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 مةمــــقد

 إجراءات  تبني  شأن  في  والتطب�قات  الفن�ة  المساعدات  عمل  فر�ق  توص�ة  علىم)  2014(نوفمبر    العام  االجتماع  وافق

(كل سنتین) �مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا" والذي  الدوري  التطب�قات"تقر�ر  إصدار

�قع توفیرها والتي  �عكس أبرز الحاالت العمل�ة واألنماط المستحدثة لعمل�ات غسل الموال وتمو�ل اإلرهاب إقل�م�ا

 الدول األعضاء.  وتحدیدها من طرف

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط �ري (كل سنتین) تقر�ر التطب�قات الدو وتعتبر النسخة الحال�ة من 

 .م 2018 مایوإلى م 2017 مایو ، والتي تغطي الفترة منفي هذه السلسلة لثةالثا النسخةهي أفر�ق�ا وشمال 

لعمل�ات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب استنادا على  إقل�م�ا المستحدثة واألنماطأهم الحاالت العمل�ة  �ستعرضو 

المجموعة في مجال  نشاطاتأبرز ها الدول األعضاء. �ما �قدم التقر�ر لمحة عن تالحاالت العمل�ة التي وفر 

مختلف الدراسات وورش العمل والنقاشات في  وعن ،م 2018حتى مایو و  م 2016خالل الفترة من مایو التطب�قات 

 . المعلوماتمجال التطب�قات حتى �كون التقر�ر مرجعا لهذه 

سلطنة و ، جمهور�ة و ، الجمهور�ة التونس�ةوهي  أعضاء دول �عسفي هذا المشروع بتوفیر حاالت عمل�ة  شارك

ها حالة عمل�ة تم استعراض 25توفیر  تم .�ةلبنانالجمهور�ة الالكو�ت، و لة و دفلسطین،  ةلودو  قطر،دولة و عمان، 

 غسل مجال في العمل�ة الحاالت موضوعات غلبأ  تمثل والتي�الملحق  المعرفة فئاتفي هذا التقر�ر حسب ال

تم تحلیل �ل الحاالت العمل�ة المستلمة وتحدید أكثر  �ما. والدولي اإلقل�مي الصعید على اإلرهاب وتمو�ل األموال

 التقن�ات واألسالیب واألدوات المستخدمة واالتجاهات السائدة لعمل�ات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.  

 األعضاء الدول من العمل�ة الحاالت لتجم�ع) 1هذا المشروع تم إعداد نموذج طلب معلومات (ملحق رقم  لتنفیذ

(أو  المعرفة الفئات من فئة أي ضمن تندرجعدد من الحاالت العمل�ة � السكرتار�ة �موافاة  دولة �ل قامت حیث

�غض النظر عن موقف الحالة والحكم القضائي لها �حیث یتضمن الحاالت   ،)2(  رقم   الملحق  في)  وجدت  إن  خالفها

قید التحقیق في الن�ا�ة أو حاالت توصلت   ما زالت منظورة أمام المحاكم أو ما زالت  أو  �اإلدانة  حكم   فیها  صدر  التي

 فیها الوحدة إلى وجود دالئل قو�ة على االشت�اه وتم إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون. 
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م 6201خالل الفرتة من مايو اموعة يف جمال التطبيقات  عملعن  ة: حملاألول املبحث

 م8201وحىت مايو 

 

 :التطبيقات مشاريع: األول املطلب

  :
ً
 :م2017  أكتوبر  –م  2016مايو    ،الوسائل اإللكرتونيةالتطبيقات حول غسل األموال عرب    مشروعأوال

 

عمل المساعدات  المملكة العر��ة السعود�ة أن �قوم فر�ق تقترحافي إطار عمل التطب�قات واآلل�ة المعتمدة لذلك، 

مشروع تطب�قات جدید في مجال غسل األموال عبر الوسائل   بدراسةفي اجتماعه الثاني والعشرون  التطب�قات  و   الفن�ة

توص�ة هذه الم في الدوحة، دولة قطر، على  2016وافق االجتماع العام الثالث والعشرون في أبر�ل  وقد    .اإللكترون�ة

تم اخت�ار �ل من المملكة العر��ة  .م2017م إلى نوفمبر 2016خالل الفترة من مایو  على أن یتم تنفیذ المشروع

 من الدول األعضاء التال�ة:  ل المعنيضم خبراء في المجا  وفر�ق عمل من  ،السعود�ة وسلطنة عمان لق�ادة المشروع

 توفیردولة في    12شار�ت  و   .جمهور�ة مصر العر��ة، ودولة قطر، وجمهور�ة السودان، والمملكة األردن�ة الهاشم�ة

شملت: المملكة العر��ة السعود�ة، وسلطنة عمان، وجمهور�ة مصر العر��ة،  لهذه الغا�ة، معلومات وحاالت عمل�ة

ودولة قطر، وجمهور�ة السودان، والمملكة األردن�ة الهاشم�ة، ودولة الكو�ت، والمملكة المغر��ة، والجمهور�ة اللبنان�ة، 

 .ال�من�ةوجمهور�ة ، ودولة فلسطین، والجمهور�ة 

عبر الوسائل اإللكترون�ة �شكل األموال مساعدة الدول على فهم طرق غسل  في: (أ) أهم أهداف المشروع تمثلت

أفضل، (ب) مساعدة الدول على تحسین قدرات الكشف والمنع لدیها، (ج) و�التالي، تعز�ز جهود الدول األعضاء 

 ل أفر�ق�ا.في المجموعة في مكافحة غسل األموال عبر الوسائل اإللكترون�ة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشما

على  ه نشر تم م، و 2017د�سمبر  ،السادس والعشر�ن الجتماع العاما تم اعتماد التقر�ر النهائي للمشروع من قبل

  .المجموعة موقع
 

 :
ً
 مشروع التطبيقات حول غسل األموال والفساد:ثانيا

على  م،2014نوفمبر في شهر ال�حر�ن الذي عقد في المنامة �مملكة وافق االجتماع العام العشرون للمجموعة 

 .غسل األموال والفساد حولتوص�ة فر�ق عمل المساعدات الفن�ة والتطب�قات �شأن دراسة مشروع تطب�قات جدید 

خبراء ال مكون من فر�ق عمل �جانب ،مشروعالتولت �ل من دولة قطر والجمهور�ة اللبنان�ة �صفة مشتر�ة ق�ادة 

من المملكة المغر��ة، والمملكة العر��ة السعود�ة، وجمهور�ة السودان، والجمهور�ة التونس�ة، وممثل عن مكتب األمم 

دولة في هذا المشروع من خالل اإلجا�ة على  12 تالمتحدة المعني �مكافحة المخدرات والجر�مة، �ما شار�
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االستب�ان وتوفیر حاالت عمل�ة وهي: اإلمارات، ولیب�ا، وتونس، والكو�ت، وقطر، والسعود�ة، والمغرب، والسودان، 

  وال�حر�ن، ومصر، وعمان، ولبنان.

عمل خالل ورشة  خاصة �المشروع جلسةتخص�ص استغرق العمل في هذا المشروع فترة عامین، تم خاللها 

 ستفاد المشروع منا�ما م، 2015الخرطوم، د�سمبر مدینة في التي عقدتها المجموعة التطب�قات و�ناء القدرات 

 عمل ورشة " خاللتحد�ات مالحقة عائدات الفساد في الدول األجنب�ةحول "الجلسة الثالثة  �صورة �بیرة منأ�ضًا 

   .م2016في مدینة جدة، د�سمبر  المشتر�ة مع مجموعة آس�ا والمح�ط الهادىء التطب�قات و�ناء القدرات

الضوء على مدى ونطاق مشكلة الفساد وعلى األسالیب واألدوات المستخدمة لغسل العائدات المتأت�ة التقر�ر  �سلط  و 

العمل�ة وقائمة من دالئل االشت�اه والمؤشرات.  منه على المستوى اإلقل�مي، و�قدم مجموعة من األمثلة والحاالت

كما هدف هذا المشروع إلى التعرف على التحد�ات الرئ�س�ة والمشاكل التي تنشأ في س�اق �شف غسل عائدات 

الفساد و�براز دور تدابیر مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب في منع أو �شف غسل عائدات الفساد. وقدم 

وجزة لألطر القانون�ة والتنظ�م�ة لمكافحة الفساد، والس�ما اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد التقر�ر �ذلك نظرة م

 ومتطل�اتها.

تم نشره على سیم، و 2017د�سمبر  ،اعتماد التقر�ر النهائي للمشروع من قبل االجتماع العام السادس والعشر�ن تم 

  موقع المجموعة.

:
ً
 :م2018 مايو –مايو 2017 قطاع العقاراتالتطبيقات حول غسل األموال عرب  عمشرو ثالثا

مشروع تطب�قات جدید حول غسل األموال للق�ام �تقدمت جمهور�ة مصر العر��ة �طلب للفر�ق   في إطار التطب�قات

، اعتمد االجتماع العام تقر�ر التطب�قات حول غسل األموال عبر قطاع العقارات، الذي �سلط تاعبر قطاع العقار 

الضوء على األسالیب واألدوات المستخدمة لغسل العائدات المتأت�ة من استغالل العقارات على المستوى اإلقل�مي، 

مؤشرات، �ما هدف هذا المشروع �شكل و�قدم مجموعة من األمثلة والحاالت العمل�ة وقائمة من دالئل االشت�اه وال

أساسي إلى �شف وفهم طب�عة األنشطة العقار�ة األكثر عرضة لمخاطر غسل األموال، والوقوف على ��ف�ة 

 استغالل قطاع العقارات في غسل متحصالت الجرائم. 

تطب�قات حول غسل تولت �ل من جمهور�ة مصر العر��ة، والمملكة العر��ة السعود�ة �صفة مشتر�ة ق�ادة مشروع ال

األموال عبر قطاع العقارات، إلى جانب فر�ق عمل مكون من خبراء �مثلون عددًا من الدول األعضاء في المجموعة، 

من الدول األعضاء في هذا  9ضم جمهور�ة السودان، والمملكة األردن�ة الهاشم�ة، وسلطنة عمان، وساهمت 

 حاالت عمل�ة. المشروع من خالل اإلجا�ة على االستب�ان وتوفیر
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م، وتم نشره على موقع 2018والعشر�ن د�سمبر  ثامنتم اعتماد التقر�ر النهائي للمشروع من قبل االجتماع العام ال

 المجموعة. 

: مشروع
ً
التطبيقات املشرتك بني جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا  رابعا

 وجمموعة آسيا واحمليط اهلادئ حول متويل اإلرهاب ومواقع التواصل االجتماعي:
 

على توص�ة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا االجتماع العام الثاني والعشرون  وافق

في ق�ام �مشروع تطب�قات مشترك مع مجموعة آس�ا والمح�ط الهادئ، عمل المساعدات الفن�ة والتطب�قات �الفر�ق 

 . التواصل االجتماعي مواقعتمو�ل اإلرهاب و مشترك وقد تم اخت�ار موضوع شأن دراسة مشروع تطب�قات 

المرت�طة �استعمال وسائل التواصل االجتماعي  تجاهاتواالالتقن�ات  هدف المشروع إلى تحدیدو�صورة عامة، 

 ،فرص التعاون بین جهات إنفاذ القانون اكتشاف  و   ،أو المنظمات اإلرهاب�ة  ،اإلرهابیین  وأ  ،اإلرهاب�ة  نشطةلتمو�ل األ

�غرض التعرف   ، وذلكالقطاع الخاص �شكل عام �ین  و   ،وشر�ات التواصل االجتماعي  ،ووحدات المعلومات المال�ة

في هذا المجال،  التحقیقدعم جهات و  والحد منه خالل وسائل التواصل االجتماعي منعلى تمو�ل اإلرهاب 

تمو�ل اإلرهاب عبر وسائل التواصل االجتماعي و�التالي، تعز�ز جهود الدول األعضاء في المجموعة في مكافحة 

 على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا.

سكرتار�ة �ل من فر�ق آس�ا والمح�ط الهادئ المعني  بدعم من مصر ومالیز�ا مهمة ق�ادة هذا المشروع �ل توتول

 .مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�اسكرتار�ة �غسل األموال و 

المالي لمنطقة المعني �غسل األموال ومجموعة العمل  APG لدعم جهود أعضاء فر�ق آس�ا والمح�ط الهادئو 

في مجال مكافحة تمو�ل اإلرهاب، �حدد هذا التقر�ر التقن�ات  MENAFATF الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا

واالتجاهات �ما �شمل مؤّشرات استغالل خدمات التواصل االجتماعي من أجل تمو�ل أعمال اإلرهاب واإلرهابیین 

ن الخاص �التقر�ر ووّفرت �عض الحاالت العمل�ة عن دولة على االستب�ا 27أجابت  ، حیثوالمنظمات اإلرهاب�ة

تمو�ل اإلرهاب من خالل استغالل خدمات التواصل االجتماعي. وتظهر هذه الحاالت ��ف ُ�ساء استخدام خدمات 

مثل ) التواصل االجتماعي (مثل ف�سبوك) وخدمات استضافة المحتوى (مثل یوتیوب) وخدمات التمو�ل الجماعي

وخدمات االتصال عبر االنترنت (مثل تطبیق واتساب) لتمو�ل اإلرهاب �طرق مختلفة  (GoFundme.com موقع

 :یليكما 

ُتستخدم خدمات التواصل االجتماعي واستضافة المحتوى في المقام األول لجمع التبرعات والترو�ج لإلرهاب  •

أسالیب الدفع في هذه الخدمات حالً�ا،  من خالل الحمالت الدعائ�ة ونشر التطرف. ونظًرا إلى محدود�ة دمج

  .تثبت معظم األمثلة الواردة في هذا التقر�ر أّن التبرعات ُتنَقل عبر أسالیب الدفع التقلید�ة (مثل البنوك)
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اسُتخدمت خدمات االتصال عبر االنترنت في عدة حاالت للتواصل �سر�ة مع الناشطین أو المجموعات  •

الیب الدعم والدفع. وتساهم نقاط ضعف هذه الخدمات (كاالتصاالت المشفرة اإلرهاب�ة من أجل مناقشة أس

  .وعدد المستخدمین الناشطین لها) في تعز�ز استغاللها لتمو�ل اإلرهاب

اسُتخدمت خدمات التمو�ل الجماعي في عّدة حاالت فتذّرع الناشطون �استخدام األموال لقضا�ا إنسان�ة.  •

ات على استخدام خدمات دفع جدیدة أو تقلید�ة وتتسبب نقاُط ضعف هذه وغالً�ا ما اشتملت هذه الخدم

 الخدمات في إعاقة السلطات المختصة عن الكشف عن عمل�ات تمو�ل اإلرهاب والتحقیق فیها.

م، وتم نشره على موقع 2018تم اعتماد التقر�ر النهائي للمشروع من قبل االجتماع العام الثامن والعشر�ن د�سمبر 

 . المجموعة
 

 :اتـــالتطبيق ملـــع ورش: الثاني املطلب

إشارة إلى الهدف الرا�ع في خطة عمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا والمتمثل في 

 اإلرهاب،  وتمو�لتعز�ز عالقات المجموعة مع المنظمات اإلقل�م�ة والدول�ة العاملة في مجال مكافحة غسل األموال  

طرق وأسالیب عمل�ات غسل األموال وتمو�ل  لىع االطالع بهدف ةمشتر� اتتعمل المجموعة على عقد اجتماع

تمكن هذه الورش من ت�ادل المعلومات والخبرات   �مااإلرهاب واالتجاهات السائدة على المستوى اإلقل�مي والدولي.  

في العدید من المواض�ع ذات الصلة �مشار�ع التطب�قات التي تعمل علیها المجموعة والمجموعات اإلقل�م�ة 

ف�ما وتسهم في تعز�ز قدرات المشار�ین في مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.  ،�ة األخرى والمنظمات الدول

م، �اإلضافة إلى ورش 2018م وحتى مایو 2016یلي أدناه ب�ان بورش العمل التي عقدت خالل الفترة من مایو 

 :العمل المتوقع عقدها في المستقبل القر�ب

  الشـــرق ملنطقة املايل العمل جمموعة بني القدرات وبناء للتطبيقات املشـــرتكة العمل ورشـــة: أوال 

ط يا وجمموعة أفريقيا ومشال األوـس عودية )APG( اهلادئ واحمليط آـس  28، جدة، اململكة العربية الـس

 م.2016ديسمرب  1 –نوفمرب 

المشتر�ة للتطب�قات و�ناء م، أعمال ورشة العمل الدول�ة 2016د�سمبر  1إلى نوفمبر  28عقد خالل الفترة من 

 ،)MENAFATFمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا لمكافحة غسل األموال (  بین  القدرات،

و�التعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة  ،)APGمجموعة مكافحة غسل األموال في دول آس�ا والمح�ط الهادىء (و 

حیث بدأت أعمال الورشة في مدینة جدة اعت�ارا من یوم االثنین الموافق  السعودي،  غسل األموال في مؤسسة النقد العر�ي  

 واستمرت على مدار أر�عة أ�ام.   ،م2016نوفمبر 28
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تنظ�م هذه الورشة في إطار تحقیق أحد األهداف االسترات�ج�ة للمجموعة هو تعز�ز التعاون مع المنظمات �أتي و 

المالي (فاتف) والمجموعات اإلقل�م�ة النظیرة، حیث تعتبر مجموعة آس�ا  اإلقل�م�ة والدول�ة خاصة مجموعة العمل

والمح�ط الهادئ من أهم المجموعات اإلقل�م�ة نظرا للخبرة الكبیرة المكتس�ة لدیها �اإلضافة لتغطیتها منطقة مهمة 

 من شأنها أن الورشةمثل هذه أن  �مافي العالم لدیها اتصال م�اشر ومصالح مشتر�ة مع مینافاتف والمنطقة. 

تساعد على التعرف على الطرق واألسالیب واالتجاهات الحدیثة في عمل�ات غسل األموال وتمو�ل االرهاب ودراستها 

 وتحدید أفضل الحلول لمواجهتها، عالوة على ت�ادل الخبرات والتجارب.

الدول والمنظمات اإلقل�م�ة والدول�ة، حیث الورشة أهم�ة �برى �فضل مشار�ة العدید من الخبراء من  ت هذهكتسباو 

منظمة إقل�م�ة ودول�ة. �ما شارك خبراء من   15دولة من مختلف القارات واألقال�م إضافة إلى   55شارك أكثر من  

والسو�د وروس�ا   و�س�ان�امعظم الدول العر��ة، �اإلضافة إلى �ل من أسترال�ا وأمر�كا والمملكة المتحدة وفرنسا و��طال�ا  

، ودول أخرى. �ما وأفر�ق�ا  لصین وال�ا�ان و�ور�ا الجنو��ة و�اكستان والهند ومعظم دول شرق ووسط وجنوب آس�اوا

شهدت الورشة اهتمامًا وحضورًا من المنظمات والمجموعات اإلقل�م�ة التي �ان من أهمها: مجموعة العمل المالي 

ول�ة واالقل�م�ة لمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب (فاتف)، وصندوق النقد الدولي، ومجموعات العمل المالي الد

)GIABA) ومجموعة عمل مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب في أفر�ق�ا الوسطى ،(GABAC ومجموعة ،(

)، والمجموعة األورآسیو�ة لمكافحة غسل األموال ESSAMLGشرق وجنوب أفر�ق�ا من أجل مكافحة غسل األموال (

)، ولجنة Interpol)، والبول�س الدولي (EBRD)، والبنك األورو�ي إلعادة البناء والتنم�ة (EAGوتمو�ل اإلرهاب (

�ازل، واألمم المتحدة واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخل�ج العر��ة، وغیرها من المنظمات، وقد ناهز عدد 

 مشارك ومشار�ة. 300الحضور 

أ�ام على عدد من الموضوعات الهامة من ضمنها "تمو�ل اإلرهاب   وقد تمحورت موضوعات الورشة على مدار أر�عة

ومواقع التواصل االجتماعي" و"غسل األموال عبر الوسائل اإللكترون�ة" و"تحـد�ات مالحقة عائدات الفساد في الدول 

تطرقت و  األجنب�ة" و"التعرف على أفضل الممارسات التشغیل�ة وتحد�ات ت�ادل المعلومات بین األجهزة المحل�ة"،

تم استعراض حاالت �ما    ،  هذه الموضوعات  آخر المستجدات على الساحتین اإلقل�م�ة والدول�ة في شأنالورشة إلى  

والتعرف على أفضل الممارسات والتعرف على  حولها لتت�ح للمشار�ین ت�ادل الخبرات في هذا الخصوصعمل�ة 

الطرق واألسالیب واالتجاهات الحدیثة والناشئة في عمل�ات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ودراستها واالستفادة من 

 ذلك في التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة لمواجهتها.

ومواقع التواصل االجتماعي" للتعرف على   الجلسة الفرع�ة األولى من الورشة موضوع " تمو�ل اإلرهاب  ناقشتوقد 
مخاطر تمو�ل اإلرهاب عبر وسائل وخدمات التواصل االجتماعي و�لى الوقوف على حجم هذه المخاطر، ومشار�ة 

 عمال الحال�ةستكمال األعلى االعمل و التجارب وفرص التعاون الدولي حولها لتقی�م هذه التحد�ات ومجابهتها، 
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مجموعة العمل المالي والمجموعات اإلقل�م�ة للحصول على فهم أعمق وأشمل حول ��ف�ة من قبل  تنفیذها الجاري 
 استغالل وسائل التواصل االجتماعي في تمو�ل اإلرهاب بواسطة اإلرهابیین والمنظمات اإلرهاب�ة.

ت إلى فهم نطاق أما الجلسة الفرع�ة الثان�ة فقد ناقشت موضوع "غسل األموال عبر الوسائل اإللكترون�ة"، والتي هدف
المشكلة وحجمها، وتحدید الوسائل اإللكترون�ة المستخدمة، والتحد�ات المتعلقة �الكشف والتحقیق والمالحقة القضائ�ة 

 لحاالت غسل األموال من خالل الوسائل اإللكترون�ة.

�ة" والتحد�ات في بینما ناقشت الجلسة الفرع�ة الثالثة موضوع "تحد�ات مالحقة عائدات الفساد في الدول األجنب
مالحقة عائدات الفساد التي تم غسلها في الدول األجنب�ة، وتحدیدا الصعو�ات في تحدید وتعقب األصول التي تم 
الحصول علیها من الفساد والتي تم إخفاؤها خارج الدولة من خالل دراسات الحاالت العمل�ة والعروض التقد�م�ة، 

خبراء مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب لخبراء مكافحة الفساد في  والتطرق إلى الدعم الذي �مكن أن �قدمه
التحق�قات المال�ة، والدور الذي �مكن أن تقوم �ه أجهزة مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب في تعقب العائدات 

 المتأت�ة من الفساد.

رسات التشغیل�ة وتحد�ات ت�ادل أما الجلسة الرا�عة األخیرة، فقد تطرقت لموضوع "التعرف على أفضل المما
المعلومات بین األجهزة المحل�ة"، للمساعدة في تحدید أفضل الممارسات واآلل�ات الفعالة المستخدمة في ت�ادل 
المعلومات، إضافة إلى التحد�ات ف�ما یتعلق بتوافر المعلومات ألغراض مكافحة اإلرهاب وتمو�له، والوصول إلیها 

شكل عام تعز�ز مشار�ة المعلومات على نطاق أوسع، واالطالع على آل�ات ونماذج مختلفة وت�ادلها واستخدامها، و�
 لت�ادل المعلومات، والممارسات ف�ما یتعلق �منع عمل�ات تمو�ل اإلرهاب والتحقیق فیها.

 
ً
ورشـــة عمل التطبيقات وبناء القدرات املشـــرتكة بني جمموعة العمل املايل  النســـخة األوىل ل: ثانيا

)، وجمموعة مكافحة غســـل األموال لشـــرق  MENAFATFالشـــرق األوســـط ومشال أفريقيا (ملنطقة 

ــل األموال(ESAAMLGوجنوب أفريقـيا ( )، وجمموـعة  GIABA)، وجمموـعة غرب أفريقـيا ملـكافـحة غسـ

 :م، الرباط، اململكة املغربية2018يناير  GABAC ،(22-25العمل املايل ملنطقة وسط أفريقيا(
 

العمل المشتر�ة األولى للتطب�قات و�ناء القدرات �منطقة الشرق األوسط وأفر�ق�ا حول مكافحة غسل عقدت ورشة 

األموال وتمو�ل اإلرهاب، والتي اشتر�ت في تنظ�مها أر�ع مجموعات إقل�م�ة على غرار مجموعة العمل المالي، 

، ومجموعة مكافحة غسل )MENAFATFهي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا (

)، ومجموعة GABAC)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة وسط أفر�ق�ا (ESAAMLGاألموال لشرق وجنوب أفر�ق�ا (

م، في مدینة الر�اط 2018ینایر  25إلى  22). في الفترة من GIABAغرب أفر�ق�ا لمكافحة غسل األموال (

اللة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغر��ة، �التعاون مع �المملكة المغر��ة تحت الرعا�ة السام�ة لصاحب الج

 دولة. 50مشار�ًا من  260وحدة معالجة المعلومات المال�ة. وقد حضر الورشة أكثر من 
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 في المستخدمة والطرق  واالتجاهات الناشئة المخاطر شأن في تاوالخبر  المعارف ت�ادل إلى ورشةال هذه تهدف

تضمن الیوم األول عروضا مختلفة من المجموعات اإلقل�م�ة المشار�ة و ، اإلرهاباألموال وتمو�ل  لغس مجال

ومجموعة العمل المالي ومر�ز ال�حوث والتدر�ب التا�ع لمجموعة العمل المالي، والمدیر�ة التنفیذ�ة لمكافحة اإلرهاب 

 �قات القائمة وآخر نشاطاتهم �شكل عام. التا�عة لهیئة األمم المتحدة، ومجموعة إ�جمونت حول مشار�ع التطب

 منة حول الموضوعات التال�ة: اتضمنت الورشة في الیوم الثاني والثالث خمس جلسات فرع�ة متز و 

 تهر�ب السلع وغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.  .1

 ت. اغسل األموال عبر قطاع العقار  .2

 مخاطر تمو�ل اإلرهاب.   .3

 التدفقات المال�ة الناتجة عن االتجار �ال�شر.   .4

 الش�كات المنظمة لغسل األموال.  .5

النظرة اإلقل�م�ة  ،تهر�ب السلع وغسل األموال وتمو�ل اإلرهابالجلسة األولى خالل  أهم المسائل التي تم نقاشها

العوامل و التحر�ات عبر الحدود، و الجهات الفاعلة، و ،عمل�ات تهر�ب السلعلتحلیل ، �جانب لمشاكل التهر�ب

�ما تم التطرق والترتی�ات الس�اس�ة واالقتصاد�ة.    ،اهة والفسادز والن  ،المشجعة/والعوامل التار�خ�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة

الصلة  للمسائل ذات لتدابیر، والتنظ�م اتحدید وفهم المخاطر واألسالیب، و  من خالل دور القطاع الخاصو تأثیر ل

  �متطل�ات مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

اعت�ار مكافحة التدفقات المال�ة غیر المشروعة جزءا أساس�ا من مكافحة تهر�ب السلع تناولت:    أهم توص�ات الجلسة

تدر�ب�ة في مجال مكافحة جر�مة  برامجأهم�ة وضع ، و والتأكید على أهم�ة مكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة

اق�ة التنفیذ السل�م للوائح ر مو ،التر�یز على التعاون بین وحدة المعلومات المال�ة والجمارك�غسل األموال والتهر�ب 

وتوفیر إرشادات �شأنها، و�جب أن تكون على بینة من األسالیب والتقن�ات  غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب مكافحة

 الخصوص. في هذا المستخدمة

مشروع ، وهدفت هذه الجلسة �شكل أساسي إلى رفد  غسل األموال عبر قطاع العقارات  تمحورت حول  الجلسة الثان�ة

التطب�قات حول غسل األموال عبر قطاع العقارات الذي تنفذه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

  المشار�ة. �المعلومات والمصادر الثر�ة من خالل المداوالت والنقاشات والعروض التي ستقدم من الدول أفر�ق�ا

اض الشر�ات ر استع، و نظرة عامة على القطاع العقاري من حیث التنظ�م التشر�عي والرقابيوتطرقت المداوالت إلى 
الجهات العاملة في القطاع لمتطل�ات   ى خضوعوالمهن والمتداخلین في التعامل في قطاع العقا ارت، ومدوالجهات  

. الوقوف على أهم التحد�ات التي تواجه القطاع في سبیل االلتزام بها، و مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب
وعكسها في  �اإلضافة إلى ذلك تم استعراض أهم األسالیب والمؤشرات في مجال غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب

 تقر�ر المشروع الختامي.
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 ، وتم مناقشة نقاط في هذه الجلسة شملت:مخاطر تمو�ل اإلرهاب تناولت موضوع الجلسة الثالثة
   ؛تهدیدات اإلرهاب •

  ؛مناقشة المسائل المنهج�ة حول تقی�م مخاطر تمو�ل اإلرهاب •
  ؛تمو�ل اإلرهابالدروس المستفادة في شأن تقی�م مخاطر وأهم حاالت عمل�ة  •
 ؛سوء استغالل المنظمات غیر الهادفة للر�ح في تمو�ل اإلرهاب، وفهم المخاطر المرت�طة بذلك •
  ؛ض تمو�ل اإلرهابراغسوء استغالل التقن�ات الحدیثة أل •
 ؛النقد العابر للحدود التحد�ات والمخاطر المرت�طة بذلك •
   ؛ق�ة البنوكرابرنامج م •

 .ل تمو�ل اإلرهاب وفهم مخاطرهالتفاعل مع القطاع الخاص حو  •

أهم النتائج التي تم التوصل إلیها مشار�ة المعارف / التدر�ب حول المناهج التي تستخدم في اش ارك القطاع 
تعمل  –ء رامؤشر االشت�اه )األعالم الحم -الخاص في موضوعات تمو�ل اإلرهاب، �ما �شمل فهم المخاطر

الهاتف المصرفي والتقن�ات المال�ة   موضوعاتو   المقاتلین اإلرهابیین األجانبت حول  امجموعة إ�جمونت على مؤشر 
فهم المخاطر، وتنسیق التعاون المحلي والتحد�ات  -ناقلي النقد عبر الحدود، التي تواجه هذه المنظمات اإلقل�م�ة

 .عا قها/ مناطق النز ا�ات الحدود التي �سهل اختر اعات واالضطر زا المرت�طة �مناطق الن

حیث تم التطرق إلى العدید من  ،التدفقات المال�ة الناتجة عن اإلتجار �ال�شرالجلسة الرا�عة تناولت موضوع 

العوامل االقتصاد�ة، الس�اس�ة ، صعو�ة تحدید جر�مة االتجار �ال�شرشملت الجوانب الهامة في الموضوع 

الضغط من  -تعل�م لدى الضحا�ا ضعف ال -ال�حث عن مستقبل أفضل  -الخوف من االضطهاد ( واالجتماع�ة

 .مشكلة تعقب عوائد االتجار �ال�شر، الحاجة لتعز�ز ت�ادل المعلومات)، أصحاب النفوذ

منهج�ة على نطاق أوسع   ، وأوصت �حلولفي موضوع الورشةتم التطرق إلى أهم المؤشرات واألسالیب المت�عة    كما

 للمسائل المتعلقة �االتجار �ال�شر: الفساد/تدفق المهاجر�ن غیر الشرعیین/ضعف الرقا�ة على الحدود. 

تجارب المجموعات  ات حولمناقش، تناولت الش�كات المنظمة لغسل األموالحول موضوع  �انت الجلسة الخامسة

استغالل كما تطرقت إلى . عمل�ة وأسالیب التحقیق وأفضل الممارساتقضا�ا ، و عن المخاطر والتهدیدات اإلقل�م�ة

اء المحافظ االستثمار�ة، ر موظفي بنوك، الو�الء المسجلین، سماسرة العقار، المحامین، مد(�عض الجهات المتواطئة  

المنظمة  الش�كات�جانب أهم ممیزات استخدام خدمات محولي وناقلي األموال. )، و موظفي الخدمة المدن�ة .. إلخ

 وتیرة عال�ة مما �صعب من مكافحتها.المتمثلة في تغییر طر�قة العمل ب

في ختام الورشة أصدر المشار�ون توص�ات هامة، أطلق علیها توص�ات الر�اط وتعهدوا على العمل بها وااللتزام 

 . ف�ما یلي الب�ان الختامي وتوص�ات الر�اط:بتحق�قها

 



 

 

  

 

14 

 غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف الشرق األوسط وأفريقيا الرباط ملكافحةتوصيات 

 نحن المشار�ون،

مكافحة غسل األموال وتمو�ل  حولللتطب�قات و�ناء القدرات على إثر اختتام أشغال ورشة العمل المشتر�ة األولى 

محمد السادس نصره سام�ة لصاحب الجاللة الملك ، التي نظمت تحت الرعا�ة الاإلرهاب �الشرق األوسط وأفر�ق�ا

 :، المملكة المغر��ة، من طرف  المجموعات اإلقل�م�ة األر�عطم �الر�ا2018ینایر  25إلى  22هللا وأیده، من 

)، ومجموعة مكافحة غسل األموال MENAFATFمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا (

)، ومجموعة العمل GIABAأفر�ق�ا لمكافحة غسل األموال()، ومجموعة غرب  ESAAMLGلشرق وجنوب أفر�ق�ا (

 ، UTRF �التعاون مع وحدة معالجة المعلومات المال�ة )،GABACالمالي لمنطقة وسط أفر�ق�ا(

�االعت�ار التحد�ات المشتر�ة التي وتواجهها دول الشرق األوسط وأفر�ق�ا في مجال مكافحة غسل األموال  وأخذاً 

توص�ات الر�اط لمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب في الشرق األوسط وأفر�ق�ا، التي  وتمو�ل اإلرهاب، نعتمد

 األر�ع، والدول األعضاء فیها، وشر�ائها إلى: اإلقل�م�ةتدعو المجموعات 

 وتنسیق أسالیب العمل بین �افة المتداخلین؛  التعاون من أجل تكث�ف الجهود في مجال مكافحة تمو�ل اإلرهاب .1

أنشطة �عضها ال�عض بین المجموعات اإلقل�م�ة األر�ع، الس�ما من خالل المشار�ة في  س�خ التعاون  ر تعز�ز وت .2

 التي تناقش فیها قضا�ا هامة لغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب؛�ما �شمل االجتماعات العامة 

ذات االهتمام مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب تطب�قات ودراسات أخرى �شأن وضع إطار إلنجاز  .3

 والمصالح المشتر�ة بین المنطقتین،

�شكل منتظم من أجل ضمان استمرار�ة هذه الم�ادرة المشتر�ة تنظ�م فعال�ات لبناء القدرات وت�ادل الخبرات  .4

 األولى؛ 

األموال وتمو�ل اإلرهاب في الدول األعضاء �المنظمات  غسلدعم الت�ادل والز�ارات بین مسؤولي مكافحة  .5

 اإلقل�م�ة األر�ع من أجل ت�ادل الخبرات والتجارب.

 المشار�ون 

 المملكة المغر��ة –الر�اط 

 م2018ینایر  25بتار�خ 
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ً
:: ثالثا

ً
 ورش عمل التطبيقات التي جيري العمل عليها حاليا

النسخة الثانية من ورشة العمل املشرتكة للتطبيقات وبناء القدرات بني جمموعة العمل املايل 

ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا وجمموعات العمل املايل النظرية يف أفريقيا، القاهرة، مجهورية 

 م:2019أغسطس  2 –يوليو  30ربية، مصر الع
 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا ومجموعات تعتزم على إثر نجاح النسخة األولى، 

)، ومجموعة ESAAMLGمجموعة مكافحة غسل األموال لشرق وجنوب أفر�ق�ا ((العمل المالي النظیرة في أفر�ق�ا  

سیتم ، ))GIABA)، ومجموعة غرب أفر�ق�ا لمكافحة غسل األموال (GABACالعمل المالي لمنطقة وسط أفر�ق�ا (

سطس أغ 2 –یولیو  30الفترة من خالل  عقد النسخة الثان�ة من ورشة العمل المشتر�ة للتطب�قات و�ناء القدرات

. مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، �التعاون مع وحدة القاهرة، جمهور�ة مصر العر��ة، في مدینة م 2019

، والترتی�ات اللوجست�ة و�جري حال�ًا تطو�ر جداول األعمال والموضوعات التي سیتم تخص�صها لل�حث والنقاش

 .زمة في هذا الس�اقاألخرى الال
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 اإلرهاب ومتويل األموال غسل لعمليات عملية حاالتالثاني:  املبحث

 احلاالت العملية: ولاملطلب األ

 غسل عائدات الفساد.. 1

 :1 رقمعمل�ة  حالة .1

�مراجعة �شوفات حسا�ات   "ف ن".  والمدعّوةتصر�حین �الشبهة تعّلقا �المدعّوة "س م"    وحدة المعلومات المال�ةتلّقت  

 التصار�ح، تبّین ما یلي:األشخاص موضوع 

تجاوزت الملیون دینار  إجمال�ةسّجلت حسا�ات المدعّوتین "س م" و "ف ن" عملّیتي إیداع لصّكین بنكّیین �ق�مة  -

 مسحو�ین من الحساب البنكي لتعاونّ�ة إحدى المؤسسات العمومّ�ة �الدولة.

ألف دینار)  155جزء هام من المبلغ نقدا ( إثر خالص الصكّین المشار إلیهما أعاله، قامت المعنیتین �سحب  -

 ألف دینار.    440لفائدة المدعو "ح ل " �ق�مة    والثانيألف دینار    390شر�ة اتصاالت �ق�مة  صّكین األّول لفائدة    و�صدار

من أجل   تبّین وفقا لما أفادتنا �ه جهات إنفاذ القانون، أّن أ�حاثا عدلّ�ة تّمت م�اشرتها �موجب إنا�ة قضائّ�ة  وقدهذا  

"اختالس موظف عمومي مؤتمن ألموال عمومّ�ة �انت بیده �مقتضى وظ�فته أو المشار�ة في ذلك" المت�عة ضّد 

المؤسّسة  �موّظف بذاتبّینت التحر�ات أّن المدعو "ح ل " استغّل صفته  وقد"ف ن".  والمدعّوة المدعو "ح ل " 

الصكوك المسحو�ة من الحساب البنكي لتعاون�ة المؤسسة،   إلى استعمال مجموعة من  وعمدالعمومّ�ة المذ�ورة أعاله  

 و�یداعهافي نطاق الخدمات التي تقوم بتقد�مها لفائدة منخرطیها  وذلكالتي تّم تحر�رها لخالص شر�ة االتصاالت 

إلى  المال�ة المستوج�ة من الم�الغ" ف ن "، ثّم قام بتحو�ل جزء  ووالدتهاس م "  المدعّوة “�حساب �ّل من زوجته 

 �الم�الغ المال�ة المت�ق�ة لفائدته.  واحتفظالحساب البنكي لشر�ة االتصاالت 

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

لكل من الحسابین البنكیین  الیوم)لم�الغ مال�ة هامة في فترات متقار�ة (أح�انا في نفس  وسحبعمل�ات إیداع  -

 “."س م " و "ف ن  �ّل من �اسم المفتوحین 

"ف ن" قد تّم استعمالهما �واجهة من قبل المدعو  والمدعّوةالمدعّوة "س م"  �اسمالحسابین البنكیین المفتوحین  -

لجر�مة األصل�ة ا وهيإخفاء أموال راجعة لتعاونّ�ة المؤسسة العمومّ�ة التي تمّ  االستیالء علیها،  “قصد"ح ل 

�ستوفي  و�ذلك�النس�ة لهذا الموضوع، ثّم تم سحب جزء من تلك األموال نقدا قصد دمجها في مجاالت عّدة، 

 الملف المراحل التقلید�ة لعمل�ة تبی�ض أموال.
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ّلق إحالة الملف المتعأدت إلى  نتائج التحلیل المالي بوحدة التحر�ات المال�ة، ونتائج التحر�ات و/أو التحق�قات

موّظف عمومي مؤتمن ألموال   ، التهمة اختالس�األشخاص موضوع التصر�ح �الشبهة إلى السید و�یل الجمهور�ة
 االستیالء عل�ه.  وقعتساوي ق�مة ما  وغرامة عاما سجن  20عقو�ة . وتم إ�قاع �انت بیده �مقتضى وظ�فته وخاصةعموم�ة 

 .�حث تحق�قي الحالة: فتحموقف 

 :2رقم عملية حالة . 2

مساعدة �شأن تحق�قات �جر�ها في قض�ة فساد واختالس أموال   العام طلبمن النائب    وحدة المعلومات المال�ةتلّقت  

عامة �حّق عدد من موظفي القطاع العام. و�ان قد تآمر �عضهم الختالس منافع الموظفین بینما نّفذ ال�عض اآلخر 

صفقات شراء مشبوهة مع الموّردین. فكان ال بّد من الحصول على معلومات عدیدة، منها عن حسا�ات مصرف�ة، 

تحق�قاتها بتعم�م أسماء المشت�ه بهم   وحدة المعلومات المال�ةوعل�ه، �اشرت    تكمال التحق�قات القضائ�ة الجار�ة.الس

أظهر تحلیل ، و على جم�ع المصارف والمؤسسات المال�ة العاملة، فتّم تحدید عدة حسا�ات مصرف�ة عائدة لهم 
 و�ل و�یداعات نقد�ة وعمل�ات بواسطة �طاقات اإلئتمان.العمل�ات و�شوفات الحسا�ات المصرف�ة وجود حر�ة ش�كات وتحا

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 عمل�ات ال تتماشى مع طب�عة عمل العمیل وال تنسجم مع نمط عمل�اته او حر�ة حسا�ه -

 حر�ة ش�كات وتحاو�ل و�یداعات نقد�ة وعمل�ات بواسطة �طاقات اإلئتمان. -

تجمید أرصدة الحسا�ات التي تّم تحدیدها مؤقًتا، لفترة ستة أشهر قابلة للتجدید. وفي وقت الحق،  وحدة القّررت 
 قرار التجمید. العام ومّددت السر�ة المصرف�ة عن تلك الحسا�ات وأحالت نتائج التحق�قات إلى النائب  وحدةالرفعت 

تار�خ  44عمُال �القانون رقم  العسكر�ة لمالحقتهم قضى �إحالة المشت�ه بهم أمام المحكمة  العام قراراً أصدر النائب 

   .فساد/استغالل الوظ�فةال ، بتهمةلمكافحة تبی�ض األموال وتمو�ل اإلرهاب 24/11/2015

 ال تزال الحالة قید النظر أمام المحكمة المعن�ة.

االستئمان�ة  والشر�ات التجار�ة الدول�ة، والصنادیق (offshore banks)استخدام البنوك غیر المق�مة .1

 .في الخارج

 :3حالة عمل�ة رقم  .2

معنوّ�ة تّم إنشاءها   و�ذواتنبّ�ة  تصر�ح �الشبهة تعّلقت جم�عها، �أشخاص أج  19عدد    وحدة المعلومات المال�ةتلّقت  

 والتصرفمن قبل أجانب تنشط أساسا في مجال التجارة الدولّ�ة، تقد�م الدراسات التقنّ�ة للمؤسسات، الصناعة الغذائّ�ة  

 في السفن التجارّ�ة. جاء �أس�اب التصار�ح �الشبهة: 

  لخالص عّدة مزودین أجانب وفقا لفواتیر  یتّم استغاللها  والتيعملّ�ات إیداع نقدا لم�الغ هامة جّدا �العملة

 شحن. ووثائق
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   موضوع التصار�ح �الشبهة.  والذواتوجود ض�ابّ�ة حول مصدر األموال المودعة �حسا�ات األشخاص 

  ح تحوم حولهم شبهات تتعلق وفقا لمقاالت صحفّ�ة، فاّن مسیري �عض الشر�ات موضوع التصار�

 من دولة أخرى. والمهرب�ارت�اطهم �ملف االتجار �النفط المسروق 

 :وحدةمخرجات التحر�ات المجراة من قبل ال

تبّین من خالل معاینة حر�ة حسا�ات األشخاص الطب�عّ�ة موضوع التصار�ح �الشبهة أّنه قد تّم فتحها �غرض إیداع 

ثّم تحو�لها إلى حسا�ات شر�ة تجارة دولّ�ة موضوع تصر�ح �الشبهة،   ومنا عبر الحدود  االموال التي تّم تور�دها نقد

شر�ة «�اء للتجارة العالمّ�ة». �ما اتضح �استشارة قاعدة الب�انات الدیوانّ�ة الخاصة �التصر�ح بتور�د عملة أجنبّ�ة 

ملیون   8420موا بتور�د مبلغ جملي قدره  في شكل أوراق نقدّ�ة أّن األشخاص الطب�عّ�ة موضوع التصار�ح �الشبهة قا

 ملیون دوالر. 1500و ،أورو

أّما �خصوص حسا�ات الذوات المعنوّ�ة موضوع التصار�ح، فقد تّم تمو�ن حسا�اتها أساس عن طر�ق عملّ�ات إیداع 

ال�حري. تنشط في مجال النقل    وشر�اتتحو�الت صادرة عن شر�ات مختّصة في االتجار �النفط    وقبول�العملة نقدا  

أّما في الجانب المدین فقد اقتصرت العملّ�ات المسجلة �الحساب على عملّ�ات اصدار تحو�الت لفائدة شر�ات 

 س�ارات، مواد بناء، األجهزة اإللكترونّ�ة.المال�س، الغذ�ة، األ: شملت تنشط في مختلف المجاالت

تّم ت�ادل معلومات مع وحدة نظیرة أورو�ّ�ة تعّلق �مجموعة من التحو�الت الصادرة عن شر�ة أجنبّ�ة لفائدة شر�ة 

«ألف للتجارة الدولّ�ة» (شر�ة موضوع تصر�ح �الشبهة). اندرج هذا الت�ادل في إطار التحر�ات المجراة من قبل 

ال متأت�ة من تهر�ب النفط تداخلت �ه مجموعة من األشخاص الوحدة المالّ�ة النظیرة في شأن ملف مرت�ط بتبی�ض أمو 

 یدعى «ق�س» �س�طر على إحدى المل�ش�ات المسلحة. وشخصمن بینها ذوات معنوّ�ة موضوع تصار�ح �الشبهة 

)، �ا�ا 2011( 1973كما جاء بتقر�ر رفع إلى رئ�س مجلس األمن عن فر�ق من الخبراء منشأ عمال �القرار عدد 

مّما «یوفر مصدر   وتهر��هتّم اإلشارة من بینها إلى استغالل النفط    والّتيتمو�ل الجماعات المسلحة    یتعلق �مصادر

تّمت اإلشارة بذات التقر�ر أّن من بین أهّم المهر�ین  وقداإلجرامّ�ة».  والش�كاتهام إلیرادات الجماعات المسلحة 

على  و�س�طریدیر ش�كة لتهر�ب النفط  والذيالمدعو «ق�س» (موضوع ت�ادل المعلومات على الصعید الدولي) 

 إحدى المیلش�ات المسلحة.

متداخلین في الملف تّم إدراجهم على القائمة الوطنّ�ة ألحد الدول عمال �قرار  ومعنو�ینأر�عة أشخاص طب�عیین 

 الخاص �إجراءات مكافحة اإلرهاب.   1373مجلس األمن عدد 

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 عمال الحسا�ات المفتوحة �الساحة البنكّ�ة �حسا�ات عبور.است -
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 . ووجهتهاالتحو�الت المالّ�ة حّتى �صعب تحدید مصدر االموال  وعددتكث�ف حلقات المتداخلین  -

المعنوّ�ة لغسل   والذواتاستغالل الساحة البنكّ�ة من قبل ش�كة دولّ�ة منظمة تتضمن عدید األشخاص الطب�عّ�ة   -

 ن االتجار �النفط المسروق والمهرب.اموال متأتّ�ة م

من المرجح ان �كون جزء من هذه التدفقات المالّ�ة قد تّم استغالله في تحقیق التمو�ن الالزم ل�عض الجماعات  -

 المسّلحة ببلد مجاور. 

تعّلق إحالة الملف المأدت إلى  نتائج التحلیل المالي بوحدة التحر�ات المال�ة، ونتائج التحر�ات و/أو التحق�قات

 .�األشخاص موضوع التصار�ح �الشبهة إلى السید و�یل الجمهور�ة

 تحق�قي.�حث  الحالة: فتحموقف 

 . (Trade based money laundering) غسل األموال القائم على التجارة.3

 :4حالة عمل�ة رقم  .2

تلقت وحده المعلومات المال�ة اشت�اه من احد األجهزة الحكوم�ة حول حسا�ات المدعو ك ع ك  وتم الرد بوجود 

ایداعات مال�ة �بیره لحسا�ه الخاص في احد البنوك غیر معروفه المصدر ومن ثم سحبها م�اشرة وتحو�لها الى 

داخل�ة والهیئة العامة للجمارك واتضح وجود ارت�اط بین المذ�ور أفر�ق�ة وتم تشكیل فر�ق تحقیق مع وزاره ال ةدول

حیث �ان ممثال عن احدى الشر�ات حیث ض�طت  م،04/06/2017أعاله مع محضر ض�ط جمر�ي بتار�خ 

الهیئة العامة للجمارك عن طر�ق میناء حمد الدولي محتو�ات حاو�تین قادمتین من میناء دولة مجاورة حیث تم 

�ضاعة ع�اره عن ز�ت ز�تون مع�أ في زجاجات سعه لتر واحد اال انه تبین وجود عدد من زجاجات التصر�ح �ان ال

 .لمشروب �حولي

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

  .التهرب الجمر�ي -1

 .ایداعات نقد�ة �بیره مجهولة المصدر وسحبها م�اشرة  -2

 25�ان المذ�ور �ملك نس�ه  التحق�قات أوضحتتحر�ات و نتائج التحلیل المالي بوحدة التحر�ات المال�ة، ونتائج ال

غیر نشط علما �انه ال یوجد رصید �افي في حساب  م2018% من الشر�ة وتبین �ان حساب الشر�ة خالل عام 

ر�ال فقط علما �انه ال یوجد  600�األموال المودعة والمرسلة في ذلك الوقت والرصید الحالي هو  ةً الشر�ة مقارن

من شر�ه سفر�ات وس�احه �مبلغ وقدرة  06/03/2017راتب شهري للمذ�ور حیث ان اخر راتب �ان بتار�خ 

اله �مبلغ اجمالي حو  40وتبین �ان مجموع الم�الغ المرسلة الى الدولة األفر�ق�ة هو عدد  ،ر�ال 10000
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عن  لال �قوتتمثل الجر�مة االصل�ة في التهرب الجمر�ي وتم الحكم بتغر�م الشر�ة �مبلغ  ) ر�ال.3,190,580(

 مثلي الرسوم الجمر��ة ومصادره المضبوطات وف�ما یتعلق �موقف الحالة فمازالت منظوره امام الن�ا�ة العامة.

 :5حالة عمل�ة رقم  .5

طلبت دائرة مراق�ة الصیرفة والتي هي إحدى تشكیالت البنك المر�زي المسؤولة عن مراق�ة المصارف من خالل 

التزاماتهم �قانون مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب والقوانین ذات الصلة لغرض إجراء تحري عن مصادر 

ج�ة الخاصة �المصرف (س/الفرع الرئ�سي) التي األموال والمستفید النهائي من العمل�ات المصرف�ة �الحواالت الخار 

تم تنفیذها عبر نافذة ب�ع وشراء العمالت األجنب�ة �اإلضافة إلى وجود حواالت (صادرة) قام بها المصرف المذ�ور 

لتزو�دنا �الكشوفات   وحدة المعلومات المال�ةتم مفاتحة المصرف (س) من قبل  إلى دول �حقها عقو�ات مال�ة دول�ة.  

�عمل�ات التحو�ل الخارج�ة، ومصادر األموال، والمستفید النهائي من تلك الحواالت. �ذلك تم مفاتحة  الخاصة

المصرف المراسل (ص) و�رفاق المستندات المقدمة من المصرف (س) الموضح فیها تزو�ده �الكشوفات المعن�ة 

خالل التحلیل لتلك الكشوفات للمصرف (ص) الذي �خضع للسر�ة المصرف�ة التامة من أجل تزو�دنا بها. ومن 

 لوحظ عدم تثبیت اسم المستفید النهائي و�نما توضع رموز بهدف إخفاء الجهات المستفیدة النهائ�ة من تلك الحواالت.
 

أوال/أ/ب/د من قانون مكافحة غسل األموال وتمو�ل  9تم إحالة الموضوع لالدعاء العام استنادًا إلى نص المادة 

وصدر حكم قضائي بوضع الحجز على األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى (س)، م،  2015اإلرهاب لسنة  

ووضع المصرف تحت الوصا�ة لغرض حما�ة أموال المودعین والمواطنین طرف المصرف (س) ول�س لهم عالقة 

 �شبهة غسل األموال.

 استخدام شركات وهمية..4

 :6حالة عمل�ة رقم  .3

. حیث أشارت الجهة المصرحة الى 2010في سنة  والمحدثة" األجنب�ة ABCتعلق التصر�ح �الشبهة �شر�ة "
 ال تتوافق مع طب�عة نشاط الشر�ة المصّرح �ه.  وهيترصدها معامالت مال�ة تبدو مسترا�ة على صلة �اإلتجار في األسلحة  

 ما یلي: لوحدة بّینت التحرّ�ات المجراة من قبل ا وقد

o " خطة ممثلها القانوني. وقد قام هذا األخیر بتعیین المدعو   و�شغل" یترأس الشر�ة المصرح بها  وكر�ست�انالمدعو

 فیها. والتصرف�منحه صالح�ات عدیدة من ضمنها فتح الحسا�ات البنك�ة  وقام "رودر�غو"، و�یال للشر�ة 

o  "في شر�ة "  یتصّرف بدوره المدعو "رودر�غوSA  المحدثة في نفس الفترة التي تأسست فیها شر�ة "ABC "

 مالي بها . ومسؤولتولى "كرست�انو "منصب مدیر  وقد
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o  تمسك الشر�ة موضوع التصر�ح حسابین �العملة، أسفرت التحالیل المال�ة المجراة علیهما عن وجود تحو�الت

حو�ل الم�الغ المال�ة إلى شر�ات أجنب�ة من تقوم بدورها إلى ت  والتي"    SA"    بینها شر�ةمال�ة لعدة شر�ات من  

تعتبر  أنواعها وهيالعسكر�ة �مختلف  والذخائراألسلحة  و��عفي مجال صنع  الناشطة "GUNضمنها شر�ة "

 بتصدیر هذه المنتجات لعدة دول.  وتقوممن أهم الشر�ات المعروفة في هذا المجال 

o ببلد أجنبي، استلمت شر�ة الصناعة العسكر�ةصة خفي إطار خص "GUN رفقة شر�ة أجنبّ�ة اخرى هذا "

الفاخرة في العالم اضافة الى أنه   وال�خوت  واألسلحةمن أهم تجار األلماس    شخص �عدبوساطة    وذلكالمشروع  

عالقات مع أكبر العصا�ات  ور�طفي االتجار في المخدرات  قضاء بالدهمحّل اتهامات وجهت له من طرف 

 في العالم. االجرام�ة 

o " تر�ط الشر�ة المصرح بها، شر�ةABC" معامالت مال�ة مع إحدى فروع شر�ة ،"GUN وقد" بدولة أجنبّ�ة 

تبّین وفقا للتحر�ات المجراة من قبل اللجنة، أّن هذا الفرع محل �حث استقصائي من قبل ه�اكل األمم المتحدة 

 حول شبهات مفادها تزو�د الجماعات المقاتلة �إحدى الدول �األسلحة.

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

ات على عملّ�ات قبول لتحو�الت استعمال حسا�ات الشر�ة �حسا�ات عبور حیث اقتصرت حر�ة الحسا� -

 متبوعة م�اشرة �إصدار تحو�الت لفائدة شر�ات أجنبّ�ة.

أجنب�ة، �ست�عد أن تكون  وشر�اتتر�طهما معامالت مال�ة مع أطراف  وو�یلهاالشر�ة موضوع التصر�ح  -

 معامالت تجار�ة حق�ق�ة تخص النشاط المصّرح �ه من طرف الشر�ة المذ�ورة.

 المخدرات وتجارةمتورطة في االتجار �األسلحة  وأطرافر�ات معامالت مال�ة مع ش -

تجمید األموال موضوع أدت إلى  نتائج التحلیل المالي بوحدة التحر�ات المال�ة، ونتائج التحر�ات و/أو التحق�قات

 .حالة الملف الى السید و�یل الجمهور�ةو�التصر�ح 

 قید التحقیق.الحالة 

 :7حالة عمل�ة رقم  .7

تجارة عامة   ونشاطهاات المال�ة من قبل أحد البنوك المحل�ة �خصوص المؤسسة (س)  ورد إخطار إلى وحدة التحر�

خالل إجراء التحلیل المالي تبین أنه تم تحصیل ق�مة ش�كات محولة من أحد الجهات الحكوم�ة  ومن، ومقاوالت

ر�ة على �ظهر حساب المؤسسة (س) وجود أي نشاط تشغیلي لها أو أي ح ولم �حساب المؤسسة (س)  و�یداعها

 قد �شیر إلى وهم�ة النشاط. و�ما االشت�اه الحساب عدا الش�كات المشار إلیها خالل فترة 

بتت�ع األموال الواردة من الجهة الحكوم�ة تبین أنه تم تحو�ل تلك األموال �الكامل من حساب المؤسسة (س) إلى 

�شیر إلى  و�ماحسا�ات المؤسسة (س) تبین أنه �متلك و�الة عامة إلدارة  والذيالحساب الشخصي للمدعو (ص) 
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أنه تم استخدام حساب المؤسسة �محطة إیداع مؤقت، �ما أظهر التحلیل المالي لحسا�ات المدعو (ص) أنه قام 

قد �شیر إلى حصوله على عمولة.  و�مابتحو�ل األموال إلى حساب المدعو (ع) �عد استقطاع نس�ة من المبلغ 

لتي تم التوصل إلیها عن المدعو (ع)، تبین ان المدعو (ع) �عمل مسئول إدارة ا والمعلوماتخالل الب�انات  ومن

قد �شیر إلى ق�ام المدعو (ع) بتسهیل إصدار  و�ماالمشار�ع لدى ذات الجهة الحكوم�ة الصادر عنها الش�كات 

 الش�كات لصالح المؤسسة.

 والزالتالن�ا�ة العامة �شأن المذ�ور�ن،  و�بالغالمال�ة تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل وحدة التحر�ات  وقد

 التحق�قات جار�ة في هذا الخصوص.

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 .والمؤسسةعدم وجود نشاط تشغیلي للمؤسسة أو أي عالقة عمل تبرر التعامل بین الجهة الحكوم�ة  -1
 (ع) مع التعامالت المال�ة على حسا�اتهم البنك�ة. والمدعوعدم تناسب مصادر دخل �ل من المدعو (ص)  -2
لى الحساب ثم إ ومنتحو�ل األموال فور إیداعها من حساب المؤسسة إلى حساب المدعو (ص) الشخصي  -3

الشخصي للمدعو (ص)   والحسابالشخصي للمدعو (ع)، �ما �شیر معه إلى استخدام حساب المؤسسة (س)  
 كمحطة إیداع مؤقت.

 ان المدعو (ص) استقطع نس�ة من المبلغ قبل تحو�له إلى المدعو (ع) �ما �شیر إلى حصوله على عمولة. -4
ول مشار�ع لدى الجهة الحكوم�ة التي صدرت عنها ن المستفید الفعلي من األموال المدعو (ع) �عمل مسئإ -5

 �شیر إلى أنه قد سهل إصدار تلك الش�كات. و�ماالش�كات 

توصلت وحدة التحر�ات المال�ة إلى أن المشت�ه قد �كون استغل منص�ه إلصدار ش�كات من الجهة الحكوم�ة التي 

 .�عمل بها لمؤسسة وهم�ة �غرض االستیالء على األموال العامة

 قید التحقیق لدى الن�ا�ة العامة.لة الحا

 :8حالة عمل�ة رقم  .8

بـ حوالة بر�د�ة (نظام الحوالة في دق�قة) قدرت اجماال  740تعّلق التصر�ح �الشبهة �المدعو "حمزة" إلصداره لعدد 

دینار لفائدة عّدة أشخاص یتوزعون على عّدة جهات في البالد من ضمنهم أشخاص أجانب دون 1.007.668

 ما یلي: ل الوحدةبّینت التحر�ات المجراة من قب وقد ق�ق�ة لهذه التحو�الت.معرفة الخلف�ة الح

ت�عا  وحیثأّن المعني، وفقا للسجل التجاري، و�یل شر�ة لتوز�ع المواد الغذائ�ة متواجدة �منطقة حدود�ة  ▪

 لما أفادتنا �ه الشرطة العدلّ�ة، لم یتّم معاینة أي وجود فعلي للشر�ة �المقّر المصّرح �ه.

 االتجار �العملة. ینشط فيأفادنا مراسل اللجنة �الجهة المصرحة أّن المعني  ▪

 شملت المعني أ�حاث في قض�ة ذات ص�غة ارهاب�ة.  ▪
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نستنتج من خالل ما تقّدم امكانّ�ة استغالل المعني لمنظومة البر�د "حوالة في دق�قة" �صفة م�اشرة أو غیر م�اشرة و  

المرور  الش�كة وتفاديفي االتجار �العملة قصد تسهیل تحو�ل األموال بین أطراف  غیر القانونينشاطه  إطارفي 

امة �خصوص المعلومات ذات الصلة بهو�ة مرسل عبر المؤسسات البنك�ة لما تفرضه من اجراءات أكثر صر 

 االقتصاد�ة للعمل�ات المتعلقة بها. والخلف�ةمنها  والمستفیداألموال 

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 ضمنها حواالت �م�الغ متقار�ة أو متكررة. البر�د�ة منإصدار عدد هاّم من الحواالت  -

 وشرع�ة.لحسا�ات �أ�ة خلف�ة اقتصاد�ة حق�ق�ة تعذر ر�ط المعامالت المال�ة المسجلة �ا -

ما قد �عتبر مؤشرا على ارت�اط هذه  وهوالعمل�ات المصّرح بها تّم انجازها جم�عا �فرع البر�د �منطقة حدود�ة  -

 العمل�ات بنشاط في تلك المنطقة قد �كون على صلة �التهر�ب والتجارة المواز�ة.

 ارهاب�ة. المعني شملته األ�حاث في قض�ة ذات ص�غة -

إحالة الملف المتعّلق أدت إلى  نتائج التحلیل المالي بوحدة التحر�ات المال�ة، ونتائج التحر�ات و/أو التحق�قات

 االتجار في العملة.بتهمة  �المعني إلى السید و�یل الجمهور�ة

 استخدام بطاقات االئتمان والشيكات والكمبياالت...اخل..5

 :9حالة عمل�ة رقم  .9

من شع�ة خارج�ة الحد  ورد تقر�ر اشت�اه إلى الوحدة من احدى الجهات ذات االختصاص تفید بوصول شكوى لهم

الدول الشق�قة والتي بدورها افادت بتلقیها تقر�ر اشت�اه �ق�ام أحد االشخاص لدیهم �الولوج �موقع شر�ة الكترون�ات، 

افادت شع�ة االتصال الخارج�ة �أن االشخاص الذین �قومون �شراء   .و�ذلك الولوج �موقع طیران لشراء تذاكر سفر

أن االشخاص الذین و  .اجهزة الكترون�ة و�ذلك تذاكر سفر من موقع طیران �ستخدمون �طاقات ائتمان�ة مسروقة

التصال افادت شع�ة ا  �ما  .البلداستلموا التذاكر واالجهزة االلكترون�ة �حولون م�الغ مال�ة الى اشخاص موجودین في  

الخارج�ة من خالل �شف الحواالت المرفق �الحالة ان هناك حواالت و�سترن یونیون وموني غرام تم تحو�لها من 

(عمر  البلدواالجهزة االلكترون�ة في تلك الدولة الى أشخاص مستفیدین من  قبل االشخاص الذین استلموا التذاكر

 وعلي) على النحو التالي:
 

 البلد  فيالمستفید  المحول
 عمر فر�د

 علي  حسین

 مؤشرات االشت�اه: 

 .البلدعدم امتالك المذ�ور�ن اعاله اي حسا�ات بنك�ة لدى البنوك العاملة في  .1



 

 

  

 

24 

ورود حواالت و�سترن یونیون وموني غرام للمشت�ه �ه عمر، من تلك الدولة ودول اخرى دون معرفة العالقة التي تر�ط   .2

 والمحولین، وذلك على النحو التالي: بین المستفید 
 

 

 عدد الحواالت المبلغ المحول البلد المحول المحول البلدالمستفید من  العام

 8 دوالر 5,238.46 أحد الدول الشق�قة فر�د عمر  2015

 1 دوالر 2,469.8 أحد الدول الشق�قة فر�د عمر  2016

 2 دوالر 745 أحد الدول الشق�قة اسماعیل عمر  2016
 

ورود حواالت و�سترن یونیون للمشت�ه �ه الثاني علي، من الدولة الشق�قة ومن المحول (فر�د) وذلك بواقع  .3

) من المحول محمد من دولة اخرى، 3)، و�ذلك ورود حواالت موني غرام بواقع (4,565.67حوالتین �مبلغ (

 اإلقل�م�ة،من مختلف الدول ) دوالر، عدا عن ورود مجموعة من حواالت و�سترن یونیون 1,864.78�مبلغ (

 ) حوالة، مشیر�ن الى عدم وضوح العالقة بین المحولین والمستفید.72و�واقع (

االشت�اه �ق�ام المذ�ور�ن (عمر وعلي) �ارتكاب نشاط جرمي عبر االنترنت (هاكرز وقرصنة الكترون�ة) وذلك  .4

�عملون بنفس النشاط الجرمي وق�امهم �شراء من خالل التعرف على مجموعة من االشخاص في الخارج والذین  

اجهزة الكترون�ة وتذاكر سفر ب�طاقات ائتمان�ة مسروقة وثم العمل على تحو�ل هذه األدوات الى نقد تم تقاسمها 

 بین المحتالین.

ورود عدة حواالت من عدة دول ومن أشخاص متعددین و�فترات زمن�ة قصیرة وعدم وضوح لطب�عة العالقة  .5

محولین والمستفیدین ومصدر األموال المحولة من عدة أطراف ودول وأغراض هذا التحو�ل، وعدم ما بین ال

 تناسب حجم األموال المحولة لها مع حداثة سن المذ�ور�ن.

ق�ام المذ�ور�ن اعاله �استق�ال اموال �عیدا عن النظام المالي المصرفي، وذلك لتجنب االبالغ عن تقر�ر  .6

�اإلضافة الى امكان�ة  غیر العاديالمعامالت المال�ة الخاصة �ه، والتي یتم من خاللها اكتشاف النشاط 

 محولین.الحصول على �افة المستندات التي تثبت عمل�ة التحو�ل والعالقة بین ال

 ما زالت قید التحقیق.الحالة 

 :10حالة عمل�ة رقم  .10

تغذ�ة حسا�ات المشت�ه �ه الشخص�ة �عمل�ات تحو�الت مال�ة إلكترون�ة (واردة عن طر�ق اإلنترنت من عدة 

تلك األموال عن طر�ق أجهزة  استخدام أشخاص) وم�الغ عن طر�ق جهاز نقطة الب�ع �وسائل لجمع األموال، مع 

(داخل وخارد البالد) وتحو�الت مال�ة إلكترون�ة (صادرة عن طر�ق   االئتمان�ةالصرف اآللي ونقاط الشراء وال�طاقات  

 اإلنترنت لصالح عدة أشخاص) �وسائل صرف وسداد المعامالت المال�ة المختلفة.
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 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

لدى جهات  البلدم�الغ �بیرة من حسا�اته الشخص�ة لدى بنوك التعامل في عمل�ات خارج    ستخدام �اق�ام المشت�ه �ه  

لدى بنوك التعامل خالل فترة  االئتمان�ةخصمًا على ال�طاقات  استخدامهامختلفة، �اإلضافة إلى الم�الغ التي تم 

األموال �ون أنها تمت نقدًا وعدم  ، مع عدم إمكان�ة الوقوف على أوجه صرف تلكالبلدوجیزة لدى وجودهم خارج 

 وجود مبرر لتكرارها و�م�الغ متقار�ة أح�انًا لدى ذات نقاط الصرف وفي نفس الیوم.

 .منظورة أمام المحكمةالحالة 

 :11حالة عمل�ة رقم  .11

مفاده ق�ام المشت�ه �ه �عمل حوالتین إلى شخصین آخر�ن عن طر�ق  اشت�اه بالغ ت وحدة المعلومات المال�ة تلق

 �استخداموذلك    ،) ثالثة آالف ومائتان وس�عة وتسعون ر�ال3.297فة إلى إحدى الدول و�لغ إجمالیها (شر�ة الصرا

 �طاقتین بنكیتین مختلفتین واستخدامه ب�انات شخص آخر للتحو�ل.

 �الحالة:المتعلقة  االشت�اهمؤشرات 

 عدم وجود معلومات �اف�ة عن مصدر دخل وطب�عة النشاط. -

 .طوب) (بناءعدم تناسب ق�مة الحواالت مع طب�عة عمل المشت�ه �ه  -

 استخدام ب�انات شخص آخر إلجراء الحواالت �م�الغ �بیرة مقارنة �مهنته. -

 إلجراء الحوالتین المشبوهتین. الخصم) (�طاقاتاستخدام المشت�ه �ه حسابین بنكین  -

 الحت�ال عن طر�ق الهاتف النقال.العام بتهمة ا لالدعاءض�ط المتهم سا�قًا و�حالته  -

، تبین أن المشت�ه �ه �عمل في مهنة بناء طوب لدى إحدى المؤسسات، وتبین ق�امه �الوحدة نتائج التحلیل المالي 
) ثالثة آالف ومائتان وس�عة وتسعون ر�ال إلى إحدى الدول وأن الشخص 3.297�إجراء حوالتین بلغ إجمالیها (

 نهائ�ًا. لبلد إلجراء التحو�ل قد غادر ا ب�اناته �استخدام الذي قام 

/أ/ ب) من 6/أ) بداللة المادة (88أصدرت المحكمة حكمًا غ�اب�ًا �إدانة المتهمین �الجنا�ة المُؤثمة بنص المادة (
قانون مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، وقضت �معاق�ة �ل منهما �السجن لمدة س�ع سنوات و�الغرامة عشرة 

 و�إ�عادهما من البالد �صفة دائمة وألزمتهما المصار�ف. آالف ر�ال،

 التحويالت املالية / استخدام احلسابات املصرفية يف اخلارج..6

 :12حالة عمل�ة رقم  .12

�خصوص تعرض مواطنهم لعمل�ة احت�ال، وقد طلب منه المدعو (أ) �إرسال  اتسفار إحدى الاحیل الینا �تاب من 

) دوالر امر�كي �مبلغ �خص لجنة االستقدام بوزارة الداخل�ة ولكن المجني عل�ه 1640حوالة مال�ة �ق�مة وقدرها (
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دولة على �فالة شر�ة التحري عن المدعو (أ) وتبین أنه مق�م في لم �قم �إرسال المبلغ المذ�ور، عل�ه تم ال�حث وال

 (.....) وهي من الشر�ات الوهم�ة والتي تقوم بب�ع التأشیرات.

) ر�ال ، وشر�كة في السكن 19.400و�تدو�ن أقوال المدعو (أ) افاد �أنه استلم العدید من الحواالت �مبلغ وقدرة (

حو�ل األموال بتوج�ه من المدعو (حسن) وهو الذي یدیر عمل�ات االحت�ال المدعو (ب) هو من طلب منه �استالم وت

 من خارج البالد.

% من �ل حوالة 10و�تدو�ن اقوال المدعو (ب) اید اقوال المدعو (أ) وأضاف �أنه �ان �ستلم األموال و�أخذ نس�ة  

 ل�م األموال الى المدعو (ج).و�عدها تم حظره من الصرافة وقام �االستعانة �المدعو (أ) وأفاد �أنه قام بتس

و�تدو�ن اقوال المدعو (ج) انكر جم�ع ما نسب ال�ه، و�تفت�ش منزلة تم ض�ط العدید من األجهزة االلكترون�ة التي 

�استخدامه و�فحصها تم العثور على العدید من اإل�میالت والحسا�ات الوهم�ة �أسماء رجال ونساء �ان �ستخدمها 

على األشخاص وقد قام �إنشاء عدة حسا�ات وهم�ه ومنها حساب �الف�س بوك �اسم فتاه في االحت�ال االلكتروني 

وانها جند�ة أمر�ك�ة وحساب اخر في برنامج التانغو �انه �عمل في منظمة خیر�ة و�قوم �إنشاء عالقات صداقة 

االت مال�ة �ان وعاطف�ة و�عدها �قوم �استغالل الضح�ة، وتم العثور أ�ضا على العدید من صور وصوالت لحو 

 ب) وغیرهم ل�قوموا �استالمها. -یرسلها للمذ�ور�ن (أ 

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 استالم العدید من الحواالت المال�ة من خارج البالد ومن عدة دول وال توجد عالقة بین المرسل والمستفید.

 مة مال�ة لكل منهم �مبلغ ثالثون ألف ر�ال.ج ) �الح�س ثالث سنوات وغرا –ب  – (أتم الحكم على المذ�ور�ن 

 :13حالة عمل�ة رقم  .13

بالغًا من إحدى المؤسسات المال�ة مفاده ق�ام المشت�ه �ه �عمل حواالت مال�ة إلى  ت وحدة المعلومات المال�ةتلق

) 17.448م �إجمالي مبلغ وقدره (2016سبتمبر  18أغسطس إلى  31خالل الفترة من بلد إحدى الدول خارج ال

 س�عة عشر ألف وأر�عمائة وثمان�ة وأر�عون ر�ال.

 �الحالة:المتعلقة  االشت�اهمؤشرات 

 تحو�الت واردة تعقبها م�اشرة تحو�الت صادرة أو سحب نقدي أو ش�كات صادرة من الحساب. -

 إیداعات م�الغ مال�ة عال�ة الق�مة. -

 عدم تناسب حر�ة الحساب مع طب�عة الحساب والحر�ة المتوقعة منه. -

 عدم تناسب حر�ة الحواالت المال�ة مع طب�عة مهنة المشت�ه �ه. -

 جود عالقة واضحة تر�ط المشت�ه �ه والمستفیدین من الحواالت المال�ة.عدم و  -
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، تبین أن المشت�ه �ه �عمل �مهنة ذات دخل منخفض (حداد تسل�ح) وتتم إیداعات نقد�ة وحدة نتائج التحلیل المالي �ال

% من الم�الغ 97في حسا�ه البنكي و�قوم �عدها �سحب معظم الم�الغ المودعة في حسا�ه في فترة وجیزة، حیث أن  

) مائة وس�عة عشر ألف ومائتان 117،228المودعة في حسا�ه تتم من قبل أشخاص آخر�ن والتي بلغ إجمالیها (

% من إجمالي الم�الغ المودعة في حسا�ه الشخصي إلى 8وثمان�ة وعشرون ر�ال، �اإلضافة إلى ق�امه بتحو�ل 

ال�طاقة البنك�ة لدى مكاتب سند والقوى العاملة بلغت   تخدام�اسأشخاص آخر�ن، �ما تبین أنه �قوم �إجراء معامالت  

 ) معاملة من أجل استجالب قوى عاملة من دولته.90عدد (

أصدرت المحكمة حكمًا قضت ف�ه �إدانة المتهم األول �جنا�ة غسل األموال ومعاقبته عنها �السجن لمدة سنتین 

ة مخالفة قانون العمل ومعاقبتهما عنها �السجن لمدة شهر والغرامة خمسین ألف ر�ال، و�دانة المتهمین معًا �جنح

 موقوف النفاذ والغرامة مائة ر�ال مع حرمان المتهم الثاني وهو �فیل المتهم األول من استقدام عمال لمدة سنة.

 .استخدام هوية مزورة.7

 :14حالة عمل�ة رقم  .14

مساعدة �شأن شخصین �شت�ه �أنهما تآمرا الختالس مبلغ من  العام طلبمن النائب  وحدة المعلومات المال�ةتلّقت 

، استخدم هذان الشخصان مستندات مزّورة وأبرما عقًدا مع الضح�ة االحت�اليالمال. وفي س�اق اإلعداد للعمل 

ضح�ة تسدید مبلغ وقدره ستة مالیین دوالر أمیر�ي مقابل شراء متضمنًا أحكاًما وشروًطا بب�ع عقار، وطل�ا من ال

العقار. �عد ق�ام الضح�ة بتسدید عّدة دفعات وطلب الم�اشرة �إجراءات نقل الملك�ة، اكتشف التزو�ر الحاصل وأ�قن 

ف�ة أن الشخصین ال صفة وال صالح�ة لهما لب�ع العقار. فكان من الضروري مراجعة العمل�ات والحسا�ات المصر 

 التحقیق الالزم.  إلجراء

تحق�قاتها حیث تبّین أن اسم أحد المشت�ه بهما مدرج على قاعدة ب�اناتها وهو مرت�ط   وحدة المعلومات المال�ة�اشرت  

وحدة المعلومات وال تتالءم مع نشاط العمیل التجاري. قررت    اعت�اد�ة�إبالغ سابق حول حساب مصرفي حر�ته غیر  

المشت�ه بهما على جم�ع المصارف والمؤسسات المال�ة  اسميفي التحقیق فقامت بتعم�م  عندها التوسع المال�ة

تحلیًال للسجالت الوحدة العاملة، و�نت�جة هذا األمر تّم تحدید عّدة حسا�ات مصرفّ�ة عائدة للمشت�ه بهما. أجرت 

ة على حساب الضح�ة و�شوفات الحسا�ات المصرف�ة التي استحصلت علیها، فتبین وجود عّدة ش�كات مسحو�

 ومودعة في حسا�ات المشت�ه بهما، أعقبها سحو�ات نقد�ة وش�كات وتحاو�ل.

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 وال تتالءم مع نشاط العمیل التجاري. اعت�اد�ةحر�ة حساب غیر  -
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قد�ة وش�كات ش�كات مسحو�ة على حساب الضح�ة ومودعة في حسا�ات المشت�ه بهما، أعقبها سحو�ات ن -

 وتحاو�ل. 

�حالة نتائج التحق�قات و   تجمید أرصدة الحسا�ات المحددة ورفع السر�ة المصرف�ة عنها  وحدة المعلومات المال�ةقررت  

 إلى النائب العام الستكمال التحقیق.

 ال تزال هذه القض�ة قید التحقیق أمام السلطات المختصة.  

  :15حالة عمل�ة رقم  .15

المعني �إجراءات مكافحة تبی�ض األموال وتمو�ل اإلرهاب لدى مصرف محلي، أثناء الق�ام   االمتثالالحظ مسؤول  

یداعات النقد�ة. �إجراءات العنا�ة الواج�ة المعززة تجاه حسا�ات العمالء ذات المخاطر العال�ة، وجود ز�ادة في اإل

أظهرت حر�ة أحد الحسا�ات انه جرت علیها ایداعات نقد�ة متكررة تلتها ش�كات مسحو�ة ألطراف مختلفة، مع 

إ�قاء رصید ضئیل جًدا في الحساب. لم �قتنع مسؤول االمتثال �التفسیرات المقّدمة لمصدر اإلیداعات النقد�ة وسبب 

الحساب والمستفیدین من الش�كات. �ما أّن الوثائق الداعمة التي  ارتجاع عدد من الش�كات والعالقة بین صاحب

طلبها وحصل علیها �انت متناقضة ومضللة، حّتى أن �عضها بدا مزوًرا. فأرسل عندها إبالًغا عن عمل�ة مشبوهة 

 .وحدة المعلومات المال�ةإلى 

استحصلت علیها من المصرف المبلِّغ.   تحق�قاتها بتحلیل العمل�ات المصرف�ة و�شوفات الحساب التيالوحدة    �اشرت

الى ازد�اد اإلیداعات النقد�ة التي ال تنسجم مع مهنة العمیل، أظهر تحلیل حر�ة الحساب وجود ش�كات  �اإلضافة

مظّهرة مراًرا وحصول عمل�ات مع أطراف ال تر�طها عالقة تجار�ة مع صاحب الحساب. و�هدف ال�حث عن 

تحق�قاتها وعّممت اسم المشت�ه �ه  وحدة المعلومات المال�ةلمشت�ه �ه، وّسعت حسا�ات مصرف�ة أخرى ذات صلة �ا

أثناء التحقیق، على جم�ع المصارف والمؤسسات المال�ة، فتم تحدید عّدة حسا�ات أخرى جرت علیها حر�ة مماثلة.   

إضاف�ة حول احتمال توّرط المشت�ه �ه في تزو�ر تواق�ع، أّدت إلى   العام معلوماتمن النائب  وحدة المعلومات المال�ةتلّقت 

 ودفتر ش�كات �عودان ألحد أقر�اء المشت�ه �ه ولشر�ك له.  مصرفياستخدام غیر شرعي لحساب 

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 ز�ادة في اإلیداعات النقد�ة �شكل ال ینسجم مع مهنة العمیل -

 تبین أنها متناقضة ومضللة، و�عضها بدا مزوًراتقد�م وثائق داعمة  -

 ایداعات نقد�ة متكررة تلتها إصدار ش�كات ألطراف مختلفة، مع إ�قاء رصید ضئیل جًدا في الحساب -

 ارتجاع عدد من الش�كات -

 عمل�ات مع أطراف ال تر�طها عالقة تجار�ة مع صاحب الحساب -
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حالة و�صرف�ة وتجمید جم�ع الحسا�ات المصرف�ة التي تّم تحدیدها رفع السر�ة الم وحدة المعلومات المال�ةقررت 

 إحالة المشت�ه �ه أمام المحكمة المعن�ة �جرم تبی�ض األموال.  �رارًا  قأصدر  ، والذي  نتائج تحق�قاتها إلى النائب العام  

 ال تزال هذه القض�ة قید النظر أمام المحكمة.

 متويل اإلرهاب..8

 :16حالة عمل�ة رقم  .16

أرسل مصرف محلي إبالًغا عن عمل�ة مشبوهة �شأن أحد عمالئه والحسا�ات المصرف�ة المرت�طة �ه على إثر ورود 

من قبل سلطة أجنب�ة معنّ�ة �إنفاذ القانون، وذلك  البلدفي مقال صحفي ذ�ر أشخاًصا تّم توق�فهم خارج  اسمه

 بتورطهم في ش�كة لتبی�ض األموال وتمو�ل اإلرهاب والنتمائهم لتنظ�م داعش.  لالشت�اه

من المصرف المبلِّغ على جم�ع السجالت المصرف�ة  �االستحصالتحق�قاتها  وحدة المعلومات المال�ة�اشرت 

�ة، �ما ) و�شوفات الحسا�ات ونسخ عن الوثائق الثبوتKYC Formsعمیلك» ( اعرفالمتوفرة، �ما فیها نماذج «

المشت�ه �ه على جم�ع المصارف والمؤسسات المال�ة العاملة. ولدى تحلیل �شوفات الحسا�ات، تبّین  اسم عّممت 

حصول عّدة ایداعات نقد�ة دون سقف العشرة آالف دوالر أمیر�ي، فضًال عن أوامر دفع ال عالقة لها �طب�عة عمل 

ا أن الحسا�ات الُمرت�طة جرت علیها عمل�ات مماثلة لتلك الجار�ة المشت�ه �ه، تلتها عّدة سحو�ات نقد�ة. وتبّین أ�ًض 

االشخاص المرت�طین �المشت�ه �ه بتنفیذ /  ق�ام �عضعلى الحساب األساسي. �ما أفادت شر�ة تحو�ل أموال عن 

 تلقي �عض التحاو�ل عبرها.

م المشت�ه �ه ورد أ�ًضا في إفصاح أن اس وحدة المعلومات المال�ة�اإلضافة إلى ذلك، أظهر التحلیل الذي قامت �ه  

) ُأرسل من وحدة إخ�ار مالي نظیرة، نت�جة تحلیلها الخاص لعّدة إبالغات Spontaneous Disclosureتلقائي (

 عن عمل�ات مشبوهة �انت قد تلقتها من شر�ة دول�ة لتحو�ل األموال. 

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 إلعالم المكتو�ة الرت�اطه �اإلرهاب أو لدعمه تنظ�م إرهابي العمیل عبر وسائل ا اسم ورود  -

 ایداعات نقد�ة �م�الغ �س�طة دون سقف العشرة آالف دوالر أمیر�ي یلیها سحو�ات نقد�ة  -

 االقتصاديعمل�ات ال تتماشى مع طب�عة عمل أو نشاط العمیل  -

، المشت�ه �ه لدى جم�ع المصارف والمؤسسات المال�ةرفع السر�ة المصرف�ة وتجمید أرصدة حسا�ات وحدة القررت 

العام �حالة نتائج التحق�قات إلى النائب ، و تجمید أّ�ة عمل�ة �جر�ها المشت�ه �ه لدى �افة شر�ات تحو�ل أموالو 

 التحقیق. الستكمال
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من المادة الثالثة  2ند قضى �إحالة المشت�ه �ه أمام المحكمة العسكر�ة لمالحقته سندًا للب العام قراراً أصدر النائب 

 لمكافحة تبی�ض األموال وتمو�ل اإلرهاب.   24/11/2015تار�خ  44(أي تمو�ل اإلرهاب) من القانون رقم 

 .ال تزال الحالة قید النظر أمام المحكمة المعن�ة

 :17حالة عمل�ة رقم  .17

من مصرف محلي إبالًغا عن عمل�ة مشبوهة �خصوص ثالثة عمالء ذات صلة ف�ما   وحدة المعلومات المال�ةتلّقت  

بینهم، عكست حر�ة حسا�اتهم نمًطا متشابًها وغیر اعت�ادي تمّثلت �إیداعات نقد�ة تلتها سحو�ات نقد�ة عبر 

األمر،  الصراف اآللي في بلد مجاور لمنطقة الصراع مع تنظ�م داعش. �عد ق�ام المصرف �االست�ضاح عن هذا

تبّین له أن المشت�ه بهم �انوا قد أجروا السحو�ات النقد�ة في الخارج لتجّنب السفر مع أموال نقدّ�ة. طلب المصرف 

تقاعسوا عن تقد�م أ�ة  منهم التوقف عن هذا النشاط وتقد�م وثائق داعمة �مصادر اإلیداعات النقد�ة، إال أن العمالء 

تحق�قاتها بتعم�م  وحدة المعلومات المال�ة�اشرت    الحسا�ات التي تّم إقفالها الحًقا.مستندات إضاف�ة وتوقفوا عن استخدام  

أسماء المشت�ه بهم على جم�ع المصارف والمؤسسات المال�ة العاملة، �حًثا عن أ�ة حسا�ات مصرف�ة عائدة لهم 

، �ما أفادت شر�ة تحو�ل وعن أ�ة عمل�ات قاموا بها. أفاد مصرفان عن وجود حسا�ات لدیهما عائدة للمشت�ه بهم 

وسحو�ات أموال عن ق�ام هؤالء بتنفیذ �عض التحاو�ل عبرها. أظهر تحلیل �شوفات الحسا�ات حصول إیداعات نقد�ة  

 نقد�ة عبر الصراف اآللي في الخارج، فضًال عن عمل�ات ُأخرى. 

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 .حسا�ات عائدة لعمالء ذات صلة ف�ما بینهم  3 حر�ة حسا�ات ونمط متشا�ه وغیر اعت�ادي لـ -

 .إیداعات نقد�ة یلیها سحو�ات نقد�ة عبر الصراف اآللي في بلد مجاور لمنطقة الصراع مع تنظ�م داعش -

 .تقاعس العمالء عن تقد�م تبر�رات أو مستندات داعمة لمصادر اإلیداعات النقد�ة -

 .إقفالها الحًقاالتوقف عن استخدام الحسا�ات التي تّم  -

عن  ولالستعالم المتوفرة،  لتزو�دها �المعلوماتمراسلة وحدة إخ�ار مالي نظیرة  وحدة المعلومات المال�ةقررت 

التحقیق، �ونه و�حسب تقار�ر ودراسات حول حاالت  العام الستكمال�حالة القض�ة إلى النائب ، و المشت�ه بهم 

 ت هي دالة على مؤشرات تمو�ل اإلرهاب.موصوفة صادرة عن منظمات دول�ة، فهكذا عمل�ا

 ال تزال هذه القض�ة قید التحقیق أمام السلطات المختصة.  

 :18حالة عمل�ة رقم  .18

ت�ه بتورطهم في تمو�ل االرهاب، شمن الدولة عن شخصین �أتلقت وحدة المعلومات المال�ة طلب استعالم من جهاز  

تم تصن�ف الحالة �حالة عال�ة الخطورة وذات أولو�ة عال�ة في داخل الوحدة، تم البدء �إجراء التحلیل المالي 



 

 

  

 

31 

ندوق الز�اة ولوحظ من خالل ال�حث في قاعدة الب�انات المشتر�ة لحسا�اتهم البنك�ة وقد تبین وجود اموال مصدرها ص

المشت�ه بهم �أرسال حواالت عدیدة ال تتناسب مع مدخوله او طب�عة عمله المسجلة  أحدمع شر�ات الصرافة ق�ام 

 لدى البنك الى دول مختلفة جم�عها عال�ة المخاطر.

نا �المعلومات المتوفرة لدیهم وقد تبین من رد ال�حث تم ارسال �تاب طلب معلومات إلى ال�حث الجنائي لتزو�د

المشت�ه بهم   أحد�اه اخر متمثل في ان احدى الشر�اء في الشر�ة التي �ان �عمل بها  تالجنائي �ان هناك مؤشر اش

االشخاص المدرجین تحت قائمة االمم المتحدة الخاصة �مكافحة داعش والقاعدة وما یرت�ط بهما،  أحدتعود البنة 

نتائج تحلیالتها المال�ة لجهاز امن الدولة  لك تم ارسال توز�ع تلقائي الى وحدة نظیرة قامت الوحدة �عدها �أرسال و�ذ

 وتم الرد �التغذ�ة العكس�ة اال�جاب�ة مع التنسیق لإلحالة للن�ا�ة العامة.

جنس�ات عال�ة الخطورة �جمعهم متهمین من  5تلقت وحدة المعلومات المال�ة طلب استعالم من الن�ا�ة العامة عن 

م�الغ مال�ة عن طر�ق تبرعات و�رسالها عن طر�ق شر�ات الصرافة على شكل م�الغ نقد�ة صغیرة ألفراد أو جهات 

خارج�ة مرت�طة بتنظ�مات إرهاب�ة، تم تصن�ف الحالة ألولو�ة عال�ة وعال�ة الخطورة �سبب احتمال�ة ارت�اطها بتمیل 

�حث في جم�ع البرامج المتاحة لدى وحدة المعلومات المال�ة والمصادر المفتوحة و�عدها االرهاب، تم فالبدا�ة ال

قامت وحدة المعلومات المال�ة �أرسال طلب استعالم عن المتهمین لدى البنوك وشر�ات الصرافة لمعرفة طب�عة 

ل ارسالهم ألموال الى النشاط المالي للمشت�ه بهم الجدد، تبین انهم جم�عا نشطون عند شر�ات الصرافة من خال

دول مختلفة جم�عها عال�ة المخاطر، وتبین من رد البنوك ان االشخاص المشت�ه بهم لدیهم تعامالت بنك�ة �م�الغ 

 كبیرة ال تتناسب مع طب�عة عملهم وق�امهم، �شكل ش�ه حصري، �استخدام حسا�اتهم البنك�ة الستالم م�الغ مال�ة.

المتهمین   أحدال�حث الجنائي لتزو�دنا �المعلومات المتوفرة لدیهم وقد اتضح ان    تم إرسال �تاب طلب معلومات إلى 

�قوم �مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخ�ص منذ سنة وطر�قة ق�امه بذلك انه �قوم �جمع هذه الم�الغ الى ان �صل 

ا من ردود ال�حث الجنائي مجموعها مبلغ محدد ثم �قوم �أرساله على دفعة وحدة وقد قامت الوحدة بتحلیل استنتاجاته

 وشر�ات الصرافة إرسال �تاب إلى الن�ا�ة العامة. والبنوكامن الدولة  وجهاز

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 اإلرهاب.الطلب بتمو�ل  ور�طالعامة  والن�ا�ةطلب معلومات جهاز امن الدولة  ▪

 .جنس�ات عال�ة الخطورة ▪

تتناسب مع طب�عة عملهم وق�امهم، �شكل ش�ه حصري، �استخدام حسا�اتهم   وجود تعامالت بنك�ة �م�الغ �بیرة ال ▪

 البنك�ة الستالم م�الغ مال�ة.

 .إرسال الم�الغ عن طر�ق تحو�الت نقد�ة ألفراد أو جهات خارج�ة مرت�طة بتنظ�مات إرهاب�ة ▪

�أن المتهمین متورطین �شكل  تبین التحق�قاتنتائج التحلیل المالي بوحدة التحر�ات المال�ة، ونتائج التحر�ات و/أو 

 موال. م�اشر او غیر م�اشر بتمو�ل االرهاب عن طر�ق استخدامهم انماط واسالیب مختلفة لجمع وارسال واستالم الحواالت واأل
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م األول حكمت المحكمة حضور�ًا على المتهمین األول والثاني والثالث وغ�اب�ًا على المتهم الرا�ع: أوًال �معاق�ة المته

�الح�س لمدة ثالث سنوات وتغر�مه مبلغ خمسة مالیین ر�ال تقد�م الخدمات المال�ة �غیر ترخ�ص و�إ�عاده عن 

 البالد �عد تنفیذ العقو�ة أو إسقاطها ببراءته من جر�متي إمداد وتمو�ل تنظ�م إرهابي.

و�إ�عادهم عن الدولة   اتهام �ما أستند إلیهم من    ثان�ًا: معاق�ة المتهمین الثالث "الثاني والثالث والرا�ع" �الح�س المؤ�د

 �عد تنفیذ القو�ة أو إسقاطها.

 ثالثًا: مصادرة الم�الغ المال�ة المضبوطة.

   :19حالة عمل�ة رقم  .19

من خالل دور إحدى جهات إنفاذ القانون المتمثلة �التحري والتحقیق ومراق�ة العصا�ات اإلرهاب�ة وجمع المعلومات 

عن تلك العصا�ات قامت �إرسال تقر�ر یتضمن معلومات عن المدعو (س) الذي �ان �عمل في إحدى المؤسسات 

اعش اإلرهابي، والمنضم إلى التنظ�م ذاته. قام المدعو (س) المال�ة الحكوم�ة التي �انت تقع تحت س�طرة تنظ�م د

ملیون   84�فتح الخزائن الحصینة مما أدى إلى سرقة األموال التي �انت مخزونة في تلك الخزائن والمقدرة تقر��ا ب  

وقطع دوالر أمر�كي، و�انت نت�جة هذه السرقة تمو�ل التنظ�م الذي ینتمي إل�ه، وشراء عدة عقارات (دور سكن�ة 

 أراضي) لصالحه.

في تنظ�م  �بیر من خالل جمع المعلومات تبین �أن المدعو (س) شقیق اإلرهابي المدعو (ز) الذي �شغل منصب

والتي تم االستیالء علیها من  داعش اإلرهابي، وأن األراضي والعقارات التي قام �شرائها مصدرها األموال المسروقة

لمصلحة المال�ة الحكوم�ة. تم تجمید األموال ورفع تقر�ر �االشت�اه لالدعاء قبل تنظ�م داعش اإلرهابي من خزائن ا

 العام.

 الحالة منظورة أمام المحاكم.

 متويل اإلرهاب.لغسل األموال/ استخدام وسائل التواصل االجتماعي.9

 :20حالة عمل�ة رقم  .20

تم استالم تقر�ر اشت�اه من إحدى البنوك العاملة في الدولة تفید  �ق�ام المشت�ه �ه �استالم م�الغ مال�ة وقدرها 

ر�ال، وقد تم تصن�ف الحالة �أولو�ة عال�ة نظرا لوجود تقار�ر اشت�اه سابق على الشخص وق�امه  1,649,442

لبنك اضافة الى �ونه من الجنس�ات العال�ة الخطورة، تم �إیداع م�الغ ال تتوافق مع دخله و��اناته المسجلة لدى ا

البدء �إجراء التحلیل المالي لحسا�ه البنكي الوحید فالدولة ولوحظ من خالل ال�حث في قاعدة الب�انات المشتر�ة مع 

شر�ات الصرافة �ق�ام المشت�ه �ه  �ذلك �شراء و��ع عمالت أجنب�ة من شر�ات الصرافة مما یدل مبدئ�ا على 
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احتمال�ة الشروع إلخفاء مصدر تلك األموال و�ظهارها �أن مصدرها مشروع مما �عتبر نمط او اسلوب یتم استخدامه 

 ) حوالة مال�ة خالل فترة زمن�ة قصیرة. 109اضافة الى استالمه عدد ( األموال،مؤخرا في عمل�ات غسل 

المال�ة إلى ال�حث الجنائي وطلب التزو�د   من خالل صالح�ة التعاون الوطني تم إرسال �تاب من وحدة المعلومات

�كافة المعلومات المتوفرة لدیهم وقد ذ�روا في ردهم �أن المشت�ه �ه قام �ارتكاب جرائم احت�ال الكتروني عن طر�ق 

لذا تم إرسال طلب معلومات إلى  البالد،مواقع التواصل االلكتروني في السابق وق�امه بتحو�ل �عضها إلى خارج 

 رة تم تحو�ل اموال الى دولها عن طر�ق حساب المشت�ه �ه البنكي.وحدات نظی

النظیرة  والوحداتتم استالم رد الوحدات النظیرة وقد قامت الوحدة بتحلیل استنتاجاتها من ردود ال�حث الجنائي 

 �تاب إلى الن�ا�ة العامة. و�رسال

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 على المشت�ه �ه.وجود تقار�ر اشت�اه سابق  -

 ق�امه �إیداع م�الغ ال تتوافق مع دخله و��اناته المسجلة لدى البنك المبلغ. -

 اضافة الى �ونه من الجنس�ات العال�ة الخطورة. -

 عمالت اجنب�ة بوتیرة عال�ة. وشراءق�امه بب�ع  -

وجود تقر�ر اشت�اه ت إلى أضار  نتائج التحلیل المالي بوحدة التحر�ات المال�ة، ونتائج التحر�ات و/أو التحق�قات

سابق على الشخص، ومن خالل النظر الى المؤشرات الصادرة من قسم التحلیل االسترات�جي تم تعر�ف �عضها في 

 ولو�ة الحالة.أتقر�ر االشت�اه مما ادى الى رفع 

�ال الرتكا�ه جر�مة حكمت المحكمة �معاق�ة المتهم �ح�سة مدة س�ع سنوات نافذة وتغر�مه مبلغًا مال�ًا وقدرة ملیون ر 

 و�إ�عاده عن الدولة �عد تنفیذ القو�ة أو إسقاطها. اتهام غسل اموال �ما أسند له من 

 :21حالة عمل�ة رقم  .21

�قوم المشت�ه �ه الذي �عمل بوظ�فة إمام وخطیب بوزارة االوقاف �اإلعالن عن حمالت لجمع التبرعات الخیر�ة عن 

، و�تم تغذ�ة البلدداخل الخارج و في الجهات والمشار�ع لصالح العدید من ال االجتماعيطر�ق وسائل التواصل 

حسا�اته البنك�ة بتحو�الت واردة من أشخاص مختلفین وأوامر دائمة �م�الغ صغیرة نسب�ًا �صفة متكررة، �اإلضافة 

 استخدام القاصر في جمع التبرعات دون وجود ترخ�ص، حیث تبین أنه قد تم  ابنهحساب  �استغاللإلى ق�امه 

الحساب المذ�ور �محطة إیداع مؤقت من خالل تغذ�ة الحساب بتحو�الت واردة و أوامر دفع مستد�مة من أشخاص 

�ه تلك الم�الغ في مسحو�ات نقد�ة وتحو�الت صادرة ألشخاص آخر�ن، وقد قام المشت�ه  واستخداممختلفین، 

األموال التي �قوم �جمعها �تبرعات من أشخاص مختلفین في ر�ط ودائع، حیث أظهرت حسا�ات المذ�ور   �استغالل
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 دینارألف  350ودائع �إجمالي بلغ نحو  6ق�امه بر�ط عدد  2017/ 16/11إلى  6/7/2017خالل الفترة من 

مه �إجراء عدة تحو�الت إلى أشخاص ق�او بنوك، �اإلضافة إلى التضخم في أرصدة الحسا�ات البنك�ة،  3في 

مختلفین بدول مختلفة، وتوجد لد�ه حر�ة دخول وخروج عن طر�ق الحدود البر�ة لدولة مجاورة �شكل متكرر و 

الدولة لوجود إیداعات نقد�ة في حسا�ات المشت�ه �ه لدى   هذهلفترات زمن�ة قصیرة ، وقد ورد طلب تعاون دولي من  

 شیر إلى عدم اإلفصاح عن االموال عبر الحدود. أحد البنوك لدیها مما قد �

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 عدم تناسب حجم األموال المتداولة على حسا�ات المشت�ه �ه مع مصادر دخله.  -1

 حساب األبن القاصر في جمع أموال التبرعات بدون ترخ�ص إلخفاء مصدر األموال.  استغالل -2

 تت�عه.  وصعو�ةفتح حسا�ات عدیدة لدى بنوك مختلفة إلخفاء مصدر األموال  -3

 صغیرة عبر الحدود البر�ة. ولفتراتحر�ة السفر المتكررة  -4

 مختلفین في ر�ط ودائع. األموال التي �قوم المشت�ه �ه �جمعها �تبرعات من أشخاص  استغالل -5

توافرت لدى وحدة التحر�ات المال�ة إلى أن المشت�ه قد �قوم �عمل�ات غسل أموال، حیث قام �جمع التبرعات بدون 

 أرصدة الحسا�ات.   وتضخم منها برط ودائع  واالستفادةترخ�ص 

 قید التحقیق لدى الن�ا�ة العامة.الحالة 

  :22حالة عمل�ة رقم  .22

تقوم الشر�ة المشت�ه بها �إجراء إعالنات �الصحف ومواقع التواصل االجتماعي والرسائل عبر الهواتف النقالة، 

لجذب قاعدة �بیرة من العمالء، و جمع األموال منهم �غرض االستثمار في العقار، مقابل تقد�م عوائد مجز�ة  

الم�الغ التي تم تحصیلها في تغذ�ة  �استخدامالشر�ة  للم�الغ المستثمرة، مع ق�ام المخولین �اإلدارة والتوق�ع عن

حسا�ات مجموعة من األشخاص �موجب ش�كات صادرة وتحو�ال، و ق�ام هؤالء األشخاص �إجراء تحو�الت للعدید 

من األشخاص اآلخر�ن �صورة متكررة قد تكون شهر�ة لعدد منهم، و �ما �شیر إلى ق�ام هؤالء األشخاص بدور 

بها �إجراء توز�عات أر�اح لهم أو استردادات لرأس المال السابق سداده من هؤالء األشخاص، ولم الشر�ة المشت�ه 

یتبین ق�ام الشر�ة المشت�ه بها �الدخول في استثمارات عقار�ة الستثمار الم�الغ التي تم تجم�عها من عمالئها، حیث 

امها في إجراء تحو�الت للمشت�ه بهم للق�ام إن جل الم�الغ التي تم تغذ�ة حساب الشر�ة المشت�ه بها، تم استخد

�إعادة توز�عها على العدید من األشخاص، هذا وقد تبین وجود �عض التحو�الت �م�الغ محدودة �غرض استثمارات 

 عقارات بها.   لشرائهألحد المخولین �إدارة الشر�ة، وال یتوافر �شأنه أ�ة اث�اتات    الشخصي عقار�ة الى بلدین تمت من الحساب  

 ؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:م

 مزاولة الشر�ة المشت�ه بها نشاط غیر مرخص لها الق�ام �ه. -1
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ق�ام الشر�ة المشت�ه بها �استخدام معظم الم�الغ التي تم جمعها من عمالئها في تغذ�ة الحسا�ات الشخص�ة  -2

كررة ودور�ة لجانب ل�عض األشخاص والذین �قومون �إجراء تحو�الت الى العدید من األشخاص �صفة مت

 منهم، �توز�عات ألر�اح من الم�الغ السابق تجم�عها، او استردادات للم�الغ المستثمرة .

 لم یتبین ق�ام الشر�ة المشت�ه بها �الدخول في أي استثمارات عقار�ة الستثمار الم�الغ التي تم جمعها من عمالئها.  -3

الحسا�ات الشخص�ة ألشخاص آخر�ن واستخدامها �محطة إیداع مؤقت من   �استغاللق�ام الشر�ة المشت�ه بها   -4

في تحو�الت لحسا�ات العدید من األشخاص خالل تغذ�ة تلك الحسا�ات، �عقب ذلك استخدام تلك الم�الغ 

 الذيو�صفة دور�ة متكررة لجانب منهم و�ما یؤ�د ق�ام الشر�ة المشت�ه بها �إجراء توز�عات على األشخاص 

سبق الحصول منهم على أموال �غرض استثمارها، ومحاولة إخفاء وتمو�ه مصدر األموال من خالل ایداعه 

 وسح�ه من عدة حسا�ات 

 �ات الشر�ة المشت�ه بها �واجهة لممارسه هذا النشاط ، واخفاء المستفیدین الفعلیین لتلك الحسا�ات.استخدام حسا -5

لم یتبین وجود ب�انات مال�ة للشر�ة توضح حجم عمل�ات وأصول الشر�ة المشت�ه بها المدرة للعوائد ، وحجم  -6

ق ما تدع�ه �موجب اعالناتها ، و�ذا ما اإلیرادات والنفقات التي تكبدتها، لتحقیق العوائد المجز�ة للعمالء وف

 یؤ�د حجم األموال المتداولة �حسا�اتها.

عدم الق�ام �االستثمار العقاري لألموال التي تم جمعها من أوضحت نتائج التحلیل المالي بوحدة التحر�ات المال�ة، 

 هم�ة النشاط.العمالء حیث تم إعادة توز�ع الجانب األكبر منها �صورة أر�اح مما قد �شیر إلى و 

 منظورة أمام المحكمة. الحالة

 .تهريب األموال عرب احلدود. 10

  :32حالة عمل�ة رقم  .23

بالغًا من إحدى المؤسسات المال�ة مفاده ق�ام المشت�ه �ه �إیداع نقدي في حسا�ه  ت وحدة المعلومات المال�ةتلق

) خمسة وس�عون ألف دوالر أمر�كي وعند سؤاله أفاد �أنه أحضرها نقدًا معه من 75.000�الدوالر مبلغ وقدره (

 إحدى الدول .

 ة :المتعلقة �الحال االشت�اهمؤشرات 

 إیداعات نقد�ة �م�الغ �بیرة �عقبها تحو�الت خارج�ة. -

 عدم تناسب نوع المعامالت مع طب�عة النشاط والمعلومات المتوفرة عن المشت�ه �ه. -

 ح�ازة مبلغ �بیر من النقد عبر الحدود. -
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 عدم تقد�م نموذج اإلقرار عن ح�ازة النقد. -

مات المال�ة ، ونتائج التحر�ات و / أو التحق�قات تبین أن المشت�ه �ه نتائج التحلیل المالي �المر�ز الوطني للمعلو 

على قواعد ب�انات وزارة التجارة والصناعة تبین   االطالعوفقًا لب�انات السجل المدني أنه �عمل �األعمال الحرة و�عد  

ساب آخر في بنك مختلف أنه ال �متلك أ�ة سجالت تجار�ة �ما تبین أنه �متلك الحساب البنكي المبلغ عنه وا�ضا ح

ال توجد �ه حر�ة ، �ما تبین أنه لم �قم بتحو�الت مال�ة عبر شر�ات الصرافة عدا معاملة واحدة في إحدى شر�ات 

 .إلى الدوالر األمر�كي المحل�ةللعملة  استبدالهالصرافة تمثلت في 

الق�مة المحددة المسموح �إدخالها دون اإلقرار أصدرت المحكمة �قضي �إدانة المتهم �جنحة إدخال م�الغ نقد�ة تفوق  

ومصادرة األموال ،  ) خمسة آالف ر�ال5000عنها أمام سلطات الجمارك وقضت �معاقبته �السجن شهر�ن وتغر�مه (

 محل الجر�مة للخزانة العامة للدولة.

 :24 حالة عمل�ة رقم .24

ید �ان الشر�ة (س) لدیها تعامالت تف  2014وعام    2010المعلومات المال�ة في عام    ة وردتنا عده اشت�اهات من وحد

مال�ة مشبوهة و�تمثل نشاطها التجاري �المعادن النف�سة (الذهب) و�ما وردتنا عده اشت�اهات من الهیئة العامة 

وتم رصد تزاید في عمل�ات  ،تتمثل في تزاید عمل�ات تهر�ب الذهب في اآلونة األخیرة  2015للجمارك في عام 

وردت الینا معلومات تفید �ان �ل من المدعو (ا) (ب) (ج) (د) جم�عهم   2017عام  الصرافة بدون الترخ�ص وفي  

�حملون جنس�ة دوله اسیو�ة یدیرون عمل�ات تهر�ب الذهب الى خارج البالد �التنسیق مع الشر�ة (س) حیث یتم 

ر من فواتیر شراء الذهب من الشر�ة المذ�ورة وصهره وص�ه في قوالب �أشكال أسطوان�ة و�ما تم ض�ط عدد �بی

 ) ر�ال خالل ست اشهر.28,097,392شراء الذهب �ق�مه اجمال�ة (

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة:

 ورود عده اشت�اهات من وحده المعلومات المال�ة تفید �ق�ام الشر�ة (س) بتعامالت مال�ة مشبوهة  -

 استغالل أسماء الشر�ات الوهم�ة في الحواالت المال�ة  -

 تزاید عدد القائمین �أعمال الصرافة من دون ترخ�ص -

 تزاید عمل�ات تهر�ب الذهب عبر المطار   -

عدد �بیر من االیداعات  ترصد ة التحر�ات المال�ة، ونتائج التحر�ات و/أو التحق�قاتنتائج التحلیل المالي بوحد

تمت مخاط�ة الوحدة .  مما یثیر الشبهة  هاالحواالت المرسلة الى حساب الشر�ة (س) یثبت وجود تفاوت في حسا�ات

  .النظیرة في الدولة االسیو�ة للحصول على أسماء مالك الشر�ات الوهم�ة

 ورة امام المحكمة المختصة.ما زالت منظ
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 :25حالة عمل�ة رقم  .25

من إحدى المصارف محل�ة المسمى (ل) عن ق�ام المدعو (س/مؤسس شر�ة (ق)  وحدة المعلومات المال�ة تتلق

(واحد وس�عون ملیون ومائتان وثمانون ألف دینار) عن طر�ق   ردینا  71.280.000للس�احة والسفر)، �إدخال مبلغ  

و�ان إحدى المنافذ الحدود�ة، وتم إیداعه طرف المصرف المذ�ور في فرع حدودي الذي تم ض�ط المبلغ ف�ه. 

مسترجع �عد انتهاء موسم الس�احة وأن هذه األموال �انت �تأمینات لحسا�ات الفنادق تفسیر المدعو (س) عن المبلغ أنه 

 في الدولة (ص). 

طلب من المصرف (ل) مطال�ة المدعو (س) �الوثائق التي تؤ�د تحو�ل المبلغ الخاص �الشر�ة ال� الوحدة  تقام

 أي جهة أخرى جرى من خاللها التحو�ل. ون طر�ق الجهاز المصرفي أالدولة (ص) ع �لىو من العائدة له 

قبل  من الوطنیینن الس�اح ملغ ام�استقطاع �أوضح المصرف من خالل إرفاق الطلب المقدم من المدعو (س) 

الشر�ات العاملة في الدولة (ص) وتم استرداده في نها�ة الموسم الس�احي ولم �ستط�ع تحو�له عن طر�ق شر�ات 

 التحو�ل المالي.

تم التنسیق مع أجهزة إنفاذ القانون لتزو�دنا �أي معلومات أو مؤشرات اشت�اه حول المدعو (س)، المعلومات التي 

ض للشر�ة (ق) الس�اح�ة یزاول عمله �التنسیق مع الشر�ة (م) والتي یدیرها تم توفیرها أن المدعو (س) مدیر مفو 

 (ع) وهذا األخیر توجد معلومات أمن�ة �حقه تفید �ارت�اطه �المجموعات اإلرهاب�ة.
 

تم مراسلة الوحدة النظیرة في الدول التي قدم منها (س) للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الشكرة (ح) العاملة 

لدولة (ص) �سبب أن �عض الوثائق المقدمة من المدعو (س) �انت تحتوي على وث�قة صادرة من الشر�ة في ا

في تسو�ة الحسا�ات مع الشر�ات الس�اح�ة ف�ما بینها،  المحل�ة (ح)، حول مدى إمكان�ة تداول واستخدام العملة

 قاعدة ب�انات الوحدة.وأجابت الوحدة النظیرة �عدم توفر معلومات عن المذ�ور�ن في الطلب لدى 
 

 م. 2015  اإلرهاب لسنة/أ/ب/د من قانون مكافحة غسل األموال وتمو�ل  9تمت إحالة الملف لالدعاء العام استنادا إلى المادة  

 الحالة منظورة أمام المحاكم.
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 املطلب الثاني: حتليل احلاالت العملية

، علمًا م�اشرة تمثلهاالتي فئة للتم التعامل مع الحاالت وفقًا لتصن�ف الفئات �حیث توزع الحالة ألغراض التحلیل 

�أنه �مكن إدراج عدد من الحاالت ضمن أكثر من فئة واحدة. ومن أجل أن �كون التقر�ر شامًال ومتنوعًا، تم ات�اع 

محددة مما �عكس میًال واضحًا في التقر�ر، �حیث أسلوب األوزان الترج�ح�ة حتى ال تتجه الحاالت نحو فئات 

 تنسب �ل حالة إلى فئتها م�اشرة، أو إلى أقرب فئة أخرى تناسبها وتفتقر إلى حاالت عمل�ة، ثم التي تلیها، وهكذا.

 لتحدید ما یلي:    منهج�ةعمل�ة تحلیل الحاالت العمل�ة �إت�اع  تمت

 المعرفة في الملحق.الفئات  حسبالتي تندرج ضمنها الحالة  الفئة -1

ــســـة /صـــرافة  شـــر�ة /تأمینشـــر�ة /مال�ة أوراق: [مصـــرف/شـــر�ة الحالة خاللها من تمت التي الجهة نوع -2  مؤسـ

 .إلخ مال�ة، غیر

  إلخأســــــهم /الح�اة  على التأمینوثائق /مســــــتند�ه: (النقد�ة/الشــــــ�كات/اعتمادات الحالة في المســــــتخدمة األدوات -3

(....... 

ــالیب -4 ــحو�ات أو اإلیداعات: (الفن�ة األســ ــا�ات فتح أو الســ ــخمة فواتیرتقد�م /متعددة  حســ ــة أو مضــ نقل  /مخفضــ

ــتبــدال /الحــدود عبر األموال   ثبوت�ــة وثـائقالتحو�الت/اســــــــــــــتعمــال /�بیرة  �فئــات صــــــــــــــغیرة  بنكنوت فئــات اســــــــــــ

 ......). إلخ ،القروضسداد /الوهم�ةالشر�ات /مزورة 

(اســـتخدام المخولین، عدم تناســـب النشـــاط مع طب�عة الحســـاب، عدم وجود   �الحالة المتعلقة االشـــت�اه  مؤشـــرات -5

 .التهرب الجمر�ي......إلخ)أشخاص/دول مصنفین أو مدرجین في القوائم الدول�ة، مبرر اقتصادي واضح، 

 األصل�ة التي ثبتت والعقو�ة التي صدر الحكم بها في جر�مة غسل األموال أو تمو�ل اإلرهاب. الجر�مة -6

 صدر فیها حكم المحكمة).الموقف القانوني للحالة (قید التحقیق، أمام المحكمة،  -7

 

ث يكى هغ�صئ ثكنف مئئئ  : ئكئ
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 الفئات املعرفة يف امللحق. حسبالتي تندرج ضمنها احلالة  الفئة
 

 

الفئة   ودعدد مرات ور الفئة في الحاالت ول�س  تكرار    عدد مرات  مؤشر  �عین االعت�ار  تم األخذلحاالت  عند تحلیل ا

�وضح الشكل و  .تشتمل الحالة الواحدة على أكثر من فئة �مكن أن تمثلها أنه �مكن أن ، �حیثإلى جملة الفئات

 والتي شملت:الحاالت العمل�ة في وردت أعاله أبرز الفئات التي 

 وتمو�ل اإلرهاب. المتصلة �اإلرهاب المتضمنة على األنشطة وتشمل الحاالت ؛تمو�ل اإلرهاب  -

، ذات الق�مة من النقود والمعادن النف�سة وغیرهاوالتي تشمل جم�ع أنواع األموال  ،تهر�ب األموال عبر الحدود -

 .والموانئ �اإلضافة إلى جم�ع أنواع الحدود البر�ة والمطارات

 .استخدام وسائل التواصل االجتماعي -

 .والش�كات والكمب�االتاستخدام ال�طاقات االئتمان�ة  -

 شر�ات وهم�ة. م استخدا -

 ،غسل عائدات الفساد -

 .استخدام هو�ة مزورة  -

 .غسل األموال القائم على التجارة -

 .)Offshoreغیر مق�مة ( استخدام شر�ات تجارة دولّ�ة -

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

تهر�ب األموال عبر الحدود

تمو�ل اإلرهاب

غسل األموال القائم على التجارة

استخدام شر�ات وهم�ة

إستخدام وسا ئل التواصل االجتماعي

إلخ...استخدام �طاقات االئتمان والش�كات  والكمب�االت

استخدام هو�ة مزورة

غسل عائدات الفساد

.ستخدام الحسا�ات المصرف�ة في الخارج/التحو�الت المال�ة

(Offshore(استخدام شر�ات تجارة دولّ�ةغیر مق�مة 

توز�ع الحاالت حسب الفئات
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 اجلهات التي مت استغالهلا:
 

تناول التقر�ر عدد من الجهات التي تم استغاللها لغسل األموال أو تمو�ل اإلرهاب وشملت: المنافذ الحدود�ة �أنواعها 

 األخرى.وغیرها من الجهات والمؤسسات المال�ة (بنوك، صرافات ....الخ) والمؤسسات غیر المال�ة 

 

بنس�ة  یلجأ إلیها المتورطینأن المصارف تحتل المرت�ة األولى ضمن المقاصد التي و�تضح من الشكل أعاله 

وشر�ات طاع العقارات  ق. وقد مثل  %12، والتهر�ب عبر الحدود بنس�ة  %16شر�ات الصرافة بنس�ة  ، تلیها  60%

% من 80�فوق  نجد أن ما% مجتمعین. و�النظر إلى استهداف القطاع المالي 12 تهنسبما  التحو�الت المال�ة

في األسالیب   �ما سیتضح أدناه اتجهت صوب مختلف مكونات هذا القطاع عبر مختلف الص�غ واألسالیب  الحاالت  

 .والتقن�ات التي استخدمت

 املستخدمة: والتقنياتاألدوات واألساليب  

 

15

2 4 3 1
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من خالل مستمیتة لتضلیل أجهزة التحقیق والعدالة و�نفاذ القانون  هناك محاوالت    نستنتج أنمن خالل الشكل أعاله 

، مما یثبت فعال�ة الجهات المتعاملة مع هذه الحاالت التنوع في األسالیب والتقن�ات المستخدمة من قبل المتورطین

 :ل ما یليوجودة الحاالت العمل�ة المقدمة للتحلیل رغما عن قلتها. ونالحظ من الشك

 %.23بنس�ة تقارب  تحتل المرت�ة األولى �أشكالها وقنواتها المختلفة لتحو�الت المال�ةالعمل�ات ذات الصلة �ا .1

 الثان�ة. % لتحل في المرت�ة22نس�ة تقترب الفئة الثان�ة المرت�طة �العمل�ات ذات الصلة �النقد من  .2

الشر�ات الوهم�ة، تتساوى بین الفئات التال�ة: التهر�ب عبر الحدود، استخدام الش�كات، استخدام  المرت�ة الثالثة   .3

 % لكل فئة.8بنس�ة تقارب  استخدام الحسا�ات المصرف�ة

والذي  �شكل الفت في �ثیر من الحاالتالجدیر �الذ�ر ظهور أسلوب استخدام مواقع التواصل االجتماعي  .4

 من الحاالت. %7بنس�ة تقارب  ت�حل را�عا في ترتیب الحاال

التعامل في العمالت  "، و"الفواتیر والمستندات المزورة  "عدد من الفئات شملت، وشكلت الفئات األخرى  .5

 ".جمع التبرعات دون ترخ�ص"، و"األجنب�ة

 :أهم مؤشرات االشتباه املستخلصة من احلاالت
 

 

، أظهر التحلیل الفني بروز عدد من المؤشرات ورد في الحاالتنت�جة لتطور األسالیب والتقن�ات المستخدمة �ما 

غسل األموال أو تمو�ل اإلرهاب والجرائم   مجال  فيالهامة لالشت�اه في األنشطة التي �مكن أن تمثل مخاطر محتملة  

 األصل�ة المرت�طة بهما.

 :المؤشرات التي تم استنتاجها من خالل تحلیل الحاالتف�ما یلي أهم 
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، والذي شكل حضورا في معظم الحاالت تناسب النشاط مع طب�عة الحساب"  م مؤشر “عدولى �انت من نصیب  المرت�ة األ ▪

  .% تقر��اً 21التي تم تحلیلها بنس�ة 

حیث تستخدم �عض الحسا�ات المصرف�ة �محطات  المؤشر الثاني �النس�ة للتعامالت النقد�ة لعمل�ات السحب واإلیداع ▪

 %.14لتمر�ر الم�الغ إلى وجهات أخرى، و�مثل هذا المع�ار حوالي 

بنس�ة تبلغ حوالي  "عدم وجود مبرر واضح" و"حسا�ات مصرف�ة وهم�ة" الفئات التال�ة ةفي المرت�ة الثالثة حلت �صفة متساو�  ▪

11.% 

 المؤشرات الهامة من خالل تحلیل الحاالت العمل�ة، شملت ما یلي: �صفة عامة تم استخالص عدد من  ▪

 . دول أو أشخاص أو ��انات على القوائم الدول�ة. 2 .عدم تناسب النشاط مع طب�عة الحساب .1

  .عدم وجود را�ط واضح ومبرر.  5 .حسا�ات مصرف�ة وهم�ة .4 .معامالت ذات صلة �اإلرهاب وتمو�له .3

 . التهرب الجمر�ي .9 .ایداع وسحب متكرر .8  .شر�ات مشبوهة/وهم�ة.  7 .حدود�ةاستخدام مناطق  .6

 .  عدم تقد�م المستندات عند الطلب.12  .الق�ام �أعمال مصرف�ة دون ترخ�ص. 11 .استخدام المخولین .10

 . غسل األموال معامالت لتسهیل. 13

السفر ، وجود سجل إجرامي سابق، ش�كات مرتدة�أسمائهم، عدم امتالك حسا�ات مصرف�ة للمتعاملین ( أخرى . 14

 عبر الحدود). المتكرر خالل فترة قصیرة 

 جلرائم األصلية التي وردت يف احلاالت:ا

، تهر�ب األموال  مثل الهامةتمت معالجتها على عدد من الجرائم  اشتملت قائمة الجرائم األصل�ة الواردة في الحاالت التي
مزاولة ، االحت�ال اإللكتروني/جرائم المعلومات�ة، و جمع تبرعات دون ترخ�ص، و الفساد، و استغالل الوظ�ف، و عبر الحدود

، أخرى (االتجار في األسلحة،  السرقة/ االختالس، و االحت�ال والنصب، و التز��ف والتزو�ر، و أعمال مصرف�ة دون ترخ�ص
 ة).  االتجار في العمل
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% قلیال، ثم تهر�ب األموال عبر 20تز�د عن  وقد احتلت الجرائم اإللكترون�ة والمعلومات�ة المرت�ة األولى بنس�ة

  وأقل قلیال. %12�ق�ة الجرائم حلت بنسب متقار�ة أما  % في المرت�ة الثان�ة.15تبلغ حوالي بنس�ة الحدود 

المنطقة وهو التوجه نحو استغالل الوسائل اإللكترون�ة والتطب�قات ذات جدید في ائ�ة إلى اتجاه وتشیر هذه اإلحص

م، 2018في أبر�ل  ، الجدیر �الذ�ر أن مجموعة العمل المالي قد أصدرت تقر�ر تطب�قات في هذا الخصوص  الصلة

-تقر�ر/publications-center/menafatf-http://www.menafatf.org/ar/informationU32Tه على الرا�ط التالي: و�مكن االطالع على نسخة من

 .اإللكترون�ة-الوسائل-عبر-األموال-غسل-حول-لتطب�قاتا

 للحاالت: املوقف القانوني
 

 

وغیرها من الجهات وأجهزة التحقیق ع الحاالت الواردة من أجهزة القانون و�نفاذ القانون الجهات المتعاملة ماتسمت 

�عكس ذلك الموقف القانوني للحاالت التي تم �الفعال�ة في التعاطي مع القضا�ا غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، 

أمام المحاكم أو صدر فیها حكم القضاء  طرفا منه% 68نجد أن هناك و�النظر إلى إجمالي الحاالت تحلیلها. 

 :تفصیل ذلكف�ما یلي من الحاالت. 

 مام المحاكم المختصة.أ % من الحاالت40 .1

 % من الحاالت صدر فیها حكم محكمة.28 .2

 % من الحاالت قید التحقیق.32 .3

 

 

قید التحقیق1
32%

أمام المحكمة2
40%

حكم صادر من 3
المحكمة

28%

الموقف القانوني للحاالت

http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 املالحق

 

 
 
 

 مقدمة:
 

م) على توص�ة فر�ق عمل المساعدات الفن�ة والتطب�قات في شأن تبني إجراءات 2014وافق االجتماع العام (نوفمبر  
�مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا" والذي  الدوري (كل سنتین) إصدار "تقر�ر التطب�قات

وال وتمو�ل اإلرهاب إقل�م�ا و�قع توفیرها وتحدیدها من �عكس أبرز الحاالت العمل�ة واألنماط لعمل�ات غسل األم
 طرف �افة الدول األعضاء.

) 2(حاالت عمل�ة من �ل دولة ومتعلقة �فئات معرفة �الملحق رقم  5إلى  3�عتمد تقر�ر التطب�قات على جمع  
العمل�ة في مجال   ) حیث تمثل هذه الفئات أغلب موضوعات الحاالت3(رقم   ملحقوالموضحة لالسترشاد �أمثلة �ال

 غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب على الصعید اإلقل�مي والدولي.

)) لتجم�ع الحاالت العمل�ة من الدول األعضاء 1وفي هذا الشأن تم إعداد نموذج طلب معلومات (ملحق رقم (
 حسب التعل�مات الموضحة أدناه:

 أوًال: الحاالت المطلو�ة وفئات اخت�ارها

حـاالت) تـندرج ضــــــــــــــمن أي فـئة من الفـئات   5إلى  3مواـفاة الســــــــــــــكرـتارـ�ة �حـاالت عملـ�ة (من یرجى من �ـل دوـلة 
مــا زالــت منظورة أمــام   ) والتي صـــــــــــــــدر فیهــا حكم �ــاإلدانــة أو2) في الملحق رقم (أو خالفهــا إن وجــدتالمعرفــة (

ل قو�ة على االشـت�اه وتم  المحاكم أو ما زالت قید التحقیق في الن�ا�ة أو حاالت توصـلت فیها الوحدة إلى وجود دالئ
 إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون.

و�مكن أن یتم الرجوع إلى قـاعـدة ب�ـانـات وحـدة المعلومـات المـال�ـة �ـالـدولـة و�لى قواعـد ب�ـانـات جهـات إنفـاذ القـانون  
 للوصول إلى هذه الحاالت.

 ثان�ًا: نقاط �جب مراعاتها في است�فاء نموذج طلب المعلومات
 

أن �كون لكل حالة رقم مرجع یتكون من األحرف الثالثة األولى من اسم الدولة �اللغة االنجلیز�ة ورقم مسلسل  -8

للحالة، وذلك لسهولة الرجوع إلى الدول في شأن �عض الحاالت (على سبیل المثال للمملكة العر��ة السعود�ة: 

KSA 01(. 

 ).2لمعرفة في الملحق رقم (تحدید الفئة التي تندرج ضمنها الحالة حسب الفئات ا -9

 استبيان طلب املعلومات والنموذج املخصص له.         ):1ملحق رقم (

 تقرير التطبيقات الدوري (كل سنتني) مبجموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا _ 2018م 



 

 

  

 

45 

وصف لكل حالة (ملخص للحالة وتسلسل أحداثها منذ البدا�ة) مع مراعاة استخدام أسماء وأرقام وهم�ة  -10

أو رموز �أسماء األشخاص الطب�عیین والشخص�ات االعت�ار�ة وأسماء المدن والبلدان والمؤسسات المال�ة/غیر 

 ن�ة اإل�قاء فقط على الم�الغ والعمالت �ما هي.المال�ة وأرقام الحسا�ات الحق�ق�ة، مع إمكا

نوع الجهة التي تمت من خاللها الحالة: (مصرف/شر�ة أوراق مال�ة/شر�ة تأمین/ شر�ة صرافة/ مؤسسة  -11

 غیر مال�ة (تذ�ر) إلخ......).

لخ األدوات المستخدمة في الحالة: (النقد/الش�كات/اعتمادات مستند�ه/وثائق التأمین على الح�اة/أسهم إ -12

.(...... 

األسالیب الفن�ة: (عمل�ات التجزئة سواء في اإلیداعات أو السحو�ات أو فتح حسا�ات متعددة/تقد�م فواتیر  -13

مضخمة أو مخفضة/نقل األموال عبر الحدود/ استبدال فئات بنكنوت صغیرة �فئات �بیرة/التحو�الت/استعمال وثائق 

 .....).ثبوت�ة مزورة/الشر�ات الوهم�ة/سداد القروض إلخ .

 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة. -14

النتائج التي توصلت إلیها وحدة المعلومات المال�ة من التحلیل المالي للحالة، ونتائج التحر�ات و/أو التحق�قات  -15

 التي قامت بها جهات إنفاذ القانون.

 األموال أو تمو�ل اإلرهاب.الجر�مة األصل�ة التي ثبتت والعقو�ة التي صدر الحكم بها في جر�مة غسل  -16

 
وعل�ه یرجى من الدول األعضــــاء الرد على هذا الطلب وتوفیر الحاالت العمل�ة وفقا للعرض الســــابق من خالل 

 .م2018د�سمبر  27یوم الخم�س في موعد أقصاه یوم الخم�س الموافق النموذج المرفق 
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ب) ( حاالت عمل�ة �ما هو مبین أعاله.  5إلى   3یرجى التفضل بتوفیر من  ة عك �ف حئك هثن ئكٮ�ئمئ ؟ د�د   ئكدجئ
 

 ..المرجع:......................................................................................................................رقم 

 وصف الحالة:

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 ):2الفئة (حسب الملحق رقم 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 نوع الجهة التي تمت من خاللها الحالة:

...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 األدوات واألسالیب الفن�ة المستخدمة في الحالة:

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 مؤشرات االشت�اه المتعلقة �الحالة: 

...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 نتائج التحلیل المالي بوحدة التحر�ات المال�ة، ونتائج التحر�ات و/أو التحق�قات:

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 الجر�مة األصل�ة والعقو�ة/موقف الحالة (منظورة أمام المحكمة/قید التحقیق /قید التحر�ات):

...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

 تقرير التطبيقات الدوري (كل سنتني) معلومات يف شأنمنوذج طلب         ):1ملحق رقم (

 م2018 –موعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
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 فئات احلاالت العملية                            ):                      2ملحق رقم (

 اإلرهاب.. استغالل الجمع�ات الخیر�ة لتمو�ل 2غسل عائدات الفساد.  .1

 االستئمان�ة في الخارج والشر�ات التجار�ة الدول�ة، والصنادیق (offshore banks)استخدام البنوك غیر المق�مة  .3

(offshore trusts) . 

 (virtual currencies).  استخدام العمالت االفتراض�ة  .4

 استخدام الخدمات المهن�ة (المحامین و�تاب العدل والمحاسبین). .5

 . (Trade based money laundering) قائم على التجارة غسل األموال ال .6

 خدمات التحو�الت البدیلة / الحوالة). / (underground banking) الخدمات المصرف�ة المواز�ة .7

 استخدام اإلنترنت (التشفیر، الوصول إلى الب�انات الشخص�ة، األعمال المصرف�ة الدول�ة، إلخ). .8

 . غسل العائدات المتأت�ة من الجرائم الضر�ب�ة.10. استخدام وسائل ونظم الدفع الجدیدة  .9

 . تجارة األحجار الكر�مة والمعادن الثمینة.12.العقارات، �ما في ذلك دور و�الء العقارات. 11

 االتجار �ال�شر وتهر�ب األشخاص. .13

 ... ، وأفراد األسرة أو أطراف أخرى  (Trust) االستئمان�ة ، والصنادیق(nominees)استخدام المخولین  .14

 أنشطة القمار (الكاز�نوهات، س�اق الخیل، المقامرة عبر االنترنت وغیرها).  .15

 مشتر�ات ثمینة (األعمال الفن�ة واآلثار وخیول الس�اق والس�ارات، الخ). .16

 االستثمار في أسواق رأس المال واستخدام وسطاء. .17

 المشروعة واستثمارها في األعمال التجار�ة.: خلط العائدات غیر المشروعة مع األموال  (Mingling) الخلط .18

 ).WMD. تمو�ل انتشار أسلحة الدمار الشامل (21. استخدام هو�ة مزورة. 20استخدام شر�ات وهم�ة.  .19
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غسل  تمو�ل اإلرهاب):و  تدابیر مكافحة غسل األموال عائدات الفساد والتراخي في أخذ( الفسادغسل عائدات 
التراخي  سهیل غسل األموال من خالللتالعائدات المتأت�ة من الرشوة والمدفوعات الفاسدة األخرى. حاالت الفساد 

 الس�اسیین  شخاصاأل  تمو�ل اإلرهاب، �ما في ذلك التأثیر المحتمل من قبلو   تدابیر مكافحة غسل األموال  في تطبیق
 الذین یتم إرشائهم أو التأثیر علیهم القطاع الخاص  ي االلتزام فيموظف  أو المحققین  مثل :(PEPs)ثلي المخاطرمم

 . األموال �غسل للسماح

أنظمة تحو�ل أموال غیر رسم�ة أو ش�ه رسم�ة قائمة على ش�كات  :)أو غیرهاخدمات التحو�ل البدیلة (الحوالة 
ة تجار أو عن طر�ق الالقطاع المالي الرسمي تكون عبر . نظم تسو�ة قد الدولي �عض فقد تكون محظورة  -ثقة 
هو�ة األشخاص  وإلخفاء ف عنهاالكش لنقل األموال دون غیرها. �مكن استغاللها  وأناقلي األموال النقد�ة  أو
 .یهاعل مس�طرة ال

الشر�ات  حصص/: استخدام التجارة، والتمو�ل التجاري وه�اكلعن طر�ق التجارة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب
 لتسهیل أو إخفاء أو تحو�ل األموال غیر المشروعة محل�ا ودول�ا. 

القابلة للتداول و  ذات الق�مة العال�ة األصولفي عائدات الجر�مة : استثمار شراء أصول ذات ق�مة -عقارات 
 �خفاء مصدر عائدات الجر�مة. المحدودة و  لالستفادة من متطل�ات اإلبالغ

توز�عها و   تهاوطب�ع  هامصدر و�خفاء    : �مكن أن تستخدم لجمع األموال اإلرهاب�ةالمنظمات غیر الهادفة للر�ح  استغالل
 . تمو�ل اإلرهابل

 إلخفاء هو�ة الشخص اخرى  أطراف استخدام  امین والمحاسبین والوسطاء الخ):الخدمات المهن�ة (المح استخدام
 خدمات الفاسدین الذین �قدمون  األشخاص . و�مكن أن تشمل أ�ضاهامصدر  و�خفاء على األموال طر�سالذي �

 .(consultants)منتحلین صفة االستشار�ین هم أموال غسلمتخصصة للمجرمین ل

من   عدد �بیر،  مجموعة من األفراد  تشمل العدید من المعامالت (الودائع والسحو�ات والتحو�الت)، وغال�ا  التجزئة:
  تدابیر اإلبالغ. عدیدة لتجنب الكشف عن طر�ق حسا�ات في �عض األح�انو المعامالت الصغیرة 

 آخر، مثل تحو�ل العائدات اإلجرام�ة عبر الخدمات البر�د�ة.  من مكان إلى  : تستخدم لنقل األموال �سرعةالتحو�الت

 حیث �قع : تقن�ة إلخفاء مصدر عائدات الجر�مة لشراء الصكوك القابلة للتداولاالستثمار في أسواق رأس المال
 نسب�ا. اإلبالغ المحدودة  متطل�اتاستغالل  في �ثیر من األح�ان

 حیث �قع استغاللطمس هو�ة األشخاص الذین یتحكمون �األموال و : تستخدم �أسلوب لوهم�ةالشر�ات  الاستخدام  
 نسب�ا.  ت اإلبالغ المحدودة متطل�ا

 فئات احلاالت العملية أمثلة توضيحية عن                                   :)3ق رقم (لح م
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: تستخدم إلخفاء هو�ة األشخاص الذین یتحكمون �األموال (Offshore)وشر�ات غیر مق�مة  مصارف استخدام
 لسلطات المحل�ة. رقا�ة ا األموال �عیدا عن� ولالنتقال

للوصول إلى األموال المودعة في المؤسسات  : تستخدم االئتمان والش�كات والكمب�االت وغیرهااستخدام �طاقات 
 أخرى. مناطق ودول  المال�ة في

 عال�ة ق�مةذات  المعامالتتجنب استخدام المال أو األدوات المال�ة في  بورصات السلع األساس�ة (المقا�ضة):
 على سبیل المثال الت�ادل الم�اشر -القطاع المالي  في هابتمو�ل اإلر و  لتجنب تدابیر مكافحة غسل األموال

 س�ائك الذهب.مقابل  لهیرو�نل

 المحدودة   متطل�ات اإلبالغ  واستغاللأخرى    مناطقإلى    النقد  تهر�بفي  مساعدة  ال :بورصات العمالت/ تحو�ل النقد
على سبیل المثال شراء الش�كات الس�اح�ة لتحو�ل األموال  - ها�شفإمكان�ة  للحد من خطر شر�ات الصرافة على
 أخرى. دول إلى

وذلك  :الخ أخرى وأفراد األسرة أو أطراف  (trusts)االستئمان�ة  الصنادیق) و Nomineesالمخولین ( استخدام
الثالثة   فیها األطراف  جبرتحاالت التي  ، والس�ما الخفاء هو�ة األشخاص الذین یتحكمون �األموال غیر المشروعةإل

 التعاون في مخططات غسل األموال.على 

ستخدم لنقل األموال �عیدا عن السلطات المحل�ة و�خفاء هو�ة األشخاص : ت�الخارج مصرف�ة حسا�ات استخدام
 الذین یتحكمون �األموال غیر المشروعة.

تستخدم �شكل واسع من قبل اإلرهابیین : )… Facebook, twitterاستخدام وسائل التواصل االجتماعي (
والمنظمات اإلرهاب�ة لسهولة وسرعة انتشارها حیث تت�ح فرصة التواصل والتحدث من فرد لفرد م�اشرة والتأثیر ونقل 

 األموال لتمو�ل أعمال إرهاب�ة وتجنید المقاتلین اإلرهابیین. لجمع األفكار والمعتقدات، وقد تستخدم �ذلك

�مكن استغالل واساءة استخدام ش�كة اإلنترنت من قبل اإلرهابیین : (Crowdfunding)التمو�ل الجماعي 
 والمنظمات اإلرهاب�ة لجمع األموال واستخدامها لتمو�ل أعمال إرهاب�ة، والق�ام �عمل�ات تحو�ل األموال �عیدًا عن

 القنوات المال�ة المألوفة.

مثال یتم حل قض�ة معینة بین شر�تین عن طر�ق تسو�ة قانون�ة �حیث یتم التوصل إلى صفقة،   النزاعات القضائ�ة:
السا�قة (المدعي علیها) بدفع مبلغ یتفق عل�ه إلى الشر�ة الالحقة (صاح�ة الدعوى)، أو یتم  ةتقوم �موجبها الشر�

حقة وتدفع الشر�ة السا�قة لصالح األولى. مثال آخر تنشأ شر�ة في بلد أ وتستدین قرض الحكم لصالح الشر�ة الال
أو �ضائع من شر�ة ثان�ة في البلد ب، وعندما �حین موعد السداد تعلن األولى عدم قدرتها على الوفاء �التزاماتها، 

األموال من الشر�ة األولى في البلد  فیتم اللجوء للقضاء في البلد المراد غسل األموال ف�ه و�تم عمل تسو�ة وتحول
 أ إلى الشر�ة الثان�ة في البلد ب، و�ذلك تحول األموال �طر�قة قانون�ة بین البلدین.



 

األوسط ومشال أفريقيا وعة العمل املايل ملنطقة الشرقجمم  
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