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 تـقديـم

أرسى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تقليداً منذ 
عدة سنوات، بدعوة أحد أصحاب المعالي والسعادة المحافظين لتقديم ورقة عمل 
حول تجربة دولته في أحد المجاالت ذات العالقة بعمل المجلس. كما يصدر عن 

تناول الموضوووووووعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، أوراق عمل ت
والقضووايا التي تناقاووذا اذل اللجان وال رق. ةضووافة ةلى ذل ، يعد صووندوق النقد 
العربي ضوووومن ممارسووووته لناووووايه كهما ة فنية لذذا المجلس، عدداً من التقارير 
واألوراق في مختلف الجوا ووا النقووديووة والمصوووووورفيووة التي تتعل  بووه اوووووو ووة 

ة. وتعد اذل التقارير واألوراق من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي
أجل تسوذيل اتخاذ القرارات والتوصويات التي يصودراا المجلس. وفي ضوو  ما 
تضوووومنته كل اذل األوراق والتقارير من معلومات م يدة عن موضوووووعات ذات 
صوولة بهعمال المصووارف المركزية، فقد رأم المجلس أ ه من المناسووا أن تتا  

توزيع. لذل ، فقد باشر الصندوق بنار اذل السلسة لذا أكبر فرصة من النار وال
جا ا التقوارير  التي تتضوووووومن األوراق التي يقودمذوا السوووووووادة المحوافظين ةلى 
واألوراق التي تعداا اللجان والصووندوق حول القضووايا النقدية والمصوورفية ذات 
األامية. ويتمثل الغرض من الناوووووور، في توفير المعلومات وزيادة الوعي بذذل 

يا. فالذدف الرئيسووووووي منذا او تزويد القارر بهكبر قدر من المعلومات القضووووووا
سة على تعمي  الثقافة المالية  سل ساعد اذل ال المتاحة حول الموضوع.  همل أن ت

 والنقدية والمصرفية العربية.

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

 صندوق النقد العربي
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 تمهيد:
 

غسل األموال شهد العالم في السنوات األخيرة، إهتماماً متزايداً بقضايا مكافحة 

وتمويل اإلرهاب والجرائم المالية. حيث صدر العديد من الضوابط والقواعد 

المنظمة للمعامالت المالية والمصرفية، للتأكد من سالمة ونزاهة النظام المالي 

والمصرفي والحد من إنتشار الجرائم المالية. انعكس ذلك في إقدام المؤسسات 

تها الرقابية وضوابطها الداخلية بما يعزز المالية والمصرفية على تطوير أنظم

 من قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 

هذا السياق، أولت السلطات الرقابية واإلشرافية العربية اهتماماً متزايداً خالل في 

وااللتزام لمواكبة التطورات والمستجدات اإلقليمية والدولية، السنوات الماضية 

بتطبيق كافة اإلجراءات والتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

 ، وتبني إستراتيجيات وبرامج تساعد في الحد من انتشار الجرائم المالية.اإلرهاب

الجهود التي برز ي هذا التقرير الذي صندوق النقد العربيأعد في هذا اإلطار، 

إطار سعيها لتعزيز التزامها والوفاء بالمتطلبات قامت بها الدول العربية في 

، ذلك بناًء على استبيان أعده الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

على المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خالل الصندوق وتم توزيعه 

م استالم ردود من المصارف المركزية ت .2019يونيو(  –الفترة )مايو 

 مملكة البحرين،ولنقد العربية في كل من المملكة األردنية الهاشمية، ومؤسسات ا

وجمهورية السودان، المملكة العربية السعودية، و والجمهورية التونسية،

دولة الكويت، ودولة قطر، ودولة فلسطين، ومان، سلطنة ع  وجمهورية العراق، و

اإلسالمية الجمهورية والمملكة المغربية، ووجمهورية مصر العربية، 

 الجمهورية اليمنية.وودولة ليبيا، والجمهورية اللبنانية، ، الموريتانية
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 مقدمة:

تعتبر جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب، من أخطر الجرائم التي تهدد 

ً على االستقرار األمني واالقتصادي والسياسي  االقتصاد، وأشدها خطرا

 واالجتماعي. 

 ً متزايداً، تأخذ اآلثار السلبية لألنشطة اإلجرامية المالية في عالم يشهد ترابطا

طابعاً عالمياً، فالضالعون في غسل األموال وتمويل اإلرهاب يستغلون التشابك 

أسواق المال  تعد. والكامن في صلب النظام المالي العالمي لتحقيق أهدافهم

ً من قبل غاسلي األ ،والمؤسسات المالية موال من أكثر الجهات استهدافا

 إلخفاء هويتهم ومصادر أموالهم. ،واإلرهابيين

 أوال: التعريف بجريمة غسل األموال:
 

لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات  1988تعد اتفاقية األمم المتحدة لعام 

م غسل ، أول اتفاقية دولية تعرف وتجر  1(اتفاقية فيينا)والمؤثرات العقلية 

األموال، والتي حددت نطاقها باألموال المتحصل عليها من جرائم اإلتجار غير 

 المشروع في المخدرات.

القصور الذي  تعالجالتي ، 1990الموقعة في عام  2(غراتفاقية ستراسبو) هاتتل

حيث ، التي يقتصر التجريم فيها على أموال المخدرات فقط. (اتفاقية فيينا)شاب 

وس عت نطاق التجريم ليشمل كل حاالت تبيض األموال ذات األصل غير 

                                                           
 .لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 1988اتفاقية األمم المتحدة لعام  1
 .1990إتفاقية المجلس األوروبي   2

5 
 

ألموال المشروع، إضافةً إلى عدم اشتراط العلم بالمصدر غير المشروع ل

 المبيضة.

كما عرفتها لجنة بازل بأنه " تحويل او نقل الممتلكات مع العلم في المصدر 

اإلجرامي والخطير من أجل إخفاء المصدر القانوني ومساعدة األشخاص الذين 

 . 3يرتكبون هذه األعمال

وعرف صندوق النقد الدولي هذه الجريمة بأنها "ضخ وتدوير أموال غير 

 .4"االقتصاد وفي المشروعات المالية والقانونيةمشروعة في 

فت االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  غسل كذلك، عر 

و تمويه أيقصد من ورائه إخفاء  ،و الشروع فيهأبأنه " ارتكاب أي فعل  األموال

لكل  خالفاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية ،أصل حقيقة أموال مكتسبة

فت   تمويل اإلرهابدولة طرف، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر". وعر 

بأنه " جمع أو تقديم أو نقل األموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة الستخدامها 

 .  5"كلياً أو جزئياً لتمويل اإلرهاب

 
 اإلرهاب:ثانياً: جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل األموال وتمويل 

قامت الدول العربية بالعديد من الجهود التي تعكس االهتمام الكبير الذي توليه 

لموضوع مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. سيتم التطرق لهذه الجهود 

 مستويات: المستوى الفردي، والمستوى اإلقليمي، والمستوى الدولي. ةعلى ثالث

                                                           
المنبثقة عن اتفاقية االمم المتحدة األتجار غير المشروع  1988 لجنة بازل للرقابة المصرفية ديسمبر 3

 .بالمخدرات والمؤثرات العقلية
 .2001فبراير  12صندوق النقد الدولي،   4
 .2010االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  5



جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل ا�مو ال وتمويل ا�رهاب

5

5 
 

ألموال المشروع، إضافةً إلى عدم اشتراط العلم بالمصدر غير المشروع ل

 المبيضة.

كما عرفتها لجنة بازل بأنه " تحويل او نقل الممتلكات مع العلم في المصدر 

اإلجرامي والخطير من أجل إخفاء المصدر القانوني ومساعدة األشخاص الذين 

 . 3يرتكبون هذه األعمال

وعرف صندوق النقد الدولي هذه الجريمة بأنها "ضخ وتدوير أموال غير 

 .4"االقتصاد وفي المشروعات المالية والقانونيةمشروعة في 

فت االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  غسل كذلك، عر 

و تمويه أيقصد من ورائه إخفاء  ،و الشروع فيهأبأنه " ارتكاب أي فعل  األموال

لكل  خالفاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية ،أصل حقيقة أموال مكتسبة

فت   تمويل اإلرهابدولة طرف، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر". وعر 

بأنه " جمع أو تقديم أو نقل األموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة الستخدامها 

 .  5"كلياً أو جزئياً لتمويل اإلرهاب

 
 اإلرهاب:ثانياً: جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل األموال وتمويل 

قامت الدول العربية بالعديد من الجهود التي تعكس االهتمام الكبير الذي توليه 

لموضوع مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. سيتم التطرق لهذه الجهود 

 مستويات: المستوى الفردي، والمستوى اإلقليمي، والمستوى الدولي. ةعلى ثالث

                                                           
المنبثقة عن اتفاقية االمم المتحدة األتجار غير المشروع  1988 لجنة بازل للرقابة المصرفية ديسمبر 3

 .بالمخدرات والمؤثرات العقلية
 .2001فبراير  12صندوق النقد الدولي،   4
 .2010االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  5
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  على مستوى الدول العربية فرادى: -أ

ن ينواجميع الدول العربية بإصدار ق ت الردود المستلمة، قيامأظهر ➢

لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى الدولة. وقد 

(، وتم 2005 – 2000صدرت معظم هذه القوانين خالل الفترة )

 ً   .تحديثها الحقا
 
توجد سياسة للرقابة على عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ➢

التي أجابت  المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربيةلدى جميع 

  .االستبيانعلى 
 
 في كل من مملكة البحرين، قانون المصرف المركزي يوجد في ➢

جمهورية السودان، المملكة العربية السعودية،  الجمهورية التونسية،

دولة ليبيا، الجمهورية اللبنانية، جمهورية العراق، دولة قطر، 

الجمهورية و، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية المغربية،المملكة 

أن الرقابة على عمليات غسل األموال نص  صريح يتضمن  اليمنية،

لمؤسسات المالية، من ضمن مهام المصرف على اوتمويل اإلرهاب 

نص  في قانون المصرف المركزي ال هذا ، بينما لم يوجدالمركزي

دولة و سلطنة ع مان،والمملكة األردنية الهاشمية، في كل من 

ولة فيما يخص د .وجمهورية مصر العربيةودولة الكويت، ، فلسطين

بشأن مكافحة  2013لسنة  106القانون الصادر رقم  فإن الكويت،

قد نص على اختصاص الجهات  ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب

بية على متابعة المؤسسات التي تخضع لرقابتها بشأن متطلبات الرقا
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المكافحة المطلوبة في هذا الخصوص والتي من بينها بنك الكويت 

 .المركزي
 

 التي أجابت على االستبيان، العربية تقوم جميع المصارف المركزية ➢

مكافحة غسل األموال وتمويل  في بمهام رقابية ميدانية متخصصة

 باستثناء مصرف ليبيا المركزي.، اإلرهاب
 

الجمهورية  في كل من مملكة البحرين،قامت المصارف المركزية  ➢

سلطنة  جمهورية السودان،المملكة العربية السعودية،  التونسية،

دولة ليبيا، الجمهورية اللبنانية، عمان، دولة قطر، دولة الكويت، 

الجمهورية اإلسالمية  المملكة المغربية،جمهورية مصر العربية، 

مكافحة خاصة ببإصدار تعليمات الجمهورية اليمنية، و ،الموريتانية

رهاب لجميع المؤسسات المالية الخاضعة اإلموال وتمويل األغسل 

لرقابتها، تأخذ باالعتبار التوصيات المحدثة لمجموعة العمل المالي 

(FATF).  بينما أصدر البنك المركزي األردني تلك التعليمات

لجميع المؤسسات الخاضعة لرقابته، باستثناء شركات التمويل 

ً  األصغر، التي تم شمولها لتكون تحت رقابة وإشراف البنك  حديثا

المركزي، وجاري العمل على إعداد تعليمات مكافحة غسل األموال 

ً وتمويل اإلرهاب لقطاع التمويل األصغر  بعين االعتبار  أخذا

توصيات مجموعة العمل المالي، ومن المتوقع إصدارها خالل 

. كذلك لم تصدر سلطة النقد 2019النصف الثاني من عام 

بسبب  ،الفلسطينية، تلك التعليمات لمؤسسات اإلقراض المتخصص

تلك المؤسسات مشمولة بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل  أن
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ت صادرة لكافة الجهات عن اللجنة الوطنية تعليما توجداإلرهاب، و

مثل تعليمات  ،لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تسري عليها

دليل حوكمة خاص  يوجدو .األشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر

بهذه المؤسسات يتضمن متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل 

لى مؤسسات اإلقراض صغيرة الحجم، وتقتصر ع وأناإلرهاب، 

تقديم القروض صغيرة الحجم، إلى جانب أن تقييم مخاطر غسل 

ً لنتائج التقييم  األموال وتمويل اإلرهاب في هذه المؤسسات وفقا

الوطني بدرجة مخاطر منخفضة. أخيراً، لم يصدر البنك المركزي 

العراقي هذه التعليمات لشركات الدفع اإللكتروني، بسبب حداثة 

عدم وجود تدريب أو إطالع على  إلى جانبعملها في العراق 

حاالت غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي مرت بها الشركات 

المماثلة في الدول المتطورة في هذا المجال. من المتوقع أن تصدر 

 .2020تعليمات عام ال هذه
 
فيما يتعلق بإصدار دليل إرشادي حول مؤشرات االشتباه بحاالت  ➢

ؤسسات المالية الخاضعة لرقابة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للم

في كل من المملكة قامت المصارف المركزية المصرف المركزي، 

المملكة العربية السعودية، األردنية الهاشمية، مملكة البحرين، 

جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، جمهورية السودان، 

 جمهورية مصر العربية،دولة ليبيا، الجمهورية اللبنانية،  دولة قطر،

بينما  دليل،ذلك البإصدار  الجمهورية اليمنية،والمملكة المغربية، 

في دولة الكويت، فتتولى وحدة "التحريات المالية الكويتية" إصدار 

9 
 

مؤشرات االشتباه بحاالت غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفق 

 .قرار إنشائها واختصاصاتها
 

 تلخيص أهم مؤشرات االشتباه بما يلي:ويمكن هذا 

يداعات وسحوبات دون إقيام العميل بعمليات نقدية كبيرة من  •

 وجود تعريف شخصي كاٍف.

صرف أو تلقي شيكات ت دفع لحامله مصدرة في بلد أجنبي أو  •

أو  ،مسحوبة ألمر شخص ومظهرة من أشخاص سابقين للمودع

 .مليات تجاريةشيكات بمبالغ متنوعة قد تكون غير مرتبطة بع

مصرفية يعقبها سحوبات  ويالتحصول إيداعات نقدية و/أو تح •

 مباشرة ومتعددة.

أو  ،وجود حسابات عديدة ألحد العمالء ال تبررها طبيعة عمله •

 إجراء تحويالت نقدية كثيرة فيما بين وعبر هذه الحسابات.

مصرفية في وقت ال ينتج  ويالتحصول إيداعات نقدية و/أو تح •

 نشاط العميل هذا الحجم من األموال.

إيداع شيكات مصرفية/سياحية في حساب بإسم شركة/مؤسسة  •

 ال تبرر طبيعة عملها ذلك.

 .عدم وجود عالقة واضحة بين أطراف المعامالت المالية •

 للعميل. عدم وجود نشاط تجاري واضح •

 .يلوبالعموالت العالية في عمليات التح االهتمامعدم  •

حصول عمليات نقدية و/أو تحويالت مصرفية تبدو غير عادية  •

 .البنك بالنسبة لموقع فرع
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ً العمليات المصرفية التي تنفذ الكتروني • ( والتي E-Banking) ا

 تبدو غير إعتيادية.

بين حسابات مؤسسة صرافة وحسابات ويالت حصول تح •

و أو شركائها أصحابها أحد العائدة ألأخرى السيما تلك 

 ،فراد عائلتهمأو أو مفوضي التوقيع عنها أو مدرائها أمساهميها 

ً خصوص  بع ذلك بعمليات سحب.تذا إ ا

 .تكرار العمليات المالية في فترة زمنية متقاربة •

حصول ايداع نقدي ناتج عن عملية بيع عقار يعقبه سحب المبلغ  •

خير وذلك ي شخص يعينه هذا األأى إلو أو تحويله الى الشاري أ

 غاء عملية البيع.إلبحجة 
  
توجد هيئة أو وحدة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مستقلة  ➢

على  أجابتالتي  عن المصرف المركزي، في جميع الدول العربية

حيث يوجد لديها إدارة  المملكة العربية السعوديةباستثناء  االستبيان،

 عامة للتحريات المالية مرتبطة برئاسة أمن الدولة. 
 

توجد دائرة متخصصة في إدارة المخاطر أو االمتثال في جميع  ➢

، باستثناء على االستبيان أجابتالتي  المصارف المركزية العربية

 .بنك الكويت المركزي
 

ً للردود المستلمة،  ➢ ارتفع عدد العاملين في مجال الرقابة على وفقا

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المصارف المركزية 

، وبنحو 2017و 2016في المائة بين عامي  16.3العربية، بنحو 

. في نفس السياق، ارتفع 2018و 2017في المائة بين عامي  28

11 
 

المصارف  يا موظففيهعدد الدورات والبرامج التدريبية التي شارك 

، 2017و 2016في المائة بين عامي  19.7المركزية العربية بنحو 

في  14.1بنحو فيما تراجع عدد هذه الدورات والبرامج التدريبية 

 .2018و 2017المائة بين عامي 
  
في أنظمة متعلقة  المصارف المركزية اشتراكاتجميع متلك ت ➢

( و World Checkبمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مثل )

(LexisNexis،) بنك السودان البنك المركزي التونسي، و باستثناء

 .لبنك المركزي العمانياو المركزي،
 
 المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في اتتقوم الجه ➢

تقارير مرتبطة بغسل األموال وتمويل ، بإصدار الدول العربية

 . اإلرهاب في جميع الدول العربية

األردنية  المملكة فتقوم كل منفيما يتعلق بدورية تلك التقارير، 

وجمهورية والجمهورية التونسية، ومملكة البحرين، الهاشمية، 

والجمهورية اللبنانية، ، ودولة الكويت، العراق، ودولة قطر

الجمهورية ، والمغربيةوالمملكة وجمهورية مصر العربية، 

بإصدار تلك التقارير بشكل سنوي. فيما  اإلسالمية الموريتانية

 ، وبشكلماننصف سنوي في سلطنة ع  تصدر تلك التقارير بشكل 

ربعي، بشكل و نصف سنوي وسنوي في المملكة العربية السعودية،

الجمهورية و كل من جمهورية السودان، ونصف سنوي، وسنوي في

 .ودولة ليبيا، ربع سنوي في دولة فلسطينبشكل ، وأخيراً اليمنية
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في نفس السياق، تقوم الجهات المعنية بمكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب في كل من المملكة األردنية الهاشمية، 
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الجمهورية اإلسالمية و والمملكة المغربية، والجمهورية اللبنانية،

 بنشر تلك التقارير.  الموريتانية

 
المؤسسات الخاضعة  ،مت جميع المصارف المركزية العربيةألز ➢

دائرة لمكافحة غسل األموال وتمويل  أووحدة  أولرقابتها بإنشاء قسم 
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 جميع المصارف المركزية العربية اتباع ،اإلجابات المستلمة بينت ➢

في (، Risk Based Approachبني على المخاطر )منهج المال

 .لرقابة على عمليات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابا
 

توجد عقوبات منصوص عليها ضمن التشريعات تجاه المؤسسات  ➢

الخاضعة لرقابة المصارف المركزية العربية في حال خالفت 

تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، في جميع 

هذه العقوبات من توجيه تنبيه  تدرجالمصارف المركزية العربية. ت

الطلب من المؤسسة تقديم برنامج يبين اإلجراءات يلي ذلك خطي، 

الطلب من المؤسسة وقف بعض ثم التي ستتخذ إلزالة المخالفة، 

الطلب من المؤسسة استبدال ثم فرض غرامة مالية، ثم العمليات، 
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حل مجلس اإلدارة، ثم ل مدير االلتزام، أعضاء من مجلس اإلدارة مث

 .وأخيراً إلغاء الترخيص
 
قامت جميع المصارف المركزية العربية بإصدار تعليمات للجهات  ➢

الخاضعة لرقابتها تلزمها بإعداد سياسة لمكافحة غسل األموال 

 .وتمويل اإلرهاب
 

قامت جميع المصارف المركزية العربية بإصدار تعليمات حوكمة  ➢

الخاضعة لرقابتها، تضمنت دور مجالس إدارات تلك  للمؤسسات

المؤسسات في اعتماد سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل 

 .اإلرهاب و/أو سياسة االمتثال لديها
 
المملكة األردنية الهاشمية، في كل من قامت المصارف المركزية  ➢

 ودولة الكويت، ودولة قطر،العراق، ومملكة البحرين، وجمهورية 

بإصدار تعليمات تلزم  يةاليمنوالجمهورية والجمهورية اللبنانية، 

الجهات الخاضعة لرقابتها بتوقيع اتفاقية منفصلة مع المدقق 

الخارجي لتقييم مدى كفاية األنظمة وكفاءة اإلدارة والكوادر فيما 

صدر كل من يخص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. فيما أ

مؤسسة النقد العربي السعودي، وسلطة و بنك السودان المركزي،

تعليمات بتوقيع اتفاقية مع المدقق الخارجي لهذا  ،الفلسطينيةالنقد 

البنك المركزي صدر يالغرض، ولكن ليست اتفاقية منفصلة. فيما لم 

والبنك المركزي المصري، ، ومصرف ليبيا المركزيالعماني، 

تعليمات للمؤسسات الخاضعة لرقابتها تلزمها أية  وبنك المغرب

 .المدقق الخارجي لهذا الغرضبتوقيع اتفاقية منفصلة مع 
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 مملكة البحرين،وكل من المملكة األردنية الهاشمية، قامت  ➢

مان، سلطنة ع  والمملكة العربية السعودية، و والجمهورية التونسية،

والجمهورية اللبنانية، دولة الكويت، ودولة قطر، ودولة فلسطين، و

الجمهورية ، والمملكة المغربيةو وجمهورية مصر العربية،

التقييم الوطني للمخاطر. وقد تركزت إنجاز ب اإلسالمية الموريتانية

كل من  تخططو(. 2019 – 2016فترة التقييم خالل األعوام )

جمهورية العراق إنجاز التقييم الوطني و جمهورية السودان،

ما يخص في على الترتيب. 2021 و 2020 اموعاألللمخاطر في 

الجمهورية اليمنية، فقد تم البدء بإجراء التقييم الوطني للمخاطر في 

 ، توقفت عملية التقييم.األوضاع الداخلية، ولكن بسبب 2017عام 

تنوي دولة ليبيا إجراء التقييم الوطني للمخاطر في المستقبل  ذلكك

 القريب.
  

 علىقامت الدول العربية بالعديد من الجهود  على المستوى اإلقليمي: -ب

 هذا الصعيد، من أبرزها:

إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -1

(MENAFATF:)  دولة عربية، في اجتماع  14حيث قررت حكومات

، إنشاء 2004في شهر نوفمبر  في مملكة البحرين على مستوى الوزراء

ي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل مجموعة العمل المال

(، تعمل على MENAFATFمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )

بقية الدول  انضمام استمر (.FATFغرار مجموعة العمل المالي )

ً العربية  هي و، دولة عربية 21للمجموعة حتى وصل عددها إلى  تدريجيا
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اإلمارات العربية المتحدة، مملكة المملكة األردنية الهاشمية، دولة 

البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية 

الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية 

السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال الفيدرالية، 

ن، دولة قطر، دولة جمهورية العراق، سلطنة ع مان، دولة فلسطي

الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، 

 المملكة المغربية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، الجمهورية اليمنية.
 

تسعى الدول العربية من خالل إنشاء هذه المجموعة، إلى تحقيق األهداف 

 التالية: 

لمجموعة العمل المالي في شأن تبني وتنفيذ التوصيات األربعين  ➢

 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح

تنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن ذات  ➢

 .الصلة

التعاون فيما بينها لتعزيز االلتزام بهذه المعايير في منطقة الشرق  ➢

المنظمات والمؤسسات األوسط وشمال أفريقيا والتعاون مع 

 ً  .والهيئات اإلقليمية والدولية األخرى لتعزيز االلتزام بها دوليا

العمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل  ➢

األموال وتمويل اإلرهاب ذات الطبيعة اإلقليمية، وتبادل الخبرات 

 .في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها
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اء المنطقة لمكافحة غسل األموال وتمويل اتخاذ تدابير في جميع أنح ➢

اإلرهاب بفاعلية وبما ال يتعارض مع القيم الثقافية للدول األعضاء 

 وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.

 
 التقييم المتبادل 1.1

تقضي مذكرة التفاهم الخاصة بالمجموعة بأن ينظم االجتماع العام 

ً مستمراً للتقييم المتبادل بالت عاون مع سكرتارية المجموعة برنامجا

ويوافق جميع األعضاء على االشتراك في هذا البرنامج، على أن تجري 

المجموعة الجولة األولى من عمليات التقييم ألعضائها للوقوف على 

مدى التزامهم بالتوصيات األربعين لمكافحة غسل األموال والتوصيات 

مجموعة العمل  الخاصة التسع بمكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن

المالي، وباستخدام منهجية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام 

الصادرة عنها. الهدف من التقييم المتبادل هو العمل على تقييم  2004

األنظمة الحالية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في كل بلد على 

حة غسل على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكاف ،حده

األموال وتمويل اإلرهاب، حيث تستلزم عملية التقييم المتبادل قيام 

المقي ِّمين بفحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة 

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للدولة محل التقييم للوقوف على 

  .مدى فعاليتها ومطابقتها للتوصيات الدولية
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 المتابعةعملية  2.1

تقوم المجموعة بمتابعة الدول األعضاء التي خضعت لبرنامج التقييم 

المشترك ضمن الجولة األولى، حيث تقوم الدول األعضاء بصفة 

منتظمة بإطالع االجتماع العام للمجموعة على اإلجراءات التصحيحية 

التي تتخذها لمعالجة أوجه القصور التي حددتها تقارير التقييم المشترك، 

وتهدف عملية المتابعة إلى تحفيز الدول وحثها على معالجة أوجه 

القصور المحددة، من أجل تحسين مستوى التزام وفعالية أنظمة مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الدول األعضاء، والخروج من 

عملية المتابعة ضمن إطار زمني معقول. تقضي اإلجراءات الخاصة 

يتم نشر تقارير المتابعة على موقع المجموعة في  بعملية المتابعة، بأن

 حالة الخروج من عملية المتابعة العادية إلى عملية التحديث كل عامين.

ينبثق عن هذه المجموعة فريقي عمل، األول فريق عمل التقييم المتبادل، 

والثاني فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات. كذلك تم إنشاء منتدى 

 ومات المالية لدول المجموعة.  لوحدات المعل

بهدف تدعيم : االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب -2

التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

دولة عربية على  18وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، قامت 

، بالتوقيع على مستوى أصحاب المعالي وزراء الداخلية، ووزراء العدل

، اتفاقية تعرف باالتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

في السياق  .2010تحت مظلة جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر 

بية على ، أقر مجلس جامعة الدول العر2018نفسه، وفي شهر مارس 
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مستوى وزراء الخارجية العرب، مشروع قرار بشأن تطوير المنظومة 
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يمثلونه. أكد القرار أهمية مواصلة تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي 

قدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف واإلرهاب الرامي إلى دعم ال

الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالة مع التأكيد على 

 أهمية التنفيذ المتكامل الستراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب.
 
الدول  أغلبترتبط بين الدول العربية:  ثنائية اتفاقيات ومذكرات تفاهم -3

بمذكرات تفاهم واتفاقيات حول موضوعات متعلقة  نها،فيما بي العربية

 بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 
، وقعت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل المملكة األردنية الهاشميةففي 

العربية  اإلماراتدولة اإلرهاب، مذكرات تفاهم مع نظيراتها في كل من 

، ية الديموقراطية الشعبيةالجزائروالجمهورية البحرين، ومملكة ، المتحدة

والجمهورية العربية  ،والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان

والمملكة ودولة فلسطين، ودولة ليبيا،  راق،العوجمهورية ، ةسوريال

  .يةاليمنوالجمهورية ، يةالمغرب
 

19 
 

، وقعت وحدة معالجة المعلومات المالية مذكرة تفاهم مملكة البحرينفي و

 والجمهورية التونسية، مع نظيرتها في المملكة األردنية الهاشمية

دولة وجمهورية السودان، و، الديموقراطية الشعبية الجمهورية الجزائريةو

 .جمهورية مصر العربيةوالمملكة المغربية، و ،الكويت
 

وقعت وحدة التحريات المالية مذكرات تفاهم مع ، الجمهورية التونسيةوفي 

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية نظيراتها في كل من مملكة البحرين، 

ودولة الكويت الشعبية، وجمهورية السودان، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، 

 والمملكة المغربية.
  
 ةودي مذكر، وقعت مؤسسة النقد العربي السعالمملكة العربية السعوديةفي و

 اإلدارة بين تفاهم مذكرات توقيع تم كما .الماليةسلطة دبي للخدمات  تفاهم مع

في كل من  المعلومات المالية وحدة مع المملكة في المالية للتحريات العامة

 والجمهورية الهاشمية، األردنية المتحدة، والمملكة العربية اإلمارات دولة

 السودان، وجمهورية اللبنانية، والجمهورية الشعبية،الديمقراطية  الجزائرية

 كل من مع الثنائية االتفاقيات من عدد العدل وزارة وقعت كما. قطر ودولة

 السورية، العربية السودان، والجمهورية جيبوتي، وجمهورية جمهورية

 كما اليمنية، الجمهوريةو ،يةالمغرب مملكةوال العربية، مصر وجمهورية

 في والصناعة التجارة وزارة مع واالستثمار اتفاقية التجارة وزارة وقعت

 بتوقيع اتفاقيات للجمارك العامة الهيئة قامت كما. العربية مصر جمهورية

العربية  ماراتاإلالمملكة األردنية الهاشمية، ودولة  من كل مع ثنائية

 الخليجية االتفاقية إلى باإلضافة ،يةاليمنالجمهورية و قطر،دولة و ،المتحدة

 .الموحد لنظام الجمارك
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، وقع بنك السودان المركزي مذكرات تفاهم مع كل جمهورية السودانفي و

، ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيمن البنك المركزي األردني، 

ومصرف البحرين المركزي، والبنك المركزي التونسي، والبنك المركزي 

سوريا المركزي، وسلطة النقد الفلسطينية، ومصرف الجيبوتي، ومصرف 

 قطر المركزي.
 
، وقع مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب جمهورية العراقفي و

 مذكرة تفاهم مع نظيره في المملكة األردنية الهاشمية.
 
، وقعت وحدة المتابعة المالية، مذكرات تفاهم مع نظيراتها فلسطيندولة في و

والجمهورية التونسية، وجمهورية ، ية الهاشميةاألردنالمملكة في كل من 

 .المغربيةالمملكة والسودان، ودولة قطر، 
 
، وقعت وحدة المعلومات المالية مذكرات تفاهم مع نظيراتها دولة قطرفي و

 ودولة الكويت، والمملكة المغربية.في كل من دولة فلسطين، 

 
، وقعت وحدة التحريات المالية، مذكرات تفاهم مع الكويتدولة في و

دولة وومملكة البحرين ، العربية المتحدة اإلماراتدولة نظيراتها في كل من 

 .، وجمهورية مصر العربيةقطر
 
وقعت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، الجمهورية اللبنانية، في و

دولة اإلمارات العربية المتحدة، مذكرات تفاهم مع نظيراتها في كل من 

والمملكة العربية السعودية،  والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

 والجمهورية العربية السورية، ودولة قطر.
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المعلومات المالية مذكرات تفاهم مع نظيراتها وقعت وحدة ، دولة ليبياوفي 

في كل من المملكة األردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، والمملكة 

 المغربية.
 
وقعت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل  جمهورية مصر العربية،في و

اإلرهاب مذكرات تفاهم مع نظيراتها في كل من دولة اإلمارات العربية 

 والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،المتحدة، ومملكة البحرين، 

 .والمملكة المغربيةوجمهورية السودان، 
 
المالية مذكرات تفاهم ، وقعت وحدة معالجة المعلومات يةالمغربالمملكة في و

المملكة األردنية الهاشمية، ودولة اإلمارات العربية مع نظيراتها في كل من 

المتحدة، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية 

 .العربية مصروجمهورية ليبيا، ودولة ودولة قطر، فلسطين، دولة والشعبية، 
 
تحليل البيانات المالية ، وقعت لجنة اإلسالمية الموريتانيةالجمهورية في و

نظيراتها في كل من دولة اإلمارات  مذكرات تفاهم مع نظيراتها في كل من

والمملكة  والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،العربية المتحدة، 

 .المغربية
 

إضافةً إلى قيام أغلب الدول العربية بالتوقيع على  على المستوى الدولي: -ج

االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في 

المخدرات والمؤثرات العقلية )اتفاقية فيينا(، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

ألمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية باليرمو(، واتفاقية ا

الفساد، واالتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب، واتفاقية قمع اإلرهاب النووي، 
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قامت الجهات المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في العديد من 

  .دول العالم فينظيراتها الدول العربية بتوقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع 
 

، وقعت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل المملكة األردنية الهاشميةففي 

اإلرهاب مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في كل تركيا، جنوب أفريقيا، 

قبرص، أوكرانيا، بولندا، روسيا، بريطانيا، بلجيكا، اندونيسيا، بنغالديش، 

  كوسوفو.واليابان، أستراليا، كندا، بنما، 
  
قامت الل جنة التونسية للتحاليل المالية بتوقيع مذكرات ، الجمهورية التونسية فيو

 ،مالطا ،إمارة موناكو ،لوكسمبورغ ،بلجيكا ،فرنسا في كل منتفاهم مع نظيراتها 

 واليابان. ،بولونيا ،كندا ،تركيا
 

 مذكرات المالية للتحريات العامة اإلدارة وقعت، المملكة العربية السعوديةوفي 

 أندورا، أمريكا، أفغانستان، ألبانيا، من كل في النظيرة الوحدات مع تفاهم

 سيريالنكا، لوفينيا،س مارينو، سانت روسيا، تركيا، بيالروسيا، بولندا، أندونيسيا،

 تايوان، بنجالدش، الهند، هولندا، مونتينيجرو، المتحدة، المملكة فنلندا، فرنسا،

 بتوقيع العدل وزارة قامت كما. أستونيا أرمينيا، رمودا،ب بلجيكا، لجنوبية،ا كوريا

 التجارة وزارة وقت كما. أفغانستان بريطانيا، كازاخستان، مع ثنائية اتفاقيات

 والصين، واليابان، وإندونيسيا، وتركمانستان، ماليزيا، مع اتفاقيات واالستثمار

وتتبادل المعلومات مع تتعاون مؤسسة النقد العربي السعودي . كما وفرنسا

السلطات النظيرة مباشرة بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعتها المملكة أو 

على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وهناك مقترحات للتعاون مع كل من البنك 

المركزي الماليزي، وهيئة تنظيم البنوك وشركات التأمين الصينية، وبنك 

 طاجكستان الوطني.

23 
 

 
، وقع بنك السودان المركزي مذكرات تفاهم مع كل من جمهورية السودان فيو

، والبنك ةالبنك الوطني المركزي األثيوبي، والبنك المركزي األندونيسي

 المركزي التركي، والبنك الوطني البالروسي.
 
، وقع المركز الوطني للمعلومات المالية الع ماني مذكرة تفاهم سلطنة ُعمانفي و

علومات المالية الهندية، ويعمل المركز الوطني للمعلومات المالية مع وحدة الم

 .2020الع ماني لالنضمام إلى مجموعة "إيجمونت" في عام 
 
، وقعت وحدة المتابعة المالية مذكرة تفاهم مع كل من وحدة دولة فلسطينفي و

واالستخبارات التحريات واالستخبارات المالية في روسيا، ووحدة التحريات 

  المالية في الكيان الصهيوني.
 
، وقعت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع الهيئة دولة الكويتفي و

 العامة للمراقبة المالية األوكرانية. 
 
وقعت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ، الجمهورية اللبنانيةفي و

بلجيكا، كرواتيا، تايالند، موناكو، في كل من  نظيرةالوحدات المذكرات تفاهم مع 

أستراليا، فرنسا، جزر األنتيل الهولندية، ألبانيا، غواتيماال، مولدوفا، السنغال، 

، كندا، رومانيا، اليابان، جورجياباناما، هاييتي، باراغواي، كوريا الجنوبية، 

اليونان، جنوب الفيليبين، روسيا، سري النكا، سانت مارتن، بوركينا فاسو، 

 .أفريقيا، فيجي، أوكرانيا، بنغالديش، بولندا، الصين، ترينيداد وتوباغو، ماكاو
 
، وقعت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل جمهورية مصر العربيةفي و

اإلرهاب مذكرات تفاهم مع نظيراتها في كل من الواليات المتحدة األمريكية، 

المملكة المتحدة، روسيا، أستراليا، رومانيا، البيرو، زيمبابوي، كندا، 
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، والبنك ةالبنك الوطني المركزي األثيوبي، والبنك المركزي األندونيسي

 المركزي التركي، والبنك الوطني البالروسي.
 
، وقع المركز الوطني للمعلومات المالية الع ماني مذكرة تفاهم سلطنة ُعمانفي و

علومات المالية الهندية، ويعمل المركز الوطني للمعلومات المالية مع وحدة الم

 .2020الع ماني لالنضمام إلى مجموعة "إيجمونت" في عام 
 
، وقعت وحدة المتابعة المالية مذكرة تفاهم مع كل من وحدة دولة فلسطينفي و

واالستخبارات التحريات واالستخبارات المالية في روسيا، ووحدة التحريات 

  المالية في الكيان الصهيوني.
 
، وقعت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع الهيئة دولة الكويتفي و

 العامة للمراقبة المالية األوكرانية. 
 
وقعت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ، الجمهورية اللبنانيةفي و

بلجيكا، كرواتيا، تايالند، موناكو، في كل من  نظيرةالوحدات المذكرات تفاهم مع 

أستراليا، فرنسا، جزر األنتيل الهولندية، ألبانيا، غواتيماال، مولدوفا، السنغال، 

، كندا، رومانيا، اليابان، جورجياباناما، هاييتي، باراغواي، كوريا الجنوبية، 

اليونان، جنوب الفيليبين، روسيا، سري النكا، سانت مارتن، بوركينا فاسو، 

 .أفريقيا، فيجي، أوكرانيا، بنغالديش، بولندا، الصين، ترينيداد وتوباغو، ماكاو
 
، وقعت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل جمهورية مصر العربيةفي و

اإلرهاب مذكرات تفاهم مع نظيراتها في كل من الواليات المتحدة األمريكية، 

المملكة المتحدة، روسيا، أستراليا، رومانيا، البيرو، زيمبابوي، كندا، 
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موريشيوس، بولندا، أوكرانيا، بنما، جنوب أفريقيا، السنغال، قبرص، اليابان، 

 . كذلك وقعت الوحدة مذكرة تفاهم مع معهد بازل للحوكمة. وبنجالديش
 
، وقعت لجنة تحليل البيانات المالية الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةفي و

 كذلك تعمل اللجنة .، والسينغالالنيجرو فرنسا،مذكرات تفاهم مع نظيراتها في 

 .2020على االنضمام إلى مجموعة " إيجمونت" في عام 
  

الجهود المبذولة على صعيد التعاون والتنسيق المحلي على مستوى  ثالثاً:

وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في 

وطنية أظهرت الردود تركز جهود الدول العربية على إنشاء لجنة  :الدول العربية

لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، تضم في عضويتها جميع الجهات ذات 

بين  العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتوقيع اتفاقيات ثنائية

إصدار األدلة اإلرشادية المتعلقة بمكافحة و ،ذات العالقة مؤسسات واألطرال

، والربط عات الماليةغسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى القطا

إلى  االليكتروني بين الجهات المختصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلهاب،

فيما يلي تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة مع األطراف ذات العالقة. جانب 

 استعراض لتلك الجهود:

  :المملكة األردنية الهاشمية -1

مشروع التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل  •

تم االنتهاء من عملية التقييم الوطني للمخاطر في شهر  اإلرهاب:

، وتم وضع االستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل 2019يناير 

( واعتمادهما 2021-2019رهاب لألعوام )موال وتمويل اإلاأل

 اإلرهاب.موال وتمويل من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األ

25 
 

تم عمليات الربط اإللكتروني بين الوحدة والجهات المختصة:  •

حوال المدنية الربط االلكتروني مع كل من دائرة األ إنجاز

والجوازات، ودائرة األراضي والمساحة، ووزارة العدل، 

لكتروني اآلمن مع ودائرة الجمارك األردنية، والتراسل اإل

اعدة نظام وحدة لكتروني على قمديرية األمن العام، والربط اإل

ردني لغايات الشيكات المرتجعة في البنك المركزي األ

شخاص المشتبه بهم المدرجين على القاعدة االستعالم عن األ

 كفاية الرصيد.  او المذكورة نتيجة رجوع شيكات لعدم وجود

تطوير النظام اإللكتروني لإلخطار عن العمليات التي يشتبه  •

تنفيذاً لقرار  وتمويل اإلرهاب للوحدة:ارتباطها بغسل األموال 

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب باقتناء 

نظام تلقي وتحليل وتوزيع اإلخطارات اإللكتروني 

(goAML ر من قبل مكتب األمم المتحدة لمكافحة ( المطو 

(، تم إطالق المشروع بداية UNODCالمخدرات والجريمة )

ً من مع كافة البنوك ا يناير  1لعاملة في المملكة وذلك اعتبارا

حيث يجري العمل على استكمال البنية التحتية  2018

 للمشروع.

رهاب لكل من قطاعات رشادي لمكافحة تمويل اإلالدليل اإل •

البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع في المملكة: 

ليل قامت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بإعداد د

إرشادي لمكافحة تمويل اإلرهاب لكل من قطاعات البنوك 

وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع العاملة في المملكة 
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(، تم إطالق المشروع بداية UNODCالمخدرات والجريمة )

ً من مع كافة البنوك ا يناير  1لعاملة في المملكة وذلك اعتبارا

حيث يجري العمل على استكمال البنية التحتية  2018

 للمشروع.

رهاب لكل من قطاعات رشادي لمكافحة تمويل اإلالدليل اإل •

البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع في المملكة: 

ليل قامت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بإعداد د

إرشادي لمكافحة تمويل اإلرهاب لكل من قطاعات البنوك 

وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع العاملة في المملكة 
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وذلك لغايات مساعدة قطاع البنوك وشركات الصرافة ومقدمي 

خدمات الدفع في التعرف على مراحل وطرق تمويل اإلرهاب 

االستدالل وتزويدها بقائمة المؤشرات التي يمكن من خاللها 

بوجود عمليات يشتبه ارتباطها بتمويل اإلرهاب إضافة إلى 

المؤشرات واألنماط المتبعة من قبل المقاتلين اإلرهابيين 

وتم التعاون مع البنك المركزي األردني لغايات  .األجانب

تعميمه على قطاعات البنوك وشركات الصرافة ومقدمي 

لنشره على الموقع  خدمات الدفع العاملة في المملكة باإلضافة

 لكتروني للوحدة.اإل
 
تم تشكيل اللجنة الوطنية لوضع سياسات حظر ومكافحة  مملكة البحرين: -2

غسل األموال وتمويل اإلرهاب. تضم اللجنة كافة الجهات المعنية 

بمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتجتمع اللجنة بشكل 

دوري لوضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل األموال 

طورات العالمية واإلقليمية في وتمويل اإلرهاب ودراسة ومتابعة الت

مجال مكافحة غسل األموال لتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد 

لى جانب ذلك، تم إاإلرشادية واقتراح التعديالت المناسبة في القانون. 

تقوم بمهام تنسيقية على  ،تشكيل لجان فرعية تحت مظلة اللجنة الوطنية

اللجنة عدة مرات، كان آخرها المستوى التشغيلي، وقد تم إعادة تشكيل 

 .2018في عام 
 

بإبرام اللجنة التونسية للتحاليل المالية قامت  الجمهورية التونسية: -3

القتناء  ،مع المكتب األممي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اتفاقية

27 
 

" وهي Go-AMLوتركيز منظومة التحليل المالي واالستراتيجي "

ً منظومة معلوماتية تم تطويرها من قبل هذا المكتب   لوحدات خصيصا

التحاليل المالية. سيتم  استعمال هذه المنظومة في تبادل المعلومات 

بين الجهات الوطنية المعنية بوضع وتنفيذ السياسات الخاصة  والتقارير

 وهي على التوالي: ،بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
 التونسية للتحاليل الماليةاللجنة  •

 االدارة العامة للديوانة  •

 السجل الوطني للمؤسسات •

 شبكة تونس للتجارة •

 البريالوكالة الفنية للنقل  •

 وزارة المالية  •

 وزارة الداخلية •

 
 : المملكة العربية السعودية -4

إنشاء وتطوير أعمال عدد من اللجان الوطنية المتخصصة في  •

اللجنة  مثل ،األموال وتمويل اإلرهابمجال مكافحة غسل 

الدائمة لمكافحة غسل األموال واللجنة الدائمة لمكافحة 

 اإلرهاب. 
 
التي تعمل  ،إنشاء لجنة طلبات المساعدات القانونية المتبادلة  •

بصفتها سلطة مركزية للتعامل مع طلبات المساعدة القانونية 

المتبادلة الواردة من دول أجنبية أو التي قدمتها المملكة العربية 
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" وهي Go-AMLوتركيز منظومة التحليل المالي واالستراتيجي "

ً منظومة معلوماتية تم تطويرها من قبل هذا المكتب   لوحدات خصيصا
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 وهي على التوالي: ،بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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ولدى هذه اللجنة  ،السعودية إلى دول أجنبية في جميع الجرائم

 مهام وإجراءات واضحة منصوص عليها عندما تم إنشائها.
 
ي لمخاطر غسل األموال والتقييم الوطني إعداد التقييم الوطن •

لمكافحة اإلرهاب وتمويله وتشكيل فريق عمل من كافة الجهات 

 ذات العالقة بمشاركة القطاع الخاص.
 
إعداد وتنفيذ األهداف االستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل  •

 ،األموال وتمويل اإلرهاب وخطة العمل لتنفيذ تلك األهداف

لتقييم الوطني للمخاطر والتقييم المتبادل المعدة وفقًا لنتائج ا

 للمملكة. 
 
إنشاء عدد من اللجان المتخصصة بتطبيق متطلبات مكافحة  •

 ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب على جميع المؤسسات المالية

مقسمة على حساب القطاعات )القطاع المصرفي، قطاع 

 التأمين، قطاع التمويل(، لدراسة أبرز المستجدات في ذلك.
 

إصدار عدد من األدلة اإلرشادية المتعلقة بمكافحة غسل األموال  •

 وتمويل اإلرهاب على مستوى القطاعات المالية.
 

مشتبه إنشاء بوابة إلكترونية تختص بالبالغات عن العمليات ال •

بها المرفوعة من المؤسسات المالية، مرتبطة بأنظمة اإلدارة 

 العامة للتحريات المالية تقوم بتحليل البالغات بشكل كامل.
 

ً مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة  • الربط إلكترونيا

العدل، والنيابة العام، ومؤسسة النقد العربي السعودي، واإلدارة 

29 
 

لتنفيذ المعامالت المتعلقة بمكافحة غسل  العام للتحريات المالية،

 األموال وتمويل اإلرهاب.
 
عقد عدد من ورش العمل لجميع المؤسسات المالية متصلة  •

بمواضيع عامة أو خاصة متعلقة بتطبيق السياسات الخاصة 

 بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 
عقد عدد من ورش العمل لرفع درجة الوعي لدى قطاعات  •

 عمال والمهن غير المالية المحددة.األ
 

 جمهورية السودان:  -5
 

توقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع جهات الرقابة واالشراف  •

سوق الخرطوم لألوراق ، التامين ىالمحلية )جهاز الرقابة عل

 المالية( ووحدة المعلومات المالية.

تكوين/تشكيل فرق عمل مشتركة تضم جهات الرقابة  •

المعلومات المالية لنقل الخبرات فيما يلي واالشراف ووحدة 

 فعالية نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

تنظيم دورات تدريبية مشتركة مع وحدة المعلومات المالية في  •

 سبيل رفع وعي المؤسسات المالية بمتطلبات المكافحة.
 

عقد اتفاقيات تعاون ثنائية بين مكتب مكافحة غسل  :جمهورية العراق -6

ألموال وعدة جهات محلية منها هيئة النزاهة، وجهاز المخابرات ا

الوطني، وجهاز مكافحة اإلرهاب، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، 
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لتنفيذ المعامالت المتعلقة بمكافحة غسل  العام للتحريات المالية،

 األموال وتمويل اإلرهاب.
 
عقد عدد من ورش العمل لجميع المؤسسات المالية متصلة  •

بمواضيع عامة أو خاصة متعلقة بتطبيق السياسات الخاصة 

 بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 
عقد عدد من ورش العمل لرفع درجة الوعي لدى قطاعات  •

 عمال والمهن غير المالية المحددة.األ
 

 جمهورية السودان:  -5
 

توقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع جهات الرقابة واالشراف  •

سوق الخرطوم لألوراق ، التامين ىالمحلية )جهاز الرقابة عل

 المالية( ووحدة المعلومات المالية.

تكوين/تشكيل فرق عمل مشتركة تضم جهات الرقابة  •

المعلومات المالية لنقل الخبرات فيما يلي واالشراف ووحدة 

 فعالية نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

تنظيم دورات تدريبية مشتركة مع وحدة المعلومات المالية في  •

 سبيل رفع وعي المؤسسات المالية بمتطلبات المكافحة.
 

عقد اتفاقيات تعاون ثنائية بين مكتب مكافحة غسل  :جمهورية العراق -6

ألموال وعدة جهات محلية منها هيئة النزاهة، وجهاز المخابرات ا

الوطني، وجهاز مكافحة اإلرهاب، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، 
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ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، 

 ووزارة الداخلية في إقليم كردستان.
 

 : مانسلطنة عُ  -7

 الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابإنشاء اللجنة  •

التي تضم في عضويتها جميع الجهات ذات العالقة بمكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتختص بوضع السياسات 

ستراتيجيات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل واال

 .اإلرهاب والجرائم األصلية المرتبطة بها
 

اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل إنشاء  •

التي تختص بتنفيذ ومتابعة السياسات  األموال وتمويل اإلرهاب

 .ستراتيجيات والقرارات المقرة من قبل اللجنة الوطنيةواال
 

إنشاء المركز الوطني للمعلومات المالية )وحدة التحريات  •

الجهات والمؤسسات والذي يعمل كحلقة وصل بين  المالية(

المبلغة وبين الجهات القضائية، حيث أنه يعنى بتلقي 

المعلومات المتعلقة بالمعامالت المشبوهة وتحليلها والتحري 

بشأنها وإحالتها إلى السلطات المعنية عند وجود قرائن تؤكد 

 جدية االشتباه.
 

 :دولة فلسطين -8
  

األموال وتمويل إشراك كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل  •

بما يشمل السلطات المشرفة والجهات المختصة  ،اإلرهاب
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لمخاطر جريمتي غسل  والقطاع الخاص بعملية التقييم الوطني

 .األموال وتمويل اإلرهاب
 

 إطالع المؤسسات المالية على نتائج عملية التقييم الوطني •

لمخاطر جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ومتطلبات 

تعزيز بيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومعالجة 

 .نقاط الضعف الناتجة عن عملية التقييم الوطني
 

إشراك ممثل عن السلطات المشرفة والسلطات المختصة  •

في عضوية اللجنة الوطنية وخبير قانوني ومالي واقتصادي 

تسهيل وتعزيز لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بهدف 

ن والتنسيق ووضع السياسات الخاصة بمكافحة غسل التعاو

 .األموال وتمويل اإلرهاب
 

التنسيق مع الوزارات لتوفير مصادر موثوقة لسلطة النقد  •

والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها للتحقق من 

 .هوية وبيانات األشخاص الطبيعيين واالعتباريين
 

العامة لمحاربة جرائم التنسيق مع الجهات المختصة والنيابة  •

 .غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 

توقيع مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة والسلطات  •

المشرفة التالية: هيئة مكافحة الفساد، االستخبارات العسكرية، 

سلطة األراضي، وزارة المالية، هيئة سوق رأس المال، وزارة 

 .وزارة االقتصاد الوطنيوالداخلية، 
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المشرفة التالية: هيئة مكافحة الفساد، االستخبارات العسكرية، 

سلطة األراضي، وزارة المالية، هيئة سوق رأس المال، وزارة 

 .وزارة االقتصاد الوطنيوالداخلية، 
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تفاهم مع المعهد المصرفي للتدريب في مجال  توقيع مذكرة •

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 :دولة قطر -9

توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الرقابية النظيرة مثل هيئة   •

 .وهيئة قطر لألسواق المالية ،تنظيم مركز قطر للمال

 .تشكيل فرق عمل مشتركة •

  .المستمرإيجاد قنوات للتواصل الدائم والتنسيق  •
 

تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل  دولة الكويت:-10

جهة  13رهاب بعضوية الجهات المعينة بمتطلبات المكافحة وعددها اإل

 من بينها بنك الكويت المركزي.

تعاون الجهات المحلية في انجاز التقييم الوطني الجمهورية اللبنانية: -11

 لمخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.الثاني 

هناك العديد من الجهود المبذولة على صعيد  جمهورية مصر العربية:-12

التعاون والتنسيق المحلي بين الجهات الرقابية والبنك المركزي المصري 

ووحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في العديد من المجاالت 

 الفساد ومكافحته، والتي كان من أهمها:المتعلقة بالوقاية من 

 ،المشاركة في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد •

المساهمة في كل من مشروع اآللية العربية االسترشادية  •

والمشاركة في لجنة  ،إلرجاع الممتلكات والتصرف فيها

موال واألصول المهربة، واآللية العربية استرداد األ
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االتفاقية العربية لمكافحة االسترشادية الستعراض تنفيذ 

 الفساد، 

المشاركة من قبل الوحدة والبنك المركزي المصري في  •

اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، واللجنة 

 الفرعية لها، 

العمل على مشروع انشاء بنك للمعلومات لتوثيق حاالت  •

 ،الفساد في قطاعات الدولة

قيام الوحدة بالمشاركة في عدة اجتماعات للجنة القومية   •

للتعاون الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب التي تهدف إلى 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمالحقة اإلرهابيين وفقا ألحكام 

 القانون الدولي والتشريعات والمعاهدات النافذة، 

سماء الوحدة بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن أ قيام •

اإلرهابيين والكيانات االرهابية المشار إليها والبيانات 

الشخصية التفصيلية الخاصة بهم التي تم الحصول عليها من 

الجهات المعنية، ويتم تحديثها بصورة مستمرة وتعميمها من 

كافة البنوك العاملة في مصر  ىخالل البريد اإللكتروني عل

  ،والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للرقابة المالية

 بتطوير اللجان المختصة في المشاركة الفعالة والتمثيل •

النقدية والنقدية والمجالس المعنية بنظم  غير المالية المعامالت

الدفع وكل ما له عالقة بمكافحة غسل االموال وتمويل 

 مجلس القومي للمدفوعات، كما يتم إعداداإلرهاب كال

 بمنتجات الخاصة الواجبة العناية إجراءات مشروعات متعلقة
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المالي وخدمات الهاتف المحمول والخدمات  الشمول

التكنولوجية الحديثة كما يتم التعاون في عضوية المجالس 

  .ذات الصلة
 

 : المملكة المغربية -13

مشروع التقييم الوطني للمخاطر الذي انطلق سنة إنجاز  •

، والذي شاركت فيه مختلف اإلدارات والمؤسسات 2016

والهيئات المعنية، كما تم تشكيل لجنة وطنية وفرق عمل 

 متخصصة ولجنة للتتبع. 
 

عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل إنجاز  •

 2017ق نهاية سنة األموال وتمويل اإلرهاب: الذي انطل

وانتهى باعتماد تقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية خالل 

االجتماع العام التاسع والعشرين لمجموعة العمل المالي 

 لمنطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا.
 

على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة  العمل جاري •

بهدف تحقيق مالءمة كلية للمعايير الدولية وأخذ  األموال:غسل 

 .2019بعين االعتبار مالحظات تقرير التقييم المتبادل لسنة 
 

الجهود المبذولة في إطار تعزيز اإلطار التشريعي لمكافحة غسل األموال  رابعاً:

أظهرت الردود قيام الدول  ،وات الخمس الماضيةوتمويل اإلرهاب خالل السن

العربية بالعديد من الجهود، من أبرزها االستعانة بخبراء دوليين لتطوير 

التشريعات القائمة، وتعديل وتحديث قوانين مكافحة غسل األموال وتمويل 

إضافةً إلى اإلرهاب بما ينسجم مع المعايير الدولية بما في ذلك منهجية التقييم، 
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إصدار أدلة عمل للمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي. فيما يلي 

 استعراض لتلك الجهود:
 

 : المملكة األردنية الهاشمية -1
 

تم إقرار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم  •

( 31بشكل دائم حيث صدر القانون رقم ) 2007( لسنة 46)

قانون معدل لقانون مكافحة غسل األموال رقم  2015لسنة 

، ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2007( لسنة 46)

، ليصبح بذلك قانون مكافحة 2015يونيو  16( تاريخ 5345)

 ل األموال وتمويل اإلرهاب قانوناً دائماً. غس

تعكف وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على تعديل  •

( لسنة 46قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )

بما ينسجم مع المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال  2007

مل وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة الع

بما في ذلك منهجية التقييم الجديدة  ،(FATFالمالي )

والمذكرات التفسيرية لتلك المعايير ولمعالجة بعض الصعوبات 

العملية التي واجهتها الجهات الخاضعة ألحكام القانون المذكور 

مستفيدين من برنامج  ،والجهات الرقابية واإلشراقية عليها

قبل  المساعدة الفنية المقدمة للمملكة األردنية الهاشمية من

 صندوق النقد الدولي في مجال مكافحة تمويل اإلرهاب.

قامت العديد من الجهات الرقابية واإلشرافية على الجهات  •

الخاضعة ألحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

النافذ بتعديل تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
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دولية لمكافحة غسل بما ينسجم مع المعايير ال ،الصادرة عنها

األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن 

بما في ذلك منهجية التقييم  ،(FATFمجموعة العمل المالي )

 الجديدة والمذكرات التفسيرية لتلك المعايير.

"تعليمات  2015( لسنة 1أصدرت الوحدة تعليمات رقم ) •

التي ي شتبه  النماذج والوسائل الخاصة باإلخطار عن العمليات

بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب" ونموذج 

ذلك سعياً من الوحدة لتعزيز وتحسين  ،التحليل المالي الموحد

آلية اإلبالغ عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل األموال 

وتمويل اإلرهاب من كافة الجهات الخاضعة ألحكام القانون 

 وتطوير إجراءات العمل. 

صلية تعديل عدد من القوانين المعنية بالجرائم األلقيام با •

منها قانون ضريبة الدخل والمبيعات  ،موالالمرتبطة بغسل األ

رهاب بما يضمن تجريم التهرب الضريبي وقانون منع اإل

 وقانون النزاهة ومكافحة الفساد وقانون مكافحة المخدرات.

 .2015( لسنة 44صدار قانون أعمال الصرافة رقم )إ •

حيث  ،2015لسنة  15إقرار قانون المعامالت اإللكترونية رقم  •

لكتروني أخضع القانون أنشطة شركات الدفع والتحويل اإل

األمر الذي  ،لألموال لرقابة البنك المركزي األردني وإشرافه

سيجعل من أنشطة خدمات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال 

خاضعة لتنظيم ورقابة وإشراف البنك المركزي األردني ضمن 

منظومة جديدة من التشريعات والتعليمات الناظمة في هذا 
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اإلطار، بحيث يتطلب من أي جهة تمارس هذه األنشطة 

ردني بموجب الحصول على ترخيص من البنك المركزي األ

 نظام قانوني يصدر لهذه الغاية.

ً ألحكام القانون أعاله وقد دخل حيز  • إصدار نظام قانوني سندا

 ً حيث تضمن أحكامه  2019مارس  16من تاريخ  التنفيذ اعتبارا

لكتروني لألموال بالتقيد إلزام شركات الدفع والتحويل اإل

وتمويل باألحكام واالجراءات المتعلقة بمكافحة غسل األموال 

والمنظمة بالتشريعات ذات العالقة  ،رهاب وانتشار التسلحاإل

 أو أي تعليمات يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص.

شراف والرقابة على نظام إصدار اإلطار التنظيمي لسياسة اإل •

المدفوعات الوطني كإحدى األدوات الرئيسة للبنك المركزي في 

طاع شركات الدفع شراف والرقابة على قتنفيذ وظيفة اإل

بهدف توضيح منهجية البنك  ،والتحويل اإللكتروني لألموال

المركزي في اإلشراف والرقابة من حيث األهداف 

االستراتيجية والنطاق واألنشطة واألدوات والضوابط 

والمعايير الواجب مراعاتها في تنفيذ وظيفة اإلشراف والرقابة 

رهاب وانتشار ويل اإلبما فيها معايير مكافحة غسل األموال وتم

 التسلح.

تعديل قانون حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل تم  مملكة البحرين: -2

رهاب. باإلضافة الى ذلك صدر عدد من والمتضمن تعريف اإل رهاباإل

 :من الجهات المعنية تتضمن والقوانين القرارات
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( للقيام بإعداد FATF) يالتنسيق مع مجموعة العمل المال •

 التقرير تم االنتهاء من .تقرير التقييم المشترك لمملكة البحرين

في  (FATF)قراره في االجتماع العام لمجموعة وإومناقشته 

  .2018شهر يونيو 

إلعداد تقرير تقييم المخاطر على  الدوليالتنسيق مع البنك  •

 . 2018المستوى الوطني، وتم االنتهاء منه في نهاية عام 

بتعديل بعض أحكام  2018لسنة  57ن رقم مرسوم بقانو إصدار •

بشأن حظر ومكافحة غسل  2001لسنة  4المرسوم بقانون رقم 

 األموال وتمويل اإلرهاب، المتضمن تعديل تعريف اإلرهاب. 

بشأن بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية  2018لسنة  26قرار رقم  •

لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة من 

المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل  ،مجلس االمن الدولي

 االرهاب وانتشار التسلح.

بشأن االلتزامات المتعلقة  2017لسنة  173القرار رقم  •

رهاب في أعمال بإجراءات حظر غسل األموال وتمويل اإل

وسجل مدققي الحسابات  ،األشخاص المسجلين بالسجل التجاري

 بمملكة البحرين. 

بتعديل بعض أحكام القرار رقم  2018لسنة  108م قرار رق  •

بشأن االلتزامات المتعلقة بإجراءات حظر  2017لسنة  173

رهاب في أعمال األشخاص المسجلين غسل األموال وتمويل اإل

 وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين.  ،بالسجل التجاري
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بإصدار المبادئ التوجيهية الخاصة  2019لسنة  20قرار رقم  •

رهاب في بإجراءات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإل

 مهنتي المحاماة والتوثيق. 

 
  :الجمهورية التونسية-3

 7المؤرخ في  2015لسنة  26نشر القانون األساسي عدد  تم   •

 .المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال 2015 غسطسأ

 
 04 في المؤرخ 2018 لسنة 01تم  اصدار االمر الحكومي عدد  •

المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة  2018 يناير

 عن الهياكل االممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل االرهاب.

 
 23المؤرخ في  2019لسنة  9نشر القانون األساسي عدد  تم   •

 26المتعلق بتنقيح وإتمام القانون األساسي عدد  2019 يناير

المتعلق بمكافحة  2015 غسطسأ 7المؤرخ في  2015لسنة 

 .اإلرهاب ومنع غسل األموال

 
 وماي 17المؤرخ في  419كما تم  اصدار االمر الحكومي عدد  •

المتعلق بضبط إجراءات تنفذ القرارات الصادرة عن  2019

المرتبطة بمنع تمويل االرهاب ومنع الهياكل االممية المختصة 

تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك الستكمال أوجه 

 2018لسنة  01القصور التي تم  معاينتها باألمر الحكومي عدد 

 .2018 يناير 04المؤرخ في 
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 المملكة العربية السعودية: -4

 رقم الملكي المرسوم بموجب األموال غسل مكافحة نظام صدر •

 النظام يحل محل الذي هجرية 1439/  2/  5 بتاريخ (20 /)م

 .الدولية والمستجدات المتطلبات من العديد ويغطي السابق
 

 وصدرت األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة تعديل •

 هجرية. 1439/  2/  19 تاريخ في
 

 المرسوم بموجب وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة نظام صدر •

 يحل الذي جرية،ه 1439 / 2 / 12 بتاريخ (21 /)م رقم الملكي

 المتطلبات من العديد النظام ويغطي السابق، النظام محل

/  2 تاريخب التنفيذية الئحته صدرتكما  .الدولية والمستجدات

 .جريةه 1440/  5
 

 الخاصة األمن مجلس قرارات بتنفيذ الخاصة اآلليات تحديث تم •

 في1373 / 1989 /  1267 رقم وتمويله اإلرهاب بمكافحة

 مع متسقة جعلها أجل من ،2019 العام بداية وفي 2017 عام

 .الدولية المتطلبات

 
 وفق تصدر التي األمن مجلس قرارات تطبيق آليه صدرت •

 انتشار بمنع المتعلقة المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل

 رقم السامي األمر بموجب وتمويله، الشامل الدمار أسلحة

 هجرية. 1/3/1439 وتاريخ 10130
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 األموال غسل مكافحة إجراءات دليل العامة النيابة أصدرت •

 األموال غسل قضايا في التحقيق فاعلية تعزيز أجل من وذلك

 ً  .للمخاطر الوطني التقييم لنتائج وفقا
 

 ذات والسياسات والقواعد األدلة من عدد وتحديث إصدار •

 القطاعات لكافة وتمويل االرهاب األموال غسل بمكافحة العالقة

 .المالية
 

 تم تطوير نظام اإلقرار الجمركي. •
 

 فاعلية لتعزيز الية بتطوير وذلك المصادرة بإجراءات التوسع تم •

 وتمويل األموال قضايا غسل في والمصادرة التحفظي الحجز

 .العالقة ذات االصلية والجرائم اإلرهاب
 

 جمهورية السودان: -5

تحديث قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في العام  •

2014. 

الخاص بالضوابط التنظيمية لمكافحة غسل  تحديث المنشور •

 .2014األموال وتمويل اإلرهاب في العام 

 .2015تحديث منشور إدارة االلتزام بالمصارف خالل العام  •

تحديث منشور إدارة االلتزام بالمؤسسات المالية غير المصرفية  •

 .2018خالل العام 
 

صدر قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  جمهورية العراق:-6

 2015نوفمبر  16ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  2015لسنة  39رقم 
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( لسنة 39حيث جاء لمعالجة أوجه القصور في القانون السابق الملغى رقم )

( لسنة 5، كما تم إصدار نظام لجنة تجميد أمول اإلرهابيين رقم )2004

2016. 
 
 ان: سلطنة ُعم-7

  
إصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المعدل  •

 .(30/2016بموجب المرسوم السلطاني رقم )

إصدار كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق  •

المال تعليمات مفصلة وموجهة للمؤسسات المرخصة 

ً لقانون مكافحة غسل  والخاضعة تحت إشرافها وذلك تنفيذا

األموال وتمويل اإلرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

(30/2016.) 

تعديل القانون الضريبي بموجب المرسوم السلطاني رقم  •

الذي نص على تغليظ الجزاءات والعقوبات بحق  9/2017

المخالفين أو غير الممتثلين للنظام الضريبي، كما نص على 

عن الجرائم  صالحيات لالدعاء العام برفع الدعوى العمومية

الواردة في القانون والمرتبطة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

مانة العامة اإلرهاب مباشرة دون الحاجة إلى وجود طلب من األ

 للضرائب لتحريك الدعوة كما كان معمول به سابقاً.

إصدار قانون الجزاء العماني المعدل بموجب المرسوم  •

ين مواد وأحكام ( الذي تضمن من ب7/2018السلطاني رقم )

التي نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة  ،(299كثيرة المادة )

43 
 

ال تقل عن شهر، وال تزيد على ثالثة أشهر، وبغرامة ال تقل 

عن مائتي لاير عماني، وال تزيد على ستمائة لاير عماني، أو 

كل من وجه دعوة تبرع، أو جمع ماال  ،بإحدى هاتين العقوبتين

ة دون ترخيص من الجهة المختصة، من الجمهور بأي وسيل

وتشدد  .وللمحكمة مصادرة األموال المتحصلة من الجريمة

العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أال تتجاوز 

 .الضعف في حال تكرار الجريمة

( "يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالثة 300كما نصت المادة ) •

وبغرامة ال تقل عن ألف لاير أشهر، وال تزيد على سنة، 

عماني، وال تزيد على ألفي لاير عماني، أو بإحدى هاتين 

كل من جمع ماال من الجمهور بأي وسيلة كانت  ،العقوبتين

وأرسله إلى خارج السلطنة دون ترخيص من الجهة 

المختصة، وللمحكمة مصادرة األموال المتحصلة من 

في الفقرة السابقة وتشدد العقوبة المنصوص عليها  .الجريمة

 على أال تتجاوز الضعف في حال تكرار الجريمة.
 

  دولة فلسطين: -8
بشأن مكافحة غسل  2015( لسنة 20إصدار القرار بقانون رقم ) •

، 2016( لسنة 13األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته رقم )

 وجاري العمل على تعديلهما بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
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ال تقل عن شهر، وال تزيد على ثالثة أشهر، وبغرامة ال تقل 

عن مائتي لاير عماني، وال تزيد على ستمائة لاير عماني، أو 

كل من وجه دعوة تبرع، أو جمع ماال  ،بإحدى هاتين العقوبتين

ة دون ترخيص من الجهة المختصة، من الجمهور بأي وسيل

وتشدد  .وللمحكمة مصادرة األموال المتحصلة من الجريمة

العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أال تتجاوز 

 .الضعف في حال تكرار الجريمة

( "يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالثة 300كما نصت المادة ) •

وبغرامة ال تقل عن ألف لاير أشهر، وال تزيد على سنة، 

عماني، وال تزيد على ألفي لاير عماني، أو بإحدى هاتين 

كل من جمع ماال من الجمهور بأي وسيلة كانت  ،العقوبتين

وأرسله إلى خارج السلطنة دون ترخيص من الجهة 

المختصة، وللمحكمة مصادرة األموال المتحصلة من 

في الفقرة السابقة وتشدد العقوبة المنصوص عليها  .الجريمة

 على أال تتجاوز الضعف في حال تكرار الجريمة.
 

  دولة فلسطين: -8
بشأن مكافحة غسل  2015( لسنة 20إصدار القرار بقانون رقم ) •

، 2016( لسنة 13األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته رقم )

 وجاري العمل على تعديلهما بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
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بشأن تنفيذ  2015( لسنة 14المرسوم الرئاسي رقم )إصدار  •

قرارات مجلس األمن الدولي، وجاري العمل على تعديله 

 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

 واختصاصات وحدة صالحيات إصدار الالئحة التنفيذية لتنظيم •

 المالية. المتابعة

تحديث تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل  •

إلرهاب السابقة بما يتوافق مع القانون والممارسات الفضلى، ا

 .وإصدار تعليمات جديدة

إصدار أدلة عمل للمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة  •

 واإلشراف في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

موال، االنتهاء من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل األ •

 تزام الفني للمعايير.واالنتهاء من استبيان االل
 

عداد مسودة لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل إتم دولة قطر: -9

 .2019عام في اإلرهاب ومن المتوقع اعتماده 

سبق لدولة الكويت االستعانة بخبراء صندوق النقد  دولة الكويت:-10

الدولي لتعزيز التشريعات القائمة لديها في مجال مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب حيث كللت الجهود المبذولة بإصدار تشريع يتمثل في 

بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل  2013( لسنة 106القانون رقم )

ولتتسق أحكامه مع  2002( لسنة 35اإلرهاب، ليحل مكان القانون رقم )

(، FATFمتطلبات المعايير الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي )
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لعمل قائم وفق أحكامه منذ تاريخ صدوره ونشره بالجريدة ومازال ا

 .2013يونيو 23الرسمية في 

 
 الجمهورية اللبنانية:  -11

مكرر من قانون العقوبات  316إقرار قانون تعديل المادة  •

في العام ( 77جريمة تمويل اإلرهاب )القانون رقم  –اللبناني 

2016 

إقرار قانون حول تحديد الموجبات الضريبية لألشخاص الذين  •

وقانون حول إلغاء األسهم لحامله  Trusteeيقومون بنشاط الـ 

 2016في العام  (75و 74واألسهم ألمر )القانونان رقم 

 2016قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية في العام  إقرار •

تعديل قانون مكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب في العام  •

2015 

قانون التصريح عن نقل االموال عبر الحدود في العام  إقرار •

2015 

االنضمام الى االتفاقية الدولية لقمع تمويل االرهاب )الموقعة  •

 .2015العام  ( في9/12/1999في نيويورك 
 

 2017لسنة  (1013)يعد إصدار القانون رقم دولة ليبيا: -12

والخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من أبرز 

 اإلنجازات على صعيد تعزيز اإلطار التشريعي.
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 جمهورية مصر العربية:  -13

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل األموال )القانون رقم  •

 (2014لسنة  36

واإلرهابيين صدور قانون تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية  •

 (2015لسنة  8)القانون رقم 

 (2015لسنة  94صدور قانون مكافحة اإلرهاب )القانون رقم   •

تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل   •

 (2016لسنة  1569االموال )قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 

تفعيال لقرار مجلس األمن التابع لمنظمة األمم المملكة المغربية: -14

والذي يدين  2014 سبتمبر 24، المؤرخ في 2178المتحدة رقم 

التطرف العنيف، ويلزم الدول بالتعاون معا من خالل تنفيذ قوانين 

وسياسات تحول دون سفر المقاتلين اإلرهابيين األجانب وحصولهم 

بموجب القانون رقم  218-1على الدعم، تم تتميم أحكام الفصل 

والقاضي بتغيير وتتميم بعض  2015 وماي 20المؤرخ في  86.14

وعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة أحكام مجم

بمكافحة اإلرهاب، وذلك بتوسيع مفهوم الجريمة اإلرهابية لتطال هذه 

األخيرة قائمة الجرائم الجديدة المنصوص عليها من قبل الهيئة 

األممية المعنية، وخاصة منها االلتحاق أو محاولة االلتحاق بكيانات 

 .ات أو جماعات إرهابيةأو تنظيمات أو عصاب

السالف  12-18من جهة أخرى، تم إعداد مشروع القانون رقم 

 الذكر.
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 : الجمهورية اليمنية-15

ن مكافحة غسل أم بش2010( لسنة 1إصدار القانون رقم ) •

 2003األموال وتمويل اإلرهاب ليلغي القانون الصادر في 

 ويجرم ألول مرة تمويل اإلرهاب.

لتلغي الئحة  2010الالئحة التنفيذية للقانون في ديسمبر  إصدار •

2006. 

 .2013( لسنة 17تم تعديل القانون بالقانون رقم ) •

 .2014تم تعديل الالئحة في  •

جميع جهات الرقابة واالشراف تعليمات للمؤسسات أصدرت  •

 المالية وغير المالية كما أصدرت مؤشرات االشتباه.

 :الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -16

وطني القييم إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال والت •

وتشكيل فريق  ،بالتنسيق مع البنك الدوليلمكافحة اإلرهاب 

 عمل من كافة الجهات ذات العالقة بمشاركة القطاع الخاص.

أصدرت جهات الرقابة واالشراف تعليمات للمؤسسات المالية   •

 باالشتباه. بالتصريحتتعلق  تعليماتكما أصدرت  .وغير المالية

تعديل القانون الضريبي الذي نص على تغليظ الجزاءات  •

 .ر الممتثلين للنظام الضريبيوالعقوبات بحق المخالفين أو غي

بشأن  2019فبراير  20بتاريخ  017-2019إصدار القانون   •

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي يلغي ويحل محل 
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وليلبي متطلبات مجموعة العمل المالي  048-2005القانون 

(FATF.) 
 

لمكافحة غسل األموال الجهود المبذولة في إطار تعزيز اإلطار التنظيمي خامساً: 

أظهرت الردود قيام الدول ، وتمويل اإلرهاب خالل السنوات الخمس الماضية

عمال أالعربية بالعديد من الجهود، من أبرزها تطوير األنظمة الرقابية على 

قيام عدد من الجهات الرقابية والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، 

مركزي(، بإنشاء أقسام خاصة بمكافحة غسل واإلشرافية األخرى )غير البنك ال

فصل وحدة المتابعة المالية عن البنك المركزي واألموال وتمويل اإلرهاب، 

لزام البنوك باستحداث وإومنحها االستقاللية وتوفير موازنة مالية خاصة بها، 

وظيفة خاصة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفصلها عن رقابة 

 لي استعراض لتلك الجهود:االمتثال. فيما ي
 

 : المملكة األردنية الهاشمية-1

اعتماد سياسة البنك المركزي األردني لمكافحة غسل األموال  •

 وتمويل اإلرهاب.

تشكيل فريق وطني من كافة الجهات ذات العالقة وتسمية ضباط  •

ارتباط لمتابعة اجراءات التقييم الوطني لمخاطر المملكة في 

  .رهابوتمويل اإلموال غسل األ

شرافية على الجهات قيام العديد من الجهات الرقابية واإل •

رهاب موال وتمويل اإلالخاضعة ألحكام قانون مكافحة غسل األ

قسام خاصة أخرى بإنشاء دارية األمنية واإلوالجهات األ
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رهاب وتعزيزها بالموارد موال وتمويل اإلبمكافحة غسل األ

 الالزمة.

على أعمال المؤسسات الخاضعة لرقابة  ةاألنظمة الرقابيتطوير  •

البنك المركزي بشقيها المكتبي والميداني لمكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب واعتماد أدلة للرقابة المكتبية والميدانية وفق 

ترتكز من حيث مسبباتها  ،النهج المبني على المخاطر

تي تتخلل المنظومة ومحدداتها على التهديدات ونقاط الضعف ال

الداخلية )الحوكمة المؤسساتية، إدارة المخاطر، الضوابط 

وبما ينسجم مع توصيات  ،الداخلية، نظم المعلومات،...إلخ(

مجموعة العمل المالي ويكفل تركيز الجهود صوب المجاالت 

 ذات العالقة.
 

مجلد  أصدر مصرف البحرين المركزي تحديثات على مملكة البحرين: -2

يشكل . (FATF) لتكون متوافقة مع التحديثات على توصيات الجرائم المالية

للقواعد والتوجيهات الصادرة عن مصرف  شامالً  طاراً إمجلد التوجيهات 

البحرين المركزي ويضع متطلبات تفصيلية للمؤسسات المالية لاللتزام 

 .رهاببمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإل

 الجمهورية التونسية: -3

متابعة قرارات األمم ل لجنة وطنية لمكافحة االرهابتم  انشاء  •

المتحدة المتعلقة بمنع تمويل اإلرهاب ومنع تمويل انتشار 

لجنة  من بينها فرعية،لجان  04التي شكلت بدورها  األسلحة
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فرعية تم  تشكيلها لمتابعة قرارات األمم المتحدة المتعلقة بمنع 

 رهاب ومنع تمويل انتشار األسلحة.تمويل اإل

 تم  تعزيز الموارد البشرية للجنة التونسية للتحاليل المالية. •

 واالستراتيجي المالي معلوماتية للتحليل منظومة تم  تركيز •

 باللجنة التونسية للتحاليل المالية
 
  المملكة العربية السعودية:-4

 المالية المؤسسات على والرقابية اإلشرافية الجهات قامت •

 الهادفة والمنظمات غير المحددة المالية غير والمهن واألعمال

 هيئة السعودي، العربي النقد مؤسسة المملكة( وهي في للربح

 وزارة االجتماعية، العمل والتنمية وزارة المالية، السوق

 االسالمية الشؤون وزارة العدل، وزارة واالستثمار، التجارة

 بمكافحة تعنى لديها خاصة إدارات بإنشاء واإلرشاد(والدعوة 

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل

 العديد وتحديث بإصدار والرقابية اإلشرافية الجهات قامت كما •

 غسل الخاصة بمكافحة التفصيلية والقواعد التعليمات من

 إلشرافها، الخاضعة للجهات موجهة اإلرهاب وتمويل األموال

 مع يتوافق بما والتعليمات هذه القواعد وتحديث صياغة وتم
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 .دوليا بها المعمول الممارسات

 الصلة ذات الخاصة المؤشرات من العديد وصياغة تبني تم كما •

 من صدر ما اإلرهاب ومنها وتمويل األموال غسل بمكافحة
51 

 

 تقرير" 2016 يونيو شهر في (FATF) المالي العمل مجموعة

 أجل من ،"اإلرهاب بتمويل الصلة المخاطر ذات مؤشرات

وأساليب  طرق حول المالية وغير المالية المؤسسات وعي زيادة

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل

 التعليمات هذه بمراجعة دوري وبشكل الجهات هذه تقوم •

 برامج خالل لها من الفعال التطبيق من التحقق ومتابعة وتحديثها

 .تنفذها التي والتفتيش المراقبة

 على المبني المنهج بتطبيق والرقابية اإلشرافية الجهات تقوم •

 على المؤسسات والرقابة اإلشراف عملية في المخاطر

 برنامج والرقابية اإلشرافية الجهات وتنفذ. للنظام الخاضعة

 الذي المخاطر تقييم نتائج على بناءً  والمكتبي الميداني الفحص

 .تتبناه

 فرض بصالحيات والرقابية اإلشرافية الجهات تتمتع كما •

 مخالفات أو قصور اكتشاف حال في إدارية أو مالية عقوبات

 اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة بموضوعات متعلقة

 المالية المؤسسات بحق اإلجراءات من العديد اتخاذ تم حيث

 .والتعليمات لألنظمة مخالفتها يثبت التي
 

 جمهورية السودان: -5

ة دليل ارشادي خاص بالنهج القائم علي دتم اعداد مسو •

  المخاطر.

 .PEPs ـال ىتم اعداد مسودة دليل ارشادي خاص بالتعرف عل •
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 بالدول عالية المخاطر.تم اعداد مسودة دليل ارشادي خاص  •
 
إصدار عدد من الضوابط والتعليمات لتسهيل تنفيذ جمهورية العراق:  -6

 كاآلتي:  2015( لسنة 9قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )

تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مجال  •

 التأمين.

 ضوابط العناية الواجبة الخاصة باألوراق المالية.  •

ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي  •

 المخاطر.

 تعليمات قواعد العناية الواجبة الخاصة بالمؤسسات المالية. •

ضوابط التصريح عن األموال عند إدخالها وإخراجها عبر  •

 الحدود العراقية.
 

  سلطنة ُعمان:  -7
إصدار كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق  •

المال تعليمات مفصلة وموجهة للمؤسسات المرخصة 

ً لقانون مكافحة غسل  ،والخاضعة تحت إشرافها ذلك تنفيذا

األموال وتمويل اإلرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

(30/2016.) 

ي ألزمت صدار ضوابط تنظيم أعمال وكالء التأمين، والتإ •

شركات التأمين التدقيق على أعمال وكيل التأمين وفروعه ومن 

التزامه بالقوانين والتشريعات الصادرة والتي ضمنها غسيل 

 األموال وتمويل االرهاب.
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( 10/2018أصدرت اإلدارة العامة للجمارك التعميم رقم ) •

بشأن استحداث دليل استرشادي معدل معني بقواعد وإجراءات 

واألدوات المالية القابلة للتداول، والذي تم إصداره نقل النقد 

لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  استنادا

( وقرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال 30/2016)

( القاضي بتحديد الحد 1/2017وتمويل اإلرهاب رقم )

الجمركي. تضمن التعميم عدد من اإلرشادات لموظفي الجمارك 

الت اإلقرار أو حاالت عدم اإلقرار أو اإلقرار الكاذب أو في حا

بوجود جريمة غسل األموال أو جريمة مرتبطة  االشتباهعند 

على عدد من مؤشرات  مالتعمي اشتملبتمويل اإلرهاب. كما 

التي من شأنها إعانة موظفي الجمارك في عمليات  االشتباه

 لة للتداول.بناقلي النقد واألدوات المالية القاب االشتباه
 

 دولة فلسطين:-8

فصل وحدة المتابعة المالية عن سلطة النقد ومنحها االستقاللية  •

 وتوفير موازنة مالية خاصة بها.

إنشاء قسم خاص بدائرة الرقابة والتفتيش لمكافحة غسل األموال  •

 وتمويل اإلرهاب، وتفعيل الرقابة المكتبية والميدانية.

التفتيش على مكافحة غسل األموال تكثيف مهمات وجوالت  •

 وتمويل اإلرهاب.

تعيين وتدريب وتأهيل كادر متخصص للرقابة على جانب غسل  •

 األموال وتمويل اإلرهاب.
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استحداث وظيفة خاصة لمكافحة غسل األموال وتمويل  •

 اإلرهاب لدى المصارف وفصلها عن رقابة االمتثال.

في الجرائم استحداث وظائف ومحكمة خاصة للتحقيق والنظر  •

 االقتصادية.
 

رشادية للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة إصدار أوراق إدولة قطر:  -9

 بشأن:المصرف المركزي 

  .العناية الواجبة بالعمالء •

  .المنهج القائم على المخاطر •

  .عالقات المراسلة المصرفية •

  .تحديد هوية المستفيد الحقيقي •
 

( لسنة 106وفقاً لما تضمنته الالئحة التنفيذية للقانون رقم )دولة الكويت: -10

بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، تم النص على تشكيل  2013

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بعضوية كل من وحدة 

أسواق  التحريات المالية، بنك الكويت المركزي، وزارة التجارة والصناعة، هيئة

المال، النيابة العامة، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة 

الخارجية، وزارة الشؤون االجتماعية، اإلدارة العامة للجمارك، الهيئة العامة 

لمكافحة الفساد، لتختص بالعديد من المهام التي من بينها وضع وتطوير 

موال وتمويل اإلرهاب، ومتابعة استراتيجية وطنية لمكافحة جريمتي غسل األ

تطوير برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في والتطورات العالمية واإلقليمية، 

 مجال المكافحة ، وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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 الجمهورية اللبنانية: -11

 83إجراء تعديالت على تعميم مصرف لبنان االساسي رقم  •

يات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض )نظام مراقبة العمل

 االموال وتمويل االرهاب( كان آخرها:

 2018 /13/6تاريخ  498التعميم الوسيط رقم  -

 (صاحب الحق االقتصادي)

 2019 /7/8تاريخ  523التعميم الوسيط رقم  -

حول التبادل  139إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم  •

 .2017في العام  ضريبيةالتلقائي للمعلومات لغايات 

حول الوقاية  144إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم  •

 .2017في العام  من االفعال الجرمية اإللكترونية

حول  418ورقم  415إصدار تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم  •

 .2016في العام البطاقات المسبقة الدفع 

 حول تطبيق 136إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم  •

 .2015في العام  1267قرار مجلس األمن رقم 

لمؤسسات التي ل 393إصدار تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم  •

 .2015في العام  تتعاطى التحاويل النقدية بالوسائل اإللكترونية
 

 جمهورية مصر العربية: -12

تعديل هيكل اللجنة الوطنية التنسيقية والتوسع في عضوية  •

وهي: المخابرات الحربية ممثلة في  ،اللجنة لضم جهات جدد

ووزارة االتصاالت  "،"إدارة المخابرات الحربية واالستطالع
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وتكنولوجيا المعلومات " ممثلة في اللجنة الرقابية على الهيئة 

القومية للبريد في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 

 .اإلرهاب

تكوين فريق عمل تشغيلي من وحدة مكافحة غسل األموال  •

مويل اإلرهاب لالنتهاء من إعداد التقييم الوطني للمخاطر كما وت

تم تكوين فريق عمل متخصص من أعضاء اللجنة الوطنية 

 التقييم الوطني للمخاطر. علىالتنسيقية لإلشراف 

 2017لسنة  89إنشاء المجلس القومي للمدفوعات بالقرار رقم  •

ً من السادة الوزراء ورؤساء  الذي يضم في عضويته عددا

 ىمثلين عن البنك المركزي علمالهيئات الرقابية واألمنية و

المحافظ ونائبه ووكيله، وعدد من المختصين  معاليرأسهم 

 .بعمل المجلس

المشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة  •

الفساد، واللجنة الفرعية لها، ووضع مؤشرات استرشاديه 

م الجهاز اإلداري للدولة، للتعرف على أوجه الفساد بهدف دع

والعمل على مشروع انشاء بنك للمعلومات لتوثيق حاالت 

الفساد في قطاعات الدولة للمساعدة في كشف ورصد العناصر 

 الفاسدة.

هيئة الرقابة  مثلتوقيع مذكرة تفاهم مع بعض الجهات الرقابية  •

 اإلدارية.
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 المملكة المغربية: -13

األخيرة تمت مراجعة منشور والي بنك خالل السنوات الخمس  •

المغرب المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات 

ً  2017و 2012االئتمان في  مع التغيرات التي طرأت  تماشيا

لغرض مطابقة هذا المنشور مع المعايير  (FATF)على معايير 

 .2003أول نسخة للمنشور تعود لسنة  ،الدولية. لإلشارة

 
إطار القانون البنكي على الزامية توفر كذلك في  نصتم ال •

مؤسسات االئتمان على منظومة متكاملة لمكافحة غسل األموال 

 وتمويل اإلرهاب.

 
 ن بنك المغرب يعمل على:أتجدر اإلشارة الى 

إصدار إرشادات عملية ودليل لفائدة مؤسسات االتمان  •

لمساعدتها على تطبيق التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل 

 موال وتمويل اإلرهاب.األ

المتعلق بواجب اليقظة  2017و/ /5المنشور رقم  ديثتح •

 تمان.ئالمفروض على مؤسسات اال
  

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية:  -14

على تشكيل لجنة وطنية عليا  019-2017تم النص في القانون  •

انون قتعنى بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. كما نص 
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 المملكة المغربية: -13
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على إخضاع قطاع التأمين  034-2018البنك المركزي رقم 

 .2021من يناير  لرقابة البنك المركزي ابتداءً 

 الرشوة. ةبمكافحقطب خاص  استحداث •

 .قتصاديةاالشرطة للجرائم  إنشاء •

تكثيف مهمات وجوالت التفتيش على مكافحة غسل األموال  •

 وتمويل اإلرهاب.
 

 الجمهورية اليمنية:  -15

( من قانون مكافحة غسل األموال 51إصدار لوائح وفقاً للمادة )  •

رقابة لللعمل بها ل ةبحيث أحكام القانون جاهز ،وتمويل اإلرهاب

فيما يتعلق بالعناية الواجبة عبر بذل العناية الواجبة وخصوصاً 

بالعمالء، وتقارير المعامالت المشبوهة، وتجميد وضبط 

 ومصادرة أموال اإلرهابيين.

تنفيذ إجراءات فع الة )منصوص عليها في القانون الجديد( بشأن  •

ية آلتجميد وضبط ومصادرة أموال اإلرهابيين يتم العمل ب

 1267من رقم األمجلس  يلتجميد األموال لإلرهابين وفقا لقرار

 . 1373و

كل من  ( فيFATF) مجموعة العمل الماليحضور اجتماع  •

-FATFروسيا ولندن وفرنسا الخاصة بالتعاون الدولي )

ICRG ومناقشة الخطة والعمل على تحسين وضع اليمن )

وضاع ورفعها من قائمة الدول عالية المخاطر، ومناقشة األ

رهاب في الخطة الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإل

59 
 

من  المستفادةضا تم عكس الخبرة أيو (،FATF)من  المعتمدة

 ومصر وماليزياالزيارة للبنوك المركزية في كل من اليابان 

وغيرها للرقابة في مكافحة غسل  وفرنسا ردنواأل والبحرين

 رهاب.اإل وتمويلموال األ

رجنتين ( في األFATF) اجتماعمشاركة الجمهورية اليمنية في  •

 ذ عاممن ةفعيل حضور الجمهورية لمناقشة الخطة المتوقفوت

وحضور اجتماع روسيا  ،بعد االنقالب على الدولة 2014

وينتظر الزيارة الميدانية واالجتماع لفريق  ، ولندن و فرنسا

عمل المساعدات الفنية والتطبيقات التي تخص وحدة جمع 

المعلومات، ومن خالله تم اجراء العديد من المناقشات وورش 

العمل لمناقشة المستجدات في عملية التقييم المتبادل، ومناقشة 

شتركة االستبيانات وخطط التدريب والدعم، وبناء القدرات الم

بين اليمن ومجموعة العمل المالية المشاركة في تحديد المخاطر 

 رسال االستبيان المطلوب وااللتزام بجميع المتطلبات. إو
 

الجهود المبذولة في إطار تعزيز اإلطار الرقابي لمكافحة غسل األموال سادساً: 

ل أظهرت الردود قيام الدو، وتمويل اإلرهاب خالل السنوات الخمس الماضية

العربية بالعديد من الجهود، من أبرزها إصدار وتحديث التعليمات والتعاميم 

توفير كشوفات رقابية والخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

وإحصائية ومؤشرات رقابة مكتبية خاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

ة على المؤسسات تعزيز استخدام النهج القائم على المخاطر في الرقابواإلرهاب، 

تطوير النماذج البيانات اإلحصائية والمالية، وتطوير الوسائل واألدوات الرقابية، 

العمل مع المؤسسات والواردة من المؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، 
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الخاضعة لمراقبة البنك المركزي على رفع مستوى فهم مخاطر غسل األموال 

االهتمام بالتدريب وبناء القدرات في هذا المجال. فيما يلي ووتمويل اإلرهاب، 

 استعراض لتلك الجهود:
 

 : المملكة األردنية الهاشمية -1

كان البنك المركزي يقوم بمهمات تفتيشية وفقاً  2016قبل عام  •

 (ROCAردنية و)( الخاص بالبنوك األCAMELلنظامي )

أصبح البنك  2016جنبية، وفي بداية عام الخاص بالبنوك األ

المركزي ينفذ مهماته المتخصصة في مكافحة غسل األموال 

رهاب على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وفقاً وتمويل اإل

ن يتم تفتيش أوعلى  ،(RBAللنظام المستند على المخاطر )

( أشهر الى سنة، 6البنوك التي ظهرت مرتفعة المخاطر خالل )

، والبنوك سنتينوالبنوك التي ظهرت متوسطة المخاطر خالل 

سنوات، وذلك  ثالثالتي ظهرت منخفضة المخاطر خالل 

موال التزاماً بسياسة البنك المركزي الرقابية في مكافحة غسل األ

 . 2018رهاب لسنة وتمويل اإل

طوير نماذج البيانات اإلحصائية الواردة من شركات الصرافة ت •

والمزودة للبنك المركزي بشكل دوري )نصف 

سنوي/ربعي/شهري( وبما يشمل تطوير النماذج اإلحصائية 

الكمية المعدة لتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي 

تتعلق بشركات الصرافة واستبيان مخففات مخاطر غسل 

 وتمويل اإلرهاب. األموال

61 
 

زام شركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال بتوفير أنظمة إل •

رقابية وتنبيهية كفؤة وفاعلة تعمل على رصد ومراقبة وتحليل 

العمليات المالية المنفذة من قبل عمالئهم، وإعطاء التنبيهات 

والمؤشرات القياسية بشكل مباشر وفوري مع إعطاء القدرة على 

تقارير الرقابية بالشكل الذي يمكن من دراسة وكشف استخراج ال

أية عمليات احتيال أو عمليات مشبوهة مرتبطة بعمليات غسل 

ً في ضبط وإدارة واحتواء  اإلرهاب،األموال وتمويل  سعيا

المخاطر التي قد يتعرض لها نظام المدفوعات الوطني ومكوناته 

 ككل، وعلى وجه الخصوص مخاطر االحتيال ومخاطر غسل

رهاب، وصوالً إلى توفير نظام مدفوعات األموال وتمويل اإل

وطني آمن وكفوء يساهم في ترسيخ مقومات االستقرار المالي 

 األردني.

إلزام جميع شركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال بالربط  •

مع قواعد البيانات الوطنية لتمكين تلك الشركات من القيام بمهام 

تجاه العمالء والتحقق من هوياتهم والتأكد  بذل العناية الواجبة

 من صحتها من خالل مصادر محايدة وموثوقة.

عداد وتطوير منظومة تدعم بناء تصور حول مخاطر شركات إ •

يشمل ذلك  ،الصرافة لكل شركة على حدا وعلى مستوى القطاع

ً دراسة مقارنة لبيان اتجاه مخاطر تلك الشركات ويتم  ،أيضا

األخذ بنتائج التحليل والتقييم بهدف االستفادة منها في بناء الخطة 

 الرقابية.
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رشادية وتعاميم للمؤسسات التابعة لرقابة البنك إصدار أدلة إ •

 المركزي.

عقد ورش عمل في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل  •

 اإلرهاب.

عقد لقاءات دورية مع المؤسسات الخاضعة لرقابة البنك  •

المركزي بخصوص ما تعكسه الرقابة المكتبية والميدانية من 

 مالحظات.
 

دارة المتابعة في مصرف البحرين المركزي إتتولى  مملكة البحرين: -2

رهاب. مسؤولية الرقابة المكتبية والميدانية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإل

عتماد يصنف مصرف البحرين المركزي مخاطر جميع المؤسسات المالية باال

على نتائج عمليات التفتيش الميدانية والتحليل المكتبي للمعلومات المتعلقة 

بالمؤسسات المالية وتقارير االشتباه في عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب. 

ويتم تصنيف هذه المؤسسات المالية حسب درجات وأنواع المخاطر في مصفوفة 

 لهذا الغرض.  اعدادهإمخاطر التي تم ال

قام مصرف البحرين المركزي بتعزيز الهيكل اإلداري إلدارة  •

حيث تم توظيف كوادر متخصصة بهدف زيادة فعالية  ،المتابعة

وحدة جديدة "مكافحة غسل شاء إنعمليات التفتيش الميدانية. وتم 

في ضمان اعتماد المعايير  رهاب" متخصصةاألموال وتمويل اإل

األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة الدولية لمكافحة غسل 

بالقطاع المالي، وتقييم احتياج القطاع المالي لإلرشادات بشأن 

مسائل محددة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ووضع 

63 
 

واإلشراف على عملية تقرير التقييم  خطة التوعية المطلوبة،

 المتبادل لمملكة البحرين وتقييم المخاطر على المستوى الوطني

 .للقطاع المالي
 
تطوير دليل التوجيهات لتعزيز قام مصرف البحرين المركزي ب •

محتوى ومضمون تقرير المدقق الخارجي )إجراءات حظر 

ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب(، ومطالبة شركات 

ومؤسسات التدقيق الخارجي بأخذ ما تضمنه الدليل الجديد في 

عداد تقرير التدقيق الخارجي المتعلق بحظر إاالعتبار عند 

تمويل اإلرهاب على المصارف ومكافحة غسل األموال و

 والمؤسسات المالية المصرفية المرخصة. 
 

 الجمهورية التونسية: -3

 2018أعدت واعتمدت في  بالنسبة لهيئة السوق المالية: •

دراسة قطاعية لمخاطر غسل االموال وتمويل اإلرهاب تمت على 

ساس مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل االموال وتمويل أ

على البيانات التي تم التوصل  وكذلك 2017اإلرهاب المنجز في 

إليها من خالل استبيان تم تعميمه على كافة الناشطين في القطاع. 

دليل إجراءات للمراقبين في  2018 برايردت الهيئة في فكما اعتم

مجال مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب وقد تم تكوين نواة 

من المراقبين في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 برايرفالدولي )من البنك  2018و  2017تدريبات طيلة  وتلقوا

 ويناير 2017نوفمبر ( و من أكاديمية البنوك والمالية )2018
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ومؤسسات التدقيق الخارجي بأخذ ما تضمنه الدليل الجديد في 

عداد تقرير التدقيق الخارجي المتعلق بحظر إاالعتبار عند 

تمويل اإلرهاب على المصارف ومكافحة غسل األموال و

 والمؤسسات المالية المصرفية المرخصة. 
 

 الجمهورية التونسية: -3

 2018أعدت واعتمدت في  بالنسبة لهيئة السوق المالية: •

دراسة قطاعية لمخاطر غسل االموال وتمويل اإلرهاب تمت على 

ساس مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل االموال وتمويل أ

على البيانات التي تم التوصل  وكذلك 2017اإلرهاب المنجز في 

إليها من خالل استبيان تم تعميمه على كافة الناشطين في القطاع. 

دليل إجراءات للمراقبين في  2018 برايردت الهيئة في فكما اعتم

مجال مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب وقد تم تكوين نواة 

من المراقبين في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 برايرفالدولي )من البنك  2018و  2017تدريبات طيلة  وتلقوا

 ويناير 2017نوفمبر ( و من أكاديمية البنوك والمالية )2018
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( 2017( ومن الجمعية المهنية لوسطاء البورصة )اكتوبر 2018

  (.2018 برايرو المعهد التونسي لوسطاء البورصة )ف

أعدت الهيئة دليل للمراقبين في  بالنسبة للهيئة العامة للتأمين: •

مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. ويشمل هذا الدليل 

الحوكمة والسياسات واإلجراءات وخارطة  المحاور التالية:

المخاطر والنظام المعلوماتي وتدابير العناية الواجبة ومتابعة 

العمليات المشبوهة. ويعتمد هذا الدليل المنهج القائم على المخاطر 

حيث تم التأكيد على وجوب تركيز المراقبين على الجوانب التي 

لمستفيد الحقيقي من شانها أن تمثل مخاطر مرتفعة على غرار ا

من عقد التأمين على الحياة واالشخاص ممثلي المخاطر السياسية 

واالشخاص المقيمين في بلدان غير متعاونة والمنظمات غير 

الهادفة للربح واكتتاب عقود تامين بمبالغ مرتفعة وتغيير 

المستفيدين خالل مدة سريان العقد. وقد نظمت الهيئة عديد 

ئدة المراقبين بالتعاون مع جمعية الخبراء الدورات التكوينية لفا

الماليين المتطوعين في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

( وبالتعاون مع خبراء من القطاع الخاص حول 2016 و)ماي

وورشة عمل  ،الرقابة المبنية على المنهج القائم على المخاطر

(. وقد 2016 ونظمتها الهيئة لتقديم تدابير العناية الواجبة )ماي

تولى مراقبو التأمين اعتماد المنهج القائم على المخاطر في برمجة 

عمليات الرقابة الميدانية على مؤسسات التأمين حيث تم إعداد 

مصفوفة مخاطر تتضمن أهم المخاطر المتعلقة بغسل األموال 

وتمويل اإلرهاب )تسويق عقود التأمين على الحياة، اللجوء إلى 

65 
 

...( مع إسناد ضوارب تأخذ بعين االعتبار لخاسماسرة التأمين، 

 أهمية كل خطر.
 
 المملكة العربية السعودية: -4

 على المبني المنهج بتطبيق والرقابية اإلشرافية الجهات تقوم •

 الخاضعة المؤسسات والرقابة على اإلشراف عملية في المخاطر

 الفحص برنامج والرقابية اإلشرافية الجهات تنفذكذلك، . للنظام

 .تتبناه الذي المخاطر تقييم نتائج على والمكتبي بناءً  الميداني

 العناية إجراءات بتطبيق المالية وغير المالية المؤسسات وتقوم •

 :مثل الواجبة

 تجري وال العالقة، بداية في عمالئها على التعرف -

 العميل معرفةبدون  تعامالت أية المالية المؤسسات

 المالية المؤسسات تستخدم حيث العملية، من والمستفيد

 برنامج: )مثل العميل هوية من في التحقق التقنيات أحدث

" واثق"وبرنامج  الداخلية، وزارة مع المربوط" يقين"

 سجالت من للتأكد واالستثمار التجارة وزارة مع المربوط

 الرسمية الجهات من صادرة من أنها والتأكد الشركات(،

 .المملكة في

 تشتبه التي العمليات عن باإلبالغ خاصة إجراءات تتخذ -

 وتمويل غسل األموال بجرائم صلة ذات أنها في

 .اإلرهاب
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 مع المالية المؤسسات تجريها التي بالمعلومات وتحتفظ -

 تحت لتضعها عشر سنوات عن تقل ال لمدة عمالئها

 .طلبها عند المختصة الجهات تصرف

 عند خاصة إجراءات تطبق المالية المؤسسات أن ماك -

 مكافحة مجال في ضعف من تعاني دول مع التعامل

 الدول تلك تصنيف عند اإلرهاب وتمويل األموال غسل

 ،(FATF) مجموعة مثل الدولية، المنظمات قبل من

 وتتابع .األخرى المنظمات من غيرها أو المتحدة، واألمم

 من ا ودولي ا محلي يصدر ما المالية المؤسسات

 وتمويل األموال غسل بمكافحة صلة ذات موضوعات

 .اإلرهاب

 عقوبات فرض بصالحيات والرقابية اإلشرافية الجهات تتمتع •

 متعلقة مخالفات أو اكتشاف قصور حال في إدارية أو مالية

 تم حيث اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة بموضوعات

 يثبت التي المالية المؤسسات بحق اإلجراءات العديد من اتخاذ

 .والتعليمات لألنظمة مخالفتها

 االلتزام مجال في الخاص للقطاع دائمة لجان تكوين تم •

 والتأمين قطاع البنوك اإلرهاب وتمويل األموال غسل ومكافحة

 لمناقشة السعودي العربي النقد مؤسسة إشراف تحت التمويل

 فهم ومستوى الوعي مستوى وزيادةالعالقة  ذات المواضيع

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر
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 متخصصة تدريبية برامج بتوفير اإلشرافية الجهات تقوم •

 .القدرات وبناء مستوى الوعي لرفع عليها تشرف التي للجهات

 للجهات متخصصة تدريبية ودورات عمل ورش عقد تم •

 للممارسة لهم األشخاص المرخص ومنها لإلشراف الخاضعة

 من وغيرها والموثقون والمحامون المالية، االوراق نشاط

 .األخرى الجهات

 جمهورية السودان: -5

اعداد دليل إجراءات التفتيش الميداني في مجال مكافحة غسل  •

 .2015األموال وتمويل اإلرهاب في العام 

تحديث دليل إجراءات التفتيش الميداني في مجال مكافحة  جاري •

 .2015غسل األموال وتمويل اإلرهاب في العام 

تكوين فريق يضم الجهات التنظيمية واالشرافية بالبنك  •

 المخاطر. ىالمركزي لبناء منهج قائم عل

تكوين فريق يضم الجهات التنظيمية واالشرافية بالبنك  •

لمالية الختبار فعالية النتيجة المركزي ووحدة المعلومات ا

 المباشرة الرابعة.

 جمهورية العراق:  -6

إعداد ضوابط رقابية شاملة للمصارف والمؤسسات المالية بخصوص  •

مستنبطة من توصيات  ،مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

( وعلى ضوء األسس المستسقاة من FATFمجموعة العمل المالي )

 .2015لسنة  39األموال وتمويل اإلرهاب رقم قانون مكافحة غسل 
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 .القدرات وبناء مستوى الوعي لرفع عليها تشرف التي للجهات
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أدارة  -توفير الدعم الالزم لمسؤولي ومعاوني اقسام )االمتثال •

االبالغ عن غسل األموال وتمويل  -الرقابة الداخلية -المخاطر

من خالل عدم السماح  ،اإلرهاب( لتأدية مهامهم باستقاللية وحيادية

ذلك عدم السماح بالتدخل في إلداراتهم بإقالتهم او انهاء خدماتهم وك

اعمالهم من خالل ارسال تقاريرهم بصورة مباشرة إلى هذا البنك، مع 

العرض بأن تعيينهم يتم وفق ضوابط وشروط محددة بعد اجتيازهم 

 لالختبار من قبل لجنة متخصصة في هذا البنك.
 

إلزام كافة المؤسسات المالية بتوفير التدريب المستمر )لمدراء  •

ن يتضمن هذا التدريب أموظفي األقسام أعاله( على ومعاوني و

الحصول على شهادات متخصصة من جهات دولية في مجال االمتثال 

ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإدارة المخاطر والرقابة 

 .الداخلية
 

بتدريب موظفي المؤسسات المالية على مختلف  قيام البنك المركزي •

مستوياتهم في مجال )غسل االموال وتمويل اإلرهاب وكيفية الحد منه 

واجراءات العناية الواجبة والمشددة وتصنيف الزبائن على اساس 

( والجرائم المالية والجرائم KYC) المخاطر واستمارة فتح الحساب

 اإللكترونية.
 

اقتناء أنظمة إلكترونية خاصة بمكافحة غسل إلزام المؤسسات كافة ب •

األموال وتمويل اإلرهاب لغرض تصنيف الزبائن على اساس المخاطر 

األسماء )المشبوهة( والتحقق من  واكتشاف العمليات غير االعتيادية
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المؤسسات( المحضورة  -المنظمات -الجمعيات -الكيانات -)االشخاص

 .بالغ عنهامحلياً ودولياً وعدم التعامل معها واال
 

تطوير اجراءات التفتيش ووسائل ومعايير متابعة التزام المؤسسات  •

ً لمبدأ  المالية بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفقا

 النهج المستند إلى المخاطر.

 
يتبني البنك المركزي العماني النهج القائم على المخاطر في  سلطنة ُعمان:-7

األمر الذي من شأنه زيادة فاعلية الرقابة على  ،واإلشرافعمليات التفتيش 

 :  من خالل التالي ،المؤسسات المالية الخاضعة تحت إشرافه
 

طورت دائرة الرقابة المصرفية إطار التفتيش في مجال مكافحة غسل  •

التعاون مع برهاب بتكثيف الدورات االحترافية، األموال وتمويل اإل

خاص  ،سس المخاطرأصندوق النقد الدولي لبناء نظام تقييم مكتبي على 

رهاب وبناء آلية فعاله لحصر موال وتمويل اإلبمكافحة غسل اال

كما  .المعلومات الالزمة للحصول على تقارير توضح مخاطر القطاع

تم التعاون مع صندوق النقد الدولي لتوفير اجراءات خاصه تساعد في 

ة التفتيش الميداني بما يختص بمكافحة غسل األموال وتمويل عملي

جراء. تم تكوين فريق مختص من المفتشين إ 18رهاب وعددها اإل

رهاب موال وتمويل اإلالميدانيين والمكتبيين معنيين بمكافحة غسل اال

ودراسة مخاطر القطاع  2019للقيام بمراجعه موضوعيه للقطاع خالل 

 بشكل مركز. 
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بالتعاون مع  رة اإلشراف المصرفي إطار الرقابة المكتبيةطورت دائ •

صندوق النقد الدولي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. قامت 

بصياغة  2016الدائرة بالتنسيق مع خبراء صندوق النقد الدولي في عام 

إطار الرقابة المكتبية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للبنوك 

بعد التعاون مع مختلف الجهات المعنية بما في ذلك وشركات التمويل 

بعد تطوير واختبار مسودة المبادئ التوجيهية  ،المؤسسات المالية

الخاصة بإطار الرقابة المكتبية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 .2018من تنفيذه في عام  االنتهاء، والذي تم 2017في عام 
 

الخطوات الالزمة لتحديد وفهم وتقييم الغرض من اإلطار هو اتخاذ  •

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البنوك وشركات التمويل 

العاملة في السلطنة. يقوم البنك المركزي الع ماني حالياً بإعداد تقارير 

للبنوك  وتمويل اإلرهاب تقييم المخاطر القطاعية حول غسل األموال

في هذه القطاعات  المخاطر وشركات التمويل كل ستة أشهر. تقييم

يساعد البنك المركزي الع ماني في تحديد األولويات وتخصيص الموارد 

 لتعزيز نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في سلطنة ع مان.
 

وضع أسس مراجعة منتجات التأمين التي اشترطت الموافقة المسبقة  •

ث تتم من خالل للهيئة قبل تسويق أي منتج تأميني في السلطنة، حي

 ،دراسة هذه المنتجات مراجعة البيانات األساسية المتعلقة بالعميل

كما  ،والواجب على شركة التأمين تضمينها في استمارات طلب التأمين

كتواري كتوارية من قبل الخبير اإلإتخضع هذه المنتجات لدراسة 

 للهيئة. 
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مكاتب معتمدة  ةالذي يتم من خالل ثالث ،إصدار نظام تسعير األراضي •

من قبل وزارة اإلسكان، حيث يطلب من هذه المكاتب تقييم األسعار كل 

ستة أشهر ويأخذ السعر األعلى من بين الثالثة مكاتب، األمر الذي من 

مما يمكن من اكتشاف أي  ،شأنه ضمان رقابة أقوى على أسعار العقار

 تالعبات في أسعار العقار.  

 ولة فلسطين:د -8

إصدار وتحديث التعليمات والتعاميم الخاصة بمكافحة غسل األموال  •

 وتمويل اإلرهاب.

إصدار أدلة عمل للمؤسسات الخاضعة للرقابة واإلشراف خاصة  •

 بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

توفير كشوفات رقابية وإحصائية ومؤشرات رقابة مكتبية خاصة  •

 األموال وتمويل اإلرهاب.بمكافحة غسل 

تصنيف المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة والتفتيش وفقاً لمخاطرها  •

 )مرتفعة، متوسطة، منخفضة(.

االنتربول على المؤسسات عن مية الصادرة اجرتعميم األساليب اإل •

الخاضعة للرقابة واإلشراف بهدف تعزيز اإلجراءات الوقائية وتعزيز 

ما يحد من مخاطر غسل األموال وتمويل أنظمة الضبط والرقابة ب

 اإلرهاب.
 

 دولة قطر: -9

تعزيز استخدام المنهج القائم على المخاطر في الرقابة على المؤسسات  •

  .المالية
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 .تطوير الوسائل واألدوات الرقابية على المؤسسات المالية •
 

يبذل بنك الكويت المركزي الجهود المطلوبة في مجال  دولة الكويت:-10

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والقيام بالمهام المناطة به في نطاق ما 

بشأن مكافحة غسل  2013( لسنة 106ورد من أحكام بموجب القانون رقم )

 شراف والمتابعة علىاألموال وتمويل اإلرهاب والئحته التنفيذية. حيث يتم اإل

ً للتحقق من التزامها )بنوك، شركات  ً وميدانيا الوحدات الخاضعة له مكتبيا

وتمويل( بكافة متطلبات المكافحة. وقد تم اصدار تعليمات محددة لجميع  ،صرافة

 ،هذه الوحدات الخاضعة لشأن متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ع ما تشهده متطلبات المكافحة م تماشىيتم متابعتها بصفة مستمرة وتعديلها بما ي

أيضاً يتم اتباع أسلوب التركيز على المخاطر في مجال إجراء  .من تطورات

تم مؤخراً تعديل واعتماد مصفوفة مستخدمة  .مهام التفتيش على تلك الوحدات

للوقوف على المخاطر لدى كل من هذه الوحدات، كما يشارك بنك الكويت 

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل  لة سواءً المركزي في عضوية اللجان المشك

ولجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن الصادرة بموجب الفصل السابع من  ،األموال

 ميثاق األمم المتحدة المتعلقة باإلرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.

العمل على توجيه الموارد الرقابية بما يتناسب مع الجمهورية اللبنانية: -11

 الوطني الثاني لمخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.نتائج التقييم 

تم إنشاء فريق للرقابة الميدانية في مجال  جمهورية مصر العربية:-12

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالبنك المركزي. كما تم االتفاق بين 

الوحدة والبنك المركزي على تبادل الخبرات مع أعضاء فريق التفتيش 

 المعنيين للتحقق من التزام البنوك بمتطلبات المكافحة.
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  المملكة المغربية:-13

ريس النهج القائم على المخاطر في إطار الرقابة المكتبية تعزيز وتك •

 .من خالل تخصيص أمثل للموارد والميدانية

 .شاء مصلحة النزاهة المالية مختصة في هذا المجالإن •

 .مراجعة دليل اإلجراءات المتعلقة بالرقابة المكتبية والميدانية •

 .المؤسسات الخاضعةتنظيم العديد من الدورات التحسيسية لفائدة  •

 .تبني تقييم )تنقيط( خاص بمجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب •

تعزيز التقارير المتعلقة بمجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  •

)االستبيان السنوي المخصص لتقييم نظام المكافحة، جمع المعطيات 

األشخاص الخاضعة ووحدة والمؤشرات المتعلقة بهذا المجال من طرف 

   .معالجة المعلومات المالية(

زيادة مهمة في عدد عمليات الرقابة الميدانية المخصصة في مجال  •

 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تعزيز القدرات عبر وضع برامج تكوين لفائدة األطر المختصة المكلفة  •

 .الرقابة المكتبية والميدانيةب
 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية:  -14

 تطبيق منهج رقابي قائم على المخاطر. •

 القيام بإعداد منهجية للرقابة الميدانية والمكتبية.  •

تبني تقييم )تنقيط( في منهجية الرقابة يأخذ بعين االعتبار مكافحة غسل  •

 اإلرهاب. وتمويلاألموال 

 زيادة مهام التفتيش الميداني في هذا المجال. •
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 تكوين المفتشين في هذا المجال. •

 .تطوير الوسائل واألدوات الرقابية على المؤسسات المالية •

إصدار وتحديث التعليمات والتعاميم الخاصة بمكافحة غسل األموال  •

 وتمويل اإلرهاب.
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 ً  التحديات:  -سابعا
 

قامت الدول العربية خالل السنوات القليلة الماضية، بجهود كبيرة في مجال 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، سعت من خاللها إلى تعزيز قدراتها 

 التشريعية، والتنظيمية، والرقابية. 

من التحديات قائمة تحتاج زال هناك عدد يإال أنه وعلى الرغم من تلك الجهود، ال 

 :هاالجهود للتغلب عليها، من أبرزإلى تظافر 

العناصر البشرية المؤهلة: ال تزال الدول العربية تعاني من قلة  ➢

العناصر البشرية المؤهلة القادرة على تطبيق أفضل الممارسات 

  .الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تطوير التشريعات الوطنية: على الرغم من الجهود المبذولة على  ➢

ما يتوافق بهذا الصعيد، إال أن الحاجة لتطوير التشريعات الوطنية 

   .مع المعايير الدولية ال تزال قائمة

د من الدول العربية يعاني من العديالبيانات واإلحصائيات: ال يزال  ➢

ائيات وطنية شاملة ضعف قاعدة بيانات وإحصمن عدم وجود أو 

ومحدثة تحصر كافة القضايا المتعلقة بغسل األموال وتمويل 

  .اإلرهاب

المتسارع وظهور أدوات مالية مثل العمالت  قنيالتطور الت ➢

األمر الذي يتطلب من السلطات المعنية في الدولة  االفتراضية،

  .اتخاذ الخطوات الالزمة لمواكبة سرعة هذه التطورات

خاصة لدى  مليات التهريب عبر الحدود البرية،السيطرة على ع ➢

  .الدول التي تمتلك حدود برية طويلة
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تحسين امتثال االعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات في  ➢

 موال وتمويل االرهاب.غسل األ مكافحةمجال 

العدد الكبير من الزوار األجانب، بشكل خاص خالل المواسم  ➢

 .والعطالت الرسمية

  .كثرة استخدام النقد في المعامالت المالية ➢

  .ضعف الثقافة المصرفية ➢

  .قلة الوعي بجريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب ➢

 مراقبة األعمال والمهن غير المالية. ➢
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 ً   التوصيات: -ثامنا
 

وإدراكاً ألهمية مواصلة جهود الدول العربية في مكافحة ضوء ما تقدم، في 

األموال وتمويل اإلرهاب والتوعية بشأنها، قد يكون من المناسب العمل غسل 

 :بما يلي

االهتمام بعقد الدورات التدريبية وبناء القدرات سواءً إلعداد المقي مين على  -أ

دورات تدريبية متخصصة  من خالل تنظيم مستوى الدول العربية

لدولية ذات ومتقدمة حول التحليل االستراتيجي بالتعاون مع المنظمات ا

لجهات التحقيق التي دورات تدريبية مكثفة  تنظيم أو ،الخبرة بالمجال

إنفاذ القانون والسلطات القضائية واالدعاء العام في مجال  تعد من جهات

 .التحقيقات المالية الموازية

طالع الدول العربية على آخر المستجدات في مجال عقد ورش العمل إل  -ب

وتمويل اإلرهاب، وبشكل خاص تلك المرتبطة موال مكافحة غسل األ

 .يةقنبالتطورات الت

مذكرات تفاهم مشتركة فيما بينها في  على توقيعللالدول العربية  دعوة  -ج

المجاالت المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مما سيساهم 

في تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين الدول العربية، وكذلك تعزيز 

 .تدريب وتبادل الخبرات بين الجهات اإلشرافية والرقابية العربيةال

السلطات المعنية في الدول العربية على توقيع مذكرات تفاهم مع  دعوة -د

نظيراتها من دول العالم، مما يساهم في تعزيز القدرات وتبادل 

 .المعلومات
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وإدراكاً ألهمية مواصلة جهود الدول العربية في مكافحة ضوء ما تقدم، في 

األموال وتمويل اإلرهاب والتوعية بشأنها، قد يكون من المناسب العمل غسل 

 :بما يلي

االهتمام بعقد الدورات التدريبية وبناء القدرات سواءً إلعداد المقي مين على  -أ

دورات تدريبية متخصصة  من خالل تنظيم مستوى الدول العربية

لدولية ذات ومتقدمة حول التحليل االستراتيجي بالتعاون مع المنظمات ا

لجهات التحقيق التي دورات تدريبية مكثفة  تنظيم أو ،الخبرة بالمجال

إنفاذ القانون والسلطات القضائية واالدعاء العام في مجال  تعد من جهات

 .التحقيقات المالية الموازية

طالع الدول العربية على آخر المستجدات في مجال عقد ورش العمل إل  -ب

وتمويل اإلرهاب، وبشكل خاص تلك المرتبطة موال مكافحة غسل األ

 .يةقنبالتطورات الت

مذكرات تفاهم مشتركة فيما بينها في  على توقيعللالدول العربية  دعوة  -ج

المجاالت المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مما سيساهم 

في تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين الدول العربية، وكذلك تعزيز 

 .تدريب وتبادل الخبرات بين الجهات اإلشرافية والرقابية العربيةال

السلطات المعنية في الدول العربية على توقيع مذكرات تفاهم مع  دعوة -د

نظيراتها من دول العالم، مما يساهم في تعزيز القدرات وتبادل 

 .المعلومات
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دعم ومساعدة الدول العربية التي تسعى لالنضمام إلى العمل على   -ه

، والتوقيع على االتفاقيات (مجموعة إيجمونت)المجموعات الدولية مثل 

 .(اتفاقية باليرمو)ولية مثل الد

بذل المزيد من الجهد في مجال تعزيز الثقافة المصرفية بين أفراد  -و

 .المجتمع، وتعزيز الوعي بجريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 العربية حول: ةتقنياً، العمل على إصدار دليل عملي للمصارف المركزي -ز

 .(e-KYCاعرف عميلك إلكترونياً ) -

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في سياق رقمنة منظومة  -

 الخدمات المالية والبنكية.

العمل على االستفادة من فرص توظيف التقنيات المالية الحديثة، لتعزيز  -ح

 إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في القطاع المالي.
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