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 تنفيذي ملخص
 
 دراسة على أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة المالي العمل لمجموعة العام االجتماع وافق .١

 األوسط الشرق منطقة في اإلرهاب وتمويل األموال غسل واتجاهات مؤشرات" عن تطبيقات مشروع
 وتمويل األموال غسل واتجاهات مؤشرات عن معلومات وفحص جمع بهدف ،"أفريقيا وشمال
 وتحليلها تجميعها يتم التي المعلومات ومناقشة أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلرهاب

 .النتائج عن تقرير وصياغة عمل ورشة أثناء
  

 القوائمو ،)دولة ١٢ من حالة ٧٩( العملية الحاالت أهمها من مصادر عدة على الدراسة اعتمدت .٢
 بعض استعراض فيها تم التي ١التطبيقات عمل ورشةو الدول، بعض من االشتباه لمؤشرات الوطنية
 تحليل نتائج عن أعدت التي الورقة لتطوير المشاركين من العكسية التغذية وتجميع الواقعية الحاالت
 .العملية الحاالت

  

 ألن نظراً الجودة من كبير بقدر اتسمت حالة ٧٣ الدراسة شملتها التي األموال غسل حاالت بلغت .٣
 منظورةال الحاالت أو بالفعل باإلدانة أحكام فيها صدر التي حاالتال (القضاء مرحلة في تقريباً هانصف
 التحقيق، قيد زالت ما التي الحاالت إليها أضيفت ما إذا% ٩٠ إلى النسبة هذه وترتفع) المحاكم أمام
 الحاالت هذه وأبرزت. مبدئي اشتباه مجرد من تقدماً أكثر لمرحلة وصلت النسبة هذه أن يعني ما وهو
 األموال غسل جريمة ارتكاب على أدلة إلى الوصول في القانون إنفاذ جهات تلعبه الذي الكبير الدور
  .تحديات من الدور بهذا يرتبط وما

  

 من نطقةالم دول على الغالبة الطبيعة األموال غسل حاالت في المستخدمة األدوات وعكست .٤
 .الشيكات تلتها ،تكراراً األدوات هذه كأكثر السائلة النقدية جاءت حيث  النقدي التعامل انتشار

  

) صرافة وشركات بنوك (الحاالت في وردت التي المالية المؤسسات مثلت الحال بطبيعةو .٥
 أهم من تعد كالبنو ألن نظراً منطقية النتيجة هذه وتبدو ،المستغلة الجهات من األكبر الجزء مجتمعة

 من الرغم على تقدمها التي الخدمات في وتنوعاً انتشاراً وأكثرها ظهوراً وأقدمها المالية المؤسسات
 الصرافة شركات جاءت فيما ،للرقابة خضوعاًو تنظيماً المالية المؤسسات أكثر الوقت نفس في كونها
 التي التقليدية الخدمات بعض مع بهتتشا خدمات بتقديم عادة لقيامها تكراراً المستغلة الجهات كثاني
 في لبعضها السماح إلى باإلضافة السياحية الشيكات وصرف العمالت تغيير كخدمات البنوك تقدمها
 في تكراراً األموال غسل أساليب أكثر أن ذلك على ودلل األموال، تحويل خدمات بتقديم الدول بعض

 .المصرفية تالحسابا في وإيداعها األموال، تحويل كانت الحاالت
 

 التزوير جرائم عن المتحصلة األموال لغسل اتجاه وجود عن الحاالت تحليل نتائج وأسفرت .٦
 الجرائم أكثر الجرائم هذه كانت إذ واالتجار غير المشروع في المخدرات، واالحتيال والنصب

                                                 
 .م٢٠١٠ يناير ١١-١٠ عقدت في دولة قطر خالل الفترة 1



 

 ٢

 الضعف مواطن ودراسة الجرائم هذه على أكثر التركيز يتطلب مما الحاالت، في تكراراً األصلية
  .منها المتحصلة األموال غسل مكافحة ثم ومن مكافحتها على العمل تطوير آليات وبحث بها المرتبطة

 

 البنوك خاصة المالية المؤسسات استغالل أيضاً السائدة االتجاهات بين من أن استنتاج ويمكن .٧
 – أقل بنسبة تكان وإن – أيضاً االتجاهات تضمنت كما. األموال غسل عمليات في الصرافة وشركات
 العقاريون، والوكالء الكريمة، واألحجار النفيسة المعادن تجار خاصة المالي غير القطاع استغالل
 في مستغلة كأداة مجتمعة والمجوهرات والسيارات العقارات تكرار نسبة كانت حيث السيارات، وتجار
 .قطاعال هذا وعي قلة نتيجة ذلك يكون وقد قليلة، غير األموال غسل عمليات

  

 سواء آخرين أشخاص خالل من التعامل على االعتماد األموال غسل أساليب وتضمنت .٨
 أو لصالحهم شيكات إصدار أو طريقهم عن عمليات تنفيذ أو حساباتال على للتعامل تفويضهم/بتوكيلهم
 إلى منهم محاولة في األموال غاسلي بعض إليه يلجأ أسلوب وهو ،التعامالت في حساباتهم استخدام
 ،مزورة وثائق أو محررات استخدام األساليب شملت وكذلك. المباشر التعامل عن االبتعاد

 يلجأ وقد حسابات/معامالت عدة على التحويالت أو السحوبات أو اإليداعات في المبالغ تقسيم/تجزئةو
 أن أو األساليب هذه بعض اكتشاف صعوبة منها أسباب لعدة األساليب هذه مثل ىإل األموال غاسلو
 .الوقت بعض يحتاج قد وتتبعها اكتشافها

  

 األمر وهو) حاالت ٦ (الدراسة شملتها التي اإلرهاب تمويل حاالت عدد قلة من الرغم وعلى .٩
 تمويل على تشتمل أنها في المشتبه العمليات على المالية المؤسسات تعرف صعوبة إلى يرجع قد الذي

 دلت الحاالت هذه أن إال ،المجموعة بدول المالية المعلومات وحدات غالبية إنشاء وحداثة ،إرهاب
 حكم فيها صدر التي الحاالت نسبة أن حيث معها والقضاء التحقيق جهات تعامل في فعالية وجود على

 المحاكم أمام منظورة زالت ما التي الحاالت أو اإلرهاب تمويل جريمة ارتكاب ثبوت بعد باإلدانة
 %.٨٠ عن زادت

  

 السائلة، النقدية كانت تكراراً المستخدمة األدوات أكثر أن اإلرهاب تمويل تحاال تحليل من وتبين .١٠
 االتجاه أن القول يمكن لذا. تكراراً األساليب أكثر كان الحدود عبر لألموال المادي النقل أسلوب وأن

. دودالح عبر لألموال المادي النقل في الحدودية المنافذ استغالل على يعتمد اإلرهاب لتمويل الغالب
 متطلبات بتطبيق التزامها تعزيز نحو للسعي جهود من األعضاء الدول تبذله ما أهمية تبرز هنا ومن

 واألدوات للعملة المادي النقل عن اإلفصاح أو اإلقرار نظامي أحد وتطبيق التاسعة، الخاصة التوصية
  .اإلرهاب تمويل أو الاألمو بغسل ترتبط قد التيو ،الحدود عبر لحاملها للتداول القابلة المالية

 

 في االشتباه بمؤشرات قائمة تطوير تم الحاالت تحليل نتائج من إليه التوصل تم ما خالل ومن .١١
 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل على تنطوي قد التي العمليات

  

 طريق عن تتم التي العمليات على الرقابة كثيفت أهمها من توصيات عدة إلى التوصل وتم .١٢
 من الحقيقي المستفيد على والتعرف غيرها أو تفويضات أو توكيالت بموجب اءسو آخرين أشخاص

 أكبر، بشكل المكافحة نظم وتطوير فعالية تعزيز في لالستمرار الجهود دعم ومواصلة ،العمليات هذه
 القانون إنفاذ لجهات خاصة التدريبية بالبرامج أعلى بدرجة واالهتمام الخبرات، تبادل من واالستفادة



 

 ٣

 غسل في المرتفعة المخاطر ذات النقدية بالعمليات أكبر عناية وإيالء والقضاة، العام اإلدعاء هزةوأج
 بالنقد التعامل تقليل إلى تهدف وإجراءات خطوات اتخاذ على والعمل اإلرهاب وتمويل األموال
 اكتشاف يف المحددة المالية غير والمهن عمالواأل المالية المؤسسات مساعدة على العملو السائل،
 ،االشتباه بمؤشرات قائمة تطوير خالل من اإلرهاب تمويل على انطوائها في يشتبه التي العمليات
 اإلجراء واتخاذ معينة قطاعات من اشتباه حاالت ورود عدم أسباب لدراسة المعنية الجهات وتوجيه
 المعلومات وحدات وتوجيه الحسبان، في المخاطر عامل أخذ مراعاة مع ذلك ضوء في المناسب
 منها المشتركة األنماط ذات الحاالت ودراسة لديها الحاالت تصنيف بعملية أكبر اهتمام اليالء المالية
 غسل على مركزاً القادم التطبيقات مشروع يكون أن اقتراح وإمكانية التطبيقات، عمل إطار في

 واالحتيال، النصبو التزوير، (المشروع هذا نتائج على بناء األصلية الجرائم أهم متحصالت
 ). االتجار غير المشروع في المخدراتو

  



 

 ٤

 :مقدمة
 

 تقدمها التي الخدمات استغالل محاولة على غالباً اإلرهاب وممولو األموال غاسلو يعتمد .١٣
 حسب الخدمات تتنوعو .عملياتهم لتمرير المحددة المالية غير والمهن األعمالو المالية المؤسسات

 التأمين شركات خدمات عن تختلف المصارف تقدمها التي فالخدمات تقدمها، التي جهةال نوع
 والمهن األعمال فئات من فئة أية خدمات عن أيضاً تختلف أنها كما وهكذا، المالية األوراق وشركات

 تقدم المصارف فمثال( الجهات من الواحد النوع داخل الخدمات تلك تتعدد بل. المحددة المالية غير
 .)وغيرها األموال، وتحويل المستندية، االعتمادات وفتح الشيكات، وتحصيل ت،الحسابا فتح خدمات

 
 األموال غسل أساليب وتطور تنوع على والخدمات الجهات في والتعدد االختالف هذا انعكس قدو .١٤
 وتمويل األموال غسل واتجاهات مؤشرات على لتعرفل العمل األمر استدعى لذا اإلرهاب، تمويلو

 وتشتمل ،اإلرهاب تمويل أو األموال غسل طرق في شتركت التي الحاالت على عتمدي حيث ،اإلرهاب
 :٢على الطرق هذه

 ،المحددة المالية غير والمهن األعمال المالية، المؤسسات تشمل أن ويمكن :المستغلة الجهة −
 .القانونية الترتيبات

 المستندية، االعتماداتو ،)ةالسياحيو المصرفية (الشيكاتو ،السائلة النقديةك: المستخدمة األداة −
  .المالية األوراقو العقارات،و الكريمة، األحجارو والمجوهرات

 من هااستبدالو األموال، تحويلو المصرفية، الحسابات في األموال إيداعك :التقنية/الفني األسلوب −
 .ستيراداالو تصديرال اتعملي من كجزء والمخفضة المضخمة الفواتيرو خرى،أل عملة

  

 القرار صانعيلدى  كبيرة بأهمية اإلرهاب وتمويل األموال غسل اتجاهات دراسة وتحظى .١٥
 تساعد أنها كما ،عام بشكل المكافحة نظام تطوير في تساعدهم التي بالمواد إلمدادهم الفنيين والخبراء

 األموال غسل أنشطة كشف في القانون إنفاذ جهات من كل ستخدمهات التي المؤشرات تطوير في
 في مخاطرال مرتفعة واطنالم تراعي رقابية ضوابط طويرت في الرقابية والجهات ،إلرهابا وتمويل
 غير والمهن واألعمال المالية المؤسسات( الخاص والقطاع ،اإلرهاب وتمويل األموال غسل مجال
 على قائمال منهجال تطبيقو ،المشبوهة المعامالت تقارير عن اإلبالغ إطار في )المحددة المالية
 أو المنتجات (والعمليات الجغرافية والمناطق لعمالءا تجاه الواجبة العناية بذل إلجراءات اطرالمخ

 ).المالية الخدمات
 

 األوسط الشرق لمنطقة المالي العمل لمجموعة العام االجتماع وافق فقد األهمية، هذه من وانطالقاً .١٦
 منطقة في اإلرهاب وتمويل األموال غسل واتجاهات مؤشرات" دراسة مشروع على أفريقيا وشمال
 ".أفريقيا وشمال األوسط الشرق

  

                                                 
 .م٢٠٠٥ يونيو ١٠ الصادر عن مجموعة العمل المالي بتاريخ ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقرير التطبيقات  المصدر 2



 

 ٥

92%

8%

غسل أموال تمويل إرهاب

  "مؤشرات واتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب"بذة عن مشروع ن

  أهداف المشروع  .أ 

 يتم التي المعلومات ومناقشة أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلرهاب وتمويل األموال غسل واتجاهات مؤشرات عن معلومات وفحص جمع
 .النتائج عن تقرير وصياغة عمل ورشة أثناء وتحليلها جميعهات
  

  أهم المصادر والمواد  .ب 

  .بالمجموعة األعضاء الدول من خبراء ومشاركة األعضاء، الدول وفرتها التي العملية الحاالت −
 التي (عنها واإلبالغ المشبوهة ةاألنشط على التعرف في تساعد والتي للمؤشرات الوطنية القوائم ومنها الصلة، ذات والمعلومات المصادر −

  ).اللبنانية والجمهورية البحرين ومملكة السعودية العربية المملكة وفرتها
 الحاالت بعض الستعراض م٢٠١٠ يناير ١١-١٠ الفترة خالل قطر دولة في التطبيقات خبراء مجموعة عقدتها التي التطبيقات عمل ورشة −

 النهائي التقرير نواة ستكون والتي العملية، الحاالت تحليل نتائج عن أعدت التي الورقة لتطوير مشاركينال من العكسية التغذية وتجميع الواقعية
 .بالمجموعة األعضاء الدول غالبية من خبيراً ٣٥ نحو الورشة هذه في وشارك. للمشروع

  

  الدول األعضاء المشاركة في المشروع .ج 

 الشرق لمنطقة المالي العمل مجموعة تضم
. دولة ١٨ عضويتها في أفريقيا مالوش األوسط
 من سواء المشروع هذا في منها ١٦ شاركت
 في المشاركة أو عملية حاالت توفير خالل
  .التطبيقات عمل ورشة

  
                

  

  )للمجموعة الجغرافي النطاق: ١ رقم شكل(
 

  الحاالت العملية .د 

 ٧٩ ٣الدراسة شملتها التي الحاالت عدد بلغ
 حاالت ٦و أموال غسل لةحا ٧٣ منها حالة،
  .إرهاب تمويل

  
  

  
  

 )الجريمة نوع حسب العملية الحاالت توزيع: ٢ رقم شكل(
  

 

 والتطبيقات الفنية المساعدات عمل فريق على مشروعال هذال النهائي التقرير وسيعرض .١٧
 لىع نشرهو اعتماده في للنظر م٢٠١٠ نوفمبر شهر خالل عقده المتوقعثاني عشر ال العام االجتماعو

 .للمجموعة االلكتروني الموقع
 

                                                 
 دولة عضو هي المملكة األردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية ١٢ وفرتها 3

 ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر،
 .والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية اليمنية



 

 ٦

  األموال غسل: األول القسم
  

  .األموال غسل حاالت تحليل نتائج: أوالً
 

  :هاتحليل نتائج عرض يلي فيما حالة، ٧٣ الدراسة شملتها التي األموال غسل حاالت بلغت .١٨
  

   الحالة موقف حسب األموال غسل حاالت  )أ 
  

 حكم صدور حيث من منها كل موقف حسب األموال غسل حاالت توزيع التالي الشكل يوضح .١٩
  :التحريات أو التحقيقات قيد زالت ما أنها أو المحاكم، أمام منظورة كونها أو فيها باإلدانة

قيد التحقيق
40%

قيد التحريات
10%

منظورة أمام المحاآم
36%

صدور حكم باإلدانة
14%

صدور حكم باإلدانة قيد التحقيق قيد التحريات منظورة أمام المحاآم
  

  )موقفها حسب األموال غسل حاالت توزيع: ٣ رقم شكل(
 

 التحريات مصطلحي استخدام في الدول بعض بين االختالف من نوع وجود إلى اإلشارة تجدر .٢٠
 من مزيد جمع فيها يتم التي هي التحريات مرحلة أن على تتفق الدول غالبية أن إال قيقات،والتح

 االشتباه على دالئل وجود مدى على والوقوف أكبر بشكل الصورة لتوضيح به المشتبه عن المعلومات
 يتم دق وفيها التحقيق قضاة/العامة النيابة بها تقوم عادة التي التحقيقات مرحلة تسبق مرحلة وهي

 ثم ومن الجريمة ارتكاب على أدلة إلى للوصول ذلك إلى وما الستجوابهم األشخاص بعض استدعاء
  .قضائية دعوى رفع/تحريك يتم

  

  :يلي ما يستنتج قد السابق الشكل على تعقيباًو .٢١
 مرحلة في تقريباً هانصف ألن نظرا الجودة من كبير بقدر الدراسة ملتهاش التي الحاالت تتسم •

 النسبة وترتفع ،)المحاكم أمام منظورةال والحاالت أحكام فيها صدر التي حاالتال (القضاء
 وهو التحقيق، قيد زالت ما التي الحاالت إلى باإلضافة الحاالت تلك وتشمل% ٩٠ نحو لتبلغ
 أكثر مرحلة إلى المبدئي االشتباه مجرد مرحلة تعدت الحاالت من النسبة هذه أن يعني ما

 كما. جيدة وتقارير معلومات وتقديمها المالية المعلومات وحدات دور كسيع ما وهو تقدماً،
  .أن

 غسل جريمة ارتكاب على أدلة إلى الوصول في القانون إنفاذ جهات تلعبه الذي الكبير الدور •
 .تحديات من الدور بهذا يرتبط وما األموال



 

 ٧

 

  باإلدانة حكم صدور -أموال غسل): ١ (رقم حالة
  

 ابه المشتبه قيام عن صرافة شركة من مختلفة شهور في مشبوهة عمليات عن تقارير ثالثة المالية اتالمعلوم وحدة تلقت
 مبلغ (شهرية دفعات ثالث على الوطنية العملة إلى أمريكي دوالر ألف ٢٣.٣ نحو مجموعها مبالغ بتغيير) x (وتدعى
 تقرير الوحدة تلقت ذلك وبعد ).الثالث الشهر في والباقي والثاني، األول الشهرين في تقريباً أمريكي دوالر ألف ١٠.٦
 اسمها ورد Z دولة في لفتاه مشبوه مالي بتحويل) Y (يدعى شخص قيام عن الصرافة شركة نفس من آخر مشبوه مالي
 .X بواسطة تمت تحويالت عدة ضمن

   
 بـإجراء  ولقيامهـا ) بهـا  لخاصةا الهوية بطاقة في مذكور هو كما منزل ربة (X مهنة مع المحولة األموال تناسب ولعدم

 األشـخاص  تحديـد  وتم الالزمة التحريات بعمل الوحدة قامت ،Z دولة في بفتيات خاصة حسابات لعدة متفرقة تحويالت
 فتـرة  منـذ  بها عالقة وعلى) x (ابه المشتبهب دائم اتصال على) Y (أن وتبين. عنهم المعلومات بعض ومعرفة المستفيدين

  .فنادق عدة في والدعارة الفجور أماكن وتسهل تدير أنهاب تماماً ويعلم طويلة
  

 االتصال محاولته من الرغم على ابه المشتبه االتصال وأرقام عنوان معرفة أنكر معه تمت التي المقابلة وأثناء استدعائه تم
 األسئلة وتوجيه عليه الضغط في االستمرار ومع شقتها، من والهروب به االتصال من لمنعها نصية رسائل وإرسال بها

 بعد البالد عن واإلبعاد والغرامة بالسجن الحكم ضدهما وصدر لهما األموال غسل تهمة توجيه تمو. الوقائع كافةب اعترف
 .العقوبة تنفيذ

 

  باإلدانة حكم صدور -أموال غسل ):٢ (رقم حالة
  

 سير وأثناء المخدرات وتهريب وجلب ةالمزور العمالت بترويج تقوم عنصرا١٦ً من مكونة منظمة عصابة على القبض تم
 تلك من المتحصلة األموال غسل جريمة ارتكبوا العصابة هذه أفراد من ١٠ أن االكتشاف تم القضية في اإلجراءات
 بمقاوالت والقيام ،)سيارات تأجير شركة( تجارية مشاريع وإنشاء ومجوهرات، سيارات شراء طريق عن األصلية الجرائم
) أ (الدولة من المخدرات من المتحصلة األموال وتحويل المشروعة، غير األموال من سدادها تم كيةبن بقروض معمارية

 المستفيدين أسماء غير بأسماء مصارف إلى مجزأة وبمبالغ سراً بالتحويل تقوم تجارية محالت بواسطة) ب (الدولة إلى
 .للسيارات االحتياطية الخزانات داخل) ب (الدولة إلى) أ (الدولة من الحدود عبر األموال وتهريب الحقيقيين،

  

 ٦.١ نحو المرسلة المبالغ إجمالي وبلغ حوالة، ٢٦٣ سنوات ٥ فترة خالل المتهمين بين المتبادلة التحويالت عدد وبلغ
 من جرام كيلو نصف من أكثر ضبط وتم أمريكي، دوالر مليون ٧.٨ نحو المستلمة والمبالغ أمريكي، دوالر مليون

 ولتهريب السيارات تأجير مكتب في استخدامها تم المخدرات تجارة من متحصلة مختلفة سيارة) ٢١ (وعدد ،المجوهرات
 المواد من وكمية مزورة وعمالت. والكمبيوترات الهواتف أجهزة من وعدد الحدود، عبر المتحصلة واألموال المخدرات
 .المخدرة

  

 العمالت وترويج المخدرات من كبيرة كميات وتهريب ونقل جلب تهم لهم النيابة توجيه بعد المحكمة إلى المتهمين وأحيل
 غسل مكافحة قانون إلى استنادا الجرائم تلك من المتحصلة األموال غسل جريمة إليها مضافاً أصلية كجرائم المزورة
  .األموال

  

 الجرائم من المتحصلة تالمضبوطا كافة ومصادرة مختلفة، لمدد بالسجن أحكام الجناة ضد صدر حتى المحاكمة وأجريت
 .المضبوطة المزورة والعمالت المخدرات كمية وإتالف األصلية،

 

 
  األصلية الجريمة حسب األموال غسل حاالت  )ب 
  

 ثالثة أعمدة على تقوم التي األموال غسل جريمةل األساسية مكوناتال أحد األصلية الجريمة دتع .٢٢
 ،)األصلية الجريمة (مشروع غير مصدر نم متحصل مال على أموال غسل بسلوك القيام في تتمثل



 

 ٨

 المحددة الفئات المالي العمل مجموعة عن الصادرة بالتوصيات المرفقة التعريفات قائمة وتتضمن
 اختلف مهما األصلية الجرائم من أدنى كحد إدراجها الواجب) العشرون الجرائم( األصلية للجرائم
  .الجرائم هذه تحديد في الدولة تتبعه الذي المنهج

  

 مع تحليلها، تم التي الحاالت في األصلية الجرائم تكرار مرات عدد التالي الشكل ويوضح .٢٣
  :أصلية جريمة من أكثر فيها ورد الحاالت بعض أن مالحظة
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  )األموال غسل حاالت في تكرارها مرات وعدد األصلية الجرائم: ٤ رقم شكل(

 

 الجرائم أكثر كانتا واالحتيال والنصب ر،التزوي جريمتي أن يتبين السابق الشكل على وتعقيباً .٢٤
 االتجار غير المشروع في المخدرات ائمجر تكرار مرات عدد تقريباً وتساوى الحاالت، في تكراراً

 من أدنى كحد إدراجها المطلوب - العشرين الجرائم بخالف المال على الواقعة األخرى والجرائم
 في تكون ما غالبا والتي (األصلية الجريمة فيها دتحد لم التي المرات عدد مع - األصلية الجرائم
 ).التحريات قيد مازالت التي الحاالت



 

 ٩

  وتزوير نصب -أموال غسل): ٣ (رقم حالة
  

.) م. س (شركة من تحويالً تلقى )به المشتبه (عمالئه أحد حساب بأن البنوك أحد من اًإخطار المالية المعلومات وحدة تلقت
 تحويل إعادة به المشتبه طلب التحويل ورود تاريخ نفس وفي اً،أمريكي اًدوالر مليون ١.٨٥ نحو يعادل بمبلغ للدواء
 يعتقد الشركة حساب أن أفاد) األخيرة الشركة (المستفيد بنك أن إال ،"N "بدولة.) ل. س (شركة حسابل باليورو المعادل

 وأنه ،الخصوص بهذا الشرطة قبل من تحريات دلوجو نظرا حسابال هذا رصيد تجميد تم وأنه احتيال، اتبعملي مرتبط أنه
  .احتيالية بعملية أيضاً مرتبط به المشتبه به قام يذال التحويل أن المحتمل من

  

 بنك طرف به المشتبه لحساب أخراً تحويالً أجرت الشركة أن واتضح ،.)م. س( شركة حساب الوحدة فحصت عليه بناء
 التحويلين بين الزمني والفاصل )األدوية لتصنيع خام مواد شراء (الغرض فسولن االشتباه محل للتحويل ساوم بمبلغ ثان
 أن تبين حيث ، لديه بحساب فيه المشتبه يحتفظ الذي اآلخر البنك من إضافية معلومات الوحدة طلبت لذا. شهر من أقل

 محاماة لمكتب اإلسترليني الجنيهب المعادل تحويل إعادة – أيضاً التحويل ورود تاريخ نفس في - أيضاً طلب قد به المشتبه
  ".K "دولة في

  

 لذات أنهما من الرغم على مختلفين بنكين على فيه للمشتبه متساويين مبلغين تحويلل كافياً مبرراً ترى لم الوحدة وألن
 إجراء حدةالو طلبت فقد عملتهما، تغيير بعد هماورود يوم نفس في لخارجل المبلغين بتحويل به المشتبه لقيام وال الغرض،
 إلى معلومات اتطلب أرسلت كما المحولة، بالجهة وعالقته به المشتبه عن القانون إنفاذ جهات إحدى قبل من التحريات
 المعلومات وحدة أفادت حيث. إليهما بالتحويل قام اللتين والدولتين به المشتبه ةدول في النظيرة المالية المعلومات وحدات
" N "بدولة المالية المعلومات وحدة أما. لديها البيانات قاعدة في همب المشتبه عن معلومات أية دوجو بعدم" K "بدولة المالية
 بين والوساطة االئتمان منح مجال في تعمل كانت وأنها ومالكيها.) ل. س (شركة عن تفصيلية ببيانات أفادت فقد

 من أكثر مالكيها وعن عنها ومسجل ،نواتس عدة منذ حلها وتم التحصيل، خدمات وكذا والشركات المالية المؤسسات
 سجالت بوجود به المشتبه بدولة المالية المعلومات وحدة أفادت فيما. بالوحدة الخاصة البيانات قاعدة في اشتباه إخطار
 .األموال غسل مكافحة قانون صدور قبل له عديدة مصرفية حسابات إغالق تم أنهو ونصب تزوير عمليات عن له إجرامية

  

  :يلي عما أسفرت فقد القانون إنفاذ جهة من التحريات نتائج أما
 أوهمهم الذين المحليين األعمال رجال من العديد مع مقابالت ويجري الكبرى، الفنادق بأحد مقيم به المشتبه أن −

 ٥٠٠ قيمته األجنبية البنوك أحد من صادر ضمان خطاب طريق عن كبيرة بمبالغ مشروعاتهم تمويل على بقدرته
 وإدعائه شخصيين لحراس واستخدامه شديد ببذخ وإنفاقه بالفندق الفاخر إقامته مقر من اتخذ قد وأنه يورو، ونملي

  .تمويلهم على بقدرته المحليين األعمال رجال إليهام وسيلة األعمال رجال بكبار وصداقة قرابة صلة بوجود
 تمويل على به المشتبه بقدرة وإيهامه ألعمالا رجال أحد تعثر باستغالل آخرين مع باالشتراك به المشتبه قيام −

 مليون ١.٨٥ يعادل مبلغ تحويل يتطلب األمر وأن عثرتها، من إلقالتها أمريكي دوالر مليون ٨٠ بمبلغ شركته
 سيتم بنكي ضمان خطاب إحضار أو التمويل في ستستخدم التي الودائع لفك" N "بدولة البنوك ألحد اًأمريكي اًدوالر
 حساب من المبلغ بتحويل قام الذي أصدقائه ألحد اللجوء إلى األعمال رجل دعا مما الشركة، يلتمو خالله من

 بدولة البنوك ألحد عملته تغيير بعد المبلغ تحويل بإعادة بدوره قام والذي ،به المشتبه حساب إلى .)م. س (شركته
"N"، إجراءات تعطيل إلى أدى التحويل عملية في خطأ حدوث به المشتبه دعىا المبلغ، على التحفظ تم ولما 

 خطاب إصدار إجراءات إنهاء في لإلسراع آخر مبلغ تحويل األعمال رجل صديق من وطلب المزمع، التمويل
 سترلينىا جنيه مليون تحويل في استخدامه تم حيث به المشتبه حساب إلى المبلغ بتحويل األخير فقام البنكي الضمان

  .المحاماة شركة حساب إلى
  

 وبحوزته بالفندق تواجده أثناء ضبطه وتم ،به المشتبه وإحضار بضبط إذن أصدرت التي النيابة الوحدة أبلغت عليه اءوبن
 النحو على بالوقائع تفصيال اعترفوا الذين شركائه بعض بصحبته وكان للواقعة، ارتكابه على دالة ومستندات أوراق
  .وتزوير واختالس رصيد بدون شيكات إصدار قضايا من عدد في بعضهم اتهام سابق وتبين ،السابق

  

 ٧٠٠و مليون ٣ يعادل مبلغ هورد سنوات سبع لمدة هسجنو األموال غسل جريمة هرتكابال به المشتبه إدانةب حكم وصدر
 .المبلغ هذا ضعف وتغريمه أمريكي دوالر ألف



 

 ١٠

 

  االتجار غير المشروع في المخدرات -أموال غسل): ٤ (رقم حالة
  

 والمعروف" A "السيد أن يفيد" X "األجنبية الدول إحدى في الفدرالية الشرطة من كتاب" L "المالية لمعلوماتا وحدة تلقت
 قبل من معروفين سيدين لحساب األدنى الشرق منطقة في بلد إلى أمريكي دوالر ألف ٢٢٥ مبلغ بتحويل قام أخرى بأسماء
  ".X "البلد من مخدرات تجار من تحاويل على مابحصوله ومتهمين سابق تحقيق جراء من الفدرالية الشرطة

  
" B "السيد حساب إلى" X "األجنبية الدولة في حسابه من أمريكي دوالر ألف ١٥٠ نحو مبلغ بتحويل" A "السيد قام كما

 شخصين لصالح أمريكي دوالر ألف ٥٠ منهما كل قيمة ومبلغين. "L "دولة في العاملة المصارف أحد لدى المفتوح
 . "L "دولة في العاملة المصارف أحد لدى مفتوحين حسابين لديهما اللذين") D "والسيد" C "السيد (مختلفين

  
 إلى أمريكي دوالر ألف ٢٩٠ مبلغ تحويل شخص حاول ،"L "دولة في المفتوحة الحسابات إلى التحاويل هذه ورود بعد
 بطاقة بحوزته ووجدت عليه القبض ألقت التي بالشرطة باالتصال وقاموا به اشتبهوا المصرف موظفو لكن ،"B "السيد
  .تحويله حاول الذي المبلغ قيمة تجميد تم ،"A "السيد باسم عنه تعرف

  
  :أن تبين والتحقيقات التحريات خالل من

 عن تفرع". X "البلد في المقيم شقيقه إبن هو منه المستفيد أن الحساب فتحه عند وصرح تجارة يدير" B "السيد -
" B "السيد ألمر شيكين بموجب سحبهما تم" X "البلد من تحويلين أحدها على قيد حسابات ةعد الحساب هذا

 أحد لدى الموظفين أحد من قبضها تم الشيكات هذه أن وتبين. صرافة شركة طريق عن قبضهما وجرى
 .حساباته تجميد وتم الوحدة من سابقاً المعروفين األشخاص

 عمله عن ناتجة أيضاً إيداعها والمتوقع فيه المودعة األموال أن فتحه لدى صرح الذي" C "السيد حساب -
 عملية األول على جرت حسابين، عنه تفرع ،"X "البلد في شقيقه من سترد التي األموال بعض إلى باإلضافة
 أحد لدى الموظفين أحد من وقبضه تظهيره تم شيك بموجب وسحب" X "البلد من تحويل فيه قيد حيث وحيدة

  . حساباته تجميد وتم الوحدة من سابقاً عروفينالم األشخاص
 البلد من واردة تحاويل هي الحساب في المودعة األموال مصدر أن فتحه عند صرح الذي" D "السيد حساب- -

"X"، البلد في الفدرالية الشرطة كتاب في إليها أشير وحيدة عملية عليه جرت" X ."تم شيك بموجب وسحب 
  .حساباته تجميد وتم الوحدة من سابقاً المعروفين األشخاص أحد لدى فينالموظ أحد من وقبضه تظهيره

  
 دولة في الوحدة اتخذتها التي وبالقرارات التحقيق أظهرها التي المعلومات بجميع األجنبية المالية المعلومات وحدة تزويد تم
"L "البلد في الشرطة تزويد تم كما" X "دولة في المالية المعلومات وحدة أفادت اإلطار هذا وفي. القرارات بتلك" X "أن 

" A "السيد على القبض تم حيث" X "البلد في الجارية التحقيقات تعزيز في ساهمت قد الوحدة من تلقتها التي المعلومات
  .بالسجن عليه وحكم تهم بعدة وأدين

  
 الشروط ضمن المعلومات بهذه" L "دولةبال اإلدعاء أجهزة تزويد تم" X "الدولة في المالية المعلومات وحدة إذن أخذ وبعد

 غسل مكافحة قانون ألحكام وفقاً فيها للنظر المحكمة إلى الملف بإحالة قرار اتخاذ وتم. المذكورة الوحدة كتاب في الواردة
 .الساري األموال

  

   المستخدمة األداة حسب األموال غسل حاالت  )ج 
 

 بغسل مرتبطة عملية في ما نوعاً دامهاستخ يتم) قيمة يمثل أو (قيمة ذو شيء باألداة يقصد .٢٥
 ،)السائل النقد(النقدية  :األدوات تشمل الحصر ال المثال سبيل علىو. اإلرهاب تمويل أو األموال

وبطاقات  ،التحصيل برسم والمستندات ،المستندية واالعتمادات ،السياحية والشيكات الشيكات،و
  .المالية واألوراق ،والعقارات ،الكريمة واألحجار والمجوهرات، )فيزا وسحب آلي(االئتمان 



 

 ١١

  

 أن االعتبار في أخذا الحاالت في المستخدمة األدوات تكرار مرات عدد التالي الشكل ويوضح .٢٦
  :الواحدة الحالة في أداة من أكثر استخدام تتضمن تكان الحاالت من كثير
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  )موالاأل غسل حاالت في تكرارها مرات وعدد المستخدمة األدوات: ٥ رقم شكل(

  :يلي ما يستنتج قد السابق الشكل على وتعقيباً .٢٧
 األدوات أكثر كانت حيث ،المجموعة دول معظم في السائلة النقديةب التعامل انتشار انعكاس •

 .الحاالت في وردت التي المستخدمة األدوات عدد إجمالي من% ٥٠ بنسبة تكراراً

 تم التي%) ٢٥ بنسبة (موالاأل غسل حاالت في تكراراً األدوات كثاني الشيكات جاءت •
 غسل عمليات في استغالالً المالية المؤسسات أكثر المصارف كون مع هذا ويتفق تحليلها
 .األموال

 والسيارات العقارات تكرار نسبة بلغت إذ المالي غير القطاع الستغالل اتجاه وجود •
 %. ٢١ نحو األموال غسل عمليات في مستغلة كأداة مجتمعة والمجوهرات

 المستندية واإلعتمادات الدفع بطاقات مثل( األخرى المصرفية األدوات بعض داماستخ •
 واالقتصادية المالية النظم وتقدم الدخل مستوى الرتفاع نظرا الحاالت من عدد في )وغيرها
  .دولال باقي عن األعضاء الدول بعض في الشئ بعض

  
  التقنية/ الفني األسلوب حسب األموال غسل حاالت  )د 

  

 أو محدد إجراء أو عمل: الدول بعض في عليها يطلق كما التقنية أو الفني باألسلوب يقصد .٢٨
 التقنيات تشمل وقد. اإلرهاب تمويل أو األموال بغسل مرتبط نشاط تنفيذ خاللها من يتم معينة طريقة



 

 ١٢

 برقية تحويالت خالل من األموال تحويل مصرفي، حساب في األموال إيداع :المثال سبيل على
 .واالستيراد التصدير اتعملي من كجزء الفاتورة قيمة وتخفيض زيادة بأخرى، عملة استبدال دولية،

 
 أن االعتبار في أخذا ،الحاالت في المستخدمة األساليب تكرار مرات عدد التالي الجدول ويوضح .٢٩
  :أسلوب من أكثر على الواحدة الحالة اشتملت األحيان من الكثير في

  

 الفنية األساليب م
 مرات

 التكرار

 ٤٧ األموال تحويل ١

 ٣٩ المصرفية الحسابات في األموال إيداع ٢

٣ 
 حسابات على للتعامل تفويضهم/بتوكيلهم سواء آخرين أشخاص خالل من التعامل
 إصدار أو مبه المشتبه حسابات في طريقهم عن تتم إيداعات أو مبه المشتبه
 التعامالت في حساباتهم استخدام أو لصالحهم شيكات

٣٣ 

 ١٦ منقولة غير أو منقولة أخرى ممتلكات/ مجوهرات/ سيارات/عقارات شراء ٤

 ١٤ مزورة وثائق أو محررات استخدام ٥

٦ 
 عدة على التحويالت أو السحوبات أو اإليداعات في المبالغ تقسيم/تجزئة

 حسابات/معامالت
١٤ 

 ٨  متعددة مصرفية حسابات فتح ٧

 ٨ وهمية عقود إبرام أو ميةوه شركات إنشاء/باسم التعامل ٨

 ٧ الحدود عبر لألموال المادي النقل ٩

 ٣ عمالت استبدال١٠

 ٣ القروض تسديد/ على الحصول١١

 ١ بالسرية معروفة اختصاص منطقة في شركات إنشاء١٢

 ١٩٣ المجموع
  

 من% ٢٤ بنسبة (األموال تحويل هو المستخدمة األساليب أكثر فإن السابق الجدول على وتعقيباً .٣٠
 نحو بلغت( قريبة بنسبة المصرفية الحسابات في األموال إيداع أسلوب تكررو ،)التكرار مرات
 إيداع عمليات التحويل يسبق ما غالباً أنه إلى ذلك ويرجع األموال تحويل أسلوب نسبة من )%٢٠

  .األموال لغسل التقليدية األساليب من هذه وتعد ،لألموال
  

 حسابات على للتعامل تفويضهم/بتوكيلهم سواء آخرين أشخاص خالل من التعامل أسلوب وجاء .٣١
 أو لصالحهم شيكات إصدار أو بهم المشتبه حسابات في طريقهم عن تتم إيداعات أو بهم المشتبه
 ويرجع ،%١٧ نحو بلغت بنسبة التكرار حيث من الثالثة المرتبة في التعامالت في حساباتهم استخدام

 عن االبتعاد إلى منهم محاولة في األسلوب هذا إلى األموال غاسلي من يلقل غير عدد لجوء إلى ذلك
  .الحقيقي المستفيد وإخفاء المباشر التعامل

  



 

 ١٣

 األخرى الممتلكات/المجوهرات/السيارات/العقارات شراء أساليب تكرار مرات تقريباً تساوتو .٣٢
 اإليداعات في المبالغ تقسيم/تجزئةو ،مزورة وثائق أو محررات استخدامو ،المنقولة غير أو المنقولة

 هذه مثل ىإل األموال غاسلو يلجأ وقد حسابات/معامالت عدة على التحويالت أو السحوبات أو
 هذه بعض اكتشاف وصعوبة المحددة المالية غير والمهن األعمال وعي قلة منها أسباب لعدة األساليب
 .الوقت بعض يحتاج قد وتتبعها اكتشافها أن أو األساليب

  
 فروع أو مصارف في سواء (متعددة مصرفية حسابات فتح تكراراً األساليب أقل من انتوك .٣٣

 نقلوال ،وهمية عقود على بناء أو شركاتال هذه مثل نشاءإ أو وهمية شركات باسم التعاملو ،)مختلفة
 يشمل والذي (القروض تسديد/ على الحصولو ،عمالت استبدالو ،الحدود عبر ألموالل المادي
 سداد أو األموال هذه بضمان قروض على الحصول في سواء المشروعة غير األموال استخدام
 ).منها قروض

  
  

 حسابات على للتعامل تفويضهم/بتوكيلهم سواء آخرين أشخاص خالل من التعامل أسلوب -أموال غسل ):٥ (رقم حالة
 في حساباتهم استخدام أو لصالحهم شيكات إصدار أو به المشتبه حسابات في طريقهم عن تتم إيداعات أو به المشتبه
  التعامالت

  

 بحسابه أمريكي دوالر ألف ١٠٠ نحو بإيداع) ح (السيد قيام يفيد المصارف أحد من إخطاراً المالية المعلومات وحدة تلقت
 ضافةباإل )للحلويات محل في عامل( عمله طبيعة وال مؤهله مع يتناسب ال بما عام، من أكثر منذ فتحه سبق الذي بالبنك
  .األموال مصدر عن سؤاله سيتم كان إذا عما واستفساره باإليداع قيامه لدى عليه القلق اتمعال ظهور إلى

  

 من أمريكي دوالر ألف ١٠٠ نحو بسحب) س (السيدة به المشتبه زوجة قيام يفيد البنك ذات من آخراً كتاباً الوحدة وتلقت
 التي للبنك، آخر فرعب) و (شقيقتها بحساب أمريكي دوالر ألف ٨٠ نحو وأودعت خاص، توكيل بموجب زوجها حساب
 في ضعيفة كانت التي حسابها على الحركة مع يتفق ال بما متتالين، يومين مدار على دفعتين على المبلغ بسحب قامت

) به المشتبه زوجة (شقيقتها إلى حسابها من بسحبه قامت الذي المبلغ بتحويل) و (السيدة قامت الثالث اليوم وفي. سابقال
  .أخرى مرة

  

  :يلي ما تبين التحريات ونتائج الوحدة به قامت الذي الفحص خالل ومن
 فتح تاريخ منذ به المشتبه حساب على) االشتباه محل العملية بخالف (إيداع عمليات ثالث إجراء تم أن سبق -

 .أمريكي دوالر ألف ٥٠ نحو بلـغ نسبياً كبير بمبلغ إيـداع منـها الحساب،

  .نسبياً صغيرة بمبالغ متتالية سحب عمليات إجراء في به المشتبه حساب على تمت التي العمليات باقي لتتمث -
 وأنه ضده، محضر تحرير وتم أمريكي، دوالر ألف ١٧٦ نحو مبلغ بسرقة التهامه عليه مقبوض به المشتبه أن -

  .النيابة على معروض
  

 في التصرف من المتهمين بمنع امرأ بإصدار النيابة وقامت األموال، غسل واقعة في النيابة بإبالغ الوحدة قامت فقد وعليه
 .التحقيق قيد الحالة ومازالت والثابتة والمنقولة والعقارية السائلة أموالهم

  

  المستغلة الجهة حسب األموال غسل حاالت  )ه 
  

 إحدى ونتك أن إما األموال غسل عمليات في استغاللها يمكن التي الجهة أن إلى اإلشارة تجدر .٣٤
 مؤسسات أو المحددة المالية غير والمهن األعمال فئات إحدى أو المالية للمؤسسات المختلفة األنواع
  .الحدودية المنافذ أو المحددة المالية غير والمهن األعمال فئات بخالف أخرى مالية غير



 

 ١٤

  
  :الحاالت في المستغلة الجهات من المختلفة األنواع استغالل تكرار نسب التالي الشكل ويوضح .٣٥
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بنك المنافذ الحدودية شرآة صرافة مؤسسة غير مالية

  
  )األموال غسل حاالت في تكرارها مرات وعدد المستغلة الجهة: ٦ رقم شكل(

 وشركات بنوك (الحاالت في وردت التي المالية المؤسسات أن يتبين السابق الشكل على وتعقيباً .٣٦
 الجهات تكرار مرات من% ٨٣ بنسبة المستغلة الجهات من األكبر الجزء مجتمعة تمثل) صرافة
 في الحدودية والمنافذ% ٨ نحو المالية غير المؤسسات تكرار نسبة بلغت بينما. الحاالت في لةالمستغ
 %.٦ نسبة حدود

 
 هاكون المالية، المؤسسات بين تتبوأها التي والمكانة البنوك ألهمية نظراً منطقية النتيجة هذه وتبدو .٣٧
 كونها من الرغم على خدمات، من دمهتق فيما وتنوعاً انتشاراً وأكثرها ظهوراً المؤسسات هذه أقدم من
 في الصرافة شركات ورود وجاء ،للرقابة خضوعاًو تنظيماً المالية المؤسسات أكثر الوقت نفس في

 البنوك قبل من المقدمة التقليدية الخدمات بعض مع تتشابه خدمات بتقديم لقيامها نظراً الثانية المرتبة
 تحويل بخدمات الدول بعض في قيامها إلى باإلضافة المصرفية الشيكات وصرف العمالت تغيير مثل

  . األموال



 

 ١٥

  الحدود عبر لألموال المادي االنتقال – الحدودية المنافذ -أموال غسل ):٦ (رقم حالة
  

 األوروبية الدول إحدى من قادم" أ "السيد المسافرين أحد أن عن الجمركية السلطات من إفادة المالية المعلومات وحدة تلقت
 البلد في سيارات شركة يملك الذي" ب" للسيد عائد المبلغ أن وأفاد. إسترليني جنيه ألف ٤٦٠ مبلغ وبحوزته) س دولة(

 الدول إحدى إلى بالسفر قبله من المكلف" ت "السيد إلى وتسليمه عربية عملة إلى المبلغ تحويل منه طلب والذي األوروبي
 مبلغ وبحوزته أخرى أوروبية دولة من" أ "السيد قدم الحقة فترة وفي .العلني بالمزاد السيارات من عدد لشراء العربية
 دولة (األفريقية الدول إحدى حكومة لدى مستشار أنه وأفاد دبلوماسي، سفر جواز يحمل وكان السابق للمبلغ تماماً مساو
  .أخريين عربيين وبلدين البلد في الدولة هذه لسفارات تعود بحوزته التي األموال وأن ،)ص

  

 والتي المقدمة المستندات أن وأفادت الخارجية، وزارة طريق عن اإلفريقية، الدولة في المختصة الجهات مراجعة تمت
 تبين الوحدة لدى البيانات قاعدة في البحث خالل ومن. عالقة ةأي بها تربطه ال به المشتبه وأن مزورة عليها اإلطالع جرى
 بحقه صدر بعدما األوروبية الدول إحدى سلطات من قضائية استنابة بشأنه وردت حيث عليها مدرج" أ "السيد شقيق أن
 اتخاذ تم أنه تبين كما. إفريقية دول إلى وشحنها بذلك علمه مع مسروقة سيارات وحيازة اكتساب بجرم جزائي حكم

 األشخاص قبح قضائية أحكام أية وجود عدم الشرطة جهاز تحريات وأسفرت. حساباته لتجميد الالزمة اإلجراءات
  .سيارات سرقة بجرم االنتربول قبل من مطلوب" أ "السيد شقيق أن غير المعنيين،

  

 الدولة في الوحدة أفادت حيث األوروبيتين، الدولتين في المالية المعلومات بوحدتي االتصال تم الدولي التعاون إطار وفي
 في مسجلة شركة يملك الذي" أ "السيد لصالح يين،طبيع غير تحويلين، ورود عن أبلغت المالية المؤسسات إحدى أن" ص"

  .لديها معروف غير" أ "السيد أن س الدولة في الوحدة أفادت فيما. السيارات لتجارة" س "البلد
  

 أفاد وقد صرافة، شركة طريق عن بها التصرف تم أنه تبين فقد المطار، طريق عن دخلت التي النقدية لمبالغل بالنسبة أما
 في ومؤسسات أشخاص لصالح التحاويل بعض وأجرى" أ "السيد لصالح قطع عمليات إجراء عن شركةال عن المسؤول
  .األميركية المتحدة والواليات أوروبا

  

 جميع أن في االشتباه أكدت التي اإلدعاء، أجهزة إلى الملف وإحالة" أ "السيد حسابات لتجميد الالزمة اإلجراءات اتخاذ تم
 والقضية قضائية دعوى رفع وتم مشروعة غير أعمال عن ناتجة تكون قد األموال هذه أن في الشبهة تثير الوقائع هذه
 .المحاكم أمام منظورة حالياً

  

  األموال غسلب الخاصة االشتباه مؤشرات: ثانياً
 

 المؤشرات هذه تصنيف وتم تحليلها تم التي الحاالت من الواردة االشتباه مؤشرات استخراج تم .٣٨
 :يلي لما وفقاً

  

  .العمالء تجاه الواجبة بالعناية تتعلق مؤشرات  )أ 
 مثل الهامة المعلومات بعض إخفاء تعمدك كاملة غير أو دنيا بحدود بيانات به المشتبه تقديم )١(

 .الفعلية إقامته محل

 تلك خاصة األصلية ستنداتالم تقديم كرفضه منها التحقق يصعب أو وهمية بيانات تقديم )٢(
 .الهوية بإثبات المتعلقة

 غير أو الخدمة من مفصول هاتف رقمك للشكوك مثيرة أو واضحة غير معلومات متقدي )٣(
 .أصالً موجود

 المعلومات مع ...) تحويالت/سحوبات/إيداعات (العمليات تكرار أو قيمة تناسب عدم )٤(
 .وسلوكه حياته ونمط ودخله ونشاطه به المشتبه عن المتوفرة

 



 

 ١٦

  .الحقيقي بالمستفيد تتعلق مؤشرات  )ب 
 بينهم توجد ال واحد حساب على بالتوقيع مفوضين عدة ووجود أشخاص عدة سطةبوا التعامل )٥(

 .األجنبية الجنسيات ذوو خاصة واضحة عالقة

 .آخرين ألشخاص تعود مصرفية حسابات استخدام )٦(

 .جرامياإل نشاطالب معروفة منطقةل الحقيقي المستفيد انتماء )٧(
  

 مبرر لها يكون ال أو نشاطال طبيعة مع تتناسب ال حين (الحساب حركة بطبيعة تتعلق مؤشرات  )ج 
  .)واضح اقتصادي

 .متكرر وبشكل كبيرة بمبالغ أو بكثرة الداخل أو الخارج إلى تحويالت )٨(

 .صادرة تحويالت أو بشيكات أو نقدي سحب عمليات تعقبها الحساب إلى واردة تحويالت )٩(

 .مدورة/صفرية بأرقام تتم التعامالت )١٠(

 .القيمة كبيرة مبالغ إيداع )١١(
 .وجيزة زمنية فترة بعد تحويل عمليات يتبعها كبيرة مبالغب اتإيداع )١٢(

 .عليه المتوقعة والحركة الحساب طبيعة مع المعامالت نوع أو تكرار أو قيمة تناسب عدم )١٣(

 .القيمة كبير تحويل تلقى جديد حساب )١٤(

 .كبير مبلغ تجزئة على يدل بشكل اإليداعات/ التحويل عمليات تكرار )١٥(

 .القيمة ارتفاع مع خاصة نشط غير حساب على مفاجئ بشكل نشاط/ حركة )١٦(

 .مختلفة وبعمالت الخارج إلى تحويالت يتبعها كبيرة بمبالغ محلية تحويالت )١٧(
  

  .أخرى جهات من المتوفرة بالمعلومات تتعلق مؤشرات  )د 
 مع يتناسب ال وبما فيه مبالغ بشكل وعائلته به المشتبه على والرفاهية البذخ عالمات ظهور )١٨(

 ).مفاجئ بشكل كان إذا صةخا (االقتصادي وضعه

 .العملية أطراف أحد أو الحقيقي المستفيد أو فيه للمشتبه إجرامي سجل وجود )١٩(

 .عالية بقيمة أخرى ممتلكات/ مجوهرات/ مركبات/عقارات شراء )٢٠(

 .وثائق أو محررات أو مستندات في التزوير ثبوت )٢١(

 قبل من تحقيقات محل )غيرهم أو الحقيقي المستفيد أو به المشتبه (العملية في أطراف وجود )٢٢(
 .خارجية جهة

 .العنوان نفس في اعتبارية وشخصية طبيعي شخص اشتراك )٢٣(

 .)للشركات بالنسبة( محاسبي نظام وجود عدم )٢٤(

 .آخرين أطراف مع وهمية عقود وجود )٢٥(
  

  .الحدود عبر لألموال المادي بالنقل تتعلق مؤشرات  )ه 
 .الحدود عبر النقد من كبير مبلغ حيازة )٢٦(

 .النقد حيازة عن اإلفصاح/قراراإل نموذج تقديم عدم )٢٧(

 .كاذب إفصاح/إقرار تقديم )٢٨(
  



 

 ١٧

 المالية بالمعامالت تتعلق مؤشرات  )و 

 .خاسرة شركة في أسهم كشراء طبيعية غير حاالت أو ظروف في مالية أوراق بيع أو شراء )٢٩(

 .العميل نشاط طبيعة مع التجارة موضوع البضاعة نوع تناسب عدم )٣٠(

  .نقداً السداد كان إذا خاصة المرتقب الموعد قبل ةمتعثر قروضاً يسددون الذين العمالء )٣١(
 .معروف غير هامصدر أصول مقابل قروضاً يطلبون الذين العمالء )٣٢(

 على واحد لمستفيد أو ،مختلفة دول في األشخاص من لعدد متقاربة أو متساوية بقيم تحويالت )٣٣(
 .حسابات عدة

 

  .به المشتبه وتصرفات بسلوك تتعلق مؤشرات  )ز 
 الصراف ماكينات خالل من كالتعامل البنك موظفي مع المباشر تعاملال عدم على الحرص )٣٤(

 .به االتصال حاولوا كلما البنك مسؤولي من والتهرب ،باستمرار اآللي

 .العملية تنفيذ أثناء عنه ينوب من أو به المشتبه على واالرتباك القلق عالمات ظهور )٣٥(

 .واضح مبرر دون متعددة مصرفية حسابات به المشتبه امتالك )٣٦(

 .األموال غسل مكافحة تفاصيل عن عنه ينوب من أو به المشتبه استفسار كثرة )٣٧(

 على الحصول البنك موظفي محاولة بمجرد المعاملة إلغاء عنه ينوب من أو به المشتبه طلب )٣٨(
 .الناقصة الهامة المعلومات

 

  األموال غسل اتجاهات: ثالثاً
  

 ينبغي لذا الزمن، عبر والتطبيقات للطرق تطوراً اإلرهاب وتمويل األموال غسل اتجاهات تعتبر .٣٩
 التكرار االعتبار عينب األخذ اإلرهاب وتمويل األموال غسل اتجاهات وصف أو تعريف محاولة عند

 ةووحد القانون إنفاذ كجهات (المعنية الجهات وفرهات التي المعلومات من االستفادة وتتم. والدورية
 ،٤إليها اإلشارة السابق الثالثة المفاهيم حسب الحاالت فتصني يتم كما). وغيرها المالية المعلومات

 ومواطن غيره، أو المالي القطاع ونوع األصلية، والجريمة ،٥الحالة بها تمر التي للمرحلة ووفقاً
 .أخرى وتصنيفات اإلرهاب، وتمويل األموال لغسل التعرض أو الضعف

 
 المتحصلة األموال لغسل اتجاه ودوج يتضح تحليلها، تم التي األموال غسل حاالت خالل ومن .٤٠
 التركيز يتطلب مما واالتجار غير المشروع في المخدرات، واالحتيال والنصب التزوير جرائم عن
 على العمل تطوير آليات وبحث بها المرتبطة الضعف مواطن ودراسة الجرائم هذه على أكثر

 أولوية وضع خالل من لبدايةا تكون وقد منها المتحصلة األموال غسل مكافحة ثم ومن مكافحتها
 .الجرائم هذه إحدى على التطبيقات مشروع في للعمل

  

 في الصرافة وشركات البنوك خاصة المالية المؤسسات استغالل أيضاً السائدة االتجاهات ومن .٤١
 عالية بنسبة المالية المؤسسات من النوعين هذين تكرار خالل من ذلك وتجلى األموال غسل عمليات
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 ١٨

 األموال غسل عمليات في استغاللهما يتم أداتين كأعلى والشيكات النقدية ورود كذل على وأكد
 غسل أساليب كأكثر المصرفية الحسابات في وإيداعها األموال تحويل أسلوبي تكرار إلى باإلضافة
 .األموال

  

 تجار خاصة المالي غير القطاع استغالل – أقل بنسبة كانت وإن – أيضاً االتجاهات تضمنت كما .٤٢
 على االعتماد وكذلك السيارات، وتجار العقاريون، والوكالء الكريمة، واألحجار النفيسة المعادن
 تنفيذ أو حساباتال على للتعامل تفويضهم/بتوكيلهم سواء آخرين أشخاص خالل من التعامل أسلوب
 .التعامالت في حساباتهم استخدام أو لصالحهم شيكات إصدار أو طريقهم عن عمليات

  
 اإلرهاب متويل: الثاني القسم

  

  .اإلرهاب تمويل حاالت تحليل نتائج: أوالً
 

 صعوبة إلى اإلرهاب تمويل حاالت قلة يرجع وقد ،حاالت ٦ اإلرهاب تمويل حاالت بلغت .٤٣
 إنشاء وحداثة إرهاب تمويل على تشتمل أنها في المشتبه العمليات على المالية المؤسسات تعرف
 تحليلها تم التي الحاالت في المشترك العامل أن كما المجموعة، بدول ةالمالي المعلومات وحدات غالبية
  :الحاالت هذه تحليل نتائج عرض يلي وفيما .الحدود عبر لألموال المادي النقل على االعتماد هو كان

  

  الحالة موقف حسب اإلرهاب تمويل حاالت  )أ 
 

 حكم صدور حيث من منها كل موقف حسب اإلرهاب تمويل حاالت موقف التالي الشكل يعرض .٤٤
  :التحريات أو التحقيقات قيد زالت ما أنها أو المحاكم، أمام منظورة كونها أو فيها باإلدانة

قيد التحريات
0%

قيد التحقيق
17%

منظورة أمام المحاآم
17%

صدور حكم باإلدانة
66%

صدور حكم باإلدانة قيد التحقيق قيد التحريات منظورة أمام المحاآم
  

  )موقفها حسب اإلرهاب تمويل حاالت توزيع: ٧ رقم شكل(
  

 باإلدانة حكم فيها صدر التي الحاالت عدد أن التحليل من تبين فقد السابق الشكل على وتعقيباً .٤٥
 والحالتين .حاالت أربع بلغت المناسبة العقوبة وإصدار اإلرهاب تمويل جريمة بارتكا وثبوت
 وجود على يدل ما وهو .التحقيق قيد واألخرى المحاكم، أمام منظورة زالت ما إحداهما الباقيتين
  .الحاالت هذه مع والقضاء التحقيق جهات تعامل في فعالية



 

 ١٩

  إرهاب تمويل): ١ (رقم حالة
 من خيرية ألعمال تبرعات أنها أساس على بتجميعها) ر (يقوم أموال نقل عملية في وسيطاً كان) م (يدعى شخص
 النقل طريق عن سواء أموال من استلمه ما إجمالي بلغ الذي ،)ح (وهو ثالث لشخص لتسليمها) أ (الدولة في أشخاص
 شراء في تستغل كانت المبالغ هذه أن التحريات وأثبتت. أمريكي دوالر ألف ٣٤٠ نحو يعادل ما الحواالت أو المادي
 بنشاطاتها معروفة مختلفة جنسيات من عناصر مع عالقات له) م (به المشتبه وأن األجنبية، المصالح الستهداف أسلحة

 اسمه نشر بعد اختفى وأنه األسلحة، استخدام على التدريب لتلقي الخارج إلى يسافر كان وأنه أمنياً، ومطلوبة اإلرهابية
  .األمن مجلس من الصادرة ائمالقو على

  

 ونقله مطلوبة وعناصر بقيادات بعالقاته اعترف مواجهته وبعد وذخيرة سالح وبحوزته به المشتبه ضبط تم لكن
 حكم القضية في وصدر. األجنبية المصالح ضد التخريبية باألعمال األموال تلك عالقة أنكر ولكنه وإليها منها لألموال
 التخريبية، األعمال في تورطه يثبت ولم األموال نقل في وسيطاً كان ألنه وشهر سنوات بثالث بالسجن) م (المتهم على

 .مقتولين لوفاتهما) ر(و) ح (من لكل القضائية الدعوى وانقضاء
    

  إرهاب تمويل): ٢ (رقم حالة
 مما والقلق رتباكاال عالمات عليه تبدو وكانت األمنية الجهات لدى الموقوفين أحد عن للسؤال األشخاص أحد حضر
 بأحد عالقته عن التحقيقات أسفرت حيث ونشاطاته به عالقته لتحديد معه والتحقيق لتوسعل المختصة بالجهة حدا

 يتم أن دون األموال تلك لتوصيل آلية وفق ةمتفاوت وبمبالغ مختلفة فترات على مالياً دعمه خالل من أمنياً المطلوبين
 أنه علمه مع الطرفين بين عليها متفق عالمات تحت) فضاء رضأ (مواقع في والاألم توضع بحيث لقاء أي بينهما
 نسب بما إدانته عن معه التحقيقات أسفرت وقد األمنية للجهات عنه باإلبالغ اإلعالم وسائل عبر عنه ومعلن مطلوب

  .سنوات أربع بسجنه يقضي حكماً بحقه وصدر اإلرهابية للجماعات المالي الدعم بتقديم إليه
  

  المستخدمة األداة حسب اإلرهاب تمويل حاالت  )ب 
 

 إلى باإلضافة. اإلرهاب تمويل حاالت جميع في اإلرهاب لتمويل كأداة السائلة النقدية استخدمت .٤٦
 االئتمانو الدفع بطاقات واستخدمت والعقارات، السيارات استخدام على اشتملت حاالتال إحدى أن
  .أخرى حالة في )اآللي والسحب الفيزا(
  

  التقنية/ الفني األسلوب حسب اإلرهاب تمويل حاالت  )ج 
 

 المادي النقل وهو الست اإلرهاب تمويل حاالت جميع بين مشترك فني أسلوب االعتماد تم .٤٧
 من التعامل هو اًآخر اًأسلوب حاالتال إحدى تضمنت األسلوب هذا إلى وإضافة. الحدود عبر لألموال
 عن تتم إيداعات أو به المشتبه حسابات على للتعامل همتفويض/بتوكيلهم سواء آخرين أشخاص خالل

 أخرى وحالة .التعامالت في حساباتهم استخدام أو لصالحهم شيكات إصدار أو هحسابات في طريقهم
 بأنها إدعاءاً التبرعات وجمع ،الثقة لعامل استغالالً األموال تحويل هما آخرين أسلوبين تضمنت
 .خيرية لمشاريع

  

 المستغلة الجهة حسب رهاباإل تمويل حاالت  )د 
 

 البنوك ورود إلى باإلضافة الحدودية المنافذ جميعها الست الحاالت في المستغلة الجهة جاءت .٤٨
  .اإلرهاب تمويل حاالت ضمن مستغلة كجهات واحدة مرة الصرافة وشركات مرتين

  

  



 

 ٢٠

  .اإلرهاب تمويل الخاصة االشتباه مؤشرات: ثانياً
  

 مشترك بعضها أن االعتبار في أخذا اإلرهاب، تمويل حاالت من اآلتية المؤشرات استخالص تم .٤٩
  :اإلرهاب وتمويل األموال غسل بين

 .مرخصة غير أو رسمية غير بطريقة التبرعات جمع )١(

 .أمنية أو سياسية إضرابات أو مشاكل بها دول إلى أو من كبيرة أو متكررة تحويالت )٢(

 ونمط ودخله ونشاطه به المشتبه نع المتوفرة المعلومات مع تتناسب ال المعامالت قيمة )٣(
 .وسلوكه حياته

 .واضح مبرر دون الداخل أو الخارج إلى سواء التحويالت عدد كثرة )٤(

 .واضحة عالقة به المشتبهب تربطهم ال جهات/أشخاص مع تتم تعامالت )٥(

 .أجنبية جنسيات ذوو كانوا إذا خاصة واضح مبرر دون متعددين أشخاص مع تعامالت )٦(

 .الحدود عبر النقد نم كبير مبلغ حيازة )٧(

 .خارجية جهة قبل من تحقيقات محل أطراف وجود )٨(

 .إجرامي بنشاط معروفة منطقة في ألشخاص كبيرة أو متكررة مبالغ تحويل )٩(

 .ذلك يبرر ما وجود دون مختلفة دول في األشخاص من لعدد تحويالت )١٠(

 .العملية تنفيذ أثناء عنه ينوب من أو به المشتبه على واالرتباك القلق عالمات ظهور )١١(

 .المتحدة األمم قوائم في الحقيقي المستفيد أو به المشتبه اسم ورود )١٢(
  

  .اإلرهاب تمويل اتجاهات: ثالثاً
 

 الغالب االتجاه أن القول يمكن الدراسة شملتها التي اإلرهاب تمويل حاالت تحليل خالل من .٥٠
 تم وإن الحدود عبر لألموال المادي النقل في الحدودية المنافذ استغالل على يعتمد اإلرهاب لتمويل
 .مثال سيارات في إخفائها أو حقائب في األموال كحمل مختلفة بطرق ذلك

 

 لتمويل كأداة السائلة النقدية استخدام على جميعها الست الحاالت شمول االتجاه هذا على وأكد .٥١
 جهةك الحدودية المنافذو ،اإلرهاب تمويلل فني أسلوبك الحدود عبر لألموال المادي النقلو ،اإلرهاب
  .مستغلة

  

 متطلبات بتطبيق التزامها تعزيز نحو السعي من األعضاء الدول تبذله ما أهمية تبرز عليه بناءو .٥٢
 نظامي أحد وتطبيق اإلرهاب، تمويل مكافحةب المتعلقة التوصيات من التاسعة الخاصة التوصية
 التي لحاملها للتداول القابلة المالية اتواألدو للعملة الحدود عبر المادي النقل عن اإلفصاح أو اإلقرار
  .اإلرهاب تمويل أو األموال بغسل ترتبط

  

 ما وبحث الموضوع هذا عن إقليمية عمل ورشة أو مؤتمر أو ندوة بعقد المجموعة قيام ولعل .٥٣
 زيادة في مؤثراً عامالً يعد اإلطار هذا في الدول لمساعدة بتوصيات والخروج تحديات من به يرتبط
 . المنطقة في اإلرهاب تمويل مخاطر من والحد التوصية بهذه الدول التزام

  



 

 ٢١

  التوصيات
  

 مشروع نتائج خالل ومن ها،ب المتبعة لآللية ووفقاً التطبيقات مجال في المجموعة عمل إطار في .٥٤
 :يلي بما يوصى ،"المنطقة في اإلرهاب وتمويل األموال غسل واتجاهات مؤشرات" عن التطبيقات

  

 غسل مكافحة مجال في الدولية للمعايير الفعال بالتطبيق االهتمام على عضاءاأل الدول حث -١
 والخاصة السادسة والخاصة الخامسة التوصيات األخص وعلى اإلرهاب وتمويل األموال
 سواء آخرين أشخاص طريق عن العمليات على الرقابة وتكثيف التاسعة، والخاصة السابعة
 .العمليات هذه من الحقيقي المستفيد على والتعرف غيرها أو تفويضات أو توكيالت بموجب

 

 الدؤوب عملها مواصلة في لالستمرار جهودها ودعم بالمجموعة األعضاء الدول جميع حث -٢
 المطبقة اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة نظم فعالية زيادة على وإصرارها وحرصها

 المسؤولة الجهات خاصة ،أكثر فعاليةب بأدوارها المعنية الجهات قيام خالل من أكبر بشكل بها
 .القانون إنفاذ وجهات المالية المعلومات ووحدة المشبوهة المعامالت عن اإلبالغ عن

 

 الدول خبرات من االستفادة على ةحديث فيها المكافحة نظم عتبرت التي األعضاء الدول تشجيع -٣
  .نظمال هذه لتطوير معها الخبرات وتبادل سبقتها التي

 

 من اشتباه حاالت ورود عدم أسباب لدراسة بها المعنية الجهات توجيه على لالدو حث -٤
 في المخاطر عامل أخذ مراعاة مع ذلك، ضوء في المناسب اإلجراء واتخاذ معينة قطاعات
 .الحسبان

 

 الموجهة التدريبية البرامج من المزيد لتوفير بها األعضاء والدول المجموعة اهتمام زيادة -٥
 في بأدوارهم للقيام لديهم الوعي مستوى لرفع والقضاة اإلدعاء وأجهزة انونالق إنفاذ لجهات
 .أكبر بفعالية المكافحة مجال

 

 على تنطوي التي النقدية بالعمليات أكبر عناية إيالء بالمجموعة األعضاء الدول على يجب -٦
 وقد به تعاملال مخاطر من للحد السائلة النقدية على االعتماد تقليل على والعمل ،عالية مخاطر
 وزيادة األخرى األدوات خالل مع التعامل تشجيع على تعمل آليات إتباع خالل من ذلك يكون
 .االتجاه هذا في الجمهور توعية

 

 في المحددة المالية غير والمهن عمالواأل المالية المؤسسات مساعدةل الجهود تكثيف على العمل -٧
 قائمة تطوير خالل من اإلرهاب تمويل على انطوائها في يشتبه التي العمليات اكتشاف

  .عليها مهايوتعم االشتباه بمؤشرات
 
 الحاالت تصنيف بعملية قيامها أهمية نحو األعضاء بالدول المالية المعلومات وحدات توجيه -٨

 عمل إطار في منها المشتركة األنماط ذات الحاالت ودراسة المبلغة الجهات من تلقتها التي
 .منها المختلفة الجهات الستفادة الدراسة هذه نتائج وتعميم التطبيقات

  



 

 ٢٢

 الخاصة التوصية بتطبيق المرتبطة التحديات يبحث إقليمي مؤتمر أو ندوة أو عمل ورشة عقد -٩
 إطار في التوصية بهذه التزامها تعزيز على بالمجموعة األعضاء الدول لمساعدة التاسعة
 .اإلرهاب تمويل مكافحة

  

 أهم عن المتحصلة األموال غسل عن القادم التطبيقات وعمشر يكون أن اقتراح إمكانية - ١٠
االتجار غير و واالحتيال، والنصب التزوير، (المشروع هذا نتائج على بناء األصلية الجرائم

  .)المشروع في المخدرات
  
  



 

 أ 

  مرفقات
  

  :٦اإلضافية االشتباه بمؤشرات قائمة): ١ (رقم مرفق
  

  .األموال غسل بشأن: أوال
  

  .المالية المؤسسات موظفيب تتعلق مؤشرات )أ 
 الذي الراتب مع يتناسب ال مرتفع ةمعيش مستوى عالمات عليه طرأت الذي الموظف )١(

 .يتقاضاه

 .أجازات على الحصول دون جداً طويلة متصلة لفترات عملال تعمدي الذي الموظف )٢(

 واستثنائه له اتخدمال تأدية تسهيل أو معين عميل عمليات إنجاز على يحرص الذي الموظف )٣(
 .يهاعل لتحايلل له النصح تقديم أو الداخلية والتوجيهات والتعليمات اإلجراءات تطبيق من

 

  .الحقيقيين والمستفيدين العمالء تجاه الواجبة بالعناية تتعلق مؤشرات  )ب 
 .مختلفة عناوين العميل استخدام )٤(

 . صراحة ذلك يطلب أن أو هويته عن الكشف دون التعامل على العميل حرص )٥(

 تبدو ال أنها حين في الحساب صاحب لصالح مظهرةو ثالثة ألطراف صادرة شيكات إيداع )٦(
 .أعماله وطبيعة الحساب بصاحب الصلة وثيقة

  

 – مستندية واعتمادات تجارة –مالية أوراق (متنوعة مالية بعمليات خاصة مؤشرات  )ج 
  .)أموال وتحويل صرافة – تأمين – وائتمان قروض

 الظاهر المالي مركزال مع متناسباً أو اًواضح ألموالا مصدر فيها يكون ال استثمار طلبات )٧(
 .لعميلل

  .الشحن شركة مالك أو/و المستفيد هو المستندي االعتماد فتح طالب يكون عندما )٨(
 السلطات أو لمصرفل العميل قدمها التي المستندات في المذكورة المبالغ تتطابق ال عندما )٩(

 ونوع طبيعة مع تناسبها عدم أو ابعضه مع المطار/المرفأ في السلطات أو الجمركية
  .البضاعة

 مصارف عن صادرة مصرفية ضمانات ذات قروضاً يطلبون الذين المقيمين غير األفراد )١٠(
  .شكوك موضع العملية غرض يكونو أجنبية

 تقع كانت إذا خاصة البالد، خارج موجودة مالية مؤسسات مع ودائع رهن مقابل قروض )١١(
 خطيرة إجرامية نشاطات أو المخدرات استهالك أو ومعالجة بإنتاج تُعرف دول ضمن
  .أخرى

                                                 
 توجد قائمة ببعض مؤشرات االشتباه الخاصة باألعمال والمهن غير المالية المحددة كأمثلة لمساعدتها في التعرف على 6

األعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل "العمليات غير العادية، ضمن ورقة بعنوان 
  : الموقع االلكتروني، ويمكن االطالع عليها من خالل الرابط التاليأصدرتها المجموعة وتم نشرها على" اإلرهاب

http://www.menafatf.org/images/UploadFiles/DNFBPs_in_relation_to_AMLCFT_Arab.pdf  



 

ب  

 .اآلوان قبل التأمين بوليصة إلغاء بإمكانية إال العميل اهتمام عدم )١٢(

 النقدية القيمة دفع وطلب قصيرة، زمنية فترة بعد كبيرة قيمة ذات تأمين بوليصة إلغاء )١٣(
 .ثالث لطرف

 .واضحة عالقة به تربطه ال صلشخ التأمين بوليصة من المستفيد اسم تغيير العميل يحاول )١٤(

 .المعامالت ورسوم الصرف سعر معدالت بشأن القلق من نوع أي العميل إبداء عدم )١٥(

 .ثالثة ألطراف برقية تحويالت/شيكات عدة إصدار ويطلب أجنبية عملة ستبدلي الذي العميل )١٦(

 بشكل بها يقيم أو يعمل التي الدولة عملة عن مختلفة عملة الستبدال هطلب تكرري الذي العميل )١٧(
 .واضح مبرر دون دائم

 .واضحة غير ألسباب السياحية الشيكات على متكررة طلبات )١٨(
  

  أخرى مؤشرات )د 
 بشكل سواء يشير كأن األموال غسل مكافحة بمسائل عادية غير معرفة للعميل يكون أن )١٩(

 تتضمن ال العملية كون موضوع يثير أو ،اإلبالغ تجنب في رغبته إلى مباشر غير أو مباشر
 عادياً غير اهتماماً يظهر أن أو ،فيه مبالغ بشكل العملية لتبرير لجأي أن أو أموال غسل

 .الرقابية والضوابط الداخلية نظموال بالسياسات

 إقامة بلد في مقر/فرع له يوجد ال أجنبي بنك من مصدرة ائتمانية بطاقة العميل يستخدم أن )٢٠(
 .البطاقة منها صدرت التي لدولةا في يعمل وال يقيم ال العميل كان إذا خاصة العميل،

 .معتادة غير بفئات نقدية أوراق فيها يستخدم التي النقدية العمليات )٢١(

 .اقتصادية جدوى ذات أنها تظهر ال التي أو لذلك حاجة وجود دون المعقدة العمليات )٢٢(

 تسهل أنها يشتبه أو األموال، غسل لمكافحة نظام فيها يوجد ال دولة العملية تتضمن أن )٢٣(
 .فيها االتجار أو المخدرات تصنيعب تشتهر أو األموال غسل عمليات

 دون من الكبيرة الفئات إلى  الصغيرة الفئات ذات النقدية األوراق من كبيرة كميات استبدال )٢٤(
 .واضحة أسباب

 غير بشكل أو واضح مبرر بدون مختلفة فروع في نفسه اليوم في متعددة معامالت تنفيذ )٢٥(
 .منطقي

  

  .اإلرهاب تمويل بشأن: ثانياً

 حالة في أو نقداً بالدفع تعليمات وجود مع البالد خارج متعددة مبالغ يحولون الذين العمالء )١(
 .نقداً بالدفع تعليمات وجود مع الخارج من تحويلها تم مبالغ مقيمين غير عمالء تلقي

 إجراء في حساباتها استخدام أو ،وهمية أنها بعد فيما يتضح ومؤسسات شركات إنشاء )٢(
 .المشبوهة التالتحوي

 الهامة المعلومات بعض إخفاء يتعمد كأن كاملة غير أو دنيا بحدود بيانات به المشتبه تقديم )٣(
 تقديم كرفضه منها التحقق يصعب أو وهمية بيانات تقديم أو الفعلية إقامته محل مثل
 أو واضحة غير معلومات تقديم أو ،الهوية بإثبات المتعلقة تلك خاصة األصلية ستنداتالم

 .أصالً موجود غير أو الخدمة من مفصول هاتف رقمك للشكوك مثيرة



 

ج  

 التي المؤسسات أو الجمعيات إحدى أنشطة في متورط كيان/شخص باسم المفتوح الحساب )٤(
 .العملية في طرفاً اسمه ورود أو إرهابية منظمة بمطالب أهدافها ترتبط

 العنوان يكون عندما وصاًخص نقدية عمليات في يشاركون ألفراد مشتركة عناوين استخدام )٥(
 . قبلهم من المحددة المهنة مع متطابقاً يبدو ال أو/و تجارية لمنشأة عنواناً نفسه

 .لذلك مناسب تفسير وجود دون من واحد حساب في األموال يودعون األفراد من كبير عدد )٦(

 شخص أو طالبك( مهنتهم مع يتناسب ال بشكل أشخاص لصالح/طريق عن تتم عمليات )٧(
 ). البرقية الحواالت من كبيراً عدداً يرسل أو يستقبل العمل نع عاطل

 ناطقم من أو إلى تتم التي تلك خصوصاً مالية حواالت وجيزة فترة بعد تتبعها إيداع عمليات )٨(
 أو الدولية الجهات أو القومية السلطات من المحددة المستهدفة كالدول (مرتفعة مخاطر ذات
  ).الخ ... كاف غير بشكل تطبقها أو المالي العمل عةمجمو توصيات تطبق ال التي الدول

 مؤسسات أو فرادأل المبالغ تحويل ثم ومن األموال لتجميع الحسابات من عدد استخدام )٩(
 .مرتفعة مخاطر ذات ناطقم في كانوا إذا خصوصاً تجارية

  
  .األعضاء للدول أرسل الذي المعلومات طلب): ٢ (رقم مرفق
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