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كلمة السيد رئيس هيئة مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب
أسهمت العوملة وما رافقها من ثورة تكنولوجية ومعرفية
هائلة ،في توسيع رقعة جرائم غسل ألاموال وتمويل
إلارهاب.
وفرضت التغييرات السياسية والاقتصادةة وألامنية
السريعة واملتالحقة ،عى جميع الدول -دون استثناء -أن
تنسق جهودها مع الجهد الدولي الهادف إل مكافحة
عمليات غسل ألاموال وتمويل إلارهاب ،والسعي بشتى
السبل نحو املحافظة عى النظام املالي واملصرفي العالمي
بعيدا عن كل ما من شأنه أن ةمس سالمته أو ةتيح
استغالله لخدمة أنشطة إجرامية.
وفي ضوء تلك الاعتبارات تأسست هيئة مكافحة غسل ألاموال في سورية بموجب املرسوم
التشريعي رقم  59لعام  ،6113وقد توسع عملها ليشمل مكافحة تمويل إلارهاب بموجب املرسوم
التشريعي رقم  33لعام  .6115وقد عدل هذا الرسوم مرتين من أجل أن تتطابق أحكامه مع
الالتزامات الدولية في هذا املجال والسيما التوصيات ألاربعين الصادرة عن مجموعة العمل املالي
(.)FATF
وتحرص هيئة مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب في سورية من خالل التعاون مع الدول
الصدةقة وباالشتراك مع جهات إنفاذ القانون السورية عى تبني إلاجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها
عى مكافحة عمليات غسل ألاموال وتمويل إلارهاب والحد من انتشارها ،وذلك بما ةحقق
املصلحة الوطنية ،ويتماش ى مع املعاةير الدولية بهذا الخصوص.
وقد عملت الهيئة خالل سنة  6102عى تطوير منهجيتها وآليات عملها عى عدة مستويات
قانونية وتشغيلية وفنية ،بشكل ةخدم أهدافها في بناء نظام قانوني وثقافة مؤسساتية متينة
وقادرة عى حماةة الاقتصاد الوطني من الاستغالل من قبل املجرمين وإلارهابيين ،مع السعي
الستمرار الجهود لتالفي أي جوانب ضعف في هذا النظام ،آملين أن تثمر هذه الجهود خيرا.

الدكتور دريد درغام
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إحداث هيئة مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب
في إطار عملية إلاصالح املصرفي واملالي في الجمهورية العربية السورية وضمن الجهود املبذولة
لحماةة الاقتصاد الوطني والجهاز املصرفي من الجريمة املالية ،أصدر السيد الرئيس بشار ألاسد
املرسوم التشريعي رقم  /59/لعام  ،6113تبعه إصدار املرسوم التشريعي رقم  /33/لعام 6115
والذي تم بموجبه إنشاء هيئة مستقلة ،لدى مصرف سورية املركزي ،ذات صفة قضائية وتتمتع
بالشخصية الاعتبارية املستقلة ،تحت اسم هيئة مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب.
ةتلخص عمل الهيئة بشكل أساس ي بتلقي إلابالغات عن العمليات املشبوهة الواردة من جهات
مختلفة كاملصارف وجهات إنفاذ القانون ،وإجراء التحقيقات والتحليالت املالية للعمليات
املرتبطة بها ،وإحالة هذه إلابالغات إل الجهات القضائية املختصة في حال التأكد من الاشتباه
بجرم غسل ألاموال أو تمويل إرهاب .كما تمارس الهيئة دورا إشرافيا ،للتأكد من قيام املصارف
واملؤسسات املالية وغيرها من ألاعمال واملهن غير املالية املكلفة باإلبالغ بالتقيد بالقوانين
وألانظمة والتعليمات املتعلقة بمكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب.

إدارة هيئة مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب
لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب هي السلطة املختصة بإقرار السياسة
العامة والاستراتيجيات املتعلقة بمكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب بما ةضمن تضافر جهود
الجهات املعنية لتحقيق ألاهداف التي قامت الهيئة من أجلها ، ،إضافة إل املهام ألاخرى املوكلة
إليها.
وتتكون اللجنة من:
 حاكم مصرف سورية املركزيرئيسا
وينوب عنه النائب ألاول لحاكم مصرف سورية املركزي حال غيابه
عضوا
 املدةر املشرف عى مفوضية الحكومة لدى املصارفوينوب عنه مدةر املفوضية في حال غيابه.
عضوا
 قاض يسميه وزير العدل ،أو من ةنتدبه في حال غيابهعضوا
 ممثل عن وزارة املالية من مرتبة مدةر عى ألاقل.عضوا
 ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدةر عى ألاقل.عضوا
 ممثل عن وزارة الداخلية من مرتبة مدةر عى ألاقل.عضوا
 خبير بالشؤون القانونية واملالية واملصرفية.و ةرشح الوزير املختص ممثىي الوزارات والجهات العامة في اللجنة.
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وحدات الهيئة

توزيع املالك العددي للهيئة خالل عام 6102
ةتوزع املالك العددي للهيئة حسب املؤهل العلمي وفق ما ةىي:
املؤهل العلمي
الدراسات العليا
إلاجازة الجامعية
املعاهد املتوسطة
الثانوية
ما دون الثانوية
املجموع
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عدد العاملين
5
09
0
0
0
67

ويتوزع املالك العددي عى وحدات الهيئة كالتالي:
الوحدة
أمانة سر الهيئة
وحدة التعاون الدولي والدراسات
وحدة الشؤون القانونية
وحدة التحقق من إلاجراءات
وحدة التحقيق
وحدة جمع املعلومات
وحدة املعلوماتية
وحدة التدقيق
وحدة الشؤون إلادارية
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عدد العاملين
6
6
6
5
5
4
3
0
3
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املرسوم التشريعي رقم  33لعام  6115وتعدةالته
أصدر السيد الرئيس بشــار ألاســد بتاريخ  0أةار  6115املرسوم التشريعي رقم  33لعام 6115
الخاص بمكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب ،وقد عدل باملرسوم التشريعي رقم  67لعام
 6100وباملرسوم التشريعي رقم  42لعام .6103
ويتضمن تشريع مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب النقاط التالية:
أوال -الجرائم ألاصلية لغسل ألاموال ،وهي:
 .0زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل املخدرات أو املؤثرات العقلية أو الاتجار غير املشروع
بها.
 .6ألافعال التي ترتكبها جمعيات ألاشرار املنصوص عليها في قانون العقوبات وجميع
الجرائم املعتبرة دوليا جرائم منظمة.
 .3جرائم إلارهاب وتمويل إلارهاب املنصوص عليها في القوانين النافذة وفي املعاهدات
والاتفاقيات الدولية وإلاقليمية النافذة في سورية.
 .4تهريب ألاسلحة النارية وأجزائها والذخائر واملتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة
غير مشروعة.
 .5نقل املهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.
 .2عمليات الدعارة املنظمة والاتجار باشأشخاص والاتجار باشأعضاء الششرية.
 .7سرقة املواد النووية أوالكيميائية أوالجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير
املشروع بها.
 .1سرقة واختالس ألاموال العامة أو الخاصة أو الاستيالء عليها بطرق السطو أو السلب
أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير املشروع عن طريق النظم الحاسوبية.
 .9تزوير العملة أو وسائل الدفع ألاخرى أو ألاسناد العامة أو ألاوراق ذات القيمة أو
الوثائق والصكوك الرسمية.
 .01سرقة آلاثار أو املمتلكات الثقافية أو الاتجار غير املشروع بها.
 .00جرائم الرشوة والابتزاز.
 .06جرائم التهريب.
 .03استخدام العالمات التجارية املسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق امللكية
الفكرية.
 .04جرائم الاحتكار والتالعب باشأسواق.
 .05جرائم البيئة.
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 .02القتل أو إحداث عاهات بدنية دائمة.
 .07الاتجار في السلع املسروقة.
 .01الاتجار غير املشروع في السلع والقطع ألاجنبي ،ويعد الاتجار في السلع غير مشروع
عندما ةكون مخالفا للقوانين أو ألانظمة النافذة التي تقيد أو تمنع الاتجار بهذه السلع.
ثانيا – أركان جرم غسل ألاموال ،وجرم تمويل إلارهاب.
حيث يعتبر من قبيل جرائم غسل ألاموال بحسب املادة الثانية من املرسوم التشريعي  33لعام
 6115وتعدةالته:
 - 0إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف
فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق املتعلقة بها ،مع العلم بأنها أموال غير مشروعة.
 - 6تحويل ألاموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو
تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم عى إلافالت من
املسؤولية.
ّ
 - 3تملك ألاموال غير املشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء
أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير
مشروعة
ويعد من قبيل جرائم تمويل إلارهاب بحسب الفقرة ب من املادة نفسها :
كل فعل ةقصد منه تقدةم أو جمع أموال بأي وسيلة ،مباشرة أو غير مباشرة ،من
مصادر مشروعة أو غير مشروعة ،بقصد استخدامها كليا أو جزئيا في عمل إرهابي أو
لتمويل منظمة إرهابية أو شخص إرهابي في أراض ي الجمهورية العربية السورية أو
خارجها وفقا للقوانين والاتفاقات الدولية أو إلاقليمية أو الثنائية النافذة في
الجمهورية العربية السورية.
ثالثا -التزامات الجهات الخاضعة للرقابة بموجب نظام مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب.
بالنسبة للمهن وألاعمال غير املالية ،حددت املادة الرابعة التزاماتهم كما ةىي:
أ  -عى شركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع
ذات القيمة املرتفعة كالحىي وألاحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف
النادرة واملؤسسات غير املالية ألاخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء أن تمسك
سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها املبلغ الذي ةحدد بقرار من الهيئة .وكذلك
عند نشوء عالقة العمل للمتعاملين الدائمين ،وفي العمليات التي ةنشأ فيها شك حول
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محاولة أحد العمالء القيام بعمليات غسل ألاموال أو تمويل إلارهاب ،أو في حالة
الشك في صحة املعلومات املصرح عنها سابقا ،أو في حال حدوث تغييرات الحقة في
هوية املتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
ب -ةجب عى الجهات املحددة في الفقرة /أ /من هذه املادة التحقق من هوية املتعاملين
وعناوينهم باالستناد إل وثائق رسمية وأن تحتفظ بصورة عنها وعن املستندات
املتعلقة بالعمليات والحاالت املشار إليها أعاله ملدة ال تقل عن خمس سنوات من انتهاء
العملية أو انتهاء العالقة مع العميل أيهما أطول ،عى نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل
ألاموال وتمويل إلارهاب استخدام هذه الوثائق واملستندات عند حاجتها لذلك.
ج  -تنطبق الفقرتان أ و ب من هذه املادة عى املحامين ومحرري الوثائق القانونية
واملحاسبين املستقلين وذلك عند إعدادهم أو قيامهم بإجراء معامالت لصالح عمالئهم
تتعلق باشأنشطة التالية:
 بيع وشراء العقارات .
 إدارة أموال العمالء أو أوراقهم املالية أو أةة أصول أخرى .
 إدارة الحسابات املصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الاستثمار في ألاسواق
املالية املحلية والدولية.
 تنظيم املساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها.
 إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية ،وبيع وشراء
كيانات تجارية.
بالنسبة للمؤسسات املصرفية واملالية ،حددت املادة  5و  2من املرسوم التشريعي التزاماتها
ألاساسية ،كما ةىي:
أ  -تلتزم املؤسسات املصرفية واملالية بما في ذلك فروعها الخارجية واملؤسسات املصرفية
ألاجنشية التابعة لها ،بمراقبة العمليات التي تجريها مع املتعاملين معها لتالفي تورطها
بعمليات ةمكن لها أن تخفي غسال لألموال غير املشروعة ،أو تمويال لإلرهاب.
ب  -تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام ةصدر بقرار من الهيئة عى أن ةتضمن ألامور
آلاتية:
 - 0التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع املؤسسات املصرفية واملالية
وتحدةد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكالء أو عن
طريق حسابات مرقمة ،أو حسابات ال ةكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق
الاقتصادي بها.
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 - 6تطبيق إجراءات التحقق املبينة في البند  /0/من الفقرة /ب /من هذه املادة فيما
ةتعلق بهوية املتعاملين العابرين إذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من املال ةحدد
بقرار من الهيئة.
 - 3تطبيق إجراءات التحقق املبينة في البند  /0/من الفقرة /ب /من هذه املادة إذا نشأ
شك حول محاولة أحد العمالء القيام بعمليات غسل ألاموال أو تمويل إلارهاب ،أو في
حالة الشك في صحة املعلومات املصرح عنها سابقا ،أو في حال حدوث تغييرات الحقة
في هوية املتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
 - 4ةجب عند إجراء التحويالت املصرفية املحلية والدولية تحدةد مصدر الحوالة
واملستفيد منها في جميع الحوالات الصادرة والواردة .كما ةجب تحدةد املبرر
الاقتصادي للحوالة في حال تجاوزت مبلغا معينا من املال ةحدد بقرار من الهيئة.
 - 5الاحتفاظ بصور املستندات املتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية املتعلقة
بهوية املتعاملين ملدة خمس سنوات عى ألاقل بعد إنجاز العمليات أو إقفال
الحسابات ،عى نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب استخدام
هذه الوثائق واملستندات عند حاجتها لذلك.
 - 2تحدةد املؤشرات التي تدل عى احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادىء الحيطة
والحذر لكشف العمليات املشبوهة.
 - 7التزام املؤسسات املصرفية واملالية بعدم إعطاء إفادات مغاةرة للحقيقة بغية تضليل
السلطات إلادارية والقضائية.
 - 1التزام املؤسسات املصرفية واملالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات املالية
واملصرفية ملكافحة عمليات غسل ألاموال وتمويل إلارهاب.
 - 9التزام املؤسسات املصرفية واملالية بتعيين مسؤول أو تشكيل لجنة مسؤولة عن
مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب عى مستوى وظيفي عال.
ج  -عى مراقبي املصارف العاملة الداخليين ومراقبي الجهات إلاشرافية املختصة التحقق من
تقيد املؤسسات املصرفية واملالية بأحكام هذا املرسوم التشريعي وبأحكام تعليماته
التنفيذةة والنظام املشار إليه في الفقرة /ب /من هذه املادة وإبالغ هيئة مكافحة غسل
ألاموال وتمويل إلارهاب عن أي مخالفة بهذا الشأن.
د  -عى املؤسسات املصرفية واملالية توخي الحيطة والحذر في تعاملها مع املؤسسات املصرفية
واملالية املراسلة لتالفي تورطها في عمليات مشبوهة من خالل جمع معلومات كافية عنها لفهم
طبيعة عملها وتقييم إجراءاتها الداخلية ملكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب لضمان
فعاليتها .وفي حال عدم القدرة عى جمع هذه املعلومات ةجب عدم قيام مثل هذا التعامل.
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عى املؤسسات املصرفية واملالية والجهات املشار إليها في املادة الرابعة ،اتخاذ إجراءات خاصة
وإةالء اهتمام خاص في حال:
أ -كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخصا معرضا شأخطار سياسية ،وتشمل هذه
إلاجراءات في هذه الحال الحصول عى موافقة إلادارة العليا للمؤسسات املذكورة عى قيام
عالقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العالقة ،واتخاذ تدابير معقولة لتحدةد
مصدر ألاموال .ويعتبر كل فرد مسند إليه منصبا عاما أو رفيعا في بلد أجنبي شخصا معرضا
شأخطار سياسية.
ب -العمليات التي تتم دون وجود العميل أو عن طريق التكنولوجيات املتطورة التي قد تتيح
عدم ذكر الهوية الحقيقية.
جـ -جميع املعامالت املعقدة والكبيرة الحجم عى غير العادة وجميع أنماط املعامالت غير
املعتادة التي ال ةكون لها غرض اقتصادي ظاهر.
د -املعامالت التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين ،بما فيهم املؤسسات املصرفية واملالية،
مقيمين في البالد الواردة في قائمة الدول غير املتعاونة في مجال مكافحة غسل ألاموال
وتمويل إلارهاب الصادرة عن مجموعة العمل املالي املعنية بغسل ألاموال .FATF
رابعا -مهام هيئة مكافحة غسل ألاموال و تمويل إلارهاب.
حددت املادة السابعة من املرسوم التشريعي مهمات الهيئة عى النحو التالي:
أ  -تلقي إبالغات العمليات املشبوهة وغيرها من املعلومات املتعلقة بعمليات غسل ألاموال أو
تمويل إلارهاب وتحليلها.
ب -إجراء التحقيقات املالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي عى عمليات غسل أموال
غير مشروعة أو تمويل إلارهاب والتقيد باشأصول وإلاجراءات املنصوص عليها في هذا
املرسوم التشريعي.
ج  -تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات املختصة بتطبيق أحكام هذا املرسوم
التشريعي باملعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا املرسوم التشريعي.
د  -وضع إلاجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا املرسوم التشريعي وإلاشراف عى
تنفيذها.
ه  -اعتماد قواعد تبادل املعلومات املتوفرة لوحدة جمع املعلومات املالية مع الوحدات
النظيرة في الدول ألاخرى وفق القواعد وإلاجراءات التي تحددها القوانين وألانظمة
السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو إلاقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا
فيها ،أو عى أساس املعاملة باملثل.
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خامسا -عقوبات جرائم غسل ألاموال وتمويل إلارهاب:
نصت املادة  04من املرسوم  33لعام  6115وتعدةالته عى ما ةىي:
أ -يعاقب باالعتقال املؤقت من ثالث سنوات إل ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة ألاموال
املضبوطة ،أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها ،عى أن ال تقل عن مليون ليرة
سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن
إحدى الجرائم املذكورة في املادة  0من هذا املرسوم التشريعي وهو يعلم أنها ناجمة عن
ّ ُ
أعمال غير مشروعة ما لم ةقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد .وتشدد هذه العقوبة
وفقا شأحكام املادة  647من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة
إجرامية منظمة .ويعاقب أةضا وفق ما سبق من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات
تمويل إلارهاب.
ب يعاقب عى الشروع في جريمة غسل ألاموال غير املشروعة وجريمة تمويل إلارهاب كما
ّ
واملخبئ بعقوبة الفاعل ألاصىي.
يعاقب الشريك واملتدخل واملحرض
ج تعتبر العقوبة في البند /أ /أعاله جنائية الوصف.
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التعليمات التنفيذةة للمرسوم التشريعي رقم 33
للعام  6115وتعدةالته
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  61نيسان  6104القرار رقم  0300املتضمن التعليمات
التنفيذةة الخاصة باملرسوم التشريعي رقم  33لعام  6115وتعدةالته ،والتي عدلت التعليمات
التنفيذةة السابقة الصادرة بالقرار رقم  4127لعام .6100
ومن أهم النقاط التي عالجتها التعليمات:
 .0توضيح الالتزامات املتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي في حاالت ألاشخاص الاعتباريين
والترتيبات القانونية ومنتجات التأمين عى الحياة.
 .6فرض التزامات متعلقة بتقييم مخاطر غسل ألاموال وتمويل إلارهاب في إطار برنامج
مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب.
 .3توضيح الالتزامات املتعلقة بإنشاء عالقات املراسلة املصرفية.
 .4توضيح دور الجهات إلاشرافية املختصة والهيئة في مجال إلاشراف عى إجراءات مكافحة
غسل ألاموال وتمويل إلارهاب.
 .5فرض إجراءات وضوابط مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب عى مستوى املجموعة
املالية.
 .2فرض الالتزامات املتعلقة بالشخصيات املعرضة سياسيا للمخاطر عى الشخصيات
املحلية وألاشخاص الذةن أوكلت إليهم منظمات دولية وظيفة بارزة.
 .7تطبيق إجراءات عناةة واجبة معززة وإجراءات مضادة فيما ةتعلق بعالقات العمل
واملعامالت مع ألاشخاص الطبيعيين والاعتباريين واملؤسسات املالية من البلدان التي
تطالب مجموعة العمل املالي بفعل ذلك اتجاهها ،كونها ال تملك نظم كافية ملكافحة
غسل ألاموال وتمويل إلارهاب ،عندما تطلب مجموعة العمل املالي فعل ذلك ،أو عندما
ترى الهيئة ضرورة ذلك.
 .1إلزام املؤسسات املصرفية واملالية واملؤسسات واملهن غير املالية بتقدةم البيانات املالية
التي تطلبها الهيئة في إطار بناء قواعد بياناتها ،وفقا ملا نصت عليه املادة  01من املرسوم
التشريعي.
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القرار الخاص بتنفيذ الفقرة (ج) من املادة العاشرة من املرسوم
التشريعي رقم  33لعام  6115وتعدةالته
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  03آذار  6104القرار رقم  150الخاص بتجميد أموال
ألاشخاص والكيانات املحددة بموجب قراري مجلس ألامن رقم  )0999(0627و،)6110( 0373
الذي تم بموجبه تعدةل القرار رقم  06016لعام  ،6100وذلك استنادا إل التعدةل التشريعي
الذي طال الفقرة (ج) من املرسوم التشريعي واملتعلق بهذا املوضوع.
ومن أهم النقاط التي ةتناولها القرار املذكور:
 تشكيل لجنة تجميد أموال ألاشخاص والكيانات املحددة بموجب قراري مجلس ألامن رقم
 )0999(0627و.)6110( 0373
 تجميد أموال ألاشخاص والكيانات الذةن حددتهم لجنتا العقوبات التابعتان لألمم املتحدة
واملنشأتان بموجب قرار مجلس ألامن  )0999( 0627والقرارات ألاخرى ذات الصلة.
 تجميد أموال ألاشخاص والكيانات الذةن تم تحدةدهم في سياق قرار مجلس ألامن رقم
 )6110( 0373والقرارات ألاخرى ذات العالقة.
 استخدام ألاموال التي جمدت بموجب قراري مجلس ألامن  )0999( 0627و)6110( 0373
والقرارات ذات الصلة.
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التعميم رقم  0194تاريخ 6102/1/69
املوجه إل جميع املصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية لتوضيح الفقرة (ي) من املادة
 /63/من القرار  /05/املتضمنة منع تنفيذ أي عملية عابرة خارج إطار عالقة العمل الدائمة،
حيث ةقتصر تطبيق الفقرة املذكورة عى الحاالت التي ةكون فيها العميل طرفا مباشرا بالعملية
املنفذة.
التعميم رقم  6273تاريخ 6102/00/1
املوجه إل جميع شركات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية للتأكيد عى مسؤولي
إلابالغ بذل العناةة الواجبة لإلبالغ عن الحوالات التي تتضمن معاةير اشتباه تفيد احتمال كونها
تخفي غسال لألموال أو تمويال لإلرهاب أو في كونها ممارسة أنشطة صرافة أو حوالات غير
مشروعة ،وذلك وفق نموذج إلابالغ املرفق بالقرار ./05/
التعميم رقم  6274تاريخ 6102/00/1
املوجه إل جميع شركات الحوالات املالية الداخلية العاملة في الجمهورية العربية السورية
للتأكيد عى مسؤولي إلابالغ بذل العناةة الواجبة لإلبالغ عن الحوالات التي تتضمن معاةير اشتباه
تفيد احتمال كونها تخفي غسال لألموال أو تمويال لإلرهاب أو في كونها ممارسة أنشطة صرافة أو
حوالات غير مشروعة ،وذلك وفق نموذج إلابالغ املرفق بالقرار ./05/
التعميم رقم  3139تاريخ 6102/06/60
املوجه إل جميع مكاتب الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية بغرض استثناء مكاتب
الصرافة من بعض متطلبات تعيين مسؤول إلابالغ.
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التحالف الرباعي
شهد عام  6102نشاطا مميزا لهيئة مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب في مجال مكافحة
تمويل إلارهاب ،حيث تم تشكيل حلف رباعي ةضم وحدات التحريات املالية لكل من روسيا
والعراق وإةران وسورية ،يهدف لبحث واتخاذ الخطوات املشتركة ملنع وقطع التمويل عن تنظيم
داعش إلارهابي.
وقد عقد التحالف عدة اجتماعات عى مدار العام تمت خاللها مناقشة العدةد من املواضيع
واتخاذ خطوات عملية في هذا املجال.

أعمال وحدات الهيئة
وحدة التحقيق:
مارست وحدة التحقيق مهامها ،خالل عام  6102وفقا للقوانين وألانظمة النافذة .حيث قام
املراقبون في هذه الوحدة بالتحري عن املعلومات املرتبطة بإبالغات الجهات املكلفة باإلبالغ،
واملعلومات التي تلقتها من جهات إنفاذ القانون .وقد تم التحري خالل هذا العام عن الحاالت
التالية-متضمنة طلبات الاستعالم الداخلية والخارجية:-
مجموع الحاالت املستلمة
مجموع الحاالت املحفوظة
مجموع الحاالت املحالة للقضاء

321
44
9

كما استكملت معالجة العدةد من الحاالت العائدة إل سنوات سابقة.
ويقوم املراقبون في الوحدة بجمع املعلومات حول العمليات املشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال
أو تمويل لإلرهاب ،ومن ثم دراسة وتدقيق هذه املعلومات ،والتأكد مما إذا كانت هذه العملية
تشكل جرم غسل أموال أو تمويل لإلرهاب أم ال .ويتم بعد ذلك إبالغ لجنة إدارة الهيئة بنتائج
التحقيقات عن طريق أمين سرها.
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وحدة جمع املعلومات املالية:
تابعت وحدة جمع املعلومات العمل عى تطوير قواعد بيانات الهيئة وذلك بما ةخدم عمل الهيئة
ووحداتها والقيام باملراجعة املستمرة لها ،وإعداد الدراسات الالزمة للربط مع قواعد البيانات
املحلية املوجودة لدى الجهات املعنية والتي تخدم الهيئة في عملها.
إعداد الدراسات الالزمة لتعزيز التعاون مع إدارة الجمارك العامة وذلك في إطار مراقبة نقل
ألاموال عبر الحدود بغرض مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب.
إعداد تقارير دورية تحليلية وإحصائية عن كافة نشاطات الهيئة وإلابالغات التي تلقتها واملعلومات
الواردة ،وتزويد الجهات الطالبة للمعلومات باملعلومات املطلوبة املتوفرة لدى الهيئة.
وحـدة التحقق من إلاجراءات:
تابعت وحدة التحقق من إلاجراءات مهامها في التأكد من قيام املؤسسات املالية وغيرها من
املؤسسات غير املالية املكلفة بالتزامات مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب ،بالتقيد بهذه
الالتزامات.
 قامت الوحدة خالل العام  6102بجوالت ميدانية عى عدد من املؤسسات املالية
واملصرفية كالتالي:
املهمات الغرضية املنجزة عى شركات الحوالات املالية الداخلية /00/ :مهمة
املهمات الغرضية املنجزة عى املصارف /2/ :مهمات
املهمات الشاملة التي املنجزة عى املصارف :مهمة واحدة.
 تعيين مسؤولي إلابالغ :تم تعيين ( /01/لدى املصارف /5/+لدى شركات الصرافة+
 /6/شركات حوالات داخلية /3/+مكاتب صرافة/5/+شركات تأمين /5/+شركات
وساطة مالية).
 ملف املهن غير املالية وملف الجمعيات الخيرةة :تم إعادة التواصل مع جميع املهن
غير املالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإجراء عدة اجتماعات بهذا
الخصوص
 ملف استشيان الرقابة املكتشية :حيث تم العمل عى إعداد الاستمارة الخاصة بهذا
املوضوع وتعميمها عى جميع املؤسسات املالية وتم تلقي الردود عى العينة
التجريشية منها خالل عام .6102
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كما قامت الوحدة باإلجابة عى استفسارات املؤسسات فيما ةخص تطبيق القرار  ،05ومعالجة
قسم من تقارير املراقبين الداخليين بالتنسيق مع مدةرية مفوضية الحكومة ،مذكرة إضافة إل
متابعة تقارير املهمات الرقابية املنفذة خالل عام  6105لشركتي وساطة مالية ،وشركتي تأمين.
وحدة املعلوماتية:
قامت الوحدة خالل العام السابق بمتابعة وتنفيذ املهام املوكلة إليها في تقدةم الدعم املعلوماتي
للهيئة عبر ما ةىي:
 العمل عى تطوير وتعدةل برمجيات الهيئة من برمجية الحاالت و برمجية الحوالات التي
تم تنصيبها عى كافة حواسب الهيئة كما تم تنصيب هذه البرمجية عى أغلب حواسب
املؤسسات املالية من مصارف و شركات صرافة و شركات داخلية و ذلك إلرسال تقرير
شهري عن كافة الحوالات املنفذة .
 العمل عى استكمال التواصل املباشر بين الهيئة و املؤسسات املالية من مصارف و
شركات صرافة وحوالات داخلية عن طريق تفعيل البرةد الالكتروني املشفر (الربط
الشبكي ) وذلك لسهولة و سرعة إرسال واستقبال البرةد.
 تم إجراء تعدةالت عى املوقع الخاص بالهيئة و تعدةالت عى برمجية أرشفة القوانين.
 تطوير البنية التحتية لشبكة الحواسب الداخلية والعمل عى إجراء الصيانة الدورية
للشبكة الداخلية وشبكة الهاتف وتطوير أنظمة الحواسب وكافة ألاجهزة التقنية .
 جوالت املراقبة امليدانية مع وحدة التحقق من إلاجراءات بخصوص املراقبة عى ألانظمة
املعلوماتية للمؤسسات املالية من مصارف و شركات صرافة و شركات حوالات داخلية.
وحدة التعاون الدولي والدراسات:
قامت الوحدة خالل عام  6102بمتابعة مهامها:
 .0إعداد مجموعة من الدراسات تم نشر اثنتين منها عى املوقع الرسمي للهيئة هما :دراسة
حول النقد الافتراض ي ،ودراسة حول مؤشرات مخاطر تمويل إلارهاب.
 .6إلاشراف عى موقع إيغمونت آلامن ،ومتابعة تلقي وإرسال طلبات املساعدة الخارجية:
06
66

الطلبات املرسلة
الطلبات املستلمة
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 .3تنفيذ ومتابعة إجراءات اعتماد ونشر القائمة املحلية املحدثة وفقا شأحكام املادة 06
من القرار  150وتشمل ألاشخاص والكيانات الذةن ةرتكبون أو ةحاولون ارتكاب
أعمال إرهابية أو يشاركون فيها أو يسهلون ارتكابها ،والكيانات التي ةمتلكها هؤالء أو
يسيطرون عليها ،وألاشخاص أو الكيانات الذةن ةتصرفون نيابة عنهم أو يعملون
ملصلحتهم أو بتوجيههم .
 .4إعداد ومتابعة إجراءات مذكرة التفاهم بين هيئة مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب
ووحدة التحريات املالية في جمهورية روسيا الاتحادةة والتي تم توقيعها هذا العام.
كما تعمل الوحدة عى تعميم لوائح ألامم املتحدة املعنية بالعقوبات ضد القاعدة والطالبان
الصادرة بموجب قرار مجلس ألامن رقم  ،0627إضافة إل تعميم قوائم العقوبات ألاخرى
الصادرة عن ألامم املتحدة بموجب قرارات مجلس ألامن.

وحدة الشؤون القانونية:
مارست وحدة الشؤون القانونية املهام املوكلة إليها خالل عام  6102كالتالي:
 تقدةم الادعاءات املباشرة أمام القضاء والتي بلغت  9ادعاءات.
 إصدار تعاميم تجميد وترقين تجميد حسابات ألاشخاص الواردة أسماؤهم في قرارات كل
من وزارتي الدفاع والعدل:
وزارة الدفاع
وزارة العدل

تجميد
41
37

ترقين تجميد
34
21

 تقدةم عدد من آلاراء القانونية والتوجيهات إل عدد من املصارف الخاصة بناء عى طلبها
بخصوص مواضيع عدة 61( ،رأي قانوني).
 متابعة دعاوى الهيئة املنظورة أمام املحاكم القضائية املختلفة وإعداد املذكرات والدفوع
وتقدةمها للمحاكم عن طريق املفوضين بذلك أصوال.
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حاالت نموذجية
الحالة رقم :0
ملخص الحالة
قيام شركة تدع "ص" بممارسة أعمال البورصة والوساطة املالية دون ترخيص من هيئة
ألاوراق املالية وألاسواق املالية السورية ،وممارسة نشاطها املذكور في عدة مراكز لها في البالد،
حيث ةدةر الشركة شخص ةدع "س" ،بينما يعمل املشتبه به "ع" موظفا بصفة مراقب لحركة
ألاسواق املالية باإلضافة إل قيامه بفتح حسابات للزبائن بالقطع ألاجنبي في مكتب "ي" الذي
ةدةره "ر".
ملخص آلية العمل في الشركة "ص":
ةقوم الزبون بإةداع مبلغ  $/010111/في حساب شركة "ص" في أحد البنوك املحلية أو بإحدى
مقرات الشركة ،ثم يشترك في برنامج البورصة  -برقم سري يعطى من قبل الشركة للزبون -لتظهر
له شاشة البورصة وعليها عمالت ومعادن ثمينة وغيرها ،فيختار الزبون أن يشتري بقيمة املبلغ
املودع بحساب الشركة مع إمكانية استعمال رافعة مالية بنسبة  ، /011:0/في حال الخسارة
تخصم الشركة من رصيده حتى ةبلغ الصفر.
مؤشرات الاشتباه املتعلقة بالحالة:
 إخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية لتلك ألاموال ومصدرها من خالل إظهارها عى أنها أرباح
مشروعة لشركتهم بعد الحصول عى سجل تجاري في تجارة املعادن الثمينة والنفط والغاز
وتقدةم الخدمات الاستشارية واملالية في املجاالت املسموح بها قانونا والقيام بكافة ألاعمال
التجارية املسموح بها قانونا (وذلك بالطرق امللتوية) تغطية لعملهم في البورصة دون ترخيص
من هيئة ألاوراق وألاسواق املالية السورية.
 تهريبهم للقطع ألاجنبي إل خارج القطر وذلك مع علمهم التام بعدم مشروعية تلك ألاموال،
مما ةجعلهم مرتكبين لجرم غسل ألاموال.
 جميع املتعاملين (مدةر – موظفون – زبائن )...يعلمون أنهم ةتعاملون مع شركة بورصة غير
مرخصة وأعمالها غير قانونية.
 اتبعت شركة "ص" طريقة الرافعة املالية بنسبة كبيرة جدا وصلت إل ( )011:0وذلك لجذب
أكبر عدد ممكن من الزبائن (املخاطر كبيرة جدا ).
 القيام بأعمال احتيالية عى املواطنين ،مثل تعطيل البرنامج بشكل مقصود ملدة زمنية
قصيرة عندما تشعر الشركة بأن هناك أرباح سيحققها الزبائن.
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 فتح حسابات بالقطع ألاجنبي مما ةؤدي إل زيادة الطلب عليه ومن ثم تهريبه إل خارج القطر
بطرق مختلفة.
 وصلت أرباح الشركة الشهرية إل  /111,111/دوالر أمريكي و وصل عدد املتعاملين إل
 /0211/زبون ،مما ةدل عى وجود حركات غير ظاهرة (مخفيه) ةمكن أن ةكون عددها كبير
ومبالغها ضخمة( ،لم تظهر ضمن الحسابات املصرفية التي تمت دراستها وهذا ةؤيد وجود
عمليات استالم مبالغ في مكاتب الشركة).
 التعامل مع عدد من تجار العمالت في السوق السوداء لتنفيذ حوالات مالية خارج القطر.
 قيام شركة محلية للصرافة بتحويل ألاموال بشكل غير قانوني للخارج ودون إشعار وبنسبة
ربح عالية.
 تم اكتشاف عملية احتيال عى مدةر الشركة املدعو "س" " عن طريق شخص آخر وعده
ألاخير أنه سوف ةربحه ببوالص الشحن.
 عدم تناسب قيمة ومبررات الحوالات مع دخل ونشاط الشخص املصرح به في الـ .kyc
 التعامل مع شركات وهمية.
نتائج التحليل املالي:
 مراجعة حركة كافة الحسابات املصرفية املرتبطة بكافة ألاشخاص املشتبه فيهم .
 مخاطبة وحدات التحريات املالية النظيرة في الدول ذات العالقة .
 مخاطبة الجهات ألامنية حول املذكورين ليتبين بأن ألاموال موضوع املتابعة ناجمة عن جرم
الاحتيال.
 رفع دعوى الحق العام بحق املذكورين وتجميد أموالهم تجميدا نهائيا.
الجريمة ألاصلية والعقوبة:
 الاتجار غير املشروع بالقطع ألاجنبي والذي يعد من الجرائم ألاصلية لجرم غسل ألاموال.
 تهريب العملة.
 سرقة واختالس ألاموال الخاصة والاستيالء عليها بوسائل احتيالية وتحويلها غير املشروع عن
طريق النظم الحاسوبية.
 تم تحريك دعوى الحق العام بحق املذكورين وتجميد كافة الحسابات العائدة لهم ،والقضية
منظورة حاليا أمام القضاء.
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الحالة رقم 6
ملخص الحالة:
وردت معلومات تفيد بتوقيف املدعو " س " مدةر عام شركة "ع" بجرائم الاحتيال والتزوير
واستعمال املزور وارتكابه تجاوزات إدارية ومالية في الشركة املذكورة باالشتراك مع رئيس مجلس
إدارة الشركة.
حيث تبين قيام املشتبه به "س" بتزوير وثائق رسمية منها (بطاقة شخصية لتغيير كنيته ـ جواز
السفر ـ إجازة السوق الخاصة ـ بطاقة عضوية موظفي قطاع مالي ـ مصدقة التخرج الصادرة
عن كلية اختصاص طب بشري) إضافة لقيامه بعدة تجاوزات مالية وإدارية ،خالل فترة تسلمه
منصب مدةر عام الشركة "ع".
حيث قام املدعو " س " بمغافلة أحد ألاطباء في املشفى الذي يعمل لدةه تحت التدريب وأخذ
صورة مصدقة تخرج عائدة لطبيب آخر ،وقام بتصويرها وإعادتها ملكانها وعمل عى تزويرها
ودون اسمه عليها وسلمها ملشفى ثان عى أنه طبيب وملا شعر بأن املوضوع سينكشف قدم
استقالته .كما أنه ةقوم بعمليات تهرب ضريبي .
التجاوزات التي قام بها املدعو "س" خالل توليه منصب مدةر عام الشركة"ع":
 عدم الالتزام بأنظمة الشركة بحيث تبقى ضمن قيود الشركة أسماء ألاشخاص تركوا
الخدمة أو لم يعد يستفيدوا منها ما أدى لزيادة عدد املستفيدةن في الشركة (وهميا) ،ما
أدى إل حصول الشركة عى مبالغ غير مستحقة.
 تقوم الشركة "ع" بأخذ نسبة  %06حسم من الفواتير من مزودي الخدمة بدال من
النسبة القانونية وهي.%4
 تتقصد الشركة "ع" التأخير في دفع املستحقات ملزودي الخدمة وتماطلهم ،وفي حال
املطالبة تعمد إل مساومتهم عى حسم نسبة أكبر من املبلغ املطلوب دفعه من قبلهم،
وتهدةدهم بأنها صاحبة نفوذ ما ةؤدي الضطرار مزودي الخدمة إل القبول باملبلغ الذي
تدفعه لهم الشركة بالحسم الذي تفرضه والذي ةصل إل  ،%51مع أن الشركة تقبض
كامل املبلغ دون أي حسومات ،وبالتالي تحصيل مبالغ غير مستحقة أةضا.
 استخدام املبالغ املتحصلة لسداد فواتير خاصة بدال من تسدةده للمتعاملين مع الشركة،
وكان مدةر الشركة ةدعي كذبا أمام املتعاملين بان املؤسسة ال تقوم بتسدةد مستحقاتهم،
ما أدى لإلضرار بسمعة املؤسسة وإضعاف ثقة املتعاملين معها.
 عدم قيام الشركة بتسدةد املطالبات املستحقة ملزودي الخدمة.
 قيام الشركة بصرف أتعاب أشخاص يعملون لدى مراكز عمل مجانية.
 وجود شكاوى عدة بحق الشركة "ع" من قبل الزبائن.
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ألادوات وألاساليب الفنية املستخدمة في الحالة:
استعمال الوثائق املزورة الستالم مناصب إدارية عليا ،واستغالل ذلك املنصب لتحقيق منافع
شخصية ذات مردود مرتفع.
مؤشرات الاشتباه املتعلقة بالحالة:
 عدم الالتزام باشأنظمة والقوانين النافذة.
 استعمال الوثائق املزورة.
 الاحتيال عى الزبائن ومزودي الخدمة.
 إلاضرار بسمعة الشركة وإضعاف ثقة الزبائن بالخدمة التي تقدمها.
 التهرب الضريبي
نتائج التحليل املالي:
 مراجعة حركة الحسابات املصرفية العائدة للمذكور لدى املصارف العاملة.
 الاستعالم عن ألامالك املنقولة وغير املنقولة للمدعو (س) وكل من له عالقة معه.
 التنسيق مع إحدى الجهات ألامنية ملتابعة املوضوع.
الجريمة ألاصلية والعقوبة:
 استعمال وثائق مزورة.
 الاحتيال.
 تم تحريك دعوى الحق العام باملذكور وبحق كل من ةثشت أنه متورط في الجرم وتجميد
الحسابات املصرفية العائدة لهم ،الدعوى ما تزال منظورة أمام القضاء.
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الحالة رقم 3
وصف الحالة:
وردت معلومات متعلقة باملدعوين "س و ع" املشتبه فيهما بعمليات تمويل إرهاب ،حيث تبين من
واقع الضبط قيام املدعو "س" باستالم مبالغ مالية كبيرة مرسلة من دول أخرى عن طريق شركة
محلية للصرافة مرسلة من قبل املدعو "ع" ويعمل في دولة أخرى والذي أرسل مبلغ ست
وعشرون مليون ليرة سورية خالل أربعة أشهر إل املدعو املذكور آنفا عى عدة دفعات بغرض
شراء عقارات في البلد وهنا استدع التنويه أنه و بعد متابعة الحوالات املنفذة تبين أنه قد بلغ
مجموعها خالل الفترة املذكورة أعاله عشرين مليون ليرة سورية فقط.
وبتاريخ الحق وردت معلومات متعلقة بتقدةم املوقوف "س" إل محكمة قضاةا إلارهاب لالشتباه
بتورطه بجرم تمويل إلارهاب ،كونه كان ةرسل تلك ألاموال ملجموعات متورطة بتنفيذ أعمال
إرهابية.
ألادوات وألاساليب الفنية املستخدمة في الحالة:
 فتح حسابات مصرفية واستالم ألاموال من الخارج
 شراء العقارات بشكل وهمي
مؤشرات الاشتباه املتعلقة بالحالة:
 استالم مبالغ مالية ضخمة من الخارج بمبررات وهمية.
 شراء عقارات.
 إعادة توزيع تلك ألاموال شأشخاص متورطين بأعمال إرهابية
نتائج التحليل املالي:
 الاستعالم عن ألامالك العقارية والحسابات املصرفية ووسائل النقل الخاصة باملذكورين.
 تزويد وحدة التحريات املالية النظيرة بكافة املعلومات املطلوبة.
 إحالة املدعو إل النيابة العامة بجرم تمويل إلارهاب إضافة إل تجميد حساباته املصرفية
وإلقاء الحجز الاحتياطي عى كافة ألاموال املنقولة وغير املنقولة العائدة له.
الجريمة ألاصلية والعقوبة:
 تمويل إلارهاب.
 تمويل إلارهابيين املقاتلين ألاجانب.
 تم تحريك دعوى الحق العام والدعوى منظورة أمام القضاء.
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الحاالت الواردة إل هيئة مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب
خالل عام 6102

العام
6102

طلبات مساعدة
خارجية
62

STR

طلبات مساعدة
داخلية
70

مساعدة خارجية

STRs

املجموع

623

321

مساعدة داخلية

%20

%7

%73
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إلابالغات الواردة إل الهيئة خالل عام (STRs) 6102
تصنيف الحاالت شركات صرافة وحوالات مالية
حسب املصدر داخلية

العدد
النسبة

مصارف محامين

جهات غير مكلفة
جهات إشرافية
باإلبالغ

091

41

-

63

6

623

75037

05067

1

1077

1017

011017

2
شركات صرافة وحواالت مالية
داخلية

23
40

مصارف
جهات إشرافية

198

جهات غير مكلفة

مقارنة إلابالغات ( )STRsخالل سنة  6102مع سنوات سابقة
السنة

املجموع

مجموع إلابالغات خالل
السنوات السابقة

6106

51

6103

22

6104

002

6105

006

6102

623
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معالجة إلابالغات الواردة خالل العام 6102
إلابالغات الواردة إل الهيئة خالل عام  6102وكيفية معالجتها
إحالتها إل
قيد
تزويد
املجموع
املعالجة املحفوظة املحامي
معلومات التحقيق
العام
623
639
0
9
04
العدد
النسبة
011017
91097
1047
3047
5037
املئوية

معالجة الحاالت
9 1

14

المحفوظة
المحالة إلى المحاكم
تزويد معلومات
قيد التحقيق

239
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جدول ومخطط طلبات املساعدة الخارجية الواردة إل الهيئة
السنة
العدد

6100
32

6106
00

6103
01

6104
6

6105
3

6102
66

40
35
30
25
20

اإلجمالي

15
10
5
0
2016

2015

2014

35

2013

2012

2011

املهمات امليدانية
املهمات امليدانية وتوزعها واملؤسسات املستهدفة
العام

6100

املؤسسة
مصارف

4

6106

6103

6104

6105

4

9

2

النسبة املئوية
6102
لعام 6102
35017
7

شركات صرافة

7

60

6

03

1

1

1

شركات حوالات

3

6

5

7

1

03

25017

شركات تأمين

3

1

1

1

6

1

1

شركات وساطة مالية

1

0

0

1

6

1

1

املجموع

07

64

06

62

9

61

011017

المهمات الميدانية بين عامي  2011و2016
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