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  .  مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا٢٠٠٨© 
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  ).org.menafatf@info: اإللكتروني



 

 ١

  فهرس
 

 ٢..................................................................................................مقدمة

 ٣..............................املخاطر املرتبطة باألعمال واملهن غري املالية احملددة: أوال

 ٣......................................................................والمحاسبون المحامون -١

 ٤............................................................................ونالعقاري الوكالء -٢

 ٥.................................................الكريمة واألحجار النفيسة المعادن تجار -٣

 ٥....................................................................................القمار أندية -٤

املتطلبات الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املتعلقة : ًثانيا
 ٥.................................................... املالية احملددةباألعمال واملهن غري

تطبيق املنهج القائم على املخاطر من قبل األعمال واملهن غري املالية : ًثالثا
 ٩.......................................................احملددة واجلهات املعنية األخرى

 احملددة يف جمال إرشادات للدول األعضاء بشأن األعمال واملهن غري املالية: ًرابعا
 ١٠.............................................مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

أمثلة ملساعدة بعض األعمال واملهن غري املالية احملددة يف التعرف : ًخامسا
 ١٢............................................................على العمليات غري العادية

 ١٢................................................................................المحامون )١

 ١٣........................................................................المحاسبون )٢

 ١٤................................................................الوكالء العقاريون )٣

 ١٥..........)الصاغة وتجار الذهب(تجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة  )٤

 ١٥........................................................................كتاب العدل )٥

 ١٦.......................................................................أندية القمار )٦

 ١٦........................................................................أمثلة عامة )٧

 ١٨...............................................................................................:املراجع



 

 ٢

  مقدمة
 

نظراً لتطور األطر التشريعية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في العديد من دول 
العالم واتخاذ المؤسسات المالية تدابير وقائية لمنع استغالل الخدمات التي تقدمها في عمليات 

اب فقد اتجه غاسلو األموال إلى القطاع غير المالي لمحاولة تمرير غسل األموال وتمويل اإلره
عمليات غسل متحصالت وعوائد الجرائم، ومن ثم فإن المخاطر المرتبطة بهذا القطاع تكمن 

واستشعرت بعض الدول هذه  .في إمكانية استغالله في عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
قائية في محاولة منها لمنع استغالل األعمال والمهن غير المخاطر لذا بادرت باتخاذ تدابير و

المالية في عمليات غسل األموال ووجدت أن من هذه األعمال والمهن الوكالء العقاريين، 
  .والمحاسبين، والمحامين، وأندية القمار، وتجار السيارات والقوارب، وسباقات الخيل

  
حاث عن طريق فريق عمل التطبيقات حول قامت مجموعة العمل المالي بعدة دراسات وأبقد و

مدى إمكانية استغالل األعمال والمهن غير المالية في عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
م، حتى ١٩٩٨والمخاطر المرتبطة بذلك، بداية من تقرير التطبيقات الصادر في فبراير 

 العمل على تمديد على قناعة بأن هذه المخاطر استوجبت أصبحت مجموعة العمل المالي
المتطلبات الدولية بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلى بعض األعمال والمهن 

  .م٢٠٠٢غير المالية وهو ما أكد عليه خبراء التطبيقات في التقرير الصادر في فبراير 
  

تتعلق بالتدابير ) ٢٥ و٢٤ و١٦ و١٢هي التوصيات (وبناء عليه تم إفراد أربع توصيات 
الهيئات ذاتية /وقائية التي يتعين على عدد من األعمال والمهن غير المالية أو الجهات الرقابيةال

التنظيم أو الجهات المعنية األخرى اتخاذها في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
في حاالت معينة وهو ما كان أحد أهم التعديالت التي طرأت على التوصيات األربعين في عام 

 وتم تحديد فئات هذه األعمال والمهن غير المالية بأندية القمار والوكالء العقاريين .م٢٠٠٣
وتجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة والمحامين وكاتبي العدل وأصحاب المهن القانونية 

  .األخرى المستقلين والمحاسبين ومقدمي خدمات الشركات والصناديق االستئمانية
  

 بهذا الموضوع ١جموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياواهتمت أيضا م
م تشكيل لجنة خاصة لدراسته وصياغة إرشادات لمساعدة الدول ٢٠٠٧وقررت في أبريل 
  .األعضاء بالمجموعة

                                                 
وتعاونية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في االجتماع الوزاري الذي طوعية تم إنشائها ككيان إقليمي ذي طبيعة  ١

وتضم المجموعة في عضويتها سبعة عشرة دولة . م٢٠٠٤ نوفمبر ٣٠ في المنامة عاصمة مملكة البحرين بتاريخ عقد
  .عربية، كما تشغل بها اثنتي عشرة جهة ودولة مقعد مراقب



 

 ٣

االستئناس بها أو بجزء وقد تم إعداد هذه الورقة التي تعتبر بمثابة أداة يمكن للدول األعضاء 
 في مراجعة وتطوير إجراءاتها وتشريعاتها ولوائحها  ظروف ووضع كل دولةمنها حسب

ونظم المكافحة لديها ولتعزيز التزامها بالتوصيات ذات العالقة الصادرة عن مجموعة العمل 
وتتضمن هذه الورقة عرضاً للمخاطر المرتبطة باألعمال والمهن غير المالية المحددة  .المالي

افحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المتعلقة بها، وتطبيق المنهج القائم والمتطلبات الدولية لمك
على المخاطر من قبلها ومن قبل الجهات المعنية األخرى، وبعض اإلرشادات للدول األعضاء 
بالمجموعة بشأنها في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لتعزيز التزامها 

ثلة لمساعدة بعض األعمال والمهن غير المالية المحددة في  وأخيراً أم.بالتوصيات ذات العالقة
 .التعرف على العمليات غير العادية

 
  املخاطر املرتبطة باألعمال واملهن غري املالية احملددة: أوال

  
 سواء تمت من خالل القطاع المالي أو -ال شك أن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 وفيما . يرتبط بها العديد من المخاطر واآلثار السلبية-محددة األعمال والمهن غير المالية ال
يلي بعض أوجه مخاطر استغالل األعمال والمهن غير المالية المحددة في عمليات غسل 

  :األموال وتمويل اإلرهاب، والصور المحتملة لذلك
  
   المحامون والمحاسبون-١
  

وبعض المهن األخرى في ) مستقلةكمهن (تتمثل المخاطر المرتبطة بالمحامين والمحاسبين 
مجال غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشكل أساسي في إمكانية استغالل هذه المهن في إخفاء 
هوية المستفيدين الحقيقيين من العمليات التي تتم من خاللها لذا فإن الدول مطالبة بفرض 

باألنشطة ا يقومون التزامات على هذه الفئات لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عندم
  .)راجع البند ثانياً من هذه الورقة (الواردة في التوصيات األربعين

  
ومن أمثلة بعض الخدمات التي يقدمها المحامون والمحاسبون والتي يمكن استغاللها في 

  :عمليات غسل األموال ما يلي
  

ناديق مثل الص(تأسيس وإنشاء الشركات أو الترتيبات القانونية المعقدة األخرى  −
حيث أن بعض هذه الخدمات قد يؤدي إلى إخفاء الربط بين متحصالت ) االستئمانية

 .الجرائم والمجرمين

  



 

 ٤

شراء وبيع العقارات، حيث أن نقل ملكية العقارات يستخدم إما لتغطية نقل األموال  −
 أو االستثمار النهائي ٢ )غسل األموال من مراحل مرحلة التمويه(غير المشروعة 

 ).مرحلة الدمج( بعد تمريرها من خالل عمليات الغسل للمتحصالت
  

تنفيذ عمليات مالية نيابة عن عمالئهم مثل اإليداع أو السحب النقدي أو عمليات  −
 .الصرف األجنبي أو شراء وبيع األسهم أو إرسال واستالم التحويالت الدولية لألموال

  
 . للمالرفع دعاوى صورية بغرض الحصول على حكم إلعطاء صبغة شرعية −

  
   الوكالء العقاريون-٢
  

يعد أسلوب غسل األموال من خالل القطاع العقاري أسلوباً تقليدياً خاصة في المجتمعات 
، ويمكن أن يتم غسل األموال من خالل العقارات عن طريق عدة تعامل النقديالقائمة على ال
  :صور منها

  
موال ويمكن تصنيف هذه تنفيذ سلسلة من العمليات إلخفاء المصدر غير المشروع لأل -

 .العمليات ضمن مرحلة التمويه
  
 ).مرحلة الدمج(االستثمار في مجمعات سياحية مثالً لتعطي مظهراً مشروعاً  -

  
 .شراء وبيع العقارات بأسماء وهمية -
 

أن يكون سعر الشراء المعلن أقل من القيمة الحقيقية للعقار ثم يتم بيعه بالسعر  -
موال عن بائع عقارات يتعاون معه ويوافق على الحقيقي، حيث يبحث غاسل األ

ويقبل أن يأخذ الفرق ) يقل عن القيمة الحقيقية للعقار(اإلقرار ببيع العقار بسعر ما 
 مليون دوالر مثالً ٢ ومثال على ذلك يشتري غاسل األموال عقاراً قيمته ."بالخفاء"

 يقوم ببيع العقار بقيمته بسعر مليون واحد ويدفع سراً للبائع مليوناً أخراً، وبعد ذلك
وبالتالي يبدو وكأن البائع حقق ربحاً قدره مليون .  مليون دوالر٢الحقيقية وهي 

  .دوالر ويعد ذلك مبرراً مشروعاً للحصول على هذا المبلغ، وكل ذلك بخالف الحقيقة
  

                                                 
 .يعرف أن عملية غسل األموال تمر عادة بثالث مراحل هي اإليداع والتمويه والدمج ٢



 

 ٥

   تجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة-٣
  

يسة واألحجار الكريمة في أن المعادن النفيسة خاصة تتمثل مخاطر استغالل تجار المعادن النف
الذهب يعتبر جاذباً لغاسلي األموال لكونه ذو قيمة فعلية عالية ويتوافر في أحجام صغيرة نسبياً 

 كما أن الذهب يظل محتفظاً بقيمته .مما يسهل نقله وشرائه وبيعه في العديد من مناطق العالم
رة سبائك أو مشغوالت ذهبية ويقبل عليه المتعاملون بغض النظر عن شكله سواء كان في صو

  .أكثر من األحجار الكريمة ألنه يمكن صهره وتغيير شكله ومع ذلك يظل محتفظاً بقيمته
  

ويسهل إخفاء ونقل . كما أن األلماس أيضاً يمكن التجارة فيه حول العالم بدون صعوبات تذكر
يجعله من أكثر األحجار الكريمة وارتفاع قيمتها مما  هاصغر حجملأحجار األلماس 

والمجوهرات التي تمثل تهديداً في مجال استغاللها كوسيلة لغسل األموال، كما أشارت بعض 
  .إلى استخدام األلماس كوسيلة لتمويل األعمال والجماعات اإلرهابيةالدولية التقارير 

  
كالسرقة (مشروعة ويستخدم الذهب في عمليات غسل األموال سواء تُحصل عليه بطريقة غير 

ومن ثم يكون هو نفسه متحصالت من جريمة وبالتالي يعد أمواالً غير مشروعة، ) أو التهريب
  .أو يستخدم كوسيلة لغسل األموال من خالل شراء الذهب بأموال غير مشروعة

  

   أندية القمار -٤
  

اللها من قبل عادة يمارس اللعب في أندية القمار بأموال نقدية وهو ما يزيد من مخاطر استغ
المقامرين في عمليات غسل األموال ألنها توفر لهم مبرراً جاهزاً للحصول على الثروة دون 

 ويتم استغالل أندية القمار في عمليات غسل األموال عادة في المرحلة األولى .مصدر مشروع
شيكات حيث يتم تحويل األموال المراد غسلها من أموال نقدية إلى ) اإليداع(لغسل األموال 

 اللعب بأموال متحصلة من جريمة وبعد ذلك "فيشات"وذلك عن طريق شراء غاسل األموال 
  .يطلب إعادة الدفع له بشيك مسحوب على حساب نادي القمار

  

 ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املتعلقة املتطلبات الدولية: ًثانيا
  .باألعمال واملهن غري املالية احملددة

  
 حول األعمال والمهن ٢٥ و ٢٤ و١٦ و١٢ة العمل المالي أربع توصيات هي أفردت مجموع

غير المالية المحددة لتساعد الدول في فرض الرقابة الالزمة على هذه األعمال، وقد تضمنت 
  :المذكرات التفسيرية لهذه التوصيات المعلومات العامة التالية

  



 

 ٦

لمؤسسات المالية أو األعمال  بأنه يجب على ا٢٢ و٢١ و١٦ إلى ٥تقضي التوصيات من  -
 كما تتطلب هذه التوصيات اتخاذ الدول .والمهن غير المالية المحددة اتخاذ إجراءات معينة

إجراءات إللزام المؤسسات المالية أو األعمال والمهن غير المالية المحددة بكل توصية، 
 ١٣ و١٠و ٥وعلى وجه التحديد، يجب أن تكون االلتزامات األساسية في التوصـيات 

 بينما يكون اإللزام بالعناصر التفصيلية في تلك .لوائحمفروضة بموجب قوانين أو 
التوصيات باإلضافة إلى االلتزامات الواردة في توصيات أخرى إما بموجب القوانين 

 .واللوائح أو عن طريق الوسائل الملزمة األخرى
  

ي على المحامين وكاتبي  تقتصر بشكل حصرلوائحال حاجة للدول في إصدار قوانين أو  -
العدل والمحاسبين وغيرهم من األعمال والمهن غير المالية المحددة لاللتزام بالتوصيتين 

 تغطي أنشطتها لوائح ما دامت تلك األعمال والمهن تسري عليها قوانين أو ١٦و١٢
 .األساسية

 

مهن غير تنطبق المذكرات التفسيرية التي تختص بالمؤسسات المالية على األعمال وال -
 .المالية المحددة حيثما كان ذلك ممكنا

  
  :وفيما يلي نصوص التوصيات المشار إليها بعاليه

  
  ١٢٣التوصية 

  
 إلى ٨ ومن ٦ و٥تنطبق متطلبات العناية الواجبة واإلمساك بالسجالت المبينة في التوصيات 

 : على األعمال والمهن غير المالية المحددة وذلك في الحاالت اآلتية١١
  

 عندما يقوم العمالء بتنفيذ عمليات مالية تعادل قيمتها أو تتجاوز حداً -ندية القمار أ  .أ 
 .معيناً

 

 عندما يدخلون في عمليات مالية لصالح عمالئهم تتضمن بيع -الوكالء العقاريون   .ب 
 .وشراء العقارات

                                                 
  :التوصية على بيان حدود العمليات المالية المذكورة في هذه التوصية وهيتنص المذكرة التفسيرية لهذه   ٣

 . دوالر أمريكي أو يورو٣٠٠٠) ١٢وفقا للتوصية (أندية القمار شاملة أندية القمار على شبكة اإلنترنت  •

 ١٢وصيتين وفقا للت(بالنسبة للمتعاملين في المعادن النفيسة أو األحجار الكريمة عند دخولهم في عمليات نقدية  •
 . دوالر أمريكي أو يورو١٥٠٠٠) ١٦و

وتتضمن العمليات المالية التي تتجاوز الحد المعين تلك العمليات التي تتم في دفعة واحدة أو التي تتم على عدة دفعات 
  .يظهر ارتباطها



 

 ٧

 عندما ينفذون أية عمليات نقدية مع -تجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة   .ج 
 . تعادل قيمتها أو تتجاوز الحد المعين المعمول بهعميل

  
المحامون وكاتبو العدل وأصحاب المهن القانونية األخرى المستقلون والمحاسبون   .د 

عندما يقومون باإلعداد لعمليات مالية أو ينفذون عمليات مالية لصالح عمالئهم 
 :تتعلق بأحد األنشطة التالية

 

 .شراء وبيع العقارات •

 .العمالء وأوراقهم المالية أو أية أصول أخرى لهمإدارة أموال  •

إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو الحسابات الخاصة باألوراق  •
 .المالية

 .تنظيم المساهمة في إنشاء وتشغيل وإدارة الشركات •

إنشاء وتشغيل وإدارة األشخاص االعتبارية أو الترتيبات القانونية، وشراء  •
 .التجاريةوبيع الكيانات 

 

مقدمو خدمات الشركات والصناديق االستئمانية عندما يقومون باإلعداد لعمليات   .ه 
مالية أو تنفيذها لعمالئهم فيما يتعلق باألنشطة المدرجة في التعريف الوارد في 

 .قائمة المصطلحات
  

  ١٦٤التوصية 
  

ال والمهن  على كافة األعم٢١ و١٥ إلى ١٣تنطبق المتطلبات الموضحة في التوصيات من 
  :غير المالية المحددة، حيث يجب أن يكون

                                                 
  :تنص المذكرة التفسيرية لهذه التوصية على ما يلي ٤

 ويسري ذلك عادة على .المهن القانونية أو السرية المهنية لكل دولةيعود تحديد ما يعتبر ضمن امتيازات أصحاب  .١
المعلومات التي يتلقاها المحامون وكاتبو العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية من أحد عمالئهم أو التي 

 : يحصلون عليها من خاللهم في الحالتين التاليتين

  .أثناء التأكد من الوضع القانوني لهم  ) أ(
اء مهامهم من الدفاع عن أو تمثيل ذلك العميل في أو فيما يتعلق باإلجراءات القضائية أو في إطار أد  ) ب(

 . اإلدارية أو إجراءات التحكيم أو الوساطة

وال يكون المحاسبون مطالبون أيضا اإلخطار إذا كانوا خاضعين لذات االلتزامات الخاصة بالسرية أو 
 .االمتيازات

 

بي العدل وأصحاب المهن القانونية األخرى المستقلين والمحاسبين بإرسال وقد تسمح الدول للمحامين وكات .٢
 عن العمليات المثيرة لالشتباه إلى المنظمات ذاتية التنظيم التي يتبعونها شريطة وجود أشكال مناسبة مإخطاراته

  .من التعاون بين هذه المنظمات ووحدة التحريات المالية



 

 ٨

 
المحامون وكاتبو العدل وأصحاب المهن القانونية األخرى المستقلون والمحاسبون  .أ 

ن باإلخطار عن العمليات المشتبه فيها عندما يقومون نيابةً عن عمالئهم أو ومطالب
). د (١٢في التوصية لمصلحتهم بتنفيذ عمليات مالية تتعلق باألنشطة المنصوص عليها 

وتحث مجموعة العمل المالي الدول بقوة على أن تقوم بتوسيع نطاق االلتزام باإلخطار 
 .ليشمل بقية األنشطة المهنية للمحاسبين بما في ذلك أنشطة المراجعة

 
تجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة مطالبون باإلخطار عن العمليات المشتبه فيها  .ب 

ة عمليات مالية نقدية مع أي من عمالئهم تعادل قيمتها أو تتجاوز الحد عند إجرائهم أي
 .المعين المعمول به

  
مقدمو خدمات الشركات والصناديق االستئمانية مطالبون باإلخطار عن العمليات   .ج 

المشتبه فيها التي يتم إجراؤها لصالح عمالئهم أو نيابة عنهم وذلك إذا كان لهذه 
 ).هـ (١٢ الوارد ذكرها في التوصية العمليات عالقة باألنشطة

  
ال يكون على المحامين وكاتبي العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية األخرى المستقلين 
والمحاسبون الذين يعملون كأصحاب مهن قانونية مستقلين اإلخطار عن العمليات المشتبه فيها 

ظروف يخضعون فيها ألحكام إذا تم الحصول على المعلومات المتعلقة بهذه العمليات في 
  .السرية المهنية أو الميزة الممنوحة للمهن القانونية

  

  ٢٤التوصية 

  
يجب أن تخضع األعمال والمهن غير المالية المحددة إلجراءات رقابية وإشرافية كما هو مبين 

 :فيما يلي

  
يجب أن تخضع أندية القمار لنظام رقابي وإشرافي شامل للتأكد من اتخاذها   .أ 

، وعلى األقل  وتمويل اإلرهاباءات الفعالة الالزمة لمكافحة غسل األموالاإلجر
 :يجب ما يلي

 
 .أن تحصل على ترخيص •

 
على السلطات المختصة أن تتخذ اإلجراءات القانونية والرقابية الالزمة التي  •

تهدف إلى الحيلولة دون امتالك العناصر اإلجرامية أو شركائهم من امتالك 



 

 ٩

طرة في أندية القمار أو أن يكونوا هم المستفيدين حصص كبيرة أو مسي
 .الحقيقيين منها أو أن يتقلدوا مناصب إدارية فيها أو أن يقوموا بتشغيلها

  
على السلطات المختصة أن تتأكد أن أندية القمار خاضعة للرقابة الفعالة على  •

 .التزامها بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  
ل أن تتأكد من أن الفئات األخرى من األعمال والمهن غير المالية  يجب على الدو  .ب 

المحددة تخضع ألنظمة رقابية فعالة والتأكد من التزامها بمتطلبات مكافحة غسل 
ويجوز أن .  ويجب أن يتم ذلك على أساس درجة المخاطر،األموال وتمويل اإلرهاب

نظيم شريطة أن تكون لدى يتم ذلك عن طريق الحكومة أو عن طريق منظمة ذاتية الت
هذه المنظمة القدرة على التأكد من أن أعضاءها يلتزمون بمسئولياتهم المتعلقة 

 .بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  
  ٢٥٥التوصية 

  
يجب على السلطات المختصة أن تضع القواعد اإلرشادية وأن تقوم بتوفير التغذية العكسية 

األعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق اإلجراءات التي تساعد المؤسسات المالية و
الوطنية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق 

  .باكتشاف العمليات المثيرة لالشتباه واإلخطار عنها
 

تطبيق املنهج القائم على املخاطر من قبل األعمال واملهن غري املالية : ًثالثا
  .احملددة واجلهات املعنية األخرى

 
إن تفاوت درجات مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المرتبطة بأنواع معينة من األعمال 
والمهن غير المالية المحددة أو العمالء أو العمليات له اعتبار هام في التوصيات الصادرة عن 

 إلى درجة ما -سمح للدول  حيث تحتوي هذه التوصيات على صياغة ت.مجموعة العمل المالي
 بتبني المنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتخول لها أيضا -

اطر في بعض السماح لألعمال والمهن غير المالية المحددة باستخدام المنهج القائم على المخ
إذ يمكن يمكن للدول أن تقرر تطبيق بعض أو كل متطلبات واحدة أو . التزامات المكافحة لديهم

                                                 
يجب على الدول أن تأخذ في اعتبارها، عند النظر في التغذية العكسية التي "توصية أنه تتضمن المذكرة التفسيرية لهذه ال ٥

إرشادات عن أفضل الممارسات في تقديم "يتم تقديمها للمؤسسات المالية، الورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي بشأن 
  ". وغيرهاتي قامت باإلخطارالتغذية العكسية للمؤسسات المالية ال



 

 ١٠

أكثر من هذه التوصيات لكن في حدود ضيقة وظروف مبررة وبناء على دليل النخفاض 
وبتبني المنهج القائم على المخاطر يمكن التأكد من أن  .مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تدابير المطبقة للحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب متناسبة مع المخاطر التي تم ال
تحديدها وهو ما يساعد على تخصيص الموارد بأكثر الطرق فعالية وفقاً لمبدأ إدارة الموارد 

  .حسب األولويات بحيث تلقى المخاطر األعلى االهتمام األكبر
  

مياً لوصف طبيعة ونطاق المنهج القائم على المخاطر، وتوجد منهجيات عمل متفق عليها عال
حيث أصدرت مجموعة العمل المالي إرشادات في هذا الشأن لبعض األعمال والمهن غير 

المنهج الفعال القائم على المخاطر التعرف على مخاطر غسل يشمل أن  ويجب .المالية المحددة
 معقولة بناء على المخاطر التي تم األموال وتمويل اإلرهاب وتصنيفها ووضع أنظمة رقابة

 والمهن غير المالية لويتطلب تنفيذ المنهج القائم على المخاطر من قبل األعما .تحديدها
 حيث أن .المحددة فهماً جيداً منها للمخاطر وان تكون قادرة على التوصل إلى الحكم الصحيح

لكافية يمكن أن يقود إلى أحكام محاولة إتباع المنهج القائم على المخاطر بدون وجود الخبرة ا
فقد تقوم األعمال والمهن غير المالية المحددة بتقدير أعلى للمخاطر ويمكن أن يقودها . خاطئة

هذا إلى إهدار الموارد كما أنها قد تقدر هذه المخاطر بشكل أقل وهو ما من شأنه خلق نقاط 
  .ضعف

  
 يف جمال  غري املالية احملددةبشأن األعمال واملهناألعضاء للدول  إرشادات: ًارابع

 مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
  
تنظيم فئات األعمال والمهن غير المالية المحددة التي ال تخضع للتنظيم، لما له من أهمية  -١

 -على اعتبار أنه الخطوة األولى واألساسية لفرض الرقابة والسيطرة على هذه الفئات 
 وكذلك إلزامها بتدابير المكافحة -ات ذاتية التنظيم سواء من قبل جهات حكومية أو هيئ

 .في الحاالت وحسب الشروط الواردة في التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي
 
التأكد من فرض التزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على جميع فئات  -٢

كورة في التوصيات األعمال والمهن غير المالية المحددة الموجودة حسب الشروط المذ
 وفي حال .الصادرة عن مجموعة العمل المالي وبناء على قيامها باألنشطة الواردة فيها

بمزاولة نشاطها عليها التأكد من ) غير موجودة بها(كانت الدولة تخطط للسماح لفئة ما 
إلزام هذه الفئة بمجرد أن يتم الترخيص لها بتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل 

اب في الحاالت وحسب الشروط الواردة في التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل اإلره
 .المالي



 

 ١١

  
رفع مستوى وعي الجهات الرقابية على األعمال والمهن غير المالية المحددة بالمتطلبات  -٣

ذات العالقة وبشأن تطبيق المنهج القائم على المخاطر لالعتماد عليه في برامجها الرقابية 
 . إن أمكن

  
الهيئات ذاتية التنظيم بأهمية أن يكون لديها أدلة عمل لإلجراءات /جيه الجهات الرقابيةتو -٤

 .الرقابية

  
إزالة أي لبس أو فهم خاطئ قد يكون موجوداً عند بعض األعمال والمهن غير المالية  -٥

المحددة خاصة المحامين والمحاسبين وكاتبي العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية 
 . بشأن التعارض بين امتياز سرية المهنة واإلبالغ عن العمليات المالية المشبوهةالمستقلين

 
العمل على توفير قائمة بمؤشرات االشتباه للفئات المختلفة من األعمال والمهن غير المالية  -٦

المحددة تساعدها في اكتشاف العمليات المشبوهة، وذلك بالتنسيق بين الجهات الرقابية 
 .ت الماليةووحدات المعلوما

  
تصميم نماذج لإلبالغ عن العمليات المشبوهة وتوزيعها على فئات األعمال والمهن غير  -٧

 وقد يكون .المالية المحددة التي تقوم باألنشطة المنصوص عليها في التوصيات األربعين
. ذلك عن طريق تصميم نموذج موحد لهذه الفئات أو تصميم نموذج خاص بكل فئة

هذا الشأن كتحديد طرق اإلبالغ وكيفية تعبئة نموذج اإلبالغ والحد وتوجيه الفئات في 
 .األدنى من المعلومات الذي يجب توفيره والجهة المختصة بتلقي البالغات

  
زيادة وعي جميع المستويات الوظيفية باألعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال  -٨

 :مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل

  
ير التدريب المناسب والفعال بشكل دوري لهم عن طريق تنظيم برامج ودورات  توف •

تدريبية سواء داخل الدولة أو خارجها على أن تتم مراعاة استخدام أساليب التدريب 
المتنوعة والمتطورة، وتناسب البرامج التدريبية مع حجم كل قطاع ومستواه الثقافي، 

ية التنظيم ووحدات المعلومات المالية في هذه الهيئات ذات/ومشاركة الجهات الرقابية
 . البرامج التدريبية، وتحديد دورية هذا التدريب

  
 على شبكة االنترنت ونشر المواد التوعوية عليها، ةتدشين المواقع االلكتروني •

 . واالعتماد على الوسائل األخرى كالتعاميم أو الكتيبات أو إصدار النشرات الدورية



 

 ١٢

  
ي األعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الرقابية عليها بشكل التواصل مع ممثل -٩

منتظم أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك من خالل االجتماعات أو اللقاءات التي قد يتم من 
خاللها التعرف على المشاكل والمعوقات التي تحول دون التطبيق الفعال للقوانين واللوائح 

 ويمكن تحقيق هذا .وتحديد أولويات التدريب وغيرهاوالتعليمات على المستوى الوطني 
عن ) كمسؤولي االلتزام أو غيرهم(التواصل من خالل تشكيل لجان وطنية تضم ممثلين 

 .األعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الرقابية عليها
  
لتي تقوم بها توجيه فئات األعمال والمهن غير المالية المحددة إلى تنفيذ العمليات المالية ا -١٠

 وتقليل االعتماد على التعامل بالنقد وذلك - إن أمكن –عن طرق الحسابات المصرفية 
 .لتقليل المخاطر المرتبطة بهم ولتسهيل عملية الرقابة والمتابعة

  
على الدول أن تعمل على تشجيع وتوجيه الجهات المعنية لمساعدة األعمال والمهن غير  -١١

ويمكن للدول االستعانة باإلرشادات . منهج القائم على المخاطرالمالية المحددة في تطبيق ال
التي صدرت عن مجموعة العمل المالي لألعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن تطبيق 

 .المنهج القائم على المخاطر
  

أمثلة ملساعدة بعض األعمال واملهن غري املالية احملددة يف التعرف : ًاخامس
  .اديةعلى العمليات غري الع

 
 احملامون )١

  
عند توكيل المحامين في عمليات مالية أو تجارية وطلب عدم ظهور اسم العميل في  •

 .أي من تلك العمليات
 

عندما يقصد العميل المحامين لتأسيس الشركات وباألخص شركات األعمال الدولية  •
 أو بطريقة تظهر أن الهدف من تأسيس الشركة إخفاء) شركات األفشور(خارج الدولة 

 .المصدر غير المشروع لألموال
 

عندما يلجأ العميل للمحامين لالستثمار في سوق العقارات بحيث تكون أسعار الشراء  •
 .أو البيع ال تتناسب مع القيمة السوقية للعقار

  



 

 ١٣

 إيداع المصاريف /تحويل ةتأسيس شركلعندما يطلب العميل عند توكيل محامي  •
حسابات في الخاصة بالمحامي أو ات  في الحساب المالورأسالخاصة بالتأسيس 

 .  منطقي لذلكدون مبرربمتعددة ال عالقة للعميل بها 
  
 - في دول تسمح قوانينها بذلك  - محافظ استثمارية إدارةعندما يتولى المحامي  •

  .شراء دون مبرر اقتصادي واضح/ تعليمات من العميل إلجراء عمليات بيع ويتلقى
 

 احملاسبون )٢
 

 بتحقيق الخسائر أو أرباح ضئيلة للغاية مقارنة بأقرانه في ذات عدم اهتمام العميل •
 . المجال وعدم تراجعه عن متابعة أعماله واالستمرار في نشاطه

  
ارتفاع حجم التحويالت األجنبية من وإلى حسابات العميل، أو زيادة العائدات  •

ع مدخوالته والمبالغ النقدية التي يحصل عليها، بطريقة مفاجئة أو بما ال يتناسب م
 .المعتادة دون تبرير

 

تلقي العميل أموال نقدية أو شيكات بقيم عالية ال تتناسب مع حجم عمله أو طبيعة  •
نشاطه، خاصة إذا كانت من أشخاص ال يظهر ارتباطهم بالعميل بصورة واضحة أو 

 .مبررة
  

وجود مبالغ أو إيداعات غير مبررة في حسابات العميل ال يمكن التعرف بسهولة  •
 . على مصدرها أو سبب حصوله عليها

  
عدم تناسب مبالغ وتكرارية وطبيعة العمليات التي ينجزها العميل مع طبيعة عمله  •

التجاري أو مهنته أو نشاطه المعروف والمعلن عنه، خاصة إذا تمت هذه العمليات 
 .مع أطراف في دول مثيرة للشبهة ال يظهر اتصالها بمجال أعماله الظاهري

  
عمليات النقدية كبيرة الحجم، بما في ذلك عمليات صرف العملة أو تحركات تكرار ال •

األموال عبر الحدود، حين يكون هذا النوع من العمليات غير متناسب مع النشاط 
 . التجاري المعتاد للعميل

 
 
 
 



 

 ١٤

 العقاريون الوكالء )٣

  
 بأسعار  شراء أو بيع عقار بقيمة ال تتناسب إطالقاً مع القيمة الفعلية له مقارنة •

 .السوق أو أسعار العقارات المماثلة في ذات المنطقة، سواء بالزيادة أو النقص
 
تكرار شراء عقارات ال تتناسب أسعارها مع القدرة المعتادة للمشتري حسب ما هو  •

، والشك في إنجاز هذه )بسبب طبيعة مهنته أو عمله(معلوم عنه أو يتوقع منه 
 .العمليات لحساب أشخاص آخرين

  
اولة تسجيل العقار بقيمة أقل من قيمته الفعلية أو القيمة التي سيتم دفعها وأن يدفع مح •

 ".بالخفاء"الفرق 
 
 .عدم اهتمام العميل بمعاينة العقار والتأكد من حالته اإلنشائية قبل إتمام عملية الشراء •

  
 .عدم اهتمام العميل بالتأكد من الموقف القانوني للعقار الذي يرغب في شرائه •

  
أن يقوم العميل بشراء عدد من العقارات في مدة قصيرة، وال يبدي أي اهتمام  •

 .  بخصوص موقعها وحالتها وتكاليف إصالحها وغير ذلك
  

 .أن يقوم العميل ببيع عقار بعد شرائه مباشرة بسعر أقل من سعر الشراء •
  

ت عدم رغبة العميل في وضع اسمه على أي ملفات يمكن أن تربطه بملكية العقارا •
 . أو استخدام أسماء مختلفة عند تقديم عروض الشراء

  
 .شراء عقارات باسم شخص آخر ال تربطه بالعميل صلة واضحة أو عالقة مبررة •
 
 . استبدال اسم المشتري قبل إتمام العملية بوقت قليل دون مبرر كاف أو واضح لذلك •
 
معتاد أو بنك ترتيب تمويل عمليات الشراء جزئياً أو كلياً عن طريق مصدر غير  •

 ).أوفشور(خارجي 

 
 
 
 



 

 ١٥

 )الصاغة وجتار الذهب(جتار املعادن النفيسة واألحجار الكرمية  )٤

  
 شراء العميل مصوغات أو مجوهرات بقيم كبيرة دون اختيار أية مواصفات محددة  •

 .أو دون مبرر واضح
  

شراء العميل مصوغات أو مجوهرات ال تتفق قيمتها الكبيرة مع ما هو متوقع من  •
 ).بعد التعرف على مهنته أو طبيعة عمله(عميل ال

  
شراء سلع ذات قيمة مرتفعة بشكل منتظم، أو كميات كبيرة من سلعة معينة، بما ال  •

يتناسب مع الصفقات االعتيادية التي يقوم بها العميل، أو النمط االعتيادي للتجارة التي 
 . يمارسها أو مع دخله أو مظهره

 
يات حديثة دون تفسير مرٍض، أو حين يحاول العميل أن محاولة استرداد قيمة مشتر •

 . يبيع ما اشتراه حديثاً بسعر أقل كثيراً من سعر الشراء
 
محاولة بيع مصوغات أو مجوهرات عالية القيمة بقيم أقل كثيرا من قيمتها الفعلية أو  •

 .السوقية
  

لثمن استعداد العميل لدفع أي سعر للحصول على مصوغات أو مجوهرات باهظة ا •
 . دون محاولة تخفيض السعر أو التفاوض بشأنه

 
 كتاب العدل )٥

  
أن يرغب العميل في إنشاء أو شراء شركة ذات هدف مشبوه أو ال تحقق ربحا أو ال  •

يبدو أن لها أي عالقة بمهنته االعتيادية أو النشاطات التابعة لتلك المهنة وال يستطيع 
 .أن يقدم لكاتب العدل تفسيرات كافية لذلك

 
عندما يبيع العميل أصوال أو أمالكاً عقارية بشكل متكرر دون تحقيق هامش ربح  •

 .ودون تقديم تفسير منطقي لذلك
 
أن يقوم العميل أو يرغب في تأسيس شركات مختلفة في إطار زمني قصير إما  •

لمصلحته أو لمصلحة أشخاص آخرين بدون وجود أسباب منطقية لذلك سواء مالية أو 
 .يةقانونية أو تجار

 



 

 ١٦

أن يستخدم العميل شخصا كواجهة إلتمام العملية دون أي سبب شرعي مالي أو  •
 . قانوني أو تجاري لذلك

  
 أندية القمار )٦

 .عدم تناسب المبلغ مع الموارد المفترضة للعميل في ضوء مهنته المصرح عنها •
 

 .عدم تناسب ناتج العملية أو نوع العمالت المستخدمة مع مهنة العميل •
  

ت اللعب ألحد العمالء بما ال يتناسب مع المصرح عنه سابقاً عن دخله كأن تغيير عادا •
 للعبة ال يمارسها عادةً أو في حال تبين من الظروف "الفيشات"يكون قد قام بشراء 

 .الموضوعية أنه ال يهدف إلى تحقيق الربح أو ال تعنيه الخسارة
  

 .عن نادي القمار اللعب نقداً ثم طلب استبدالها بشيك صادر "فيشات"شراء  •
 

   عامةأمثلة )٧
   تتعلق بالعمالء-

أن يكون للعميل معرفة شاملة غير عادية بمسائل غسل األموال والقانون الخاص  •
 .بالمكافحة كأن يشير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى رغبته في تجنب اإلبالغ

  
ى السلطات محاولة تقسيم مبالغ أية عمليات لما هو دون الحد المطلوب لإلبالغ إل •

 .المختصة باالشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب في حال وجود مثل هذا الحد
 
وال تتضمن غسل أموال أو أن يتطرق " نظيفة"أن يثير العميل موضوع كون العملية  •

للتطويل غير الضروري لتبرير العملية، أو أن يظهر اهتماماً غير عادياً بالسياسات 
 .الضوابط واإلجراءات الرقابيةواألنظمة الداخلية و

 

أن يمتلك العميل حسابات مع عدة بنوك أو أن يكون قد أقام مؤخراً عالقات مع  •
مؤسسات مالية مختلفة في دولة محددة دون أسباب واضحة، خاصة إذا كانت هذه 

 . الدولة ال تطبق نظاماً مقبوالً لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 
 .فظا، قلقا، أو مترددا من اللقاء الشخصيأن يكون العميل متح •
 
 .أن يستخدم العميل أسماء وعناوين مختلفة •

  
 . أن يطلب العميل  أو يحرص على التعامل دون الكشف عن هويته •



 

 ١٧

 
أن يرفض العميل تقديم الملفات األصلية خاصة تلك المتعلقة بإثبات الهوية، أو تقديم  •

 .ضحة أو تبدو غير حقيقية أو مزورةمعلومات مشوشة أو مثيرة للشكوك أو غير وا
 
) محل إقامته الفعلية(أن يتعمد العميل إخفاء بعض المعلومات الهامة مثل عنوان سكنه  •

 .أو رقم الهاتف أو تقديم رقم هاتف غير موجود أو مفصول من الخدمة

  
مقر في بلد /أن يستخدم العميل بطاقة ائتمانية مصدرة من بنك أجنبي ال يوجد له فرع •

مة العميل، كما أن العميل ال يقيم وال يعمل في هذا الدولة التي صدرت منها إقا
 .البطاقة

 
   تتعلق بالعمليات -

 .العمليات النقدية التي يستخدم فيها أوراق نقدية بفئات غير معتادة •
 
 .العمليات غير العادية مقارنة بحجم العمليات السابقة، أو بالنشاط الذي يزاوله العميل •
 
 . المعقدة دون وجود حاجة لذلك أو التي ال تظهر أنها ذات جدوى اقتصاديةالعمليات •
 
أن تتضمن العملية دولة ال يوجد فيها نظام فعال لمكافحة غسل األموال، أو يشتبه أنها  •

  .تسهل عمليات غسل األموال أو حيث يكون تصنيع المخدرات أو االتجار فيها شائعاً



 

 ١٨

  :المراجع

 .درة عن مجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل األموالالتوصيات األربعون الصا .١
 

 .التوصيات الخاصة التسع لمكافحة تمويل اإلرهاب .٢
 

 .المذكرات التفسيرية للتوصيات األربعين والخاصة التسع .٣
 

  .م٢٠٠٤منهجية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام  .٤
 

  .تقارير التطبيقات الصادرة عن مجموعة العمل المالي .٦
 ١٩٩٨-١٩٩٧قرير تطبيقات غسل األموال ت −

 ٢٠٠٢-٢٠٠١تقرير تطبيقات غسل األموال  −

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢تقرير تطبيقات غسل األموال  −

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣تقرير تطبيقات غسل األموال  −
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