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مقدمة

س عيا م ا مجموع ة العم ل الم الي لمنطق ة الش رق األوس ط وش مال أفريقي ا للعع رف عل ك أو د

مؤش رات

واعجااات غسل األموال وعمويل اإلرااب في المنطقة أورك فريق عم ل المس اعدات الفني ة والعطشيق ات ف ي
دجعماع ه ال سد عق د عل ك ا اما االجعم اب الع اب الراش عش ر للمجموع ة (الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة

الش عشية ،ن وفمشر 0233ب) ،شدراس ة مو وب عقري ر العطشيق ات و ول "مؤش رات واعجاا ات غس ل األم وال
وعموي ل اإلرا اب" م رو أخ ر شه دف العع رف عل ك خ ر م ا اس عجد م ا مؤش رات واعجاا ات ف ي ا سا
الخر وص ،وعو دي

عقري ر العطشيق ات المععم د س اشقا لمعرف ة اإلعجاا ات الوديث ة لعملي ات غس ل األم وال

وعموي ل اإلرا اب وعو دي

قائم ة المؤش رات الع ي يمك ا اس عخدامها م ا قش ل القط اعيا الع اب والخ اص

الكعشاف األنشطة الموعملة لغسل األموال وعمويل اإلرااب.
أهداف املشروع:

دا الهدف الرئيسي ما اسا المشروب او جم وعوليل أود

المعلومات عا مؤشرات واعجااات غسل

األموال وعمويل اإلرااب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منس عاب 0232ب ،ورياغة عقرير عا
النعائج .اسا العقرير او شمثاشة عودي

للعقرير الساشق السد دععمدعه المجموعة عاب 0232ب ،وسيعرض

العطورات الوارلة للمؤشرات واإلعجااات في مجال غسل األموال وعمويل اإلرااب والعي قد عظهر ما
خالل نعائج عوليل الواالت العملية وشعض اإلوراءات سات العالقة.

املنهج املتبع وأهم املصادر:

يعد الرد علك اإلسعشياا المرفق والواالت العملية العي عب موافاو المجموعة شها ما قشل الدول األع اء أاب
مردر للمعلومات إلعماب اسا المشروب وي

عب عوليلها ومقارنة نعائجها م النعائج العي عور ل دليه ا عقري ر

العطشيقات الساشق عاب 0232ب وسلك علك مسعو الجريمة األرلية ،األدوات المسعخدمة ،األسلوب الفن ي
والجه ة المس عغلة ،لي عب شع د سل ك عودي د العط ورات الوار لة إلعجاا ات ومؤش رات غس ل الم وال وعموي ل

اإلرااب.
الدول األعضاء املشاركة يف املشروع:

ع ب مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ع ويعها  30دولة .شاركت  9منها
في اسا المشروب ما خالل عوفير واالت عملية واي :المملكة األردنية الهاشمية والمملكة العرشية السعودية
ودولة قطر والجمهورية اليمنية والجمهورية اللشنانية ومملكة الشوريا وسلطنة عماا.
للللللللللل ل

احلاالت العملية:

شلغ عدد الواالت العي شملعها الدراسة 01والة ،منها  02والة غسل أموال و 1واالت عمويل درااب.
ويععشر عدد الواالت الواردو والمسععملة في اسا العقرير قليل نسشيا مقارنة شعدد الواالت الواردو عاب

0232ب والسد شلغ  07والة .وعلك الرغب ما قلة عدد الواالت العي عب الورول عليها دال أنها قد عكست
غالشا دعجااات وأساليب مشعركة لعمليات غسل األموال وعمويل اإلرااب في دول المنطقة .
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القسم األول :غسل األموال
أحللا:لنتائجلتوليللوالتلغسللحألمححل.ل
شلغت واالت غسل األموال العي شملعها الدراسة  02والة ،فيما يلي عرض نعائج عوليلها:

أ) والتلغسللحألمححللوسبلمحقفلحقواق لل
كاا عوزي واالت غسل األموال وسب موقف كل منها ما وي

ردور وكب شاإلدانة فيها أو كونها

منظورو أماب المواكب ،أو أنها ما زالت قيد العوقيقات أو العوريات كما يلي:

(شكل رقب  :3واالت غسل األموال وسب موقف الوالة)

وععقيشا علك الشياا الساشق قد يسعنعج ما يلي:
ععسب الواالت العي شملعها الدراسة شقدر كشير ما الجودو نظ ار ألا  %92منها عقريشا في مرولة الق اء

(الواالت العي ردر فيها أوكاب والواالت المنظورو أماب المواكب) ،وعرعف النسشة لعشلغ نوو  %72دسا عب
د افة الواالت العي ما زالت قيد العوقيق .اس النسشة ما الواالت ععدت مرولة مجرد االشعشا المشدئي
دلك مرولة أكثر عقدما ،واو ما يعك

دور وودات المعلومات المالية وعقديمها معلومات وعقارير سو جودو

عالية والدور الكشير السد علعشه جهات دنفاس القانوا في الورول دلك أدلة علك ارعكاب جريمة غسل

األموال .اسا وعجدر اإلشارو دلك أا اس النسب ععطاشق ششكل كشير م علك العي عب العورل دليها دثر
دراسة الواالت عاب 0232ب.

3

ب) والتلغسللحألمححللوسبلحقجريم لحألصلي ل
ويو ح الشكل العالي نسشة عكرار الجرائب األرلية في الواالت العي عب عوليلها ،م اإلشارو دلك أا
شعض الواالت ورد فيها أكثر ما جريمة أرلية:
.3

(شكل رقب  :0الجرائب األرلية وعكراراا في واالت غسل األموال)

وما خالل الشكل الساشق يعشيا أا جرائب والنرب واالوعيال واإلعجار غير المشروب شالمخدرات ،وسرقة
األموال كانت أكثر الجرائب عك ار ار في الواالت .ومقارنة شعاب 0232ب ،نالوظ عقلص عدد واالت العزوير

والرشوو وع اعف عدد واالت النرب واإلوعيال وسرقة األموال .وعجدر اإلشارو دلك أا عدد الواالت

العي لب عودد فيها الجريمة األرلية اي واالت غالشا ما عكوا في قيد العوقيق.

ج) والتلغسللحألمححللوسبلحألدحةلحقمستخدم ل
يو ح الشكل العالي عدد مرات عكرار األدوات المسعخدمة في الواالت أخسا في االععشار أا كثير ما
الواالت كانت عع ما اسعخداب أكثر ما أداو:
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(شكل رقب  :1األدوات المسعخدمة ونسشة عكراراا في واالت غسل األموال)

وععقيشا علك الشكل الساشق قد يسعنعج ما يلي:


انعشار الععامل شالنقدية السائلة في معظب دول المجموعة ،وي

كانت أكثر األدوات عك ار ار شنسشة

 %53ما دجمالي عدد األدوات المسعخدمة العي وردت في الواالت عاب 0230ب شعدما كانت اس
النسشة عمثل % 52ما دجمالي عدد األدوات المسعخدمة العي وردت في الواالت عاب 0232ب.



عمثل الشيكات ثاني األدوات عك ار ار في الواالت العي وردت شنسشة  %05عاب 0232ب وشنسشة

 %37وعاب 0230ب ويؤكد سلك علك أا المرارف اي أكثر المؤسسات المالية اسعغالال في عمليات
غسل األموال.


ارعفاب نسشي في اسعخداب شعض األدوات المررفية األخر (مثل شطاقات الدف واإلععمادات



كما أكد العوليل وجود اعجا السعغالل القطاب غير المالي رغب عراج نسشة عكرار اسععمال

المسعندية وغيراا) في الواالت الواردو.

العقارات والسيارات والمجوارات مجعمعة كأداو مسعغلة في عمليات غسل األموال ما %03ما الواالت
الواردو عاب 0232ب دلك  %37عاب 0230ب.
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د) والتلغسللحألمححللوسبلحألسلحبلحقةني/لحقتقني
يو ح الجدول العالي نسب عكرار األساليب المسعخدمة في الواالت الواردو لعامي 0232ب و0230ب،
أخسا في االععشار دمكانية أا عشمل الوالة الواودو علك أكثر ما أسلوب في العديد ما األوياا:
م

حألساقيبلحقةني

2112ل

2111

1

عوويل األموال

%15

%02

2

ديداب األموال في الوساشات المررفية

%10

%02

عجزئة/عقسيب المشالغ في اإليداعات أو
3

4

السووشات أو العوويالت علك عدو

%7

%9

معامالت/وساشات
شراء عقارات/سيارات /مجوارات/
ممعلكات أخر منقولة أو غير منقولة

%3

%0

الععامل ما خالل أشخاص خريا
سواء شعوكيلهب/عفوي هب للععامل علك
5

وساشات المشعشه شهب أو ديداعات ععب
عا طريقهب في وساشات المشعشه شهب

%1

%39

أو دردار شيكات لرالوهب أو

اسعخداب وساشاعهب في الععامالت

6

اسعخداب موررات أو وثائق مزورو

%1

%9

6

فعح وساشات مررفية مععددو

%1

%2

%1

%2

6

النقل المادد لألموال عشر الودود

%1

%2

6

اسعشدال عمالت

%1

%0

الورول علك /عسديد القروض

%2

%0

%2

%3
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الععامل شاسب/دنشاء شركات وامية أو
دشراب عقود وامية

دنشاء شركات في منطقة اخعراص
معروفة شالسرية
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وععقيشا علك الجدول الساشق يشقك عوويل األموال أكثر األساليب المسعخدمة وسلك شنسشة  %15عاب
0230ب وشنسشة  %02عاب 0232ب وسب الواالت الواردو ،مما يسعدعي ديالء عناية أكشر شعمليات
العوويل ما خالل و

اإلنعرنت.

اآلليات المناسشة لععزيز الرقاشة عليها ال سيما عمليات العوويل عا طريق

كما يؤكد الجدول أامية أسلوب ديداب األموال في الوساشات المررفية وي

شلغت نسشة اسععماله %10

عاب 0230ب ونوو  %02عاب 0232ب ،مما يسعدعي ديالء عناية أكشر شالعمليات النقدية العي عن ما
علك مخاطر عالية ما خالل و

اآلليات المناسشة لععزيز الرقاشة عليها -ال سيما علك عمليات السوب

واإليداب عا طريق الجهاز اآللي -ما جهة ،والعمل علك عقليل االععماد علك النقدية السائلة وعشجي

الععامل م األدوات األخر ما جهة أخر .
وجاء أسلوب عجزئة وعقسيب المشالغ في اإليداعات أو السووشات أو العوويالت ما خالل عدو
معامالت/وساشات في المرعشة الثالثة ما وي
دليه الواالت الواردو عاب 0232ب وي

العكرار شنسشة شلغت نوو  ،%7وسلك شخالف ما عورلت

يوعل اس المرعشة أسلوب الععامل ما خالل أشخاص خريا سواء

شعوكيلهب/عفوي هب للععامل علك وساشات المشعشه شهب أو ديداعات ععب عا طريقهب في وساشات المشعشه

شهب أو دردار شيكات لرالوهب أو اسعخداب وساشاعهب في الععامالت ،وسلك شنسشة .%39

كما جاء أسلوب شراء عقارات/سيارات /مجوارات /ممعلكات أخر منقولة أو غير منقولة في المرعشة
الراشعة في العاميا 0232ب و0230ب ما وي

العكرار شنسب شلغت نوو  %3و.%0

وعساوت عقريشا مرات عكرار أساليب الععامل ما خالل أشخاص خريا سواء شعوكيلهب/عفوي هب للععامل
علك وساشات المشعشه شهب أو ديداعات ععب عا طريقهب في وساشات المشعشه شهب أو دردار شيكات
لرالوهب أو اسعخداب وساشاعهب في الععامالت ،واسعخداب موررات أو وثائق مزورو ،فعح وساشات
مررفية ،الععامل شاسب/دنشاء شركات وامية أو دشراب عقود وامية مععددو ،النقل المادد لألموال عشر
الودود واسعشدال العمالت.
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وفي ما يلي أاب األساليب "العقليدية" المسعخدمة في غسل األموال وعمويل اإلرااب والعي ظهرت للمرو
األولك في دول المجموعة:

(شكل رقب  :2األساليب "العقليدية" العي ظهرت للمرو األولك ونسشة عكراراا في واالت غسل األموال)

وععقيشا علك الشكل الساشق يع ح أا أسلوب شراء عقارات/سيارات /مجوارات /ممعلكات أخر منقولة
أو غير منقولة او أكثر األساليب العقليدية العي ظهرت للمرو األولك في شعض دول المجموعة يليه
أسلوب عوويل األموال ثب اسعخداب موررات أو وثائق مزورو والععامل شاسب/دنشاء شركات وامية أو دشراب

عقود وامية ،ثب النقل المادد لألموال عشر الودود وعخفيض وع خيب الفواعير كجزء ما عمليات
العردير واإلسعيراد.
دا ظهور اس األساليب العقليدية ألول مرو في عدد ما دول المجموعة يعك

عشني المجرميا
لب

ألساليب–واا كانت عقليدية علك الرعيد الدولي في مجال غسل األموال – عععشر جديدو نسشيا وي

عسععمل ما قشل علك النطاق المولي وسلك سعيا منهب لعجنب األساليب المسععملة والعي قد عخ
لعداشير رقاشية جعلعها عدريجيا أكثر خطورو شالنسشة لهب .كما يمكا قراءو اس المعلومات ما جانب
درعقاء وودات المعلومات المالية وجهات دنفاس القانوا دلك مسعو

أعلك وي

مكنعها جهوداا

المعوارلة ما كشف اس األساليب ألول مرو رغب عواجداا واعشاعها ما طرف المجرميا منس فعرو واو

أمر يععشر شالطش ديجاشي.
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ه) والتلغسللحألمححللوسبلحقجه لحقمستغل ل

يو ح الشكل العالي نسب عكرار اسعغالل األنواب المخعلفة ما الجهات المسعغلة في الواالت:

(شكل رقب  :5الجهة المسعغلة وعدد مرات عكراراا في واالت غسل األموال)

يؤكد الشكل الساشق ما عورل دليه عوليل الواالت الواردو عاب 0232ب واو أا المؤسسات المالية العي
وردت في الواالت (مرارف وشركات ررافة) عمثل الجزء األكشر ما الجهات المسعغلة شنسشة %72عاب
0230ب و %01عاب 0232ب ما مرات عكرار الجهات المسعغلة .شينما شلغت نسشة عكرار المؤسسات غير
المالية نوو  %5والمنافس الودودية في ودود نسشة  %5في عاب 0230ب.
ثانيلا:لمؤشرحتلحلشتباهلحقخاص لبغسللحألمححلل
ل

عب اسعخراج مؤشرات االشعشا الواردو ما الواالت العي عب عوليلها وكانت جلها قد عب سكراا والعطرق دليها

في عقرير العطشيقات الساشق لمؤشرات واعجااات غسل األموال وعمويل اإلرااب عاب 0232ب .كما عب
عوديد ثالثة مؤشرات جديدو عب عرنيفها وسب العرنيف المععمد في العقرير الساشق واي كاآلعي:

أ) مؤشرحتلتتعلفلباقمعامالتلحقماقي
-

عدب عناسب كمية الش اعة مو وب العجارو م معدل الكميات المعشادلة عادو في القطاب.

-

عمليات دسعيراد وعردير م دول معروفة شق ايا عجارو المخدرات.

ب) مؤشرحتلتتعلفلبسلحكلحتصرفاتلحقمشتبهلبه.ل
-

عدب اسعجاشة المشعشه شه لطلب المررف المعمثل في الورول علك مسعندات ومعلومات ا افية.

وفي ما يلي عسكير شالمؤشرات الخارة شغسل األموال العي سشق عوديداا عاب 0232ب:
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أ)

مؤشرحتلتتعلفلباقعناي لحقححجب لتجاهلحقعمالء.ل

() 3

عقديب المشعشه شه شيانات شودود دنيا أو غير كاملة كععمد دخفاء شعض المعلومات الهامة مثل مول دقامعه الفعلية.

() 0

عقديب شيانات وامية أو يرعب العوقق منها كرف ه عقديب المسعندات األرلية خارة علك المععلقة شإثشات الهوية.

() 1

عقديب معلومات غير وا وة أو مثيرو للشكوك كرقب ااعف مفرول ما الخدمة أو غير موجود أرال.

() 2

عدب عناسب قيمة أو عكرار العمليات (ديداعات/سووشات/عوويالت  )...م المعلومات المعوفرو عا المشعشه شه

ونشاطه ودخله ونمط وياعه وسلوكه.

ب) مؤشرحتلتتعلفلباقمستةيدلحقوقيقي.ل

() 5

الععامل شواسطة عدو أشخاص ووجود عدو مفو يا شالعوقي علك وساب واود ال عوجد شينهب عالقة وا وة خارة

سوو الجنسيات األجنشية.
() 3

اسعخداب وساشات مررفية ععود ألشخاص خريا.

() 9

انعماء المسعفيد الوقيقي لمنطقة معروفة شالنشاط اإلجرامي.

ج) مؤشرحتلتتعلفلبطبيع لورك لحقوسابل(وينلللتتناسبلمالطبيع لحقنشاطلأحللليكحنلقهالمبررلحقتصاديلححضح).ل

() 0

عوويالت دلك الخارج أو الداخل شكثرو أو شمشالغ كشيرو وششكل معكرر.

() 7

عوويالت واردو دلك الوساب ععقشها عمليات سوب نقدد أو ششيكات أو عوويالت رادرو.

()32

الععامالت ععب شأرقاب رفرية/مدورو.

()33

ديداب مشالغ كشيرو القيمة.

()30

ديداعات شمشالغ كشيرو يعشعها عمليات عوويل شعد فعرو زمنية وجيزو.

()31

عدب عناسب قيمة أو عكرار أو نوب المعامالت م طشيعة الوساب والوركة المعوقعة عليه.

()32

وساب جديد علقك عوويل كشير القيمة.

()35

عكرار عمليات العوويل /اإليداعات ششكل يدل علك عجزئة مشلغ كشير.

()33

وركة /نشاط ششكل مفاجئ علك وساب غير نشط خارة م ارعفاب القيمة.

()39

عوويالت مولية شمشالغ كشيرو يعشعها عوويالت دلك الخارج وشعمالت مخعلفة.

د)
()30

مؤشرحتلتتعلفلباقمعلحماتلحقمتحفرةلمنلجهاتلأخرى.ل

ظهور عالمات الشسخ والرفااية علك المشعشه شه وعائلعه ششكل مشالغ فيه وشما ال يعناسب م و عه االقعرادد

(خارة دسا كاا ششكل مفاجئ).
()37

وجود سجل دجرامي للمشعشه فيه أو المسعفيد الوقيقي أو أود أطراف العملية.

()02

شراء عقارات/مركشات /مجوارات /ممعلكات أخر شقيمة عالية.

()03

ثشوت العزوير في مسعندات أو موررات أو وثائق.

()00

وجود أطراف في العملية (المشعشه شه أو المسعفيد الوقيقي أو غيراب) مول عوقيقات ما قشل جهة خارجية.

()01

اشعراك شخص طشيعي وشخرية اععشارية في نف

()02

عدب وجود نظاب مواسشي (شالنسشة للشركات).

()05

وجود عقود وامية م أطراف خريا.

ه)

العنواا.

مؤشرحتلتتعلفلباقنقللحقماديلقألمححللعبرلحقودحد.ل

()03

ويازو مشلغ كشير ما النقد عشر الودود.

()09

عدب عقديب نموسج اإلقرار/اإلفراح عا ويازو النقد.

()00

عقديب دقرار/دفراح كاسب.
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و)

مؤشرحتلتتعلفلباقمعامالتلحقماقي

()07

شراء أو شي أوراق مالية في ظروف أو واالت غير طشيعية كشراء أسهب في شركة خاسرو.

()12

عدب عناسب نوب الش اعة مو وب العجارو م طشيعة نشاط العميل.

()13

العمالء السيا يسددوا قرو ا مععثرو قشل الموعد المرعقب خارة دسا كاا السداد نقدا.

()10

العمالء السيا يطلشوا قرو ا مقاشل أرول مردراا غير معروف.

()11

عوويالت شقيب معساوية أو معقارشة لعدد ما األشخاص في دول مخعلفة ،أو لمسعفيد واود علك عدو وساشات.

ز)
()12

مؤشرحتلتتعلفلبسلحكلحتصرفاتلحقمشتبهلبه.ل

الورص علك عدب الععامل المشاشر م موظفي الشنك كالععامل ما خالل ماكينات الرراف اآللي شاسعمرار،

والعهرب ما مسؤولي الشنك كلما واولوا االعرال شه.
()15

ظهور عالمات القلق واالرعشاك علك المشعشه شه أو ما ينوب عنه أثناء عنفيس العملية.

()13

امعالك المشعشه شه وساشات مررفية مععددو دوا مشرر وا ح.

()19

كثرو اسعفسار المشعشه شه أو ما ينوب عنه عا عفاريل مكافوة غسل األموال.

()10

طلب المشعشه شه أو ما ينوب عنه دلغاء المعاملة شمجرد مواولة موظفي الشنك الورول علك المعلومات الهامة

الناقرة.
ل

ل

ثاقثلا:لحتجاهاتلغسللحألمححلل
ما خالل واالت غسل األموال العي عب عوليلها ،يع ح لنا مقارنة م عاب 0232ب ،دسعمرار اعجا
غسل األموال المعورلة ما جرائب النرب واالوعيال واالعجار غير المشروب في المخدرات .دال أننا
نالوظ عراج دعجا غسل األموال المعورلة ما جرائب العزوير ،وزيادو ظهور واالت دعجا غسل
األموال المعورلة ما جرائب سرقة األموال السد يععشر دعجا ناشكء.

وما االعجااات المسعمرو أي ا اسعغالل المؤسسات المالية خارة المرارف وشركات الررافة في
عمليات غسل األموال وي

عكرر اسيا النوعيا ما المؤسسات المالية شنسشة عالية وأكد علك سلك

ورود النقدية السائلة والشيكات كأعلك أداعيا يعب اسعغاللهما في عمليات غسل األموال شاإل افة دلك
عكرار أسلوشي عوويل األموال وايداعها في الوساشات المررفية كأكثر أساليب غسل األموال .وما
اإلعجااات الجديدو العي سكرت في شعض الواالت دسععمال ششكة اإلنعرنت للقياب شالعوويالت المررفية
المششواة واسععمال أجهزو السوب واإليداب اآللي (ِ )ATMللقياب شعمليات معكررو للسوب واإليداب.

كما ع منت االعجااات أي ا – واا كانت شنسب أقل ومعفاوعة ما دولة دلك أخر – اسعغالل

القطاب غير المالي خارة عجار المعادا النفيسة واألوجار الكريمة ،والوكالء العقاريوا ،وعجار
السيارات ،وكسلك الععامل شاسب/دنشاء شركات وامية أو دشراب عقود وامية ،النقل المادد لألموال عشر
الودود وعخفيض وع خيب الفواعير كجزء ما عمليات العردير واإلسعيراد.
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القسم الثاني :متويل اإلرهاب
أحللا:لنتائجلتوليللوالتلتمحيللحإلرهاب.ل
شلغت واالت عمويل اإلرااب  1واالت ،وكاا العامل المشعرك في الواالت العي عب عوليلها او االععماد
علك ديداب األموال في المرارف وعوويلها .وفيما يلي عرض نعائج عوليل اس الواالت:

أ) والتلتمحيللحإلرهابلوسبلمحقفلحقواق ل
عشيا ما اس الدراسة أا جمي واالت عمويل اإلرااب الواردو كاا قد عب فيها ردور وكب شاإلدانة وثشوت
ارعكاب جريمة عمويل اإلرااب واردار العقوشة المناسشة واو ما يدل علك وجود فعالية في ععامل جهات
العوقيق والق اء م اس الواالت.
ب)

والتلتمحيللحإلرهابلوسبلحألدحةلحقمستخدم ل

اسعخدمت النقدية السائلة كأداو لعمويل اإلرااب في جمي واالت عمويل اإلرااب شاإل افة دلك اسععمال
الوواالت والشيكات.
ج)

والتلتمحيللحإلرهابلوسبلحألسلحبلحقةني/لحقتقني ل

عب اععماد أسلوب فني مشعرك شيا جمي واالت عمويل اإلرااب الثالثة واو عوويل األموال دلك الخارج
شخالف ما عب العورل دليه عاب 0232ب وي

كاا النقل المادد لألموال عشر الودود او األسلوب

خر واو
المشعرك شيا جمي الواالت الواردو .وا افة دلك اسا األسلوب ع منت دود الواالت أسلوشا ا

الععامل ما خالل أشخاص خريا سواء شعوكيلهب/عفوي هب للععامل علك وساشات المشعشه شه أو ديداعات
ععب عا طريقهب في وساشاعه أو دردار شيكات لرالوهب أو اسعخداب وساشاعهب في الععامالت كما
ع منت والعيا أسلوب جم العشرعات وعسليب المشالغ النقدية شرورو مشاشرو ألشخاص مششوايا.

د) والتلتمحيللحإلرهابلوسبلحقجه لحقمستغل
كانت الجهة المسعغلة في الواالت الثالثة جميعها المرارف وعجدر اإلشارو دلك أا الجهة المشلغة
لوالعيا اي جهات دنفاس القانوا العي عوفرت لديها معلومات عوقيقية عا ان ماب أشخاص دلك منظمات
درااشية ومكا الععاوا شيا اس الجهات ووودات المعلومات المالية دلك عوديد ليات العمويل المسععملة

وكشف المعواطئيا والورول علك معلومات أخر مفيدو.

ل
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ثانيلا:لمؤشرحتلحلشتباهلحقخاص لتمحيللحإلرهابل
عب عوديد مؤشرات االشعشا الواردو ما واالت عمويل اإلرااب العي عب عوليلها في اسا العقرير وكاا ما
الوا ح أا جلها قد عب سكراا والعطرق دليها في عقرير العطشيقات الساشق لمؤشرات واعجااات غسل

األموال عاب 0232ب .اسا وعب عوديد مؤشر واود جديد واو وجود وواالت مالية خارجية دلك مناطق سات
نزاب مسلح.
وفي ما يلي عسكير شالمؤشرات الخارة شعمويل اإلرااب العي سشق عوديداا عاب 0232ب:

() 3

جم العشرعات شطريقة غير رسمية أو غير مرخرة.

() 0

عوويالت معكررو أو كشيرو ما أو دلك دول شها مشاكل أو د راشات سياسية أو أمنية.

() 1

قيمة المعامالت ال ععناسب م المعلومات المعوفرو عا المشعشه شه ونشاطه ودخله ونمط وياعه وسلوكه.

() 2

كثرو عدد العوويالت سواء دلك الخارج أو الداخل دوا مشرر وا ح.

() 5

ععامالت ععب م أشخاص/جهات ال عرشطهب شالمشعشه شه عالقة وا وة.

() 3

ععامالت م أشخاص مععدديا دوا مشرر وا ح خارة دسا كانوا سوو جنسيات أجنشية.

() 9

ويازو مشلغ كشير ما النقد عشر الودود.

() 0

وجود أطراف مول عوقيقات ما قشل جهة خارجية.

() 7

عوويل مشالغ معكررو أو كشيرو ألشخاص في منطقة معروفة شنشاط دجرامي.

()32

عوويالت لعدد ما األشخاص في دول مخعلفة دوا وجود ما يشرر سلك.

()33

ظهور عالمات القلق واالرعشاك علك المشعشه شه أو ما ينوب عنه أثناء عنفيس العملية.

()30

ورود اسب المشعشه شه أو المسعفيد الوقيقي في قوائب األمب المعودو.

ثاقثلا:لحتجاهاتلتمحيللحإلرهابل
ما خالل عوليل واالت عمويل اإلرااب العي شملعها الدراسة يمكا القول أا االعجا الغالب لعمويل
اإلرااب يععمد علك ديداب األموال في وساب مررفي ثب عوويل اس األموال وسلك شخالف ما عب
مالوظعه عاب 0232ب واو اسعغالل المنافس الودودية في النقل المادد لألموال عشر الودود.
وأكد اسا االعجا شمول الواالت علك جم العشرعات نقدا ( وشدرجة أقل عا طريق العوويالت) ما عدو

أشخاص وشالعالي اسعخداب النقدية السائلة كأداو لعمويل اإلرااب ،ثب عوويل اس األموال دلك أشخاص
مششوايا في الداخل أو الخارج أو دلك مناطق سات نزاب مسلح في دول أجنشية.
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مرفقات

مرففلرقمل(:)1لطلبلحقمعلحماتلحقذيلأرسللقلدحللحألعضاء.ل
ل
أولا :أهم األساليب المستخدمة واتجاهات غسل األموال  /تمويل اإلرهاب:
ما هي أهم األساليب المستخدمة واالتجاهات لعمليات غسل األموال  /تمويل اإلرهاب منذ عام 2111م؟
يرجى تقديم دليل على األهمية النسبية (عدد الحاالت و تقدير لألموال المعنية).
...................................................................................................................................
ما هي أهم األساليب الجديدة المستخدمة في غسل األموال /تمويل اإلرهاب ،وأيضا تلك "التقليدية" التي
ظهرت للمرة األولى في بلدكم ؟ يرجى تقديم دليل على األهمية النسبية لهذه األساليب (عدد الحاالت و
تقدير لألموال المعنية).
...................................................................................................................................
ثانياا :الحااللت العملية:
يرجى التفضل بتوفير أكبر عدد ممكن من الحاالت منذ عام 2111م.
(رجاء ذكر هذه البيانات عن كل حالة)

رقم المرجع.................................................................................................................. :
وصف الحالة:
.................................................................................................................................
نوع الجهة التي تمت من خاللها الحالة:
.................................................................................................................................
األدوات والتقنيات المستخدمة في الحالة:
.................................................................................................................................
مؤشرات االشتباه المتعلقة بالحالة:
.................................................................................................................................
نتائج التحليل المالي بوحدة التحريات المالية ،ونتائج التحريات و/أو التحقيقات::
.................................................................................................................................
الجريمة األصلية والعقوبة/موقف الحالة (منظورة أمام المحكمة/قيد التحقيق /قيد التحريات):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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