
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   األموال غسل
 التجارة  ع��  القائم

 

    مؤشرات ا�خاطر 

 م ٢٠٢١ مارس



 

 

 

 

 

 اإلرهاب   وتمو�ل   األموال  غسل   من  العاملي  املا��  النظام  �حماية  سياسات  و�عزز   تضع   ا�ح�ومات  متعددة  مستقلة  هيئة��  (فاتف)  العمل املا��    مجموعة

 . اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل مل�افحة عاملي معيار بأ��ا املا�� العمل مجموعة بتوصيات ع��ف�ُ . الشامل  الدمار أس�حة انتشار وتمو�ل
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 ا�خاطر   مؤشرات: التجارةع��  القائم األموال  غسل

  سياق   ��  إ�غمونت  ومجموعة  املا��  العمل   مجموعة   تلق��ا  ال�ي  البيانات  من  عينة  من  أدناه  الواردة  ا�خاطر   مؤشرات  استمدت

  تحديد   ع��   وا�خاصة   العامة الكيانات قدرة  لتعز�ز  ا�خاطر  مؤشرات  تصميم   تم .  التجارة  ع��  القائم  األموال  غسل   مشروع 

  ح�ن   ��.  ��ائية  قائمة  األحوال  من  حال  بأي  -  ليست  القائمة  وهذه.  األموال  غسل  من  الش�ل  ��ذا  املرتبط  املشبوه  النشاط

  ع��   القائم  األموال  �غسل  حصري   �ش�ل  أو  مباشرة  متصلة  بأ��ا  تبدو  ال  قد  تحديدها  تم  ال�ي  املؤشرات  من  العديد  أن

  صلة   ذات   ت�ون   قد   أ��ا  إال  آخر،   مشروع   غ��   �شاط  أو  األموال  غسل   من   أخرى   أش�ال   إ��  �ش��   قد  أ��ا   ح�ن  و��  التجارة،

 . التجارة  ع�� القائم األموال غسل  تحديد  محاولة عند

  األموال  غسل  حول   إ�غمونتمجموعة /املا�� العمل مجموعة  وتقر�ر   أدناه  املعا�جة   مالحظات  قراءة  ع��  القراء  ��جيع   يتم

  غسل   مخاطر  ع��  وشاملة  عامة  نظرة  يوفر  الذي  األمر  ا�خاطر،  مؤشرات  استخدام  قبل،  م٢٠٢٠  لسنة  التجارة  ع��  القائم

 . ا�خاطر هذه  من التخفيف �� املمارسات  أفضل من   عدًدا و�حدد ا�حالية التجارة  ع�� القائم   األموال

 

  ضمن تم إجراؤها    ال�ييرغب القراء أيًضا �� التعرف ع�� مجموعة من دراسات غسل األموال القائم ع�� التجارة السابقة    قد

املا���  الدولية   شبكةال العمل  عام  جموعة  تقر�ر  مثل  التجارة   م٢٠٠٦،  ع��  القائم  األموال  غسل  أفضل    ؛١عن  ورقة 

   .٣من قبل مجموعة آسيا وا�حيط الهادئ حول غسل األموال  م٢٠١٢وتقر�ر التطبيقات لعام  ،2م٢٠٠٨املمارسات لعام 

 
١basedmoneylaundering.html-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-www.fatf  
2gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/bestpracticesontradebasedmoneylaundering.html-www.fatf  
٣basedmoneylaunderingtypologies.html-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-www.fatf  

 
 االتجاهات والتطورات -غسل األموال القائم ع�� التجارة   

 العام القطاع�ن مساعدة إ�� هذا املش��ك إ�غمونت مجموعة - املا�� العمل مجموعة تقر�ر ��دف

 دراسات من العديد باستخدام .التجارة ع�� القائم األموال غسل رصد تحديات مواجهة �� وا�خاص

 �ستغل ال�ي الطرق  �شرح فإنھ املا��، العمل �جموعة التا�عة الدولية الشبكة أنحاء جميع من ا�حالة

  األموال لنقل التجار�ة املعامالت ا�جرمون  ��ا
ً
 التوصيات ع�� الضوء ويسلط .البضائع من بدال

 ا�خاطر تقييمات استخدام هذه؛ و�شمل .التجارة ع�� القائم األموال غسل مخاطر بمعا�جة املعنية

 وا�خاص العام القطاع�ن كيانات و�� لز�ادة ا�خاطر ع�� تركز ال�ي املواد من وغ��ها الوطنية

 والتعاون  والتجار�ة، املالية بالبيانات ا�خاصة املعلومات تبادل وتحس�ن الدولية، التجارة �� املشاركة

 .وا�خاص العام القطاع�ن ب�ن املشاركة خالل من ذلك �� بما ا�خاص، والقطاع السلطات ب�ن

 
www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money- 
laundering-trends-and-developments.html
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  يتعلق   فيما  واحد  مؤشر  وجودمؤشر ا�خاطر أو �ش�� إ�� احتمال حدوث �شاط غ�� عادي أو مشبوه. إن    يو�ح

  إشارة   بالضرورة   املؤشر  يوفر  ولن   التجارة،  ع��  القائم  األموال  غسل   وقوع  ��  الشك   وحده  ي��ر   ال   قد  معاملة   أو  �عميل

  حدوث   فإن  و�املثل،.  االقتضاء  حسب  والفحص،  املراقبة   من  مز�د  إ��  يؤدي  قد  ولكنھ  النشاط،  هذا  ملثل  وا�حة

   يتطلب   أن  يمكن  مؤشرات   عدة
ً
   إجراء فحوصات أعمق. سوءا

ّ
أن    �ان هناك مؤشر واحد أو أك�� من املؤشرات؛ إال

غسل األموال القائم ع�� التجارة �عتمد أيًضا ع�� خطوط األعمال أو املنتجات أو ا�خدمات ال�ي تقدمها املؤسسة؛  

 ملؤسسة. لدى اوكيف تتفاعل مع عمال��ا؛ وع�� املوارد البشر�ة والتكنولوجية 

  ذات   املؤشرات  فإن  األخ��ة،  بتلك  يتعلق  وفيما.  وا�خاص  العام  القطاع�ن  نم   ب�ل  صلة  ذات  أدناه  الواردة  املؤشرات

  والشر�ات   ا�حددة؛  املالية  غ��   واملهن  األعمال  األموال؛  تحو�ل   وخدمات  البنوك  ذلك  ��  بما  املالية،  باملؤسسات  صلة

تتألف من منشآت عديدة مستقلة أصغر حجًما  ال�ي  كب��ة  الالشر�ات األم  [  الكب��ة  والتكتالت  واملتوسطة   الصغ��ة

  إ��   ا�خاص   القطاع  داخل   املؤشرات  هذه   ��دف .  ]مختلفة النشاط التجاري والصنا�� وقد ت�ون متعددة ا�جنسيات

(املتعلق   االستقصائي  والتحليل  املعامالت،  ومراقبة  االل��ام،  عن  املسؤول�ن  املوظف�ن   قبل  من  استخدامها

 .املالية  ا�جرائم  منع ع��  �عمل ال�ي  ا�جاالت  من  وغ��ها العالقات، و�دارة ،العمالء  وضم)، بالتحقيقات

  ا�جمركية   والبيانات  املالية  املعامالت(مثل    ا�ختلفة  البيانات  عناصر  ب�ن  املقارنة  ا�خاطر   مؤشرات  �عض  تتطلب

  البيانات  ع��  االعتماد  هذا  و�سبب.  خارجية  مصادر  ��  ��ا  االحتفاظ   يتم  ما  غالًبا  ال�ي)  املفتوح  السوق   وأسعار

  لبعض   بالنسبة   ا�خاص  القطاع  سيحتاج .  أدناه  ا�حددة   املؤشرات   جميع  ا�خاص  القطاع   يرصد  لن   ا�خارجية،

املثال من خالل املشاركة مع   إ�� معلومات سياقية إضافية من السلطات ا�ختصة، ع�� سبيل  مؤشرات ا�خاطر 

سلطات إنفاذ القانون أو وحدات املعلومات املالية. يجب ع�� كيانات القطاع ا�خاص عند استخدام هذه املؤشرات  

  أثناء   العميل   من  عل��ا  ا�حصول   تم  ال�ي  املعلومات  ذلك  ��  بما   العميل،  �عر�فأيًضا أن تأخذ �� االعتبار مجمل ملف  

 .الصلة ذات األخرى   السياقية ا�خطر   وعوامل املعامالت، �� املتضمنة  التجارة تمو�ل وطرق  الواجبة،   العناية عملية

 
 
 

 وكيف يمكن استخدام مؤشرات ا�خاطر   ا�جمهور 
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 أو   وهمية  شر�ات  مع  االش��اك  مثل  ،منطقي  وغ��  عادي  غ��  �ش�ل   معقًدا  التجاري   للكيان  املؤس��ي  الهي�ل  يبدو  

 . عالية مخاطر  ذات  دولة م�جلة شر�ات مع

 م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.   �� ضعيف ال��ام  ذات دول  �� م�اتب لديھ أو  م�جل تجاري  كيان 

  عالية   السكنية   املبا�ي  املثال   سبيل   ع��  جما��،   ��جيل  عنوان   ي�ون   أن   ا�حتمل  من  عنوان   ��  م�جل   تجاري   كيان  

  لوحدة   مرجع  وجود  عدم  حالة  ��  وخاصة  الصناعية  ا�جمعات  أو  التجار�ة  واملبا�ي  ال��يد،  وعناو�ن  الكثافة،

  ٤. معينة) شركة(

 ستخدم   تجارً�ا  كياًنا   أن  يبدو  املثال  سبيل  ع��  املذ�ور،  للعنوان  مناسب  تجاري   لكيان  التجاري   النشاط  أن  يبدو  ال�  

 .لذلك معقول  تفس�� عدم وجودو  صناعية،  أو تجار�ة مساحة وجود دون  السكنية،   العقارات

 متوافق  غ��  تجاري  �شاط وجود إ��  اإلن��نت  ع��  التواجد   �ش�� أو  اإلن��نت  ع�� التواجد  إ�� التجاري   الكيان يفتقر  

  مأخوذة   مواد  ع��  أسا��ي   �ش�ل   يحتوي   تجاري   لكيان  اإللك��و�ي  املوقع  املثال   سبيل  ع��  ا�حدد،  األعمال   نوع  مع

  ف��ا   يتداول   ال�ي  املعينة  الصناعة  أو  باملنتج  يتعلق  فيما  املعرفة  نقص  إ��  املوقع  �ش��  أو  أخرى   الك��ونية  مواقع  من

 . الكيان

 ا   نقًصا  التجاري   الكيان  �عرض
ً
  معامالت   إ��  تفتقر  املثال   سبيل  ع��   النموذجية،  التجار�ة   األ�شطة   ��  م�حوظ

  والتحو�الت   التشغيل  بت�اليف  املتعلقة  واملعامالت  املعلن�ن   املوظف�ن  عدد  مع   يتما��ى   بما  املنتظمة  املرتبات  كشوف

 . الضر�بية

 املثال   سبيل  ع��  ا�حقيقي�ن،  املستفيدين  إلخفاء  �عملون   مر�ح�ن  هم  التجاري   الكيان  مديري   كبار  أو  مال�ي  

 .متعددة  شر�ات  يديرون أو  املعامالت، تفاصيل معرفة  ا�� يفتقرون  أو  األعمال إدارة �� ا�خ��ة إ��  يفتقرون

 لغسل السابقة    ا�خططات   املثال  سبيل  ع��  السلبية،  األخبار  ��  املدير�ن  كبار  أو   مال�وه  أو  تجاري   كيان  يظهر  

  أو   التحقيقات،   أو   ا�جار�ة،  األ�شطة  أو   األخرى،  اإلجرامية   األ�شطة  أو  الضر��ي،  ال��رب أو    االحتيال،أو    األموال، 

 . السابقة  اإلدانات

  املتداولة  السلع حجم   مع يتسق  ال  بما العامل�ن،   املوظف�ن  من أد�ى دعد  التجاري  الكيان   اجد لدىيتو. 

 الشركة،   من   كجزء  للظهور   محاولة  ��  لها،   جًدا   مشابھ  أو  معروفة  شركة   السم   مشا��ة   ��خة   يحمل  التجاري   الكيان  

 .الواقع �� ��ا مرتبطة غ�� أ��ا  من الرغم  ع��

 م��رة غ�� س�ون  ف��ات التجاري  الكيان  يمتلك . 

 
 . العمالء عن نيابة الوهمية الشر�ات من عدد إدارة ع�� �عمل خاللھ ومن شر�ات أو استئمانية صناديق خدمات مقدم عنوان أيًضا هذا �شمل قد ٤

 
 
 

 مؤشرات ا�خاطر الهي�لية      
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 املضافة  القيمة ضر�بة إقرارات  تقديم مثل  العادية، العمل  الل��امات  الكيان  يمتثل ال. 

 بتصدير  يقوم  سيارات  تاجر  املثال،  سبيل  ع��  املعنية،  للكيانات  املعلن  األعمال  نوع  مع  متسق  غ��  التجاري   النشاط 

 . البحر�ة  املأ�والت  �ستورد ثمينة معادن تاجر أو ،مال�س

 غ��   أعمال   خطوط  ��  ا�خارجي�ن  الوسطاء  من  العديد  �شمل  معقدة  تجار�ة   صفقات  ��  التجاري   الكيان   نخرطي  

 .كيانھ مع متوافقة 

 القياسية األعمال  ممارسات مع تتوافق  ال  ال�ي الطرق  أو  ال�حن وطرق  املعامالت �� التجاري   الكيان  �شارك . 

 استخدام   املثال  سبيل  ع��  املالية،  للمنتجات  التعقيد  مفرط  أو  تقليدي  غ��  استخداًما  التجاري   الكيان  �ستخدم  

  أنواع   مزج  مع   وا�ح،  سبب   أي   بدون   متكرر   �ش�ل  ممتدة   أو  عادي   غ��  �ش�ل   طو�لة  لف��ات  االعتماد  خطابات

 . التجار�ة املعامالت من  مختلفة   لقطاعات التجاري   التمو�ل  منتجات  من  مختلفة

 املثال   سبيل  ع��  التجار�ة،  معامالتھ  �� 5معقول   غ��  �ش�ل  منخفضة  ر�ح  هوامش  باستمرار   التجاري   الكيان  �عرض  

 . منھ أقل أو  الشراء  سعر بنفس السلع بيع إعادة أو  ذلك، من أع��  أو التجزئة  �سعر با�جملة سلع است��اد

 االقتصادية   القدرات  بوضوح   تتجاوز   املش��يات  لكن  ا�خاص،  حسابھ  ع��  يزعم،  كما   للسلع،  تجاري   كيان   شراء  

املفاجئة للودائع النقدية أو التحو�الت من طرف    التدفقات  خالل  من   املعامالت  تمو�ل  يتم   املثال   سبيل   ع��  للكيان،

 ثالث إ�� حسابات الكيان. 

  ا   �شكيلھ  تم  تجاري   كيان
ً
  ع��   القيمة،  وعا��  ا�حجم   كب��   تجاري   �شاط   ��  �شارك   مؤخًرا  تنشيطھ   أعيد  أو  حديث

 فيما   العالية  العوائقالقطاعات ذات    ��  التجارة  �شاطات  ��  و�نخرط  معروف  غ��  كيان   فجأة  يظهر  املثال  سبيل

 . السوق   بدخول  تعلقي
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 الكيان   اسم   ب�ن  التناقضات  املثال  سبيل  ع��  األخرى،  التجار�ة  املستندات   أو  الفوات��  أو  العقود  ��  التناقضات  

  أو   ،جودة  أو  كمية،  ب�ن  التناقضات  أو  األساسية؛  والعقود  الفوات��  أسعار  اختالف الدفعة؛  مستلم  واسم  املصدر

 الفعلية ووصفها.  السلع  قيمة أو ، حجم

 االعتبارات   مع  تتما��ى  أ��ا   يبدو   ال  ال�ي   األسعار  أو  والرسوم  األخرى   التجار�ة  املستندات  أو  الفوات��   أو   العقود  �عرض  

 . باملقارنة السابقة للمعامالت الكب��  التقلب  أو السوقية،  القيمة مع  تتوافق ال  أو التجار�ة

  املثال   سبيل   ع��  املتداولة،  للسلع  غامضة  أوصاف  ع��   األخرى   التجار�ة  املستندات  أو   الفوات��   أو   العقود  تحتوي  

 .محدد غ��  أو عام �ش�ل  فقط موصوف العقد  موضوع

 أو   خاطئة   معلومات  تتضمن   أو  مز�فة،  أ��ا   و�بدو  مفقودة،  للمعاملة   الداعمة   ا�جمركية  أو   التجار�ة   املستندات  

 . متكرر   �ش�ل  �غي��ها  أو �عديلها تم  أو مرفوضة، ملستندات سابق تقديم إعادة  عن عبارة  أ��ا يبدو أو مضللة،

 اتباع   يتم   املثال،   سبيل   ع��  عادي،   غ��   �ش�ل  �سيطة  تبدو ال�ي تدعم املعامالت التجار�ة املعقدة أو العادية    العقود  

 .اإلن��نت  ع�� املتاح" العقد"نموذج   هي�ل 

 حجم الكيان للتحو�الت املصرفية األجنبية للواردات.    مع كب��  تطابق عدم ما  لكيان امل�جلة  الواردات قيمة �عرض

قيمة فإن  ذلك،  من  العكس    األجنبية   املصرفية  التحو�الت  مع  كب��  تطابق  عدم  تظهر  امل�جلة  الصادرات  ع�� 

 . الواردة

 بمستندات   الحًقا  تصديرها  يتم  الداخلية،  واملعا�جة  املؤقت  االست��اد  نظام  إطار  ضمن  ما،  دولة  إ��  املستوردة  السلع  

 . مزورة

 تجاري  أو اقتصادي  م��ر دون  الدول   من عدد ع��  السلع  �حنات توجيھ يتم . 
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 بإعادة  الكيان   يقوم املثال  سبيل  ع��   للمعاملة،  الدفع ترتيبات  ع��  جًدا   متأخرة  �غي��ات   بإجراء  التجاري   الكيان   يقوم  

 مبلغ  أو  ا�جدول   الدفع  تار�خ  ��  التغي��ات  الكيان  يطلب  أو  �حظة،  آخر  ��  سابًقا  معروف  غ��  كيان   إ��  الدفع  توجيھ

 .الدفع

 للعميل املعلن التجاري   النشاط  مع تتوافق ال  ال�ي   للمعامالت متوقعة غ�� عالية قيمة  أو  عدًدا ا�حساب  �عرض. 

 ا�حجم   كب��ة  للمعامالت  سريعة  حركة  مع"عبور"    أو"  خالل  من"دفع    حساب  هو  التجاري   الكيان  حساب  أن  يبدو  

 ذلك: �� بما وا�حة، عمل أسباب بدون  اليوم ��اية  �� صغ��   ورصيد

  أو   ا�حرة  التجارة  مناطق  ��  كيانات  أو  أ�خاص  إ��  الحًقا  تحو�لها  يتم  وال�ي   نقًدا  املتكررة   الودائع  ا�حساب   �عرض -

 .ا�حساب  بصاحب عمل  عالقة دون  ا�خارجية  القضائية  الواليات

أو  غ�� مرتبطة    متعددة  حسابات  إ��  و�رسالها  بالتجارة  متعلق  حساب  إ��  الواردة  املصرفية  ا�حواالت  تقسيم  يتم -

 بالنشاط التجاري.  صلة  لها ليس

 ع��   وا�حة،  اقتصادية  أسباب  دون   للسلع  إليھ  املرسل  غ��  آخر  كيان  قبل  من  املستوردة  السلع  مقابل  الدفع  يتم  

 . التجار�ة الصفقة �� �شارك ال  واجهة شركة أو وهمية شركة قبل من  املثال؛  سبيل

 اإلبالغ حدود من  بقليل أقل  ستمراراب  �� تجاري  بكيان ا�خاصة األخرى   املعامالت أو  النقدية الودائع. 

 يصبح  ثم   م�حوظ،  و�ش�ل  �سرعة  ا�حجم  ��  التجاري   بالكيان  املرتبط  املعامالت  �شاط  يزداد   
ً
  قص��ة   ف��ة  �عد  راكدا

 . الزمن  من

 ةمعتاد غ�� كة ا�حر هذه   ف��ا  عت��� قطاعاتلتجارة �� رض ا�غ بمبالغ حركة كب��ةاستالمها إرسال املدفوعات أو   يتم . 

 ع��   املرور  �عد  الدولة،  نفس  ��  أخرى   مرة  واستالمها  ما   دولة   من  األموال  إرسال   يتم  -   حلقة   ��  املدفوعات  توجيھ   يتم  

.أخرى  دول  أو دولة
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 غسل األموال القائم ع�� التجارة:
    ا�خاطرمؤشرات  

تم تصميم مؤشرات ا�خاطر هذه ملساعدة الكيانات العامة وا�خاصة ع�� تحديد النشاط  

املشبوه املرتبط �غسل األموال القائم ع�� التجارة. استمدت املؤشرات من عينة من البيانات  

إ�غمونت ومجموعة  املا��  العمل  مجموعة  تلق��ا  سياق    املالية  املعلومات  لوحدات  ال�ي   ��

 مشروع غسل األموال القائم ع�� التجارة. 

http://www.egmontgroup.org/
http://www.fatf-gafi.org/

