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 مقدمة:

م، �ان العالم على موعد مع حدث س�غیر مالمح النظام االقتصادي والمالي وسیؤثر 2019في أواخر د�سمبر من العام 

-وفید�جائحة �ورونا أو مرض  أال وهو شكل جذري دون تدرج أو تمهیدنواحي الح�اة االقتصاد�ة واالجتماع�ة �على جم�ع 

ل مارس 11 في العالم�ة الصحة منظمة أعلنت حیث، 19  -كوفید �اسم ُ�عرف صار ما أو المستجد، كورونا فیروس تحوُّ

 .‘عالم�ة جائحة’إلى ،19

، وآخر اإلحصاءات العالم�ة �إعداد 19-إلى خلف�ة تعر�ف�ة �فایروس �ورونا المسبب لمرض �وفید وسیتطرق التقر�ر

موال مخاطر غسل األو�ذلك األكثر تضررا،  والمال�ة أهم القطاعات االقتصاد�ةالتعرف على و المصابین وحجم الوف�ات، 

فحة غسل مكامجال في الدول�ة واإلقل�م�ة الجهات الجهود والم�ادرات الصادرة عن وتمو�ل اإلرهاب. �ما سیتم الوقوف على 

استعراض  مت، وفي نها�ة التقر�ر مجموعة العمل المالي والهیئات اإلقل�م�ة المنشأة على غرارها مثل، األموال وتمو�ل اإلرهاب

في ظل جائحة �ورونا وتقد�م �عض المنطقة أبرز التحد�ات التي تواجه نظم مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب في 

 .عضاء االستفادة منهاالتوص�ات التي �مكن للدول األ

هذا التقر�ر �شكل أساسي إلى تقد�م الدعم إلى الدول األعضاء �مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال و�هدف 

أفضل الممارسات وتسل�ط الضوء على هذه تقد�م )، من خالل 19-أفر�ق�ا �شأن المسائل المتعلقة �جائحة �ورونا (كوفید

 لهاي تصدالمو�ل اإلرهاب، مع توض�ح اآلثار الناجمة عنها و��ف�ة الجائحة، وارت�اطها �جرائم غسل األموال وتمخاطر 

تساعد ن أأهم مؤشرات االشت�اه التي �مكن و  ،الدراسة وعرض لعدد من الحاالت العمل�ة التي واجهت دول المنطقة خالل فترة

هذه  عیقتجانب الوقوف على أبرز التحد�ات التي إلى في التعرف على جرائم غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب واكتشافها، 

 . الجهود

طقة الشرق منتم تصم�م استب�ان خاص لطلب المعلومات والحاالت العمل�ة وتوز�عه على دول التقر�ر  وألغراض إعداد هذا

) على نظم مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب في 19-آثار جائحة �ورونا (كوفیدللتعرف على األوسط وشمال أفر�ق�ا، 

عضاء من الدول األ وردت عشرة ردودبناًء عل�ه،  . وأهم الطرق واألسالیب المت�عة في إرتكاب الجرائم ذات الصلةمنطقة ال

لمملكة الد�موقراط�ة الشعب�ة، الجمهور�ة التونس�ة، االمملكة األردن�ة الهاشم�ة، مملكة ال�حر�ن، الجمهور�ة الجزائر�ة التال�ة: 

االت و�لغ عدد الح .العر��ة السعود�ة، جمهور�ة العراق، سلطنة ُعمان، دولة قطر، المملكة المغر��ة والجمهور�ة ال�من�ة.

 التقر�ر.حاالت عمل�ة تنوعت في مختلف المجاالت �ما سیرد تفصیلها في متن  8العمل�ة التي تضمنتها هذه الردود 
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في  اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة نظم على وأثرها) 19-(كوفيد كورونا جائحة 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 
 

 ؟1ما هو فيروس كورونا .1

قد تسبب ساللة واسعة من الفیروسات التي  وه، و 19-مرض �وفیدهو المسبب ل مؤخراً الُمكتشف و  المستحدث �ورونا فیروس

تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق  ، والتيالمرض للحیوان واإلنسان

 األوسط التنفس�ة (میرس) والمتالزمة التنفس�ة الحادة الوخ�مة (سارس). 

-�كوفید ابالمص الشخص �فرزها التي الصغیرة الُقطیرات طر�ق عن شخص إلى شخص من أساسي �شكل المرض و�نتشر

 و�نما �عید مكان إلى تنتقل ال فهي نسب�ًا، ثقیل وزنها القطیرات وهذه. الكالم أو العطس أو السعال عندما فمه أو أنفه من 19

االطالع على مز�د من المعلومات على  مكنكم� ( �الشخص المح�طة واألسطح األش�اء أو على األرض على سر�عاً  تسقط

 ).1موقع منظمة الصحة العالم�ة المرفق أدناه

 :2ثاره على االقتصاد العالميوآ المرض انتشار حجم .2

العالم. دولة حول  212من  أكثروفقًا لمصادر منظمة الصحة العالم�ة التا�عة لمنظمة األمم المتحدة فقد انتشر هذا الو�اء في 

، بینما بلغ عدد حالة     41,042,579 حواليم2020أكتو�ر  21حتى تار�خ  19-�لغت الحاالت المصا�ة �مرض �وفیدو 

من المعلومات  (لمز�دحالة  30,628,417 حوالي من المرض اء، و�لغ عدد حاالت الشفحالة 1,129,591حوالي  الوف�ات

  المرفق). 2حول آخر التطورات �شأن أرقام و�حصائ�ات الجائحة �مكنكم االطالع على الرا�ط 

على  متوقعةالإلى آثارها �خصوص الجائحة وانتشارها  3شار تقر�ر صادر عن المنتدى االقتصادي العالميوأ

ومدى تأثر االقتصاد�ات بها حسب مستو�ات  )،19-�شكل عام خالل فترة جائحة �ورونا (كوفید اقتصاد�ات الدول

 قارنةم على الرغم من انخفاض أعداد اإلصا�ات نسب�ًا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�او انتشار الجائحة،

، إال ابق)(أنظر المرجع الس العالم�ة منظمة الصحة رتقار�ل ا�ق�ة المناطق األكثر تضررُا مثل أورو�ا وأمر�كا وفقب

 .انط�اق نفس اآلثار علیها �صورة �بیرة مع مراعاة حجم ودرجة التنوع االقتصادي لكل دولة أنه یرجح

                                                           
1 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
 

2 https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
 

3 https://www.weforum.org/reports/covid-19-risks-outlook-a-preliminary-mapping-and-its-implications 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.weforum.org/reports/covid-19-risks-outlook-a-preliminary-mapping-and-its-implications
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المرتبطة بفايروس  اإلرهاب وتمويل األموال غسلمخاطر  مجال في السابقة الدراسات .3

 ):19-كورونا (كوفيد

لعمل على رأسها مجموعة ا اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل �مكافحة المختصة واإلقل�م�ة الدول�ة الجهات�عض  قامت

 أصدرت، و غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب كافحةمجال م بدراسة ورصد اآلثار ذات الصلة �جائحة �ورونا في المالي،

 )،19-آثار جائحة �ورونا (كوفید لمواجهة والجهات المعن�ة الدول ب�انات و�رشادات توجیه�ة من أجل مساعدة

 ،األزمة التخف�ف من تأثیر التي من شأنها التي ال تمتلك س�اسات للتعامل مع إدارة األزمات و�صفة خاصة الدول

 . حتى یتمكن من لعب دوره في اإلنعاش االقتصادي ة القطاع الماليمواصلة تعز�ز مرونو 

 ف�ما یلي سنستعرض أهم هذه الم�ادرات والتوجیهات التي صدرت عنها:

 :المالي العمل مجموعة: 3/1

، تشجع ف�ه الدول والحكومات على العمل )19-�شأن جائحة �ورونا (كوفید 4أصدرت مجموعة العمل المالي ب�اناً 

لتقن�ة ل المسؤولآثار الجائحة، واالستخدام  لمواجهةمع المؤسسات المال�ة في تطبیق المنهج القائم على المخاطر 

                                                           
4 http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid-19.html 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid-19.html
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تعز�ز �ما ناشدت الحكومات ب .في ظل الت�اعد االجتماعيالرقم�ة في التعرف على العمالء وتقد�م الخدمات المال�ة 

التنفیذ الفعال للمعاییر عند تقد�م المساعدات واإلعانات للمتضرر�ن، وذلك من أجل ضمان شفاف�ة المعامالت 

المال�ة وثقة المانحین في وصول المساعدات للمستفیدین الحق�قیین. �ما أكد الب�ان أن التطبیق المستمر للمعاییر 

من خالل قنوات رسم�ة وشفافة مع  ، وذكن شأنه ضمان سالمة وأمن نظام المدفوعات العالمي أثناء الو�اء و�عدهم

 مستو�ات مناس�ة من العنا�ة الواج�ة على أساس المخاطر. 

 COVID-19 لو�اء المنسقة االستجا�ة من �جزءورقة خاصة ومن ناح�ة أخرى أصدرت مجموعة العمل المالي 

 األموال غسل �مكافحة المتعلقة استجا�اتها في الدول مساعدة من أجل ،5فضال عن الب�ان المذ�ور أعاله العالمي

 للتهدیدات واالستجا�ة ،أفضل الممارساتو  ،التحد�ات لتحدید COVID-19 جائحةالمرت�طة � اإلرهاب وتمو�ل

ر الناشئة عن سوء استغالل الخدمات المال�ة عن �عد والرقم�ة واألصول طالمخامثل  الناشئة الجدیدة الضعف ونقاط

االفتراض�ة لنقل األموال غیر المشروعة، وسوء استخدام االعانات المال�ة واإلغاثة وتوز�عها على غیر المستحقین، 

 وغیرها من النقاط التي أكد علیها الب�ان السابق. 

 :GAFILATالالتین�ة  العمل المالي لمنطقة أمر�كا مجموعة: 3/2

أنه من الضروري مراجعة المخاطر أكدت ف�ه على  6أصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة أمر�كا الالتین�ة ب�اناً 

لتخف�ف لیر تدابوضع هذه الظاهرة و  الناتجة عن سد الثغراتوضع الصحي العالمي و الناشئة المحتملة الناتجة عن ال

األعضاء والمجتمع الدولي  دولال المجموعة وقد حثتمنها، من أجل منع المنظمات اإلجرام�ة من االستفادة منها. 

لجهات الرقاب�ة واإلشراف�ة ووحدات االستخ�ارات المال�ة وسلطات االحفاظ على اتصال مستمر بین �شكل عام على 

والمساعدة للقطاع الخاص حول ��ف�ة تطبیق اللوائح واألنظمة من أجل تقد�م التوج�ه  ،ذات الصلة إنفاذ القانون 

 بلالشفاف�ة من ق ضمان�ما نادت �ضرورة ، لحال�ةالوطن�ة لمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب خالل األزمة ا

 دابیرالت خالل من  عن �عد-رقم�ةال المال�ة والخدمات المنتجاتالتي تقدم  األخرى  المال�ة والمؤسسات البنوك

على  تشج�عوال ومستخدمیها، عمالئها مخاطر أساس على الواج�ة العنا�ةتنفیذ تدابیر  تضمن التي التكنولوج�ة

 وتمو�ل األموال سلغ مكافحة تدابیر تنفیذ إلى سع�اً  االقتضاء، حسب االفتراض�ة، واألصول الرقم�ة الهو�ة استخدام

  المخاطر. على قائمال نهجالم �ات�اع اإلرهاب

 ضمان أجل من (NPOs) الر�ح�ة غیر المنظمات بها تقوم التي العمل�ات مراق�ة تعز�زكما حثت المجموعة على 

�ما أشارت إلى �عض المخاطر المحتملة ذات الصلة المستهدفین،  المستفیدین إلى مساهمات المانحین وصول

لتسو�ق (اض االستثمارات االحت�ال�ة في شكل مخططات بونزي و وعر  ،االحت�ال المالي، مثل  COVID-19جائحة�

                                                           
5 http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/covid-19-ml-tf.html 
6 https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/3823-gafilat-covid19-en-gafilat/file 
 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/covid-19-ml-tf.html
https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/3823-gafilat-covid19-en-gafilat/file
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فاع �بیر توقع حدوث ارتوأنها ت، �الجائحة ذات الصلة المقلدة والمزورة التجار غیر المشروع �ال�ضائعوا، )هرميال

 في الجرائم المتعلقة �الفساد، والجرائم اإللكترون�ة. 

وث انخفاض في حجم تقار�ر المعامالت المشبوهة الواردة والتأخیر ومن النقاط الهامة التي وردت في الب�ان توقع حد

 في الحصول على المعلومات اإلضاف�ة المطلو�ة للتحلیل أو التحق�قات الجار�ة.

 الشرطة الدول�ة (االنتر�ول):: 3/3

 تّ ، أعد19-ید�وف، وتأثر عمل جهات إنفاذ القانون �سبب  المستجدات المتعلقة �الوضع الصحي العالميفي ضوء 

األعضاء  الدولوّجهه إلى م 7كورونا �جائحة المرت�طةلتهدیدات الجر�مة  عالم�اً  (اإلنتر�ول) تقی�ماً  ةالدول� الشرطة

من الموضوعات المرت�طة  وغیرها 19-�عرض �إ�جاز مجر�ات الجر�مة في الدول المتضررة من �وفید 194الـ 

هدیدات الت ضمن ومن). 19-�أنشطة مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ذات الصلة �جائحة �ورونا (كوفید

 ،ةز�ادة ملحوظة في التهدیدات السیبران�ة أو اإللكترون� هناك أنخالل جائحة �ورونا الناشئة المبینة في التقر�ر 

�قات تطبز�ادة تجارة المخدرات عن طر�ق ش�كات التواصل االجتماعي والو  ،استهداف مقدمي الخدمات الصح�ةو 

 �اإلضافة الى عمل�ات االحت�ال والتزو�ر. ،Dark net مظلمةالمشّفرة والش�كة ال

 ):19-المرتبطة بفايروس كورونا (كوفيد اإلرهاب وتمويل األموال غسلمخاطر  مالمح .4

ایروس فة �طمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب المرت�ل السائدة مالمحال �مكن استنتاج السا�قة الدراسات خالل من

تناولت ورقة مجموعة العمل المالي الصادرة في مایو  �شكل واضح. وفي س�اق متصل، فقد )19-كورونا (كوفید

ة ك، في استنتاجاتها األساس�ة عددًا من النقاط �خالصة للدراسة التي أجرتها على نطاق واسع ضمن ش�8م2020

، لمنشأة على غرارها)مجموعة العمل المالي العالم�ة (�ما �شمل الدول األعضاء فیها وفي المجموعات اإلقل�م�ة ا

، مثل االحت�ال والجرائم اإللكترون�ة، وسوء استغالل األموال COVID-19ز�ادة الجرائم المتعلقة بـ وذلك مثل، 

(ازد�اد مخاطر جرائم  أو سوء توجیهها في قنوات غیر وجهتها المقصودة الحكوم�ة والمساعدات المال�ة الدول�ة

 .الفساد)

ومن السمات العامة التي �مكن مالحظتها، تغیر السلوك اإلجرامي واالتجاه نحو أنشطة اقتصاد�ة محددة وز�ادة 

ات الحكوم�ة قطاعتشمل ال �ما یالحظ أ�ضًا، أن آثار جائحة �ورونااستخدام التقن�ة في تنفیذ المخططات اإلجرام�ة. 

على تنفیذ التزامات مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  على حٍد سواء، مما �شكل تحد�ًا في قدرتها والخاصة

)AML / CFT ( مكافحة غسل  س�اساتتعل�مات و  و�صالح ،والرقا�ةاإلشراف الجوانب الهامة مثل من في عدد

                                                           
7 https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Preventing-crime-and-protecting-police-INTERPOL-s-COVID-
19-global-threat-assessment 
8 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf 

https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Preventing-crime-and-protecting-police-INTERPOL-s-COVID-19-global-threat-assessment
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Preventing-crime-and-protecting-police-INTERPOL-s-COVID-19-global-threat-assessment
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf


 

10
 

التعاون و  وقدرة وحدات المعلومات المال�ة على التحلیل، ،المعامالت المشبوهةاإلبالغ عن األموال وتمو�ل اإلرهاب، و 

 .الدولي

)، 19-أ�ضًا رصدت الورقة أهم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب الناشئة ذات الصلة �جائحة �ورونا (كوفید

خالل  عمالءلعلى االواج�ة تدابیر العنا�ة  المرونة في تطبیق محاولة المجرمین استغاللسبیل المثال منها على 

 إلنترنتش�كة از�ادة إساءة استخدام الخدمات المال�ة عبر و�ذلك لولوج للنظام المالي والمصرفي. لجائحة فترة ال

سیلة لألشخاص �و  ر التحفیز االقتصادياستغالل تدابی، و واألصول االفتراض�ة لنقل و�خفاء األموال غیر المشروعة

 المنظم ز�ادة استخدام القطاع المالي غیرجانب إلى ، الطب�عیین واالعت�ار�ین إلخفاء وغسل العائدات غیر المشروعة

 وز�ادة التعامل النقدي مما یؤدي إلى جذب المجرمین إلى النشاطات االقتصاد�ة التي تتعامل �النقد �صورة �ث�فة.

وقدمت الورقة أمثلة وتوض�حات لالستجا�ة للو�اء على صعید س�اسات مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، 

عز�ز ، وتالتعاون المحلي لتقی�م أثر مخاطر الو�اء على نظم مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.وذلك مثل، 

ة الواج�ة �لعنااتطبیق القائم على المخاطر عند اع الخاص، والتشج�ع على استخدام المنهج طوتقو�ة التواصل مع الق

 على العمالء، ودعم نظم وخ�ارات الدفع اإللكترون�ة والرقم�ة.

التي تمت اإلشارة إلیها في و  المهمة للغا�ة، من األوراق اً الجدیر �الذ�ر أن مجموعة العمل المالي قد أصدرت عدد

. هذه األوراق لها دور فعال 11، واألصول اإلفتراض�ة10الرقم�ة ورقة الهو�ة، و 9ورقة الشمول المالي مثل هذه الورقة

حة غسل األموال �ات مكافد في تنفیذ المعاییر الدول�ة ومتطلفي تسل�ط الضوء على المسائل الرئ�س�ة التي تساع

  ).19-ال س�ما في أوقات جائحة �ورونا (كوفید ،وتمو�ل اإلرهاب

 

 

 

 

                                                           
9 http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/financial-inclusion-cdd-2017.html 
10 http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/digital-identity-guidance.html 
11 http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/financial-inclusion-cdd-2017.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/digital-identity-guidance.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html
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ن النواحي م من المناطق االسترات�ج�ة �الغة األهم�ة على مستوى العالممنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا  تعتبر

ها الحیوي موقع ومن واقع لقهذا المنط من ولها تأثیر هامقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة وغیرها من المجاالت، اال

تتأثر �ما �جري حولها من أحداث ومتغیرات �ما فیها مخاطر ، �ما أنها العالم في �افة المجاالت دول والهام مع �ل

) وانعكسات هذه 19-وقات خاصة مثل جائحة �ورونا (كوفیدغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب في األوقات العاد�ة وأ

 الجائحة على نظم مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب في المنطقة.

في  على الصعید الدولي واإلقل�مي وتضطلع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا بدور هام

زاما ، فكان لمن مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وانتشار التسلح حما�ة الدول األعضاء فیها والمنطقة �كل

ثر نظم مكافحة غسل أعلیها تقی�م مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب خالل أوقات الجائحة لمعرفة مدى ت

�عض ل التطرق ال س�ما  ،األموال وتمو�ل اإلرهاب في المنطقة، ووضع الحلول المناس�ة لمقابلتها ومعالجة آثارها

المنظمات غیر الهادفة للر�ح على و  األعمال والمهن غیر المال�ة المحددةالقطاعات الهامة مثل المؤسسات المال�ة و 

 سبیل المثال.

في مقدمة هذه الورقة، تم إعداد استب�ان لطلب المعلومات والحاالت العمل�ة، وتحلیل  ا وردومن أجل هذه الغا�ة �م

 تحقیق الغا�ة المنشودة. ل إلیهاوعكس النتائج التي تم التوصل لدول األعضاء األجو�ة والردود الواردة من ا

 ذات الصلة �االستب�ان، ونستعرض النتائج التي تم الوصول إلیها رعلى ضوء ماسبق، نتناول عدد من المحاو 

 �ما هو وارد أدناه:  مدعومة �الحاالت العمل�ة المصاح�ة لها، وذلك

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المرتبطة بجائحة كورونا التقييم الوطني ل .1

 لدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:) 19-(كوفيد

من الدول التي  طفق %10 نجد أن ،أفر�ق�ا وشمال األوسط الشرق  قةطلمن المالي العمل مجموعة دول مستوى  على

م الوطن�ة المرت�طة �مخاطر جائحة �ورونا على نظ أجرت تمر�ن شامل �النس�ة للتقی�مات أجابت على االستب�ان

 تطورات الى التقی�م نتائج تشیرو  في القطاعات الخاضعة إلشرافها. و�جراءات مكافحة غسل االموال وتمو�ل اإلرهاب

 �إجراء رف�ةالمص والمؤسسات لبنوكا عمالء قام حیث كورونا، جائحة ضوء في المال�ة واالنماط السلو��ات في كبیرة

على  لمال�ةا المؤسسات ساعدت وقد. النقال الهاتف وتطب�قات ش�كة اإلنترنت ش�كة عبر �عد عن المعامالت أغلب

 اد�ةارش أوراق صدرت التقی�م ضوء وعلىمن جانب آخر، . آمنة الكترون�ة نظمإجراء مثل تلك المعامالت عبر 
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 لغسل لجدیدةا لتهدیداتمواجهة ال الس�اسات لتطبیق فضلىال والسبل الجیدة والممارسات للتحد�ات ملخصا تقدم

 .كورونا جائحة عن الناشئة الضعف ونقاط اإلرهاب وتمو�ل األموال

 إصدار تم نولك إضاف�ة، مخاطر وجود عدم في النتائج تتلخصالمحددة  المال�ة غیر والمهن ألعمالقطاع ا�النس�ة ل

 عن الب�ع عمل�ات افةك في العمالء تجاه الواج�ه العنا�ة تدابیر تطبیق سر�ان على والتنب�ه للتوع�ة م�سطة نشرات

 على لوقوفا وتم الكر�مة، واألحجار والمجوهرات �الذهب ترت�ط التي تلك وخصوصا ش�كة اإلنترنت عبر أو �عد

 التوثیق ماتوخد المحاماة، مكاتب أعمال استمرار إلى �اإلضافة هذا التعل�مات، هذه بتطبیق الخاضعة الجهات إلتزام

 إلحصائ�ةا الب�انات أظهرت كما ،القائمة التنظ�م�ة اإلجراءات مسار في تغییرات أي دون  والخاص، العام �شق�ه

 ومن .رهاباإل وتمو�ل األموال �غسل المرت�طة المخاطر تقی�م مستوى  على تغیرات رصد تفید مؤشرات وجود عدم

 لرقاب�ةا اإلجراءات فاعل�ة بتعز�زب�عض دول المنطقة  نفذت التي الرقمي التحول مشروعات ساهمت آخر جانب

 .سمً�ار  المعتمدة اإللكترون�ة الوسائل بواسطة الدفع اعتماد خالل من المال�ة المعامالت مستوى  على وخصوًصا

 ،)19-ب خالل جائحة �ورونا (كوفیدمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهال امخصص اأما الدول التي لم تجر تقی�م

 ر،هذه المخاطلمواجهة  صلة �مخاطر غسل األموال وتمو�ل االرهابالذات  هامةالجراءات اإل ناتخذت العدید م فقد

 همها :أ  نستعرض یليف�ما  ،لكنها صدرت في إطار المخاطر المرت�طة �الجائحة عامةأخرى إجراءات كما اتخذت 

 اإلجراءات ذات صلة �مخاطر غسل األموال وتمو�ل االرهاب: :أوالً 

على رأسها ورقة مجموعة العمل المالي مخاطر جائحة و عدد من األوراق الصادرة � �االستعانةقامت الدول  .1

 �ة لهذه المخاطر.ا) المرت�طة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وس�اسات االستج19-كورونا (كوفید 

) أعاله، في عدد من مواقع البنوك المر�ز�ة 1البند (� الیها المشار األوراقاء في ج �ما ارشاداتتم نشر  .2

والجهات الرقاب�ة واإلشراف�ة على المؤسسات المال�ة والمؤسسات المعن�ة بتقد�م الخدمات المال�ة، �ما تم عقد 

 لقاءات تنو�ر�ة وتوعو�ة لهذه الجهات والجهات الخاضعة لها.

البنوك المر�ز�ة �ضرورة تطبیق متطل�ات العنا�ة الواج�ة وتعم�مها على الجهات صدور تعل�مات من قبل  .3

المعن�ة و�افة المصارف والمؤسسات المال�ة، ودراسة المخاطر المرت�طة بتخف�ف هذه اإلجراءات أو تأجیلها 

 ر الصحي. جفي ظل الوضع الراهن وممارسة معظم القطاعات ألعمالها عن �عد في ظل الح

عدم وجود من سالمتها و  للتأكدمل�ات المال�ة على النظم اآلل�ة لمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب تمر�ر الع .4

اطرافها ضمن المدرجین على القوائم الدول�ة، و�صفة خاصة الحواالت المال�ة الصادرة والواردة وعمل�ات التمو�ل 

 التجاري (اعتمادات مستند�ة و�والص التحصیل).
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التي تصدر عن نظام مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �استمرار ومعالجتها وفق النظم  مراق�ة التنبیهات .5

مع وحدة  �قاء خطوط التواصل مفتوحة�المعتمدة واعطائها األولو�ة القصوى في التبل�غ الفوري عن االشت�اه، و 

 المعلومات المال�ة والتشاور معها في تنفیذ المتطل�ات ألي حاالت غیر اعت�اد�ة.

تنسیق الفروع الخارج�ة والشر�ات التا�عة �ال و�المثلالمتا�عة مع البنوك المراسلة �خصوص المخاطر المحتملة،  .6

 الم�اشر مع مسؤول االمتثال.
 

 :إجراءات أخرى عامة لكنها صدرت في إطار المخاطر المرت�طة �الجائحة: اً ثان�
 

أسالیب بدیلة للتعرف على العمیل والتحقق منه  العتمادالمؤسسات المال�ة في القطاع الخاص  عدد من لجوء .7

 عمالء من ذوي المخاطر المرتفعة. والتي تم النظر فیها وقبولها مع فرض ضمانات إضاف�ة ألي 

نقطاع الخدمات المال�ة واستمرار�ة عمل النظم المال�ة ونظم الدفع وأخذ اصدرت توجیهات وتدابیر لضمان عدم  .8

 االحت�اطات الالزمة.

ة للحفاظ والقنوات اإللكترون�ة في تنفیذ المعامالت المال� الحدیثة تشجع على استخدام التقن�ة توجیهاتتم إصدار  .9

 على الت�اعد االجتماعي، وتقلیل عدد الموظفین المتواجدین في مقر العمل.

 ات.واقتراح خدمات العمالء تحت االستعداد التام على مدار الیوم لتلقي أي شكاوي و وضع مراكز االتصال   .10

صدور توجیهات للبنوك ومقدمي خدمات الدفع بز�ادة حدود شراء نقاط الب�ع ورفع الحد األقصى للمحافظ  .11

ة الرسوم للتحو�الت المال�ة الداخل�ة بین البنوك المتواجدة داخل البلد لتعز�ز استخدام فاإللكترون�ة و�لغاء �ا

 الفیروس.طرق الدفع غیر الموج�ة للتالمس للحد من انتشار 

على الصعيد  )19-بجائحة كورونا (كوفيد الصلة ذاتمحتملة مخاطر غسل األموال ال .2

 :أفريقياالشرق األوسط وشمال  منطقة فياإلقليمي 
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جرائم أخرى تم رصدها  ي االحت�ال والتزو�ر، والغش ف
المقلدة والمزورة /ال�ضائع

هالفساد، والحاالت المرت�طة � ران�ةالجرائم اإللكترون�ة والسیب

)19-كوفید(تهدیدات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب المرت�طة �جائحة �ورونا / مخاطر) 1(شكل 

ال نعم
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قد  التيو  ،صلة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهابالذات خالل استطالع عینة الدراسة تم التطرق لعدد من الجرائم  من

وقد تم التر�یز على هذه الجرائم تحدیدا )، 19-د�جائحة �ورونا (كوفی ة ذات صلةمحتملمخاطر/ تهدیدات � ترت�ط

من خالل التحري وال�حث في عدد من المؤشرات العالم�ة للجرائم التي تم رصدها خالل أوقات جائحة �ورونا 

�ة ول وتحلیل األجو . وقد تم استطالع هذه الدفي الموضوع من خالل ال�حوث والدراسات السا�قةو  ،)19-(كوفید 

على صعید منطقة الشرق األوسط وشمال من الجرائم  عدد تم رصدوالردود الواردة منها في هذا الصدد، حیث 

نتناول هنا أهم و . أفر�ق�ا، وذلك مثل الجرائم اإللكترون�ة، وجرائم الفساد، واالحت�ال والتزو�ر، وغیرها من الجرائم

 شرات المرت�طة بها، وذلك على النحو التالي:النتائج التي تم الوصول إلیها والمؤ 
 

 جرائم المعلومات�ة (الجرائم اإللكترون�ة والسیبران�ة):: 2/1

)، ترت�ط �جرائم غسل 19 –عند استطالع الدول حول وجود تهدیدات أو مخاطر ذات صلة �جائحة �ورونا (كوفید 

�أنه  قامت �الرد على االستب�انمن الدول التي  %70أفادت أموال وتمو�ل اإلرهاب من خالل الجرائم اإللكترون�ة، 

النس�ة المت�ق�ة من الدول أفادت بوجود أشكال متفرقة من الجرائم اإللكترون�ة التي تم أما . تهدیدات مماثلة التوجد

ائعات األدو�ة انتشار شو ستخدام نمط العمالت االفتراض�ة، ا الجرائم التي تم فیها مثالرصدها خالل فترة الجائحة، 

ق �االحت�ال ممارسات تتعلو التي تعالج فیروس �ورونا وغیرها من األخ�ار الزائفة عبر وسائل التواصل االجتماعي، 

 سرقة ب�انات محافظ إلكترون�ة لعمالء وسحبلوالنصب اإللكتروني من خالل استعمال مواقع التواصل االجتماعي 

 .األموال منها الحقاً 
 

 وظفم �أنه واالدعاء بوك ف�س االجتماعي التواصل موقع على وهم�ة صفحة �إنشاء األشخاص أحد قام :)1( ةحالة عمل�

 حكومةال من المقدم النقدي الدعم استالم في مشاكل یواجهون  الذین األشخاص مساعدة سعى إلىو� إلكتروني دفع شر�ة

 لمحافظا على للدخول الالزمة الب�انات جم�ع �أخذ المحتال �قوم حیث اإللكترون�ة، المحافظ خالل من لألشخاص والموجه

 . الشر�ة الءو� أحد خالل من األموال �سحب ذلك �عد ل�قوم اإللكترون�ة، �المحفظة الخاصة السر كلمة وتغییر اإللكترون�ة

 ةالشخص� صفحته أن اال المحتال الشخص إلى الوصول الشر�ة حاولت ، وقدالعمالء من عدیدة شكاوى ت للشر�ة دور 

تخاذ ل �ةاإللكترون الجرائم لوحدة �اإلبالغ الشر�ة قامت كما الشر�ة، لدى عمیلل�س  هأن وتبین مغلقة بوك الف�س على

 .الخصوصفي هذا  إجراءاتهم
 

الفساد، و�صفة خاصة الحاالت المرت�طة �األشخاص الس�اسیین ذوي النفوذ التي تشغل مناصب : 2/2

 الحكومات السا�قة:في الحكومة الحال�ة أو 

�األشخاص الس�اسیین ذوي  حاالت فساد �صورة عامة أو حاالت مرت�طة تظهر غ�ابمن الدول  %90أفادت 

�أنه تم العینة  من %10، بینما أفادت مناصب في الحكومة الحال�ة أو الحكومات السا�قة ون شغل� ذینالنفوذ ال
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 رإ�جارات عدد من الفنادق التي تستخدم �مواقع للحجض�ط حالة فساد واحدة تتمثل في إرساء عطاءات وعقود 

الصحي والعزل االجتماعي، وذلك �التنسیق مع موظفین حكومیین، �ما اتصلت هذه الحالة �محاولة استغالل الدعم 

الحكومي المقدم للفئات المتضررة من خالل استعمال ب�انات مزورة لمستفیدین غیر المستحقین لها مقابل حصولهم 

 دة لهذا الغرض.من جملة الم�الغ المرصو  %50على نس�ة من مبلغ الدعم تمثل 

ق�ام عدد من األشخاص (مواطنین ومق�مین) �استغالل وردت معلومات لوحدة المعلومات المال�ة عن  :)2( حالة عمل�ة

، مدنفي عدد من الللحجر الصحي عدد من الفنادق والشقق المتحذة ل �جاراالعقود  دفع رشاوي إلرساء م�ادرة الحكومة في

 وتم الق�ض علیهم وجاري محاكمتهم. ،وزارة الصحة�التنسیق مع أشخاص في  وذلك

نس�ة  حیث قررت تحملاستغالل الدعم الذي قدمته الحكومة للقطاع الخاص المتضرر من الجائحة كما اتصلت هذه الحالة �

ف�ه. عل�ه، قامت عدد من الجهات في القطاع الخاص �التواطؤ مع الموظفین الحكومیین المعنیین  من رواتب العاملین

تؤهلهم  قعللوا ةمخالفل ب�انات امن خالل تسجیل عدد من موظفي الشر�ة (أ) وادخإ�صال الدعم، بتزو�ر ب�انات العاملین �

، على الدعم المقدم لكل موظفمبلغ من  %50على  الموظفین الحكومیین مقابل حصول ،للحصول على الدعم الحكومي

جاري و المشار�ة في العمل�ة األطراف  جم�ع تم الق�ض على، حیث استمرار الشر�ة (أ) في صرف رواتبهم �املةالرغم من 

 .اكمتهمحم
 

االحت�ال والتزو�ر، والغش في ال�ضائع/ال�ضائع المقلدة والمزورة في المنتجات الطب�ة المستخدمة : 2/3

 )، مثل الكمامات والعقاقیر والمحالیل، وغیرها:19-في مواجهة جائحة �ورونا (كوفید

منها  %30الدول التي تم استطالعها حول وجود ممارسات تتعلق �االحت�ال والتزو�ر، أفادت من خالل عینة 

منها بوجود عدد من  %70. بینما أفادت �اتخاذها إجراءات صارمة حالت دون حدوث هذا النوع من الجرائم

 :تشملالممارسات ذات الصلة، 

 .االحت�ال لجمع التبرعات دون ترخ�ص -

في المواصفات لل�ضائع المستخدمة في معالجة الجائحة مثل المعقمات والكمامات  تزو�ر في ال�ضائع وغش -

 والمطهرات.

  .التالعب �األسعار ل�عض المنتجات المستخدمة في معالجة الجائحة مثل المعقمات والكمامات والمطهرات -
 

ا یدعي أنه س�قوم بتوز�عهعبر وسائل التواصل االجتماعي قام شخص �جمع م�الغ مهمة من التبرعات  :)3( حالة عمل�ة

أنها من المرجح ان تكون طر�قة  تبین ثال�حلكن من خالل  ،19د یعلى مجموعة من العائالت المتضررة من جائحة �وف

 . الحال�ة الظروف�استغالل لك ذو نصب واحت�ال �غرض جني أموال غیر مشروعة 

 أهم مؤشرات االشت�اه تمثلت في:

 ، وجیزة خالل فترةمن طرف مجموعة �بیرة من األشخاص  وتحو�الت بنك�ةفعات نقد�ة د تلقي •
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ائداتها جر�مة تعتبر ع واالحت�ال التيمرت�طة �جر�مة النصب وأنها في مصدر الم�الغ المال�ة ف المبلغ اشت�اه المصر  •

  ،لغسل األموال

 وطلب تبرعات من أجل مساعدة المتضرر�ن تواصل الشخص مع العموم من خالل وسائل التواصل االجتماعي •

 ، دون تصر�ح من السلطات المختصة.الجائحةاقتصاد�ا من 

وجود م�الغ مال�ة مهمة تم التوصل بها من طرف  وحدة المعلومات المال�ة إلىقامت �ه  الذي ثال�حاتضح من خالل  •

 واضح.سبب اقتصادي  دون المعني �األمر، 

وات وجاري اتخاذ الخط تصر�ح السلطات المختصة العموم لالدخار دون  واالحت�ال ودعوةالنصب تم رفع دعوى قضائ�ة �

 .للمحاكمة الالزمة

 :رصدهاأخرى تم  جرائم :2/4

هر�ب تتتضمن إستغالل الظروف الطارئة ذات الصلة �جائحة �ورونا لمن خالل إفادة إحدى الدول تم رصد حالة  

 ، �ما هو وارد أدناه:للنقد حدود من خالل النقل الماديالنقد عبر ال
 

مجاورة، وتم إجراء الفحص إلى دولة  منفذ حدوديض�ط سائق من جنس�ة أجنب�ة مغادر من تم  :)4( حالة عمل�ة

الكشف على الشاحنة �أنظمة الفحص �األشعة أن السائق �حاول حیث اتضح عند  الروتیني على السائق والشاحنة،

، وذلك �إخفائها �طر�قة احتراف�ة داخل �ابینة دوالر أمر�كي تقر��ا $320000تهر�ب مبلغ مالي نقدي یتجاوز 

الق�ادة، و�عد استكمال إجراءات االستدالل تم إحالة القض�ة إلى جهة التحقیق المختصة �ما توفر من أدلة تثبت 

من جائحة  ز�ة والوقائ�ةارت�اط تلك الم�الغ �جر�مة غسل األموال، وهذه الحالة تمت خالل تطبیق اإلجراءات االحترا

 كورونا.
 

)، ذات صلة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 19-محتملة مرت�طة �جائحة �ورونا (كوفي مخاطر: 2/5

 :یر المال�ةالمال�ة وغ قطاعاتالفي 

قطاعات المال�ة وغیر المال�ة لها أهم�ة خاصة، فهي تؤثر �صورة م�اشرة على غیرها من القطاعات هناك �عض ال

ر�ة والمنظمات غیر الهادفة الخی والجمع�ات الهیئات)، وهي تشمل 19-خاصة في أوقات جائحة �ورونا (كوفید

ذات  القطاعات، و�عض وشر�ات تحو�ل األموال شر�ات الصرافةمؤسسات القطاع المالي مثل البنوك و ، و للر�ح

مثل تجارة الذهب والمعادن النف�سة واألحجار الكر�مة. ف�ما یلي  األعمال والمهن غیر المال�ة المحددةالصلة �

 نستعرض أهم المؤشرات المرت�طة بها: 
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 وشر�ات تحو�ل األموال وغیرها: شر�ات الصرافةمؤسسات القطاع المالي مثل البنوك و : 2/5/1

، و�تمتع بدرجة عال�ة من الحساس�ة، ومن الضروري حما�ة هذا القطاع اوحیو� اهام اتعتبر المؤسسات المال�ة قطاع

ثبوت ما�فید �سوء �عدم  الدولمن  %80أفادت من االستغالل. وحسب الردود الواردة من الدول المستطلعة فقد 

بینما أفادت  ،�جائحة �ورونا م�اشرة رهاب لها عالقةاإلموال وتمو�ل األغسل لجرائم في  استغالل المؤسسات المال�ة

مع أموال من لج هامنها بوجود حاالت تتعلق �استخدام الحسا�ات المصرف�ة في أنشطة �شت�ه في استخدام 20%

 والترو�ج لذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي. ،خالل قنوات الدفع اإللكتروني

مارسات الجیدة أنه تم تعیین حسا�ات عبر قنوات رسم�ة وحكوم�ة تستقبل التبرعات الخاصة �مكافحة جائحة ومن الم

كورونا، وضمان إ�صالها لمستحقیها في الداخل والخارج مع اعت�ار تلك الحسا�ات ذات مخاطر عال�ة، وتم إ�قاف 

 .في مؤسسات مال�ة أجنب�ةمصرف�ة �حسا�ات مرت�طة أ�ة حسا�ات أخرى غیر مصرحة والتي غال�ًا ماتكون 

 :األعمال والمهن غیر المال�ة المحددةالقطاعات ذات الصلة �: 2/5/2

یتضمن قطاع المهن واألعمال غیر المال�ة من القطاعات العدید من الجهات التي قد تكون عرضة لسوء استغاللها 

من الدول  %80ت افادإوقد بینت الجائحة، مرت�طة �في إرتكاب جرائم ذات صلة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

ات ذالتي تم استطالعها �عدم ثبوت ما�فید �سوء استغالل هذا القطاع في عمل�ات غسل أموال أو تمو�ل إرهاب 

لتعامل في الذهب والمجوهرات والمعادن الثمینة تتعلق �امنها بوجود ممارسات  %20الجائحة، بینما أقرت � صلة

ون د جدید هو المزادات اإللكترون�ة طالم�اشر أو عبر مواقع التواصل االجتماعي أو عن طر�ق نممن خالل الب�ع 

�ة عن حاالت فردلزادات الكترون�ة ، حیث تم في إحدى الدول رصد مالحصول على ترخ�ص من الجهات المختصة

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

أخرى 

المهن واألعمال غیر المال�ة المحددة 

مؤسسات القطاع المالي مثل البنوك والصرافات وغیرها

المنظمات غیر الهادفة للر�ح

، ذات الصلة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب حسب )19-كوفي(المخاطر لجائحة �ورونا ) 2(شكل 
القطاعات

ال نعم
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رون�ا دون مزایدة علیها الكتة الثمن والظلب�ع سلع �اهیدیرها محامي االنستغرام برنامج فتح حسا�ات على طر�ق 

 . رخ�صت

 أطراف) مفاده أنه خالل فترة الحظر وعدم وجود Aحالة اشت�اه من البنك ( لوحدة المعلومات المال�ةورد  :)5( حالة عمل�ة

) �شكل �بیر والذي �متلك مؤسسة فرد�ة Xتمارس نشاطاتها التجار�ة ازدادت حر�ات دفعات التجار الدائنة لحساب المدعو(

 تعمل في مجال تجارة المجوهرات، �ما �قابل تلك الحر�ات سحو�ات نقد�ة �م�الغ �بیرة.

) عن سبب ازد�اد هذه الحر�ات على الحساب في وقت الحظر وعدم وجود X) �االستفسار من المدعو(Aعند ق�ام البنك (

البدء �الحظر قام بنقل �م�ة �بیرة من  ) انه �قوم بب�ع الذهب من المنزل وأنه قبلXمؤسسات تمارس اعمالها افاد المدعو(

) A) بتزو�د البنك (Xالذهب المتوفر في المحل الى المنزل الستكمال عمله دون أن یتوقف �فترة الحظر، �ما قام المدعو(

 .لمعمول بهاولكنها غیر أصل�ة وغیر منظمة وفقًا لألصوال�عینة من الفواتیر 

  :مؤشرات االشت�اه المرت�طة �الحالة

 ؛تحو�الت واردة على الحساب �م�الغ �بیرة .1

 ؛سحو�ات نقد�ة �م�الغ �بیرة .2

  ؛المعززة للحر�ات المشت�ه بها األصل�ة عدم ق�ام العمیل بتزو�د البنك �الوثائق .3

 والر أمر�كي تقر��ًا.) د753154( في حدود مبلغالحالة قید الدراسة، حجم الم�الغ محل التحقیق 
 

 الخیر�ة والمنظمات غیر الهادفة للر�ح: والجمع�ات : الهیئات2/6

على الرغم من الدور الحیوي والهام الذي تلع�ه المنظمات غیر الهادفة للر�ح في أوقات مثل جائحة �ورونا، إال 

�عدم  التي تم استطالعها من الدول %90أفادت أنها أكثر الجهات قد تكون عرضة للمخاطر واالستغالل. وقد 

إال ،تمو�ل إرهاب خالل أوقات الجائحة قطاع المنظمات لتمر�ر عمل�ات غسل أموال أو استخدام�فید �سوء  ورود ما

حاالت فرد�ة �شكل شخصي هدفها جمع أموال ألغراض قد تكون مشروعة لكن لم یتم أخذ التصر�ح  أن هناك

 الالزم لجمع التبرعات من الجهات المعن�ة، وتمت إحالتها للن�ا�ة م�اشرة.

 :المستخلصة من الحاالت العملية باهالشتمؤشرات ا .3
ت التي عدد من المؤشرا ، نتج عنهأفر�ق�ا وشمال األوسط الشرق  منطقة دول على الجائحة آثار تفاوت �صورة عامة

 طقةفي المن الحاالت العمل�ة المرت�طة �مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب تحلیل تم استخالصها من خالل

 من كبیر إنخفاض بوجود الدول من %60 أفادت حیث، من الدول المشار�ةفي األجو�ة والردود  الواردة

 األنشطة نخفاض�ا التأثر نت�جة منها �عض في النصف تقارب ملحوظة بنس�ة المشبوهة المعامالت/إخطارات تقار�ر

من  %10 أشارت كذلك. من الدول المستطلعة %20، بینما لم ترد ردود من الصحي الحجر وظروف االقتصاد�ة

من حیث عدد تقار�ر/إخطارات االشت�اه المستلمة، والجهات المبلغة، والقطاعات  تذ�ر تغییرات أي حدوث �عدمالدول 
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 في �ةالوطن والحمالت الجهود �عد االشت�اه/إخطارات تقار�ر �ارتفاع منها %10 أفادت بینما ،األخرى األكثر إبالغا

 الشكل التالي یوضح تقار�ر االشت�اه حسب. �الجائحة المرت�طة اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل �مخاطر التوع�ة

 القطاعات المبلغة وحجم اإلخطارات الواردة منها:

 ) تقار�ر االشت�اه حسب القطاعات المبلغة3شكل (

 
 

ل�غ عن التبرصد مالحظات مرت�طة بتقار�ر االشت�اه وعمل�ة من جانب آخر، أفادت الدول التي تم استطالعها 

ن خالل آل�ات عمل الجهات المكلفة �التصدي لمخاطر وتهدیدات غسل األموال المعامالت المشبوهة، وذلك م

 یلي: شملت على سبیل المثال ماوقد ، وتمو�ل اإلرهاب خالل فترة جائحة �ورونا

ة هات الخاضعارات االشت�اه، والتأخر في الرد عند طلب المعلومات من الجطانخفاض في عدد تقار�ر/إخ .1

 والمبلغة.

الصرافة وشر�ات تحو�ل األموال من أكثر الجهات إبالغًا عن العمل�ات المشبوهة، وشر�ات البنوك تبین أن  .2

المؤسسات المال�ة والقطاع المالي األكثر عرضة للمخاطر من خالل ب�انات ومؤشرات  تعد و�صفة عامة

 اإلبالغ المرصودة، �ما یالحظ ضعف القاطاعت األخرى في التبل�غ مقارنة �القطاع المالي.

تلقي دفعات نقد�ة وتحو�الت بنك�ة من طرف مجموعة �بیرة من األشخاص خالل فترة وجیزة، أو سحو�ات رصد  .3

 ة �م�الغ �بیرة دون مبرر واضح.نقد�

حت�ال �جر�مة النصب واال قد تكون ذات صلةالم�الغ المال�ة وأنها �عض المبلغة في مصدر  اتاشت�اه الجه .4

  .جر�مة لغسل األموال�عائداتها  قد ترت�طالتي 

�ن المتضرر مع العموم من خالل وسائل التواصل االجتماعي وطلب تبرعات من أجل مساعدة  أشخاصتواصل  .5

 اقتصاد�ا من الجائحة، دون تصر�ح من السلطات المختصة.
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 تصر�ح السلطات المختصة. دون النصب واالحت�ال ودعوة العموم لالستثمار في مشار�ع ر�ح�ة  .6

  .المشت�ه بها للحر�ات�الوثائق المعززة  الجهة المبلغةتزو�د  امتناع العمالء محل االشت�اه عن .7

و جهات معروفة واستعمال وسائل التواصل االجتماعي أو المكالمات الهاتف�ة انتحال الشخص�ة لشر�ات أ .8

لتجدید  الب�انات المطلو�ةفي تعبئة  والرسائل النص�ة لطلب ب�انات شخص�ة، أو إرسال روا�ط الستخدامها

 لحصول على قروض شخص�ة.لمستندات هامة مثال، أو 

 الرسم�ة. والوثائقألشخاص ومالحظة أي اضرا�ات عند السؤال/طلب األوراق امراق�ة سلوك  .9

ليات التصدي لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب مالتحديات التي تعترض ع .4

 على صعيد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: )19-المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد

في أوقات مثل جائحة �ورونا هناك العدید من التحد�ات العامة التي تشترك فیها جم�ع القطاعات المال�ة وغیر 

المال�ة داخل الدولة، وتقع علیها مسؤول�ة تذلیل الصعاب للحد من انتشار الفیروس وتأثیره على هذه القطاعات، 

 تواجهها في الحد من المخاطر والتهدیدات المحتملةحیث �شفت الدول التي تم استطالعها عن أهم التحد�ات التي 

أهمها وفقا  نتناولف�ما یلي و )، 19-ذات الصلة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب المرت�طة �جائحة �ورونا (كوفید

 :لتحلیلالمعط�ات 

الصحي  رجضعف البن�ة التحت�ة التقن�ة ل�عض الدول �مثل عائق أمام خ�ار العمل عن �عد في ظروف الح .1

 .الجزئي أو الكامل، مما قد �ضطر ال�عض منها إلى التوقف الكامل أو الجزئي

لشرق الصراعات التي تشهدها منطقة او أثیر االستقرار الس�اسي واالقتصادي ل�عض الدول في ظل النزاعات ت .2

ین باألوسط وشمال أفر�ق�ا، مما �صعب من توفیر الحما�ة من انتشار العدوى و�ضعف من التواصل والتعاون 

  .السلطات المختصة في مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب

ستغالل ا نل على المجرمیهالتعاون المحلي بین السلطات المختصة تحت ظل الحجر الصحي ضع�ف مما �س .3

 .من احتمال�ة التعرض لمز�د من الهجمات والقرصنة اإللكترون�ةو�ز�د  مخططاتهم االجرام�ة تنفیذهذا العامل في 

استجا�ة السلطات الحكوم�ة لمناشدة الجهات المختصة �مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب بز�ادة عدم  .4

كوم�ة الح طعدد الموظفین وخاصة المختصین في مجال مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب في ضوء الخط

 .المرت�طة �الجائحة واالقتصاد�ة للدولة

توج�ه الموارد نحو مكافحة انتشار الجائحة مع إهمال جانب التدر�ب للجهات المختصة في مكافحة غسل  .5

 األموال وتمو�ل اإلرهاب، وقلة الدورات التدر��ة أو انعدامها.  

، نت�جة تأثر دول �ثیرة �ظروف الحجر الصحي شار�ة المعلومات والتعاون الدوليضعف واضح في م وجود .6

 .التطور التقني مما سبب لها صعو�ة في التواصل مع العالم الخارجي واك�ةوعدم تمكنها من موالعمل عن �عد 
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نشاط المنظمات غیر الهادفة للر�ح والعمل الخیري �شكل عام خالل أوقات الجائحة �ضع تحدي أمام  ز�ادة .7

لذي اس�ة الدور امراعاة عدم التضییق علیها في عملها نظرا لحس خاصة معمراق�ة أنشطتها ومصادر دخلها 

 .من آثار الجائحة تلع�ه في الحد

 خاصة بتنفیذ عمل�ات التفت�ش المیداني قد �ضعف التواصل بین جهات تأثر عمل الجهات الرقاب�ة واإلشراف�ة .8

 .إلى خ�ار وحید هو العمل عن �عد ءمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب واللجو 

/إخطارات االشت�اه، وقد تقل بدرجة �بیرة لدى الدول التي اإلبالغاتتقن�ة قد تؤخر من تلقي الصعو�ات ال .9

األمر الذي یلقي �ظالله على عمل وحدات المعلومات المال�ة ، اإلبالغاتلتلقي التمتلك نظم آل�ة/إلكترون�ة 

 .�افة جهات مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب لدىثر �الغ أوما �مثله ذلك من 

ة عامل مؤثر في تطبیق متطل�ات العنا�ة الواج�ة في المؤسسات المال�ة وتأثرها �ظروف نقص الموارد ال�شر�  .10

 .الحجر الصحي والعمل عن �عد

استخدام وسیلة العمل عن �عد قد �كون لها ا�عاد أمن�ة خطیرة �النس�ة لسر�ة وحساس�ة المعلومات المتدوالة   .11

 .مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهابمجال في 

الجرائم المال�ة التي تم التعامل معها ال س�ما أنها من الجرائم عابرة القارات والحدود، �التالي تصعب طب�عة   .12

 .من عمل�ة تت�عها ومالحقتها والوقت الالزم لذلك قد �طول حسب درجة تعقیدها

ة قة األشخاص الذین ال تر�طهم عالطمن ضمن اآلثار التي رصدت أ�ضًا نشوء تعامالت غیر رسم�ة بواس  .13

 .�التقن�ة أو ل�س لدیهم إمكان�ة الوصول لها لتنفیذ معامالت مال�ة إلكترون�ة، �المقابل تم رصد حر�ة �بیرة للنقد

لى مالحقة ع اجهزة انفاذ القانون اب الجرائم المال�ة �استخدام التقن�ة قد �حد من قدرة كالتغیر في أسلوب إرت  .14

 اإلجرام�ة. االنشطة

لتخفيف من آثار ل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ولد اإلجراءات التي اتخذتها .5

 جائحة كورونا:

من خالل استطالع العدید من دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا في العینة التي شملتها هذه الدراسة لغا�ات 

من  للتخف�ف الجائحةالعدید من اإلجراءات للتعامل مع هذه أنها اتخذت ، أفادت هذه الدول �هذا التقر�ر عدادإ 

آثارها، تتمحور حول محاور رئ�س�ة مثل العمل الخیري والتبرعات للجمع�ات غیر الهادفة للر�ح، واستخدام تكنولوج�ا 

المعلومات ، والتعاون بین السلطات المحل�ة المختصة �مكافحة جرائم غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ذات الصلة 

 :اإلجراءاتأهم هذه  �جائحة �ورونا. وف�ما یلي نستعرض

من الممارسات الجیدة اعتماد الجهات الرقاب�ة واإلشراف�ة في �عض الدول على البرامج اإللكترون�ة في التواصل  .1

 دون التأثر �عدم عن �عد مع المؤسسات التي تخضع لها في مجال مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب
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تقف اإلمكانات الماد�ة عائق أمام �عض الدول في اقتناء هذه لكن  ،تنفیذ ز�ارات میدان�ة على أرض الواقع

 .البرامج

االهتمام بتطبیق إجراءات العنا�ة الواج�ة للحفاظ على أمن وسالمة النظام المالي والمصرفي ومالئمة إجراءات  .2

 طرق الدفع اإللكتروني لهذه المتطل�ات.

ة �الجائحة، طموال وتمو�ل اإلرهاب المرت�مخاطر غسل األذات الصلة �نشر الطرق واالتجاهات الناشئة  .3

 و�صدار األدلة اإلرشاد�ة ذات الصلة، وتحدیث مؤشرات االشت�اه �صورة مستمرة.

تكو�ن مجموعات تواصل بین السلطات المحل�ة مزودة بب�انات التواصل وعناو�ن االتصال وتحدید نقاط تواصل  .4

 م إلكترون�ًا ببرامج وقنوات اتصال آمنة.في �ل جهة من الجهات المحل�ة المعن�ة، ومحاولة ر�طه

رصد المخاطر المحتملة ومتا�عتها �استمرار من خالل تحدید القطاعات األكثر عرضة لها، ودعم الجهات  .5

 المكلفة �حمایتها.

تكث�ف الرقا�ة على مجاالت العمل الطوعي �صفة خاصة، وضمان وصول المساعدات لمستحقیها خالل أوقات  .6

التعامل مع المواقع التي تدعو لجمع التبرعات و�صفة خاصة على منصات  حظرالمماثلة، و  الجائحة واألزمات

 التواصل االجتماعي، إال عبر قنوات محددة بواسطة جهة رسم�ة.

واللجوء لخ�ارات الدفع االلكترون�ة في المعامالت المال�ة، والعمل على دعم  ىتقلیل استخدام النقد للحد األدن .7

 وتطو�ر نظم الدفع اإللكتروني وتشج�ع التعامل عبرها.

تذلیل الصعاب أمام استخدام النظم اإللكترون�ة في اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة، ور�ط الجهات المختلفة  .8

 ومات المال�ة.لالمع ةل الجهات الرقاب�ة واإلشراف�ة ووحد�قاعدة ب�انات �سهل الوصول لها من قب
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 ملخص
 

 أي منها �مجال تمو�ل اإلرهاب، مما �عنيارت�اط حاالت الواردة عدم أوضح التقر�ر �صورة جل�ة ومن خالل ال .1

مخاطر تمو�ل اإلرهاب ذات الصلة �جائحة �ورونا تمتاز �انخفاض منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا  أن

الناشئة ل�ست �عیدة عما هو شائع عالم�ا، و�مكن العمل  مخاطر غسل األموال�ما اتضح أن )، 19-(كوفید

 .على احتوائها واالحتراز من عدم حدوثها مستقبالً 

�مكافحة غسل األموال المعن�ة ) حدث فر�د ساهم في جذب انت�اه الجهات 19-تعتبر جائحة �ورونا (كوفید  .2

تحدث  ظروف مماثلة قد �حیث تالئموتمو�ل اإلرهاب إلى ضرورة إعادة النظر في القوانین والمعاییر الدول�ة 

الجر�مة تتطور وتواكب آخر المستجدات التقن�ة، بل تتقدم على الجهات المختصة ال تزال  حیث مستقبًال،

أن �كون  تلزممما �س والتقن�ة دي أمامها لرفع قدراتها ال�شر�ة والماد�ة�المكافحة في هذا المضمار، مما �ضع تح

 .العالم مستعدًا لذلك من خالل توفیر األدوات والتشر�عات من اآلن

ة �رقابالل�ات لآل المال�ة، واالفتقارإرتكاب الجرائم في استخدام التقن�ة  لدى  تحد�ات تشر�ع�ةوضح أن هناك  .3

 جرائموال ل األموال وتمو�ل اإلرهاب،غسجرائم في مجال �صفة خاصة التشر�عات القائمة و تطبیق الالزمةل فعالةال

 تتداخلو كترون�ًا، قائمة الجرائم المرتك�ة إل في تحتل النصیب األكبر ، والتيمثال االحت�ال والتزو�ر�المرت�طة بها 

 .بنس�ة �بیرة وسائل التواصل االجتماعيفیها 

ین المؤسسات ، تظهر �شكل جلي بجانب االهتمام �التقن�ة وتطب�قها �صورة فعالةهناك فجوة رقم�ة وقصور في  .4

 .، مما أثر على االستفادة من منصات الخدمات اإللكترون�ةالمال�ة واألعمال والمهن غیر المال�ة المحددة

ة على دهذا الوضع یؤثر �ش، لكن جیدةتحد�ات العمل عن �عد أثبتت إمكان�ة استمرار �عض األعمال �صورة  .5

 فعال�ة الرقا�ة على هذه األعمال و�صفة خاصة المؤسسات المال�ة.
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 توصيات
 

 مشار�ةمن الدول الألجو�ة والردود الواردة ا من خالل المعومات الوالردة في وفقًا لما تم استعراضه في التقر�ر، و 

     �مكن أن تر�ز علیها مجموعة العمل المالي التي مجاالت، تم اقتراح �عض ال�خصوص استب�ان طلب المعلومات

FATF  ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق اآلوسط وشمال أفر�ق�ا MENAFATF  لمساعدة الجهات المختصة

عدد من حیث تم ذ�ر ، في جهودها للتصدي لمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب في ظل جائحة �ورونا

 :ا یليمهذه الجهات �صورة فرد�ة أو مشتر�ة من واقع مسؤول�اتها، تمثلت ف� التي �مكن أن تقوم بهاالتوص�ات 

 ستوى م استعادةأمام جهود مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب خالل فترة الجائحة هو  هدف�كون ال أال �جب .1

 و�لوتم األموال غسل مكافحة أنظمة لتعز�ز األسس بناء أ�ًضا ولكن ، فقط COVID-19 جائحة قبل االمتثال

 .هذه األزمات أوقات في حتى ومستدامة مستمرة �صورة اإلرهاب

 مكن� وقت في س�ما ال - والتغییر للتحسین فرصة تكون  أن ،مدمرة أنها رغم ،COVID-19 لجائحة �مكن .2

مالي التوسع في الشمول ال  طر�ق عن الفایروس انتشار من الحد في الرقم�ة المال�ة الخدمات ف�ه تساعد أن

 إ�قاء مع اد�ةواالقتص المال�ة في النظم الضعف نقاط ومعالجة المالي، النظام وحما�ة المال�ة التكنولوج�ا تمكینب

 .الس�طرة تحت المخاطر

وضع خارطة موحدة �المخاطر المرت�طة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ذات الصلة �جائحة �ورونا، والعمل  .3

 المماثلة �مستند �مثل استرات�ج�ة موجودة �صورة دائمة.على إ�جاد تدابیر للتخف�ف منها ولألزمات 

 الظروف الحرجة وظروف لمواجهةمراجعة �فا�ة ضوا�ط مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ومدى مطا�قتها  .4

 األزمات، �ما یتماشى مع مشار�ة الجهات المعن�ة في تحفیز النشاط االقتصادي.

 األدوات امستخد�ا المناسب الوقت في المعلومات لطل�ات الدق�قة واالستجا�ة تفعیل قنوات التعاون الدولي .5

 .عاجلةال طل�اتللـ األولو�ة إعطاء مع الدولي التعاون  لتقد�م المتاحة

�ادلها بین وت ة �الجائحةطرق واألسالیب الناشئة لمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب المرت�طنشر وت�ادل ال .6

  .الدول�ة واالقل�م�ةالجهات 

التشدید على رقا�ة األنشطة التي قد تكون مصدر للخطر أكثر من غیرها في أوقات األزمات مثل الجمع�ات  .7

�خاصة و بیق المنهج القائم على المخاطر طهادفة للر�ح.  لكن �جب عدم التضییق على عملها ومراعاة تالغیر 

 العنا�ة الواج�ة. في إجراءات

 مجال التي تعمل في ة األعمال المصرف�ة والمال�ة دون ترخ�ص محاصرة �عض األنشطة المشبوهة مثل ممارس .8

التحو�الت واالستثمارات العابرة للحدود، وتعز�ز دور جهات الرقا�ة والجهات المعن�ة �مكافحة الجرائم 

 االقتصاد�ة.
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ر بالتر�یز على قطاع المهن واألعمال غیر المال�ة وقطاع الذهب والمعادن النف�سة �صورة خاصة، حیث تعت .9

من المالذات التي یلجأ إلیها المجرمین في غسل عائدات الجرائم في هذه الظروف، �جانب ظاهرة استخدام 

 .ش�كة اإلنترنتالمزادات لمقتن�ات ثمینة ومعادن نف�سة من خالل 

ج مع االستمرار في تطبیق المنه العمل على ز�ادة منصات الخدمات المال�ة اإللكترون�ة ودعم الشمول المالي  .10

 األخذ في االعت�ار تحدیث ، معالقائم على المخاطر في المؤسسات المال�ة �ما یتماشى مع الظروف الحال�ة

 .و�عدها تطور وسائل الدفع خالل فترة الجائحةنظرا لالتقی�مات القطاع�ة 

ار جائحة آث مواجهةل�مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  اإللكتروني بین الجهات المعن�ة تفعیل الر�ط  .11

 اع الخاص �صورة مستمرة.التواصل مع القطلى �اإلضافة إ، )19-كورونا (كوفید

لدعم استخدام الهو�ة الرقم�ة  ش�كة اإلنترنتضرورة وجود شكل من أشكال التنسیق مع مقدمي خدمات   .12

 إطار تنظ�مي لتوفیر بیئة آمنة وفعالة للدفع ، وتمكین خدماتوضع وتطبیق و  ،ومكافحة االحت�ال اإللكتروني

الدفع اإللكتروني �شكل �امل وأدوات الدفع الالتالمس�ة مع وضع االحت�اطات المالئمة لمنع االحت�ال 

 .والخروقات

قدرة مدراسة األثر الناتج عن مثل هذه الظروف على عمل�ات التقی�م المت�ادل التي تخضع لها الدول، وعدم   .13

 �عض الدول على سن القوانین والتشر�عات المناس�ة في ظرف زمني ضیق نسب�ًا.
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 ملحق

 معايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب حول تطبيق عملية أمثلة 

 كورونا جائحة ظروف في 
 

استثنائ�ة تتطلب التعامل مع حاالت مختلفة �شيء من المرونة في تطبیق  اأوقات جائحة �ورونا ظروفتعتبر 

 في الظروف العاد�ة، ونت�جة وهو ما قد ال �كون مالئماضوا�ط و�جراءات مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

و�ات المال�ة تفادي العقللمفاضلة بین تطبیق الضوا�ط �صرامة مضطرة لالمال�ة �عض المؤسسات تكون قد  لذلك

مع العمل  ح�الها تخف�ف تطبیق الضوا�ط والتعامل �شي من المرونةواإلدار�ة عند حدوث مخالفات، أو التضح�ة 

 . وتمو�ل اإلرهابمخاطر غسل األموال  على عدم إغفال

لس�اق للفائدة. هذ امفیدة في التعامل مع حاالت مماثلة، نستشهد بها في  اوقد ط�قت �عض المؤسسات المال�ة تجار�

الممارسات الجیدة الصادرة عن إحدى وحدات المعلومات المال�ة الجدیر �الذ�ر أن األمثلة الواردة أدناه تعتبر من 

 (لمز�د من المعلومات ذات الصلة راجع الرا�ط المرفق).  12الرائدة

 عمل�ات بدیلة للتحقق من هو�ة العمیل:

بتطبیق ضوا�ط ونظم مكافحة غسل األموال وتمو�ل ملزمة اء جائحة �ورونا أن تظل الجهات من المتوقع أثن

أن تدخل في عالقات عمل جدیدة، أو تقد�م خدمات مال�ة لعمالء عابر�ن، أو قبول و�صفة خاصة قبل ، اإلرهاب

اس�ة. من المتطل�ات األسعمالء جدد. وفي جم�ع هذه الحاالت تكون عمل�ات التحقق من الهو�ة واألوراق الثبوت�ة 

 إجراءات تستخدم جهات أخرى و المبلغة عند التحقق من العمالء على التحقق اإللكتروني،  الجهاتتعتمد العدید من و 

)، قد تكون هناك عوائق في 19-وفي ظل جائحة �ورونا (كوفید  .وجًها لوجه أو تعتمد على الوثائق م�اشرة أي

وفقا لقواعد ونظم مكافحة غسل األموال ، لكن وجها لوجه  (KYC) "تطبیق إجراءات العنا�ة الواج�ة "اعرف عمیلك

 ا�مكن اللجوء للطرق األخرى التي �مكن من خالله مخففةالعنا�ة الواج�ة ال عمل�ات و�جراءاتلوتمو�ل اإلرهاب 

 :التحقق من الهو�ة واست�فاء متطل�ات "اعرف عمیلك"، مثال من خالل

 بنسخ للعمیل الفعل�ة الهو�ة لمقارنة Face Time أو Zoom أو Skype مثل فیدیو، مكالمة استخدام •
 الهو�ة؛  وثائق من مصورة أو ضوئً�ا ممسوحة

 المصورة أو ضوئً�ا الممسوحة �النسخ مقارنتها �مكن األمام، من واضحة" ذات�ة صورة" بتقد�م العمیل مطال�ة •
 أو الهو�ة؛ وثائق من

                                                           
12 https://www.austrac.gov.au/business/how-comply-and-report-guidance-and-resources/customer-
identification-and-verification/kyc-requirements-covid-19 

https://www.austrac.gov.au/business/how-comply-and-report-guidance-and-resources/customer-identification-and-verification/kyc-requirements-covid-19
https://www.austrac.gov.au/business/how-comply-and-report-guidance-and-resources/customer-identification-and-verification/kyc-requirements-covid-19
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 تساعد أن شأنها من أخرى  أسئلة أو معینة خدمة طلب وسبب هو�ته، حول أسئلة لطرح �العمیل التصالا •
 .أنه یتصرف ن�ا�ة عنه أو یدعي من هو العمیل كان إذا مما التأكد في

 حاوالتم لمنع ضوئً�ا، الممسوحة النسخ توفیر قبل اإلضاف�ة والضوا�ط األنظمة بهذه العمیل إخطار و�راعى

وهذا �عني أنه �مكن إنشاء عالقة عمل جدیدة مع العمیل شر�طة اكتمال  .مز�فة هو�ة أو أسماء الستخدام المجرمین

 .COVID-19 انخفاض أو زوال جائحة �وروناالتحقق في أقرب وقت ممكن �عد 

 خالل فترة الجائحة: �طر�قة مرنة KYC 13عمل�ات تطبیق لك�ف�ة عمل�ة أمثلة

 (الحجر الصحي): ذات�ة عزلة في العمیل �كون  عندما جدید حساب فتح: 1 مثال

أنها في عزلة ذات�ة حالً�ا  سلفتح حساب خالل فترة الحجر الصحي، وأفادت  س طلً�ا من العمیلة ص بنك تلقى

�أن لد�ه تقن�ة جدیدة لتقد�م  س معلومة للعمیل ص ولم تتمكن من القدوم للبنك. قدم بنك جائحة �ورونا �سب

الخدمات للعمالء والتي قد تتضمن متا�عة المكالمات الهاتف�ة، واستخدام "الصور الشخص�ة" و/أو مكالمات الفیدیو 

من  للتحققم صورة لوث�قتین إكمال نموذج فتح الحساب وتقد� س من العمیلة ص بنك للتحقق من الهو�ة. �طلب

 خالل التحقق من هو�تها وجًها لوجه و�ظهار وثائقها األصل�ة من سمن العمیلة  ص، ومن ثم طلب بنك الهو�ة

العمیلة  صبنك  موظفةالبنك إلكمال عمل�ات التحقق من الهو�ة، حیث سألت  موظفيترتیب مكالمة فیدیو مع أحد 

رخصة الق�ادة  سعن هو�تها، وأس�اب فتحها للحساب، وعن تار�خها المالي. أثناء المكالمة، ُتظهر العمیلة  س

وجواز السفر الخاص بها بوضوح على الشاشة، �حیث �مكن التحقق من ذلك مقابل النسخ المقدمة في طلبها. 

مرفقًة مع نموذج  صالبنك  تروني إلىصورة لرخصة الق�ادة وجواز السفر وترسلها عبر البر�د اإللك سوتلتقط 

 لطلب فتح الحساب. 

مؤخًرا بتحدیث برامج وعمل�ات مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب للسماح �ات�اع نهج أكثر مرونة  ص قام بنك

 سطلب ومستندات العمیلة  صالبنك  . على ضوء ذلك راجع-19COVID عند إدارة المواقف الناشئة عن جائحة

وأنها الشخص المشار إل�ه في المستندات األصل�ة والشخص ذاته  س�الرضا عن هو�ة العمیلة  ص وشعر البنك

وً�ا �مكالمة فیدیو مسجلة، وسجًال مكت ص. �ما �حتفظ البنك سفي مكالمة الفیدیو. وقرر فتح حساب للعمیلة 

  .سالعمیلة  للمكالمة التي تم إجراؤها مع

 العمیل: هو�ة من التحقق تعذر: 2 مثال

للسماح �مز�د من إجراءات العنا�ة الواج�ة �العمالء  والتحقق الخاصة بـ سجالت العمالءمؤخًرا بتحدیث  ب بنك قام

وطلب فتح حساب  �البنك باتصل السید/ج،  .COVID-19 المرونة في التحقق من هو�ة العمیل نت�جة لو�اء

                                                           
13 How to comply with KYC requirements during the COVID-19 pandemic 
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المت�عة، قدم السید/ج، نسخة ممسوحة ضوئً�ا من رخصة بنك ب حسب اإلجراءات  جدید. �ما هو مطلوب من قبل

 .عن طر�ق البر�د اإللكتروني التأمین الصحي الق�ادة و�طاقة
 

في بدا�ة المكالمة، الحظ ممثل البنك أن الشــــخص  الســــید/ج. البنك �عمل�ة التحقق من خالل مكالمة فیدیو مع بدأ

بنك التحدث مع الســـــــید/ج، وقال ال الق�ادة. طلب ممثلفي المكالمة لم یتطابق مع الصـــــــورة الموجودة في رخصـــــــة 

من الســـــید/ج، إظهار رخصـــــة الق�ادة الخاصـــــة �ه  ب بنك الشـــــخص في مكالمة الفیدیو أنه الســـــید/ج. طلب ممثل

 .لعرضـــها على مكالمة الفیدیو على الشــــاشـــة، لكن الســــید/ج، اعتذر �أنه ال �ســــتط�ع الق�ام بذلك في الوقت الحالي

؛ ومع ذلك، عندما تم إجراء المكالمة الحقا، تعذر االتصـــــــــــــال آخروقت في عرض ممثـل البنـك ب إعادة المكالمة 

 .لـلــمـكـــــــالــمـــــــة وســـــــــــــجـًال آخــر مـكــتـوب لـلــمـكـــــــالــمـــــــات �ـــــــالســـــــــــــیـــــــد/ج. قـــــــام الـبــنـــــــك �ـــــــاالحـتــفـــــــاظ �ســـــــــــــجـــــــل

 .ال أو سرقة الهو�ةمات المال�ة، �شبهة االحت�لو وحدة المع وقدم بالغ �االشت�اه إلى ،فتح الحساب� بنك ب قوملم �

 الثقة لحساب الوصي: مستند من مصدقة نسخة تقد�م على عدم القدرة: 3 مثال

، لفتح حساب ن�ا�ة عن الصندوق االستئماني. ووفًقا XYZ Trustتلقى بنك ل طل�ًا من العمیل ف الوصي على 

التحقق من الهو�ة حسب إجراءات إلجراءات البنك یتم عادًة طلب نسخة معتمدة من مستند موثق إلكمال عمل�ات 

لمعن�ة ا أنه غیر قادر على تقد�م نسخة موثقة ألن الجهات المحل�ة� اعتذر العمیل ف، حینها التعرف على العمالء

  COVID-19.�اصدار هذه الوثائق المصدقة قد أغلقت �سبب تدابیر
 

 للتحقق من المعلومات حول العمیل.آل�ة بدیلة ونظرًا لإلجراءات الحكوم�ة لإلغالق قرر بنك ل االعتماد على 

ذي (�قصد �ه مستند التحقق من الهو�ة ال لب البنك من العمیل ف نسخة ممسوحة ضوئً�ا من مستند الثقةطالحقا 

غیر المعتمد والذي سبق أن عرضه علیهم من قبل. �اإلضافة إلى  قدمه العمیل للبنك وتم اعتماده لهذا الغرض)

 ،، �ما في ذلك الغرض من فتح حسابو�طرح أسئلة معینة حول مستند الثقة ك ل �العمیل فالبن ذلك ، یتصل

ونظًرا  ،�طبق البنك مستوى أعلى من العنا�ة الواج�ة المستمرة للعمالء �ما في ذلك مراق�ة المعامالت للحسابحیث 

�عة في مكافحة غسل األموال في مثل تلك اإلجراءات المت متعارف عل�هألن هذه العمل�ة غیر مألوفة عن ماهو 

ي اإلجراءات أن التغییر فیتضمن سجًال مكتوً�ا و  للمكالمة تسجیلب قد تم االحتفاظفوتمو�ل اإلرهاب لدى البنك، 

 COVID-19. یرجع إلى الظروف االستثنائ�ة التي تم إنشاؤها بواسطة تدابیر

لذین انضموا إل�ه أثناء الو�اء و�طلب نسًخا ، سیراجع البنك ل جم�ع طل�ات العمالء اCOVID-19�عد زوال و�اء 

 العمیل �ما في ذلكCOVID-19 مصدقة من سندات الثقة من العمالء الذین لم یتمكنوا من توفیرها أثناء جائحة 

 .ف
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 :التكنولوج�ا إلى الوصول �ستط�ع ال العمیل: 4 مثال

لظروفها المرض�ة الحال�ة �عدم الخروج من المنزل عام، وقد نصحها األط�اء  نظرا  85السیدة/ م تبلغ من العمر 

خوفًا من خطر اإلصا�ة �فایروس �ورونا. تواصلت السیدة/ م مع أحد الو�الء وسماسرة األوراق المال�ة لفتح حساب 

 عام. 15لها حتى تتمكن من شراء األسهم المملو�ة لحفیدها ال�الغ من العمر 

ة صادر من جهات حكوم�ة موثوقة تثبت العمر لمقدم الطلب. و�ما أن عادة یتطلب فتح حساب العمالء إث�ات هو�

السیدة/ م ال تستط�ع استخدام التقن�ة وال تملك الوصول لها �ما في ذلك تصو�ر �طاقة الهو�ة و�رسالها عبر البر�د 

 اإللكتروني، فقد طلبت استخدام وسیلة بدیلة للتعرف على الهو�ة.

ع السیدة/ م عن طر�ق الهاتف وطرح علیها �عض األسئلة حول الحساب الذي تواصل سمسار األوراق المال�ة م

ة/ م �مكنه تقد�م ب�انات تؤ�د هو�تها. وقد اقترحت السید ومستقال اموثوق اتر�د فتحه، وما إذا �انت تعرف شخص

 الكن�سة المحل�ة لتوفیر تلك المعلومات.  أسقف

 وطلب منه إرسال �عض المعلومات والوثائق عبر البر�د اإللكترونيالكن�سة  أسقفتواصل سمسار األوراق المال�ة مع 

�طه لعالقة التي تر افترة  طولتشمل معلومات حول اسم العمیل طالب فتح الحساب وعنوانه، وتار�خ میالده، و 

 الكن�سة على هذه المعلومات وتعهده �صحتها وتحمل مسؤولیتها. أسقف�العمیل مع توق�ع 

قول ها تحققت إلى حد معمال�ة �عد دراسة الطلب صحة المعلومات المقدمة لفتح الحساب وأنقررت شر�ة األوراق ال

ق�ام هناك حاجة لل تالعمیلة. وعلى الرغم من ذلك تقرر الشر�ة أن تتر�ث ر�ثما تتضح ما إذا �ان من شخص�ة

مات حتفاظ �سجل مكتوب للمكال�مز�د من إجراءات العنا�ة الواج�ة للعمالء خالفَا لإلجراءات المت�عة حال�ًا مع اال

والمستندات، وتقرر على أساس المخاطر أنه ل�س من الضروري فتح الحساب اآلن في هذا الوقت تحدیدًا نظرًا 

  ، و�نه �مكن م�اشرة اإلجراءات عقب زوال الجائحة.19-للظروف االستثنائ�ة لفیروس �وفید
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