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مقدمة:
في ااخط كتوبط مئ العام 2020م ،صحرت مجموعة العمل املالي ملنطقة الشط امالا ا ما

ط ق ا درالة او

"جائاة كورانا (كو ح )19-ا ثط ا ع ا ن ى مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب في منطقة الشط امالا ا ما
ط ق ا" ،ا ث ح ب تيك الحرالة إلا تسي ا ال و ع ا ذه مخاطط الجائاة املطتبطة نجطائى غسل امموا اتمو ل
اإلر اب ،مع توض ح اآلثار الناجمة عناا اك و ة التصحأ ل ا ،اعطض لنماذج مئ الحاحت العمي ة ال و ااج ب دا املنطقة
خال

ترد الجائاة لاللتوادد مناا في تطو ط

ل املمارلات ادعى ج ود ا في مئا اة جطائى غسل امموا اتمو ل

اإلر اب في املنطقة ،ا ت مئ التقط ط الحالي ملخص عئ الحرالة في القسى اما منه.
اتأتي العسخة الحال ة املححثة عئ الحرالة السانقة في إطار تقحيى الحعى إلا الحا امع ا نمجموعة العمل املالي ملنطقة
الشط امالا ا ما

ط ق ا بشأع املستجحات املتعيقة نجائاة كورانا (كو ح )19-في مجا غسل امموا اتمو ل

اإلر اب في منطقة الشط امالا ا ما

ط ق ا ،مئ خال تسي ا ال و ع ا مخاطط ذه الجائاة اارتباط ا نجطائى

غسل امموا اتمو ل اإلر اب ،ا ى مؤ طات اح تباه ال و يمكئ ع تساعح في التعطف ع ا جطائى غسل امموا اتمو ل
اإلر اب ااكتشا ا ،اعطض لعحد مئ الحاحت العمي ة ال و ااج ب دا املنطقة خال

ترد الحرالة .الجحيط نالذكط ع

ذا التقط ط يغطي املستجحات ال و احثب خال الوترد مئ كتوبط 2020م اا ى تار خه.
امغطاض إعحاد ذا التقط ط تى تصم ى التب اع خاص لطيب املعيومات االحاحت العمي ة اتوزيعه ع ا دا منطقة الشط
امالا ا ما ط ق ا ،ليتعطف ع ا اآلثار املستجحد جائاة كورانا (كو ح )19-ع ا ن ى مئا اة غسل امموا اتمو ل
اإلر اب في املنطقة ا ى الطط ااملال ب املتبعة في ارتئاب الجطائى ذات الصية .ننا و عي ه ،اردت خمسة رداد مئ الحا
امع ا التال ة :الجم ور ة التونس ة ،جم ور ة العطا  ،دالة الئو ب ،الجم ور ة اليبنان ة ،جم ور ة مصط العطب ة .ابيغ
عحد الحاحت العمي ة ال و ت منتاا ذه الطداد  6ااحت عمي ة تنوعب في مختيف املجاحت كما لأرد توص ي ا في متع
التقط ط.
ي ى ذا التقط ط في القسى اما منه ن طد عامة او جائاة كورانا (كو ح ،)19-ا ثط ا ع ا ن ى مئا اة غسل امموا
اتمو ل اإلر اب مئ خال الحرالة السانقة ،تشتمل ع ا خيو ة تعط و ة مختصطد عئ الجائاة اآخط اإلاصائ ات العامل ة
و
املوثقة مئ بل من مة الصحة العامل ة ،كما ي ى الجز الثاني مئ ذا القسى ملخصا او الحرالة السانقة ال و صحرتاا
املجموعة في كتوبط مئ العام املنصطم.
القسى الثاني يتناا تاحيث ليحرالة الخاصة نجائاة كورانا (كو ح )19-ا ثط ا ع ا ن ى مئا اة غسل امموا اتمو ل
اإلر اب نمنطقة الشط امالا ا ما

ط ق ا ،االذأ يباث في املستجحات امخأرد ع ا صع ح جطائى غسل امموا

اتمو ل اإلر اب في منطقة الشط امالا ا ما

ط ق ا ،ع ا لب ل املثا  ،مسائل التعااع الحالي ااحلتجانة الح قة

لطيبات املعيومات في الو ب املنالب ،االطط ااملال ب النا نة ملخاطط غسل امموا اتمو ل اإلر اب املطتبطة
نالجائاة ،االتشحيح ع ا ر انة امنشطة ال و ح تئوع مصحر للخطط كثر مئ غأر ا في ا ات امزمات مثل الجمع ات غأر
ال اد ة ليطبح .اغأر ا مئ الجوانب.
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ما القسى الثالث يشتمل ع ا نماذج لحاحت عمي ة ،تى اخت ار ا ننا و ع ا امنماط السائحد لجطائى غسل امموا اتمو ل
اإلر اب ع ا الصع ح الحالي ،ا مكئ احلتوادد مئ ااحت مماثية مئ خال احطالع ع ا تقط ط التطب قات الحارأ في نسخته
الطابعة ليعام 2020م.
افي الختام يقحم ذا التقط ط توص ات عئ ذه الحرالة ذات الصية نتطب ق متطيبات مئا اة غسل امموا اتمو ل
و
اإلر اب خال ترد الجائاة ا قا ملخطجات التاي ل كما ور اارد في متع التقط ط.
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القسم األول :نظرة عامة حول جائحة كورونا ،وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب من خالل الدراسة السابقة:
 .1خلفية :1
و
و
ُ
ا قا لألالاط ااملصادر الصح ة العامل ة ،إع أراس كورانا املستاحث ااملكتشف مؤخطا و املسبب ملطض كو ح،19-
ا و لاللة االعة مئ الوأرالات ال و ح تسبب املطض للح واع ااإلنساع ،اال و تترااح احتاا مئ نزحت البرد الشائعة إلا
اممطاض ام ح اخامة مثل متالزمة الشط امالا التنوس ة (مأرس) ااملتالزمة التنوس ة الحادد الوخ مة (لارس).
اخال ترد عام م ب بعح نشط الحرالة السانقة ،نيغب الحاحت املصانة نمطض كو ح 19-ا ى تار خ  5نو مبر 2021م
اوالي  249,629,025االة ،نينما نيغ عحد الو ات اوالي  5,049,374االة ،ابيغ عحد ااحت الشوا مئ املطض اوالي
ط ق ا ،ملز ح مئ املعيومات

 226,022,072االة ( ذه امر ام ع ا الصع ح العاملي نما ياا منطقة الشط امالا ا ما
او آخط التطورات بشأع ر ام اإاصائ ات الجائاة يمكنكى احطالع ع ا الطانا  1املط ق).

 .2ملخص الدراسة السابقة التي أصدرتها املجموعة في مجال مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة
بفايروس كورونا (كوفيد ،)19-أكتوبر2020م:
صحرت مجموعة العمل املالي ملنطقة الشط امالا ا ما

ط ق ا درالة مخصصة او موضوع جائاة كورانا اتأثأر ا

ع ا ن ى مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب في منطقة الشط امالا ا ما

ط ق ا خال ترد جائاة كورانا ،ا ح

تى نشط التقط ط ع ا مو ع املجموعة في كتوبط 2020م (درالة او  :جائاة كورانا ( )COVID-19ا ثط ا ع ا ن ى مئا اة
غسل امموا اتمو ل اإلر اب في منطقة الشط امالا ا ما

ط ق ا .)MENAFATF Official Websites

ا تناا التقط ط خيو ة تعط و ة لوايطاس كورانا املسبب ملطض  ،COVID-19اآخط اإلاصا ات العامل ة نإعحاد املصانأع
و
احجى الو ات ،االتعطف ع ا ى القطاعات اح تصادية ااملال ة امكثر ت طرا ،اكذلك مخاطط غسل امموا اتمو ل
اإلر اب .خال الجائاة ،ا نطز الج ود ااملبادرات الصادرد عئ الج ات الحال ة ااإل ي م ة في مجا مئا اة غسل امموا
اتمو ل اإلر اب مثل ،مجموعة العمل املالي اال نات اإل ي م ة املعشأد ع ا غطار ا ،افي نااية التقط ط تى التعطاض نطز
التاحيات ال و تواجه ن ى مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب في املنطقة في ظل جائاة كورانا اتقحيى بعض التوص ات
ال و يمكئ ليحا امع ا احلتوادد مناا.
اياحف ذا التقط ط بشئل لاس و إلا تقحيى الحعى إلا الحا امع ا نمجموعة العمل املالي ملنطقة الشط امالا
ا ما

ط ق ا بشأع املسائل املتعيقة نجائاة كورانا ( ،)COVID-19مئ خال تقحيى

ل املمارلات اتسي ا ال و

ع ا ذه مخاطط الجائاة ،اارتباط ا نجطائى غسل امموا اتمو ل اإلر اب ،مع توض ح اآلثار الناجمة عناا اك و ة التصحأ
ل ا اعطض لعحد مئ الحاحت العمي ة ال و ااج ب دا املنطقة خال ترد الحرالة ،ا ى مؤ طات اح تباه ال و يمكئ ع
https://www.worldometers.info/coronavirus/1

7

جائحة كورونا (كوفيد )19-وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -تحديث

تساعح في التعطف ع ا جطائى غسل امموا اتمو ل اإلر اب ااكتشا ا ،إلا جانب الو وف ع ا نطز التاحيات ال و تع ق
ذه الج ود.
اتطط ب نتائج الحرالة لعحد مئ الجطائى ذات الصية بغسل امموا اتمو ل اإلر اب املطتبطة نجائاة كورانا (COVID-
 ،)19ا ح تى التركأز ع ا ذه الجطائى مئ خال التاطأ االباث في عحد مئ املؤ طات العامل ة االباوث االحرالات
الصادرد في املوضوع ،اال و رلمب معالى امالمح مخاطط غسل امموا اتمو ل اإلر اب املطتبطة نوايطاس كورانا (COVID-
 ،)19از ادد الجطائى املتعيقة نر مثل  ،COVID-19نطز ا جطائى احات ا  ،االجطائى اإللكتران ة ،الو التغال امموا
الحئوم ة ااملساعحات املال ة الحال ة ا لو توجيا ا في نوات غأر اج تاا املقصودد ،اجطائى الوساد.
و
اع ا صع ح منطقة الشط امالا ا ما ط ق ا ،اا قا ملعط ات الحرالة ااممثية ال و ليوب ملخاطط غسل امموا
اتمو ل اإلر اب خال ا ات جائاة كورانا ( ،)COVID-19تى رصح عحد مئ الجطائى مئ ضمناا الجطائى ذات الصية
نالتقن ة ،ا ث ادت  %30مئ الحا امع ا في ال و امب نالطد ع ا احلتب اع نوجود
اإللكتران ة ال و تى رصح ا خال

ئا متوط ة مئ الجطائى

ترد الجائاة ،تى ياا التخحام نماط تتعيق نالعمالت اح تراض ة ،االائل التواصل

احجتماعي مثل نشط ائعات او امدا ة ال و تعالج أراس كورانا ،اممارلات تتعيق ناحات ا االنصب اإللكتراني.
ا وضح الشئل الب اني التالي يوضح مخاطط غسل امموا اتمو ل اإلر اب ذات الصية نجائاة كورانا في منطقة الشط
ط ق ا خال الجائاة:

امالا ا ما

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بجائحة كورونا ( )COVID-19في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،أكتوبر 2020م
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الجرائم اإللكترونية
والسيبرانية

الفساد ،والحاالت املرتبطة االحتيال والتزوير ،والغش في
البضائع/املقلدة واملزورة
به

جرائم أخرى تم رصدها

ا ح خيصب الحرالة إلا عحد مئ النقاط ال امة ،ا ث اتضح امئ خال تاي ل الحاحت الواردد عحم ارتباط أ مناا نمجا
تمو ل اإلر اب ،مما يعنو ع منطقة الشط امالا ا ما ط ق ا تمتاز نانخواض مخاطط تمو ل اإلر اب ذات الصية
نجائاة كورانا ( ،)COVID-19كما اتضح ع مخاطط غسل امموا النا نة ليسب بع حد عما و ائع عامل ا ،ا مكئ العمل
و
ع ا ااتواناا ااحاتراز مئ عحم احاثاا مستقبال ،كما اضح ع ناك تاحيات تشطيع ة تطتبا نالتخحام التقن ة في ارتئاب
الجطائى املال ة ،ااح تقار لآلل ات الط ان ة الوعالة الالزمة لتطب ق التشطيعات القائمة ابصوة خاصة في مجا جطائى غسل
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امموا اتمو ل اإلر اب ،االجطائى املطتبطة باا كاحات ا االتزا ط مثال ،اال و تاتل النصيب امكبر في ائمة الجطائى املطتكبة
و
إلكتران ا ،اتتحاخل ياا نعسبة كبأرد الائل التواصل احجتماعي ،اممط الذأ يكشف ع ناك جود ر م ة ا صور في
جانب اح تمام نالتقن ة اتطب ق ا نصورد عالة ،ت ط طا اتاا بشئل ج ي نأع املؤلسات املال ة اامعما اامل ئ غأر املال ة
املححدد ،مما ثط ع ا احلتوادد مئ منصات الخحمات اإللكتران ة.
ا حمب الحرالة عحد مئ التوص ات الق مة ،دعب ياا يجب ح يئوع ال حف مام ج ود مئا اة غسل امموا اتمو ل
اإلر اب خال ترد الجائاة و التعادد مستوى احمتثا بل جائاة  COVID-19قا ،الكئ ي و ا ننا املس لتعز ز
ن مة مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب نصورد مستمطد امستحامة تستج ب ملثل ذه اما ات اامزمات .كذلك تعتبر
و
ا ات الجائاة طصة ليتاسأع االتغ أر الوب الن ط إلا بعاد خطى اتاحيحا التقن ات املال ة الط م ة ،ح ل ما في ا ب
يمكئ ع تساعح ه الخحمات املال ة الط م ة في الحح مئ انتشار الوايطاس عئ طط ق التولع في الشمو املالي نتمكأع
التكنولوج ا املال ة ااماية الن ام املالي ،امعالجة نقاط ال عف في الن ى املال ة ااح تصادية مع إنقا املخاطط تاب
الس ططد.
امئ ضمئ التوص ات امخطى ال و ميتاا الحرالة ،توع ل نوات التعااع الحالي ااحلتجانة الح قة لطيبات املعيومات
في الو ب املنالب نالتخحام امداات املتااة لتقحيى التعااع الحالي مع إعطا امالو ة لريطيبات العاجية ،نشط اتباد
الطط ااملال ب النا نة ملخاطط غسل امموا اتمو ل اإلر اب املطتبطة نالجائاة اتبادل ا نأع الج ات الحال ة
ااإل ي م ة ،التشحيح ع ا ر انة امنشطة ال و ح تئوع مصحر للخطط كثر مئ غأر ا في ا ات امزمات مثل الجمع ات غأر
ال اد ة ليطبح .لكئ يجب عحم الت ي ق ع ا عمي ا امطاعاد تطب ق املنهج القائى ع ا املخاطط ابخاصة في إجطا ات العناية
الواجبة ،اغأر ا مئ التوص ات.
كما حمب عحد مئ اممثية التوض ا ة ليتعامل مع بعض املسائل ذات الصية نتطب ق متطيبات مئا اة غسل امموا
اتمو ل اإلر اب خال ترد الجائاة.
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القسم الثاني :حتديث دراسة جائحة كورونا (كوفيد  )19وأثرها على نظم مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا:
ت طيع مجموعة العمل املالي ملنطقة الشط امالا ا ما ط ق ا نحار ام ع ا الصع ح الحالي ااإل ي مو في اماية
الحا امع ا ياا ااملنطقة كئل مئ مخاطط غسل امموا اتمو ل اإلر اب اتمو ل انتشار التسلح .ابنا و عي ه ،امب
املجموعة تق ى مخاطط غسل امموا اتمو ل اإلر اب خال ا ات الجائاة ملعط ة محى تأثط ن ى مئا اة غسل امموا
اتمو ل اإلر اب في املنطقة ،ااضع الحيو املنالبة ملقانيتاا امعالجة آثار ا ،ح ل ما التطط لبعض القطاعات ال امة مثل
املؤلسات املال ة اامعما اامل ئ غأر املال ة املححدد ااملن مات غأر ال اد ة ليطبح ع ا لب ل املثا ح الحصط ،ا ث
صحرت املجموعة تقط ط عئ درالتاا املتخصصة عئ آثار الجائاة كما ارد في القسى السانق ،اذلك نتار خ كتوبط مئ العام
2020م.
امواصية لحار املجموعة كما تقحم ،قح طعب في تاحيث الحرالة املذكورد ممثية في العسخة الحال ة بعح مض و عام مئ
تار خ نشط الحرالة امالا ،في لب ل التكشاف ارصح ية تغ أرات ا مستجحات يمكئ ع تؤثط ع ا نماط اطط ا لال ب
ارتئاب جطائى غسل امموا اتمو ل اإلر اب في املنطقة ،ا ث ح تزا الجائاة تطااح مئاناا ع ا الطغى مئ انخواض احتاا
إح ع الخطط ائى افي بعض اما اع يتمحد نصورد مواجنة ،كما تى نت جة لذلك تمحيح العمل نإجطا ات مئا اة جائاة
كورانا نحرجات متوااتة تختيف درجة احاترازات ياا مئ دالة إلا خطى ،امئ طاع إلا طاع داخل الحالة ،ا ع ا
الصع حيئ اإل ي مو االحالي .كذلك تأثطت نتيك اإلجطا ات التعامالت التجار ة ااح تصادية اتحانأر السوط اغأر ا مئ
الجوانب .اغأر بع ح عئ ذه امجوا  ،تغأرت في الجانب املقانل طط ا لال ب ارتئاب جطائى غسل امموا اتمو ل اإلر اب
اال و ثبب ع التجانتاا ملثل ذه املتغأرات نصورد مواز ة إع لى تكئ متقحمة عناا.
امئ جل إعحاد الحرالة الحال ة ،قح تى تصم ى التب اع لطيب املعيومات االحاحت العمي ة ،اتاي ل امجوبة االطداد
الواردد مئ الحا امع ا اعكس النتائج ال و تى التوصل إلياا مئ خال عحد مئ املحاار ال و اردت ضمئ املنية املوج ة
في احلتب اع ،اذلك كما و اارد دنا ر:
 .1التغيرات في أنماط غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالنسبة للجهات الرقابية واإلشر افية على نظم مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب:
تى التطالع ع نة مئ الحا امع ا في املجموعة اال و امب نالطد ع ا مسودد التب اع طيب املعيومات االحاحت العمي ة
بشأع رصح ا مأ مالا ات ا تغأرات في نماط غسل امموا اتمو ل اإلر اب نالعسبة للج ات الط ان ة ااإل طا ة ع ا
ن ى مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب في إطار الجوانب املطتبطة بعمل ذه الج ات .قح ادت الحا املستطيعة
نما ي ي:
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 .1انتشار احات ا نأ ئاله املختيوة مئ خال عحد اجوه مثل ،تاص ل مساعحات مال ة مخصصة ملئا اة
الجائاة مئ دا جنب ة عبر احات ا اتقحيى مستنحات مزارد ،ا
 .2إنشا

طكات ا م ة ااحلت ال ع ا موا عموم ة التغال الجائاة في إنطام صوقات لتور ح مستيزمات

مئا اة الجائاة امئ ثى التاطب مئ الصوقة داع إكمال ا ،ا
 .3ا وع طكات ضح ة لعمي ات تا ّ ل إلكتراني عئ طط ق مطالالت إلكتران ة الغطض مناا تغ أر ر ى اساب
املستو ح مئ عمي ات تاو ل امموا إلا اسانات موتواة خارج البالد لوائحد ططف ثالثة.
افي خصوص التغأرات املطتبطة نتقار ط اح تباه ا عمي ة التبي غ عئ املعامالت املشبو ة ،جانب  %60مناا نالنوي اعحم
احاث تغأرات ميمولة ،في اأع ذكطت  %20مناا نوجود ز ادد ااضحة في عحد البالغات الواردد مقارنة نالعامأع السانقأع
للجائاة .كذلك ادت  %20مناا نأع جم ع تقار ط اح تباه املستيمة كانب ااردد مئ املصارف.
امما لبق نستعتج ع ناك وع ملال ب احات ا خال ترد الجائاة ،اتستخحم ياا الولائل اإللكتران ة نصورد كبأرد
ن طا حتجاه مع ى امعما ملزاالة نشاطاتاا التجار ة ااح تصادية عئ بعح اذلك يشمل املصارف نطب عة الحا  ،اال و كاع
ل ا نصيب املح مئ التاحاف غال ي امموا اممولي اإلر اب ،ا ث ارتبطب مع ى عمي ات احات ا ناملصارف نصورد ا
نأخطى .مئ ناا ة خطى ،يمكئ اعتبار ع التغأرات ال و تمب ع ا تقار ط املعامالت املشبو ة اعمي ات اإلنالغ طب ع ة إلا
اح ما نت جة لعحم اجود اتجاه ااضح ليز ادد ا النقصاع ،نل مئ الطاجح عحم اجود تغ أرات نالن ط إلا نسب الحا ال و
ٍ
جانب نالنوي اال و نيغب  %60كما و اارد عاله.
 .2التغيرات في أنماط غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالنسبة للقطاعات املكلفة باإلبالغ:
و
الحرالة املشار إياا لانقا االصادرد عئ املجموعة في كتوبط 2020م ،طت نوجود ئا متوط ة مئ الجطائى اإللكتران ة
ال و تى رصح ا خال ترد الجائاة ،مثال الجطائى ال و تى ياا التخحام نما العمالت اح تراض ة ،اانتشار ائعات امدا ة
ال و تعالج أراس كورانا اغأر ا مئ امخبار الزائوة عبر الائل التواصل احجتماعي ،اممارلات تتعيق ناحات ا االنصب
اإللكتراني مئ خال التعما موا ع التواصل احجتماعي لسط ة ن انات ماا ظ إلكتران ة لعمال اسحب امموا مناا
و
حاقا.
اعنح التطالع دا املجموعة او اجود تغأرات في ذه امنماط خال ترد الحرالة الحال ة مئ غسطس 2020م ،اا ى
تار خه ،ذكطت  %60مئ الع نة املستطيعة بعحم رصح ية تغأرات ذات صية .نينما ادت  %40مئ الع نة نوجود ز ادد في
الجطائى الخاصة ناحنتزاز مئ خال الائل الح ع اإللكتراني ،از ادد في الحواحت املشمولة نإجطا ات العناية املخووة،
و
از ادد في احات ا مئ خال الحواحت اإللكتران ة نصورد عامة .ا ال عئ عمي ات احات ا العادأ ااحات ا اإللكتراني،
و
ُرصحت نوس امنماط املذكورد آنوا مثل امنماط املتعيقة نإلا د التخحام املساعحات املخصصة للجائاة مثل إنشا
طكات ا م ة بغطض تنو ذ عمي ات صور ة للحصو ع ا موا املساعحات املخصصة ملئا اة الجائاة ،االغش في
الب ائع/الب ائع املقيحد ااملزارد في املنتجات الطب ة املستخحمة في مواج ة جائاة كورانا.
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ما نخصوص طاع املن مات غأر ال اد ة ليطبح ،اع ا الطغى مئ الحار الح وأ اال ام الذأ تيعبه في ا ات مثل جائاة
كورانا ا ناا ح تئوع مئ كثر الج ات عطضة ليمخاطط ااحلتغال إح نه لى يطد ما يو ح نالتغال
و
و
الحرالة ،اذلك خال ا لنتائج الحرالة املذكورد نوا ،اال و طت نوجود ممارلات مطتبطة نااحت طدية بشئل شخص و
ذا القطاع خال

ذه

ح ا جمع موا مغطاض ح تئوع مشطاعة لكئ لى يتى خذ التصط ح الالزم لجمع التبرعات مئ الج ات املعن ة.
ً
 .3التهديدات واملخاطراملتوقع حدوثها فيما بعد حسب األنماط واالتجاهات السائدة حاليا لجرائم غسل األموال
وتمويل اإلرهاب املرتبطة بجائحة كورونا:
في ا ات مثل جائاة كورانا ناك العحيح مئ التاحيحات املحتمية اال و تى ذكط ا مئ خال الباث ااحلتكشاف لعحد مئ
الحرالات االتقار ط املتخصصة ،ا ث تى التطط لعحد مئ الجطائى ذات الصية بغسل امموا اتمو ل اإلر اب ،اال و مئ
و
املحتمل ارتباط ا نمخاطط /تاحيحات ذات صية نجائاة كورانا نعسبة كبأرد ،مثال لواظ ع ناك إرتواع للجطائى
اإللكتران ة ،اجطائى احات ا  ،االتزا ط ،االغش في الب ائع/الب ائع املقيحد ااملزارد في املنتجات الطب ة املستخحمة في
مواج ة جائاة كورانا ،اغأر ا مئ التاحيحات.
امئ خال

ذه الحرالة ،كشوب  %60مئ الحا ال و تى التطالع ا عئ عحم اجود تاحيحات بياة ملا تى ذكطه عاله ح

تئوع ذات صية نجطائى غسل امموا اتمو ل اإلر اب املطتبطة نجائاة كورانا  .كما ادت  %20مناا نوجود تاحيحات
مماثية تشمل ارتواع نسبة الجطائى اإللكتران ة ،اازدياد ااحت الغش في الب ائع املقيحد ااملزارد ح ل ما املنتجات الطب ة
و
املستخحمة في مواج ة الجائاة .ي ا ادت  %20مئ الحا نأع التاحيحات ذات الصية تقع ع ا الجطائى املطتبطة نامموا
نصورد عامة داع تاحيح.
كما ادت  %40مئ الحا ال و تى التطالع ا ع ا اجود تاحيات تقع ع ا املؤلسات املعن ة نالتصحأ ل ذه التاحيحات
تتمثل في عحم كواية اإلمئانات االتقن ات اإللكتران ة في املؤلسات املال ة ا طاع ا ،اال و تستخحم في الكشف عئ احاث
جطائى غسل امموا اتمو ل اإلر اب املطتبطة نجائاة كورانا ،اعحم كواية املوارد البشط ة املؤ ية ليتعامل مع التقن ات
اإللكتران ة الححيثة املستغية في تنو ذ عمي ات غسل امموا اتمو ل اإلر اب ،نجانب اح تقار إلا اجود خطا محرالة
تساعح في كشف عمي ات غسل امموا اتمو ل اإلر اب في ظل الجائاة .
 .4اللوائح تنظيمية واإلجرائية الصادرة عن الجهات املسؤولة عن تنفيذ وتطبيق متطلبات ومعاييرغسل األموال
وتمويل اإلرهاب بخصوص مخاطرغسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة بجائحة كورونا :
تواعيب الحا ال و تى التطالع ا مع جائاة كورانا نصورد إيجان ة ،اذلك نإصحار نشطات الوائح اغأر ا مئ املعشورات
ذات الصية ،ا ث لارعب إاحى الحا إلا اصحار تعم ى معنوع ليمؤلسات املال ة املصط ة اغأر املصط ة حتخاذ
ا ص ى درجات الحذر ع ا الحطكات املال ة ال و تتى مئ بي ى ع ا الحسانات املصط ة ااملحا ظ اإللكتران ة ابطا ات
و
الح ع اإللكتراني ،ال عئ التغال صواات االتواصل احجتماعي خاصة تيك املطتبطة ناملشا أر ،االحث ع ا تطو ط
لينار و ات الكشف عئ غسل امموا اتمو ل اإلر اب نما يتنالب مع الحطكات املال ة ،كما تى توج ه ذه الج ات
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ن طارد اتخاذ إجطا ات عناية ااجبة مشحدد ع ا الحطكات املال ة مصحاب املتاجط اإللكتران ة خاصة (التسو عبر
احنترنب اموا ع التسو اإللكتراني) ،كما تى إصحار تعم ى مئ بل ااحد املعيومات املال ة اار ة إر ادية معن ة نمخاطط
غسل امموا اتمو ل اإلر اب املطتبطة نجائاة كورانا.
دالة ثان ة امب ناتخاذ اإلجطا ات التال ة:
• ز ادد التوع ة لحى القطاع الخاص ننا و ع ا الور ة الصادرد عئ مجموعة الواتف او مخاطط غسل امموا اتمو ل
اإلر اب الناجمة عئ جائاة كورانا انشط ا ع ا املو ع اإللكتراني لواحد املعيومات املال ة.
• ز ادد التوع ة لحى موظوي ااحد املعيومات املال ة اتزا ح ى نالور ة الصادرد مئ بل مجموعة إيجمونب او املمارلات
الو ا لواحات اإلخبار املالي في ظل جائاة كورانا .
• تطب ق الجمارك خطة ملئا اة التاط ب االتزا ط تشمل منتجات التعق ى االحماية مئ أراس كورانا ،اذلك للحح مئ
جطائى التزا ط( تزا ط منتجات التعق ى االحماية اتزا ط نتائج اختبارات الر  PCRااليقااات )ا ث جطت الج ات املعن ة
عمي ات مطا بة دار ة في كا ة املناطق لكشف املنتجات املزارد اتعقب مصادر ا .
• ام ليطات إنواذ القانوع املعن ة ناملحا مات ل با امصادرد املنتجات املزارد .
و
• ّ
تى اضع آل ة مع ضوانا صارمة ،منعا لسو التغال ال بات االتبرعات املتصية نمواج ة أراس كورانا.
دالة ثالثة صحرت تعم ى نخصوص التعامل في طاع العقارات خال الجائاة ،ينص ع ا التزام ادارتي التسج ل العقارأ
االتوث ق بل الحصو ع ا تو عات صحاب الشأع ع ا املحطرات االعقود التأكح مئ إر ا صورد عئ التاو ل املصطفي
يذكط ه الغطض مئ تاو ل امموا ا صورد الش ك املصح الذأ تى مئ خالله د ع مة العقار ع ا ع يذكط ذلك في
ما ط التصحيق الناائي" .اع ا صع ح آخط ،تى توج ه ازارد الحاخي ة نإصحار طار يت مئ منع تاو ل املطكبات داع ار ا
الوصوحت البنك ة ال و تثبب مشطاع ة املا مما يقيل مئ عمي ات غسل امموا .
ا ما يخص إجطا عمي ات الط انة املكتب ة اامل حان ة ،تى مطاعاد احلتزام نمتطيبات التباعح احجتماعي املطيوبة في ظل
و
و
جائاة كورانا مئ خال تقي ل عحد املوتشأع م حان ا اذلك نامل ام ال و تتى داخل البنوك املحي ة ،ال عئ الق ام نم ام
توتيش ة نالعسبة لشطكات الصطا ة (عئ بعح) نمقط البنك املطكزأ اذلك مئ خال طيب املعيومات ااملستنحات مئ
و
الواحات الخاضعة لط انة البنك املطكزأ ل تى اص ا مكتب ا ،ا تى التواصل مع تيك الواحات عئ بعح في اا طيب أ
معيومات إضا ة ت ط الحاجة إلا الت واؤ ا ،اع ا ع يئوع التواجح نمقار الواحد مال التوتيش في ض ق الححاد املحد
 3يام عمل ناح ص ى لحأع تاسئ اماضاع الصح ة .كما ام البنك املطكزأ نإصحار تعي مات تتعيق نالتخحام اثبات
و
التاقق مئ و ة العمال عبر التطب ق املتاح ع ا ال واتف املحمولة الذك ة ،ا ي ا تى توج ه الواحات الخاضعة بشأع
املتطيبات ال و يتعأع مطاعاتاا في الخحمات االتعامل مع العمال خاصة ك و ة الت وا ن انات اعطف عم يك عبر التقن ات
املال ة الححيثة ( )EKYCاما تتطيبه مئ إجطا تاقق مئ الشخص طالب الت وا ذه النماذج.
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جائحة كورونا (كوفيد )19-وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -تحديث

دالة رابعة ادت نأناا في إطار التوع ة نأ

ل املمارلات ليتصحأ لجائاة كورانا ،امب نإصحار معشور للج ات

الخاضعة لإلنالغ ،يت مئ العحيح مئ اإلجطا ات الواجب اتخاذ ا في ذا الصحد نطز ا ما ي ي:
اتخاذ تحانأر العناية املشحدد نخصوص التاو الت املال ة ذات العال ة نجائاة كورانا ،عنح ام العم ل نتغ أر ر ىاساب املستو ح مئ عمي ات تاو ل احموا مئ اإلا الخارج.
اعنح اجود باة في اخترا البريح اإللكتراني ليعم ل نما يعطف نر »  « Business Email Compromiseيجب احمتناع عئانجاز التاو ل املطيوب اتقحيى تصط ح نالشباة ناحات ا عنح اح ت ا .
 إيال عناية خاصة عنح تاي ل التح قات املال ة لألشخاص االشطكات الذيئ تيقوا تاو الت مئ نيحاع جنب ة ،يشتبه فيعال تاا نتمو الت امساعحات مئ دا جنب ة ،من مات دال ة اج ات ماناة خطى ع ا عال ة نجائاة كورانا ،االق ام
ااح نتصط ح نالشباة عنح اح ت ا .
اتخاذ تحانأر العناية املشحدد نخصوص التاو الت املال ة ذات العال ة نجائاة كورانا  ،عنح تحاخل شخاص ل ال أعممث ي املخاطط في صوقات طا دا ة ا مستيزمات طب ة ا غأر طب ة خطى ،االق ام ااح نتصط ح نالشباة عنح اح ت ا .
الق ام ناملطا بة املستمطد ليعشاط املالي ليشطكات النا طة في القطاعات امكثر ت طرا مئ جائاة كورانا.ادراج املخاطط املطتبطة نجائاة كورانا في مصوو ة مخاطط العمال اامنشطة ال و يقوموع باا ااملنتوجات البنك ة ال ويطيبوناا ا عنح تقحيى أ تس الت نخصوص طيب الوثائق املال ة ليتاقق مئ و ة العم ل ا الشطكة في إطار ااجب
العناية تجاه العمال اتاحيث مخاطط العمال ذاأ العال ة نحاع تأخأر ،االق ام نتصط ح نالشباة عنح اح ت ا .
إضا ة عبارد "كورانا " عنح الق ام نالتصار ح نالشباة ذات العال ة.و
ا خأرا ،دالة خامسة ا ادت نق ام البنك املطكزأ نإصحار تعي مات اإجطا ات للحح مئ آثار أراس كورانا املستجح ،امح
العمل نبعض اإلجطا ات احلتثنائ ة لوترات إضا ة لتاوأز العمال ع ا التخحام الخحمات اإللكتران ة اتاق ق الشمو
املالي .انذكط مئ تيك الخحمات :
• احعوا مئ عمولة التاو الت البنك ة؛
• اصحار املحا ظ اإللكتران ة مجانا؛
• احعوا مئ رلوم التاو الت نأع املحا ظ اإللكتران ة؛
• اصحار نطا ات د ع ح تالمس و ناملجاع .contactless prepaid cards
و
ي ا مئ ضمئ اإلجطا ات ال و اتبعتاا ذه الحالة ،ام ااحد املعيومات املال ة نإصحار ار ة ار ادية ليمؤلسات املال ة
ا صحا امل ئ اامعما غأر املال ة االسيطات الط ان ة عيياى او "مخاطط غسل امموا اتمو ل اإلر اب املطتبطة نانتشار
أراس كورانا املستجح" انشط ا ع ا املو ع اإللكتراني الخاص نالواحد .ما ما يخص املؤلسات املال ة غأر املصط ة،
قح امب الج ة الط ان ة عيياا نوضع ازمة مئ املبادرات ليتيسأر ع ا املتعاميأع ،االعمل ع ا لالمة االتقطار املوا
املال ة غأر املصط ة نما يشمل لو ر س املا ا نشطة التأمأع االتمو ل العقارأ االتأجأر التمو ي االتخص ى.
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 .5التنسيق والتعاون الوطني بين الجهات املحلية املسؤولة عن تنفيذ وتطبيق متطلبات ومعاييرغسل األموال
وتمويل اإلرهاب:
التعس ق ع ا مستوى جم ع الج ات الوطن ة املعن ة نمئا اة غسل احموا اتمو ل اإلر اب التمط نصورد طب ع ة خال
ترد جائاة كورانا مئ خال

ئا متعحدد مئ التعااع االتعس ق ،مثال تى عقح جيسات تحر ب ة تعط و ة عبر احنترنب

او العحيح مئ املوضوعات في مجا مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب اذلك إثط التو ف به التام منشطة التحر ب
التواع ي اسب الخطة التحر ب ة لئوادره البشط ة العامية في املؤلسات املال ة املصط ة اغأر املصط ة اتعط و ى نأ ى
الطط ااملال ب املتبعة في تنو ذ اارتئاب ذه الجطائى خال الجائاة.
و
ي ا ع ناك تعااع مستمط مع الج ات املحي ة ملئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب مئ خال الطبا اإللكتراني نأع
ااحد التاط ات املال ة ابعض الج ات الطئيس ة ذات الصية نمئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب.
كذلك تى التواصل نأع القطاعأع العام االخاص خال ترد الجائاة نأع الج ات املعن ة لحى الوكاحت الحئوم ة االج ات
امليزمة ناإلنالغ مئ القطاع املالي ،اامعما اامل ئ غأر املال ة ّ
املححدد ليعمل ع ا تاحيث الس الات اإجطا ات الحح مئ
املخاطط.
و
ناإلضا ة إلا ما لبق ،اتما ا مع التحاع ات املحتمية حنتشار أراس كورانا قح تى التعس ق حتخاذ بعض التحانأر
احلتثنائ ة ذات العال ة نتاوأز التخحام الولائل االقنوات اإللكتران ة في الح ع ،إضا ة إلا السماح نصوة التثنائ ة
نتطب ق إجطا ات التعطف ع ا و ة العمال لحى تح اسانات جحيحد عئ طط ق ال اتف املحمو ا نطط ق إلكتران ة خطى
بياة.
و
اعموما ادت عحد مئ الحا املستطيعة نوجود تعس ق عبر لجاع مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب الوطن ة،
عئ التواصل املبا ط الذأ يتى لوا و مئ خال املطالالت الثنائ ة ا مذكطات التوا ى ما نأع الج ات املختيوة اتمث ي ا
و
ال

في لجاع مشتركة في مجا التعااع املطيوب ضمئ ج ود املئا اة ،ابالتالي ناك تعااع اتعس ق نأع الج ات املختيوة ع ا
ناو ج ح في مجا تنو ذ اتطب ق متطيبات امعايأر غسل امموا اتمو ل اإلر اب.
 .6العالقة مع القطاع الخاص والجهات املسؤولة عن تنفيذ وتطبيق متطلبات ومعاييرغسل األموال وتمويل
اإلرهاب:
في معطض رد ا ع ا ئل العال ة نأع القطاع العام االخاص ابأع الج ات املسؤالة عئ تطب ق معايأر مئا اة غسل
امموا اتمو ل اإلر اب الصادرد عئ الج ات املختصة مثل ااحات املعيومات املال ة االبنوك املطكز ة اغأر ا مئ الج ات،
ادت  %80مئ الع نة ال و تى التطالع ا نوجود تعااع اث ق نأع القطاع العام االخاص في ذا الخصوص ،ا ث تى
التشحيح ع ا م ة التزام الج ات امليزمة ناإلنالغ نتطب ق ن ى مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب ابصوة خاصة احنالغ
عئ املعامالت املشبو ة ،كما صحرت توجياات في ذات الس ا نالتبي غ لواحد املعيومات املال ة في اا اجود ية معو ات
ا تاحيات تقف نوجه تيك املؤلسات في اإلنالغ.
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افي مجا الط انة املكتب ة اامل حان ة ،ادت  %40مئ الع نة املستطيعة نانت ام عما الط انة املكتب ة اامل حان ة مع
مطاعاد احاترازات الصح ة املوطاضة ،ا ث إع عما التوتيش امل حاني تتى بشئل يتوا ق مع إجطا ات السالمة االو اية
مئ الوأراس املعمو  ،ابالتعس ق مع الج ة امليزمة ناإلنالغ املعن ة .مئ جانب آخط إع املؤلسات الخاضعة ليط انة تزاد
الج ات املعن ة نئا ة املعيومات االب انات ال و تطيب مناا خال اآلجا املححدد ،كما يتى تزا ح ذه الج ات نتعي مات
مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب نما يتوا ق مع ال طاف السائحد ااحتسا مع املتطيبات الواردد ناملعايأر الصادرد
عئ مجموعة العمل املالي  .FATFافي ذات الس ا  ،يتى عقح دارات تحر ب ة اارش عمل في مجا مئا اة غسل امموا
اتمو ل اإلر اب لتسي ا ال و ع ا ية مور ا مستجحات ذات صية نالجائاة ،ا مئ خال ما تسوط عنه املتابعة ال و
تتى مئ خال الط انة امل حان ة ااملكتب ة ال و تقوم باا الج ات الط ان ة .
امئ خال الطداد الواردد عبر ع نة الحرالة ،يستعتج ع ناك تواعل نأع املؤلسات املعن ة في القطاعأع العام االخاص
بشئل إيجابي مع اإل عارات االحار ات االتعام ى ال و تصحر مئ بل ااحات املعيومات املال ة او التعي مات الصادرد
تى احنتباه لعحد مئ العمي ات املشبو ة ذات الصية نالجائاة ّ
نخصوص جائاة كورانا ،ا ث ّ
اتى التالم عحد مقحر مئ
نالغات اح تباه في ذا الصحد.
 .7التغيير في طلبات للتعاون الدولي ذات الصلة بقضايا غسل أموال أو تمويل إرهاب املرتبطة بجائحة كورونا خالل
الفترة املحددة:
ادت  %60مئ رداد الع نة املستطيعة بعحم اجود تغ أر ملحوظ في طيبات التعااع الحالي املتعيقة نق ايا غسل امموا
اتمو ل اإلر اب خال ترد الجائاة .نينما ادت  %20نوجود ز ادد في طيبات املعيومات الواردد مئ بل ااحات املعيومات
املال ة الن أرد ،تحار او جطائى النصب ااحات ا عبر الحواحت ابصوة خاصة تيك املنوذد عئ طط ق طكات تاو ل
و
امموا العامل ة ،كما لواظ التغال الائل التواصل احجتماعي في عمي ات النصب ااحات ا  .ي ا ادت  %20مناا
نوجود ز ادد في الطيبات الصادرد .الشئل دناه يبأع التغأرات املطتبطة نطيبات التعااع الحالي ذات الصية نق ايا غسل
موا ا تمو ل إر اب املطتبطة نجائاة كورانا خال الوترد املححدد:
التغييرات فيما يتعلق بطلبات للتعاون الدولي
70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%

ال تغييريذكر في الطلبات الصادرة أو
الواردة

زيادة الطلبات الصادرة

زيادة الطلبات الواردة
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ما ما يتعيق نزمئ احلتجانة لطيبات املعيومات ،قح ادت الطداد الواردد نتأثأر جائاة كورانا في احاث تأخأر في الطد
ن طا لتأثط الواحات الن أرد ناإلغال الجزئي ا اإلغال الئامل ا التكما لألعما الخاصة نالواحات عئ بعح اعحم
التمكئ مئ الحصو ع ا املعيومات املطيوبة مئ ج ات احختصاص في الو ب املنالب لتأثط ا ني امخطى ناإلجطا ات
احاتراز ة ال و اتخذتاا بعض الحا ملواج ة الجائاة.
 .8اإلجراءات الواجب اتخاذها للتخفيف من آثارجائحة كورونا:
مئ خال الحرالة تى رصح عحد مئ اإلجطا ات ال امة ال و اصب باا الع نة مال الحرالة ليتخو ف مئ آثار جائاة كورانا
مئ جل الحح مئ مخاطط غسل امموا اتمو ل اإلر اب ذات الصية ،اال و ميب ما ي ي:
نالعسبة ليمؤلسات املال ة:
 .1العمل ع ا اضع ضوانا اتو أر اتطو ط اإلمئان ات االتج أزات الئا ة لتقحيى الخحمات املال ة عئ بعح مئ خال
التقن ات املال ة الححيثة ،نما يشمل تطب قات ال اتف املحمو ااإلنترنب املصطفي ،مع تو أر الائل مختيوة لتوع ة
العمال نك و ة التخحام ذه املال ب نصورد آمنة .
 .2ضطارد اتباع املنهج القائى ع ا املخاطط (تصع ف العمال ا قا لحرجة مخاطط ى) ل تى في ضو ه تاحيح إجطا ات
العناية الواجبة ال و تتخذ ا تجا ى ننا ع ا تيك املخاطط ،االتأك ح ع ا املؤلسات املال ة لبذ إجطا ات عناية
و
ااجبة مشحدد تجاه العمي ات املال ة املنوذد إلكتران ا خاصة.
 .3توج ه املؤلسات املال ة بشأع املتطيبات ال و يتعأع مطاعاتاا في الخحمات االتعامل مع العمال في مجا الت وا
ن انات اعطف عم يك عبر التقن ات الححيثة) (EKYCاما تتطيبه مئ إجطا ليتاقق مئ ال و ة .
 .4ز ادد اح تمام نتقحيى البرامج التحر ب ة املنالبة عئ بعح في مجا مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب ليعاميأع
ناملؤلسة املال ة ،مع ت م ناا التاحيحات ااملخاطط املحتمية نت جة انتشار الوأراس ،ااملؤ طات احلتر ادية
ليعمي ات املشتبه ياا ذات العال ة نالتغال انتشاره .
 .5ز ادد اح تمام نمتابعة محى التزام طاعات ا طاع املؤلسة املال ة نمتطيبات مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب.
.6

ح يئوع مئ املنالب اصحار توجياات لز ادد احنتباه تجاه بعض الحاحت ال و تتطيب عناية خاصة ،ع ا لب ل املثا
ما ي ي:
• اتخاذ تحانأر العناية املشحدد نخصوص التاو الت املال ة ذات العال ة نجائاة كورانا ،ناك مؤ طات ا تباه
و
مطصودد او ام العم ل نتغ أر ر ى اساب املستو ح مئ عمي ات تاو ل احموا مئ اإلا الخارج مثال.
• عنح الشك في اخترا البريح اإللكتراني ليعم ل نما يعطف نر «  » Business Email Compromiseيجب احمتناع
عئ انجاز التاو ل املطيوب االق ام نتصط ح ناح تباه.
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جائحة كورونا (كوفيد )19-وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -تحديث

• إيال عناية خاصة عنح تاي ل التح قات املال ة لألشخاص االشطكات الذيئ تيقوا تاو الت مئ نيحاع جنب ة،
يشتبه في عال تاا نتمو الت امساعحات مئ دا جنب ة ،من مات دال ة اج ات ماناة خطى ع ا عال ة نجائاة
كورانا  ،االق ام ااح نتصط ح نالشباة عنح اح ت ا ".
• اتخاذ تحانأر العناية املشحدد نخصوص التاو الت املال ة ذات العال ة نجائاة كورانا  ،عنح تحاخل شخاص
ل ال أع ممث ي املخاطط في صوقات طا دا ة ا مستيزمات طب ة ا غأر طب ة خطى ،االق ام ااح نتصط ح
نالشباة عنح اح ت ا .
• الق ام ناملطا بة املستمطد ليعشاط املالي ليشطكات النا طة في القطاعات امكثر ت طرا مئ جائاة كورانا .
• ادراج املخاطط املطتبطة نجائاة كورانا في مصوو ة مخاطط العمال اامنشطة ال و يقوموع باا ااملنتوجات
البنك ة ال و يطيبوناا ا عنح تقحيى أ تس الت نخصوص طيب الوثائق املال ة ليتاقق مئ و ة العم ل ا
الشطكة في إطار ااجب العناية تجاه العمال اتاحيث مخاطط العمال ذاأ العال ة نحاع تأخأر االق ام نتصط ح
نالشباة عنح اح ت ا .
نالعسبة لج ات انواذ القانوع:
يوص ى نالتركأز بشئل كبر في الوترد الحال ة ع ا مئا اة الجطائى املصاابة حنتشار الوأراس اتطب ق التحانأر احاتراز ة
الخاصة نه ،اتخص ص املوارد الئا ة ااملنالبة في ذا الشأع ،مع ضطارد عحم التأثأر ع ا مئا اة ناقي الجطائى الخطأرد
امخطى (مثل جمع التبرعات ملؤلسات خأرية ا م ة ا نحاع تطخ ص ،انتاا صوة شخص ة مسؤا )".
نالعسبة ليسيطات الط ان ة:
 .1احعتماد ع ا الائل منالبة تمكئ مئ الط انة عئ بعح في مجا مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب خال

ترد

امزمة مثل التخحام تقن ة مؤتمطات الو حيو . Conferences Video
 .2إتااة مطانة كبر للج ات االقطاعات في تقحيى بعض التقار ط االب انات ال و ح تطتبا نالط انة املكتب ة ،ا ث يمكئ
اح تصار ع ا تو أر بعض التقار ط االب انات ،االن ط في مح آجا تو أر البعض اآلخط ،ااإلعوا مئ تقحيى تقار ط
اب انات مع نة ،اذلك كيه ا قا م م ة اطب عة التقار ط االب انات التقحيط السيطة الط ان ة لحرجة املخاطط اام م ة
العسب ة املطتبطة نالتقار ط االب انات املطيوب تقحيم ا.
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جائحة كورونا (كوفيد )19-وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -تحديث

القسم الثالث :مناذج حلاالت عملية جلرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب املرتبطة جبائحة
كورونا:
و
ا قا ملا تى توض اه في مقحمة ذا التقط ط ،تمثل الحاحت العمي ة الواردد ضمئ ذا التقط ط تمثل ع نة مئ الحاحت ذات
الصية نجطائى غسل امموا اتمو ل اإلر اب املطتبطة نجائاة كورانا ،اال و تى تناا عحد مقحر مناا في متع تقط ط
التطب قات الحارأ (كل لعتأع) العسخة الطابعة ليعام 2020م ،ااملتزامئ إصحاره في نوس التار خ مع ذا التقط ط ،ا مكئ
الطجوع ليتقط ط املذكور ملز ح مئ املعيومات عنح اح ت ا .
الحالة العملية رقم ( :)1التالعب في األوراق وتقديم مستندات مزورة
ام الشخص مال اإلخطار يامل جعس ة دالة جنب ة نط قة ربعة شخاص نز ارد طع البنك املبيغ ،ا ام نمقانية محيط
الوطع لوتح اساب ل صل حجى التعامل عي ه ناو  500مي وع داحر مط ئي بغطض احلتثمار عئ طط ق إنشا معمل
خاص نإجطا اختبار أراس كورانا املستجح السطيع ( ،)Covid-19 rapid testا ام نتقحيى صورد مئ خطاب توو ض
و
(غأر موثق) صادر نالمه مئ شخص يامل جعس ة دالة جنب ه خطى يووضه ه نالتعامل ع ا اساناته دال ا ،اذلك
ن طا ل طا ه الصح ة ال و تمنعه مئ السوط نت جة اصانته نوأراس كورانا .اعنح لؤا البنك عئ مصحر امموا (500
مي وع داحر مط ئي ) ااملستنحات الحالة عيياا اد عئ عحم توا ط ا اال ا اطيب تح الحساب اموا اد البنك
و
ناملستنحات املطيوبة حاقا.
مؤ طات اح تباه في الحالة تمثيب في:
-

ضخامة املبيغ الذأ اد الشخص مال اإلخطار نه يعتزم التثماره داع اجود مؤ طات عئ مالئته املال ة.

-

عحم اضوح الغطض الحق قي مئ تح الحساب.

-

اح تباه في تقحيى مستنحات مزارد.

نتائج التاي ل نواحد املعيومات املال ة بعح الطجوع إلا مصادر معيومات موتواة ارت إلا ع الشخص مال اإلخطار
يشغل منصب املحيط التنو ذأ ماح البنوك ،اتبأع اجود خبار ليب ة تو ح نأنه كاع مسجوع لانق لجمعه موا
تبرعات بغطض ا مى ،االتخحامه الما مستعارد بغطض اح تراض ااحلتوادد نمزايا طاض اإللئاع.
ع ا ضو املعط ات السانقة ،ر ض البنك تنو ذ أ تعامالت مال ة خاصة ناملذكور ،كما تى طيب معيومات مئ ااحتي
التاط ات املال ة الن أرد ال و يامل املذكور جعس تاا ،اامخطى ال و يامل املووض جعس تاا ،كما تى مخاطبة ج ات انواذ
القانوع إلجطا التاط ات.
الجطائى امصي ة تتمثل في جط م و احات ا االتزا ط ،الحالة ح الواص االتاطأ.
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جائحة كورونا (كوفيد )19-وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -تحديث

الحالة العملية رقم ( :)2ابرام صفقات تجارية لتوريد أو تصنيع مستلزمات مكافحة الجائحة
ام الشخص مال اإلخطار يامل جعس ة دالة جنب ة نوتح اساب ططف البنك املبيغ ،ا اد نه يعمل مستشار ططف
اح البنوك الحال ة ،ا ع الغطض مئ تح الحساب و التقبا تاو الت الطاتب الش طأ ،ا نه عمل في عحد مؤلسات
مختيوة نحا عحيحد ،ا نه لوف يستقبل تاو ل اارد ع ا اسانه مئ طكة املحاماد نأاح الحا امجنب ة نناو 1,4
مي ار داحر مط ئي يمثل عمولة مب عات عئ عقح صوقة تجار ة ،لتور ح ( وازات/مالبس /نعة طب ة) تستخحم
ليتعامل مع جائاة كورانا ،اعنح التالم التاو ل لالف الذكط ل قوم نتاو ل نصف املبيغ لحساب ط كه ( Xيامل
ذات جعس ة الشخص مال اإلخطار).
مؤ طات اح تباه في الحالة تمثيب في:
• عحم اضوح الغطض الحق قي مئ تح الحساب.
• عحم اجود مستنحات دالة ع ا مصحر املبيغ املذكور.
• ضخامة مة الصوقة التجار ة امبيغ العمولة ،نما ح تتماش ى مع مستنحات عطف عم يك الخاص نالشخص مال
اإلخطار.
• عحم التاقق مئ الغطض مئ الحق قي مئ إ امة الشخص مال اإلخطار في البالد.
نتائج التاي ل نواحد املعيومات املال ة اضحب ع الشخص مال اإلخطار يامل جعس ة دالة جنب ة ا و (عم ل غأر
مق ى) ا ث إع مال إ امته في اح الوناد في البالد .كذلك تقحيمه نموذج اتوا نينه ابأع الشطكة املزمع ام ا
نتاو ل مبيغ العمولة الخاص نه ،مئ غأر تو ع مئ ية ططاف مما يثأر الشك او صحته.
ع ا ضو املعيومات عاله تمب الكتانة الا ااحد املعيومات املال ة ال و يامل الشخص مال اإلخطار جعس ة دالتاا
و
اذلك للحصو ع ا املعيومات املتوا طد لحياا او املوضوع ،كما لأرد مئ ذه الحالة التاو ل املنت ط .ي ا تمب
مخاطبة ج ات انواذ القانوع إلجطا التاط ات الالزمة.
الجط مة امصي ة تتمثل في جط مة احات ا  ،الحالة ح الواص االتاطأ.
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جائحة كورونا (كوفيد )19-وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -تحديث

الحالة العملية رقم ( :)3توريد أجهزة طبية
ارد الا ااحد املعيومات املال ة إخطار مئ اح البنوك عئ معشأد طدية مميوكة ماح امشخاص تألسب في عام
2013م ،نط س ما

حره  3172داحر مط ئي ،نشاط ا احلتأراد االتصحيط االتور حات العموم ة ،ا ث ارد تاو ل

لحساباا نناو 1,2مي وع داحر مط ئي مئ طكة جنب ه نالخارج ،اتزامئ ذلك مع تيقى ااحد املعيومات املال ة لطيب
معيومات مئ ااحد معيومات مال ة ن أرد بشأع ذات املعشأد مال اإلخطار ،ن طا لال تباه في انخطاط ا في عمي ة اات ا
ماتمل متعيق نتور ح ج زد طب ة تستخحم ليتعامل مع أراس كورانا.
مؤ طات اح تباه في الحالة تتمثل في ضخامة مبيغ التاو ل الوارد لحساب املعشأد مال اإلخطار نما ح يتنالب الانق
الحطكة التار خ ة ع ا الحساب ،ناإلضا ة إلا اراد معيومات مئ ااحد تاط ات مال ة ن أرد عئ اح تباه في اات ا
ماتمل متعيق نإمحاد ج زد طب ة في ضو أراس كورانا تشارك ه الشطكة مال اإلخطار.
نتائج التاي ل نواحد املعيومات املال ة اضحب ع مالك املعشأد مال اإلخطار اد نأع الغطض مئ التاو ل مال
اح تباه الوارد ،امه نالتعا ح مع طكة في الخارج لتصحيط ن ائع للخارج (كمامات تستخحم ملنع انتشار أراس
و
كورانا) ،ا نه لى يف نالتعا ح ن طا لصحار طارات نمنع تصحيط ذه املستيزمات الطب ة للخارج ،ا نه لوف يقوم
نالتصحيط مئ خال شحئ الب اعة مبا طد مئ الخارج إلا الشطكة املستوردد.
نالباث ع ا مصادر املعيومات العامة تبأع ع الشطكة القائمة نالتاو ل اازت مؤخطا ع ا عقح عام متعيق نتور ح
كمامات ا ائ ة لوأراس كورانا الناش ئ في منطقة نإاحى الحا  ،ا ح ا عب نوس املنطقة مؤخطا ضح ة حات ا ماتمل
في تور ح نعة.
تى الطد ع ا ااحد التاط ات املال ة الن أرد ناملعيومات املتوا طد ،كما تى الكتانة الا ج ات انواذ القانوع إلجطا التاط ات.
الجط مة امصي ة تتمثل في جط مة احات ا  ،الحالة ح الواص االتاطأ.
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جائحة كورونا (كوفيد )19-وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -تحديث

الحالة العملية رقم ( :)4تزويرفي األوراق والفواتيرالتجارية
تيقب ااحد املعيومات املال ة تصط ح نالشباة يتعيق بعمي ة تا ّ ل إلكتراني ا عب ضح تاا طكة ماي ة تحعا طكة
""Aا ث تلخصب لباب التصط ح نق ام الشطكة املعن ة خال

ط نو مبر  2020نمعامية تجار ة تتمثل في التأراد

"كوا ف تاي ل لوايطاس كو ح ”(COVID Virus Analysis Reagents) 19مئ ططف طكة جنب ة "“Bكائنة نالحالة
 Yالغطض موضح نالواتورد اال و تت مئ الب انات البنك ة ل ذه الشطكة .غأر نه ا بل الق ام بعمي ة السحاد ،تيقب
الشطكة املحي ة عحد مطالالت إلكتران ة تبحا ناا صادرد مئ البريح اإللكتراني لشطكة " "Bاتطيب نمقت ا ا تغ أر ال و ة
ُ
البنك ة املذكورد في الواتورد املعن ة ،اتاو ل مبيغ لحاد الواتورد املذكورد ااملقحر ن ر  760,00 311داحر مط ئي إلا اساب
ننئي موتوح نحالة . X
و
ع ا إثط إنجاز التاو ل موضوع املعامية التجار ة إلا الحساب املوتوح في الحالة  Xعوضا عئ الحساب املوتوح نالحالة
 Mتى احنتباه إلا ع املزاد لى يقى في الحق قة نمطالية الشطكة املحي ة ،ابالتالي لى يتاصل ع ا املبيغ موضوع عمي ة
الب ع اعي ه يطجح ع نط حه اإللكتراني ح تعطض لعمي ة طصنة باحف التغالله إلرلا مطالالت إلكتران ة موتعية
ا و ما يعطف نر". "Business Email Compromise
اح ّ
تبأع ع ا إثط مطالية الواحد الن أرد في دالة ّ Xع املستو ح الوع ي مئ التاو ل شخص ح ام نإنشا
صور ة " "Bتامل الى مشانه تماما ليشطكة "ّ "A
ثى ام نقطصنة البريح اإللكتراني ل ذه الشطكة صح إرلا مطالالت

طكة

إلكتران ة موتعية االتمكئ مئ احنتواع نتاو ل مالي داع اجه اق ،ابمجطد اراد ذا التاو ل ام املعنو بسحبه نقحا
ّ
ثى ام بعح ذلك بغيق الحساب ،كما ادت الواحد الن أرد ّناا تيقب تصط ح نالشباة نخصوص التاو ل البنئي الذأ
ُ
تيقاه اساب الشطكة " “Bالصادر عئ الشطكة املحي ة ااملقحر ن ر  760,00 311داحر مط ئي .
امب ااحد املعيومات املال ة نإ ادد الس ح اك ل الجم ور ة ناملوضوع ابا ث ات عمي ة احات ا  .كما ّ
تى إعالم البنك
ُ
املصطح باذه اإل ادد مع لوب ن طه لعحم ااترام مصالحه لواجب العناية املشحدد موضوع اإل عار االخاص نالتثبب
عنح التاو الت الحال ة بعنواع لحاد ااردات في عال ة نجائاة الئو ح .19-
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جائحة كورونا (كوفيد )19-وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -تحديث

الحالة العملية رقم ( :)5تنفيذ مقاوالت وعطاءات مرتبطة بمكافحة الجائحة
تيقب ااحد املعيومات املال ة تصط ح نالشباة مواده ّع الحساب البنئي ليشطكة ( ) املميوكة ليمحعو " .ح" ح تى تمو يه
نمبالغ إجمال ة حرت نراوالي  2.481.899داحر مط ئي ،متأت ة مئ نصي ة دالة جنب ة في إطار عقح ّ
تى انطامه نأع
الطط أع بغطض تزا ح مواطنو الحالة امجنب ة العالقأع لحى دالتنا جطا جائاة  COVID-19نالسكئ اامدا ة
ااحختبارات لتشخ ص كو ح  ،19ل تى تاو ل  % 15مئ ذه املبالغ لسحاد واتأر ناد اع ادات اص حل ات في إطار
تنو ذ العقح املبرم ،ما نق ة املبالغ قح تى تاو ي ا إلا الحساب الشخص و ليمحعو " .ح" ااسانات مختيوة خطى
موتواة نألما شخاص طب ع أع ا طكة ق قه (الشطكة "ب") إضا ة إلا اساب الشطكة "ج" الطاجعة ي ا
ليمحعو " .ح" اال و تعيق في أناا تصط اا نالشباة بعح تيقياا خمسة تاو الت متطانقة امجزئة مئ الشطكة " " في نوس
ال وم نمبيغ إجمالي حره  141,952داحر مط ئي.
اح ّ
تبأع مئ خال التاط ات ال و امب باا ااحد املعيومات املال ة ع العقح الذأ ّ
تى انطامه نأع املحعو " .ح" االقنصي ة
ح يوضح الخحمات املطيوبة مئ الشطكة ا املعار ،كما تبأع ع التاو الت نجزت مئ اساب الشطكة " " لوائحد
الشطكة "ب" التنحت إلا واتأر مزارد تاتوأ ع ا لعار مطتوعة بشئل غأر طب عي ،اع ا إثط ذه املؤ طات ،تبأع ّع
املحعو " .ح" نصحد التخحام طكة ا م ة "الشطكة " ا طكات يتصطف ياا طاد عائيته ،صحرت واتأر مزارد
حختالس موا عموم ة خصصتاا دالة جنب ة ملواطنياا العالقأع في دالتنا بسبب جائاة .COVID-19
اتبعا لذلك ذنب الواحد نتجم ح اسانات الشطكات " " ا "ب" ا "ج" االحساب الشخص و ليمحعو " .ح" اإاالة امليف
ع ا ن ار الن انة العموم ة ليتع ح ،كما امب ااحد املعيومات املال ة في إطار التعااع الحالي نتوج ه ا صاح تيقائي
) (Spontaneous Disclosureإلا ااحد احلتخبارات املال ة امجنب ة.
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الحالة العملية رقم ( : )6استغالل املساعدات املالية املقدمة في إطارالجائحة
تيقب ااحد املعيومات املال ة طيب معيومات مئ ااحد جنب ة ن أرد نخصوص تاط ات تجطياا بشأع املحعو .ح (مواطئ
مق ى نحالة جنب ة) ا طكته  ( Xطكة مسجية نحالة جنب ة تعشا في مجا البنا اام غا العامة) ،ا ث جا
ناملطالية ع الحساب الشخص و ليمحعو .ح تى تمو يه نمبالغ نق مة  980252داحر مط ئي ،متأت ة مئ إدارد عموم ة
نالحالة امجنب ة ،ا ث ع ذه املبالغ كانب في امصل موج ة لوائحد اساب طكة  Xفي إطار مساعحد مال ة لوائحد
الشطكات خال زمة جائاة كورانا ،إح ع التاط ات كشوب ع املحعو .ح ام بعمي ة تا ل لتاص ل ذه املبالغ
ناسانه الشخص و نحالة اراب ة .ا ح ام إثط تاص ل املعنو ليمبالغ املذكورد بعحد مئ التاو الت املجزئة نق مة
إجمال ة حر ا اوالي  149976داحر مط ئي ،لوائحد اسانه الشخص و املوتوح لحى ننك ما ي نالط ى .1
ابالتاطأ او مآ امموا الواردد نالحساب تبأع نه ام نتاو ي ا إلا اسانأع موتواأع نالمه لحى نوس البنك ،ا ث
تى إجطا عحد 4تاو الت نق مة  132970داحر مط ئي ،لوائحد اسانه  ،2كما ام بسحب مبالغ نق مة  8532داحر
مط ئي نقحا االق ام نتاو الت نق مة  117327داحر مط ئي ،آلب م ا لوائحد شخص يحعا “خ” نق مة  37331داحر
مط ئي ،تاو ل لوائحد املسماد ران ة (بعنواع طا

قة) نق مة  71107داحر مط ئي ،اتاو ل لوائحد اسانه  3نق مة

 3555داحر مط ئي ،مناا عحد  4تاو الت نق مة 1063743داحر مط ئي ،لوائحد اسانه  ، 3ام بسحباا نقحا.
اتبأع ع امموا املحصية مئ بل املعنو ناتجة عئ عمي ة تا ل ام باا لتغ أر اج ة الحعى املالي املقحم مئ ليطات
الحالة امجنب ة في إطار زمة كو ح  19لحسانه الشخص و عوضا عئ اساب طكته . X
ا ح مطت العمي ات املعاينة ناملطاال الثالث لغسل امموا :
اإليحاع :تاص ل مبالغ غأر مستاقة متأت ة مئ التا ل اتزا ط الوثائق.
التمو ه :الق ام بعحيح التاو الت نأع عحيح الحسانات نأع الحالة اعحد مئ الحا امجنب ة لوصي ا عئ مصحر ا
الطئيس و إضا ة إلا الق ام نتقس م ا لعحم إثارد الشباات نالحالة.
اإلدماج :طا عقار عبر موا متأت ة نطط قة غأر مشطاعة.
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ملخص
 .1اتضح مئ خال التاي ل ع نتائج الحرالة الحال ة تؤكح ما تى التوصل إل ه في مخطجات اتوص ات الحرالة السانقة
ليمجموعة املعشورد في كتوبط مئ العام 2020م ،كما ع التغأرات ال و طط ت طو وة اتتماش ى مع التطورات الجار ة في
منطقة الشط امالا ا ما ط ق ا نخصوص جطائى غسل امموا اتمو ل اإلر اب ذات الصية نجائاة كورانا،
و
اح تشئل ذه التغأرات ار ملحوظ عما تى رصحه لانقا إح في بعض النقاط كما لأرد دناه.
 .2اضح التقط ط نصورد جي ة مئ خال تاي ل الحاحت العمي ة ع مع ى مخاطط غسل امموا النا نة مطتبطة نجطائى
و
و
احات ا كجط مة صي ة لجطائى غسل امموا  ،ا ذا يعح مئ احتجا ات السائحد اال ا ع ا املستوى العاملي ا قا
ليحرالات الشبياة ااملتخصصة.
 .3يالاظ توجه املجطمأع خال ا ات الجائاة ناو القطاع املصطفي نصورد رئيس ة ،اممط الذأ تى التعتاجه مئ خال
التاي ل للحاحت العمي ة املستيمة ،ع ا الطغى مئ ع القطاع يعتبر مئ ح الحصوع نالعسبة لغال ي امموا إح نه
ي ل ال حف اما لوج ة موال ى القذرد.
 .4يالاظ ع املال ب تتجه ناو التخحام التقن ة بشئل كبأر ،مما الترعا انتباه الج ات املعن ة نمئا اة غسل امموا
و
اتمو ل اإلر اب إلا ضطارد إعادد الن ط في القوانأع ااملعايأر الحال ة نا ث تالئى ظطاف مماثية ح تاحث مستقبال،
ا ث ح تزا الجط مة تتطور اتواكب آخط املستجحات التقن ة ،نل تتقحم ع ا الج ات املختصة ناملئا اة في ذا
و
امل مار ،مما ي ع تاحأ مام ا لط ع حراتاا البشط ة ااملادية االتقن ة مما يستيزم ع يئوع العالى مستعحا لذلك مئ
خال تو أر امداات االتشطيعات مئ اآلع.
 .5حتزا

ناك تاحيات تشطيع ة نالعسبة للجطائى املال ة املطتكبة نوالطة التخحام الائل تكنولوج ة ا تقن ة ،

نجانب اح تقار لآلل ات الط ان ة الوعالة الالزمة لتطب ق التشطيعات القائمة ابصوة خاصة في مجا جطائى غسل
امموا اتمو ل اإلر اب االجطائى املطتبطة باا كاحات ا مثال ،اال و تاتل النصيب امكبر في ائمة الجطائى املطتكبة
و
إلكتران ا ،اتتحاخل ياا نعسبة كبأرد الائل التواصل احجتماعي.
 .6تاحيات العمل عئ بعح ثبتب إمئان ة التمطار التعااع االتعس ق نأع الج ات املعن ة نمئا اة غسل امموا اتمو ل
اإلر اب نصورد ج حد ،كما اتضح ع ذا الوضع لى يؤثط بشحد ع ا عال ة الط انة ع ا ذه امعما ابصوة خاصة
لحى املؤلسات املال ة.
 .7اردت في الحاحت العمي ة نالتقط ط عحد مقحر مئ مؤ طات اح تباه ال و يمكئ ع تساعح في التعطف ع ا اكشف
امنشطة املشبو ة املطتبطة بعمي ات غسل امموا اتمو ل اإلر اب ذات الصية نالجائاة ،اال و نذكط مناا ما ي ي:
 .1تزا ط العقود االتالعب في امارا الطلم ة؛
 .2التاو الت املال ة الصادرد ا الواردد؛
 .3طب عة العشاط الوع ي تختيف عئ العشاط املصطح نه ،ا عحم اضوح العشاط الحق قي؛
 .4التغال الائل التواصل احجتماعي في جمع امموا ؛
 .5التاو الت نأع الحسانات (نمعنى ناك اسانات تمثل نقطة إيحاع اتوج ه امموا لحسانات خطى)؛
 .6عحم التمكئ مئ الحصو ع ا املستنحات ا تقحيى تبريطات غأر مقنعة ليمعامالت املال ة؛
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توصيات
مئ خال ما تى التعطاضه في التقط ط بعح تاي ل املعيومات الواردد في امجوبة االطداد املستيمة مئ الحا املشاركة
نخصوص التب اع طيب املعيومات تى التوصل لبعض التوص ات ملساعحد الج ات املختصة في ج ود ا ليتصحأ ملخاطط
غسل امموا اتمو ل اإلر اب في ظل جائاة كورانا ،اذلك كما ي ي:
 .1يجب التركأز ع ا تعز ز ن مة مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب نصورد مستمطد امستحامة ا ى ح تئوع عطضة
لالخترا في مثل ا ات امزمات الشبياة نالجائاة ا خال ا ،ااحنتباه إلا عحم التوط ا في مطا بة مستو ات احمتثا
ليمعايأر الخاصة نمئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب في كا ة القطاعات املال ة اغأر املال ة مع إيال عناية خاصة
ليقطاع املصطفي.
 .2التأكح مئ اجود ضوانا لتو أر اتطو ط مع نات اتج أزات كا ة لتقحيى الخحمات املال ة عئ بعح مئ خال التقن ات
املال ة الححيثة ،نما يشمل تطب قات ال اتف املحمو ااإلنترنب املصطفي ،مع تو أر الائل مختيوة لتوع ة العمال
نك و ة التخحام ذه املال ب نصورد آمنة ،اضطارد اجود ئل مئ ئا التعس ق مع مقحمي خحمات بكة
اإلنترنب امزادأ خحمات التقن ة املال ة الححيثة لحعى التخحام ال و ة الط م ة امئا اة احات ا اإللكتراني.
 .3ضطارد اتباع املنهج القائى ع ا املخاطط (تصع ف العمال ا قا لحرجة مخاطط ى) ل تى في ضو ه تاحيح إجطا ات
العناية الواجبة ال و تتخذ ا تجا ى ننا ع ا تيك املخاطط ،االتأك ح ع ا املؤلسات املال ة لبذ إجطا ات عناية
و
ااجبة مشحدد تجاه العمي ات املال ة املنوذد إلكتران ا خاصة الت وا ن انات اعطف عم يك عبر التقن ات الححيثة
) (EKYCاما تتطيبه مئ إجطا ليتاقق مئ ال و ة.
 .4تمكأع التكنولوج ا املال ة ااماية الن ام املالي ،امعالجة نقاط ال عف في الن ى املال ة ااح تصادية مع إنقا
املخاطط تاب الس ططد ناحعتماد ع ا الائل منالبة تمكئ مئ الط انة عئ بعح في مجا مئا اة غسل امموا اتمو ل
اإلر اب خال ترد امزمة مثل التخحام تقن ة مؤتمطات الو حيو . Conferences Video
 .3ز ادد اح تمام نتقحيى البرامج التحر ب ة املنالبة عئ بعح في مجا مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب ليعاميأع
ناملؤلسة املال ة ،مع ت م ناا التاحيحات ااملخاطط املحتمية نت جة انتشار الوأراس ،ااملؤ طات احلتر ادية
ليعمي ات املشتبه ياا ذات العال ة نالتغال انتشاره .
 .4مطاجعة كواية ضوانا مئا اة غسل امموا اتمو ل اإلر اب امحى مطانقتاا ملواج ة ال طاف الحطجة اظطاف
امزمات مثل جائاة كورانا خاصة ،االتأكح مئ الت واناا للجوانب املطتبطة نالتخحام التقن ة مع اجود آل ات منالبة
لتطب ق ا نما ي مئ عحم إلا د ازم تاوأز العشاط اح تصادأ.
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ملحق
استبيان طلب املعلومات والحاالت العملية بشأن تحديث دراسة جائحة كورونا (كوفيد)19-
و أثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 .1يأتي هذا االستبيان في إطاراستكمال الدراسة السابقة التي أجرتها املجموعة بشأن رصد آثارجائحة كورونا وأثرها
على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وذلك يشمل الفترة
من أغسطس 2020م وحتى تاريخه.
 .2استنادا إلى الدراسة املذكورة حول جائحة كورونا (كوفيد )19-وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ،يرجى التكرم بالرد على األسئلة التالية مع توفيرأكبرقدرممكن
من املعلومات والحاالت العملية ما أمكن ذلك.

األسئلة:
 .1بالنسبة للجهات الرقابية واإلشر افية على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،هل تم رصد أية تغيرات
في أنماط غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات صلة بجائحة كورونا خالل الفترة من أكتوبر 2020م وحتى
تاريخه ،يرجى تقديم وصف واضح وموجز(مدعوم بإحصائيات أوحاالت عملية إن وجدت) يبرزأهم هذه التغييرات
بصورة مصنفة (غسل أموال ،تمويل إرهاب) ،وذلك فيما يتعلق بالجهات التالية:
– ااحد املعيومات املال ة (عحد تقار ط اح تباه ،الج ات املبيغة ،القطاعات امكثر إنالغا.....إلخ)؛
– ج ات إنواذ القانوع ( كثر الجطائى احاثا ،كثر القطاعات ال و تطتكب ياا الجطائى ،تصع ف الجطائى خاصة حجى الجطائى
املال ة انوع ا ،نصوة عامة كل الجطائى ال و تمثل جطائى صي ة لغسل امموا اتمو ل اإلر اب....... ،إلخ)؛
– الج ات الق ائ ة (الن انات املتخصصة مثال ،ن انة مئا اة الوساد ،الج ات ال و تتولا احدعا في جطائى غسل امموا
اتمو ل اإلر اب.....إلخ)؛
– الج ات اإل طا ة االط ان ة (البنك املطكزأ ،االج ات الط ان ة ع ا طاع امارا املال ة االتأمأع ....إلخ).

َ
 .2بالنسبة للقطاعات املكلفة باإلبالغ ووفقا للسؤال ( )1أعاله ،يرجى تقديم وصف واضح وموجز (مدعوم
بإحصائيات أو حاالت عملية إن وجدت) يبرز أهم هذه التغييرات بصورة مصنفة (غسل أموال ،تمويل
إرهاب) ،وذلك كما هو وارد أدناه (يمكئ ع تشمل التغ أرات تغأر في نما الجطائى املطتكبة في تنو ذ عمي ات غسل
امموا اتمو ل اإلر اب مثل الز ادد في الجطائى اإللكتران ة ،احات ا  ،التزا ط ،الغش في الب ائع/الب ائع املقيحد
ااملزارد في املنتجات الطب ة املستخحمة في مواج ة جائاة كورانا (كو ح ،)19-اغأر ا).
القطاعات:
.Iالهيئات الخيرية واملنظمات غيرالهادفة للربح؛
.IIمؤسسات القطاع املالي مثل البنوك ،والصر افات ،وشركات تحويل األموال ،ااألسواق املالية ،وشركات التأمين،
وغيرها؛

27

جائحة كورونا (كوفيد )19-وأثرها على نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -تحديث

.IIIالقطاعات ذات الصلة باملهن واألعمال غير املالية املحددة (كما هو وارد في منهجية تقييم االلتزام الصادرة عن
مجموعة العمل املالي لعام 2013م وتعديالتها الالحقة)1؛
.IVالجرائم األصلية املرتبطة بجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب:

 oجطائى املعيومات ة (الجطائى اإللكتران ة االس بران ة اإللكتراني (رلائل نص ة ،مئاملات ،هجمات طصنة
معيومات ،احلت ال ع ا اسانات ،هجمات ع ا طكات الخحمات املال ة؛ ....إلخ)؛
 oاحات ا االتزا ط االغش في املنتجات املستخحمة في مواج ة الجائاة (جمع تبرعات ا م ة ،تالعب ناملوا
ا لعار بعض السيع... ،إلخ)؛
 oالوساد ابصوة خاصة الحاحت املطتبطة نالقطاع العام (التغال الوظ وة ،الا د التخحام املساعحات
املخصصة للجائاة ،احلت ال ع ا املساعحات اتوجيا ا داع اج تاا ،تيقي ر ااأ.... ،إلخ)؛
 oخطى (تذكط)؛
ً
ً
 .3بنظركم ماهي التهديدات واملخاطر املتوقع حدوثها مستقبال ،حسب األنماط واالتجاهات السائدة حاليا
لجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد)19-؟
 .4هل صدرت أية لوائح تنظيمية أوإجرائية من الجهات املسؤولة عن تنفيذ وتطبيق متطلبات ومعاييرغسل األموال
وتمويل اإلرهاب نتيجة آلثار الجائحة أو للتعامل مع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة بجائحة
كورونا للحد منها ،أو منعها ،أو للمساعدة في اكتشافها؟ (يطجا إر ا نسخة مناا في اا اإلجانة ننعى).
 .5هل تم رصد أية عقوبات تم توقيعها نتيجة ملخالفة قواعد وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا من قبل الجهات الرقابية واإلشر افية بحق الجهات املكلفة باإلبالغ والجهات
التابعة؟(يطجا إر ا نسخة مناا في اا اإلجانة ننعى).
 .6بنظركم كيف تصفون نتائج التنسيق والتعاون الوطني بين الجهات املحلية املسؤولة عن تنفيذ وتطبيق متطلبات
ومعاييرغسل األموال وتمويل اإلرهاب ،مع تقديم نماذج ألفضل املمارسات إن وجدت؟
 .7بنظركم كيف تصفون العالقة مع القطاع الخاص والجهات املسؤولة عن تنفيذ وتطبيق متطلبات ومعايير غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،مع تقديم نماذج ألفضل املمارسات إن وجدت؟
 .8هل تم رصد أية تغييرات فيما يتعلق بطلبات للتعاون الدولي ذات الصلة بقضايا غسل أموال أو تمويل
إرهاب املرتبطة بجائحة كورونا خالل الفترة املحددة؟
 .9هل لديكم مقترحات بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها للتخفيف من آثار جائحة كورونا على إجراءات مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟ أو أية مقترحات أخرى عامة؟
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نموذج تقديم الحاالت العملية املرتبطة بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة بجائحة كورونا
وصف موجز للحالة
نوع الجهة التي تم استغاللها في الحالة (مصطف،
صطا ة ،إلخ)
األدوات واألساليب املستخدمة في الحالة
(نقح ،ئات ،تاو الت ،عمالت ا تراض ة ...إلخ).
مؤشرات االشتباه املرتبطة بالحالة
نتائج التحليل أو التحقيقات للحالة
يرجى توضيح حجم املبالغ محل التحقيق/املصادرة
الجريمة األصلية واملوقف القانوني للحالة
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