اإلطار التشريعي لهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في سورية

الدكتورة مي محرزي

قسم القانون العام

كلية الحقوق – جامعة دمشق

الملخص

تعددد وحدددة التحراددال الماليددة عنال د اسر عددا س و ساسددياس ددي مكا حددة س د األم دواو وتموا د ابر ددا

كونهددا تلع د
المختالة

وقددد انال د

دو اسر مهم داس ددي ت ددادو المعلومددال الماليددة وتحلالهددا ونشددر ا و تعميمهددا ل د السددل ال

ا

تمددام ددي األوسددال الدوليددة والمحليددة ددي السددنوال األخا درة عل د مو ددو نشددا

وح دددال التحرا ددال المالي ددة وعلد د الال ددعاد المحل ددي ال دددرل الس ددل ة التشد دراعية ددي س ددوراة ع ددام

 2003المرسددوم التش دراعي رقددم  59ال د ي جددرم س د األم دواو ،و نشددو وحدددة تحراددال ماليددة

لددق

علاها اسم ائة مكا حة س األمواو ،وقد اشرل عملها علياس ي يدار ،عدام  2004و دي عدام

 2005لغددي المرسددوم السددا ق ،وحد محلددم المرسددوم التشدراعي رقددم  33الد ي وسددا ن اقددم ليشددم

مكا ح ددة تمواد د ابر ددا  ،كم ددا تغاد در اس ددم الهائ ددة ليالد د ا ائ ددة مكا ح ددة سد د األمد دواو وتمواد د
ابر ا

تهدف

ه الدراسة ل

لقا ال و علد

د ه الهائدة نًد اسر أل ماتهدا دي مندا,واكتشداف ومكا حدة

س األمواو وتموا ابر ا  ،و قسامها الرئيسة ووًائفها وعالقتها السل ال المحلية المختالدة

وبوحدال التحراال المالية الدولية النًارة ي

و حكام المرسوم التشراعي رقم 33

1

المقدمة
تش ددك وح دددة التحرا ددال المالي ددة عنالد د اسر ساس ددياس و دداعالس ددي مكا ح ددة سد د األمد دواو وتمواد د

ابر ا  ،كونها تعد قناة محلية واقليمية ودوليدة لت دادو المعلومدال المتالدلة دومور ماليدة ورالدد ا
وتحلالها وتعميمها

وق ددد حرال ددل القد دوانان الو ني ددة وا تفاقي ددال ابقليمي ددة والدولي ددة علد د

نش ددا وح دددال التحرا ددال

المالي ددة نًد د اسر أل ماته ددا واس ددتجا ة للمت ل ددال الدولي ددة ،وحماي ددة ا قتال دداد ال ددو ني م ددن الجرام ددة

المالية ،مدا اهدا جرامدة سد األمدواو وتمواد ابر دا  ،قدد سدارعل الجمهورادة العربيدة السدوراة

ل د استالدددار مرسددوم تش دراعي خدداب مكا حددة س د األم دواو ألوو م درة درقم  59لعددام ،2003

و حددد ل اسددتناداس ألحكامددم وحدددة التحراددال الماليددة السددوراة التددي

لددق علاهددا اسددم ائددة مكا حددة

س د األم دواو وقددد اشددرل د ه الوحدددة عملهددا علي داس عددام  2004وبتددارا  2005/5/1الدددر

مرسددوم تشدراعي حددق درقم  ،/33/لغد المرسددوم التشدراعي السددا ق وحد محلددم ،و الد ا خاالداس
مكا حددة سد د األم دواو تمواد د ابر ددا

وق ددد نال ددل المددادة  /7/من ددم عل د

مالددرف سددوراة المركددزي ائددة مسددتقلة ال الددفة ق ددائية تسددم
تموا ابر ا

ن (( :تح دددد ل ددد

ائددة مكا حددة س د األم دواو و

))

ونً د اسر أل ميددة الدددور ال د ي ت د لا ددم د ه الهائددة ددي منددا وكش د  ،ومالحقددة مرتك ددي ج درائم

س األمواو وتموا ابر ا

اج

،

اة ل

ن القائمان مكا حة سد األمدواو وتمواد ابر دا ،

ن تكون لداهم المقددرة علد الحالدوو علد

ندوا محدددة مدن المعلومدال  ،تحدادداس المتالدلة

منها ومور مالية هدف القيدام استقالدا ال وتحقيقدال ماليدة ،و دي د ا الشدون تسدهم الهائدة ددور
مت ازاددد األ ميددة ددي د ه ابج د ار ال قددد اخترتهددا لتكددون مو ددو حددد اهدددف ل د

علاه ددا ،والتعراد د

ه ددا ،وبوح ددداتها الت ددي تت ددول

لقددا ال ددو

منه ددا ،وآلي ددة عمله ددا واختالاال ددها وبي ددان عالقته ددا

السددل ال المحليددة الرسددمية ،وبوحدددال التحراددال الماليددة الدوليددة النًادرة ،ومعر ددة مددد الحالددانة

التي اتمتا ها العاملون اها ،والو س ل المقترحال التي من شونها ر ا كفا ة دا عم الهائة

2

وفيما يلي خطة البحث:
المطلب األول :تعرا

أولا :تعرا
ثاني ا :تعرا

وحدة التحراال المالية

الهائال والمنًمال الدولية لوحدة التحراال المالية
السوراة

ائة مكا حة س األمواو وتموا ابر ا

المطلب الثاني :آلية عم الهائة مالحقة عملية اشت اه غس

مواو و تموا ابر ا

أولا :الجهال الملزمة قانوناس إ الغ الهائة عن عملية اشت اه غس ألمواو و تمويالس لإلر ا
ثانيا :آلية اب الغ والمالحقة
المطلبببب الثالبببث :عالقددة الهائددة السددل ال الرسددمية المحليددة وبوحدددال التحراددال الماليددة الدوليددة
النًارة

أولا :عالقة الهائة السل ال الرسمية المحلية
ثانيا سً :عالقة الهائة وحدال التحراال المالية الدولية النًارة
المطلب الرابع :الحالانة الممنوحة للعاملان ي الهائة والجهال األخر

ال العالقة

أولا :الحالانة الممنوحة للعاملان ي الهائة
ثانيا سً :الحالانة الممنوحة للعاملان ي الجهال ال العالقة
الخاتمة

المطلب األول

تعريف وحدة التحريات المالية

وًائ

ن دور وحدددال التحراددال الماليددة اتفدداول مددن لددد ألخددر ،اددر ن معًمهددا تشددتر
رئيسة ،ي:

تلقي المعلومال وتحلالها وتعميمها من ج مكا حة س األمواو وتموا ابر ا

القيام تعميم المعلومال عل الالعادان الو ني والدولي

1

ددي ددالد

واج

 - 1الدلا ا سترشادي شون مكا حة س األمواو وتموا ابر ا  ،،الادر عدن ل ند الدولي،ابالددار ال داني ،،نتداال الو يدال المتحددة
قر الشرق األوسط(مارا ) ،القا رة ،2005 ،الفال السا ا ،ب 4
األمراكية ،الناشر :مركز معلومال ا
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و ددد م ددن اس ددتعراع تعراف ددال وح دددة التحراددال المالي ددة ،كم ددا وردل ل ددد الهائ ددال والمنًم ددال

الدولية المتخالالة ق

الت رق لتعرا

ائة مكا حة س األمواو وتموا ابر ا

و حكام المرسوم التشراعي رقم  33لعام  ،2005و ل ألن

األربعددان الالددادرة عددن منًمددة العم د المددالي الدوليددة الفددات
 ،/26/المتعلقة تعرا

السوراة ي

ه التعرافال ترت ط التوالديال

(، )FATF

سدديما التوالددية رقددم

وانشا وحدة التحراال المالية

أولا :تعريف الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة لوحدة التحريات المالية
1
 -1تعرا لجنة العم المالي الدولية لمكا حة س األمواو وتموا ابر ا ):)FATF
نال ددل التوال ددية  /26/الال ددادرة ع ددن ( )FATFعلد د

التالي:
(( اج

نش ددا وح دددة تحرا ددال مالي ددة ،علد د النح ددو

ن تقوم الدوو إنشا وحدة تحراال مالية ،تعم كمركز قومي لتلقي وتحلا ابخ ارال

والمعلومال المتعلقة العمليال المشت م ي نها تت من س
له د ه الوحدددة القدددرة عل د الوالددوو ددي الوقددل المناس د

مواو و تموا

ر ا  ،و ن يكون

ل د جميددا المعلومددال التددي تحتاجهددا ددي

ممارسة عملها))

 :)FATF( 1تعني  Financial Action Task Forceو ي ائة مشدتركة دان الحكومدال ،قدام تشدكالها مجموعدة الددوو
الس ا الك ر ( كنددا ،رنسدا ،لمانيدا ،ي اليدا ،المملكدة المتحددة ،الو يدال المتحددة األمراكيدة) دي عدام  1989هددف ت دوار
وتشجيا ا ستجا ة الدولية لمكا حة سد األمدواو و دي عدام  1990الددرل الفدات

ألوو مدرة ربعدان توالدية شدكلل

لمكا حددة سد األمدواو ،وقددد جددر تعدددالها ألوو مدرة عددام  ،1996ددم عددام  2001حاددد وسددعل الفددات
ليشددم

ابر ددا

ل د جان د

مكا حددة س د األم دواو ،مكا حددة تموا د ابر ددا

وعل د الددر م مددن ن د ه التوالدديال ليسددل ملزمددة

دا اسر

ن دداق الددالحياتها

واعتمدددل التوالدديال ال مدداني الخاالددة مكا حددة تموا د

نهددا تتمتددا مالددادقة المجتمددا الدددولي والمنًمددال المعنيددة

اعت ار ددا المعيددار القياسددي الدددولي لعمليددال مكا حددة س د األم دواو وعل د

د ا األسددا

قددد اكتس د ل د ه التوالدديال قددوة

معنويددة ملزمددة لل لددد المعنددي ددإج ار ال مكا حددة سد األمدواو وتمواد ابر ددا  ،و الد حل شددر اس ن دداق عمليددال مكا حددة
س األمواو وتموا ابر ا ما المعااار الدولية

(راجا)www.fatf-gafi-org/members-en.htm :
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 -2تعريف مجموعة إجمونت ( )EGMONT Groupلوحدة التحريات المالية:

1

(( د ددي وحد دددة مركزاد ددة و نيد ددة ،تقد ددوم تلقد ددي وتحلا د د وتوزاد ددا المعلومد ددال الماليد ددة ل د د السد ددل ال
المختالددة هدددف مكا حددة س د األم دواو وتموا د ابر ددا  ،س دوا كانددل د ه المعلومددال متعلقددة
المتحالالل المشت م دي تولدد ا مدن الجدرائم ،و كاندل د ه المعلومدال م لو دة موجد

القدوانان

والتشراعال الو نية))

 -3تعريببف القببانون النمببوأجي بشببألن غسببل األم بوال والمصببادرة والتعبباون الببدولي فيمببا يتعل ب

بعائببدات الجريمببةص الصببادر عببن مكتببب األمببم المتحببدة المعنببي بالمخببدرات والجريمببة فببي أار

.1999

2

نالددل المددادة (  )1-1-3مددن القددانون المد كور علد تعراد

التالي:

وحدددة التحراددال الماليددة علد النحددو

(اتم نشا وحدة للتحراال الماليدة الشدرول التدي يحددد ا القدانون النمدو جي ،وتكدون مسد ولة عدن

تلقي وتحلا واعداد التقارار الم لو ة عن األشدخاب والهائدال المشدار لاهدا دي المدادة ()1/1/2

مددن القددانون وتتلقد

ي داس جميددا المعلومددال ال الالددلة ،و سدديما تلد المعلومددال التددي ترسددلها

السددل ال الق ددائية والددزم موًفو ددا المحا ًددة علد سدراة المعلومددال التددي اددتم الحالددوو علاهددا

والتي

القانون)

اجوز استخدامها ي ي راع خر خالف تل اب راع المنالوب علاها ي

ا

ويح دددد الق ددانون تش ددكا وح دددة التحرا ددال المالي ددة ،وس ددل اتها والت دددا ار الالزم ددة ل ددمان و تعزا ددز

استقاللها و رق حالة التقارار المقدمة لاها

 - 1جموندل :ددي منًمددة دوليددة رسددمية ،لهددا سددكرتاراة تنفا يددة وسدكرتاراة دائمددة ،مقر ددا ددي تورنتددو كندددا ،وقددد سددمال اسددم
المكان ال ي عقدل يم وو اجتما لها ي قالر جمونل -رناا رغ ي روكس عدام  1995وارتكدز نشدا هاحوو العمد

عل د تعزاددز التعدداون وت ددادو المعلومددال ددان وحدددال المعلوم ددال الماليددة عل د مسددتو الع ددالم غيددة ت دوار القدددرال الفني ددة
والم سسددية لهد ه الوحدددال ددي مكا حددة عمليددال سد األمدواو وتمواد ابر ددا
ي:

ويمكددن حالددر نجازاتهددا ددي ددالد ندواحي

 نشا آلية خاالة لت ادو المعلومال ان الوحدال الو نية ع ر ش كة ا نترنل-تقديم الدعم الفني والم سسي والتنًيمي للوحدال الو نية

 -الدار م ادئ متعلقة نواحي وشرول ت ادو المعلومال ان الوحدال الو نية وقد الدرل

ه الم ادئ عام ، 2001

راجا (  )www.egmontgroup.orgو الدلا ا سترشادي شون مكا حة س األمواو وتموا ابر ا

الالادر عن

ال ن الدولي ،ابالدار ال اني ،نتاال الو يال المتحدة األمراكية ،الناشر :مركز معلومال ق ار الشرق األوسط –مارا ،

القا رة ،كانون ال اني2005 ،
 - 2د.صالح السعد ،التحقيق في غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،اتحاد المصارف العربية ،2006 ،ص .53
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 -4تعريف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ( 2000اتفاقية
باليرمو) لوحدة التحراال المالية ( عل ك من ال لددان األ دراف النًدر دي نشدا وحددة تحرادال
مالية تقدوم وًيفدة المركدز الدو ني لجمدا وتحلاد وتعمديم المعلومدال يمدا اتعلدق ونشد ة محتملدة

لغس األمواو )

1

 -5تعريببف البنببد الببدولي وصببندوا النقببد الببدولي :حدددد ك د مددن ال ن د الدددولي والددندوق النقددد
الدولي منهجية ا لتزام لوحدة التحراال المالية عل النحو التالي:

2

ددمن جهددة و جهددال خددر

 -1يمكددن نشددا الوحدددة الددفة حكوميددة مسددتقلة اسددتقال س كا ي داس و
قائمة عالس والحالولة دون خ وعها لتدخالل و تو ارال ي عملها من ق

جهال خر

 -2ن يكددون للوحدددة القدددرة عل د الوالددوو الددورة م اش درة و اددر م اش درة ل د المعلومددال التددي
تحتاجها لممارسة عملها والمتو رة لد األجهزة المالية والمالر ية و جهزة نفا القانون

 -3تددو ر وحدددة التحراددال الماليددة ابرشددادال والنالددائا للم سسددال الماليددة مددن تفاالددا خاالددة
إخ ارال ابن ار ونما جم

 -4ن ات ددو ر للوح دددة س ددل ة الحال ددوو علد د المعلوم ددال المالي ددة وابدارا ددة والمعلوم ددال الخاال ددة
وجهزة نفا القوانان ي ترة زمنية مناس ة

 -5ن اتددو ر للوحدددة سددل ة توزاددا المعلومددال الماليددة علد السددل ال المحليددة عنددد تددو ر موج ددال
كا يددة لالش ددت اه ددي ح دددود ج درائم سد د

وابج ار ال الالزمة

مد دواو و تموا د

ر ددا  ،لاتسددن

جدد ار التحقيق ددال

 -6ن اتو ر للمعلومال الخاالة الوحدة السراة التامة و ق نالوب التشراعال القائمة

 -7تتددول الوحدددة الدددار تقددارار دوراددة مددن د ارسددال واحالددائيال ومعلومددال خاالددة إنجازاتهددا
ونشا اتها

ثانيا -تعريف هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب السورية:

عر ددل المددادة السددا عة مددن المرسددوم التش دراعي رقددم  33لعددام  2005الخدداب مكا حددة س د

األمواو وتموا ابر ا

الهائة األتي (( :تحدد لد مالرف سوراة المركزي ائدة مسدتقلة ال

الفة ق ائية تسم " ائة مكا حة س األمواو وتمواد ابر دا " تتمتدا الشخالدية ا عت ارادة،

وتحدد مهمتها عل النحو التالي:

 - 1اتفاقية الارموwww.undcp.org/adhoc/palermo/convmain.html :
United Nation convention against transnational organized crime"2000") ( the Palermo
)convention
 - 2راجا www.imf.org
www.worldbank.org
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 تلقي ال ال العمليال المش و ة و ار ا من المعلومال المتعلقدة عمليدال سد األمدواوو تموا ابر ا

وتحلالها

 ج ار التحقيقال المالية ي العمليال التي يشت م ونها تن دوي علد عمليدال سدار مشروعة و تموا ابر ا

مدواو

والتقاد األالوو وابج ار ال المنالدوب علاهدا دي د ا

المرسوم التشراعي

ال -تزواددد السددل ال الق ددائية و ار ددا مددن الجهددال المختالددة ت اددق حكددام د ا المرسددوم
التشراعي المعلومال التي ت ل ها

ه السل ال والتي تتعلق ه ا المرسوم التشراعي

د -و دا ابجد ار ال والنمدا ال الخاالددة لتنفاد حكدام د ا المرسددوم التشدراعي وابشدراف علد
تنفا ا

ه -اعتم دداد قواع ددد ت ددادو المعلوم ددال المت ددو رة لوح دددة جم ددا المعلوم ددال المالي ددة م ددا الوح دددال

النًارة ي الدوو األخر و ق القواعد وابج ار ال التي تحدد ا القوانان واألنًمة السوراة
النا د ة وا تفاقيدال الدوليدة و ابقليميدة و ال نائيدة التددي تكدون سدوراة ر داس اهدا ،و علد
المعاملة الم

سا

ع ددادة تخت ددار ال دددوو واح ددداس م ددن ددان النم ددا ال األساس ددية األربع ددة التالي ددة ،ش ددون نش ددا وح دددة

التحراال المالية و تحسان و ا وحدة تحراال مالية قائمة:

 نمددو ال الهائددة ابداراددة  :وو ق داس له د ا النمددو ال تكددون الوحدددة مرت ددة مددا هائددة تنًدديم و ائددةشراف كال ن المركزي و و ازرة المالية و ن تكون ائة داراة مستقلة
 نم د ددو ال نف د ددا القد د دوانان :و موج د ددم تك د ددون الوح د دددة مرت د ددة قد د دوال الش د ددر ة سد د دوا العام د ددة والمتخالالة

 نمددو ال الهائددة الق ددائية و ائددة المالحقددة :و موج ددم تكددون الوحدددة مرت ددة هائددة ق ددائية ومكت

المحامي العام

 نمو ال مختلط :و و مزاج من النما ال ال ال ة األنفة ال كروتنشددو د ه ا ختال ددال س د

اخددتالف و ددا ال ددوو ،وعدددم وجددود نمددو ال متعددارف عليددم

دولياس عندما تم نشا وو وحدة ي وائ تسعانال القرن العشران

وتعد ائة مكا حة س األمواو وتموا ابر ا  ،ت عاس لما تقدم من النمدو ال األوو ،وتت دمن

األم لة عل

لدان لداها وحدال تحراال مالية من

ا النمو ال ك من :ستراليا وبلجيكدا وبلغارادا

و ندو ار وكندا وكولوم يا و رنسا والو يال المتحدة األمراكية و نزويال ال
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كما تعد الهائة "الجهة المس ولة عن جميا الموا ديا المتعلقدة غسد األمدواو وتمواد ابر دا ،

ويكون لها الفة ابدعا وللمحاكم المختالة سل ة ال ل المو و "
دارة الهائة من:

وتتول

1

2

 لجنة دارة الهائةالهائة

 -رئي

مان السر

-

 الوحدال التا عة للهائةوتتول

لجنة دارة الهائة عل النحو التالي:

3

 -حاكم مالرف سوراة المركزي

وانو عنم النائ
 -النائ

رئيساس

األوو لحاكم مالرف سوراة المركزي حاو يا م

ال اني لحاكم مالرف سوية المركزي المشرف علد مفو دية الحكومدة لدد المالدارف

ع واس

وانو عنم مدار مفو ية الحكومة لد المالارف حاو يا م
 -قاع يعانم مجل

 معاون وزار المالية -رئي

الق ا األعل

و من انتد م حاو يا م ع واس

ائة األوراق واألسواق المالية السوراة

 خ ار الش ون القانونية والمالية والمالر يةويسم رئي

وع ا لجنة دارة الهائة قرار من رئي

ع واس
مجل

ع واس
ع واس

الوز ار

وتمار لجنة دارة الهائة الالالحيال المنا ة ها و ق حكام المرسوم التشراعي رقم  33لعام

2005

وتعد الجهة المختالة ي تقرار مد الحة األدلة والقدرائن شدون العمليدال المشد و ة والتدي جدر
التحقاق اها ي

والتحقاق

و المعلومال المتو رة والتقارار المر وعة من وحددتي جمدا المعلومدال الماليدة

كمددا تنحالددر اهددا مهمددة ر ددا السدراة المالددر ية لمالددلحة الم ارجددا الق ددائية المختالددة و لد عددن
الحسا ال المفتوحة لد الم سسال المالر ية والمالية والتي يشت م ونها اسدتخدمل لغدرع سد

األمواو و تموا ابر ا

قط

 - 1المادة  /1/قرة /د /من المرسوم التشراعي رقم  33لعام 2005

 - 2المادة  /2/من النًام الداخلي لهائة مكا حة س األمواو وتموا ابر ا
 - 3المادة  /8/من المرسوم التشراعي رقم  33لعام 2005
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مددا النس د ة ل درئي

الهائددة ،يمددار

التشراعي نفسم ،والتي يعد من مها:

ي داس كا ددة الالددالحيال المنا ددة ددم الم د كورة ددي المرسددوم

 -ابشراف عل جميا عماو الهائة وق اررال لجنة دارة الهائة و ق حكام المرسدوم التشدراعي رقدم

33

 -ال ل د د

مد ددن كا د ددة الجهد ددال الرسد ددمية السد ددوراة و وحد دددال التحراد ددال األجن يد ددة تزواد ددد الهائ د ددة

المعلومال ،وال ل

من الجهال المعنية تجماد حسا ال المشد و ان الدواردة سدمائهم قدوائم األمدم

المتحدة والمحالة ع ر و ازرة الخارجية تنفا اس لتزامال سوراة الدولية

1

وتسددمي لجن ددة دارة الهائددة م ددان سددر الهائ ددة حال د اسر م ددن ددان مراق ددي مفو ددية الحكوم ددة ل ددد

المالارف نا عل اقتراح لجنة دارة مالرف سوراة المركزي ،ال ي اتول ممارسة اختالاالاتم
المحددة شك مفال

المادة  /9/من النًام الداخلي للهائة تحل شراف رئي

ما يما اتعلق وحدال الهائة ،تتول

 -وحدة التحقاق

الهائة حالياس من الوحدال التالية:

الهائة

 وحدة جما المعلومال المالية وحدة التحقق من ابج ار ال -وحدة المعلوماتية

ويحق للجنة دارة الهائة تشكا

ي وحدال خر ت ار ا

روراة لعم الهائة ي المستق

2

وتسمي لجنة دارة الهائة ماناس لك وحدة نا س عل اقتراح مان سر الهائة
و يما الي سوف نستعرض مهام ك وحدة و يكلها التنًيمي ووًائفها

 -1وحدة التحقي  :تتول
وتمار

من مراق ان من الفئدة األولد  ،ويشدترل ن

ه الوحدة تحل شراف مان سر الهائة المهام التالية:

ازادد عددد م عدن ربعدة

3

 التدقاق والتحقاق ي المعلومال الواردة من وحدة جما المعلومال الماليدة و ندا علدحد المالارف و الم سسال المالية و جهال خارجية و ل

الهائة

 -جما األدلة حوو العمليال المشت م ونها تشك جرم س

نا عل تكلا

دالغ

مدن مدان سدر

مواو و تمويالس لإلر ا

ال -الغ لجنة دارة الهائة عن راق مان سر ا نتائج التحقيقال المتعلقة عمليال مشت م ها

د-

ددال وحدددة جمددا المعلومددال الماليددة عل د التقددارار التددي تعددد ا شددون الحسددا ال والعمليددال

المش و ة غية دخاو المعلومال الواردة اها

من قاعدة المعلومال لداها

 - 1راجا المادة  6من النًام الداخلي لهائة مكا حة س األمواو وتموا ابر ا
 - 2المادة  -12-من النًام الداخلي للهائة
 - 3المادة  -15-من النًام الداخلي للهائة
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السوراة

ه -ددال وحدددة التحقددق مددن ابج د ار ال عل د التقددارار التددي تعددد ا شددون الحسددا ال والعمليددال
المش و ة غية خ ا ي ا عت ار عند القيام مهامها

وقد حققل الوحدة خالو عام  2008د  77حالة جدادة ،كمدا اسدتكملل معالجدة ( )40حالدة تعدود
ل السنوال السا قة

1

 -2وحببدة جمببع المعلومببات الماليببة :تتددول
عدد م عن ربعة وتمار

ه الوحدة المهام التالية:

 جمددا المعلومددال مددن مختل دتشك جرم س

 -تحلا ومقارنة

مددن م دراق ان مددن الفئددة األول د  ،ويشددترل ن
2

المالددادر الداخليددة والخارجيددة عددن العمليددال المحتم د

مواو و تمويالس لإلر ا

ه المعلومال ما معلومال سا قة متو رة لترجيا الش

 -ت ليغ المعلومال والتحليالل الجاراة علاها ل

ازاددد
نهددا قددد

و نفيم

مان سر الهائة للتدقاق والتحقاق اها

 -متا عددة نتددائج التحقيقددال الجاراددة ،وحف د المعلومددال المت دوا رة عددن العمليددال والتحقيقددال ددي

قاع دددة المعلوم ددال ل ددداها الكترونيد داس و ال ددورة آمن ددة وسد دراة ،س ددتعادتها ومقارنته ددا حقد داس م ددا

معلومال خر مستق لية
-

الق اعددال ،وجغ ار يداس حسد

نشددا قاعدددة معلومددال عددن العمليددال حسد

سددما األشددخاب

المت ددور ان و المشدددت م تدددور هم ددي عمليد ددال س د د األمد دواو و يعد ددة العمليدددال المش د د و ة
ومالادر المعلومال

 حف د وتو اددق األحكددام الالددادرة محلي داس و قليمي داس حددق األشددخاب المدددانان ددي ج درائم س دمواو و تموا

-

را

عداد تقارار دوراة وتحلالية عن المعلومال الواردة

 -العمد علد

حددداد موقددا خدداب للهائددة علد ا نترنددل التنسدداق مددا وحدددة المعلوماتيددة وادارة

موقا مالرف سوراة المركزي

و ددي

ددار التعدداون الدددولي ،اسددتجا ل د ه الوحدددة ل ل ددال المسدداعدال الخارجيددة ال دواردة ل د

الهائدة  ،كمدا تا عدل تعمديم لدوائا األمدم المتحددة المعنيدة العقو ددال
موجد

قدرار مجلد

األمم المتحدة موج

األمددن رقددم ،1267
ق اررال مجل

األمن

3

دد القاعددة و ال دان الالددادرة

ددا ة لد تعمدديم قدوائم العقو ددال األخددر الالددادرة عددن

 - 1راجا التقرار السنوي ال الد للهائة عن عام  2008المنشور عل الموقاwww.bcs.gov.sy :
 - 2المادة  /17/من النًام الداخلي للهائة

 - 3راجا التقرار السنوي ال الد للهائة عن عام  2008عل الموقاwww.bcs.gov.sy :
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 -3وحببدة التحق ب مببن اإلج ب ار ات :وتتددول
عدد م عن ستة ،وتقوم

 -التوكد نا علد تكلاد

مددن م دراق ان مددن الفئددة األول د  ،ويشددترل ن

ه الوحدة تحل شراف مان سر الهائة الوًائ

التالية:

ازاددد

1

مدن لجندة دارة الهائدة مدن تقادد المالدارف والم سسدال الماليدة وسدائر

الم سس ددال المش ددار لاه ددا ددي الم ددادتان ال ار ع ددة والخامس ددة م ددن المرس ددوم التشد دراعي ددإج ار ال
مراق ة العمليال هدف مكا حة جرائم س األمواو وتمواد ابر دا  ،والموج دال المنالدوب

عنها ي المرسوم التشراعي و نًمة الرقا ة التي ت عها الهائة والتعاميم الالادرة عنها
-

عداد تقارار دوراة تًهر مد تقاد المالارف والم سسال الماليدة وسدائر الم سسدال المشدار

-

دالغ لجنددة دارة الهائددة شددك دوري وبواسد ة مددان سددر ا التقددارار التدي يعدددونها حددوو مددد

لاها ي المادتان ال ار عة والخامسة من المرسوم التشراعي تل ابج ار ال والموج ال

تقاد تل المالارف والم سسال ه ه ابج ار ال والموج ال

 د ارسددة التقددارار التددي عددد ا مراق ددو مفو ددية الحكومددة ،والمراق ددون الددداخلاون ددي المالددارفوالجهال األخر حوو تقاد المالارف الموج ال المفرو ة علاها يما اتعلق مكا حة س

األمواو وتموا ابر ا  ،واعداد خالالال عنها تر ا ل لجنة دارة الهائة ع ر مان السر
 -متا ع ددة ا تال دداو واسد د ة م ددان الس ددر ن ددا علد د تكلاد د

م ددن لجن ددة دارة الهائ ددة و رئيس ددها

المالارف والم سسال المالية وسائر الم سسال المشار لاها دي المدادتان ال ار عدة والخامسدة

م ددن المرس ددوم التشد دراعي الت ددي يًه ددر م ددن خ ددالو الت دددقاق نه ددا
ابج ار ال والموج ال

تتقا ددد كليد داس و جزئيد داس هد د ه

 تزواد وحدة جما المعلومال المالية التقارار التي تعد ا غية دخالها ي قاعدة معلوماتها-

ال وحدة التحقاق عن مد تقاد المالارف والم سسال المالية وسدائر الم سسدال المعنيدة

عن مد تقاد ا الموج ال وابج ار ال المفرو ة علاها

 ر ا ا قت ارحدال والتوالديال لد لجندة دارة الهائدة عدن رادق مدان سدر ا حدوو تفعاد عمداوالرقا ة وتعدا

ج ار ال و نًمة الرقا ة

كمددا اجددوز للجنددة دارة الهائددة ن تسددتعان عدددد مددن مراق ددي مفو ددية الحكومددة لددد المالددارف
(مداراة ي مالرف سوراة المركزي) لتنفا مهام
ق

ه الوحدة عند الحاجة ل ل  ،وادتم تكلديفهم مدن

حاكم مالرف سوراة المركدزي ،ويعملدون تحدل شدراف مدان سدر الهائدة ،وتر دا تقدارار م لد

لجنة دارة الهائة ع ر مان سر ا

2

 - 1المادة  /18/من النًام الداخلي للهائة
 - 2المادة  20من النًام الداخلي للهائة
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 -4وحدة المعلوماتية :وتتول
عن ل  ،وتمار

من مدراق ان ا ندان مدن الفئدة األولد  ،ويشدترل ن

ه الوحدة تحل شراف مان سر الهائة المهام التالية:

 تجهاز وتفعا المخدم الرئي  ،الحواسا-

ازادد عددد م

1

وكا ة األجهزة التقنية

نشا وتحداد واليانة رامج المعلوماتية الم لو ة لعم الوحدال وقاعال المعلومال و جهزة

األمن والمراق ة

 و ا ج ار ال األمان للمعلومال وال رامج والسهر عل -العمد عل د

عالاتها

حددداد موقددا خدداب للهائددة علد ا نترنددل التنسدداق مددا وحدددة جمددا المعلومددال

المالية وادارة مالرف سوراة المركزي

 د ارس ددة وتنفاد د د درامج لت ددادو المعلوم ددال م ددا دارال محلي ددة وخارجي ددة معني ددة مكا ح ددة سد داألمواو وتموا ابر ا

 -تقديم المساعدة التقنية لمراق ي وحدتي التحقاق والتحقق من ابج ار ال نا تنفا مهامهم

المطلب الثاني

لية عمل الهيئة بمالحقة عملية اشتباه بغسل أموال أو تمويل لإلرهاب
ق د ال ددد ددي الحددداد عددن آليددة عم د الهائددة،

ددد مددن كددر الجهددال التددي حدددد ا المرسددوم

تفاال ددا العملي ددال الت ددي يش ددت هون ونه ددا تخف ددي سد د

مد دواو ا ددر مش ددروعة و تم ددويالس لإلر ددا

التشدراعي رقددم  33لعددام  ، 2005و ددرع علاهددا ددالغ رئددي
ليالار ل تحر الهائة واج ار الالزم الو س

الهائددة و مددن يقددوم مقامددم ددو اسر عددن

أولا :الجهات الملزمة باإلبالغ :حددل المادتان ال ار عة والخامسة من المرسوم التشراعي رقم 33
ه الجهال األتي:
 -1الم سسددال اددر الخا ددعة للمرسددوم التش دراعي الخدداب الس دراة المالددر ية والالددادر تددارا

 2005/5/1ما اها الم سسال الفرديدة ،و سديما م سسدال الالد ار ة وم سسدال تحواد األمدواو
وم سس د ددال ال د دددار دوال ال د ددد ا ،م د د د

اق د ددال ا ئتم د ددان وال د ددد ا والش د دديكال الس د ددياحية والنق د ددد

ا لكتروني والناداق ا ست مار واداراتها وم سسال الوسا ة المالية وم سسال اباجار التمدوالي
والمجموعددال ا سددت ماراة و الماليددة وشددركال التددومان ،والم سسددال الماليددة األخ در التددي تحدددد ا

الهائددة ،وشددركال نددا العقددارال وترواجهددا وبيعهددا ،ومكات د

 - 1المادة  22من النًام الداخلي للهائة
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الوسددا ة العقاراددة وتجددار السددلا ال

القيمددة المرتفعددة ،كددالحلي واألحجددار الكرامددة وال د
ار المالية األخر التي تحدد ا الهائة

1

والتح د

الفنيددة والتح د

النددادرة ،والم سسددال

 -2الم سسددال المالددر ية والماليددة المسددجلة لددد مالددرف سددوراة المركددزي مددا ددي ل د
الخارجية والم سسال المالر ية األجن ية التا عة لها

2

روعهددا

 -3مراق ي المالارف العاملة الداخلاان

 -4مراق ي مفو ية الحكومة لد المالارف ي مالرف سوراة المركزي
 -5مفتشي الحسا ال القانوناان والمحامان
ثاني ا :لية اإلبالغ والمالحقة

3

4

يحاو اب الغ الوارد من الجهدال المشدار لاهدا دي الفقدرة السدا قة ،و مدن السدل ال الرسدمية و

الخارجية ل

مان سر الهائة و مدن يقدوم مقامدم حداو يا دم

تحقيقاتددم وتحلا د المعلومددال ال دواردة شددون الحسددا

دمن مهلدة ادوم عمد  ،والد ي يقدوم

والحسددا ال المش د و ة

عمد  ،مددا م اشدرة و واسد ة مددن انتد ددم مددن المدراق ان إشدراف رئددي
ويحددق لددم لد

التجماددد الم قددل للحسددا

للتجداد ،واتم

ا التجماد موا قة رئي

ددمن مهلددة سددتة يددام

الهائددة و مددن يقددوم مقامددم،

و الحسددا ال المشد و ة مدددة سددتة يددام عمد

اددر قا لددة

الهائة و من يقوم مقامدم وانعقدد حكمداس خدالو د ه المددة

اجتمدا لجنددة دارة الهائدة ،وتحددال علمداس داب الغ وبجميددا مدا اتخد مددن جد ار ال وبنتددائج التحقاددق

المتو رة ،وعند ا يمكن للجنة اتخا قرار م قل التجماد لمددة ا ندي عشدر اومداس ادر قا لدة للتجدادد
ا كددان مالدددر األم دواو م دا ا دزاو مجهددو س و ا اشددت م ونددم ندداجم عددن جددرم س د

الم دداو اه دددف لد د تمواد د عمد د

م دواو و كددان

ر ددا ي ،و ددي خ ددالو د د ه الم دددة تت ددا ا الهائ ددة تحقيقاته ددا وا ارعد دي

المكلفون التحقاق تنفا مهامهم سراة م لقة ،و يعتد تجا هم المرسوم التشراعي رقم  34تارا
 2005 /5/1الخاب سراة المالارف

و ع ددد جد د ار التحقيق ددال والتحل دديالل المالي ددة ،وخ ددالو مهل ددة التجما ددد الم ق ددل ال اني ددة للحس ددا

و

ل ددم ات ددان له ددا ن مال دددر األمد دواو ا ددر مش ددرو  ،وام ددا ر ددا السد دراة المال ددر ية عد دن الحس ددا

و

الحسا ال المشد و ة ،تالددر لجندة دارة الهائدة قد ار اسر نهائيداس ،مدا تحرادر الحسدا

 - 1المادة  5من المرسوم التشراعي رقم  33لعام 2005
 - 2المادة  4من المرسوم التشراعي رقم  33لعام 2005

 - 3المادة  -4-من المرسوم التشراعي رقم  33لعام 2005
 - 4المادة  -9-من المرسوم التشراعي رقم  33لعام 2005

13

و الحسدا ال ا

الحسا ال المشت م ها وموااللة تجماد ا ،و نا ان غي ن يكون

ا القرار معلالس و ي حاو عدم

الدار الهائدة ي قدرار عدد انق دا مهلدة اب ندي عشدر اوماس،يعدد الحسدا
ق اررال الهائة ي راق من رق المراجعة ابداراة
قددي ن ن د كر نددم عنددد الموا قددة عل د ر ددا الس دراة المالددر ية ،اج د

مالدقة عن قرار ا النهائي المعل
ود

محدر اسر حكمداس ،و تق د

عل د الهائددة ن ترس د نسددخة

مقر للمالدرف الد ي
ل المحامي العام ي المحا ًة التي تعد اس

يددم المدداو لم اش درة ابج د ار ال الق ددائية ،كمددا ترس د نسددخة ل د ك د مددن الدداح

والمالرف المعني ،وك ل
عن راقم

1

العالقددة،

ل الجهة الخارجية المعنية م اشرة و المرجدا الد ي وردل المعلومدال

وقد لغ عدد الحا ل الواردة ل الهائة من جهال محلية خالو عام  )68( 2008حالة

2

المطلب الثالث

عالقة الهيئة بالسلطات الرسمية المحلية وبوحدات التحريات المالية األجنبية النظيرة

أولا :عالقة الهيئة بالسلطات الرسمية المحلية:
عملل الهائة عل خلق تعاون نوعي ع الالعاد المحلي ان األجهزة الرسدمية كا ة(الق دائية

دار التقاديم المشدتر الد ي خ دا

وابداراة والمالية واألمنية والرقا ية) وقد ددا لد وا دحاس دي
لم الق ر مدن ق د منًمدة العمد المدالي للشدرق األوسدط وشدماو راقيدا خدالو عدام  2006حادد
دل مختل

األجهزة تعاوناس واستجا ة تمازل النوعية والسرعة

تنًدديم دورال تدرا يددة لمددوًفي د ه الجهددال ،األمددر الد ي اددنعك
يما اتعلق مكا حة س األمواو وتموا ابر ا
كمدا يمكددن للهائددة ددي

وتقوم الهائدة و شدك دائدم

اجا داس علد

ددار عملهددا وعالقتهدا هد ه السددل ال ،لد

دائهددا واسددتجا تها

المعلومددال واب ددال علد

تفالدديالل تتعلددق دداألمور المتالددلة التحقيقددال التددي تجراهددا مددن د ه الجهددال والجهددال الملزمددة
دداب الغ التددي تددم كر ددا المرسددوم التشدراعي  33لعددام  ،2005واجد
تزواد الهائة ه ه المعلومال و اسر و من المدة التي تحدد ا الهائة

3

علد

د ه الجهددال ا لتدزام

ثانيا:عالقة الهيئة بوحدات التحريات المالية األجنبية النظيرة:

مددا ن س د األم دواو يعددد نشددا اس عددا اسر للحدددود الو نيددة  ،إنددم مددن المهددم النس د ة للهائددة ن

ت م جهود ا ل جهود وحدال التحراال المالية الو نية األخر شون مكا حتم

 - 1مالحًدة :نالددل المدادة  8الفقدرة و مدن المرسددوم التشدراعي رقددم  33لعدام  2005علد مدا الددي (( :يحالدر لجنددة دارة
الهائة حق تقرار ر ا السراة المالر ية لماللحة المراجا الق ائية المختالة و ل عن الحسا ال المفتوحة لدد الم سسدال

المالر ية والمالية والتي يشت م ونها استخدمل لغرع س األمواو و تموا ابر ا ))

 - 2راجا التقرار السنوي ال الد للهائة عن عام  2008عل الموقاwww.bcs.gov.sy :
 - 3المادة  -10-من المرسوم  33لعام 2005
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كمددا يعددد الت ددادو السد دراا للمعلومددال والتعدداون الدددولي الفع دداو ددان مختل د

وحدددال التحرا ددال

الماليدة دي العدالم ،دم شدر ان مسد قان لتحقادق نتدائج اجا يدة دي مكا حدة سد األمدواو وتمواد

وتت ازاددد الحاجددة للتعدداون الدددولي اسددتمرار ددي كا ددة م ارحد ( ي م ارحد جمددا المعلومددال

ابر ددا

والتحقاق اها

المالية والتحقاق والمالحقة الق ائية) مكا حة س األمواو وتموا ابر ا

ألنددم ددي مرحلددة جمددا المعلومددال الماليددة علد سد ا الم دداو ،ان غددي علد وحدددة التحراددال الماليددة

ت ددادو المعلوم ددال م ددا نًاراته ددا ددي الع ددالم ،لك ددي ت ددتمكن م ددن تحلاد د تق ددارار األنشد د ة المشد د و ة
والكش ددو ال المالي ددة األخ ددر دق ددة ويمك ددن ت ا ددق لد د علد د مرحل ددة التحقا ددق ي د داس ،لك ددي تق ددوم
وتعدد القددرة علد

السل ال المختالة التحقاق نجاح ي ق دية سد األمدواو وتمواد ابر دا

الت ددادو السد دراا للمعلوم ددال م ددن ددم الس ددمال الرئيسد دة لوح دددال التحرا ددال المالي ددة وس ددل ال نف ددا

القانون والسل ة الق ائية ،و ل ألن اسلي األمواو ي سعي دائدم لل حدد عدن مدال آمدن تكدون
متراخيدة و محددودة التعداون الددولي و دي د ا

يم نًمة مكا حة س األمدواو وتمواد ابر دا

المجدداو ي داس يحددق للهائددة الدددخوو ددي اتفاقيددال و توقيددا م د كرال تفددا م مددا وحدددال التحراددال
األجن يددة النًادرة لت ددادو المعلومددال والمسدداعدة المتعلقددة مكا حددة سد األمدواو وتمواد ابر ددا ،
كما يمكن لها ر ا السراة المالر ية واج ار التحقيقال ي

ار عملها نيا ة عن األ راف النًادرة

األجن ي ددة و ددق القواع ددد وابجد د ار ال الت ددي تح دددد ا القد دوانان واألنًم ددة الس ددوراة النا د د ة وا تفاقي ددال

الدولية و ابقليمية و ال نائية التي تكون سوراة ر اس اها و ت يقاس لم د المعاملة الم
وو ق داس للتقريببر السببنوث الثالببث لهائددة مكا حددة س د األم دواو وتموا د ابر ددا السددوراة عددن عددام
1

2008

2

قد لغ عدد الحا ل الواردة ل الهائة من الخارال عشر حا ل تم تحوا

وا نان لم اتم تحوالها ،والخم

حا ل ال اقية قال قاد التحقاق لد الهائة

3

ال دة منهدا،

و يما الي جدوو ا ان شك تفالالي المالدر ال ي وردل الحا ل منم
عدد الحا ل

السفارال

نتربوو

مم متحدة

الخارال ()10

1

1

4

الواردة من

وحدال تحراال
دولية نًارة
4

 - 1المادة  8من المرسوم التشراعي رقم  33لعام 2005
 - 2راجا موقا www.bcs.gov.sy

 - 3يقالد التحوا  :الحا ل التي تدم تحوالهدا لد المحدامي العدام لتحراد دعدو
تزواد الجهال الم لغة المعلومال الالزمة عنها
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جدرم سد

مدواو و تمواد

ر دا  ،و

و يمددا اتعلددق م د كرال التفددا م ،قددد وقعددل الهائددة م د كرتي تفددا م مددا ك د مددن وحدددال التحراددال
المالية ي وكرانيا وتركيا و ق نمو ال مجموعة جمونل الدولية

المطلب الرابع

الحصانة الممنوحة للعاملين في الهيئة والجهات األخرى أات العالقة
أولا :الحصانة الممنوحة للعاملين في الهيئة:
اسببتنادا ألحكببام المرسببوم التشببريعي رقببم  33صاتمتددا حدداكم مالددرف سددوراة المركددزي المكل د

رئاسددة الهائددة ،ولجنددة دارة المالددرف المركددزي ،وع ددا لجنددة دارة الهائددة و مددان سددر ا وع ددا

وح ددداتها ،وجمي ددا الع دداملان ل ددداها ،والمكلف ددان وعم دداو لمال ددلحتها الحال ددانة ،ددال اج ددوز ا دع ددا

علاهم ،و مالحقتهم وي مس ولية مدنية و جزائية تتعلق قيدامهم مهدامهم المنالدوب علاهدا دي

المرسوم التشراعي رقم  33لعام 2005

ما يما اتعلق المخالفال المسلكية التي ارتك ها العاملون ي الهائة ،يمكن للجنة دارة الهائة

و رئي

الهائة و مان سر ا حالة

ال ددو س علد د

ل لجنة التفتدي

والرقا دة الداخليدة دي الهائدة للتحقادق

ن تر ددا نت ددائج التحقا ددق حالد د اسر للجن ددة دارة الهائ ددة ولهد د ه اللجن ددة ال ددالحية ددرع

العقو ال المسلكية المنالوب علاهدا دي األنًمدة التدي اخ دا لهدا العداملون دي مالدرف سدوراة

المركزي

1

و دي حداو دول مخالفددة تسدتوج

المالحقدة الق دائية ،تحاد لجندة ابدارة الملد

لد القا ددي

ع ددو الهائددة ،و مددن انددو عنددم ب دددا الددري ددي الددحة ج د ار ال التحقاددق ،وجدددو المالحقددة
الق ائية ق
واتم تكلا

ن تقرر لجنة دارة الهائة حالة المو و ل الق ا

2

جميا المراق ان والعاملان ي الهائة قرار من لجنة دارة الهائة نا عل اقتراح حاكم

مالرف سوراة المركزي الفتم رئيساس للهائة

3

ثانيا :الحصانة الممنوحة للجهات أات العالقة:

 - 1المادة  29من النًام الداخلي للهائة
 - 2المادة  30من النًام الداخلي للهائة
 - 3المادة  32من النًام الداخلي للهائة

16

ددا ة لمددا تقدددم ،قددد مددنا المرسددوم التش دراعي رقددم  33لعددام  2005كا ددة الم سسددال المالددر ية

والماليددة ،و ار ددا مددن الم سسددال المكلفددة دداب الغ التددي س د ق كر ددا ،ومدددارو ا والعدداملون اهددا
وال د ان يقومددون نيددة حسددنة عمليددال اب ددالغ والكش د
س األمواو و تموا ابر ا

الحالانة اتها

1

 - 1المادة  13من المرسوم التشراعي رقم  33لعام 2005
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عددن العمليددال المشددت م ونهددا تن ددوي عل د

الخاتمة
حرالددل سددوراة علد اتخددا العداددد مددن التدددا ار وابجد ار ال ددي مجدداو مكا حددة سد األمدواو
وتمواد ابر ددا  ،والتددي كددان الغددرع منهددا تددو ار الحمايددة الالزمددة لم سسدداتها وق اعاتهددا الماليددة
الدرجة األول من المخا ر الناشئة عن

ا النو من الجرائم الخ ادرة وقدد جدا علد ر

ده

التدا ار الدار المرسوم التشراعي رقم  59لعام  2003المعدو المرسدوم التشدراعي رقدم  33لعدام
 2005والل ان و ار ال ائة التشراعية لكد مدا اتخد مدن جد ار ال وتددا ار دي مجداو مكا حدة سد
األم دواو وتموا د ابر ددا  ،كمددا تددم حددداد وحدددة التحراددال الماليددة التددي

لددق علاهددا اسددم ائددة

مكا حددة س د األم دواو وتموا د ابر ددا  ،والتددي اشددرل عملهددا علي داس عددام  2004رئاسددة حدداكم
مالرف سوراة المركزي ،وقد مارسل

ه الهائة مهامها واختالاالداتها التدي حددد ا لهدا المرسدوم

التشراعي  33لعدام  ، 2005وحققدل الك ادر مدن ابنجدازال التدي كدان لهدا در اجدا ي دي تمكدان
سوراة من ا ن مام ل ع وية عع المنًمال الدولية وابقليمية ال العالقة مكا حدة سد

األم دواو وتموا د ابر ددا  ،م د مجموعددة جمونددل الدوليددة عددام  2007ومجموعددة العم د المددالي

لمن قة الشرق األوسط وشماو راقيا  MENAFATFعام 2004

1

و يما الي نقدم م نتائج ال حد:
 -تعددد ائددة مكا حددة س د األم دواو وتموا د ابر ددا

السددوراة جهددا اسز مختال داس جميددا الموا دديا

المتعلقة غس األمواو وتموا ابر ا  ،ويكون لها الفة ا دعا ل جان

الالحية النيا ة

العامة ل  ،وللسل ة الق ائية سل ة ال ل المو و
 -تعم الهائة كحلقة وال

ان الق ا المدالي والق اعدال األخدر الخا دعة لواج دال اب دالغ

ور ا التقارار من جهة ،والسل ال المعنية تنفا القوانان من جهة خر
 تعد الهائة وسيط محااد و ني ومتخالب النس ة للجهال المكلفة اب الغ ور ا التقارار تختب الهائة تلقي وتحلا وتوزاا المعلومال المالية ل السل ال المختالة هدف مكا حةس األمواو وتموا ابر ا  ،سوا كانل

ه المعلومال متعلقة المتحالالل المشدت م دي

 - 1المانا ددات  )MENAFATF( :ددي مجموعددة العم د المددالي لمن قددة الشددرق األوسددط وشددماو راقيددا ،و ددي ائددة ال
يعة وعية وتعاونية وقد تم توسيسها ا تفاق ان ع ائها ي ال حران عام  2005و ي

نها مستقلة عن ية ائة و م سسة دولية خر و ي التي تحدد عملها ونًمها

عل

تن ق عن معا دة دولية كمدا

ن تتعاون ما الهائال الدولية األخر و ي مقدمتها مجموعة العم المالي ( )FATFلتحقاق دا ها
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تولددد ا مددن الجدرائم األالددلية المد كورة ددي المددادة األولد مددن المرسددوم التشدراعي رقددم  33لعددام

 2005حال اسر ،و كانل

ه المعلومال م لو ة موج

القوانان والتشراعال الو نية

 تقددوم الهائددة جمددا األدلددة حددوو العمليددال المشددت م ونهددا تشددك جددرم س دلإلر ا

م دواو و تمددويالس

 يحال ددر لجن ددة دارة الهائ ددة ح ددق تقرا ددر ر ددا السد دراة المال ددر ية لمال ددلحة الم ارج ددا الق ددائيةالمختالة ،و ل

قط عن الحسا ال المفتوحة لد الم سسال المالدر ية والماليدة التدي يشدت م

ونها استخدمل لغرع س األمواو و تموا ابر ا

 -اتسم اب الغ الوارد ل الهائة السراة الم لقة سوا تم من ق د شدخب

يعدي و اعت داري،

كما تتسم السراة كا ة المستندال المقدمة له ه الغاية ،ومستندال التحقاق واج ار اتم ي شت

مراحلد ددم ،ويسد ددت ن مد ددن ل د د ق د درار لجند ددة دارة الهائدددة المت د ددمن الموا قد ددة عل د د ر د ددا الس د دراة
المالر ية

-

يمددا اتعلددق اب ال ددال ال دواردة ل د الهائددة ،و عددد ج د ار التحقيقددال والتحلدديالل شددونها يكددون
للهائة الحق إج ار ما الي:

 -1ا اكتشددفل دلددة قويددة عل د وجددود جرامددة تتعلددق غس د األم دواو و تموا د ابر ددا  ،ترس د
الهائددة تقراد اسر الحقددائق مشددفوعاس
ابر ا

ل هددا تحرا د الدددعو العامددة جددرم سد األمدواو و تموا د

ل السل ة الق ائية وتر ق ه ا التقرار كا ة الو ائق ال الاللة المتو رة لداها

 -2مددا ا كانددل األدل ددة اددر كا يددة و مقنع ددة ،للهائددة تقراددر ددي الملفددال الخاالددة العملي ددال
المحالة لاها والمحقق ها
القتراحات:
-

لغ دا الالددفة (الق ددائية) للهائددة كددون رئيسددها وع ددائها تنفا د اون يعانددون ق درار مددن رئددي

مجل

الوز ار ،

ا ة لعدم احتوائها سو قداع واحدد كع دو دي الهائدة ولدي

كدرئي

لهدا،

والد ددالحياتها محد ددددة تلقد ددي اب ال د ددال وتحلالهد ددا والتحقاد ددق اهد ددا وتوزاعهد ددا ل د د السد ددل ال

المختالة
 تددومان اسددتقاللية الهائددة عددن مالددرف سددوراة المركددزي واحددداد نددا مسددتقاألجهزة التقنية والحاسوبية الالزمة لها ي عملها
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هددا مجهددز كا ددة

 منا الهائة الالحيال وسا مما و عليم الو ا اآلن ،وخاالة يمدا اتعلدق الحالدوو علداألدلة والشوا د واج ار التحقيقال

 استحداد موقا مستق للهائة عل ش كة ا نترنل الدولية وتحدا م وت واره شك دائم -ر د الهائدة درامج الحاسدو الالزمدة والمت دورة للعمد وكشد

عمليدال سد األمدواو وتمواد

ابر ا
 ا س ددتمرار ددي جد د ار ال دددورال التدرا ي ددة الت وارا ددة المحلي ددة والخارجي ددة للع دداملان ددي الهائ ددةوتنمية مهاراتهم وقدراتهم

 تو اددق التعدداون مددا المنًمددال والهائددال ابقليميددة والدوليددة المعنيددة ددي د ا المجدداو والمشدداركةي اللقا ال المتخالالة التي تعقد ا ي

ا الشون
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The legislative framework of Anti – Money Laundry and financing
terrorism commission in Syria
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SUMMARY
A financial intelligence unit (FIU) is main and effective element to
combat money laundry and financing terrorism. It is playing an important
role in the financial information exchange, receiving, and as permitted
requesting, analyzing, and disseminating to the competent authorities,
disclosures of financial information
There is a worldwide concern of foundation (FIUs) during the last few
years.
Nationality Syrian legislative Board have issued decree 59 in September
2003 to criminalize money laundry and create (FIU) that was called an
anti – money laundry commission, which was firstly in operation in may
2004 in 2005 the decree 59 was repealed and replaced by the decree 33
which expand its scope to contain anti financing terrorism, and change
the name of a commission mentioned above to become anti money
laundering and financing terrorism commission. this study aims at giving
a light on this commission because its an important role of protection and
combating, detection money laundry and financing terrorism , and its
sections, functions, and its relationship with national agencies and the
international counterparts( FIUs) During the guidelines of the decree no
33
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