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  احملتويات فهرس
 مقدمة

  م٢٠١٤و م٢٠١٣ لعامي التطبيقات جمال يف اجملموعة عمل عن حملة: األول املبحث

 المطلب األول: تقارير التطبيقات
تحديث –التطبيقات حول مؤشرات واتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب  تقرير: أوالً   
 واالعتمادات المالية لألدوات والتزييف التزوير عمليات من المتأتية المتحصالتتقرير التطبيقات حول : ثانيا

  اإلرهاب وتمويل األموال بغسل وعالقتها المستندية
 المطلب الثاني: ورش عمل التطبيقات

جتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط اال: أوال
م٢٠١٣ ديسمبر ٤-٢ قطر، دولة الدوحة، ا،وشمال أفريقي  

 
 املبحث الثاني: حاالت عملية لعمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 المطلب األول: الحاالت العملية

 )الفساد لتسهيل غسل األموال وتمويل اإلرهاب(عمليات ذات عالقة بالفساد  )١
 غسل عائدات الفساد )٢
 االستئمانية في الخارج والشركات التجارية الدولية، والصناديق (offshore banks)استخدام البنوك غير المقيمة  )٣

(offshore trusts)   
  (Trade based money laundering)غسل األموال القائم على التجارة )٤
  )الحوالة/ خدمات التحويالت البديلة /   (underground banking)الخدمات المصرفية الموازية )٥
 )الوصول إلى البيانات الشخصية، األعمال المصرفية الدولية، إلخالتشفير، ( اإلنترنت استخدام  )٦
  استخدام وسائل ونظم الدفع الجديدة )٧
  العقارات، بما في ذلك دور وكالء العقارات  )٨
  االتجار بالبشر وتهريب األشخاص  )٩

  ى، وأفراد األسرة أو أطراف أخر  (Trust)االستئمانية ، والصناديق(nominees)استخدام المخولين  )١٠
 )األعمال الفنية واآلثار وخيول السباق والسيارات، الخ(مشتريات ثمينة  )١١
  استخدام شركات وهمية )١٢
  تهريب العملة )١٣
 (structuring / smurfing)التجزئة   )١٤
  استخدام الحسابات المصرفية في الخارج/ التحويالت المالية  )١٥
 استخدام هوية مزورة )١٦
 تمويل اإلرهاب )١٧
  العملية الحاالت تحليل: الثاني المطلب
  المالحق
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  :مقدمة

 في والتطبيقات الفنية المساعدات عمل فريق توصية على) م٢٠١٤نوفمبر ( العام االجتماع وافق
بمجموعة العمل المالي لمنطقة ) كل سنتين( الدوري التطبيقاتتقرير " إصدار إجراءات تبني شأن

والذي يعكس أبرز الحاالت العملية واألنماط المستحدثة لعمليات " الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  . غسل الموال وتمويل اإلرهاب إقليميا يقع توفيرها وتحديدها من طرف كافة الدول األعضاء

 من العملية الحاالت لتجميع) ١ملحق رقم (هذا المشروع تم إعداد نموذج طلب معلومات  لتنفيذ
 تندرج) حاالت ٥ إلى ٣من ( عملية بحاالت السكرتارية بموافاة دولة كل تقوم حيث األعضاء الدول
 حكم فيها صدر والتي) ٢( رقم الملحق في) وجدت إن خالفهاأو ( المعرفة الفئات من فئة أي ضمن
ما زالت منظورة أمام المحاكم أو ما زالت قيد التحقيق في النيابة أو حاالت توصلت فيها  أو باإلدانة

 هذه إلى وللوصول. الوحدة إلى وجود دالئل قوية على االشتباه وتم إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون
 بيانات قواعد إلى أمكن وٕان بالدولة المالية المعلومات وحدة بيانات قاعدة إلى الرجوع يتم الحاالت
  .القانون إنفاذ جهات

والبحرين، وتونس،  األردن،دولة عضو وهي  ١٤في هذا المشروع بتوفير حاالت عملية  شارك
 ومصر، وقطر، وليبيا، ولبنان،وعمان،  والعراق، وسوريا، السودان،والمملكة العربية السعودية، 

 فئاتحالة عملية تم استعراض أبرزها في هذا التقرير حسب ال ٣٦توفير  تم. واليمن والمغرب،
 وتمويل األموال غسل مجال في العملية الحاالت موضوعات غلبأ تمثل والتيبالملحق  المعرفة
تم تحليل كل الحاالت العملية المستلمة وتحديد أكثر  كما. والدولي اإلقليمي الصعيد على اإلرهاب

واألدوات المستخدمة واالتجاهات السائدة لعمليات غسل األموال وتمويل  التقنيات واألساليب
  .  اإلرهاب

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط ب) كل سنتين(تقرير التطبيقات الدوري  يستعرض كما
م ٢٠١٤م و٢٠١٣المجموعة في مجال التطبيقات لعامي  نشاطاتم أبرز ٢٠١٤وشمال أفريقيا  

وما توصلت إليه مختلف الدراسات وورش العمل والنقاشات في مجال التطبيقات حتى يكون التقرير 
  . إقليميا المستحدثة واألنماطعن إبراز أهم الحاالت العملية  عالوةمرجعا لهذه المعلومات 
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  :األول املبحث

  م٢٠١٤وم ٢٠١٣ لعامياجملموعة يف جمال التطبيقات  عملعن  حملة 

 

 املطلب األول: تقارير التطبيقات

 أوالً : تقرير التطبيقات حول مؤشرات واتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب-تحديث

مؤشرات واتجاهات غسل األموال وتمويل "م تقرير التطبيقات حول ٢٠١٣المجموعة عام  تبنت
 الخصوص، هذا في واتجاهات مؤشرات من استجد ما آخر على التعرف إلى يهدفالذي " اإلرهاب
لمعرفة االتجاهات الحديثة لعمليات غسل األموال  م٢٠١٠ عامالمعتمد  التطبيقات تقرير وتحديث

وتمويل اإلرهاب وتحديث قائمة المؤشرات التي يمكن استخدامها من قبل القطاعين العام والخاص 
  .األنشطة المحتملة لغسل األموال وتمويل اإلرهابالكتشاف 

 اتجاه استمرارم، ٢٠١٠ عام مع مقارنة اتضح تحليلها، تم التي األموال غسل حاالت خالل ومن
 راجعوت المخدرات في المشروع غير واالتجار واالحتيال النصب جرائم من المتحصلة األموال غسل
 المتحصلة األموال غسل حاالت ظهور وزيادة التزوير، جرائم من المتحصلة األموال غسل اتجاه
  . سرقة األموال الذي يعتبر اتجاها ناشئا جرائم من

 في الصرافة وشركات المصارف خاصة المالية المؤسسات استغالل أيضاً  المستمرة االتجاهات ومن
 النقدية ورود ذلك على وأكد عالية بنسبة المالية المؤسسات ههذ تظهر  حيث األموال غسل عمليات
 تكرار إلى باإلضافة األموال غسل عمليات في استغاللهما يتم أداتين كأعلى والشيكات السائلة
ومن . األموال غسل أساليب كأكثر المصرفية الحسابات في وٕايداعها األموال تحويل أسلوبي

االتجاهات الجديدة التي ذكرت في بعض الحاالت استعمال شبكة اإلنترنت للقيام بالتحويالت 
للقيام بعمليات متكررة للسحب ) ATM(المصرفية المشبوهة واستعمال أجهزة السحب واإليداع اآللي 

  . واإليداع
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 استغالل – أخرى إلى دولة من ومتفاوتة أقل بنسب كانت وٕان – أيضاً  االتجاهات تضمنت كما
 وتجار العقارين، والوكالء الكريمة، واألحجار النفيسة المعادن تجار خاصة المالي غير القطاع

النقل المادي لألموال  ،إنشاء شركات وهمية أو إبرام عقود وهمية/التعامل باسم وكذلك السيارات،
 .ديرعبر الحدود وتخفيض وتضخيم الفواتير كجزء من عمليات االستيراد والتص

ثانيا: تقرير التطبيقات حول المتحصالت المتأتية من عمليات التزوير والتزييف 
 لألدوات المالية واالعتمادات المستندية وعالقتها بغسل األموال وتمويل اإلرهاب

 المتأتية المتحصالت وعالقة ماهيتها لتبين عام بشكل والتزييف التزوير جرائم الدراسة هذه تناولت
 وتمويل األموال غسل بجرائم المستندية واالعتمادات المالية لألدوات والتزييف التزوير جرائم عن

 إفراد خالل من والتزييف التزوير أعمال تجريم األعضاء الدول مشاركات عبر اتضح وقد. اإلرهاب
  .لألموال غسل عمليات من بها يرتبط قد وما النشاطات هذه مثل لمكافحة وقوانين نصوص

  
هي جرائم أصلية يترتب عليها أموال غير  والتزييف التزويرمن خالل هذه الدراسة أن جرائم  واتضح

ففي جرائم التزييف والتزوير لألدوات المالية يتم تزييف . مشروعة يتم غسلها بهدف االستفادة منها
، مانيةاالئتالبطاقات و العمالت النقدية وتزوير المحررات الخاصة كالشيكات البنكية والشخصية، 

 من عادةً  المجرمون ويستفيد. المستندات المالية كالضمانات البنكية وغيرهاو رسائل السويفت، و 
 لوجود الدراسة هذه أشارت حيث المشروعة، غير أهدافهم لتحقيق والتقنية والفنية القانونية الثغرات
 والتزوير التزييف جرائم عن الناتجة المتحصالت لغسل األموال غاسلو إليها يعمد عديدة أساليب
 بموجب حسابات فتح بضمانها، االقتـــــــراض ثم مصرفية أدوات شراء أبرزها ومن المالية، لألدوات
 نقدية، سحوبات شيكات، تحويالت، بموجب التزوير عن الناتجة األموال سحب مزورة، وكاالت
وأدلة اإلثبات  االشتباه مؤشراتبرز أأوضحت الدراسة  كما. والشخصية البنكية الشيكات وتزوير

تحريكها بموجب وكاالت و عمليات غسل األموال كفتح عدة حسابات  فياألدوات المالية  الستغالل
 الت،بموجب شيكات وتحوي أوواردة يعقبها سحوبات فورية نقدًا  التتحويو  ،معطاة لشخص واحد

  .عدم تناسب العمليات مع طبيعة دخل العميل وغيرهاو 
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 غسل بجرائم وعالقتها المستندية االعتمادات استغالل مجال الدراسة أوضحت فقد آخر جانب ومن
القائمة  الوثائق تزوير طريق عن يأتي المستندية لالعتمادات الجرمي االستغالل أن باعتبار األموال
 عدة عبر األموال، غسل عمليات مخرجات هي هذه التزوير عملية عن المتحصالت وأنعليها 
 وأوضحت. صادراتالواردات أو ال بنوعيةالسعر أو ب ،المعلومات المتعلقة بالكمية يفكتحر  أساليب

عتمادات المستندية لالاالشتباه وأدلة اإلثبات لجرائم التزوير والتزييف  مؤشرات من عدد الدراسة هذه
 األموال غسلمكافحة  لوحدة الواردة المالية المعامالت عن االشتباه تقاريرو  البالغاتومن أبرزها 

 نوع مع العميل نشاط تناسب عدمو  مباشرة مستندي اعتماد فتح خدمة طلب ثم ومن الحساب وفتح
 السوق في والعادلة الفعلية والقيمة الفاتورة على السلع قيمة بين كبيرة واختالفات المستوردة السلعة
  .وغيرها السلع لهذه

 املطلب الثاني: ورش عمل التطبيقات

الرابع في خطة عمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إشارة إلى الهدف 
والمتمثل في تعزيز عالقات المجموعة مع المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة 

طرق  على اإلطالع بهدف ةمشترك اتغسل األموال وتمويل تعمل المجموعة على عقد اجتماع
األموال وتمويل اإلرهاب واالتجاهات السائدة على المستوى اإلقليمي  وأساليب عمليات غسل

تمكن هذه الورش من تبادل المعلومات والخبرات في العديد من المواضيع ذات الصلة  كما. والدولي
بمشاريع التطبيقات التي تعمل عليها المجموعة والمجموعات اإلقليمية والمنظمات الدولية األخرى 

 تم اإلطار، هذا وفي. قدرات المشاركين في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابوتسهم في تعزيز 
المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة  االجتماع عقد

. م٢٠١٣ديسمبر  ٤-٢في الدوحة بدولة قطر وذلك خالل الفترة من  االشرق األوسط وشمال أفريقي
بمجموعة العمل المالي وبناء القدرات  ورشة عمل مشتركة للتطبيقاتمجموعة على عقد كما تعمل ال

وذلك في شهر ديسمبر  (EAG)لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمجموعة األورآسيوية 
 .م٢٠١٤
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جتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي اال: أوال
  م٢٠١٣ ديسمبر ٤-٢ قطر، دولة الدوحة، ا،الشرق األوسط وشمال أفريقيلمنطقة 

عدد كبير من الخبراء  مشاركة سجلهذا االجتماع األول من نوعه في المنطقة حيث  يعتبر
منظمة  ١٤دولة و ٤٠مشاركًا من  ١٨٠ فاقوممثلين من دول العالم والمنظمات الدولية واإلقليمية، 

 لها السائدة واالتجاهات اإلرهاب وتمويل األموال غسل عمليات أنماط ودراسة لمناقشةإقليمية، 
 المالي العمل ومجموعة المالي العمل لمجموعة هامة فرصة الحدث هذا مثل وقد. مواجهتها وسبل
 المعلومات لتبادل النظيرة واإلقليمية الدولية والمنظمات أفريقيا شمال األوسط الشرق لمنطقة

خالل اللقاءات الرئيسية وورش العمل ذات الصلة بمشاريع  من  المواضيع من العديد في والخبرات
مشروع التدفقات المالية المرتبطة باإلنتاج  ،مشروع المنظمات غير الهادفة للربح: التطبيقات التالية

مشروع عمليات غسل األموال من خالل النقل المادي  ،غير المشروع وتهريب المخدرات األفغانية
ع مشترك بين مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط مشرو (للنقد 

مشروع مشترك بين (، مشروع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالذهب )وشمال إفريقيا
  ).مجموعة العمل المالي ومجموعة آسيا والمحيط الهادي

 غسل األموال عبر النقل المادي للنقد ورشة : 
 

هذه الورشة بمثابة نقطة انطالق للمشروع المشترك بين مجموعة العمل المالي ومجموعة  كانت
شارك بعروض تقديمية كل من قطر والمملكة المتحدة . المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ية ومنظمة الجمارك الدولية ولبنان والواليات المتحدة األمريكية وهولندا والمملكة العربية السعود
ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومجموعة أمريكا الجنوبية لمكافحة 

  :انتهت هذه الورشة بالمسائل والمالحظات التالية وقد. غسل األموال وتمويل اإلرهاب

المادي لألموال بين  النقلالتعاون الدولي من أجل السيطرة الفعالة على حركة  أهمية  -
 . الحدود

 أنه الفريق أعضاء وجد حيث الفعال، المحلي والتنسيق التعاون ضرورة على التشديد -
 من العديد مسئولية الحدود بين النقد حركة على السيطرة كانت األحيان من كثير في
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 تسبب الجهات هذه بين التنسيق لعدم وكنتيجة الواحدة الدولة في الصلة ذات الجهات
 .األموال لحركة الفعالة المراقبة في عملها إعاقة في هذا

الدول المتقدمة يوجد بها العديد من  هاأن التشريعات في معظم الدول بما في لوحظ -
 االمتثالالثغرات أو يشوبها عدم التطبيق الفعال مما يجعلها معرضة لمخاطر عدم 

 .٣٢بالتوصية 
بالسلع والبضائع  الدول المشاركة بأن الخطر األكبر يكمن في الشحنات المتعلقة أقرت -

سائد حيث أنها تركز جهودها على الركاب والمسافرين،  هو وماعكس ما كان يعتقد 
في حين أن بعض الدول اكتشفت مبالغ هائلة تقدر بمئات الماليين من الدوالرات لنقد 

 .أو سلع غير مشروعة مهربة في شكل شحنات وبضائع وسلع
اإلفصاح الخاص عن الشحنات النقدية بين الدول / الدول أيضا أن اإلعالن  وجدت -

هناك مبالغ نقدية كبيرة تم اإلعالن عنها  أن حيثغير متسق بشكل مناسب وفعال، 
 .ونقلت عبر مطارات أوروبية اتضح فيما بعد أنها تمثل حصيلة عائدات إجرامية
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  :الثاني املبحث

  اإلرهاب ومتويل األموال غسل لعمليات عملية حاالت 

 املطلب األول: احلاالت العملية

  حالة عملية تم تصنيفها حسب الفئات  ٣٦دولة بإرسال  ١٤ قامت المشروع هذا تنفيذ إطار في
حيث تمت مراجعة كل الحاالت وتصنيفها تحت الفئات التي يمكن أن  المذكورة) ١ رقمملحق (

 تباعاكما تم . تنتمي إليها الحالة علما وأن العديد من الحاالت يمكن إدراجها ضمن أكثر من فئة
أسلوب األوزان الترجيحية حيث تنسب الحالة إلى الفئة المباشرة أو إلى الفئة األقرب بهدف أن يكون 

  .   من الفئات ممثال ويكون التقرير شامال ومتنوعاأكثر عدد ممكن 

 )الفساد لتسهيل غسل األموال وتمويل اإلرهاب(عمليات ذات عالقة بالفساد ) ١ 

 ):األردن( ١ رقم حالة

وهي ) A(بخصوص قيام السيدة ) ع(في الدولة ) X(تلقت وحدة التحريات المالية إخطار من البنك 
دوالر ) ٤،٩٩٩،٨٢٨(إحدى الدول العربية باختالس ما يقارب  موظفة عامة في جهة حكومية في

 دوالر) ٤،٩٩٩،٨٢٨( بإجمالي حوالتينقام باستالم ) X(من الجهة التي تعمل فيها، علمًا أن البنك 
في الدولة العربية التي   )Z(وكان مصدر األموال تحويل من شركة صرافة ) Y(من البنك  أمريكي

صرافة محلية ومن ثم تحويل األموال من حساب شركة الصرافة إلى  تم االختالس منها إلى شركة
بعد إقناع ) Y(بتحويل األموال للبنك ) A(، وقد قامت السيدة )Y(في البنك ) A(حساب السيدة 

شركة الصرافة بشرعية هذه األموال من خالل تقديم عقود بيع عقارات غير حقيقية وبالتعاون مع 
  . شخص آخر

  :يليلهذه الحالة فيما  االشتباهم مؤشرات هذا وقد تمثلت أه

  التي تعمل بها -أفاد البنك المبلغ لإلخطار أنه ورد للبنك كتاب من سفارة الدولة العربية
يتضمن طلب المساعدة في الحجز على المبلغ المسروق من ) ع(في الدولة  - )A(السيدة 
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هوية مزورة وهربت إلى الدولة  ، وأنها قامت بانتحال اسم آخر واستخدمت)A(قبل السيدة 
 ).ع(

  ورد لوحدة التحريات المالية من خالل أحد الجهات الرقابية كتاب سفارة الدولة العربية -
يطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة من حيث ) ع(في الدولة  -)A(التي تعمل بها السيدة 

 .ضبط المبلغ وتجميده الستعادته كونه من األموال العامة المسروقة

  :د قامت وحدة التحريات المالية بعمل تحليل شامل للمعلومات المعطاة وتوصلت إلىوق

  لمعرفة طبيعة الحركات التي تمت على حسابات ) ع(مخاطبة البنوك في الدولة
 .المذكورين

  ع(ال يمتلك أي من المذكورين أي شركات في الدولة.( 

األموال وتم حجز األموال المتحصلة والبالغة صدر حكم بإدانة المشتبه بهم الرتكابهم جريمة غسل 
دوالر وتم الحكم بوضع المذكورين باألشغال الشاقة ) ٣،٠٨٨،٤٠٥(دوالر ومبلغ ) ٢،٤٩٩،٨٨٥(

 .لمدة ثالثة سنوات وغرامة عشرة آالف دينار لكل منهما، علمًا أن الحكم غيابيًا قابل لالستئناف

  ):ليبيا( ٢ رقم حالة

المعلومات المالية الرئيسية بالغًا من قبل مدير الوحدة الفرعية للمعلومات المالية تلقت وحدة 
 فيحساب  له )ج(ن معاملة مشبوهة تخص المدعو أبش )٤(على النموذج رقم )  ص(بمصرف 

مفاده قيام المدعو بإيداع عدد ثالث صكوك بإجمالي مبلغ ) ب(فرع ) ص(مصرف ال
نه لم يقم بمثل هذه اإليداعات في السابق وال توجد بالحساب أحيث  ليبي ينارد )٤,٠٠٠,٠٠٠(

علي إجراء تفتيش نوعي علي حسابه تبين بأن  وبناء. م٢٠١٢وم ٢٠١١حركة خالل السنتين 
  .حد المشتبه بهم في معاملة سابقةأ) و( مصدر األموال هو المدعو

  :ما يلي حوله، تمثلت في واالشتباههذا وقد قام المشتبه به بعدة عمليات أثارت الشكوك 

 تقديم فواتير مضخمة.  
 التعامل عبر الشركات الوهمية.  
  اإليداعات النقديةعمليات التجزئة في.  
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 حد المشتبه بهم في معاملة سابقةأ) و( المدعو.  

عليه قامت الوحدة بعمل تحليل للمعطيات التي بحوزتها تأسيسًا علي تقرير معاملة مشبوهة سابقة 
بخصوص إيداع صك بالحساب ) و ح(التي تلقت فيها بالغًا من مدير الوحدة الفرعية بمصرف 

 الستيراد) غ(مدفوع من شركة  ليبي  ينارد )٤،٨٥٣،٠٠٠,٠٠٠(بمبالغ ) و( الجاري للمدعو
ليبي  ينارد )٧٠،٠٠٠،٠٠٠( السيارات حيث تبين بأن الشركة ُمولت من شركة قطاع عام بمبلغ

الحالة مازالت منظورة أمام مكتب النائب العام في . دون أن توجد عالقة اقتصادية تربط الطرفين
  .يهاالبت ف انتظار

  غسل عائدات الفساد)  ٢

  : ٣رقم  حالة

بخصوص قيام المدعو ) ع(من أحد البنوك العاملة في الدولة  اتلقت وحدة التحريات المالية إخطار 
مليون دينار على فترات ) ٣،٧(باختالس مبلغ  لإلخطاروالذي يعمل موظف في البنك المبلغ ) س(

بواسطة شركات نقل النقد وتنفيذ قيود وهمية  إيداعهمتقطعة من خالل االستيالء على النقد الذي يتم 
على حسابات البنوك المراسلة، كما واكتشف البنك فروقات عند إجراء المطابقات والتسويات، وعند 

عن وصوالت الشحن قام بالهروب بشكل سريع إلى خارج ) س(قيام البنك باالستفسار من المدعو 
حركة حسابات  بأنكما تلقت وحدة التحريات المالية تبليغ من أحد الجهات الرقابية  ).ع(الدولة 
  .ال تتناسب مع حجم دخله) س(المدعو 

  :حوله منها هاالشتباوقد قدم البنك إخطاره للوحدة بناًء على عدة معامالت مع العميل التي أدت إلى 

 .تجاوزات في سقوف أحد البنوك المراسلة لإلخطاراكتشاف البنك المبلغ  .١
 .المطابقات والتسويات إجراءاكتشاف البنك المبلغ فروقات عند  .٢
عند استفسار البنك منه عن  ومفاجئبشكل سريع ) ع(هروب المشتبه به خارج الدولة  .٣

 .وصوالت الشحن
قيام الجهة الرقابية بإعالم وحدة التحريات المالية بأن حركة حساب المشتبه به لدى البنوك  .٤

 . ال تتناسب مع حجم دخله
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 الستجالءهذا وقد أجرت وحدة التحريات المالية تحليل للمعلومات التي بحوزتها ومارست سلطاتها 
موقف العميل بصورة نهائية بغرض تقديم الملف للجهات العدلية، حيث توصلت إلى عدة نتائج 

  :هي

ويتعامل مع عدد كبير من الشركات ) ع(ال يمتلك المشتبه به أي شركات في الدولة  .١
 .العقارية

 .تمت عمليات شراء عقارات وسيارات باسم المشتبه به وباسم زوجاته وأبنائه .٢
 .تبه به في البنوك ال تتناسب مع حجم دخلهحركة حسابات المش .٣
 .حسابات لدى أربعة بنوك) س(امتالك المدعو  .٤
شيكات في حسابات المدعو  وبإيداعنقدية  بإيداعاتوأشخاص آخرين ) س(قيام المدعو  .٥

 ).س(

أحالت الوحدة الملف بعد النتائج التي توصلت إليها أعاله للجهات العدلية، القضية ما تزال قيد 
  .ق لدى المدعي العامالتحقي

  ):األردن( ٤ رقم حالة

تلقت وحدة التحريات المالية تبليغ من أحد الجهات الرقابية واإلشرافية بأنه لدى قيامها بالتفتيش على 
أحد الجهات الخاضعة لرقابتها وٕاشرافها ودراسة حسابات أحد العمالء لديها تبين لها بأن هذا العميل 

النقدية  باإليداعاتيمتلك عدة حسابات مفتوحة وأن معظم الحركات على الحسابات تمثلت ) ب(
) ب(، باإلضافة إلى تركز تعامل العميل )ب(وبمبالغ ضخمة ال تتناسب مع طبيعة عمل العميل 

  .النقدية دون استخدام أي أدوات مصرفية أخرى باإليداعات

 :حوله تمثلت في االشتباهعلى رسم  عمد العميل إلى عدة تصرفات ساعدت

 عدة حسابات مفتوحة باسم العميل. 
 إيداعات نقدية وبمبالغ ضخمة في حسابات العميل بما ال تتناسب مع طبيعة عمله. 
 إيداع شيكات وبمبالغ ضخمة في حسابات العميل بما ال تتناسب مع طبيعة عمله. 
  النقدية دون استخدام أي أدوات مصرفية أخرى باإليداعاتتركز تعامل العميل.  
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  :ما يلي قامت الوحدة بدراسة هذا اإلخطار وتوصلت إلى

إيداعات نقدية تمت على عدة دفعات لعدة حسابات مصرفية على مدى عدة سنوات هناك  .١
 .وصلت إلى ماليين الدنانير

عمليات اإليداعات النقدية من قبل عدة أشخاص يعملون لنفس الجهة التي يعمل بها  تمت .٢
 ).X(المشتبه به 

) ب(وبعمالت مختلفة وبحيث يقوم المشتبه به ) ب(وجود حسابات وديعة للمشتبه به  .٣
بإجراء تحويالت داخلية بين هذه الحسابات لربط المبالغ المودعة لغايات الحصول على 

 .فائدةأفضل سعر لل
دون وجود أي حركات تدل على  الوديعةبتحويل راتبه إلى حسابات ) ب(قيام المشتبه به  .٤

 .مصاريف شخصية
 ). ع(من شركات استثمار من خارج الدولة ) ب(ورود حواالت إلى حسابات المشتبه به  .٥

حول المذكور وقامت بإحالة الملف لجهات  االشتباه تأكيدهذه المعطيات ساعدت الوحدة على 
، حيث صدر حكم بإدانة المشتبه به بالجرائم األصلية وجريمة غسل األموال وتم الحكم االختصاص

سنوات عن جريمة غسل األموال والغرامة بمبلغ ) ٥(أشهر منها ) ٣(عام و) ١٣(عليه بالحبس 
مليون دينار، ) ٢٤(التي قام بها والبالغة  مليون دينار مع مصادرة المبالغ محل الجرائم) ٢١،١٧٩(

 .علمًا أن الحكم قطعي

  

 والشركات التجارية الدولية، والصناديق (offshore banks)استخدام البنوك غير المقيمة ) ٣
  )ffshore trusts) oاالستئمانية في الخارج

 ):تونس ( ٥ رقم حالة

المختصة في االستشارة والخدمات ) أ(تلقت وحدة التحريات المالية تصريحا بالشبهة ضد الشركة 
تمثلت في تحويالت من ) ورويمليون  ٢١(الموجهة للتصدير من أجل وجود تدفقات مالية هامة 



١٤

 

    

ودول ) ج(سرعان ما تم تحويلها إلى عدة دول وخاصة منها الدولة ) ب(الخارج تأتت من الدولة 
  .ضريبية مالذاتى مصّنفة كأخر 

ليس هناك رؤية واضحة لنشاط ملموس للشركة بجانب عدد من المعطيات ساهمت في تكوين 
 :حولها مثل اشتباهمؤشرات 

 عمليات التجزئة سواء في اإليداعات أو التحويالت إلى الخارج. 
 فتح حسابات متعددة. 
 تقديم فواتير وهمية. 
 تواتر عمليات التحويل النقدي إلى أكثر من ساحة مالية. 
 استخدام الشركات الوهمية. 
  استخدام الحسابات المصرفية في الخارج لنقل األموال بعيدا عن السلطات المحلية وٕاخفاء

 .هوية األشخاص الذين يتحكمون باألموال غير الشرعية
  تداخل السياسيين ممثلي المخاطر)PEPs   .(  

كافة التحويالت في الجانب الدائن قد تأتت من شركة عمومية  أنبمباشرة التحريات المالية اتضح  
على نحو مجزأ وبمعدل شهري ثم سرعان ما تّم تحويل جزء من تلك المبالغ إلى ) ب(كائنة بالدولة 

الشركات ضريبية وقد استفادت إحدى  مالذاتكغلبها مصنفة أشركات وهمية كائنة بعدة دول 
  .بالنسبة األبرز من تلك التدفقات) ج(الكائنة  بالدولة 

وحدات  ٨عـدد  إلىولتفعيل التعاون الدولي مع الوحدات المالية النظيرة تم إرسال طلب معلومات 
قد تم استغاللها في إطار التمويه ) أ(ثر تحليل عناصر الرد أّن الشركة إمالية أجنبية، تبين على 

) ب(بالدولتين ) PEPs(شاوى لصفقة دولية تم عقدها بين مسئولين رسميين بإخفاء محصالت ر 
لفائدة الهيئة الحكومية ) ب(موضوعها اقتناء معدات عسكرية من الشركة العمومية بالدولة ) ج(و

والتي استفادت ) ج(ومن جهة أخرى، أثبتت التحريات أن الشركة الكائنة بالدولة ) ج(بالدولة 
 ). ج(التحويالت هي على ملك شقيق المسئول األول عن إبرام الصفقة بالدولة بالنصيب األكبر من 

قررت وحدة التحريات المالية إحالة الملف إلى النيابة العمومية مع النظر في تجميد كافة األرصدة 
  .ما تزال القضية قيد التحقيق. الرشوة هيموضوع التصاريح بالشبهة علما وأن الجريمة األصلية 



١٥

 

    

    (Trade based money laundering)غسل األموال القائم على التجارة)  ٤

 ): السعودية( ٦ رقم حالة

 إجراءاتقام العميل بفتح اعتماد الستيراد آليات من خارج البالد وقدم مستندات الشحن للبنك لتكملة 
العميل بان السفينة  ىن البضاعة موضوع االعتماد لم تصل البالد وادعأالتحويل واكتشف البنك ب

قبل وصولها، مما استدعى البنك رفع دعوى جنائية  الموانيحد أ فيالحاملة للبضاعة قد تعطلت 
 فيمن خالل جمع المعلومات وتحليلها اتضح ان هناك تزوير . المنشأبلد  فيضد العميل والشاحن 

يورو حيث تم تقديم  ٢٣٨٥٦٠٠المستندات المقدمة للبنك ليقوم المشتبه بتحويل مبلغ وقدره 
كانت سببًا أقدم العميل على عدة تصرفات مريبة . ظاهرها سليمة ولكنها غير حقيقية فيمستندات 

 :يلي ما وراء اإلشتباه به تمثلت في

 تقديم مستندات غير حقيقية.  
 قبل وصولها الموانيحد أ فين السفينة الحاملة للبضاعة قد تعطلت أادعاء العميل ب.  

من خالل جمع المعلومات وتحليلها اتضح ان هناك تزوير فى المستندات المقدمة للبنك لغرض أن 
 .يورو إلى خارج البالد من خالل البنك )٢,٣٨٥,٦٠٠(يقوم المشتبه به بتحويل مبلغ وقدره 

األصلية  ، الجريمةاالختصاصلدى الوحدة وقامت بتحويل الملف لجهة  االشتباهأركان  اكتملت
  .البت فيها بانتظارالنيابة  أمام، الحالة )االحتيال(

  .١٨اإلطالع على الرسم التوضيحي بالصفحة  يرجى  ):سوريا( ٧ رقم حالة

صاحب شركة ) ص(صاحب شركة تجهيزات طبية باالتفاق مع شخص آخر يدعى ) س(قام 
، على نحو يتم فيه تحويل مبلغ مالي )س(بتمويل صفقة تجارية يقوم بها ) ص(تجارية على قيام 

المفتوح لدى ) س(إلى حساب الشخص ) ص( مليون دوالر أمريكي من حساب الشخص) ٤(بقيمة 
أخل باالتفاق، وأقدم ) س(إال أن  .، على أن ترد البضاعة مقابل بوالص برسم التحصيلمحليبنك 

دوالر أمريكي ) ٣,٥٠٠,٠٠٠( نقدًا وتحويل الباقي أمريكي دوالر) ٥٠٠,٠٠٠(على سحب مبلغ 
بدًال من تسديد قيمة الصفقة  ،)ب(دولة  ،في أحد الدول المجاورةك بنإلى حسابه المفتوح في 

  .التجارية ثم غادر البالد وقام بتوكيل أخيه بتحريك حساباته
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) ب( الدولةدوالر أمريكي من حسابه في ) ٣,٥٠٠,٠٠٠(إلى تحويل جزء من مبلغ ) س(ثم عمد 
  :على الشكل التالي

جزء من المبلغ إلى حساب شركة تجارة محلية تعمل في مجال اآلليات الصناعية  تحويل  -١
والتخليص الجمركي والتي قامت بدورها بتحويل المبلغ على أجزاء إلى حساب شركة 

  .محليصينية والى أحد حساباتها الخاصة وحسابات مديرها المفتوحة في بنك 
اب شخص يمتهن التجارة العامة والذي تحويل جزء آخر من المبلغ المذكور أعاله إلى حس -٢

  .قام بدوره بإعادة تحويل المبلغ إلى حساب شركة هنغارية
تحويل جزء آخر من المبلغ إلى حساب شخص يمتهن الصرافة غير النظامية والذي قام  -٣

  .بدوره بتحويل المبلغ إلى حساب أحد مدراء شركات الصرافة
والتي قامت بدورها ) البن(مجال تجارة  تحويل جزء من المبلغ إلى حساب شركة تعمل في -٤

غسل  مكافحةبتحويل المبلغ إلى حساب إحدى الشركات المقيمة في دولة ال تتقيد بمعايير 
  .)ج( الدولة ،األموال

الذي قام بدوره بتحويل  محليتحويل جزء من المبلغ إلى حساب شخص مفتوح في بنك  -٥
  .المبلغ إلى حساب شركة هولندية

المبّلغ عن عملية غسل ( لمحليجزء من المبلغ إلى حسابين مفتوحين في البنك ا تحويل -٦
 .عائدين لشخصين مختلفين )األموال

 
 :تم رصدها خالل هذه المعاملة منها في تعامل العميل مع البنك هناك عدة تحفظات

 عدم تناسب قيمة ومبررات الحواالت مع دخل ونشاط الشخص المصرح به.  
 الشركات التي تعامل معها والتي تعود لها البوالص وهمية(ت وهمية التعامل مع شركا(  
  البوالص باعتبار أن الشركات المصدرة وهمية(تزوير أوراق رسمية(. 

  :وبناًء عليه قامت الوحدة بمراجعة الملف وأجرت تحليالتها وتوصلت للمخرجات التالية

  داخليًا وخارجيًا عن طريق التواصل مع مراجعة حركة الحسابات المصرفية العائدة للمذكور
 .وحدات التحريات المالية في الدول ذات العالقة

  مخاطبة إحدى الجهات األمنية حول المذكور ليتبين بأن األموال موضوع المتابعة ناجمة
 .عن جرم االحتيال

 مخاطبة إدارة الجمارك في موضوع البوالص والتي تبين أنها مزورة. 
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 التحريات المالية العربية حول موضوع شركات االستيراد والتصدير  مخاطبة إحدى وحدات
  . العائدة لها تلك البوالص والتي تبين أن هذه الشركات وهمية

 التواصل مع االنتربول الدولي لتعميم اسمه حيث تم القبض عليه في إحدى الدول العربية. 
 العام بحق المذكور وتجميد أمواله تجميدًا نهائياً  رفع دعوى الحق. 

 
تم تحريك دعوى الحق العام بحق المذكور وتجميد كافة الحسابات العائدة له تحت الجرائم األصلية 
سرقة واختالس األموال الخاصة واالستيالء عليها بوسائل احتيالية وتحويلها غير المشروع عن 

 .ثائق والصكوك الرسمية، وال تزال القضية منظورة أمام القضاءطريق النظم الحاسوبية وتزوير الو 
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 حالة رقم ٧
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/ خدمات التحويالت البديلة /    (underground banking)الخدمات المصرفية الموازية)  ٥
  )الحوالة

  ):السعودية( ٨ رقم حالة

قيام أحد األشخاص بإجراء حدى المؤسسات المالية عن إتلقت وحدة التحريات المالية بالغ من 
عمليات إيداع مبالغ مالية وورود حواالت داخلية للحساب ال تتناسب مع طبيعة ومهنة الشخص 
حيث كانت اإليداعات النقدية بمبالغ مالية ضخمه من قبل عدد من األفراد ومن ثم يقوم بإصدار 

  .شيكات لمستفيدين خارج المملكة

خليـة للحسـاب التـي ال تتناسـب مـع طبيعـة ومهنـة المشـتبه بـه كانـت الحـواالت الدااإليداعات النقدية و 
وعليـه قامـت وحـدة التحريـات الماليـة بإعـداد ملفـًا للقضـية يحتـوي علـى الـبالغ  .سببًا وراء االشتباه بـه

والتقرير الفني المعد وقامت بإحالته لهيئة التحقيق واالدعاء العام للتحقق من نظامية ما كان يقوم به 
به من عمليات مالية ال تتوافق مع مهنته وال وضعه المادي، وقامت هيئة التحقيق واالدعـاء المشتبه 

مــن نظــام مكافحــة غســل ) ١٨(العــام بعــد التحقيــق بتوجيــه تهمــة جريمــة غســل األمــوال وفقــا للمــادة 
األمــوال وذلــك لعــدم تقــديم المشــتبه بــه مــا يثبــت مشــروعية تلــك العمليــات الماليــة، وٕاحالتــه للمحكمــة 

  .العامة للمطالبة بإيقاع العقوبة وفقًا لنظام مكافحة غسل األموال

وبعد عدة جلسـات لـم يسـتطع المشـتبه بـه إثبـات مشـروعية تعامالتـه الماليـة وال مصـادر تلـك األمـوال 
التي دخلت حسابه وخرجت منه، وأقر المدعى عليه بما جاء بدعوى المدعي العام، وعليه ثبت لـدى 

بالسـجن لمـدة  هالحكم عليـ وٕاصدارقيام المدعى عليه بجريمة غسل األموال ) ناظر القضية(القاضي 
  .عشر سنوات استنادًا لنظام مكافحة غسل األموال

  ):السعودية( ٩ رقم حالة

تلقت وحدة التحريات المالية بالغ من إحدى البنوك المحلية عن توفر معلومات عن قيام شخص 
بجمع األموال من عدد من األشخاص من جنسية الشخص المشتبه به وعمليات إيداع وحواالت 

توفر عدد . داخلية واردة للحساب ومن ثم يقوم بإيداع أو تحويل األموال لحساب عدد من الشركات
شرات والقرائن التي تشير إلى تعزيز االشتباه بالتعامالت المالية للمشتبه به واحتمال قيامه من المؤ 
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يداع النقدي و ورود حواالت داخلية للحساب ال تتناسب مع بعملية غسل االموال تمثلت في اإل
ى كان يقوم بشراء مواد عينية ومن ثم تصديرها مقابل الحصول عل طبيعة ومهنة المشتبه به، الذي

نسبة محدده والتي توصلت التحريات إلى أن ما يتم جمعه شهريًا يتراوح ما بين مائة وخمسون ألف 
 .ومائتان ألف لایر

وعليه قامت وحدة التحريات المالية بإعداد ملفًا للقضية يحتوي على البالغ وتقريرًا فنيًا وقامت 
كان يقوم به المشتبه به من عمليات بإحالته لهيئة التحقيق واالدعاء العام للتحقق من نظامية ما 

وبعد إحالته لهيئة . مالية ال تتوافق مع مهنته وال وضعه المادي استنادًا لنـظــام مكافحة غسل األموال
االتهام إليه بارتكاب جريمة غسل التحقيق واالدعاء العام قامت بعد التحقيق مع المشتبه به بتوجيه 

م مكافحة غسل األموال لعدم تقديم المشتبه به ما يثبت مشروعية من نظا) ١٨(وفقًا للمادة  األموال
تلك العمليات المالية، وٕاحالته للمحكمة العامة للمطالبة بإيقاع العقوبة وفقًا لنظام مكافحة غسل 

  .األموال

 األموالمشروعية تعامالته المالية وال مصادر تلك  إثباتوبعد عدة جلسات لم يستطع المشتبه به 
التي دخلت حسابه وخرجت منه، كما أقر بما ورد في دعوى المدعي العام عن قيامه بجريمة غسل 

من خالل جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها للخارج، وعليه صدر الحكم عليه بالسجن  األموال
لمدة ثالث سنوات وستة أشهر ومصادرة المبالغ التي بحسابه وذلك استنادًا لنظام مكافحة غسل 

  .وقبل المدعى عليه الحكم الصادر بحقه واكتسب الحكم الصفة القطعية ألموالا

 ):تونس( ١٠ رقم حالة

حديثة التكوين والمختصة في ) أ(تلّقت وحدة التحريات المالية تصريحا بالشبهة ضد الشركة 
جل وجود تدفقات مالية هامة أالخدمات المقدمة للمؤسسات في مجال البحث والتنمية والتسويق من 

و خلفية اقتصادية أخالل حّيز زمني وجيز انتفع بها عدة أشخاص طبيعيين دون وجود مبرر 
بتحليل البيانات المالية للشركة وٕاجراء عملية استقصاء حول تنامي الثروة المتسارع لوكيل . واضحة

ي بمؤشرات ريبة ارتكزت على قد تميز نشاطها المال) أ(، اتضح أن الشركة )ع(الشركة المدعو 
التي يتّم من خاللها الترويج " سلسلة شارل بونزي الهرمية" منظومة اصطلح على تسميتها باسم 

على أنها تستثمر في قطاعات  ،...)أو غيرها من المسميات المرادفة كالتنمية(لشركة استثمار
موال من المستثمرين الوافدين ثم متعددة  ولكن ما يحدث أن الشركة تستلم في البداية الكثير من األ
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تدفع  لهم بالفعل من األموال الالحقة للحرفاء الجدد مما يزيد ذلك من ثقتهم لضخ أموالهم أكثر 
غير أن هذه الطريقة تؤول حتما إلى عدم قدرة الشركة على دفع المبالغ التي وعدوا بها . فأكثر

 .)بلدوقد مثلت هذه الحالة سابقة في هذا ال( المستثمرين 
 :دت إلى كشف أنشطتها المريبة مثل أعديدة وراء تصرفات هذه الشركة  اشتباههناك مؤشرات 

 خالل فترة زمنية وجيزة القيمة کبيرةوسحب نقدي لمبالغ  يداعإ. 
  التزامن الفعلي بين عمليات خالص الصكوك البنكية مع عمليات تغذية الحساب حيث ال

تياطي بالحساب، المتأتي إما من عمليات إيداع نقدي أو من يتم الخصم إال عند توّفر اح
 .عمليات إنزال صكوك

   تنامي التدفقات المالية على نحو متسارع في الزمن مع اتساع قاعدة األشخاص المتداخلة
 . في االنجاز واالنتفاع بتلك العمليات

 في توزيع تدفقاته المالية بين حساب الشركة  التصرف الحذر من قبل وكيل شركة المتمثل
  .  وحسابه الخاص

 عمليات التجزئة سواء في اإليداعات أو التحويالت.  
 فتح حسابات متعددة.  
  استخدام المخولين)(Nominees  وأفراد األسرة أو أطراف أخرى وذلك إلخفاء هوية

 .األشخاص الذين يتحكمون باألموال غير المشروعة
  

قدم قررت وحدة التحريات المالية إحالة الملف إلى النيابة العمومية مع النظر في بناًء على ما ت
، حيث صدر حكم االحتيالتجميد كافة األرصدة موضوع التصاريح بالشبهة بتهمة الجريمة األصلية 

  .باإلدانة والسجن
  
  )إلخ ،المصرفية التشفير، الوصول إلى البيانات الشخصية، األعمال( استخدام اإلنترنت )  ٦

  ):لبنان( ١١ رقم حالة

قام أحد المواطنين بفتح حساب شخصي لدى فرع لمصرف أجنبي داخل البلد، وتلّقى بعدها بفترة 
دوالر  ١٠,٠٠٠وجيزة حوالتين بواسطة خدمة اإلنترنت المصرفّية كّل منهما بقيمة ال تتعّدى 

العمليتان من حساب عميل آخر لدى المصرف نفسه، الذي ما لبث أن تقّدم بشكوى  تمت. أمريكي
من العميل  االستفسارباشر المصرف بالتحقيق في القضّية ولدى . لعدم علمه بعمليتي السحب
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شفهيًا مع أشخاص ادعوا أنهم مدراء لشركة نسيج  باالتفاقالمستفيد من التحويلين، أفاد بأنه قام 
الدولة وأنهم سيقومون بتحويل قيمة الصفقات التي يعقدونها مع العمالء إلى حسابه، على أن  خارج

. عمولته بواسطة شركة تحويل أموال إلكترونية اقتطاعيقوم بدوره بتحويل األموال إلى الخارج بعد 
لتين وتقّدم بإبالغ لم يكن هناك ما يثبت صّحة هذه األقوال، قام المصرف بتجميد قيمة الحوا حيثو 

  :المصرف في ما يقوم به العميل بسبب اشتبه. لدى هيئة التحقيق الخاّصة عن القضية

 . ورود التحاويل بعد فترة وجيزة من تاريخ فتح الحساب .١
   .عدم وجود مستندات تثبت عالقة العميل بالشركة األجنبية .٢

 
عن العميل لدى كاّفة المصارف والمؤسّسات المالية العاملة  واالستعالمبعد إجراء التحقيقات الالزمة 

قرارًا برفع السرية المصرفية عن حساب المستفيد الذي تلّقى الحوالة لدى " الوحدة"في البلد، اتخذت 
ومن خالل التحقيقات  التي قامت بها . المصرف المبّلغ وٕاحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية

نيابة العامة التمييزية أن األموال المحّولة إلى حساب المستفيد قد تكون ناتجة عن الوحدة، تبين لل
عمليات قرصنة واحتيال وتزوير ساهم بها هذا األخير عبر قبضها نقدًا وٕاعادة تحويلها بواسطة 

  .شركة تحويل أموال إلكترونية إلى خارج الدولة
  

ن الحوالة بجرم تبييض األموال، وما زالت القضية قررت النيابة العامة التمييزية مالحقة المستفيد م
  .أمام المحاكم

  استخدام وسائل ونظم الدفع الجديدة)  ٧

 ): تونس( ١٢ رقم حالة

نخرطت في خدمة الدفع االلكتروني التي او  )ب( بفتح حساب لدى المصرف) س(قامت شركة 
يقدمها المصرف باعتبارها شركة خدمات يتمثل نشاطها في بيع بطاقات عن طريق موقعها 

مساعدة طبية وقانونية وجبائية وكراء سيارات (اإللكتروني ُتمّكن المشتري من التمتع بخدمات عّدة 
وقد فاق عدد العمليات المسجلة على موقع ). ونقلها في حالة العطب لمّدة محّددة حسب نوع البطاقة

لكن تزامن ارتفاع عـدد عمليات البيع المسّجلة مع . عملية )٧٧( الشركة خالل الستة أشهر األولى
وعلى هذا األساس قرر . المتعلقة بالعمليات المسترابة Master Cardتضمين اسم الشركة بقائمة 
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وكحل بديل، قامت . الشركة المذكورة في خدمة الدفع اإللكتروني انخراطتعليق  )ب(المصرف 
وانخرطت في خدمة الدفع االلكتروني المقّدمة من  )ج(الشركة بفتح حساب بنكي لدى المصرف 

قبل هذا البنك لفائدة حرفائه في محاولة منها لمواصلة استغالل خدمة التجارة االلكترونية المقدمة 
عملية  ٥٨موقع الشركة في فترة وجيزة لم تتجاوز الشهر، تحقيق عدد  وقد سّجل. على موقعها

خالص مقابل بيع بطاقات خدمة لحرفاء أغلبهم متواجدون بدولة أجنبية ، تبّين من خالل القائمة 
هو ما يمثل ألف دينار و  ١٣٥أنها عمليات تحّيل تّم تقديرها بـ  Master Cardالصادرة عن شركة 

قد تّم سحب أغلب هذه األموال نقدا من العمليات المنجزة على موقع الشركة و من إجمالي %  ٦٠
  . الحساب البنكي للشركة

  :األنشطة التي تقوم بها الشركة دفعت باالشتباه بها لعدة أسباب منها

  شركة يتم خالصها باعتماد بطاقات لل اإللكترونيموقع البيع بطاقات لحرفاء وهميين عبر
 .قرصنتهابنكية تمت 

  في القائمة الصادرة عن شركة  )سٍ(وردت شركةMaster Card  المتعلقة بالعمليات
  .المشبوهة 

 سحب األموال نقدا. 
 

إلى شبكة قرصنة حسابات بنكية عبر االنترنت تقوم  )س(ُيرّجح انتماء شركة نتيجة لتحليل الوحدة 
باستغالل البطاقات البنكية التي تّم قرصنة المعطيات الخاصة بها وذلك لتحويل أموال لفائدتها، 
ونظرا لعدم إمكانية تحويل األموال مباشرة من الحسابات التي وقعت قرصنتها إلى حسابات 

تضمن (التي تقوم ببيع بطاقات  )س(هم تّم تكوين شركة مخافة أن يتّم التعرف على هويت يلينحالمت
، يتم خالصها باعتماد على موقعها  على شبكة االنترنت) التمتع بمجموعة من الخدمات للحرفاء

البطاقات البنكية المقرصنة، وبذلك يتّم تحويل األموال من الحسابات التي وقعت قرصنتها إلى 
توزيعها على غطاء التجارة االلكترونية ومن ثم يقع سحبها نقدا و حسابات الشركة لتبييضها تحت 

 .أعضاء الشبكة

، ومازالت الحالة منظورة أمام االحتيالالجريمة األصلية  االختصاصتم إحالة الملف لجهات 
  .المحكمة
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  العقارات، بما في ذلك دور وكالء العقارات)  ٨

  ):سوريا( ١٣ رقم حالة

على تحويل مبالغ مالية ) ص(الذي يعمل بتجارة األدوات الكهربائية باالتفاق مع الشخص ) س(قام 
من أحد المصارف المحلية إلى مصرف في إحدى الدول الجارة لقاء عمولة معينة لتسديد قيمة 

إلى تحويل المبالغ إلى البنك العامل في إحدى الدول الجارة ) ص(بضاعة مستوردة، حيث عمد 
برسائل السويفت التي تبين تسديد قيمة ) س(ذ العمولة المتفق عليها نقدًا، ثم قام بتزويد المدعو وأخ

للبنك العامل في الدولة الجارة ليستفسر عن تسديد قيمة ) س(لدى مراجعة  .البضائع المذكورة
استحصل على ) ص(مزورة، أي أن  هابضائعه بموجب رسائل السويفت التي يملكها، تبين أن

  .  مبالغ التي كان من الواجب عليه تحويلها لقاء قيمة البضاعة المستوردة بطريقة احتياليةال

إلى تمويه مصدر هذه األموال بفتح حسابات مصرفية وشراء سيارات حديثة وعقارات ) ص(عمد 
  . وتسجيلها باسم زوجته وأوالده وسافر خارج البلد

االستعالم عن لدى الوحدات النظيرة و  باالستعالمنتيجة لهذه التصرفات المشبوهة قامت الوحدة 
 .وزوجته وأوالده) ص(األمالك العقارية والحسابات المصرفية ووسائل النقل الخاصة بالشخص 

على إثره تمت إحالة المدعو إلى النيابة العامة بجرم غسل األموال إضافة إلى تجميد حساباته 
األموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له ولزوجته المصرفية وٕالقاء الحجز االحتياطي على كافة 

وألوالده، كما تمت مخاطبة االنتربول الدولي حيث تم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به في 
 . إحدى الدول العربية

  
تم توجيه عدد من التهم والجرائم األصلية للمشتبه به هي سرقة واختالس األموال العامة أو الخاصة 

يالء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق أو االست
العامة أو األوراق  اإلسنادباإلضافة إلى تزوير العملة أو وسائل الدفع األخرى أو  ،النظم الحاسوبية

  .الدعوى منظورة أمام القضاء . ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية
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  االتجار بالبشر وتهريب األشخاص)  ٩

 ):ليبيا( ١٤ رقم حالة

عربي ) م( الشخصبشأن تلقي ) ج(ورد بالغ  من الوحدة الفرعية للمعلومات المالية بمصرف  
والقيام بإيداعات نقدية بمبالغ ومهنته أعمال حرة، حواالت داخلية من مناطق حدودية الجنسية 

 ليبي دينار)  ٦,٢٠٥,٢٧٥,٠٠٠( بإجمالي ) ليبي دينار ألف ٢٠٠ألف إلى  ٥٠( تتراوح ما بين 
ومن ثم القيام بتوزيعها بإجراء حواالت داخلية وٕاصدار صكوك  )م(فرع ) ج(طرف مصرف بحسابه 
، )ز(فرع  )ج(طرف مصرف حسابه  في) ب(الشخص  يقوم بإيداعها بنفسه لصالح مقاصة

  ).ز( فرع) ج(طرف مصرف حسابها  في) ع(شركة ال لصالحو 

  :وراء الحالة أهمها االشتباهذكرت الوحدة الفرعية عدد من مؤشرات 

 يستعمل لتلقي وتوزيع األموال من مناطق حدودية ذات مخاطر مرتفعة إلى  الحساب
 . حسابات أشخاص طبيعيين واعتباريين ال يعرف نوع العالقة بينهما

  م( ال تتناسب ونشاط العميلإيداعات نقدية وحواالت داخلية بمبالغ كبيرة(.  
 التعامل مع مناطق حدودية. 
  ج(حسب إفادة مصرف ) ب(التعامل مع أنشطة تختلف عن نشاط المعني.( 
  حيث انه مصنف تحت ) ب(حركة وقوة نشاط الحساب ال تعكس طبيعة نشاط المعني

إلى م ١/١/٢٠١٣من الفترة ) ب(حساب ن حركة كشف أو حسابات جاريه موظفي الدولة 
ومجموع  ليبي دينارمليون  )٤٢,٤٦٥,٣١٩,٠٠٠(بلغت بمجموع دائن م ١٠/٧/٢٠١٣

نه ال يتناسب مع نشاط العميل من أحيث  ليبي دينارمليون  )٤٢،٥٢٣،٧٦٩,٠٠٠(مدين 
 .حيث المدة وكبر المبالغ المالية

 
وحدة التحريات المالية البحث في القضية وتعمل على استخدام صالحياتها في الحصول على  تلتو 

  .الحالة الزالت قيد التحريات. المعلومات المطلوبة
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، وأفراد األسرة أو  (Trust)االستئمانية ، والصناديق(nominees)استخدام المخولين )  ١٠
  أطراف أخرى

 :١٥رقم  حالة

بعمل إيداعات بحساب والدته حيث يقوم بموجب توكيل مصرفي  اإلخطارالشخص محل  قيام
أسباب االشتباه حول هذا الشخص محل  تتمثل. شراء أوعية ادخاريةبسحب تلك األموال نقدًا و 

العمليات التي تتم على الحساب ال  أنمن حساب والدته و  أنه المستفيد الحقيقيفي  اإلخطار
  .الشخص محل اإلخطار موظفا بأحد الجهات الحكوميةتناسب مع كون ت

بالفحص والتحليل تبين لدى وحدة المعلومات المالية احتفاظ الشخص محل اإلخطار بحق التعامل 
مليون جنيه ثم قام بسحب تلك  ٥نه خالل نحو عام قام بعمل إيداعات بنحو أعلى حساب والدته، و 

أفاد أن األموال المودعة تمثل بيع عقارات تخص والدته األموال نقدًا وشراء أوعية ادخارية حيث 
 .وقدم المستندات الدالة على ذلك

بإجراء التحريات تبين أن المذكور يقوم بتسهيل بناء عقارات مخالفة مقابل حصص في تلك 
قيمتها في حساب  وٕايداعثم يقوم ببيع أو تأجير تلك العقارات ) دون علمها(العقارات باسم والدته 

ال تزال . كما تبين سابقًا اتهام الشخص محل اإلخطار بتلقي رشوة .ته طرف البنك المبلغوالد
  .القضية قيد التحقيق

 ):عمان( ١٦ رقم حالة

تلقت وحدة التحريات المالية بالدولة بالغًا عن معاملة مالية مشبوهة من إحدى المؤسسات المالية، 
 )١,٠٠٠,٠٠٠(حيث قام المشتبه به بفتح حساب جديد لدى البنك وأودع عدة شيكات بلغت جملتها 

خالل يوم واحد، وتم سحب هذه المبالغ في ذات التاريخ على دفعتين، مما حدا بالمؤسسة  لایر
  :لعدة أسباب منهاالمالية إلى االشتباه بالشخص محل اإلخطار 

 حساب جديد تلقى تحويالت ذات قيمة عالية. 
 حركة نشاط مفاجئ على حساب غير نشط مع ارتفاع قيمة المبالغ المودعة. 
  تعقبها عمليات سحب في وقت وجيزإيداعات واردة. 
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 عدم تناسب قيمة المعامالت مع طبيعة الحساب والحركة المتوقعة عليه. 
 وجود سجل إجرامي للمشتبه به. 

ووفقًا لتحليل المعاملة لدى وحدة التحريات المالية اتضح قيام المشتبه به بعمل صندوق استثمار 
مبالغ كبيرة من مجموعة من األشخاص ولقد عجز أخيرًا في  استالمبطريقة األمر الذي مكنه من  

  .بالتزامه في دفع عوائد لهؤالء األشخاص الوفاء

تم تقديم الملف لجهات االختصاص بعدة تهم تتعلق بمخالفة المشتبه به قانون الجزاء والقانون 
  .المصرفي، مازالت القضية منظورة في المحكمة

  ).فنية واآلثار وخيول السباق والسيارات، الخاألعمال ال(مشتريات ثمينة )  ١١

  ).٢٩( الصفحة في التوضيحي الرسم على اإلطالع يرجى ):سوريا( ١٧ رقم حالة
  

الذي يعمل بتجارة ) ص(طلبت إحدى الجهات األمنية مساعدة الهيئة فيما يتعلق بالشخص 
المخدرات وتهريبها وعلى نطاق واسع، ونتيجة لذلك كّون ثروة مالية ضخمة من األموال غير 
المشروعة المتحصلة عن جرم تجارة المخدرات وتهريبها، وجهد بعد ذلك لغسل تلك األموال لتمويه 

حقيقي غير المشروع لها، وذلك من خالل تعامله مع عدد من األشخاص لمساعدته في المصدر ال
  ).٢٦( صفحةفي اليرجى اإلطالع على الرسم التوضيحي . ذلك

  
  :يتعامل مع عدة أشخاص على النحو التالي ) ص(كان الشخص 

  بتجارة وتهريب المخدرات) ص(يقوم بمساعدة الشخص ) ع(الشخص.  
  يعمل بتجارة األغنام واالسمنت، حيث قام بشراء عدة عقارات من  الذي كان) أ(الشخص

وتسجيلها باسمه بغية ) )ص(العائدة للشخص (األموال الناتجة عن تجارة المخدرات 
  .التمويه

  حيث قام بتسجيل )ص(الشخص  يقوم بتسيير المعامالت العقارية لصالح) ت(الشخص ،
  ).أ(ومن ثم قام بإعادة تحويل ملكيتها للشخص ) ن(بعض العقارات باسم الشخص 

  بتجارة المخدرات وتهريبها كما قام بشراء مزرعة من ) ص(كان يساعد ) م(الشخص
ناطور المزرعة، حيث كانت تستخدم ) ف(متحصالت المخدرات وسجلها باسم الشخص 
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جل تصنيع حبوب الكبتاغون باالتفاق مع عدد من تجار المخدرات تلك المزرعة من أ
  .دولةوتهريبها خارج ال

  قام بتسجيل عدة عقارات وسيارات وعدد من رؤوس الخيل األصيلة باسمه ) س(الشخص
 ).ص(بعد أن دفع ثمنها الشخص 

  ات استلم مبالغ مالية كبيرة تقدر بماليين الليرات حيث كان يدخل بالمناقص) ر(الشخص
والمزايدات وأخذ عقود لتوريد كميات من مادة الشعير لصالح المؤسسات الحكومية حيث 

   ).ص(للشخص  كان يتم استيراد الشعير من عدة دول أجنبية بأموال عائدة
 جميع األشخاص السابق ذكرهم على علم بالمصدر الغير مشروع ألموال : مالحظة

 ).ص(الشخص 

  :لة حول المشتبه بهم حول نقطتين أساسيتينيدور محور االشتباه في هذه الحا
شراء العقارات بأسماء أشخاص آخرين ونقل ملكيتها إلخفاء الهوية الحقيقية للمالك،  .١

 .  والتجارة بأسماء أشخاص آخرين
الدخول في مزادات ومناقصات لشراء مادة الشعير لصالح المؤسسات العامة بأسماء  .٢

  .أشخاص آخرين

حيث تمت مراجعة حركة الحسابات المصرفية العائدة للمذكور لدى  الوحدة بعمل تحليل للحالة قامت
وزوجته ) ص(المصارف العاملة، كما تم االستعالم عن األمالك المنقولة وغير المنقولة للمدعو 

  . وأوالده وجاري التنسيق مع إحدى الجهات األمنية لمتابعة الموضوع

عام بالمذكور وبحق كل من يثبت أنه متورط في الجرم وتجميد الحسابات تم تحريك دعوى الحق ال
نقل المخدرات و تهريب و تصنيع و زراعة  فيالجريمة األصلية  تتمثل. المصرفية العائدة لهم

.الدعوى ما تزال منظورة أمام القضاء   .بها االتجار غير المشروعو المؤثرات العقلية و 
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 حالة رقم ١٧
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 ١٢ ) استخدام شركات وهمية

  ):انمع( ١٨ رقم حالة

حد المؤسسات المالية أتلقت وحدة التحريات المالية بالدولة بالغًا عن معاملة مالية مشبوهة من 
الشركات بتلقي العديد من اإليداعات النقدية من قبل الشركاء والمفوضين بالتوقيع،  إحدىمفاده قيام 

 إلىإلى جانب إيداعات من قبل أشخاص آخرين، ثم قيام الشركة المشتبه فيها بصرف عدة مبالغ 
المبالغ  كانتمجموعة من األشخاص دون وجود أنشطة تجارية تمارسها هذه الشركة، حيث 

  .عاليةذات قيمة ساب الشركة المشتبه بها المودعة في ح

  :قدمت المؤسسة المالية عدة مبررات لالشتباه حول الشركة تتمثل في

  تناسب مع عدم وجود أنشطة تجارية فعليةتطبيعة حركة حساب الشركة ال.  
  إيداعات وتحويالت واردة إلى حساب الشركة من بعض األشخاص يعقبها شهريا شيكات

  .لصالح نفس األشخاص تقريباً  صادرة
  تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة عن استثمارات الشركة المشتبه فيها وشركاتها بهدف

  .جذب المواطنين
 إنشاء شركات وهمية إلضفاء الشرعية على أعمال الشركة موضوع االشتباه.  

م الشركة المشتبه فيها بالعمل حول قيا االشتباهأكدت نتائج تحليل وحدة المعلومات المالية صحة 
على إنشاء شركات وهمية لالستثمار لجذب أموال المواطنين وذلك بطريقة غير شرعية واألمر الذي 

خالفت الشركة المشتبه  .أو تجاري اقتصاديفي أنها شركة وهمية ليس لديها نشاط  االشتباهيؤكد 
مازالت القضية . المصرفي وقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فيها قانون الجزاء والقانون

  .قيد التحقيق

  ):تونس( ١٩رقم  حالة

. )ب( األول شخصي والثاني باسم شركة: )ص( بنكالبفتح حسابين لدى  )ت(قام شخص يدعى 
 دينار )١٣٤,٠٠٠(قبول تحويال ماليا بقيمة  هائإنشاأشهر بعد  ثالثة وقد ّسجل حساب الشركة

وقد قام . صدر عن حساب الخزينة العامة وذلك بعنوان استرجاع األداء على القيمة المضافة تونسي
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بتحويل كامل المبلغ إلى حسابه الشخصي المفتوح لدى نفس المصرف ) ت(مسير الشركة المدعو 
وخالل . دينار نقدا )٩,٢٥٠( والمقّدر المتبقيواستغالله في اقتناء قطعتي أرض وسحب المبلغ 

، وحيث لم يمضي على إنشائها )غ(بمنطقة  )ج(بإنشاء شركة  )م(قام شخص يدعى  ،نفس الفترة
دينار صدر عن حساب  )٢٧٦,٩٦٥(ثالثة أشهر، سّجل حسابها البنكي قبول تحويال ماليا بقيمة 

ع .الخزينة العامة وذلك بعنوان استرجاع األداء على القيمة المضافة وقد قام مسير الشركة المدعو م
في نشاط  لالشتباهالت مريبة تدعو هناك عدة تعام. بسحب كامل المبلغ نقدا مباشرة إثر تحصيله

  :الشركتين هي

 شركات صناعية حديثة اإلنشاء.  
 قبول تحويالت بمبالغ هامة.  
 تحويل األموال إلى الحساب الشخصي لمسير الشركة.  
  نقدا األموالسحب.  

أثبتت التحريات والتحليالت التي أجرتها الوحدة أن حسابي الشركتين لم يسجال أي عمليات مالية 
قيام كل منها بأي أنشطة اقتصادية في إطار ممارستها لنشاطها المصّرح به تمّكنها من تعكس 

الدينارات و في فترة ال تتجاوز الثالثة أشهر  بآالفاسترجاع أداء على القيمة المضافة بمبالغ تقّدر 
ليس لها أي وجود فعلّي وحقيقي ذلك  )ج(من تاريخ إنشاءهما خاصة وأنه تّم التحقق من أن شركة 

أشهر فقط  ٣لمدة  )م(أن مقّرها هو عبارة عن طابق علوي لمسكن قام صاحبه بكرائه لفائدة المدعو 
كما اتضح أن تحويل األموال من حساب الخزينة العامة . وأن هذا األخير غادره عند انقضاء المدة

قبل نفس قابض المالية وأن قبول هذين التحويلين قد لفائدة الشركتين حديثتي اإلنشاء قد تّم من 
تلتهما عمليات سحب نقدا وتحويل لفائدة الغير بشكل أدى إلى إفراغ الحسابين من أي رصيد كما تّم 
 التحقق أن بعض األموال تّم استغاللها في شراء عقارات وبذلك يرّجح أن يندرج إنشاء الشركتين

منظمة لالستيالء على أموال عمومية استوفت جميع مراحل تبييض في إطار عملية  )ج(و )ب(
  .األموال من اإليداع إلى اإلدماج

تمت إحالة الملف لجهات االختصاص، الجريمة األصلية استيالء على أموال عمومية الحالة 
  .منظورة أمام المحكمة
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  تهريب العملة)  ١٣

  ):السعودية( ٢٠رقم  حالة

 لایر )١٤٠,٠٠٠(إقرار إفصاح من مصلحة الجمارك حول إفصاح مقيم عن مبلغي  ورد
عند مغادرته البالد  دوالر أمريكي)  ٦٤,٥٨٥( وبمجموعها ما يعادل فرنك سويسري   )٢٥,٠٠٠(و

شراء عقارات بتلك الدولة  هوالغرض  أن إلىالمنافذ متوجها الى دولة مجاورة مشيرا حد أعن طريق 
عند تلقي وحدة التحريات المالية البالغ قامت  .حد البنوك المحليةأن مصدر األموال حسابه لدى أو 

ومخاطبة حيث تم الكشف عن حسابات المشتبه به لدى البنوك المحلية  المعتمدةبمعالجته وفق آلية 
. الجهات األمنية إلجراء التحريات الميدانية عن المشتبه به لمعرفة طبيعة نشاطه ومصادر أمواله

وقد تبين من دراسة الحالة انه ليس للمشتبه به أية حسابات بنكية لدى أي من البنوك المحلية خالفا 
لفترات محدودة يغادر بعدها المشتبه به يتواجد في البالد  أنتبين لما ذكره في نموذج اإلقرار كما 

نه مقيم بصفة غير نظامية في أالى دولة مجاورة وله سفرات متعددة إلى عدد من الدول العربية و 
تمثلت مؤشرات االشتباه  .البالد مما عزز االشتباه بالتعامالت المالية واحتمال قيامه بغسل األموال

  : المتعلقة بالحالة فيما يلي
 المفصح عنها خالل فترات متقاربة ضخامة المبالغ .  
 المشتبه به قدم الى المملكة بمهنة مرافق وال يحق له العمل.  
 السفر من منافذ حدودية مختلفة.  
  دولة مجاورة وله سفرات متعددة الى  إلىالتواجد في المملكة لفترات محدودة يغادر بعدها

 .عدد من الدول
  من حسابه بأحد البنوك واتضح ان ليس  أنهاقوله (تقديم معلومات غير صحيحة باإلقرار

 ).لديه حسابات

قامت وحدة التحريات المالية بإعداد ملفا للقضية يحتوي على البالغ والتقرير الفني المعد عليه 
وٕاحالته لهيئة التحقيق واالدعاء العام للتحقق من نظامية ما كان يقوم به المشتبه به من عمليات 

الحالة قيد التحقيق لدى هيئة . وال وضعه المادي وسالمة مصادر األموال مالية ال تتوافق مع مهنته
  .التحقيق واالدعاء العام
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  ):سوريا( ٢١ رقم حالة

) ص(من ملكية ) عقار(على نقل ملكية قطعة من األرض ) ص(باالتفاق مع الشخص ) س(قام 
استثماري لبناء منشأة ليتم تقديمها كضمانة عقارية من أجل الحصول على قرض ) س(إلى ملكية 

بعد تسديد القرض وذلك ) ص(سياحية من أحد المصارف المحلية ومن ثم إعادة ملكية العقار إلى 
 محليةبسحب قرض من أحد البنوك ال) س(قام  .لقاء شيك بقيمة األرض تبين فيما بعد أنه مزور

لخارج دون االستمرار في إلقامة منشأة سياحية على هذا العقار وعمد إلى تحويل قيمة القرض إلى ا
إلى مغادرة ) س(عمد . دفع مستحقات البنك بموجب القرض ودون االستمرار في بناء المنشأة

البنك في العميل بعد أن اتضح أنه قام بتقديم شيك مزور والتهرب الدائم للعميل وسفره  اشتبه. البالد
 .لخارج البلد

  :باشرت الوحدة عمليات التحري والتحليل وقررت اآلتي
  مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لمعرفة حركة الدخول والمغادرة للشخص المذكور.  
  مخاطبة المصارف العاملة لبيان الحسابات المصرفية العائدة للشخص المذكور والتي

المبلغ المتمثل  تبين أن التحويالت المصرفية من حساباته إلى الخارج ناتجة عن
 .بالقرض المسحوب من إحدى المصارف المحلية

، قامت الوحدة باالدعاء على الشخص المذكور بجرم غسل األموال وتجميد حساباته تجميدًا نهائياً 
  .الدعوى منظورة أمام القضاء. الجريمة األصلية سرقة األموال العامة والخاصة بوسائل احتيالية

  
  ).٣٧(يرجى اإلطالع على الرسم التوضيحي في الصفحة  ):المغرب( ٢٢ رقم حالة

  
والدة ) ٣ش(و، فرد من الشبكةوهو ) ٢ش(و ،الشخصية المحورية ووه) ١ش(قام األشخاص 

عبر نفس  )م(بإدخال أوراق نقدية أجنبية مجهولة المصدر إلى الدولة  ، خالل أسبوع واحد،)٢ش(
صرح الشخص  .ذلك بعد التصريح بها لدى الجماركو  المعبر الذي يتواجد فيه مكتب جمركي،

إال أنه قام بعد مدة وجيزة بتحويل نفس المبلغ  )ب(نه يعمل في القطاع العقاري في البلد أ) ١ش(
 .إلى الخارج

 )٢ش(أصدر وكالة لتسيير الحساب لفائدة  بفتح حساب بنكي في نفس الوكالة البنكية و  )٣ش(قام 
بنفس الطريقة  )م(كما قام بتغذية الحساب بدفعة نقدية مهمة ألوراق بنكية تم جلبها إلى الدولة 

، )٢ش(من األشخاص  )م(تحويالت مالية داخل الدولة  )١ش(ترد حساب الشخص  .السالفة الذكر
 .المصرحزاد من شكوك مما ) ٤ش(و  )٣ش(
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الذي يقوم للمصرح و  المعلوماتيعبر النظام مفتوحة و تبين وفقا لمعلومات مستسقاة من  مصادر  
شخص تمت  اسمعائليا متطابقا مع شخصيا و  اسمايحمل   )٢ش( بتصفية المعلومات أن الشخص

  .بالمخدرات إدانته في الخارج لتجارته

  :من خالل هذه المالبسات برزت عدة مؤشرات لالشتباه تمثلت في

  لهم سوابق تتعلق باالتجار بلدان و  )٣(األشخاص المعنيون معروفين على األقل في
 .غسل األموالبالمخدرات و 

  استيراد مبالغ مهمة من عمالت أجنبية مجهولة المصدر . 
  مبرر اقتصادي دونتداول مبالغ مهمة من.  
  اختيار نفس الوكالة البنكية لفتح حساباتهم البنكية بأول مدينة قريبة من المعبر

 .  الحدودي
  عدة حسابات بنكية من أجل إدماج هذه المبالغ في النظام استعمال عدة أشخاص و

 .بنفس األسلوبو  المحليالبنكي 
  در التمويه  عن مصقيام األشخاص المعنيين بعدة عمليات مالية قصد التضليل و

 .األموال
 ١ش(تحويل هذه األموال الحقا إلى حساب المستفيد النهائي المتمثل في الشخص(. 
  ب(البلد ب) أو أمالك عقارية(استعمال جزء من هذه األموال لشراء ملك عقاري( . 
  كلما قام أحد األشخاص بإجراء عملية إيداع  )١ش(الحضور الشبه التلقائي للشخص

 .على حسابه البنكي
 

  : وباالستناد لنتائج التحليل المالي للوحدة تبين ما يلي

ألف  ٦٠حوالي (نفس المدينة الصغيرة  كل الحسابات مفتوحة في نفس الوكالة البنكية و  •
 .التي تعد من أقرب المدن إلى الحدود في اتجاه أوروبا) نسمة

 . "الدرهم القابل للتحويل"كل الحسابات المفتوحة هي من نوعية  •
سنة  ٣ثم إلى " ١+س"إلى حسابين سنة " س"انتقل عدد الحسابات من حساب واحد سنة  •

 . "٥+س"حسابات سنة  ٦ثم " ٤+س"سنة  ٤و" ٣+س"
يتم تسييره بموجب و ، )٢ش(، والدة )٣ش(من بين الحسابات هناك حساب مفتوح باسم  •

 .وكالة من طرف االبن
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استعمل األشخاص المعنيون نفس األسلوب إلدخال األوراق البنكية األجنبية نقدا إلى البلد  •
الالزمة لدى المكتب اإلجراءات اإلدارية عن طريق النقل المادي حيث قاموا بالتصريح و و 

المصالح الجمركية أي مؤشر واضح أو شكوك عن أصل م يتبين لدى ولالجمركي 
 .األموال

قام المعنيون باألمر بدفعات نقدية لألوراق المالية األجنبية لدى وكالتهم البنكية و أجابوا  •
عن أسئلة رئيس الوكالة في إطار واجب اليقظة، حيث قدموا وثائق رسمية تثبت أنهم قاموا 

 .بالتصريح لدى المصالح الجمركية
ما مجموعه  )٣ش(و ،)٢ش(و، )١ش(بلغ مجموع اإليداعات التي قام بها األشخاص  •

 .إيداعا نقديا )١٥(
اتضح بعد التحليل أن األشخاص لم يصرحوا لدى المصالح الجمركية إال بخمس عمليات  •

 .مليون درهم ٥ال يتعدى مبلغها اإلجمالي 
 . )١ش( بحضور الشخصالبنكية و جميع العمليات المالية تمت بنفس الوكالة  •
، )٥ش(، و)٤ش(و، )٢ش(و، )١ش(سجلت عدة تحويالت ما بين حسابات األشخاص  •

  ). ٦ش(و
كان يعمل في األول لمفرده قبل أن يوسع شبكته في ما بعد  )١ش(اتضح أن الشخص  •

 .م عناصر جديدة من بينها أفراد عائلتهضلت
 ٣تعدى يبعدة استثمارات مالية على شكل ودائع ألجل ال  )٤ش(و) ١ش(الشخصان  قام •

 . أشهر
إلى  )م(بعدة تحويالت من حساباتهم المفتوحة بالدولة  )٤ش(و) ٣ش(و) ٢ش(قام كل من  •

 . كذلك )م(المفتوح بالدولة ) ١ش(حساب الشخص 
إلى حسابه الشخصي ) م(بتحويل المبالغ المجمعة في حسابه بالدولة ) ١ش(قام الشخص  •

 . اقتناء عقاربغرض  )ب(في البلد 
حيث ال يستبعد أن " ب"بتحويل مبلغ إلى حسابه الشخصي في البلد ) ٣ش(قام الشخص  •

 . في هذه العمليات ) ٤ش(و) ٢ش(يكون هذا المبلغ عمولة عن مشاركة الشخص 
 .بتحويل مبلغ مهم من حسابه إلى حساب يوجد في بلد يعد مالذا ضريبيا" ٥"قام الشخص  •

 : تبين من خالل التعاون الدولي بين الوحدات ما يلي
و يعتبر عضوا في  شبكة ) أ(حسابات بنكية في البلد  )٣(يتوفر على ) ١ش(الشخص  •

غسل األموال ذات المشروع للمخدرات و متورطة في عمليات التوزيع غير و  إجرامية منظمة
هو موضوع عدة إدانات جنائية و ) ب(يتوفر على عدة عقارات في البلد مصدر إجرامي و 
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بسبع ) و(قد تمت إدانته في البلد تجارة المخدرات و بسبب الغش، السرقة، االعتداء و 
 . سنوات سجنا بتهمة حيازة الكوكايين بقصد االتجار

أشهر سجنا من أجل حيازته للقنب الهندي قصد  ٩ بالخارج) ١ش(تمت إدانة الشخص  •
 .اإلتجار

 .هو الشخص المحوري في هذه الحالة) ١ش(تبين من خالل التحليل أن الشخص  •
) م(أسلوب العمل يرتكز على استيراد األموال على شكل أوراق نقدية أجنبية إلى الدولة  •

قصد  ،)م(لدولة لٕادماجها في النظام البنكي و ثم التصريح بجزء منها فقط  امادي هانقلو 
 .استثمارهاإضفاء طابع الشرعية عليها، ثم تحويل جزء منها إلى الخارج و 

التحليل لم يتم ربط المبالغ المالية المهمة بأي نشاط اقتصادي معين في بعد اإلثراء و  •
 .الدولة

الزمني لمجموع العمليات المسجلة على مستوى مختلف الحسابات البنكية يبين التحليل  •
وكذا السوابق المسجلة على المعنيين باألمر في بلدان أخرى، أنه تم القيام ببعض العمليات 

نية مبيتة من في اليوم نفسه، مما يعزز فرضية وجود تنسيق مسبق بين هؤالء األشخاص و 
 .ن مصدرها إجرامياأجل تبييض األموال التي قد يكو 

 
 بفتح تحقيق في هذا الملفقامت سلطات إنفاذ القانون  وعلى ضوء اإلحالة التي قامت بها الوحدة،
التنسيق بين البلدان  تمعرضت الحالة أمام المحكمة و  .وأمرت بتجميد ممتلكات األشخاص المعنيين

  .على المستوى األمني إللقاء القبض على عناصر الشبكة تمهيدًا لتقديمهم للعدالة
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 حالة رقم ٢٢



٣٨

 

    

 (structuring / smurfing)التجزئة )  ١٤

  ):لبنان( ٢٣ رقم حالة

الذي يملك ويدير صالون تزيين  )س(بخصوص حساب عميله  Aمن البنك  إبالغورد إلى الهيئة 
أشار المصرف إلى ان الحساب موضوع الشبهة ومنذ فتحه قد تغذى بإيداعات نقدية بمبالغ . نسائي

ال يرتبط  أشخاصوشيكات من  التويباإلضافة إلى تحدوالر أمريكي ) ١٠,٠٠٠(لم يتعد أي منها 
نقدي  إيداعبأية عالقة عمل واضحة، وقد زادت الشكوك حين كانت تعقب كل عملية  )س(بهم 

أية عالقة عمل  )س(الذي ال تربطه ب )ك (سحوبات بموجب شيكات محررة جميعها ألمر
 .واضحة

  :يلي اوقد أسفرت نتائج تحليل وحدة المعلومات المالية عن م

  لم تتخط قيمة كل إيداع أمريكي  دوالر) ٥٧٨, ٠٠٠(إيداعات نقدية بلغ مجموعها
أعقبتها شيكات مسحوبة ألمر مستفيد واحد ال يربطه بالعميل  أمريكي دوالر) ١٠,٠٠٠(

  .أية عالقة عمل واضحة
 لم يتبين وجود معلومات " اعرف عميلك"مراجعة مستندات فتح الحساب وبطاقة  عند

  .سيارات يستعملها لإليجار لتحقيق دخل إضافي أربعةإضافية عن العميل سوى أنه يملك 
  ت المقيدة على حسابه ولكنه لم يقدم لياعن العم )س(قام المصرف المعني باالستفسار من

  .أية مستندات ذات صلةأي تبرير منطقي لها أو 

النائب العام التمييزي الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة  إلىالقرار بإحالة الملف " الهيئة"اتخذت 
 أمام )س(االستئنافية لمالحقته بهذا الخصوص وصدر قرار عن النائب العام التمييزي بمالحقة 

  .٣١٨/٢٠٠١م القانون رق ألحكامالنيابة العامة االستئنافية سندًا 

  استخدام الحسابات المصرفية في الخارج/ التحويالت المالية )  ١٥

  ):السودان( ٢٤ رقم حالة

   التحويلجميع  فيالمشتبه به يتلقى تحاويل بمبالغ كبيرة ومتكررة من خارج البالد وبغرض واحد 
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 أوقات فيتمت  أنهاحظ لو فترة محددة  فيتمت  التي، بعد االطالع على التحاويل )التزامات عائلية(
هناك مؤشرات تدعو . جميع التحاويل محل االشتباه فيفقط مكررين  أشخاصمتقاربة ومن ثالث 

  :حيال هذه المعامالت منها لالشتباه

 تجزئة التحاويل .  
   التحاويل وهو التزامات عائلية مع كبر حجم المبلغ فياستخدام غرض متكرر.  

قامت الوحدة بعمل تحليل للحالة وطلب المزيد من المعلومات، حيث تمت مخاطبة وحدة المعلومات 
كان  إذاالمحولين وما  األشخاصمنه التحاوبل لمدنا بمعلومات عن  أرسلت الذيالمالية فى البلد 

 فيتمت  أنهافترة محددة تالحظ  فيتمت  التيبعد االطالع على التحاويل  .منهم مشتبه لديهم يأ
كما تمت . فقط مكررين فى جميع التحاويل محل االشتباه أشخاصمتقاربة ومن ثالث  أوقات

 األشخاصمنه التحاوبل لمدنا بمعلومات عن  أرسلت الذيالبلد  فيمخاطبة وحدة المعلومات المالية 
  .التحريما تزال الحالة قيد . منهم مشتبه لديهم أيكان  إذاالمحولين وما 

  ):لبنان( ٢٥ رقم حالة

يفيد عن شكوكه حيال حركة حساب أحد عمالئه الذي ) أ(من المصرف المحلي  إبالغاهيئة التلقت 
ورد  مريكيأ دوالر) ٤٨٠،٠٠٠(لنقل التالميذ، والذي تلّقى تحويًال إلكترونيًا بقيمة  حافلةيعمل سائق 

خارج البلد بعد فترة وجيزة من قيامه بفتح الحساب، مما ال يتناسب مع نشاطه ) ب(من المصرف 
صرح العميل لدى مراجعته أنه ليس المستفيد الحقيقي من األموال وأن . المصرح عنه االقتصادي

غ إلى ثم قام بتحويل كامل قيمة المبل. التحويل ناتج عن تجارة العقارات لصالح اآلمر بالتحويل
كتابًا من ) أ(بعد فترة قصيرة، تلّقى المصرف . حساب المستفيد الحقيقي لدى ذات المصرف

في موضوع الحوالة نفسها، مفاده أن تزويرًا قد حصل في توقيع صاحب الحساب، ) ب(المصرف 
المصرف في العميل نتيجة أن  اشتبهوقد . وعليه فقد طلب تجميد أي رصيد غير مدفوع للعميل

ات التي تمت ال تتناسب مع نشاط العميل المصرح عنه، أيضًا ورود التحويل بعد فترة وجيزة العملي
  .من تاريخ فتح الحساب

) ب(وبنتيجة االستعالم لدى وحدة اإلخبار المالي في البلد " الهيئة"بنتيجة التحقيقات التي قامت بها 
  : تبّين ما يلي
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  وٕاساءةأظهرت التحقيقات أن المصدر الحقيقي لألموال ناتج عن جريمة تزوير واختالس 
أمانة جرت خارج البلد وتم تحويل عائدات هذه الجريمة إلى حساب مصرفي داخل البلد تم 

  .  فتحه بموجب وثائق ثبوتية مزورة
  بموجب هوية مزورة) أ(تم فتح حساب العميل لدى المصرف .  
 الذي قام ) ب(بين المستفيد الحقيقي من األموال وأحد موظفي المصرف  وجود صلة قرابة

 . بتزوير توقيع صاحب الحساب ونفذ عملية التحويل
  وبطلب استرداد ) ب(لدى المصرف  االحتياليةتقدم اآلمر بالتحويل باإلبالغ عن العملية

 . المبلغ
  ّن بأنه قام بسحب كامل قيمة بنتيجة التدقيق في حسابات المستفيد الحقيقي من األموال، تبي

داخل البلد، وبعدها قام ) ج(التحويل بموجب شيكين أودعهما في حسابه لدى المصرف 
بسحب جزء من األموال نقدًا وتحويل الرصيد المتبقي إلى حساب أحد أقربائه لدى 

 . المصرف ذاته
  المذكورين  عدة قرارات قضت بتجميد الحسابات العائدة لجميع األشخاص" الهيئة"اتخذت

أعاله في المصارف المعنية ورفع السرية المصرفية عنها وٕاحالة الملف إلى الجهة 
بمضمون ) ب(كما اتخذت قرارًا بتزويد وحدة اإلخبار المالي في البلد . القضائية المختصة

  .القرارات المذكورة أعاله وبأرصدة الحسابات التي تّم تجميدها

إحالة األوراق لجانب النيابة العامة االستئنافية إلجراء المقتضى بحق قررت النيابة العامة التمييزية 
  .المتعلق بمكافحة تبييض األموال ٣١٨/٢٠٠١األشخاص المعنيين في القضية وفقًا للقانون 

  ):لبنان( ٢٦ رقم حالة

، ويعمل كمستشار ، أجنبي مقيم)ر(بخصوص )  أ(إبالغ من مصرف محلي " الهيئة"ورد الى 
وقد زود المصرف بأسماء عدة شركات في الخارج . واقتصادي، قام بفتح حساب لديهقانوني 

 .كمصدر ألمواله، كما أشار الى انه ينوي تأسيس عدة شركات لغايات تجارية

 إصداروطلبوا  ،)ط(و) خ( ،شخصين مع محاٍم ومعهما) ر(من فتح الحساب، حضر  أسبوعبعد 
) ر(قيمة رأس المال في الحساب موزعًا بين الشركاء  إيداعلتأسيس شركة وذلك بعد  إيداعشهادة 
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المصرف وادعى بأنه يمثل صاحب الحساب  إلى) خ(آخر، حضر  أسبوعبعد مرور ).ط(و) خ(و
من ) ر(واردة ألمر  دوالر أمريكي) ١٠،٠٠٠،٠٠٠( الفرع بسحب حوالة بقيمة إدارةوطالب " ر"

م المصرف بالتدقيق بالمستندات المقدمة فتبين أن طلب التحويل قا. أحد المصارف في الخارج
دفتر شيكات على  إصدارالمصرف لمتابعة موضوع الحوالة وطلب  إلى) ر(عاد .المقدم مزور

فقام هذا األخير . ومن معه) ر(حسابه، وقد رفض المصرف طلبه لمساورته الشكوك بخصوص 
 إلغاءمودع مقابل رأس مال الشركة بعدما أبرز عقد كما سحب المبلغ ال وٕاقفالهبسحب رصيد حسابه 

 اشتبهالبنك حيال هذه المعاملة وقدم إبالغ للهيئة ذكر فيه أنه  اشتبه. النظام التأسيسي لهذه الشركة
  :في المذكورين بسبب

 تقديم مستندات تحاويل مزورة  
 محاولة استخراج دفتر شيكات  
  مشبوهة أعمالتأسيس شركات لتنفيذ  

األشخاص  أسماءبدأت الهيئة بمباشرة التحليالت حول مالبسات الواقعة، ولدى التحقق من  
يحاول فتح ) ر( مجهول المصدر ورد فيه أن إبالغقد ورد في ) ر(المعنيين، تبين للهيئة أن اسم 

مشبوهة من خاللها من دون ذكر أية تفاصيل  أموالبهدف تمرير  محليةحسابات في مصارف 
 أسماءكما قامت الهيئة باالستعالم لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة عن . افيةإض

بعض المصارف  إالاغلبها بعدم وجود حسابات  أفادتآنفًا حيث  إليهاوالشركات المشار  األشخاص
ية كما اتخذت قرارًا برفع السرية المصرف. بمبالغ بسيطة أومقفلة  أماالتي تبين وجود حسابات لديها 
  .النيابة العامة التمييزية إلىوٕاحالة الملف ) أ(عن الحساب المفتوح لدى بنك 

قد وقعا ضحية احتال ) ط(و) خ(السيدان  أنمن خالل التحقيقات، تبين للنيابة العامة التمييزية و 
  .مشبوهة أموال إيداعالذي من خاللهما حاول فتح حسابات مصرفية الستغاللها في ) ر(

، وعدم المالحقة بحق السيدين أموالبجرم تبييض ) ر(قررت النيابة العامة التمييزية مالحقة السيد 
  .تدابير اتخذت بحقهما أيوكف ) ط(و) خ(
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 استخدام هوية مزورة)  ١٦

  ):اليمن( ٢٧ رقم حالة

تحسبا قام مدير عام جهة حكومية بالتوقيع على ثمان شيكات ووضعها لدى المدير المالي للجهة 
لسفره المفاجئ خارج الوطن، وقد تم سرقة شيكات بيضاء من مكتب المدير المالي إلحدى الجهات 
الحكومية من قبل مجموعة أشخاص ذوي خبرة وتم تزوير ختمها والتصرف بها واستقطاع الضريبة 

فه الخاصة بالمبلغ وتقديمها طرف البنك المركزي ليتم تحصيلها من بنك تجاري تم فتح حساب طر 
، وقد تم تحويل المبلغ لذلك البنك ليتم باسم مزور في اليوم السابق للعملية باستخدام هويات مزورة

عملة الدوالر من شركة صرافة، وقام المتهمون بالتصرف بجزء من المبلغ  إلىتحويل عملة الشيك 
عائلة احدهم ونقل الجزء اآلخر من المبلغ للخارج عن طريق ) قاطرة ( بشراء سيارة نقل كبيرة 

برزت  لالشتباههناك عدة مؤشرات . دولة شقيقة إلىبطريقة ما عبر المطارات، أثناء سفرهم  بإخفائه
  :من خالل هذه التعامالت، منها

  شيكات بيضاء قابلة للصرف  خمس بفقدان حكوميةاستقبال البنك المركزي بالغ من جهة
  .ثالث شيكات ضرائبو 

 حساب طرف بنك تجاري لغرض تحويل المبلغ من البنك المركزي فقط واستبدال عملة  فتح
 .األمريكي المبلغ بعملة الدوالر

 سحب األموال بعد إيداعها مباشرة. 
 استخدام هويات مزورة. 
 تهريب أموال الى خارج البالد. 
  يساعدهم نظير خدمات قليلة كهدية نظير تسهيل خدمة كل من) رشوة( دفع مبالغ مالية.  

عند االستعالم عن المشتبه به من . لدى إجراء الوحدة للتحليل المالي للعملية ظهرت عدة نتائج
، والذي فتح )المحول إليه المبلغ(المؤسسات المالية تبين وجود حساب للمذكور في البنك التجاري 
، عملة الدوالر في نفس اليوم إلىفي نفس الفترة للغرض أعاله، كما تبين تحويل جزء من المبلغ 

وتلقت . أيضًا تبين من الوثائق المجمعة ثبوت تزوير التوقيعات على شيكات حكومية مسروقة
عملية محل الوحدة إخطار من النيابة بخصوص االستعالم عن أشخاص ذوي عالقة بالمشتبه به وال
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االشتباه، وكما تم االستعالم عنهم من وحدات نظيرة بسبب نقل جزء من األموال المستولى عليها 
  .الخارج، وقد تم تزويدها بجميع البيانات المطلوبة إلى

بنك آخر والى  إلىوقد نتج عن التحليل ثبوت واقعة غسل األموال وذلك بتحويل المبالغ من بنك 
ٕاخفاء مصدر الدوالر واإلدالء ببيانات كاذبة في وثائق رسمية و  إلىها حساب وهمي وتحويل معظم

تلك األموال بشراء قاطرة كوسيلة عينية للتصرف باألموال بأسرع وقت وقد تم إحالة الحالة للنيابة 
  : ، باإلضافة إلى جرائم أخرىعامالمال الاالستيالء على  هيالجريمة األصلية 

 اصطناع األختام جريمة.  
  األموالجريمة غسل.  
 جريمة تزوير المحررات الرسمية.   
 جريمة تضليل العدالة.  
 جريمة اإلدالء ببيانات كاذبة في وثائق رسمية.  

  
حبس اثنين من المتهمين الرئيسيين لمدة سبع سنوات عن كل جريمة من الجرائم أعاله واالكتفاء  تم

، كما تم حبس خمس ء على المال العام مع دفع أتعاب التقاضيبعقوبة الجريمة األشد وهي االستيال
مع إعادة المبالغ  األموالمتهمين لمدة سنتين عن عقوبة الجريمة األشد وهي جريمة غسل 

المتحصل عليها وبيع القاطرة وعقوبة الحبس لمدة سنة للموظف المسئول عن إهمال حفظ 
  .  ية لحفظ تلك المستنداتالمستندات والشيكات بالرغم من وجود خزنة حديد

  تمويل اإلرهاب) ١٨

  ):البحرين( ٢٨ رقم حالة

تلقت إدارة التحريات المالية معلومات استخبارية تفيد بوجود تنظيم إرهابي مسلح في المملكة ومن 
تبين وجود تنظيم إرهابي مسلح يتلقى أعضاؤه خالل التحريات التي قامت بها إدارة التحريات المالية 

لتنفيذ مخططات ) أ(تدريبات على استخدام السالح والمتفجرات باإلضافة إلى التخابر مع الدولة 
  .إرهابية وتمويل أهداف ذلك التنظيم من عدة أشخاص
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وبناًء على أذونات النيابة العامة بالكشف والتحفظ على حسابات المتهمين المنقولة والغير منقولة، 
ثبت وجود عدة تمويالت من قبل مصادر خارجية  ،ت بها اإلدارةباإلضافة إلى التحريات التي قام

حد المتهمين وهو بدوره يقوم أمرتبطة بالتنظيمات اإلرهابية على مستوى العالم تمت عن طريق 
  .بتوزيعها على باقي عناصر التنظيم سواء عن طريق المناولة باليد أو التحويالت البنكية والمصرفية

بتحويل تلك المبالغ ) ب(آسيويين مقيمين في الدولة  أفرادلعناصر باستغالل وتبين أيضًا قيام أحد ا
 مملكةمقيمين في ال آسيويينإلى المملكة وكذلك استالمها من قبل ) عن طريق شركات الصرافة(

لتلك  مشروعالغير مقابل تسليمهم عمولة بسيطة لقاء عملية التحويل، كل ذلك إلخفاء المصدر 
كوسيط لنقل األموال من وٕالى ) ب(بأن المتهمين اتخذوا الدولة  االعتباربعين  األخذ، مع األموال
  .المملكة

غير المشروع قيام أحد أعضاء التنظيم إلخفاء مصدر األموال  تباعهااومن الطرق األخرى التي تم 
خارج المملكة  األفرادبإيداع مبالغ نقدية مستلمة من تنظيمات إرهابية أخرى في حسابات بنكية ألحد 

، وكذلك استغالل حساب بنكي لسجل تجاري ومن ثم تحويلها لحساب عضو آخر داخل المملكة
التنظيم بإيداع مبالغ كبيرة فيه ومن ثم إصدار شيكات  أعضاءتابع ألحد م ٢٠٠٦مغلق منذ عام 

من أجل ) أ(ة إلى الدول أشخاص وٕارسالذلك المبلغ في تجنيد  باستخدامإلى عضو آخر قام بدوره 
  .عمال اإلرهابية داخل المملكةالتدريب على القيام باأل

وكذلك تبين قيام العديد من األعضاء المتهمين بتحويل مبالغ نقدية منخفضة نسبيًا إلى عدة 
في التنظيم اإلرهابي وذلك حين تواجدهم خارج المملكة من قبل العديد من  أساسيين أشخاص

ذلك إلبعاد الشكوك حول مصدر تلك األموال نظرًا لصغر مقدارها وٕاخفاء تشكيل و ، شركات الصرافة
إضافة إلى ذلك تبين امتالك عدد من المتهمين . لها كمقرالخلية اإلرهابية وأي دولة يتم اتخاذها 

  .ونقل األموال من وٕالى المملكة االنتقالالعديد من قوارب اإلبحار والتي بال شك تساعدهم في 

  :، شملتاالشتباهتعامالت أعاله عدد من مؤشرات أبرزت ال

 إيداعات نقدية في حسابات بنكية خارجية.  
 استخدام شخصيات أخرى من جنسيات أجنبية. 
 استغالل حساب بنكي لسجل تجاري مغلق. 
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 إيداع مبالغ نقدية كبيرة ومن ثم إصدار شيكات إلى آخرين دون عالقة واضحة. 
  الداخلية والخارجيةكثرة عمليات التحويالت.  

، حيث قام المصرف المركزي بتزويدها أظهرت نتائج التحليل التي قامت بها الوحدة معلومات هامة
بجميع الكشوفات البنكية والمصرفية المطلوبة العائدة للمتهمين والتي تثبت إدانتهم وذلك من حيث 

ستلمة من قبلهم، والدول التي يتم وحجم المبالغ المحولة والم المتورطينلبعض  االجتماعيةالحالة 
آخرين للقيام بتحويل  أشخاصاستغالل (منها، وطرق تحويل واستالم األموال  األموالاستالم 

باإلضافة إلى استخدام حسابات بنكية في دول أخرى لتحويل األموال ) واستالم المبالغ تحت أسمهم
مملكة، وتبين من خالل تحليل في حساب سجل تجاري مقفل منذ ما يقارب سبع سنوات داخل ال

كشوفات شركات الصرافة قيام المتورطين بتحويالت مالية صغيرة إلى أحد الدول التي ثبت توافرها 
 اإلرهابيةالشبهة عن مصدر المال وعدم كشف الخلية  إلبعادلنسب عالية من الدعم اإلرهابي وذلك 

إلدارة بجميع البيانات المتعلقة بالسجالت تم تزويد ا كما. دولة اتخذت مقرا لهم أيوتمويالتها وفي 
التجارية التي يمتلكها المتهمين وحالة السجالت التجارية في الوقت الحالي والتي على إثرها تبين لنا 

كما تم التعرف من خالل التعاون  .م٢٠٠٦بأن السجل التجاري المودع فيه المبلغ مقفل منذ عام 
يستعملونها  ادد من المتهمين يمتلكون قوارب لإلبحار والتي كانو مع قيادة خفر السواحل بأن هناك ع
 .عبر الدول األموالخالل مرحلة التنظيم اإلرهابي ونقل 

رة اعن طريق إد) ب(قامت إدارة التحريات المالية بطلب معلومات من الوحدة النظيرة في الدولة 
ركات مالية مشتبه بها، وعليه فقد اإلنتربول بشأن المتهمين من حيث ما يقومون به من معامالت وح

وجود العديد من العمليات المشتبه بها والتي من المؤكد بأنها ) ب(في الدولة  المسئولةتبين للجهات 
 .تعد خارج حدود المشروعية القانونية لكال الدولتين

تشكيل وبناًء على المعلومات المقدمة أعاله والتي تم عرضها على رئيس النيابة العامة فقد تم 
قضية وعرضها أمام المحكمة الكبرى الجنائية والتي قامت بإصدار أحكام نهائية ضد بعض 

  .المتهمين في القضية باإلضافة إلى انتظار الحكم المستأنف ضد البعض اآلخر
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  : ٢٩رقم  حالة

الالفت . إيداعات من العديد من األشخاص يتم سحبها نقداتلقى حساب الشخص محل اإلخطار 
للنظر في هذه التعامالت عدم تناسبها مع سابق تعامالته طرف البنك المبلغ مما شكل مؤشر 

  .األول تجاه هذا الشخص االشتباه

  :باشرت وحدة التحريات المالية عملها وتوصلت نتائج تحليالتها إلى ما يلي

  بإجراء التحريات تبين أن المذكور من العناصر القيادية الممولة إلحدى التنظيمات غير
المصرح بها، كما سبق له إمداد عناصر التنظيم المذكور باألسلحة الستخدامها في 

 .ال تزال القضية قيد التحقيق. األحداث األخيرة بالبالد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لعديد من اتبين انه خالل نحو عامين تلقى حساب الشخص محل اإلخطار  بالفحص
 األخيرةوقد درج في الفترة  اإليداعات من أشخاص عدة بما ال يتناسب مع سابق تعامالته،

 .بسحب معظم المبالغ المحتفظ بها في حسابه
  بالبحث على المصادر المفتوحة تبين أن الشخص محل اإلخطار سبق ضبطه بحوزته

 .سلحة وزجاجات مولوتوفأ
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  لحاالت العمليةا تحليل: ثانيالمطلب ال

  :   لتحديد ما يلي منهجيةعملية تحليل الحاالت العملية بإتباع  تمت

 .الفئات المعرفة في الملحق حسبالتي تندرج ضمنها الحالة  الفئة -١
 شـــركة/ تـــأمينشـــركة /ماليـــة أوراقشـــركة /مصـــرف: [الحالـــة خاللهـــا مـــن تمـــت التـــي الجهـــة نـــوع -٢

 ......] إلخ مالية، غير مؤسسة/ صرافة
 علــــى التــــأمينوثــــائق /مســــتنديهاعتمــــادات /الشــــيكات/النقديــــة: (الحالــــة فــــي المســــتخدمة األدوات -٣

 ......) إلخأسهم /الحياة
 حســـــابات فـــــتح أو الســـــحوبات أو اإليـــــداعات فـــــي ســـــواء التجزئـــــةعمليـــــات : (الفنيـــــة األســـــاليب -٤

 بنكنــوت فئــات اســتبدال/ الحــدود عبــر األمــوالنقــل /مخفضــة أو مضــخمة فــواتيرتقــديم /متعــددة
  القـروضسـداد /الوهميـةالشـركات /مـزورة ثبوتيـة وثـائقاسـتعمال /التحـويالت/كبيـرة بفئـات صـغيرة

 ......). إلخ
 .بالحالة المتعلقة االشتباه مؤشرات -٥
األصلية التي ثبتت والعقوبة التي صدر الحكم بها في جريمـة غسـل األمـوال أو تمويـل  الجريمة -٦

 .اإلرهاب
توصلت إليها وحدة المعلومات المالية من التحليل المالي للحالـة، ونتـائج التحريـات  التي النتائج -٧

 .جهات إنفاذ القانون بهاأو التحقيقات التي قامت /و
 
  :التحليل نتائج يلي ما وفي
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  الفئة : أوالً 

  

  

إدراج الحاالت وفقًا لتصنيف الفئات بحيث توزع الحالة ألقرب فئة تمثلها علما أنه يمكن إدراج  تم
من أجل أن يكون التقرير شامًال ومتنوعًا وحتى ال . عدد من الحاالت ضمن أكثر من فئة واحدة

تم إتباع أسلوب األوزان  ،تتوجه الحاالت نحو فئات محددة مما يعكس ميًال واضحا في التقرير
كانت هذه الفئة تتضمن عدد كاف من الحاالت  وٕانالترجيحية بحيث تنسب كل حالة لفئتها مباشرة 

  . تمثلها عملية حاالت إلى تفتقر والتيإلى الفئة األقرب  الحالة تصنيف يقع

ها الحالة يوضح الفئات التي يمكن أن تُنسب إلي كلبعين االعتبار  وأخذا الحاالت كل مراجعة وبعد
 المالية التحويالت"  الفئة ثلحيث تم ضمنها العملية الحاالت جاءت التيالشكل أعاله أبرز الفئات 

 (nominees) المخوليناستخدام " فئة تليها فئة، أبرز" الخارج فياستخدام الحسابات المصرفية / 
 تليها ،غسل عائدات الفساد فئة ثم أخرى،، وأفراد األسرة أو أطراف  (Trust)االستئمانية والصناديق

  ".الوهمية الشركاتاستخدام "و، "تهريب العملة" و ،"(structuring / smurfing)التجزئة "الفئات 
  

8%

5%

11%

7%

7%

7%

13%

0% 5% 10% 15%

.الفساد عائدات غسل

.)الحوالة / البديلة التحويالت خدمات ( الموازية المصرفية الخدمات

…أخرى أطراف أو األسرة وأفراد االستئمانية، والصناديق المخولين،

.وھمية شركات استخدام

.العملة تھريب

.التجزئة 

.الخارج في المصرفية الحسابات استخدام / المالية التحويالت 

الفئات
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  الجهة المستغلة : ثانياً 

المنافذ : لغسل األموال أو تمويل اإلرهاب وشملت استغاللهاتناول التقرير عدد من الجهات التي تم 
  .المؤسسات غير المالية األخرىو ) الخ....، صرافات بنوك(لمؤسسات المالية الحدودية بأنواعها وا

  

  

من قبل غاسلي  واستغالال استهدافا الجهات أكثر كانتووفقًا للشكل أعاله يتضح أن المصارف 
، مما يعني أن %١٤تليها شركات الصرافة بنسبة %. ٧٢األموال وممولي اإلرهاب بنسبة بلغت 

 استهدافالذي بدوره يشير إلى % ٨٦القطاع المصرفي بشقيه البنوك والصرافات نال ما نسبته 
ر آخر تقري إليهمع ما توصل  يتماشى االستنتاجوهذا  –المؤسسات المالية بصورة واضحة 

ومؤشرات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط  اتجاهاتحول  التطبيقات
  .م٢٠١٣م والتحديث الالحق له عام ٢٠١٠وشمال أفريقيا الصادر عن المجموعة لعام 

  %.٩الحاالت العملية  حسب) والمطارات المواني( قطاع المنافذ الحدودية  استغاللنسبة  وتمثل

  

  

  

  

9%

72%

14%

0% 50% 100%

المنافذ الحدودية

مصرف

شركة صرافة

الجھة المستغلة
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األدوات المستخدمة : ثالثاً   

من قبل غسلي األموال وممولي اإلرهاب وفق ما ذكر في  استخدامهاتشمل األدوات التي تم 
  :وضحة في الشكل أدناهمفي الدراسة األدوات ال تالحاالت التي ورد

  
  

من % ٣٢بنسبة بلغت  العمليةمعظم الحاالت  فياألداة  هذه وردت: التحويالت المصرفية .١
 .استخداماأنها األداة األكثر  حيثالحاالت 

شائع في مجتمع الدراسة  األمر ذاوه% ٢٦بنسبة  األداة هذه وردت :اإليداعات النقدية .٢
 . بالنقد التعامل على اقتصاده يقوم

تحل هذه األداة في المرتبة الثالثة من حيث ترتيب األدوات المستخدمة بنسبة  :الشيكات .٣
ويالحظ أن التحويالت المصرفية واإليداعات . لةمن جملة األدوات المستعم% ١٦تبلغ 

 إليهمن األدوات المستخدمة، وهو ما يؤكد ما ذهبت % ٨٠النقدية والشيكات مجتمعة تمثل 
 .القطاع المالي والمصرفي على وجه الخصوص من قبل المجرمين استهدافالدراسة في 

% ٢شملت التعامل عبر النقدية بنسبة   أخرىوضحت الدراسة أدوات مصرفية أ كما
 %.٢عتمادات المستندية الوا% ٣وٕايداع الشيكات بنسبة 

32%

16%

26%

10%

0% 20% 40%

التحويالت المصرفية

الشيكات

ايداعات نقدية

شراء عقارات وسيارات

األدوات المستخدمة
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من % ١٠تعتبر هذه الوسيلة ذات نسبة مرتفعة، حيث تمثل : شراء عقارات وسيارات .٤
ن عند إحكام و مالذًا يلجأ له المجرم باعتباره االنتباهعي داألدوات لوحدها األمر الذي يست

 .القطاع المالي والمصرفي بصورة واضحةالثغرات في 
 

  التقنيات: رابعاً 

  

  

تمثل التقنيات األساليب الفنية التي يتم إتباعها لتنفيذ الخطط المرسومة بصورة شاملة بما تحتويه 
محررات أو وثائق  استخدام"عدد من التقنيات أبرزها  استخدامتم . من أدوات ووسائل الزمة للتنفيذ

التعامل من "و% ١٢بنسبة " عمليات تحويل األموال إلى الخارج"تليها % ١٥بنسبة بلغت " مزورة
  %.٩بنسبة " وهمية عقود إبرام أوخالل شركات وهمية 

  

  

  

15%

8%

9%

8%

8%

12%

8%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

استخدام محررات أو وثائق مزورة

االيداع عن طريق أشخاص آخرين

إنشاء شركات وھمية أو إبرام عقود وھمية/التعامل باسم

ايداعات نقدية في الحسابات

تقسيم المبالغ في اإليداعات أو السحوبات أو التحويالت على عدة /تجزئة
حسابات/معامالت

تحويل األموال إلى الخارج

تحويالت على عدة حسابات

التقنيات المستخدمة
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   االشتباهمؤشرات : خامسًا 

  

  

  :يلي ما أهمها كانمن المؤشرات  اتناولت الدراسة عدد

من الحاالت وتتعلق بثبوت التزوير في الوثائق والمحررات % ١٢نسبة سجلت  أعلى .١
 إليهكان هذا نتيجة للجرائم األصلية التي وقع حدوثها وفق ما أشار  لعلالرسمية، و 

 .التقرير
هو عدم تناسب قيمة أو نوع المعامالت مع طبيعة % ٩المؤشر الذي حل ثانيًا بنسبة  .٢

 .هالحساب والحركة المتوقعة علي
يمكن القول أن بقية المؤشرات متفرقة وال تشكل حجم كبير وتعتبر عادية، غير أن وجود  .٣

من الحاالت % ٧سجل إجرامي للمشتبه بهم أيضًا ساهم في توجيه الشبهات بنسبة بلغت 
 .الواردة

 

4%

6%

4%

4%

4%

4%

12%

4%

9%

7%

3%

5%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

استخدام حسابات مصرفية تعود ألشخاص آخرين

امتالك المشتبه فيه حسابات مصرفية متعددة

ايداع مبالغ كبيرة القيمة

تحويالت واردة إلى الحساب يعقبھا عمليات سحب نقدي او بشكيات أو تحويالت 
صادرة

جھات ال تربطھم بالمشتبه به عالقة واضحة/تعامالت تتم مع أشخاص

اإليداعات بشكل يدل على تجزئة مبلغ كبير/ تكرار عمليات التحويل

ثبوت التزوير في مستندات أو محررات او وثائق

ممتلكات أخرى بقيمة عالية/ مجوھرات/ مركبات/شراء عقارات

عدم تناسب قيمة أو تكرارا أو نوع المعامالت مع طبيعة الحساب والحركة المتوقعة 
عليه

وجود سجل إجرامي للمشتبه فيه أو المستفيد الحقيقي أو أحد أطراف العملية

وجود عقود وھمية مع أطراف آخرين

وجود عالقة أو اتصاالت مع أشخاص محل اشتباه

مؤشرات اإلشتباه
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  الجريمة األصلية :سادساً 

  

  

إلى أن معظم الجرائم األصلية من الجرائم المألوفة، وخلت من الجرائم المعقدة مثل  الحاالتأشارت 
الجرائم اإللكترونية وٕان كان هناك جرائم خطرة بطبيعة الحال مثل جرائم االتجار غير المشروع 

في هذا التقرير كانت النسبة األعلى من الجرائم األصلية هي جرائم التزوير بنسبة . بالمخدرات
 االختالسحلت جرائم . تعتبر الجريمة المكملة لها التي االحتيال جريمة تظهر مماثلة وبنسبة% ١٧
بقية الجرائم ذات نسب متدنية  كانتو % ٨تليها تهريب العمالت بنسبة % ١٠المرتبة الثالثة بنسبة ب

 جاهاتواتمخرجات تقرير مؤشرات  مع كبير حد إلى تتماشىنسبيًا وفق اإلحصائيات، وهذه النتيجة 
  .م السابق ذكره٢٠١٠غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام 

  

  

  

17%

10%

17%

7%

8%

8%

7%

8%

0% 5% 10% 15% 20%

احتيال

اختالس

تزوير

تستر تجاري

تھريب عمالت اجنبية

سرقة اموال خاصة

سرقة اموال عامة

لم تحدد

الجريمة األصلية
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  موقف الحالة : سابعًا 

  

  

يعتبر الموقف القانوني للحالة خالصة مجهودات جميع الجهات المحلية والدولية التي تعمل من 
أجل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ويشير بوضوح لمدى فاعلية نظام مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب في البلد، والذي يتصل بجوانب عديدة مثل مدى تقدم الدولة في الجوانب 

  :وقد أشار موقف الحاالت في دول المجموعة إلى ما يلي. ريعية والقانونيةالتش

 .من الحاالت قيد التحقيق% ٤٤ .١
 .من الحاالت منظورة أمام المحاكم% ٢٨ .٢
 .من الحاالت تم صدور حكم باإلدانة فيها% ١٧ .٣
من الحاالت تم التوصل لنتائج فيها بعدم وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب % ٦ .٤

 .ظهاوتم حف
 .من الحاالت قيد التحري% ٩ .٥

  
 القضاء مرحلة في تقريباً  منها% ٤٥ ألن نظراً  بالجودة الدول قدمتها التي الحاالت تتسم

 لتبلغ النسبة وترتفع ،)المحاكم أمام المنظورة والحاالت أحكام فيها صدر التي الحاالت(
  .التحقيق قيد زالت ما التي الحاالت إضافة تم إذا% ٨٩ نحو

  

6%

17%

5%

44%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

تم حفظ الحالة

صدر حكم باالدانة

قيد التحري

قيد التحقيق

منظورة أمام المحاكم

موقف الحالة
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  طلب معلومات استبيان 
 

 

 جموعة العملمب )كل سنتني(الدوري  تقرير التطبيقات

  م٢٠١٤ –املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
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�FFFF������  �FFFF%%R���� $FFFF����� ($FFFF��� +��FFFF%0� �FFFF��������  ��FFFF�J*��� (�FFFF����"�� Q�JFFFF*1�/  ���FFFF%4�� ��FFFF;�0� �FFFF������ �FFFF�9

'7 ��/  C����� T������ ��� "! +�!�8� ����/�, :� N��!�!4��. 
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A �CJ (FFF�  FFF�� 'FFF��� �FFFI��� ��FFF��FFF��4�� �FFFI] :=�FFF��/�FFF���� ����0 �/�FFF*/(��)FFF� �/�FFF* /���FFF� �/�FFF* / �FFF���� �FFF�9 �FFF%%R�

)�/2� ( V�,[...... 

  

�A ���4�� ' ��$J�%���  ��$1�) :��$!���/ �/�*��/X�$��%�  �$�����/H��4�� ��� (��)��� �B�5�/ V�, �I%0(...... 

  

YA �FF��#�� 6���FF%1�) :  �FF������ �0  ���$FF�8� 'FF +��FF% �FFB3���� ���4FF% H$$FF���  ���FF%4 Z�FF �0/ �0 ��JFF<� �����FF ��$FF!�

�FFFF<#J�/$�$FFFF4�� �FFFF�� &��FFFF�1� &FFFF!� /H�FFFF��/  �FFFFB#� H��OFFFF�  �FFFFF�/��  �FFFFB &�$��FFFF%�/ C��FFFF4���/&����FFFF%�  �FFFFF����5 �B�FFFF5�

H��3�/���7���  �/�*��/ $�$% V�,  P��!��.(...... 

  

[A ���4��� �!������ D���*��  ��*R�. 

  

\A I��,  ���� '��� ]B������� H$4� �  �������  �F��4��� ]B�F��� N�F��4�� '��F��� &F��4��� (F� �F������/  F��; 'F���  �F!�!4��� �0

(���!�� 2�#�,  �I� �I�. 

  

^A 6�7�8� &���� �0 &���1� &%9 ����� ' �I� �/4�� �$� '��� ���!����  ��5 '��� ����1� �������. 
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��� "#�����
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 احلاالت العملية فئات                                  ):٢(ملحق رقم 

	 ( �;C�  �2  ������ $�%#��) $�%#��� &�I%�6�7�8� &����� &���1� &%9(.  

�  ($�%#��  �$B�� &%9.  

@  (&CO�%� 6�7�8� &����� ����J��  �������.  


 ( M����� ��$J�%� ���!��� ��9(offshore banks) �� ��������  �/�*�����$������ N����$ E��J�� ' �����B�%�� 

(offshore trusts) .  

�  (��<�����  C���� ��$J�%�   .(virtual currencies)  

Y  ( ���I���  ��$J�� ��$J�%�)��4����(��%�4���� &$��� 6��/� ((.  

[  (H������ ��� �B�!�� &���1� &%9 (Trade based money laundering) .  

\  ( ��$J��  ���������3����� (underground banking)   /  C��4���  ��$J����$��  /����4��(.  

^  (  ����8� ��$J�%� ) ��, &����� N��#*������J*��  �����������$�� ������� &���1� NV�, N(.  

	�  (&B�%� ��$J�%�  � :$�� �K���H$�$�.  

		  (���<�� �B����� (� ���)����  �$B���� &%9��.  

	�  ( ���!��� +C/� ��$ M�2 ' ��� N ���!���.  

	@  (����5�� ($������ ����/�� ���41� H����.  

	
  (Q�J*1� 6��I�� �*���� ������.  

	�  ( ��$J�%� (���J���(nominees)��$������ N �����B�%��(Trust)  =��"0 �0 H�%1� $��0� N_�J0 ...  

	Y  (���!�� �"*�0  ) ���3�/���7��9�  ������ ��� H���!��� N&�J�� ���% N �7(.   

	[  (  ����*� ����5)V�� N ����%��� ���%�� &��J� ��5`�� ���#�� &���1�(.  

	\  (+�"%� ��$J�%�� &���� �0� ���%0 ' ���5�%��.  

	^  (�J��" (Mingling) : �7���5�%�� ����*��� &���1� :� ����*��� ��9  �$B���� "�J  '�������� &���1�.  

��  (���7�  �/�* ��$J�%�.  

�	  ( &��*�� ���$�� �4�%0 ��*��� &����)WMD(.  

��  ( :";1����* ���*��� ��9.  

�@  ( C���� &��4� (currency exchange).   

�
  (������ 6��I�.  

��  (  �/�*��� (���B��  �;�"� ��$J�%� �����/���...V��.  

�Y  (�B3���� (structuring / smurfing).  

�[  (�������  C��4���  / �������  ���%4�� ��$J�%�E��J�� '.  

�\  ( :�%�� &$��� ) �<��!���A ����*��� ��9  ��$J��� ' ���5�%�� H$��, &�5��� &��% ���(.  

�^  (H��3� ���7 ��$J�%�. 

��� �C"8� ����  �4���� �;�)@( ��4�<�� ��5�0 ��� &��4��.  

 



 

 

  

  
  

� �30� ��# ��	������%�� )���� ���%�� ������&��
 #�� &� +���*� +�J ����� 
	����  �!��
K� +	���:(  &%9

_�J1� H$%�#��  ���$���� H�*��� (� ���)����  �$B���� . $�%#��  ��4��&CJ (� &���1� &%9 &�I% ��'J���  '

���"� &���1� &%9 �4�/� ����$�  �N6�7�8� &���� &�; (� &��4��� ��5)��� M�2 ' ��� 1�Q�J* (��%��%��  '�5��

�"�J���(PEPs):  &5� (�!!4��� �0 #K��' ��3���� ' Q�J�� ��"!�� �I��� ��5)��� �0 �IB�*�, ��� (�2�� a��%�� 

�&%O  &���1� .  

 ��	���� +	����� �����) ���������
	J ��(: X�* �0 ���%� ��9 &���0 &��4� ��K�0  �!5  �/�* ��� ��B�; ���%�A 

 H��K4� (�/� $; P�� '&�$�� . $; ���%� �K� ��� (�/� '�%��� '����� ��"!���� ���" (� �0 �����0 H  '�;��

 ��$!��� &���1�0� �7��9 . �I�CO�%� (/��(�$ &���1� &!�� */���I�� = +�#J8� H�"�%��� Q�J*1� ���7 ���I�. 

�3��� �	����� +���*�  /��� �� !	
'�: &!��� ��#J $!��� .$���� 6���� ���"�  ����$� :���$!��� ����!��� .  

!��
K� +	���� +���*� +�J G
����� .	
� ,� :&/��7� .������ &������� NH������ ��$J�%�/Q�4  &�I%��  �/�*��

����$� ���4� ����*��� ��9 &���1� &��4� �0 +�#J, �0 .  

 ��
���L � $�
C��	3 ��# +�2 : ���5�%� �������  �$B��������� ���!��  �2 :�%�� '  � (� H$�#�%C� &��$��� ����!��

bC�8�  ���"��  � H$�$4����������  �$B�� �$�� +�#J�ٕ .  

+0M��� N�
�� ����'�� 
	J ���I���� :����7�8� &���1� :��� �$J�%� (0 (/��  +�#J�ٕ� �$���7 ���"��I�  � �I��3��

�6�7�8� &���� .  

4������  �	�'��� �������)O�� $������� ,	�������� ,	������:( ��$J�%� =��"0 _�J� QJ*�� ���7 +�#J8  .2��

�%��" &���1� ��� +�#J�ٕ�  �$���7 .�<�0 &�*� (0 (/��� Q�J*1� (��$!� (�2�� (�$%�#��  ��$J  ���J��

� (�������&%O ����0�I ���*�%�� �#� (��4���(�(consultants).  

��P����:   C������ (� $�$��� &�*�) C��4����  ���4%��� :B�$���(����9� N $��1� (� ������ N���/ $$�  (�

 H��O���  C������ �(��41� P�� '  ���%4 ���" (� =*/�� 6���� H$�$� bC�8� ����$�.   

�0	����� :���%� &���1� &!�� �$J�%� ��, (�/� (� Jc��$�����  ��$J�� ��� ������8�  �$B���� &��4� &5� N�.  

+���� Q�
 .���� &� 
������� :&��$��� ����!�� M�/��� +��*� �������  �$B�� �$�� +�#J8 ���!� :!� ?�4  '

(��41� (� ��5/  &CO�%� ���"�� H$�$4��� bC�8� ���%�. 

 4�������� ��
C���	��� :��"� 6��%)/ �$J�%�  � &���1�� (��/4�� (�2�� Q�J*1� ���7&CO�%� :!� ?�4 

���"��H$�$4��� bC�8�   ���%� .  

 فئات احلاالت العمليةأمثلة توضيحية عن                :)٣(ق رقم لحم



 

 

4������ A
�2�  ��	�� 
	J ��
C�(Offshore) : &���1�� (��/4�� (�2�� Q�J*1� ���7 +�#J8 �$J�%�

&�!��C�� �(� �$��� &���1� � ���;����4���  �"�%� .  

 ,������ ��3��� 4��������
	J� ���	����� ��	C��� :�$J�%�  �������  �%%R��� ' ��$���� &���1� ��, &�����

'  &�$� �"���_�J0 .  

 �	���*� @���� ��2
��)�)	�����:(  ' �������  ��$1� �0 &���� ��$J�%� 6��� C������   �2���; �����  6����

&���1� &%9 �4�/� ����$�  �6�7�8� &���� ' �� '����� ��"!A �*����� &$����� &�5��� &��% ��� �(����I�  &��!�

672�� MB��%.  

 �0� �� ��2
�� /����� +	���: �� H$��%� '6��I� $!���  ��,�"���  _�J0&CO�%�� bC�8�  ���"�� H$�$4��� 

��� ������  �/�* �"J (� $4��  ����/�,#*/�I A �%��  �/�*�� +��* &�5��� &��% �����, &���1� &��4�� ��4� 

&�$ _�J0.  

4������  ,	������)Nominees(  �.	���2�� �	��������  (trusts)  A�
�� �� G
�*� ��
���R
�� O��:  M�2�

8����*��� ��9 &���1�� (��/4�� (�2�� Q�J*1� ���7 +�#J�� ���%�� N '���  ��4����  �I�  �5��5�� =��"1�

 ���""J� ' (������&���1� &%9  �.  

4������ ������ �	�
2� "
����� :� (�2�� Q�J*1� ���7 +�#J�ٕ� ���4���  �"�%�� (� �$��� &���1� &!�� �$J�%

����*��� ��9 &���1�� (��/4��.  

  


