة وجمموعة العمل املايل
«فاتف» والذي ا�ست�ضافته م�شكورة دولة الإمارات
العربية املتحدة ،وانطالق مبادرة منتدى وحدات
املعلومات املالية ،والرتتيب لعقد االجتماع الوزاري

الثاين للمجموعة ف�ضال عن اخلطـّة اال�سرتاتيجية
للرئا�سة التون�سية التي اعتمدها االجتماع العام
املوقـّر للمجموعة.
ومن بني الإ�ضافات اجلديدة لعام � ،2010إ�صدار
ن�شرة �صحفية ن�صف �سنوية عن املجموعة يغطي
عددها الأول الذي بني �أيديكم اليوم الفرتة يناير/
كانون الثاين -يونيو/حزيران  2010ون�أمل من خاللها
الإ�سهام يف توا�صل �أف�ضل بيننا و�إلقاء ال�ضوء على �أهم
تخ�ص املجموعة.
املجريات وامل�ستجدات التي
ّ
وال ي�سعني باملنا�سبة �إ ّال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر
واالمتنان للقائمني على هذا العمل وكل من �شارك
فيه ،وفائق عبارات الود والتقدير �إىل كافة الر�ؤ�ساء
ال�سابقني ،والدول الأع�ضاء واملراقبني ،والعاملني
بال�سكرتارية التنفيذية للمجموعة ويف مقدمتهم
ال�سيد عادل بن حمد القلي�ش ،على ما بذلوه من جهد
طوال الأعوام املا�ضية وال�سنة احلالية و�أ�س�أل اهلل لهم
ولنا دوام التوفيق وال�سداد.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�سمري ابراهيمي
رئي�س «املجموعة»

نوفمرب/ت�شرين الثاين
اللقاء الثاين ملنتدى وحدات املعلومات
املالية بدول املجموعة على هام�ش االجتماع
العام الثاين ع�شر.
 16-14دي�سمرب/كانون الأول
م�ؤمتر �إقليمي حول النقل املادي للأموال
عرب احلدود :التحديات واالكت�شاف واملكافحة،
دولة الإمارات العربية املتحدة.

ور�شة الأطر الرقابية
و�أ�ساليب التفتي�ش امليداين
بالتعاون مع البنك الدويل وبهدف
التوعية باملنهج القائم على املخاطر
والأطر الرقابية الفعالة ،والتعرف
على الأ�ساليب الفنية للتفتي�ش
امليداين واحلث على �أهمية التعاون
الوطني والدويل يف تنفيذ رقابة
فعالة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ،نظمت جمموعة العمل
املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
افريقيا «مينافاتف» ور�شة عمل
�إقليمية لتدريب موظفي �سلطات
الرقابة على امل�صارف ب�ش�أن رقابة
االلتزام بتدابري مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب� .شارك
يف الور�شة التي عقدت يف الفرتة
 7-6مايو� /آيار  2010باجلمهورية
التون�سية ،جميع الدول الأع�ضاء
باملجموعة .وقد ت�ضمنت الور�شة
تقدمي متارين حتت عنوان «تطوير
ا�سرتاتيجيات رقابية» ،وتقدمي
ا�ست�شارة حول كيفية التنفيذ.

مينافاتف تعتمد قرارات وتو�صيات هامة يف اجتماعها احلادي ع�شر

عقدت جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
«مينافاتف» اجتماعها العام احلادي ع�شر خالل الفرتة  5-3مايو�/آيار 2010
باجلمهورية التون�سية ،برئا�سة �سعادة رئي�س املجموعة ال�سيد �سمري �إبراهيمي،
املدير العام للم�صالح القانونية والتنظيم والتدقيق ،الكاتب العام للجنة
التون�سية للتحاليل املالية بالبنك املركزي التون�سي.
اعتمد االجتماع عدد ًا من التو�صيات �أهمها اعتماد التقرير ال�سنوي
اخلام�س لعام  2009واملوازنة التقديرية لعام  .2011كذلك مت الت�أكيد على
عقد االجتماع الوزاري الثاين يف نوفمرب /ت�شرين الثاين  ،2010وا�ستعرا�ض
�أهداف اجلولة الثانية لعملية التقييم امل�شرتك ،بالإ�ضافة اىل اعتماد تقرير

التقييم امل�شرتك للمملكة العربية ال�سعودية ،وعدد من تقارير املتابعة لكل من
دولة قطر ،دولة الإمارات العربية املتحدة ،اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية،
اجلمهورية اليمنية ،اجلمهورية العربية ال�سورية ،واململكة املغربية.

كما متت املوافقة على ان�ضمام �صندوق النقد العربي كع�ضو مراقب
باملجموعة ،ومت اقرار عقد عدد من الفعاليات خالل العام  2010من بينها
الور�شة الرابعة لتدريب وت�أهيل املق ّيمني خالل �شهر �سبتمرب� /أيلول ،2010
وتنظيم ندوة جهات الإدعاء و�أجهزة الق�ضاء يف نوفمرب /ت�شرين الثاين
 ،2010وم�ؤمتر النقل املادي للأموال عرب احلدود يف الفرتة  16-14دي�سمرب
/كانون الأول .2010

جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (مينافاتف)
الربيد االلكرتوين info@menafatf.org :املوقع االلكرتوينwww.menafatf.org :

�ص.ب 10881 :املنامة  -مملكة البحرين

مينافاتف ت�شارك يف اجتماعات فاتف ب�أم�سرتدام

ي�شرفني� ،أن التقي بكم عرب قناة جديدة لتوا�صلكم
امل�ستمر مع جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،فهذه هي باكورة �أعداد الن�شرة ال�صحفية
الن�صف �سنوية التي بد�أت املجموعة �إ�صدارها يف يونيو/
حزيران .2010

ب�إعتبارها ع�ضو ًا م�شارك ًا مبجموعة العمل
املايل «فاتف»� ،شاركت جمموعة العمل املايل
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
«مينافاتف» يف االجتماع العام الثالث الذي نظمته
جمموعة العمل املايل يف العا�صمة الهولندية
ام�سرتدام يف الفرتة  25-21يونيو /حزيران
.2010

�سنحاول عرب الأعداد املتوالية لهذه الن�شرة �أن نلقي
ال�ضوء على كل ما هو جديد حتت مظلة املجموعة ،و�أخبارها،
و�أهم و�آخر اجنازاتها .و�سن�سعى لتغطية كافة جوانب العمل
والأحداث والفعاليات التي حدثت خالل الفرتة التي تغطيها
الن�شرة.
ويغطي العدد الأول الذي بني �أيديكم اليوم الفرتة
يناير /كانون الثاين – يونيو/حزيران 2010م وما �شهدته
من فعاليات و�إجنازات ،ك�إمتام تقرير التقييم امل�شرتك للمملكة العربية ال�سعودية ،ومناق�شة
تقرير التطبيقات عن «م�ؤ�شرات واجتاهات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا» ،وا�ستعرا�ض نتائج ور�شة عمل التطبيقات التي عقدتها جمموعة خرباء
التطبيقات يف دولة قطر ،وانطالق مبادرة «منتدى وحدات املعلومات املالية بدول جمموعة العمل
املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» الذي مت تفعليها وعقد املنتدى بالفعل �أول لقاءاته
على هام�ش االجتماع العام احلادي ع�شر للمجموعة الذي عقد يف مدينة يا�سمني احلمامات
باجلمهورية التون�سية خالل �شهر مايو� /آيار ،2010وغريها من املو�ضوعات.
ونتمنى �أن متثل الن�شرة ال�صحفية هذه نقلة نوعية يف �سبل التوا�صل مع املجموعة والتعريف
بها ،وال يفوتني �أن �أتقدم بال�شكر والتقدير لكل من �ساهم بجد و�إخال�ص يف �إخراج هذه الن�شرة
ويف م�ساعدة املجموعة نحو العمل على حتقيق �أهدافها املن�شودة ال �سيمـا �سعادة � /سمري �إبراهيمي،
ممثل اجلمهورية التون�سية ،رئي�س جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
لعام 2010م ،وال�شكر مو�صول جلميع الر�ؤ�ساء ال�سابقني ،ولكافة الدول الأع�ضاء واملراقبني،
والعاملني ب�سكرتارية املجموعة.

عادل بن حمد القلي�ش
ال�سكرتري التنفيذي للمجموعة

جاءت م�شاركة «مينافاتف» يف االجتماع بوفد
�ضم �إىل جانب �سكرتارية املجموعة ،ممتلي خم�س
دول هي الأردن وال�سودان و�سوريا وليبيا واملغرب.
ي�أتي تنظيم االجتماع ،الذي ناق�ش �سبل تعزيز
�شبكة املجموعة عامليا ،احتفاال مبرور الذكرى
الع�شرين لإطالق تو�صيات جمموعة العمل املايل
«فاتف» ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
وقد قررت جمموعة العمل املايل «فاتف»،
خالل االجتماع ،منح �صفة الع�ضو امل�شارك
باملجموعة للمجموعة الأورو�أ�سيوية ،وجمموعة
غرب �أفريقيا ملكافحة غ�سل الأموال وجمموعة
�شرق وجنوب �أفريقيا ملكافحة غ�سل الأموال،
كذلك منحت املجموعة ع�ضويتها للهند.
خالل االجتماع نف�سه ،رحبت جمموعة
العمل املايل ،بالتعهدات الكتابية عالية امل�ستوى
التي قدمتها حكومات كل من انغوال وااليكوادور

واثيوبيا وباك�ستان وتركمان�ستان مبدية من
خاللها ا�ستعدادها لتنفيذ خطط للتعامل مع بع�ض
الثغرات التي ت�سمح بح�صول حاالت غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب.
وبناءا على هذه التعهدات وعلى �إجنازات
الدول املتعهدة ،مت نقل هذه الدول من البيان العام
امل�ؤرخ يف  18فرباير� /شباط � 2010إىل التقرير
العام حول "تطوير الإلتزام العاملي لإجراءات
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب :عمليات
م�ستمرة" وامل�ؤرخ يف  25يونيو /حزيران .2010
كذلك مت خالل االجتماع اعتماد تقريري
التقييم امل�شرتك لأنظمة مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب يف كل من اململكة العربية
ال�سعودية والهند والربازيل ،و�إعتماد تقرير
تقييم املخاطر العاملي.
و�ضمن م�ساعيها الدائمة للتعرف على الثغرات
التي ت�سمح بحدوث االنتهاكات يف النظام املايل
العاملي� ،صدر عن االجتماع تقريرين هامني حول
املخاطر التي تهدد النظام املايل العاملي ،كما مت
ن�شر درا�سة مف�صلة ملخاطر غ�سل الأموال الناجتة
من مقدمي خدمات �صرف العمالت وحتويل
الأموال ،بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار بيان حول االعفاء
من ال�ضرائب وبرامج �إعادة الأ�صول.

ور�شة �إعداد الدول للتقييم امل�شرتك بالعا�صمة اللبنانية
بهدف اعداد الدول التي �ستخ�ضع للتقييم امل�شرتك خالل العامني  2010و  ،2011نظمت
جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا «مينافاتف» ور�شة عمل م�شرتكة مع
�صندوق النقد الدويل يف الفرتة  26-22فرباير� /شباط  2010بالعا�صمة اللبنانية بريوت� .شارك
يف الور�شة عدد من املعنيني مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف كل من عمان ،الكويت،
ال�سودان ،وليبيا.
وقد اطلع امل�شاركون على �إجراءات التقييم امل�شرتك مبا ي�شمل الفرتات الزمنية والإجراءات
وامل�سائل العملية واللوج�ستية ،كما متكنوا من فهم الدور املركزي املنوط باملن�سق ل�ضمان فعالية
�إجراءات التقييم .كما مت تعريف امل�شاركني مبتطلبات تقدمي ا�ستبيانات تقييم م�شرتك ذات
جودة عالية ،تعك�س الإدراك مبعايري مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب الدولية ،وذلك
لت�سهيل و�ضمان عملية تقييم مثمرة ومفيدة لل�سلطات واملق ّيمني .مت خالل الور�شة ا�ستعرا�ض
م�سودة خطة عملية التقييم امل�شرتك ،وحتديد امل�شاركني الرئي�سيني من القطاعني العام واخلا�ص،
وو�ضع م�سودة جدول الزيارة امليدانية.

منتدى وحدات املعلومات املالية بتون�س

على هام�ش االجتماع العام احلادي ع�شر للمجموعة ،نظمت جمموعة العمل املايل ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا «مينافاتف» اللقاء الأول ملنتدى وحدات املعلومات املالية بالدول
الأع�ضاء وذلك يف الأول من مايو� /آيار  .2010هدف املنتدى �إىل �إر�ساء قنوات االت�صال بني
وحدات املعلومات املالية و�إىل حتقيق توا�صل وتعاون �إقليمي م�ستمر وبنّاء لدعم تبادل اخلربات
واملعرفة بني الدول الأع�ضاء وم�ساعدتها على القيام بدورها بفعالية يف جمال مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب.

االجتماع الثالث ع�شر لفريق التقييم امل�شرتك ب�سوريا
نظمت جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا «مينافاتف» االجتماع
الثالث ع�شر لفريق عمل التقييم امل�شرتك باجلمهورية العربية ال�سورية يف الفرتة 13-11
�أبريل /ني�سان  .2010ناق�ش االجتماع تطورات الدرا�سة التي تقوم بها املجموعة لعملية املتابعة
لدى املجموعات االقليلمية النظرية ،كما ا�ستعر�ض ورقة اجراءات التقييم امل�شرتك املعدلة.
كذلك ناق�ش االجتماع تو�سيع نطاق عمل فريق التقييم امل�شرتك ومتابعة التطورات الإقليمية
والدولية يف جمال التقييم امل�شرتك والتعاون الدويل واقرتاح ما يلزم ب�ش�أنها.

م�شاركات
املجموعة

اجتماع فريق املراجعة الإقليمي لأفريقيا وال�شرق
الأو�سط التابع لفريق مراجعة التعاون الدويل 7-5 ،يناير/
كانون الثاين  ،2010البحرين.
 اجتماع فريق مراجعة التعاون الدويل22-21 ،يناير/
كانون الثاين  ،2010باري�س.
اجتماع فريق عمل التقييم وتنفيذ التو�صيات املنبثق

ور�شة م�ؤ�شرات واجتاهات
غ�سل ا لأموال ومتويل ا لإرهاب بالدوحة
بهدف التعرف على م�ؤ�شرات واجتاهات
غ�سل الأموال ومتويل االرهاب يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ا�ست�ضافت
العا�صمة القطرية ،الدوحة ،ور�شة عمل
م�شروع التطبيقات حول «م�ؤ�شرات واجتاهات
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا».
وتعترب الور�شة التي نظمتها املجموعة
بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب بدولة قطر ،على

عن جمموعة العمل املايل «فاتف» ممثلة بلبنان31-29 ،
مار�س�/آذار � ،2010سرتا�سبوغ.
اجتماع فريق املراجعة لأفريقيا وال�شرق الأو�سط
التابع لفريق مراجعة التعاون الدويل 13-12 ،مايو�/آيار
 ،2010البحرين.
احللقة العلمية حول غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب،

مدى يومي  10و  11يناير /كانون الثاين
 ،2010الأوىل من نوعها على م�ستوى املنطقة،
وقد اقيمت بح�ضور عدد من املخت�صني
يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب يف املنطقة.
خالل الور�شة مت اال�ست�شهاد ببع�ض
احلاالت العملية وا�ستعرا�ض خربات عدد
من امل�شاركني ب�ش�أن م�شروع التطبيقات
املعني.

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 29 ،مايو�/آيار
 ،2010الريا�ض.
االجتماع العام الثامن ع�شر ملجموعة

28
ايجمونت،
،2010كولومبيا.

يونيو/حزيران1-يوليو/متوز

«مينافاتف» تعقد اجتماعها امل�شرتك ا لأول مع «فاتف» ب�أبوظبي
وافق االجتماع العام امل�شرتك الأول الذي عقد بني
جمموعة العمل املايل «فاتف» وجمموعة العمل املايل
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا «مينافاتف» يف
�أبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة -15
 19فرباير� /شباط  2010على ن�شر الورقة التي �أعدتها
�سكرتارية املينافاتف عن مبادرات مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب يف املجموعة.
ت�أتي �أهمية الورقة لكونها ت�ستعر�ض اجلهود التي
بذلتها الدول الأع�ضاء يف جمال املكافحة ،كما تبني تطور
نظم املكافحة بهذه الدول ،عدا عن تو�ضيحها لتطورات
العمل باملجموعة فيما يتعلق بالتقييم امل�شرتك �أو بتقدمي
امل�ساعدات الفنية والتدريب والتطبيقات.
�ضم الإجتماع جميع الدول الأع�ضاء باملجموعتني ،وقد
عقد بهدف تعزيز القدرة على زيادة الوعي مبخاطر غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ،والعمل على تعزيز مواجهة
خمتلف التحديات وذلك ببذل مزيد من اجلهود الدولية
والتن�سيق بني الدول الأع�ضاء ووحدات املعلومات املالية بها.
مت خالل الإجتماع القاء ال�ضوء على املبادرات التي
اتخذتها املجموعة والدول التابعة لها ،وا�ستعرا�ض
التحديات التي تواجه دول املنطقة يف جمال مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ،ومن بينها «التو�صية اخلا�صة
التا�سعة :االنتقال املادي للأموال عرب احلدود».
ومن �أهم القرارات التي خل�ص �إليها االجتماع اعتماد
جمموعة العمل املايل خطوات جديدة مهمة حلماية النظام
املايل العاملي من �سوء اال�ستغالل بتقدمي وثيقتي «البيان
العام ملجموعة العمل املايل» و«االلتزام العاملي مبكافحة
غ�سل الأموال/متويل الإرهاب� :إجراءات م�ستمرة».

كذلك مت خالل االجتماع اعتماد تقريري تقييم
�أنظمة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف �أملانيا
ولوك�سمبورغ ،وعلى الرغم من امتالك تلك الدول �أنظمة
ال تتما�شى ب�شكل كامل مع تو�صيات جمموعة العمل املايل،
�إ ّال �أنهما �أثبتتا التزامهما بتعزيز �أنظمتهما الوطنية ملنع
وك�شف وقمع غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

خالل االجتماع نف�سه ،قررت جمموعة العمل املايل،
املعر�ضة لغ�سل
ن�شر تقرير ّ
مف�صل حول مواطن ال�ضعف ّ
الأموال يف املناطق التجارية احلرة ،بالإ�ضافة �إىل �أف�ضل
املمار�سات حول امل�صادرة وك�شف ومنع النقل عرب احلدود
غري امل�شروع للأموال وللأدوات القابلة للتداول حلاملها.

تقرير التقييم امل�شرتك للمملكة العربية ال�سعودية

بحكم ع�ضوية جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
يف جمموعة العمل املايل فقد مت التقييم امل�شرتك لنظام
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املطبق يف اململكة
العربية ال�سعودية باال�شرتاك بني املجموعة وجمموعة
العمل املايل.

وقد �أجرى التقييم فريق م�ؤلف من �أع�ضاء من �سكرتارية
املجموعتني وخرباء من بع�ض الدول الأع�ضاء بهما يف جمال
القانون ،و�إنفاذ القانون ،وامل�سائل املالية ،با�ستخدام منهجية
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لعام  2004كما
ُعدلت يف �أكتوبر/ت�شرين الأول  .2008وا�ستند التقييم
�إىل القوانني واللوائح واملواد الأخرى التي وفرتها اململكة

العربية ال�سعودية واملعلومات والتي ح�صل عليها فريق
التقييم �أثناء زيارته امليدانية يف الفرتة  11-1مار�س/
�آذار  2009وما بعدها .وقد التقى فريق التقييم خالل
الزيارة امليدانية مب�سئولني وممثلني عن جميع الهيئات
احلكومية املعنية وكذلك القطاع اخلا�ص يف اململكة العربية
ال�سعودية .وقد قام الفريق مبراجعة الإطار امل�ؤ�س�سي
والقوانني واللوائح والإر�شادات واملتطلبات الأخرى املعنية
مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وكذلك الأنظمة
الأخرى املعمول بها ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
من خالل امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية
املحددة وكذلك فح�ص قدرة وتطبيق وفعالية جميع هذه
الأنظمة.

ملخ�صا للجهود والتدابري الكبرية
ويقدم تقرير التقييم
ً
املعمول بها ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف اململكة
العربية ال�سعودية �أثناء الزيارة امليدانية �أو بعدها مبا�شرة،
كما يحتوي على و�صف وحتليل لتلك اجلهود والتدابري،
ويحدد م�ستويات التزام اململكة العربية ال�سعودية
بالتو�صيات الأربعني والت�سع اخلا�صة ال�صادرة عن جمموعة
العمل املايل كما يقدم تو�صيات عن كيفية تعزيز �أوجه
معينة يف النظام .ومت اعتماد التقرير يف االجتماع العام
احلادي ع�شر للمجموعة (تون�س ،مايو�/آيار  ،)2010و�أي�ض ًا
يف االجتماع العام ملجموعة العمل املايل الذي عقد يف �شهر
يونيو/حزيران .2010

م�ؤ�شر ا ت و ا جتاها ت غ�سل ا لأ موا ل و متو يل ا لإر هاب
يف منطقة ال�شرق ا لأو�سط و �شما ل �أ فر يقيا
�أمتت جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا «مينافاتف» درا�سة
عن «م�ؤ�شرات واجتاهات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا» ،اعتماد ًا على عدة م�صادر من �أهمها  79حالة عملية ُجمعت من 12
دولة ،والقوائم الوطنية مل�ؤ�شرات اال�شتباه من بع�ض الدول ،وور�شة عمل التطبيقات.
حيث مت التعرف على الأدوات امل�ستخدمة يف هذه احلاالت ،واجلهات امل�ستغلة،
واجتاهات و�أ�ساليب غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،كما مت تطوير قائمة مب�ؤ�شرات
اال�شتباه.
ومتت �صياغة تقرير عن هذه الدرا�سة تت�ضمن عدة تو�صيات من �أهمها تكثيف
الرقابة على العمليات التي تتم عن طريق �أ�شخا�ص �آخرين �سواء مبوجب توكيالت �أو
تفوي�ضات �أو غريها والتعرف على امل�ستفيد احلقيقي من هذه العمليات ،وموا�صلة دعم

اجلهود لال�ستمرار يف تعزيز فعالية وتطوير نظم املكافحة ب�شكل �أف�ضل ،واالهتمام
بدرجة �أعلى بالربامج التدريبية ،و�إيالء عناية �أكرب بالعمليات النقدية ذات املخاطر
املرتفعة يف غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والعمل على اتخاذ خطوات و�إجراءات
تهدف �إىل تقليل التعامل بالنقد  ،والعمل على تطوير قائمة مب�ؤ�شرات اال�شتباه
الكت�شاف العمليات التي ي�شتبه يف انطوائها على متويل الإرهاب ،وتوجيه وحدات
املعلومات املالية اليالء اهتمام �أكرب بعملية ت�صنيف احلاالت لديها ودرا�سة احلاالت
ذات الأمناط امل�شرتكة منها يف �إطار عمل التطبيقات ،و�إمكانية اقرتاح �أن يكون م�شروع
التطبيقات القادم مركز ًا على غ�سل متح�صالت �أهم اجلرائم الأ�صلية بناء على نتائج
وعر�ض التقرير على االجتماع العام احلادي ع�شر للمجموعة (تون�س،
هذا امل�شروعُ .
مايو �/أيار.)2010
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