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شإجواةاتنا ،شتتعاشا مع الو ات اليشل ة اوخوى شخصوصا مجموعة العمل املالي لتظق ق أيا وا.

و ق ا ذات طب عة طوع ة شتعاشن ة مسر ررتق ة عه ة أ ة ش من مة

ملز ي مه املع ومات و مجموعة العمل املالي ل شوس اوشمر شيما

و ق ا ز ار املو ع ابلكترشني:

http://www.menafatf.org/
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مــــقدمة
إيار إلي موا قة ابجتماع العام العشو ه (نو مبر 2014م) علي توص ة و ق عمل املساعيات النن ة شالتطب قات في يأا
تبن إجواةات إصيار "تقو و التطب قات اليشرة (كل م تما) قمجموعة العمل املالي ملنطقة الشوس اوشمر شيما

و ق ا"،

ث تقوم مكوتار ة املجموعة قإعياد أذا التقو و ،شالذة يعكس قوز نماط عم ات غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب إ م ا،
شذلك مه خال تظ ل الحابت العم ة الا يقع تو مرأا شتظيييأا عه طو ق مشاركة اليش اوع اة .ي ا يظتوة التقو و
علي آخو عما املجموعة خال النتر الزمن ة الا يتا ينا إعياد التقو و مثل شرش التطب قات ،شتقار و التطب قات الا تا
ابنتناة مننا ،شتقار و التطب قات املستقب ة ،ش ية عما خوى في مجا التطب قات .الجييو قالذكو ،نه ي تا في أذا الشأا
إصيار ثالث نسخ ماققة مه أذا التقو و قياية مه العام 2014م ،شالعام 2016م ،شالعام 2018م.
شلتنن ذ أذا املشوشع امف مكوتار ة املجموعة شوغواض إعياد ال سخة الوابعة ل تقو و لعام 2020م ،قإعياد نموذج امتب اا
لط ب املع ومات شالحابت العم ة مه اليش اوع اة ش ق الن ات املعو ة ( ش خال وا إا شجيت) في امللحق الخاص قالن ات
ضمه مسود ابمتب اا ،بغض الن و عه مو ف الحالة ،شالحكا الق ائي الصادر في يأننا ،قظ ث تت مه الحابت الا
صير ينا كا قاإلدانة ،ش ما زالف من ور مام املحاكا ،ش ما زالف ي التظق ق في الن اقة ،ش ابت توص ف ينا الو ي
إلي شجود دبئل و ة علي ابيتباه شتا إ التنا إلي جوات إنناذ القانوا.
شفي أذا اإلطار ،تمف مخاطبة اليش اوع اة لتو مر مع ومات ش ابت عم ة ( 5-3ابت) تخص النتر مه يوو مايو 2018م
ش اى يوو مايو 2020م ،ب م ما الجوائا املوتبطة قجائظة كورشنا ،شالجوائا ذات الص ة شبصنة خاصة للحابت ذات الص ة
قامتخيام التقن ة ،شامت مف السكوتار ة ي عشو ردا مه اليش اوع اة التال ة :مم كة البظو ه ،الجموور ة التونس ة،
الجموور ة العوا ة ،م طنة عماا ،املم كة العوب ة السعودية ،الجموور ة العوب ة السور ة ،الجموور ة ال بنان ة ،دشلة ل ب ا،
دشلة سطما ،جموور ة مصو العوب ة ،املم كة املغوب ة .ش ي ايتم ف أذه الودشد علي عيد  37الة عم ة ،تا امتعواضوا في
أذا التقو و سب الن ات املعو ة قامللحق ،كما تا تظ ل كل الحابت العم ة املست مة شتظييي كثر التقن ات شاومال ب
شاودشات املستخيمة شابتجاأات السائي لعم ات غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب.
شتعتبر ال سخة الحال ة مه تقو و التطب قات اليشرة (كل م تما) قمجموعة العمل املالي ملنطقة الشوس اوشمر شيما

وق ا

نسخة مممز تذخو قتنوع ب ف ل ن و مه ث اومال ب شالطوس املستخيمة في جوائا غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب ،كذلك
تخ ف تر التقو و (مايو 2018م إلي مايو 2020م )1يث أام يتمثل في جائظة كورشنا ،شالا ثوت علي كآ ة مجابت عمل
املجموعة قما ينا مجا التطب قات ،ث تأخو صيشر أذا التقو و عه املوعي املحيد بسبب تأخمر اعتمادأا مه مايو 2020م
إلي نو مبر 2021م ،ش وجع ذلك قصور رئيس ة إلي عيم ام اجتماع عام ل مجموعة في مايو 2020م ،شلصعوبات شاجوتنا دش
ابع اة في تو مر ابت عم ة خال النتر املشار إلينا تسببف في نقص الحابت العم ة الالزمة إلعياد التقو و شط ب تمييي
النتر الزمن ة لتنن ذ املشوشع لت ته في نو مبر 2021م قيب عه مايو 2021م ،شمه ت ك أذه اومباب قصور مام ة إلي
الصعوبات املصا بة للجائظة مثل اإلغالس الشامل الذة تأثوت قه القطاعات الخاصة شالحأوم ة علي ٍي مواة.
 1قياية الجائظة منذ شاخو العام 2019م ،شتا اإلعالا عننا كجائظة عامل ة مه بل من مة الصحة العامل ة في مارس 2020م ،شب تزا الجائظة ماث ة اى تار خ تظو و
أذا التقو و في مبتمبر 2021م.
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املبحث األول
حملة عن عمل اجملموعة يف جمال التطبيقات خالل الفرتة من مايو 2018م
وحىت مايو 2020م
املطلب األول :مشاريع التطبيقات التي تم اعتمادها ونشرها:
ً
أوال :دراسة حول جائحة كورونا (كوفيد ) 19 -وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في شاخو العام 2019م ،قي ت جائظة كورشنا في ال وور شمه ثا ابنتشار ققو متسارعة لت وو اإلصاقات في مخت ف ققاع
العالا تباعا اى ع نتنا من مة الصحة العامل ة كوباة عاملي في مارس 2020م ،شمه ننا قايوت مجموعة العمل املالي
ملنطقة الشوس اوشمر شيما

و ق ا قيرامة مخصصة و موضوع جائظة كورشنا شتأثمرأا علي ن ا مأا ظة غسل

اوموا شتمو ل اإلرأاب في منطقة الشوس اوشمر شيما
املجموعة في

و ق ا خال

تر الجائظة ،ش ي تا نشو التقو و علي مو ع

كتوبو 2020م (جائحة كورونا ( )COVID-19وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا .)MENAFATF Official Websites
شينيف أذا التقو و بشأل ماس إلي تقييا اليعا إلي اليش اوع اة قمجموعة العمل املالي ملنطقة الشوس اوشمر
شيما

و ق ا بشأا املخاطو املتع قة قجائظة كورشنا ( ،)COVID-19شتزش يأا قأ

ل املمارمات لك ن ة التصية لوا

شعوض لعيد مه الحابت العم ة الا شاجوف دش املنطقة خال تر اليرامة ،قاإلضا ة إلي تقييا ائمة قأأا مؤيوات
ابيتباه الا يمكه ا تساعي في التعوف علي جوائا غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب شاكتشا وا ،شالو وف علي قوز
التظييات الا تع ق أذه الجوود.
ش تناش التقو و خ ن ة تعو ن ة لنايوشس كورشنا املسبب ملوض  ،COVID-19شآخو اإل صاةات العامل ة قإعياد املصاقما
شحجا الو ات ،شالتعوف علي أا القطاعات اب تصادية شاملال ة اوكثر ت ورا ،شكذلك مخاطو غسل اوموا شتمو ل
اإلرأاب خال الجائظة ،ش قوز الجوود شاملبادرات الصادر عه الجوات اليشل ة شاإل م ة في مجا مأا ظة غسل اوموا
شتمو ل اإلرأاب مثل ،مجموعة العمل املالي شالو ات اإل م ة امل شأ علي غوارأا ،شفي نناية التقو و تا امتعواض قوز
التظييات الا تواجه ن ا مأا ظة غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب في املنطقة في ظل جائظة كورشنا شتقييا بعض
التوص ات الا يمكه ل يش اوع اة ابمتناد مننا.
شش قا ل يرامة قال سبة ملخاطو غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب خال ش ات جائظة كورشنا ( )COVID-19علي صع ي
منطقة الشوس اوشمر شيما

و ق ا ،تا رصي عيد مه الجوائا مه ضمننا الجوائا ذات الص ة قالتقن ة ،ث ادت

 %30مه اليش اوع اة في الا امف قالود علي ابمتب اا قوجود يأا متنو ة مه الجوائا اإللكترشن ة الا تا رصيأا
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خال تر الجائظة ،تا ينا امتخيام نماط تتع ق قالعمالت اب تراض ة ،ششمائل التواصل ابجتماعي مثل نشو يائعات
و اودش ة الا تعالج مرشس كورشنا ،شممارمات تتع ق قاب ت ا شالنصب اإللكترشني.
ش وضح الشأل الب اني التالي يوضح مخاطو غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب ذات الص ة قجائظة كورشنا في منطقة الشوس
و ق ا خال الجائظة:

اوشمر شيما

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بجائحة كورونا ( )COVID-19في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،أغسطس 2020م
10
8
6
4
2
0
نعم

ال

الجوائا اإللكترشن ة
شالس بران ة

النساد ،شالحابت املوتبطة قه اب ت ا شالتزش و ،شالغش في
الب ائع/املق ي شاملزشر

جوائا خوى تا رصيأا

ش ي خ صف اليرامة إلي عيد مه النقاط الوامة ،ث اتضح شمه خال تظ ل الحابت الوارد عيم ارتباط ة مننا
قمجا تمو ل اإلرأاب ،مما يعن ا منطقة الشوس اوشمر شيما و ق ا تمتاز قانخناض مخاطو تمو ل اإلرأاب ذات
الص ة قجائظة كورشنا ( ،)COVID-19كما اتضح ا مخاطو غسل اوموا الناي ة ليسف بع ي عما أو يائع عامل ا،
ش مكه العمل علي ا تواتنا شاب تراز مه عيم يشثنا مستقبال ،كما شضح ا أناك تظييات تشويع ة توتبر قامتخيام
التقن ة في ارتأاب الجوائا املال ة ،شاب تقار لآلل ات الو اق ة النعالة الالزمة لتطب ق التشويعات القائمة شبصنة خاصة
في مجا جوائا غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب ،شالجوائا املوتبطة بنا كاب ت ا شالتزش و مثال ،شالا تظتل النصيب اوكبر
في ائمة الجوائا املوتكبة إلكترشن ا ،شتتياخل ينا ق سبة كبمر شمائل التواصل ابجتماعي ،اومو الذة يكشف ا أناك
جو ر م ة ش صور في جانب ابأتمام قالتقن ة شتطب قوا قصور عالة ،ت وو وش اتنا بشأل جلي قما املؤمسات املال ة
شاوعما شاملوه غمر املال ة املحيد  ،مما ثو علي ابمتناد مه منصات الخيمات اإللكترشن ة.
ش يمف اليرامة عيد مه التوص ات الق مة ،دعف ينا يجب ب يأوا الويف مام جوود مأا ظة غسل اوموا شتمو ل
اإلرأاب خال تر الجائظة أو امتعاد مستوى ابمتثا بل جائظة  COVID-19قر ،شلكه ي ا قناة اومس لتعز ز
ن مة مأا ظة غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب قصور مستمو شمستيامة تستج ب ملثل أذه اوش ات شاوزمات .كذلك
تعتبر ش ات الجائظة وصة ل تظسما شالتغ مر شلنف الن و إلي بعاد خوى شتظيييا التقن ات املال ة الو م ة ،ب م ما في
ش ف يمكه ا تساعي ه الخيمات املال ة الو م ة في الحي مه انتشار النايوشس عه طو ق التومع في الشمو املالي
قتمكما التكنولوج ا املال ة ش ماية الن ام املالي ،شمعالجة نقاط ال عف في الن ا املال ة شاب تصادية مع إققاة املخاطو
تظف الس طو .
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شمه ضمه التوص ات اوخوى الا يم تنا اليرامة ،تنع ل نوات التعاشا اليشلي شابمتجاقة الي قة لط بات املع ومات
في الو ف املنامب قامتخيام اودشات املتا ة لتقييا التعاشا اليشلي مع إعطاة اوشلو ة لر ط بات العاج ة ،نشو شتباد
الطوس شاومال ب الناي ة ملخاطو غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب املوتبطة قالجائظة شتبادلوا قما الجوات اليشل ة
شاإل م ة ،شالتشييي علي ر اقة اونشطة الا ي تأوا مصير للخطو كثر مه غمرأا في ش ات اوزمات مثل الجمع ات
غمر الواد ة ل وبح .لكه يجب عيم الت ي ق علي عم وا شمواعا تطب ق املنهج القائا علي املخاطو شبخاصة في إجواةات
العناية الواجبة ،شغمرأا مه التوص ات.
كما يمف اليرامة عيد مه اومث ة التوض ظ ة ل تعامل مع بعض املسائل ذات الص ة قتطب ق متط بات مأا ظة غسل
اوموا شتمو ل اإلرأاب خال تر الجائظة.
ً
ثانيا :مشروع التطبيقات حول غسل األموال الناتج عن جرائم االتجارفي البشر وتهريب املهاجرين
اعتمي ابجتماع العام الثالثما الذة عقي قميينة القاأو  ،جموور ة مصو العوب ة ،خال النتر مه  26إلي  28نو مبر
2019م ،تنن ذ مشوشع تطب قات جييي و "غسل اوموا الناتج عه ابتجار قالبشو شتنو ب املواجو ه " ،قياية مه مط ع
العام 2020م ،شكانف دشلة ل ب ا ي ا تر ف تنن ذ درامة مشوشع تطب قات جييي و "غسل اوموا الناتج عه ابتجار
قالبشو شتنو ب املواجو ه" ،شتو مر ماس لتعو ف اليش اوع اة قمجموعة العمل املالي ملنطقة الشوس اوشمر شيما
و ق ا قاآلثار الناي ة مه أذه الجوائا شانعأاموا علي الس امات املتبعة ملأا ظة أذه ال اأو  ،شالا يمكه ا تساعي
في النناية في الجوود املبذشلة ملنعوا شكشنوا شإعا تنا.
ش تمثل الويف الوئيس ل مشوشع في درامة مخت ف الجوانب املوتبطة قموضوع غسل عائيات اوموا املتأت ة مه جو ما
ابتجار قالبشو شتنو ب املواجو ه ،شتعز ز جوود اليش اوع اة قمجموعة العمل املالي ملنطقة الشوس اوشمر شيما
و ق ا في مأا ظتنا شالتصية لوا قنعال ة ،ث مه املأمو ا يساأا أذا التقو و في ) ( :مساعي اليش في وا الطوس
شاومال ب املتبعة في غسل العائيات املتظص ة مه جوائا ابتجار قالبشو شتنو ب املواجو ه في منطقة الشوس اوشمر
شيما

و ق ا بشأل

ل ،ش(ب) تظسما يرات اليش اوع اة في منطقة الشوس اوشمر شيما

و ق ا في املنع

شالكشف شالحي مه خطور أذه الجوائا ليينا( ،ج) تظسما ن ا مأا ظة غسل اوموا ليى اليش اوع اة في مجموعة
العمل املالي ملنطقة الشوس اوشمر شيما

و ق ا.

شفي إطار إعياد التقو و ،تا امتالم  7ردشد مه اليش اوع اة في مجموعة العمل املالي ي :مترال ا ،قلج أا ،ملان ا ،يولنيا،
أولنيا ،مويسوا ،السو ي .كما تا امتالم  4ردشد مه مجموعات العمل املالي الن مر في و ق ا كالتالي :قورك نا امو،
شبوتسوانا ،شالسنغا  ،شممرال وا مه اليش اوع اة في مجموعة غوب و ق ا ملأا ظة غسل اوموا  ،GIABAكما تا
امتالم  2مه الودشد مه ث وب ا ،شليسوثو مه اليش اوع اة في مجموعة مأا ظة غسل اوموا لشوس شجنوب
و ق ا  ،ESAAMLGشتت مه أذه املشاركات  5ابت عم ة .قاإلضا ة إلي ذلك ،امتناد املشوشع مه مساأمات مة مه
اليش اوع اة قمجموعة العمل املالي ملنطقة الشوس اوشمر شيما

و ق ا ،ث تا ت قي عيد ( )8ردشد علي ابمتب اا

مه اليش اوع اة قاملجموعة ش ي :تونس ،شلبناا ،شالأو ف ،شالسوداا ،شاوردا ،شمصو ،شاملغوب ،شالسعودية ( 5مه
الودشد املست مة تمثل ع اة و ق املشوشع عيا ل ب ا) ت منف عيد  24الة عم ة.
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شيستعوض التقو و طوس شاتجاأات غسل عائيات اوموا املتأت ة مه ابتجار قالبشو شتنو ب البشو قناة علي املع ومات
شالحابت العم ة الا ماأمف قتو مرأا اليش اوع اة في املجموعة ،قاإلضا ة إلي اليش اوع اة بشبكة مجموعة العمل
املالي اليشل ة ،كما يقيم التقو و ملحة عه حجا شطب عة الجوائا املتع قة قابتجار قالبشو شتنو ب البشو شميى عال تنا
بغسل اوموا قصور عامة ،شفي منطقة الشوس اوشمر شيما

و ق ا قصور خاصة .كذلك يتناش التقو و عيد مه

املؤيوات شدبئل ابيتباه ملساعي الو يات املال ة في تظييي عائيات اوموا املتع قة قجوائا ابتجار قالبشو شتنو ب
البشو ،إضا ة إلي دعا جوود كا ة اوطواف املعن ة قاملأا ظة ( ة الجوات التن م ة شم طات إنناذ القانوا ش ية م طات
تشغ ة معن ة خوى) مه جل الحي مه أذه ال اأو ششضع اآليات الكن ة قمأا ظتنا شالحي مننا.
الجييو قالذكو ا مجموعة العمل املالي قيت اأتماموا بنذا املشوشع منذ إطال ه ،ث امف قتعم ا امتب اا ط ب
املع ومات علي اليش اوع اة ينا ل مشاركة في املشوشع شتقييا ابت عم ة ،ث نادت قتمييي املو ة املمنو ة ل ود
علي ابمتب اا ،ن وا لوغبة بعض اليش  -الا تأثوت قجائظة كورشنا -في تعب ة ابمتب اا الخاص قاملشوشع ،ن وا ل وشف
الحال ة الا تمو بنا دش العالا الا عا ف العييي مه اليش قما في ذلك دش مجموعة العمل املالي ملنطقة الشوس اوشمر
شيما إ و ق ا في الحصو علي املع ومات املط وبة مه الجوات املعن ة في الو ف املنامب في ظل الحجو الصحي.
تا اعتماد التقو و علي أامش ابجتماع العام الثاني شالثالثما ل مجموعة في يون و 2021م ،شتا نشوه علي مو ع املجموعة
في غسطس 2021م

(غسل األموال الناتج عن جريمتي االتجار في البشر وتهريب المهاجرين | MENAFATF Official

.)Websites
ً
ثالثا :ورشة عمل التطبيقات الخاصة بمشروع غسل األموال الناتج عن جرائم االتجارفي البشروتهريب املهاجرين:
قتار خ  5مايو 2021م ،تا تن ا شرية تطب قات خاصة بعوض أا النتائج الا تا التوصل إلينا في مسود تقو و املشوشع،
شذلك امتنادا إلي مخوجات تظ ل امتب اا ط ب املع ومات شالحابت العم ة شاوجوبة شالودشد الا تا امتالموا مه بل
اليش اوع اة في الشبكة اليشل ة ملجموعة العمل املالي قما ينا دش مجموعة العمل املالي ملنطقة الشوس اوشمر شيما
و ق ا شمه خال البظث شاليرامة.
يم خال الورية عوضا وأا النتائج الا تا التوصل إلينا ،يم ف ن و علي ابتنا ات اليشل ة ذات الص ة قجوائا
ابتجار قالبشو شتنو ب املواجو ه شمو ف اليش اوع اة مننا ،شالتظييات الا تواجووا في تطب قوا ،شالطوس شاومال ب
الشائعة في منطقة الشوس اوشمر شيما

و ق ا لغسل اوموا عبر جوائا ابتجار قالبشو شتنو ب املواجو ه ،ش أا نتائج

شمخوجات تظ ل ابمتب اا شالحابت العم ة ،شملحة عه التعاشا اليشلي ملأا ظة غسل اوموا الناتج عه جوائا ابتجار
قالبشو شتنو ب املواجو ه في منطقة الشوس اوشمر شيما

و ق ا .كما يم التقو و عيد مه التوص ات ش

ل

املمارمات في ختام العوض.
ش

و الورية ممث ما مه مجموعة العمل املالي شاملجموعات اإل م ة الن مر  ،شلن ف مه الخبراة املعنما قموضوع

املشوشع في اليش اوع اة قمجموعة العمل املالي ملنطقة الشوس اوشمر شيما

و ق ا ،ش ي تجاشز عيد الح ور 190

مشارك مه ياى نظاة العالا ،ش ي جيت أذه الورية صيى ط ب شامتظساا املشاركما شالجوات املذكور .
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ً
املطلب الثاني :مشاريع التطبيقات التي يجري العمل عليها حاليا:
ً
أوال :مشروع التطبيقات حول "استغالل املنظمات غيرالهادفة للربح في أنشطة تمويل اإلرهاب":
تا طوح موضوع تنن ذ مشوشع تطب قات جييي بعي ابنتناة مه املشوشع الحالي و غسل اوموا الناتج عه جوائا ابتجار
في البشو شتنو ب املواجو ه ،ش ي تمف مخاطبة اليش اوع اة قتار خ  ١٧برايو ٢٠٢١م ،ملوا ا السكوتار ة قموئ اتنا و
تظييي املوضوع املنامب ملشوشع التطب قات القادم ل مجموعة ،مع توض ح بعض املعط ات الوامة ل مساعي في اخت ار
املوضوع ،شالا تشمل ن و و مشوشعات التطب قات الا يجوة تنن ذأا ال ا عبر املجموعات اإل م ة
الن مر  ،كما تا تظ ل اوجوبة شالودشد الا شردت في أذا الصيد ،ث جمعف اليش اوع اة علي تنن ذ شدرامة موضوع
"امتغال املن مات غمر الواد ة ل وبح في نشطة تمو ل اإلرأاب".
شعلي أامش عما ابجتماع العام الثاني شالثالثما ل مجموعة في يون و 2021م ،نا ش و ق عمل املساعيات النن ة
شالتطب قات في اجتماعه الحادة شالثالثما في يون و 2021م ،عيد مه مياخالت اليش اوع اة شاملوا بما قاملجموعة
مياخالت أامة (السوداا ،سطما ،تونس ،مصو ،السعودية ،ل ب ا ،مجموعة العمل املالي ،اوما املتظي )،
تناشلف مسائل أامة توتبر قأأم ة املشوشع في أذا الو ف الحوج شضوشر تنن ذه ،خصوصا ا املجموعة لا تجوة ية
درامة و املوضوع منذ آخو تقو و لوا و

ل املمارمات املتع قة قاملن مات غمر الواد ة ل وبح في 2005م.

علي صع ي متصل ،كيت مجموعة العمل املالي علي أم ة أذا املشوشع ل مجموعة شاملنطقة كأل ،شدعف إلي تظييي
املخاطو املوتبطة بنذا القطاع الوام شالتأكي مه عيم إماة امتغالله في عم ات تمو ل اإلرأاب شمواعا توص ات
مجموعة العمل املالي ذات الص ة (التوص ة  8شالنت جة املبايو  ،)10شضماا تطب ق املنهج القائا علي املخاطو قصنة
خاصة قجانب املعايمر اوخوى ،شالتشييي علي عيم تأثمر ذلك علي عمل أذه املن مات .في ذات الس اس ،يارت اوما
املتظي إلي دعموا لتنن ذ أذا املشوشع شارتباطه بعيد مه املشوشعات الوامة الا تننذأا في املنطقة ،شابمتناد كذلك مه
املنح شاملساعيات النن ة الا تا تخص صوا في أذا اإلطار ،ش ي كي ممثل ()UNOCTعلي امتعيادأا ل مشاركة ضمه
و ق عمل املشوشع شاملساأمة ه.
ش ي شا ق ابجتماع العام علي توص ة و ق املساعيات النن ة قاعتماد تنن ذ املشوشع قياية مه كتوبو ٢٠٢١م ش اى
نو مبر ٢٠٢٢م ،شتقييا تقو و يساعي في وا ك ن ة امتغال املن مات غمر الواد ة ل وبح في تنن ذ نشطة ذات ص ة
قتمو ل اإلرأاب علي املستوى اإل م شاليشلي ،شاآلل ات ش ل املمارمات املتبعة في خنض مخاطو امتغال املن مات
غمر الواد ة ل وبح في نشطة تمو ل اإلرأاب ،شإعياد ائمة قاملؤيوات الا متساعي املؤمسات املال ة ،شاوعما شاملوه
غمر املال ة املحيد  ،شجوات إنناذ القانوا شغمرأا مه الجوات املعن ة في التعوف علي اونشطة املشبوأة املوتبطة قأنشطة
تمو ل اإلرأاب.
ً
ثانيا :تحديث دراسة جائحة كورونا (كوفيد )19-وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
يجوة العمل ال ا علي تظييث اليرامة املذكور آننا في قياية املط ب اوش  ،شذلك اعتبارا ل يشر الوام الذة ت ط ع قه
املجموعة في ماية اليش اوع اة ينا مه مخاطو غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب ،كما ا التواصل مع اليش اوع اة في
مثل أذه الحابت مه يأنه ا يسول علي املجموعة التصية ملخاطو كبمر في الو ف املنامب ،شاملساأمة ضمه الشبكة

9

تقريرالتطبيقات الدوري (كل سنتين) بمجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،النسخة الرابعة2020 -م

العامل ة ملجموعة العمل املالي في مأا ظة خطار مأا ظة غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب شانتشار التسلح شتظيييا في منطقة
الشوس اوشمر شيما و ق ا ،ب م ما اوخطار الناي ة شاملستظيثة مثل جائظة كورشنا شغمرأا.
شمه جل تنن ذ أذه اليرامة تا تصم ا امتب اا مبسر لتو مر جوبة ش ابت عم ة لوذه الغاية ،ث ت قف مكوتار ة
املجموعة عيد مه الودشد الا ش وتنا اليش اوع اة في أذا اإلطار ،شميتا تقييا ال سخة اوشلي مه التقو و ل مواجعة مه
بل اليش اوع اة شتنق ظوا ،شمه ثا عوض ال سخة الثان ة لالجتماع القادم لنو ق املساعيات النن ة شالتطب قات في
اجتماعه الثاني شالثالثما في نو مبر 2021م ،بنيف املوا قة ع ينا شر عة توص ة لالجتماع العام بعتمادأا.
ش تو ع ا يقيم أذا التقو و مع ومات شإ صائ ات تساعي اليش اوع اة قمجموعة العمل املالي ملنطقة الشوس اوشمر
شيما

و ق ا في التعوف علي املخاطو املستجي شاملستظيثة املتع قة قجائظة كورشنا ( )COVID-19ذات الص ة قجوائا

غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب في منطقة الشوس اوشمر شيما
الا يمكه ا تساعي في اكتشاف أذه الجوائا ،شتزش ي اليش قأ

و ق ا ،قاإلضا ة إلي تقييا ائمة قأأا مؤيوات ابيتباه
ل املمارمات لك ن ة التصية لوا ،شعوض لعيد مه

الحابت العم ة الا شاجوف دش املنطقة خال تر اليرامة.
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املبحث الثاني
احلاالت العملية الواردة يف استبيان طلب املعلومات من الدول األعضاء
باجملموعة

 .1الخلط :خلط العائدات غير املشروعة مع األموال املشروعة واستثماراها في األعمال التجارية:
حالة رقم :1
شردت إلي ش ي املع ومات املال ة تقار و مال ة مشبوأة مه ي املؤمسات املال ة قاإلضا ة عه شخص يقوم قإيياعات
نقيية مشبوأة .شع ه تا التواصل املبايو مع إدار مأا ظة املخيرات ش ادشا بعي تر قأننا اموا ق بطه مت بس
قابتجار قاملواد املخير شلييه كم ة مه املا شنسخ مه إيصابت إيياع في املصارف .شع ه ،امف ش ي املع ومات املال ة
قجمع مع ومات عه املشتبه قه شبالتظوة عنه اتضح قانه كاا يقوم قابتجار قاملواد املخير ملي ثالث منوات ش ام قإجواة
عم ات غسل موا علي ت ك املبالغ مه خال يواة مطاعا شم ارات شامتغال

ساقات ي واد عائ ته إليياع مبالغ

نقيية تخصه متظص ة مه جو مة ابتجار قاملواد املخير  .كما اتضح ي ا مه خال التظو ات قانه يقوم قإيياعات نقيية
في الحساقات املصو ة التابعة ل مطاعا بغوض خ ر عوائي الجو مة مع ميخو املطعا النعلي.
تا التوصل إلي عوائي الجو مة الا تا اجواة عم ات غسل موا ع ينا ،شصير كا قإدانة املتنا في الجو مة ابص ة
(ابتجار قاملواد املخير ) قاإلضا ة إلي

ة غسل موا قالسجه شبالغوامة شمصادر اوموا شاببعاد عه البالد.

 .2استخدام االنترنت (التشفير ،الوصول للبيانات الشخصية ،األعمال املصرفية الدولية ...إلخ):
حالة رقم :2
شرد قالغ مقيم مه املجن ع ه شخص ا في جو مة تا ارتأابنا في دشلة خوى يظمل املجن ع ه ج س تنا ،شكاا م موا
البالغ ام مجموعة مه اوشخاص الذيه كانوا يعم وا لييه في إ يى الشوكات الا يم كوا ش ي عبار عه مكتب ل مظاما
شابمتشارات القانون ة

ث ام أؤبة اوشخاص قابمت الة علي املع ومات شالب انات الشخص ة الخاصة قالعمالة

(الزبائه) الذيه يتعامل معوا مالك الشوكة شذلك عه طو ق امتغال الصال ات املمنو ة لوا مه بل املالك (املجن
ع ه) شعه طو ق التشنمر  ،شبعيأا عمي أؤبة املوظنما إلي طو قة ا ت ال ة لكسب شل ك العمالة شذلك عه طو ق
امتخيام البريي ابلكترشني الخاص بشوكة املجن ع ه شإرما رمائل الكترشن ة إلي العمالة شط ب تظو ل مستظقات
الشوكة علي ساقات قنك ة خوى ب عال ة لوا قاملالك الحق قي (املجن ع ه) ،إضا ة إلي ذلك ام أؤبة املوظنما قإنشاة
العييي مه الشوكات شمأاتب املحاما شابمتشارات القانون ة شإينام العمالة قأا ت ك الشوكات ي وشع جييي لشوكة
املجن ع ه شبالنعل تا ذلك  ،شمه ثا تظو ل عائيات الجو مة قمب غ تجاشز  200,000.00دينار إلي وشع جييي لشوكات
املوظنما املجومما داخل الب ي شدش خوى بنيف غس وا شتبي وا شإضناة الطابع الشوعي ع ينا.
نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ،شضحف اآلتي:
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-1تا رصي عائيات الجو مة الا تا غس وا داخل الب ي ش ص وا عه العائيات الن نة ل شاط التجارة.
-2تا إيقاع الحجز التظن ي علي كا ة الحساقات البنك ة شالتظو الت شاملمت أات املنقولة شغمر املنقولة ل شوكات الجييي
شمالكوا.
-3تا تنتيش مقو الشوكات املتورطة شالتظنظ علي كا ة اوشراس شاملستنيات قاإلضا ة إلي جم ع اوجوز ابلكترشن ة
لتنويغوا.
 -4تا التعم ا علي كا ة اوشخاص املتورطما ليى اوجوز اومن ة في اليشلة شتبما قأا جم عوا خارج الب ي.
 -5تا اعياد تقو و التظ ل املالي الخاص قالحساقات البنك ة الخاصة قت ك الشوكات.
قناة ع ه ،تا إ الة الق ة ل ن اقة العامة بتخاذ اإلجواةات القانون ة الالزمة.
الجو مة اوص ة ابمت الة علي اوموا  ،شابمت الة علي ق انات شمع ومات مو ة ،شامتغال الوظ نة
صير كا قإدانة املتنا قالسجه شالغوامة شمصادر اوموا شالتظنظ علي الحساقات البنك ة.
 .3االتجار بالبشر وتهريب األشخاص:
حالة رقم :3
تخ ص الوا عة في ام املتنا الوئيس ( ) قج ب ت ات مه مخت ف الج س ات شذلك ملمارمة البغاة ،كما يعمل لييه عي
ت ات مه ذات الج س ات يت قما منه اوشامو إلدار يبكة ل بغاة في عي نادس شذلك عه طو ق ابكواه البيني شاملعنوة،
شتظص ل اوموا الناتجة مه الجو مة اوص ة شتس موا ل متنا الوئيس الذة يودع ت ك املبالغ في ساقاته ش ساقات
يو أاته شتيش وأا بنيف إخناة املصير الحق قي لألموا  .شبمجود ع ا املتنا الوئيس نه مط وب من ا توجه ملنز يق قه
املتنا ثاني (ب) ش ام قتس مه أو شاملتنا الثالث (ج) خزانتما شمنقوبت خوى خاصة قالوا عة تا ضبطوا ما بعي.
نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ،تبما شجود تضخا في عيد التظو الت الخارج ة ش امتبيا عمالت جنب ة،
كما تبما مه التظو ات شجود جو مة اتجار قالبشو شاوموا الا تا تظو وا ش امتبيالوا مصيرأا عوائي ت ك الجو مة.
شش قا لذلك تا إ الة الق ة إلي الن اقة العامة ش ال ا من ور في املحكمة.
تا صيشر كا قاإلدانة في جو مة غسل اوموا  ،الجو مة ابص ة (اتجار قاوشخاص) ،قالسجه شمصادر اوموا موضوع
الجو مة ش ة موا مم وكة ل متنا.
 .4استخدام قطاع التأمين:
حالة رقم :4
اقوام املشتبه ينا (س.م) لوثائق تأمما شامتثمار قاما نج تنا القاصو قنظو  1.4م وا جن ه .شتتمثل مؤيوات ابيتباه
املتع قة قالحالة في ضخامة اجمالي مبالغ الوثائق خال تر زمن ة شجمز  ،كما ظووت نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات
املال ة مايلي:
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.1

ام امليعو س.م خال  3يوو قإقوام شثائق تأمما شامتثمار قاما نج تنا القاصو قنظو 1.4م وا جن ه عه طو ق
تظو الت شارد مه ساب يوكة ا ادت اننا تمت كوا.

.2

امف الو ي قالوجوع ل بنك الا تظتنظ الشوكة املحولة قظساب طو ه تبما اا الشوكة املذكور ييثة التأميس،
شانه ب توجي اية تعامالت تعكس نشاطا ل شوكة املذكور  ،شاا الحوكة ا تصوت علي ت قي تظو ما ابش قنظو 800
لف جن ه مه ساب زشج املشتبه ينا (س.م) طوف قنك مظلي ثاني ،شتظو ل اخو قنظو  700لف جن ه مه يق قة
زشج املشتبه ينا طوف قنك مظلي ثالث.

.3

امف الو ي قالوجوع ل بنكما الثاني شالثالث ث تبما اا زشج املشتبه ينا مونيس كووباة يعمل قالخارج ،شانه ام
قتظو و توك ل مصوفي ل تعامل علي ساقه لواليه ،شاا الحوكة علي ساب الزشج ا تصوت علي ايياعات نقيية مه
شاليه ش يق قته قاإلضا ة الي تظو الت شارد مه ساقه قأ ي اليش ابجنب ة ،شفي املقاقل تمف تظو الت لحساب
يوكة زشجته ش تظو الت لحساب يق قته ،الا تبما اننا ص يبن ة ،ش ي تبما مه ظص سابنا طوف البنك املحلي
الثالث اا الحوكة ع ه ا تصوت علي تظو الت مه ساب يق قوا شايياعات مه شاليأا ،شفي املقاقل تمف تظو الت
لحساب يوكة زشجة يق قوا (س.م).

 .4منوت تظو ات إ يى جوات انناذ القانوا عه ام شالي زشج املشتبه ينا بعم ات نصب علي عيد مه املواطنما
شابمت الة مننا علي مبالغ مال ة قيعوة ا امة مشاريع عقار ة شتم كوا يقق مكن ة بنا علي خالف الحق قة ،شذلك
بعي امه قتقييا عقود اراض مزشر  ،ثا امه بغسل ابموا املتظص ة مه نشاطه ابجوامي قإيياعوا قظساب نج ه
شكو مته ش ام زشجة نج ه قتأميس يوكة شأم ة ب تقوم قأية انشطة ،ش تح ساب لت ك الشوكة لت قي تظو الت مه
ساب نج ه شكو مته إلقوام شثائق تأمما قاما ن يته القاصو.
تا الحكا علي الوالي شاخو ه في

ة النصب/اب ت ا كجو مة ص ة قالسجه ملي  7عوام ،شمازالف

ة غسل

اوموا من ور امام املحكمة.
 .5استخدام البنوك غير املقيمة ،والشركات التجارية الدولية ،والصناديق االستئمانية في الخارج:
حالة رقم :5
ت قى ساب املشتبه ينا (ا.ت) تظو ال قنظو  1.000.000دشبر مو أي مه ساب إ يى الشوكات قيشلة اجنب ة .شمثل
ضخامة املب غ مؤيوا لاليتباه بسبب عيم تنامبه مع نشاط املذكور كميرمة شب مع ماقق تعامالتنا طوف البنك.
قإجواة تظ ل مالي قو ي املع ومات املال ة ،تا الوصو ل مع ومات اآلت ة:
 .1ت قي ساب املشتبه ينا (ا.ت) تظو ال قنظو م وا دشبر مه ساب إ يى الشوكات قيشلة اجنب ة بغوض يواة
يقة مكن ة ،ث نوأف املذكور اا القائا قالتظو ل خط بنا شالذة يمت ك الشوكة القائمة قالتظو ل ،شفي املقاقل
امف املذكور قامتبيا املبالغ ل معاد قالعم ة املح ة شربطوا كودائع ادخار ة.
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.2

ص ف املذكور علي تسو ل ائتماني ق ماا شدائعوا ابدخار ة ،ث امف قتظو ل نظو  2م وا جن ه لحساب
شخص جنب ييعي ( )O.Aبغوض يواة طعة ارض ،شتظو ل نظو م وا جن ه لحساب شخص ييعي (ع.ع) بغوض
يواة ق اعة مه ي اليش ابجنب ة شسحب املتبقي نقيا.

 .3قوجوع الو ي ل بنك الذة يظتنظ امليعو ( )O.Aقظساب طو ه تبما انه يظمل إ يى الج س ات عال ة املخاطو،
شبنظص الحساب تبما اا الحوكة ا تصوت علي التظو ل مالف الذكو ،ث ام املذكور بسحب املب غ نقيا.
 .4قوجوع الو ي ل بنك الذة يظتنظ امليعو (ع.ع) قظساب طو ه تبما انه صا ب يوكة امتمراد شتصييو ،شبنظص
الحساب تبما اا الحوكة ا تصوت علي امه قتغذيته قإيياعات نقيية قاإلضا ة الي التظو ل مالف ابيار ال ه،
شفي املقاقل تا سحب كا ة اوموا نقيا.
 .5امنوت تظو ات إ يى جوات انناذ القانوا عه ام املشتبه ينا (ا.ت) شاخو ه قتأو ه مجموعة اجوام ة امف
قالنصب شاب ت ا علي إ يى الشوكات ابجنب ة الا تتعامل مع ي الشوكات املصو ة ث انتظل امليعو ()O.A
صنة ي املس ولما قالشوكة املصو ة شارماله واتمر مزشر ل شوكة ابجنب ة الا امف قيشرأا قالتظو ل لحساب
املشتبه ينا (ا.ت) قيب مه ساب الشوكة املصو ة ،ش ي لجأ املذكور ه لغسل اوموا

ص ة نشاطوا ابجوامي

املشار ال ه قإجواة عم ات مال ة ع ينا.
الجو مة اوص ة :النصب/اب ت ا  ،شماتزا جو مة غسل اوموا شالجو مة اوص ة من ورتاا مام املحكمة.
 .6تهريب الذهب:
حالة رقم :6
تنو ب كم ة مه الذأب املشغو إلي اليشلة عبر مننذ قوة ،ث ق غف الكم ة  2.7ك وجوام ،شتثم ف مؤيوات ابيتباه
في ظوور ارتباك علي السائق عني مؤاله َّ
عما إذا كاا لييه ما يوغب اإل وار عنه ،إضا ة إلي نوع الس ار قاملقارنة مع طب عة
الة املسا و ،شتا التظقق مه ذلك عبر جوز النظص قاويعة الا كيت ابيتباه.
نتائج التظق قات اوشل ة شالتظ ل املالي ل و ي  ،ظووت ا املتنا ينيف إلي التنوب مه د ع الوموم "ال وائب" الجموك ة،
شال وائب اوخوى ،شلييه مستن ييه في اليشلة ،شمساعييه خارج اليشلة شتا ربطوا قالق ة.
شمه خال التعاشا اليشلي مه خال ط ب املع ومات مه الجوة الن مر عبر ضباط ابتصا في جمارك اليشلتما شمه خال
املكتب اإل م لتباد املع ومات ابمتخبارات ة في الشوس اوشمر ( ،)RILOث شردت اإلجاقة مه الجوة الن مر خال
تر صمر لا تتجاشز مبوعما ،شتمف ابمتناد مننا في التظ ل املالي شضموا مل ف الق ة.
الجو مة اوص ة :التنو ب الجموكي شعقوبتنا (املصادر  ،شالغوامة ،شمصادر شم ة النقل "املوكبة") ،قاإلضا ة إلي توج ه
ابتنام قارتأاب جو مة غسل اوموا شما يترتب ع ينا مه عقوبات مه ضمننا (السجه) ،ع ما قأا الق ة ب زالف ي
التظق ق شطور اإل الة إلي املحكمة.
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 .7العقارات بما في لك دور وكالء العقارات:
حالة رقم :7
رمل مصوف مظلي عي قالغات عه عم ات مشبوأة موتبطة بعمالة اموا قإيياعات نقيية ،زاعمما ننا عائيات مه
ق وع عقار ة .ش ي ّيم أؤبة العمالة عي شكابت ق ع ّ
تا امتخياموا في العم ات املننذ  ،شاعييه قتقييا مستنيات داعمة
إضا ة .شمه ورأا ،قايوت ش ي املع ومات املال ة تظق قاتنا قتظ ل كشو ات ساقات العمالة املشتبه بنا شبتعم ا
مماتنا علي جم ع املصارف شاملؤمسات املال ة شيوكات تظو ل اوموا  ،قظثا عه ية عم ات ش ساقات مصو ة ذات
ص ة .امتع مف الو ي ي ا ليى الس طات املح ة املعن ة ،مننا م طات إنناذ القانوا شليى السجل العقارة ،قظثا عه
ية ممت أات عائي ل مشتبه بنا.
مه جوة خوى ،ت ّقف الو ي ثناة التظق قات ط ب مساعي مه امليعي العام التم مزة بشأا شخاص متنمما قاإلتجار
قاملخيراتّ ،
عممف ي ا مماتنا علي جم ع املصارف شاملؤمسات املال ة شيوكات تظو ل اوموا  ،ما ممح قتظييي املز ي
مه الحساقات شالعم ات املصو ة ،الا ظوو تظ وا ا العمالة املشتبه بنا الوارد امماؤأا في البالغات ي اموا قب ع
عقا اتنا إلي تجار مخي ات لقاة مبالغ نقيية .شع ه ،عممف الو ي اي ا مماة املشتبه بنا علي ّ
كتاب العي لتظييي
ر
ر
ية عم ات عقار ة جوت قموجب عقود ق ع ش قموجب شكابت لصالح املشتبه بنا.
مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة:
 -1إيياعات نقيية ،يزعا ننا ناتجة مه ق وع عقار ة ،مه خال عي شكابت ق ع ّ
تا امتخياموا
 -2عيم تقييا مستنيات داعمة إضا ة لتبريو عم ات اإليياع
 -3تقاطع مماة العمالة مع مع ومات شردت مه بل امليعي العام التم مزة بشأا شخاص متنمما قاإلتجار قاملخيرات
قناة علي نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ،ورت الو ي اآلتي:
• تجم ي رصي الحساقات املصو ة املحيد
• شضع إيار علي املمت أات العقار ة العائي ل مشتبه بنا
• إ الة نتائج التظق قات إلي امليعي العام التم مزة
الجو مة اوص ة :اتجار غمر مشوشع قاملخيرات ،شش قا ل معط ات ،ور النائب العام التم مزة إ الة الق ة ل مظاكمة
منيا ل ماد  3/2مه القانوا ر ا .2015/44
ب تزا الحالة ي الن و مام املحكمة املعن ة.
 .8االستثمار في أسواقرأس املال واستخدام الوسطاء:
حالة رقم :8
شرد تقو و ايتباه إلي الو ي مه الجوة املشو ة علي طاع اوشراس املال ة ين ي قأنه تا رصي وكات تياش شأم علي شراس
مال ة علي ساب املشتبه قه بشأل م ل لشو ظة املستثمو ه في السوس املالي ،ث إا وكات التياش املذكور لا
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تظقق ة عائي مادة يذكو علي الحساب شأو ما ينافي الس وك شالتصو ات الطب ع ة ل مستثمو ه في اقتغاة تظق ق اورباح،
شبالن و إلي ش ائع ابيتباه الا تا تظيييأا إنه يشتبه ا الذة كاا يقوم قإدار الحساب أو يوكة التياش ننسوا.
مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة تتمثل في:
 .1وكات التياش الا تمف علي ساب التياش الخاص قالعم ل تعي تياشب شأم ا علي شر ة مال ة بشأل م ل لشو ظة
املستثمو ه في السوس املالي سب ما شرد مه الجوة املشو ة ،إذ ا عم ات التياش أذه بعي خصا العموبت شضو بة
الق مة امل ا ة لا تظقق ة عائي مادة ،شب يوجي لوا ة أيف امتثمارة شاضح كوا الس ولة املال ة لوذه الور ة املال ة
ضع نة جيا.
 .2يشتبه ا الذة يقوم قإدار الحساب شاملالك املستن ي منه ي يوكة اوشراس املال ة شليس العم ل ننسه ،ث ا خ ن ة
العم ل (الع م ة شاملون ة شاملأان ة) ب تشمر إلي امتالكه الخبر شالقير الأا ة ل ق ام قتياشبت قوتمر عال ة شبق ا ضخمة
شفي مواس مال ة متعيد  ،قاإلضا ة إلي عيم ام العم ل قتظييث ق اناته رغا نه ش سب ق انات قطا ة اعوف عم ك
إا العم ل يظ و إلي الشوكة بشأل دشرة ،شطو قة امتالم اوشامو ي شامو خط ة مكتوبة ش و عوا العم ل في الشوكة،
كما نه ب يوجي ة إثبات علي ام العم ل قتو ع اوشامو الخط ة املكتوبة الا تتع ق بعم ات الب ع شالشواة الا يقوم
بنا علي ساقه ،رغا نه ش سب ق انات قطا ة اعوف عم ك إا طو قة امتالم اوشامو ي شامو خط ة مكتوبة ش و عوا
العم ل في الشوكة؛
 .3خمرا عيم ثبوت شجود اتصابت أاتن ة ش رمائل نص ة شارد  /صادر قما الشوكة شالعم ل ،تثبف شرشد شامو الب ع
شالشواة الا تتا علي ساب التياش الخاص قالعم ل علي الواتف املحمو الخاص قمييو الشوكة.
نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة يارت إلي ا عم ات التياش الا تمف علي ساب العم ل علي شراس مال ة
شالا

ادت الجوة املشو ة قأننا تعي تياشب شأم ا علي شر ة مال ة بشأل م ل لشو ظة املستثمو ه في السوس املالي،

ش ث ننا لا تظقق عائي مادة يذكو علي الحساب شأو ما ينافي الس وك شالتصو ات الطب ع ة ل مستثمو ه في اقتغاة
تظق ق اورباح ،قالتالي إا عم ات التياش املستمو شاملتتابعة الا تمف علي ساب العم ل ،يشتبه قأننا تت مه عم ات
غسل اوموا  ،بغ ة إخناة ش تمو ه اوصل غمر املشوشع لألموا الناتجة عه عم ات التياش الوأم  ،شأذه اوموا
الناتجة تتمثل قظقوس م ك ة ش منا ع خوى ي تأوا تظققف لشوكة التياش شالا يشتبه قأننا املستن ي الحق قي
شاملتظكا قظساب التياش العائي إلي العم ل .قناة علي الو ائع املذكور عاله ش ث ا التياش الوأم لألشراس املال ة في
السوس املالي الذة يعتبر مه الجوائا اوص ة لجو مة غسل اوموا  ،إا العم ات املال ة الا تمف علي ساب التياش
الخاص قالعم ل ي تت مه ارتأاب العم ل شيوكة التياش لجو مة غسل اوموا .
الجو مة اوص ة :التياش الوأم لألشراس املال ة في السوس املالي.
الحالة ي التظق ق.

16

تقريرالتطبيقات الدوري (كل سنتين) بمجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،النسخة الرابعة2020 -م

 .9استخدام هوية مزورة:
حالة رقم :9
شرد تقو و ايتباه إلي الو ي مه ي البنوك ين ي قق ام املشتبه قه (ج) قنتح ساب قامتخيام شث قة اثبات شخص ة
اجنب ة مزشر شمنتظل شخص ة شخص آخو ،قاإلضا ة إلي تزش ي البنك قوث قة اثبات مونة مزشر شمترجمة إلي ال غة
العوب ة ،شبعيأا ام املشتبه قه قط ب الحصو علي د تر ي أات مقاقل إيياع مب غ بس ر كتأم نات نقيية.
شبيرامة شتظ ل تقو و ابيتباه شاملع ومات الوارد ل و ي تبما ا املذكور ام قنتح ساب ش ي قر ليى البنوك
العام ة في اليشلة قامتخيام الوو ة املزشر شأو الحساب املنتوح ليى البنك املب غ عه ابيتباه .ث تا امتخيام أذا
الحساب في تنن ذ عم ات مال ة متمث ة قي عات نقيية ق غ مجموع متنا ما يعاد  19,500دشبر مو أي ،كاا يسحب
جزة مننا قامتخيام الش أات ،دشا الو وف علي مباب مقنعة و مصادر ت ك اإليياعات النقيية .شبتظ ل مماة
املستن ييه مه الش أات اتضح ا غ بنا تجار.
ش ادت املع ومات الوارد مه ي جوات إنناذ القانوا نه ت قى يأوى مه ي املواطنما قق ام املشتبه قه قانتظا
شخصيته شتزش و قطا ته الشخص ة املنقود  ،كما ادت املع ومات الوارد ا املشتبه قه اعتقل كثر مه مو قخصوص
جوائا التزش و شاب ت ا شالنصب علي املواطنما.
مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة تتمثل في تح ساب قنأي قمستنيات إثبات شخص ة جنب ة يشتبه قأننا مزشر ،
شإيياعات نقيية غمر مع ومة املصير.
نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ،شضحف ام املشتبه قه قنتح ساب قنأي قموجب أو ة مزشر  ،شمه ثا
تنن ذ إيياعات نقيية في الحساب يشتبه قأنه متظص ة مه جوائا كوا املشتبه قه يعتبر مه صحاب السواقق في جوائا
اب ت ا شالتزش و ،شمه ثا امتخيام أذا اوموا في يواة ق ائع مه عيد مه التجار كاا يي ع ثمننا قموجب ي أات.
الجوائا اوص ة :اب ت ا شالتزش و في شراس رمم ة ،تا الحجز علي اوموا املتبق ة في الحساب شالبالغ متنا ما يعاد
 5,200دشبر مو أي.
 .10استخدام العمالت/األصول االفتراضية:
حالة رقم :10
شرد علي ش ي املع ومات املال ة عيد مه التصار ح قالشبنة تع قف قأل مه امليعو ه "س" ش"ر" شيوكة ""Innovate
املختصة في اونشطة اإلعالم ة .ش ي جاة قأمباب التصار ح املتع قة قالشخصما الطب ع ما ننما اعتميا اإليياع شالسحب
النقية املكثف شتظو ل اوموا ما ق ننا .ما قخصوص يوكة " "Innovateقي امف مباب التصو ح علي ممارمة
الشوكة املعن ّ ة ،مه خال املو ع ابلكترشني الواجع لوا ،ل شاط مؤمسات الي ع علي غوار الص غ القانون ّ ة.
مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة:
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•

تبما قمواجعة سجل املؤمسات ،اا امليعو "س" شك ل انوني لشوكة " "BETAت شر في مجا تقييا خيمات عبر

ابنترنف .ما امليعو "ر" وو مختص في انشاة موا ع ابنترنف شفي مجا اونشطة علي ابنترنف ( .)Freelanceش ي اتضح
قالتظوة في املصادر املنتو ة ّا املعن ما اما قإنشاة موا ع الكترشن ة شصنظات علي شمائل التواصل ابجتماعي ّ
توشج
ّ
لعيد مه العمالت اب تراض ة ش سائا يواة راجعة ملؤمسات د ع جنب ة ،تمكه أذه القسائا اوشخاص املق مما مه
مياد مة مشترياتنا قالعم ة الصعبة علي خالف تواتيب الصوف شالتجار الخارج ة.
• تب ما في إطار التعاشا الوطن قما ش ي املع ومات املال ة شجوات انناذ القانواّ ،ا امليعو ه "س" ش "ر" مظل متتبعات
عيل ة بتجارأا في العمالت اب تراض ة علي خالف الص غة القانون ة ش ي ّ
تا حجز العمالت اب تراض ّ ة شمصادرتنا لنائي
اليشلة.
ّ
• ما قخصوص يوكة " ،"Innovateقي ّ
ّ
تبما ننا امف قإطالس ّ
املنصة خيمات
منصة ل ي ع ابلكترشني .شتو و أذه
ّ
متعيد تتمثل ماما في تح مظا ظ ا تراض ة ( ،)V-Walletالي ع ،مياد مة النواتمر ،التظو ل شالشواة .ش ي تبما
قمعاينة التي قات املال ة املنجز علي ساقات الشوكة ننا تمارس مونة البنوك مه خال
ششضعوا لومائل الي ع لعمالتنا خال ا ل ص غ القانون ّ ة شبيشا توخ ص مه الس طة التعيي ّ ة.

بولوا ل ودائع مه العموم

• الخيمات املال ة ّ
املقيمة مه بل يوكة " "Innovateتوتكز ماما علي امتغال الحساقات اب تراض ة امل ّ منة علي
ّ
املنصة ابلكترشن ّ ة التابعة لوا ّ
مما يجعل مه الصعب ا تناة ثو اوموا شصا بنا شالسجالت التار خ ة ل معامالت شبالتالي
امأان ة اخناتنا لعم ات مشبوأة علي عال ة قابتجار قالعمالت اب تراض ّ ة شارتباطوا قمعامالت مشبوأة في عال ة قجوائا
ص ّ ة خطمر كابتجار في ّ
املخيرات ش اوملحة شكذلك في عال ة قاإلرأاب شتمو ه.
• ت ّل املنصة ابلكترشن ة املحيثة مه بل يوكة "ّ "Innovative
معوضة لتنيييات عال ة ل سطو ،ابمت الة ش اتالف
اوموا امل ّمنة قالحساقات اب تراض ّ ة شاملودعة قالحساقات الخاصة ل شوكة شاختراس املن ومة املع ومات ّ ة لوا قالن و
إلي نقاط ال عف املوتبطة قاإلطار القانوني (شاملعايمر اب ترازّ ة ملثل أذه املؤمسات شالسالمة املع ومات ة ل ن ام
املع وماتي التابع لوا .شبالتالي ّ
املنصة تن وة علي مخاطو ن ام ّ ة اش ق و ّ ة ّ
ّ
تنيد ّ
كل املتعام ما ع ينا.
إا أذه
نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ،يارت إلمأان ة ارتباط العم ات موضوع امل ف بعم ات مشبوأة علي عال ة
قابتجار قالعمالت اب تراض ّ ة شبالعمالت الصعبة شممارمة مونة البنوك علي غمر الص غ القانون ّ ة ،شن وا ل مخاطو
ّ
ّ
املنصة شعلي شجه
قاملنصة شمياد مة موا موتبطة قجوائا خطمر عبر ت ك
العال ة بم ما املخاطو الن ام ّ ة املوتبطة
الخصوص مخاطو اإلرأاب شتمو ه.
تمف إ الة امل ف علي ن ار الجوات الق ائ ة ،الحالة ي التظق ق.
 .11التحويالت املالية/استخدام الحسابات املصرفية في الخارج:
حالة رقم :11
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شردت مع ومات مه ي الجوات اإليوا ة علي املؤمسات املال ة تتع ق قامليعو (ر ز) قالحصو علي مبالغ مه القطاع
اوجنب عه طو ق ي املؤمسات املال ة بغوض تمو ل عم ات امتمراد ق اعة .إب ا املذكور غادر الب ي إلي ي اليش
العوب ة دشا امتكما عم ات بمتمراد املذكور .
تا البية قالبظث في اعي ق انات الو ي شلا يتبما شجود ة مع ومات موتبطة قاملذكور ،شمه ثا تا البية قجمع مع ومات
تتع ق قالجوة املوتبطة بعم ة التمو ل املذكور  ،شالذة تا ابمتعالم املالي عنه شتبما شجود عي

ساقات مصو ة

شعم ات مال ة موتبطة قه مه ضمننا ،شجود عي وابت صادر للخارج قمبالغ تقارب املبالغ الا تظصل ع ينا.
تمف مخاطبة ش ي املع ومات املال ة املتواجي في اليشلة الا صيرت إلينا التظاش ل املذكور شتبما شجود ساب مصوفي
موتبر قاملذكور ث امتقبل ت ك التظاش ل ضمنه .كذلك تمف مخاطبة إدار الهجو شالجوازات ملوا اتنا قظوكة القيشم
شاملغادر ل ميعو ( ر ز) شتبما مغادرته ل ب ي قننس يوم إصيار التظاش ل إلي ي اليش العوب ة.
قابطالع علي نتائج التظ ل ،تا تظو ل الحالة لالدعاة قتنمة (ر ز) قجو مة غسل اوموا الناتج عه اب ت ا بنيف ابمتمراد
قطوس ا ت ال ة شتنو ب النقي خارج الب ي مع التجم ي لحساقاته.
الحالة ي الن و مام الق اة.
 .12استخدام املخولين ،والصناديق االستئمانية ،وأفراد األسرة ،أو أطراف أخرى:
حالة رقم :12
ام امليعو ر.ع بعم ا ايياع قظسابنا قمب غ كبمر خال يوم شا ي ث ا ادت اا مصير ابموا

سابنا طوف قنك

مظلي اخو ثا امف قإصيار توك ل مصوفي ل تعامل علي سابنا لواليتنا امليعو س .خ شالا تشغل منصب أومي ر ع.
مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة تتمثل في عيم تنامب املبالغ املودعة مع نشاط امليعو ر.ع شدخ وا السنوة شكذا ماقق
تعامالتنا طوف املصوف قاعتبار امليعو س.خ (شالي امليعو  /ر.ع) ي املستن ي الحق قي مه العم ات شأو ما ب يتنامب
مع منصبنا الحأومي.
نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة شنتائج التظو ات منوت عه اآلتي:
• امف امليعو  /ر.ع بعم ا ايياع قإجمالي نظو  31.806دشبر مو أي ،خال ذات ال وم قما ب يتنامب مع نشاطوا اش
ماقق تعامالتنا ،ث ادت ا مصير اوموا

سابنا طوف قنك مظلي آخو.

• امف املذكور قإصيار توك ل مصوفي ل تعامل علي سابنا لواليتنا امليعو  /س .خ ث نوه البنك املب غ نه قالبظث
علي يبكة املع ومات اليشل ة تبما اا ابخمر تشغل منصب أومي ر ع .
• امف الو ي قالوجوع ل بنك املحلي ابخو ث تبما ا سابنا مغ ق منذ عام.
• منوت تظو ات إ يى جوات انناذ القانوا عه ت قي امليعو س.خ ريو مه ي رجا اوعما مقاقل إنناة مصالحه
قالجوات التابعة ل مذكور  ،ش ي امتعانف ابخمر قنج تنا امليعو ر.ع إلخناة شتمو ه مب غ الويو عه طو ق إيياع املب غ
قظسابنا ثا إصيار توك ل مصوفي لوالياتنا اى تتمكه مه التعامل علي اوموا .
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الجو مة اوص ة الويو  ،تا الحكا علي امليعو س.خ شاخو ه في

ة الويو قالسجه ،شعلي امليعو  /ر.ع ششالياتنا في

ة غسل اوموا .
حالة رقم :13
تظو الت عييي قما ساقات عي شخاص ليى ي املؤمسات املال ة املصو ة  G-BANKقمبالغ مال ة عال ة ش وابت
 RTGSدشا مبرر اش غوض شاضح اش شجود عال ة عمل مظيد
دشنف قظقه

ما ق ننا ،شاملستن ي الحق قي مننا أو الشخص  Aالذة

ايا انون ة تتع ق بع وا بغسل اوموا شبع وا اآلخو موتبر قامتغال املنصب شالوظ نة ،قاعتباره ذش

منصب ر ع ماقق في  L-BANKالذة تا شضعه نت جة لذلك تظف شصاية البنك املوكزة .
مؤيوات ابيتباه تمث ف في شجود تظو الت قما الحساقات شإيياع موا شصأوك قما عيد مه اوشخاص دشا عال ة ش
غوض شاضح ش نشاط ق قي ،شتظو و صأوك مه بل ي املتنمما لصالح الشوكة  Bلتجار املواد الغذائ ة ،شعني
التي ق في النواتمر شالتصار ح الجموك ة التابعة ل شوكة املذكور تبما امتمرادأا للحييي الص ب شمواد مخالنة ل شاطوا
الوئيس .
نتائج تظ ل الو ي شضحف مجوول ة مصادر اوموا الا تا تظو وا شتنا وا قما الحساقات الخاصة قاملتنمما لصالح
الشخص  Aالذة تيشا قظقه عي

ايا من ور مام الق اة،

ال عه إيياع مبالغ في ساقات املتنا  Oعه مة

عقارات غمر عائي له ش يمت ك نسبة مع نة ينا ،قاإلضا ة إلي عما التزش و شالتالعب شإخناة الغوض الحق قي مه
املعامالت املال ة املتعيد .
الق ة ي التظق ق شالتظوة.
حالة رقم :14
يشتبه املصوح قامتغال اوشخاص املعن ما قاومو لألزمة الصح ة الناجمة عه جائظة كورشنا قالق ام قظم ة جمع
ل تبرعات مه خال يبأات التواصل ابجتماعي ذات طابع مشبوه مصحوبة قتطور غمر عادة في نشاطوا شثواتنا.
مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة تمث ف في:
 -1تكوار شحجا املعامالت املننذ ؛
 -2عيم تماش املعامالت املننذ مع الوضع اب تصادة لألشخاص املعن ما؛
 -3ز اد غمر عادية في الثرش ؛
 -4عيم شجود املستنيات الثبوت ة قحجة الحجو الصحي؛
 -5نشاط العمالة علي يبأات التواصل ابجتماعي.
نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ،ظووت ت قى اوشخاص املعن ما تظو الت نقيية مظ ة شدشل ة ،شد وعات
نقيية مه طواف ثالثة ،قاإلضا ة إلي تظو الت نقيية عال ة التكوار خال

تر صمر دشا مبرر ا تصادة ش عال ات

تجار ة ،مه طوف عي شخاص طب ع ما يمكه ا يأونوا ضحايا لال ت ا .
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الجو مة اوص ة املن ور النصب شاب ت ا  ،تا إ الة الق ة إلي املحكمة ابقتيائ ة.
حالة رقم :15
يشرتبه املصوح قانتمراة بعض اوشخاص املعن ما إلي يربكة لتنو رب املخريرات ،شذلك سب مؤيوات ابيتباه الا تو وت
بشأا إ امة املسرتن ييه مره اوموا ري مناطرق معوش رة قزراعرة القنرب الونرية ري اليشلة ،قجانب إرما اوموا مه ميا
معوش ة ق شاط م احي مقير،

ال عه عرريم تماش العم ات املننررذ مررع الوضررع اب تصادة لألشخاص املعن ما.

التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ،شضح ت قررى بعض اوشخاص تظو الت نقيية مومررة شبوثمر عال ة ،دشا مبررورات
ا تصاديرة ش عال ات تجار رة ،مره عري يرخاص طب ع ره يمكره ا يأونروا جرزةا مره يربكة لتنو ب املخريرات ري اليشلة،
ش نه مه املحتمل ا يأوا املعن ما مزشديه لتجار املخيرات شالذيه قيشرأا يستني وا الس اح.
الجو مة اوص ة ابتجار قاملخيرات شاملؤثوات العق ة ،تمف إ الة الق ة إلي املحكمة ابقتيائ ة.
 .13استخدام بطاقات االئتمان والشيكات والكمبياالت:
حالة رقم :16
كشرف املصوح عره ير أات مرزشر مقيمرة لر تظص ل عبر املقاصة قما البنوك شذلك بنيف النصب شاب ت ا  .مؤيوات
ابيتباه املتع قة قالحالة تمث ف في اختالف املع ومررات املوجررود ع ررى الش ر أات عرره ت ررك املتو ررو ري اعري ق انرات البنرك.
سب نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ،رام الشخص املعن قإيرياع ي أات مزشر  ،مره جررل التظص ررل ،ررث
تب رره عرريم توا ررق املع ومررات امليشنررة ع ررى أرذه الش أات شت رك املتو رو ري اعري ق انرات البنك (اما صا ب الحساب).
شتبما ا الش أات املذكور شردت عه طو ق املقاصة مسحوبة علي ساقات منتو ة قنوشع قنك ة مغ قة مسبقا.
الجو مة اوص ة املن ور تزش و العمالت ش دشات ابئتماا العامة ششمائل الي ع اوخوى ،شتمف إ الة الق ة إلي املحكمة
ابقتيائ ة.
حالة رقم :17
تتا امتالم يأوى مه ي البنوك التجار ة قاليشلة منادأا ام املتنا قالذأاب الي عي جوزه صوف آلي تابعة ل بنك
املجن ع ه قوبية م ش شبية ب ث يقوم بسحب مب غ ش يره  1,560.46دشبر مو أي ،ث إا ابجواةات ابعت ادية
لسحب مب غ مالي مه جواز الصوف ابلي أو دخا البطا ة البنك ة مع الو ا السوة شاخت ار املب غ املواد سحبه ،قننس
الطوس املتبعة شعني ام الجواز بعي املبالغ يقوم قال غر علي زر ابلغاة شيست ا مب غ ش ير  1,560.46دشبر مو أي،
شبنذه العم ة ب ي سحب مه الحساب شب ي وو في الكشف شب يتا امتقطاعه شمه ثا يقوم قابتصا قموكز خيمه
العمالة ش تقييا قالغ بعيم خوشج املب غ مه جواز الصوف ابلي شعني ام البنك قمواجعة املبالغ املستقطعة مه جوزه
الصوف ابلي يتضح شجود نقص في املبالغ ش مه خال البظث شالتظوة ثبف ليينا ا املتنا ام بنذه العم ات عيه موات
عه طو ق امتعماله لبطا ات شخاص خو ه مه ج س ات آم و ة مع ال قأنه قظاجة لت قي مب غ مه ي زمالئه في
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ساقاتنا ش ام قننس الخطوات اب ت ال ة الساققة شتظصل علي مبالغ غمر مشوشعه شاعترف امام البنك بنذه العم ات
شب غف مجموع املبالغ الا صل ع ينا  9,336.80دشبر مو أي ،مه عي وشع تابعة ل بنك ش ام قتظو وا إلي دشلة خوى
عه طو ق ي يوكات الصوا ة.
تا إدخا البطا ة البنك ة مع الو ا السوة شاخت ار املب غ املواد سحبة شاملتنا عاله يقوم قننس الطوس املتبعة شعني ام
الجواز بعي املبالغ يقوم قال غر علي زر ابلغاة شيست ا مب غ ش ير  1,560.46دشبر مو أي ،شبنذه العم ة ب ي سحب
مه الحساب شب ي وو في الكشف شب يتا امتقطاعه شمه ثا يقوم قابتصا قموكز خيمه العمالة شتقييا قالغ بعيم خوشج
املب غ مه جواز الصوف ابلي شعني ام البنك قمواجعة املبالغ املستقطعة مه جوزه الصوف ابلي يتضح شجود نقص في
املبالغ ،شتبما ليى البنك املجن ع ه شجود نقص في املبالغ املال ة ليى الصواف اآللي شعني مواجعة عم ات السحب تضح
قأا املتنا ام بنذه العم ة كثر مه مو شبامتخيام كثر مه قطا ة قنك ة– تكوار التردد علي البنود ( ن مة السحب اآللي).
نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ،شضحف ام املشتبه قه بعي تظو الت مال ة إلي الخارج ليش آم و ة،
إجمالي املبالغ الا تا تظو وا إلي اليشلة اوشلي مب غ ش يره  19,684.96دشبر مو أي .كما ق غ إجمالي املبالغ الا تا تظو وا
إلي اليشلة الثان ة 1,066.31دشبر مو أي ،إجمالي املبالغ املحولة إلي اليشلتما  20,751.28دشبر مو أي.
كمف املحكمة

ور ا قإدانة املتنا قالجوم املسني إل ه شمعا بته عه جناية غسل اوموا قاعتبارأا اويي في السجه

مي ثالث منوات شالغوامة 130,039دشبر مو أي ،يننذ مننا  5,201.56دشبر مو أي ،ش و ف تنن ذ الباقي ،شإبعاده مه
البالد بعي

اة العقوبة شمصادر  9,336.80دشبر مو أي موضوع غسل اوموا شإلزامه قاملصار ف.

مين ا  :إلزام املتنا املحأوم ع ه قأا يود البنك امليعي قالحق امليني  7,802.34دشبر مو أي ،مة املا املستولي ع ه ش ا
يؤدة له  1,300.39دشبر مو أي ،شذلك مقاقل جبر ال ور املعنوة معيلة مه املحكمة.
حالة رقم :18
شردت يأوى مه مصوف مظلي قأنه ضح ة شا عة تزش و شاختالس مبالغ تقير ق ر  15,552,918دشبر مو أي ،نت جة شجود
يبنة لتزش و تو عات املنوضما قالتو عات شاوختام في عيد ( )30ي ك ورت لصالح يوكات عيد مه املتنمما
املستن ييه (مبعة متنمما) صادر شمسحوبة علي البنك ننسه ،شاختالس أذه املبالغ قطو قة مسبقة خطر لوا املتنمما
اوش شالثاني عبر مو ة د اتو الش أات مه مخزا ن وا كونه موظنا قالبنك املجن ع ه .تا امتخيام أذه الش أات
لسياد مستظقات مزشدة الخيمات شالب ائع املسج ما ليى البنك املجن ع ه ،شالا ام البنك بسياد مبالغوا صال عه
طو ق التظو ل البنأي .بعي اتخاذ إجواةات البظث شالتظوة شجمع ابمتيببت تبما قأا عيد ( )10ي أات مجمل مبالغوا
 6,020,806.24دشبر مو أي ،مسحوبة لصالح يوكة تجار ة مم وكة ل متنا الوابع ،شعيد ( )7ي أات مجمل مبالغوا
 3,674,317دشبر مو أي ،مسحوبة لصالح يوكة تجار ة مم وكة ل متنا الثالث ،شعيد ( )1ي ك قمب غ إجمالي 517,305
دشبر مو أي ،مسحوب لصالح يوكة مم وكة ل متنمما الخامس شالسابع ،شعيد ( )11ي أات مجمل مبالغوا 4,954,306
دشبر مو أي ،مسحوبة لصالح ي الشوكات شالشو ك بنا كال مه املتنمما تس سل الثالث شالسادس ،شعيد ( )1ي ك
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قمب غ  386,085دشبر مو أي ،مسحوب لصالح ي الشوكات التجار ة شالشو ك بنا كال مه املتنمما الثالث شالسابع ،ث
ق غ إجمالي املبالغ املسحوبة مه ت ك الش أات مب غ ش يره  15,552,918دشبر مو أي.
نتائج التظ ل توضح ام املتنمما قامتغال الش أات املو و ة ماققا شالا يقوم البنك قي عوا ل مزشديه شتا تزش و تو ع
املنوضما قالتو ع ليى البنك شالختا الومم شمه ثا اموا قتظو و ي أات بما عيد مه الشوكات شالا قيشرأا امف
قإيياع أذه الش أات قمخت ف البنوك املح ة قاليشلة ،شمه ثا تظو وا ساقات عي شخاص شيوكات خوى قاليشلة.
مه خال تظ ل الحساقات البنك ة مواة ساقات الشوكات الا تا إيياع ي أات البنك املجن ع ه بنا ش الحساقات
الا تظولف إلينا اوموا  ،ب قا تبما قأنه يوجي ارتباط مه ث ابمتناد قما املتنمما شعي شخاص.
الق ة ي الن و في املحكمة.
 .14استخدام شركات وهمية:
حالة رقم :19
ت قف ش ي املع ومات املال ة تصو ح بعم ات مال ة مشبوأة صادر مه مؤمسة مال ة .جاة قأمباب التصو ح ّا امليعو
" .ح" ،مواطه مظلي ،صوف صأا قنك ا قق مة ق غف والي  724000دشبر مو أي ،شذلك قظساب يوكته (الشوكة " ").
اد امليعو " .ح" ل بنك املصوح ّا الصك صادر عه نص ة دشلة جنب ة في إطار عقي ّ
تا اقوامه معوا بنيف تزش ي 2000
مواطه جنب عالقما في اليشلة خال تر جائظة  COVID-19قالسكه شاودش ة شابختبارات لتشخ ص كو ي .19
في ننس ال وم الذة ّ
تا ه صوف الصك املذكور ،ام امليعو " .ح" قتظو ل املب غ قالأامل إلي ساقات مخت نة منتو ة
قأمماة شخاص طب ع ما شع ادات شكذلك يوكة مم وكة وخ ه (الشوكة "ب").
بعي تر شجمز  ،ت قف ش ي املع ومات املال ة تصو ظا آخو بعم ات مال ة مشبوأة مه مؤمسة مال ة مخت نة ش ي جاة
قأمباب أذا التصو ح ّا ساب الشوكة "ج" ت قى خمس تظو الت متطاققة مه الشوكة " " في ننس ال وم قمب غ إجمالي
يره  145000دشبر مو أي.
شبناة علي التظو ات الا امف بنا ش ي املع ومات املال ة ّ
تبما ّا امليعو " .ح" امتخيم يوكة شأم ة "الشوكة " شيوكات
يتصوف ينا واد عائ ته ش واتمر مزشر بختالس موا عموم ة خصصتنا دشلة جنب ة ملواطنينا العالقما في اليشلة بسبب
جائظة .COVID-19
قيرامة مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة اتضح ا العقي الذة ّ
تا اقوامه قما امليعو " .ح" شالقنص ة ب ينص علي
الخيمات املط وبة مه الشوكة ش اومعار ،كما ا الشوكة " " ليس ليينا ساقات قنك ة خوى ش نشاط ا تصادة آخو.
قمز ي التظوة ،ق ف نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ّا ساب الشوكة " "  ،لا يسجل موى مف تظو الت
قنك ة قمب غ إجمالي يقارب  2.5م وا دشبر مو أي ،صادر عه القنص ة املذكور شذلك في غ وا تر زمن ة صمر ( ل
مه  6يوو بعي تح الحساب) .شبعي تر شجمز  ،تا سحب  182000دشبر مو أي نقيا ،شتا تظو ل  910000دشبر مو أي،
إلي ساب الشوكة "ج" املم وكة مه طوف امليعو " .ح" ،شتا تظو ل  255000دشبر مو أي ،إلي الحساب الشخص
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ل ميعو " .ح" ،شامتعمل امليعو " .ح" قر  15%مه املب غ الذة صل ع ه مه القنص ة اوجنب ة لسياد مة نادس
شع ادات شص يل ات في إطار تنن ذ العقي الذة ّ
تا اقوامه قما امليعو " .ح" شالقنص ة ،شفي الو ف ننسه ،تبما ا
التظو الت املوم ة إلي الشوكة "ب" تستني إلي واتمر مزشر  ،تظتوة علي معار موتنعة بشأل غمر طب عي مقارنة قت ك
الا يتا تظص وا عاد .
امف ش ي املع ومات املال ة ،قتجم ي ساقات الشوكات " " ش "ب" ش "ج" شالحساب املصوفي ل ميعو " .ح".
شفي إطار التعاشا اليشلي امف ش ي املع ومات املال ة قتوج ه ا صا ا ت قائ ا ( )Spontaneous Disclosureإلي ش ي
ابمتخبارات املال ة اوجنب ة .
ورت ش ي املع ومات املال ة إ الة امل ف علي الن اقة العموم ة الا ذنف قنتح قظث تظق قي يمل كا ة ابطواف
املتياخ ة.
حالة رقم :20
شردت مع ومات موثو ة مه ي املصادر تن ي قق ام املتنا قجمع موا مه بعض اوشخاص الواغبما قالوبح السويع مه
ضمننا املجن ع ه ،شذلك علي ا يقوم الزبوا قي ع مب غ ش يره  7,802.34دشبر مو أي ،ش ظصل علي رباح يوو ة تب غ
والي  1,170دشبر مو أي .شك ما د ع الزبوا مب غا كبر ت اعف مب غ النائي الشووة علي سب املب غ املي وع ،قاإلضا ة
إلي ي ك ضماا يظوره املتنا ملب غ ر س املا املي وع مسبقا مه الزبوا .كما ا املتنا يقوم قإغواة الزبائه الواغبما
قابن مام قتس موا أيية عبار عه (أاتف نقا مه نوع آينوا) شرصيه مأا ات ل زبوا عني امتجالقه زبوا جييي عبره.
ش تخذ املشتبه شبية س/م قمظا ة م مقوا لشوكته .شبالبظث شالتظوة تأكي دم شجود ة نوع مه ابمتثمار تولي رباح،
شإنما يتبع ن ام التسو ق الشبأي/الوومي .شبعي إجواةات البظث شالتظوة شجمع ابمتيببت تا الت س ق مع اإلدعاة العام
للحصو علي اوذشنات الق ائ ة شتا ضبر املتنا شضبر قظوزته مبالغ مال ة شمستنيات شعقود شي أات ش عترف قالجوم
امل سوب إل ه.
مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة تتمثل في اب ت ا شإينام املجن ع ينا قالوبح السويع شم اعنة النائي الشوو ة،
شإغواتنا عه طو ق الويايا (أاتف نقا  /جوز إلكترشن ة).
تمف إ الة امل ف إلي ابدعاة العام قتنمة اب ت ا شغسل اوموا  ،الق ة من ور مام املحكمة.
 .15غسل العائدات املتأتية من الجرائم الضريبية:
حالة رقم :21
ام الشوكة  Xقتور ي ع ب ارغة شكواتما قق مة  35,338,000دشبر مو أي ،شإجمالي مة ابعتمادات شالبالغ متنا
 108.000.000دشبر مو أي  .مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة تمث ف في ابيتباه في حجا الط بات شتكوارأا ،مع شجود
يبنة تنوب ضو ب بسبب ت ارب الب انات شاملستنيات املقيمة إلي كل مه مصلحة ال وائب شأ ة تشج ع ابمتثمار.
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نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة شضحف تقييا صافي رباح متواضعة جيا الي مصلحة ال وائب مقارنة
ق شاط شحجا الشوكة خال منوات العمل ،شفي ننس الو ف يتا تضخ ا اورباح املقيمة الي أ ة تشج ع ابمتثمار
الجو مة اوص ة املن ور التنوب ال و ب  ،كما تا إ الة املوضوع الي النائب العام.
حالة رقم :22
شرد تقو و ايتباه إلي الو ي مه ي املصارف العام ة في اليشلة يتع ق قإصيار والة خارج ة قق مة  80,000دشبر مو أي
بغوض تسييي ثمه واتمر مشتريات ز ف نباتي مه ساب يوكة املث ث ش ي يوكة مواد غذائ ة .ما ثار ايتباه البنك ،ا
غ ب الحوابت الصادر وغواض تجار ة كانف تتا مه الحساب الشخص و ي مالأي الشوكة.
امف الو ي قيرامة تقو و ابيتباه شاملع ومات الوارد

ه ،ث ّ
تبما ل و ي اآلتي:

• حجا الحوكات املال ة الا كانف تتا علي الحساقات الشخص ة ليى ي مالأي الشوكة كانف تنوس حجا الحوكات
املال ة الا كانف تتا علي ساقات الشوكة ،ث تمث ف الحوكات املال ة علي ساقات الشوكة ش ي مالكينا قاإليياعات
النقيية شالش أات املودعة شبعض التظو الت الياخ ة شالا كاا يوا قوا وابت خارج ة إلي عي دش بغوض امتمراد
ق ائع ،كما ّ
تبما شجود ساقات منتو ة قأمماة اوقناة القصو و ي مالأي الشوكة ش ساقات مشتركة مع زشجته،

ث ّ
تبما شجود وكات مال ة كبمر تمف علي أذه الحساقات تمث ف غ بنا قاإليياعات النقيية شالا تب ّما ا مصيرأا

سب ا اد البنوك ناتجة عه مب عات الشوكة ،شع ه امف الو ي قابمتنسار مه شزار املال ة عه اب صا ات
ال و ب ة الخاصة قالشوكة شمالكينا.
• قمقارنة مجموع مبالغ الحوكات املال ة الا علي ساقات الشوكة شالحساقات الشخص ة ملالكينا مع الب انات ال و ب ة
تبما شجود وارس كبمر ق ننا ،ث ّ
املصوح عننا ليى شزار املال ةّ ،
ّ
تبما ا مجموع ا اوموا املودعة في ساقات
الشوكة شمالكينا ما يعاد  17,000,000دشبر مو أي  ،في ما ّ
ّ
املصوح عننا ليى شزار املال ة
تبما ا مجموع الصنقات

ق غ ما يعاد  3,500,000دشبر مو أي لننس النتر  ،كما تشمر الب انات الوارد مه شزار املال ة عيم شجود ق انات
امتمراد خاصة قالشوكة علي الوغا مه شجود وابت صادر إلي دش خارج ة بغوض امتراد ق ائع مه ساقات الشوكة
ق غ مجموعوا ما يعاد  4,500,000دشبر مو أي ،عيا عه عيم التزام الشوكاة قالشوكة قي ع ضو بة اليخل.
• شبناة علي ما تا اإليار إل ه في البني عاله امف الو ي قمشاركة الب انات املال ة الخاصة قالشوكة شمالكينا مع شزار
املال ة لتقييو حجا التنوب ال و ب إا شجي ،ادت املع ومات الوارد مه شزار املال ة بعي اموا قالتظ الت الالزمة
شالز ار امل يان ة ملقو الشوكة قوجود تنوب ضو ب شجموكي قظق الشوكة ،ش يرت حجا التنوب ال و ب علي الشوكة ما
يعاد  1,800,000دشبر مو أي ،شذلك خال النتر ميار ابيتباه ،شال و بة املستظقة علي ي مالأي الشوكة يرت
قما يعاد  2,100,000دشبر مو أي.
• كما ّ
تبما امتالك ي مالأي الشوكة لعي م ارات ش راض خال النتر ميار ابيتباه.
مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة تتمثل في:
 .1شجود جو مة تنوب ضو ب قظق الشوكة سب ما يت قه الو ي مه شزار املال ة.
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 .2عيم التزام الشوكاة قالشوكة قي ع ضو بة اليخل ليى اإلدار العامة ل و بة اليخل.
.3

ام ي مالأي الشوكة قنتح ساقات وقنائه القصو ش ساقات مشتركة مع زشجته شتنن ذ عم ات مال ة ع ينا قمبالغ
كبمر .

نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة شضحف التالي:

مصوح عنه ليى شزار املال ةّ ،
 .1شجود وارس كبمر ما قما املبالغ املودعة في ساقات الشوكة شمالكينا مع ما أو ّ
عزز
ابيتباه قارتأاب املذكور ه جو مة التنوب ال و ب ،

ث يرت ال و بة املستظقة علي الشوكة ما يعاد

 1,800,000دشبر مو أي ،خال النتر ميار ابيتباه ،شال و بة املستظقة علي ي مالأي الشوكة يرت قما يعاد
 2,100,000دشبر مو أي.

 .2عيم التزام الشوكاة قالشوكة ليى اإلدار العامة ل و بة اليخل في 2018م ،مما ّ
يعزز ابيتباه قارتأاب املذكور ه
جو مة التنوب ال و ب شالا تعي جو مة ص ة لجو مة غسل اوموا .
 .3امتالك

ي مالأي الشوكة لس ار ش طعة راض خال النتر ميار ابيتباه،

ث يشتبه قأا تأوا اوموا

املستخيمة في يواة الس ار شاورض ي متظصالت ناتجة عه جو مة التنوب ال و ب .
 .4عيم شضوح الغاية شالغوض مه العم ات املال ة ّ
املننذ علي ساقات زشجة ي مالأي الشوكة ش قنائه القصو ،شالا
تمث ف غ بنا قاإليياعات شالسحوبات النقيية قمبالغ كبمر ّ ،
يعزز ابيتباه إلي مظاشلته امتخيام أذه الحساقات
لتمو ه شإخناة جزة مه حجا ال شاط النعلي لعم اته التجار ة.
.5

ام الشوكة شمالكينا قامتخيام املصارف العام ة في اليشلة إلدخا اوموا الناتجة عه ممارمة نشطتنا التجار ة
شاملت منة لألموا املتنوب مه ميادأا ل يشائو ال و ب ة املختصة ،شاملتمث ة قاإليياعات النقيية قمبالغ كبمر
شالش أات املودعة شالتظو الت الوارد شما را قوا مه وابت صادر إلي عي دش بغوض امتمراد ق ائع ،شامتالك
ي مالأي الشوكة لس ار ش طعة رض خال النتر ميار ابيتباه ،اومو الذة يقع ضمه نطاس ابيتباه قارتأاب
جو مة غسل اوموا .

الجو مة اوص ة التنوب ال و ب .
 .16تمويل اإلرهاب:
حالة رقم :23
ثنراة تطب رق تياق رو ال ق رة ،ب ظ املصروح شجرود سراب منتروح قاما  P1شأررو موضرروع روار قتجم رري اوصررو مرره بررل
م ر طات الب رري. C1
نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة لا تسجل ية عم ات مشبوأة قخصوص الحساب البنأي .P1
الجو مة اوص ة تمو ل اإلرأاب ،شصير في الق ة وار امتئنافي ض ى منطو ه قمعا بة املتنا ب  12منة سجنا نا ذا.
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حالة رقم :24
وض مكتب موا بة اوصو اوجنب ة التابع لوزار الخزانة اومو ك ة OFACعقوبات علي وع يوكة  Xشتعي أذه العقوبات
امتموارا للجوود املشتركة مع شزار الخزانة اومو ك ة املستمو إلغالس امليسو ه املال ما شمؤمسات اوعما الصغمر في
جم ع نظاة العالا الا تنقل اوموا ن اقة عه داعش.
شبعي تظو و املحا ات املحت ة مه عصاقات داعش اإلرأاق ة عام 2018م ،امف جوات انناذ القانوا شبصور خاصة
جواز مأا ظة اإلرأاب شجواز املخاقوات الوطن قمتابعة املناطق الحو لتجن ف منابع التمو ل ل تن ا ،شذلك قناة علي
مع ومات شارد مه شزار الخزانة اومو ك ة قالتعاشا مع جوات انناذ القانوا.
مؤيوات ابيتباه تمث ف في خوس ن مة قطا ة  IQ Cardإلجواة عم ات سحب شإيياع خارج الو اقة شتستغل أذه الشوكة
أذا املجا في تقييا الخيمات املال ة لياعش.
بزالف الق ة ي التظق ق شالتظوة.
حالة رقم :25
ت ّقف ش ي املع ومات املال ة ط ب مساعي مه جوة إنناذ انوا مظ ة بشأا شخص مظتجز شعيد مه اوشخاص
ّ ه مه العيالة شاملشتبه ق وعوا في نشاطات ّ
متص ة قتمو ل اإلرأاب ،شذلك لتظييي ية ساقات ش عم ات مال ة
النار
ذات ص ة بنا في الب ي ش الخارج ،بعي ا ظووت التظق قات اوشل ة ّا املشتبه بنا تنق وا عبر عيد مه الب ياا .
ّ
قايوت الو ي تظق قاتنا علي املستوى املحلي مه خال تعم ا مماة املشتبه بنا علي جم ع املصارف شاملؤمسات املال ة
شيوكات تظو ل اوموا العام ة في الب يّ ،
تا تظييي ساقات مصو ة عائي إلثنما مننا .شليى تظ ل كشو ات
الحساقات شالسجالت املصو ةّ ،
تبما ا جم ع أذه الحساقات ّ
سج ف وكة مماث ة تمث ف قإيياعات نقيية قق ا صغمر
ّ
الصواف اآللي .ال عه ذلك ،ادت يوكتا تظو ل موا عه تنن ذأما عم ات تظو ل
شسحوبات نقيية شبوامطة
صادر ششارد  ،قناة لط ب اش لصالح أذيه الشخصما .
ما علي املستوى اليشلي ،رم ف الو ي ط بات مساعي إلي عي ش يات إخبار مالي ن مر  ،أ ادت إ ياأا عه مع ومات
ٌ
ٌ
موتبطة ّ
قتورط ي املشتبه بنا في نشاطات إرأاق ة شعه صيشر مو قتو نه ،في ما ادت ش ي ن مر خوى قأننا ت ّقف،
جواة صو إيياعات نقيية شعم ة تظو ل غمر ّ
قخصوص املشتبه قه ننسه ،إقالغا مصو ا عه عم ات مشبوأةّ ،
مبرر .
آخو ه ،ث ادت الو ي اوشلي ّ
َ
مشتبنما َ
قأا
عالش علي ذلك ،ت ّقف الو ي مع ومات مه ش يتما ن مرتما خو ما عه
َ
املشبوأما لا يجو تنن ذأا بسبب نقص في
اعي ق اناتنا تظتوة علي ثالثة تقار و عه عم ات غمر اعت ادية لصالح ي
الوثائق شاملستنيات شبسبب عيم التعاشا .ما الو ي الن مر الثان ة ،أ ادت عه شجود ساب مصوفي ذات رص ي ضئ ل
يعود ل مشتبه اآلخو ،امتخي َم لتسييي ديوا شإلجواة عم ات قوامطة قطا ات ائتماا في ّ
عي ق ياا .
ِ
مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة :
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• تظق قات مه بل م طات إنناذ انوا موتبطة قأشخاص مشتبه ض وعوا في نشاطات ّ
متص ة قتمو ل اإلرأاب
شتنق وا عبر عيد مه الب ياا .
• تجزئة اإليياعات شالسحوبات نقيية .
• مع ومات شردت مه عي ش يات إخبار مالي ن مر  ،تشمر إلي ّ
تورط ي املشتبه بنا في نشاطات إرأاق ة شتو نه،
جواة صو إيياعات نقيية شعم ة تظو ل غمر ّ
ششجود قالغات عه عم ات مشبوأةّ ،
مبرر .
ش سب نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة تا تجم ي الحساقات املصو ة الا ّ
تا تظيييأا إرما نتائج
التظق قات شاملع ومات الا ت ّقتنا مه ش يات اإلخبار املالي الن مر إلي ّ
امليعي العام التم مزة ،شالذة ور إ الة الق ة
ل مظاكمة قتنمة تمو ل اإلرأاب .
ب تزا الحالة ي الن و مام املحكمة املعن ة .
حالة رقم :26
عيد مه املين ّ ما.
ش ع هجوم إرأابي في يما اليشلة منو عه مقتل عناصو مه م طات إنناذ القانوا شالجيش شإصاقة ٍ
شكاا اإلرأابي ،املعوشف قانتمائه إلي تن ا داعش ،ي ط ق النار علي عناصو الجيش بل ا ّ
ينجو ننسه بعي مطاردته
مه بل م طات إنناذ القانوا شاملواجوة معوا ،علي إثوه ت قف ش ي املع ومات املال ة ط ب مساعي مه ّ
امليعي العام
التم مزة لكشف ّية ساقات مصو ة شعم ات تعود لإلرأابي شاوشخاص املوتبطما قالق ة الذيه ّ
تا تو نوا

لالمتجواب.
ّ
شاملؤمسات املال ة شيوكات
قايوت الو ي تظق قاتنا قتعم ا اما اإلرأابي شاوشخاص ذشة الص ة علي جم ع املصارف
تظو ل اوموا العام ة ،ا يتا العثور علي ية ساقات مصو ة منتو ة ش ية عقارات عائي لإلرأابي ،في ما ادت
يوكتا تظو ل موا عه صو عم ا تظو ل في منوات ماض ة قمبالغ ضئ ة .ش ي ّ
تا التواصل مع ش ي اخبار مالي
ن مر بنذا الخصوص .شتبما ل و ي اي ا ا التظق قات الا امف بنا م طات إنناذ القانوا ظووت ا اإلرأابي امتخيم
تمو ل ذاتي ،ث ام قب ع ثاث املنز الذة يقتنه شامتخيم عائيات الب ع لتمو ل الهجوم اإلرأابي .كما تبما نه لا يت ّق
ية تع مات مه تن ا داعش ،قل يم علي تنن ذ العم ة مه ت قاة ننسه ك “ذئب مننود") ( Lone Wolfبعي ا ض ى
تر في السجه بسبب التظا ه قتن ا داعش.
ورت ش ي املع ومات املال ة بعي ابطالع علي نتائج التظ ل املالي الط ب مه جم ع يوكات تظو ل اوموا ابمتناع
مستقبال عه تنن ذ ية عم ة تظو ل لصالح ّة مه اوشخاص املو و ما لالمتجواب شاملوتبطما قالق ة ،شإ الة
املع ومات املتو و ليينا إلي ّ
امليعي العام التم ّ مزة ،الجو مة اوص ة :تمو ل اإلرأاب.
ب تزا الحالة ي الن و مام املحكمة املعن ة.
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حالة رقم :27
شردت مع ومات مه ي جوات إنناذ القانوا تت مه ام امليعو ه (ط ر) ش (ص ح) قمزاشلة مونة تظو ل اوموا الياخ ة
شالخارج ة قطوس غمر مشوشعة ،شتا تن ا ال بر الالزم قظقوا شإ التنا إلي الق اة صوب .تا البظث شب ضمه اعي
ق انات الو ي  ،شتبما شجود عيد مه الحوابت املوتبطة قأ ي املذكور ه .شبالبظث مه خال شمائل التواصل ابجتماعي
تبما شجود ارتباط قما امليش الثاني (ص ح) بشوكة م للحوابت املال ة املتواجي في ي اليش املجاشر  ،ضمه املناطق
الوا عة تظف م طو جماعات إرأاق ة مسلحة.
قمخاطبة ي الجوات اومن ة شمه خال موا بة تواصال املذكور ه تبما اموا قتس ا الحوابت املال ة ضمه بعض
او اة الوا عة خارج م طو اليشلة ،ش اموا قتس ا وابت مال ة لعيد مه اإلرأاق ما املنتمما إلي املجموعات اإلرأاق ة
املسلحة الا كانف ت شر في ت ك املناطق.
شبمتابعة بعض املستن ييه مه وابتنا تبما ا مع موا غادر إلي ي املناطق الا بزالف خارج م طو اليشلة بعي
ر وا تسو ة شضاعوا اومن ة.
تمف مخاطبة املؤمسات املال ة لالمتعالم عه الحوكات املال ة ل مذكور ه شاملستن ييه مه وابتنا شتبما شجود عيد مه
الحوكات املال ة املوتبطة بنا .شبابمتعالم عه السجالت الجنائ ة لأا ة املستن ييه مه وابت املذكور ه تبما شجود عيد
مننا لييه عي يبنات جوم ة شجنائ ة بع وا يتع ق بعم ات إرأاق ة.
تمف مخاطبة ش ي املع ومات املال ة لالمتعالم عه الحوكات املال ة املتواجي في اليشلة املجاشر ملوا اتنا قاملع ومات
املتو و ليينا و الشوكة املذكور شعه صا بنا امليعو (ص ح) شب اا كا ة الحوابت الصادر عه الشوكة املذكور
شاملوجوة إلي اليشلة املستع مة شتناص ل أو ات املوم ما شاملستن ييه .شجاة الود م ب بعيم تو و املط وب.
مؤيوات ابيتباه املوتبطة قالحالة تمث ف في:
 .1مزاشلة مونة تظو ل اوموا داخ ا شخارج ا دشا توخ ص
 .2شجود سجالت جنائ ة تجاه بعض اوشخاص املستن ييه بع وا يتع ق بعم ات إرأاق ة.
 .3إصوار بعض اوشخاص املوتبطما قالحالة قالبقاة في مناطق خارج م طو اليشلة شر وا تسو ة شضاعوا اومن ة.
بعي ابطالع علي نتائج التظ ل ،تمف إ الة الحالة لالدعاة قجوم تمو ل اإلرأاب ،الحالة ي ن و الق اة.
 .17استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتمويل اإلرهاب:
حالة رقم :28
شردنا قالغ مه ي يوكات الصوا ة قوجود شخاص مجوولما يقوموا قتس ا الحوابت الوارد مه الشوكة س ل صوا ة
شالحوابت املوجود في ي اليش اوجنب ة ،منتظ ما اما الشوكة املب غة .ش ي ننف الشوكة املب غة عال تنا قالشوكة
املوجود خارج اليشلة شعيم شجود ة تعامل معوا.
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تا البية قالبظث شب في اعي ق انات الو ي  ،شتبما عيم شجود ة مع ومات تخص الشوكة الخارج ة ،كما تا البظث
علي موا ع التواصل ابجتماعي شتبما شجود إعالنات تعود لنوشع الشوكة س شعنواننا ي املناطق الا بزالف تخ ع
لس طو جماعات إرأاق ة مسلحة داخل اليشلة ،ش تولي إدارتنا امليعو ( ف ع) شتقوم قتنن ذ الحوابت الياخ ة شالخارج ة
في نظاة العالا ،شتبما تعم ا بعض اور ام الواتن ة ضمه اإلعالا املذكور ،شبمخاطبة إ يى الجوات اومن ة تبما ا
ت ك اور ام مستخيمة مه بل امليعو ه (ش ر  ،ش ع ح ش) شالشوكة س املتواجي في ر ف ي املحا ات داخل اليشلة.
مؤيوات ابيتباه الا رصيت في أذه الحالة تتمثل في شجود ر ع الشوكة املذكور ضمه املناطق الخاضعة لس طو
الجماعات اإلرأاق ة املسلحة في الب ي ،كذلك انتظا اما الشكو املوخصة صوب  ،شالق ام قتس ا وابت قامموا،
شنشو اعالا عه يوكات تقوم قالتظو ل قطوس غمر موخصة.
مه خال التظ ل شالتي ق شالتعاشا مع الس طات املح ة تبما ا الشوكة س املذكور مقوأا الوئيس في ي اليش
العوب ة شليينا عي مأاتب في دش عوب ة ش جنب ة ،كما لوا عي مواكز في بعض املناطق الخاضعة لس طو الجماعات
اإلرأاق ة املسلحة في الب ي.
الحالة ي التظوة شاملتابعة.
 .18غسل األموال القائم على التجارة:
حالة رقم :29
ّ
ت قف ش ي املع ومات املال ة تصار ح بعم ات مال ة مشبوأة تع قف قأل مه امليعو "مصطنى" ،املق ا قيشلة جنب ة
شيوكته "الزراعات ّ
العامة" املسج ة قالسجل التجارة لذات اليشلة .ش ي جاة قأمباب أذه التصار ح " ّا الشوكة املعن ّ ة
امف قنتح تظص ل مستنية قق مة  10.288.170.44دشبر مو أي ،شذلك في إطار عم ّ ة تور ي ل قمح ال ّما عبر ي موانئ
ّ
شتولف ما بعي تصييوأا عه طو ق الشا نات إلي الب ي اب و قي لكه ّ
تا التنطه إلي شجود اختالف قما عيد
اليشلة

ّ
ّ
املسجل قوثائق الشحه .كما ّ
تا مياد مة التظص ل املستنية قظساب
املسجل قمستنيات النقل شالعيد
الشا نات
يوكة "الزراعات ّ
العامة" عبر بو تظو ل قنأي قق مة  10.347.853.11دشبر مو أي ،صادر عه ساب مؤمسة أوم ة
قالب ي اوجنب .
شبالتظوة و التظو ل البنأي قق مة  10.347.853.11دشبر مو أي ،موضوع عم ّ ة تصييو القمح ّ
تبما ّنه ّ
ّ
تا ت ّق ه
امتنادا علي شثائق عم ّ ة تصييو تبيش صورّ ة ،ث ت ّمه امل ف املوتبر بنذه العم ّ ة شثائق تجارّ ة منتع ة مثل النواتمر
شب انات الحمولة شيوادات امل شأ.
ّ
ّ
ّ
املسجل قوثائق الشحه .كما ّتمف
املسجل قمستنيات النقل شالعيد
تا ابنتباه إلي شجود اختالف قما عيد الشا نات
اإليار إلي ّا شثائق الشحه يم ف  5آبف طه مه القمح ال ما ،في ما ّا الكم ّ ة موضوع ابعتماد تجاشزت  34لف طه
مما يثمر يأوك اللجنة و امأان ة ا تعا أذه املستنيات .كما ّتمف اإليار إلي ّا عيم تصييو القمح قظوا َّ
ّ
تعي عم ّ ة
غمر اعت ّ
ادية.
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نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ،شنتائج التظو ات ش /ش التظق قات:
تا مياد مة التظص ل املستنية قظساب يوكة "الزراعات ّ
• ّ
العامة" عبر بو تظو ل قنأي قق مة 10.347.853.11
دشبر مو أي ،صادر عه ساب مؤمسة أوم ة قالب ي اوجنب .
• ش و مآ عائيات أذا التظص ل املستنية ،شبيرامة التظو الت املال ّ ة الا صيرت عه ساقات يوكة "الزراعات
العامة" ،اتضح شجود عيد أام مه العم ّ ات الا تنيرج في إطار نشاط الشوكة التجارة .شفي املقاقلّ ،
ّ
تا ابنتباه إلي
تسج ل مجموعة مه التظو الت الا تثمر الو بة علي غوار اصيار عي تظو الت ذات مبالغ أامة لنائي الحساقات
الشخص ة ل ميعو "مصطنى" املنتو ة قب ياا جنب ة غمر مأاا ا امته كذلك اصيار تظو ل قنأي قق مة
ّ
 236.513.61دشبر مو أي ،لنائي شخص اتضح قالوجوع ملصادر منتو ة نه يشغل منصب رئيس مج س ادار
املؤمسة الحأوم ة السالف ذكوأا.
• تب ما في إطار التعاشا الوطن قما ش ي املع ومات املال ة شالشوطة ّنه ّ
تا عبور  5200طه مه القمح ال ّما قتار خ
العامة" كما ّ
لنائي يوكة "الزراعات ّ
تبما ّننا عم ة تصييو القمح الو ي الا ّتمف عبر الحيشد منذ  5منوات.
تبما ّنه قامتعما تطب ق "ّ ،"Toggle Investigation
• كما ّ
تبما ّا الباخو النا ة ل ب اعة ب تتجاشز مولتنا 5567
املصوح مه الشوكة املعن ّ ة شالا ّ
طه ّ
ّ
تا امتعمالوا لسياد مة
مما يتعارض مع شثائق الشحه الا صل ع ينا البنك
التظص ل املستنية املذكور.
الجو مة اوص ة تشمر إلي النساد ن وا ل تي قات املال ّ ة املوصود في أذا امل ف ،شالا ي علي اورجح متظصالت لعم ّ ات
ساد مالي قب ي جنب ّ
تا غس وا قامتعما عم ات تجار دشل ة (.)Under-shipment
الحالة ي التظق ق.
حالة رقم :30
ت ّقف ش ي املع ومات املال ة تصار ح بعم ات مال ة مشبوأة في يأا شخص ييعي ( ) ،شخص ييعي (ب) ششخص ييعي
(ج) .شجاة قأمباب أذه التصار ح ّا اوشخاص املعن ما يمارموا نشاط تجار املالبس املستعم ة ،ش ي سج ف ساقاتنا
عم ات تنزيل نقيا قمبالغ مال ة أامة مه طوف شخاص ام ما لج س ة دشلة Land C-ل ّ
تا ما بعي تظو ل ّ
جل املبالغ
املنزلة لنائي ذشات معنو ة قاليشلة شبالخارج.
أا العم ات املسج ة علي ساب امليعو ( ) :تمف تغيية أذا الحساب ماما مه خال عم ات إيياع نقية يرت
متنا اإلجمال ة قر  668.504.55دشبر مو أي ،خال النتر مه العام 2015م إلي العام 2017م ،ش ي ّ
تا تظو ل
 556.079.07دشبر مو أي ،لنائي يوكة ( )1ة والي  %83مه اوموا املودعة.
أا العم ات املسج ة علي ساب امليعو (ب)ّ :
تا تمو ه أذا الحساب مه خال عي تظو الت يرت متنا اإلجمال ة قر
 886.671.45دشبر مو أي ،صادر عه عيد مه اوشخاص ام ما لج س ة دشلة ، C-Landدشلة  A-Landشدشلة .N-Land
ما في الجانب املييه ،قي سجل أذا الحساب عي تظو الت لذشات معنو ة قاليشلة شالخارج بعنواا مياد مة واتمر
"يواة مالبس مستعم ة" قق مة إجمال ة يرأا  708.092.97دشبر مو أي.
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ق غف مة التظو الت املسج ة علي ساب امليعو (ب) والي  886.565.91دشبر مو أي ،ش ي ّ
تا تظو ل 429.893.43
دشبر مو أي ،ة والي  %48مه اوموا املت قا  ،ش 49.20.690دشبر مو أي ،ة والي  %2.3مه اوموا املت قا لنائي
كل مه الشوكة ( )2ش ) ،(1علي التوالي.
أا العم ات املسج ة علي ساب امليعو (ج)ّ :
تا تمو ه أذا الحساب مه خال

بو تظو ل قق مة  158.100دشبر

مو أي ،مه شخص امل لج س ة دشلة  C-Landشعم ة إيياع نقية قق مة  97.000دشبر مو أي ،ما في الجانب املييه،
قي سجل أذا الحساب عي تظو الت لنائي ذشات معنو ة قاليشلة شالخارج قق مة إجمال ة يرأا  398.100دشبر
مو أي.
والي  %51مه اوموا املودعة علي ساب امليعو ج ّ
تا تظو وا لنائي يوكة .1
مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة:
اد ي البنوك املصو ة ا تظو ال قق مة 13.000دشبر مو أي ،مه ساب امليعو (ج) لنائي ساب يوكة قالخارج
ي ّ
تا ر ه مه بل البنك املوامل دشا ذكو اومباب .كما يار ذات البنك ا الغوض مه أذا التظو ل أو مياد مة
ميتا وزأا في اليشلة ل ّ
ّ
تا ما بعي تصييوأا إلي دشلة .C-Land
شحنة مالبس مستعم ة،
شبالوجوع إلي مو ع يوطة الجمارك ليشلة  C-Landتبما اا تور ي املالبس املستعم ة "املالبس املستعم ة" ممنوع قيشلة C-
 Landمنذ منوات ش ا  ٪90مه ق اعة املالبس املستعم ة املعوشضة قيشلة  C-Landيتا تنو بنا مه اليشلة مه خال منطقة
 B-Landالوا عة في دشلة .C-Land
شبابطالع علي جوازات منو اوشخاص الذيه اموا بعم ات ابيياع النقية في ساقات كل مه امليعو ( ) شامليعو (ب)
شامليعو (ج) ،شالحام ما مننا لج س ة دشلة  ،C-Landتبما ا جم عوا مه منطقة  B-Landالأائنة في دشلة .C-Land
ما يلي دناه مخطر توض حي يب نا تس سل العم ة ش ق ملعط ات الحالة:
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نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة:
في إطار التعاشا الوطن مع الشوطة ّتمف معاينة جم ع العم ات املنجز مه بل يوكا ( )1ش ( )2تبما ما يلي:
✓ لا يتا التصو ح قأة عم ة تصييو ملالبس مستعم ة ليشلة  ،C-Landمه بل كل مه يوكة ( )1ش()2؛
✓ قمقارنة الكم ات الا امف كل مه يوكة ( )1ش( )2قتصييوأا ش تزش يأا إلي السوس املح ة قت ك الا امف قتور يأا،
ّ
تا ضبر كم ات كبمر مه املالبس املستعم ة مجوولة املآ  ،خال النتر املمتي مه العام 2015م إلي العام 2018م،
ث لا يتا اعاد تصييوأا ش توزيعوا علي السوس املح ة ش ق عوا إلي يوكات مصير ش مورد خوى ،كما أو مبما
قالجياش التال ة:
يوكة 2
 318 724 1كغ
 546 387 1كغ
 417 706كغ
 970 173كغ

النوارس املعاينة قالك وجوام
يوكة 1
 782 514كغ
 363 917كغ

السنة
2015
2016
2017
2018

57.228
277.879
75191
35.408

النوارس املعاينة قاليشبر اومو أي (مبالغ مستظق د عوا إلي خز نة اليشلة)
140.043
244.360

2015
2016
2017
2018
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مؤيوات غسل اوموا القائا علي التجار :
إضا ة إلي التصو ح املغ وط في كم ة الب اعة ،تعميت ي ا كل مه يوكة( )1شيوكة ( )2التصو ح املغ وط في نوع ة
الب اعة ،ث امتا قالتصو ح قتور ي خوس ش واضل مالبس مستعم ة عوضا عه مالبس ّ
معي لتزش ي السوس ن وا ل نوس
في املعالا الييوان ة املستوجبة:

التصو ح املغ وط في نوع ة الب اعة (خوس عوضا عه مالبس مستعم ة) ينطوة قيشره علي التصو ح املغ وط في معار
التور ي شالتصو ح املغ وط في كم ة الب اعة املورد (تزا املالبس كثر مه الخوس) ،ش ما يعوف قر « The under-
» .shipement
يستخ ص قالتالي ما يلي:
 -1جم ع الحساقات املذكور ي مجود ساقات عبور ّ
تا امتخياموا لنتر ما مه جل غسل عائيات تنو ب املالبس
املستعم ة إلي دشلة .C-Land
 -2يوجح امتغال الشوكات املق مة قاليش  1ش 2مه جل تور ي مالبس مستعم ة شتنو بنا ما بعي إلي دشلة  C-Landعلي
خالف الص غ القانون ة ،قما نه تمف معاينة وارس قما عم ات التور ي شإعاد التصييو شالتوزيع علي السوس املح ة
مث ف عم ات اختالس ق اعة تظف الق ي الييواني ة جو مة ص ة مه جوائا غسل اوموا .
 -3طوس الغسل القائا علي التجار :
 التالعب في التصو ح الخاص قنوع ة الب اعة؛ التصو ح املغ وط في كم ة الب اعة شثمننا؛ التصو ح املغ وط في املومل ال ه الحق قي.الجو مة اوص ة املن ور تتمثل في غسل اوموا القائا علي التجار  ،كما ورت ش ي املع ومات املال ة إ الة امل ف علي
الن اقة العموم ة الا ذنف قنتح قظث تظق قي يمل كا ة ابطواف املتياخ ة.
 .19غسل عائدات الفساد:
حالة رقم :31
ت قف ش ي املع ومات املال ة قالغات ايتباه مه مؤمسة مال ة (قنك) منادأا :شجود ايياعات نقيية قظساب ك اا تجارة
(ج) يتبعوا وابت مال ة لحساب قنأي يعود م ك ته بمو تيعي ( ) قمب غ يعاد  4,000,000دشبر مو أي ،ب تتنامب
حجا املبالغ مع مونة ( ) املسج ة في سجالت املؤمسات املال ة (ربة منز ) .شعني دخو ت ك املبالغ في ساب ( ) يتا إجواة
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عي عم ات علي ت ك املبالغ مه (سحب نقية) ش (إصيار ي ك) ش (تظو ل) لعي شخاص شمننا شخص ييعي (ح).
شبتظ ل شدرامة البالغ شاملع ومات املتو و شاملع ومات الا يمكه الوصو إلينا ،تبما قأا ساب ( ) له منوض شأو (ح)
شعال ته قر ( ) زشجوا ش قوم (ح) قتنن ذ عيد مه العم ات املال ة قننسه (إيياع نقية) ش(إيياع شصوف ي أات لصالحه).
شيعمل (ح) في إ يى الجوات الحأوم ة شراتبه ب يتجاشز ما يعاد  4,000دشبر مو أي ،ش مت ك (ح) عي م ارات ب
تتنامب مع مياخ ه شلييه مظا ظ امتثمار ة مبالغوا ب تتنامب مع مصادر دخ ه .شع ه تا إ الة نتائج تظ ل ش ي
املع ومات املال ة إلي الجوة املختصة ،شذلك لتو و مباب لاليتباه قأا البالغ موتبر قجو مة ساد ،شالا توص ف لعيد
مه النتائج مننا ا (ح) مختص قإدار املشاريع شلييه الس طة شالصال ات في الجوة الحأوم ة الا يعمل ينا ش ا الك اا
التجارة (ج) تننذ ي مشاريعوا ،شبالتظق ق مع املتنمما شمواجوتنا قاودلة شالقوائه ثبف تورطوا في الجو مة.
شبالتعاشا قما ش ي املع ومات املال ة شجوات إنناذ القانوا تا التوصل لآلتي:
• تبما ا الحساب البنأي العائي لر ( ) تتا إدارته مه بل زشجوا ش يعي (ح) شأو موظف أومي شراتبه ب يتجاشز ما يعاد
 4,000دشبر مو أي ،شيعمل في إدار املشاريع و ي الجوات الحأوم ة شلييه م طة شصال ة ينا.
• تبما مه خال الحوكة املال ة للحساب امتقبا

وابت مال ة عه طو ق الك اا التجارة (ج).

• املبالغ املحولة يتا تظو وا إلي خارج املم كة لشواة ( موا ،عقارات) ،شبالت س ق مع الجوات الن مر لالمتنسار عه
مصمر ت ك اوموا الا تا تظو وا للخارج .تبما تظو ل مب غ يعاد  800.000دشبر مو أي ،مه ساب ( ) إلي دشلة (ف)
شتا يواة موا ينا ،كما تا تظو ل مب غ يعاد  533,000دشبر مو أي ،إلي دشلة (ب) لشواة عقار ينا.
انتنف نتائج ش ي املع ومات املال ة إلي تو و مباب كا ه لاليتباه قأا ت ك اومرروا رري تكرروا متظصررالت لجو مررة سرراد.
شبناة ع ه ،امف التظو ات قإعرياد م رف ل ق ر ة شإ الرته (للجوة املختصة في نه) شبو قه تقو و ن مالي يت مه حجا
اوموا شما ييعا النت جة الا تا التوصل الينا.
ثان ا :ا جو ة ال بر شابمتيب قموجب مو القبض الذة صير قظق املتنمما ،شبامتجوابنا ،شتنتيش مساكننا تبما
شجود صور لعم ات مال ة إيصابت قنك ة ،شي أات ،ش وابت ،شإيياعات نقيية ،شصور للحساب البنأي العائي ل ر ( )
شمب غ مالي نقية قق مة تعاد  1,300,000دشبر مو أي ،شمنيات متع قة بشواة موا مه الحساب البنأي لر ر ( ) في اليشلة
(ف) شمستنيات متع قة بشواة عقارات في دشلة (ب).
شبتنتيش مقو الك اا التجارة (ج) عثر علي وائا مال ة تثبف صوف مبالغ مه ساب الك اا التجارة (ج) إلي ساب ( )،
قاإلضا ة إلي شجود ر ام ساقات قنك ة عائي لر ر (ح) ش ( ) مظنوظة ليى (ج) .شبسماع وا املتنمما شمواجوتنا قما تا
التوصل ال ه تا إ الة الق ة ل تظق ق ينا.
الجو مة ابص ة الويو  .شبو ع اليعوى الق ائ ة ضي املتنمما صير مو املحكمة قاآلتي:
 .1سجه (ح) ملي عشو منوات شغوامة مال ة قما يعاد  266,000دشبر مو أي ،قناة علي ن امي مأا ظة الويو شغسل
اوموا  ،شمصادر مب غ الويو ش يره يعاد  4.000.000دشبر مو أي ،قناة علي ن امي مأا ظة الويو  ،شعزله مه
الوظ نة العامة ش ومانه مه تولي الوظائف العامة.
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 .2سجه مييو الك اا التجارة ملي عشو منوات شغوامة تعاد  266,000دشبر مو أي ،قناة علي ن ام مأا ظة الويو ،
شغوامة قي ع اربعة اضعاف مب غ الويو يعاد  16.000.000دشبر مو أي ،قناة علي ن ام مأا ظة الويو  ،ش ومانه مه
اليخو مع الوزارات شاملصالح الحأوم ة اش ابجوز ذات الشخص ة املعنو ة العامة في العقود شتنن ذ املشاريع شاعمالوا
قناة علي ن ام مأا ظة الويو .
حالة رقم :32
ت قف ش ي املع ومات املال ة قالغا مه ي البنوك املح ة مناده ابيتباه قالتعامالت املال ة و ي اوشخاص ييعي (ع)
شذلك قت ق ه وابت مال ة خارج ة مه ساقه البنأي في اليشلة (ب) إلي ساقه البنأي ليى البنك املحلي ق غف ما يعاد
 4.729.251.44دشبر مو أي ،كما تو و في واعي ق انات ش ي املع ومات املال ة شجود إيعار مع وماتي مه ي ش يات
التظو ات املال ة الن مر ين ي قت قي (ع) لحوابت مال ة علي ساقه في اليشلة (ب) بعم ة ال ورش مه بل يوكة جنب ة
(س) دشا شجود مبرر شاضح شبتظ ل شدرامة البالغ شاملع ومات املتو و تا إ الة نتائج تظ ل ش ي املع ومات املال ة إلي
أ ة الو اقة شمأا ظة النساد ،شذلك لتو و مباب لاليتباه ّ
قأا الحوابت املال ة موتبطة قجو مة غسل موا ناتجه عه
جو مة ساد .شبإ الة الق ة لجوة ال بر املختصة ل ق ام قإجواةات ابمتيب شالتظق قات ،تبما ت قي (ع) ملبالغ مال ة
(ري و ) مه بل يوكة اجنب ة شم طة (س) لوا تعامالت مع يوكة (ر) الا يوبطوا عال ة تعا يية مع جوة عمل املوظف
(ع) .شذلك ن مر مساأمته في بو منتجات لأونه ي ع اة اللجنة املعن ة ،ققبو املنتجات ،شتا توج ه ابتنام لر(ع)
قجو مة الويو شامتغال الننوذ شغسل اوموا ن مر صوله علي وابت مال ة مه بل الشوكة اوجنب ة (س).
مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة:
• تعامالت مال ة كبمر ب تتنامب مع طب عة شدخل العم ل.
• ت قي وابت قالعم ة اوجنب ة في ساب العم ل مه خارج الب ي.
تواص ف الو ي مع ش ي خوى ن مر ش منوت نتائج البظث ليى الو ي الن مر عه املع ومات املتو و التال ة:
 .1الشخص (ع) موظف قواتب يووة ،شب يتنامب الوضع املادة له مع حجا التعامالت املال ة.
 .2يت قى (ع) وابت مال ة مه يوكة (س) نشاطوا التجارة في مجا عمل املوظف ،شذلك في ساقه البنأي املتواجي في
اليشلة (ب).
 .3املعط ات في املصادر املنتو ة تشمر إلي ا الشوكة (س) لوا عقود مع يوكات اجنب ة مننا يوكة كبمر (ر) تقيم
منتجات في مجا عمل املوظف (ع)
 .4ب يوجي غوض تجارة اش ا تصادة شاضح مه الحوابت املال ة الوارد لحساب الشخص (ع) مه الشوكة اوجنب ة
(س).
 .5الشوكة (ر) لوا عقود مع جوة عمل (ع).
 .6املعط ات تشمر إلي اا الويف مه تح الحساب في اليشلة (ب) أو تمو و التظو الت املال ة.
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نتائج التظو ات شالتظ ل املالي ل و ي

ف إلي شجود مؤيوات ساد بشأا املواطه (ع) ش شخاص آخو ه موتبطما

قالق ة ،ث تبما ت قي (ع) ملبالغ مال ة (ريو ) مه بل الشوكة اوجنب ة (س) ن مر مساأمته في بو منتجات الشوكة
شيواؤأا لأونه ي ع اة اللجنة املعن ة ققبو املنتجات ،إضا ة إلي زمالئه الذيه تعاشنوا معه شتظص وا علي مبالغ مال ة
قطو قة غمر مشوشعة .شانتنف نتائج ش ي املع ومات املال ة إلي تو و مباب كا ة لاليتباه قأا اومرروا الوارد لحساب
املوظف مه الشوكة (س) رري تكرروا متظصررالت لجو مررة سرراد .شع ه ،تا إعرياد م رف ل ق ر ة شاإل الة (للجوة املختصة
أ ة الو اقة شمأا ظة النساد) شبو قه تقو و ن مالي يت مه العم ات املال ة املشتبه بنا شحجا اوموا شما ييعا
النت جة الا تا التوصل الينا.
قناة ع ه ،تا توج ه ابتنام لر شخص (ع) قجو مة الويو شامتغال الننوذ شغسل اوموا ن مر صوله علي وابت
مال ة مه بل الشوكة اوجنب ة (س) ،شإيياعه في ساقه خارج املم كة شمه ثا تظولينا إلي ساقه داخل اليشلة ،شزمالئه
الذيه ماعيشه مقاقل صولوا علي مبالغ مال ة قطو قة غمر مشوشعه.
الجو مة اوص ة :الويو  ،شب تزا الق ة من ور مام املحكمة.
حالة رقم :33
ت ّقف ش ي املع ومات املال ة إقالغما مه مصو ما مظ ّ ما بشأا عم ل يم ك ّ
عي يوكات .قي ت الشأوك تساشر املصوف
ّ
صحني شرد ه اما العم ل علي انه ش ف قتنمة ساد شد ع ريو ملسؤشلما لتغط ة عما غمر
اوش بعي الت به ملقا
ّ
مشوشعة ،مننا ام شخاص آخو ه قاإلتجار قاملخيراتّ .ما املصوف الثاني ،واشدته الشأوك بعي ا ت به إلي ا
َ
ستخيم كظساقات انتقال ة ،ش ا اإليياعات النقيية تسحب مبايو مه
الحساقات املصو ة العائي لشوكات العم ل ت
َ
الحساقات قوامطة ي أات .لا يستظصل املسؤش عه ابمتثا في ّ
كل مه املصو ما علي تبريوات ش شثائق مقنعة بشأا

بعض ابتنامات ش وكة الحساقات.
ّ
َ
ّ
قايوت الو ي تظق قاتنا مع املصو ما املب ِ غما للحصو علي السجالت املصو ة املتو و  ،قما ينا نموذج معو ة العم ل
شكشو ات الحساقات شنسخ عه الوثائق الثبوت ةّ .
شتبما ليى املصوف ّ
اوش صو إيياعات نقيية في ساب العم ل ب

تا تبريوأا مه العم ل علي ننا عائيات مه عم ات عقار ة ،كما ّ
تتخطى مقف العشو آبف دشبر ممركيّ ،
تبما ي ا ا
الش أات املودعة في أذا الحساب صادر عه شخاص ب عال ة مون ة توبطوا قالعم ل .ما ليى املصوف الثاني ،أظوو
َ
تظ ل وكة ساقات يوكات العم ل ا اإليياعات النقيية عقبنا سحوبات نقيية شسحوبات قوامطة ي أات ،دشا
ّ
التمكه مه تبريو العال ة مع املستن ييه مه الش أات.
شخال التظق قات ،شرد ل و ي مه م طات إنناذ القانوا مع ومات إضا ة عه املشتبه قهّ ،
قورت تعم ا اممه علي
ّ
شاملؤمسات املال ة شيوكات تظو ل اوموا العام ة ،قظثا عه ساقات شعم ات مصو ة ذات ص ة .أق غ
جم ع املصارف
مصوف ثالث عه شجود ساقات لييه عائي ل مشتبه قه شلشوكاته .شليى تظ ل كشو ات الحساقاتّ ،
تبما صو نمر

عم ات مماثل.
مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة تمث ف في:
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 -1شرشد اما العم ل في مقا صحني يشمر إلي نه ش ف قتنمة ساد.
 -2عيم تمكه املسؤش عه ابمتثا مه الو وف علي تبريوات ش شثائق مقنعة بشأا وكة الحساقات.
 -3إيياعات نقيية في الحساب ب تتخطى مقف العشو آبف دشبر ممركي ،يعقبنا سحوبات نقيية شسحوبات قوامطة
ّ
ي أات ،دشا التمكه مه تبريو العال ة مع املستن ييه مه الش أات.
َ
ستخيم كظساقات انتقال ة.
 -4ساقات مصو ة عائي لشوكات ي وو ننا ت
ورت ش ي املع ومات املال ة قناة علي نتائج التظ ل املالي القوارات التال ة:
• ر ع السو ة املصو ة عه الحساقات املصو ة الا ّ
تا تظيييأا.
• إ الة نتائج التي ق إلي ّ
امليعي العام التم مزة ل ّ
تعمق في التظق ق.
الجو مة اوص ة ي النساد ،ادعف الن اقة العامة ابمتئنا ة علي املعن قجوم تبي ض اوموا شب تزا الحالة ي الن و
مام املحكمة املعن ة.
 .20الخدمات املصرفية املوازية/خدمات التحويالت البديلة/الحوالة:
حالة رقم :34
ام الشخص  Zاملساأا في يوكة الصوا ة  Xشمالك جم ع موا  Yل صوا ة قإيياع مبالغ مال ة شصأوك مقاصة عال ة
املبالغ ليى ي املؤمسات املال ة املصو ة  M-BANKشإعاد سحبنا مو خوى في ننس ال وم ش ال وم التالي قيشا ا
يقوم قتقييا تبريو مبرر شاضح .ما ثار يبنات املصوف ش ام قإعياد تقو و ايتباه قالحالة.
ام يوكة  Wل صوا ة قممارمة عما غمر انون ة في مقو يوكة Nللخيمات الننط ة مستغ ة ملو عوا كوننا ب تمارس
نشاط علي شيعمل ينا الشخص  Zشمخو قالسحب شاإليياع في ساب الشوكة ليى املصوف  M-BANKخش ة مه
الجوات الو اق ة ،ث إا يوكات الصوا ة العام ة في العواس ب يسمح لوا قإجواة الحوابت املال ة الخارج ة ش قتصو
عم وا قر في تصو ف العمالت اوجنب ة شتنن ذ الحوابت الياخ ة.
مؤيوات ابيتباه في الحالة تمث ف في شجود إيياعات نقيية قيشا مبرر شاضح ش تقييا ما يؤ ي مشوشع ة اوموا
شمصيرأا ،شتنن ذ عما غمر انون ة قامتغال الشوكة موضوع ابيتباه في مو ع يوكة خوى مخت ف طب عة نشاطوا
خو ا مه اكتشا وا مه بل الجوات الو اق ة شالو ات التنتيش ة التابعة ل بنك املوكزة .
نتائج التظ ل املالي ل و ي ق ف عيم ثبوت ش صحة مشوشع ة اوموا املودعة ليى املصوف ،ش ا اإليياعات الحاص ة
قظساب الشوكة  Nللخيمات الننط ة مه بل الس ي  Zشالذة يودعوا قننسه لا يتضح مصيرأا لعيم تأدية الشوكة
ية نشاطات ش تظق ق رباح ناتجة عه نشاط علي ،كذلك ما يخص الحوابت املال ة الصادر قصور غمر انون ة
شبالتالي مجوول ة مصير اوموا املودعة شاملحولة مه خال يوكة  Wل صوا ة شبالتالي ه ي تأوا موتبطة قتمو ل
نشطة ش عم ات إرأاق ة شتظو ل موا غمر يوع ة.
ب زالف الق ة مام الجوات الق ائ ة ي التظق ق قيعو مو وعة مه البنك املوكزة .
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حالة رقم :35
ت قف املييو ة العامة لألمه العام مع ومات مه ي املصادر ( ) و
غسل موا

ام خمس شخاص مه الج س ة (ص) بعم ات

ث تا الط ب مه املصير ( ) السماح لوا قامتخيام ساب ي مؤمساته التجار ة (ك) ملتابعة شموا بة

وكة ت ك اوموا  ،ث تبما ام أؤبة اوشخاص قإيياع مبالغ نقيية شامتقبا

وابت مال ة مه قنوك مظ ة ،شمه

ثا تظو وا إلي ساقات في قنوك خارج ه شذلك مقاقل نسبة مع نة تا ابتناس ع ينا مقاقل كل عم ة تظو ل خارج ة،
شط بوا مه ( ) ا يقوم قتو مر عيد ( )2خزائه قنك ة الكترشن ة ل تا ابيياع بنا مبايو مه مو ع املؤمسة دشا الحاجة
لالنتقا ل بنك ،شكذلك امتخواج قطا ات يوائح ل وواتف النقالة لأي يقوموا قوبطوا قالحساقات البنك ة ،شكذلك
تخص ص مكتب لوا داخل امل شأ التابعة ل مصير ( ) ،شط بوا منه تح وع ل مؤمسة في دشلة (ع) ش تح ساب قنأي
لنوع املؤمسة في الخارج ل تا التظو ل إلينا مبايو .
شمؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة تتمثل قامتخيام املتنمما للحساقات البنك ة و ي املؤمسات التجار ة الا يم كوا
املواطه ( ) إليياع مبالغ مال ة شامتقبا

وابت مه قنوك مظ ة شذلك مقاقل نسبة مع نة مه كل عم ة تظو ل خارج ة.

قايوت املييو ة العامة لألمه العام الحالة شتا الكتاقة ل تظو ات املال ة قط ب تقو و تظ لي منصل لحساقات املتنمما
شاملؤمسة النودية .شتبما نتائج تظ ل ش ي املع ومات املال ة ا أناك عم ات إيياع شتظو ل تتا بشأل مستمو شبمبالغ
كبمر جيا .شبناة علي ذلك ،تا الط ب مه الن اقة العامة قإصيار مو قالقبض علي املتنمما شعيدأا ( )10شخاص يظم وا
الج س ة (ص) شبتنتيش مساكننا عثر علي مبالغ مال ة تجاشزت ما يعاد  187,000دشبر مو أي ،شمستنيات ش شراس
رمم ة لك انات تجار ة ثبف تورطوا في جوائا غسل موا  ،شتا التظنظ ع ينا شتظو زأا شب يزا التظق ق جارة معوا مه
بل الن اقة العامة .كما تبما مه خال موا بة الحساب ا أناك عم ات إيياع شتظو ل تتا بشأل مستمو شمبالغ كبمر
جيا إلي ساقات قنك ة خارج املم كة دشا شجود ة غوض ا تصادة ش مبررات مقنعة.
قناة ع ه ،تا إصيار مو قالقبض علي املتنمما شعيدأا ( )10شخاص يظم وا الج س ة (ص) ،شالتظنظ علي املبالغ
املال ة املذكور شاملستنيات شاوشراس الومم ة الا تخص ك انات تجار ة ثبف تورطوا في جوائا غسل موا تا التظنظ
ع ينا جم عوا شتظو زأا.
الجو مة اوص ة :جو مة غسل موا مستق ة.
ماتزا الحالة ي التظق ق.

 .21تشويه املنافسة وإفساد مناخ االستثمار:
حالة رقم :36
شرد قالغ مه إ يى الشوكات املستن ي قالخارج مه عقود الشوكة العامة ل كووباة بشأا تزش و الب انات الخاصة قالعقي
البالغ مته  500م وا دشبر مو أي قامتخيام اما مشاقه قاما الشوكة املستن ي املب غة ،قاإلضا ة إلي تواطؤ مه
بل موظني الشوكة املح ة (يوكة الكووباة) مع الشوكة املستن ي في عم ة النصب شاب ت ا علي املا العام.
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نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ،شضحف شجود يبه إأما شعيم قذ إجواةات العناية الواجبة مه جانب
سا العم ات الخارج ة ،كذلك تا التو ع علي العقي قما الطو ما بع يا عه التمث ل اليق وماس املتعارف ع ه في مثل
أذه العقود ذات الطب عة ابمترات ج ة
الحالة من ور امام املحاكا.
حالة رقم :37
تتع ق الق ة بعقي تور ي طائو لصالح إ يى الجوات الحأوم ة العامة قمب غ 1.477.920.80دشبر مو أي .مؤيوات
ابيتباه املتع قة قالحالة تتمثل في:
 -1نوع الطائو ب تتنامب مع طب عة شنشاط الجوة املستورد لوا
 -2تضخ ا معو الطائو
 -3تار خ صنع الطائو املذكور ييا شيعود ل عام 1968
نتائج التظ ل املالي قو ي املع ومات املال ة ق ف ا الشوكة املستن ي غمر مق يه شمسج ه بسجالت قيشلة املستن ي،
كما ا اليشلة تعتبر مه اليش املوصو ة قأننا مه املالذات اآلمنة شالا تا ادراجوا قالقوائا املتع قة قأشراس قنما شالا لوا
عال ة بشوكات شمعامالت مال ة متع قة قجوائا النساد
تمف إ الة الق ة إلي جوات انناذ القانوا.
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املبحث الثالث
حتليل احلاالت العملية وأهم النتائج واملخرجات
ش قا ملا شرد في مقيمة أذا التقو و ،قي ش وت اليش اوع اة قاملجموعة  37الة عم ة بنيف إعياد أذا التقو و ،تقع
أذه الحابت في امليى الزمن ل نتر مه يوو مايو 2018م ش اى يوو مايو 2020م .ما يلي دناه نستعوض أا نتائج
شمخوجات تظ ل الحابت املذكور  ،بنيف امتخالص قوز نماط عم ات غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب إ م ا ،شالتعوف
علي التقن ات شاومال ب شاودشات املستخيمة شابتجاأات السائي لعم ات غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب شغمرأا مه
املخوجات اوخوى.
شمه جل الحصو علي املع ومات شالحابت العم ة بنيف إعياد أذا التقو و ،تا إعياد نموذج ط ب مع ومات (ملحق
ر ا  )1لتجم ع الحابت العم ة مه اليش اوع اة ،ث امف كل دشلة قموا ا السكوتار ة بعيد مه الحابت العم ة
تنيرج ضمه ة ة مه الن ات املعو ة ( ش خال وا إا شجيت) في امللحق ر ا ( ،)2بغض الن و عه مو ف الحالة شالحكا
الق ائي لوا قظ ث يت مه الحابت الا صير ينا كا قاإلدانة ش ما زالف من ور مام املحاكا ش ما زالف ي التظق ق
في الن اقة ش ابت توص ف ينا الو ي إلي شجود دبئل و ة علي ابيتباه شتا إ التنا إلي جوات إنناذ القانوا.
تمف عم ة تظ ل الحابت العم ة قإتباع منهج ة لتظييي ما يلي:
 -1الن ة الا تنيرج ضمننا الحالة سب الن ات املعو ة في امللحق.
 -2نوع الجوة الا تمف مه خاللوا الحالة[ :مصوف/يوكة شراس مال ة/يوكة تأمما /يوكة صوا ة /مؤمسة غمر مال ة،
إلخ.
 -3اودشات املستخيمة في الحالة( :النقيية/الش أات/اعتمادات مستنييه/شثائق التأمما علي الح ا  /موا إلخ .)......
 -4اومال ب النن ة( :اإليياعات ش السحوبات ش تح ساقات متعيد /تقييا واتمر مضخمة ش مخن ة/نقل اوموا
عبر الحيشد /امتبيا

ات قنكنوت صغمر قن ات كبمر /التظو الت/امتعما شثائق ثبوت ة مزشر /الشوكات

الوأم ة/مياد القوشض ،إلخ .)......
 -5مؤيوات ابيتباه املتع قة قالحالة (امتخيام املخولما ،عيم تنامب ال شاط مع طب عة الحساب ،عيم شجود مبرر
ا تصادة شاضح ،شخاص/دش مصننما ش ميرجما في القوائا اليشل ة ،التنوب الجموكي......إلخ).
 -6الجو مة اوص ة الا ثبتف شالعقوبة الا صير الحكا بنا في جو مة غسل اوموا ش تمو ل اإلرأاب.
 -7املو ف القانوني للحالة ( ي التظق ق ،مام املحكمة ،صير ينا كا املحكمة).
وفيما يلي نتائج التحليل:
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 .1الفئة التي تندرج ضمنها الحالة حسب الفئات املعرفة:
وغواض التظ ل تا التعامل مع الحابت ش قا لتص ف الن ات املعو ة ( ش خال وا إا شجيت) في امللحق الخاص قالن ات
ضمه مسود ابمتب اا ،قظ ث توزع الحالة ل ن ة الا تمث وا مبايو  ،ع ما قأنه يمكه إدراج عيد مه الحابت ضمه كثر
مه ة شا ي  .شمه جل ا يأوا التقو و يامال شمتنوعا ،تا اتباع م وب اوشزاا الترج ظ ة اى ب تتجه الحابت نظو
ات مظيد مما يعكس م ال شاضحا في التقو و ،قظ ث ت سب كل الة إلي تنا مبايو  ،ش إلي وب ة خوى تنامبنا
شتنتقو إلي ابت عم ة ،ثا الا ت ينا ،شأكذا.
ش ما يخص ت سيب الحابت إلي ات بعي تطب ق املبادئ املذكور عاله ،تا شضعوا في تما تشمل الن ات الا ص ف
علي ت سيب كثر مه الة ،شالن ات اوخوى املننود الا لا تطاقق ة ة مه الن ات املذكور  .ما يلي دناأر ن قي ن و
علي توزيع الحابت ش قا ملا جاة آننا:
توزيع الحاالت حسب الفئات املعرفة
11

تشو ه املنا سة شإ ساد مناخ ابمتثمار

2

الخيمات املصو ة املواز ة/خيمات التظو الت البيي ة/الحوالة

2

غسل عائيات النساد

3

غسل اوموا القائا علي التجار

2

امتخيام شمائل التواصل ابجتماعي لتمو ل اإلرأاب

2

امتخيام املخولما ،شالصناديق ابمت مان ة ،ش واد اومو ش طواف خوى

4

تمو ل اإلرأاب

4

امتخيام قطا ات ابئتماا شالش أات شالكمب ابت

3

امتخيام يوكات شأم ة

2

غسل العائيات املتأت ة مه الجوائا ال و ب ة

2

12

10

8

6

4

2

خوى

0

شب :الن ات الا ص ف علي ت سيب كثر مه الة:
 .1غسل العائيات املتأت ة مه الجوائا ال و ب ة؛
 .2امتخيام يوكات شأم ة؛
 .3امتخيام قطا ات ابئتماا شالش أات شالكمب ابت؛
 .4تمو ل اإلرأاب؛
 .5امتخيام املخولما ،شالصناديق ابمت مان ة ،ش واد اومو ش طواف خوى؛
 .6امتخيام شمائل التواصل ابجتماعي لتمو ل اإلرأاب؛
 .7غسل اوموا القائا علي التجار ؛
 .8غسل عائيات النساد؛
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 .9الخيمات املصو ة املواز ة/خيمات التظو الت البيي ة/الحوالة؛
 .10تشو ه املنا سة شإ ساد مناخ ابمتثمار.
ثان ا :الن ات اوخوى املننود :
 .11الخ ر :خ ر العائيات غمر املوشعة مع اوموا املشوشعة شامتثماراأا في اوعما التجار ة؛
 .12امتخيام ابنترنف (التشنمر ،الوصو ل ب انات الشخص ة ،اوعما املصو ة اليشل ة ...إلخ)؛
 .13ابتجار قالبشو شتنو ب اوشخاص؛
 .14امتخيام طاع التامما؛
 .15امتخيام البنوك غمر املق مة شالشوكات التجار ة اليشل ة ،شالصناديق ابمت مان ة في الخارج؛
 .16ابمتثمار في مواس ر س املا شامتخيام الومطاة؛
 .17امتخيام أو ة مزشر ؛
 .18ابتجار في العمالت اب تراض ة؛
 .19تنو ب الذأب؛
 .20العقارات قما في ذلك دشر شكالة العقارات؛
 .21الخيمات املصو ة املواز ة/خيمات التظو الت البيي ة/الحوالة.

 .2الجهات التي تم استغاللها:

الجهات التي تم استغاللها
70%
60%
50%
40%

60%

30%
20%
10%

13%

13%

4.00%

8.00%

أخرى

بالغ من الجهات المختصة

شركات الصرافة

شركات تحويل األموال

0%
المصارف

تناش التقو و عيد مه الجوات الا تا امتغاللوا في نشطة غسل اوموا ش تمو ل اإلرأاب ،شالا يم ف :املنا ذ الحيشدية
قأنواعوا ،شاملؤمسات املال ة (قنوك ،صوا ات ....الخ) شاملؤمسات غمر املال ة ،شيوكات الصوا ة ،شيوكات تظو ل اوموا
شغمرأا مه الجوات اوخوى.
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ش ال ظ خال أذا التقو و ا أناك تنوع في الجوات املستغ ة كما ذكونا آننا ،شذلك علي الوغا مه امل ل الواضح نظو
القطاع املالي شاملصوفي علي شجه التظييي ،ش مكه امت تاج ذلك مه خال الحابت العم ة املستخيمة في إعياد التقو و،
ث إا  %60مه الحابت شضحف امتنياف املصارف قصور شاضحة ،ش ي تمثل كبر الن ات ضمه الجوات الا تا
امتنيا وا لتمو و اونشطة املشبوأة املوتبطة بعم ات غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب .ي ا ،ي يعزى ذلك إلي توجه
اوعما شاونشطة التجار ة شاب تصادية قما ينا املصارف خال اوعوام 2020م 2021-م ،إلي تقييا خيمتنا قصور
ا تراض ة (عه بعي) نت جة لإلغالس الشامل املنوشض علي إثو تياع ات جائظة كورشنا .علي الصع ي املقاقل ،يال ظ ارتناع
نسبة البالغات مه الجوات املختصة ق سبة تصل إلي  ،%13شأذا اومو يي علي ز اد الوعي ليى أذه الجوات شانخواطوا
في جوود مأا ظة غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب قصور عالة .قاإلضا ة إلي ذلك ،نجي ا  %13تنوعف قما عيد مه
الجوات اوخوى الا تا امتنيا وا تشمل يوكات اوشراس املال ة ،ش طاع العقارات ،ش طاع التأمما ،شاملنا ذ الحيشدية،
شمقيمي خيمات ابمتشارات ل شوكات شمزشدة الخيمات .ما قال سبة لشوكات تظو ل اوموا ه تأتي في املوتبة الوابعة
مه ث الترتيب للجوات الا تا امتنيا وا في عيد مه الحابت ذات الص ة .ش أتي في املوتبة اوخمر شالخامسة يوكات
الصوا ة ق سبة تمثل والي  %4مه الحابت ،ش ي يعزى ذلك إلي اليشر املحيشد لشوكات الصوا ة في مع ا اليش اوع اة
في مجموعة العمل املالي ملنطقة الشوس اوشمر شيما و ق ا ،ث ينصب مع ا تعامالتنا علي تصو ف النقي اوجنب
شالتظاش ل الياخ ة ،قالتالي ي توتبر قاونشطة املشبوأة لكه في موا ل مظيد ضمه م س ة قات التآمو علي الن ا
املال ة لتمو و املخططات اإلجوام ة لتنن ذ نشطة غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب.

 .3األدوات واألساليب والتقنيات املستخدمة:
األساليب واألدوات املستخدمة في ارتكاب جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب
خوى

7

خ ر عوائي الجو مة مع نشطة شامتثمارات مشوشعة

2
3

يواة موا شعقارات شم ارات شم ع ثم نة

3

امتخيام الصال ات ش الوظ نة
تح ساقات متعيد شتيش و مبالغ ق ننا

3

تقييا واتمر مضخمة ش مخن ة

5

امتخيام الش أات شالصأوك شالكمب ابت

7

التزش و في عقود العمل شاوشراس الومم ة

4

امتخيام الومائل اإللكترشن ة/التقن ة/التشنمر في ارتأاب الجو مة

3

التظو الت املال ة مه شإلي الخارج

17

عم ات التجزئة في اإليياعات شالسحوبات

20
25

20

15

10

5

0
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ش ال ظ مه الشأل عاله ا كبر ال سب تتجه نظو العم ات النقيية شالتظو الت املال ة شامتخيام الش أات شالصأوك
شالكمب ابت ،شأو ما يتنق مع التظ ل الساقق قخصوص الجوات املستغ ة ،ث تستنيف جم ع اومال ب ذات الص ة
بنذه الن ات القطاع املصوفي قصور مبايو  ،ث تمثل أذه الن ات الثالث مجتمعة ما مجموعه  %59مه اومال ب
شاودشات املستخيمة في تنن ذ جوائا غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب ،مع اعتبار ا املصارف ي الجوات الوئيس ة الا
تمارس التظو الت املال ة مه شإلي الخارج (الصادر شالوارد ) ،قاإلضا ة إلي بعض يوكات تظو ل اوموا قصور جزئ ة،
كما تمارس بعض الجوات اوخوى مثل يوكات الصوا ة بعض مه عم ات تظو ل اوموا الياخ ة قر ،كذلك يال ظ
ظوور الش أات شالصأوك شالكمب ابت مو خوى ق سبة تقارب  %9ضمه اومال ب شاودشات املستخيمة في الحابت.
شعلي صع ي آخو ،أناك تنوع شاضح في اومال ب شاودشات املستخيمة اوخوى شالا تقارب نسبتنا  %9مه مجموع اومال ب
املستخيمة ،ش ي تشمل عيد مه اومال ب مثل خ ر عوائي الجو مة مع نشطة شامتثمارات مشوشعة ،شالتسو ق الوومي
ش الشبأي ،شتقييا إ وارات ضو ب ة غمر صح ح ،كما قوز م وب التمو ل الذاتي ما يخص جوائا تمو ل اإلرأاب ش ما
يعوف قالذئاب املننود .
ي ا يتضح أذا التنوع مه خال تساشة كل اومال ب شاودشات التال ة :امتخيام الومائل اإللكترشن ة/التقن ة/التشنمر
في ارتأاب الجو مة ،ش تح ساقات متعيد شتيش و مبالغ ق ننا ،شامتخيام الصال ات ش الوظ نة ،شيواة موا شعقارات
شم ارات شم ع ثم نة ،ث تمثل مجتمعة ما يقارب  %16مه مجموع اومال ب املستخيمة ق سبة تب غ والي  %4لأل
م وب.
ع ه ،نست تج ا أناك مظاشبت مستم تة لت

ل جوز التظق ق شالعيالة شإنناذ القانوا مه خال التنوع في اومال ب

شالتقن ات املستخيمة مه بل املتورطما ،مما يثبف عال ة الجوات املتعام ة مع أذه الحابت شجود الحابت العم ة
املقيمة ل تظ ل.

 .4أهم مؤشرات االشتباهـ املستخلصة من الحاالت:
شردت في الحابت العم ة قالتقو و عيد مقير مه مؤيوات ابيتباه الا يمكه ا تساعي في التعوف علي شكشف اونشطة
املشبوأة املوتبطة بعم ات غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب ،شالا نذكو مننا ما يلي:
 .1إيياعات نقيية دشا مبرر شاضح؛
 .2تعامالت مال ة كبمر ب تتنامب مع طب عة ال شاط؛
 .3شرشد اما املشتبه قه في وائا مشبوأة؛
 .4تزش و عقود شالتالعب في شراس رمم ة؛
 .5عم ات السحب ش اإليياع متكور ؛
 .6التظو الت املال ة الصادر ش الوارد ؛
 .7طب عة ال شاط النعلي تخت ف عه ال شاط املصوح قه ،ش عيم شضوح ال شاط الحق قي؛
 .8امتخيام ساقات قنك ة لجوة اعتبار ة؛
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 .9امتغال شمائل التواصل ابجتماعي في جمع اوموا ؛
 .10التظو الت قما الحساقات (قمعنى أناك ساقات تمثل نقطة إيياع شتوج ه اوموا لحساقات خوى)؛
 .11عيم التمكه مه الحصو علي املستنيات ش تقييا تبريوات غمر مقنعة ل معامالت املال ة؛
 .12امتغال الوظ نة في اب ت ا ش از املا العام؛
 .13التنوب ال و ب شالجوائا ال و ب ة؛
 .14اضطواب الس وك ل مشتبه قه؛
 .15معامالت موتبطة قالنساد (مثل شرشد اما املشتبه قه في شمائل اإلعالم ضمه صنقات ساد ش اختالس شما ياقه
ذلك).
شبالوجوع ل مؤيوات املذكور عاله ،نستط ع الوصو إلي عيد مه النتائج الوامة مه خال تكوار أذه املؤيوات في الحابت
العم ة ،شالا في الغالب تت مه الحالة الوا ي مننا كثر مه مؤيو ،قظ ث يمكننا تقس ا أذه املؤيوات إلي ات
رئيس ة ،شذلك كما يلي:
تركيز مؤشرات االشتباهـ حسب القنوات واألدوات املصرفية

معامالت تتع ق
قالحساقات املصو ة
33%

معامالت تتع ق قالنقي
ومافي حكمه %39%

معامالت تتع ق قطب عة
ال شاط28% ,
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 .1مؤيوات توتبر قالنقي شما في كمه:
تمثل ابيياعات النقيية دشا شجود عال ة شاضحة قما

معامالت تتعلق بالنقد وما في حكمه

املودع شصا ب الحساب ش شجود معامالت تبرر أذه
اإليياعات نسبة أامة تب غ  %73شردت في مع ا الحابت

3

العم ة ،ما ال سبة املتبق ة تتمثل في عم ات السحب

5

عم ات سحب ش إيياع متكور

شاإليياع املتكور  ،شذلك يتطاقق مع ما شرد في اومال ب
2

شتمو ل اإلرأاب كما شرد عاله.
4

3

1

2

14

شاودشات املستخيمة في تنن ذ عم ات غسل اوموا

إيياعات نقيية دشا مبرر شاضح

0

 .2مؤيوات ذات ص ة قالحساقات املصو ة شما في كموا:
تمثل التظو الت املال ة الصادر شالوارد والي  %25مه

معامالت تتعلق بالحسابات املصرفية ومافي حكمها

املعامالت املوتبطة قالحساقات املصو ة ،قينما تا
امتخيام الحساقات البنك ة للجوات ابعتبار ة في والي

6

ضمه املؤيوات الوامة في أذه الن ة ،قوز مؤيو عيم

3

 %37مه املعامالت املوتبطة قالحساقات املصو ة .شمه

عدم التمكن من الحصول على
المستندات أو تبريرات مقنعة
للمعامالت

التمكه مه الحصو علي املستنيات ش تبريوات مقنعة
6

املوتبطة قالحساقات املصو ة متساش ا مع الن ة

2

ل معامالت ،شالذة شرد في والي  %37مه املعامالت

استخدام حسابات بنكية لجهة
اعتبارية

الساققة في اوأم ة ،اومو الذة يست زم التي ق في
تطب ق الن ا شال وائح الياخ ة قصوامة للحي مه
4

التالعب قظساقات الجوات ابعتبار ة ،شالتشييي في

1

تحويالت مالية من أو إلى الخارج

الحصو علي املستنيات املط وبة بل إجواة ة
معامالت ،شاتباع ذلك بعم ات تنتيش د قة ل تأكي مه

8

6

4

2

0

عيم التساأل في أذا اومو.
 .3مؤيوات تتع ق قال شاط شما في كمه:
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ما يخص املؤيوات املوتبطة قال شاطات شمجابت

معامالت تتعلق بالنشاط ومافي حكمه

العمل الا شردت في الحابت العم ة ،اتضح ا %71
مه املؤيوات موتبطة قالتعامالت املال ة الكبمر الا ب
تتنامب مع طب عة ال شاط ،قينما  %29مه املؤيوات

29%

ذات ص ة قطب عة ال شاط املخالف ل شاط املصوح قه.

4

طب عة ال شاط تخت ف عه نشاط
املصوح قه

الجييو قالذكو نه يتا امتغال ال شاط املصوح قه في
بعض او اا قطوس مشوشعة ،لكه يتا التالعب قق مة
املبالغ ش النواتمر املستظقة ل ي ع ،تا تمو و بعض
71%

ال وشرة التي ق في املعامالت العادية غمر املشبوأة

10

اوموا بنذه الطو قة شتنو بنا إلي خارج اليشلة ،شمه

تعامالت مال ة كبمر ب تتنامب مع
طب عة ال شاط

ش خذ أذه النقطة في ابعتبار ،قي ب تأوا أناك
مؤيوات ايتباه ع ة في مثل أذه الحابت شب ت وو إب

0% 20% 40% 60% 80%

قالنظص شالتي ق.

 .5املوقف القانوني للحاالت:
املوقف القانوني للحاالت
إدانة
%14

منظورة أمام املحكمة
%43

قيد التحقيق والتحري
%43

اتسمف الجوات املتعام ة مع الحابت الوارد مه جوز القانوا شإنناذ القانوا ش جوز التظق ق شغمرأا مه الجوات
قالنعال ة في التعاطي مع الق ايا غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب قالن و إلي املو ف القانوني للحابت الا تا تظ وا ،ث
تضح ا أناك  %57مننا طوف الق اة مام املحاكا ش صير ينا كا مه الحابت املذكور  .ش ي منص ة ش ق الشأل
عاله كاآلتي:
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 %43 .1من الحاالت أمام المحاكم المختصة.
 %14 .2من الحاالت صدر فيها حكم باإلدانة.
 %43 .3من الحاالت قيد التحقيق.

 .6الجريمة األصلية التي ثبتت والعقوبة التي صدر الحكم بها في جريمة غسل األموال أو تمويل
اإلرهاب:

8

10

ي ا يتضح ا أناك تنوع في العقوبات الصادر قظق

4

6

النصب/اب ت ا
تمو ل اإلرأاب
التنوب ال و ب
ساد

1
2

7

2

3

3

3

4

3

5

ريو

6

6

غسل اوموا

5

7

املخيرات

2

8

خوى

2

مه خال التظ ل اتضح ا أناك تنوع في ائمة
الجوائا اوص ة الوارد نت جة ل تنوع في اومال ب
املستخيمة في ارتأاب جوائا غسل اوموا شتمو ل
اإلرأاب كما ظوو في الحابت الا تمف معالجتنا،
شالا ت منف عيد مه الجوائا املتنوعة مثل،
املخيرات ،شامتغال الوظ نة ،شالنساد،
شابمت الة علي اوموا العامة ،شابمت الة ش مو ة
ق انات شخص ة ،مزاشلة عما مصو ة دشا
توخ ص ،شالتزي ف شالتزش و ،شاب ت ا شالنصب
قما ه اب ت ا اإللكترشني ش جوائا املع ومات ة،
شابتجار قالبشو ،شالتنوب ال و ب  ،شغمرأا.

الجرائم األصلية الواردة في الحاالت العملية

0

العقوبات الصادرة حسب الحاالت العملية

املجومما غاملي اوموا شممولي اإلرأاب ،تواش ف قما

اوموا شتمو ل اإلرأاب .شب غف نسبة العقوبات
قينما ق غف نسبة  %20لأل مه املصادر لألموا ،

3

3

5

السجه
غوامة

2

الصادر قالسجه والي  %25في الحابت العم ة،

5

الحساقات البنك ة ،شصوب إلي اإلدانة قجو ما غسل

4

إدانة

4

مصادر اوموا  ،شالغوامة ،شالسجه ،شالتظنظ علي

4

التظنظ علي الحساقات الب كة

شالتظنظ علي الحساقات البنك ة ،شاإلدانة قجو مة
مه جم ة او أام الا صيرت.

4
6

5

4

3

2

1

1

غسل اوموا  ،في ما مث ف الغوامات ما نسبته %15

مصادر اوموا
0
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املالحق
ملحق رقم ( :)1نموذج طلب معلومات في شأن تقريرالتطبيقات الدوري (كل سنتين)
.ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا – 2020م

يرجى التفضل بتوفيرمن  3إلى  5حاالت عملية كما هو مبين أعاله ( .الرجاء ذكرهذه البيانات عن كل حالة)

رقم املرجع........................................................................................................................:
وصف الحالة:
............................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ......................................................
.............................................................................................. ............................................................................................................
الفئة (حسب امللحق رقم :)2
..................................................................... .....................................................................................................................................
نوع الجهة التي تمت من خاللها الحالة:
..........................................................................................................................................................................................................
األدوات واألساليب الفنية املستخدمة في الحالة:
............................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ......................................................
مؤشرات االشتباه املتعلقة بالحالة:
............................................................................. .............................................................................................................................
نتائج التحليل املالي بوحدة املعلومات املالية ،ونتائج التحريات و/أو التحقيقات:
............................................................................. .............................................................................................................................
....................................................................... ............................................................................................................................. ......
الجريمة األصلية والعقوبة/موقف الحالة (منظورة أمام املحكمة/قيد التحقيق /قيد التحريات):
............................................................................. .............................................................................................................................
......................................................................................................................................... ......................................................
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ملحق رقم ( :)2فئات الحاالت العملية
 .1غسل عائيات النساد.
 .3امتغال الجمع ات الخمرية لتمو ل اإلرأاب.
 .4امتخيام البنوك غمر املق مة ) (offshore banksشالشوكات التجار ة اليشل ة ،شالصناديق ابمت مان ة في الخارج
).(offshore trusts
 .5امتخيام العمالت/اوصو اب تراض ة ).(virtual Assets/currencies
 .6امتخيام الخيمات املون ة (املحامما شكتاب العي شاملحامبما).
 .7غسل اوموا القائا علي التجار ). (Trade based money laundering
 .8الخيمات املصو ة املواز ة ) / (underground bankingخيمات التظو الت البيي ة  /الحوالة).
 .9امتخيام اإلنترنف (التشنمر ،الوصو إلي الب انات الشخص ة ،اوعما املصو ة اليشل ة ،إلخ).
 .10امتخيام شمائل شن ا الي ع الجييي  .11 .غسل العائيات املتأت ة مه الجوائا ال و ب ة.
 .12العقارات ،قما في ذلك دشر شكالة العقارات .13 .تجار اوحجار الكو مة شاملعادا الثم نة.
 .14ابتجار قالبشو شتنو ب اوشخاص.
 .15امتخيام املخولما ) ،(nomineesشالصناديق ابمت مان ة ) ، (Trustش واد اومو ش طواف خوى...
 .16نشطة القمار (الأاز نوأات ،مباس الخ ل ،املقامو عبر ابنترنف شغمرأا).
 .17مشتريات ثم نة (اوعما النن ة شاآلثار شخ و السباس شالس ارات ،الخ).
 .18ابمتثمار في مواس ر س املا شامتخيام شمطاة.
 .19الخ ر ) : (Minglingخ ر العائيات غمر املشوشعة مع اوموا املشوشعة شامتثمارأا في اوعما التجار ة.
 .20امتخيام يوكات شأم ة .21 .امتخيام أو ة مزشر .
 .21تمو ل انتشار ملحة اليمار الشامل (.)WMD
 .22طع اوشجار غمر املشوشع.
 .23تظو ل العمالت ) .24 .(currency exchangeتنو ب العم ة.
 .24امتخيام قطا ات ابئتماا شالش أات شالكمب ابت...الخ.
 .25التجزئة ).(structuring / smurfing
 .26التظو الت املال ة  /امتخيام الحساقات املصو ة في الخارج.
 .27تباد الس ع (املقاي ة  -علي مب ل املثا إعاد ابمتثمار في املخيرات غمر املشوشعة).
 .28تمو ل اإلرأاب .30 .تمو ل اإلرأاق ما املقات ما اوجانب ).(foreign terrorist fighters
 .31امتخيام شمائل التواصل ابجتماعي لتمو ل اإلرأاب .32 .عم ات التمو ل الجماعي (.)Crowdfunding
 .33امتخيام طاع التأمما .34 .النزاعات الق ائ ة الوأم ة .35 .تنو ب الذأب .36 .تشو ه املنا سة شإ ساد مناخ
ابمتثمار.
يرجى االطالع على امللحق رقم ( )3للحصول على أمثلة توضيحية.
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ملحق رقم ( :)3أمثلة توضيحية عن فئات الحاالت العملية

غسل عائدات الفساد (عائدات الفساد والتراخي في أخذ تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب) :غسل
العائيات املتأت ة مه الويو شاملي وعات النامي اوخوى .ابت النساد لتسو ل غسل اوموا مه خال التراخي في
تطب ق تياقمر مأا ظة غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب ،قما في ذلك التأثمر املحتمل مه بل اوشخاص الس ام ما ممثلي
املخاطو) :(PEPsمثل املحققما ش موظني ابلتزام في القطاع الخاص الذيه يتا إرياؤأا ش التأثمر ع ينا ل سماح بغسل
اوموا .
خدمات التحويل البديلة (الحوالة أو غيرها) :ن مة تظو ل موا غمر رمم ة ش يبه رمم ة ائمة علي يبأات ثقة -
ي تأوا مظ ور في بعض اليش  .ن ا تسو ة ي تأوا عبر القطاع املالي الومم ش عه طو ق التجار ش نا لي اوموا
النقيية ش غمرأا .يمكه امتغاللوا لنقل اوموا دشا الكشف عننا شإلخناة أو ة اوشخاص املس طو ع ينا.
غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن طريق التجارة :امتخيام التجار  ،شالتمو ل التجارة شأ اكل /صص الشوكات
لتسو ل ش إخناة ش تظو ل اوموا غمر املشوشعة مظ ا شدشل ا.
عقارات  -شراء أصول ذات قيمة :امتثمار عائيات الجو مة في اوصو ذات الق مة العال ة شالقاق ة ل تياش لالمتناد

مه متط بات اإلقالغ املحيشد شإخناة مصير عائيات الجو مة.
استغالل املنظمات غير الهادفة للربح :يمكه ا تستخيم لجمع اوموا اإلرأاق ة شإخناة مصيرأا شطب عتنا شتوزيعوا
لتمو ل اإلرأاب.
استخدام الخدمات املهنية (املحامين واملحاسبين والوسطاء الخ) :امتخيام طواف اخوىإلخناة أو ة الشخص الذة
يس طو علي اوموا شإخناة مصيرأا .ش مكه ا تشمل ي ا اوشخاص النامييه الذيه يقيموا خيمات متخصصة
ل مجومما لغسل موالوا منتظ ما صنة ابمتشار ما).(consultants
التجزئة :تشمل العييي مه املعامالت (الودائع شالسحوبات شالتظو الت) ،شغالبا مجموعة مه او واد ،عيد كبمر مه

املعامالت الصغمر شفي بعض او اا ساقات عييي لتجنب الكشف عه طو ق تياقمر اإلقالغ.
التحويالت :تستخيم لنقل اوموا بسوعة مه مأاا إلي آخو ،مثل تظو ل العائيات اإلجوام ة عبر الخيمات البرييية.
االستثمار في أسواق رأس املال :تقن ةإلخناة مصير عائيات الجو مة لشواة الصأوك القاق ة ل تياش

ث يقع في كثمر

مه او اا امتغال متط بات اإلقالغ املحيشد نسب ا.
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استخدام الشركات الوهمية :تستخيم كأم وب لطمس أو ة اوشخاص الذيه يتظكموا قاوموا ش ث يقع امتغال
متط بات اإلقالغ املحيشد نسب ا.
استخدام مصارف وشركات غير مقيمة ) :(Offshoreتستخيم إلخناة أو ة اوشخاص الذيه يتظكموا قاوموا
شلالنتقا قاوموا بع يا عه ر اقة الس طات املح ة.
استخدام بطاقات االئتمان والشيكات والكمبياالت وغيرها :تستخيم ل وصو إلي اوموا املودعة في املؤمسات املال ة
في مناطق شدش خوى.
بورصات السلع األساسية (املقايضة) :تجنب امتخيام املا ش اودشات املال ة في املعامالت ذات مة عال ة لتجنب

تياقمر مأا ظة غسل اوموا شتمو ل اإلرأاب في القطاع املالي  -علي مب ل املثا التباد املبايو ل ومرش ه مقاقل مبائك
الذأب.
بورصات العمالت /تحويل النقد :املساعي في تنو ب النقي إلي مناطق خوى شامتغال متط بات اإلقالغ املحيشد علي
يوكات الصوا ة للحي مه خطو إمأان ة كشنوا  -علي مب ل املثا يواة الش أات الس ا ة لتظو ل اوموا إلي دش
خوى.
استخدام املخولين ( )Nomineesوالصناديق االستئمانية ) (trustsوأفراد األسرة أو أطراف أخرى الخ :شذلكإلخناة
أو ة اوشخاص الذيه يتظكموا قاوموا غمر املشوشعة ،شبم ما الحابت الا تجبر ينا اوطواف الثالثة علي التعاشا في

مخططات غسل اوموا .
استخدام حسابات مصرفية بالخارج :تستخيم لنقل اوموا بع يا عه الس طات املح ة شإخناة أو ة اوشخاص الذيه
يتظكموا قاوموا غمر املشوشعة.
استخدام وسائل التواصل االجتماعي (…  :)Facebook, twitterتستخيم بشأل شامع مه بل اإلرأاق ما شاملن مات
اإلرأاق ة لسوولة شموعة انتشارأا

ث تت ح وصة التواصل شالتظيث مه ود لنود مبايو شالتأثمر شنقل او أار

شاملعتقيات ،ش ي تستخيم كذلك لجمع اوموا لتمو ل عما إرأاق ة شتجن ي املقات ما اإلرأاق ما.
التمويل الجماعي ) :(Crowdfundingيمكه امتغال شاماة امتخيام يبكة اإلنترنف مه بل اإلرأاق ما شاملن مات

اإلرأاق ة لجمع اوموا شامتخياموا لتمو ل عما إرأاق ة ،شالق ام بعم ات تظو ل اوموا بع يا عه القنوات املال ة
املألو ة.
النزاعات القضائية :مثال يتا ل

ة مع نة قما يوكتما عه طو ق تسو ة انون ة قظ ث يتا التوصل إلي صنقة ،تقوم

قموجبنا الشوكة الساققة (امليعي ع ينا) قي ع مب غ يتنق ع ه إلي الشوكة الال قة (صا بة اليعوى) ،ش يتا الحكا لصالح
الشوكة الال قة شتي ع الشوكة الساققة لصالح اوشلي .مثا آخو ت شأ يوكة في ق ي شتستييه وض ش ق ائع مه يوكة
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ثان ة في الب ي ب ،شعنيما يظما موعي السياد تع ه اوشلي عيم يرتنا علي الو اة قالتزاماتنا ،تا اللجوة ل ق اة في الب ي
املواد غسل اوموا

ه ش تا عمل تسو ة شتظو اوموا مه الشوكة اوشلي في الب ي إلي الشوكة الثان ة في الب ي ب ،شبذلك

تظو اوموا قطو قة انون ة قما الب ييه.
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