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أ .مقدمة
.1

طلب االنتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

تحل ه ذتال ل دع ذتيبدأ ذتيعتبع ذ علع ذتيل ي ذتي ل دةل ذيةج ورلا ذتيبعة ا ذتيةورلا ذ(سورلا) ذف ذ 15ذاوف ع ذ2006أمذ

هال جاذي دذ دءذف ذالتذتيل علع،ذجلضب ذسورلا ذيب ة اذتي لدبباذتيبدةياذهف دً ذإل عتءتتذح ة اذتيل يذتي ل دةلمذهقها ذ

سورلا ذحهةتً ذاي ذ درلع ذتي لدببا ذحةا ذتي عو ذتيلدي  :ذ علع ذتي لدببا ذتاهل ذف ذاديو ذ2009أ،ذه علع ذتي لدببا ذتيثدا ذف ذ

اوف ع ذ2009أ ،ذه علع ذتي لدببا ذتيثديث ذف ذاديو ذ2010أ ،ذه علع ذتي لدببا ذتيعتبع ذف ذاوف ع ذ ،2010ذه علع ذتي لدبباذ
تي داسذف ذاديوذ2011أ،ذه علعذتي لدبباذتيةدةسذاديوذ2012أ،ذه علعذتي لدبباذتيةدبعذف ذاوف عذ2012أ،ذه علعذ
تي لدبباذتيثدايذف ذاديوذ2013أ،ذه علعذتي لدبباذتيلدسعذف ذاوف عذ2013أ،ذه علعذتي لدبباذتيبدشعذف ذيوا وذ2014أ،ذ

ه علعذتي لدبباذتيعدةيذحشعذف ذاوف عذ2014أ،ذه علعذتي لدبباذتيثدا ذحشعذف ذج علهذ2015أمذهقهذجحعة ذسورلاذحيذ

د ذ ياذرم ل دذف ذتي عهجذايذح ة اذتي لدبباذتيبدةياذ ياذتيلعهيثذكهذ
ةب دذ ياذجدذي ةعذتال ل دعذتيبدأذتيثدا ذهتيبشعه ذ

حدا يمذ
.2

يةتتل هذاتتلتذتيل علتتعذحةتتاذ تعتءتتذتي تتعهجذاتتيذح ة تتاذتي لدببتتاذتي بل تتهةذلتتحلذتال ل تتدعذتيبتتدأذتيثتتدا ذحشتتعذ(اتتوف عذ

2010أ)ذهتيلبهيحتذتيل ذجقعتذحةاذتإل ذعتءتتذايذتال ل تدعذتيبتدأذتإليكلعهات ذ(جمةت سذ–ذست ل عذ2013أ)،ذهللضت يذ
هصتفذدًذ فات ة دًذه عة ة تدًذحتتيذتيلتهت عذتي ل تتلةذاتيذق تتهذستورلاذف تتدذيلبةتقذبديلوصت دتذتاسدست ا1ذهتيعا ةت ا2ذتي ات فاذ ت عذ
اةلأاتتاذهاةلأاتتاذ أا تدًذف ت ذ علتتعذتيل ت يذتي ل تتدةلذتي شتتدرذ ي تتقذجحتتحهمذهللض ت يذتيل علتتعذجيض تدًذهصتتفدًذه عة ت حًذيةلوص ت دتذ
تالعىذتي ا فاذب ةلأاتاذ أا تدًذجهذم تعذاةلأاتامذهاتورةذفت ذتي ةعتقذرقتيذ1ذالاعتاذبتهايذتي توتا يذهتي ةتل هتتذتي لبة تاذ ةتدأذ

اكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذف ذتيج ورلاذتيبعة اذتيةورلا.ذ
ذ

.3

ل ةبذتإل عتءتتذجدذي ةتعذتال ل تدعذتيبتدأذفت ذ لتعتجذتيههيتاذاتيذح ة تاذتي لدببتاذتيبدةيتاذ ذتذكتددذيتهي دذ-ذحةتبذاتدذ

يعتهذتال ل دعذتيبدأذ-ذاةدأذفبدلذي كدفعتاذمةتهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتدبذيكتودذقتهذاك تدذاتيذ

تقذتيلوصت دتذتاسدست اذ

هتيعا ةت اذ هر تاذ د تهذةر تاذ اةلأاتا ذجهذ اةلأاتاذ يتاذحتهذك تع ذاتعذتالتلذفت ذتالحل تدرذجاتقذيتيذيتليذ بتهيهذةر تدتذتاليلتأتأذ

تاصة امذ
.4

يذ ا فذسورلاذب ةلأاا أا ذدًذهم عذاةلأااذب ج وعذ34ذ وص ا:
تيلوص دتذتاسدس اذتي ا فاذاةلأااذ أا دًذجهذم عذاةلأاا ذ

،1ذ،5ذ،13ذخ،2ذخ4ذ ذ

تيلوص دتذتيعا ة اذتي ا فاذاةلأااذ أا دًذجهذم عذاةلأاا ذ

،3ذ،23ذ،26ذ،35ذ،36ذخ،1ذخ،3ذخ 5ذ
وص دتذجلعىذاا فاذاةلأااذ أا ذدً ذ

،6ذ،11ذ،12ذ،14ذ،15ذ،16ذ،17ذ،22ذ،29ذ،30ذ،33ذ،37ذ،38ذخ8ذ ذ
وص دتذجلعىذاا فاذم عذاةلأااذ ذ
ذ،21ذ،24ذ،25ذ،32ذخ،6ذخ،7ذخ9ذ ذ

1ذتيلوص دتذتاسدس اذحةبذ ا فذاج وحاذتيب هذتي دي ذا :ذ،1ذ،5ذ،10ذ،13ذخ،2ذخ4م
2ذتيلوص دتذتيعا ة اذحةبذ ا فذاج وحاذتيب هذتي دي ذا :ذ،3ذ،4ذ،23ذ،26ذ،35ذ،36ذ،40ذخ،1ذخ،3ذخ5م
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.5

حًذ
هك دذ ضت ذ تعتءتتذتي تعهجذاتيذح ة تاذتي لدببتا،ذف تهذقتها ذستورلاذيةتكع درلاذتي ج وحتاذ(تيةتكع درلا)ذ علت تًعذكتدا ذ

تدءذحةتاذذيتكذقدات ذتيةتكع درلاذبإحتهتةذ علتعذ عة ةت ذ فات ة ذحتيذ
حيذتيل هأذتي ععزذا لذتحل دةذ علعذتيل يذتي ل تدةل،ذهة ً
تيل تتهأذتيتتليذجحعز تتقذستتورلاذف تتدذيلبةتتقذبديلوص ت دتذتاسدس ت اذهتيعا ة ت اذتي ا ت فاذم تتعذاةلأاتتاذجهذاةلأاتتاذ أا تدً،ذالض ت دًذ
عة تتهذحتتيذتيلوصت دتذتالتتعىذتي ات فاذم تتعذاةلأاتتاذجهذاةلأاتتاذ أا تدًمذهقتتها ذتيةتتكع درلاذ علعاتتدذ يتتاذتيةتتة دتذتيةتتورلاذ

اتأهةتًذ ت بالذتالسلفةتتدرتتذهتي ة تدت،ذهقدات ذستتورلاذ لتتوف عذ

تعذتي ةتتل هتتذهتي بةواتتدتذتي ةوةتاذاتتيذتيةتتكع درلاذلتتحلذ

الهذتيب ة ا،ذه يذتاللذ بالذتيلبة دتذتي هااذايذق هذسورلامذ

.6

ك ححةتتاذحداتتاذ يج تتعذبة تتدتذتي تتعهجذاتتيذح ة تتاذتي لدببتتاذتيبدةيتتا:ذ دذاتتلتذتإل تعتءذذهذب بتتاذاكل تتاذهةديلتتدي ذف تتوذ

جقتتهذ فا ت حذهش ت والًذاتتيذ علتتعذتيل ت يذتي ل تتدةلمذهلعكتتأذتيلعة تتهذحةتتاذتيلوص ت دتذتي ا ت فاذم تتعذاةلأاتتاذجهذاةلأاتتاذ أا تدً،ذ

هةديلدي ذييذيليذتسلبعتضذسوىذ أءذايذاةدأذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولتهذتإلراتدب.ذهلةتل هذاتلتذتيلعة تهذ يتاذتي ةتعذفت ذ
تي وتا يذهتيةوتاحذهم عادذايذتي وتةذيةلع قذايذتإليلأتأذتيف ت ذيةلشتعلبدتذتي عة تاذاتعذابتدي عذاج وحتاذتيب تهذتي تدي مذهيل ت يذ

تاذهتيورق تاذهذيتكذاتيذلتحلذ
اهىذ حعتزذ هأذكدف،ذيؤللذبب يذتالحل درذتيفبدي اذ يتاذجقاتاذحتهذا كتيذفت ذتي تع بتاذتي كل ذ
ا تع باذتي دادتذتي هااذايذتيههيامذهإدذجياذلحصاذجهذتسل لدجذف ذالتذتيل علعذالذيعكيذاة دذحةتاذالتداعذح ة تدتذتيل ت يذ
ف ذتي ةل ه،ذ ذذجا دذ ةل هذ ياذابةوادتذييذيليذتيلع قذا دذا هتا دًذهي ة ذشداةاذك دذاوذتيعدلذف ذتيل يذتي ل دةلم ذ
ذ

ب .الخالصة والتوصية إلى االجتماع العام

التوصيات األساسية

.7

التوصييية األولييى ي جريميية مسييل األميوال

قدات ذستتورلاذب بديجتاذجه تتقذتي اتتورذتي لبة تتاذ تلهذتيلوصت اذاتتيذلتتحلذ

بتتهيهذتي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذيبتتدأذ2005أذبدي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()46ذيبتتدأذ2013أ،ذح تتثذ تتيذ وس ت عذقدا تتاذ
تيجعتايذت اصة اذبع تثذ شت هذتيجتعتايذتيبشتعليذتيتوترةةذفت ذتي

ج تا،ذه عهيتهذ بعلتغذي اتوتلذم تعذتي شتعهحاذبع تثذيشت هذ

جيذاوعذايذتي لةكدت،ذهكليكذ يذ هيهذ بعلغذتيجعتايذتاصة اذي ش هذتافبدلذتيل ذتر ك ذف ذةهياذجلعى،ذبع تثذيبدقتبذ

تي داودذحةاذتر كدبذ عتايذمةهذتااوتلذحلاذيوذتر ك ذتيجعتايذتاصة اذلدرجذسورلاذ ذتذكدا ذ شتكهذ عل تاذهف تدًذي تداودذ
تيههياذتيل ذتر ك ذف دذه شكهذف ذذتتذتيوق ذ عل اذهقفدًذية وتا يذتي دفلةذف ذسورلامذ

.8

التوصية الخامسة يالعنايية الواجةية يل التحقي مين اويية العميال

قدات ذستورلاذب بديجتاذجه تقذتي اتورذتي لبة تاذ

تتلهذتيلوص ت ا،ذاتتيذلتتحلذ صتتهترذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذية عستتوأذتيلش تعلب ذتيل ت ذ ض ت
تي لبة اذبديب دياذتيوت اذ جدهذتيب حء،ذح ثذ ض

ذذحتتهةذاتتيذتاليل تأاتتدتذتاسدس ت اذ

ذ ةكذتيلبهيحتذ يلأتادتذجسدس اذيج عذتي ؤسةدتذتي دي تاذف تدذيلبةتقذ

لتهت عذتيب ديتتاذتيوت تتاذها تدذتيلبتتعفذحةتتاذتيب تهذهتي ةتتلف هذتيع ت ذهتيلع تقذاتتيذاوللتتق،ذه ات فذتيب تتحءذحةتتبذةر تتاذ

تي دبع،ذتيلع قذايذاولاذتيب حءذتيلييذيب ةودذايذلحلذتيوكحء،ذهتيلع قذاتيذتيوعتعذتي تداوا ذيةشت عذتإلحل تدريذجهذ
تيلع بذتي داوا ،ذه عهيهذتاش دصذتي

.9

ب يذتيلييذي لةكودذتيش عذتإلحل دريذجهذي يذس عةذكداةاذجهذفدحةاذحة قمذ

التوصيية الثالثيية عشيير والتوصييية الخاصية الرابعيية ياعمييالت عيين العمليييات المشيةواة

ت ذابديجتاذجه تتقذتي اتتورذ

تي لبة تتاذ تتلهذتيلوص ت اذاتتيذلتتحلذ بتتهيهذتي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذيبتتدأذ2005أذبدي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()27ذيبتتدأذ
2011أذح ثذ يذ يأتأذ

عذتي ؤسةدتذتي دي اذبإ حغذا ئاذاكدفعاذمةهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتدبذحتيذ فدصت هذتيب ة تدتذ

تيل ت ذيشتتل قذبها تتدذ ف ت ذمة تحًذي اتتوتلذجهذ تتولحًذيوراتتدب،ذب تتدذف ت ذذيتتكذاعتتدهالتذ تتعتءذاتتلهذتيب ة تتدتمذك تتدذ تتيذ يتتأتأذ
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تاش دصذتي دعب يذية داودذبدإل حغذحيذاعدهالتذ تعتءذتيب ة تدتذتي شتل قذفت ذ ا تدذحات ةاذ حتهىذتيجتعتايذتاصتة ا،ذجهذ
حيذتااوتلذتيل ذي دذصةاذبدإلرادبذجهذبها دذ ةل هأذايذق هذتإلراد يذجهذتي ة دتذتإلراد اذجهذا يذي ويودذتإلرادبم

ذ
 .10التوصية الخاصة الثانية يتجيري تموييل اعراياب حديجت ذستورلاذجه تقذتي اتورذفت ذاتلهذتيلوصت ا،ذح تثذ تيذ جتعليذ
ولهذتإلرادبذايذلحلذ بهيهذتي عسوأذتيلشعلب ذبدي عسوأذتيلشعلب ذرقيذ()27ذية اذ2011أ،ذه تدءذاتلتذتيلجتعليذالوتف تدًذ
ذ

اعذ فدق اذق عذ ولهذتإلرادبذايذح ثذش ولذتيلجعليذحةاذصورذ عذه هييذتااوتلذبهياذهس ةاذا دشعةذجهذم عذا دشعة،ذذ
اتتيذااتتدةرذاشتتعهحاذجهذم تتعذاشتتعهحا،ذب اتتهذتستتل هتا دذكة تدًذجهذ أا تدًذف ت ذح تتهذ راتتد ذجهذيل ولتتهذا ة تتاذ راد تتاذجهذ
ش عذ راد م
 .11ذهك ل جاذحداا،ذي كيذتي ولذجدذاةلوىذتيلأتأذستورلاذفت ذاتلهذتيلوصت دتذي كتيذجدذيات فذ هر تاذ د تهذ اةلأاتاذ يتاذ
حهذك ع م

التوصيات الرئيسية

 .12التوصيييية الثالثييية يالمويييااري والتيييدامير الم تييية

ت ذابديجتتاذجه تتقذتي ا تتورذتي لبة تتاذ تتلهذتيلوص ت اذاتتيذلتتحلذ

تيلبهيحتذتيل ذج عل ذحةاذتي عسوأذتيلشعلب ذرقيذ()33ذيبدأذ2005أذبدي عستوأذتيلشتعلب ذرقتيذ()27ذيبتدأذ2011أذح تثذ
ش هذتيلبتهيهذتيت عذحةتاذح وةتاذتي اتدةرةذفت ذ تعتايذمةتهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتدبمذجعتفذ يتاذذيتك،ذاات ذتيلبتهيحتذ

حةاذصحح دتذقدع ذتيلع قذتيليذجهةح ذيهيقذةحوىذتيعقذتيبدأذبدي تدأذبديلععلتدتذه تعذتاةيتاذه ل تعذهعت طذتااتوتلذ
تي لاتتةاذبديجعل تتاذهالعاتتح د،ذهت تتدذذتإل تعتءتتذتيلعفة تتاذب تتدذف ت ذذيتتكذحجتتأذتاا توتلذتي لاتتةاذبج تعتايذمةتتهذتاا توتلذ

ه ولهذتإلرادبذهإيعتةت دذهتيوسداطذتي ةل هااذف د،ذهكليكذحجأذه ج هذتااوتلذتي لاتةاذبجتعتايذ شتكهذحات ةل دذتي دي تاذ
ااه تًرذااوتلذم عذاشعهحا،ذبدإلعدفاذ ياذاوتصةاذ ج هذتيعةدبدتذتي اعف اذتيل ذقدا ذتي ئاذ لج هادمذ

 .13التوصييية  23يالتنظييي والر ابيية والمتابعيية ذقدات ذستتورلاذب بديجتتاذجه تتقذتي اتتورذتي لبة تتاذ تتلهذتيلوصت اذاتتيذلتتحلذ
عهيهذتيج دتذتي شعفاذحةاذتي ؤسةدتذتي دي اذتي دعباذية داود،ذاثهذافوع اذتيعكواتاذيتهىذتي اتدرفذهااتعفذستورلاذ

تي عكأيذها ئاذتإلشتعتفذحةتاذتيلتها يذها ئتاذتاهرتقذهتاستوتقذتي دي تاذتيةتورلاذها ئتاذتإلشتعتفذحةتاذتيل ولتهذتيب تدريذها ئتاذ
اكدفعتتاذمة تتهذتاا توتلذه ول تتهذتإلرا تتدبذيض ت ددذ يلت تأتأذتي ؤسة تتدتذتي دعتتباذب ل ة تتدتذاكدفع تتاذمةتتهذتاات توتلذه ول تتهذ
تإلرادب،ذه عهيهذتياحح دتذتي

وحتاذيكتهذاتيذتيج تدتذتإلشتعتف اذحةتاذتي ؤسةتدتذتي دي تا،ذها ئتاذاكدفعتاذمةتهذتااتوتلذ

ه ولهذتإلرادبذب اذ فب هذتيعقدبتاذحة تد،ذهات حذا ئتاذاكدفعتاذمةتهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتدبذصتحح اذالدببتاذتاليل تأاتدتذ
تيوترةةذف ذتي عستوأذتيلشتعلب ذهتيلبة تدتذتيل ف ليتا،ذبدإلعتدفاذ يتاذ عهيتهذتللادصتدتذتيج تدتذتإلشتعتف اذفت ذاتلتذتي جتدلمذ
بدإلعتتدفاذ يتتاذق تتدأذببتتالذتيج تتدتذتإلش تعتف اذ وعتتعذابتتدي عذ لبةتتقذب تتعذتي جتتعا يذجهذشتتعكدا يذاتتيذتاتتلح ذجهذجدذيكوا توتذ

جصعدبذتيعقذتإلقلادةيذجهذاؤقعةذايذرجسذادلذتي ؤسةدتذتي اعف اذهتي دي اذجهذتي ؤسةدتذهتي يذم عذتي دي اذجهذ هةياذ
هظ فتتاذ ةترلتتاذف تتدمذبدإلعتتدفاذ يتتاذق تتدأذا ئتتاذاكدفعتتاذمةتتهذتاا توتلذه ولتتهذتإلراتتدبذبتتإ عتءذح ة تتدتذتيلفل ت

ذتي كل ت ذ

هتي هتا مذ ذ
 .14التوصية  26يوحدي المعلوميات الماليية قدات ذستورلاذب بديجتاذجمةتبذجه تقذتي اتورذتي لبة تاذ تلهذتيلوصت ا،ذح تثذ
قدا ت ذا ئتتاذاكدفعتتاذمةتتهذتاا توتلذه ولتتهذتإلراتتدبذ(تيوحتتهة)ذ لعتتهيثذتيلبتتدا يذهتإلرشتتدةتتذتياتتدةرةذية ؤسةتتدتذتي دي تتاذ

هتاح تدلذهتي تتيذم تتعذتي دي تا،ذبدإلعتتدفاذ يتتاذتإل تعتءتتذتي ل تلةذ تتهفذح ديتتاذتي بةواتتدتذتي عفوظتاذيتتهىذتي ئتتا،ذه جتتهرذ
تإلشدرةذ ياذجاقذادذيأتلذحةاذسورلاذابديجاذ بألأذتسل حي اذتي ئامذ
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 .15التوصية  35ياعتفا يات

ذابديجاذجه قذتي اتورذتي لبة تاذ تلهذتيلوصت اذاتيذلتحلذتإلاضت دأذهتيلاتهيقذحةتاذ

ت فدق تتاذتااتتيذتي لعتتهةذي كدفعتتاذتيجعل تتاذتي ة تتاذح تتعذتيوب تتاذ(بتتدي عاو)ذيبتتدأذ2000أذب و تتبذتي تتداودذرقتتيذ()14ذية ت اذ

 2008أ،ذهتسلك دلذ ف لذ فدق اذق عذ ولهذتإلرادبذايذلحلذ عتءذتيلبهيحتذتيلشعلب اذتيحزاتاذحةتاذتي عستوأذتيلشتعلب ذ
رقيذ()33ذب دذيلفقذاعذتي ب درذتيههي ذب اوصذ بعلغذ ولهذتإلرادبمذ
 .16التوصية  36يالمساعدي القانونية المتةاالة

ذابديجاذجه قذتي اتورذتي لبة تاذبدي ةتدحهةذتي داوا تاذتي ل دةيتاذاتيذ

لتتحلذ بتتهيهذتي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذبدي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()27ذيبتتدأذ2011أذبع تتثذ تتل كيذتيج تتدتذتي ضتتدا اذ

تيةورلاذايذتيلبدهدذاعذتيج دتذتي ضدا اذم عذتيةورلامذ

ذالتوصيييية الخاصييية األوليييى يتطةيييي أاوات األمييي المتحيييدي حديج ت ذستتورلاذجه تتقذتي اتتورذتي لبة تتاذ ل

تتقذجةهتتذتااتتيذ

تي لعتتهة،ذاتتيذلتتحلذت تتدذذتإل تعتءتتذتيحزاتتاذيل ف تتلذتإليل تأاتتدتذتيتوترةةذفت ذتإل فدق تتاذتيههي تتاذي تتعذ ولتتهذتإلراتتدب،ذه

تتقذ

ق تعرتتذاجةسذتااتيذرقتيذ1267ذ(1999أ)ذهتي تعترذرقتيذ1373ذ(2001أ)ذهتي ت تعرتتذتيحح تاذهإصتهترذتإل ذتعتءتتذتيل ف ليتاذ
تي دصاذ ل

قذتي تعرتتذتيةدب ام

 .17التوصييية الخاصيية الثالثيية يتجميييد أم يوال اعرايياميين ومويياارتها

تتيذابديجتتاذجه تتقذتي اتتورذتي لبة تتاذ لج تتهذجاتوتلذ

تإلراتتد يذهااتتدةر د،ذاتتيذح تتثذ عهيتتهذتيج تتاذتيلت ذ تتوأذ لج تتهذجاتوتلذتإلراتتد يذب تدًذي ت تعرتتذاجةتتسذتااتتي،ذح تتثذ تيذ
ش تتك هذيج تتاذهب تتاذ ل تتوياذ ص تتهترذتيلبة تتدتذتي دص تتاذ ل ف تتلذتإليل تأا تتدتذتيت توترةةذفت ت ذقت تعتريذاجة تتسذتاا تتيذ()1267ذهذ

() 1373ذتي ل ثةاذف ذ ج هذجاوتلذتإلراد يذجهذم عادذايذجصولذتاش دصذتيلييذحهة يذيج اذتيب وةدتذتي لبة اذ ل ة يذ
تي دحتتهةذتيلدببتتاذي اتتيذتي لعتتهةذهتي شتتهةذب و تبذق تعترذاجةتتسذتااتتيذ1999(1267أ)ذهذتي ت تعرتتذتالتتعىذذتتذتيبحقتتا،ذجهذ
تيتتلييذ تتيذ عهيتتهايذفت ذست دقذق تعترذاجةتتسذتااتتيذ2001(1373أ)ذهتي ت تعرتتذتالتتعىذذتتذتيبحقتتاذف تتدذيلبةتتقذبدإلرشتتدةتتذ

تي هااذ ياذتي ؤسةدتذتي دي اذهتاشت دصذجهذتيك داتدتذتالتعىذتيلت ذقتهذ كتودذتااتوتلذجهذتاصتولذتالتعىذتي ةتل هفاذفت ذ
حوز دذبشهدذ يلأتاد دذف ذ دذذ عتءتتذب و بذآي دتذتيلج هم

 .18التوصييية الخاصيية الخامسيية يالتعيياو) الييدولل

ت ذابديجتتاذجه تتقذتي اتتورذتي لبة تتاذبديلبتتدهدذتيتتههي ذف ت ذاجتتدلذ

اكدفعتتاذ ول تتهذتإلرا تتدب،ذح تتثذ ضت ت يذتي عس تتوأذتيلشت تعلب ذرق تتيذ()33ذيب تتدأذتي ب تتهلذبدي عس تتوأذتيلشت تعلب ذرق تتيذ()27ذيب تتدأذ

2011أذجحكداتدًذلدصتتاذبديلبداتتهذاتتعذبة تتدتذتي ةتتدحهةذتي داوا تتاذتي ل دةيتتا،ذه ف تتلذتاحكتتدأذتي ضتتدا اذتي دا تتاذتياتتدةرةذحتتيذ
تيج تتدتذتي ضتتدا اذتا

تتاذهفتتقذتي وتحتتهذهتإل تعتءتتذتيلت ذ عتتهةادذتي توتا يذهتااة تتاذتيةتتورلاذتي دفتتلةذهتإل فدق تتدتذتيههي تتاذجهذ

تإلقة اذجهذتيث دا اذتيل ذ كودذسورلاذبعفدًذف د،ذجهذا هجذتي بداةاذبدي ثهمذ

التوصيات األخرى

 .19قدا ذسورلاذب بديجتاذجه تقذتي اتورذتي لبة تاذبديلوصت دتذتالتعى،ذه جتهرذتإلشتدرةذ يتاذجدذت تدذذقتعترذب تعهجذستورلاذ
اتتيذح ة تتاذتي لدببتتاذا ت ذف ت ذتاستتدسذحةتتاذتيلوص ت دتذتاسدست اذهتيعا ة ت امذهالذي تتهأذاتتلتذتيل علتتعذ عة ت حًذ فا ت ة دًذبدي ة ت اذ

يةلوص دتذتالعىم

ذذالخالصة

 .20شت عذ تعتءتتذتي لدببتتاذية ةتتعذف ت ذ ل تعتجذتيههيتتاذاتتيذح ة تتاذتي لدببتتاذت دذاتتدذ تعتءتتذكدف تتاذ ة ت حذ تتليك،ذهةديلتتدي ذ

يجتبذجدذيكتودذيتتهىذتيههيتاذاةتتدأذفبتدلذي كدفعتتاذمةتهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتتدبذقتهذاك تتدذاتيذ

تتقذتيلوصت دتذتاسدست اذ

هتيعا ةت اذ هر تاذ د تهذةر تاذ اةلأاتا ذجهذ اةلأاتاذ يتاذحتهذك تع ذاتعذتالتلذفت ذتالحل تدرذجاتقذيتيذيتليذ بتهيهذةر تدتذتاليلتأتأذ
تاصة امذاعذتإلشدرةذ ياذجاتقذيلتوفعذيح ل تدعذتيبتدأذببتالذتي عهاتاذ جتدهذتيلوصت دتذتيعا ةت اذ ذتذاتدذ تيذ حتعتزذ تهأذاةعتو ذ
ف ذ
ذ

عذتيلوص دتذهتيل ذحاة ذف دذتيههياذحةاذةر اذ اةلأااذ أا دً ذجهذ م عذاةلأاا م
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 .21ف دذيلبةقذبديلوص دتذتاسدس اذي كيذتي ولذجدذاةلوىذتيلتأتأذستورلاذفت ذاتلهذتيلوصت دتذيات فذ هر تاذ اةلأاتاذ يتاذ
حهذك ع حةاذتاقهم

 .22جادذف دذيلبةقذبديلوص دتذتيعا ة ا،ذف كيذتي ولذجدذاةلوىذتيلأتأذسورلاذفت ذاج تهذتيلوصت دتذيات فذ هر تاذ د تهذ
اةلأااذ ياذحهذك ع ذحةاذتاقهم
 .23جادذف دذيلبةقذبديلوص دتذتالعىذتيلت ذحاتة ذف تدذستورلاذحةتاذةر تاذتيلتأتأذم تعذاةلأاتاذجهذاةلأاتاذ أا تدً،ذفت كيذ
تي ولذجدذاةلوىذتيلأتأذسورلاذبشكهذحدأذف ذالهذتيلوص دتذي د هذةر اذ اةلأااذ ياذحهذك ع ذحةاذتاقهم

 .24هف دذيلبةقذبديفبدي ا،ذجفدةتذتيةة دتذباههرذحهةذ()2ذجحكدأذ ةتااذف ذ عتايذمةهذتااتوتل،ذهجفتدةتذجيضتدًذباتههرذ
حهةذ()232ذحكيذ ةتااذف ذ عل اذ ولهذتإلرادبذف ذتيبدأذ2015أمذهقها ذسورلاذ حادا دتذحيذتي دأذتيعقد اذتي فتلةذ
اتتيذق تتهذافوع ت اذتيعكواتتاذيتتهىذتي اتتدرفذ(ذتيعقدبتتاذتي ا تعف ا)ذحةتتاذتي اتتدرفذهاكد تتبذهشتتعكدتذتيا تعتفاذتيبداةتتاذف ت ذ
س تتورلاذبش تتهدذح تتدالتذمة تتهذتاات توتلذه ول تتهذتإلرا تتدبذا تتيذ2010أذهي دي تتاذ2015أمذك تتدذق تتها ذس تتورلاذ حا تتدا اذح تتولذ

تي حمدتذتيل ذ يذ ة دذايذق هذتيج دتذتي دعباذية داودذه ة عذ أتيهتًذف ذحهةذتإل حمتدت،ذبتديعميذاتيذتستل عترذقةتاذحتهةذ
تإل حمدتذتي هااذايذتيج دتذتي دعبامذ

 .25هف دذيلبةقذبفبدي اذتيج دتذتيعقد اذحةاذتي ؤسةدتذتي دي اذهتاح دلذهتي يذم عذتي دي اذتي عهةة،ذفت كيذتي تولذبتهدذ
ستتورلاذت تتلتذحتتهةتًذاتتيذتي

توتتذتيعتا تتاذ يتتاذ عة ت يذاةتتلوىذتيعقدبتتاذحةتتاذتي ؤسةتتدتذتي دي تتا،ذا تيذح تتثذحتتهةذتيج توالتذ

تيلفل ش اذحةاذتي دعذتي اعف ،ذهشعكدتذهاعحتذتياعتفاذك دذقدات ذبد تدذذحتهةذاتيذتي

توتتذفت ذست هذ فب تهذتيعقدبتاذ

حةتاذشتتعكدتذتيلتتها يذهتيشتتعكدتذتيبداةتتاذفت ذق تتدعذتاهرتقذتي دي تتا،ذك تتدذقدات ذستتورلاذبد تدذذحتتهةذاتتيذتي
عة يذاةلوىذتيعقدباذحةاذتاح دلذهتي يذم عذتي دي امذ

توتتذفت ذست هذ

 .26هال جاذيليك،ذهة دذجدذاةلوىذتيلأتأذسورلاذبديلوص دتذتاسدس اذي د هذةر اذتيلأتأذ اةلأااذ ياذحهذك ع ذحةاذتاقته،ذ
هاةلوىذتاليلأتأذبديلوص دتذتيعا ة اذي د هذةر اذتيلأتأذ اةلأاتاذ يتاذحتهذك ع حةتاذتاقته،ذف تهذيتعىذتال ل تدعذتيبتدأذتي وتف تاذ
حةاذبةبذسورلاذتي عهجذايذح ة اذتي لدبباذ ياذتيلعهيثذكهذحدا يمذ
ذ
ج .نظري عامة عن الجمهورية العربية السورية

نظري عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماا تقرير التقيي المتةاال

 .27ا تتلذتحل تتدةذ علتتعذتيل ت يذتي ل تتدةل،ذركتتأتذستتورلاذحةتتاذ بتتهيهذتي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذيبتتدأذ2005أذتي لبةتتقذ
ب كدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذتإلراتتدب،ذح تتثذ تتيذ صتتهترذتي عستتوأذتيلشتعلب ذرقتتيذ()27ذيبتتدأذ2011أ،ذهإصتتهترذتي عستتوأذ
تيلشعلب ذرقيذ()46ذيبدأذ2013أ،ذي بديجتاذجه تقذتي اتورذتي شتدرذ ي تدذفت ذ علتعذتيل ت يذتي ل تدةل،ذبدإلعتدفاذ يتاذ صتهترذ
تيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذية عستتوأذتيلشتتعلب ذرقتتيذ(،)33ذهإص تتهترذتيبهيتتهذاتتيذتي ت تعرتتذتي لبة تتاذ ل

تتقذتي ل ة تتدتذتي توترةةذفت ت ذ

تي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذه بهيح تتقمذك تتدذقدا ت ذتيةتتة دتذتيةتتورلاذبدي اتتدةقاذحةتتاذتإلاض ت دأذإل فدق تتاذتااتتيذتي لعتتهةذ

ي كدفعاذتيجعل اذتي ة اذح عذتيوب اذ( فدق اذبدي عاو)ذب و بذتي داودذرقيذ()14ذية اذ2008أمذ

اعطار القانونل والتنظيمل

 .28يع كتأذتإلبتتدرذتي تتداوا ذي ةتدأذاكدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذتإلراتتدبذفت ذستتورلاذحةتتاذتي عستوأذتيلشتعلب ذرقتتيذ()33ذ
يةت اذ2005أذبشتتهدذاكدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذتإلراتتدبذتي بتتهلذب و تتبذتي عستتوأذتيلشتعلب ذرقتتيذ()27ذيةت اذ2011أذ

هتي عستتوأذرقتتيذ()46ذية ت اذ2013أمذه تتدءذ صتتهترذتي تعس ت يذتيلش تعلب اذتي بهيتتاذ تتهفذ بتتهيهذببتتالذجحكتتدأذقتتداودذاكدفعتتاذ
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مةتهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتتدبذاتتيذج تهذابديجتتاذجه تقذتي اتتورذتيلت ذ تيذ عهيتتهادذفت ذ علتتعذتيل ت يذتي ل تدةلمذهجحتتهق ذ ةتتكذ
تي عتس يذ بهيحتذحةاذتإلبدرذتي تداوا ذي ةتدأذاكدفعتاذمةتهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتدبذفت ذستورلاذاتيذح تثذ بتهيهذ بعلتغذ
تااتوتلذم تتعذتي شتتعهحا،ذه وس ت عذا تتدقذتيج تعتايذتاصتتة اذيجعل تتاذمةتتهذتاا توتلذاتتيذلتتحلذ ت ذا ت عذتي دا تتاذف ت ذ عهيتتهذ

تيجعتايذتاصة ا،ذههععذتإليلأتادتذتاسدس اذيلهت عذتيب دياذتيوت تاذيةب تحء،ذبع تثذ شت هذ

تعذتي ؤسةتدتذتي دي تاذهم تعذ

تي دي تتاذهتاح تتدلذهتي تتيذم تتعذتي دي تتاذتي عتتهةةمذبدإلعتتدفاذ يتتاذ عهيتتهذ تتدتذتإلشتعتفذهتيعقدبتتاذتيلت ذ تتوأذبديلهكتتهذاتتيذ يلتأتأذ

تاش دصذتي دعب يذي دذب ل ة دتذ ف لذتي داود،ذه هييذ حمدتذتإلشل دهذي ئاذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبمذ

 .29هف ذابتعضذ دبتاذتيةتة دتذتيةتورلاذحتيذتيلةتد لذتيتليذ تيذبعحتقذلتحلذتال ل تدعذتيبتدأذتي تعبتعذهتيبشتعهدذفت ذشت عذ
ا تتوف عذ2016أذح تتولذتللا تتدصذتيج تتدتذتيعقد تتاذبإرس تتدلذ حم تتدتذتإلش تتل دهذ ي تتاذا ئ تتاذاكدفع تتاذمة تتهذتاات توتلذه ول تتهذ
تإلراتدب،ذفلةتدءي ذتيةتة دتذحتيذاتدذ ذتذكتددذتي اتوةذاتتهىذتيلتأتأذتيج تدتذتيعقد تاذبتإ حغذتي ئتاذحتولذجيذحتدالتذتشتتل دهذ
لوصتهذ ي تتدذفت ذابتعضذح ة تتدذفتتإدذتيف تعةذجذاتيذتي تتدةةذ9ذاتتيذتي عستوأذتيلشتعلب ذ33ذه بهيح تتقذقتتهذحتهةتذذيتتكذ هقتتاذاتتيذ

لحلذتي ع:ذذ ذ
 .30تي دةةذ9ذ:ذجذيجبذحةاذتيج دتذتي شدرذ ي دذفت ذتي تدة ي/ذ4ذه5ذ/ذاتيذاتلتذتي عستوأذتيلشتعلب ذ عتدفاذ يتاذاعتق ت ذ
تي ادرفذتيبداةاذتيهتلة يذهاعتق ذتيج دتذتإلشعتف اذهاهق ذتيعةتدبدتذتي تداوا يذ تحغذرات سذتي ئتاذجهذاتيذي توأذا داتقذ

فو ذتًرذحيذ فدص هذتيب ة دتذتيل ذيشل ودذبها دذ ف ذمةتهذجاتوتلذم تعذاشتعهحاذجهذ تولحًذيوراتدب،ذجهذحتيذتااتوتلذتيلت ذ
يشتل قذفت ذجا تتدذحات ةاذ حتتهىذتيجتعتايذتيتوترةةذفت ذتيف تعةذجذاتيذتي تتدةةذتاهيتتا،ذجهذحتتيذتااتوتلذتيلت ذي تتدذصتتةاذبدإلراتتدبذجهذ

بها دذ ةل هأذايذق هذا ة دتذ راد اذجهذا يذي ويودذتإلرادبم
ذ

 .31ك تتدذجصتتهرذاجةتتسذتيتتوزرتءذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذية عستتوأذتيلشتعلب ذرقتتيذ()33ذب و تتبذقتعترذرات سذاجةتتسذتيتتوزرتءذرقتتيذ
()4867ذيبتتدأذ2011أ،ذببتتهذصتتههرذتي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()27ذيبتتدأذ(2011أ)،ذهقتتدأذرا ت سذاجةتتسذتيتتوزرتءذ لب تتهيهذ
تيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذب و تتبذتي تعترذرقتتيذ()1311ذه تتدرلاذ28ذج علتتهذ2014أ،ذح تتثذ ض ت
ل

ذتيبهيتتهذاتتيذتاحكتتدأذتي دصتتاذ

قذتي ل ة دتذتيورتةةذف ذتي عسوأذتيلشعلب ذرقيذ()33ذه بهيح قمذايذادح اذجلعى،ذقتدأذرات سذاجةتسذتيتوزرتءذبإصتهترذ

تي عترذرقيذ()12102ذه درلاذ25ذجمة سذ2011أ،ذتي لضت يذتاحكتدأذتي دصتاذ ل

تقذقت تعرتتذاجةتسذتااتيذتيتورتةةذفت ذ

تي عس تتوأذتيلشت تعلب ذرق تتيذ()33ذه بهيح تتق،ذك تتدذق تتدأذ لب تتهيهذ ة تتكذتاحك تتدأذب و تتبذتي ت تعترذرق تتيذ()851ذه تتدرلاذ13ذا تتدرسذ

2014أمذك دذجصهرتذا ئاذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذاةدأذاعتق اذتيب ة دتذتي اعف اذهتي دي اذف ذتي ؤسةدتذ
تي اتعف اذهتي دي تتاذتيبداةتتاذفت ذتيج ورلتتاذتيبعة تتاذتيةتتورلاذهتي تتدبقذتيعتعةذتيةتتورلاذب تتعضذاكدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذ
تإلرادبذب و تبذتي تعترذرقتيذ()15ذيةت اذ2015أذه تدرلاذ20ذاتديوذ2015أذتي ة ت ذيبتهةذاتيذتي ت تعرتتذتيةتد قذ صتهرادذاتيذ
ق هذتي ئامذ

 .32ك تتدذجصتتهرتذا ئتتاذتإلشتعتفذحةتتاذتيلتتها يذتي تعترذرقتتيذ(/100/59أم )ذه تتدرلاذ9ذاتتوف عذ2006أذتي لضت يذ بة تتدتذ
اكدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذتي دصتتاذب تتدعذتيلتتها ي،ذك تتدذجصتتهرتذا ئتتاذتاستوتقذهتاهرتقذتي دي تتاذتي تعترذرقتتيذ()95ذه تتدرلاذ16ذ
س ل عذ2009أذتي لض يذ بة دتذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذف ذابداحتذتاهرتقذتي دي اذهشعكدتذتي تهادتذ
تي دي اذهتيوسدباذتي دي اذهص دةيقذتإلسلث درمذذ
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ا .استعراض للتدامير المتخذي يما يتعل بالتوصيات األساسية
التوصية األولى ارجة اعلتزام يملتزمة جزئياً

وجه القوور األول عدم اشتمال تعريف األموال مير المشروعة على أنها تمثل متحوالت جريمة بشكل مةاشر أو مير
مةاشر.

 .33اا ذتيف عةذ(ج)ذاتيذتي تدةةذتاهيتاذاتيذتي عستوأذتيلشتعلب ذرقتيذ()33ذيةت اذ2005أذتي بتهلذبدي عستوأذتيلشتعلب ذرقتيذ
()27ذيب تتدأذ2011أذهتي عس تتوأذتيلشت تعلب ذرق تتيذ()46ذيب تتدأذ2013أذحة تتاذ بعل تتغذتاات توتلذم تتعذتي ش تتعهحاذبها تتد:ذتاات توتلذ
تي لعاتتةاذجهذتي د جتتاذبشتتكهذا دشتتعذجهذم تتعذا دشتتعذحتتيذ ر كتتدبذ حتتهىذتيجتعتايذتي عتتهةةذفت ذذتتذتيف تعة،ذستوتءذهقبت ذاتتلهذ

تيجتعتايذفت ذج ترعت ذتيج ورلتتاذتيبعة تتاذتيةتورلاذجأذلدر تتد،ذهةديلتتدي ذ كتودذستتورلاذقتهذتستتلوف ذجه تتقذتي اتورذتي لبة تتاذ تتلهذ

تي ةهيامذ

وجه القوور الثانل ل يشتمل المرسوم التشريعل على بعض التونيفات المحداي للجرائ العشرين.

 .34قدا ذسورلاذ لوس عذا دقذتيجعتايذتاصة اذيجعل اذمةتهذتااتوتل،ذاتيذلتحلذ بتهيهذات عذتي دا تاذتيةتد قذفت ذقتداودذ
اكدفع تتاذمة تتهذتاات توتل،ذح تتثذ تتيذ ع تتدفاذك تتهذا تتي:ذ عل تتاذ ذول تتهذتإلرا تتدب،ذه عل تتاذتإل ج تتدرذم تتعذتي ش تتعهعذفت ت ذتية تتةعذ
تي ةعهقا،ذه عتايذتي ئا،ذه عل اذتي لهذهإحهتثذ عهحذ ها اذ ة ا،ذه عل اذتي لد عةذهتيلححبذبداسوتقذفت ذقدا تاذتيجتعتايذ

تاصتتة امذذهف تتدذيةت ذ تتههلذي ت يذاتتهىذتالتتهتةذا تتدقذتيجتعتايذتاصتتة اذفت ذتي تتداودذتيةتتوريذيج تتعذتيفئتتدتذتيبش تعليذحةتتبذ

ا ج اذتيل ي،ذ ذذيجبذجدذ كودذ
جدول ر ي1
الفئة

عذتيفئدتذتيبشعليذاجعاا:ذ

ائمة الجرائ األصلية لجريمة مسل األموال ،والمواا المجرمة لها ل القوانين السورية
األااي التشريعية

المواا القانونية التل تجرم الفعل /األ عال

المشاركة ل مجموعة
اج ارمية منظمة وامتزاز
األموال

االرااب ،بما يشمل
تمويل االرااب
االتجار ل الةشر

وتهريب المهاجرين

قداودذتيب وةدت ذ
قداودذتيب وةدت ذ
ذ

قداودذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذ
تإلرادب ذ

قداودذتال جدرذبداش دص ذ

االستغالل الجنسل ،بما

قداودذتال جدرذبداش دص ذ

الجنسل لألطفال

تي داودذرقيذ()10ذيبدأذ1961أ ذ

ل ذلك االستغالل

االتجار مير المشروع ل
العقا ير المخدري

والم ثرات العقلية
االتجار مير المشروع ل
األسلحة

ذ

قداودذاكدفعاذتي هرتت ذ

تي عسوأذتيلشعلب ذرقيذ51ذيبدأذ2001أ ذ

تي دةةذ()325-326م ذ

تي دةةذ 305-304ذ
ذ

تي دةةذ()2-14-15م ذ
تي وتةذ()4-7-8م ذ
تي وتةذ( )4-5-7-8ذ
ذ

تي وتة()4-5-6-7-8م ذ
ذ

تي وتةذ()39-43م ذ

تي وتةذ()40-41م ذ
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االتجار مير المشروع ل
السلع المسرو ة وميراا
من السلع

الفساا والرشوي

قداودذتيب وةدت ذ

تي دةةذ()220م ذ

قداودذتيب وةدت ذ

تي وتةذ()341-348م ذ

قداودذتيب وةدتذتالقلادةيا ذ

تي دةةذ()17م ذ

ذ

ذ

االحتيال

قداودذتيب وةدت ذ

تي وتةذ()641-646م ذ

تزييف العملة

قداودذتيب وةدت ذ

تي وتةذ()430-440م ذ

تزييف المنتجات
والقرصنة عليها
جرائ الةيئة
القتل واحداث جروح
مدنية جسيمة

قداودذح دياذتيبحادتذتيلجدرلا ذ

تي وتةذ()61-62-63م ذ

قداودذتي ئا ذ

تي دةةذ 30ذ

قداودذتيب وةدت ذ

تي وتةذ()533-536م ذ

االختطاف ،وأعمال
التقييد وأخذ الراائن مير
المشروعة

السطو أو السر ة
التهريب

قداودذتيب وةدت ذ

تي وتةذ()478-481-500-501م ذ

قداودذتيب وةدت ذ

تي وتةذ()621-634م ذ

قداودذتيب وةدتذتالقلادةيا ذ

تي دةةذ(/10ب)م ذ

قداودذتيج در ذ

تي وتةذ()279-280م ذ

قداودذتيب وةدتذتالقلادةيا ذ

تي دةةذ()27م ذ

االمتزاز

قداودذتيب وةدت ذ

تي دةةذ()636م ذ

التزوير

قداودذتيب وةدت ذ

تي وتةذ()443-454م ذ

القرصنة
المتاجري الداخلية

والتالعب باألسواق

تي داودذتي ععيذ ذ
قداودذا ئاذتاهرتقذهتاسوتقذتي دي ا ذ

تي وتة()35-41م ذ
تي وتةذ()17-18م ذ

التوصية الخامسة ارجة االلتزام يمير ملتزمة

وجه القوور األول عدم وجوا وانين أو ليوائ تليزم الم سسيات الماليية بةتاحية سيجالت تحدييد اويية العميال أصيحاب

الحسابات المر مة للشخص المسئول عن م ار ةة اعمتثال ،ومس ولين مختوين آخرين ،والسلطات المختوة.
 .35ضت

ذتيف تعةذ(ج)ذاتتيذتي تتدةةذتي داةتتاذاتتيذتي عستتوأذتيلشتعلب ذرقتتيذ30ذه تتدرلاذ15ذت علتتهذ2010أذتي تتدصذبديةتعلاذ

تي ات تعف اذح تتهأذ ت توتزذتالحلج تتدجذبديةت تعلاذتي ات تعف اذب تتهيذح تتدلذا تتيذتاحت توتلذفت ت ذاب تتعضذا درس تتاذتيج تتاذتي كةف تتاذي تتهىذ

تي ؤسةدتذتي دي اذبديلع قذايذتإليلأتأذبإ عتءتتذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادب،ذك تدذجح ت ذتيف تعةذ(اتت)ذاتيذتي تدةةذ
()2ذاتتيذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذية عستتوأذتيلشتتعلب ذرق تتيذ()33ذية ت اذ2005أذتي بهيتتاذ ل تتدرلاذ28ذج علتتهذ2014أذتيا تتحح اذ
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يةج تتاذتي ةتتؤهياذحتتيذتإليلتأتأذفت ذتي ؤسةتتدتذتي دي تتاذبتتدإلبحعذحةتتاذ

تتعذ داتتدتذتيب تتحءذهحةتتدبد يذهح ة تتد ي،ذب تتدذفت يذ

تيب حءذجصتعدبذتيعةتدبدتذتي عق تاذفت ذتي اتدرفمذكتليكذجشتدرتذتي تدةةذ()14ذاتيذتي تعترذرقتيذ()15ذيةت اذ2015أذبشتهدذ
اةتتدأذاعتق تتاذتيب ة تتدتذتي ا تعف اذهتي دي تتاذف ت ذتي ؤسةتتدتذتيبداةتتاذف ت ذتيج ورلتتاذتيبعة تتاذتيةتتورلاذهتي تتدبقذتيع تعةذتيةتتورلاذ
صحح اذاةتؤهلذتإل تحغذفت ذتيوصتولذبععلتاذهفت ذتيوقت ذتي دستبذ يتاذكدفتاذتي بةواتدتذفت ذتي ؤسةتاذتي اتعف اذهتي دي تا،ذ
ب تدذفت ذذيتكذ
عت

تتعذ داتدتذتيب تتحءذههقتتدا يذتي لعاتهذحة تتدذفت ذ بتتدرذح ة تتاذتيب ديتاذتيوت تتاذهحةتدبد يذهح ة تتد ي،ذهاتتيذ

يذجصتتعدبذتيعةتتدبدتذتي عق تتاذفت ت ذتي اتتدرف،ذالس ت دذهقتتداقذتيلبتتعفذهتيلع تتقذاتتيذاولتتاذتيب تتحءذهكدفتتاذستتجحتذ

تي بداحتمذ

ل حالية التعاميل مين خيالل وكيال ،

وجه القوور الثانل تنطة اعلتزامات الخاصة بةج ار ات التحق من اوية العمال
والتحق من الوضع القانونل للشخص اععتةاري أو الترتيب القانونل عليى المويارف العاملية يل الدولية يهيا قي و قياً
للتعريف الوارا ل نظام الم ار ةة ،وال توجد تعليمات ر امية ل اذا الشأ) صااري لشركات التأمين.

 .36قدا ت ذستتورلاذب بديجتتاذه تتقذتي اتتورذتي لبةتتقذ تتلهذتيلوص ت اذاتتيذلتتحلذتي تتدةةذ()2ذاتتيذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتا،ذح تتثذ
ض

ذ ةكذتي دةةذ يأتأذ

عذتي ؤسةدتذتي دي اذهتي اعف اذف ذتيف عةذ(ب)ذايذتي عترذبديلهكهذايذجدذتيش عذتيليذيتهح ذ

بهاقذيب هذا دباذحيذتيب هذاتوذشت عذااتعحذيتقذذيتك،ذه عهيتهذاوللتقذهتيلع تقذا تدذ ستل دةتًذ يتاذهقتداقذرست امذك تدذ ةتأأذ
تيف تعةذ(ج)ذاتتيذتي تعترذتي ؤسةتتدتذتي دي تتاذهتي ا تعف اذح تتهذ ف تتلذ تتهت عذتيب ديتتاذتيوت تتاذيةب تتحءذتالحل تتدرل يذجهذتيلع تتدتذ

تي داوا تتاذ لعهيتتهذتيب تتهذاتتيذلتتحلذتيعاتتولذحةتتاذتي بةواتتدتذتآل تتاذهتيلع تتقذا تتد:ذ(ج)ذتالستتيذهتيشتتكهذتي تتداوا ذهإق تتدتذ
تيلهست سذهاتتدذيتتهلذحةتتاذه تتوةهذتيفبةت ،ذهذ(ب)ذتااة تتاذتيلت ذ ت ةيذه ةتتأأذتيشت عذتالحل تتدريذجهذتيلع تتبذتي تتداوا ،ذه(ج)ذ
جس دءذتاش دصذتي ب يذتيلييذيش ةودذهظدافذتإلةترةذتيبة تدذفت ذتيشت عذتالحل تدريذجهذتيلع تبذتي تداوا ،ذهح توتدذتي تعذ

تيعا ة ،ذهإذتذكددذا لةفدً،ذح وتدذتي عكأذتيعا ة ذية شدطمذذذذ

 .37كليكذيلض يذاةدأذاعتق اذتيب ة دتذتي اعف اذهتي دي اذحةاذ عتءتتذتيلع قذايذاولاذتيب حءذتالحل درل يذهتيلع دتذ
تي داوا اذبشكهذ فا ة مذ

وجييه القوييور الثالييث عييدم وجييوا نييص تشييريعل يلييزم شييركات التييأمين وم سسييات الوي ار ة والم سسييات المالييية األخييرى

بخالف الموارف بما يلل

• التحق من اوية المستفيد الحقيقل عند مداية التعامل مع الم سسة.
• تحديد األشخاص الطةيعيين الذين يمتلكو) الشخص اععتةاري أو له سيطري كاملة أو عالة عليه.
• القيام بعملية الر ابة المستمري على تعامالت العمال .

 .38جيأا ذتيلبة دتذتيل ف لياذية عسوأذتيلشعلب ذرقيذ()33ذيبدأذ2014أذف ذتي دةةذ()2ذ
صدحبذتيعقذتالقلادةيذحةاذاعوذ

عذتي ؤسةتدتذتي دي تاذ لعهيتهذ

ئيذف تقذ يتاذجا تدذت تلتذتإل تعتءتتذتي ب ويتاذيةلع تقذاتيذاولتاذاتؤالءذتاشت دص،ذ

ه لض ت يذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذ فا ت حًذحتتولذتي بةواتتدتذتي ةتتوبذاتتيذتي ؤسةتتدتذتي دي تتاذهتي ا تعف اذتيعاتتولذحة تتدذف تتدذ
يلبةقذبداش دصذتالحل درل يذهتيلع دتذتي داوا اذب دذف ذذيكذف يذا كهذتي ةك تاذهتيةت عةذحةتاذتيب تهذه عهيتهذتاشتعدصذ

تي

ب ت يذتيةتتلييذي تتيذاةك تتاذجهست عةذفبة تتاذحةتتاذتيب تتهمذك تتدذ شت هذ تعتءتتذتيب ديتتاذتيوت تتاذا درستتاذرقدبتتاذاةتتل عةذف تتدذ

يلبةقذببحقاذتيب هذهتيلهق قذف ذتيب ة دتذتيل ذيليذ تع ادذلحلذاهةذق دأذححقاذتيب هذ هفذتيلهكهذايذجدذتيب ة دتذتيل ذ

يتليذ تع اتتدذلتتحلذاةتدرذححقتتاذتيب تتهذ لفتقذاتتعذاتتدذ بعفتقذتي ؤستتاذحتتيذتيب ته،ذهاشتتدبقذهب بتتاذا دبعاتهذهة تتدذيشت هذ ذتذ
تقلضت ذتيضتتعهرةذابعفتاذااتتهرذتااتوتل،ذهتيلهكتتهذاتيذ عتتهيثذتي بةواتدتذهتي داتتدتذتيلت ذ تتيذ ب تدذلتتحلذ تعتءتتذتيب ديتتاذ
تيوت امذك دذجدذاةدأذاعتق اذتيب ة دتذتي اعف اذهتي دي اذيلض يذ فدص هذتي بةوادتذتي لبة تاذبديب ديتاذتيوت تاذهتيلع تقذاتيذ
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تي ةتلف هذتيع ت ،ذهالست دذفت ذاتوتةهذ22ذهحلتتاذ37مذهقتهذلتعذاتلتذتي ةتدأذ(تي تعترذرقتيذ،)15ذ عتدفاذ يتاذتي توتةذتيةتتدب ا،ذ
تي ؤسةدتذتي اعف اذهتي دي اذتيل ذ ب هذف ذق دعذتيلها يذف ذادة قذ47ذب دذية :

ي ت

عتتدفاذ يتتاذ تعتءتتذتيب ديتتاذتيوت تتاذتي ةوةتتاذح تتهذ ف تتلذ تعتءتتذتيب ديتتاذتيوت تتاذف ت ذاجتتدلذجاش ت اذتيلتتها يذحةتتاذ

تيع دةذجهذم عادذايذتي لجدتذتيلها اذتالسلث درلاذ عتءذادذية :
ذ

1م عهيه جس دء تي ةلف هييذايذعقود ذتيلها يذحةاذتيع دةذهم عادذايذتي لجدتذتيلها اذتالسلث درلاذ
(سوتءذكداوتذجش دصذب ب يذجهذتحل درل يذجهذ ع دتذقداوا ا)مذهإذتذكددذ يذ ب يذتي ةلف هييذايذ
لحلذصفدتذجهذفئاذ(اثهذتيأهجذجهذتابفدلذيعةاذحههثذتيعهثذتي ؤاذيذحة ق)ذجهذح عذهسداهذ
جلعى ذ(حةا ذس ه ذتي ثدل ذب و ب ذهص ا) ،ذي

ذتيعاول ذحةا ذابةوادت ذكدف ا ذحي ذتي ةلف هذ

بع ثذ كودذتي ؤسةاذتي دي اذقدةرةذحةاذ عهيهذاولاذتي ةلف هذيعةاذصعفذتيلبولالم

2م تيلع قذايذاولاذتي ةلف هييذيعةاذصعفذتيلبولالمذ

3م ذتحل درذتي ةلف هذايذح ه ذتيلها يذحةاذتيع دةذكبداهذل عذذهذصةاذايذق هذتي ؤسةاذتي اعف اذ
ذهتي دي اذح هادذ وأذ لعهيهذادذ ذتذكدا ذ عتءتتذتيب دياذتيوت اذتي بأزةذقد ةاذيةل قمذذهإذتذكدا ذ
اذهتي دي اذقهذحهةتذتي ةلف هذايذتيلها ي،ذهتيليذاوذش ا اذتحل درلاذجهذ ع بذ
تي ؤسةاذتي اعف ذ
قداوا  ،ذجاق ذي ثه ذا دبع ذاعفبا ،ذي

ذجد ذ ش ه ذ عتءتت ذتيب ديا ذتيوت ا ذتي بأزة تإل عتءتتذ

تي ب وياذتيل ذ جبة دذا ئ اذ ياذجا دذقهذحهةتذه ع

ذايذاولاذصدحبذتيعقذتالقلادةيذايذ

تي ةلف هذايذح هذتيلها ي،ذيعةاذصعفذتيلبولالم
 .39ذذك تتدذح ة ت ذتي تتدةةذ23ذاتتيذتي تتعترذرق تتيذ15ذ(تيف تتعةذح)ذتي ؤسةتتاذتي ا تتعف اذهتي دي تتاذتيلت ت ذ تتدرسذجاش ت اذتيلتتها يذ
اةؤهي اذتيلهكهذايذق دأذهس دءذههكحءذتيلها يذب دذيلعبذحة يذاتيذ تعتءتتذتيب ديتاذتيوت تا،ذح تثذ تعذتي ةتؤهي اذتي دا تاذفت ذتي تدأذ
لهذتإل عتءتتذحةاذتي ؤسةاذذت دمذك دذح ة ذذتتذتي دةةذ(تيف عةذط)ذتي ؤسةتدتذتي اتعف اذهتي دي تاذتيلت ذ تدرسذاشتدطذ حتدةةذتيلتها ي،ذ

اةؤهي اذتيلهكهذايذق دأذتي ؤسةدتذتي اعف اذهتي دي اذتي ة هةذبإ عتءتتذتيب دياذتيوت اذف دذي لعذبديب ة دتذتيوترةةذ ي دذستوتءذاتيذتيةتوقذ
تي عة ذجهذتي در ،ذفضحًذحيذتيلع قذتيفبة ذايذه وةادذهايذ ةج ة دذيهىذسة اذرقد اذبدي ةهذتيليذ ب هذبقم ذ

وجييه القوييور الرابييع عييدم التطةيي العملييل بالم سسييات المالييية لاللتزامييات التشييريعية الخاصيية بالر ابيية المسييتمري علييى

تعامالت العمال  ،ويساا ل ذلك عدم وجوا نظ آليية يل العدييد مين الم سسيات الماليية للكشيف عين بعيض العملييات

مير العااية .كما أ) النص التشريعل والتعليمات ل اذا المجال تعد ملزمة للموارف ق او) با ل الم سسات المالية
األخرى العاملة حالياً بخالف الموارف.
 .40س

ذتإلشدرةذ ياذق دأذسورلاذب بديجاذجه قذتي اورذتي لبة تاذ تلهذتيلوصت اذاتيذلتحلذتيلبتهيحتذتيلت ذجةلةت ذحةتاذ

تيلبة دتذتيل ف لياذية عسوأذتيلشعلب ذرقيذ()33ذيبدأذ2005أ،ذتي بهياذف ذحدأذ2014أمذ ياذ داتبذذيتكذجفتدةتذتيةتة دتذ
بهدذتيةة دتذتيعقد اذ وأذبديلهكهذايذ

قذتاليل تأاتدتذتيتوترةةذفت ذتيلبة تدتذبشتهدذتيعقدبتاذتي ةتل عةذفت ذتي اتدرفذهةتدق ذ

تي ؤسةتتدتذتي دي تتاذتالتتعى،ذب تتدذيضت يذتيلهكتتهذاتتيذه تتوةذاةتتيذستتة اذ لةتتكذتي ؤسةتتدتذيةكشتتفذحتتيذببتتالذتيب ة تتدتذم تتعذ
تيبدةيا،ذهقهذ دهلذتيهي هذتإلرشدةيذيةعقدباذتي هتا اذحةاذ عتءتتذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذتيادةرذف ذحتدأذ
2011أذالهذتي ةهيامذ

 .41هقها ذتيةة دتذتإلحادا دتذتيلدي اذبشهدذتيجوالتذتيعقد اذتيل ذقدا ذ دذافوع اذتيعكوااذيهىذتي ادرفذ(تيعقدباذ
تي اعف ا)ذلحلذتيفلعةذتي دع ا:ذ
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المهام الر امية المنفذي من ةل مفوضية الحكومة لدى الموارف يالر ابة المور ية
على الموارف العاملة ل الجمهورية العربية السورية
نوع

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

شاملة

9

5

0

0

1

0

0ذ

مرضية

395

435

450

469

490

319

 438ذ

طارئة

5

6

8

12

19

25

 59ذ

15

15

18

18

19

19

المهمة

مسل
أموال

4ذ

المهام الر امية المنفذي من ةل مفوضية الحكومة لدى الموارف يالر ابة المور ية
على مكاتب وشركات الورا ة
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

89

210

242

248

242

125

 3374ذ

 .42ذذ ةيذتي

دتذتيعقد اذبعةبذب بل دذ ياذاوح ي:ذ ذ

المهام الشاملة ذها ذتيل ذ جعل دذتيج دتذتإلشعتف اذ دءذحةاذ ههلذزا ذاة قذهحةاذةرتساذكداةاذيةلهكهذايذاهىذتيلأتأذ
تي ؤسةدتذتي دعباذيعقد ل دذبدي ل ة دتذتي داوا اذهتيل ة اذتي فعهعاذحة دذهاهىذكفدياذتية دسدتذهتإل عتءتتذتي ل لةذ
لتذتي اوصمذ ذ
المهام الغرضية ذها ذتيل ذ جعل تدذتيج تدتذتإلشتعتف اذ تدءذحةتاذحتدالتذلدصتاذح تهذ توتفعذابةواتدتذحتولذه توةذا ديفتدتذ
اعهةة،ذجهذف ذحدلذتيعد اذ ياذتيلهق قذبب ة دتذاعتهةة،ذجهذلتحلذتيلع تقذفت ذحتدالتذتشتل دهذ ل ةتبذة ترستل دذ تعتءذزلتدرةذ

ا هتا اذية ؤسةاذتي ب ام ذ
 .43ذ ك دذقها ذتيةة دتذتإلحادا دتذتيلدي اذبشهدذتيجوالتذتيعقد تاذتيلت ذقدات ذ تدذا ئتاذاكدفعتاذمةتهذتااتوتلذه ولتهذ
تإلرادبذب اوصذتي دأذتيعقد اذتي فتلةذاتيذق ة تدذحةتاذتي اتدرفذهشتعكدتذتياتعتفاذهشتعكدتذتيعتوتالتذتي دي تاذتيهتلة تاذ

هشعكدتذتيلها يذهشعكدتذتيوسدباذتي دي اذلحلذتيفلعةذ(:)2011-2015

ذالمهام الر امية المنفذي من ةل ايئة مكا حة مسل األموال وتمويل اعرااب
2016

2011

2012

2013

2014

2015

مصارف

4

-

4

6

6

صرافة

7

21

2

13

-

-

حواالت مالية داخلية

3

2

5

7

-

13

شركات تأمين

3

-

-

-

2

7

-
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شركات وساطة مالية

-

1

1

-

2

المجموع

17

24

12

26

9

20

 .44ك تتدذجفتتدةتذتيةتتة دتذبتتهدذا ئتتاذتاهرتقذهتاس توتقذتي دي تتاذ تتوأذبديعقدبتتاذتي وا تتاذتي ةتتل عةذحةتتاذجةتءذشتتعكدتذتيوستتدباذ
تي دي تتاذاتتيذلتتحلذتي تعةطذتإليكلعها ت ذاتتعذستتوقذةاشتتقذي ت هرتقذتي دي تتا،ذهاتتيذلتتحلذتي داتتدتذتي وا تتاذهتي بةواتتدتذتيل ت ذيتتليذ
تيعاولذحة دذايذالهذتيشعكدت،ذه وأذبديألدرتتذتيلفل شت اذبعةتبذتيب تهذتيفبةت ذيلةتكذتيشتعكدتذهكة تدذةحت ذتيعد تاذ يتاذ
ذيك،ذهييذ هأذتيةة دتذجياذ حادا دتذحولذتيألدرتتذتيلفل ش اذتيل ذقدات ذ تدذتي ئتاذلتحلذتي عحةتاذتي دعت امذك تدذجفتدةتذ
تيةة دتذبهدذا ئاذتإلشعتفذحةاذتيلها يذقدا ذلحلذحدأذ2014أذببهةذ()24ذا اذرقد اذمعع اذحةاذشعكدتذتيلها ي،ذ
تي ديغذحهةادذ()12ذشعكاذب بهلذا ل يذ فل ش ل يذيكهذشعكامذ
 .45هف تتدذيلبةتتقذببتتهةذتي اتتدرفذهاكد تتبذتياتعتفا،ذجفتتدةتذتيةتتة دتذبتتهدذحتتهةذتي اتتدرفذاتتوذ()20ذااتتعف،ذف تتدذي ةتتغذ
حهةذشعكدتذتياعتفاذ()17ذشعكاذ(ذيعقذي دذ عذهشعتءذتي هذتا

(ذيعقذي دذف طذ عذهشعتءذتي هذتا

وجييه القوييور الخييام

)مذ

ذه عولهذتي ي)،ذف دذي ةتغذحتهةذتي كد تبذ()36ذاكل تدًذ

عييدم وجييوا تعليمييات ملزميية لقطيياع التييأمين خاصيية بالتأأييد ميين تحييديث الوثييائ أو الةيانييات أو

المعلومات التل ت الحوول عليها بموجب عملية توخل العناية الواجةة ل التحق من اوية العمال باعضا ة إلى نيدري
يييام الم سسييات المالييية ييل الممارسيية العملييية متحييديث ميانييات العمييال  ،ورب ي تلييك العملييية بالمخيياطر التييل ييد تكييو)

مرتةطة بالعمال .
.46

ت ذابديجتتاذه تتقذتي اتتورذتي لبة تتاذ تتلهذتيلوص ت ا،ذح تتثذجيأا ت ذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذية عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذ

ية ت اذ 2005أذه بهيح تتقذ

تتعذتي ؤسةتتدتذتي دي تتاذ(ب تتدذف تتدذشتتعكدتذتيلتتها ي)ذ لعتتهيثذتيوقتتداقذجهذتي داتتدتذجهذتي بةواتتدتذ

تيل ذ يذتيعاولذحة دذب و بذح ة اذتيلع قذايذاولاذتيب حءمذح تثذجيأات ذتي تدةةذتاهيتاذ( بعلتغذتيب ديتاذتيوت تا)ذ ةتكذ
تي ؤسةتدتذبديلهكتتهذاتيذتيلعتتهيثذتيتتهتايذية داتدتذهتي بةواتتدتذتيلت ذ تيذ ب تتدذلتحلذ تعتءتتذتيب ديتتاذتيوت تاذتي لبة تتاذ ولتتاذ

تيب حء،ذهالس دذف دذيلبةقذبديب حءذذهيذتي دبعذتيبدي امذ
 .47ك تتليكذجيأات ت ذتيف ت تعةذ(ة)ذا تتيذتي تتدةةذ()30ذا تتيذتي ت تعترذرق تتيذ()15ذيةت ت اذ2015أذتي لضت ت يذاة تتدأذاعتق تتاذتيب ة تتدتذ
تي ا تعف اذهتي دي تتاذف ت ذتي ؤسةتتدتذتي ا تعف اذهتي دي تتاذ(ب تتدذف ت ذذيتتكذشتتعكدتذتيلتتها ي)ذبديلهكتتهذاتتيذتيلعتتهيثذتيتتهتايذية داتتدتذ

هتي بةوادتذتيل ذ يذ ب دذلحلذ عتءتتذتيب دياذتيوت اذتي لبة اذ ولاذتيب حءذ(قحثذس وتتذحةاذتاقه)،ذهالذس دذف تدذ
يلبةقذبديب حءذذهيذتي دبعذتيبدي امذ

وجييه القوييور السييااو ال يوجييد تعليمييات ر امييية صييااري لشييركات التييأمين لتطةيي إجي ار ات عناييية خاصيية لييةعض ئييات
العمال أو العمليات ذات المخاطر العالية ،كما اتض من الزياري الميدانيية عيدم التطةيي العمليل بالمويارف أو بشيركات

التأمين لتلك اعج ار ات.

 .48جيأات ت ذتيف ت تعتتذ(ح،ذط،ذي)ذا تتيذتي تتدةةذ()2ذا تتيذتيلبة تتدتذتيل ف لي تتاذية عس تتوأذتيلشت تعلب ذتي ب تتهلذرق تتيذ()33ذيةت ت اذ
 2005أذ

عذتي ؤسةدتذتي دي اذب دذف دذشعكدتذتيلها يذبإ دذذ عتءتتذلدصاذهإيحءذ ال دأذلدصذيبهةذايذتيب حءذجهذ

تيب ة دتذذتتذتي دبعذتيبدي ا،ذهحهةتذتيلبة دتذحهةتًذاتيذتيعتدالتذجهذتيب تحءذذهيذتي تدبعذتيبدي تا،ذبدإلعتدفاذ يتاذاتدذ
ضت لقذتيف تعةذ(ج)ذاتتيذتي تدةةذ() 3ذاتتيذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذبتإيأتأذتي ؤسةتتدتذتي دي تتاذ ل ف تتلذ تعتءتتذتيب ديتتاذتيوت تتاذتي بتتأزةذ

جتدهذتيب تحءذذهيذتي تتدبعذتيبدي تامذكتتليكذاات ذتي تتدةةذ()24ذاتيذتي تعترذرقتيذ()15ذاتتيذاةتدأذاعتق تتاذتيب ة تدتذتي اتعف اذ

هتي دي اذحةاذتي ؤسةدتذتي دي اذح تهذ علتعذاتهىذ بألتأذتإل تعتءتتذتيلت ذستلل لادذحةتاذصتب هذتيب ديتاذتيوت تاذ جتدهذتيب تهذ
صفحة  14من 44
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تالستتل دةذحةتتاذ وص ت فذتي تتدبعذتي تتدصذببحقتتاذتيب تته،ذحةتتاذاعتتوذيتتليذف تتقذت تتدذذ تعتءتتذتيب ديتتاذتيوت تتاذتي بتتأزةذف ت ذ
ححقدتذتيب هذذتتذتي دبعذتي ع فبامذ

وجه القوور السابع عدم وجوا تعليمات ر امية تلزم شركات التأمين بةمالت ايئة مكا حة مسل األموال وتموييل اعراياب

عند عجزاا من استيفا كا ة إج ار ات التحق من اويية العمييل ،أو يل حيال ثةيوت تنيا ض ميين ميا صيرح عنيه وميا تي
الحوول عليه من معلومات من مواار أخرى.

 .49تتيذابديجتتاذه تتقذتي اتتورذتي لبةتتقذ تتلهذتيلوص ت ا،ذح تتثذجيأا ت ذتيف تعةذ(ة)ذاتتيذتي تتدةةذ()3ذاتتيذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذ
ية عسوأذتيلشعلب ذرقيذ()33ذيةت اذ2005أذتي بتهلذ

تعذتي ؤسةتدتذتي اتعف اذهتي دي تاذ(ب تدذف تدذاؤسةتدتذتيلتها ي)ذبهاتقذ

ف ذحدياذحهأذ ك دذا يذايذتإليلأتأذبإ عتءتتذتيب دياذتيوت ا،ذيجبذحة دذحهأذ تهءذححقتدتذتيب تهذجهذ ف تلذتيب ة تدت،ذجهذ
ا دءذححقدتذتيب ه،ذهتي ةعذف ذجدذ ل هأذ حغذحيذح ة اذاش وااذب و بذتي دةةذ()7ذايذتيلبة دتذتيةدب امذ

 .50ك تتدذجيأا ت ذتيف تعةذ(ه)ذاتتيذتي تتدةةذ()23ذاتتيذتي تعترذرقتتيذ()15ذية ت اذ2015أذبشتتهدذاةتتدأذاعتق تتاذتيب ة تتدتذتي ا تعف اذ
هتي دي اذ

عذتي ؤسةدتذتي اعف اذهتي دي اذف ذحدياذحهأذ ك دذايذ ف لذ عتءتتذتيب دياذتيوت ا،ذففت ذاتلهذتيعديتاذيجتبذ

حة تتدذحتتهأذ تتهءذححقتتاذتيب تتهذجهذحتتهأذ تعتءذتيب ة تتدت،ذجهذ ا تتدءذححقتتاذتيب تته،ذهتي ةتتعذف ت ذجدذ ل تتهأذبتتإ حغذحتتيذح ة تاذ
اش وااذ ياذتي ئامذ

وجه القوور السابع عدم صدور تعليمات ر امية لشركات التأمين ل مجال تطةي إج ار ات العناية الواجةة مع العميال

الحاليين.

 .51جيأات ذتيف تعةذ(ج)ذاتتيذتي تتدةةذ()3ذاتتيذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذية عستتوأذتيلشتعلب ذرقتتيذ()33ذيةت اذ2005أذتي بتتهلذ

تتعذ

تي ؤسةتتدتذتي اتعف اذهتي دي تتاذ(ب تتدذف تتدذاؤسةتتدتذتيلتتها ي)،ذ تتدذذ تعتءتتذتيب ديتتاذتيوت تتاذ جتتدهذح حءاتتدذتيعتتدي يذحةتتاذ
جسدسذتاا اذتي ة اذهتي دبع،ذه ف لذ عتءتتذتيب دياذتيوت اذف ذتيبحقدتذتي دا اذف ذتاهقدتذتي دس ا،ذاتعذتالتلذفت ذ

تالحل درذ ذتذادذ يذسدب دًذ

قذ عتءتتذتيب دياذتيوت اذهالاذ يذ

د،ذهاهىذكفدياذتي بةوادتذتيل ذ يذتيعاولذحة دمذ

 .52ك تتدذجيأا ت ذتيف تعةذ(ه)ذاتتيذتي تتدةةذ()29ذاتتيذتي تعترذرقتتيذ()15ذتياتتدةرذية ت اذ2015أذ

تتعذتي ؤسةتتدتذتي ا تعف اذ

هتي دي تتاذ ل ف تتلذ تعتءتتذتيب ديتتاذتيوت تتاذ جتتدهذتيب تتحءذتيعتتدي يذحةتتاذجستتدسذتاا تتاذتي ة ت اذهتي تتدبع،ذك تتدذي ت ذ ف تتلذ
تيب دياذتيوت اذف ذاثهذالهذتيبحقدتذتي دا اذف ذتاهقدتذتي دس ا،ذاعذتاللذف ذتإلحل درذ ذتذادذ يذستدب دًذ
د،ذكليكذاهىذكفدياذتي بةوادتذتيل ذ يذتيعاولذحة دمذذذ
تيب دياذتيوت اذ جدهذتيب حءذهالاذ يذ

تقذ تعتءتتذ

التوصية الثالثة عشر والخاصة الرابعة ي ملتزمة جزئياً

وجييه القوييور األول ال يوجييد إل يزام للم سسييات المالييية بيياعمالت ييل حاليية صييلة األم يوال أو ارتةاطهييا باعرايياب أو أنهييا

ستستخدم من جانب منظمات إراامية أو من يمولو) اعرااب.

 .53قدا ذسورلاذب بديجاذه قذتي اورذتي لبةقذ لهذتيلوص ا،ذح ثذجيأا ذتي دةةذ()9ذايذتي عسوأذتيلشتعلب ذرقتيذ()33ذ
يةت اذ2005أذه بهيح تتق،ذهتي تتدةةذ()7ذاتتيذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذ

تتعذتي ؤسةتتدتذتي اتتعف اذهتي دي تتاذبتتدإل حغذحتتيذ فدصت هذ

تيب ة دتذتيل ذيشل ودذبها دذ ف ذمةحًذي اوتلذجهذ ولحًذيورادب،ذب تدذفت ذذيتكذاعتدهالتذ تعتءذاتلهذتيب ة تدت،ذجهذحتيذ
تااوتلذتيل ذيشل قذف ذجا تدذحات ةاذ حتهىذتيجتعتايذتاصتة اذجهذتيلت ذي تدذصتةاذبدإلراتدبذجهذ ةتل هأذاتيذق تهذتإلراتد يذجهذ

ا ة دتذ راد اذجهذا يذي ويودذتإلرادبمذ
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وجه القوور الثانل عدم وجوا نص تشيريعل يليزم الم سسيات الماليية بياعمالت عين محياوالت إجي ار العملييات المشيتةه
يها.

 .54تته ذح تتدرةذ ذب تتدذف ت ذذيتتكذاعتتدهالتذ تعتءذاتتلهذتيب ة تتدت ذتي توترةةذف ت ذاتتعذتي تتدةةذ()9ذاتتيذتي عستتوأذتيةتتد قذيلةتتأأذ
تي ؤسةدتذتي دي اذبدإل حغذحيذاعدهالتذ عتءذتيب ة دتذتي شت واا،ذهةتليكذ كتودذستورلاذقتهذحديجت ذجه تقذتي اتورذتي عتهةذ
ف ذالهذتيلوص امذ

وجه القوور الثالث ضعف عالية تطةي الم سسات المالية لاللتزام الخاص باعمالت عن العمليات المشتةه يها.
.55

هفذزلدةةذفبدي اذاةدأذتإل حغذف ذسورلا،ذقدا ذتيةة دتذبإ دذذحهةذايذتي

وتتذف ذالتذتيجداب،ذح ثذ ضت يذ

اةدأذاعتق اذتيب ة دتذتي دي اذهتي اعف اذتيادةرذايذا ئاذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلراتدبذفت ذتيفاتهذتيبدشتعذحةتاذ
آي تتدتذتإل تتحغذحتتيذتيب ة تتدتذتي ش ت واا،ذح تتثذ ض ت
تيب ة دتذاش واا،ذك دذ ض

ذتيف تعةذ(ب)ذاتتيذتي تتدةةذ()52ذحةتتاذببتتالذتي ؤش تعتتذحةتتاذتحل تتدرذ

ذتي دةةذ()53ذايذتي ةدأذحةاذال ة دتذتإل حغذةتلهذتي ؤسةدتذتي دي ا،ذايذح تثذ وتصتهذ

تيبتتداة يذف ت ذتي ؤسةتتدتذتي دي تتاذاتتعذاةتتؤهلذتإل تتحغ،ذهكتتليكذ فدص ت هذح ة تتاذتإل تتحغذتي ةوةتتاذاتتيذتي ؤسةتتدتذتي دي تتا،ذ
هاةؤهي دتذاةؤهلذتإل حغذف ذتي ؤسةدتذتي دي ا،ذه ض

ذتي دةةذ()55ذال ة دتذتإل حغذتي در ،ذبع ثذ لضت يذ يتأتأذ

تي ؤسةدتذتي دي اذ وععذ عتءتتذهتععاذايذج تهذرفتعذتيل تدرلعذحتيذتيب ة تدتذتي شت وااذ يتاذتي ئتامذك تدذ ضت
()57ذايذتي ةدأذ يلأتادتذتي ؤسةدتذتي دي اذببهذرفعذتيل علع،ذه ض

ذتي تدةةذ

ذاعف دتذتي ةدأذا وذجذيو حغم

ذ
 .56كليكذ يذ صهترذ بة تدتذرقد تاذي تدعذتيلتها يذب و تبذتي تعترذرقتيذ/100/59ذأم ذهتيلت ذ لضت يذتيلبة تدتذتي دصتاذ

بتتدإل حغذحتتيذتيبة تتدتذتي ش ت واامذك تتدذجصتتهرتذا ئتتاذتاس توتقذهتاهرتقذتي دي تتاذتي تعترذرقتتيذ()95ذية ت اذ2009أذتي لض ت يذ
بة دتذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذف ذابداحتذتاهرتقذتي دي ا،ذح ثذجيأأذتي عترذشتعكدتذتي تهادتذهتيوستدباذ

ذهتااة تتاذهتيلبة تتدتذتياتتدةرةذب لضتتده،ذهإ تتحغذتي ئتتاذفتتو تًرذبتتهيذح ة تتاذ
تي دي تتاذهصت دةيقذتإلستتلث درذبديل تتهذبهحكتتدأذتي تتداود ذ
افلتذجهذ عتذاعدهياذ ف لادذهفقذتيوس ةاذجهذتي وذجذتي بل هذايذق ة دمذ

 .57هقه جفدةتذتيةة دتذبهدذتااة اذهتي عتاعذتي بةواد اذتيل ذ هفذيةكشفذحيذتيب ة دتذهتيلعولحتذتي دي اذتي ش وااذ
حةاذا دقذهتسعذ ف ذتي ؤسةدتذتي اعف اذهتي دي ا،ذهحةاذاعوذيضدا ذتااة اذهتي عتاعذتي دقةاذف ذةهلذتي ج وحامذك دذ

جد ذتي دةة ذ 35ذاي ذتي عتر ذرقي ذ 15ذتيأأ ذتي ؤسةدت ذتي اعف ا ذهتي دي ا ذبدالح ذاةدأ ذاعتق ا ذابةواد ذاحاي ذيعج د ذهب باذ
اشدبد دذه ب هادذهي دبعادذ جدهذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادب،ذحةاذجدذيلافذالتذتي ةدأذب دذية :
1م ي

ذجدذي

ذكدفاذححقدتذتيب هذهح ة دتذتي ؤسةاذتي اعف اذهتي دي ا،ذتيل ذ لي ذياديع دذ

ذهياديحذح حا دم ذ

2م جد ذيكود ذقدة ًتر ذحةا ذ ض ي ذابةوادت ذهة دادت ذتيب ه ذتي عهقا ذهتيشداةا ذيب ة ا ذتيب ديا ذتيوت اذ
تي هااذ ياذتي ؤسةاذايذتيب همذ ذ

3م ي

ذجدذية حذية ؤسةاذتي اعف اذهتي دي اذ لل عذه عة هذ

عذح ة د دذهجاش ل د،ذهالس دذححقاذ

تيب هذاعذح حا دم ذ

ح ذحيذتي عةذ
4م جدذيكود ذقدة ًترذحةاذتسل هتأذابدي عذا اذايذلحلذتي عةذتيوب اذهتيههي ا،ذفض ً
تيلت اذية ؤسةا،ذتي لبة اذبهسدي بذا عذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذه عهيهذتااش اذهتيب ة دتذ
م عذتالحل دةيامذهةإاكددذتي ؤسةاذجدذ ةل هأذتي بدي عذتيل ذ ها دذتيج اذتي ورةذية ةدأ،ذاعذ
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ععهرة ذجد ذ بكس ذاله ذتي بدي ع ذتي ةل هاا ذهعع ذا دبعاد ذك د ذ ي ذ عهيهه ذاي ذلحل ذ يذ
تي دبعذتيليذ يذ عتءهمذذذ ذ

5م ي
ي
6م ي

ذجدذ ة حذتي بدي عذتي ةل هااذف قذبإصهترذتيل دتذحيذتيب ة دتذم عذتالحل دةيا،ذهتيل ذ

ذجدذ كودذاعحًذيل يذتيج اذتي ةؤهياذحيذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذ ذ
ذجد ذية ح ذبإةترة ذتيل دت ذتيادةرة ذح ق ذبع ث ذيكود ذقدة تًر ذحةا ذ ها ي ذكدفا ذتي بةوادتذ

تي لبة اذبديب حءذهتيب ة دتذذتتذتيبحقاذ لهذتيل دتمذ ذ
7م ي

ذجد ذيكودذ ذقدة تر ذحةا ذ وف ع ذابةوادت ذةق ا ذي جةس ذتإلةترة ذهتإلةترة ذتيل ف ليا ذحول ذ

8م ي

ذجدذيكود ذقدة تًرذحةاذ وف عذ

وتابذتي دبعذتيل ذ لبعضذي دذتي ؤسةا،ذب دذف ذذيكذتيل عتتذتي لبة اذبب ة دتذتيب حءم

احا امذذ
 .58ذبدإلعدفا ذ يا ذاد ذس ق ،ذي

عذ

عذتي بةوادتذهتيل درلعذتيل ذ ة دذتي ئاذلحلذفلعةذزا اذ

ذجد ذيكود ذالت ذتي ةدأ ذقدة تًر ذحةا ذتالحلفد ذ ة ا ذ يكلعها ا ذاي ذكدفا ذتيةجحت ذهتيوقداقذ

تي اوصذح دذف ذتيف عةذجذايذتي دةةذ37ذايذتي عترذرقيذ15ذ(تي لبة اذبدالحلفد ذبديةجحتذهتيوقداق)م

 .59هحةاذصب هذتإلحادا دت،ذقها ذتيةتة دتذتإلحاتدا دتذتيلدي تاذتي لبة تاذببتهةذتإل حمتدتذتيلت ذ تيذتستلحا دذاتيذق تهذ
تي ئا:ذ
شركات ص ار ة وشركات

العام

أخرى/جهات مير

مجموع

مكلفة باالمالت

االمالمات
58

موارف

محامين

جهات ر امية

2012

10

31

1

16

-

2013

14

45

4

3

66

2014

56

43

1

15

1

116

2015

13

83

-

16

-

112

2016

198

40

-

23

2

263

حواالت مالية ااخلية

هلححظذايذلحلذتإلحادا اذتي هااذايذق هذتيةة دتذ أتيهذحدالتذتإل حغذايذق هذتي ادرفذلحلذتي عحةاذتي دع اذ
بدإلعدفاذ ياذتر فدعذحهةذحدالتذتإل حغذف ذحدأذ(2015أ)،ذهقهذجشدرتذتيةة دتذتيةذورلاذ ياذجدذ

عذالهذتإل ححدتذ

لبةقذبدالشل دهذبجعتايذمةهذجاوتلذه ولهذ رادبذهةديجعتايذتاصة اذيجعل اذمةهذتااوتل،ذبدحل درذجدذا ئاذاكدفعاذمةهذ
تااوتلذه ولهذتإلرادبذ لة اذف طذهفقذتي عذتي داوا ذتإل حمدتذتيل ذ لبةقذ لهذتيجعتايم
ذ

 .60جفدةتذتيةة دتذبهاق ييذيلضحذي دذادذاوذتي اوةذبديج دتذم عذتي كةفاذبدإل حغ،ذهجدذتإلشعتفذهتيعقدباذحةاذتاح دلذ
هتي يذم عذتي دي اذتي عهةةذاوذاةؤهي اذتيج دتذتالشعتف اذتي لااذتيل ذ ع طذ د،ذ عدفاذ ياذتيههرذتيعقد ذهتإلشعتف ذ
ية ئا،ذه ةيذتي دةةذتيةدةساذايذتي عترذ 1311ذيبدأذ2014أذةهرذالهذتيج دت،ذهتي ئاذا ذتيل ذ لوياذ صهترذتااة اذ
تي دصاذ ل

قذتاليلأتأذي ح دلذهتي يذم عذتي دي اذتي عهةةذهفقذتي دةةذتي داةاذايذتي عترذذت ق،ذهالهذتي ئاذا ذافة دذ

اةؤهيا ذحيذتيعقدبا ذحةاذ عتءتت ذاكدفعا ذمةهذتااوتلذه وله ذتإلرادب ذف ذتي و ذهحي ذق دع ذتياعتفا ذاع ذتيج دتذ
تإلشعتف اذتي لااذ(افوع اذتيعكوااذيهىذتي ادرف).
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 .61ذهقها ذتيةتة دتذكتليكذ حاتدا اذالبة تاذب

بتاذتإل تعتءتتذتي ل تلةذ جتدهذاتلهذتإل حمتدتذ ،كذلل حصاذاةية متعلقذة

بتوزيذ اببغاذاح صسذل الجريمذة اةصذلية .عتدفاذ يتاذ حاتدا اذجلتعىذالبة تاذبعتدالتذح توةذتيلتها يذحةتاذتيع تدةذتيلت ذ
لجدهزذق اذتيلبولالذف دذ10ذاة ودذي عةذسورلاذجهذ لجدهزذجقةتدب دذااتفذاة تودذي تعةذستورلاذهتيلت ذي ت ذحةتاذشتعكدتذ

تيلها يذجدذ ةغذح دذية ئاذحةاذتي عوذتيلدي :ذ
جدول يوض اعمالمات الموزعة حسب طةيعة اعج ار ات المتخذي اتجااها
العام

حفظ

2012
2013
2014
2015
2016

18
37
41
32
14

إمالت النيابة العامة

مجموع

تزويد معلومات

وتجميد حسابات مور ية

30
4
3
1
1

8
13
4
2
9

يد المتابعة

االمالمات

2
12
68
77
239

58
66
116
112
263

جدول يوضح توزيع االبالغات حسب الجريمة األصلية
الجريمة األصلية

2012

2013

2014

2016

2015

سرقة واختغس اةموال العامة او الخاصة أو ابستيغء
عليها بطرق السطو أو السلل أو بوساةل اصتيالية أو
تحويلها اير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية

10

7

7

2

تزوير العملة أو وساةل الدف اةخرى أو ابسناد العامة
أو اةوراق ذاح القيمة
جراةم التهريل
ابتجار اير المشروع في السل والقط اةجنبي
جراةم اإلرهاب
جراةم تمويل اإلرهاب

14
2
3
2
4

8

6

4

6

5

23

7

1

1

1

3

نقل المهاجرين باورة اير مشروعة والقرصنة
والخطل

1

4
7

رشوة وابتزاز

2
1

استخدام عغماح تجارية بشكل اير مشروع
اير محدد
المجموع العام

22
58

42
66

97
116

241

82
112

263

جدول يوض حاالت عقوا التأمين على الحياي التل تتجاوز يمة التعويض يها  10مليو) ليري سورية أو تتجاوز
أ ساطها نوف مليو) ليري سورية

ذ

2012

2013

2014

2015

2016

ح وةذتيلها يذتيل ذ لجدهزذق اذجقةدب دذا ةغذ

 24ذ

6ذ

9ذ

 23ذ

 26ذ

500000ذلمذس ذ
صفحة  18من 44

تقرير المتابعة الثالث عشر للجمهورية العربية السورية

ح وةذتيلها يذتيل ذ لجدهزذق اذتيلبولالذف دذا ةغذ

 59ذ

 12ذ

 49ذ

 30ذ

5ذ

ح وةذتيلها يذتيل ذ لجدهزذق اذتيلبولالذ10ذاة ودذ

 12ذ

 11ذ

6ذ

9ذ

0ذ

10ذاة ودذلمذس ذ

لمسذا ةغذهجقةدب دذا ةغذ 500000ذ
التوصية الخاصة الثانية يملتزمة جزئياً

وجيه القوييور األول إمفيال اليينص علييى نيية اسييتخدام األميوال أو العلي بأنهييا ستسيتخدم كليياً أو جزئيييا مين ةييل منظميية
إراامية أو شخص إراامل.

 .62حديج ذسورلاذه قذتي اورذتي لبة اذ لهذتيلوص اذايذلتحلذتيف تعةذ(ب)ذاتيذتي تدةةذ()2ذاتيذتي عستوأذتيلشتعلب ذرقتيذ
()33ذية ت اذ2005أذه بهيح تتقذتيل ت ذحعف ت ذ عل تتاذ ولتتهذتإلرا تدبذبها تتد:ذكتتهذفبتتهذي اتتهذا تتقذ تتهييذجهذ تتعذجا توتلذبهيتتاذ
هس ةا،ذا دشعةذجهذم عذا دشعة،ذاتيذااتدةرذاشتعهحاذجهذم تعذاشتعهحا،ذب اتهذتستل هتا دذكة تدًذجهذ أا تدًذفت ذح تهذ راتد ذ
جهذيل ولتتهذا ة تتاذ راد تتاذجهذشت عذ راتتد ذفت ذج ترعت ذتيج ورلتتاذتيبعة تتاذتيةتتورلاذجهذلدر تتد،ذهف تدًذية توتا يذهتإل فدق تتدتذ
تيههي اذجهذتإلقة اذجهذتيث دا اذتي دفلةذف ذسورلامذح ثذيبديعذتي عذتيةد قذ جعليذ عذتااتوتلذجهذ تهي دذ تاذتستل هتا دذ

كة تدًذجهذ أا تدًذاتتيذق تتهذا ة تتاذ راد تتاذجهذشت عذ راتتد ،ذهةديلتتدي ذ كتتودذستتورلاذقتتهذتستتلوف ذه تتقذتي اتتورذتي لبة تتاذ تتلهذ
تي ةهيامذ

وجه القوور الثانل عدم اعتةار جريمة تمويل اعرااب ضمن ائمة الجرائ األصلية المفضية لجريمة مسل األموال.

 .63جص تتهرتذتية تتة دتذتية تتورلاذتي عس تتوأذتيلشت تعلب ذرق تتيذ()46ذيةت ت اذ2013أذتي تتدصذب كدفع تتاذمة تتهذتاات توتلذه ول تتهذ
تإلراتتدب،ذتيتتليذجةلتتهذحتتهةتًذاتتيذتيلبتتهيحتذاتتيذا توتةذتي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذية ت اذ2005أذهحةتتاذتالتتعذتي تتدةةذ
تاهيتتا،ذح تتثذ ت ذ عتتدفاذحتتهةذاتتيذتيج تعتايذتيجهيتتهةذهإحل دراتتدذكج تعتايذجصتتة اذيجعل تتاذمةتتهذتاا توتلذاثتتهذ عل تتاذ ولتتهذ

تإلرادبمذهةديلدي ذ كودذسورلاذقهذتسلوف ذه قذتي اورذتي لبةقذ لهذتيلوص امذ

وجه القوور الثالث نقص أالة عالية النظام مع عدم تو ر اعحوائيات.

 .64جفتتدةتذتيةتتة دتذبتتهدذتي عتتدكيذتيةتتورلاذجصتتهرتذحتتهةتًذاتتيذتاحكتتدأذتي دصتتاذ ل ولتتهذتإلراتتدبذلتتحلذتية ت وتتذتي ة ةتتاذ
تي دع ا،ذك دذيوععقذتيجههلذتا :ذ
العام

2013

2014

2015

2016

عدا األحكام

 21ذ

 59ذ

 232ذ

 174ذ

 .65ذجفدةتذتيةة دتذبهاقذايذتي

ب ذجدذيكود ذا د ذحجيذك عذاحكدأذتإلةتااذ ل ولهذتإلرادبذبدحل درذجدذتيج ورلاذ

تيبعة اذتيةورلاذ لبعضذا لذحهةذس وتتذاح دلذ راد اذل عةذا وياذايذتيهتلهذهايذتي درجم ذ

ه .استعراض للتدامير المتخذي يما يتعل بالتوصيات الرئيسية
التوصية الثالثة ارجة اعلتزام يملتزمة جزئياً

وجييه القوييور األ ول عييدم وجييوا نييص صييري يفيييد بةعطييا سييلطة محييداي لتعيييين وتعقييب الممتلكييات التييل ييد تخضييع
للموااري أو التل يشتةه ل أنها آتية من عائدات جريمة.

 .66حديج ذسورلاذه قذتي اورذتي لبةقذ لهذتيلوص ا،ذح ثذاا ذتيف عةذ(ة)ذايذتي دةةذ()9ذايذتي عسوأذتيلشعلب ذرقيذ
()33ذية ت اذ2005أذه بهيح تتقذحةتتاذ ح تتدءذقدع ت ذتيلع تتقذتيتتليذجهةح ت ذيهيتتقذتيتتهحوىذتيعتتقذف ت ذا درستتاذتياتتحح دتذ
تي عرةذيقذفت ذقتداودذجصتولذتي عدك تدتذتيجأتا تاذتي ل ثةتاذفت ذتي تدأذبديلععلتدتذتيحزاتاذه تعذتاةيتاذه ل تعذهعت طذتااتوتلذ
تي لاتتةاذبديجعل تتاذهالعاتتح دذجي تتدذكدا ت ،ذهإ تتدذذتإل تعتءتتذتيلعفة تتاذتيحزاتتا،ذب تتدذف ت ذذيتتكذحجتتأذتاا توتلذتي لاتتةاذ
بج تعتايذمةتتهذتاا توتلذجهذ ولتتهذتإلراتتدبذهإيعتةت تتدذهتيوستتداطذتي ةتتل هااذف ت ذاتتلهذتيج تعتاي،ذهكتتليكذحجتتأذه ج تتهذتاا توتلذ
صفحة  19من 44
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تي لعاتتةاذبجتعتايذ شتتكهذحات ةل دذتي دي تتاذااتته تًرذااتوتلذم تتعذاشتتعهحا،ذه ععلتتعذجهذاوتصتتةاذ ج تتهذتيعةتتدبدتذتي اتعف اذ

تيل ذقدا ذتي ئاذ لج هادمذ

وجه القوور الثانل نقص أالة عالية النظام المتعل بالموااري والتجميد مع عدم تو ر اعحوائيات.

 .67ق تتها ذتيةتتة دتذتإلحا تتدا اذتيلدي تتاذبشتتهدذتي تتديغذتي ج تتهة،ذهق تتهذجف تتدةتذبتتهدذا تتلهذتالحا تتدا دتذ لبةتتقذف تتطذب تتاذ
تيعةدبدتذتي اعف اذتيل ذقدا ذتي ئاذ لج هادذق هذتإلحدياذ ياذتي دباذتيبداا:ذ
2013م

2014م

2015

2016

ي عةذسورلا

15,766,245.91

49,739,967.67

30م435905

00م34125

ةهالرذجاعلك

3,880.95

47,993.47

6391

-

100

41,690.74

35

-

رلدلذسبوةي

-

86

-

-

رلدلذق عيذ

-

89

-

-

العملة

يوره

ايذ دابذآلع،ذجفدةتذتيةة دتذبهدذتي عدكيذتيةورلاذقهذجصهرتذحهةتًذك تًعذايذتاحكدأذتي دصاذ لج هذتااوتلذتي لبة تاذ
ل ولتتهذتإلراتتدب،ذهجحكدا تدًذلدصتتاذبدي اتتدةرةذ الذجدذتيةتتة دتذيتتيذ تتوفعذ حاتتدءتتذلدصتتاذ لةتتكذتاحكتتدأذهالذ ةتتكذتي تتديغذ

تي ع اذ د،ذبة بذحهأذه وةذ اذف ذتي ضدءذجهذف ذه تزرةذتيبهلذا لااذبدي بةوادتذتإلحادا امذ

التوصية الثالثة والعشرو) ارجة اعلتزام يمير ملتزمة

وجه القوور األول عدم تفعيل مهام الر ابة واعشراف لهيئتل اعشراف على التأمين واألوراق واألسواق المالية.
 .68جفدةتذتيةة دتذبها دذقدا ذ لفب تهذا تدأذتيعقدبتاذهتإلشتعتفذي ئتاذتإلشتعتفذحةتاذتيلتها يذاتيذلتحلذق دا تدذبتديلعل عذ
هتإلشعتفذحةاذتيج دتذتي دعباذي د،ذح ثذ ةغذحهةذشعكدتذتيلها يذتي علااذ()12ذشتعكاذ تها يمذك تدذقدات ذا ئتاذ
تإلشتعتفذحةتتاذتاهرتقذهتاستوتقذتي دي تتاذ لفب تتهذا دا تتدذاتتيذلتتحلذتيلتتعل عذهتإلشتعتفذحةتتاذتيج تتدتذتي دعتتباذي تتد،ذ

ئاذبديلعل عذيبهةذايذشعكدتذتيوسدباذتي دي ا،ذه ب هذحدي دًذحهةذ()7ذشعكدتذف ذاتلتذتي جتدلمذهقتهذ
ذ
ح ثذقدا ذتي
جصهرتذكهذايذتيج دتذتي وتحتهذتيل ة تاذيةعقدبتاذحةتاذتيج تدتذتي دعتباذي تد،ذهلاوصتدًذفت ذاجتدلذاكدفعتاذمةتهذ
تااوتلذه ولهذتإلرادبمذه ضعذتيشعكدتذتيبداةاذف ذتيلها يذهشعكدتذتاهرتقذتي دي اذ ياذرقدباذا ئاذاكدفعاذمةهذ
تااوتلذه ولهذتإلرادب،ذبدإلعدفاذ ياذتيعقدبتاذهتإلشتعتفذاتيذق تهذتيج تدتذتإلشتعتف اذتي لاتاذ(ا ئتاذتإلشتعتفذحةتاذ
تيلها يذها ئاذتإلشعتفذحةاذتاهرتقذهتاسوتقذتي دي ا،ذهذيكذهفقذادذ عس قذتيلبة دتذتيل ف لياذية عسوأذتيلشعلب ذرقيذ
()33ذه بهيح تتقمذح تتثذ تتوأذتي ئتتاذب لدببتتاذتيل تأتأذ ةتتكذتي ؤسةتتدتذبديلبة تتدتذهتإل تعتءتتذتي فعهعتتاذف ت ذتي عستتوأذ
تيلشعلب ذهتيلبة دتذتيل ف ليا،ذهاةدأذاعتق تاذتيب ة تدتذتي اتعف اذهتي دي تا،ذبدإلعتدفاذصتحح اذتي ئتاذبفتعضذم تعاتدتذ
ادي اذجهذ أتءتتذحةاذتي ؤسةدتذتي ديفاذية عسوأذتيلشعلب ذهتيلبة دتذتيل ف ليامذذ

وجه القويور الثيانل عيدم إخضياع طياع الوي ار ة ميير الرسيمل يل القطير السيوري للتنظيي ميع وضيع معيايير إشي ار ية
ور امية للتسجيل وممارسة النشاط والنظر ل اتخاذ اعج ار ات الرااعة للجهات التل ل تتقدم للتسجيل.

 .69اة ت ذستتورلاذا تتاذتيا تعتفاذب و تتبذتي تتداودذرقتتيذ()24ذيةت ت اذ2006أذه بة د تتقذتيل ف ليتتامذك تتدذجف تتدةتذتية تتة دتذ
تيةتتورلاذبهاتتقذ تتيذتيلتتعل عذلذ()19ذشتتعكاذص تعتفاذهذ()54ذاكل تدًذيةب تتهذف ت ذستتورلا،ذه تتيذ ةرتجذاؤسةتتدتذتيا تعتفاذ
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ع يذتي ؤسةدتذتي دي اذتي دب اذبدي داودذهفقذ بعلغذتي ؤسةةدتذتي اعف اذهتي دي اذتيوترةذف ذتيلبة دتذتيل ف ليتاذ
ية عستتوأذتيلشتتعلب ذرق تتيذ()33ذه بهيح تتقمذهةدإلع تتدفاذ ي تتاذلضتتوعذ ةتتكذتي ؤسةتتدتذيعقدبتتاذهإشت تعتفذااتتعفذستتورلاذ

تي عكتتأي،ذ الذجدذشتتعكدتذتياتعتفاذ ضتتعذجيضتدًذ يتتاذرقدبتتاذا ئتتاذاكدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذتإلراتتدبذف تتدذيلبةتتقذ
ل ف تلذتاليل تأاتتدتذتيتتورتةةذفت ذتي عستتوأذتيلشتعلب ذ()33ذه بهيح تقذهتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذتياتدةرةذب و تتق،ذهاةتتدأذاعتق تتاذ

تيب ة تتدتذتي دي تتاذهتي ا تعف امذه عستتيذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذية عستتوأذتيلش تعلب ذ()33ذبشتتكهذحتتدأذتياتتحح دتذتإلش تعتف اذ
هتيعقد تتاذيكتتهذاتتيذ تتدتذتإلشتعتف اذهتيعقد تتاذها ئتتاذاكدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذتإلراتتدب،ذفل تتوأذتيج تتدتذتإلشتعتف اذ
تي لااذبإححأذتي ئاذب و بذ درلعذرةعذس ولاذحيذاهىذ هذ ةكذتي ؤسةدتذبداليلأتادتذتيل ذ ضعذي دذهتي عرةذ

فت ذتي عستتوأذتيلشتعلب ،ذهتيلبة تدتذتيل ف ليتتا،ذهتااة تتاذهتيلبة تتدتذتياتدةرةذب و

تتد،ذهكتتليكذ حتحأذتي ئتتاذفتتو تًرذحتتيذ

تي ديفتتدتذتي ضت وباذفت ذكتتهذاؤسةتتا،ذك تدذ تتوأذتي ئتتاذب لدببتتاذتإل تعتءتتذتيعقد تتاذتيل ت ذ ل تتلادذتيج تتدتذتإلش تعتف اذ
ي عتق اذتيلأتادتذتي ؤسةدتذف ذاجدلذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادب،ذه فعضذ أتءتتذ ةترلاذهمعتادتذادي تاذ
هإ تعتءتتذحح تتاذ اتتع ع اذحةتتاذتاش ت دصذتي تتديف يذيحيل تأاتتدتذتي فعهعتتاذحة ت يذب و تتبذتي عس توأذتيلش تعلب ،ذ

ةهدذجدذي تتعذذيتتكذتيج تتدتذتإلش تعتف اذاتتيذفتتعضذتيج تأتءتتذهتي تعاتتدتذتي اتتوصذحة تتدذف ت ذتي توتا يذتي دصتتاذ لةتتكذ
تيج دتذتإلشعتف اذتي لاا،ذهجفدةتذتيةة دتذبهاقذيجعيذحدي تدًذ حتهتةذالاعتاذيةب وةتدتذتيلت ذي كتيذجدذ فععت دذتي ئتاذ
حةاذتالش دصذتي ديف ي،ذإلقعترادذاتيذق تهذاجةتسذتيتوزرتء،ذه ت حذتيلبة تدتذتيل ف ليتاذ اكدا تاذ وق تعذاتلكعتتذ فتدايذ
يذتيج دتذتإلشعتف اذتي لااذهتي ئاذ لتذتي اوصمذ
 .70هفت ذست هذاكدفعتتاذا درس ت ذاشتتدطذتيا تعتفاذه عولتتهذتي تتاذم تتعذتي علا ت ي،ذجفتتدةتذتيةتتة دتذبتتهدذتيج تتدتذتاا تتاذ
تي لااذ وأذب حح اذتيا درفاذهاعوي ذتي اذم تعذتي علات ي،ذهفتعضذتي تعاتدتذحةت يذهكتليكذ تدذذتإل تعتءتتذ

تي داوا تتاذتيحزاتتاذ جتتدا ي،ذك تتدذجفتتدةتذتيةتتة دتذبتتهدذتي اتتعفذتي عكتتأيذجصتتهرذاج وحتتاذاتتيذتيلبتتدا يذهتي ت تعرتتذتيلت ذ
حهتذبشكهذهةشكهذ واعيذايذاشدطذتياعتفاذم عذتي علاا،ذك دذقدأذتي اعفذتي عكأيذبإصهترذحهةذايذتي تعرتتذ
ف ذاجدلذ بهيهذجاة اذتيعقدباذحةاذتي عذتا

،ذهاوذتااعذتيليذحأزذايذاشدطذتياعتفاذتي علاتا،ذهلاوصتدًذ

ف ت ذ ف تتلذتيب ة تتدتذتيلجدرلتتا،ذهفتتعضذا تتدذجذرقد تتاذاكل تتاذي بتتداحتذتيا تعتف يذتي علا ت يذب تتدذيض ت يذتيلع تتقذاتتيذ

ح ة تتدتذ عولتتهذتاا توتلذتيل ت ذ تتليذح تتعذتي اتتدرفذهشتتعكدتذتيا تعتفا،ذهة تتدذيتتهحيذ تعتءتتذاكدفعتتاذمةتتهذتاا توتلذ
ه ولهذتإلرادبمذهقها ذتيةة دتذتإلحادا اذتيلدي اذحولذحهةذتي حح دتذتي ضتدا اذتيلت ذ ت ذ جتدهذا درست ذاشتدطذ
تيا عفاذه عولهذتي اذم عذتي علا يذلحلذتية وتتذتي دع ا:ذذذ
السنة
عدا

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 130ذ

 19ذ

 80ذ

 103ذ

 182ذ

 172ذ

المالحقات
القضائية

 .71ذ جادذف دذيلبةقذبديب وةدت،ذف هذجفتدةتذتيةتة دتذتيةتورلاذبتهدذاتلهذتيب وةتدتذ اتهذ يتاذتإلحل تدلذتي ؤقت ذي تهةذالذ تهذ
حيذقحثذس وتتذهالذ ألهذحةاذحشعذس وتت،ذهاادةرةذتي ديغذتي ض وباذا هتًذهجياذا ديغذاههااذف ذتي وةذتيورق اذجهذ

تإليكلعها تتاذجهذتاس ت دةذهتاهرتقذتيل ت ذ ع تتهذق تتاذادي تتاذهة تعاتتاذا تتهترادذقحقتتاذجاثتتدلذتي تتديغذتي اتتدةرة،ذهذيتتكذهفتتقذ

ية دةةذ25ذايذتي داودذرقيذ()24ذيبدأذ2006أذهتيل ذ يذ بهية دذب و بذتي داودذرقيذ()29ذيبدأذ2012أذهتي تداودذرقتيذ

()18ذيبدأذ2013أمذذ
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وجه القوور الثالث عدم اشتراط توا ر عناصر الوالحية والنزااة لكا ية المسياامين الرئيسييين وأعضيا مجلي
لكا ة الم سسات المور ية والمالية ولي

الموارف ق .

 .72جفتتدةتذتيةتتة دتذبها تتدذقدا ت ذ وعتتعذابتتدي عذ شتتلعطذب و

اعااري

تتدذ تتوفعذح اتتعيذتي تأاتتاذهتااة تتاذيكدفتتاذتي ؤسة ت يذتيتتلييذ

تفاذهتي دا يذحةاذ ةتر د،ذه ةيذ ياذابتدي عذحتولذتي تأاتاذهتااة تاذتي داوا تاذ
يل هاودذب ة دتذيلعل عذشعكدتذتياع ذ
هجلتتعىذحتتولذتي تعةذب جتتدلذتيب تتهذتي تتدي ذفت ذق تتدعذتياتعتفاذبدإلعتتدفاذ يتتاذتيلبتتدهدذاتتعذتيج تتدتذتاا تتاذهتيوصتتدا اذ
تالعىذ هفذع ددذاأتااذتي ؤسة يذهلةوذسجة يذتيبهي ذايذجيذجس دبذ عولذةهدذق ولذتيلعل عذي يم

 .73ك تدذ ضت يذاةتدأذتيلتعل عذيشتعكدتذتي تهادتذهتيوستدباذتي دي تاذتياتدةرذاتيذق تهذاجةتسذتيتوزرتءذفت ذحتدأذ2006أ،ذ
تي بدي عذتي دصاذبدي ل تها يذي شتدطذتيشتعكاذتيبداةتاذفت ذاجتدلذتاهرتقذتي دي تا،ذفت ذحت يذ ضت

ذتيلبة تدتذتيل ف ليتاذ

ية عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()43ذيبتتدأذ2005أذتي تتدصذب تتدعذتيلتتها يذف ت ذتي تتدةةذ()8ذتشتتلعتطذ توتفعذح دصتتعذتي تأاتتاذ

هتي حءةذهتيكفدءةذهتية باذف ذتاش دصذتيلييذيل هاودذب ة دتذيةلعل عمذ

ذ وجه القوور الرابع عدم تفعيل التزام الم سسات الموير ية والماليية بالمةيااأل األساسيية للر ابية الموير ية الفعالية،
وتطةي مةدأ التفتيش اليدوري والمحيدا الغيرض عليى تليك الم سسيات بميا يمكين الجهيات الر اميية المختلفية مين الو يوف
على التحق من امتثالها ألنظمة عملها األساسية ومعايير مكا حة مسل األموال وتمويل اعرااب.

 .74جفتتدةتذتيةتتة دت وعتتعذ عاتتداعذيةب تتهذهتيلبتتدهدذتي شتتلع ذاتتعذه تزرةذتي دي تتاذي بديجتتاذجه تتقذتي اتتورذتيتوترةةذف ت ذ علتتعذ
تيل يذتيليذقدأذبقذفعلقذاشلع ذايذتي كذتيههي ذهص ههقذتي هذتيههي ذيل ت يذاتهىذتيلتأتأذتي تدعذتي اتعف ذهتي تدي ذ
بدي دةئذتاسدس اذيةعقدباذتي اعف اذتيفبدياذتيادةرةذحيذيج اذبدزل،ذح ثذ ض يذتي عاداعذهععذل اذح هذيلعة يذ
هععذتاليلأتأذ تلهذتي تدةئ،ذه حفت ذجيذا تدطذية اتورذ تلتذتي اتوص،ذهجفتدةتذتيةتة دتذبهاتقذ تيذ حفت ذتيبهيتهذاتيذ
ا دطذتي اورذلتحلذتي عحةتاذتي دعت اذاتيذلتحلذ بتهيهذههعتعذتيبهيتهذاتيذتيضتوتبطذتيلت ذ تهحيذذيتك،ذه بتأزذس دستاذ

تاليل تأتأذيتتهىذتي اتتدرفذهتي تتدعذتي تتدي ،ذهةشتتكهذلتتدصذاوعتتوعذ ةترةذتي تتدبع،ذهي تتدذكتتددذتيجتتأءذتاك تتعذا تيذجه تتقذ
تي اتتورذك تتدذجشتتدرذ علتتعذتيفعلتتقذيلبةتتقذبدي اتتدرفذتيبداتتاذف تتط،ذف تتهذ تتيذهعتتعذهالدببتتاذ عاتتداعذح تتهذيلعةت يذهعتتعذ

تي ادرفذهإيأتا دذب تعرتتذاجةسذتي هذهتيلةة ف،ذهقدا ذكتليكذ لكث تفذتيلبتدهدذهتيل ةت قذ تهفذ يجتدةذحةتولذيوعتعذ
تي ادرفذتيبدااذهتإل فدقذحةاذ عاداعذزا ذإليأتأذالهذتي ادرفذ لبهيهذجهعدح دذبع ثذيليذتإليلتأتأذبكدفتاذتي ت تعرتتذ
تيادةرةذايذاجةتسذتي تهذهتيلةتة فذاتيذج تهذ عةت يذجةتا تدذه كت يذتيةتة اذتيعقد تاذاتيذا درستاذةهراتدذبفبدي تامذك تدذ
جفدةتذتيةة دتذبهاقذ يذ ع قذتيبهيهذايذتي لداعذتإليجد اذلحلذتيفلعةذتي اعااذايذج عزاد:ذ
•

تيلعك أذ حةاذتإليلتأتأذبدي تدةئذتاسدست اذيةعقدبتاذتي اتعف اذتيفبديتاذاتيذلتحلذ بتحقذل تاذتإليلتأتأذب تعرتتذ
يج اذبدزل،ذهةشكهذلدصذادذهرةذ وفدقذبدزلذ2ذه بهيح ق،ذهالدبباذتي اتدرفذتيبداتاذهتي دصتاذه ل تعذذيتكذ

ايذلحلذ درلعذهإ ل دحدتذةهرلاذكهذرةعذس امذ
•

تبطذتإلحلعزلاذيةعقدباذحةاذتي ادرفذهتيب هذحةاذ بهيهذتيلشعلبدتذتي دا اذب تدذيلوتفتقذ
ذت
سلك دلذ بدرذتيضو
اعذتي بدي عذهتي درسدتذتيههرلامذ

•

تيلعك أذحةاذا درسدتذتيعوك اذتيةة اذفت ذتي تدعذتي اتعف ذهة تدذيضت يذحةتيذتاةتءذهشتفدف اذجك تعذاتعذ

جصعدبذتي اديحمذ
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 .75ه جتتهرذتإلشتتدرةذب تتدأذتيةتتة دتذبإصتتهترذةي تتهذ رشتتدةيذلتتدصذب عتق ت ذتي ؤسةتتدتذتي اتتعف اذية تتدأذب

تتدتذتيعقدبتتاذ

تي هتا اذتي دصاذب كدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبمذ
التوصية السااسة والعشرو) يملتزمة جزئياً

وجه القوور األول عدم تحديث التعامي الوااري للم سسات المالية والموارف ،الخاصة بةرشااات اعمالت.

 .76حديج ت ذس تورلاذه تتقذتي اتتورذتي لبةتتقذ تتلهذتيلوص ت ا،ذح تتثذقدا ت ذ لعتتهيثذتإلرشتتدةتتذتياتتدةرةذية ؤسةتتدتذتي دي تتاذ
هتي اتتدرفذهتيج تتدتذتالتتعىذتي ةأاتتاذبتتدإل حغذب تتدذيل دستتبذاتتعذتيلبتتهيهذف ت ذتي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذتي تتدصذ
ب كدفع تتاذمة تتهذتاات توتلذه ول تتهذتإلرا تتدبمذبدإلع تتدفاذ ي تتاذذي تتك،ذ ضت ت يذاة تتدأذاعتق ت تاذتيب ة تتدتذتي ات تعف اذهتي دي تتاذ
اؤشعتتذحولذتيب ة دتذتي ش وااذف ذتي ؤسةدتذتي دي ا،ذبدإلعدفاذ ياذال ة دتذتإل تحغذتيتهتلة ذهال ة تدتذتإل تحغذ
تي در ذبدإلعدفاذ ياذ رفدقذا وذجذتإل حغذحيذتيب ة دتذتي ش واامذذ

وجه القوور الثانل تأثر استقاللية الهيئة من خالل المودر الذي تستقل منه موازنتها.

جفدةتذتيةة دتذجدذا أتا اذتي ئاذ بل عذ أءذايذا أتا اذافوع اذتيعكوااذيهىذتي ادرفذ(تيعقدباذتي اعف ا)،ذح تثذ توأذ

تي ئاذ لعهيهذاف د دذه كدي ف د،ذهلليذ ولهذتي ئاذايذق تهذتي اتدرفذتيبداةتاذفت ذستورلاذبشتكهذ ي تأات ،ذهحة تقذالذيتأتلذحةتاذ

سورلاذابديجاذجه قذتي اورذتي لبةقذ لهذتيلوص امذ الذجدذتيةة دتذجفدةتذبهدذاف دتذه كدي فذتي ئتاذيتليذ ولة تدذهفتقذاتدذ
يتتليذ تتهيعهذاتتيذق تتهذتي ئتتا،ذهالذي كتتيذجدذ كتتودذاتتلهذتي أتا تتاذااتته تًرذيلتتهقعذتالستتل حي اذبدحل تتدرذجدذتي اتتدرفذاعم تتاذقداواتتدذ
دذتالحلعتضذحةاذةفب دمذك دذجدذتي ادرفذالذيعقذي دذا دقشاذتي تديغذتي ةتوبذةفب تدذ
ذ
حةاذةفعذالهذتي ةدا اذهالذيعقذي

ي تتلهذتي ف تتدتذهتيلكتتدي فمذهجدذاتتلتذتاستتةوبذيتتليذت دحتتقذفت ذستتورلاذا تتلذتي ةت دتذاتتيذتي تتعدذتي دعت ذفت ذ ولتتهذتيج تتدتذ
ذتتذتيافاذتإلشعتف اذهتيعقد ا،ذةهدذجدذية عذجيذ هق عذحةاذتسل حي اذالهذتيج دتذ(افوع اذتيعكوااذيهىذتي ادرف)م

 .77ذك د ذجفدةت ذتيةة دت ذبهاق ذال ذيو ه ذ هتله ذف ذتياحح دت ذ ي ذا ئا ذاكدفعا ذمةه ذتااوتل ذه وله ذتإلرادبذ
هافوع ا ذ تيعكوااذيهىذتي ادرف،ذح ثذجدذكحذتيج ل يذاةؤهيل يذحيذتيعقدباذحةاذتإليلأتأذب كدفعاذمةهذتااوتلذ
ه ولهذتإلرادبذف ذتي دعذتي اعف م ذه لعهةذتيبحقاذ

دذف ذ بدرذتي دةةذتيةدةساذايذتي عترذرقيذ 1311ذيبدأذ

2014ذ(تيلبة دتذتيل ف لياذية عسوأذتيلشعلب ذرقيذ33ذيبدأذ)2005مذك دذجفدةتذجدذية ئاذف طذحقذ صهترذتااة اذ
تي دصا ذ ل

ق ذتيلأتادت ذتي ؤسةدت ذتي اعف ا ذهتي دي ا ذف ذاجدل ذاكدفعا ذمةه ذتااوتل ذه وله ذتإلرادب ذ(تي دةةذ

تي داةاذايذذتتذتي عتر)مذه ةيذتيبحقاذ

دذف ذالتذتي جدلذجيضدً ذالكعةذ فدايذلدصاذبديعقدباذهتإلشعتفذحةاذ

تإليلأتأذب كدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبمذ

 .78ف دذيلبةقذببهأذهعوحذةهرذااعفذسورلاذتي عكأي،ذف هذجشدرتذتيةة دتذ ياذجدذافوع اذتيعكوااذيهىذتي ادرفذ

ا ذ أء ذاي ذااعف ذسورلا ذتي عكأي ذ ةبب ذةهر ذةتاعة ذتيعقدبا ذتي اعف ا ذف ذتي ادرف ذتي عكألا ذتالعى ذ(اعذ
تسل حي اذلدصاذةتلهذااعفذسورلاذتي عكأي)مذ

 .79ذجفدةتذتيةة دتذبهدذتي ئاذا ذتي شعفذهتي ةؤهلذتاسدس ذحيذاعتق اذهتيلع قذايذجاة اذاكدفعاذمةهذتااوتلذ
ه ولهذتإلرادب ذف ذتيج ورلاذتيبعة اذتيةورلا ذبديل ة قذاعذتيج دتذتإلشعتف اذتي دي اذبديلع قذايذ هذتي ؤسةدتذ

هتيج دت ذتي ةوب ذا د ذتاليلأتأ ذب ل ة دت ذاكدفعا ذمةه ذتااوتل ذه وله ذتإلرادب ذ(ب و ب ذجحكدأ ذتيف عة ذ/ج /ذايذ

تي دةةذتي داةاذايذتي عسوأذتيلشعلب ذ33ذيبدأذ2005ذه بهيح ق)،ذهتدذا اذافوع اذتيعكوااذتاسدس اذ لعكأذف ذ
اجدل ذتيعقدبا ذتي اعف ا ذتي ب وة ذهف ذحدل ذ ي ذلحل ذتي

دت ذتيعقد ا ذية فوع ا ذجيا ذاححةدت ذ لبةق ذبهاة اذ
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اكدفعاذمةهذتااوتل ذيهىذتي ؤسةدتذتيل ذ ضعذإلشعتف ذتي فوع اذفإاقذيليذ حغ ذتي ئاذ دذفو ذتًرذال دذذتإل عتءذ
تي دسبم

هلضدفذ ياذذيكذادذية :ذ ذ
•

ي ذ عهيه ذتيبحقا ذ ي ذتيج ل ي ذف ذ بدر ذتي دةة ذتيةدةسا ذاي ذتي عتر ذرقي ذ 1311ذيبدأ ذ2014ذ
(تيلبة دتذتيل ف لياذية عسوأذتيلشعلب ذرقيذ33ذيبدأذ)2005مذ

•

ةي ذتيبحقا ذ ي ذتيج ل ي ذف ذالت ذتي جدل ذجيضدً ذالكعة ذ فداي ذلدصا ذبديعقدبا ذهتإلشعتف ذحةاذ

•

قذتيلأتادتذتي ؤسةدتذتي اعف اذهتي دي اذ

تاليلأتأذب كدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبمذ ذ

لةكذتي ئاذهحهادذحقذ صهترذتااة اذتي دصاذ ل

ف ذاجدلذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذ(تي دةةذتي داةاذايذذتتذتي عتر)مذ
 .80جادذف دذيلبةقذببهأذهعوحذةهرذااعفذسورلاذتي عكأي،ذفإا دذاش ع ذ ياذجدذافوع اذتيعكوااذيهىذتي ادرفذا ذ
أءذايذااعفذسورلاذتي عكأيذ ةببذةهرذةتاعةذتيعقدباذتي اعف اذف ذتي ادرفذتي عكألاذتالعىذ(اعذتسل حي اذ
لدصا ذةتله ذااعف ذسورلا ذتي عكأي) ،ذح ث ذ درس ذةهر ذتيج ا ذتإلشعتف ا ذهتيعقد ا ذحةا ذجح دل ذتي ؤسةدتذ
تي اعف اذهاؤسةدتذتياعتفامذ ذ

 .81ذ ذهف دذيلبةقذب هىذ هقعذ سل حي اذتي ئاذايذح ثذ ولهذاوتزال دذايذق هذتي ادرفذتيبداةاذف ذسورلدذف هذجفدةتذ

تيةة دتذ لكعترذبعحذالتذتيلةد لذجكثعذايذاعة،ذهجا دذقدا ذسدب دً ذ ددذجدذتي ئاذ عهةذاف د دذه كدي ف دذه ةلعةذ
ق ل د ذاي ذتي ادرف ذتيبداةا ذه بل ع ذ أء ذاي ذا أتا ا ذافوع ا ذتيعكواا ذيهى ذتي ادرف ذ(تيعقدبا ذتي اعف ا) ،ذهإدذ
ولهذاف دتذه كدي فذتي ئاذايذتي ادرفذتيبداةاذف ذتي عذتيبعة ذتيةوريذيليذبشكهذ يأتا ،ذهفقذادذيليذ هيعهذ

اي ذق ه ذتي ئام ذهةديلدي ذال ذي كي ذاد ذ كود ذاله ذتي أتا ا ذااه تًر ذيلهقع ذتالسل حي ا ذبدحل در ذجد ذتي ادرف ذاعم اذ
قداوادً ذحةاذةفعذالهذتي ةدا اذهالذيعقذي دذتالحلعتضذحةاذةفب دمذهتي ادرفذالذيعقذي دذا دقشاذتي ديغذتي ةوبذ
ةفب دذي لهذتي ف دتذهتيلكدي فمذاعذتيبةيذجدذالتذتاسةوبذيليذت دحقذف ذسورلاذا لذتي ة دتذايذتي عد ذتي دع ذ

ف ذ ولهذتيج دتذذتتذتيافاذتإلشعتف اذهتيعقد ا،ذةهد ذجدذية عذجيذ هق عذحةاذتسل حي اذالهذتيج دتذ(افوع اذ

تيعكوااذيهىذتي ادرف)م ذ

وجه القوور الثالث ضعف حماية المعلومات الموجواي بالهيئة.

 .82حديج ذستورلاذه تقذتي اتورذتي لبةتقذ تلهذتيلوصت اذح تثذ تيذتيت عذحةتاذ لتعذتي بةواتدتذتيلت ذ عاتهذحة تدذا ئتاذ
اكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذبديع ديتاذهالذيةت حذ شتعادذ الذهفتقذجحكتدأذتي عستوأذتيلشتعلب ذرقتيذ()33ذيةت اذ
2005أذه بهيح ق،ذح ثذاعذتي عسوأذتي لكورذف ذتي دةةذ()11ذتيف عةذ(ج)ذحةتاذجاتق:ذيتليذ شتك هذهحتهةذعت يذتي ئتاذ
ة اذهحهةذ عذتي بةوادتذتي دي اذا ل دذ عذتي بةوادتذتي لبة اذبجتعتايذمةتهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتدبذه عة ة تدذ
هحفة دذه دةي دذاعذاة تع دذايذتيج تدتذتا تاذ عت ذ شتعتفذرات سذتي ئتا،ذهحةتاذاتلهذتيوحتهةذ حتحأذتي ئتاذةهرلتدًذ
بدي بةوادتذتي لوفعةذيهي دذحيذ عتايذمةهذتااوتلذهح ة دتذ ولهذتإلراتدبذه ضتعذح دصتعذاتلهذتيوحتهةذ يتاذ تعذ
تيوت تتدتذتي فعهع تاذحةتتاذجحضتتدءذتي ئتتاذهالذس ت دذهت تتبذتيعفتتد ذحةتتاذتية تعلامذك تتدذاا ت ذتي تتدةةذ()12ذاتتيذذتتذ
تي عستتوأذتيلش تعلب ذحةتتاذجاتتق:ذ ذبإستتلث دءذق تعترذيج تتاذ ةترةذتي ئتتاذبدي وتف تتاذحةتتاذرفتتعذتية تعلاذتي اتتعف ا،ذيلةتتيذتإل تتحغذ
تي اتتوصذحة تتقذف ت ذاتتلتذتي عستتوأذتيلشتتعلب ذبديةتتعلاذتي ة تتاذس توتءذ تتيذاتتلتذتإل تتحغذاتتيذق تتهذشتت عذب بت ت ذجأذ
حل تدريمذه لةتيذبديةتعلاذتي ةتل هتتذتي هاتتاذي تلهذتي ديتاذهاةتل هتتذتيلع تقذهإ عتءت تتقذفت ذشتلاذاعتحةتقمذها تدذي ت ذ

تيل ولقذحة قذجدذتي عسوأذتيلشعلب ذتي لكورذفعضذح وةدتذحةتاذتإللتحلذ وت تبذتيةتعلامذه جتهرذتإلشتدرةذا تدذ يتاذجدذ

ح وةتتاذتيع ت سذاتتيذقحقتتاذجش ت عذ يتتاذس ت اذهةدي تعاتتاذاتتيذائل ت يذهل ة ت يذجيتتفذي تعةذ يتتاذاة تتودذي تعةذستتورلاذف ت ذحتتدلذ
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تإللتحلذ وت تتبذتيةتعلاذ بل تتعذح وةتتاذرتةحتامذهيكتتيذيتتيذيشتعذتي عستتوأذ يتتاذه توبذ فشتتدءذتي بةواتتدتذتيلت ذي ةتتعذحة تتدذ
تيش عذبعكيذهظ فلقذببهذتال دءذتيبحقاذتيوظ ف امذهقهذتفدةتذتيةة دتذ و وةذاةدأذابةواد ذيهىذتي ئتاذ تيذ حتهتةهذ
ايذق هذفعلقذ

ذةتلة ،ذالذية حذالتذتي ةتدأذبتدإلبحعذحةتاذتي بةواتدتذتي دصتاذبتهيذشت عذآلتع،ذهلو تهذاةتدأذ

اعتق تتاذلتتدصذي تتلتذتي ةتتدأذتي بةواتتد ،ذي تتوأذاتتلتذاةتتدأذتي عتق تتاذ لل تتعذكدفتتاذتيب ة تتدتذتيلت ذي تتوأذ تتدذتي ةتتل هاودذاتتيذ
تسلبحأذه بهيهذهم عذذيك،ذهلليذتالحلفد ذبدي ةتاذتالحل تدب ذي دحتهةذتي بةواتدت،ذبع تثذي كتيذتستلع دعذتي داتدتذفت ذ
حدلذحههثذح هذية ةدأمذذ

التوصية الخامسة والثالثو) يملتزمة جزئياً

وجه القوور األول عدم التطةي الكامل عتفا ية األم المتحدي لقمع تمويل اعرااب لعام 1999م.
 .83حديج ذسورلاذجه قذتي اورذتي لبة اذ لجعليذ ولهذتإلرادبذبشكهذيل د قذاعذتإل فدق اذتيههي اذي عذ ولهذتإلراتدب،ذ
ح تثذ عات ذصتورذ تهييذه تعذجاتوتلذبهيتاذهست ةاذا دشتعةذجهذم تعذا دشتعة،ذاتيذااتدةرذاشتعهحاذجهذم تعذاشتتعهحا،ذ

ب اهذتسل هتا دذكة دًذجهذ أا دًذف ذح هذ راتد ذجهذيل ولتهذا ة تاذ راد تاذجهذشت عذ راتد مذهةديلتدي ذ كتودذستورلاذ
قهذحديج ذه قذتي اورذتي لبةقذ لهذتيلوص امذ

وجه القوور الثانل عدم المواا ة على اتفا ية األم المتحدي لمكا حة الجريمة المنظمة عةر الوطنيية ي بياليرمو لعيام

2000م.

قدا ذتيةة دتذتيةورلاذبدي ادةقاذحةاذتإلاض دأذإل فدق اذتاايذتي لعهةذي كدفعتاذتيجعل تاذتي ة تاذح تعذتيوب تاذ( فدق تاذ

بدي عاو)ذب و بذتي داودذرقيذ()14ذية اذ2008أ،ذهذيكذ كودذسورلاذقهذحديج ذه قذتي اورذتي لبةقذ لهذتيلوص امذ ذ
التوصية السااسة والثالثو) ارجة اعلتزام يملتزمة جزئياً

وجه القوور األول عدم تقدي المساعدي القانونية المتةاالة لوجوا شرط السرية بالنسةة لمهنة المحاماي.

 .84جفدةتذتيةة دتذتيةورلاذبهدذاجةسذتيههياذقدأذبإصهترذقعترذيبديعذالتذتي وعوعذهجحل تعذبتهدذستعلاذا تاذتي عداتدةذالذ
لبدرضذاعذتيوت دتذتي اوصذحة دذف ذتي عسوأذتيلشعلب ذرقيذ()33ذية اذ2005أذه بهيح قمذ

وجه القوور الثانل عدم التحق من الفعالية لعدم وجوا اعحوائيات.

 .85ذ قدا ت ذتيةتتة دتذ لتتوف عذتإلحاتتدا اذتيلدي تتاذتيل ت ذ وعتتحذبة تتدتذتي ةتتدحهةذتي داوا تتاذتيل ت ذقتتهال دذهحتتهتتذتيلععلتتدتذ
تي دي اذتي ة عةذهم عادذايذتيج دتذتي در اذ ياذا ئاذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلراتدب،ذه

ب تدذ تع طذبجتعتايذ

مةهذتااوتلذجهذ عتايذ ولهذتإلرادب:ذ
السنة
طلبات المساعدة
الخارجية

2011

2012

2013

2014

2015

36

11

18

2

3

2016
22

ذ

وجيه القويور الثاليث عييدم وضيع وتطةيي آليييات لتحدييد أ ضيل مكييا) ع امية اليدعوى القضييائية عليى المتهميين لوييال
العدالة ،وذلك بالنسةة للقضايا التل تخضع للمقاضاي ل أأثر من ملد.
 .86يلض ت يذقتتداودذتيب وةتتدتذف ت ذتي توتةذ()15-23ذشتتعهطذ

تتقذتي تتداودذتيةتتوريذحةتتاذتالللاتتدصذتي ضتتدا ذتيةتتوريذ

يةجتعتايذتيوتقبتتاذفت ذتا ترعت ذتيةتتورلا،ذهلعتتهةذتيب دصتتعذتيلت ذيتتليذتالتتلذ تتدذح تتهذ عهيتتهذاتتدذ ذتذكدات ذتيجعل تتاذا لعفتتاذ
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حةتتاذجر و
تضذس تتورلا،ذهةديل تتدي ذلضتتوح دذية تتداودذتية تتوريمذك تتدذيعتتهةذتي تتداودذش تتعهطذ

تتقذتي تتداودذتيج تتدا ذحة تتاذ

تاشت دصذتيعتتداة يذيةج ةت اذتيةتتورلاذجهذتا داتتبذتيتتلييذي واتتودذبهح تتدلذلتتدرجذستتورلاذهلتتليذ

حة يمذ

التوصية الخاصة األولى ارجة اعلتزام ي ملتزمة جزئياً

وجه القوور األول عدم التطةي الكامل عتفا ية األم المتحدي لقمع تمويل اعرااب و ي اررات مجلي

و .1373

تتقذتي تتداودذتيج تتدا ذ

األمين ر ي 1267

 .87حديج ذسورلاذه قذتي اورذتي لبةقذ لهذتيلوص ا،ذح ثذ يذ بهيهذ بعلغذ عتايذ ولهذتإلرادبذحةاذاعتوذيلفتقذاتعذ
ادذهرةذف ذتإل فدق ا،ذهس

ذتإلشدرةذ ياذذيكذح هذتيعهيثذحيذتيلوص اذتي دصاذتيثدا امذذ

 .88جاتتدذف تتدذيلبةتتقذب ت تعرتتذاجةتتسذتااتتيذرقتتيذ1267ذهذ،1373ذف تتهذت تتلتذستتورلاذتإل تعتءتتذتيحزاتتاذيوالثتتدلذب تعتريذ
اجةسذتاايذه ف تلا دذبديكداته(هتي تعرتتذتيحح تاذي تد)ذب و تبذتيلوصت اذتي دصتاذتيثديثتامذح تثذهعتب ذتيف تعةذ(ج)ذ

ايذتي دةةذتيبدشعةذايذتي عسوأذتيلشعلب ذرقيذ()27ذيبدأذ2011أذهتي عسوأذتيلشتعلب ذرقتيذ()46ذيبتدأذ2013أذجسدستدًذ
قداوا تدًذيلج تتهذجاتوتلذتإلراتتد يذجهذم عاتتدذاتتيذجصتتولذتاشت دصذهف تدًذي ت تعرتتذاجةتتسذتااتتيذ،1373-1267ذح تتثذ

اا ت ذتيف تعة:ذ حديتتاذتاس ت دءذهتيك داتتدتذتي عتتهةةذهف تدًذي تعتريذاجةتتسذتااتتيذرق ت ذ1267ذهذ1373ذهتي ت تعرتتذذتتذ
تيا تتةا،ذح تتعذه تزرةذتي در تتاذهتي لت تعة ي،ذا تتيذهإي تتاذتيج تتدتذتي ب تتاذال تتدذذتإل ت تعتءتتذتي دص تتاذ لج تتهذجات توتي يذ

هجصوي ي،ذه عهةذآي اذيليكذهف دًذي عترذلدصذياهرذحيذرا سذاجةسذتيوزرتءم
 .89ذجادذف دذيلبةقذبدحادا دتذلدصاذ ل

قذقعتريذاجةسذتاايذرقيذ()1267ذهذ(،)1373ذف هذجفدةتذتيةة دتذببهأذ

وفعاتتد،ذبدحل تتدرذجاتتقذيتتيذيث ت ذيتتهي دذه تتوةذجيذجا توتلذي ش ت دصذتي ةتتوبذ ج تتهذجا توتي يذهفتتقذق تعتريذاجةتتسذتااتتيذ
1267ذه1373ذهتي ت ت تعرتتذتي ع تتاذ
تي ع اذ

تتدمذهف تتدذيلبة تتقذب تتهاوتلذةتحت ت ذجهذتي ات تعةذ(تي دح تتهة)ذهتي ة تتدتذتإلراد تتاذ

دذفإاقذالذيليذتالكلفدءذ لج هادذهإا دذيليذاادةر دذح هذتيوصولذ ي دذهف دًذاحكدأذقضدا ام

 .90ذجفدةتذتيةة دتذبهاقذف دذيلبةقذبإحادا دتذلدصاذ ل

تاش دصذتي ج هةذحةدبد يذجهذتي ديغذتيل ذ يذ ج هاد،ذ

قذق تعرتتذاجةسذتاايذرقيذ 1267ذه 1373ذايذح ثذ
ذتإلشدرةذف ذتيف عةذ 81ذايذتيل علعذجاق ذييذيث

ذ وفعذ

جاوتلذي ش دصذتي ش وي يذ لييذتي تعرليذف ذجرتع ذتيج ورلاذتيبعة اذتيةورلام

بعحذف ذتإل ل دعذتيبدأذتيعتبعذهتيبشعهد ذف دذيلبةقذ ذببهأذ
 .91ذجفدةتذتيةة دتذف ذابعضذرةادذحةاذتيلةد لذتيليذ ُ
وفعذ حادا دتذلدصاذ ل

جهذتي ديغذتيل ذ يذ ج هاد،ذ

قذق تعرتتذاجةسذتاايذرقيذ 1267ذه 1373ذايذح ثذتاش دصذتي ج هةذحةدبد يذ
ذتإلشدرةذف ذتيف عةذ 81ذايذتيل علعذجاقذييذيث

ذ وفعذجاوتلذي ش دصذتي ش وي يذ

ليي ذتي تعرلي ذف ذجرتع ذتيج ورلا ذتيبعة ا ذتيةورلا ذب د ذيع ط ذب عترذاجةس ذتااي ذرقي ذ ،1267ذح ث ذيلي ذ ب يذ
تي دا اذه عهيثد د ذحةا ذكدفاذتي ؤسةدت ذتي ب ا ذبديلج ه ،ذك د ذقدا ذا ئا ذاكدفعا ذمةه ذتااوتلذه وله ذتإلرادبذ
اؤل تًعذ لو قذتي ؤسةدتذتي ب اذبديلج هذبإاكدا اذتإلحل دةذحةاذتي وتايذتي عهقاذتي ع اذب عترذاجةسذتاايذ1267ذ

تي شورةذحةاذتيعتبطذ()www.cmlc.gov.sy/1267-blacklistذحةاذاوقعذتي ئاذحةاذش كاذتالالعا ،ذهييذيليذ
حلاذ درل قذتيبثورذحةاذجيذا ديغذجهذجصولذيةوترةةذجس د ايذف ذتي دا اذع يذجرتع ذتيج ورلا،ذف يذتي

ذ

حهأ ذ وتفع ذ حادا دت ذيبهأذه وة ذجصول ذجه ذا ديغ ذي كي ذ ج هاد ذي س دء ذتيوترة ذذكعاد ذع يذقعتر ذاجةس ذتاايذ
تي شدرذ ي ق،ذهقدا ذتي ئاذحهيثدًذ لب يذجس دءذقدا اذاعة اذبداش دصذهتيك دادتذتإلراد اذ عدفاذ ياذ ب يذجس دءذ
هترةةذف ذقوتايذهرةتذ ي دذب دذيع طذ ل

قذقعترذاجةسذتاايذ1373مذ
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ذذ
التوصية الخاصة الثالثة ارجة االلتزاميملتزمة جزئياً

وجه القوور األول عيدم وجيوا يوانين واجي ار ات عالية لتجمييد أميوال اعراياميين أو ميرايا مين أصيول األشيخاص و قياً
لق اررات مجل األمن ر  1267و.1373

 .92اتتعذتي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذية ت اذ2005أذه بهيح تتقذف ت ذتي تتدةةذتيبدش تعةذتيف تعةذ(ج)ذحةتتاذتاستتدسذتي تتداوا ذ
يل ف تتلذق تعترذاجةتتسذتااتتيذرقتتيذ1267ذهتي ت تعرتتذتيحح تتاذيتتق،ذهتي لبةتتقذ لعهيتتهذتاش ت دصذهتيك داتتدتذاتتيذق تتهذيج تتاذ
ح وةدتذتي دحهةذهبدي ددذهفقذتي وتايذتيل ذ اهراد،ذهقعترذاجةسذتاايذرقيذ()1373مذح ثذاا ذتيف عةذحةاذ حديتاذ

تاس ت ت دءذهتيك دات تتدتذتي عت تتهةةذهف ت تدًذي ت تعتريذاجةت تتسذتاات تتيذرقت تتيذ1267ذه1373ذذهتي ت ت تعرتتذذتتذتيات تتةا،ذح ت تتعذه تزرةذ
تي در اذهتي لعة يذايذهإياذتيج دتذتي ب اذال تدذذتإل تعتءتتذتي دصتاذ لج تهذجاتوتي يذهجصتوي ي،ذه عتهةذآي تاذذيتكذ

هف تدًذي تعترذلتتدصذياتتهرذحتتيذرا ت سذاجةتتسذتيتتوزرتء،ذهذيتتكذب تتدذي ةتتجيذاتتعذجحكتتدأذتي توتا يذهتي بداتتهتتذهتال فدق تتدتذ
تيههي اذتي دفلةمذ

 .93ه ف لذتًذي دذس قذقدأذرا سذاجةتسذتيتوزرتءذبإصتهترذتي تعترذرقتيذ()851ذه تدرلاذ13ذاتدرسذ2014أ،ذهتيتليذاتعذحةتاذ
شتتك هذيج تتاذهب تتاذ ُة ت اذ ذيج تتاذ ج تتهذجا توتلذتاشت ت دصذهتيك دا تتدتذتي عتتهةةذب و تتبذقت تعتريذاجةتتسذتاا تتيذرق تتيذ
1999(1267أ)ذهذ2001(1373أ)ذهتي ت تعرتتذتالتتعىذذتتذتيبحقتتا ،ذا ث تتاذحتتيذيج تتاذ ةترةذتي ئتتاذه تتع طذ ئتتاذ
اكدفعتتاذمةتتهذتاا توتلذه ولتتهذتإلراتتدب،ذاكواتتاذاتتيذا ثة ت يذالذ تتهذر تتل يذحتتيذر تتاذاتتهيعذجهذاتتيذف ت ذحك تتدذحتتي:ذ

رات سذا ئتتاذاكدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذتإلراتتدب،ذقت و
تدضذاتتيذه تزرةذتيبتتهلذالذ تتهذاع لتتقذحتتيذاةلشتتدر،ذا ثتتهذحتتيذ
ه تزرةذتي در تتا،ذا ثتتهذحتتيذه تزرةذتيهتلة تتا،ذا ثتتهذحتتيذه تزرةذتي دي تتا،ذهجا ت يذستتعذا ئتتاذاكدفعتتاذمةتتهذتاا توتلذه ولتتهذ
تإلراتدبمذ لتتوياذتيةج تاذتي تتلكورةذتي تدأذهتياتتحح دتذتي لبة تتاذ لج تهذجاتوتلذتاشت دصذهتيك داتتدتذتيتلييذ تتيذ عهيتتهايذ
ايذق هذيج اذح وةدتذتي دحهة،ذهبدي ددذهفقذتي وتايذتيل ذ اهرادذجهذتيلييذ تيذ عهيتهايذفت ذست دقذقتعترذاجةتسذتااتيذ

2001(1373أ)ذهتي تعرتتذتالعىذذتتذتياةامذه وأذبديل ة قذاعذتيج دتذتيعقد تاذهتإلشتعتف اذهتإلةترلتاذذتتذتياتةاذ
هجيذ اذجلعىذاب اذ ل ف لذتي عترم
 .94هف دذيلبةقذ ل ف لذقعترذاجةسذتاايذرقتيذ1999(1267أ)،ذف تهذاات ذتي تدةةذ()6ذاتيذتي تعترذرقتيذ()851ذحةتاذق تدأذ
تيةج اذايذلحلذا ئاذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذ لب يذقوتايذتإلرادبذببهذهرهةادذاتيذيج لت ذتيب وةتدت،ذ

ح عذتي ههبذتيهتايذيةج ورلاذتيبعة اذتيةورلاذفت ذتااتيذتي لعتهةذفت ذا ولتور ذهح تعذه تزرةذتي در تاذهتي لتعة ي،ذةهدذ
هل عذهةهدذسد قذ التر،ذحةاذتيج دتذتإلشعتف اذتي لااذهتيج دتذتإلةترلتاذتالتعىذهتي ؤسةتدتذتي اتعف اذهتي دي تاذ

هتي ؤسةتتدتذم تتعذتي دي تتاذ تتهفذ تتدذذتإل تعتءتتذتيحزاتتاذيلج تتهذ

تتعذتاا توتلذتيل ت ذي لةك تتدذتاش ت دصذهتيك داتتدتذ

تي هر تتاذجست دا يذفت ذتي توتاي،ذه تتوأذ ةتتكذتيج تتدتذفتتو تًرذ لج تتهذ ةتتكذتااتوتلذجهذتاصتتولذجهذتي لةكتتدتذهةتتههدذ شتتبدرذ
اة ت قذي تؤالءذتاش ت دصمذه لتتوياذ تتدتذتيعقدبتتاذهتإلش تعتفذتيلهكتتهذاتتيذتيل تأتأذتي ؤسةتتدتذتي دي تتاذهم تتعذتي دي تتاذ ل ف تتلذ

تي عترمذ

 .95هذف ت ذس ت دقذ ف تتلذق تعترذاجةتتسذتااتتيذرقتتيذ2001(1373أ)،ذف تتهذاا ت ذتي تتدةةذ()12ذاتتيذتي تعترذتيةتتد قذحةتتاذق تتدأذ
تيةج تاذبإحتتهتةذقدا تاذاعة تتاذ تتدءذحةتاذتي بةواتتدتذتي هاتاذاتتيذتيج تتدتذتي لاتاذبهست دءذتاشت دصذهتيك داتتدتذتيتتلييذ

يع ك تتودذجهذيعتتدهيودذ ر كتتدبذجح تتدلذ راد تتاذجهذيشتتدركودذف تتدذجهذية ت ةودذتر كد تتدذب و تتبذتي توتا يذتي دفتتلة،ذهق تعترذ
اجةتتسذتااتتيذرقتتيذ1373ذهتي ت تعرتتذتيحح تتاذيتتق،ذهلاتتهرذتي داتتبذتيبتتدأذيةج ورلتتاذق ت تعرتتذ لج تتهذجا توتلذها لةكتتدتذ
هجصولذتاش دصذهتيك دادتذتي عهةةذجس دا يذف ذتي وتاي،ذه وأذتيةج اذ لب يذالهذتي دا اذحةاذتي ؤسةدتذتي اعف اذ
هتي دي اذهتي ؤسةدتذم عذتي دي ا،ذهحةاذاؤالءذتاشت دصذ ج تهذ ةتكذتااتوتلذجهذتاصتولذجهذتي لةكتدتذتالتعىذفتو تًرذ
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هة تتههدذ ش تتبدرذاةت ت قذيلة تتكذتاشت ت دصذجهذتيك دا تتدتذتيا تتدةرذبع تتيذقت ت تعرتتذتيلج تتهمذهإ تتحغذتيةج تتاذف تتو تًرذب تتدااوتلذ
هتاصتتولذهتي لةكتتدتذتي ج تتهةذجهذحتتيذجيذ تعتءتتذجلتتعىذت تتلتذيةل تتهذبهحكداتتق،ذب تتدذفت ذذيتتكذتي بةواتتدتذتي لبة تتاذ
بدي بداحتذتيل ذ يذتيشتعهعذ تدمذه لتوياذتيج تدتذتإلشتعتف اذتي لاتاذتيلهكتهذاتيذ يلت تأأذتي ؤسةتدتذتي اتعف اذهتي دي تاذ
هتي ؤسةدتذم عذتي دي اذ ل ف لذق تعرتتذتي دابذتيبدأذيةج ورلاذ لج هذجاوتلذجهذجصولذجهذا لةكدتذتي وتايذتيادةرةمذ
 .96لهذجح دلذتيلج هذتي شدرذ ي دذفت ذتي تعترذح تهذ ف تلذقتعترذاجةتسذتااتيذرقتيذ1267ذ يتاذتااتوتلذهتاصتولذتالتعىذ
تي ةتتل هةذجهذتي لويتتهةذاتتيذا لةكتتدتذي لةك تتدذجهذية ت عذحة تتدذبشتتكهذا دشتتعذجهذم تتعذا دشتتعذ(ب تتدذف ت ذذيتتكذتاا توتلذ
تي كلة اذجهذتي دشئاذحيذالهذتااوتل)ذاش دصذتي عتهةةذجست دا يذهفتقذتي توتايذبدإلعتدفاذ يتاذجاتوتلذتافتعتةذهتيك داتدتذ

تيل ذ ب هذبدي دباذح يذجهذي اةعل يذجهذ لو
بهاقذفعضذحةعذاؤق ذفوريذحةاذ

يمذه جهرذتإلشدرةذ ياذجدذتي داودذقهذحتعفذتيلج تهذفت ذتي تدةةذ()1ذ

عذتااوتلذايذح ثذ عولة تدذجهذا ة تدذجهذ تهية دذجهذتيلاتعفذف تدذجهذ ععلك تدذ

جهذ لضتتدح دذيةع تعستتاذجهذتية ت عةذتي ؤقتتاذي ش ت دصذتي تتهر يذحةتتاذق توتايذتإلراتتدبذهتي توتايذتي عة تتاذهتيههي تتاذةهدذ
شتتبدرذاةت قذي تتيمذهللبت يذحةتتاذتيةج تتاذببتتهذتإلال تتدءذاتتيذ تعتءتتذتيلج تتهذ حتتحأذتي ب ت ذةهدذ تتهل عذ لج تتهذجاوتيتتقذ

هجصويقذتالعىذبة بذ ة تر قذع يذتي دا اذتي وحتهةذه أهلتههذبتدي و عذتيلوعت ع ذا دشتعةذهجيتاذابةواتدتذحتيذجست دبذ
عدفاذجس ق،ذجهذح عذ دحتاذاتلهذتي بةواتدتذحةتاذتي وقتعذتإليكلعهات ذية ئتامذك تدذ ةلتأأذتيةج تاذ شتعذتي دا تاذتي وحتهةذ
هتيلبهيحتذتي هلةاذحة دذحةاذاوقب دذتإليكلعها مذذ
 .97يليذ حغذتي دعذتي دي ذاتيذلتحلذتيلبتدا يذتيلت ذ اتهرادذتيةج تا،ذح تثذ ت عذتيف تعةذ(ج)ذاتيذتي تدةةذ()13ذاتيذتي تعترذ
تيةد قذبهدذ وأذتيةج اذهةهدذ هل عذ لب ت يذتي دا تاذتي عة تاذه بتهيح دذببتهذاشتعادذفت ذتيجعلتهةذتيعست اذحةتاذتيج تدتذ
تإلشتعتف اذتي لاتتاذهتيج تتدتذتإلةترلتتاذتالتتعىذهتي ؤسةتتدتذتي اتعف اذهتي دي تتاذهتي ؤسةتتدتذم تتعذتي دي تتاذذتتذتيبحقتتاذ
ال دذذتإل عتءتتذتيحزااذبديلج ته،ذهحةتاذ تدتذتيعقدبتاذهتإلشتعتفذ ب ت يذ ةتكذتي ت تعرتتذحةتاذتي ؤسةتدتذتي دي تاذفتورذ
ة دذايذتيةج امذه جهرذتإلشدرةذبهدذتاحكدأذتيةدب اذ لبةقذجيضدًذ ل ف لذقعترذاجةسذتاايذرقيذ()1373مذ

 .98اتتعذتي تعترذف ت ذتي تتدةةذ()18ذا تتقذحةتتاذ يل تأاتتدتذهتعتتعاذية ؤسةتتدتذتي دي تتاذهتي ؤسةتتدتذهتي تتيذم تتعذتي دي تتاذيل ف تتلذ
ق تعرتتذتيلج هذتيادةرةذهف دًذي تعرتتذاجةسذتااي،ذح ثذيعةعذحة دذ دحاذتيلاعفذبتهيذجاتوتلذجهذ تهييذجيذلهاتاذ
ادي اذب دذف دذتيعوتالت،ذجهذم عادذبشكهذا دشعذجهذم عذا دشع،ذبديكداهذجهذبدإلشل تع ذاعذم عاي،ذياديحذتاش دصذ

هتيك داتتدتذتي هر تتاذع ت يذق توتايذتإلراتتدبذهتي توتايذتي عة تتاذجهذتيههي تتاذجهذياتتديحذتيتتلييذي وةتتودذح ت ي،ذاتتدذيتتيذيلتتوفعذ
تتعل عذجهذ فتتولالذ تتليكذجهذاتتدذيتتيذيتتليذتإلل تتدرذب تتحفذذيتتكذهف تدًذي ت تعرتتذاجةتتسذتااتتيذذتتذتياتتةا،ذ عت ذبداةتتاذ

تي ةتؤهي اذتي داوا تتامذك تدذيجتتبذحة تدذجيضتدًذتيع توعذ يتتاذتي توتايذتي تتلكورةذح تهذ تعتءذجيذح ة تاذجهذتيتتهلولذفت ذححقتتاذ
هيهةذاتعذجيذشت عذيةلهكتهذاتيذحتهأذ ةرتجذجست قذعت يذاتلهذتي توتاي،ذهفت ذحتدلذهرهةذتستيذا تد قذجهذاشتدبق،ذيجتبذ

حةاذتيج دتذتي لكورةذ ج هذتااوتلذهإ حغذتيةج اذفو تًرذبدإل عتءذتي ل لذ لتذتي اوصمذ

 .99ض

ذتيف عةذ(ج)ذايذتي دةةذ() 9ذايذتي عترذتيةد قذ عتءتتذتي ةعذف ذتيعفعذايذتي وتايذتيل ذ اهرادذيج اذتيب وةتدتذ

ف ذاجةسذتااي،ذح تثذكفةت ذية لضتعرذت تدذذكدفتاذتيوستداهذتي لدحتاذإلي تدءذتيلج تهذجهذتيعجتأذجهذحتلفذتإلستيذاتيذ
تي دا ا،ذب دذيل دشاذاعذتإليلأتادتذتيههي اذيةورلا،ذح ثذكفة ذيقذحقذ تهييذبةتبذ يتاذاكلتبذجات يذتي ةتدييذتي عتهثذ

ب و بذقعترذاجةسذتاايذرقيذ)2009(1904ذا دشعة،ذهف ذحديتاذرم تاذتيشت عذجهذتيك تددذحتلفذجست قذاتيذذقدا تاذ
تإلرادبذتيل ذ بهادذه بل هادذيج اذتيب وةدتذ هييذبةبذ ياذآي اذاعكتأذتيل ةت قذتي عهقتاذب و تبذقتعترذاجةتسذتااتيذ
رقتتيذ)2006(1730مذه لة تتاذه تزرةذتي در تتاذهتي ل تعة يذبة تتدتذتي بةواتتدتذتإلعتتدف اذذتتذتيبحقتتاذب ة تتدتذتيعتتلفذ
تي هاتتاذاتتيذجيذشت عذجهذك تتددذاةت اذاتتيذيج تتاذتيب وةتتدتذهذيتتكذفت ذحتتدلذكدات ذتيج ورلتتاذقتتهذتقلعحت ذ ةرتجذتستتيذ
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تيش عذجهذتيك ددذحةاذقوتايذتإلرادبذهايذقيذ ع ة دذ ياذتيج دتذتي لااذتيل ذيلو بذحة دذة ترستاذتي ةتبذلتحلذ
تي هةذتيل ذ عهةادذيج اذتيب وةدتذه أهلهادذب ححةد دذهاهةذجح اذتيش عذجهذتيك ددذبعلفذتس قمذ ذ
.100

يذتي عترذتيةد قذتإل عتءتتذتيلت ذ ةت حذبإستل هتأذتااتوتلذتيلت ذ تهت،ذح تثذاات ذتي تدةةذ()20ذا تقذحةتاذجدذ

تي لضتعرذاتيذقتعترذتيلج تتهذجدذيل تهأذب ةتبذ يتتاذجات يذستعذتيةج تاذاعف تدًذبتقذكدفتاذتيوقتتداقذهتي ةتل هتتذتي ؤلتهة،ذب ةتتبذ
تياتتعفذاتتيذحةتتدبد قذتي ج تتهةذي وت تتاذاف تتدتذجيذاتتيذتيعتتدالتذتإلاةتتدا اذتيلدي تتا:ذ)1ذ ة تتاذتإلحل د تتدتذتيضتتعهرلاذ
يل

اذتي ف دتذتاسدس اذيةش عذتي هرجذهتي ج هةذجاوتيقذب دذفت ذذيتكذتي تديغذتيلت ذ تهفعذا د تهذتي توتةذتي لتا تاذهةتهلذ

تإليج تتدرذهتي تتعايذتيب تتدريذهتاةهل تتاذهتيب تتحجذتي ت ت ذهتيضت تعتابذهجقة تتدطذتيل تتها يذهرس تتوأذتي تتهادتذتيبدا تتا،ذ)2ذس تتهتةذ
تي اتتدرلغذهتي ف تتدتذتيضتتعهرلاذتيلت ذ تتهفعذاة تتعذتا بتتدبذتي

تتاذتي ويتتا،ذهتي تتهادتذتي داوا تتاذجهذتا بتتدبذجهذرستتوأذ

تي هادتذتي لبة اذبديعفظذهتيا دااذتيبدةياذي اوتلذتي ج هةمذه وأذتيةج اذ هرتساذتي ة تدتذتي اتوصذحة تدذب تدذفت ذ
ذيكذجس دبذتي ةبذها هترذتي ديغذتي دي اذتي ةوةاذهي دذتيعقذف ذ ف الذق اذالهذتي تديغذ تدءذحةتاذجست دبذا تعرة،ذ
ك دذيعقذي دذجيضدًذرفالذتي ةبمذ
.101

لتتوياذتيج تتدتذتإلش تعتف اذتي لاتتاذتيلهكتتهذاتتيذ يل تأتأذتي ؤسةتتدتذتي دي تتاذهم تتعذتي دي تتاذهتي تتيذتي ب تتاذبدإليل تأاتتدتذ

تيت توترةةذفت ت ذقت ت تعرتتذتيلج تتهذتيا تتدةرةذب ت تدًذي ت ت تعرتتذاجة تتسذتاا تتي،ذهفت ت ذحدي تتاذ ل تتحلذا تتلهذتي ؤسة تتدتذبدإليل تأا تتدتذ

تي فعهعا،ذيلو بذحة دذ حغذتيةج اذ ليكذفو تًرمذ

وجه القوور الثانل عدم وجوا وانين واج ار ات خاصة لةحث وتنفييذ األعميال التيل اتخيذت بموجيب آلييات التجمييد يل
اولة أخرى.
.102

ض

ذتي دةةذ()14ذايذتي عترذرقتيذ()851ذتياتدةرذ ل ف تلذتيف تعةذ(ج)ذاتيذتي تدةةذتيبدشتعةذاتيذتي عستوأذتيلشتعلب ذ

رقيذ()33ذية اذ2005أذتي بهلذب و بذتي عستوأذتيلشتعلب ذرقتيذ()27ذيةت اذ2011أذجحكداتدًذالبة تاذ تلتذتي وعتوع،ذ
ال ثةاذف ذق دأذيج اذ ج هذجاتوتلذتاشت دصذهتيك داتدتذتي عتهةةذب و تبذقتعتريذاجةتسذتااتيذرقتيذ1267ذ(1999أ)ذ

هذ1373ذ(2001أ)ذهتي ت تعرتتذتالتتعىذذتتذتيبحقتتاذ لة ت ذتي ة تتدتذتيتوترةةذ يتتاذه تزرةذتي در تاذهتي لتعة يذاتتيذتيتتههلذ
تالتتعىذب اتتوصذ ج تتهذتاا توتلذجهذتاصتتولذتالتتعىذاش ت دصذا ت يذحةتتاذج ترع ت د،ذاهح تتاذبديوقتتداقذتيحزاتتا،ذ
ه وأذببهادذ هرتساذتي ة دتذلحلذس باذجيدأذح هذايذ درلاذهرهةاد،ذهلليذتحل دةذالداعذاتلهذتيه ترستاذاتيذق تهذ ةترتتذ

تيج دتذتي شدركاذف ذتيةج ا،ذهايذقيذاوتف اذتي دابذتيبدأذيةج ورلامذك دذ ض

ذافسذتي دةةذجحكدادًذ فات ة اذح تثذ

يتليذببتهذ حتتحأذرات سذاجةتتسذتيتوزرتءذ ةرتجذتاست دءذتيتوترةةذفت ذتي ة تتدتذتي بل تهةذهتيلت ذ ت ذتي وتف تاذحة تتدذاتيذق تتهذ
تي دابذتيبدأذيةج ورلاذحةتاذتي دا تاذتيههي تا،ذببتهادذيتليذ ب

تدذحةتاذتيج تدتذتإلشتعتف اذتي لاتاذهتيج تدتذتإلةترلتاذ

تالتتعى،ذح تتعذا ئتتاذاكدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذتإلراتتدبذيو تتدذذتإل تعتءتتذتيحزاتتاذيلج تتهذتااتوتلذجهذتاصتتولذ
تالعىذي ش دصذتإلراد يذهتيل ة دتذتإلراد اذهجيذش عذب ب ذجهذ حل تدريذي لةكتقذجهذيةت عذحة تقذجهذيب تهذ
بإستتيذجهذي اتتةعاذجهذ لو تتقذاتتيذشت عذ راتتد ذجهذجكثتتعذجهذ ةت يذ راتتد ،ذب تتدذفت ذذيتتكذتااتوتلذهتاصتتولذتالتتعىذ
تي ةتل هةذجهذتي لويتتهةذا تتدذا لةكتدتذجهذيةت عذحة تتدذباتتورةذا دشتعةذجهذم تتعذا دشتعةذاتؤالءذتاشت دصذجهذاتتيذيتتع طذ
يذفو تًرذهةههدذ شبدرذاة قذي ش دصذجهذتيك دادتذتيادةرةذبع يذق تعرتتذتيلج ه،ذه لوياذ دتذتيعقدباذهتإلشتعتفذ

تيلهكهذايذ يلأتأذتي ؤسةدتذتي دي اذ ل ف لذق تعرتتذتيلج همذذ
 .103كليكذ ض

ذتي دةةذجحكدادًذلدصاذ ةيذآي اذ ي دءذ عتءتتذتيلج هذتي لبة اذبةبذتيههلذتيل ذبة ذفعضذاتلهذ

تإل عتءتت،ذح ثذيليذتإلي دءذفت ذحديتاذ تهأذتي لضتعرذاتيذاتلهذتإل تعتءتتذبتإحلعتضذجاتدأذاجةتسذتيههيتاذهةبتهذاوتف تاذ
تي جةسذحةاذتإلحلعتض،ذهف ذتيعديل يذيليذ ححدذتيههياذصدح اذتيبحقامذ
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وجييه القوييور الثالييث ا توييار المرسييوم التشييريعل علييى إج ي ار ات م تيية تشييمل التجميييد الم ييو والنهييائل للحسييابات

المشةواة ق او) أ) يمتد إلى جميع الممتلكات التل يمكن أ) تخضع للموااري.

 .104حديجت ذستتورلاذه تتقذتي اتتورذتي لبةتتقذ تتلهذتيلوصت اذاتتيذلتتحلذتي تتدةةذتاهيتتاذتيف تعةذ()9ذاتتيذتي تعترذتيةتتد قذتيلت ذ
حعف ذتيلج هذبهاق:ذفعضذحةعذاؤق ذفوريذحةاذ

تعذتااتوتلذاتيذح تثذ عولة تدذجهذا ة تدذجهذ تهية دذجهذتيلاتعفذ

تتدذجهذ ععلك تتدذجهذ لضتتدح دذيةع تعستتاذجهذتيةت عةذتي ؤقلتتاذاش ت دصذتي تتهر يذحةتتاذقتوتايذتإلراتتدبذهتي توتايذتي عة تتاذ

هتيههي اذةهدذ شبدرذاة قذي يمذك دذجكتهتذتي تدةةذ()3ذاتيذتي تعترذتيةتد قذحةتاذق تدأذتيةج تاذ لتوي ذا تاذ ج تهذجاتوتلذ
تإلرا تتد يذجهذم عا تتدذا تتيذجص تتولذتاشت ت دصذتي تتليذح تتهة يذيج تتاذتيب وة تتدتذتي لبة تتاذ ل ةت ت يذتي دح تتهةذتيلدبب تتاذي ا تتيذ
تي لعهةمذهةديلدي ذيلضحذبهدذتي دةةذ دءتذحدااذبع ثذي اعفذتيلج هذ يتاذ

تعذتااتوتلذهتاصتولذتيلت ذي كتيذجدذ

ضعذية ادةرةمذ

وجه القوور الرابع عدم وجوا النظ الفعالة عميالت القطياع الميالل بياعج ار ات المتخيذي بموجيب آلييات التجمييد ،كميا ال
تتيو ر إرشيااات واضيحة للم سسييات الماليية واألشيخاص أو الكيانييات األخيرى التيل يد تكييو) األميوال أو األصيول األخييرى

المستهد ة ل حوزتها بشأ) التزاماتها ل اتخاذ إج ار ات بموجب آليات التجمييد ،أيضياً ال يوجيد إجي ار ات عالية ومعلنية
لةحييث طلةييات حييذف أسييما ميين القائميية والغييا تجميييد األميوال أو األصييول األخييرى لألشييخاص أو الكيانييات التييل حييذ و
أسماؤا ل حينه بما يتماشى مع االلتزامات الدولية.

 .105حديج ذسورلاذه قذتي اورذتي لبةقذ لهذتيلوص ا،ذح ثذاا ذتي دةةذ()13ذايذتي عترذتيةد قذحةتاذق تدأذتيةج تاذ
ةهدذ تتهل عذهةهدذستتد قذ اتتلترذ لب ت يذتي دا تتاذتي عة تتاذه بتتهيح دذببتتهذاشتتعادذف ت ذتيجعلتتهةذتيعس ت اذحةتتاذتي ؤسةتتدتذ
تي اعف اذهتي دي اذح عذا ئتاذاكدفعتاذمةتهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتدب،ذ تهفذ تدذذتإل تعتءتتذتيحزاتاذيلج تهذ

تعذ

تااوتلذتيل ذي لةك دذتاش دصذهتيك دادتذتي هر اذف دذبديكداهذجهذبدإلشل تع ذاعذم عايذه ةكذتااتوتلذتيلت ذيلعك تودذ
ف تتدذبشتتكهذا دشتتعذجهذم تتعذا دشتتع(ذب تتدذفت ذذيتتكذتااتوتلذتي كلةت اذجهذتي دشتتئاذحتتيذاتتلهذتااتوتل)،ذ عتتدفاذ يتتاذجاتوتلذ

تافتعتةذهتيك داتتدتذتيل ت ذ ب تتهذبدي دبتتاذحت يذجهذي اتتةعل يذجهذ لو تتقذات يمذهف ت ذحديتتاذ ت تعءذحتتلفذاتتيذتي دا تتا،ذيتتليذ
ب ت يذاتتلتذتإل تعتءذهحةتتاذتي ؤسةتتاذ تتدذذتإل تعتءتتذتيحزاتتاذيعفتتعذتيلج تتهذحتتيذتاا توتلذتي ج تتهةمذهللض ت يذاةتتدأذ
تيب ة تتدتذتي ات تعف اذهتي دي تتاذتيا تتدةرذا تتيذا ئ تتاذاكدفع تتاذمة تتهذتاات توتلذه ول تتهذتإلرا تتدبذبب تتالذتالحك تتدأذتي دص تتاذ
لل

قذتيف عةذ(ج)ذايذتي عسوأذتيلشعلب ذرقيذ()33ذهقعترذاجةسذتيوزرتءذرقيذ()851مذ

ذ

وجه القوور الخام عدم وجوا إج ار ات مالئمة للترخيص باستخدام األموال أو األصول األخيرى التيل جميدت بموجيب
رار مجل األمين ر ي 1267ي1999م والتيل تقيرر أ) ايذا االسيتخدام ضيروري لتغطيية نفقيات أساسيية أو ا يع أنيواع
معينة من الرسوم ،أو نفقات ورسوم خدمات أو نفقات مير عااية.
.106

ضت

ذتي تتدةةذرقتتيذ()21ذاتتيذتآلي تتاذتياتتدةرةذتللاتتدصذتيةج تتاذبدي وتف تتاذحةتتاذتستتل هتأذ تتأءذاتتيذتاا توتلذجهذ

تاصولذتالعىذتي ج هةذب و بذقعتريذاجةسذتاايذرقيذ1267ذهذ1373ذف :ذ ة اذتإلحل د دتذتيضعهرلاذيل

اذ

تي ف دتذتاسدس اذية ش عذتي ة اذهتي ج هةذجاوتيقذب دذف ذذيكذتي ديغذتيل ذ هفعذا د هذتي وتةذتي لتا اذهةهلذتإليجتدرذ

هتيتتعايذتيب تتدريذهتاةهلتتاذهذتيبتتحجذتي ت ذهتيض تعتابذهجقةتتدطذتيلتتها يذهرستتوأذتي تتهادتذتيبداتتا،ذاف تتدتذجلتتعىذاة تتعذ
ج بتتدبذا تتاذاب ويتتاذهستتهتةذتي ف تتدتذف تتدذيلاتتهذ ل تتهييذتي تتهادتذتي دا ذوا تتاذجهذتا بتتدبذجهذرستتوأذتي تتهادتذتي لبة تتاذ
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بتتديعفظذهتيا ت دااذتيبدةيتتاذي ا توتلذجهذتاصتتولذتالتتعىذهكتتليكذ

تتاذتي ف تتدتذتإلستتلث دا اذتالتتعىذم تتعذ ةتتكذتي توترةةذ

جححهمذ

وجه القوور السااو عدم وجوا إج ار ات مالئمة يستطيع شخص أو كيا) جمدت أمواله أو أصوله األخرى من خاللها

الطعن ل اذا اعج ار مهدف إعااي النظر يه مواسطة سلطة ضائية.
.107

ض

ذتيف عةذ(ه)ذايذتي دةةذ()15ذايذتي عترذرقيذ()12102ذتيادةرذبشهدذ

قذق تعرتتذاجةسذتاايذ1267ذ

ه1373ذ عتءتتذتي بي،ذح ثذكفةت ذية لضتعرذاتيذ تعتءتتذتيلج تهذ تهييذ حلتعتضذجاتدأذاجةتسذتيههيتاذتيتليذي توأذ
بدي ةعذف ذتإلحلعتضذهتقلعتحذتيحزأمذ

وجييه القوييور السييابع ال توجييد تييدامير مالئميية لكييل ترصييد بوييوري عاليية االلت يزام بالتشييريعات أو القواعييد التييل تحك ي

االلتزامييات بموجييب التوصييية الخاصيية الثالثيية وأ) تفييرض عقوبييات مدنييية أو إاارييية أو جنائييية عيين عييدم االلت يزام متلييك

التشريعات أو القواعد أو اللوائ .

 .108جفدةتذتيةة دتذ لض يذتيهي هذتإلرشدةيذيةعقدبتاذتي هتا تاذحةتاذ تعتءتتذاكدفعتاذمةتهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتدبذ
ف ذتي ؤسةدتذتي اعف اذهتي دي اذ أءتًذلدصدًذيةلع قذايذتيلأتأذتي ؤسةدتذتي دي اذ لج هذجاوتلذتاس دءذتيوترةةذحةتاذ
قوتايذتإلراد يذجهذتي ة دتذتإلراد اذتي بعهفاذجهذتي شل قذ دذهتيلت ذ توأذتي ئتاذ لوزلب تد،ذهذيتكذفت ذتي ةتيذتي تدصذ
ايذ عتءتتذ ذتيلبعفذهتيلع قذايذاولاذتيب حء مذ ذ

التوصية الخاصة الخامسة ارجة اعلتزام يملتزمة جزئياً

وجه القوور األول نقص أالة الفعالية وعدم وجوا اعحوائيات.
 .109ست ت

ذتإلش تتدرةذ ي تتاذجدذتية تتة دتذتية تتورلاذقدات ت ذ ل تتوف عذ حا تتدا دتذح تتولذبة تتدتذتي ة تتدحهةذتي داوا تتاذتي ل دةي تتاذ

تي در اذتيل ذقدا ذ دذا ئاذاكدفعاذمةهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتدبذيوحتهتتذتيلععلتدتذتي دي تاذتي ة تعة،ذهي عاتدذاتيذ

تيج دتذتي در ام

وجه القوور الثانل عدم تقدي المساعدي المتةاالة لوجوا شرط السرية بالنسةة لمهنة المحاماي.

 .110جفدةتذتيةة دتذتيةورلاذبهدذاجةسذتيههياذقدأذبإصهترذقعترذحديعذالتذتي وعوعذهجحل عذبهدذستعلاذا تاذتي عداتدةذ
الذ لبدرضذاعذتيوت دتذتي اوصذحة دذف ذتي عسوأذتيلشعلب ذرقيذ()33ذية اذ2005أذه بهيح قمذ

وجيه القويور الثاليث عييدم وضيع وتطةيي آليييات لتحدييد أ ضيل مكييا) ع امية اليدعوى القضييائية عليى المتهميين لوييال
العدالة ،وذلك بالنسةة للقضايا التل تخضع للمقاضاي ل أأثر من ملد.

.111

ذتإلشدرةذ ياذابديجاذجه قذتي اورذتي لبةقذ لهذتيلوص اذح هذتيعهيثذحيذتيلوص اذ()36مذ

وجه القوور الرابع عدم اشتمال االتفا يات التل أمرمتها الجمهورية العربية السورية بخويوص التعياو) القضيائل عليى

أي أحكام خاصة باالعتراف باألحكيام الجنائيية الويااري عين الجهيات القضيائية األجنةيية المختوية بمويااري األميوال

المتحولة من جرائ تمويل اعرااب أو الوسائ المستخدمة ل تلك الجرائ أو أنها تسم مذلك.
.112

تتيذابديجتتاذه تتقذتي اتتورذتي لبةتتقذ تتلهذتيلوصت ا،ذح تتثذقدات ذتيةتتة دتذ لبتتهيهذتيف تعةذ(ة)ذاتتيذتي تتدةةذ()15ذاتتيذ

تي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذية ت اذ2005أذحةتتاذاعتتوذيج تتأذيةةتتة دتذتي ضتتدا اذتيةتتورلاذجدذ تتهاعذ ل ف تتلذتاحكتتدأذ
تي ضدا اذتي دا اذتيادةرةذحيذتيج دتذتي ضدا اذتا

اذبجعأذمةهذتااوتلذجهذ ولهذتإلرادب،ذب تدذفت ذذيتكذجحكتدأذ

اادةرةذتااوتلذتي لعاةاذايذ عتايذمةهذتااوتلذهحداهت دذه تعتايذ ولتهذتإلراتدبذهتيوستداطذتي ةتل هااذفت ذ تعتايذ
مةهذتااوتلذجهذ ولتهذتإلراتدبذهفتقذتي وتحتهذهتإل تعتءتتذتيلت ذ عتهةادذتي توتا يذهتااة تاذتيةتورلاذتي دفتلةذهتإل فدق تدتذ

تيههي اذجهذتإلقة اذجهذتيث دا اذتيل ذ كودذسورلاذبعفدًذف د،ذجهذا هجذتي بداةاذبدي ثهمذ
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و .استعراض للتدامير المتخذي يما يتعل بالتوصيات األخرى المونفة ملتزمة جزئياً أو مير ملتزمة
التوصية السااسة يارجة االلتزام ملتزمة جزئياً
 .113حديج ذسورلاذجه قذتي اذورذتي لبة اذ للذتيب دياذتيوت اذفت ذتيلبداتهذاتعذتاشت دصذتي بععت يذس دست دً،ذح تثذ
تتيذ بعلتتغذتيش ت عذتي بتتعضذس دس ت دًذب تتدذيلوتفتتقذاتتعذتي بتتدي ع،ذاتتيذلتتحلذاتتعذتيف تعةذ()18ذاتتيذتي تتدةةذتاهيتتاذاتتيذ

تيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذية عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذيبتتدأذ2005أذتي بتتهل،ذهإي تأتأذكدفتتاذتي ؤسةتتدتذتي ا تعف اذهتي دي تتاذ
وععذجاة اذا دست اذيتوةترةذتي تدبعذيلعهيتهذاتدذ ذتذكتددذتيب تهذجهذتي ةتلف هذتيفبةت ذش اتدًذابععتدًذس دست دً،ذهإيتأتأذ

تي ؤسةتتدتذتي دي تتاذبديعاتتولذحةتتاذاوتف تتاذتإلةترةذتيبة تتدذق تتهذ اشتتدءذححقتتاذتيب تتهذجهذتإلستتل عترذف تتد،ذهإ تتدذذكدفتتاذ

تيلهت عذتي دس اذيلعهيهذااهرذقعه قذهتااوتل،ذهاعتق اذححقاذتيب هذباورةذاةل عةذهاكثفامذك دذجيتأأذتي تهذ()4ذاتيذ
تيف تعةذ(ج)ذاتتيذتي تتدةةذ()38ذاتتيذتي تعترذرقتتيذ()15ذية ت اذ2015أذ

تتعذتي ؤسةتتدتذتي اتتعف اذهتي دي تتاذف ت ذحتتدلذ تتيذ

تإلكلشدفذف ذهق ذالحقذجدذتيب هذتيعدي ذجهذصدحبذتيعتقذتإلقلاتدةيذاتوذشت عذابتعضذس دست دًذية تدبع،ذجهذ

فت ذحتتدلذجصت حذتيب تتهذجهذصتتدحبذتيعتتقذتإلقلاتتدةيذش اتدًذابععتدًذس دست دًذية تتدبع،ذي كتتيذية ؤسةتتاذتي اتعف اذ
هتي دي اذجدذ ةل عذبديبحقاذابق،ذهيكيذببهذاوتف اذتإلةترةذتيبة دمذذ
التوصية الحااية عشر ي ارجة اعلتزام ملتزمة جزئياً
.114

ض يذتي تهذ()2ذاتيذت يف تعةذ(ط)ذاتيذتي تدةةذتيثدا تاذاتيذتيلبة تدتذتيل ف ليتاذتياتدةرةذية عستوأذتيلشتعلب ذرقتيذ()33ذ

يةت اذ2005أذه بهيح تتقذ يتأتأذ

تتعذتي ؤسةتتدتذتي اتعف اذهتي دي تتاذ لات فذتيب تتحءذحةتتبذةر تتاذتي تتدبع،ذهإ تتدذذ

تيلهت عذتيكدف اذي بديجاذ ةكذتي دبع،ذبدإلعدفاذ ياذ للذتيب دياذتي دصاذح هذتيلبداهذاعذتيعدالتذتيلت ذ ثتهذةر تاذ

ا دبعذاع فبا،ذب دذف ذذيكذتي بداحتذم عذتي بلدةةذهتيل ذي سذي دذا عرذتقلاتدةيذهتعتحمذح تثذ ضت

ذعتعهرةذ

يحءذح دياذلدصاذيج عذتيب ة دتذتي ب هةذجهذتيك عةذباورةذم عذابلدةة،ذجهذجا دطذتي بداحتذم عذتي بلدةةذتيلت ذالذ

يكودذي تدذمتعضذتقلاتدةيذظتداع،ذح تثذيلبت يذحةتاذتي ؤسةتاذتي دي تاذتي تدأذبفعتعذلةف تاذ ةتكذتيلبتداحتذهتي تعضذ
ا تتدذاقاتتاذحتتهذا كتتي،ذه ةتتج هذاتتدذيتتليذتيلوصتتهذ ي تتقذاتتيذالتتداعذكلدبت ًا،ذهتإلحلفتتد ذ لةتتكذتي لتتداعذي تتهةذل تتسذست وتتذ
حةاذتاقهذحلاذ لدحذيةةة دتذتي لااذها تع ب ذتيعةدبدتذتإلبحعذحة دذا دشعةمذ

 .115جادذبشهدذتإل عتءتتذتيل ذيجبذحةاذتي ؤسةدتذتي دي اذ دذادذ جدهذ ةكذتيب ة دت،ذذف هذ ض

ذتي دةةذتي داةاذ

ايذتي عترذرقيذ/100/59ذ أذ ذتيادةرذحيذا ئاذتإلشعتفذحةاذشتعكدتذتيلتها يذهتي تدةةذتيةتدبباذاتيذتي تعترذرقتيذ()95ذ
يةت اذ2009أذتياتتدةرذحتتيذا ئتتاذتاستوتقذهتاهرتقذتي دي تاذيشتتعكدتذتي تتهادتذهتيوستتدباذتي دي تتاذهصت دةيقذتإلستتلث درذ
بة دتذاشد اذايذععهرةذ يحءذح دياذهتال دأذلدصذف ذحتدلذه توةذح ة تدتذاب تهةذهك تعةذتيعجتيذهم تعذ حل دةيتا،ذ
ح تتثذي ت ذجدذ ش ت هذاتتلهذتإل تعتءتتذاوتف تتاذ ةترةذتي ؤسةتتاذتيبة تتدذحةتتاذححقتتاذتيب تته،ذتإلستتلبحأذحتتيذتي تتهفذاتتيذ

تيب ة تتاذهاول تتاذتي ة تتلف هذهص تتدحبذتيع تتقذتإلقلا تتدةي،ذظ تتعهفذتيب ة تتدتذهجم تععت ت د،ذه تتههليذتي ل تتداعذفت ت ذس تتجحتذ
تي ؤسةاذجهذتيشعكامذ
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التوصية الثانية عشر ي ارجة االلتزام ملتزمة جزئياً
 .116ي لهذقداودذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذف ذسورلاذي ش هذتاح دلذهتي يذم عذتي دي تا،ذبعةتبذاتدذاتوذ
هترةذف ذتي دةةذ()4ذايذتي عستوأذتيلشتعلب ذرقتيذ()33ذيةت اذ2005أذه بهيح تق،ذح تثذحتهةذتي عستوأذتاح تدلذهتي تيذ
م عذتي دي اذحةاذتي عوذتيلدي :ذذ
جم شعكاذ دءذتيب درتتذه عهلج دذهة ب دم

بم اكد بذتيوسدباذتيب درلام

تم جمذ جدرذتيةةعذذتتذتي اذتي ع فباذكديعة ذهتاحجدرذتيكعل اذهتيلابذهتيلعفذتيف اذهتيلعفذتي دةرةمذ ذ
ثم ةمذتي عدا يذهاععريذتيوقداقذتي داوا امذ ذ
جم هذمذتي عدس يذتي داوا يمذ ذ

حم همذتي ؤسةدتذم عذتي دي اذتالعىذتيل ذ عهةذب عترذايذاجةسذتيوزرتءمذذ ذ

 .117ك تتدذي ضتتعذتي عتتداودذهاعتتعريذتيوقتتداقذتي داوا تتاذهتي عدس ت يذتي ةتتل ة يذاحكتتدأذتي عستتوأذتيلش تعلب ذهذيتتكذح تتهذ
حهتةايذجهذق دا يذبإ عتءذابداحتذياديحذحة دا يذ لبةقذبدااش اذتيلدي ا:ذ ذ
 -عذهشعتءذتيب درتتمذ

 -ةترةذجاوتلذتيب حءذجهذجهرتق يذتي دي اذجهذجياذجصولذجلعىمذ

 ةترةذتيعةدبدتذتي اعف اذجهذحةدبدتذتإلةلدرذجهذحةدبدتذتإلسلث درذف ذتاسوقذتي دي اذتي عة اذهتيه ذهي امذ ة يذتي ةدا دتذتي دصاذبإاشدءذشعكدتذجهذ ش ة دذجهذ ةتر دمذ اشدءذجهذ ش هذجهذ ةترةذجش دصذ حل درلاذجهذ ع دتذقداوا اذهة عذهشعتءذك دادتذ جدرلامذ

 .118هةدي ةعذ ياذتي دا اذجححه،ذيلضحذجا دذ ض

ذكهذتاح دلذهتي يذم عذتي دي تاذتيلت ذ لضت

دذتي

ج تاذاتدذحتهتذ

جاهيتتاذتي تتدر،ذح تتثذالذ ة ت حذتي توتا يذتيةتتورلاذبإاشتتدءذاحا ت ذتي تتدرمذك تتدذ ضت يذتي عستتوأذتيلشتعلب ذتي بتتهلذجيض تدًذ
يلأتادتذحةاذحد قذتاح دلذهتي يذم تعذتي دي تاذال ثةتاذفت :ذتإل تحغذحتيذتيب ة تدتذتي شت واا،ذهةوعتعذاةتيذلدصتاذ

ل

تتقذ تعتءتتذتيب ديتتاذتيوت تتاذبتتديب حء،ذهتيلع تتقذاتتيذتي ذوعتتعذتي تتداوا ذيةش ت عذتإلحل تتدريذجهذتيلع تتبذتي تتداوا ،ذ

هتيلع تتقذاتتيذاول تتاذتي ةتتلف هذتيع ت ت ذح تتهذ هتيتتاذتيلبداتتهذا تتعذتي ؤسةتتا،ذههعتتعذجس تتسذهإ ت تعتءتتذهع توتبطذةتلة تتاذ
ي كدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذتإلراتتدب،ذههعتتعذ ع تتدتذإلةترةذتإليلتأتأ،ذهتإلحلفتتد ذبديةتتجحتذهتيوقتتداقذتيحزاتتاذحتتيذ
ح ة د دذتي عة اذهتيههي اذي هةذل سذس وتتذحةاذتاقهذببهذ دأذتيب ة ا،ذهكليكذتإلحلفد ذبةجحتذهة داتدتذهصتورذ
هقداقذ عهيهذتي ولاذهاةفدتذتيعةدبدتذهتي عتسحتذتي لبة اذبدي شدطذي هةذل سذس وتتذحةاذتاقهذببهذ قفتدلذتيعةتدبذ

جهذتال دءذححقاذتيب ه،ذهإيأتأذتاح دلذهتي يذم عذتي دي اذبإ دذذ عتءتتذلدصاذهإيتحءذ ال تدأذلتدصذح تهذتيلبداتهذ

اتتعذتي بتتداحتذتي ب تتهةذهتيك تعةذتيعجتتيذحةتتاذاعتتوذم تتعذابلتتدةذهتيلت ذالذيكتتودذي تتدذمتتعضذتقلاتتدةيذظتتداعذب تتدذيشت هذ
فععذه ههليذلةف اذهتي عضذايذ ةكذتيلبداحتذهإ دحل دذيةةة دتذتي لاتا،ذههعتعذ تهت عذح ديتاذلدصتاذيةلبداتهذ
اعذتاش دصذتية دس يذتي بعع يذية دبعمذ
 .119ك تتدذجفتتدةتذتيةتتة دتذبهاتتقذ تتيذ ةت يذا تتاذتي تع بتتاذفت ذتي تتعذتيةتتوريذاتتعذ يتأتأذا تتها ذلتتهادتذتي تع بتتاذبإ تتدعذ
ابدي عذاةل عةذهاوحهةذيةلهق قذهتي تع باذايذلحلذتي داودذرقيذ()33ذية اذ2009أمذ

ذ
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التوصية الرابعة عشري يارجة االلتزام ملتزمة جزئياً
 .120ذحديج ت ذستتورلاذه تتقذتي اتتورذتي لبةتتقذ تتلهذتيلوص ت ا،ذح تتثذ ض ت

ذتي تتدةةذ()12ذاتتيذتي عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ

()33ذية اذ2005أذه بهيح تقذبتهدذتإل تحغذحتيذتيبة تدتذتي شت وااذيلةتيذبديةتعلاذتي ة تاذستوتءذ تيذاتلتذتإل تحغذاتيذ
ق هذش عذب ب ذجأذ حل تدري،ذك تدذي

اعتحةقم

تقذا تهجذتيةتعلاذية ةتل هتتذتي هاتاذهاةتل هتتذتيلع تقذهإ عتءت تقذفت ذ

تعذ

 .121ذك دذاا ذحةاذذتتذتي ب اذتيف عةذ(ذب)ذايذتي دةةذ()7ذايذتيلبة دتذتيل ف لياذية عستوأذتيلشتعلب ذتيةتد قذحةتاذ
تال تتدعذتي ؤسةتتدتذتي ا تعف اذهتي دي تتاذهتي ؤسةتتدتذهتي تتيذم تتعذتي دي تتا،ذكتتليكذاعتق تتوذتي اتتدرفذتيتتهتلة يذهاعتق تتوذ
تيج دتذتإلشعتف اذتي لااذحيذتإلفادحذحيذجيذ درلعذح ة دتذاش وااذجهذابةوادتذاب اذ يذ حم دذية ئامذ
التوصية الخامسة عشري يارجة االلتزام ملتزمة جزئياً
.122

ةأأذتيلبة دتذتيل ف لياذية عسوأذتيلشعلب ذتي بهلذفت ذتي تدةةذ()2ذتيف تعةذ(اتت)ذ

وعتتعذه

تعذتي ؤسةتدتذتي اتعف اذهتي دي تاذ

تتقذ تعتاعذاكدفعتتاذمةتتهذتاا توتلذه ولتتهذتإلراتتدبذ لض ت يذتية دستتدتذتيهتلة تتاذهتإل تعتءتتذهتيض توتبطذ

تيهتلة اذب دذفت ذذيتكذتيلع تدتذتي دست اذإلةترةذتإليلتأتأذهإ تعتءتتذتيفعتعذتي دست اذيضت ددذابتدي عذحدي تاذح تهذ ب ت يذ
تيبداة ي،ذهةعاداعذ هرلبذاةل عذي ي،ذههظ فاذ هق قذاةل ةامذ
 .123ه لوسعذتيلبة دتذتيل ف لياذفت ذ تددذاتلتذتإليتأتأذحةتاذتي ؤسةتاذتي دي تا،ذح تثذ ةتأأذتي ؤسةتاذتي دي تاذ وعتعذجستسذ
هإ تعتءتتذهع توتبطذةتلة تتاذي كدفعتتاذمةتتهذتاا توتلذه ولتتهذتإلراتتدبذهإحتتحأذاوظف تتدذ تتليك،ذب تتدذيش ت هذ عهيتتهذاولتتاذ

تيب تحءذهتيلع تقذا تدذهاعتق تاذح ة تدايذباتورةذاةتل عة،ذهاةتكذتيةتجحت،ذهاعتق تاذتيب ة تدتذم تعذتي بلتدةة،ذهتيكشتتفذ
حيذتيب ة دتذتي ش وااذهتإل حغذح تد،ذههعتعذ عاتداعذاةتل عذيلتهرلبذتيبتداة يذيتهي د،ذههعتعذ ع تدتذإلةترةذتإليلتأتأذ

يتتهي دذ كتتودذ فدص ت ة دذاعتتهةةذاتتيذق تتهذتي ئتتاذف ت ذتااة تتاذتياتتدةرةذب و تتبذتي عستتوأذتيلش تعلب ذهتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذ
تيادةرةذحةبذكهذاوعذايذتي ؤسةدتذهتي يمذهف ذحديتاذحتهأذ عهيتهادذاتيذق تهذتي ئتا،ذ ةلتأأذتي ؤسةتدتذتي اتعف اذ

هتي دي اذهتي ؤسةدتذهتي يذم عذتي دي اذكعهذجةااذ لب يذاةؤهلذحيذتإليلأتأذب بدي عذاكدفعاذمةتهذتااتوتلذه ولتهذ
تإلرادبذحةاذاةلوىذتإلةترةمذجادذتي ؤسةدتذتيفعةياذجهذتي ؤسةدتذذتتذتيش ات اذتإلحل درلتاذ(ذتيلت ذالذيلجتدهزذحتهةذ
تيبداة يذف دذحشعةذجش دص)،ذيجوزذي هيعذتي ؤسةاذجدذي وأذ لتذتيتههر،ذهلكتودذيةج تاذتي ةتؤهياذحتيذتإليلتأتأذتيعتقذ
ب تتدإلبحعذحة تتاذ

تتعذ دا تتدتذتيب تتحءذهحة تتدبد يذهح ة تتد يذب تتدذفت ت يذتيب تتحءذجص تتعدبذتيعة تتدبدتذتي عق تتاذفت ت ذ

تي ادرفمذك تدذ ةأا تدذبإاشتدءذهظ فتاذ تهق قذةتلةت ذاةتل ةاذاللل تدرذتإلالثتدلذيةة دستدتذهتإل تعتءتتذهتيضتوتبطذهذيتكذ

هف دًذيةضوتبطذهتي بدي عذهتي وتحهذتيل ذ ضب دذتيج دتذتي لاا،ذهقهذ ض يذاةدأذاعتق اذتيب ة دتذتي دي تاذهتي اتعف اذ
فدص هذالهذتي عتاع،ذب دذف ذذيكذ ع دتذ ةترةذتإليلأتأمذ

 .124جادذف دذيلبةقذبديههرتتذتيلهرل ا،ذف هذجفدةتذتيةة دتذتيةورلاذبهاقذ تيذ لضتدعذتيبتداة يذفت ذا ئتاذتاهرتقذتي دي تاذ
ها ئاذتإلشعتفذحةاذتيلها يذ ياذتيبهيتهذاتيذتيتههرتتذتيلهرل تاذتي لبة تاذب كدفعتاذمةتهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتدب،ذك تدذ
تتيذ لضتتدعذحتتداة ذتي اتتدرفذهشتتعكدتذتياتعتفاذيتتههرتتذا دقةتتاذ لضت يذ تعتاعذ هرل تتاذشتتداةاذالبة تتاذحتتولذاوعتتوعذ

مةتهذتااتوتلذه ولتتهذتإلراتدبمذه جتهرذتإلشتتدرةذب تدأذتيةتة دتذ ل ةت يذ عاتداعذ تهرل ذيج ب تتاذACAMSذشتدر ذف تتقذ
جكثتتعذاتتيذحتتهةذ()50ذش ا تدًذاتتيذ
ذ

تتعذتي ؤسةتتدتذتي دي تتا،ذهحاتتهذاتتيذلحيتتقذحتتهةذ()18ذش ا تذدًذحةتتاذشتت دةةذ

للادص ذابل هذف ذاجدلذاكدفعاذمةهذتااوتلمذ
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التوصية السااسة عشري ي ارجة االلتزام ملتزمة جزئياً
 .125ذذيلض ت يذتي تتداودذببتتهذ بهيةتتقذ ي تأتأذ

تتعذتاح تتدلذهتي تتيذم تتعذتي دي تتاذتي عتتهةةذبتتإ حغذرا ت سذتي ئتتاذ لفدص ت هذ

تيب ة تتدتذتيلت ذيشتتل ودذبها تتدذ فت ذمةتتهذجاتوتلذم تتعذاشتتعهحاذجهذ تتولحًذيوراتتدبذحةتتبذتي تتدةةذ()9ذاتتيذتي عستتوأذ
تيلشت تعلب ذرق تتيذ()33ذذيب تتدأذ2005أذتي ب تتهل،ذب تتدذف تتدذش تتعكدتذ تتدءذتيب تتدرتتذه عهلج تتدذهة ب تتدذهاكد تتبذتيوس تتدباذ
تيب درلت تتاذه جت تتدرذتيةت تتةعذذتتذتي ت تتاذتي ع فبت تتاذكت تتديعة ذهتاحجت تتدرذتيكعل ت تتاذهتيت تتلابذهتيلعت تتفذتيف ت تتاذهتيلعت تتفذتي ت تتدةرةذ

هتي ؤسةتتدتذم تتعذتي دي تتاذتالتتعىذتيلت ذ عتتهةادذتي ئتتا،ذ عتتدفاذ يتتاذتي عتتدا يذهاعتتعريذتيوقتتداقذتي داوا تتاذهتي عدست يذ
تي ةل ة يمذ

 .126هات تتيذادح ت تتاذجلت تتعى،ذجصت تتهرتذتيج ت تتدتذتإلش ت تعتف اذتي لات تتاذ بة ت تتدتذلدصت تتاذ يت تتاذ

ت تتعذتي عت تتدا يذهتيات تتدماذ

هتي عدست يذتي تتداوا يذب اتتوصذتإليل تأاتتدتذتي لبة تتاذب كدفعتتاذمة تهذتاا توتلذه ولتتهذتإلراتتدب،ذبدإلعتتدفاذ يتتاذكدفتتاذ

تاح تتدلذهتي تتيذم تتعذتي دي تتاذتي دعتتباذاحكتتدأذتي تتداود،ذبشتتهدذ يل تأاتتدتذ ةتتكذتيج تتدتذف ت ذال ة تتدتذاكدفعتتاذمةتتهذ
تااتوتلذه ولتتهذتإلراتتدب،ذب تتدذيلضت يذتإل تتحغذحتتيذتيب ة تتدتذتي ش ت واا،ذهإ تتدذذ تعتءتتذتيب ديتتاذتيوت تتاذب تتدذ ش ت هذ

تيلع تقذاتتيذاولتاذتيب حء،تيلع تتقذاتيذاولتتاذتي ةتتلف هذتيع ت ،ذ عهيتتهذتاشت دصذتي
تإلحل تتدريذجهذي تتيذست ت عةذفبدي تتاذحة تتق،ذههع تتعذجاة تتاذهإ ت تعتءتتذةتلة تتاذيل

ب ت يذتيتلييذي لةكتتودذتيشت عذ

تتقذ تتهت عذتيب دي تتاذتيوت تتا،ذهح دي تتاذ

تي بةوادت،ذبدإلعدفاذ ياذتإليلأتادتذتي دصاذببهأذتيل قذيةب حءذحيذ هييذ درلعذ ياذهحهةذتي بةوادتذتي دي امذ

 .127ك دذ ةأأذ

عذتاح دلذهتي يذم عذتي دي اذذ وععذ عاداعذاةل عذيلهرلبذتي وظف يذه تها ة يذفت ذاجتدلذاكدفعتاذ

مةتتهذتاا توتلذه ولتتهذتإلراتتدب،ذحة تتاذجدذيش ت هذا تتلتذتيلتتهرلبذتيلبعلتتغذب تتدي وتا يذهتااة تتاذهتيلبة تتدتذهتإل فدق تتدتذ
تيههي اذذتتذتياةاذب كدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبمذ
ذ
التوصية السابعة عشري ي ارجة االلتزام ملتزمة جزئياً
 .128ذ ض

ذتيف عةذ(ب)ذايذتي دةةذتيثديثاذايذتي عسوأذتيلشعلب ذرقيذ()33ذيبدأذ2005أذببهذ بهيةقذب و بذتي عسوأذ

تيلشعلب ذرقيذ()46ذية اذ2013أذتيجأتءتتذتإلةترلاذتيل ذي كيذية ئتاذجدذ فععت دذحةتاذتيج تدتذتي ديفتاذتي دعتباذ
ي د،ذح ثذاا ذحةا:ذحقذتي ئتاذبفتعضذ تأتءتتذ ةترلتاذهم تعاتدتذادي تاذالذ لجتدهزذق ل تدذا ةتغذ()100ذاة تودذي تعةذ

سورلاذهإ عتءتتذحح اذ اتع ع اذحةتاذتاشت دصذتي

بت يذهتإلحل تدرل يذتي تديف يذيويل تأاتدتذتي فعهعتاذحةت يمذ

ك تتدذذكتتعتذبتتهدذاتتلهذتيجتأتءتتذهتإل تعتءتتذ فتتعضذب و تتبذالاعتتاذ عتتهةذتي ديفتتدتذهجستتسذتحلةتتدبذتي تعاتتدتذتي دي تتاذ
بتتهادذتي ئتتاذه عفتتعذ يتتاذاجةتتسذتيتتوزرتءذيوقعتراتتدمذهلعتتقذي ش ت دصذتيتتلييذفععت ذبع تتيذاتتلهذتيج تأتءتتذهتي تعاتتدتذ

ا تع باذتي ضدءذتي لعذيوحلعتضذحة دذهف دًذية وتحتهذتي داوا تاذتيبداتا،ذهجفتدةتذتيةتة دتذبتهدذاجةتسذتيتوزرتءذي ةتعذ
حدي دًذف ذ قعترذتيحاعامذ

 .129ذك تتدذجح ت ذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذية عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذية ت اذ2005ذتي بتتهلذتيعتتقذي ئتتاذاكدفعتتاذمةتتهذ
تااوتلذه ولهذتإلرادبذبشكهذهتعحذ تدذذتإل تعتءتتذتيحزاتاذية حح تاذتيج دا تاذب و تبذتي تدةةذ()17ذاتيذتي عستوأذ
تيلشعلب ذف ذحدلذه وةذا ديفدتذ ةلهح ذذيكمذهقهذجح

ذتي دةةذرقيذ()16ذايذتي عسوأذتيلشعلب ذرقتيذ()21ذيةت اذ

 2011أذتيعتتقذي جة تتسذتي تتهذهتيلة تتة فذف تتعضذتيجت تأتءتتذتإلةترل تتاذهتإل ت تعتءتتذتيبح تتاذتيلا تتع ع اذحة تتاذتيج تتدتذ
تي دعتتباذيعقد لتتقمذهقتتهذقتتدأذاجةتتسذتيتتوزرتءذبإصتتهترذتي ت تعرذرق تيذ()5727ذية ت اذ2012أذتي لض ت يذالاعتتاذتيج تأتءتتذ
تإلةترلتتاذهتإل تعتءتتذتيبح تتاذتيلاتتع ع اذتي دصتتاذبدي ؤسةتتدتذتي دعتتباذيعقدبتتاذاجةتتسذتي تتهذهتيلةتتة فذهااتتعفذ
ستتورلاذتي عكتتأي،ذح تتثذاا ت ذتي تتدةةذتيثدا تتاذاتتيذتيحاعتتاذحةتتاذ

تتقذجحكدا تتدذحةتتاذ

تتعذتي ؤسةتتدتذتي ا تعف اذ
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هتي دي تاذتي علاتاذفت ذتيج ورلتاذتيبعة تاذتيبعة تا،ذهتيج تدتذتالتعىذاتيذتاشت دصذتي

ب ت يذهتإلحل تدرل يذفت ذحتدلذ

ا ديفل يذية وتا يذهتااة اذتي اعف اذهتي دي اذتي دفلةذهتي وتا يذهتااة اذتالعىذذتتذتياةام

 .130جادذف دذيلبةقذبديب وةتدت،ذف تهذاات ذتي تدةةذرقتيذ()5ذاتيذتيحاعتاذحةتاذتي تعاتاذتي دي تاذب تدذالذيلجتدهزذا ةتغذ100ذ
اة تتودذي تعةذستتورلاذحتتيذكتتهذا ديفتتا،ذاتتدييذيعتتهةذلتتحفذذيتتكذف ت ذجيذقتتداودذذيذصتتةا،ذهتيج تأتءتتذتإلةترلتتاذتالتتعىذ
ه ش ه:ذتيل ق،ذهتإلالتر،ذهتإلي دفذحيذا درساذتيب هذجهذا درستاذاشتدطذابت ي،ذبشتكهذ أات ذجهذكةت ،ذهذيتكذكتإ عتءذ
ح تتد ذبة ت بذا ديفتتاذتي ؤسةتتاذية توتا يذهتااة تتاذتي دفتتلة،ذهإي تتدءذتيل تتعل عذاتتعذكدفتتاذتآلق تتدرذتي لع تتاذحة تتق،ذها تتعذ
جش دصذاعهيهييذايذا درساذتي

اذةتلهذسورلاذيفلعةذاعهةةذجهذبشكهذا دا 3مذ ذ

 .131فت ذحت يذ شت هذتإل تعتءتتذتيلاتتع ع اذهتيبح تتاذببتتالذتاحكتتدأذاثتته:ذتإلي تتدفذحتتيذا درستتاذتيب تتهذجهذا درستتاذ
اشتتدطذابت ي،ذبشتتكهذ أات ذجهذكةت ،ذهذيتتكذكتتإ عتءذحح ت ذجهذ اتتع ع ،ذهلبتتوةذذيتتكذيل تتهيعذتيج تتاذتيعقد تتاذفت ذاتتلتذ
تي جدل،ذح هادذ عرذتيةجوءذ ياذالتذتيله عذكإ عتءذتحلعتزي،ذهةهدذجدذيكودذادشئدًذبديضعهرةذحيذا ديفاذاع ك تاذاتيذ
ق هذتي ؤسةاذتيل ذي تقذبع تدذاتلتذتإل تعتء،ذجهذهعتعذا لتهبذا تعقتبذيب تهذ يتاذ داتبذتي تهيع،ذجهذتي تهيعذتيبتدأ،ذجهذ

تيتعا سذتيل ف تتليذية ؤسةتتاذتي ديفتتاذاتتيذتيبتتداة يذفت ذااتتعفذستتورلاذتي عكتتأيذجهذ كة تتفذ تتاذذتتذل تعةذحةتتاذاف تتاذ
تي ؤسةاذتي ديفا،ذهم عادذايذتاحكدأذتي اوصذحة دمذهحة قذي كيذتي تولذبتهدذستورلاذيتهي دذ تأتءتتذ ةترلتاذ

تقذ

حةاذتاش دصذتي دعب يذيويلأتادتذقداودذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلراتدب،ذح تثذيتليذفتعضذم تعاتدتذادي تاذ
ه تأتءتتذ ةترلتتاذهت تتدذذ تعتءتتذحح تتاذ اتتع ع اذحةتتاذ

تتعذتي اتتدرفذهتي ؤسةتتدتذتي ديفتتاذاحكتتدأذتي تتداود،ذ

هف دذية ذ حادا اذيةجأتءتتذتيل ذ يذفعع دذب و بذالهذتيحاعا:ذ
العقوبات والغرامات المفروضة بح الموارف
2016

نوع العقوبة

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

مرامة مالية

4

15

2

4

5

5

122

65

التنةيه

0

4

2

9

39

97

196

134

 236ذ

اعفا

0

0

0

0

14

20

6

5

4ذ

االنذار

0

0

0

0

0

1

1

1

1ذ

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

تجميد
إج ار
توحيحل
وعالجل

مةلغ
تقيد

عمل
اعااي
مةلغ

 213ذ

0ذ
0ذ
0ذ

0

0

0

0

0

0

0

1

 3خاص بمخالفاح مؤسساح الارافة وفق أصكام المادة -18ج من القانون رقم ( )24لسنة 2006م.
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العقوبات والغرامات المفروضة بح شركات ومكاتب الو ار ة لغاية تاريخ /31
2016 /12

نوع العقوبة

االجمالل
شركات الورا ة

مكاتب الو ار ة

مرامة مالية

107

131

التنةيه

88

49

االنذار

5

3

7

0

حتى  15يوم

0

14

لمدي شهر

6

11

لمدي  3أشهر

2

0

لمدي  6أشهر

4

6

ايقاف كلل

2

16

إج ار توحيحل

3

0

الغا الترخيص

4

18

اعفا

ايقاف
عن

العمل

 .132جفدةتذتيةة دتذبهاقذف دذيلبةقذبديعجيذتيك عذية عتادتذهتيب وةدت،ذفإدذذيكذيهلذحةاذ شهةذتيةة دتذتيعقد اذ
جدهذتي ؤسةدتذتي دي اذبديشكهذتيليذيض يذتيلأتا دذلحلذالهذتيفلعةذتيعع اذتيل ذ عذ دذسورلام ذ
التوصية الحااية والعشرو) ي ارجة االلتزام مير ملتزمة
.133

ت ذابديجتتاذجه تتقذتي اتتورذتي لبة تتاذ تتلهذتيلوص ت اذح تتثذ ةتتأأذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذ

تتعذتي ؤسةتتدتذتي ا تعف اذ

هتي دي اذبإيحءذح دياذلدصاذف ذتيلبعفذحةاذاولاذتيب حءذهجاش ل يذبدي ة اذيةب ة دتذتيل ذ ليذاعذجشت دصذي ل تودذ
جهذيلوت ههدذف ذةهلذالذ

قذ وص دتذاج وحاذتيب هذتي دي ذجهذالذ

دذ هر اذكدف ا،ذح ثذجيأا ذتي تدةةذتيثدا تاذ

يذف ذ ةهتدذ عهةادذاج وحتاذتيب تهذتي تدي ذحةتاذجا تدذ

بد دذذ عتءتتذه هت عذلدصاذح هذتيلبداهذاعذتيب حءذتي
و
عذكدفمذهاتيذ ت يذاتلهذتيلتهت عذتيعاتولذحةتاذاوتف تاذتإلةترةذتيبة تدذفت ذ
دذبشكهذم
الذ قذتي بدي عذتيههي اذجهذ
تي اتتعف،ذتإلستتلبحأذحتتيذتي تتهفذاتتيذتيب ة تتاذهظعهف تتدذهجم تعع ت د،ذهاولتتاذتي ة تتلف هذهصتتدحبذتيع تتقذتإلقلا تتدةي،ذ
ه ههليذتي لداعذف ذسجحتذتي اعفمذ
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التوصية الثانية والعشرو) ي ارجة اعلتزام ملتزمة جزئياً
 .134ذجيأا ت ت ذتي ت تتدةةذتيعتببت تتاذتيف ت تعتتذ(ه-ذه-ذز)ذات تتيذتيلبة ت تتدتذتيل ف ليت تتاذية عست تتوأذتيلش ت تعلب ذتي بت تتهلذتي ؤسةت تتدتذ
تي اعف اذهتي دي اذبديلهكهذايذجدذفعهح دذهشعكد دذتيلدبباذي دذهتي

اذف ذتي درجذ عتح ذتإليلأتادتذتي اوصذحة دذ

ف ذتي عسوأذتيلشعلب ذه بة د قذتيل ف ليتاذاتعذا تعحتدةذتي توتا يذهتيةتوتاحذفت ذتي ةتهذتي ضت ف،ذهفت ذحديتاذ لتلحفذاةتلوىذ
تإليل تأاتتدتذ ت يذتيج ورلتتاذتيبعة تتاذتيةتتورلاذهتي ةتتهذتي ض ت ف،ذي ت ذجدذ

تتقذاتتلهذتيفتتعهعذهتيشتتعكدتذتيلدببتتاذتي ب تتدرذ

تاحةاذبد ي هرذتيليذ ة حذبقذتي وتا يذهتيةتوتاحذفت ذتي ةتهذتي ضت فمذك تدذ تيذ يتأتأذاتلهذتي ؤسةتدتذبتإيحءذتال تدأذلتدصذ
بتتديفعهعذهتيشتتعكدتذتيلدببتتاذي تتدذهتي
و
بشكهذكدفمذ

تتاذف ت ذتي ةتتهتدذتيل ت ذالذ فتتلذ وص ت دتذاج وحتتاذتيب تتهذتي تتدي ذجهذتيل ت ذالذ فتتلادذ

 .135ذه لض يذذتتذتي دةةذايذتيحاعاذتيل ف لياذ يأتأذتي ؤسةدتذتي دي اذتيلت ذي تدذفتعهعذ دببتاذفت ذتي تدرجذبتإ حغذتي ئتاذ
هتيج اذتإلشعتف اذصدح اذتإلللادصذتي ب اذح هادذالذيةل عذفععذ دبعذجهذشعكاذ دبباذتيل هذ لهذتإليلأتادتذبة بذ
حةتعذتي توتا يذجهذتيةتوتاحذجهذتيلتتهت عذتيةتتدرلاذفت ذتي ةتتهذتي ضت ف،ذ عتتدفاذ يتتاذ

تتقذ تعتءتتذ عتتدف اذا دست اذإلةترةذ

ا تتدبعذمة تتهذتاات توتلذه ول تتهذتإلرا تتدبمذك تتدذاات ت ذتيلبة تتدتذتيل ف لي تتاذتي بهي تتاذحة تتاذ للا تتدصذتي ئ تتاذهتيج تتاذ
تإلشتعتف اذتي لاتتاذتي ةتتعذف ت ذ تتدذذ تعتءتتذرقد تتاذ عتتدف ا،ذب تتدذف ت ذذيتتكذهعتتعذعتوتبطذ عتتدف اذحةتتاذتي ج وحتتاذ

تي دي ا،ذهإدذتقلضاذتااعذا دي اذتي ج وحاذتي دي اذ وقفذح ة د دذف ذتيههياذتي ض فامذ

 .136ك تتدذاا ت ذحةتتاذذتتذتي ب تتاذتي تتدةةذتيبدش تعةذاتتيذتي تعترذرقتتيذ()15ذية ت اذ2015أذبشتتهدذاةتتدأذاعتق تتاذتيب ة تتدتذ
تي ا تعف اذهتي دي تتاذف ت ذ

تتعذتي ؤسةتتدتذتي ا تعف اذهتي دي تتاذتيبداةتتاذف ت ذتيج ورلتتاذتيبعة تتاذتيةتتورلاذهتي تتدبقذتيع تعةذ

تيةورلاذب عضذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادب،ذح ثذجيأا ذ
جدذفعهح تتدذهشتتعكد دذتيلدببتتاذي تتدذهتي

عذتي ؤسةدتذتي اتعف اذهتي دي تاذبديلهكتهذاتيذ

تتاذف ت ذتي تتدرجذ تعح ت ذتإليل تأاتتدتذتي اتتوصذحة تتدذف ت ذتي عستتوأذتيلش تعلب ذ

تي بتتهلذه بة د تتقذتيل ف ليتتاذهتي ةتتدأذتياتتدةرذب و تتبذاتتلتذتي تعترذذب تتدذيلوتفتتقذاتتعذتي توتا يذهتيةتوتاحذفت ذتي ةتتهذتي ضت ف،ذ
هف ذحدلذ للحفذاةلوىذالهذتإليلأتادتذاعذتإليل تأاتدتذتي فعهعتاذفت ذتي ةتهذتي ضت ف،ذي ت ذجدذ

تقذاتلهذتيفتعهعذ

هتيشعكدتذتيلدبباذتي ب درذتاحةاذبدي هرذتيليذ ة حذبقذتي وتا يذهتيةوتاحذف ذتي ةهذتي ض فمذذ
ذ

التوصية الرابعة والعشرو) ي ارجة االلتزام مير ملتزمة
 .137ذست قذتيعتتهيثذحتتيذق تتدأذستتورلاذبإلضتتدعذتي ؤسةتتدتذهتي تتيذم تتعذتي دي تتاذي تتداودذاكدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذ
تإلراتتدب،ذح تتثذح تتهةتذتيف ت تعةذ()7ذا تتيذتي تتدةةذتاهي تتاذاتتيذتيلبة تتدتذتيل ف لي تتاذية عس تتوأذتيلشت تعلب ذرق تتيذ()33ذيةت ت اذ
2005أذتي بهلذتيج دتذتإلشعتف اذتي لاا،ذه ض

ذ ةكذتيج دت،ذافوع اذتيعكوااذيهىذتي ادرفذح ثذ درسذ

تإلشتعتفذهتيعقدبتتاذحةتتاذتي اتتدرفذهاؤسةتتدتذتياتعتفاذهاؤسةتتدتذتيلتته عذتيل تتولة ذهااتتدرفذتإلستتلث درذهاؤسةتتدتذ

تيل ولهذتيا ع،ذها ئاذتإلشعتفذحةتاذتيل ولتهذتيب تدريذتيلت ذ تدرسذتإلشتعتفذهتيعقدبتاذحةتاذشتعكدتذتيل ذولتهذتيب تدريذ
هشعكدتذتيله عذتيل ولة ،ذه درسذا ئاذتإلشعتفذحةاذتيلها يذتيعقدباذحةاذشعكدتذتيلها ي،ذها ئاذتاهرتقذهتاستوتقذ
تي دي اذف دذيلبةقذب ؤسةدتذتيوسدباذتي دي ا،ذها دباذتي عدا يذف دذيلبةقذبدي عتدا ي،ذهاتهيعلدتذتيلجتدرةذتيهتلة تاذفت ذ
تي عدفةتتدتذف تتدذيلبةتتقذب كد تتبذتيوستتدباذتيب درلتتا،ذه ب تتاذتي عدست يذتي تتداوا يذف تتدذيلبةتتقذبدي عدست يذتي تتداوا يذ
هشتتعكدتذتي عدست اذتي داوا تتامذه لضت يذتيف تعةذ(ب)ذاتتيذتي تتدةةذتيةدةستتاذاتتيذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذتيةتتدب اذ يتأتأذتيج تتدتذ

تإلشعتف اذتي لااذبإححأذتي ئاذب و بذ درلعذرةعذس ولاذحيذاهىذ هذتي ؤسةتدتذتي اتعف اذهتي دي تاذهتي ؤسةتدتذ
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هتي تتيذم تتعذتي دي تتاذتيلت ت ذ ض تتعذي تتدذبدإليل تأا تتدتذتي تتعرةذفت ت ذتي عس تتوأذتيلشت تعلب ،ذهتيلبة تتدتذتيل ف لي تتاذهتااة تتاذ
هتيلبة دتذتيادةرةذب و

د،ذكليكذ ححا دذفو تًرذحيذتي ديفدتذتي ض وباذف ذكهذاؤسةامذ

 .138ك دذجفدةتذتيةة دتذبهدذتإلشعتفذهتيعقدباذحةاذق دعذتاح دلذهتي يذم عذتي دي اذتي عهةةذاتوذاةتؤهي اذتيج تدتذ
تإلشعتف اذتي لااذتيل ذ ع طذ د،ذهكليكذاةؤهي اذتي ئاذ(ا ئاذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلراتدب)مذحةتاذاعتوذ
حدأ،ذي ثهذالتذتي دعذاؤسةدتذفعةيتا،ذ(اشتدطذي توأذبتقذشت عذهتحته)مذه تليذالدببتاذاتلتذتي تدعذاتيذق تهذتي ئتاذاتيذ
لحلذتيلوتصهذاعذتيج دتذتإلشعتف اذتي لاا،ذب دذف دذتي ئدتذتيلت اذتيل ة يذيلل عذتإلشكدي دتذتيل ذ بلعضذتيلتأتأذ
الهذتي دحدتذبإ عتءتتذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبمذهييذيليذفعضذ أتءتتذت جدهذالتذتي دعمذ ذ

 .139ذهقدا ذكهذاتيذا دبتاذتي عتدا يذه ب ت اذتياتدماذه ب تاذتي عدست يذتي تداوا يذبإصتهترذتيلبة تدتذتي دصتاذ يتاذ
تتعذتي ع تتدا يذهتيا تتدماذهتي عدست ت يذتي تتداوا يذب ا تتوصذتإليل تأا تتدتذتي لبة تتاذب كدفع تتاذمة تتهذتاات توتلذه ول تتهذ
تإلرادب،ذك دذ يذح هذةهرتتذ هرل اذ لتذتيشهدمذ ذ
ذ

التوصية الخامسة والعشرو) ي ارجة االلتزام مير ملتزمة
 .140ذ قدات ذا ئتتاذاكدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذتإلراتتدبذ لتتوف عذا تتدةئذ رشتتدةياذاعهقتتاذحتتولذتإل تتحغذحتتيذتيب ة تتدتذ
تي شل قذ د،ذه يذ ب

دذهإرسدي دذ ياذكدفاذتي دحدت،ذب دذيلضت يذا تدذجذتإل تحغ،ذك تدذجفتدةتذتيةتة دتذبتهدذتي ئتاذ

تتوأذ لتتوف عذتيل ليتتاذتيبكة ت اذهتي تتدةئذتإلرشتتدةياذية ؤسةتتدتذتي دي تتاذهتي اتتدرفذهتيج تتدتذتالتتعىذتي ةأاتتاذبتتدإل حغذ
ب اتتوصذتيعتتدالتذتيل ت ذيتتليذتإل تتحغذح تتدذهاتتدذيةتتفعذح تتقذ عة تتهذتي حمتتدتمذك تتدذجصتتهرذااتتعفذستتورلاذتي عكتتأيذ
بة تتدتذتيعقدبتتاذتي اتعف اذية اتتدرفذتيبداةتتاذفت ذستتورلا،ذهتيلت ذ ضت

ذتي ؤشتعتتذتإلسلعشتتدةياذيوشتتل دهذفت ذمةتتهذ

تا اتوتلذه ولتتهذتإلراتدب،ذك تتدذجصتتهرتذا ئتاذتإلشتعتفذحةتاذتيلتتها يذ بة تتدتذاكدفعتاذمةتتهذتااتوتلذي تتدعذتيلتتها ي،ذ
هتيلت ذ ض ت

ذتيضتوتبطذتيعقد تتاذيةج تتدتذتيبداةتتاذف ت ذتيلتتها ي،ذك تتدذجصتتهرتذا ئتتاذتاهرتقذهتاس توتقذتي دي تتاذتيةتتورلاذ

بة دتذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذف ذابتداحتذتاهرتقذتي دي تا،ذهتيلت ذ ضت

ذتي ؤشتعتتذتإلسلعشتدةياذ

يوشل دهذف ذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبمذ

 .141بدإلعتتدفاذ يتتاذاتتدذس ت ق،ذجفتتدةتذتيةتتة دتذب تتدأذتي ئتتاذ شتتعذحتتهةذ تتدرلعذ حاتتدا اذيةج تتورذحتتيذحتتهةذتي حمتتدتذ
تي ش ت وااذتيل ت ذ تتيذرفب تتدذية ئتتاذس توتءذتي ةتتورةذجاتتدأذتي ضتتدءذه ةتتكذتيل ت ذ تتيذحفة تتد،ذك تتدذ ض ت
ية بتتداحتذتي شت وااذتي كلشتتفاذهتيل تتدتذتي ةتتل هااذف تتدمذكتتليكذقدات ذتي ئتتاذبإصتتهترذاشتعةذ و

ذتيل تتدرلعذجا دب تدًذ

تتاذبشتتهدذهت تتدتذ

تي ؤسةدتذم عذتي دي اذف ذاجدلذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبمذ
ذ

التوصية التاسعة والعشرو) ي ارجة االلتزام ملتزمة جزئياً
 .142ذذ عتتهةذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذية عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذيةت اذ2005أذتي بهيتتاذب و تتبذتي تتدةةذ()1ذتيف تعةذ(ذةذ)ذ
تيج تتدتذتإلش تعتف اذتي لاتتاذبديج تتدتذتيلدي تتا:ذافوعت اذتيعكواتتاذيتتهىذتي اتتدرفذف تتدذيلبةتتقذبدي اتتدرفذهاؤسةتتدتذ
تياتعتفاذهاؤسةتتدتذتيلتته عذتيل تتولة ذهااتدرفذتإلستتلث درذهاؤسةتتدتذتيل ولتتهذتيات عذهم عاتتدذاتتيذتي ؤسةتتدتذتيلت ذ
تتهذتيوةتاتتعذجهذتي دعتتباذيعقدبتتاذهإش تعتفذااتتعفذستتورلاذتي عكتتأي،ذا ئتتاذتإلش تعتفذحةتتاذتيل ولتتهذتيب تتدريذبدي ة ت اذ
يشعكدتذتيل ولهذتيب تدريذهشتعكدتذتيلته عذتيل تولة ذتيلت ذ تدرسذ ته عذتيب تدرتت،ذها ئتاذتإلشتعتفذحةتاذتيلتها يذف تدذ

يلبة تتقذبش تتعكدتذتيل تتها ي،ذها ئ تتاذتاهرتقذهتاست توتقذتي دي تتاذتية تتورلاذف تتدذيلبة تتقذب ؤسة تتدتذتيوس تتدباذتي دي تتا،ذها دب تتاذ
تي عتتدا يذف تتدذيلبةتتقذبدي عتتدا ي،ذهاتتهيعلدتذتيلجتتدرةذتيهتلة تتاذفت ذتي عدفةتتدتذف تتدذيلبةتتقذب كد تتبذتيوستتدباذتيب درلتتا،ذ
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ه ب تتاذتي عدس ت يذتي تتداوا يذف تتدذيلبةتتقذبدي عدس ت يذتي تداوا يذهشتتعكدتذتي عدس ت اذتي داوا تتا،ذهم عاتتدذاتتيذتيج تتدتذ
تالعىذذتتذتي شدطذتي دقهذف دذيلبةقذبدي ؤسةدتذتالعى،ذهذ لتوياذتيج تدتذتإلشتعتف اذتي لاتاذتإلشتعتفذهتيعقدبتاذ
حةاذتيج دتذتيلدبباذي دمذ

 .143ذهاتتيذادح تتاذجلتتعى،ذجفتتدةتذتيةتتة دتذبتتهدذتي توتا يذذتتذتيبحقتتاذقتتهذجح ت ذتيعتتقذية ئتدتذتيعقد تتاذبتتدإلبحعذحةتتاذ
تيةتتجحتذهتيوقتتداقذتي لبة تتاذبديعةتتدبدتذهتيب ة تتدتذبدي ة ت اذية ؤسةتتدتذتيل ت ذ ضتتعذيعقد ل تتدذهكتتليكذ تعتءذتيلفل ت

ذ

تي هتا ذتي ةل عذحة دمذ
التوصية الثالثو) ي ارجة االلتزام ملتزمة جزئياً
 .144ذذقدات ذستتورلاذبإ تتدذذتيبهيتتهذاتتيذتي

توتتذف ت ذس ت هذزلتتدةةذتي توترةذتي ش تعلاذهتي دي تتاذيةج تتدتذتيبداةتتاذف ت ذاجتتدلذ

اكدفعتاذمةتهذتااتوتلذه ولتهذتإلراتتدب،ذهتي شتدركاذفت ذتيتههرتتذتيلهرل تاذتي ل ااتتاذفت ذاجتتدالتذتي كدفعتامذح تتثذ
جيأات ذتي تتدةةذ()21ذاتتيذتي تعترذرقتتيذ()15ذبشتتهدذاةتتدأذاعتق تتاذتيب ة تتدتذتي اتتعف اذهتي دي تتاذف ت ذتي ؤسةتتدتذتي ا تعف اذ
هتي دي اذ تيبداةاذف ذسورلاذهتي دبقذتيععةذتيةورلاذتي ؤسةدتذتي اعف اذهتي دي اذ وععذه ف لذ عاتداعذ تهرل ذاةتل عذ
يلهرلبذتي وظف يذهتي ةؤهي يذف دذحةاذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبمذ

 .145جفدةتذتيةة دتذب دأذتيج تدتذتيعقد تاذا ثةتاذفت ذافوعت اذتيعكواتاذيتهىذتي اتدرفذها ئتاذتإلشت تعفذحةتاذتيلتها يذ
ها ئاذتاهرتقذهتاسوتقذتي دي تاذبإستلك دلذا دكة تدذتإلةترلتاذاتيذلتحلذزلتدةةذحتهةذتيكتدةرذتيتليذيب تهذب هيعلتاذافوعت اذ
تيعكوااذبشكهذ واعي،ذه فب هذتيب هذبكدفاذجقةتدأذتي هيعلتاذحةتبذتي كةتاذتيجهيتهة،ذهقتهذبدشتعتذا ئتاذتإلشتعتفذحةتاذ
تيلتتها يذها ئتتاذتاهرتقذهتاستوتقذتي دي تتاذح ة تتدذتإلشتعتف ذبفبدي تتاذببتتهذجدذ تتهجذح تتهذشتتعكدتذتيلتتها يذهشتتعكدتذتيوستتدباذ

تي دي امذ

 .146ذ جادذف دذيلبةقذبكفدءةذتي عتق يذف ذتيج دتذتإلشعتف اذحةاذتي دعذتيعقتد ،ذف تهذجفتدةتذتيةتة دتذتيةتورلاذب دا تدذ
ل ة ت يذتيبهيتتهذاتتيذتيتتوراذهتيتتههرتتذتيلهرل تتاذتي و تتاذ يتتاذ تتدتذتإلش ت تعفذ(تي اتتدرف،ذشتتعكدتذتيلتتها ي،ذتاس توتقذ

تي دي تتا)ذبديلبتتدهدذاتتعذتي تتكذتيتتههي ذهااتتعفذفعاةتتدذب اتتوصذتيعقدبتتاذحةتتاذ يل تأاتتدتذاكدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذ
تإلرادبمذ

التوصية الثانية والثالثو) ي ارجة االلتزام مير ملتزمة
 .147قدات ذتيةتتة دتذ لتتوف عذحتتهةذاتتيذتإلحاتتدا دتذتيتتورتةةذفت ذتيل علتتع،ذهتيلت ذ ة تتعذ تتوفعذابةواتتدتذ حاتتدا اذاف تتهة،ذ
هلاوص تدًذف تتدذيلبةتتقذ ت بالذتيج تتدتذتيعقد تتا،ذيكتتيذ تتاذتيعد تتاذ يتتاذاألتتهذاتتيذ ة ت يذتيعاتتولذحةتتاذتي بةواتتدتذ
تإلحاتتدا اذتيوتف تتاذه وف عاتتدذبشتتكهذا تتلةيذهافاتتهذيةتتدحهذحةتتاذا تع بتتاذفبدي تتاذاةتتدأذاكدفعتتاذمةتتهذتااتوتلذه ولتتهذ
تإلرادبمذ ذ
التوصية الثالثة والثالثو) ي ارجة االلتزام ملتزمة جزئياً
 .148ذ

ذابديجاذجه قذتي اورذتي لبة اذ لهذتيلوص ا،ذح تثذجفتدةتذتيةتة دتذتيةتورلاذبهاتقذ تيذ حل تدةذ عاتداعذاوحتهذ

يةةتجهذتيلجتدريذإلةرتجذكدفتاذبة تدتذتيلةتج هذتيلجتدريذفت ذكتهذاعدفةتاذحةتاذحتهة،ذهاتيذقتيذيتليذ ج تعذاتلهذتي داتتدتذ
ه ة دذيهىذتإلةترةذتي عكألامذذذ
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التوصية السابعة والثالثو) يارجة اعلتزام ملتزمة جزئياً
 .149ذ قدات ذستتورلاذب بديجتتاذجه تتقذتي اتتورذتي لبة تتاذ تتلهذتيلوصت ا،ذح تتثذ تتيذ بتتهيهذتيف تعةذ(ج)ذاتتيذتي تتدةةذتاهيتتاذاتتيذ
تي عس تتوأذتيلشت تعلب ذرق تتيذ()33ذيةت ت اذ2005أذبإع تتدفاذ ت تعتايذ ول تتهذتإلرا تتدب،ذهتإل ج تتدرذم تتعذتي ش تتعهعذفت ت ذتية تتةعذ
تي ةتتعهقا،ذه تعتايذتي ئتتا،ذهتي لتتهذهإحتتهتثذ تتعهحذ ها تتاذ ةت ا،ذهتإلحلكتتدرذهتيلححتتبذبداس توتقذ يتتاذتيج تعتايذتاصتتة اذ

يجعل اذمةهذتااوتل،ذهةليكذيكودذقهذتكل هذ جعليذكدفاذتيجعتايذتيبشعليذتيوترةةذف ذتي

ج امذ

التوصية الثامنة والثالثو) ي ارجة اعلتزام ملتزمة جزئياً
 .150ذذجح تاذتي عستوأذتيلشتعلب ذرقتيذ()33ذيةت اذ2005أذتي بتهلذتياتحح اذيةةتة دتذتي ضتدا اذتيةتورلاذيةلبتدهدذاتعذ
تيج دتذتي ضدا اذم عذتيةورلاذف دذيلبةقذبدي ةدحهتتذهتإلادبدتذتي ضدا اذه ةة يذتي ل

يذهتي عكتوأذحةت ي،ذبة تدتذ

تيج تدتذم تعذتيةتتورلاذفت ذ ب تبذجهذ ج تتهذجهذتيتلعفظذحةتاذتااتوتلذاعتهذ تعتايذمةتتهذتااتوتلذجهذ ولتهذتإلراتتدبذجهذ
العاتتحتذجيذا تتد،ذهكتتليكذتااتتعذ ل ف تتلذتاحكتتدأذتي ضتتدا اذتي دا تتاذتياتتدةرةذحتتيذتيج تتدتذتي ضتتدا اذتا

تتاذبجتتعأذ

مةهذتااوتلذجهذ ولهذتإلرادب،ذب تدذفت ذذيتكذجحكتدأذااتدةرةذتااتوتلذتي لعاتةاذاتيذ تعتايذمةتهذتااتوتلذهحداتهت دذ
ه تعتايذ ولتتهذتإلراتتدبذهتيوستتداطذتي ةتتل هااذف تتدذهفتتقذتي وتحتتهذهتإل تعتءتتذتيل ت ذ عتتهةادذتي توتا يذهتااة تتاذتيةتتورلاذ

تي دفلةذهتإل فدق دتذتيههي اذجهذتإلقة اذجهذتيث دا اذتيل ذ كودذسورلاذبعفدًذف د،ذجهذا هجذتي بداةاذبدي ثهمذذ
التوصية الخاصة السااسة ي ارجة االلتزام مير ملتزمة
.151

ت ذابديجتتاذجه تتقذتي اتتورذتي لبة تتاذ تتلهذتيلوص ت ا،ذح تتثذحةتتعذتي تتداودذتي بتتهلذي

تتاذتيا ت عفاذاأتهيتتاذاشتتدطذ

عولتتهذتي تتهذجهذتي ت يذ تتههدذتيعاتتولذحةتتاذ تتعل عذاتتيذتيةتتة اذتي لاتتاذ(تي اتتعفذتي عكتتأي)،ذك تتدذجيتتأأذ

تتعذ

تي اتدرفذهاؤسةتتدتذتياتعتفاذهتيلعولتهذببتتهأذتيلبداتتهذاتتعذجيذاؤسةتتاذم تتعذاعلاتتامذك تتدذجفتتدةتذتيةتتة دتذتيةتتورلاذ
ب دأذتي اعفذتي عكأيذب لدبباذشعكدتذهاعحتذتياعتفاذهتيلعولهذهع طذتي ديف يذهإحديل يذ ياذتيج اذتي لاامذ
 .152ذذك تتدذ ضت ت يذاة تتدأذاعتق تتاذتيب ة تتدتذتي دي تتاذهتي ات تعف اذب عتق تتاذح تتهأذب عتق تتاذح تتهأذتس تتل هتأذش تتعكدتذتيات تعتفاذ
هشعكدتذتيعوتالتذتي دي اذتيهتلة اذيةعةدبدتذتي اعف اذم عذتيبداهةذي دمذك دذتيأأذالتذتي عترذتي اتدرفذبتدإل حغذحتيذ
كهذش عذيب هذبدياعتفاذجهذتيعوتالتذةهدذ عل عمذ

التوصية الخاصة السابعة يارجة اعلتزام مير ملتزمة
.153

ض ت يذتي ت تعترذرق تتيذ()15ذيب تتدأذ2015أذبش تتهدذاة تتدأذاعتق تتاذتيب ة تتدتذتي ا تتعف اذهتي دي تتاذفت ت ذ

تتعذتي ؤسة تتدتذ

تي ا تعف اذهتي دي تتاذتيبداةتتاذف ت ذستتورلاذهتي تتدبقذتيع تعةذتيةتتورلاذب تتعضذاكدفعتتاذمةتتهذتاا توتلذه ولتتهذتإلراتتدبذف ت ذ
تي دةةذ()49ذتيف عةذ(ب)ذجحكدادًذلدصاذية ؤسةدتذتيل ذ تدرسذح ة تدتذتيلعتولحتذتي دي تاذا تدذكدات ذق ل تد،ذستوتءذ
كدا ذةتلة تاذجأذلدر تا،ذح تثذجيتأأذ ةتكذتي ؤسةتدتذبديعاتولذحةتاذتي بةواتدتذتيكداةتاذحتيذبديتبذ صتهترذتيلعولتهذ

تي ةلف هذا قذهف دًذي دذية :ذ
ج -تسيذبديبذتيلعولهم
ب -ح وتدذبديبذتيلعولهذ(جهذرقيذ بعلغذبديبذتيلعولهذيهىذتي ؤسةاذتي اعف اذهتي دي ا)م
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ج-ذرقيذحةدبذبديبذتيلعولهذ(رقيذا أذيةب ة اذف ذحدلذحهأذه وةذحةدب)م ذ
ة-ذتسيذتي ةلف هم ذ

ه-ذرقيذحةدبذتي ةلف هذ(رقيذا أذيةب ة اذف ذحدلذحهأذه وةذحةدب)م ذ
ه-ذمعضذتيلعولهذجهذا عرهذتإلقلادةيمذ
 .154هل

ذجدذ كودذ

عذتي بةوادتذتيةدب اذحةتاذاعتوذيةت حذ لل تعذتيلعولته،ذ عتدفاذ يتاذمتعضذتيلعولتهذجهذا تعرهذ

تإلقلادةي،ذك دذبة ذتي ئاذف ذتي عترذتيةد قذجدذيليذتيعاولذحةاذمعضذتيلعولهذا دذكدا ذق لقمذ ذ
 .155ه ض ت

ذتيف تتعةذ(ج)ذاتتيذتي تتدةةذتي تتلكورةذ فا ت هذتإليل تأاتتدتذتي ةوةتتاذاتتيذق تتهذتي ؤسةتتدتذتي اتتعف اذهتي دي تتاذ

تيوس اذتي شتدركاذفت ذ ف تلذتيلعولتهذةهدذجدذ كتودذااته تًرذجهذالة تدًذفإاتقذيلبت يذحة تدذعت ددذب تدءذكدفتاذتي بةواتدتذ
تي عف تاذبديعوتيتاذهتي لبة تاذب ديتبذ صتهترذتيلعولتتهذهتي ةتلف هذا تقذااتدح اذي تدذح تتهذتيلعولته،ذهفت ذحديتاذحجأاتدذحتتيذ

تإلب دءذحةاذتي بةوادتذتي شدرذ ي دذجححهذاعف اذبديعوتياذاس دبذف تاذفإاتقذي ت ذحة تدذجدذ عتلفظذبكدفتاذتي بةواتدتذ
تي عف تتاذك تتدذ ة ل تتدذي تتهةذل تتسذست وتت،ذب تتدذي ك تتدذاتتيذ تتهييذتي بةواتتدتذتي لدحتتاذيتتهي دذية ؤسةتتاذتي دي تتاذهتي ا تعف اذ
تي لة اذلحلذقحقاذجيدأذايذ درلاذبة دمذ

 .156ك دذ لض يذتيف عةذ(ذة)ذايذتي دةةذتيةدب اذتإليلأتادتذتي دصاذبدي ؤسةدتذتي اعف اذهتي دي اذتي ةلف هةذتيل ذ لة تاذ
تيلعتولحت،ذح تثذج ه ت ذحةتاذتي ؤسةتاذتي اتعف اذهتي دي تاذتيلهكتهذاتيذتستلك دلذتيعاتولذحةتاذتي بةواتدتذتي ةوةتتاذ
تي لبة اذب اتهرذتيعوتيتاذهتي ةتلف هذا تد،ذهإ تدذذ تعتءتتذاب ويتاذيلعهيتهذتيعتوتالتذتي فل تعةذ يتاذتي بةواتدتذتي ةوةتاذ
حيذبديبذ صتهترذتيلعولتهذهتي ةتلف ه،ذهجدذ لع تقذاتيذتي داتدتذتي لبة تاذبدي ةتلف هذهتإلحلفتد ذ تدمذجاتدذفت ذحديتاذحتهأذ
تكل تتدلذتي بةوا تتدتذتي لبة تتاذب ا تتهرذتيعوتي تتاذهتي ة تتلف هذا تتد،ذ ةل تتأأذتي ؤسة تتاذتي ا تتعف اذهتي دي تتاذتي ة تتلف هةذبإ تتدذذ

تإل عتءتتذتيل ذ عتادذا دس ا،ذتسل دةتًذيل هيعذةر اذتي تدبع،ذهف تدًذية دستدتذهإ تعتءتتذ ضتب دذتي ؤسةتاذيلعهيتهذالتاذ

يتتليذ ف تتلذجهذرفتتالذجهذ بة تتقذتيعتوتالتذتي فل تعةذ يتتاذتي بةواتتدتذتي ةوةتتاذهإ تعتءتتذية لدببتتا،ذهتيب تتهذحةتتاذتستتلك دلذ
تي بةواتتدتذهتي ةتتعذف ت ذ اكدا تتاذ تتهييذ تتحغذحتتيذح ة تتاذاش ت وااذحةتتاذجدذالذ تتهذاتتلهذتإل تعتءتتذبديلأتاد تتدذ ل تتهييذ

تي دادتذتي ةوةاذايذق هذتي ئامذ

التوصية الخاصة الثامنة ي ارجة االلتزام ملتزمة جزئياً
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جهرذتإلشدرةذ ياذجدذ علعذتيل ت يذتي ل تدةلذقتهذحتهةذببتالذجه تقذتي اتورذيةلوصت اذتي دصتاذتيثدا تا،ذب تدذيلضت يذ

حتتهأذ ي تأتأذتي ة تتدتذم تتعذتي دةفتتاذية تعةحذبتتدإل حغذحتتيذتي بتتداحتذتي ش ت واا،ذهيكتتيذتيلوص ت اذتي دصتتاذتيثدا تتاذقتتهذ تتيذ
تعتءذببتتالذتيلبتتهيحتذحة تتدذببتتهذ حل تتدةذ علتتعذتيل ت يذتي ل تتدةلذيةتتورلا،ذح تتثذ تتيذ حل تتدةذاتتلكعةذ فة ت علاذيةلوص ت اذ
تدءذحة تتدذ تتيذ بتتهيهذتي ل ة تتدتذتي دصتتاذف ت ذ
تي دصتتاذتيثدا تتاذاتتيذق تتهذاج وحتتاذتيب تتهذتي تتدي ذف ت ذحتتدأذ2006أ،ذهة ت ً
ا ج اذ يذتيلوص اذتي دصتاذتيثدا تا،ذهالذ لضت يذ ةتكذتي ل ة تدتذ يتأتأذتي ة تدتذم تعذتي دةفتاذيةتعةحذ ل تهييذ تدرلعذ

دءذحة ق،ذالذي
ح ة دتذاش واامذهة ً

ذ حل درذه قذتي اورذتي عهةذف ذاتلهذتيلوصت اذح تهذتي ةتعذفت ذح ة تاذتي تعهجذ

اتتيذح ة تتاذتي لدببتتاذ يتتاذتيلعتتهيثذكتتهذحتتدا يذيلعة ت يذجه تتقذتي اتتورمذك تتدذجدذتي تتلكعةذتيلفة ت علاذيةلوص ت اذتي دصتتاذ

تيثدا اذجعدف ذببالذتي ل ة دتذتي وعوح ا،ذهتيل ذييذيليذ

دذف ذ علعذتيل يذتي ل دةلذيةورلامذ
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ذتي تتدةةذ()22ذاتتيذتيلبة تتدتذتيل ف ليتتاذية عستتوأذتيلش تعلب ذرقتتيذ()33ذية ت اذ2005أذه بهيح تتقذ ي تأتأذكتتهذ

ش عذح هذةلويقذجهذا دةر تقذج ترعت ذتيج ورلتاذتيبعة تاذتيةتورلاذتيلاتعلحذيةةتة دتذتيج عك تاذتي لاتاذحتيذق تاذ
هااهرذتي ديغذتي هياذجهذجياذجةتةذيعداة دذقد ةاذيةلهتهل،ذسوتءذكدا ذبديب ةاذتيةورلاذجهذتا

ا،ذجهذتي بتدةدذتيث تاذ

هتاحجدرذتيكعل ا،ذهذيكذ ذتذكتددذا تهترادذجهذق ل تدذ ةتدهيذجهذ لجتدهزذا ة تدًذيعتهةذب تعترذاتيذيج تاذ ةترةذتي ئتا،ذحةتاذ
جدذ ا تتهرذتيلبة تتدتذتي لبة تتاذ ل

تإلرادبمذهجه

تتقذا تتلتذتيلات تعلحذب ت تعترذا تتيذرات ت سذيج تتاذا ئ تتاذاكدفع تتاذمة تتهذتاات توتلذه ول تتهذ

ذتي دةةذجدذيكودذتيلاعلحذا دب دًذيةع ا،ذبع ثذيلب يذحةتاذاهيعلتاذتيج تدر ذتيبداتاذح تهذتيلاتعلحذ

ب دذي ديفذتيع اذجهذحهأذ هييذتيلاعلحذح هذه وةقذتي دأذبديلععيذحيذتاس دبذتيل ذةفب ذ ياذذيك،ذهحيذااهرذ
تااتوتلذهجمتعتضذتستتل هتا د،ذهفتتعضذم تعاتتاذب و تتبذااتتفوفاذتيب وةتتدتذتياتتدةرةذحتتيذاجةتتسذتيتتوزرتءذب و تتبذتي تتدةةذ

()3ذاتتيذتي عستتوأذتيلشتعلب ،ذه عولتتهذتي ب ت ذ يتتاذتي دبتتاذتيبداتتا،ذهإ تتحغذتي ئتتاذ تتلهذتيوتقبتتا،ذهة لتتداعذ ععلد تتدمذك تتدذ
جح ت ذتي تتدةةذكتليكذتيعتتقذية ئتتاذتي ةتبذاتتيذتيج تتدتذتي لاتاذهتي دبتتاذتيبداتاذالدببتتاذتيلع تتقذفت ذحتتدلذتإلشتتل دهذجدذ
الهذتي ديفاذ ف ذاعدهياذمةهذجاوتلذجهذ ولهذ رادب،ذهف ذحدلذ وتفعذشكو ذقولاذف ذجدذتااوتلذا ذجاوتلذم عذ
اشعهحاذجهذجا دذ ثهذ ولحًذيورادب،ذيجوزذيةةة دتذتيج عك اذحعزاد،ذهإ حغذتي دباذتيبداامذذ
ذ

 .159جيأأذتي عترذرقيذ()8ذية اذ2009ذتيلذحتهذاعةتقذتي تعترذرقتيذ()11ذيةت اذ2011أذتي بتهلذب و تبذتي تعترذرقتيذ()14ذ
ية اذ2013أذتيادةرذايذا ئاذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلرادبذتي لض يذاةدأذتإلقعتر،ذبع ثذي توأذتي تدةاودذ

بديلاتعلحذحتتيذتااتوتلذتيةتتداةاذهتاةهتتذتي دي تتاذيعداة تتدذتيلت ذ ةتتدهيذجهذ لجتتدهزذا ةتتغذ()5000ذةهالرذجاعلكت ذجهذاتتدذ
يبدةي دذايذتيب حتذتا

ا،ذهتية تعتتذتيةتورلاذتيلت ذفت ذحتوز يذتيلت ذ بتدةلذجهذ لجتدهزذق ل تدذذا ةتغذ(000م)500ذ

ي عةذسورلامذجادذفت ذحديتاذتي تدةرهد،ذف جتبذتيلاتعلحذحتيذتي تديغذتيلت ذ ةتدهيذجهذ لجتدهزذ3000ذةهالرذجاعلكت ذفت ذ
حدلذكدا ذتي دةرةذ ياذتي درجذادذحهتذي ددذهتارةدمذكليكذجشدرذتي عترذ ياذجدذاهيعلاذتيج تدر ذتيبداتاذ لتوياذ أهلتهذ
ا ئاذاكدفعاذمةهذتااوتلذه ولهذتإلراتدبذبديلاتدرلحذيوا تدً،ذاوزحتاذحةتبذكتهذا فتلذحتههةيمذك تدذاتعذحةتاذذتتذ
تي ب تتاذتي تعترذرقتتيذ()873ذتياتتدةرذحتتيذاجةتتسذتي تتهذهتيلةتتة فذتي لض ت يذ بة تتدتذ ةلتتدلذهإل تعتجذتي تتهذاتتيذهإيتتاذ
تيج ورلاذتيبعة اذتيةورلاذهحهةذتي عترذكليكذتي ديغذتي ة وحذ ةلدي دذجهذ ل تع دذايذتيب حتذتي عة اذهتا

اوذاشدرذ ي قذجححهمذذ ذ

تاذك تدذ

 .160بدإلعتتدفاذ ي تتاذاتتدذس ت ق،ذ لض ت يذتي تتدةةذتي داةتتاذاتتيذتي تتعترذرقتتيذ()873ذتياتتدةرذاتتيذاجةتتسذتي تتهذهتيلة تتة فذ
ح ة دتذ ةلدلذهإلعتجذتي عذتا

ذهتيب ةاذتيةورلا،ذح ثذحهةذتي عترذحههةذتي ديغذتيل ذي كيذ ةلدي دذجهذ ل تع دذ

ش تعل اذتيلا تعلحذح تتدذب و تتبذتيلا تعلحذتي تتدصذاتتيذا ئتتاذاكدفعتتاذمةتتهذتاا توتلذه ولتتهذتإلراتتدبذ ذتذ ةتتدهتذجهذ
جدهزتذتيعههةذتيل ذهعبل دذتي ئامذ
ذ

 .161جاتدذحةتاذصتب هذتيلبتدهدذتيتههي ،ذف تهذج تدزذتي تداودذتي بتهلذي هيعلتاذتيج تدر ذتيبداتاذهتي ئتاذ تدةلذتي بةواتدتذاتتعذ
تيج دتذتا

اذتي ة عةذحولذتااوتلذتيبد عةذيةعههةذ بدًذية وتا يذهتااة اذهتإل فدق دتذهالكعتتذتيلفتدايذتي ب تولذ تدذ

جهذهف دًذي هجذتي بداةاذبدي ثهم

 .162هقها ذتيةة دتذ حادا اذحولذحهةذتيلادرلحذتيل ذ يذ هي دذلحلذتية وتتذتي دع اذحةاذتي عوذتيلدي :
السنة

2012

2013

2014

2015

2016

عدا التواري

 21ذ

 65ذ

 73ذ

 727ذ

 489ذ
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 .163ذهقتتهذقتتها ذتيةتتة دتذتيةتتورلاذ حاتتدا اذ وعتتحذتي تتديغذتيل ت ذ تتيذتيلا تعلحذح تتدذيةةتتة دتذتيج عك تتا،ذك تتدذاتتوذ
ذ

اوعحذجةادهذهييذ هأذتاس دبذهتي عرتتذتي دصاذب ةاذحهةذتيلادرلحذتي هاا:ذ

ليري سورية

اوالر أمريكل

يورو

ليري لةنانية

ريال سعواي

ةي درذ

ةهالرذ

ا هها ذ

تسلعتي ذ

ةهالرذك هي ذ ةرايذ
اد تر

2012

 1,850,000ذ

 532,396ذ

-ذ

-ذ

ذ

-ذ

ذ

ذ

ذ

2013

 57,935,000ذ

 1,077,715ذ

 94,670ذ

 2,000,000ذ

 55,000ذ

-ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

2014

 34,156,693ذ

096م 2,064ذ

 777,000ذ

-ذ

-ذ

 6,000ذ ذ

ذ

ذ

ذ

2015

 161،485،607٫00ذ  26،755،409٫97ذ  379،332٫00ذ  49،100،000٫00ذ  71،500٫00ذ ذ

2016

 110،783،500٫00ذ  27،974،588٫00ذ  128،784٫00ذ  -ذ

 95،000٫00ذ

 53،200٫00ذ  19،300٫00ذ  145،500٫00ذ
-ذ

 18،000٫00ذ ذ

ذ
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الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم  /33 /للعام 5002
الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة  :1يقصد بالكلمات والتعابير اآلتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها.
أ -غسل األموال  :كل سللو يقصلد بل إخفلاء أو تغييلر هويلة األملوال التلي لهلا بعملة بعمليلات غيلر مشلروبة
وذل تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر بلى أنها ناجمة بن بمليات مشروبة.

ب -األموال :تعني كل أنواع األصول سواء كانت مادية أم غير مادية ،منقولة أم غير منقولة ،أيلا كانلت كيفيلة
امتنائهللا ،والوثللائق أو المسللتندات القانونيللة أيللا كللان شللكلها بمللا فيهللا األكترونيللة أو الرمميللة ،الدالللة بلللى حللق
ملكية هذه األصول أو حصة فيها ،وكل ما ينتج بن هذه الملكية أو أي حق متعلق بهلا .بملا فلي ذلل بللى
س للبيل المث للال ر الحص للر العمل للة الوطني للة والعم للعت األجنبي للة والتس للهيعت المص للرفية والش لليكات الس للياحية
والش ل لليكات المص ل للرفية والحل ل لوارت النقدي ل للة واألس ل للهم واألوراق المالي ل للة والس ل للندات والكمبي ل للارت واربتم ل للادات

المستندية.

ج -األموال غير المشروبة :هي األموال المتحصلة أو الناتجة بلن ارتكلاب إحلد الجل ارئم اآلتيلة ،سلواء ومعلت
هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها:

 .1زرابة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ارتجار غير المشروع بها.
 .2األفع للال الت للي ترتكبهل لا جمعي للات األشل لرار المنص للوا بليه للا ف للي المل لادتين  523و 523م للن م للانون
العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.

 .5ج لرائم اأرهللاب المنصللوا بليهللا فللي المللادتين  503و 503مللن مللانون العقوبللات وفللي ارتفاميللات
الدولية واأمليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.

 .3تهري للب األس لللحة الناري للة وأجزائه للا وال للذخائر والمتفجل لرات أو صل لنعها أو ارتج للار به للا بص للورة غي للر
مشروبة.
 .3نقل المهاجرين بصورة غير مشروبة والقرصنة والخطف.

 .3بمليات الدبارة المنظمة وارتجار باألشخاا واألطفال وارتجار غير المشروع باألبضلاء البشلرية.

1

 .7سرمة المواد النووية أوالكيميائية أوالجرثومية أو السامة أو تهريبها أو ارتجار غير المشروع بها.
 .8سلرمة واخلتعا األملوال العاملة أو الخاصلة أو ارسللتيعء بليهلا بطلرق السللطو أو السللب أو بوسللائل
احتيالية أو تحويلها غير المشروع بن طريق النظم الحاسوبية.

 .9تزوي ل للر العمل ل للة أو وس ل للائل ال ل للدفع األخ ل للر أو األس ل للناد العام ل للة أو األوراق ذات القيم ل للة أو الوث ل للائق
والصكو الرسمية.

.10سرمة اآلثار أو الممتلكات الثقافية أو ارتجار غير المشروع بها.
.11جرائم الرشوة واربتزاز.
.12جرائم التهريب.

 .15استخدام الععمات التجارية المسجلة من مبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية.

د -هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اأرهاب :هي الجهة المسؤولة بن جميلع المواضليع المتعلقلة بغسلل
األموال وتمويل اأرهاب ويكون لها صفة اردبلاء وللمحلاكم المختصلة سللطة البلت بالموضلوع ،ويشلار إليهلا
فيما بعد بالهيئة.

المادة  : 5أ -يعد من مبيل ارتكاب جرم غسل األموال كل فعل يقصد من :

 -1إخف للاء المص للدر الحقيق للي لأمل لوال غي للر المش للروبة ب للكي وس لليلة كان للت أو إبط للاء تبري للر ك للاذب له للذا

المصدر.

 -2تحوي للل األمل لوال أو اس للتبدالها م للع بل للم الفاب للل بكنه للا أمل لوال غي للر مش للروبة لغ للرض إخف للاء أو تمويل ل

مصدرها أو مسابدة شخا ضالع في ارتكاب الجرم بلى اأفعت من المسؤولية.

 -5تمل األموال غير المشروبة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو اسلتخدامها لشلراء أملوال منقوللة أو

غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع بلم الفابل بكنها أموال غير مشروبة.
ب -يعد من مبيل ارتكاب جرم تمويل اأرهاب كل فعل يقصد من تقلديم أو جملع أملوال بلكي وسليلة ،مباشلرة أو
غيللر مباش لرة ،مللن مصللادر مشللروبة أو غيللر مشللروبة ،بقصللد اسللتخدامها فللي بمللل إرهللابي فللي أ ارضللي

الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقا للقانون واألنظمة السورية النافذة وارتفاميلات الدوليلة أو اأمليميلة
أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.
المادة  : 3ت خضع ألحكام هذا المرسوم التشريعي ولتعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المؤسسات المصرفية والمالية

العاملة في المناطق الحرة السورية ،كما تخضع تل المؤسسات ألحكام الرمابة المصرفية المنصوا بليها

في المادة ( )89من مانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد األساسي رمم  25لعام  ،2002والمرسوم
التشريعي رمم ( )53تاريخ  2003 /3/1الخاا بالسرية المصرفية.
المادة  : 4أ بلى المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاا بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ
 2003/3/1بما فيها المؤسسات الفردية ورسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل األموال ومؤسسات
اصدار أدوات الدفع مثل بطامات ارئتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد األكتروني وصناديق

ارستثمار واداراتها ومؤسسات الوساطة المالية ومؤسسات اأيجار التمويلي والمجموبات ارستثمارية أو
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المالية وشركات التكمين والمؤسسات المالية األخر التي تحددها الهيئة وشركات بناء العقارات وترويجها
وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي واألحجار الكريمة والذهب
والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية األخر التي تحددها الهيئة ،أن تمس
خاصة بالعمليات التي تفوق ميمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة .وكذل

للمتعاملين الدائمين ،وفي العمليات التي ينشك فيها ش
األموال أو تمويل اأرهاب ،أو في حالة الش

سجعت

بند نشوء بعمة العمل

حول محاولة أحد العمعء القيام بعمليات غسل

في صحة المعلومات المصرح بنها سابقا ،أو في حال

حدوث تغييرات رحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق ارمتصادي.

ب يجب بلى الجهات المحددة في الفقرة /أ /من هذه المادة التحقق ملن هويلة المتعلاملين وبنلاوينهم بارسلتناد
إلللى وثللائق رسللمية وأن تحللتفظ بصللورة بنهللا وبللن المسللتندات المتعلقللة بالعمليللات والحللارت المشللار إليهللا
أبلعه لمللدة ر تقلل بللن خملا سللنوات ملن انتهللاء العمليللة أو انتهلاء الععمللة ملع العميللل أيهملا أطللول ،بلللى
نحلو يسللمه لهيئللة مكافحللة غسللل األملوال وتمويللل اأرهللاب اسللتخدام هللذه الوثللائق والمسللتندات بنللد حاجتهللا

لذل .

جل  -تنطبق الفقرتان أ و ب من هذه الملادة بللى المحلامين ومحلرري الوثلائق القانونيلة والمحاسلبين المسلتقلين
وذل بند إبدادهم أو ميامهم بإجراء معامعت لصاله بمعئهم تتعلق باألنشطة التالية:
 بيع وشراء العقارات .

 إدارة أموال العمعء أو أورامهم المالية أو أية أصول أخر .
 إدارة الحسللابات المصللرفية أو حسللابات اردخللار أو حسللابات ارسللتثمار فللي األس لواق الماليللة
المحلية والدولية.
 تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها.

 إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاا ابتبارية أو ترتيبات مانونية ،وبيع وشراء كيانات تجارية.
المادة  :2أ تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لد

مصرف سورية المركزي ،بما في ذل فروبها الخارجية

والمؤسسات المصرفية األجنبية التابعة لها ،بمرامبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتعفي

تورطها بعمليات يمكن لها أن تخفي غسع لأموال غير المشروبة ،أو تمويع لإلرهاب.
ب تحدد أصول هذه الرمابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة بلى أن يتضمن األمور اآلتية:
 -1التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والماليلة وتحديلد هويلة صلاحب
الحق ارمتصادي فلي حلال تلم التعاملل بوسلاطة وكلعء أو بلن طريلق حسلابات مرمملة ،أو حسلابات ر

يكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق ارمتصادي بها.

 -5تطبي للق إجل لراءات التحق للق المبين للة ف للي البن للد  /1/م للن الفقل لرة /ب /م للن ه للذه الم للادة فيم للا يتعل للق بهوي للة
المتعاملين العابرين إذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة.
 -5تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند  /1/ملن الفقلرة /ب /ملن هلذه الملادة إذا نشلك شل حلول محاوللة
أحد العمعء القيام بعمليات غسل األموال أو تمويل اأرهاب ،أو في حالة الش في صلحة المعلوملات
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المصللرح بنهللا سللابقا ،أو فللي حللال حللدوث تغييلرات رحقللة فللي هويللة المتعامللل أو هويللة صللاحب الحللق
ارمتصادي.

 -3يجب بند إجراء التحويعت المصرفية المحلية والدولية تحديلد مصلدر الحواللة والمسلتفيد منهلا فلي جميلع
الحوارت الصادرة والواردة .كما يجب تحديد المبرر ارمتصلادي للحواللة فلي حلال تجلاوزت مبلغلا معينلا
من المال يحدد بقرار من الهيئة.

 -3ارحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسلمية المتعلقلة بهويلة المتعلاملين
لمللدة خمللا سللنوات بلللى األمللل بعللد إنجللاز العمليللات أو إمفللال الحسللابات ،بلللى نحللو يسللمه لهيئللة
مكافحة غسل األموال وتمويل اأرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات بند حاجتها لذل .

 -3تحديللد المؤشلرات التللي تللدل بلللى احتمللال وجللود بمليللات غسللل أملوال ومبللاد ء الحيطللة والحللذر لكشللف
العمليات المشبوهة.

 -7التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعلدم إبطلاء إفلادات مغلايرة للحقيقلة بغيلة تضلليل السللطات ارداريلة
والقضائية.

 -8الت لزام المؤسسللات المصللرفية والماليللة بتللدريب بامليهللا حللول طللرق مرامبللة العمليللات الماليللة والمصللرفية
لمكافحة بمليات غسل األموال وتمويل اأرهاب.

 -9التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول أو تشلكيل لجنلة مسلؤولة بلن مكافحلة غسلل األملوال
وتمويل اأرهاب بلى مستو وظيفي ٍ
بال.
ج ل -بلللى مرامبللي المصلارف العاملللة الللداخليين ومرامبللي مفوضلية الحكومللة لللد المصلارف فللي مصللرف سللورية

المركزي التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية األخر المشار إليها في هذا المرسلوم التشلريعي

بكحكللام النظللام المشللار إليل فللي الفقلرة /ب /مللن هللذه المللادة وابللعه هيئللة مكافحللة غسللل األملوال وتمويللل
د-

اأرهاب بن أي مخالفة بهذا الشكن.

بلللى المؤسسللات المصللرفية والماليللة المسللجلة لللد مصللرف سللورية المركللزي تللوخي الحيطللة والحللذر فللي
تعاملهللا مللع المصللارف الم ارسلللة لتعفللي تورطهللا فللي بمليللات مشللبوهة مللن خللعل جمللع معلومللات كافيللة
بنهللا لفهللم طبيعللة بملهللا وتقيلليم إجراءاتهللا الداخليللة لمكافحللة غسللل األم لوال وتمويللل اأرهللاب لضللمان

فعاليتها .وفي حال بدم القدرة بلى جمع هذه المعلومات يجب بدم ميام مثل هذا التعامل.
المادة  :6بلى المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لد مصلرف سلورية المركلزي والمؤسسلات غيلر الخاضلعة للمرسلوم

التشريعي الخاا بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ ،2003/3/1اتخاذ إجلراءات خاصلة وايلعء اهتملام خلاا

في حال:

أ -كللون العميللل أو صللاحب الحللق ارمتصللادي شخصللا معرضللا ألخطللار سياسللية ،وتشللمل هللذه اأجلراءات فللي
هللذه الحللال الحصللول بلللى موافقللة اأدارة العليللا للمؤسسللات المللذكورة بلللى ميللام بعمللة العمللل والقيللام بشللكل
مسللتمر بمرامبللة هللذه الععمللة ،واتخللاذ تللدابير معقولللة لتحديللد مصللدر األم لوال .ويعتبللر كللل فللرد مسللند إلي ل
منصبا باما أو رفيعا في بلد أجنبي شخصا معرضا ألخطار سياسية.
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ب -العمليات التي تتم دون وجود العميلل أو بلن طريلق التكنولوجيلات المتطلورة التلي ملد تتليه بلدم ذكلر الهويلة
الحقيقية.

جل -جميع المعلامعت المعقلدة والكبيلرة الحجلم بللى غيلر العلادة وجميلع أنملاط المعلامعت غيلر المعتلادة التلي ر
يكون لها غرض امتصادي ظاهر.

د -المعامعت التي تلتم ملع أفلراد طبيعيلين أو ابتبلاريين ،بملا فليهم المؤسسلات المصلرفية والماليلة ،مقيملين فلي
الللبعد اللواردة فللي مائمللة الللدول غيللر المتعاونللة فللي مجللال مكافحللة غسللل األم لوال وتمويللل اأرهللاب الصللادرة
بن مجموبة العمل المالي المعنية بغسل األموال .FATF

المااة  : 7تحللدث لللد مصللرف سللورية المركللزي هيئللة مسللتقلة ذات صللفة مضللائية تسللمى «هيئللة مكافحللة غسللل األم لوال
وتمويل اأرهاب» تتمتع بالشخصية اربتبارية وتحدد مهمتها بلى النحو التالي:

أ -تلقللي إبعغللات العمليللات المشللبوهة وغيرهللا مللن المعلومللات المتعلقللة بعمليللات غسللل األملوال أو تمويللل اأرهللاب
وتحليلها.

ب -إجلراء التحقيقلات الماليلة فلي العمليللات التلي يشلتب بكنهلا تنطلوي بلللى بمليلات غسلل أملوال غيلر مشللروبة أو
تمويل اأرهاب والتقيد باألصول واأجراءات المنصوا بليها في هذا المرسوم التشريعي.
ج -تزويللد السلللطات القض ل ائية وغيرهللا مللن الجهللات المختصللة بتطبيللق أحكللام هللذا المرسللوم التش لريعي بالمعلومللات
التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي.

د -وضع اأجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي واأشراف بلى تنفيذها.
هل -ابتماد موابد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحلدات النظيلرة فلي اللدول األخلر
وفللق القوابللد واأج لراءات التللي تحللددها الق لوانين واألنظمللة السللورية النافللذة وارتفاميللات الدوليللة أو اأمليميللة أو
الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها ،أو بلى أساا المعاملة بالمثل.
المادة  : 8أ يكون للهيئة لجنة إدارة تتكلف بلى النحو اآلتي:


رئيسا.

حاكم مصرف سورية المركزي

وينوب بن النائب األول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غياب .


النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المشرف
بضوا.

بلى مفوضية الحكومة لد المصارف.
وينوب بن مدير مفوضية الحكومة لد المصارف حال غياب .


ماض يعين مجلا القضاء األبلى أو من ينتدب حال غياب .



معاون وزير المالية

بضوا.



رئيا هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

بضوا.



خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية

بضوا.

ب يسمى رئيا وأبضاء لجنة إدارة الهيئة بقرار من رئيا مجلا الوزراء.
ج يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها.
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بضوا.

د تسمي لجنة إدارة الهيئة أحد مرامبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة للد المصلارف أمينلا للسلر بللى
أن يتفره لأبمال التي تكلف بها وأن يقوم بتنفيذ م ارراتها واأشراف المباشر بللى بلدد ملن الملدمقين تقتلرحهم

لجن للة إدارة الهيئ للة وي للتم تكل لليفهم م للن مب للل لجن للة إدارة مص للرف س للورية المرك للزي وذلل ل ألداء واجب للات الهيئ للة
بمقتضى هلذا المرسلوم التشلريعي ،ويخضلع أملين السلر والملدمقون المكلفلون إللى جميلع الموجبلات المفروضلة
بلى أبضاء الهيئة ،ر سيما واجب الحفاظ بلى السرية المصرفية.

ه ل ر يعتللد بكحكللام المرسللوم التش لريعي الخللاا بس لرية المصللارف الصللادر بتللاريخ 2003/3/1بللكي حللال مللن
األح لوال بنللد تطبيللق أحكللام هللذا المرسللوم التش لريعي وبنللد طلللب الهيئللة أو المكلفللين بكبمللال مللن مبلهللا ألي

معلومات.

و يحصر بلجنة إدارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلل بلن

الحسابات المفتوحة لد المؤسسات المصلرفية والماليلة والتلي يشلتب بكنهلا اسلتخدمت لغلرض غسلل األملوال

أو تمويل اأرهاب.

ز -يحق للهيئة اللدخول فلي اتفاميلات أو توميلع ملذكرات تفلاهم ملع الجهلات األجنبيلة النظيلرة لتبلادل المعلوملات
والمسابدة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اأرهاب.
ح -يمك للن للهيئ للة رف للع السل لرية المص للرفية واجل لراء التحقيق للات ،ف للي إط للار بمله للا ،نياب للة ب للن األطل لراف النظيل لرة
األجنبيللة وفللق القوابللد واأج لراءات التللي تحللددها الق لوانين واألنظمللة السللورية النافللذة وارتفاميللات الدوليللة أو

اأمليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها ،أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ط تجتمللع لجنللة إدارة الهيئللة بللدبوة مللن رئيسللها م لرة واحللدة فللي الشللهر وكلمللا دبللت الحاجللة لللذل ور تكللون
اجتماباتها مانونية إر بحضور أربعة أبضاء بلى األملل وتتخلذ الهيئلة م ارراتهلا بككثريلة أصلوات الحاضلرين
وفي حال تعادل األصوات يعتبر صوت الرئيا مرجحا.

ي تضع لجنة إدارة الهيئة نظاما لسير بملها وتتصف كامل مداورتها وم ارراتها بالسرية.
 يقسللم رئلليا وأبضللاء لجنللة إدارة الهيئللة وأمللين سللرها باسللتثناء القاضللي أمللام محكمللة البدايللة المدنيللة فللي

دمشللق مبللل مباش لرة أبمللالهم اليمللين القانونيللة اآلتيللة :أمسللم بللاع العظلليم أن أمللوم بعملللي بصللدق وأمانللة وأن

أحافظ بلى سرية المعلومات التي اطلع بليها.

ل -يقسم أبضاء األجهزة التابعة للهيئة والمكلفين بكبمال من مبلهلا ذات اليملين القانونيلة أملام أبضلاء لجنلة
إدارة الهيئة.
م -يحللق للهيئللة نشللر إحصللاءات دوريللة بللن بللدد تقللارير المعللامعت المشللبوهة التللي تللم تلقيهللا وتوزيعهللا ،وبللدد
التحقيقلات فللي غسللل األملوال وتمويللل اأرهلاب ،وبللدد الللدباو التللي أميمللت فلي هللذا الصللدد ،وبللدد أحكللام
اأدانة الصادرة بشلكنها ،وبلن الممتلكلات المجملدة والمصلادرة ،وكلذل بلن المسلابدة القانونيلة المتبادللة أو

غيرها من الطلبات الدولية للتعاون.

المادة  : 9أ يجب بلى الجهات المشار إليها في المادتين 3 /و / 3من هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى مرامبي
المصارف العاملة الداخليين ومرامبي مفوضية الحكومة لد
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المصارف في مصرف سورية المركزي

ومفتشي الحسابات القانونيين إبعه رئيا الهيئة أو من يقوم مقام فو ار بن تفاصيل العمليات التي
يشتبهون بكنها تخفي غسل أموال غير مشروبة أو تمويع لإلرهاب.

ب يحال اأبعه الوارد من الجهات المشلار إليهلا فلي الفقلرة السلابقة ملن هلذه الملادة أو ملن السللطات الرسلمية
أو الخارجية إلى أمين سر الهيئة أو من يقوم مقام حال غياب ضمن مهللة يلوم بملل واللذي يقلوم بتحقيقاتل

وتحليللل المعلومللات ال لواردة بشللكن الحسللاب والحسللابات المشللبوهة ضللمن مهلللة سللتة أيللام بمللل إمللا مباش لرة أو

بواسللطة مللن ينتدبل مللن الملرامبين بإشلراف رئلليا الهيئللة أو مللن يقللوم مقامل ويحللق لل طلللب التجميللد المؤمللت
للحسللاب أو الحسللابات المشللبوهة مللدة سللتة أيللام بمللل غيللر مابلللة للتجديللد ،ويللتم هللذا التجميللد بموافقللة رئلليا

الهيئة أو من يقوم مقام .

ج -ينعق للد حكم للا خ للعل ه للذه الم للدة اجتم للاع لجن للة إدارة الهيئ للة وتح للاط بلم للا ب للاأبعه وبجمي للع م للا اتخ للذ م للن

إج لراءات وبنتللائج التحقيللق المتللوفرة ،وبنللدها يمكللن للجنللة اتخللاذ م لرار مؤمللت بالتجميللد لمللدة اثنللي بشللر يومللا
غير مابلة للتجديد إذا كان مصدر األموال ما يلزال مجهلور أو إذا اشلتب بكنل نلاجم بلن جلرم غسلل أملوال أو
كللان المللال يهللدف إلللى تمويللل بمللل إرهللابي ،وفللي خللعل هلذه المللدة تتللابع الهيئللة تحقيقاتهللا وي اربللى المكلفللون
بالتحقيق تنفيذ مهامهم بالسرية ودون أن يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعي الخاا بسرية المصلارف الصلادر

بتاريخ .2003/3/1

د يحلق للهيئلة الطلللب إللى الشلخا الطبيعللي أو اربتبلاري المشللتب بممارسلت بمليلات تتعلللق بغسلل األملوال
أو تمويل اأرهاب تقديم وثائق أو مرائن تبين مصادر وحركة األموال المشكو بكنها غير مشروبة.
هل ل بعللد إج لراء التحقيقللات والتحللليعت الماليللة وخ لعل مهلللة التجميللد المؤمللت للحسللاب أو الحسللابات المشللبوهة
تصدر لجنة إدارة الهيئة م ار ار نهائيلا إملا بتحريلر الحسلاب أو الحسلابات إذا للم يتبلين لهلا أن مصلدر األملوال
غير مشروع واما برفع السرية المصرفية بن الحساب أو الحسابات المشتب بهلا ومواصللة تجميلدها وينبغلي

أن يكللون هللذا الق لرار معلللع وفللي حللال بللدم إصللدار الهيئللة أي م لرار بعللد انقضللاء المهلللة المشللار إليهللا فللي
الفقللرتين /ب /و/ج لل /السللابقتين يعتبللر الحسللاب محللر ار حكمللا ور تقبللل م ل اررات الهيئللة أي طريللق مللن طللرق
المراجعة اأدارية.

و -بنلد الموافقللة بلللى رفلع السلرية المصللرفية يجللب بللى الهيئللة أن ترسللل نسللخة مصلدمة بللن مرارهللا النهللائي
المعلللل إ لللى المحللامي العللام فللي المحافظللة التللي يقللع ضللمن دائرت ل مقللر المصللرف الللذي أودع في ل المللال
لمباشرة اأجراءات القضائية كما ترسل نسخة إللى كلل ملن صلاحب الععملة والمصلرف المعنلي وكلذل إللى
الجهة الخارجية المعنية مباشرة أو بن طريق المرجع الذي وردت المعلومات بن طريق .
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المادة : 10أ -يحق للهيئة طلب معلومات إضافية وارطعع بلى تفصيعت تتعلق باألمور المتصلة بالتحقيقات التي
تجريها من كل الجهات الملزمة باأبعه أكمال تحقيقاتها .كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات
والتفصيعت من كافة الجهات السورية الرسمية (القضائية واأدارية والمالية واألمنية) أو األجنبية النظيرة.

ويجب بلى الجهات السورية ارلتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فو ار وضمن المدة التي تحددها.

ب  -يحق للهيئة الطلب من إدارة الجمار العامة إبعغها بن المبالغ المالية والتي تنتقل ببر الحدود بشكل
مادي أو بشكل أدوات مالية مابلة للتداول والتي تتجاوز ميمتها مبلغا تحدده الهيئة والمصرح بنها وفق

نموذ ج تعده الهيئة .كما يمكن للهيئة أن تنشئ مابدة بيانات للمعامعت النقدية المحلية والدولية التي
تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتي تتجاوز مبلغا محددا بحيث يمكن استخدامها في مضايا غسل
األموال وتمويل اأرهاب.
المادة : 11أ يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم
غسل األموال وتمويل اأرهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات ارجنبية تحت إشراف

رئيا الهيئة وبلى هذه الوحدة ابعم الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها بن جرائم غسل األموال

وبمليات تمويل اأرهاب وتخضع بناصر هذه الوحدة الى جميع الواجبات المفروضة بلى أبضاء الهيئة
ورسيما واجب الحفاظ بلى السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة إدارة الهيئة.

ب تقتللرح لجنللة إدارة الهيئللة بللدد العللاملين الللعزم لهللذه الوحللدة حسللب متطلبللات العمللل وتحللدد مهللامهم ويجللري
تكلليفهم بقلرار يصلدر بللن حلاكم مصلرف سلورية المركللزي وتتخلذ الهيئلة بحقهلم التللدابير المسللكية فلي حللال
إخعلهم بواجباتهم ور يحول ذل دون إمكان تعرضهم للمعحقة الجزائية أو المدنية.

جل -يحق للهيئة بقرار يصدر بن لجنة إدارتها تشكيل وحدة للتحقيق في اأبعغات الواردة للهيئة ووحدة
للتحقق من اأجراءات التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المادتين /3/و /3/لمكافحة غسل األموال
وتمويل اأرهاب ،أو أي وحدات أخر ضمن الهيئة والتي تراها ضرورية لعملها .ويخضع بناصر هذه

الوحدات إلى جميع الواجبات المفروضة بلى أبضاء الهيئة ورسيما واجب الحفاظ بلى السرية .ويجري
تحديد بدد العاملين في هذه الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة /ب /من هذه

المادة.

المادة  :15باستثناء مرار لجنة إدارة الهيئة بالموافقة بلى رفع السرية المصرفية يتسم اأبعه المنصوا بلي في هذا

المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا اأبعه من مبل شخا طبيعي أم ابتباري .كما تتسم

بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق واجراءات في شتى مراحل .

المادة  :13يتمتع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف برئاسة الهيئة ولجنة ادارة المصرف المركزي وأبضاء لجنة
إدارة الهيئة وأمين سرها وأبضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين بكبمال لمصلحتها بالحصانة
وريجوز اردباء بليهم أو معحقتهم بكي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوا بليها
في هذا المرسوم التشريعي .كذل تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة باأبعه
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ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات اأبعه والكشف بن العمليات المشتب بها بكنها
تنطوي بلى غسل األموال أو تتعلق بتمويل اأرهاب بالحصانة ذاتها.
المادة  : 14أ يعامب باربتقال المؤملت ملن ثلعث سلنوات إللى سلت سلنوات وبغ ارملة تعلادل ميملة األملوال المضلبوطة ،أو
بغرامة تعادل ميمتها في حال تعذر ضبطها ،بلى أن ر تقل بن مليون ليلرة سلورية كلل ملن ملام أو تلدخل
أو اشللتر بعمليللات غسللل أملوال غيللر مشللروبة ناجمللة بللن إحللد الجلرائم المللذكورة فللي المللادة  1مللن هللذا
المرسللوم التشلريعي وهللو يعلللم أنهللا ناجمللة بللن أبمللال غيللر مشللروبة مللا لللم يقللع الفعللل تحللت طائلللة بقوبللة
أشلد .وتشللدد هللذه العقوبللة وفقللا ألحكللام المللادة  237مللن مللانون العقوبللات العللام إذا ارتكللب الجللرم فللي إطللار
بص للابة إجرامي للة منظم للة .ويعام للب أيض للا وف للق م للا س للبق م للن م للام أو ت للدخل أو اش للتر بعملي للات تموي للل
اأرهاب.
ب يعامب بلى الشروع في جريمة غسل األموال غير المشروبة وجريمة تمويل اأرهاب كما يعاملب الشلري
والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفابل األصلي.
ج تعتبر العقوبة في البند /أ /أبعه جنائية الوصف.
المادة  :12أ تقضي المحكمة المختصة بمصادرة األموال الناجمة بن جرائم غسل األموال وتمويل اأرهاب المشار
اليهما بالمادة السابقة أو المحصلة بنتيجتها.
ب إذا حولت األموال أو بدلت إلى أموال من نوع آخلر فلإن األملوال بشلكلها البلديل تخضلع أيضلا للمصلادرة،
واذا اختلطللت األم لوال غيللر المشللروبة بللكموال أخللر مشللروبة فإنهللا تخضللع للمص لادرة فللي حللدود القيمللة
المقدرة لأموال غير المشروبة دون اأخعل بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشكنها.
ج تخضع للتجميد والمصادرة اأيرادات والمستحقات المستمدة من األموال غير المشلروبة أو األملوال البديللة
التي حولت إليها وكذل األموال التي اختلطت بها األموال غيلر المشلروبة بالقلدر نفسل اللذي تخضلع لل
األموال غير المشروبة للتجميد والمصادرة.
د -يجل للوز للسل لللطات القضل للائية السل للورية أن تل للكمر بتنفيل للذ األحكل للام الجنائيل للة النهائيل للة الصل للادرة بل للن الجهل للات
القضللائية األجنبيللة المختص للة بمصللادرة األمل لوال المتحصلللة مللن جل لرائم غسللل األمل لوال وبائللداتها وجل لرائم
تمويللل اأرهللاب وفللق القوابللد واأج لراءات التللي تحللددها الق لوانين واألنظمللة السللورية النافللذة وارتفاميللات
الدوليللة أو اأمليميللة أو الثنائيللة التللي تكللون سللورية طرفللا فيهللا ،أو مبللدأ المعاملللة بالمثللل .كمللا يجللوز إب لرام
اتفاميللات ثنائيللة أو متعللددة األطلراف تللنظم التصلرف فللي حصلليلة األملوال المحكللوم نهائيللا بمصللادرتها فللي
جلرائم غسللل األملوال أو تمويللل اأرهللاب مللن جهللات مضللائية سللورية أو أجنبيللة تتضللمن موابللد توزيللع تلل
الحصيلة بين أطراف ارتفامية وفقا لأحكام التي تنا بليها.
هل-تنطبق أحكام هذه المادة بلى األشخاا اربتباريين كما تنطبق بلى األشخاا الطبيعيين.
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المادة  :16تتضمن ارحكام القضائية بارضافة الى العقوبات المشار اليها في المادتين15 /و /13من هذا المرسوم
التشريعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري ومن في حكم السوري من األراضي
إمفال المحل وومف الشخصية اربتبارية بن العمل وحل

السورية أو تسليم الى سلطات بعده وكذل

الشخصية اربتبارية في حال التكرار ،ور تطبق التدابير الثعثة ارخيرة بلى الجهات العامة ،كما أنها ر
تخل بالمسؤولية الجنائية لأشخاا الطبيعيين.
المادة  :11يعامب بالحبا من ثعثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين الف ليرة الى مليون ليرة سورية كل
من يخالف احكام المواد  3 /و 3و 3و/ 9أ /و/11أ /و/11ج /و / 12من هذا المرسوم التشريعي.
المااادة  :18تتبللادل الجهللات القضللائية السللورية مللع الجهللات القضللائية األجنبيللة التعللاون القضللائي فللي مجللال ج لرائم غسللل
األم لوال وتموي للل اأرهللاب ،وذلل ل وفللق القواب للد واأج لراءات الت للي تحللددها القل لوانين واألنظمللة السللورية الناف للذة

وارتفاميات الدولية أو اأمليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة  :19أ يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيا مجلا الوزراء متضمنا بدد الوظائف العزمة بناء
بلى امتراح الهيئة.

ب يصدر المع الخاا بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف الى المع العددي لمصرف سورية المركزي.
ج يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة بن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم.

د تقع األبباء المالية اأضافية التي يفرضها تطبيق هلذا المرسلوم التشلريعي بللى بلاتق المصلارف العامللة فلي
الجمهوريللة العربيللة السللورية وتعتبللر جللزءا مللن نفقللات مفوضللية الحكومللة لللد المصللارف فللي مصللرف سللورية

المركزي.

المادة  : 50يلغى المرسوم التشريعي رمم  39لعام .2005
المادة  :51ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في  1456/3/55ها الموافق  5002/2/1م

رئياس الجمهورية
بشاار األساد
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