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 التسميات المختصرة
 

AML مكافحة غسل األموال 
BCS تهريب مبالغ كبيرة من النقد 
BNI لحاملها للتداول القابلة األدوات 
DCC العناية الواجبة تجاه العمالء 
CFT مكافحة تمويل اإلرهاب 
CVIT الثمينة اءاألشي/النقد نقل 

EC األوروبية المفوضية 
ECB البنك المركزي األوروبي 

FSRBs العمل المالي اإلقليمية / مجموعات مجموعة 
GAFILAT الالتينية ألمريكا المالي العمل مجموعة 

IMF صندوق النقد الدولي 
MENAFATF مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

MSB المالية خدماتال شركة  
UNODC مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة 

UPU العالمي البريدي االتحاد 
WCO العالمية الجمارك منظمة 
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 الملخص التنفيذي
 

االقتصادية المتطورة، يبقى النقد وسيلة مهمة للتسوية  ألساليب الدفع غير النقدية في األنظمةالكبير والمتزايد بالرغم من االنتشار 
 .٪82و ٪46 نسبة معامالت نقدية تراوحت بينتريليون دوالر وب 4في جميع أنحاء العالم، مع ما يقدَّر بحوالي 

 
نشطة وال يزال المادة الخام في معظم األ اإلجراميعلى نطاق واسع في االقتصاد  اً شكل مماثل، ال يزال النقد مستخدموب

بطريقة إلكترونية )مثل سرقة األموال من حساب  ا يتم جني عائدات الجريمة مبدئياً اإلجرامية. في كثير من الحاالت، حتى عندم
مصرفي(، يختار المجرمون سحب األموال من الحساب المصرفي في صورة نقد، ثم نقله إلى دولة أخرى ودفعها في حساب آخر 

، 1من أقدم الصور وأبسطها لغسل األموال قد عبر الحدود الدولية يعد واحداً لية. النقل المادي للنحتى ينقطع مسار المراجعة الما
حتى يومنا هذا. ال توجد تقديرات موثوق بها بالكامل لمبالغ النقد التي يتم غسلها بهذه  ال يزال منتشراً  ولكن هذا التقرير يثبت أنه

يتسق ذلك مع رأي غالبية الدول و ات الباليين وتريليون دوالر أمريكي في كل عام، الطريقة، ولكن يبدو أن الرقم يتراوح بين مئ
 عداد هذا التقرير في اعتبار أن تهريب النقد هو مشكلة متصاعدة.إالتي شملها االستطالع أثناء 

 
عن  الدولالعديد من  على الرغم من إبالغ للنقد كوسيلة لغسل األموال غير مقتصر على نوع محدد من الجرائم. الماديالنقل 

باالتجار غير القانوني للسلع مثل الكحول  اً أيض همن ِقبل منظمات االتجار بالمخدرات، فإنه يمكن ربط ا األسلوباستخدام هذ
ستخدم بشكل واسع من ِقبل المجرمين المتورطين في أنشطة أخرى تتضمن التهرب من الضرائب، وتهريب ي هوالتبغ، كما أن

ال توجد أساليب لتهريب النقد مقترنة بنوع من الجرائم بصورة أكبر من  ، وجرائم الهجرة المنظمة وتمويل اإلرهاب.األسلحة والذخيرة
 .المسارنوع آخر، وال يوجد ضمان أن يقوم المجرمون المرتكبون لنفس نوع الجريمة بنقل العائدات بنفس األسلوب ونفس 

المادي للنقد اإلجرامي على عملية اتخاذ القرار التي يتبعها المجرم. تبدأ هذه  بداًل من ذلك، تعتمد األساليب المستخدمة للنقل
د، إلبقائها في بنك  العملية بأن يقرر المجرم السبب وراء حركة النقد )على سبيل المثال، لقطع مسار المراجعة المالية، للدفع لمورِّ

ي ستحدد بدورها الطريقة المستخدمة والطريق المختار في في دولة أخرى، وما إلى ذلك(. سيفرض ذلك الوجهة النهائية والت
ذ. وقد يساعد فهم  النهاية. في كل المراحل، ستؤثر عوامل مثل المخاطرة والمعرفة والسهولة ومتطلبات الشركاء على القرار المتخَّ

 .عملية اتخاذ القرار في تطوير تقنيات التحكم بواسطة السلطات المكلفة بالتصدي لهذه المشكلة
 

بمجرد أن يتم نقل النقد إلى وجهته واستخدامه في الغرض المقصود، سيدخل في النهاية إلى النظام المالي الشرعي وستتم إعادة 
الفرصة لمراقبة إعادة عملتها من  ،عملة موحدةتتوفر لدى الدول التي تستخدم  بواسطة البنوك والمؤسسات المالية األخرى.دمجه 

، يمكن بالتحليل المناسب في بعض الحاالت تحديد الطرق ذات المخاطر العالية ذلك وسهولة وضوح الخارج. وبالرغم من عدم
 وشبكات غسل األموال وقيادة برامج محلية لرفع مستوى الوعي بالمخاطر.

 
 

                                                      

(، لذلك يفيد هذا التقرير في مكافحة تمويل 31 المربعاألساليب التي يمكن استخدامها لغسل األموال، يمكن استخدامها أيضًا لتمويل اإلرهاب )راجع  1 
 اإلرهاب أيضًا. 
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  أهم النتائج:
ات من دراسة المعلومات على الرغم من تأثير اتخاذ القرار اإلجرامي على األسلوب المستخدم، تظهر بعض الخصائص واالتجاه

  هذا التقرير.إعداد المجمَّعة أثناء 

  للنقد ينأى بعائدات الجرائم عن الجريمة األصلية التي حققتها ويقطع مسار المراجعة المالية. المادياستخدام النقل 

 الطبيعي. يكون المبلغ النقدي الذي يتم إخفاؤه في الشحنات والحموالت أكبر بكثير مما يمكن أن يحمله الشخص 

 الدوالر األمريكي، واليورو، والجنيه اإلسترليني، والفرنك  –في شحنات النقد اإلجرامي  اً العمالت األكثر استخدام
 بسهولة. ى نطاق واسع ويتم تداولها عالمياً وتستخدم عل اً هي األكثر استقرار  –وما إلى ذلك السويسري 

 لتقليل حجم النقد اإلجرامي ووزنه كشرط أساسي عند إخفاء النقد لتهريبه، كبيرة الفئات ال منما يتم استخدام النقد  اً غالب
 على الرغم من عدم مالحظة ذلك بشكل عالمي.

  يستغل المجرمون آليات أنظمة اإلقرار بالنقد، خاصة كوسيلة إلضافة واجهة شرعية على النقد اإلجرامي الذي يتم
 تقديمه إلى النظام المالي الشرعي.

 كبيرة من النقد بصورة يومية في جميع أنحاء العالم بسبب الطلب الشرعي على النقد، ويتم ذلك بواسطة  يتم نقل مبالغ
أو في أمتعتهم الشخصية أو مركباتهم( وفي الشحنات والبريد. ومع  اً الطبيعيين )سواء بحمل النقد شخصياألشخاص 

حول نقل النقد بواسطة األشخاص الطبيعيين ذلك، بالرغم من تمتع معظم الدول بقدر معقول من المعرفة والفهم 
قلياًل لديه تقدير لحركة النقل الشرعية  اً التحكم بها، إال أنه يبدو أن عددووضعها لتدابير شاملة لمراقبة هذه العملية و 

بواسطة للنقد في الشحنات والبريد، باإلضافة إلى إظهار اهتمام قليل بهذه الظاهرة على الرغم من أن المبالغ المنقولة 
الشحنات أكبر بكثير من تلك المنقولة بواسطة األشخاص الطبيعيين. قد يكون أحد األسباب المحتملة لقلة المعرفة هو 

لمجموعة العمل المالي تضع المعايير للتحكم في النقل المادي للنقد عبر الحدود  32أنه بالرغم من أن التوصية 
، إال أن تركيز التوصية على "األشخاص الطبيعيين" قد يساعد في بواسطة األشخاص الطبيعيين والشحنات والبريد

تفسير السبب وراء أن العديد من الدول تعتبر أن التزاماتها بموجب هذه التوصية تقتصر على وجود نظام إقرار أو 
 إفصاح لنقل النقد بواسطة األشخاص الطبيعيين فقط. 

 
ع النقد كشكل من أشكال السلع، وفي معظم الحاالت يكون المطلوب هو إقرار عندما يتم النقل بواسطة الشحنات، يتم التعامل م

تكون كمية التفاصيل المطلوبة  باإلضافة إلى اإلقرار الجمركي الطبيعي. اً فال تطلب معظم الدول إقرارًا نقديًا محدد –فقط جمركي
ي أنه في معظم الحاالت ستكون المعلومات المتوفرة مما يعن –ة للنقد ماديالفال يتم طلب حتى القيمة  –في هذا اإلقرار ضئيلة 

الحظت بعض الدول أن غياب القدرة على  فيها أم ال. ل ما إذا كانت هذه الشحنة مشتبهاً للجمارك غير كافية لتكوين صورة حو 
وممارسة السيطرة  االشتباه قد حدت من قدرة السلطات الجمركية على فتح الشحنات وتفتيشها، وطلب توفير المزيد من المعلومات

 الفعالة على النقد في الشحنات.
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توجد مؤشرات من األبحاث التي  الجهود المبذولة لتحديد شحنات النقد العائد من الجرائم.بشكل كبير يمكن أن تعوق هذه العوامل 
لنقد في النظام أجرتها بعض الدول أن الجماعات اإلجرامية قد أصبحت على دراية بهذا، وتسعى إلى ضخ مبالغ ضخمة من ا

الشرعي المستخدم من ِقبل البنوك والمؤسسات المالية األخرى لنقل النقد المتداول بينها، وبذلك يتم إخفاؤه بشكل فعاَّل وواضح 
  للجميع.

للنقد عبر الحدود الدولية دولتين على األقل، وقد أكدت أغلب الدول التي شملها االستطالع على مادي تشمل كل عملية نقل 
المعلومات واالستخبارات وتسهيل لتبادل تحتاج الدول إلى بذل كل الجهد  ية التعاون الدولي الفعَّال للتحكم في هذه الظاهرة.أهم

وعلى نحو . عملية تجميع األدلة بواسطة الشركاء الدوليين من أجل ضمان عدم إعاقة الجهود المبذولة لمكافحة غسل األموال
إعاقتها في العديد من الدول للسيطرة على الحدود، ومن األهمية القصوى أال تتم وطنية  جهاتمماثل، ينبغي أن تعمل عدة 

  .مثل ضعف االتصاالت وتنسيق الموارد بالمشاكل
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 طاق المشروع ومداهن -1
 :خلفية المشروع 1-1
 

بل مجموعة واسعة من استخدامه كوسيلة مالية سرية من قِ  ويتم اختياريبقى النقد مادة خام مهمة للجماعات اإلجرامية، 
 المجرمين، حتى في أنظمة غسل األموال المعقدة.

مشكلة في العديد من لغسل األموال، باعتباره وسيلة اقلي النقد( للنقد )بمعنى تهريب مبالغ كبيرة من النقد ون ماديالنقل ال يمّثل
ية القائمة على النقد والدول ذات األنظمة فهي قضية تخص كل من الدول النامية ذات األنظمة االقتصاد الدول حول العالم.
ن الردود على االستبيانات تشير إلى أن قوة أنظمة أ، إال اً وجود فهم غير كامل للقضية عالمي بالرغم من المالية والمتطورة.

لنقل عائدات الجريمة  للنقد كوسيلة بديلة الماديمكافحة غسل األموال المتزايدة في القطاع المالي قد أدت إلى زيادة انتشار النقل 
القطاع  فييتم تطبيق المزيد من التدابير الوقائية  وبما أنه عن األنظمة المالية التقليدية. اً ضمان تأمينها بالحفاظ عليها بعيدو 

 المالي التقليدي، يبحث المجرمون عن خيارات أخرى بسبب حاجتهم إلى استغالل مكاسبهم غير المشروعة.

أحد  ،ية للكشف عن النقل غير المشروع للنقد واألدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود ومنعهويمثل وجود تدابير كاف
والمذكرة التفسيرية المرفقة،  2من معايير مجموعة العمل المالي 32وقد تمت مناقشته في التوصية  المتطلبات من كل الدول.

ي للعملة أو األدوات القابلة للتداول لحاملها للداخل أو للخارج من مادقل عبر الحدود كما يلي ".. أي ن الماديوالتي تعرِّف النقل 
  ويتضمن المصطلح وسائل النقل التالية: دولة إلى دولة أخرى.

  بواسطة شخص طبيعي أو في األمتعة أو المركبة المصاحبة له؛ الماديالنقل  

 ؛معبأة في حاوياتشحن العمالت أو األدوات القابلة للتداول لحاملها في الشحنات ال  

 ".إرسال العمالت أو األدوات القابلة للتداول لحاملها عبر البريد بواسطة شخص طبيعي أو شخص اعتباري 

حتى هذا التاريخ، ال توجد دراسة عالمية وتقرير تطبيقات تم إصداره من ِقبل مجموعة العمل المالي مخصص لتهريب المبالغ 
مجموعة لمع ذلك، تم تناول تهريب المبالغ النقدية الكبيرة وناقلي األموال في عدة تقارير تطبيقات النقدية الكبيرة وناقلي األموال. و 

"كشف النقل غير المشروع للنقد العمل المالي، باإلضافة إلى تقرير أفضل الممارسات العالمية لمجموعة العمل المالي المعني بـ 
النقل المادي للنقد في بعض  تم تناول. كما م2111" المنشور في فبراير عهاواألدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود ومن

 مونت.جالدراسات التي أجرتها مجموعات العمل المالي اإلقليمية ومجموعة إي

م وليس استبداله. بينما ساهم تقرير 2111يهدف هذا التقرير إلى استكمال تقرير مجموعة العمل المالي ألفضل الممارسات  
يهدف هذا التقرير إلى تطوير قاعدة . كما نذاكالسياسات آاالجابة عن مجموعة من المسائل التي اعتمدها واضعي  م في2111

 رشاد عمل السياسات في هذا المجال.ل المجرمين لتهريب النقد، وذلك إلالمعرفة حول األساليب واالتجاهات المستخدمة من َقب

                                                      
 جموعة العمل المالي والمالحظات التفسيرية.تتضمن معايير مجموعة العمل المالي توصيات م 2
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العمل المالي للشرق األوسط وشمال أفريقيا والسلطات الهولندية، وتم اعتماده من  تم اقتراح المشروع من ِقبل سكرتارية مجموعة
الجمهورية . وقد تطوعت المملكة المتحدة بتولي مهام الرئيس المشارك مع م2113ِقبل مجموعة العمل المالي في أكتوبر 

. وقد م2113في الدوحة بقطر في ديسمبر المشترك  التطبيقات كان هذا المشروع موضوع النقاش في اجتماع خبراء .يةتونسال
اإلضافة إلى تقديم عروض تقديمية ، بمن ممثلي الدول 71، مع حضور ما ال يقل عن اً نت المشاركة في االجتماع جيدة جدكا

شرق لمنطقة اللكة العربية السعودية ولبنان ومجموعة العمل المالي والمم 3مجموعة العمل المالي ألمريكا الالتينية من من كل
  األوسط وشمال أفريقيا وهولندا ودولة قطر ومنظمة الجمارك العالمية والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.

لمعلومات وأمثلة الحاالت في الرد دولة تشارك با 61، مع ما يزيد عن م2114خالل العام  ون قوياً ظل االهتمام بالمشروع والتعا
في  . ومؤخراً م2114على االستبيان الذي وضعه الرؤساء المشاركون وأصدرته سكرتارية مجموعة العمل المالي في مارس 

االنضمام إلى فريق المشروع، وتمت مناقشة التطبيق وتقديم عروض  العربية المتحدة ، طلبت دولة اإلمارات2114أكتوبر 
لشرق لمنطقة للة حاالت إضافية على مدار يومين في ورشة عمل التطبيقات التي عقدتها مجموعة العمل المالي تقديمية وأمث

 .م2114األورآسيوية في الدوحة في ديسمبر  األوسط وشمال أفريقيا والمجموعة

 :أهداف المشروع 1-2
 

جموعة العمل المالي في سياق مراجعة العمل يتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في ملء الفجوة المعرفية المحددة من ِقبل م
لتوفير أساس  4للنقد في خطط غسل األموال الماديالمنجز، باإلضافة إلى فهم نماذج التشغيل ومداها ونطاقها في استخدام النقل 

 .واعاقتهالتعريف اآلثار المترتبة على السياسات والتي يمكن أن تساعد في النهاية في الجهود المبذولة لمنعها وكشفها 
 

 من أجل تحقيق هذا الهدف، تتمثل األهداف األساسية لهذا المشروع فيما يلي:و 

   للنقد ومداها على المستوى العالمي واإلقليمي عن طريق تجميع البيانات  الماديتكوين فهم حول نطاق مشكلة النقل
  .المتوفرةومراجعة الدراسات 

 للنقد وتقديم مجموعة من  الماديخدمة لغسل األموال من خالل النقل تحديد االتجاهات واألساليب والتقنيات المست
  .القضايا كأمثلة

  واعاقته للنقد الماديتحديد التحديات الرئيسية والمشاكل التي تتم مواجهتها في اكتشاف النقل.  

 ر أفضل الممارسات لتطوي ت إضافية قد يتم استخدامها الحقاً أي معلوما/أو تجميع مجموعة من المؤشرات التحذيرية و
 .هاعاقتللنقد وكشفه و  الماديفي منع غسل األموال من خالل النقل 

                                                      
 .(GAFISUD) المعروفة مسبًقا بمجموعة العمل المالي ألمريكا الجنوبية 3

  ًا.وفي مخططات تمويل اإلرهاب أيض 4

http://www.fatf-gafi.org/pages/gafilat.html
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 :انتشار استخدام النقد 1-3
 
يتم تعريف مصطلح "النقد" في قاموس أكسفورد اإلنجليزي على أنه "األموال في صورة معدنية أو ورقية كتمييز عن  .1

"األموال في أي صورة اآلتي التعريف  هذا قاموس أكسفورد األمريكي على أضافكما  أو الحواالت أو االئتمان". الشيكات
قواميس اللغات األخرى المتداولة على نطاق واسع، مثل اإلسبانية والماندارين  قدمت وعموماً  خاصة تلك المتوفرة على الفور".

 تعريفات مشابهة. ،والعربية
 

من ظهور البنوك الحديثة  ل المتوفرة قبل فترة طويلة جداً فقد كان يمثل النوع األصلي لألموا م النقد آلالف السنين.لقد ترسخ مفهو 
ولكن على الرغم من انتشار  ال يمكن االستغناء عنه في الحياة الحديثة. اً األخرى، والتي أصبحت جزءًا أساسيوالمؤسسات المالية 

أن النقد ال يزال هو الوسيلة المفضلة لتسوية البضائع والخدمات لباليين من الناس في العالم مثل هذه المؤسسات المالية، إال 
مليار شخص في العالم اليوم ليس لديهم إمكانية  2فحقيقة أنه ال يزال هناك  توجد العديد من األسباب لهذه الظاهرة. اليوم.

بالنسبة لهؤالء األشخاص، ال يزال النقد هو الوسيلة الوحيدة  .ليست أقل هذه األسباب أهمية 5الحصول على الخدمات المصرفية
فة أن تملك العديد من وليس من قبيل المصاد التي يمكنهم استخدامها لشراء البضائع والخدمات التي يحتاجونها لحياتهم اليومية.

 ي.وأقلها تنمية في العالم أنظمة اقتصادية قائمة على النقد بشكل أساس أكثر الدول فقراً 

ذلك وجود عوامل أخرى على يدل  العالم. حولومع ذلك، ال يزال النقد وسيلة سائدة للدفع في العديد من األنظمة االقتصادية 
، مثل الشيكات اً قد بداًل من األدوات األكثر تقدم عن سهولة الوصول إلى الخدمات المالية تؤثر على تفضيل استخدام النفضاًل 

 تسوية المعامالت.وبطاقات االئتمان والخصم ل

 تتضمن هذه العوامل ما يلي:

 في بعض الدول، ال تثق الغالبية من السكان بطبيعتها في أي شكل من أشكال الرسمية، مثل : القضايا الثقافية
فيشعرون بالحاجة إلى القيام بأنشطتهم اليومية بما في ذلك األنشطة المالية  الحكومات والمؤسسات المالية الضخمة.

ة ألصولهم ومواقعها عن الحكومة ربما يفي إخفاء القيمة الحقيق اً وقد يرغبون أيض دنى من التدقيق الرسمي.بالحد األ
 في مثل هذه الدول، يعتبر النقد وسيلة مجهولة الهوية تقوم بتسهيل هذه االحتياجات. ألغراض خاصة بالضرائب.

 في معظم الدول، حتى تلك التي تملك أنظمة مالية أنه  6وضحت العديد من الدراساتأ :ُيقبل النقد على نطاق واسع
محالت فيوجد عدد قليل للغاية من  عالية التطور، يكون النقد هو الوسيلة المفضلة للمعامالت ذات القيمة المنخفضة.

 الطعام أو المالبس وترفض التعامل بالنقد، وتعترف معظم أنظمة مكافحة مثاللتي تبيع البيع بالتجزئة في العالم وا
 غسل األموال بذلك عند إمالء الحد األدنى من مستويات اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة.

                                                      
5

 .(م2115البنك الدولي )أبريل  
6   Bagnal J, Bounie D. et al)م.2114 يوليو، )بانيال جي، بوني دي وأل 



    دالنقل المادي للنق عبرغسل األموال  

 

 01 

 معامالت بينما يمكن أن تستغرق ال .الحقيقي ويتم استالم الدفعة فوراً يتم إجراء المعاملة النقدية في الوقت  :النقد أسرع
تغيرات، مثل تأخير المقاصة واأليام غير حسب مجموعة من الم أو أسابيع أو أشهر اً عبر النظام المصرفي أيام

 المصرفية وشروط االئتمان وما إلى ذلك.

 مات بالنقد يميلون إلى أن األشخاص الذين يشترون البضائع والخد 7تشير الدراسات األكاديمية :النقد يقلل من اإلنفاق
تجد هذه الدراسات أن استخدام  ها." بالمعامالت التي يجرونتواصالً أقل في المجمل، حيث إنهم أكثر " إلنفاق أموال

بطاقات الخصم واالئتمان لديها تأثير في جعل الشعور بالمعاملة أقل "حقيقة"، بمعنى أن احتمالية إنفاق حامل البطاقة 
 حسب الموازنة بشكل فعال تبدو أقل.

 على عكس يملكونه بالفعل إنفاق المال الذييمكنهم  فقط األشخاص الذين يتعاملون بالنقد :النقد يقلل من االستدانة ،
وفواتير بطاقات  المكشوفوالتي قد ينتج عنها السحب على  واالئتماناألشخاص الذين يستخدمون بطاقات الخصم 

 االئتمان.

 قد، في العديد من الدول، من الممكن أن تتفاوض على سعر أقل عند شراء البضائع والخدمات بالن :السلع المخفَّضة
كما أن بعض  والخصم والشيكات. االئتماننظير معالجة معامالت بطاقات  ك رسوماً حيث تتقاضى بعض البنو 

األعمال قد تبيع البضائع بصورة "غير مسجلة"، وبذلك تتفادى ضرائب المبيعات أو ضرائب القيمة المضافة، مما 
 يعنى أنها تتمكن من بيع البضائع بسعر أقل.

 رون البضائع أو يبيعونها فوائد على أرصدة االئتمان أو رسوم لتشغيل ال يدفع األشخاص الذين يشت: الفوائد والرسوم
  وزيادة األرباح لألعمال الصغيرة. السحب على الكشفحساب مصرفي، مما يعنى إمكانية تقليل عمليات 

 يمكن أن تتسبب الكوارث الطبيعية ذات النطاق الواسع، مثل الفيضانات  :النقد يمكن االعتماد عليه في األزمات
مثل وسائل النقل والمباني ومصادر الطاقة، ويؤثر ، والزالزل، في اضطراب واسع النطاق في البنية التحتية الحيوية

ما يكون النقد هو الوسيلة الوحيدة إلجراء أي نوع  روف، غالباً في هذه الظ هذا بدوره على تشغيل المؤسسات المالية.
 من المعامالت المالية.

 ما ُيستخدم  لحرب أو الكوارث الطبيعية، غالباً المهددة با الدولة االقتصادية المضطربة أو في األنظم :مخزن القيمة
يتم استخدام العمالت وفي بعض المناطق، عن المؤسسات المالية.  اً الثروات بطريقة تعتبر أكثر أمان النقد لتخزين

 الدوالر األمريكي أو اليورو( لهذا الغرض. عن العملة المحلية )مثل اً أو أمان اً ألجنبية والتي ُتعد أكثر استقرار ا

 :ومع ذلك، توجد عدة مساوئ الستخدام النقد

 في الدول التي ال يتم فيها طبع األوراق النقدية ذات الفئات العالية بالعملة : المبالغ الكبيرة من النقد ثقيلة وضخمة
لنقدي المطلوب لعملية شراء كبيرة، مثل شراء ال تكون متوفرة على نطاق واسع، سيكون المبلغ اتلك التي المحلية أو 
جنيه إسترليني بمزيج من األوراق النقدية  11111ففي المملكة المتحدة، يصل وزن مبلغ  بالفعل وثقياًل. سيارة، كبيراً 

                                                      
 K.C. Knouse ،(1996)‘ال، على سبيل المث 7
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ع أكثر من كيلو جرام واحد ويصل ارتفا إلى اً إسترليني اً جنيه 21جنيهات إسترلينية و 11ة وجنيهات إسترليني 5بفئات 
 من حيث التخزين والنقل إلى مكان الحاجة. اً واضح اً مما يشكل عيب 8.سم 13األوراق النقدية 

   االحتفاظ بالثروة بشكل نقدي في مكان  مؤسسةإذا اختار الشخص أو ال :ضة للسرقةالمبالغ الضخمة من النقد معر
 ر عرضة لالنتهازيين والسرقة المخططة.غير مؤمَّن مثل المنزل أو مقر العمل، أو اختار حملها بنفسه، فسيكون أكث

ها كما أن المبالغ النقدية الكبيرة التي يتم حمل ما تتم هذه السرقة بالتهديد باستخدام العنف أو استخدامه بالفعل. وغالباً 
لك عني أن المامما يما تكون غير مشمولة في التأمين الشخصي أو التأمين المنزلي،  اً أو تخزينها بهذه الطريقة غالب

 مين في حالة الخسارة.لن يكون لديه أي تأ
 

   ادخار النقد واستخدامه خارج المؤسسات المالية إمكانية الوصول ألسواق العمالت، مما  يقّيدالثروة: د ادخار النقد يقي
الفوائد والدخل اإلضافي للمالك ب أن يدرّ يعني أن النقد ال يمكن استخدامه ألغراض استثمارية وبذلك ال يمكنه 

ويمكن أن يكون هذا ينطوي كل ذلك على أهمية قصوى عند انخفاض قيمة األموال بسبب التضخم،  المستفيد.
 للغاية في األنظمة االقتصادية المضطربة. اً االنخفاض سريع

   قد ال يمكن استخدام النقد لشراء البضائع في بعض الظروف، على سبيل  :من خيارات الشراء استخدام النقد يحد
على الحد األقصى لقيمة  ض الدول حيث تفرض الحكومات قيوداً عند استخدام بوابات اإلنترنت؛ وفي بعالمثال، 

المعامالت النقدية أو تفرض متطلبات تنظيمية صارمة على الشركات عند قبول مبالغ كبيرة من النقد كدفعة للبضائع 
9لمكافحة غسل األموال والخدمات

. 

 ما يتطلب شراء البضائع والخدمات من األشخاص أو الشركات  اً غالب: طلب نقل النقدالقيام بعمليات الدفع عن ُبعد يت
التي تقع بعيًدا عن المشتري أن يتم نقل النقد إلى البائع ليتم الشراء )على افتراض أن كاًل من المشتري أو البائع ال 

وينتج عنه  ولوجستيةشاكل أمنية أن ذلك يؤدي إلى م اً من الواضح جد يريدان دفع النقد عن طريق حساب مصرفي(.
 ويواجه األشخاص الذين يرغبون في تقديم هدايا مالية ألقاربهم و/أو أصدقائهم مشاكل مماثلة. تكاليف إضافية.

 بالنسبة للشركات، يتطلب عد النقد ومعالجته بفعالية استثمارات إضافية في األمن : تكلفة عد النقد ومعالجته كبيرة
يل هذه التكاليف فقد ال تتمكن الشركات والمؤسسات المالية من تحم ق العمل والتدريب والمعدات.والتوزيع وتوظيف فري

أن تعهد بأنظمة معالجة النقد  ات المالية أنه من األكثر توفيراً ما تجد البنوك الكبيرة والمؤسس وغالباً  .اً على العميل دائم
متطلبات إضافية فيما يتعلق بترتيبات العقد وما إلى  للشركات المتخصصة، والتي قد تكون أقل تكلفة ولكن تخلق

 ذلك.

                                                      
  .بيانات بنك إنجلترا مقدمة بواسطة سلطات المملكة المتحدة – المصدر 8
 .2.5راجع القسم  9
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 عن إجرائها من خالل  اً عمد إلجراء المعامالت بالنقد عوضيعني االختيار المت :تقييد الوصول إلى خدمات مالية أخرى
ر عندما يريد هذا الشخص ادخا اً أقل قيمة، مما يمكن أن يكون عائقالبنك أن يجمع الشخص "ملف شخصي" مالي 

  عائداته واستثمارها أو التقديم لمنتج مالي آخر، مثل القروض الطارئة أو التأمين على منزله أو سيارته.

 :االستخدام الشرعي للنقد 1-4
 

تشير األرقام الصادرة عن البنك  .11مليارات دوالر أمريكي 4 ،2119تتجاوز القيمة اإلجمالية المقدرة للنقد المتداول في العالم في 
لحجم لرغم من أنها ال تقدم إال مؤشرًا االحتياطي الفيدرالي للواليات المتحدة في نفس االتجاه، على اومجلس ي األوروبي المركز 

 . 11عمالت في العالم 5التداول القانوني لألوراق النقدية، حيث إنها تمثل عملتين فقط من أعلى 

. وقد 12تريليون يورو 1.12ر ورقة نقدية من عملة اليورو متداولة بقيمة إجمالية تبلغ مليا 17.5، كان يوجد حوالي 2114في 
13% من األوراق المالية في حوزة أشخاص خارج منطقة اليورو25-21كانت نسبة 

.  

يار دوالر مل 1.3مليارات ورقة نقدية من عملة الدوالر األمريكي متداولة بقيمة إجمالية تبلغ  3.4، كان يوجد حوالي م2114في 
15( اً )يقع جزءًا منها خارج الواليات المتحدة أيض 14أمريكي

. 

من  ملياراً  143لمركزي األوروبي وجود ال يمكن تقدير استخدام أوراق اليورو النقدية خارج منطقة اليورو بدقة، ولكن قدر البنك ا
من إجمالي عملة اليورو المتداولة في  ٪16حوالي . كان ذلك م2113أوراق اليورو النقدية متداولة خارج منطقة اليورو في نهاية 

  16.الشهر في منطقة اليورو ذلك

، مع األخذ بعين االعتبار أن القناة المصرفية هي قناة واحدة فقط من عدة قنوات تترك من اً أدنى واضح اً يمثل هذا التقدير حد
للبنك المركزي األوروبي أن تدفقات أوراق  اً لة الواقعية وفقتشير األد .خاللها أوراق اليورو النقدية منطقة اليورو وتدخلها مجدداً 

( أكبر، بالنسبة على سبيل المثال، عبر السياحة أو تحويالت العمالاليورو النقدية عبر قنوات المؤسسات المالية غير السائدة )
اسطة البنوك صورة غير مكتملة عن ولذلك، يقدم صافي الشحنات بو  17.لمعظم الدول، من التدفقات الوافدة عبر مثل هذه القنوات

من عملة اليورو المتداولة )من المحتمل أن  ٪25تشير التقديرات األخرى أن حوالي  صافي تدفقات األوراق النقدية الحقيقي.
 .م2113تكون النسبة أعلى( تم تداولها خارج منطقة اليورو في نهاية 

                                                      
 (2119هويت، مايك )  11
  (2115)سويفت، عمالت هي الين الياباني والجنية اإلسترليني واليوان الصيني. 5، العمالت الثالثة األخرى من أعلى Swiftلـ  اً وفق 11

 البنك المركزي األوروبي )أ و ب( 12

 )أ (البنك المركزي األوروبي   13

 ب(2115أ و 2115االحتياطي الفدرالي ) 14
 (2113)االحتياطي الفيدرالي لبنك نيويورك،  - "يقدر االحتياطي الفيدرالي أن غالبية النقد المتداول اليوم هو خارج الواليات المتحدة" 15
 .23 صفحة (،2114البنك المركزي األوروبي ) 16
 .23(، صفحة 2114البنك المركزي األوروبي ) 17
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. فال توجد أي متطلبات قانونية لمراقبة حركات 18كية بدقة لعدة أسبابات األمريال يمكن قياس حركات العملة عبر حدود الوالي
دوالر أمريكي أو أقل، ويحمل العديد من السياح والمهاجرين مبالغ أقل من ذلك عبر حدود الواليات  11111المبالغ بقيمة 

ت حتى عند وجود متطلب قانوني باإلبالغ لتجميع البيانا اً ضافة إلى ذلك، قد ال تتوفر اآلليات دائماألمريكية بصورة يومية. باإل
  .تلك المتطلباتب يلتزمونعن تدفقات العملة، كما أن بعض األشخاص المبلغين قد ال 

تتركز تجارة شحن األوراق النقدية  يقدم االحتياطي الفيدرالي العملة عند الطلب لعدة عمالء دوليين من داخل الواليات المتحدة.
غالبية شحنات األوراق النقدية التي تعبر حدود الواليات األمريكية عبر  اً ت المتوفرة من هذه العملية حاليابشكل كبير وتلتقط البيان

. ومع ذلك، ال تغطي البيانات تدفقات أوراق الدوالر األمريكي النقدية بين الدول األخرى والتي يمكن 19القنوات المصرفية التجارية
  21.أن تكون كبيرة

ي الدول ذات القطاعات المصرفية غير المتطورة، ُتستخدم أوراق الدوالر األمريكي النقدية لتسوية المعامالت باإلضافة إلى ذلك، ف
بجميع األحجام. حتى في بعض الدول ذات القطاعات المصرفية المتقدمة والعمالت المستقرة، عملة الدوالر األمريكي هي 

ومع ذلك،  . 21الت النقد الضخمة وللمعامالت في القطاع غير الرسميالمفضلة للمسافرين وللتجارة عبر الحدود وتسوية معام
تشير هذه النماذج  وضع االحتياطي الفيدرالي العديد من النماذج اإلحصائية لتقدير أرصدة العملة األمريكية وتدفقاتها في الخارج.

  22.م2113خارج الواليات المتحدة في  تم تداولهامليار دوالر أمريكي  751أن حوالي إلى 

أن النقد ال يزال ُيستخدم على نطاق واسع خاصة للمعامالت  23وجدت دراسة حديثة ُنشرت بواسطة البنك المركزي األوروبي 
 عددقليلة القيمة في أضخم سبعة أنظمة اقتصادية متطورة حول العالم بما يتضمن أستراليا وكندا والواليات المتحدة. اختلف 

٪ من إجمالي عدد المعامالت. وكانت قيمة مثل 82٪ و46اسع بين الدول ولكنه كان يتراوح بين المعامالت النقدية على نطاق و 
٪ فقط في كندا وفرنسا والواليات 25% من النسبة اإلجمالية في النمسا وألمانيا، ولكنها كانت 51هذه المعامالت أكثر من 

ض مع اختالف حجم المعاملة، ففي كل الدول التي تم المتحدة. باإلضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن استخدام النقد ينخف
% من المعامالت. كما وجدت الدراسة عالقة مباشرة بين استخدام النقد وقبول 51فحصها كان استخدام النقد األغلب في أصغر 

 .بطاقات االئتمان والخصم في نقاط البيع

نطاق واسع من خيارات الدفع، تحتاج البنوك والمؤسسات  لذلك، حتى في الدول ذات األنظمة المالية المتطورة المتوفرة على
 اً ة عمالئهم. حيث يكون النقد مطلوبالمالية األخرى إلى النقد بصورة يومية من أجل إجراء األنشطة التجارية الطبيعية وخدم

يقضون اإلجازات في  لتحميل ماكينات الصرف اآللي، وللمرور عبر العداد، وألغراض صرف العمالت األجنبية، وللمبيعات لمن

                                                      
14

 .3(، صفحة 9419غودسون، أر ) 

19
 .5-4صفحة  ،(9419أر جدسون )  

21 R. Judson (2011) ،  5صفحة. 
91

 (9445وزارة الخزانة األميركية )  

22 J. Botta (2003) ،  155صفحة. 
91

 (9413بانيال جاي بونييه، دي وأل ) 
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. ما يدعم ذلك حاجة المؤسسات المالية للنقد بصورة يومية، على سبيل المثال إليداع من بين أسباب أخرى زيارة دولة أجنبية
 .عمالء القطاع الخاص أو األعمال التجارية النقد في حساباتهم المصرفية

للنقد العائد من  الماديشرعي ضرورية من أجل اكتشاف النقل بذلك، اتفق فريق المشروع أن دراسة السوق النقدي ال اً اعتراف
لتحديد حركات النقد  اً تعريف "المؤشرات التحذيرية" ممكنوبذلك، سيكون  الجرائم عبر الحدود ولفهم الدوافع وراء هذا النشاط.

 لها من ِقبل المجرمين.اإلجرامي باإلضافة إلى المساعدة في تحديد نقاط الضعف في األنظمة الشرعية التي يمكن استغال

النقد الشرعية  ةمن أجل تسهيل ذلك، يركز القسم الثاني من االستبيان بالكامل على تجميع البيانات بخصوص نطاق حرك
 تم سؤال الدول عن المواضيع التالية: وقد ومداها.

 األساليب المستخدمة لنقل شحنات النقد الشرعية. 

 وخارجهاالنقد الشرعية داخل الدولة  ةمدى حرك. 

 النقد الشرعية ةأنواع حرك. 

 النقد في الحدود. ةطريقة تسجيل حرك  

 :نقد عبر الحدودالمشروع لل نقلال 1-5
 

تقوم الشركات واألشخاص بنقل النقد حسب احتياجاتهم كل يوم حول العالم، ربما ألغراض إنفاق األموال أثناء اإلجازة، أو الدفع 
على سبيل المثال، داخل االتحاد األوروبي حيث تتشارك الدول في العملة،  في دولة أخرى.للبضائع والخدمات التي تم شراؤها 

وتشارك العديد من الدول الحدود والحق ألي مواطن في االتحاد األوروبي في العيش والعمل في أي دولة من االتحاد األوروبي، 
 اية.تحدث حركات نقل النقد عبر الحدود ألغراض شرعية بصورة متكررة للغ

  
باإلضافة إلى ذلك، تحتاج البنوك والمؤسسات المالية األخرى إلى النقد في عملياتهم اليومية وذلك باستخدام العملة الخاصة 

للسوق المحلي  اً ال يمكن دائم لمتطلبات أعمالهم وعمالئهم. والعديد من العمالت األخرى وفقاً  بالدولة التي يعملون بها
، تلبية الطلب المشروع للنقد من المؤسسات المالية. ويرجع ذلك إلى سببين: اً قع فيها البنك أو الفرع فعليتي يواحتياطيات الدولة ال

إما لعدم توافر المخزون الكافي من العملة المطلوبة في االحتياطي في فترة معينة، أو لعدم وجود اتفاقية بين المؤسسة المالية 
ك العملة. وبالتالي، تقوم البنوك والمؤسسات المالية األخرى بشراء األوراق النقدية المعنية بشأن االحتياطي المحلي لتوفير تل

ويؤدي  وبيعها في األسواق العالمية، وذلك لتلبية حاجتهم للنقد وزيادة أرباحهم عن طريق االستفادة من تقلبات أسعار الصرف.
  يومي.بكميات كبيرة عبر الحدود الدولية بشكل  اً ذلك إلى نقل النقد مادي

من  تم الطلب بشكل عام. اً وع عبر الحدود لم تكن مفهومة جيدمن الردود على االستبيان أن ظاهرة نقل النقد المشر  اً وبدا جلي
تجدون  لنقل الشحنات المشروعة من النقد عبر حدودها. اً براتها، األساليب األكثر استخداملخ اً الدول في االستبيان عرض، وفق

وركاب  اً ل كانت على علم بأن المسافرين جو وأوضحت الردود أن معظم الدو  .الرسم البياني أدناهردود في عرض ملخص لل
بالرغم من أن عدد الدول التي لديها خبرة في نقل النقد في الشحنات  السيارات يحملون األموال النقدية بشكل مشروع عبر الحدود.



    غسل األموال عبر النقل المادي للنقد 

 

 16 

)بما يعادل عشرات من الدوالرات  اً نقل مبالغ ضخمة من النقد يومي تم، إال أنه ياً يد ألغراض مشروعة هو عدد قليل جدوالبر 
ق الشحن الجوي وهذه مئات الماليين منها في الشحنة الواحدة(، بين المؤسسات المالية الكبرى وذلك عن طري اً األمريكية، وأحيان
 ال يتم فحصها بالشكل الكافي بواسطة السلطات الجمركية. اً الشحنات عموم

 من النقد خارج حدود دولة وداخلها المشروعة: الطرق المستخدمة لنقل الشحنات 1اني الرسم البي

 

  يوضح الطرق المستخدمة لنقل الشحنات المشروعة من النقد خارج الدول وداخلها.أعاله بياني الرسم ال

إذا كانوا يعرفون كم النقد الذي تم نقله بشكل مشروع عبر حدودهم. مرة أخرى،  عماسؤال المجيبين على االستبيان  وتم أيضاً 
قل أ، في المقابل كانت النسبة ٪( أنهم يعرفون كمية النقد الذي تم نقله بشكل مشروع عن طريق المسافرين جواً 61ذكر األغلبية )

 .٪(21٪( والبريد )32بشكل كبير لمن لديه معرفة عن قيمة الحركات النقدية في البضائع )
  

.  فدون الفهم الدقيق لطرق وأساليب النقل المشروع للنقد عبر الحدود، والوثائق اً العام للمعرفة و/أو الفهم كبير  ويعد هذا االفتقار
 على سلطات الدولة أن تتمكن اً رق واألساليب، سيكون من الصعب جدواإلجراءات الجمركية المعمول بها، وآليات إدارة تلك الط

من تحديد ما إذا كانت شحنة النقد مشروعة أم ال. وعالوة على ذلك، من دون هذا الفهم، لن تتمكن الدول من تقييم ما إذا كانت 
العمليات التشريعية كافية للسماح للمصالح الجمركية وسلطات الحدود بمراقبة عملية نقل النقد عبر الحدود بشكل فعال. ومع 

الى  ،بين البنوك ضعة للرقابة التنظيمية، تلتزم على سبيل المثال، في حالة وجود معامالتذلك، فإن أي مؤسسة مالية خا
موجبات تحددها تشريعات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، حتى يتم تنظيم عملية نقل النقد. )مما يعني ضرورة االلتزام 

الوطنية أن تأخذ هذا في االعتبار لتحديد األولويات واإلجراءات  بالقواعد المعينة التي تحددها السلطات الرقابية(. يمكن للسلطات
لخبرات التشغيلية، بما في ذلك دور المصالح الجمركية والجهات الرقابية. فضاًل عن ذلك، يتطلب إجراء أي تقييم موضوعي ا

 .في القطاع المالي وجهاته الرقابية اً المتخصصة التي تتوفر أساس
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لمجموعة العمل المالي، فإن معظم الدول لديها اآلن شكل من أشكال أنظمة اإلقرار بالنقد وهو  32بما يتوافق مع التوصية 
 متطلب قانوني ملزم على األشخاص الطبيعيين القادمين إلى الدولة والمغادرين منها لتقديم إقرار بالنقد الذي يزيد عن قيمة معينة.

ل النقد عبر الشحن والبريد، فأغلبها تعتمد على اإلجراءات الجمركية المطبقة ولكن عدد قليل الدول فقط يطبق مثل هذا النظام لنق
 البضائع العامة. ةعلى حرك

 :األشخاص الطبيعيون -النقد المشروعة  ةمراقبة حرك 1-5-1
  

في  )الركاب(. تستخدم معظم دول العالم أنظمة خاصة لإلقرار بالنقد )في مقابل اإلقرارات الجمركية العامة( لألشخاص الطبيعيين
على مبلغ العمالت التي يمكن تصديرها بصورة قانونية، واألشخاص الذين يمكنهم  الدول، يفرض البنك المركزي قيوداً بعض 

 3111على سبيل المثال، تحظر باكستان تصدير ما يزيد على  تصديرها، باإلضافة إلى ما يمكن إجراؤه بها بمجرد تصديرها.
تصدير هذه العملة إال بواسطة األشخاص الطبيعيين  عدممن خالل األشخاص الطبيعيين، وتشترط روبية )روبية باكستانية( 

بالمثل،   24.يحظر تغيير الروبية الباكستانية إلى عملة أخرى الذين يعتزمون االحتفاظ بها الستخدامها عند عودتهم إلى باكستان.
 .25عن طريق الشحن بنك المركزي نقل النقد عبر الحدودلل ال يحق سوىفي تونس، 

أن معظم الدول التي ردت على االستبيان أوضحت أنه كانت لديها فكرة عن قيمة النقد الذي يتم شحنه بواسطة الغريب فليس من 
لمجموعة  32للتوصية رقم  اً أو اإلفصاح معمول بها، وفقالركاب حيث إن معظم الدول لديها شكل من أشكال أنظمة إقرار النقد 

ال يحتاج أي شخص يحمل أقل من  –ومع ذلك، تقوم األنظمة بتسجيل المبالغ التي تزيد عن مستوى حد اإلقرار  العمل المالي.
 هذا المبلغ إلى تقديم إقرار وبالتالي لن يتم تسجيل تلك المعلومات.

، على أنه يجب على ضمن أمور أخرىأنظمة اإلقرار بالنقد. وتنص المذكرة التفسيرية،  32تتضمن المذكرة التفسيرية للتوصية 
دولة واإلفصاح عنها، شفويًا أو الخارج  المسافرين اإلقرار بأي عملة سيتم استخدامها جميعكل الدول تطبيق نظام يفرض على 

، أو األشخاص فقط الذين يحملون ما يزيد عن قيمة معينة )وتنص المذكرة التفسيرية على أنه يجب أن يساوي المبلغ اً كتابي
باإلضافة إلى ذلك، تنص المذكرة  أقل(. اً الدول مبلغتحدد العديد من  فيماريكي أو يورو، أو ما يعادل ذلك، دوالر أم 15111

أو عدم  كاذبتطبيق العقوبات عليهم عند تقديم إقرار  إذ يتم التفسيرية على أنه يجب على المسافرين تقديم إقرارات صريحة،
جراء التحقيقات في مثل هذه الحاالت.يجب على السلطات المعنية ام كماتقديم إقرار،   تالك الصالحيات الحتجاز النقد وا 

وتضمن االستبيان، الذي تم توزيعه لهذا البحث، أسئلة متعلقة بأنظمة اإلقرار بالنقد النافذة في الدول التي قامت بالرد على 
من دولة إلى أخرى، حيث  ختلف اختالفا كبيراً هذه التوصية تتشير الردود إلى أن الطرق التي يتم من خاللها تطبيق  االستبيان.

أوضحت بعض الدول، على سبيل المثال، أنه يتم فحص جميع اإلقرارات بالنقد لألشخاص الطبيعيين للتأكد من دقتها )عن 
 الردود أيضاً  تكشفكما  .26فقط جراء في بعض األحياناتباع هذا اإلالنقد(، في حين أوضحت دول أخرى أنه يتم  تعدادطريق 

أن بعض الدول تحتفظ بإحصائيات تفصيلية عن مبالغ )قيمة( النقد التي يتم نقلها إلى الدولة أو منها أو من خاللها، عن طريق 
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يكون  اً تفظ دول أخرى بهذه السجالت وفعليالمؤسسات المالية المشروعة )في مقابل األشخاص الطبيعيين(، في حين ال تح
  .اً إشرافها على المسألة محدود

أن هناك تعاون محدود بين الدول المتجاورة عند وضع أنظمة اإلقرارات بالنقد مما يترتب عليه وجود تعارض  فت الردود أيضاً كش
على سبيل المثال، ُيلزم نظام غواتيماال اإلقرار بأي مبلغ من النقد سيتم تداوله داخل الدولة أو خارجها، في حين ُتلزم  كبير.

دوالر  11111برية طويلة مع غواتيماال، باإلقرار بالمبالغ التي تزيد عن شارك كل منهما حدودًا وراس، والتي تالمكسيك وهند
لاير  11111أمريكي فقط. وعلى نحو مماثل، فيجب اإلقرار بالنقد المتداول عند دخول البرازيل أو الخروج منها عند حد قيمته 

الذي يجب اإلقرار به في الدول المجاورة لها، كولومبيا وبيرو دوالر أمريكي(، في حين أن الحد  3911برازيلي )ما يعادل 
 دوالر أمريكي. 11111وغيرها، يساوي 

أن أمثلة القضايا المبلغ عنها من جانب عدد من الدول توضح أن الجماعات اإلجرامية أدركت أنه يمكنها قد يكون حتميًأ 
  عديد من الوسائل من بينها:الل استغالل أنظمة اإلقرار بالنقد ألغراض إجرامية، وذلك من خال

 لنقد الجنائي المودع في االستفادة من واقع أن النقد قد تم اإلقرار به عند دخوله الدولة كوسيلة إلضفاء الشرعية على ا
  ،يكحساب بن

 إعادة استخدام اإلقرارات بالنقد عدة مرات لنفس الغرض، أو  

 م وجود عدد مؤكد( للتستر على استالم نقد عائد من أعمال إجرامية في المبالغة في اإلقرار بالنقد عند الدخول )عند عد
  دولة االستيراد.

 .3تتم دراسة تلك القضايا بتفاصيل أكثر في القسم سوف و 

 :الشحن -النقد المشروعة  ةمراقبة حرك  -1-5-2
النقد عبر الشحن والبريد لم يتم ٪( من الدول التي ردت على االستبيان أن استيراد وتصدير شحنات 21أفادت نسبة كبيرة )

ن بعض الدول ال أوقد يرتبط التفسير المحتمل لذلك بتفسير التشريعات الجمركية، حيث  في الجمارك على اإلطالق. ااإلقرار به
أخرى  تعترف بالنقد كنوع من البضائع، وبالتالي فإنها ال تتطلب الحصول على اإلقرارات الجمركية )أو، لهذه المسألة، أي أنواع

 من اإلقرارات( للنقد عبر الشحن والبريد.

من البضائع ويخضع  اً النقد )األوراق النقدية( نوع عدّ يُ التصدير، ذلك االستيراد والمرور العابر و  ألغراض الجمركية، بما فيلو 
دولي، الذي وضعته منظمة "للنظام الموحد" ال اً طبق يلزم تقديم إقرار جمركي. ،لنفس إجراءات البضائع األخرى. وفي هذه الحالة

)"الطوابع البريدية أو المالية أو الطوابع  4917 الجمارك العالمية، يتم منح النقد )األوراق النقدية( رمز تسمية للبضائع مميز:
وفة، المشابهة لها غير المستخدمة لإلصدار الحالي أو الجديد في الدولة التي تكون أو ستكون لهذه الطوابع فيها قيمة اسمية معر 
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الورق المدموغ بطابع، األوراق المالية، نماذج الشيكات، شهادات األسهم والحصص والسندات، وما يماثلها من مستندات 
 "(.27الملكية

"( هو تسمية دولية للمنتج HS"النظام الموحد لتعيين البضائع وترميزها )الذي يشار إليه عامة باسم "النظام الموحد" أو ببساطة "
مجموعة بضائع، يتم تحديد كل مجموعة  5111ض وضعتها منظمة الجمارك العالمية. ويضم هذا النظام حوالي متعددة األغرا

هذا  عتمدي لتحقيق تصنيف موحد. اً ومنطقي، وتدعمها قواعد محددة جيدمنها برمز مكون من ستة أرقام، مرتبة بشكل قانوني 
ويساهم النظام الموحد في  ركية ولجمع إحصائيات التجارة الدولية.دولة واقتصاد كأساس للتعريفات الجم 211النظام أكثر من 

توحيد اإلجراءات الجمركية والتجارية، وتبادل البيانات التجارية غير المستندية المتعلقة بمثل هذه اإلجراءات، وبالتالي يؤدي إلى 
الدولية والقطاع الخاص على نطاق واسع ألغراض كما تستخدمه الحكومات والمنظمات  تقليل التكاليف المتعلقة بالتجارة الدولية.

  عديدة أخرى مثل:

 الضرائب الداخلية  
 السياسات التجارية  
 مراقبة البضائع الخاضعة للرقابة  
 قواعد المنشأ  
 تعريفات الشحن  
 إحصائيات النقل  
 مراقبة األسعار  
 ضوابط الحصص  
 تجميع الحسابات القومية  
 .البحث والتحليل االقتصادي 

  
يخضع النظام الموحد "لالتفاقية لذلك يعد النظام الموحد لغة اقتصادية عالمية ورمًزا للبضائع وأداة ال غنى عنها للتجارة الدولية. و 

 .28الدولية بشأن النظام الموحد لتعيين البضائع وترميزها"

سجيل تلك اإلقرارات باألنظمة الجمركية. بما أن النقد يعتبر شحنة بضائع عادية، فيجب تقديم إقرار جمركي به. وعادًة ما يتم ت
ال يتطلب اإلقرار الجمركي سوى وزن الشحنة ووصف مناسب للبضائع.  ومع ذلك، ال يلزم تحديد الفئة أو العملة في اإلقرار.

بما  اً ريقد بعض الدول أن األمر ليس ضرو ويختلف األمر بين الدول فيما يتعلق بضرورة تحديد القيمة في اإلقرار الجمركي. فتعت
ولذلك لن يكون ذكر أن رمز البضاعة لألوراق النقدية ال يخضع لضريبة القيمة المضافة أو ال يقتضي دفع أي رسوم جمركية، 

 . القيمة ضرورياً 

                                                      
90

 منظمة التجارة العالمية 
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 منظمة التجارة العالمية 
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عنصر إلزامي لإلقرار، على سبيل هي دائمًا في المقابل، ترى دول أخرى أن قيمة البضائع التي يتم اإلقرار بها في الجمارك 
ألنه  هي القيمة العادية للمعاملة نظراً ، كما هو إلزامي في التشريعات المتعلقة باإلحصائيات. وال يمكن أن تكون تلك القيمة المثال

مع كل البضائع األخرى(. وهذا يعني أنه يجب اإلقرار بالقيمة الذاتية  طريق المالك )كما هو الحال غالباً لم يتم شراء النقد عن 
 ومع ذلك، ال يتوجب اإلفادة بأي قيمة على اإلطالق عند تقديم إقرار موجز.ورقي والحبر وما إلى ذلك(. للنقد )قيمة العمل ال

إلقرار النقد يشبه اإلقرار المستخدم للركاب إلى حد ما.  اً خاص اً دولة أنها تستخدم نموذج 21تفيد  عالوة على اإلقرار الجمركي،
 أمريكي في معظم الحاالت. دوالر 11111يكون إلقرار النقد هذا حد قيمته 

أن بعض وكالء الشحن أو  الدولبالرغم من وجود رمز تعريفة محدد لألوراق المالية ضمن النظام الموحد، فقد الحظت بعض 
فقد تم تطبيق مجموعة متنوعة من  الشاحنين ال يستخدمون رمز البضائع الصحيح عند االنتهاء من وثائق التخليص الجمركي.

لعدم فرض رسوم جمركية على األوراق النقدية  اً نظر  بشكل غير صحيح، مثل الرموز المتعلقة "بالمطبوعات".الرموز األخرى 
للشحن، فال توجد إيرادات مترتبة على ذلك. في الواقع، يمكن لالستخدام الخاطئ لرمز التعريفة التسبب في إضافة إجراء أمني 

ة وطبيعتها. ويترتب على ذلك مواجهة السلطات الوطنية صعوبات شديدة آخر ألن ذلك قد يساعد على التستر على قيمة الشحن
 اإلحصائيات المتعلقة بالتجارة. جمععند تحديد شحنات األوراق النقدية و 

النقد في الشحن والبريد، أو طرق مراقبتها عند حدودها.  ةوتم الطلب من الدول في االستبيان أن تحدد تفاصيل كيفية تسجيل حرك
 د من خالل الرسم البياني التالي.تتضح الردو 

 النقد في الشحن والبريد : حركة2 الرسم البياني

 

 

يوضح الرسم البياني أعاله أن أغلب الدول أفادت أنه تم اإلقرار بشحنات النقد في الشحن والبريد، وفحصها وتسجيلها. مع ذلك، 
لشحنة ثائق الجمارك عادًة، فال يمكن أن تتضمن الفحوص التي تم إجراؤها القيمة الفعلية لبما أن قيمة النقد ال يتم تحديدها في و 
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لقيمة الورق والطباعة وما إلى ذلك(، ما يفسر السبب في أن معظم الدول لديها فكرة محدودة أو معدومة عن قيمة  اً بانتظام )خالف
قيقة توفر بعض األرقام من واقع أن معظم الدول األخرى أفادت بأن ويمكن تأكيد حالنقد الذي يتم شحنه باستخدام تلك الطريقة. 

بالنقد لم يتم التحقق منه، وتم إدخاله بكل بساطة على أنه بضاعة جمركية، أو لم يتم  جمركي النقد كانت خاضعة إلقرار ةحرك
 ة.اإلقرار به على اإلطالق، أو لم يتم االحتفاظ بسجالت للنقد الذي يتم نقله بتلك الطريق

تحديد الضوابط التي تم فرضها على حركة النقد في الشحن والبريد، بخالف تلك التي تمر عبرها.  اً تم الطلب من الدول أيض
أوضحت بعض الدول أنها تقوم بفحص كامل التدفقات النقدية، وأشار حوالي نفس وقد يوضح الرسم البياني التالي إجاباتها. 

. بفحص حركة النقد فقطفي بعض األحيان مزيد من الدول إلى قيامها  تومع ذلك، أشار  فحصها بصفة منتظمة.يتم العدد أنه 
هو أنه يتم تحديد عمليات الفحص لحركة النقد على أساس قائم على معلومات استخبارية. معاينته الذي تم  اً والخيار األكثر شيوع

ر حكم، تبقى محدودة بسبب الطريقة التي يتم بها إكمال ومع ذلك، فإن المعلومات االستخباراتية التي يمكن على أساسها إصدا
من هذا التقرير(. وأفادت  4الوثائق الجمركية فيما يتعلق بهذه الشحنات )وستتم مناقشة هذه القضايا بمزيد من التفصيل في القسم 

 .ثماني دول أنه لم يتم فحص مثل هذه الحركات على اإلطالق

 )ترانزيت( النقد في الشحن والبريد، باستثناء المرور العابر ةضع لها حرك: الضوابط التي تخ3 الرسم البياني

 
 

النقد للفحص. وكانت الخيارات الواردة هي انتهاك اللوائح  ةتم الطلب من المجيبين على االستبيان ذكر سبب تحديد حرك
مواصفات المشبوهين، أو نمطي للمعامالت المشبوهة، أو تحديد الجمركية، أو االشتباه في غسل األموال، أو اإلبالغ عن ا

 هذه األسباب مع عدم وجود سبب يبرز عن األسباب األخرى.افة وقد تم تحديد كاالختيار الروتيني. 

وصرحت الدول المذكورة في الجدول أدناه أن لديها، باإلضافة إلى اإلقرار الجمركي المنتظم، نظام محدد معمول به يتطلب 
 دوالر 11111 هو األحوال من كثير في المحدد الحد ويكون .اً بر الشحن والبريد عند تجاوزه حدًا معينإلقرار بنقل النقد عا

  .الطبيعيين باألشخاص الخاصة بالنقد اإلقرار أنظمة من العديد غرار على أمريكي،
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 النقد عبر الشحن والبريد ةحركبنموذج إقرار خاص : 1الجدول 
 دالبري الشحن

 األرجنتين. 1
 أستراليا. 2
 أذربيجان. 3
 برمودا. 4
 كولومبيا. 5
 غويانا. 6
 إسرائيل. 7
 األردن. 8
المملكة العربية . 9

 السعودية

 كوريا. 11
 ماليزيا. 11
 موريشيوس. 12
 نيوزيلندا. 13
 بنما. 14
 قطر. 15
 أوروغواي. 16
الواليات . 17

 المتحدة األمريكية

 األرجنتين. 1
 أستراليا. 2
 أذربيجان. 3
 برمودا. 4
 بلغاريا. 5
 كولومبيا. 6
 إسرائيل. 7
 األردن. 8
المملكة العربية . 9

 السعودية

 كوريا. 11
 ماليزيا. 11
 موريشيوس. 12
 نيوزيلندا. 13
 بنما. 14
 قطر. 15
 أوروغواي. 16
الواليات المتحدة . 17

 األمريكية

 

غم على الر  اإلقرار إلزامي على شحنات المرور العابر في الشحن والبريد. وأستراليا أن هذا النوع من 29أشارت الواليات المتحدة 
محددًا  اً ول األخرى التي تتطلب كذلك إقرار من عدم التصريح بذلك بشكل مباشر، إال إنه يبدو أن هذا هو الحال في معظم الد

 بالنقد 

 :تجارة األوراق المالية العالمية – 1المربع 

 ح بين البنوك، وبين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية.ابت لتحقيق األر مجال تداول العمال توجد سوق عالمية كبيرة في
األرباح عن  درّ كوسيلة ل اً لنقد للمؤسسات المعنية، ولكن أيضوال تعمل هذه التجارة على تحقيق االحتياجات اليومية فقط من ا

ما يتم تداول األوراق النقدية في مجموعات من العمالت  اً البوغ طريق المضاربة واالستفادة من تقلبات أسعار الصرف.
هذه العملة كجزء من  علىالمختلطة، مما يعني أنه في حالة كان هناك شركات في حاجة إلى يورو، ستتمكن فقط من الحصول 

المرغوب فيها حيثما  مجموعة تضم الدوالر األمريكي والين الياباني وما إلى ذلك. في هذه الظروف، سيتم بيع العمالت غير
 اً ما يتم بيع العمالت األقل شيوع اً وغالب .(MSBs)أمكن ذلك للبنوك والمؤسسات المالية األخرى مثل شركات الخدمات المالية 
 في التداول في أسرع وقت ممكن لتجنب تقلبات أسعار الصرف غير المالئمة.

عن الدول التي يتم فيها إصدارها  اً يكي واليورو في االحتياطيات بعيدمر ويتم االحتفاظ بالعمالت الدولية الرئيسية مثل الدوالر األ
، لمخزون الحفظ موسع برنامج (FRBNY)في حالة الدوالر األمريكي، يدير بنك االحتياطي الفيدرالي في نيويورك  وطباعتها.

درالي في نيويورك في مواقع آمنة في خزائن حيث يتم حفظ العمالت بالدوالر األمريكي التي ال تزال في ملكية بنك االحتياطي الفي

                                                      
 األميركية الخزانة وزارة  29
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 منفصلة تمتلكها وتديرها بنوك القطاع الخاص في فرانكفورت وهونغ كونغ والصين ولندن وسنغافورة وزيوريخ.

من خالل شركات متخصصة بنقل النقد/األشياء  اً محلي والدولي ماديوبشكل عام، يتم نقل العملة المتداولة على الصعيد ال
 خزائندة، مثل، مراكز النقد اآلمنة، و سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من التدابير األمنية المشدب تتمتعالتي الثمينة، و 
خدمة "شاملة"  اً أيض وتقدم بعض هذه الشركات الكبرى حة.، ومرافق معالجة وجرد النقد، وعربات تغليف آمنة ومصفّ األمانات

  ية وتخليصها وتسليمها إلى الوجهة المقصودة.بالكامل تتضمن جمع ودمج وجرد الوثائق الجمرك

المختلفة بالعديد من الطرق، بما في ذلك الخدمات  الدولويمكن نقل الشحنات المشروعة من النقد بين المؤسسات المالية في 
شترك بين جميع إن العامل الم البريدية، أو العربات المصفحة لشركة متخصصة في نقل النقد/األشياء الثمينة أو بالشحن الجوي.

جراءات صارمة لضمان أنه، في حالة  الشحنات من هذا النوع هو أن الشخص المسؤول عن مناولة النقد يطبق بروتوكوالت وا 
واجه تحٍد من أحد الطرفين في المعاملة، أو طرأ حادث خطير، ستتم تغطية أي خسائر من خالل شركة التأمين، وسيتم تعويض 

  راءات القانونية.الشركة وموظفيها إزاء اإلج

الحاالت، ستشمل هذه اإلجراءات الجرد المنفصل للنقد، وبعد ذلك، سيتم إحكام إغالقه من خالل التغليف كاشف  هذه في معظم
 اً قبل المصالح الجمركية سيكون واضحللتالعب وحمايته من أي تدخل خارجي )ومن الجدير بالذكر هنا أن أي فحص للشحنة من 

مخازن للشحنات ذات القيمة العالية،  ،وعادًة ما يكون للمطارات الدولية التي تعمل كمراكز للشحن (.اإلجراء اعلى الفور بفضل هذ
  إجراءات أمنية مشددة تم وضعها للتعامل مع الشحنات ذات القيمة العالية.ب تتمتع

ج العمالت )أي العمالت المتداولة إحداها وعادًة ما يتم تداول أزوا .اً لتي يتضمنها هذا النشاط ضئيلة جدتكون نسبة األرباح ا
مقابل األخرى، على سبيل المثال، الدوالر األمريكي واليورو، أو الجنيه اإلسترليني واليورو( في أسعار الصرف المدرجة بقائمة 

ل واحد على عشرة ما تشتمل األرباح على فروق "بنقطة" واحدة أو بنقطتين )والنقطة تعاد اً وغالبأسعار من أربعة منازل عشرية، 
 آالف من وحدة سعر صرف عملة(، وهذا يعني أنه يجب تداول العمالت بكميات كبيرة لتصبح العملية جديرة باالهتمام.

بما أن هناك هامش ربح صغير متضمن، فمن المهم للمؤسسات المالية الحفاظ على التكاليف المتضمنة في العملية عند أقل 
يف المتعلقة بجرد النقد وتغليفه وشحنه، ويتم تضمين هذه التكاليف في الرسوم التي تتقاضاها ويشمل ذلك التكال نسبة ممكنة.
من أجل تقليل هذه التكاليف، يتم شحن النقد بشكل عام بطريقة تجعل  الثمينة من المؤسسات المالية. األشياء/النقد شركات نقل

ورقة نقدية لها نفس العملة والفئة، مغلق إحكامها  111ات من ويتم رزم النقد في مجموع معالجته وجرده سهلة قدر اإلمكان.
ورقة  1111ورقة نقدية يتم تجميعها بعد ذلك لتكوين مجموعات أكبر من  111بشريط بالستيكي. باإلضافة إلى مجموعات من 

كية متينة، ثم يتم تأمين يتم إغالق هذه المجموعات بإحكام في أكياس بالستي بشريط بالستيكي. قها أيضاً نقدية ويتم إحكام غل
 للتالعب المشار إليه أعاله(. الكاشف م بشكل مميز )باستخدام التغليفهذه األكياس بختم مرقّ 

على الرغم من أن شحنة النقد قد تحتوي على عمالت وأوراق نقدية متعددة ذات فئات نقدية مختلفة، فسيحتوي كل كيس بشكل 
فئة لعملة واحدة )ومع ذلك، قد تحتوي بعض الشحنات على كيس فردي به "الفائض" عام على مبلغ معين من أوراق نقدية ذات 

ولن تمنح الوثائق الجمركية القيمة الكاملة للشحنة،  من العمالت والفئات المتعددة التي ال تكفي في حد ذاتها لتكوين كيس كامل(.
ذلك قوائم الرزم التي توضح بالتفصيل العمالت  ولكن يجوز أن تكون هناك وثائق إضافية متوفرة من شركة الشحن، بما في

كما ذكر أعاله، تمتلك شركة الشحن بوليصة تأمين تحدد الحد األقصى لقيمة النقد الذي  والفئات التي يجب وضعها بكل كيس.
 تتجاوز هذه القيمة. لنيمكن نقله في شحنة واحدة، وبالتالي فإن الشحنات 



    غسل األموال عبر النقل المادي للنقد 

 

 91 

  

ويزيد أي  عملية جرد النقد ومعالجته، كما يقلل التكاليف إلى أدنى حد ممكن. قة يسّهل كثيراً د وشحنه بهذه الطريإن تغليف النق
نوع آخر من التغليف، مثل وضع العمالت والفئات المتعددة في كيس واحد )ما عدا في الحاالت المذكورة أعاله(، أو ربط 

ن تكاليف المعالجة والجرد بشكل كبير، كما يؤدي إلى مجموعات األوراق النقدية ذات األحجام المختلفة بشكل غير صحيح، م
تطوعت بهذه المعلومات لفريق  المالية، التيوأوضحت المؤسسات  رفض المستفيد الفعلي من النقد بسبب تأثير ذلك على أرباحه.

 ية". محتماًل على أصل النقد المكتسب بصفة إجرام اً ن هذا النوع يمكن اعتباره "مؤشر المشروع، أن التغليف م

باإلضافة إلى التدابير التي تتخذها الشركات المتخصصة في نقل النقد/األشياء الثمينة، يتم إلزام البنوك والمؤسسات المالية 
عادة، سيشتمل  المحلية، باالستعالم الشامل عن إجراءات العناية الواجبة فيما يتعلق بجميع عمالئها. ااألخرى، بموجب قوانينه

ت المتعلقة بنموذج أعمال العميل، سواء أكان مصدر النقد من العمليات الداخلية الخاصة به، أو كان هذا على االستعالما
إذا كان هذا هو الحال، فستمتد إجراءات العناية  الغنية بالنقد في المنطقة المحلية. األخرى العميل يمثل نقطة االندماج لألعمال

إجراء  يمكن للمؤسسة المالية أيضاً  هذه النقاط المتعلقة بأصل النقد. فصيلالواجبة إلى الحصول على معلومات إضافية، مثل ت
متوافقان مع الظروف المحلية )على سبيل  فاصيلهالبحوث في سوق العمالء، ربما للتأكد من أن حجم النقد التي ستقوم بشرائه وت

 الصيف(. فصل باليورو في موقع مكتظ بالسياح األوروبيين المزيد من النقديقع في المثال، قد يبيع بنك 

على سبيل  ألن شدة أمن النظام ما هي إال نفس نقاط ضعفه. بإجراءات العناية الواجبة مهمة جداً وتعد فعالية هذا االستعالم 
بأعمال دمج النقد من الشركات الصغيرة، فمن المهم األخذ في االعتبار المخاطر المحتملة  اً مثال، إذا كان البنك العميل قائمال

المخاطر بشكل مبدئي، فقد يقرر البنك  مرتفعإذا تم تقييم عالقة أو نموذج األعمال على أنه  في عملية إجراءات العناية الواجبة.
 قد يتضمن ذلك الفهم الجيد لقاعدة بيانات عمالئه.و أن القيام باستعالمات إجراءات العناية الواجبة المشددة مناسب، 

أجرتها كل من سلطات المملكة المتحدة والسلطات الهولندية أن المراقبة الجمركية على شحنات  وقد حددت األعمال األخيرة التي
( قد ال تكون دقيقة بالقدر المطلوب في كثير من األحيان )أو، في كثير من الحاالت، ال اً وراق النقدية بين البنوك )ظاهرياأل

م وجود أسباب ظاهرية تدعو إلى االشتباه في هذه الشحنات، فال لعد نظراً  ُيفرض عليها أي نوع من المراقبة على اإلطالق(.
تخضع للفحص الروتيني )وفي بعض الحاالت، ال يمكن ذلك بسبب عدم وجود السلطة الالزمة( وفي أغلب الحاالت، ال يتم 

سات السيئة من ِقَبل باإلضافة إلى ذلك، تم تحديد أمثلة على الممار  فحص األوراق النقدية العابرة عبر دولة على اإلطالق.
قبة الجمركية قبل تخليصها الشركات المتخصصة في نقل النقد/األشياء الثمينة، مثل إزالة شحنات من األوراق النقدية من المرا

 .جمركياً 

المصدر؛ السلطات البريطانية، على أساس االتصال والمقابالت التي أجرتها مع الشركات الدولية العاملة في مجال تداول 
 مالت ونقل النقد المرتبط.الع
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 :البريد -النقد المشروعة  ةحرك مراقبة 1-5-3
كونه  بموجب معاهدة برن، ثاني أقدم منظمة دولية في العالم. م1874ُيعد االتحاد البريدي العالمي، الذي تم إنشاؤه في عام 

يساهم  ن الجهات الفاعلة في القطاع البريدي.دولة، أصبح االتحاد البريدي العالمي المحفل الرئيسي للتعاون بي 192يضم 
 .االتحاد البريدي العالمي باعتباره منظمة متخصصة تابعة لألمم المتحدة في تحديد القواعد المنظمة لعمليات تبادل البريد الدولي

إلدارة  عينين رسمياً مر أو المستثمرين المتقدم الدول األعضاء للمكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي اسم وعنوان المستث
من ِقَبل الدولة العضو إلدارة  كانت أو غير حكومية معينة رسمياً  المستثمر المعين هو أي جهة حكومية الخدمات البريدية.

وتعمل الدول األعضاء على ضمان أن  على أراضيها.االتحاد الخدمات البريدية واإليفاء بااللتزامات ذات الصلة بوثائق 
  ن يقبلون بعائث بريد الرسائل ويتعاملون معها ويقومون بإيصالها وتسليمها.المعيني مشغلينال

 وتشتمل بعائث بريد الرسائل على ما يلي:

  كجم. 2البعائث ذات األولوية والبعائث غير ذات األولوية، حتى 

  كجم. 2الرسائل والبطاقات البريدية واألوراق المطبوعة والرزم الصغيرة، حتى 

  كجم. 21إلى الطرود التي تصل 

مما حدده االتحاد البريدي العالمي، يجب أن تعامل على أنها بضائع، وبالتالي  الشحنات األخرى التي ال تعد جزءاً ويعني هذا أن 
على شركات النقل بالبريد السريع الدولية. والشحنات التي  أيضاً  ذلكينطبق و اإلجراءات الخاصة بالبضائع.  افةتطبق عليها ك
تحجيرات إلى أسس قانونية أخرى، فإن نفس ال استناداً مع ذلك، و  تلك الشركات غير "مسجلة" في التحديد أعاله. تتعامل معها 

 والقيود القانونية المفروضة على بريد الرسائل يمكن تطبيقها على هذه الشركات.

أو المواد المخلة باآلداب أو المنافية  قلية،العالعقاقير المخدرة والمؤثرات العامة )مثل  حظوراتالقيود والم اً تحدد االتفاقية أيض
وأي توسيع لنطاق الممنوعات يتم تطبيقه على أساس كل دولة على  حظوراتلألخالق، وما إلى ذلك(، واالستثناءات العامة للم

  حدة.

اد الثمينة األخرى، وتنص على من اتفاقية االتحاد البريدي العالمي القواعد للقطع النقدية واألوراق النقدية والمو  18.6تحدد المادة 
أنه "يجب حظر إدخال: القطع النقدية أو األوراق النقدية أو العمالت الورقية أو األوراق المالية من أي نوع التي تدفع إلى حاملها 

ك من أو شيكات سفر أو مواد بالتينية أو ذهبية أو فضية سواء أكانت مصنعة أم ال، أو أحجار كريمة أو مجوهرات أو غير ذل
 المواد الثمينة األخرى...".

ومع ذلك، فقد استفادت بعض الدول من إمكانية منح استثناءات )مثل توسيع نطاق الممنوعات العامة( في االتفاقية نفسها. على 
كما ال . ةعادلسبيل المثال، فيما يتعلق ببريد الرسائل، ال تقبل بعض الدول البعائث المسجلة التي تحتوي على النقد والبعائث الم

  تقبل دول أخرى الطرود المؤمن عليها التي تحتوي على هذه البعائث.



    غسل األموال عبر النقل المادي للنقد 

 

 96 

الوطني( ليست  تحجيراتالتي يفرضها )وتوسيع نطاق ال تحجيراتوتكمن النقطة األساسية في أن قيود االتحاد البريدي العالمي وال
للتشريع  التحجيرات وفقاً  يدية. يجب تطبيق جميعالمعين واألشخاص الذين يستخدمون الخدمة البر  شّغلملزمة مباشرة على الم

٪ من 81)أفادت التحجيرات البريدي الوطني. وحتى عندما يكون هذا هو الحال، بصفة عامة، فليست مهمة الجمارك مراقبة هذه 
التحجيرات  (. وسيكون هذا الحال فقط عندما يتم تجريم انتهاك31الدول التي ردت، أن الجمارك هي الجهة المسؤولة الرئيسية

 شّغلسوى أن المرسل لم يلتزم باللوائح التي ينص عليها م تزام بالتحجيراتلذلك، لن يعني عدم االل اً بالتشريع الوطني. وخالف
  .البريد المعين

أوضحت ردود بعض الدول على االستبيان أن االتحاد البريدي العالمي يحظر إرسال النقد عبر البريد. وبما أن هذا ليس هو 
إلى إرشادات االتحاد البريدي  اً عاتها الوطنية )البريدية( استنادال، قد تكون هذه الدول تشير إلى حظر منصوص عليه بتشريالح

الوضع القانوني المتعلق بالنقد المنقول في البريد،  وهو أن هذه الدول ال تدرك تماماً  العالمي. ويمكن أن يكون ثمة تفسير آخر
فأحد االستنتاجات هو أن الدول  ،لى أنه خطر أو شيء جدير باالهتمام بالنسبة لها. ومع ذلكحيث إن هذا ال ينظر إليه ع

فتتعامل بعض الدول مع ذلك على أنه محظور تختلف على نطاق واسع في نهجها المتعلق بمراقبة النقد المنقول عبر البريد. 
  بخالف الدول األخرى التي تتعامل معه على أنه مسموح به.

 :فرنسا -حظر اإلرسال بالبريد  - 2المربع 

مايو  21بتاريخ  417-2113تحظر فرنسا إرسال العملة والقطع النقدية والمعادن الثمينة عبر البريد بموجب المقرر رقم 
  عن تعديل قانون االتصاالت البريدية واإللكترونية. م2113

القطع النقدية والنقد وكل  -ر إرسال جميع أنواع العمالت بحظ ه، أصدرت الحكومة الفرنسية مقرراً في هذا التشريع الذي تم سن
 والسبائك والمجوهرات عبر البريد. -أنواع المعادن الثمينة 

  المصدر: فرنسا

  أو اإلقرار CN 22اإلقرار  شحنات بريد الرسائل التي لها قيود قانونية مثل النقد: افةيجب تقديم إقرار جمركي محدد لك
CN 23. دولة بأنها تستخدم استمارة خاصة لإلقرار بالنقد يشبه اإلقرار المستخدم  21قرار الجمركي، صرحت عالوة على اإل

 دوالر أمريكي. 11111ويبلغ، في معظم الحاالت، المستوى الحدي لإلقرار للركاب إلى حد ما. 

البريدي مع نظم الجمارك  بعض الدول لديها أنظمة منفصلة للتخليص البريدي، في حين أدمجت دول أخرى وظائف التخليص
في دولة واحدة، فال تتضمن هذه الوظيفة  يذ إجراءات التخليص الجمركي آلياً ومع ذلك، فمن المألوف أنه عندما يتم تنفالوطنية. 

 تخليص البعائث البريدية.

                                                      
14

بشكل صحيح. على  3بعض الدول لم تجب على السؤال األول في القسم على األرجح، ستكون هذه النسبة أعلى من ذلك بكثير، كما هو واضح فإن  
بالتأكيد، ولكن كانت إجابة الدولة على ذلك "بال  رقابياً ًا يجب أن تمتلك دولة بها نظام حظر وترخيص لنقل النقد عبر البريد جهاز سبيل المثال، 

 شيء".
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ية والذي يجعل عملية المراقبة ويوجد اختالف واحد على األقل بين المراقبة الجمركية على بريد الرسائل والمراقبة الجمركية العاد
إذا ما أرادت الجمارك فتح بريد الرسائل ضمن نطاق المراقبة الجمركية، فإنها تواجه القضايا القانونية المتعلقة أكثر صعوبة. 

مل صت على االتصاالت ويتم التعانمن الت ة المتحدة، يعد فتح الرسائل نوعاً بسرية المراسالت )على سبيل المثال، في المملك
 صت على المحادثات الهاتفية، وال يمكن أن يتم هذا دون أمر قضائي ُموقع من وزير الداخلية(.نمعه بنفس طريقة التعامل مع الت

لى جانب هذه اإلجراءات الخاصة  كمية كبيرة من بريد الرسائل يجب النظر فيها: في عام  اً بفتح بريد الرسائل، توجد أيضوا 
وعند النظر إلى هذه المبالغ البعائث عن طريق النظم البريدية في جميع أنحاء العالم.  مليار من 3.5، تم نقل م2113

  واإلجراءات الجمركية المبسطة المتعلقة ببريد الرسائل، نجد أن أدوات إدارة المخاطر الحديثة ليست مفيدة للغاية.

 اً ويبدو واضحلظاهرة نقل النقد عبر البريد.  اً ير اهتمامس كلها( ال تعتشير الردود على االستبيانات إلى أن العديد من الدول )ولي
أنه إذا نظرت الدول لألمر بشكل سطحي فقط، ببساطة عن طريق فحص اإلقرارات الرسمية للنقد عبر البريد، في جميع 

 الكثير لدراسته. االحتماالت، فستستنتج أنه ال يوجد أي سبب إلعطاء عملية نقل النقد عبر البريد أي اهتمام حيث أنه ال يوجد

 اً دولة واحدة من تلك الدول اهتمام قدمت دولتان فقط تفاصيل فيما يتعلق بالشحنات المشروعة للنقد عبر الحدود بالبريد. أولت
خاًصا بهذه المسألة خالل فترة محددة من الزمن، لتكوين رؤية واضحة عن هذه الظاهرة، وتحديد ما إذا كانت هناك أي قضايا 

وكشف هذا البحث أنه تم تقديم عدد قليل جًدا من اإلقرارات الرسمية لالستيراد قة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب. مطروحة متعل
ومع ذلك، على مدى الفترة التي أدير المشروع خاللها، كشفت المصالح الجمركية  (.م2113والتصدير )إقرار واحد فقط في عام 

عبر بعائث البريد لمخبأ في البريد. وقد أدى ذلك إلى استنتاجهم أنه يتم نقل النقد في تلك الدولة عن حاالت عديدة من النقد ا
ما يتم اإلقرار به في الجمارك، بغض النظر عن ما إذا كانت عملية نقل النقد هذه قانونية أو غير  بشكل متكرر جدًا، ولكن نادراً 

 تلك الدولة، توصلت إلى أنها ال تمتلك صالحيات قانونية كافيةقانونية. كانت أحد نتائج هذه العملية أن المصالح الجمركية في 
يجة لذلك، تقوم تلك الدولة تمكنها من التحكم في مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الشحنات والبريد على نحو فعال. ونت

 في الشحن والبريد.بصياغة تشريعات محددة جديدة تتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب فيما يخص النقد  حالياً 

نقد العائد من األعمال اإلجرامية، قد لل عبر الحدود وبواسطة البريد نقلالويبدو أن البحوث المذكورة أعاله تدل على أن ظاهرة 
النظر في تجارب ألمانيا وفرنسا، فقد أجرى  اً درك ذلك. ومع ذلك، فمن المهم أيضتكون ظاهرة عالية المخاطر ومعظم الدول ت

أنه لم يتم تحديد أي نقد )لم يتم  ،لتمارينوكانت نتيجة كل من هذه امركزة لدراسة هذه القضية. وتمارين نشاطات  كل منهما
  .من الطرود السريعة والبريدعلى الرغم من فحص عدد كبير جدًا اإلقرار به(، 

. إن مثل هذه ي حد ذاته أمرًا ملحوظاً وروبية الثالث المتماثلة ظاهريًا فيعتبر هذا االختالف الشديد بين تجارب الدول األ 
االختالفات تعني أنه قد يكون هناك عوامل إقليمية أو محلية فاعلة تؤثر على هذه الظاهرة، على سبيل المثال، في بعض الدول 

مركية والبريدية )ألمانيا( من المعلوم أن الشحنات البريدية والطرود الدولية خاضعة للمراقبة/الفحص المنتظم من ِقَبل المصالح الج
معلوم أنه يلزم قرار قضائي لفتح الشحنات البريدية والطرود، أو فمن الولها صالحية فتحها، في حين أنه في دول/مناطق أخرى 
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الذي يتعين إجراؤه  بعين االعتبار، يبدو أن هناك المزيد عند أخذ هذه الحقائق هذا الصدد.أنه ال يتم تنفيذ أي مراقبة منتظمة في 
 .31مسألةهذه اللفهم 

 :األشخاص الطبيعيون -نقل النقد المشروعة  ةتقدير قيمة حرك  1-5-4
 

تكشف اإلجابات على االستبيان عدم إمكانية التوصل إلى رقم دقيق يمثل مقدار النقد المشروع الذي يتم نقله في جميع أنحاء 
بسجالت حول مقدار النقد الذي   اطي الخزينة، وذلك ألن العديد من الدول ال تحتفظالكرة األرضية، مقابل النقد الموجود في احتي

. وبالمثل، ال تتحقق بعض الدول من دقة إقرارات النقد المقدمة من قبل األشخاص 32اً يعبر حدودها ألغراض مشروعة ظاهري
ي شكل من أشكال التدقيق التأكيدي، لذلك ال داخل حدودها. وفي كثير من الحاالت، ال تخضع اإلقرارات المقدمة أل ينالطبيعي

 أن المبلغ الذي تم إقراره هو المبلغ المنقول.ب اتيوجد أي ضمان

لتحليل فعالية الضوابط التي يفرضها االتحاد األوروبي بشأن  33اً تقرير  م2111( في أغسطس CEأصدرت المفوضية األوروبية )
. )تنص لوائح باستثناء دولة واحدةهذا التقرير على البيانات المقدمة من جميع دول االتحاد األوروبي  النقد، حيث اعتمد إعداد

يورو عند دخول دول  11111المفوضية األوروبية على أن األشخاص الطبيعيين عليهم اإلفصاح عن النقد الذي يتجاوز 
 النقد التي تتم فيما بين دول االتحاد.(  نقل ةاالتحاد األوروبي أو مغادرتها، وال يلزم اإلفصاح عن حرك

لي يصل إلى نص هذا التقرير على أن األشخاص الطبيعيين الذين دخلوا االتحاد األوروبي أو خرجوا منه أفصحوا عن مبلغ إجما
بين المؤسسات  عن مبلغ النقد المنقول توفر أرقامولم ت .م2119وحتى يوليو  م2117خالل الفترة من يوليو  مليار يورو تقريباً  81

نقل النقد التي تمت من جانب األشخاص  ةمليار يورو، وهي حرك 1.6نقل النقد المكتشفة إلى  ةالمالية. وفي نفس الفترة، وصل مبلغ حرك
 الطبيعيين التي لم يتم اإلفصاح عنها لسبب ما ولكن تم الكشف عنها من جانب الجمارك أو السلطات األخرى.

المنقول عبر حدود دول االتحاد األوروبي يتجاوز هذا الرقم و لغ الفعلي، العائد من أنشطة إجرامية، ومن المرجح أن يكون المب
 أي تقديرات موثوقة لهذه التجارة. رة كبيرة، ومع ذلك ال توجد حالياً بصو 

 :الشحنات والبريد -نقل النقد المشروعة  ةقيمة حرك تقدير 1-5-5
 ،34المتوسط النقد المشروعة لنقله أو عبوره داخل البالد أو خارجها. في ةضل بحركتوفر اإلجابات على االستبيان معرفة أف

 من قانونية بطريقة المنقول النقد مقدار تعلم ال أنها إلى الصلة ذات األسئلة على أجابت التي الدول من األقل على ٪65 أشارت
لى  .البريد عبر المنقول نقلال مقدار تعلم ال منها ٪71 أن كما ،اً سنوي الشحنات عبر بالدهم وا 

                                                      
للرقابة ويتم فتحها في ألمانيا بشكل منتظم، تعتبر السلطات األلمانية قضاياها الخاصة بما أنه من المعروف أن الشحنات البريدية والطرود خاضعة  31

 ، على إنها استثناءات.28والمربع  22بالنقد اإلجرامي في البريد والطرود السريعة، المعروضة في المربع 
 
 مثال، في الدول التي يعتمد اقتصادها على النقد والدوالر.، على سبيل الاً على العكس، النقد الموجود في البالد األجنبية يمكن توزيعه محلي 32
  م(.2111)تقرير اللجنة األوروبية النهائي  33
 متوسط عدد الدول التي أبلغت عن االستيراد والدول التي أبلغت عن التصدير. 34
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لى  ٪35ويعني ذلك أن  بالدهم عبر فقط من الدول التي أجابت قادرة على الكشف عن مقدار النقد المنقول بصورة قانونية من وا 
قد ، نظام إقرار معين للن36مع العشرين دولة التي تستخدم، بناًء على االستبيان اً . ويتفق هذا الرقم تقريب35اً الشحنات والبريد سنوي

التي تقر بأن لديها قاعدة بيانات محددة )بخالف قاعدة بيانات إقرار  اً البريد، ومع الثالثين دولة تقريبالمنقول عبر الشحنات و 
 . 37الجمارك العادية( تسجل تصدير األوراق النقدية واستيرادها في الشحنات والبريد

لى بالده دول فقط كانت قادرة على توفير معلومات حول مقدار 7ومع ذلك،  عبر الشحنات  االنقد المنقول بصورة قانونية من وا 
للشحنات الكبيرة من النقد  ة النقل المشروع. أما بالنسبة للدول األخرى، فال تتوفر لديها معلومات حول مدى حرك38اً والبريد سنوي

ذا االستنتاج بأن النقد المنقول عن طريق التي تم إقرارها. ويمكن تبرير ه مادينقل النقد ال ةعبر حدودها والمبلغ اإلجمالي لحرك
لهذه الظاهرة، مما يؤكد مرة أخرى على أن  اهتماماً تعير ؛ فمعظمها ال اً ليس محل اهتمام جميع الدول تقريبالشحنات أو البريد 

 من الدول. قليل جداً عدد الكافي باستثناء لدى  مبدأ نقل النقد عبر الحدود عن طريق الشحنات والبريد غير مفهوم بالشكل

العابرة  ةة نقل النقد المشروعمن الدول التي أجابت على االستبيان تشير إلى أن حرك ٪39وتؤكد على هذا االستنتاج حقيقة أن 
لحدودها عن طريق الشحنات والبريد ال تخضع ألي شكل من أشكال الرقابة أو اإلقرار أو التفتيش. وحوالي ثلث الدول التي 

 النقل هذه تخضع إلى أي شكل من أشكال الرقابة.  ةال تعرف إذا كانت حركأجابت على االستبيان 

. 39عن طريق الشحنات والبريدسنويًا وخارجها  ومن خاللهاحددت الدول السبع المذكورة أعاله مقدار النقد المشروع المنقول إليها 
 هي: م2113واألرقام الخاصة بنقل النقد عن طريق الشحنات لعام 

 مليار دوالر أمريكي 118مليون دوالر أمريكي و 26لوارد بين تراوح النقد ا. 

  مليار دوالر أمريكي 296مليون دوالر أمريكي و 8تراوح النقد الصادر بين. 

  41.مليار دوالر أمريكي 3.4مليون دوالر أمريكي و 3تراوح النقد العابر بين 

                                                      
قد محدد(. وبما أن معظم هذا النقد لم يتم فحصه على غسل الجمارك )عن طريق إقرار الجمارك أو إقرار ن عندتمثل هذه األرقام النقد الذي تم إقراره   35

 إذا كان هذا النقد قانوني. األموال وتمويل اإلرهاب، فالدول ال تعرف رسمياً 
إقرار نظام  ة،عمليالأو  ةقانوني، من الناحية الالمشروع أن ليس كل هذه الدول لديها فريقبت معلومات إضافية من بعض هذه الدول، وجد لِ عندما طُ   36

 محدد للنقد المنقول عبر البريد أو الشحنات. 
 .1.6راجع المزيد من التفاصيل في وصف الفقرة   37
ليها عبر الشحنات والبريد والمسافرين. في الواقع، أبلغت تلك  عن مدى نقل النقد قانونياً  و/أو نصياً  اً دولة أخرى رقمي 21أبلغت   38 منها ومن خاللها وا 

هذا الرقم اإلجمالي  ،الحاالت تقريباً في كافة  هجمالية بدون التفرقة بين الثالثة )البريد، الشحنات، المسافرين(. ويمكن االستنتاج أنالدول عن األرقام اإل
 متعلق فقط بالمسافرين.

لن يكون لديها قاعدة بيانات محددة فالشحنات والبريد، بليس لديها إقرار محدد للنقد المنقول  الدول السبعة تلكمن  4 ه وبما أنمن الجدير بالذكر أن  39
 لتلك البيانات. ويمكن استنتاج أن األرقام المقدمة تستند إلى قاعدة بيانات إقرارات الجمارك الوطنية.

د يكون ملخص ق ،ألنه في حاالت النقل العابر اً حول النقل العابر. فمن الصعب إيجاد أي أرقام متعلقة بالنقل العابر؛ نظر  قدمت دولتان فقط أرقاماً  41
 ، مما يجعل من الصعب تقييم نوع البضائع.اً وصف البضائع كافي
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. ونستنبط مليار دوالر أمريكي سنوياً  511لى ل الشحنات إفي هذه الدول السبع، يصل النقد المشروع الذي يعبر الحدود من خال
 من ذلك، أن عدة تريليونات نقدية من الدوالرات األمريكية يتم نقلها عبر حدود دول العالم. 

 3التفاصيل المقدمة من بعض الدول السبع إلى استنتاج أنه في المتوسط يصل مبلغ النقد المنقول في الشحنات إلى  وتؤدي
مليون يورو في كل نقلة. وبطبيعة الحال، يمكن أن تحتوي الحاوية، حتى الصغيرة  151و 111111ورو، يتراوح بين مليون ي

منها، على مبالغ نقدية أكبر بكثير مما يمكن للشخص المسافر حمله. وبالمقارنة مع المبالغ المنقولة عبر الحدود بواسطة 
 بكثير في الشحنات.المسافرين، فإن المبالغ المنقولة كل مرة أكبر 

إلى ظاهرة نقل  كبيراً  تشير اإلجابات على االستبيان بوجه عام إلى أن أغلب الدول، باستثناءات قليلة واضحة، ال تعير اهتماماً 
( فإن التخمين 9-1إلى البحث العالمي الذي تم إجراؤه في السنوات األخيرة )راجع الفقرة  اً قد عبر الشحنات والبريد. واستنادالن
ات من الدوالرات لمدروس لمبالغ النقد التي يتم نقلها عبر الحدود عن طريق الشحنات والبريد يمكن أن يصل إلى عدة تريليونا

حول العالم. وتزيد مبالغ النقد المنقول في كل مرة عن طريق الشحنات عن تلك المنقولة عن طريق المسافرين  األمريكية سنوياً 
مليون  151في نقل النقد عن طريق البريد(. وُتعد النقالت الفردية لمبالغ تصل إلى  اً ذلك أيضال يقارن )ويبدو األمر ك بشكل

. ويتم نقل النقد عبر الحدود عن طريق البريد بمقدار غير معروف في الغالب، إال اً دوالر أمريكي عن طريق الشحن أمرًا معتاد
 ل وتمويل اإلرهاب.أن تجارب إحدى الدول تشير إلى احتمال تعرضها لغسل األموا

 ية:استخدام النقد في األعمال اإلجرام 1-6

تستمر األسواق اإلجرامية في تحقيق مبالغ كبيرة من النقد بما يتعدى سلسلة التوريد للبضائع الجنائية أو تكون المادة الخام التي 
 يحتاج المجرمون وغاسلو األموال إلى معالجتها.

إلى استخدام جزء كبير من النقد الذي حصلوا عليه لسداد ثمن البضائع غير المشروعة  يحتاج المجرمون في كثير من األحيان
أو لسداد النفقات المختلفة المتكبدة من نقل البضائع إلى األماكن المطلوبة. وبالرغم  شحناتالتي قاموا ببيعها أو لشراء مزيد من ال

لة مسبًقا في هذا ال يزال التقرير(، للجماعات اإلجرامية، إال أنه ال توجد خيارات كثيرة. ف من مزايا ومساوئ التعامل بالنقد )المفصَّ
واع المنتجات غير إلى حد كبير للغاية. وذلك يعني أن المجرمين الذين يبيعون بعض أن 41على النقد االقتصاد اإلجرامي قائماً 

د نجاح المجرمين وكلما زادت السلع التي يبيعوها، كلما ، سواء رغبوا في ذلك أم ال. كلما زااً المشروعة غالبًا ما يتم الدفع لهم نقد
زاد النقد الناتج عن عملياتهم. ويمكن أن يسبب ذلك للمجرمين مشكالت كبيرة فيما يتعلق باستخدام عائداتهم وتخزينها والتخلص 

 ائد الكبيرة.. وبالرغم من هذه المشكالت، إال أنه من المالحظ أن النقد يمنحهم بعض الفو /أو التصرف بهامنها

لتدقيق ومراجعة بإجراءات ا هي أنه مجهول المصدر وال يترك أي أثر يمكن اقتفاؤهما يقال أن الفائدة األساسية للنقد  اً غالب
األسباب الرئيسية الستخدامه في االقتصاد اإلجرامي، وليس هناك شك أن هذا  أحدما ٌيعد إخفاء مصدر النقد  الحسابات. وغالباً 

بالغ الصعوبة بالنسبة للقائمين على إنفاذ القانون.  ت مصدر مبالغ النقد الصغيرة أمراً حد ما. ويمكن أن يكون إثبا هو الحال إلى
. فقد اً حديد واإلثبات إذا تم السداد نقدفعلى سبيل المثال، حتى يصبح بيع كميات التجار من العقاقير المحظورة أصعب في الت
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بشأن رزمة النقد الموجودة في محفظته. وفي الواقع، ال  (أو على األقل قابل لإلثبات) يتمكن التاجر من إعطاء تفسير مقبول
يكون النقد مجهول المصدر فعاًل إال عندما يكون بمبالغ صغيرة. وعند مواجهة المجرمين يمكنهم تبرير وجود كميات صغيرة أو 

بالغ  مصدرها أو الغرض منها ُيعد أمراً  قلها بدون توضيحمتوسطة من النقد بحوزتهم. إال أن حيازة مبالغ كبيرة من النقد أو ن
 الصعوبة على المجرمين والجماعات اإلجرامية.

له إذا  المبلغ يمكنه أن يقدم تفسيراً  وبمجرد تجاوز المبلغ النقدي لتلك الحدود، يكون هناك توقع عام أن الشخص الحائز لهذا
، إذا تم إجراء معاملة كبيرة الحجم، فستوجد بوجه عام بعض السجالت بشأنها طلب منه ذلك. حتى في االقتصاد القائم على النقد

أو وجود فعلي لبضائع مشتراة أو إثبات عملية سحب من المحاسبات تر افي دف بعض المعامالت أو إدخالكقبول في مكان ما، 
أن لنقدي الكبير بحوزته، يمكن أن ُتعد حقيقة بنك وما إلى ذلك. ولذلك، فمع عدم قدرة المجرم على التبرير الدقيق لوجود المبلغ ا

 أكثر من كونها ميزة. اً هذا المبلغ مجهول المصدر عائق

ات يعتبر غياب التوضيح المشروع عقبة كبيرة عند محاولة إدخال األموال إلى أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى. وبفضل توصي
، بوهةصة بالعناية الواجبة للعميل واإلبالغ عن أي معامالت مشالخا 21و 11و 11التوصيات  مجموعة العمل المالي، وتحديداً 

ه في حساب إيداعتقوم معظم المؤسسات المالية حول العالم اآلن باالستعالم عن مصدر أي مبلغ نقدي كبير يحاول شخص ما 
ذا كان هذا لمصرفي. وعليه، يسعى المجرمون إلى تجنب مثل هذه المشكالت عن طريق االحتفاظ بالنقد الناتج عن عم ياتهم، وا 

 42 عبر الحدود الدولية. اً ماديفي مكان آخر، يمكنهم ببساطة نقل النقد  اً النقد مطلوب

حول العالم، سيواجه المجرمون صعوبات متزايدة عند محاولة إدخال  اءات مكافحة غسل األموال تدريجياً ومع تزايد تشديد إجر 
ود تالي، فمن المرجح أن تتزايد ظاهرة غسل األموال عبر النقل المادي للنقالنقد الخاص بهم في أنظمة مالية مشروعة. وبال

 .تدريجياً 

إلى  لي في هذا التقرير، ولكن استناداً تتم تغطية طريقة نقل النقد المحقق من األعمال اإلجرامية بصورة أكثر تفصياًل فيما ي
 هي ما يلي: قدمة، فإن أكثر األساليب انتشاراً االستبيانات وأمثلة القضايا الم

 يتم تجنيده من جانب منظمة إجرامية لنقل النقد  اً ذا التقرير، يكون ناقل النقد شخصفي سياق ه :بواسطة ناقل النقد
العائد من األعمال اإلجرامية عبر الحدود الدولية بحوزته شخصًيا. وقد يقوم ناقل النقد بإخفاء النقد داخل مالبسه، أو 

في حزام مال أو ما يشابه ذلك(، أو في حقيبته )إما داخل أمتعته الشخصية أو داخل على جسمه )على سبيل المثال 
. وبإمكان ناقلي النقد استخدام وسائل النقل الجوية أو البحرية أو السكك يبة نفسها( أو حتى إخفائه داخلياً هيكل الحق

 الحديدية لعبور الحدود الدولية.

 ير ذلك إلى النقد المخبأ داخل هيكل وسيلة المواصالت بداًل من إخفائه يش :ه داخل وسيلة المواصالتءعن طريق إخفا
بأي طريقة من طرق الشحن. ويمكن أن تشمل وسائل المواصالت السيارات أو الشاحنات أو القوارب البحرية بدايًة من 

قد يكون الشخص المسؤول زوارق التنزه الصغيرة إلى البواخر الكبيرة مثل سفن الحاويات والعّبارات. في هذه الحاالت، 
عن المركبة على علم بالنقد المخبأ ومتواطئ في محاولة التهريب. وفي المقابل، قد ال يعلم سائق المركبة بالفعل بوجود 

                                                      
 إلى بحث قامت به سلطات المملكة المتحدة. اً المصدر: استناد 42
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نقد مخفي داخل المركبة التي يقودها. وبالمثل، قد يقوم بعض أفراد طاقم السفينة بإخفاء النقد في فراغ ما على متن 
 الربان أو بقية أفراد طاقم السفينة.السفينة بدون علم 

 ز الذي يشغله، وهناك حد أقصى للمبلغ يتسم النقد بثقل الوزن وكبر الحيّ  :في حاويات أو أشكال أخرى من الشحنات
للنقد  الماديأو في هيكل حقيبته. وبالمثل، يمكن أن يمثل الحيز  اً اقل النقد حمله، إما بحوزته شخصيالذي يستطيع ن

بلغ الذي يمكن إخفاؤه في الفراغات بهيكل المركبات أو وسائل المواصالت األخرى. إذا أرادت أي منظمة للم اً تقييد
ما يكون الخيار الوحيد أمامها هو إخفاؤه في شحنات يمكن أن توضع في  ةً من النقد، فعاد إجرامية نقل مبالغ كبيرة جداً 

 حاويات وما إلى ذلك مما يتم نقله عبر الحدود.

 أبلغت بعض الدول عن أمثلة معقدة لعمليات إخفاء النقد داخل البضائع المرسلة  :ي البريد أو الطرود البريديةإخفاؤه ف
وبالرغم من أن عمليات اإلخفاء هذه عادًة ما تكون أصغر من عمليات  عبر خدمات البريد العادي أو الطرود البريدية.

إال أن استخدام فئات كبيرة من األوراق النقدية يمكن أن يؤدي اإلخفاء داخل المركبات أو بحوزة الشخص ناقل النقد، 
 إلى ضبط هذه المبالغ الكبيرة.

 "جمع المعلومات لهذه الدراسة، وكذلك من في إطار أثبتت األبحاث التي تم إجراؤها  :إخفاؤه "على مرأى من الجميع
ت من تهريب كميات كبيرة من النقد العائد المشاركة، أن بعض الجماعات اإلجرامية تمكن للدولجانب سلطات الجمارك 

من األعمال اإلجرامية داخل األنظمة المستخدمة من جانب المؤسسات المالية المشروعة لنقل النقد المخصص 
لالستخدام في األنظمة المالية، وذلك عن طريق استغالل المتطلبات المحدودة للمعلومات الخاصة بنقل النقد في 

  .اً ستغالل اإلجرامي غير معروف حاليويعتبر مدى هذا اال ن طريق تزوير تلك الوثائق المطلوبة.عإقرارات الجمارك أو 

 حالة المشكلة: 1-7

م، قام فريق المشروع بتوزيع استبيان على أعضاء مجموعة العمل المالي ومجموعات العمل المالي اإلقليمية، 2114في أبريل 
يم ما إذا كانت ظاهرة غسل األموال عن طريق النقل المادي للنقد في حالة تزايد أو حيث تطلب االستبيان من الدول المجيبة تقي

 ، وما الذي جعلهم يعتقدون ذلك. قّلبثبات أو تراجع أو ت

مت ثلثي الدول المجيبة تهريب النقد باعتباره من المخاطر الجسيمة، وأقر نصف هذا العدد أن تلك المشكلة في حالة تزايد. إال قيّ 
 ث الباقي من الدول المجيبة لم تتمكن من تقييم حجم المشكلة لديها.أن الثل

 أكثر نتيجة الضوابط المحسنة لمراقبة الحدود والتي يعتقد أنها جعلت من الصعبشهد تراجعًا حت دولة واحدة أن الظاهرة تصرّ 
 في قيمة مبلغ النقد المضبوط.  على المجرمين نقل النقد عبر حدود الدول دون اكتشافه، مما أدى إلى االنخفاض المستمر

 مختلفة إلجاباتها، تضمنت: قالت أن المشكلة متزايدة أسباباً  أعطت الدول التيوقد 

 فعالية إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتطبيقها بشكل  : مع زيادةزيادة صرامة الرقابة المصرفية
ماديا ى القطاع المالي، وال سبيل أمامهم بداًل من ذلك إال نقله أفضل، أصبح من الصعب على المجرمين إدخال النقد إل

 بين األسباب المذكورة. اً السبب األكثر شيوعوكان هذا  عبر الحدود.
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 مما أدى إلى زيادة ارتفع( ةمجاور  دولة  )أوالثراء لديها تعتقد بعض الدول أن مستوى جرائم  :زيادة النشاط اإلجرامي ،
 من األعمال اإلجرامية. في معدالت النقد العائد

 :تؤمن بعض  ضعف ضوابط مراقبة الحدود أو نقص الموارد أو الرغبة في تطبيق ضوابط مراقبة الحدود بصورة فعالة
الة في بعض المناطق، وتستغل تلك الدول أن بعض الجماعات اإلجرامية تعلم أن ضوابط مراقبة الحدود غير فعّ 

 مع انخفاض نسبة خطر االكتشاف.الجماعات نقاط الضعف هذه لنقل النقد 

 في الدول التي يتعطل بها النظام المالي العادي بسبب صراع أو عدم  الستقرار السياسي و/أو االقتصادي:عدم ا
 استقرار شديد، يسعى جميع األشخاص، بما في ذلك األشخاص الذين يعملون باألنشطة اإلجرامية، إلى نقل األصول

 .اناً الخاصة بهم إلى مكان أكثر أم

المشكلة مستندة إلى النتائج المتعلقة بزيادة صرامة ضوابط مراقبة تزايد على العكس، أوضحت بعض الدول أن مالحظتها حول 
الحدود لديها إلى جانب تحسين قدراتها على االكتشاف. ويطرح ذلك السؤال بشأن ما إذا كانت مشكلة نقل النقد عبر الحدود في 

 لمعنية أصبحت أفضل في اكتشاف ذلك.تزايد فعلي، أو أن الدول ا

 :ة لعائدات نقديةالجرائم األصلية الُمدر   1-8

مرحلة جمع المعلومات في هذا المشروع أن النقد  استالمها أثناءجرى يتضح من االستبيانات المجاب عنها وأمثلة الحاالت التي 
جع مصدره إلى نطاق واسع من الجرائم األصلية. تناول أحد عبر الحدود الدولية ير  مادياً المحقق من األعمال اإلجرامية المنقول 

ألنواع هذه الجرائم، باإلضافة إلى خيار "أخرى" وطلب لتقديم تفاصيل  خياراً  12الموضوع تحديدًا، وقدم  أسئلة االستبيان هذا
 الدولةلمهرب إلى داخل نطاق أن تقوم الدول بالتمييز بين النقد ا حول أي جرائم غير مذكورة في السؤال. تطلب السؤال أيضاً 

 .اوخارجه

تم تحديد جميع الجرائم األصلية المقترحة من جانب ست دول على األقل من الدول المجيبة على االستبيان. وكانت اإلجابات 
 كما يلي:
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 : الجرائم األصلية الُمدرة لعائدات نقدية4الرسم البياني 
 

 

هي االتجار في المخدرات، بالرغم من أن تهريب البضائع األخرى )مثل  الجرائم األصلية األكثر انتشاراً  ابات أنتوضح اإلج
وجود عالقة قوية  اً ما يوضح الرسم البياني أعاله أيضالكحول والتبغ وما إلى ذلك( واالحتيال الضريبي من الجرائم المتكررة. ك

تجاه المعاكس. وبالرغم من ذلك، فهذا االالدول واألسباب المرتبطة بحركة نقل النقد في  بين األسباب وراء حركة نقل النقد داخل
 المسار العكسي للبضائع غير المشروعة. اً ع دائمال يعني بالضرورة أن النقد يتب

يب النقد أكثر تشير تحليالت اإلجابات على االستبيان إلى عدم وجود جرائم أصلية يشيع اقترانها بأسلوب واحد من أساليب تهر 
من غيره. ويتأثر األسلوب الذي يتم اختياره لنقل النقد باالستخدام المقصود لألموال والوجهة المطلوب نقل النقد إليها أكثر من 

 من هذا التقرير. 2تأثره بطبيعة الجريمة نفسها. يتم توضيح هذه القضية بتفاصيل أكثر في القسم 

 :لحدودعوامل أخرى تؤثر في نقل النقد عبر ا

نقل النقد بعوامل أخرى غير الجرائم األصلية. وتتضح  ةيطلب نفس السؤال باالستبيان من الدول تحديد إمكانية ربط حرك
 اإلجابات من الرسم البياني التالي. 
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 نقل النقد ة: عوامل أخرى ترتبط بحرك5 الرسم البياني
 

 

لدولة ما والرغبة في قطع  سلطات الرقابة واإلشرافالرغبة في تجنب وتعتبر الخيارات المتوفرة  افةكاختيار كما هو موضح، تم 
النقد داخل الدول واألسباب نقل ، توجد عالقة قوية بين األسباب وراء حركة اً من العوامل الرئيسية. ومجددمسار المراجعة المالية 

يعتبر االستثناء الوحيد لذلك هو تهريب رأس المال، والسبب في ذلك هو وجود المرتبطة بحركة نقل النقد في االتجاه المعاكس. 
دول كثيرة تقوم باإلبالغ عن ذلك كظاهرة مرتبطة بظاهرة خروج النقد من دولتهم أكثر من دخوله. سيتم تغطية هذه القضايا 

 بتفاصيل أكثر في القسم التالي.

 :المحقق من األعمال اإلجراميةنقد لل عبر الحدود نقلالتقدير قيمة عمليات  1-9

للغاية، إلى جانب عدم توفر أرقام موثوقة عن  صعباً  بحكم طبيعته أن يكون مخفيًا أمراً مستهدف يعد احتساب حجم شيء 
% من 5% و2أن الرقم يتراوح بين  م1998األموال المغسولة على مستوى العالم كل عام. وقد قدر صندوق النقد الدولي في 

للنقد واألموال المغسولة  الماديج المحلي، ولكنه لم يحاول تقسيم هذا المبلغ إلى األموال المغسولة من خالل النقل إجمالي النات
 بطرق أخرى. 

قدر  م2115وفي عام 43تريليون دوالر أمريكي 2.8 تتجاوز هذا الرقم بقيمة م1999في عام  John Walker " جون واكر"قدر 
تريليون دوالر أمريكي  1.1قق من األعمال غير مشروعة المنقول عبر الحدود الدولية بأكثر من قيمة النقد المح Baker" بيكر"

( باحتساب إلى CDONE، قام مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )م2119أما في عام  44.على الصعيد العالمي
، 45تريليون دوالر أمريكي 2.1متعددة، وكانت حوالي أي مدى وصلت العائدات اإلجرامية، من تحليل إحصائي لنتائج دراسات 

                                                      
40
  (2115بيكر ريموند )  

  (2115بيكر ريموند )  44

 .(2111) (CDONU)مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة   45
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تريليون دوالر أمريكي  1.87وباستخدام ذلك الرقم، تم تقييم تدفقات األموال ذات الصلة بأنشطة الجرائم المنظمة العالمية بحوالي 
 مليار دوالر أمريكي( في نفس العام.  871)أي 

المجيبة أن تقدم التفاصيل حول  الدولمن  ٍد ما، تضمن االستبيان طلباً إلى حمن أجل محاولة الوصول إلى فهم حجم المشكلة 
جمالي المبالغ التي تم اكتشافها.  عدد عمليات اكتشاف النقد المتعلق بغسل األموال التي قامت بها خالل الثالث سنوات السابقة وا 

يدل على عدد هذه  م تقدم كل الدول رقماً السؤال، ول % من إجمالي الدول المجيبة على االستبيان على هذا61أجابت نسبة 
 الحاالت والمبالغ. 

حالة اكتشاف  31111عند تحويل األرقام المقدمة من خالل الدول المجيبة على االستبيان إلى الدوالر األمريكي، وهي أكثر من 
 الحد األدنىغ الناتج بما يعادل مليون دوالر أمريكي في ثالث سنوات، كان المبل 911متعلقة بغسل األموال، بما يمثل أكثر من 

 .46اً شافها في جميع أنحاء العالم سنويمليون دوالر أمريكي يتم اكت 311 (والي)على أقصى تقدير ح

يتم حصر إال نسبة مئوية صغيرة توضح الدراسات التي أجريت من جانب الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة أنه ال 
ًا ألغراض غسل األموال مادي. وعليه، فمن المنطقي أن يكون إجمالي المبلغ النقدي المنقول اً مهرب سنويمن إجمالي النقد ال اً جد

في حدود مئات المليارات من الدوالرات، وتلك نسبة ذات أهمية يمكن مقارنتها بشكل عام مع الدراسات األكاديمية المشار  دولياً 
 إليها أعاله.

عاله ما هي إال إشارات عن المبالغ المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة الدولية؛ وبالرغم من الواضح أن األرقام المذكورة أ
 من ذلك، فإنها تشير إلى مدى كبر حجم المشكلة.

                                                      
مليون يورو بأوراق مالية بقيمة كبيرة عن طريق شركات الخدمات  511أنه تم بيع أكثر من ب مًا يفيدتقيي المملكة المتحدة جرت، أم2112في عام   46

تقليل حجم بهدف ، وأن األغلبية العظمى تم شراؤها بواسطة مجرمين ليستخدموها اً المالية لصرف العمالت بالمملكة المتحدة في فترة اثني عشر شهر 
 .٪ من هذا الرقم عند تصديره للخارج بموانئ المملكة المتحدة1رة، تم اعتراض أقل من النقد ألغراض التهريب. في نفس الفت
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 لماذا يلجأ المجرمون إلى نقل النقد  -2
 

 :بر الحدودوعوامل الدفع والجذب التي تؤثر على نقل النقد ع الدوافع 2-1
 

يهدف هذا القسم و يقوم األفراد بنقل النقد عبر الحدود ألسباب عديدة، يمكن أن تكون تلك األسباب مشروعة أو غير مشروعة. 
 إلى اكتشاف تفاصيل أكثر حول سبب تحريك النقد ألغراض إجرامية.

 
عبر الحدود، فمن من الضروري التفكير  اً مادي عند التفكير في األسباب وراء اتجاه المجرمين إلى غسل األموال عن طريق نقلها

يمكن تلخيص تلك األهداف في جمع األموال ونقلها بشكل عام، في األهداف الرئيسية للمجرم للقيام بذلك في المقام األول. 
أجلها الوصول  /أجله ، وذلك فقط بعد تحديد الهدف أو األهداف الرئيسية )"لماذا"( التي سيقوم المجرم من47وتخزينها واستخدامها

إلى الطرق المستخدمة لتحقيق تلك األهداف )"كيف" وما يساويه في األهمية "أين"(. ستتم مناقشة هذه األهداف بتفصيل أكثر 
 فيما يلي.

توجد العديد من العوامل التي يمكن اإلشارة إليها كعوامل "دفع" أو عوامل "جذب"، والتي تؤثر في أسباب نقل النقد العائد من 
، والتي ترتبط بشكل وثيق بحاجة المجرم إلى جمع عائدات األنشطة اإلجرامية ونقلها أخرىإلى  دولةعمال اإلجرامية من األ

 و/أو استخدامها. يتم توضيح تلك العوامل في الرسم البياني الموجود أدناه.وتخزينها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
توصلت إليه جهات إنفاذ القانون بالمملكة المتحدة لوصف العمليات في عدد من الجرائم المالية، بما  " توضيحاً والتخزين واالستخدام يعد "الجمع والنقل  47

 في ذلك تمويل اإلرهاب وغسل األموال.
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 رق نقل النقدتأثير اتخاذ القرارات اإلجرامية على الغرض وط :1 الرسم البياني
 

 
 سلطات المملكة المتحدة :المصدر

 
النقد. يجب أن يقرر المجرم حينها ما الذي  تبدأ العملية في الجزء األيسر من الرسم البياني، مع ارتكاب المجرم للجريمة التي تدرّ 

ده، يستثمر األرباح، وما إلى ذلك( وتكون تلك هي المرحلة التالية في  – يرغب في القيام به بذلك النقد )يدفع تكاليفه، يدفع لمورِّ
 السلسلة: "الغرض". 

تتضح "الوجهة" فقط عندما يقرر المجرم غرضه؛ حيث يحدد الغرض الوجهة. وتكون الخطوة التالية هي تحديد كيفية توصيل 
مركبة، استخدام الشحن، وما النقد إلى الوجهة؛ وستقودك تلك الخطوة إلى القرار التالي: "الطريقة"، )ناقل النقد، إخفاء النقد في 

 إلى ذلك(، ويقترن اختيار "المسار" الذي تم اختياره بشكل وثيق بالطريقة والوجهة.

يتم إظهار تلك العوامل في أسفل الرسم البياني أعاله.  –العوامل األخرى على جميع مراحل عملية اتخاذ القرارات  اً تؤثر أيض
خرى، توفر )أو إمكانية الوصول إلى( طريقة محددة )مركبة مناسبة على سبيل وتشمل: مخاطر اختيار مسار ووجهة دون األ
 المثال(، واإللمام بنظام نجح العمل به من قبل.

يعتمد على قرارات اتخذها المجرم؛ ومع ذلك، يتم إدخال النقد مرة أخرى إلى النظام المالي  د مساراً أثناء العملية، سيتبع النق
 تدويره". يوضح الرسم البياني الموجود أدناه ما يمكن أن يطلق عليه "دورة النقد". المشروع ويكون تمت "إعادة
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 "دورة" النقد :2 الرسم البياني
 

 
 تحدةسلطات المملكة الم -المصدر 

 
نه بدايًة من الجزء األيسر، يمكن أن يأخذ المجرم النقد إلى إحدى شركات الخدمات المالية لتحويل النقد إلى عملة أخرى؛ يمك

االستعانة بخدمات شبكة خبيرة في غسل األموال، أو يمكنه استخدام موارده الخاصة لنقل النقد عبر الحدود. وتعتمد تلك 
ذا كان االختيارات على عوامل أخرى مثل الوجهة المختارة، وعملة النقد المطلوبة في الوجهة النهائية، والمسار الذي تم اخت ياره )وا 

 (.ياً إخفاء النقد أمرًا ضرور 

لدفع تكاليف الشبكة الخاصة بالمجرم، أو للدفع  -، يمكن استخدام النقد ألغراض عديدة ةالمستلم الدولبمجرد وصول النقد إلى 
تمرير هذا النقد إلى شركة  اً ي األصول وما إلى ذلك. ويمكن أيضمقابل توريد المزيد من البضائع غير المشروعة، أو لالستثمار ف

بعد فترة كبيرة في الغالب بنك وذلك كجزء من عملية تشتيت مسار عملية المراجعة المالية. في مرحلة ما،  خدمات مالية أو إلى
من الوقت، يدخل النقد مرة أخرى إلى النظام المالي العادي، وليس بالضرورة أن يكون ذلك نتيجة أي إجراء تم من جانب 

على سبيل المثال،  –ادة تدوير النقد ليستخدمه داخل أنظمته الخاصة الجماعة اإلجرامية. وفي هذه المرحلة، سيقوم البنك بإع
 أو سيتم االتجار بهذا النقد في أسواق العمالت العالمية. –ألغراض تعبئة ماكينات الصراف اآللي 
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حريك الشرعي ما تختلف عوامل الدفع والجذب التي تؤثر على المنظمات اإلجرامية عن العوامل التي يتم تطبيقها على الت غالباً 
نقل  ةلألموال المكتسبة بطريقة واضحة، ويمكن بالتالي أن تساعد في تقديم تفاصيل حول المؤشرات التي تستخدم لتعريف حرك

النقد المحقق من أعمال إجرامية. وبصفة عامة، تعد الدوافع الرئيسية لتحريك النقد ألغراض مشروعة هي كفاءة األعمال التجارية 
ة، باإلضافة إلى عدم التوازن في توريد وطلب النقد )على سبيل المثال، المعامالت السياحية والمعامالت الخاصة واعتبارات التكلف

باألعمال التجارية، خاصة في الدول ذات االقتصاد القائم على النقد(. وتسعى جميع األعمال التجارية لتقليل النفقات العامة وال 
كما تسعى األعمال التجارية المشروعة إلى االلتزام بالقواعد المحلية الخاصة بمكافحة يختلف القطاع المالي في هذا الشأن. 

غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب )ألسباب ليس أقلها أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى فرض غرامات كبيرة ومالحقات 
دانات عامة، وكل ذلك ليس من مصلحة   التجارية(. القائمين على تلك األعمال جنائية وا 

أن تتورط أي مؤسسة مالية متطورة أو أي أعمال  اً فاظ على سمعتها، فمن المستبعد جدلرغبة المؤسسات المالية في الح اً نظر 
القطاعات المنظمة في أي ممارسات قد تؤثر على "محصلتها النهائية" )على األقل، إذا اعتقدت أن تكون هناك  ضمنتجارية 

، على سبيل المثال، أن نشطة ويمكن اكتشافها(. فإذا كان األمر كذلك، فمن المستبعد أن يفضل بنكمخاطرة بهذا النوع من األ
من دولة ذات درجة عالية من الرقابة التنظيمية إلى دولة ضوابطها أقل صرامة بدون أي سبب سوى إيداعها في البنك،  ينقل نقداً 

 معالجته ونقله النقد ثقيل وضخم ومن المكلف جداً  أن ا ذكر سابقاً ، وكمواضحتجاري غرض أو حتى نقل النقد ألي مكان بدون 
 وتخزينه بأمان. )شحنه(

تشير الدراسات التي أجريت من قبل جهات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وأماكن أخرى أن أغلب دوافع تحريك في المقابل، 
"السالمة" في هذا السياق الطريقة المحسوبة لتجنب فحص النقد ألغراض إجرامية، هي السالمة )كما هو موصوف أعاله، تعد 

إلى أن المجرمين أكثر عرضة عند التفكير  48تشير الدراسات األكاديميةو جهات إنفاذ القانون أو الجماعات اإلجرامية األخرى(. 
د السعي إلى إخفاء عن على استعداد أكثر للمخاطرةالمجرمون بعبارة أخرى،  بح من عند التفكير في الخسارة.في طرق للر 

 . اً عنصرًا ثانوي االعناصر ولكنه التكلفة منأن بالرغم من  ،أرباحهم من السلطات

من المعامالت التي ليس لها أغراض تجارية واضحة، بما في  تخدم المجرمون سلسلة أكثر تعقيداً بالتالي، من المحتمل أن يس
يداعه في بنك في د المجرمون الخطرون والمنظمون الذين يسعون في كثير ف.49ولة أخرىذلك سحب النقد من بنك في دولة ما وا 

من النقد قد يجدوا أن المخاطرة بكشفهم بالموانئ الجوية والبحرية على أنها أقل من المخاطر  ةمن األحيان إلى غسل كميات كبير 
مالي النظام الل اللمعامالت من خعند القيام با عائدات من جرائم مبلغ عنها رسمياً المقترنة بترك أثر دليل والحصول على 

 رسمي. ال

                                                      
 .(1996) جونسون وباين على سبيل المثال،  48
 سلطات المملكة المتحدة. أجرتهإلى بحث  اً المصدر: استناد  49
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 :جمع النقد 2-2

للعائدات اإلجرامية. بمعنى:  مادييعد "الجمع" المرحلة األولى في العملية، وفيما يخص غسل األموال، يشير إلى التحقيق ال
غير مشروعة أخرى أو ارتكاب جريمة ينتج عنها الحصول على النقد. ويمكن أن يكون ذلك بيع شحنات من المخدرات أو سلع 

 االحتيال الضريبي أو قبول رشوة وما إلى ذلك.

وفي حالة تمويل اإلرهاب، يكون "للجمع" سياق آخر. من الممكن أن يكون التمويل المستخدم ألغراض إرهابية عائد من أشكال 
ما يكون  الباً إلى ذلك. ومع ذلك، غ أخرى لألنشطة اإلجرامية، مثل االتجار في المخدرات أو االحتيال أو الخطف مقابل فدية وما

، ويمكنه استخدام اً ، قد يكون لإلرهابي عماًل مشروعًا يتقاضى مقابله راتبالتمويل عائد من مصادر مشروعة. وعلى سبيل المثال
 راتبه لشراء مكونات عبوة ناسفة أو إرساله للخارج للتبرع به من أجل قضية إرهابية.

دول ف عدد من ال، عرّ 1.8. كما هو مذكور في القسم اً منقول عبر حدود ما مصدرًا مشروعمكن أن يكون للنقد الوكذلك، ي
كمية كبيرة  هجرةنقل األموال عبر حدودها. يمكن تعريف تهريب رأس المال كونه "تهريب رأس المال على أنه سبب من أسباب 

صادي أو انخفاض قيمة العملة أو فرض من األصول ورؤوس األموال من دولة بسبب أحداث عدم استقرار سياسي أو اقت
من نشاط إجرامي، بالرغم من أن بعض  أن يكون رأس المال المنقول عائداً ". ليس من الضروري 51ضوابط على رؤوس األموال

  .غير مشروعآخر  من تهرب ضريبي أو نشاط اً منقول إلى مكان آمن قد يكون عائدإلى أن رأس المال التشير الحاالت 

الك ع الرئيسي لتهريب رؤوس األموال، كما يشير التعريف، أن المستفيد الفعلي يرى أن النقد مهدد لسبب ما ويرغب المالداف عدّ يٌ 
 :اً تتضمن أسباب نقل رؤوس األموال نقد. قد في نقله إلى مكان أكثر أماناً 

 تجنب ضوابط الصرافة الصارمة. 

 مصدر النقد غير مشروع. 

 ة المصدر لديها اقتصاد يعتمد على النقد، والبنوك والمؤسسات المالية األخرى في هذه االعتبارات الثقافية مثل: الدول
 الدولة غير موثوق بها.

 :النقد /نقلتحريك 2-3

ه، أو نقل األموال " إلى رغبة المجرم في إزالة أي عائدات من نشاطه اإلجرامي من الموقع الذي نشأ ب/نقلتشير كلمة "تحريك
ي تم ت. ويختلف السبب وراء نقل األموال المحققة من أعمال إجرامية من الدول الحيث الحاجة إليها دةوجهة محدالمكتسبة إلى 

 :ما يلي لدوافع األكثر انتشاراً بها تحقيقها إلى أخرى حسب العوامل االقتصادية واالجتماعية هناك. وتشمل ا

 

 

                                                      
64
 Investopediaأنفستوبيديا   
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  :إبعاد عائدات الجريمة عن الجريمة األصلية 2-3-1
حدى العوامل الرئيسية الدافعة لغسل األموال المتأتية من األنشطة اإلجرامية، و  أحدلألموال  مشروعةصول غير اليعد إخفاء األ  ا 

أسهل الطرق للقيام بذلك هي إزالة األموال من الدول التي ارتكبت فيها الجريمة. )في سياق هذه الورقة، يتم النظر إلى ذلك 
 .(3-3-2راجع القسم  –الية كطريقة تختلف عن قطع مسار المراجعة الم

 و يجعل تتبع عائدات الجريمة أمراً يلبي تحريك األموال في شكل مبالغ نقدية من دولة إلى أخرى متطلبات عديدة للمجرم. أواًل، فه
في غاية الصعوبة على السلطات. قد ال تستطيع الشرطة التي تحقق في الجريمة أن تتعرف على األموال المحققة منها إذا لم 

. حتى إذا تم اكتشاف النقد في بلد الوجهة في خارج حدودهاتستطيع العثور على أي أدلة تقودها إلى معرفة أن النقد تم تهريبه 
االجراءات المتصلة بتبادل المعلومات وجمع األدلة بين دولتي األصل  وتداعياتات مرحلة من مراحل هذه العملية، فان تعقيد

 . ود سلطات إنفاذ القانون لمالحقة المجرمين واالستيالء على النقدوالوجهة من الممكن أن تحبط جه

أدى التعرض الطويل إلى تقنيات جهات إنفاذ القانون إلى أن الجماعات اإلجرامية أصبحت تقدر هذه الحالة، ونتيجة لذلك، 
الجريمة  عنستجنى من إبعاد النقدية  تعتبر في كثير من الحاالت واحدة من أولى اعتباراتها هي معرفة ما إذا كانت الفوائد التي
  .من خالل نقلها عبر الحدود الدولية تفوق أي عوامل أخرى، مثل خطر الكشف على الحدود

 :الطلب 2-3-2
هذا محرك وثيق الصلة بالحاجة إلى االستفادة من األموال. فقد يتم تصدير النقد ألنه مطلوب في مكان آخر، ربما لتسديد المزيد 

، أو ببساطة معينة لو لبعض األسباب األخرى، مثل الرغبة في شراء أص اً المشروعة. وقد تكون أيض بضائع غيرمن شحنات ال
 وبالتاليللتأكد من أن أي شخص يقوم بالتحقيق في األنشطة اإلجرامية غير قادر على تعقب مكاسبه غير المشروعة، 

هى من عملية الغسل خارج البالد ويرغب في نقل األموال المغسولة وبالمثل، قد يتم استيراد األموال ألن المجرم انتمصادرتها. 
، أو ربما ألن الدولة التي يتم استيراد النقد فيها لديها إشراف تنظيمي بشكل أقل ومن السهل يسهل استخدامها حيث إلى مكان

  إيداع النقد في النظام البنكي هناك.

حاجة المجرم له أو رغبته فيه، بغض النظر عن أي عوامل أخرى، مثل  هو ةثاني دولةقد يكون السبب وراء نقل النقد إلى 
الضوابط المطبقة. ويمكن أن تشير الظروف المحلية في بلد الوجهة أنه يمكن إيداع النقد هناك بسهولة أكثر. ويمكن أن ينفق 

ي ألنه قد يتم االشتباه في دفع المجرم األموال في شراء أصل، مثل ملكية أو مركبة، ويحتاج أن يكون الدفع من حساب مصرف
 بالمشتري.  ةواضح صلةفي الدفع من حساب مصرفي خارج البالد بدون  وبالمثل، يمكن االشتباه أيضاً مبالغ كبيرة من النقد. 

 وقد ال يكون المستفيد الفعلي منه، ولكن وجهه هذاألنه ليس لديه خيار آخر في هذا الشأن.  اً نقد أيضقد يقوم الشخص بنقل ال
 الشخص لتسهيل عملية النقل.

 يات المتحدة )والجهود لمكافحته(:تهريب كميات كبيرة من النقد عبر حدود المكسيك/الوال :3المربع  

من المنافذ الرسمية للدخول،  417ميل بالطول، مع  2111تشترك الواليات المتحدة والمكسيك في الحدود البرية فيما يزيد عن 
ظة لكلتا الدولتين في جهودهما المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة. وفي السنوات األخيرة، نمو مما يتسبب في مشكالت ملحو 

الجماعات المكسيكية المتورطة في نطاق واسع من النشاط اإلجرامي المنظم، بما في ذلك االتجار في المخدرات وجريمة الهجرة 
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تتراوح حجم تهريب النقد عبر الحدود مع الواليات المتحدة. و  المنظمة والفساد واالتجار باألسلحة، أدى إلى نمو ملحوظ في
 مليار 6التقديرات األخيرة لحجم المشكلة من جانب الجهات األكاديمية وشركات المراجعة والمحاسبة والحكومة المكسيكية من 

كل من حكومة المكسيك والواليات  )تقدر مليار دوالر. 25، برقم مقبول بصفة عامة قدره حوالي مليار دوالر سنوياً  36دوالر إلى 
المتحدة، بالرغم من توفر طرق أخرى لنقل العائدات اإلجرامية عبر الحدود، أنه ما زال يتم استخدام التهريب لكميات كبيرة من 

 النقد للغالبية العظمى من العائدات(.

لمكسيك إلى الواليات المتحدة، توجد "عوامل وباإلضافة إلى تدفق المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين واألسلحة النارية من ا
أواًل، ترى المنظمات اإلجرامية أن البيزو المكسيكي  ساهم في المشكلة.ت تيجذب" متعددة داخل االقتصاد اإلجرامي المكسيكي ال

كما أن  األميركي رمن الدوالر األمريكي، وهذا يعني أن الجماعات اإلجرامية تفضل الحصول على عائداتها بالدوال قل استقراراً أ
، تفضل الجماعات اإلجرامية المكسيكية دفع الرشاوى ونفقات ثانياً  هناك مخاطرة أقل في أن تفقد قيمتها في األسواق المالية.

، االقتصاد المكسيكي، القائم على النقد إلى حد كبير، يستخدم الدوالر بشكل ملحوظ، وهذا يعني اً التشغيل بالدوالر األمريكي؛ ثالث
الواليات  تسري األمور داخل سهولة كمادرجة النفس ب اً والتصرف فيه داخل المكسيك تقريب ه يمكن إنفاق الدوالر األمريكيأن

كارتل في كولومبيا ودول أمريكا الفإن الموردين النهائيين للمخدرات التي يتم تهريبها للواليات المتحدة، عصابات  ، وأخيراً المتحدة
 بالدوالر األمريكي. الحصول على أموالهمن الجنوبية األخرى، يفضلو 

األخرى  الجنوبية أمريكا ودول كولومبيا دين فيالمهرب لشراء مزيد من شحنات الكوكايين من المورّ  ُيستخدم جزء محدد من النقد
 .٪81الذي يظل غير واضح؛ وتتراوح التقديرات من النصف إلى 

 :كيفية نقل النقد

ات المخدرات على الصعيد االقليمي بصفة عامة بمكتب العد المركزي في إحدى مدن الواليات يتم وضع النقد العائد من مبيع
المتحدة العديدة، بما في ذلك أتالنتا وبوسطن وشيكاغو ولوس أنجلوس. وعادًة ما يكون النقد في صورته األصلية بفئات 

دوالر أمريكي، إما في نقاط التجميع أو في المدن  111أو  أمريكياً  دوالراً  51ه إلى  فئات  أكبر مثل منخفضة، ويتم تحويل
 .لتخفيض الكميات الكبيرة من النقد وتسهيل إخفائها اً ألصلية للبيع. ويتم فعل هذا أساسا

بمجرد استبدال النقد بأوراق الفئات األكبر، فعادًة ما يتم  تعبئته بطريقة معينة )التغليف بدون فراغات( لتخفيض الكميات الكبيرة  
غير معروفة إلنفاذ القانون، وهذا يعني أنه  بقى لغاية اآلنيسهل اخفاءها في هيكل السيارات أو الشاحنات المفصلية التي ت حتى

ما تستخدم الجماعات اإلجرامية نفس الشاحنات لنقل النقد إلى الجنوب  اً ليس هناك سبب إلثارة أي شبهة في حالة إيقافها. وغالب
 .المخدرات في االتجاه المعاكسوالتي يتم استخدامها لنقل 

يتم تقليل األثر المحتمل لعمليات الضبط من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك التناوب المنتظم لمركبات النقل 
دوالر أمريكي، بحيث إذا تم إيقاف أي مركبة،  511111دوالر أمريكي إلى  151111وتقييد حجم الشحنات الفردية ما بين 

وعادة ما يتم إرسال سيارات  عملياتها بشكل ملحوظ. ة المعنية وبالتالي، ال تعيقخسارة غير كبيرة للمنظمة اإلجراميتكون ال
 من أي شحنة نقدية محددة. اً ، كل واحدة تحمل نسبة قليلة نسبيمتعددة

ة من مركز التجميع إلى بلدة حدودية تناوب المنظمات اإلجرامية المكسيكية باستمرار بين السائقين الذين يقودون بالشحنات النقدي
 تجميع النقد وتعبئته بدون فراغات في منزل آمنإما يتم و  معينة قريبة من مركز االتجار في المخدرات لمنظمة اتجار محددة.

ي الواليات المتحدة قبل شحنه إلى المكسيك، أو على نحو متزايد في كثير من األحيان، يستمر السائقون ف لجهة على الحدود
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هذا التغيير إلى عدد من العوامل، منها تأثير إنفاذ القانون في الواليات المتحدة  عودوي القيادة مباشرة إلى المكسيك لتسليم األموال.
 المتزايد على مراقبة مبيعات أجهزة معينة، مثل آالت عد األموال واألنواع المختلفة من معدات التغليف.

 :ريدامبادرة مي -جهود لمكافحة المشكلة 

لمبادرة ميريدا، مع التعهد بالعمل المشترك لمواجهة  ى، وقعت الواليات المتحدة والمكسيك على االتفاقية األول2118في عام 
تهديد الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات والمسائل المرتبطة بتهريب كميات كبيرة من النقد على جانبي الحدود بين الواليات 

تشتمل  لبرنامج، الذي يحتوي على أربع "ركائز"لمليار دوالر  2.3كرست حكومة الواليات المتحدة حتى اآلن المتحدة والمكسيك. و 
  هي:و  على نطاق واسع من األنشطة،

  القدرة على تنفيذ الجريمة المنظمةإعاقة.  

 ترسيخ القدرة على تعزيز سيادة القانون.  

 إنشاء بنية حدود القرن الواحد والعشرين.  

 تمعات قوية ومرنةبناء مج. 

 
  تتضمن أمثلة األنشطة التي تم وضعها ما يلي:

 توريد الطائرات المتخصصة )الطائرات ذات األجنحة الثابتة والمروحيات( إلى الشرطة والقوات البحرية المكسيكية. 

 تشكيل نظام اتصاالت عبر الحدود آمن يوفر وسيلة لتبادل المعلومات والتحريات بين قوات األمن. 

  نفاذ القانون المكسيكي والمدعين وموظفي قطاع تو فير التدريب المتخصص والمعدات الالزمة لمؤسسات السجون وا 
 .العدالة اآلخرين للكشف عن النقد واألمور األخرى

  (اً لمخدرات واألسلحة والمتفجرات أيضمدرب على الكشف عن النقد )وا )كلب بوليسي( ناب 411توفير ما يزيد عن. 

 المسح الضوئي غير التداخلي المتخصصة التي تمّكن من الكشف عن النقد والسلع األخرى المخبأة في  توريد أجهزة
  .المركبات

  توريد نظام متطور لمراقبة الحدود يوفر الفحص السريع للمسافرين منخفضي المخاطر الذين تمت الموافقة على
 .سفرهم مسبقاً 

  وتوسعتها في المكسيكبناء محاكم ومراكز العالج من تعاطي المخدرات. 

  المصادر:
 .دوغالس فرح  .1

 .)2111(وزارة األمن الداخلي للواليات المتحدة،   .9

 http://www.state.gov/j/inl/merida، صفحة ويب وزارة الخارجية األمريكية، ’مبادرة ميريدا‘ .1
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في المملكة  الطلب الجنائيثل يم على سبيل المثال،  للبضائع غير المشروعة. ةالمستهلكالدول بعض الدول صافي  تشكل
نسبة كبيرة من عائدات بيع المخدرات  الدول تقوم بتصدير أن مما يشير إلى، ةمهم ةبنسللعقاقير الخاضعة للمراقبة  المتحدة

من المخدرات من  ردة، يتم تصدير كمية صغيرة نسبياً بالمقارنة مع الكميات المستو  ،. ومع ذلكإضافيةالتوريد  خالص عملياتل
 .لخارجإلى ااألخرى. وهذا يعني أن المدفوعات الداخلية لتوريد هذه المخدرات أقل أهمية من التدفق  الدولمملكة المتحدة إلى ال
 االتجار في المخدرات من تهريب النقد إلى الداخل.ب سيتعلق أكثر خارج الدولةن تهريب النقد إلى بالتالي، فإو 

التي تساعد في تحديد المكان الذي سيتم تهريب  الدافعة لمشروعة بمثابة أحد العوامليعد الموطن األصلي لتوريد البضائع غير ا
النقد له. وفي حالة المملكة المتحدة، يتم الحصول على نسبة كبيرة من المخدرات المستهلكة من قبل المستخدمين من الوسطاء 

البضائع إلى هذه الدول.  لتوفيرالنقد المرتبط بالمدفوعات با، خاصة هولندا وأسبانيا. وبناء على ذلك، يتم تهريب و بالقرب من أور 
كة من الممل اً ل، مثل الملكية، يتم تهريبه غالبوعلى العكس من ذلك، النقد المخصص لالستخدام كدفعة مرتبطة بشراء األصو 

 مثل دبي وتايالند. اً المتحدة إلى أكثر الوجهات بعد

 :المالية المراجعة مسار قطع 2-3-3
 

هو قطع مسار  ىخر أإلى  دولةشرات واضحة من االستبيانات توضح أن المحرك المؤثر في اتخاذ قرار نقل النقد من توجد مؤ 
المستلمة إثبات أن النقد من عائدات  المراجعة المالية. وبمعنى آخر، سيجعل ذلك من الصعب على أي شخص في الدولة

 2.3.1إليه في القسم )كما هو مشار النقد بشكل أسهل في الوجهة.  إجرامية في بلد المنشأ، مما يترتب عليه تسهيل استخدام
؛ وبداًل من ذلك، افيه اتم إنشاؤه تيال الدولةيختلف قطع مسار المراجعة المالية في سياق هذه الورقة عن التخلص من النقد من 
 لتعقب حركة األموال من مكان آلخر.(  يشير قطع مسار المراجعة المالية إلى استخدام تهريب النقد كوسيلة إلحباط أي محاولة

لنقله من قبل البنك مرة في النظام المالي العادي تمهيدًا لتسهيل إيداعه أخرى  دولةفي بعض الحاالت، قد يكون نقل النقد إلى 
المشاركين في أهم القضايا التي أثيرت من قبل  إحدىالمختلفة  الدولأخرى إلى بلد المنشأ. وكانت مشكلة تبادل المعلومات بين 

(، ولكن الردود تشير بوضوح 5.2في هذا التقرير )القسم  ه القضية بمزيد من التفصيل الحقاً وسوف تتم مناقشة هذاالستبيان. 
البنوك  في صعوبة إنفاذ القانون وصعوبة إلى أن أحد األسباب الرئيسية لنقل النقد من دولة إلى أخرى يتمثل إلى حد كبير

 من معرفة مصدر األموال في كثير من األحيان.  ةالمتلقي الدولةي والمؤسسات المالية ف

 النقل المادي للنقد لقطع مسار المراجعة المالية - 4المربع 

عن النشاط  اً ( تقرير وحدة االستخبار المالي -، تلقت السلطات التونسية )اللجنة التونسية للتحاليل الماليةم2113في نوفمبر 
حسابين مصرفين شخصيين، باليورو وبالدينار بتونس في ية لمواطن تونسي، مقيم بالخارج لكنه يمسك المشبوه بشأن عمليات مال
مليون يورو في الحسابات،  2.7تم إيداع ما يزيد عن  ،2113وكشف التقرير أن ما بين يونيو ونوفمبر . التونسي القابل للتحويل

 .شخص ليس لديه إدانات سابقة وليس لديه أنشطة تجارية في تونس. واليتم بواسطة عمليات ايداع  نقدية والتي كان معظمها

أظهرت االقرارات   ،خرىأفاد الشخص المعني عند استجوابه أن األموال تم جنيها من بيع ملكية ببلد اقامته. ومن جهة أ
م. 2113ن يناير ونوفمبر الجمركية أنه قد صرح عن النقد الذي معه عند وصوله إلى تونس من بلد إقامته في ثماني مناسبات بي

يورو )يشتبه في أن السبب الوحيد لعمليات اإلفصاح عن النقد كان لتسهيل  2662111ويقدر إجمالي المبلغ المعلن عنه 
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يمكن إيداع النقد بالعمالت األجنبية  الخدمات المصرفية للنقد في تونس؛ حيث تنص لوائح الصرف األجنبي في تونس أنه ال
 لإلقرار النقدي(. س بدون أن يرافقه نموذجاً المستوردة إلى تون

مرة أخرى إلى بلد إقامة الشخص، في حسابات الهيئات االعتبارية )وفي إحدى المرات إلى  اً يداع النقد، تم تحويله إلكترونيوبعد إ
اب شخصي، وكان السبب وراء التحويالت هو "تسوية قرض"، وفي حالة التحويل لحس حساب تم إنشاؤه باسم الشخص نفسه(.

 "بيع األسهم في شركة". 

م بشأن إيداع 2113بلد إقامة الشخص أنه كان موضوع تقرير النشاط المشتبه فيه في مايو  فيكشفت التحريات التي أجريت 
لحساب أنشأه بنفسه هناك، وبعد ذلك تم تحويله إلى أحد أفراد عائلته في تونس. وكان سبب التحويل  يورو نقداً  221111بمبلغ 

اتضح انه قد تم توظيف الشخص مقابل الحد األدنى من األجر من قبل  ،شراء معدات صناعية. وعن وضعه االجتماعي هو
الشركات المستفيدة من  إحدىن أ. وقد اثبتت التحريات كما اتضح انه لم يكن يملك اي عقاراتمؤسسة توظيف للعمل المؤقت، 

  خالفات الضريبية.قيد التحقيق بسبب الم هي بعض التحويالت من تونس

 السلطات التونسية إلى أن النقد كان مرتبط بالتهرب من الضرائب في بلد المنشأ لألشخاص. خلصت

 .السلطات التونسيةالمصدر: 

 

 :تجنب اإلشراف التنظيمي 2-3-4
عتبر هذا عامل "دفع"، يؤثر للغاية يعمل على اإلشراف التنظيمي الصارم. وي لك كثير من الدول المتقدمة قطاعًا ماليًا متطوراً تمت

 تدقيق على نقل النقد خارج الدول المتقدمة، ألنه من الصعب إدخال مبالغ كبيرة من النقد إلى القطاع المنظم من دون جذب ال
 إلى مكان يسهل إيداعه فيه بالبنك. اً ماديلنقل النقد  ، سيسعى المجرمون غالباً وبالتاليإلنفاذ القانون. 

بها ضوابط مرنة في مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب عوامل جذب للمجرمين، على اعتبار أن إدخال الدول التي وتمثل 
مبالغ كبيرة من النقد إلى النظام المالي بتلك الدول سيجذب االنتباه بشكل أقل مما سيتم في بلد المنشأ. وفي الواقع، غير ان هذا 

 اً بقة في الدولة الثانية قوية تمامافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المطالتصور قد يكون غير صحيح اذ قد تكون ضوابط مك
مثل الضوابط المطبقة في الدولة األولى. وقد يتوقف هذا التصور الخاطئ على عوامل أخرى، مثل أن  تكون  الدولة الثانية 

  . ليل من الريبةلديها اقتصاد قائم على النقد بشكل كبير حيث ُينظر للمبالغ الكبيرة من النقد بق

بعض العوامل التنظيمية في الدولة الوجهة التي قد تؤثر في اتخاذ قرار نقل النقد هناك. على سبيل المثال،  قد يكون هناك أيضاً 
للمجرم؛ إذا  اً قد يطبق قطاع البنوك في الدولة الوجهة درجة أعلى من السرية على المعامالت المالية. ويمكن أن يكون هذا مفيد

  .األولى، فمن الصعوبة بمكان إظهار المصدر الحقيقي لألموالكانه التغلب على صعوبات اإليداع بإمكان 

ولد بها المجرم أو دولة التي الذي يوجد في الدولة النظام الشخصي في الدولة أكثر مرونة من  نظام الضريبة ضاً قد يكون أي
على إثبات أنه دخل مشروع، فمن  اً ل اإلجرامي ألمواله، وكان قادر إقامته األولى. إذا وقع المجرم في مسائلة إلخفائه األص

 . اً ممكنموال كلما كان ذلك طريق دفع ضرائب ضئيلة على تلك األالمنطقي أنه يرغب في تجنب النفقات اإلضافية عن 
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خال النقد العائد من في االستبيان الذي تم توزيعه كجزء من المشروع، ُطلب من الدول النظر في ما إذا كان أحد أسباب إد
األعمال اإلجرامية إلى بلدهم هو شهرة بلدهم كمركز مالي دولي مشروع. وكان الغرض من هذا السؤال معرفة ما إذا كان يمكن 

ا في اتخاذ القرار اإلجرامي. وتشير األدلة الواقعية إلى أن عائدات جريمة "أصحاب الياقات البيضاء" اعتبار هذا عاماًل أساسيً 
تهرب من الضرائب واالحتيال على القطاع الخاص والرشوة والفساد وما إلى ذلك تميل إلى التوجه نحو المراكز المالية مثل ال

جابات صادرة عن معظم الدول التي وكما هو متوقع، كانت تلك اإلالكبرى. وردت خمس عشرة دولة بااليجاب على هذا السؤال؛ 
  .مثل المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وأستراليا بها اقتصاد وقطاعات مالية متقدمة للغاية،

 :النقد ةغياب التشريعات المتعلقة بحرك وضع النقد الذي سه له - 5المربع 

حددت الجمارك اللبنانية مجموعة من المسافرين )ثمانية في المجمل( كان لديهم نفس نمط السفر، يقومون برحالت متعددة من 
واعترض موظفو الجمارك طريق المسافرين وفتشوا . وسافر بعض منهم بشكل متكرر في فترة ثمانية شهور. دولة أوربية )أ(

  أمتعتهم.

ة من النقد، بأوراق نقدية من فئات صغيرة مختلطة من اليورو، وكانت المبالغ تتراوح هاموجدوا أن المسافرين كانوا يحملون مبالغ 
تم إرسال نتائج قد و عطوا مبررات مختلفة حول مصدر النقد عند استجوابهم. أقد يورو. و  611111يورو و 135111بين 

  التحقيقات األولية إلى سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة.

كشفت التحقيقات عن أن المسافرين/ناقلي األموال اعتادوا االلتقاء في غرفة في فندق في الدولة أ، حيث يأخذون النقد من مواطن 
 بين ما لهم وُدفع المنقولة القيم سوق في األعمال لهم أن األموال من عائدات البورصة واالستثمارات وعقود في الدولة ب. وقيل

أن المسافرين/ناقلي األموال عملوا  اً وكشفت التحقيقات أيض .لبنان إلى النقد دوالر أمريكي لنقل 2111دوالر أمريكي و 1511
مزيد من المعلومات حول مصدر األموال المنقولة إلى لبنان، استرد  لدى شخصين موجودين في لبنان. وبسبب عدم توفر

وباالستناد إلى مذكرة التفاهم الموجودة بين الجمارك اللبنانية ووحدة التحريات المالية في لبنان )هيئة التحقيق المسافرون النقد. 
في البرلمان  )حالياً عبر الحدود  األموال قلنقانون الخاصة( التي تم وضعها لرصد حركة األموال بشكل ملحوظ إلى حين صدور 

 اللبناني(، تم إرسال الحاالت إلى هيئة التحقيق الخاصة.

عن طريق توزيع أسماء المسافرين/ناقلي األموال واسمي الشخصين الذين وظفوهم للقيام تحرياتها بدأت هيئة التحقيق الخاصة 
عن وجود حسابات عديدة. وعكس التحليل عن الحسابات المذكورة البنوك في لبنان. وكشفت النتائج  على كافةبخدماتهم 

مليون  1.6وقررت هيئة التحقيق الخاصة تجميد الحسابات المصرفية ذات الرصيد الموحد بما يقرب من إيداعات نقدية عديدة. 
رسال نتائجها إلى المدعي العام.   دوالر أمريكي وا 

تم إجراؤها في الدولتين أ وب. وتم اتخاذ قرار تجميد التي تحقيقات الحول  واجهت لبنان صعوبات في الحصول على المعلومات
لغسل  اً تفصل فيها مخطط وسائل اإلعالم من الدولة أتباه وتقارير األموال من قبل وحدة التحريات المالية اللبنانية بناء على االش

ولذلك، لم دة من التغطية اإلعالمية بداًل من السلطات هناك. وقدمت السفارة اللبنانية في الدولة أ هذه المعلومات المستم موال.األ
 يتم اتخاذ أي إجراء قضائي في لبنان، بالرغم من االستمرار على تجميد األموال.

 .السلطات اللبنانية :المصدر
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 :تجنب اإلشراف التنظيمي في بلد المنشأ - 6المربع 

. وكان المسافر بالفعل تحت طلب م2111ي من جنوب أفريقيا في مايو وصل مواطن من جنوب أفريقيا إلى مطار أوكالند الدول
وكشف تفتيش األمتعة عن السلطات بسبب ملف التحقيق الحالي المرتبط بشركته وتخفيض قيمة البضائع المصدرة إلى نيوزيلندا. 

 ظ المسافر، وهو ما يعادل اآلتي:وبمحاف تم تهيئة قاعها السفلي بغرض التهريبمخبأ في حقيبة  عنه غير معلن ينقد وجود مبلغ

 532111 )راند )راند جنوب أفريقيا. 

 211115 يورو.  

 11215  ًدوالر نيوزيلندي( دوالرًا نيوزيلنديا(. 

 21  ًدوالرًا أستراليا 

  .نيوزيلندياً  اً دوالر  436131بإجمالي ما يعادل 

وقال المسافر بعد ذلك أن النقد كان لشراء جنوب أفريقيا.  أعطاه النقد في المطار عند مغادرته ليعيده إلى قال المسافر أن صديقاً 
 مركبة البنته.

واستنتجت السلطات النيوزيلندية أن هذه كانت محاولة لتجاوز الرقابة على الصرف في جنوب أفريقيا )عن طريق تهريب رأس 
خفاء دخل الشركة ألغراض المال خارج الحدود بطريقة غير مشروعة وعدم إرجاعه إلى جنوب أفريقيا كما هو مطلوب( ، وا 

 بالتهرب الضريبي المحتمل من قبل شركة تابعة نيوزيلندية. اً الضرائب في جنوب أفريقيا، مرتبط التهرب من

من الضرائب وعمليات خرق لوائح  المحتملة ونبهت السلطات النيوزيلندية مصلحة الضرائب في جنوب أفريقا من جرائم التهرب
 نوب أفريقيا.الصرف المعمول بها في ج

 .السلطات النيوزيلندية –المصدر 

 

 :الوصول إلى خدمة غير متوفرة في بلد المنشأ 2-3-5
تشير بعض األمثلة من الحاالت والردود على االستبيان أن أحد العوامل التي تقرر نقل النقد إلى موقع معين هو أن الدولة 

في البلد المنشأ. وقد يرتبط هذا بتجنب اإلشراف التنظيمي، ولكن قد الوجهة قد توفر إمكانية الوصول إلى خدمة غير متوفرة 
على سبيل المثال، قد تكون لوائح الصرف األجنبي في بلد المنشأ تمنع صرف النقد بعملة محددة، أو بقضايا أخرى.  يتأثر أيضاً 

 أن العملة المطلوبة غير متوفرة بالمبالغ الكافية دون إعالم السلطات.

 :ةاإلحاط 2-3-6

. اً هو أن هذا ما يفعله المجرم دائم عند اتخاذ قرار النقل المادي للنقد من دولة إلى أخرى هلهاتجا غالبًا ما يتممن العوامل التي 
جميع البشر، مجرمين أو غير مجرمين، هم أبناء العادة، وهناك مثل شائع في اللغة اإلنجليزية يقول "ال فإن  ،وبصفة عامة

نكسر"، وهو ما يعني في الواقع أنه طالما أن الشيء يعمل أو يقوم بالمهمة المفترض القيام بها، فال داٍع تحاول إصالح ما لم ي
إذا اكتشف مجرم متورط في استيراد الحشيش من الدولة س إلى الدولة ص أن الطريقة الموثوق  ،وبالتاليلتغييره أو العبث به. 
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ص إلى س لدفع مزيد من الشحنات تتمثل في استبداله بأوراق نقدية ذات فئات فيها والمنخفضة المخاطر لنقل النقد من الدولة 
عطائها لسائق شاحنة موثوق فيه مشترك في نقل البضائع المشروعة بين الدولتين، ف اعتماده على ن المحتمل أن يواصل مكبيرة وا 

  حتى تطرأ بعض التأثيرات الخارجية. هذه الطريقة

أنه يعرف أن هذه الطريقة ناجحة ويمكنه حساب  إلى جانبرم من استخدام طريقة مجربة ومختبرة، تنطوي المزايا المتوفرة للمج
على معرفة ما حدث  اً التحكم في تكاليفه، وسيكون قادرًا أيضأكثر على الحساب وبالتالي  خاطر، على حقيقة أنه سيكون قادراً الم

 من خطأ في حال فقدان النقد أو االستيالء عليه.

 ساليب بين الجماعات االجرامية:بادل الطرق واألت  2-3-7

ما يتم تجاهله. وفي كثير  اً عات اإلجرامية األخرى، ولكن غالبمن العوامل المهمة األخرى في اتخاذ قرار المجرم هو تأثير الجما
الذين بداخل هذه  من األحيان، الشبكات اإلجرامية المتورطة في نشاط مماثل تتواجد بالتوازي مع بعضها البعض، واألشخاص

الطرق واألساليب المستخدمة بواسطة  صبحونتيجة لذلك، تالشبكات يعرفون بعضهم وربما ينتقلون حتى من شبكة ألخرى. 
  جماعة معروفة للجماعات األخرى، وربما حتى توصي بها جماعة ألخرى.

الدولة س إلى الدولة ص قد تقترب من الجماعة  باستخدام المثال أعاله، الجماعة اإلجرامية المتورطة في تهريب الكوكايين من
نظام على ما أن ال اً دير النقد. وقد تقرر الجماعة أيضالمتورطة في استيراد الحشيش، وتطلب منها استخدام نفس السائق لتص

نقل النقد إلى  آخر لنقل النقد بالنيابة عنها. وبالمثل، إذا كانت جماعة تهريب الكوكايين تحتاج إلى اً يرام، ولكن توظف شخص
وعلى نحو مماثل، إذا استخدمت شبكة دولة ثالثة، فقد تقرر استخدام سائق مشترك في نقل البضائع المشروعة إلى هذه الدولة. 

إجرامية خدمات جماعة غسل األموال المتخصصة لنقل األموال بالنيابة عنها، فقد تطلب الشبكة اإلجرامية المرتبطة التعرف على 
 موال لالستفادة من خدماتها.جماعات غسل األ

 :النقدحفظ  2-4

 التخزين" إلى رغبة المجرم أو حاجته في االحتفاظ باألموال في مكان آمن )كلمة "آمن" في هذا السياق تعنيالحفظ أو يشير "
دامها "كصندوق وقد يكون هذا بسبب أن األموال مطلوب استخعن طائلة إنفاذ القانون أو الجماعات اإلجرامية األخرى(.  اً بعيد

لمبلغ النقدي المقبوض لدرجة أن ا اً جد اً ناجح طوارئ" في حالة وقوع األزمات، أو ببساطة ألن العمل اإلجرامي ذي الصلة كان
 .المجرم على غسلهتجاوز قدرة 

ان يذكر البنك ما كًا األموال في شكل النقد السائل على طبيعة النقد المستخدم لهذا الغرض. وكثير  حفظقرار  قد يؤثر أيضاً 
يورو هو ألغراض تخزين القيمة. حيث  211يورو و 511أن أحد االستخدامات الرئيسية للورقة النقدية بفئة  51األوروبي المركزي

يمكن حفظ القيمة المرتفعة في حجم منخفض، مما يجعل االحتفاظ بالنقد في مكان آمن أسهل، على سبيل المثال )على الرغم 
جريت في إطار هذا المشروع ُتظهر أنه يتم استخدام نفس ميزة القيمة المرتفعة/الحجم المنخفض بشكل من أن األبحاث التي أُ 
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ي، كان آخرها في خطاب إيف مينش، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي األوروبي، في كلمة ألقاها في ندوة حول النقد للبنك المركز األلمان 
 2114مايو  19فرانكفورت 
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جرامية عبر الحدود الدولية في  متكرر من قبل الجماعات اإلجرامية ألغراض نقل مبالغ كبيرة من النقد العائد من األعمال اإل
 .ماكن اإلخفاء الصغيرة(أ

ستخدام النقد ألغراض تخزين القيمة، ونقله عبر الحدود لتسهيل ذلك، أمر شائع وليس من الضروري من المهم التأكيد على أن ا
، السبب الشائع لنقل النقد عبر الحدود هو هروب 1.8ربطه بأي شكل من أشكال النشاط اإلجرامي. كما هو موضح في القسم 

من الضرائب، يعة غير مشروعة لفعل ذلك، مثل التهرب ذو طبالغرض رؤوس األموال. وبالرغم من أن هناك مواقف يكون فيها 
 ونقلها عبر الحدود هو ببساطة لتجنب أحداث السوق مثل انخفاض قيمة العملة. اً أصل مشروع تمام اً قد يكون لألموال أيض

 
دوالر األمريكي هي العمالت الدولية الرئيسية مثل ال كمخزن للقيمة، ولكن أكثرها شيوعاً يمكن استخدام أي نوع من العملة  

وأقل عرضة للمضاربة بالعمالت واالختالفات الكبيرة في أسعار  اً ه العمالت على أنها أكثر استقرار نظر إلى هذواليورو. ويُ 
، أو حيثما 53أو "اليورو" 52الصرف. وعالوة على ذلك، توجد دول عديدة في العالم يقوم اقتصادها بصورة كبيرة على "الدوالر"

ألغراض عديدة، بما في ذلك السياحة. وبطبيعة الحال، من المفيد للنقد الُمخزن أن يكون  العمالت منتشراً  يكون استخدام هذه
، بالتكاليف والصعوبات اً تحويله إلى عملة أقل شيوعبدون الحاجة ل د من األماكن كلما كان ذلك ممكناً قاباًل لالستخدام في العدي

 التي تنجم عن ذلك.

 :استخدام النقد 2-5

ير "االستخدام" إلى استخدام األموال العائدة من أعمال إجرامية لشراء األصول، أو للمعامالت اليومية المشروعة العادية. يش
إلى استخدام األموال العائدة من أعمال إجرامية لتحقيق مزيد من العائدات اإلجرامية، على سبيل المثال من خالل  ويشير أيضاً 

إذا كان استخدام النقد في الوجهة هو الهدف ع شحنة من المخدرات لدفع الشحنة القادمة. استخدام جزء من العائدات لبي
األساسي، يكون هناك عوامل مؤثرة سيحتاج المجرم إلى وضعها في اعتباره عند اتخاذ القرار بشأن المكان الذي يجب أن يتم نقل 

بالخارج إلى  الدولةد من المجرم في زو ة، إذا كان يحتاج المجدوى من وضع النقد في مؤسسة مالي الو  األموال إليه وكيفية ذلك.
 ، أو لم يتوفر له إمكانية الوصول إلى حساب يمكن نقل النقد إليه. الدفع نقداً 

للقوانين واللوائح المحلية، من أجل  فصاح بالنقد عند الدخول الى دولة ما وفقاً إلقرار او ار اإلمعلى سبيل المثال، قد يتطلب األ
أصل مشروع أو لتسهيل إدخاله إلى النظام المصرفي. قد يتم االحتفاظ به بأوراق نقدية ذات فئات منخفضة، ليسهل  إضفاء

، أو ستطلب على األقل ايضاحات حول األوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة( وقد يتم البيع بالتجزئة لن تقبل به عادة صرفه )منافذ
  .من خالل بيع مركبة، على سبيل المثال –لسهولة تبرير المصدر  االحتفاظ به أو استخدامه بكميات أقل

كة وبالمثل، إذا كان السبب وراء نقل النقد هو  لخالص المزود  لطلب شحنات اضافية من البضائع، أو لدفع مصروفات المشارِ 
. إذا كان هذا هو الحال، حالياً  د أن يكون النقد بعملة مختلفة عن العملة المحتفظ بهافي االتجار بسلعة، فقد يحتاج المزوّ 

 .فسيحتاج المجرم إلى الوصول إلى تسهيل لصرف العملة باإلضافة إلى وسيلة للنقل بعد ذلك
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 .من األمثلة على ذلك المكسيك ومصر والصومال والعديد من دول أمريكا الجنوبية  

50
 27 السفلية رقم المصدر مثل الحاشية – (الجبل األسودمونتينيغرو )من األمثلة على ذلك كوسوفو و   
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هذا هو الحال في المملكة المتحدة وذلك بسبب أنها تستخدم عملتها، على عكس معظم باقي دول أوروبا. وهذا يمكن أن يكون 
الذي يوردون المخدرات والبضائع غير المشروعة األخرى بالقرب من أوروبا ألن سلسلة أحد العوامل المعقدة على المجرمين 

التوريدات األوروبية لهذه البضائع تتطلب الدفع بالعملة المحلية بشكل متكرر. وهذا يؤثر على األساليب التي يتبعها المجرمون 
العملة المحلية إلى يورو مما يمهد لتهريبه خارج المملكة إلى تحويل  لنقل النقد ألنهم سيحتاجون غالباً في المملكة المتحدة 

المتحدة. ولذلك، فقد أدى هذا إلى وجود طلب كبير غير قابل للتفسير، على كميات كبيرة من األوراق النقدية بفئات كبيرة من 
  .اليورو في المملكة المتحدة، ما ساهم ذلك في تطور السوق اإلجرامي لتلبية هذا الطلب

خرى هو االستخدام الرئيسي اآلخر لعائدات العمل اإلجرامي. ويمكن استخدام األصول لعدة أغراض، أصول في دولة شراء األ
والتي تكون مفضلة بالنسبة للمجرمين. أواًل، يرغب المجرم في التمتع بفوائد أنشطته اإلجرامية، من خالل شراء منزل كبير في 

. اً ساعة رولكس ذهبية أو ما شابه ذلك، ويعد ذلك من األغراض األكثر وضوحمكان مرغوب فيه أو سيارة باهظة الثمن أو 
، قد يرغب المجرم في استخدام األصل كمخزن للقيمة. فقيم الممتلكات في معظم المراكز المالية الكبرى، مثل لندن ثانياً 

ن أن ينجم عنها عائد مشروع على الملكيات، حتى لو ُتركت شاغرة، يمك شراءونيويورك، إما مستقرة أو في ارتفاع مطرد و 
، استخدام النقد لشراء ملكية، يتم بيعها بعد ذلك بوقت قصير، يتميز بتحويل اً . ثالثاستثمار المجرم في فترة زمنية قصيرة نسبياً 

، يمكن استبدال ، مما يساعد في عملية غسل األموال، وأخيراً اً النقد إلى رصيد في حساب مصرفي من مصدر مشروع ظاهري
 .(  بين المجرمين كوسيلة لتسوية الديونالمرتفعة لقيمةى ذات اخر أ ولملكية )أو أي أص

بطريقة تسمح بإدخاله في النظام المصرفي  دولةهو االستخدام المقصود، فيجب نقل النقد بعد ذلك إلى  ولإذا كان شراء أص
له أو يحاول استخدام اإلقرار بالنقد لخداع موظفي البنك بدون إثارة الشكوك. ولهذا، قد يختار المجرم اإلفصاح عن النقد عند دخو 

دولة حيث نقل النقد إلى  اً .  وقد يكون من الضروري أيض54مشروععن طريق تقديمه "كدليل" على أن النقد ال بد أن يكون أصله 
 .ى الوجهة النهائيةإل اً بنك هناك، ثم ليتم نقله إلكترونيكي يتم إيداعه في ال أوالً  تنظيمي ضعيف نسبياً الشراف اإل

 :األخرى لالستثمار في الممتلكات الدولالنقد المهرب إلى  - 7المربع 

الجنسيتين  تحمل، تديرها امرأة بيا وهولندا، وكانت عائلية جزئياً لغسل األموال من كولوم اً كبيرة جد تتعلق هذه القضية بمؤسسة
الكولومبيين والفنزويليين الذين يجوبون العالم بحقائب مليئة باألموال. تم الكولومبية واألسبانية. وقد وجهت الجماعة اإلكوادوريين و 

إيصال األموال إلى إسبانيا ومختلف دول أمريكا الجنوبية، حيث تم استخدامها لالستثمار في الممتلكات. وربما كانت تعمل 
 ا، وحكم عليهم1996ار سخيبول في عام الرئيسي في مط ين. وقد ألقي القبض على المشتبه بهاالمجموعة لصالح عمالء مختلف

وهو يحمل سبعة ماليين يورو.  م2113في عام  ابالسجن خمس سنوات بتهمة االتجار في المخدرات. وألقي القبض على أخيه
وكان المشتبه فيهم غير متورطين في تهريب كالي وكولومبيا وهولندا لمدة عشر سنوات.  بينوالمشتبه فيهم عاشوا بالتعاقب 

  كايين بأنفسهم )أو لم يعودوا كذلك(.الكو 

مليون يورو. وتم  5.5تزيد عن  أرباح مليون يورو ب 51أظهر التحقيق أن المشتبه فيهم نظموا عمليات نقل األموال ألكثر من 
ت االتجار في المخدرا بتهمةأمام المحكمة  اً وحضر عدد من المشتبه فيهم أيضاعتراض عدد قليل من عمليات نقل األموال. 

وتم العثور على أكثر من مليون يورو في منزل أحد المشتبه فيهم، وكان مخبًأ فوق بالط  وحيازة المخدرات واألسلحة النارية.

                                                      
63

 .1-5و 5-3راجع أيضًا القسمين  
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 السقف وفي حقيبة المكنسة الكهربائية.

وأسلحة في كالي، كولومبيا، وأموال وآالت عد األموال وجوازات سفر  مقراً  38ضبط ما يلي:  اً هذا وقد نتج عن القضية أيض
 ومحتويات الحسابات.

 
 :األسلوب المستخدم لتهريب النقد

ونظم غاسلو ، بواسطة عدد من المشتبه فيهم إلى أمريكا الجنوبية. مخدراتالتجارة عن  تهريب النقد، الذي قد يكون ناتجاً تم 
  بي الكوكايين في كولومبيا.األموال عمليات نقل األموال من هولندا للدفع لمهرّ 

ب دفع نفقات السفر واإلقامة لهم، وتم وضعهم على متن طائرة مع حقائتّم  ، الذينرض، تم استخدام ناقلي األمواللهذا الغ
اتي تمتلكن قلياًل من األموال وتوفرت لهن الفرصة للسفر لبلد و من النساء الكولومبيات الل اً وحقائب ظهر مجهزة. وكانوا غالب

  كناقالت لألموال.قاء الخدمة ل اء جيداً ذلك، تم الدفع للنسوعالوة على مولدهن. 

  يورو في مقابض متداخلة بحقيبتها. 214111وفي حالة واحدة، تم اعتراض سيدة تحمل 

وقد لفوا األموال ووضعوا ورقة من يورو المتداولة.  511جمع المشتبه فيهم كميات كبيرة من األموال، خاصة األوراق النقدية بفئة 
  كلفافة كبيرة بداخل المقابض المتداخلة بحقائبهم.الكربون حولها وأخفوها 
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 .السلطات الهولندية :المصدر

 

قد يكون العامل األساسي في قرار المجرم لنقل النقد إلى دولة أخرى هو مدى سهولة استخدامه لشراء سلع ذات قيمة مرتفعة في 
بأنها أحد مخاطر غسل األموال أو  –مثل السيارات  –شراء أصول تلك الدولة. تعتبر الكثير من الدول عملية استخدام النقد ل

على ذلك( وقاموا بسن التشريعات المقيدة للمبالغ  دول أخرىوسيلة للتهرب من الضرائب أو كليهما )بالرغم من عدم موافقة 
من الممارسات. تضع بعض كبير النقدية التي يمكن استخدامها في المعاملة الواحدة. وفي نطاق االتحاد األوروبي، هناك تباين 

يورو  1111البضائع، أو أنواع بضائع معينة )هذا الحد يتراوح بين افة للمبالغ النقدية التي يمكن استخدامها لشراء ك الدول حداً 
، ولكنها بداًل من طالق. وهناك دول أخرى ال تضع حداً أي حد على اإل فرضألف يورو(، في حين أن بعض الدول ال ت 15و

عاقة( استخدام  الشركات التي األعمال/ منتطلب ذلك  تقبل مبالغ نقدية ضخمة تطبيق اإلجراءات التي تهدف إلى تحديد )وا 
 سلع ذات قيمة مرتفعة. شراء بغرضالمجرمين للنقد 
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 الطرق واألساليب -3
 

 :المسارات واختيار المسار  3-1
من العوامل المؤثرة، ولن يتم تحديدها إال بعد تحديد غرض النقل ووجهته على عدد  الدوليعتمد اختيار مسار انتقال النقد بين 

د ستختلف زوّ ألف يورو من هولندا إلى أسبانيا للدفع لم 111وأسلوبه. وبالتالي، فإن عملية اتخاذ القرار لمجرم يرغب في نقل 
فالمجرم الموجود في لمتحدة إلى أسبانيا. عن تلك التي يستخدمها مجرم آخر يرغب في نقل نفس المبلغ من المال من المملكة ا

لديه بالفعل مبلغ من النقد باليورو، قد يقرر ببساطة وضعها في حقيبة بنفس حالتها، بفئات صغيرة، ووضعها في صندوق هولندا 
ها عن طريق الجو، إلى أسبانيا. ويعتبر هذا الخيار أرجح من قرار نقل دود البرية لبلجيكا وفرنسا متجهاً سيارته والقيادة عبر الح

اكتشافه أثناء  كون من السهل جداً ، وسياً وثقياًل جد اً ات الفئات الصغيرة سيكون ضخمألف يورو من األوراق النقدية ذ 111فمبلغ 
، يمكن تحويل النقد إلى أوراق نقدية ذات فئات كبيرة، ولكن هذا قد يجلب اً لية فحص وتفتيش األمتعة في المطار. نظريعم

إلى تحمله لتكاليف  اً ا ما سيؤدي حتم، وهذاً ة أو إبالغ السلطات أو جميعها معابه في البنك أو في المؤسسة الماليمخاطر استجو 
 إضافية.

في هذه الحالة، سيتأثر اختيار مسار النقل بحقيقة أن النقل الجوي هو خيار أقل قابلية للتطبيق. وكذلك، ال توجد قيود على 
فال توجد منافذ حدودية محصنة محفوفة بالمخاطر يجب  بالتالي، .بي بموجب اتفاقية شينجنالتنقالت داخل االتحاد األورو 

تفاديها أثناء الرحلة. وتقوم ماليين السيارات برحالت مماثلة كل يوم، وهناك احتمال ضعيف للغاية في أن يحدد موظف الجمارك 
ة التي تثير الشك في السيارة، مثل التأكد من أن السيارة أو الشرطي السيارة للتفتيش، وخاصًة إن تم تجنب المؤشرات الواضح

 بحالة جيدة وتلتزم بالسرعات المحددة.

وبالنسبة للمجرم في المملكة المتحدة، ُيطبق عليه عدد من العوامل األخرى. فلن يختلف المبلغ النقدي والغرض والوجهة، ولكن 
أحد أعضاء االتحاد األوروبي، ولكن هناك عوامل يجب أخذها في  المسار. تعد المملكة المتحدة بالتاليسيختلف األسلوب، 

الحسبان، مثل كونها جزيرة وكونها تتعامل بعملتها الخاصة. وسيكون النقد على هيئة فئات صغيرة من الجنيهات اإلسترلينية، 
لقيام به على أي حال، فقد يختار وسيتطلب األمر تحويله إلى يورو أواًل في المملكة المتحدة. وبالنظر إلى أن هذا ما ينبغي ا

المجرم الحصول على اليورو بفئات كبيرة من شركة خدمات مالية "صديقة" في نفس الوقت وذلك بغرض تسهيل عملية اإلخفاء. 
فقد تم تحصين جميع حدود المملكة المتحدة على األقل لبعض الوقت، لذلك فهناك خطر كبير يتمثل في إمكانية اكتشاف هذا 

الل تطبيق القانون على حدود المملكة المتحدة. ولذلك، فإن إخفاء النقد يعتبر أكثر أهمية. وحينما يكون النقد على هيئة النقد خ
على متن رحلة  فئات كبيرة، وهو ما يقلل حجمه ووزنه وتسهل عملية إخفائه، فإن المجرم قد يختار إرساله مع أحد المسافرين جواً 

من ذلك، فإذا تم افتراض أن مخاطر اكتشاف موظفي الجمارك في المطار مرتفعة للغاية، فإن المجرم سياحية إلى أسبانيا. وبداًل 
من  اً مزيد هذا الخيار قد يختار أن يقود إلى أسبانيا بداًل من ذلك عبر " نفق المانش" عبر األراضي الفرنسية )ولكن سيستغرق

 . الوقت  بكلفة بسيطة(

لة أو في طبيعة النقد، فإن األسلوب والوجهة والغرض المقصود ستكون لها تأثير في المسار وبالمثل، فإن أي تغيير في العم
ضمان أن المجرمين في نفس الدولة الذين سيقومون بنقل  اً يه، ففي تلك الحالة ال يمكن مطلقالذي سيختاره المجرم. وبناًء عل

نفس المبلغ النقدي إلى نفس الوجهة سيستخدمون نفس المسارات واألساليب. وبالمثل، فال يوجد ما يضمن أن النقد الناتج من 
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، بسبب اكتشاف نقد في بنفس الطريقة إلى نفس المكان. فمن غير الممكن مثالً  اً الجرائم األصلية سيتم نقله دائم نفس النوع من
قاع أجوف لحقيبة متجهة نحو أسبانيا؛ أن يتم التصريح بشكل مؤكد أن النقد ناتج من االتجار في المخدرات، أو أن كل عائدات 

 تهريب السجائر سيتم نقلها إلى دولة محددة.

 :عمليات النقل الخارجية للنقد  3-1-1
لغرض للنقد اإلجرامي الصادر والغرض واألصل للنقد اإلجرامي الوارد. وفيما من االستبيان بمشاكل الوجهة وا سؤالينيتعلق 

من نقله إلى  اً لى الدول المجاورة فقط أكثر شيوعر، تمثل القصد من السؤال في تحديد ما إذا كان نقل النقد إدايخص النقد الص
 بياني التالي اإلجابة.يعكس الرسم الالدول األبعد من ذلك، و إن كان األمر كذلك فما هي األسباب. 

 أين يتم تصدير النقد وأين ُيشتبه في غسل األموال، وأين يذهب النقد؟ .3 الرسم البياني

 

 

  حازت كل الخيارات المقدمة على ردود إيجابية كبيرة، كما حددت كثير من الدول أكثر من خيار.

( هو نقل النقد إلى أقرب دولة؛ وتحديد الدول لهذا الخيار اً رد 38عًا بالنسبة للمجرمين )ألكثر شيو وتشير البيانات إلى أن الخيار ا
تسهيل عملية إيداع النقد في البنوك أو لشيء ما له عالقة بالطبيعة العرقية لكان  اختيار الغرض تلك التي حددت أكثر من

ن التفسير المحتمل لنقل النقد هو الرغبة في إبعاده عن مكان ، فإ1-3-2للمناقشة الواردة في القسم  اً وفق للمجموعة اإلجرامية.
  الحصول عليه أكثر من الرغبة في تجنب الرقابة التنظيمية أو سداد المدفوعات المتعلقة بسلسلة التوريدات اإلجرامية.
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الغ مالية كبيرة عن طريق على مبغبة األساسية للمجموعة اإلجرامية، بعد حصولها وبناًء على تلك الحالة، فمن المرجح أن الر 
غير  اكشف مكاسبهطوات لمنع سلطات هذه الدولة من اتخاذ خ فيغير مشروع في إحدى الدول، هي ارتكاب جريمة كسب 

ولذلك فإن عملية نقل النقد إلى أقرب دولة متاحة هي أسهل  من قبل السلطات. االمشروعة وذلك بتقليل فرص تحديد مواقعه
  دف.وأرخص وسيلة لتحقيق اله

، ُيظهر عدد كبير من اإلجابات لهذه الخيارات أن القدرة على وضع النقد في النظام المالي الشرعي وضرورة دفع ثمن ومع ذلك
 البضائع غير المشروعة اإلضافية أو دفع نفقات نقلها؛ هي عوامل مؤثرة بشدة في تحديد مسار النقل.

( التي تعتقد 15بشكل وثيق مع عدد الدول )ذلك ويرتبط  ى أقرب مركز مالي.هناك أربع عشرة دولة تعتقد أنه تم إرسال النقد إل
وكان من بين المجيبين على هذا السؤال كل من  بأنها مركز مالي إقليمي شرعي وأن هذا النقد تم إحضاره إليها ألنها كذلك.
يطاليا وهولندا وبنما وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحد ة األمريكية، وهو ما يشير إلى أن المراكز المالية فرنسا وا 

ة تسعى إلى وهذا أمر مفهوم، باعتبار أن المراكز المالية اإلقليمي الكبرى تكون بمثابة "عامل جذب" للنقود المستمدة من اإلجرام.
جارية الكبيرة والمتوسطة من المشاريع الت ، باإلضافة إلى وجود نطاق أوسع وعدد أكبرواقتصادياً  اً أن تكون مستقرة سياسي

وبالتالي، فهي تحتوي على عدد أكبر من البنوك والمؤسسات المالية األخرى، وهو ما يعني أن المجرم سوف يتمتع  والصغيرة.
 بمزيد من الفرص للتصرف في مبالغ ضخمة من النقد دون أن يلفت األنظار إليه.

ما ُينظر إلى تلك المدن باعتبارها أماكن  اً وغالب سية، مثل دبي ولندن ونيويورك.رئي المراكز المالية اإلقليمية مدناً  وعادًة ما تكون
، بمعنى أن هو ما يؤدي إلى جعلها أكثر تنوعًا عرقياً و  توفر الفرص أمام الفئات األقل ثراًء من سكان كثير من الدول.

 النظر. تبدو أوفر حًظا "لالندماج" بدون لفت اً جموعات اإلجرامية المتجانسة عرقيالم

 :عمليات النقل الداخلية للنقد  3-1-2
فيما يتعلق بالمنشأ والغرض من النقل الداخلي للنقد اإلجرامي ترتبط بشكل أوسع بخيارات  إن الخيارات المحددة األكثر شيوعاً 

الدول المجاورة. وهذا يمنح  للنقد الوارد هي األكثر استخداماً  أالنقد الصادر )راجع الرسم البياني أدناه(. وبصفة خاصة، كان المنش
من األهمية للنظرية القائلة بأن الدافع األساسي وراء نقل النقد اإلجرامي عبر الحدود هو إبعاده عن مكان الحصول عليه.  مزيداً 

د الذي تعتقد أن النق اً ، فالواقع أن غالبية الدول تقريبفالخيار المفضل هو تحقيق الهدف بتحريكه أقصر مسافة ممكنة. ومع ذلك
 .قد يشير إلى أن التكلفة والراحة قد تكونان أقل أهمية من عملية اإلبعاد الفعلي األبعدتم استيراده من الدول 
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 أين يتم استيراد النقد وأين ُيشتبه في غسل األموال، ومن أين يأتي النقد؟ .4الرسم البياني 
 

 

تشير إجابات االستبيان الموضحة في الرسم البياني أعاله إلى أن ، حيث جرى توليده أقل أهمية من نقل النقد من الدولة
االعتبارات المهمة تتمثل في وجود ارتباط بين الدولة الوجهة والخلفية العرقية للمجموعة اإلجرامية )على سبيل المثال، تقوم 

دولها األصلية( أو الحاجة للدفع للمزود أو دفع  إلىال النقد التي تعمل خارج البالد بارس اً جموعات اإلجرامية المتجانسة عرقيالم
 .مصروفاتهم

  :العمالت 3-2

ما ُتستخدم في شحنات النقد المشتبه بها التي يقوم المجرمون بنقلها خارج نطاق  الدول تحديد العمالت التي غالباً  ُطلب من
 ضح أدناه.وداخلها. وُتلخص النتائج في الرسم البياني التالي المو  الدولة
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 في نقل النقد اإلجرامي المشتبه به العمالت المستخدمة غالبا   .5الرسم البياني 

 

 

أن تكون العمالت المستخدمة في أغلب األحيان هي الدوالر األمريكي واليورو. تم تحديد عدد كبير من  اً ربما كان متوقع
هي الجنيه  -على حسب التكرار –في شحنات النقد اإلجرامي  اً العمالت األكثر استخدام تي تعتبرالعمالت في الفئة "أخرى"، وال

اإلسترليني والفرنك السويسري واليوان الصيني والدوالر الكندي ثم دوالر هونج كونج والين الياباني والروبل الروسي. تم تحديد كل 
سية، مما يشير إلى أن هذا النقد المعني إما تم تهريبه إلى هذه غير التي يتم استخدامها فيها كعملة أسا دولهذه العمالت في 

 أو تم تحويله إلى هذه العملة قبل نقله.دولة ال

أو تداولها واستخدامها  55وهما إما استقرارها على المدى الطويل اً افة العمالت األكثر استخداممشتركتان بين ك اً هناك ميزتان تقريب
شكل نقد ل واضح، فمن المنطقي أن يقوم األشخاص الذين يريدون االحتفاظ باألموال على على نطاق واسع أو كالهما. وبشك

عملة تحتفظ بقيمتها في أسواق العمالت الدولية وتكون صالحة لالستخدام في أكبر عدد ممكن من لمدة زمنية طويلة باختيار 
 تلك المتطلبات. العمالت التي تتوفر فيها أكثر الدول. وتعد العمالت المذكورة أعاله هي

جمااًل، تم تحديد ما مجموعه  عملة، بخالف الدوالر األمريكي واليورو، في شحنات النقد اإلجرامي المشكوك بها. وكانت  34وا 
فعلى سبيل المثال؛ لم تتم مشاهدة عمالت، مثل اللاير  –إحدى أبرز سمات تلك العمالت التي تم تحديدها هي التباين اإلقليمي 

التي تم  القطري إال في منطقة الشرق األوسط. وعالوة على ذلك، ففي أغلب األحيان كانت العمالت "األخرى" السعودي واللاير
من األهمية للنظرية التي تقول أن في أغلب  للدولة التي اكتشفتها. ومرة أخرى، فإن هذا يمنح مزيداً  تحديدها لدول مجاورة جداً 

أجنبية ممكنة كوسيلة إلبعاده عن الجريمة التي نتج  دولةمال اإلجرامية ببساطة إلى أقرب يتم نقل النقد الناتج من األع ،الحاالت
 عنها.

                                                      
66

 (.2113)أر لي،   لدوالر األمريكي واليورو والين الياباني والجنيه اإلسترليني والفرنك السويسري والدوالر الكنديما تكون ا اً "أهم ست عمالت" غالب  
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 :إعادة النقد     3-2-1
التي تمت استعادة العملة منها.  بالدولعملتها الخاصة الفريدة، فإن لديها الفرصة لتجميع البيانات المتعلقة  دولةحينما تستخدم 

 دولرفة إلى أين تم تصدير النقد وبالتالي معرفة السبب. ربما ورد النقد بعملة ال يمكن استخدامها في الوهذا بدوره ُيمكنها من مع
يكون كجزء من سلة  ،وفي أكثر األحيان ،خالل معاملة صرف العملة، وأعيد هذا النقد لدولة اإلصدار عن طريق التداول

 العمالت في أسواق العمالت الدولية.

يستخدم الجنيه اإلسترليني كعملة إال في دول المملكة المتحدة )إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية(  على سبيل المثال، ال
تريستان دا كونا وغيرها. جزر سانت هيلينا و جزيرة وبعض المناطق األخرى التابعة لبريطانيا، مثل جزر القنال وجزيرة مان و 

أن يكون قد تم نقله إلى  بدّ  ، فأي جنيه إسترليني يتم العثور عليه خارج هذه الدولة الومع وجود القليل من االستثناءات ،وبالتالي
هناك أو ربما مكَتَنز أو تم تداوله خالل المضاربة بالعمالت )ويعد الجنيه اإلسترليني رابع أكثر العمالت تداواًل في األسواق 

  . لعالم(العالمية، ومن حيث القيمة يعتبر ثالث أهم احتياط عملة في ا

إلى  اً يه اإلسترليني من الخارج، استناد، قامت السلطات البريطانية بإجراء ممارسات معمقة لدراسة استعادة الجنم2118في عام 
المعلومات الواردة من البيانات الجمركية والبنوك والمؤسسات المالية األخرى المشاركة في التداول في أسواق العمالت. بالرغم من 

للقيمة، والتأثير السلبي لمراكز تجميع النقد اإلقليمية، مثل سويسرا ودبي،  اً اق العملة العالمية وبصفتها مخزنة في أسو رواج العمل
 بطريقة غير مشروعة. الوجهة التي تم نقل النقد إليها  فإن دراسة تلك الظاهرة كشفت الكثير عن

ينية الجاري إعادتها من جنوب أسبانيا تتجاوز بكثير ما يمكن على سبيل المثال، أظهرت الممارسة أن حجم الجنيهات اإلسترل
تبريره بواسطة تداول النقد الدولي أو التجارة السياحية. كما أنه أكثر بكثير مما كان تتم إعادته من دول بنفس الحجم ولها 

 هيت النتيجة هي أن جنوب أسبانيا اقتصاديات متشابهة )مثل فرنسا وألمانيا(. وبعد مواصلة الدراسة الستبعاد عوامل أخرى، كان
 للنقد الناتج من األعمال اإلجرامية المهرب من المملكة المتحدة. رائجة وجهة

المؤسسات المالية المشتركة في تداول النقد الدولي أن كمية كبيرة من  إحدى مقدمة منلبيانات وبالمثل، أظهرت دراسة معمقة 
من  اً ا. طلبت جهات إنفاذ القانون مزيدإلى المملكة المتحدة من شمال بلجيك رحيلهاإعادة تتجري  تالجنيهات اإلسترلينية كان

المعلومات من المؤسسة المالية، والتي أمكنها باالستعانة باألعمال الورقية الداخلية لديها )مثل قوائم التعبئة( تحديد ثالثة فروع 
تضح لنا أن ا ،يكا. عندما تم تحديد مواقع تلك الفروع على الخريطةلبنك معين تم من خالله إدخال النقد إلى النظام المالي ببلج

يشير إلى أن النقد قد يكون  تلك البنوك كانت على مقربة من منطقة صناعية مشهورة بتجميع السجائر المهربة وتوزيعها، مما
 دفع الضرائب.إلى التهرب من  اً راجع

 :األوراق النقدية فئات    3-3

النقد المشتبه به المرتبط شحنات  األوراق النقدية المستخدمة فيفئات موجودة في االستبيان من الدول تحديد يطلب أحد األسئلة ال
هل كانت األوراق المالية من الفئات  توفرة هي:بالجرائم. يشمل السؤال كاًل من النقد المصّدر والمستورد، كما أن الخيارات الم

فرنك أو ما شابه( أو الفئات المتوسطة/الصغيرة أو خليط من  1111يورو أو  211يورو أو  511الكبيرة )على سبيل المثال، 
 . تم تلخيص اإلجابات في الرسم البياني التالي الموضح أدناه:االثنين
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 األوراق النقدية المستخدمة في شحنات النقد المشتبه به المرتبط بالجرائمفئات  . 6الرسم البياني 
 

 

كما ُتظهر البيانات أن  .قدية بشكل متكرر، ولكن ليس دائماً كما ُتظهر البيانات، يتم استخدام الفئات الكبيرة من األوراق النو 
وهناك اختالف كبير بين  .يتم استخدامهما بشكل أكثر تكراراً من الفئات الكبيرة والصغيرة  اً الفئات المتوسطة/الصغيرة أو خليط

فعلى سبيل المثال، أفادت تقارير المملكة المتحدة أن شركات  وقع أن تعرض نتائج متشابهة بخالف ذلك.الدول التي كان من المت
الخدمات المالية قامت ببيع أوراق نقدية بفئات كبيرة من الدوالر األمريكي واليورو في المملكة المتحدة بما يفوق ما يمكن تفسيره 

غسل األموال لشركات الخدمات المالية التي قامت ببيع هذه األوراق المالية  على أنه طلب شرعي، وكان هناك كثير من إدانات
للمجموعات اإلجرامية، حيث كان السبب الرئيسي لشراء تلك األوراق النقدية هو تقليل حجم النقد اإلجرامي ووزنه إلى أدنى حد 

 يورو 211لمجرمين يفضلون ورقتين نقديتين وهما من ا حظت السلطات الهولندية أن كثيراً وال ممكن لتسهيل عملية تهريب النقد.
 يورو. 511و

 :بيع األوراق المالية ذات الفئات الكبيرة للمجرمين لتسهيل عملية تهريب النقد - 8المربع 

( MSBخالل السنوات األخيرة في المملكة المتحدة، كان هناك العديد من دعاوى غسل األموال ضد شركات الخدمات المالية )
نقدية بفئات كبيرة من الدوالر األمريكي واليورو ألشخاص يعرفون أو يشتبهون في تورطهم في أنشطة إجرامية  اً يع أوراقالتي تب

خارج  األوراق المالية التي تم شراؤها جرى تهريبهااألدلة في هذه القضايا أن تبين و  )عادًة ما تكون االتجار في المخدرات(.
ء استخدام أوراق نقدية بفئات كبيرة هو تقليل حجم النقد ووزنه ألدنى حد ممكن لتسهيل عملية المملكة المتحدة، وكان السبب ورا

 اإلخفاء.

في  م1996و م1994هناك قضية مهمة تتعلق بالمدعو "ك" الذي كان يعمل في إحدى شركات الخدمات المالية بين عامي 
جنيه إسترليني من أوراق نقدية بفئات كبيرة إلى عمالئه من  مليون 71المملكة المتحدة، وقام ببيع ما يقدر إجمالي قيمته بـ 

ولم يتم تسجيل أي  المجرمين )في أيام ما قبل اليورو، حيث كانت بالخولده الهولندية والشلن النمساوي والمارك األلماني وغيرها(.
تمت  من المجرمين؛ في سجالت شركته. دي العملة وكذلك بيعها مرة أخرى إلى عمالئهعملية شراء لهذه األوراق النقدية من مورّ 
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)أقصى عقوبة لقضايا غسل األموال في محاكم  اً عام 14ن وُحكم عليه بالسجن لمدة وُأديبتهمة غسل األموال محاكمة "ك" 
 المملكة المتحدة(.

إلى  استناداً  م2117وبعد ذلك، قام "ك" باالستئناف في المحكمة العليا في المملكة المتحدة حيث حكمت ببراءته في عام 
، تم إخالء سبيله من السجن؛ وبينما كان ينتظر نتيجة االستئناف، قام بإنشاء شركة خدمات اً وفي هذه الفترة تقريب اإلجراءات.

في ممارسة نشاطه في شراء األوراق النقدية األجنبية ذات الفئات الكبيرة من جديد مالية أخرى باسم ابنه وزوجته وعلى الفور بدأ 
  لى عمالئه من المجرمين.وبيعها إ

وفي أثناء ما كان ضباط إنفاذ القانون في المملكة المتحدة يقومون بالتحقيق في األنشطة اإلجرامية لشركة خدمات مالية أخرى 
تم البدء في تحريات  ممارسة أنشطته السابقة. استئنف من جديدمتورطة في أنشطة مماثلة، صادفوا أدلة تشير إلى أن "ك" قد 

ة منفصلة، وتم جمع األدلة من تجار المخدرات المعروفين الذين قاموا بزيارة شركة الخدمات المالية الخاصة بـ "ك" وبشراء جنائي
وكشفت  تم اعتقال "ك" وتفتيش شركته. مبالغ ضخمة من األوراق المالية ذات الفئات الكبيرة من الدوالر األمريكي واليورو.

تلك األوراق المالية ذات الفئة الكبيرة من موردي العملة، كما أن بيعها  تقريبًا أي من شراءلم يتم جديدة مرة أخرى أنه التحقيقات ال
في هذه المرة، بلغت القيمة اإلجمالية لألوراق النقدية التي تم  مرة أخرى إلى العمالء تم تسجيله بالتفصيل في سجالت شركة "ك".

 مليون جنيه إسترليني. 191حوالي  هراً ش 18لمجرمين في فترة تصل إلى بيعها للعمالء ا

أما زوجته وابنه، فقد أقرا بأنهما  .اً عام 11وبمواجهته باألدلة الدامغة، اعترف "ك" بتهم غسل األموال وُحكم عليه بالسجن لمدة 
 مذنبان فيما يتعلق بالمخالفات التي تخص القواعد المنظمة لتشغيل شركة الخدمات المالية.

 .ملكة المتحدةسلطات الم :المصدر

 

كانت لمضبوطات الفئات المتوسطة والصغيرة في سياق غسل األموال المرتبط بعائدات  اً لمانيا، فإن الحادثة األكثر شيوعوفي أ
يطاليا وهولندا وألمانيا. وشملتالمخدرات التي حدثت داخل االتحاد األوروبي،  األلمانية الدليل ولدى السلطات  أسبانيا وفرنسا وا 

على أن النقد الذي تم ضبطه بهذه الطبيعة في "الحالة األولية"، وذلك على ما يبدو ألن المجرمين ارتدعوا عن تحويل الفئات 
لخطر اكتشافهم واإلبالغ عنهم من قبل القطاع المالي بما يتفق  ى الفئات الكبيرة منها وذلك نظراً الصغيرة من األوراق النقدية إل

وعالوًة على ذلك، خالل عمليات مكافحة غسل األموال، لم يتم العثور على  اعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.مع قو 
جود مراقبة منتظمة، على سبيل المثال على الطرق السريعة العابرة من أسبانيا و إلى  على ما يبدو نظراً  النقد مخبأ في السيارة،

وفي سياق عمليات المراقبة تلك، تعلم مهربو النقد بشكل سريع للغاية أنه إذا تم إخفاء األموال  .إلى ألمانيا عبر األراضي الفرنسية
ن بشكل موثوق الرجوع إلى أي من الشركات الرسمية و لمهربامكن تفي سيارة بنفس الطريقة التي يتم إخفاء المخدرات بها، فلن ي

في خطط التهريب الخاصة  اً ام أوراق نقدية بفئات كبيرة دورًا مهمد واستخدلم تعد تلعب خدعة إخفاء النق للنقد. باعتبارها مصدراً 
غياب عمالت نقدية بفئات كبيرة في عمليات الدفع آلالف من اليورو  التي تم تحديدها في طريقة العمل تساهم بالتالي،و  بها.

 لغسل األموال في قضايا تشبه تلك الموجودة في هذه الفقرة. باعتباره مؤشراً 
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 :النقل المادي للنقد لقطع مسار المراجعة المالية - 9ربع الم

 مراجعة القضية وتحليلها بالتحقيق في غسل األموال من خالل ناقلي النقد المرتبط بعمليات تصدير السيارات المستعملة.

وترتب  مختلفة. ها بشكل مؤقت في دول أوروبيةحفظن عمليات تهريب المخدرات في أوروبا و عيتم تجميع األموال الناتجة 
من إحدى الدول األوروبية  اً مادييتم نقل األموال  منظمات/جماعات غسل األموال عملية جمع األموال عن طريق ناقلي النقد.

يتم إجراء نقل األموال بواسطة السيارة بشكل أسبوعي، دون أن  إلى أخرى )على سبيل المثال، من أسبانيا أو هولندا إلى ألمانيا(.
وتتراوح قيمة  تعبئة األموال في حقائب بالستيكية وتخزينها تحت المقاعد األمامية(.يتم األموال بشكل خاص )فمثاًل، يتم إخفاء 

وُيالحظ أن غالبية األموال التي تم  مليون يورو. 1ما يصل إلى  ألف يورو، ونادراً  511ألف يورو و 41المبلغ المنقول ما بين 
يورو، وهذا مؤشر واضح على أن هذه األموال  51يورو و 21يورو و 11صغيرة من فئة اكتشافها كانت أوراق نقدية بفئات 
يقوم ناقلو النقد بمحاولة تفسير نقل األموال بحجة غالبًا ما وعند مواجهة سلطات رقابة النقد،  نتجت من البيع بالتجزئة للمخدرات.

 البناء.  معداتشراء السيارات المستعملة أو 

ام ناقلو األموال في ألمانيا بتوزيع األموال على شركات صغيرة مختلفة كان معظمها يعمل في سوق قوفي إحدى المرات، 
 كانت ُتدار كل تلك الشركات من قبل ناقلي األموال أو من قبل أشخاص آخرين لهم نفس الخلفية العرقية. السيارات المستعملة.

للحصول على عائد  اً دام هذه الشركات باعتبارها كيانًا شرعياستخ، يتم التعامل النقديولكونها شركات تعتمد في عملها على 
خلط بين الشركات القانونية وغير  هناك دائماً  قانوني في ألمانيا، باإلضافة إلى التستر على أنشطة غسل األموال الخاصة بها.

  .القانونية )مثل خلط األموال المتعلقة بالمخدرات والتهرب من الضرائب(

يقات أن األموال التي حملها ناقلو النقد كانت تبلغ عشرة أضعاف مبيعاتها السنوية المعلنة لدى سلطات الضرائب وأظهرت التحق
 األلمانية.

البناء والسيارات من سوق السيارات المستعملة )السوق البخس( في ألمانيا، ثم يتم تصديرها بعد ذلك  معداتوُيستخدم النقد لشراء 
إلى شركات السيارات يتم تنفيذ التسوية للبضائع المصدرة عبر الحسابات األجنبية التي تنتمي  ألوسط.بشكل قانوني إلى الشرق ا

ن كانت هناك حاجة للنقد، سيقوم حاملو النقد بإحضار األموال مرة  في المراكز المالية في الشرق األوسط. اً التي تقع أساس وا 
يتم استخدام نماذج اإلقرارات الجمركية إلضفاء الشرعية على أموال و  أخرى إلى ألمانيا بإقرار قانوني لسلطات الجمارك.

 المخدرات المنقولة من مختلف الدول األوروبية إلى ألمانيا فيما بعد.

 هي االتجار في الهيروين والكوكايين. تطبيقيوكانت الجرائم األصلية لهذا المخطط ال

 .السلطات األلمانية :المصدر

 

األوراق النقدية  فئات الواضحة في الحقيقة التي مفادها أن هناك عوامل أخرى تؤثر على ختالفاتذه االمرة أخرى، يكمن تفسير ه
وتكشف الدراسة المتعمقة  للنقد؛ وهي الغرض والوجهة واألسلوب. الماديالتي ستستخدم عند التفكير في غسل األموال عبر النقل 

 استخدام األوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة عند وجود عنصر اإلخفاء ضالعاً من المرجح  هإلجابات االستبيان وأمثلة القضايا أن
  في عملية نقل النقد.
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نأخذ الجنيه اإلسترليني كمثال، ُتظهر قياسات الحجم والوزن  وتمت مناقشته بالفعل في التقرير. اً ويعتبر السبب في ذلك بديهي
 11وهو خليط األوراق النقدية ذات فئة  -ن "النقد الموجود في الشارع" ألف جنيه إسترليني م 251ألوراق النقدية أن الهذه 

كجم، كما أن حجمها يكفي لملء حقيبة رياضية متوسطة  21إلى  15؛ يتراوح وزنها من اً إسترليني اً جنيه 21جنيهات إسترلينية و
، إن كان اإلخفاء وعلى نفس المنوال النقد. ل إخفاء قيم ضخمة منفإن األوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة تسهّ  ،وعليه الحجم.
فإن استخدام األوراق النقدية ذات الفئة الكبيرة يعني أنه من الممكن نقل  ،بالفعل )مثل إنشاء "مخبأ" مخصص في السيارة( اً متاح

 قيمة أكبر بكثير في المرة الواحدة.

 :النقدية ذات الصلة األوراق فئات ووزن أمثلة حجم - 11المربع 

 
 .سلطات المملكة المتحدة لمصدر:ا

 
 .كجم 12ماليين يورو، وزن النقد حوالي  6ألف ورقة نقدية، القيمة  12 -يورو  511حقيبة بها أوراق نقدية فئة 

 .السلطات الهولندية المصدر:
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 :واألشخاص الطبيعيون ا  المسافرون جو  –نقل المادي للنقد أساليب ال  3-4

المخصصصة القدر األكبر من الموارد  وجهت معظم الدولن أ ى النحو السابق، يتضح لنا من خالل إجابات االستبيانعل
تجاه األشخاص الطبيعيين. قد يكون هذا بمثابة انعكاس للصياغة الواردة في  ،للنقد الماديللتصدي لغسل األموال عبر النقل 

 والتي تحمل اسم "ناقلو النقد".  32التوصية 

 *ناقلو النقد -32توصية مجموعة العمل المالي 

يجب على الدول أن تطبق إجراءات تمكنها من اكتشاف النقل المادي عبر الحدود للعمالت واألدوات القابلة للتداول لحاملها، 
 وبما يشمل استخدام نظام لإلقرار أو نظام اإلفصاح أو كليهما.

قانونية لدى السلطات المختصة بها بحيث تتمكن من إيقاف النقود أو األدوات ويجب على الدول أن تتأكد من توفر السلطة ال
القابلة للتداول أو احتجازها لحاملها والتي يشتبه في ارتباطها بتمويل اإلرهاب أو غسل األموال أو الجرائم األصلية أو تلك التي 

 كاذبة.يتم اإلقرار أو اإلفصاح عنها بصورة 

 أو باإلقرار يقومون الذين األشخاص مع للتعامل لديها وفعالة ومتناسبة رادعة عقوبات وجود من تتأكد أن الدول على ويجب
 اإلرهاب بتمويل لحاملها للتداول القابلة فيها العمالت أو األدوات ترتبط التي الحاالت وفي بحوزتهم. عماكاذبة  بصورة اإلفصاح

 واألدوات، النقود هذه مثل مصادرة من تمكنها التي اإلجراءات تتبنى أناألموال أو الجرائم األصلية، يجب على الدول  بغسل أو
الرابعة، وما تشتمل عليه من تفعيل مصادرة مثل هذه العمالت أو  التوصية مع تتماشى التي التشريعية اإلجراءات ذلك في بما

 األدوات.
ؤكد أن النطاق يشمل ت 32ة للتوصية سيريالتوصية" في المذكرة التف تلك في المستخدمة الخاصة المصطلحات"ومع ذلك، فإن 

 الشحن عن طريق الشحنات المعبأة في حاويات واإلرسال بالبريد:

 :المصطلحات الخاصة المستخدمة في تلك التوصية

 :عبر الحدود الماديالنقل 

ويتضمن  أخرى. دولة إلى دولة من للخارج أو داخللل لحاملها للتداول القابلة األدوات أو للعملةمادي نقل  يشير إلى أي
  المصطلح وسائل النقل التالية:

  .أو المركبة المصاحبة له بواسطة شخص طبيعي أو األمتعة المادي( النقل 1)

  .( شحن العمالت أو األدوات القابلة للتداول لحاملها في الشحنات المعبأة في حاويات2)

 القابلة للتداول لحاملها عبر البريد بواسطة شخص طبيعي أو شخص اعتباري.( إرسال العمالت أو األدوات 3)

 
يين والبريد والشحن، يوجد تركيز طبيعالنقد المنقول بواسطة األشخاص ال شملوفي حين أن توصيات مجموعة العمل المالي ت

 ة التفسيرية لها.وفي المذكر  32النقد" في كل من عنوان التوصية  يعلى "ناقل
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تعتبر أن  الدولون" قد يساعد في توضيح لماذا اتضح من االستبيان أن العديد من يهذا التركيز على "األشخاص الطبيعي
 الطبيعيين. األشخاص بواسطة النقد لنقل إفصاح أو إقرار نظام تقتصر على وجود 32التزاماتها بموجب التوصية 

بترتيب تنازلي. تتضح النتائج من خالل  اً النقد عبر الحدود األكثر استخداموسائل نقل  طلب االستبيان من الدول ترتيبوقد 
 الرسم البياني التالي الموضح أدناه.

 في عملية نقل النقد عبر الحدود ا  الوسائل األكثر استخدام .7الرسم البياني 

 

 

%(. وهذا من شأنه أن يجعل 37النقد عبر الجو والبريد والشحنات ) ةحرك واجهت في الواقع، ُتظهر هذه النتائج أن معظم الدول
أخرى لنقل النقد. ويشير هذا إلى قلة الوعي  اً بالرغم من معرفتها بأن هناك طرق الدول توجه مصادرها ضد األشخاص الطبيعيين

 للمخاطر التي تنطوي عليها.

للنقد.  الماديل تجربتها أشهر التقنيات التي يستخدمها المجرمون عند النقل أن توضح بالتفصيل من خال وُطلب من الدول أيضاً 
وقد تم التعبير عن البيانات التي تتعلق باألشخاص الطبيعيين في الرسم البياني الموضح أدناه؛ وقد أظهر أن التقنيات المستخدمة 

 متشابهة إلى حد ما للنقد المكتشف سواء للداخل أو للخارج. 
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 للنقد الماديأشهر التقنيات التي يستخدمها المجرمون عند النقل  .8ياني الرسم الب

 

يمكن تقسيم التقنيات بصفة عامة إلى الفئات التالية؛ النقد اإلجرامي المكتشف في بعض األزياء؛ عدم بذل محاولة إلخفاء النقد 
أو اإلخفاء  (؛ اإلخفاء في أمتعة المسافر جواً ه"معبأة في جسده" أو ضمن مالبس اً ي؛ اإلخفاء من خالل الشخص )داخلياإلجرام

 داخل المركبات أو البضائع المكيفة لذلك؛ وتمت مناقشة هذه التقنيات بشكل أكثر تفصياًل أدناه.

 :متطلبات الكشف عن النقد 3-5

ى الدول أن يلي " يجب علما  مجموعة العمل المالي  من توصيات 32 توصيةالمثلما هو مذكور أعاله، تستوجب متطلبات 
تطبق إجراءات تمكنها من اكتشاف النقل المادي عبر الحدود للعمالت واألدوات القابلة للتداول لحاملها، وبما يشمل استخدام 
نظام لإلقرار أو نظام اإلفصاح أو كليهما"؛ وأغلب الدول التي تلتزم بتوصيات مجموعة العمل المالي قد اعتمدت مثل هذا 

في الكشف عن نقل النقد والصكوك  إلى المساعدة تهدفالغرض من هذه األنظمة؛ حيث  32توصية النظام. توضح صياغة ال
أن  القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود سواًء النقل الشرعي وغير الشرعي، وصياغة التوصية توضح أن الدول يجب عليها أيضاً 

 .فصاحإلو اأ عقوبات فعالة ومتناسبة النتهاكات متطلبات اإلقرار فرضتُ 

في قطر التطبيقات وعليه، فمن الواضح أن كل من إجابات االستبيان وأمثلة القضايا التي تم إرسالها ومناقشتها خالل اجتماعات 
أو اإلفصاح عن نقل  قرارلتحويل أنظمة اإل اً ت أن الجماعات اإلجرامية تجد طرققد أوضح م2114ديسمبر و  م2113نوفمبر في

مصالحها. ويبدو أن من إحدى المشكالت أن بعض الدول ال تقوم بمراجعة إقرارات نقل النقد التي قام إلى ما يتماشى مع النقد 
(. كما تتم ذلكما يتم  للحقيقة. )في بعض البلدان نادراً  المسافرون بتقديمها بشكل روتيني للتحقق من موافقة ما تمت كتابته
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النقد )يتم تقديم ما ال يقل عن نسختين في الغالب، ويحتفظ صاحب  العمالء" من إقراراتوثائق ممارسة رقابة محدودة على "
 أدناه(. 3اإلقرار بإحدى تلك النسخ على األقل(، بمعنى أنه ال يمكن الحد من إعادة استخدامها )راجع النقطة 

ة حقيقية ظهرت من هناك العديد من الطرق التي من خاللها يستطيع المجرم تطويع متطلبات إقرار النقد لصالحه. وهناك أمثل
 فريق المشروع؛قبل الدول التي أجابت على االستبيان أو شاركت في النقاشات التي دارت في اجتماعات 

 ما تفحص إقرارات النقد  لتي تعترف أنها نادراً فالدول ا : إقرار النقد المستخدم إلضفاء واجهة شرعية للنقد اإلجرامي
مرتبط باالتجار بالمخدرات ويقومون  دولون مبالغ ضخمة من النقد من تقدم العديد من األمثلة عن أشخاص يستورد

وعندما يشتبه  حساب ما. في يداعهبتقديم إقرار النقد عند دخولهم الدولة، ثم يأخذون النقد إلى البنك ويقومون بإ
 مشروعن النقد له أصل موظفو البنك فيه، فإنهم يقدمون إقرار النقد الذي يقبله موظفو البنك "كدليل" من شأنه إثبات أ

ت إجرامية أخرى قد ُيعلن عنه فالنقد المتأتي من عمليا .اً على اعتبار أنه تم اإلعالن عنه للسلطات وليس مضبوط
بدقة من أجل التحايل على المتطلبات المحلية فيما يخص المعامالت البنكية للنقد )راجع مثال الحالة السابقة  اً أيض

 من السلطات التونسية(.

  نموذج إقرار النقد ولكن ال يتم وتقديم  تعبئةيتم  :استيراد أو تصدير زائفة تإلنشاء سجال ةارات النقد المستخدمإقر
بداًل من ذلك، يذهب المجرم  .ماديفحصه، عندما يدخل المسافر دولة ما ولكن لم يتم تصدير النقد أو استيراده بشكل 

الذي تم  كاذبد المتأتي من الجريمة في البلد الوجهة بقيمة اإلقرار الإلى بنك أو مؤسسة مالية أخرى ويقوم بإيداع النق
بنفس الطريقة كما في المثال السابق )أمثلة تم اإلبالغ عنها حيث يعلن المسافر عن النقد بأنه  قبوله باعتباره شرعياً 

المفقودة عن طريق النقد  في هذا الوقت، ثم "تتكون" الثالثة ، ثالث عمالت في حين ال يكون هناك سوى اثنتين فقط
 اإلجرامي في البلد الوجهة(.

 يتم تصدير النقد أو استيراده بشكل سليم، ويتم اإلبالغ عنه بشكل دقيق وصريح. بعد : اإقرارات النقد المعاد استخدامه
حوزته بنوك بلنقد اإلضافي المتأتي من األعمال اإلجرامية في الدولة الوجهة ويتنقل بين العلى االمجرم  ستحوذذلك، ي

راق المالية اإلضافية للنقد اإلجرامي. يقوم من الشرعية على األو  اً لعدة مرات ليضفي نوع ويستخدمه نفس اإلقرار
تفاصيل عنه، لذلك ال يستطيع أحد  يتم تسجيل به أو ونحتفظيموظفو البنك بدراسة نموذج اإلقرار بالنقد، ولكن ال 

تم  وبعبارة أخرى، فإن هذه الفكرة هي تبني للمثال المذكور أعاله، حيت كشفه ومن ثم يمكن استخدامه مرات أخرى.
 . مرات متعددة اً استخدام اإلقرار الوهمي تمام

 المجرم بامتالك مبلغ كبير من النقدية إلى جهاز مراقبة الحدود وتطلب السلطات منه  يقرّ  :غير المكتملة إقرارات النقد
غ الصحيح من النقدية وعده، وترضى السلطات عن اإلقرار وُيسمح للشخص فيتم تقديم المبل تقديم هذه النقدية.

ولكن إذا قامت السلطات بتفتيش الشخص وممتلكاته، كانت ستكتشف أنه يمتلك مبالغ نقدية إضافية في  بالمتابعة.
ذا وا حوزته لم يقم باإلقرار بها. بكل صدق  عن الحدود، يمكنه اإلقرار جهت السلطات بعد ذلك الشخص بعيداً وا 

ثبات أنه قد قام باإلقرار بالنقدية، كما تم التحقق من ذلك بصورة مرضية بواسطة السلطات.  وا 

 في هذا الموقف، قد يقوم الشخص باإلقرار بالنقدية الصحيحة عند  :في نقطة من الرحلة دون األخرى اإلقرار بالنقد
 قوم السلطات بالتحقق من اإلقرارات بشكل روتيني.، على سبيل المثال في المطار، حيث ال تالبلدالرحيل من نطاق 
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داخل الدولة المتوجه إليها حيث يوجد أصل إجرامي للنقدية وينوي الشخص  اً لديه نّية اإلقرار بالنقدية محلي نو وال تك
يدعي الشخص عندئذ أن  .الوصول إلى وجهته واكتشاف النقدولكن يتم اعتراضه عند  استخدامها بصورة إجرامية.

صورة شرعية  لرحلة "كضمان"، وبذلك يعطى النقدويستخدم اإلقرار الذي تم في بداية ا تعمداً لم يكن م إقراره بالنقد دمع
 كما تم توضيحه في المثال األول )راجع القضية المبَلغ عنها بواسطة السلطات اإلسرائيلية أدناه(.

 :مثال على إقرار غير مكتمل للنقد متعمد - 11المربع 

 215دني )ألف دينار أر  153من تركيا وقام باإلقرار بامتالك مبلغ  اً صل شخص أردني إلى مطار عمان قادمو  ،م2113ر في أكتوب
 .(اً ألف دوالر أمريكي تقريب

ألف دوالر أمريكي، على النحو  291إجمالي ما يعادل  اً ل، ُوجد أن هذا الشخص يمتلك فعليوبعد التحقق من المبلغ وعد األموا 
  التالي:

 384125  ماراتيإدرهم.  

 74311 لاير سعودي.  

 85486 دينار أردني.  

 113238  قطريلاير.  

 31461 سرائيليشيكل إ.  

 11191  مصريجنيه. 

 169  بحرينيدينار.  

 711 دينار كويتي.  

 747111 ةليرة لبناني.  

 المضبوطة. % من مبلغ النقدية3األموال وفرضت المحكمة األردنية غرامة تُقدر بنسبة وقد تم ضبط 

 .السلطات األردنية :المصدر

 

 :في نقطة من الرحلة دون األخرى اإلقرار بالنقد - 12المربع 

فيما ال  اجر الماس، قام باإلقرار بالنقدأخرى عن مواطن إسرائيلي، ت دولةتم إبالغ السلطات اإلسرائيلية من مسؤولى الجمارك في 
واكتشفت السلطات  أمريكي أثناء رحيله عن هذه الدولة للسفر إلى إسرائيل. مليون دوالر 2.2مناسبة، بإجمالي  21يقل عن 

 .اتالتحقيق . عندها، بدأتنقدية عند وصوله إسرائيلأموال اإلسرائيلية أن هذا الشخص لم يقم باإلقرار بأي 

رار باألموال عند رحيله رفض الشخص التعاون مع المحققين، وأدعى أن األموال من مصدر شرعي واستخدم حقيقة أنه قام باإلق
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  وقد كان الشخص على دراية بقوانين غسل األموال في إسرائيل. األخرى إلثبات إدعائه. الدولةمن 

  وكانت توجد شبهة ارتباط النقدية بالتهرب الضريبي.

 ألف شيكل إسرائيلي. 411وقد انتهي التحقيق بتغريم هذا الشخص 

 .السلطات اإلسرائيلية المصدر:

 :م محاولة اإلخفاءعد  3-6

تتم محاولة إخفاء النقد عند نقله من دولة إلى أخرى.  حاالت ال، في بعض ال4-3ن في الرسم البياني في القسم كما هو مبيّ 
أو ال تتم حراستها على اإلطالق )كما هو الحال في  اً عبر حدود برية تتم حراستها أحيانيمكن أن تحدث هذه الحالة عند النقل 

 (.9لبرية داخل االتحاد األوروبي، راجع الحالة الُمبّلغ عنها من ِقبل السلطات األلمانية، المربع كل الحدود ا

 :عدم محاولة إخفاء النقد - 13المربع 

 سيارة عند الحدود البرية.الإلى كرواتيا ب اً سلوفينيا متجهبصدد مغادرة  اً ض مسؤولو الجمارك السلوفينية شخص، اعتر م2118في 
من األوراق  وقد وجدوا مبلغًا ضخماً  الجمارك وجود حقيبة على المقعد الخلفي للسيارة وتحققوا من محتوياتها. الحظ مسؤولو

ورقة نقدية من عملة اليورو بفئة  411كان يوجد أكثر من  النقدية وعدها. ضبط األموالوتم  النقدية ذات الفئات المالية الصغيرة.
من العملة نفسها، وبلغ مجموع األوراق النقدية  51ورقة نقدية بفئة  8111وأكثر من  111ورقة نقدية بفئة  411وأكثر من  21

 مرتبطة باالتجار في المخدرات. موالألف يورو. وكانت هذه األ 511ما يزيد عن 

ارة ويقود سي جنسية ويستخدم جواز سفر برتغالياً وقد كان سبب إيقاف مسؤولي الجمارك للسيارة هو أن السائق كان صربي ال
 يمتلكها طرف ثالث وتحمل لوحات أرقام إيطالية.

وفي نهاية  أخرى. دولةفي هذه الحالة، واجهت السلطات الصربية صعوبات بالغة في إثبات سلوك الشخص اإلجرامي داخل 
أخرى )ذكرت أنشطة الشخص في االتجار بالمخدرات(  دولةاألمر، اضطرت السلطات إلى استخدام معلومات من جريدة في 

 لجمع أدلة كافية إلقناع السلطات السلوفينية بمصادرة النقدية.

 .السلطات السلوفينية :المصدر

 

النقدية في "حالتها الخام":  األموال (، كانت9في الحالة المذكورة أعاله، كما هو الحال في المثال السابق من ألمانيا )المربع 
تقبل العديد من  مبيعات المخدرات الخاضعة للمراقبة في سلوفينيا.أوراق نقدية من عملة اليورو بفئات مالية صغيرة من 

المؤسسات التجارية في كرواتيا عملة اليورو بصورة غير رسمية، لذلك ال توجد ضرورة حقيقية لتغيير النقدية قبل نقلها إلى 
ل سلوفينيا إلى اتفاقية شنغن في من االتحاد األوروبي. وكنتيجة لدخو  سلوفينيا. في وقت هذا الحدث، لم تكن كرواتيا جزءاً 

خارجية لالتحاد  حيث أصبحت حدوداً  م2117الحدود السلوفينية/الكرواتية في عام  عنداالتحاد األوروبي، تمت زيادة المراقبة 
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أوروبا، األوروبي )ويجب اإلقرار بالنقدية بموجب قوانين االتحاد األوروبي(. ومع ذلك، كما هو الحال في معظم الحدود البرية في 
 تسافر أعداد كبيرة من المركبات بين دولتين بصورة يومية وتكون فرص اعتراضها قليلة.

 :اإلخفاء مع الشخص نفسه 3-7

 للنقد الماديأشهر التقنيات التي يستخدمها المجرمون عند النقل  .8ياني الرسم البكما هو موضح في 

مثال من مجموعة كبيرة من الدول في جميع أنحاء العالم.  111الدول تقديم حاالت كأمثلة، وقد تم تقديم ما يزيد عن  ُطِلب من
 يوجد العديد من األمثلة بحيث ال يمكن ذكرها كلها ولكن فيما يلي بعض منها؛

الدولة اإلسالمية في العراق /في العراق والشام الدولة اإلسالمية )الدولة اإلسالميةب يسمى ما المتجه إلى النقدإخفاء  - 14المربع 
 :وسوريا( في سوريا مع شخص

وهي في طريقها إلى تركيا. تم سؤالها في مطار هيثرو بلندن   الرقابة الجمركية عند"م"، سيدة ، تم اعتراض 2114عام  في أبريل
ألف يورو( من مالبسها  21) 511ورو بفئة ورقة نقدية من عملة الي 41 فقامت باستخراجنقدية.  أموال إن كانت تحمل أي

 .111واثنتين من فئة  211كما كان بحوزتها ألف يورو إضافية مكونة من أربع ورقات نقدية من فئة الداخلية. 

إلى زوج "و" أو واحد من  اإلى تركيا حيث ستسلمه وطلبت منها نقلهااعترفت "م" أن صديقة مقربة، "و"، قد أعطتها النقد 
قد عرضت عليها "و" مبلغ ألف يورو مقابل القيام بهذه الرحلة. كانت قد تمت إدانة زوج "و" من قبل في جرائم اتجار شركائه. و 

الدولة اإلسالمية. ب يسمى ما وسافر إلى سوريا للقتال في صفوف ية ولكنه قد اعتنق اإلسالم مؤخراً في المخدرات واألسلحة النار 
 .هذا التنظيممال كان مجرد وديعة لشراء منزل وأنها لم تكن تعلم أن زوج "و" قد انضم إلى وادعت "م" أن "و" قد أخبرتها أن ال

ومقاطع فيديو في هاتفها المحمول تظهر زوجها وهو  عثور على أدلة تتضمن رسائل وصوراً على "و"، كما تم ال اً تم القبض أيض
 ى سوريا بصحبة طفليها لالنضمام إلى زوجها.وكان من المعتقد أن "و" تحضر للسفر إل. رهابيةإ متورط في أعمال

 شهرًا. 28لحكم عليها بالسجن لمدة وفي المحاكمة، تمت تبرئة "م" من تهمة تمويل اإلرهاب غير أنه تمت إدانة "و" وا

 .سلطات المملكة المتحدة :المصدر

 

 :نقل النقد بواسطة طاقم الطائرة  - 15المربع 

ة غسل أموال لطيارين وطاقم شركة طيران في تهريب ماليين الدوالرات النقدية من أستراليا تم االشتباه في استخدام عضو عصاب
اشتبهت السلطات أن األموال هي العائدات المتأتية من مبيعات المخدرات في أستراليا ودفعات الحصول على  فيتنام.إلى 

 المخدرات التي يتم استيرادها إلى أستراليا.

يارين بواسطة مالكي عدة شركات لخدمات التحويالت، وقد اشتبهت السلطات في وجود شبكة غسل للط كان يتم إعطاء النقد
 .اً شهر  18اليا إلى فيتنام على مدار مليون دوالر أسترالي من أستر  11أموال تستخدم الطيارين في تهريب ما يزيد عن 

 AUSTRAC امالت المالي االوسترالية المخابراتيتحليالت وتقارير المع مركزوقد كشفت األبحاث في قاعدة بيانات معلومات 
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ومنذ  ألف دوالر أسترالي في تقرير نقل العملة الدولي. 19أن أحد الطيارين الفيتناميين المشتبه بهم قام باإلقرار بامتالك مبلغ 
 هذا اإلقرار، لم يقم الطيار باإلبالغ عن أي عمالت يتم حملها إلى داخل أستراليا أو خارجها.

وقد اعترف  ألف دوالر أسترالي خارج أستراليا دون اإلقرار بالمبلغ. 511قبض على الطيار المشتبه به بعد محاولته لتهريب تم ال
وتم حبسه لمدة أربع سنوات ونصف لتهريب ما  ،م1995القانون الجنائي لعام الطيار بجريمته المتعلقة بغسل األموال بموجب 

 ترالي خارج أستراليا.مليون دوالر أس 6.5يصل إجماله إلى 

 .السلطات األسترالية المصدر:

 

 :إلى الواليات المتحدة مصادرة النقد الصادرة المتجه  - 16المربع 

إلى مراقبة الحدود  اً عام 46يبلغ من العمر  ابرمود رجل من مواطني مثلث، في مطار برمودا، حضر م2113في أكتوبر 
بالمبلغ  كاذباً  استجوابه، اعترف أنه قدم إقراراً  وعند تبه الضباط في سلوكه ومظهره.اش األمريكية من أجل السفر إلى أتالنتا.

  دوالر أمريكي. 8111دوالر أمريكي، قام بتغيير ذلك إلى  1811النقدي الذي في حوزته، فبينما أقر بحمله 

  من محفظته وجيوبه. أمريكياً  دوالراً  11751المبدئي عن مصادرة  وأسفر التفتيش

 29911يحتوي على  اً ثروا على حزام أموال مصنوع منزليوع قام الضباط بتفتيشه ذاتياً  تجاز الرجل وتفتيشه وتفتيش أمتعته.تم اح
مخبأ في حقيبة وكالة سفريات  اً دوالرًا أمريكي 11556وجد الضباط مبلغ دوالر أمريكي. وعند تفتيش حقائبه المحمولة، 

Worldview Travel .من الورق المقوى  

ألف دوالر أمريكي بسبب حدوث خطأ في صفقة  51عند استجوابه، أقر أنه ُأجبر من ِقبل أفراد عصابة محلية على حمل و 
من عملة الدوالر األمريكي هو  1216وأضاف أن مبلغ  النقدية إلى أتالنتا حيث ستتم مقابلته. األموال وأمروه بنقل مخدرات.

بتقسيمه حيث بدا هذا طاؤه األموال في األصل في شكل حزام أموال إال أنه قام وقد تم إع ماله الخاص الذي جناه من عمله.
 تحت قميصه. الحزام ضخماً 

واعترف  وأظهر التحقيق الذي أجرته وحدة التحريات المالية أن الشخص لديه موارد مالية محدودة ويعيش في حدود هذه الموارد.
 النقدية.األموال وتمت مصادرة  مي وُحكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ.الرجل بجريمته المتعلقة بحيازة عائدات سلوك إجرا

 .سلطات برمودا المصدر:

 :مسافرالأمتعة  داخلاإلخفاء  3-8

بواسطة الشخص نفسه  بخصوص ما إذا كان يتم حمل النقد كما هو مبين في المثال أعاله من برمودا، فإن أحد العوامل المؤثرة
النقدية في  األموال (، تمكنت الناقلة من إخفاء14والوزن. في المثال الخاص بالمملكة المتحدة )المربع  أو في أمتعته هو الحجم

األمر الذي قلل من حجمها ألدنى  ،مالبسها الداخلية حيث كانت مكونة من أوراق نقدية ذات فئات مالية كبيرة من عملة اليورو
ها إخفاء النقدية في جسد الشخص نفسه مستحياًل حتى مع استخدام حد ممكن. ومع ذلك، ستكون هناك مناسبات سيكون في
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في أمتعة الناقل، إما خر متاح للنقل، سيتم وضع النقد إذا لم يكن هناك أي خيار آاألوراق النقدية ذات الفئات المالية الكبيرة. 
 خل الحقيبة.مخبأ ببساطة بين المالبس أو داخل قماش الحقيبة نفسها أو مخبأ داخل أشياء أخرى دا

 :أمتعة المسافرموضبة في  غراضبأالنقدية المخبأة  األموال - 17المربع 

على أمتعة الركاب في الرحلة  اً روتيني اً أجرى مسؤولو الجمارك تفتيش، ، في المطار الدولي لمدينة مكسيكوم2111يناير  17في 
الحقائب، فتم إرسالها إلى وحدة  ىحدإء مؤشر إيجابي على بإبدا مدرَّب على اكتشاف النقدب ناوقام  المتجهة إلي ليما، بيرو.

 األشعة السينية المحمولة ليتم فحصها.

وفي وقت الحق، قام فريق الجمارك بفتح الحقيبة في  غير عادية ال تطابق الحقائب المعتادة للمسافرين. اً لتفتيش صور وأظهر ا
 151وقد عثروا على إجمالي جزاء الداخلية للحقيبة ومحتوياتها. حضور المسافر مالك الحقيبة من أجل إجراء تفتيش دقيق لأل

 مخبأة في كيس من الحلوى وعبوات سجائر. 111ألف دوالر أمريكي بأوراق نقدية من فئة 
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 .السلطات المكسيكية :المصدر

 

 في بنية الحقيبة إخفاء النقد - 18المربع 

إيزيزا( الدولي في األرجنتين بتفتيش أمتعة )أ( في مطار الوزير بيستارينيي )مارك ، قام مسؤولو الجم2115أكتوبر عام  4في 
الذي وصل على متن رحلة قادمة من المكسيك. وكانت األمتعة عبارة عن حقيبة واحدة وبداخلها حقيبة ظهر. وأثناء التفتيش، 

توى كل من الحقيبتين وتصويرهما باألشعة السينية. رأي المسؤولون أن حقيبة الظهر تبدو سميكة أكثر مما ينبغي. فتم تفريغ مح
وقد كانت الصور المعروضة مثيرة للشك. قام المسؤولون بقطع الحقائب وفتحها واكتشفوا أن كل من الحقيبتين تحتويان على قاع 

احتوت حقيبة الظهر وقد مزدوج به دوالرات أمريكية ملفوفة في غالف بالستيكي. وتم العثور على تسع عبوات داخل الحقيبتين. 
 .ألف دوالر أمريكي 23ألف دوالر أمريكي وتحتوي العبوة الرابعة على  25على أربع عبوات، تحتوي ثالث عبوات منها على 

ألف دوالر أمريكي،  61ألف دوالر أمريكي، واثنتان على  51كما احتوت الحقيبة على خمس عبوات، تحتوي اثنتان منها على 
  ألف دوالر أمريكي. 348ألف دوالر أمريكي، وبذلك يكون إجمالي المبلغ  31على بينما تحتوي األخيرة 

بتفتيش أمتعة "ر"، الذي وصل من المكسيك على متن الرحلة نفسها. كانت أمتعته  اً ؤولو الجمارك أيضوفي نفس اليوم، قام مس
بتفريغ مفتشون حقيبة المالبس. قام ال أثناء تفتيش اً ف المسؤولون وجود صالبة كبيرة جدعبارة عن حقيبة مالبس. اكتش

بقطع الحقيبة وفتحها،  على أشياء مثيرة للشك. فقام المفتشون ، مرة جديدة،عثرواالحقيبة باألشعة السينية، و  المحتويات وتصوير
وت ست فقد عثروا على ثماني عبوات، احتوعثروا على قاع مزدوج يحتوي على دوالرات أمريكية ملفوفة في غالف بالستيكي. 

ألف دوالر أمريكي في كل منها، وبذلك  15ألف دوالر أمريكي في كل عبوة منها، كما احتوت اثنتان على  41عبوات على 
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 ألف دوالر أمريكي. 271يكون إجمالي المبلغ 

مكسيكو ، من مدينة م2115أكتوبر عام  4تم توجيه التهم إلى المتهمين على أساس "دخول األراضي الوطنية األرجنتينية في 
ألف دوالر أمريكي غير أنهم قاموا باإلقرار على نماذج مصلحة الجمارك بحيازة ما  618وبحوزتهم  MX 1691على متن رحلة 

آالف دوالر أمريكي. كان المال مخبأ في األمتعة... )و( تم اإلبالغ عن حصولهم على هذا المال، كربح، من  11يقل عن 
، مع وقف التنفيذ وتم توقيع عقوبة السجن الموقوف على المتهميننونية عليه". مصدر إجرامي بغرض إضفاء الصفة القا

واستبعاد خاص لمدة ستة أشهر عن ممارسة التجارة، واستبعاد تام لمدة ست سنوات من العمل كموظفين عموميين ومصادرة 
 ألف دوالر أمريكي(. 618األموال )

 .السلطات األرجنتينية :المصدر

 :لمركبات والشحنات المصحوبةاإلخفاء في ا 3-9

لتهريب النقد هي اإلخفاء داخل بنية  لمشتركةتتشارك الكثير من الدول في الحدود البرية، وفي هذه الحاالت، من األساليب  
مية أكبر من النقدعنها من مميزات القيام بذلك بشكل عام، هي إمكانية إخفاء ك المركبة أو في الشحنة المحمولة على المركبة.

كما هو موضح في الرسم البياني في  في حالة سفر الشخص مترجاًل، كما أن طريقة اإلخفاء هذه أكثر صعوبة في اكتشافها.
 فقد اكتشف عدد كبير من الدول هذا األسلوب. 3.4القسم 

أبلغت بعض الدول عن استخدام وبالطبع، ليس من الضروري أن تكون طريقة النقل باستخدام مركبات ذات عجالت؛ فقد 
 مركبات أخرى مثل القوارب والطائرات الخفيفة.

 :النقدية في شحنة مصحوبة معد لة األموال إخفاء  - 19المربع 

بمقطورة  التي تقع بالقرب من سونويتا، سنورا، دخلت شاحنة مفصلية حطة تفتيش سان إميتيريو التكتيكي، في مم2113سبتمبر  19في 
وبعد مراجعة أوراق الشحنة، تم إرسال المركبة والشحنة  من التفاح إلى المحطة للقيام باإلجراءات الجمركية. صندوقاً  2158محملة بعدد 

عن بضائع غير معلن عنها في المركبة  اً مسح ضوئي غير تدخلي للتفتيش بحث وتم إجراء التفتيش بواسطة نظام للتفتيش الجمركي.
ونتيجة لذلك، قام المسؤولون بإجراء  .اً قطورة قبل المحاور الخلفية تحديدهر عدم االتساق في مؤخرة المأظهر المسح بعض مظا والمقطورة.

 من عملة الدوالر األمريكي بعدة فئات. 010 310 1داخل الصناديق على إجمالي مبلغ وقد عثروا  تحقيق مادي على البضائع.
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 .السلطات المكسيكية المصدر:

  

 :على متن يخت خصيصا "إعداده تم  النقدية في مكان  األموال خفاءإ  - 22المربع 

، قامت عدة وكاالت إلنفاذ القانون في سانت فينسنت والغرينادين بإجراء عملية مشتركة. تضمنت هذه الوكاالت خفر م2118أبريل  5في 
كان هدف العملية الصعود على متن يختين ة. وحدة التحريات المالي، وحدة مكافحة المخدرات و وحدة االستجابة السريعة، السواحل

ئة وتفتيشهما بسبب االشتباه في ملكية المدعى عليه "أ" لهما. قبل العملية، تلقت وحدة التحريات المالية في سانت فينسنت والغرينادين وهي
ى امتالك المدعى عليه "أ" مخبأ كبير الشرطة الملكية لسانت فينسنت والغرينادين إخبارية من سلطات إنفاذ القانون في برمودا تشير إل

 لألموال في جزيرة برمودا وأراد تهريبه إلى سانت فينسنت والغرينادين.

، صعد مسؤولو إنفاذ القانون على متن اليختين، اليخت "أ" واليخت "ب"، حيث كانا يرسوان في المياه م2118أبريل  5في أثناء العملية في 
ادين. كان المدعى عليه الرئيسي "أ" موجوًدا على اليخت "ب" مع أطفاله وبعض القصَّر اآلخرين. وكان اإلقليمية لسانت فينسنت والغرين

المدعى عليهما "ب" و"ج" من "ترينيداد وتوباغو" و"برمودا" على الترتيب موجودين على اليخت "أ". وقام الضباط بإجراء تفتيش أولي 
وتم اصطحاب ي. ومع ذلك، تمت مصادرة جميع الهواتف المحمولة واالحتفاظ بها كأدلة. لليختين ولم يتم العثور على أي شيء غير قانون

 اليختين والركاب إلى قاعدة خفر السواحل الرئيسية حيث تم إجراء بحث أكثر دقة على اليختين.

يش اليخت "أ" الذي كشفت تفت اً ق سراح المدعى عليه "أ". وتم أيضلم يسفر البحث في اليخت "ب" عن أي شيء غير قانوني وتم إطال
ليخت، جمارك برمودا أنه كان التحقيقات أنه أبحر من برمودا إلى سانت فينسنت والغرينادين بالرغم من إبالغ المدعى عليه "ج"، قبطان ا

لسائلة التي إلى جزر األزور. استمر تفتيش اليخت "أ" حوالي سبع ساعات قبل أن يقرر الضباط إزالة جزء من المادة العازلة ا اً متجه
تصلبت حول خزان المياه في إحدى الكبائن في اليخت. بعد إزالة المادة العازلة، اكتشف الضابط وجود دوالرات أمريكية مخبأة في أكياس 

فقام الضباط عن وجود أموال أخرى حول خزان المياه في الكابينة األخرى.  الذي أبلغمفرغة من الهواء. تم استجواب المدعى عليه "ج" 
  الضباط بإزالة المادة العازلة حول خزان المياه المحدد وعثروا على دوالرات أمريكية مخبأة في أكياس مفرغة من الهواء.

قامت وحدة التحريات المالية بسانت فينسنت والغرينادين بمصادرة األموال واالحتفاظ بها كدليل. تم إجراء اختبار الطب الشرعي على 
القبض على  خالص أي دليل مادي. تم توجيه تهم غسل األموال إلى كل من المدعى عليهما "ب" و"ج"، وتماألموال ولكن لم يتم است

مليون دوالر  1.76وتوجيه تهمة غسل األموال إليه. بلغ إجمالي الدوالرات األمريكية المصادرة من اليخت  فيما بعدالمدعى عليه "أ" 
  وتمت تبرئة المدعى عليه "ب".لتهم الموجهة إليهما. أمريكي. تمت إدانة المدعى عليهما "أ" و"ج" با
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 سلطات سانت فينسنت والغرينادين. :المصدر

 :إعادة استخدام وسائل إخفاء البضائع غير المشروعة 3-12

 عدّ يُ و عة مثل المخدرات. بلغت الدول عن عدة أمثلة لنقل النقد بنفس وسائل اإلخفاء المستخدمة إلخفاء البضائع غير المشرو أ
ذا كانت وسيلة اإلخفاء آمنة  اً منطقي اً ذلك خيار  بالنسبة للمجرم، حيث يعني عدم الحاجة إال إلى استخدام أسلوب واحد للنقل، وا 

النقدية. ولكن كما تم ذكره األموال بما يكفي لشحن سلعة غير مشروعة بنجاح، فمن المرجح أنها ستكون آمنة بما يكفي لشحن 
سيتم القيام بذلك فقط عندما تكون هذه هي الحالة المعتادة لنقل النقد والمخدرات بأي حال. على اإلطالق قبل، لن تكون  من

د البضائع قد شحنها من الدولة "أ" ويريد استالم الدفعة في الدولة  الوسيلة مناسبة لكل من طرفي المعاملة اإلجرامية؛ فإذا كان مورِّ
 أسلوب آخر. عتمادوسيتم ا اً فلن يكون هذا األسلوب مناسب ثال،"ب"، على سبيل الم

 :النقدية بإعادة استخدام وسيلة اإلخفاء المستخدمة من قبل في نقل المخدراتاألموال نقل   - 21المربع 

من حددت تحقيقات الشرطة وتحليل وحدة التحريات المالية مجموعة منظمة كانت تقوم بغسل األموال من االتجار بالمخدرات 
  أمريكا الجنوبية.

وكانوا يخفون  وكان استيراد حواجز القوارب أحد األساليب التي استخدمتها المجموعة الستيراد المخدرات من أمريكا الجنوبية.
 المخدرات داخل حواجز القوارب، وبعد فتحها واستخراج المخدرات منها، يتم وضع النقد بفئات مالية كبيرة بنفس أسلوب اإلخفاء.

 ت تتم إعادة إرسال حواجز القوارب إلى الدولة األصل كبضائع معيبة.وكان

  إثبات الصلة بين المال المصاَدر ومؤسسات االتجار بالمخدرات. اً وتم أيض .الشرطة بعدة عمليات مصادرة للنقدوقد قامت 

نقد من نقل ال اً حيث تم أيضاألموال في نفس الوقت، وكشفت التحقيقات أن المؤسسة اإلجرامية استخدمت عدة أنظمة لغسل 
 .اً خالل المسافرين جو 

 كيلوجرام من الكوكايين. 2111ومصادرة  اً شخص 11، والقبض على اً مليون يورو نقد 7.2صادرة إجمالي تمت م

 .السلطات األسبانية :المصدر

 

 :األعمال القانونية ةاستغالل بني 3-11

 م من السلطات األسبانية المذكور أعاله، أن المجرمين يستخدمون دائماً توضح أمثلة عديدة للحاالت المقدمة، كالمثال المقد
من ففي العديد من الدول،  خرى للشركات إلضفاء واجهة شرعية على أنشطتهم. أ" أو كيانات قانونية صورية/"شركات وهمية

ويمكن ألعضاء الجماعة اإلجرامية  في حد ذاتها، قانونياً  السهل إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ، وتعد تلك الشركة كياناً 
فتح حساب مصرفي يمكن استخدامه إليداع النقد العائد من األنشطة غير  جوزالتحكم بها. وبمجرد إنشاء العمل التجاري، ي

المشروعة )خاصة إذا كان العمل التجاري يتطلب التعامل مع النقد بشكل مكثف، على سبيل المثال حانة أو ملهى ليلي أو ما 
  .ذلك( يشبه
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، كما هو الحال في الدول األخرىبداعي التجارة المشروعة مع األعمال األخرى في  إلى ذلك، يمكن إنشاء عمل تجاريباإلضافة 
إذا كانت خفاء النقد. بعد إلالمثال األسباني. ويمكن استخدامه "كتغطية" لنقل البضائع بين دولتين، والذي يمكن أن يستخدم فيما 

ذا كانت التجارة تنتج أرباحكبيرة بما فيه الكفا البضائع المنقولة النقد في كميات كبيرة من إخفاء  سهل في هذه الحاليكافية،  اً ية وا 
 الشحنات غير المصحوبة.

 :الشحن والبريد –أساليب النقل المادي للنقد  3-12

المار من خاللها والخارج منها. وُطلب طلب االستبيان من الدول تصورهم لحجم حركة النقد غير المشروع الداخل إلى الدولة و 
من الدول توضيح عدد حاالت تهريب النقد )ناقل النقد والشحن والبريد( التي وقعت في الثالث سنوات األخيرة والمبالغ التي 

مجرمين مع امكانية  ذكر الدول تجربتها مع األساليب المستخدمة في تحريك النقد المادي ألغراض غسل األموال أو ال ،تضمنتها
يمكن للدول أن تحدد ما إذا تم نقل النقد من خالل مسافرين أو في )أشكال مختلفة من( الشحن أو البريد/الطرود  –المشتبه بهم 

  .السريعة

 :دوالر أمريكي من النقد اإلجرامي في الطرود البريدية 89222 - 22المربع 

جرته مجموعة التحقيق المالي المشتركة لقوات الشرطة والجمارك في برلين إلى فحص روتيني تم من قبل الجمارك، أدى تحقيق أ اً استناد
 من الواليات المتحدة إلى برلين. ادوالر أمريكي تم إرساله 89111إلى اكتشاف 

تم  بريد.أرسل المجرمون، الذين كانوا مجهولين حينها، خمسة طرود تحتوي على أجهزة كهربائية إلى العديد من المستفيدين في برلين عبر ال
 دوالر أمريكي فقط(. 111تخبئة األموال في هذه األجهزة )أوراق نقدية من فئة 

 المتحدة. حصلت تلك المجموعة على أصبح من الممكن ربط األموال بمجموعة من المجرمين، بعد تبادل المعلومات مع سلطات الواليات
 وتمت مصادرة األموال.االحتيال والجرائم اإللكترونية(  )خاصًة مندوالر أمريكي على األقل من األنشطة اإلجرامية  4 211 111 111

 السلطات األلمانية المصدر:

 

وأقرت اثنا وعشرون دولة أنها أقرت دولتان أنهما ال تعتقدان في وجود تدفقات عبر الحدود لنقد عائد من أعمال إجرامية بهما. 
ومع ذلك، أبلغت معظم . 56قد العائد من األعمال اإلجرامية عبر الحدودليس لديها خبرة لمعرفة كيفية حدوث حاالت تدفقات الن

  الدول عن مبالغ حاالت تهريب النقد التي وقعت خالل السنوات الثالثة الماضية و/ أو كمية النقد الذي تضمنته.

لعائد من األعمال اإلجرامية قامت دولة واحدة فقط بتقسيم اإلجابة بين الحاالت الخاصة بالمسافرين والحاالت الخاصة بالنقد ا
أو حوالي ثلث الدول المجيبة، عن طريق دمج  57دولة 27عبر الشحن والبريد. مع ذلك،  تمكن فريق المشروع من تحديد 

                                                      
من االستبيان لإلبالغ عن بعض حاالت لتدفقات النقد العائد من األعمال  1مع ذلك، أجابت بعض هذه الدول على السؤال الموجود في القسم  56

 اإلجرامية عبر الحدود.
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إجابات كل من السؤالين المذكورين أعاله، التي وقعت بها حاالت نقل النقد العائد من األعمال اإلجرامية عبر الحدود من خالل 
دولة عن تعاملها مع حاالت تهريب نقد  27من  19و البريد في الثالث سنوات الماضية. وفي المجمل، أبلغت الشحن و/أ

 دولة عن مواجهتها لحاالت تهريب عبر البريد. 19بالشحن وأبلغت 

ئلة / و اإلجابات صورة واضحة عن على أساس التقاطعات بين مختلف األس 27 دولالتحاليل التي أجريت على تلك اللم تقدم 
قدرة بعض الدول على تقديم معلومات عن حاالت تهريب النقد عبر الشحن والبريد وكيف استطاعت بعض الدول اكتشاف تلك 
الحاالت بينما لم تستطع الدول األخرى القيام بذلك. ومن المتوقع، على سبيل المثال، أن يكون وجود ضوابط خاصة بشأن 

األموال وتمويل اإلرهاب، المتعلقة بنقل النقد عبر الشحن والبريد، من العوامل األساسية ولكن ال يمكن استنتاج مكافحة غسل 
دولة ليس لديها حظر و/أو طلب ترخيص للنقد الموجود في  27دولة من  13ذلك من االستبيانات. على سبيل المثال، هناك 

 19ا نموذج إقرار محدد للنقد الموجود في الشحنات و/أو البريد. ومن بين دولة لديه 27دول فقط من  7الشحنات أو البريد، و
  .دول فقط باإلبالغ عن حاالت 6دولة لديها هذا النموذج ، قامت 

األرقام الدقيقة لعدد حاالت تهريب النقد ذات الصلة بالشحنات والبريد والمبالغ المتضمنة من االستبيان ألنه لم يتم  خراجتعذر است
الحاالت والمبالغ التي تم اإلبالغ عنها من قبل أي دولة من الدولة المشاركة )ما عدا دولة واحدة( إلى النقد الذي تم نقله تقسيم 

كان من الممكن استنتاج أن العدد الفعلي لحاالت مع ذلك، عن طريق المسافرين أو النقد المنقول عبر الشحنات أو البريد. 
للغاية، وفي اإلجمالي لم يزد عن مائة حالة في جميع  يها في الشحن والبريد كان عددًا محدوداً علالتي تم التعرف  58تهريب النقد

جميع الحاالت  اً اإلجابات على االستبيان أن تقريبأنحاء العالم خالل الثالث سنوات الماضية. أوضحت الدول من خالل 
تطبق تشريعات حاسمة وشاملة  ألن كل الدول تقريباً  غرب،المستن. وهذا ليس باألمر بالنقد المملوك للمسافري تتعلقالمفصلة 

، بترتيب تنازلي، اً تشير إلى األساليب األكثر انتشار على إجابات األسئلة التي  على النقد الذي يحمله الركاب. وانعكس ذلك أيضاً 
 .59ا دولة واحدةفي كل الدول ما عد اً هم األكثر شيوع لنقل النقد اإلجرامي عبر الحدود: يعتبر ناقلو النقد

ال تهتم بتلك العديد من الدول من الجدير بالذكر أنه بالرغم إبالغ العديد من الدول عن حاالت تهريب النقد عبر الشحن والبريد، ف
الظاهرة لعدم حاجتها إلى القيام بذلك في ظل غياب التشريعات ذات الصلة. أقرت دولة واحدة، على سبيل المثال، من الدول 

عن العديد من حاالت نقل النقد في البريد، أن الجمارك ال تعطي أولوية لفحص عناصر البريد التي تحتوي على  التي أبلغت
النقد ألنها تفتقر إلى السلطات القانونية التي تمكنها من القيام بذلك فيما يخص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وبالتالي، 

كان "بمحض الصدفة". وتكتشف الجمارك هذه الحاالت في سياق االختيار والتفتيش عن كل ما تم العثور عليه في هذه الدولة 
المخاطر والبضائع األخرى. وهناك احتمالية أن يتناسب هذا الوصف مع كل الدول األخرى التي ليس لديها أي تشريع خاص 

 بالنقد و/أو مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

                                                                                                                                                                             
60

 تجاربها ذكرت الدول التي أبلغت صراحة عن طريق اإلجابة على أول سؤال باالستبيان أنها لم يكن لديها حاالت في الثالث سنوات الماضية ولكن 
 من حاالت حدثت في الشحنات والبريد في السؤال الثاني لم يتم حسابها في هذا الرقم. عرفتها

 " المستخدمتان في النص، لهما نفس المعنى.مشروعةال المصطلحان "حاالت التهريب" و"الحاالت غير 58
هو أنهم فقط قادرون أن يحملوا مبلغ محدد من النقد. لتهريب مبلغ معقول خارج الحدود، يجب استخدام  في الترتيب األولسبب آخر لجعل ناقلي النقد  59

  مرة واحدة.العديد من ناقلي النقد. على عكس الحاويات التي يمكن أن تنقل مبلغ كبير في 
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ألسباب أخرى. في الظروف الموضحة أعاله، قد يبدو أن المجرمين ال يحتاجون إلى  ملحوظاً د وقوع حاالت تهريب النقد يع
أن النقد العائد من األعمال  كل النقد المنقول. طالماتهريب النقد. بداًل عن ذلك، يمكنهم القيام باختيار منطقي وهو إقرار 

بها، فلن تستطيع الجمارك معرفة الفرق بين األموال العائدة من  اإلجرامية يتم نقله بنفس الطريقة التي يتم نقل النقد القانوني
"المكان األمثل لتخبئة الشجرة هو الغابة". ومن جانب آخر، عندما تعثر الجمارك على  –األعمال اإلجرامية واألموال القانونية 

ر عب والتطبيق الفعالغياب الضوابط يعتبر مبلغ مالي مخبأ بالصدفة، فيكون من الواضح أن هذه األموال عائدة من الجرائم. 
  للمجرمين ليستخدموا هذه الطريقة السهلة في نقل األموال. التوزيع المناسب للسلطة تشجيعاً 

 . يوجد ما يطلق عليه "وهم البراعة"، ويعني ذلك أن غسل األموال يقع بطريقة أسهل61تؤكد األبحاث الحديثة على هذا االستنتاجو 
 يضطروا إلى اعتماد الطرقإذا كان المجرمون قادرون على القيام باألمر بطريقة سهلة، فلن ف. اً لمرء نظريبكثير مما قد يتوقعه ا

 الصعبة.

 :بدون محاولة إخفاء 3-13

ن تشير المعلومات المقدمة من بعض الدول إلى أن الجماعات اإلجرامية ربما توصلت إلى طريقة إلدخال النقد إلى نظام الشح
 ، بحيث يمكن "إخفاؤه على مرأى من الجميع".اً ظاهري اً لذي يبدو شرعيمن بنك إلى بنك ا

 :شحن نقد من بنك إلى آخرمشروعة لإدخال النقد العائد من األعمال اإلجرامية إلى عملية  - 23المربع 

ريكا الشمالية إلى عدة ماليين يورو( في أحد مطارات االتحاد األوروبي للنقل من بنك في أم تم اكتشاف النقد )بقيمة إجمالية:
 كشفت الفحوصات التي قامت بها الجمارك عن العديد من مؤشرات وجود غسل أموال واضحة؛ بنك في االتحاد األوروبي.

  يورو 511كميات كبيرة من العمالت الورقية من فئة. 

 ر مشهور.لم يقم الناقل اآلمن بنقل النقد إلى دولة الوجهة من قبل، هذه الدولة كانت من عمالء ناقل آخ 

تم بدء التحقيقات بمجرد أن أبلغت جمارك دولة االتحاد األوروبي التي يمر من خاللها عن شبهة غسل أموال إلى وحدة 
فحصت التحريات الجنائية الالحقة خلفية شحن النقد، وكذلك البنك المعني في أمريكا الشمالية لمعرفة  التحريات المالية والشرطة.
  ها العائدة من األعمال اإلجرامية.مصدر األموال المشتبه ب

أمريكا الشمالية والشرطة في دولة  المعنية الواقعة في دولةالاستلزمت القضية التعاون بين الشرطة وخدمة النيابة العامة في 
 االتحاد األوروبي.

المصادرات واالعتقاالت وتتمثل النتائج حتى اآلن في الكثير من  أوضحت التحقيقات أن القضية كانت خاضعة لتحقيق عالمي.
 ونزع المكلية.

 .السلطات الهولندية المصدر:

                                                      
  (2115سودجين ) 61
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 :تقنيات إخفاء النقد في الشحن 3-14

في هذا التقرير، من المحتمل أن تكون كمية النقد المخبأة في الشحن أكبر بكثير مما قد يحمله المسافرون أو ما  اً كما ناقشنا سابق
مركبة. وبالرغم من ذلك، تشير الردود على االستبيان إلى أن الموارد المخصصة للكشف عن النقد المنقول عبر يتم إخفاؤه في 

، 3-5. كما هو موضح في القسم اً رد المخصصة لمراقبة المسافرين جو من الموا صغيراً  اً ن في معظم الدول ال تمثل إال جزءالشح
وقد يرجع  وتمويل اإلرهاب للنقد المنقول عبر الشحن في الكثير من الدول. قد يتعلق ذلك بغياب ضوابط مكافحة غسل األموال

 (. 4-3لمجموعة العمل المالي )راجع القسم  32لتوصية رقم الحالية لصياغة الذلك بدوره إلى 

 :"تهريب مبالغ كبيرة من النقد عبر الشحن عند الحدود المكسيكية :24المربع 

تيش حاويتين شحن بارتفاع لجمارك المكسيكية أثناء خدمتهم في ميناء منزانيلو البحري بتف، قام مسؤولو ام2119سبتمبر  9في 
كيس آمن.  41كيلوجرام من األكياس اآلمنة مملوءة بكبريتات األمونيوم بإجمالي  1111×  21. تضمنت الحاويتان قدماً  41

 ،عند فتح المسؤولين للعبوات بوات على هيئة رزم.وبعد القيام بفحص مادي لألكياس اآلمنة ومحتوياتها، تم الكشف عن ست ع
الحمولة دوالر أمريكي. البضائع مدرجة في بيان  111دوالر أمريكي، أغلب المبلغ بعمالت ورقية من فئة  11154695وجدوا 

 للتصدير إلى كولومبيا.

أن يكون النقد متعلق  ن المحتمل جداً بالرغم من أن الجريمة األصلية المرتبطة بمصادرة النقد غير معروفة، لكنه م التعليق:
  إلى كولومبيا، والتي تعد من الدول الكبرى كمصدر للكوكايين. الحمولة والشحنة مدرجة في بيانباالتجار في الكوكايين. 

ومن الواضح أنه كان كيس تحتوي على مواد كيميائية احتوت على رزم من النقد.  41أكياس فقط من  6أن  اً من المالحظ أيض
 لذلك.الحاجة المجرمون الذين ارتكبوا تلك الجريمة  شعر لونقد كمية كبر من الن الممكن إخفاء م
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 .السلطات المكسيكية ر:المصد

 

 :النقد المخبأ في شحنة مركبات للتصدير  - 25المربع 

اكتشفت  سلة إلى المكسيك.بدأت هذه القضية بسبب مراقبة عشوائية من الجمارك لشحنة تصدير كمية كبيرة من المركبات مر 
هذا تهريب  يورو )علبة التروس كانت قطعة غيار(. 825111المركبات )شاحنة صغيرة( وجود  إحدىالجمارك في علبة تروس 

 كانت األموال مخبأة ولم يتم اإلفصاح عنها. واضح:

 

 .السلطات الهولندية -المصدر 
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 :تحقيقات األمن الداخلي للواليات المتحدة –عملية الدول المطلة على المحيط الهادئ  - 27المربع 

وكجزء من الجهد المبذول لمحاربة تهريب النقد بمبالغ  يعد تهريب مبالغ كبيرة من النقد من أولويات تحقيقات األمن الداخلي.
. وأدت التحقيقات في م2119كبيرة، قام قسم التحقيقات باألمن الداخلي بإنشاء مركز لتهريب المبالغ الكبيرة من النقد في عام 

إلى القبض على أكثر من  م2113و م2113تهريب المبالغ الكبيرة من النقد التي قام بها األمن الداخلي بين السنتين الماليتين 
ويعد المركز وحدة تحقيق استخباراتية تشغيلية تكافح تهريب مبالغ  مليون دوالر أمريكي. 547فرد ومصادرة أكثر من  2311

لنقل العمالت العائدة من أنشطة  ةالمستخدم مسالكفهو يعمل على تعطيل ال كبيرة من النقد على الصعيدين الوطني والدولي.
  ة بما في ذلك المخدرات واألسلحة واالتجار في البشر والفساد السياسي األجنبي وتهريب الممنوعات.غير مشروع

في عملية الدول المطلة على المحيط الهادئ، كان األمن الداخلي يعمل مع الشرطة الوطنية الكولومبية والسلطات المكسيكية عن 
رات الكبيرة، إمبراطورية تصنيع ونقل يساوي هامش ربحها مليارات كثب، وقاموا بتفكيك واحدة من منظمات االتجار بالمخد

 بالمائة من الكوكايين الكولومبي الداخل إلى الواليات المتحدة بين 42جلب مهربو المخدرات المسؤولون عن  الدوالرات األمريكية.
ه الغواصات على طول الحدود البحرية من الكوكايين إلى الواليات المتحدة على اليخوت وشب أطناناً  م2119وحتى  م2113عام 

 :نقد مشبوهة من بنك إلى آخر للنقل بمطار سخيبول شحنة - 26المربع 

يورو. كانت شحنة  425111بدأت هذه القضية بمراقبة الجمارك في مطار سخيبول لنقل النقد عبر الحدود )مرور عابر( لمبلغ 
وكان ذلك  وع.ألمانيا( وكانت تتكرر في ذلك الوقت عدة مرات في األسب -مطار سخيبول  -من بنك إلى آخر )أمريكا الجنوبية 

 .اً ات الجوية تعتبر كمية صغيرة نسبيألن هذه الكمية بالنسبة للشحن اً لكن أيضليس فقط بسبب انتظام عمليات النقل و  اً ملحوظ

تغيير كبار المديرين، وهؤالء المديرون معروفون بأنهم مديرون  أيضاً  وتم العديد من المرات. اً تم تغيير اسم البنك المرسل رسمي
 تضمنت الشحنة ما يلي:و  وتم إخفاء المرسل إليه النهائي واألطراف األخرى المعنية. .تمان في المنطقة أيضاً صناديق ائ

 781  يورو 511ورقة مالية من فئة. 

 75  يورو 211ورقة مالية من فئة. 

 111  يورو 111ورقة مالية من فئة. 

 211  يورو 51ورقة مالية من فئة. 

 .يورو 425111بإجمالي            

 توقف استخدام مسار النقل بعد أن بدأت الجمارك الهولندية في فحص الشحنات.

 .السلطات الهولندية المصدر:
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بعد  م2119بدأت تحقيقات األمن الداخلي عملية الدول المطلة على المحيط الهادئ في سبتمبر  للواليات المتحدة والمكسيك.
  مليون دوالر أمريكي في كولومبيا والمكسيك. 41تحقيق انتصار سابق في تحقيقات نتج عنها مصادرة 

وحتى تاريخه، يستمر شركاء تحقيقات األمن الداخلي الدوليين في لعب دور مركزي في عملية  م2119ة بداية من السنة المالي
تعمل تحقيقات األمن الداخلي عن كثب مع الشرطة الوطنية بكولومبيا والسلطات المكسيكية  الدول المطلة على المحيط الهادئ.

تمتد  إلى جنب مع إدارة مكافحة المخدرات األمريكية. مغرب وبناما، جنباً وأسبانيا وال وشركائها في اإلكوادور واألرجنتين وهولندا
أكبر المنظمات في تهريب مبالغ كبيرة من النقد واالتجار  إحدىالتحقيقات التي يديرها األمن الداخلي حول العالم وفككت بنجاح 

  في المخدرات في العالم.

من النقد داخل شحنات حاويات )حاويات كونيكس( لألسمدة عند الموانئ  تم اعتراض الحزم الملفوفة لتقليص حجم مبالغ كبيرة
نقطتين رئيسيتين لمسار معروف في  مينائّي بوينافينتورا ومنزانيلو تبرعيُ  عة.ت المدرّ عرباالبحرية لكولومبيا والمكسيك وكذلك في ال

 إلى كولومبيا. اً إلرسال النقد مجددلمتحدة، وكذلك تهريب الكوكايين إلى الشمال للمكسيك ومنها إلى الواليات ا

لي نصف كمية الكوكايين اللكوكايين الوافر وتوريده، ومسؤولة عن حو  مصدراً  ،اً مة، التي تتاجر في المخدرات دوليالمنظ هذه تعد 
ار دوالر ملي 24واق بقيمة بيعهم في األس اً طن 911، حوالي م2119و م2113بة من كولومبيا إلى الواليات المتحدة بين المهرّ 

 .اً أمريكي تقريب

تسبب "زعماء عصابات" منظمة االتجار في المخدرات في مشكلة مزدوجة ألنفسهم، فهم ربحوا الكثير من المال من تجارة 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن الحجم الهائل لعمليات  المخدرات غير القانونية لدرجة أنه أصبح من الصعب أن يقوموا بغسله كله.

 شبه مستحيل. عن السلطات أمراً مخدرات وغسل األموال جعل إخفاءها االتجار في ال

 .سلطات الواليات المتحدة األمريكية :المصدر

 :تقنيات إخفاء النقد في البريد 3-15

أبلغ عدد صغير من الدول عن عمليات ضبط نقد في البريد، واالحتمال ألن معظمها ال  تستهدف هذه الفئة، والبعض يفتقر إلى 
أن المبادئ التوجيهية لالتحاد البريد العالمي تحظر هذه الممارسة في حين  يعات الالزمة، في  حين يعتقد البعض االخرالتشر 

 اً بالرغم من أن المبالغ صغيرة نسبيالواقع العملي يفيد غير ذلك، من الحاالت التي تم تقديمها أن  أنها ال تفعل ذلك. اذ يتضح
 .الظروف البريدية عادة ما تكون أصغر بكثيرذلك أن  ف عنها في الشحن، والسبب بسيط،الكش عند مقارنتها بالمبالغ التي تم

 :النقد في عناصر البريد - 28المربع 

اكتشفت إدارة البريد األلمانية في مكتبي جمارك هامبورج وهانوفر تسعة طرود، جميعها من نفس الشحنة، مرسلة من الواليات 
  المتحدة إلى ألمانيا.
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وتم فإن الطرود تحتوي على مستندات )بدون قيمة معلنة( وكتب وشرائط فيديو وأقراص مضغوطة.  ،إلقرار المحتويات وفقاً 
 اإلقرار بأن طرد واحد يحتوي على هدية.

 .اً دوالر أمريكي نقد 158111ود حوالي ولكن عند تفتيش الطرود عن كثب، تم الكشف عن وج

  حقيقات ضد مرسلي الطرود بألمانيا ومستلميها.إلى هذا االكتشاف، بدأت الت استناداً 

 عائدة من أنشطة غسل األموال.لالشتباه في كونها تمت مصادرة األموال بأمر من اإلدعاء العام، 

 مليون دوالر أمريكي وقعت في الواليات المتحدة. 3.4أن األموال عائدة من سرقة حوالي بتم الحصول على إثبات 

 .يةالسلطات األلمانالمصدر: 

 

 :األولوية اتالنقد المخبأ في البريد ذ - 29المربع 

قام قسم التحقيقات باألمن الداخلي بمدينتي هونولولو وسياتل بالتحقيق في أمر منظمة إجرامية مسؤولة عن تحريك مبالغ كبيرة 
م اختيار طرد من البريد ذي ، تم2113غير مشروعة من العمالت النقدية ذات صلة بتوزيع الميثامفيتامين وبيعه. وفي ديسمبر 

. كان الطرد قد تم شحنه اً إيجابي الكشف عن النقد مؤشراً  أنياباألولوية ليتم فحصه بفرع البريد العالمي بهونولولو بعد أن أعطت 
 دوالر أمريكي. 42111وانتهى فحصه بالكشف عن وجود من مدينة جوام بوالية واشنطن. 

 .سلطات الواليات المتحدةالمصدر: 

 

 :عة بالطرود البريديةنقل النقد العائد من تهريب المخدرات المصن    - 31المربع 

على إجمالي ية. احتوت الطرود الثالث والعشرون نقدأموال بهم  اً ظرف 29و اً طرد 23ة من الزمن، تم العثور على على مدار فتر 
(. واشتمل يورو تقريباً  3111زيلي )ما يعادل راب لاير 14511يورو و 1811على إجمالي  ظرفاً  29يورو. بينما احتوى  92431

ويعد المبلغ الذي تمثله . ASIVمن  ceEeCifnoCعلى غالف قرص مضغوط مخبأ به ما يطلق عليها بطاقات سفر  واحد طرد
 تلك البطاقات غير معروف.

إلى المشتبه به في الفترة  التي تم توصيلها CMI 37خاصة بالطرود رقم  oDo  eNTتلقت الجمارك معلومات من شركة البريد 
 إذا كانت هذه الطرود تحتوي على نقد أم ال. . ولم يكن معروفاً م2111فبراير  4و م2118نوفمبر  27بين 

وموجهة  eNTDP رسالة )ظرف( أخرى تحتوي على حبوب تم شحنها من خالل  116ونتيجة لما سبق ذكره، تم التعرف على إجمالي 
 28555على إجمالي ظرفًا  114احتوى . م2112نوفمبر  16و م2112أغسطس  24، في الفترة بين إلى صناديق بريدية بالبرازيل
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  )المعروف باالكستاسي(. MNMVمن حبوب 

البالستيكية  EeCifnoCooمن البرازيل. وتم العثور على بطاقة سفر  C Iتم اعتراض طريق خمسة طرود مشحونة عبر شركة 
اسم وتعتبر تلك البطاقات من البطاقات التي يطلق عليها "يورو".  عبارات ياء أخرى منهافي كل من تلك الطرود، إلى جانب أش

 .اً بطاقات خصم مدفوعة مسبق

الخمسة المعنية كانت عائدات من تسليم حبوب االكستاسي  EeCifnoCooوُيشتبه أن تكون المبالغ المودعة في بطاقات السفر 
 من المشتبه به إلى المشترين في البرازيل.

 .PINكشفت المصادرة المقترنة بذلك عن أظرف بها شرائح من الورق المقوى مملوءة بعقاقير الهلوسة 

تم  م2112فبراير  13مع التنفيذ وفي  اً شهر  24لمتهم بهذه القضية بالحبس حكمت دائرة محكمة هولندا على ا ،م2111يوليو  14في 
 .اً إخالء سبيله إخالًء مشروط

 .نديةالسلطات الهول :المصدر
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 :أمثلة على األموال العائدة من األعمال اإلجرامية المنقولة بالبريد والطرود السريعة - 31المربع 

 
 يورو. 4211إجمالي نقد مخبأ في جوانب صناديق الطرود البريدية المصنوعة من الورق المقوى.  :2113

 

 

 

 

 

 

 نقد مخبأ في المناشف الورقية المستخدمة للمطبخ.  :2113

ملحوظة: تتضمن عملية اإلخفاء أوراق مخبأة في أوراق، لذلك لم تكن األوراق المالية مرئية باستخدام أجهزة األشعة )
 السينية(. 

 يورو. 182111إجمالي 
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 نقد مخبأ في صندوق حفاضات أطفال.  :2113

 .يورو 28511 :إجمالي

 .السلطات الهولنديةالمصدر: 
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 :مراقبة نقل النقد عبر الحدود   -4
 
 :األدوار والمسؤوليات -أساليب المراقبة عند الحدود  4-1
 

طلب االستبيان من الدول تحديد الهيئة المسؤولة بصورة أساسية عن مراقبة عمليات نقل النقد عبر الحدود في الشحن 
هي السلطات  اُ كانت اإلجابة األكثر شيوع ،النقل يبوالمركبات/الزوارق ومع المسافرين والبريد. بالرغم من اختالف أسال

من الدول أجابت أنها مسؤولية كل من الجمارك والشرطة لطرق النقل  اً كبير  اً ومع ذلك، كان من المالحظ أن عددالجمركية. 
  األربعة، كما هو موضح في الرسم البياني الموجود أدناه.

 

 
 

 .تحليل االستبيانالسلطات التونسية، بناءً على المصدر: 

في محاربة غسل األموال من خالل النقل المادي للنقد، وتؤكد  اً ارك وغيرها من سلطات الحدود المشابهة دورًا هامتلعب الجم
منحتها  ال يمكن لسلطات الجمارك أن تؤدي دورها بفعالية إال إذا ،ولكنمنظمة الجمارك العالمية على هذا الدور وتشجعه. 

 ية السلطة الكافية للعمل.التشريعات الوطن

 ومسؤولتمتع يفي العديد من الدول،  .اً راقبة نقل النقد عبر الحدود أمرًا مفاجئال يعد الدور الهام الذي تقوم به الشرطة في م
مسؤولية إجراء التحقيقات الجنائية ضمن مسؤوليات الشرطة. وفي هذه الحاالت، عند اكتشاف فيما تبقى ، بدور إداريالجمارك 

التحقيقات. وكذلك، الشرطة لديها مسؤوليات تولى إلى الشرطة لت إحالتهاتم ييكون مصدرها أعمال إجرامية،  أنب ٌيعتقد موال نقديةأ
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أخرى على الحدود غير متعلقة بالجمارك )مثل الجرائم واألمن الوطني(، وفي سياق القيام بتلك المسؤوليات، قد تواجه الشرطة 
 عمال إجرامية.شحنات بها نقد عائد من أ

جابت أباإلضافة إلى ذلك، ُسئلت الدول إذا تم تقسيم مسؤولية التسجيل والفحص والتحقيق في تحريك النقد بين وكاالت مختلفة.  
ا إذا كان يجب على عمّ  فادت تسع عشرة دولة أنها ليست مقسمة. وسئلوا أيضاً أأربع وثالثون دولة أن المسؤولية مقسمة، بينما 

عمل مع األجهزة األخرى لفحص النقد أو البحث عنه أو مصادرته بفاعلية أم ال. أجابت أربع وأربعون دولة أي جهاز، ال
باإليجاب، بينما نفت إحدى عشرة دولة. ويظهر بوضوح من هذه النتائج أن التعاون الفعال بين األجهزة المعنية له أهمية كبيرة 

 .لتهريب النقد فّعال في الحفاظ على رادع

 :اص الطبيعيوناألشخ

اإلجابة عن سلسلة من األسئلة المرتبطة بالسلطات القانونية ألجهزة مراقبة الحدود في ظروف معينة. وكان  اً ُطلب من الدول أيض
أول هذه األسئلة إذا كان العاملون باألجهزة يفتشون المسافرين بشكل منتظم الكتشاف أي نقد إجرامي مشتبه فيه. أجابت خمسون 

، تظهر البيانات بوضوح أن الجزء األكبر اً ة، بالنظر إلى أنه، كما ذكر مسبقللدهش اً أربع دول فقط بال. وهذا ليس مثير و دولة بنعم 
والتي ترد  32لتلك المتطلبات المذكورة في التوصية  اً لمراقبة األشخاص الطبيعيين، وفق من الموارد في معظم الدول مخصص

 لتفسيرية.المذكرة اعنها ضمن  إرشادات تفصيلية

دولة أجابت على هذا السؤال( أن مستوى اإلثبات المطلوب الحتجاز النقد إلجراء  52دولة من أصل  44ذكرت معظم الدول )
"، على الرغم من أنه من أجل مصادرة النقد، كانت المزيد من الدول في حاجة عقولمزيد من التحريات كان بمستوى "االشتباه الم

مع  ذلكدولة(. ويتزامن  48دولة من أصل  19) معقولمن عمل إجرامي بمستوى يتخطى االشتباه ال إلى إثبات أن النقد عائد
في غسل الجهاز المختص بإجراء التحريات شتباه اشكل الحاالت،  هذه حاالت وجود نقد إجرامي في شحن تم إرساله. في معظم

أي رقابة جمركية على  شبه غياب، على أرض الواقع، . مما يعنيعلى أساسهاالجمارك  حركتنقطة االنطالق التي تاألموال 
الشحنات النقدية من وجهة نظر مكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، ألن المعلومات المتوفرة من اإلقرار الجمركي محدودة 

 جراء مزيد من التفتيش.للغاية )انظر أدناه( لدرجة أنه سيكون من النادر الوصول إلى مستوى اإلثبات المطلوب الحتجاز النقد وا  

، هي تعريف "األموال واألدوات القابلة للتداول لحاملها". 32من القضايا األخرى الناتجة عن االستبيان بخصوص التوصية رقم 
 % من الدول على هذا السؤال(.23ا )بينما لم تجب أن التعريف محدود جدً  % من الدول المستجيبة33نحو قد أفادت و 

مع األغراض الثمينة األخرى، مقارنة  اً األموال وتمويل اإلرهاب يقع أيضأن غسل الدول  بعض قدمتهايا التي أظهرت أمثلة القضا
واقترح عدد من الدول توسيع تعريف "األموال واألدوات القابلة للتداول لحاملها" لتتضمن باألموال واألدوات القابلة للتداول لحاملها. 

 بعض السلع مثل:

 لماس/الذهب/األحجار الكريمةالمعادن النفيسة/ا. 

 المجوهرات/الساعات. 

 اً البطاقات المدفوعة مسبق. 
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 بطاقات سحب النقد/بطاقات القيمة المخزنة. 

  أقراصChips لعب القمارل. 

  األنواع اإللكترونية من األموال مثل المحافظ اإللكترونية أو( األموال اإللكترونيةBitcoin). 

 ن تحويلها بسهولة إلى نقد/كل أداة يمكن تحويلها لشكل يمكن نقل ملكيته من شخص األدوات/السلع األخرى التي يمك
 إلى شخص أو لعدة أشخاص.

 :الشحن والبريد

الشحنات النقدية بشكل منتظم في الشحن والبريد من وجهة  تفتيشتم سؤال الدول إذا كانت أجهزة مراقبة الحدود هذه تملك سلطة 
ليس  اً دول فقط بال. وهذا أيض 8ة بنعم ودول 43اإلجابات باإليجاب إلى حد كبير، أجابت نظر مكافحة غسل األموال. كانت 

 مخاطر غسل األموالدارة الزمة إلالتي تعتقد بأنها  للدهشة ألن معظم الدول منحت جماركها )والشرطة( السلطات القانونية ثيراً م
األجهزة المعنية في  ، ال تمتلكأنه في كثير من القضايا إلضافيةولكن تشير األبحاث ابالنسبة لألشخاص الطبيعيين.  بشكل فّعال

 تفتيش بشكل منتظم، أي بدون االشتباه في غسل األموال.جراء عمليات الواقع السلطة إل

الموحد لألوراق النقدية أي ضريبة قيمة مضافة أو رسوم جمركية، والتفاصيل الوحيدة المطلوبة  الجمركي ال يتطلب رمز النظام
 1111ال يذكر وصف الشحنة إال "أوراق نقدية بوزن  ،ثائق الجمركية هي وزن الشحنة ووصف مناسب للبضائع. وبالتاليللو 

كجم" لتتوافق مع هذه المتطلبات. فال توجد حاجة، مثاًل، لتسجيل اسم المالك المستفيد من األوراق النقدية أو تفاصيل المؤسسة 
لها  الثمينة األشياء/النقد وألن الشركات المتخصصة في نقلأو تفاصيل عن المستلم. نقدية التي انطلقت منها األموال الالمالية 

مستودعات في أماكن المنشأ وأماكن الوجهة هي التي عادة تقوم بالشحن وتقدم اإلقرار الجمركي، ففي كثير من األحيان تكون 
وعناوينها في الوثائق هي عنوان مرِسل  الثمينة األشياء/لنقدا مة للشركة المتخصصة في نقلوالمستلِ رِسلة أسماء المستودعات الم
 النقد وكذلك مستلمه.

هذا باالقتران مع البحث الذي أظهر أن النقد قد يتم إدخاله بموجب رمز التعريفة الخاطئ )الخاص بورق النفايات أو المواد 
أية معلومات تحت تصرفها لتقييم إذا  يكون لديها تقريباً  يعني أن السلطات الجمركية غالبًا ال المطبوعة، على سبيل المثال(، مما

إجرامي مخبأ على مرأى من  عمل من بنك، أو شحن النقد العائد إلى بنك من كان نقل النقد يتم من خالل الشحن المشروع
  .الجميع

 ما يكفي من المواردفي العالم  ال تملك أي سلطة جمركية .تتناول هذه القضية جوهر كيفية ممارسة السلطات الجمركية لسلطاتها
التي يجب شحنة الما حول  اً إصدار حكم سليم نوع اً وسيكون على الجميع تقريب .تراقبهالتفتيش كل شحنة تعبر الحدود التي ل

خضاعها  أية اً ن في هذه الحالة، ال تتوفر تقريبالمشبوهين. ولك مواصفات بشكل من أشكال تحديد تقومللتفتيش، أي س اختيارها وا 
طالما تنص الوثائق الجمركية أن الشحنة تحتوي على أوراق نقدية  .معلومات يمكن على أساسها اتخاذ هذا النوع من القرارات

ووزنها صحيح، فإن البضائع تم إدخالها بشكل صحيح وال يوجد سبب موضوعي لتشتبه الجمارك في احتمال وجود شيء مشبوه 
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ل تلك حو إلجراء مزيد من التحقيقات ولطلب توفير مزيد من المعلومات  حياتهاا وصالبمعنى آخر، فإن سلطاتهحول النقد. 
  محدودة.الشحنات هي 

على الرغم من ذلك، أظهرت المعلومات المجمعة في سياق هذا المشروع بشكل قاطع أن الجماعات اإلجرامية تمكنت من ضخ 
مصلحة الجمارك من تفتيش الشحن لك، فمن المهم أن تتمكن بنك. ولذ إلى بنك من شحن النقد نظام مبالغ كبيرة من النقد إلى

غياب أي  ظل فيو ، خطر بفاعلية. والسؤال المطروح هوطلب الكشف عن مزيد من المعلومات لتتمكن من مواجهة هذا الوت
ق عن لتحليل متعم 1-4القسم  )راجع أيضاً  لتفتيش الشحن؟لدى الجمارك السلطة القانونية هل سبب موضوعي لالشتباه، 

)نقص( التشريعات/السلطة القانونية(. درست دولة واحدة هذه القضية بالتفصيل وتوصلت إلى أن السلطة الجمركية لديها ال تملك 
 تقوم بتعديل تشريعاتها الوطنية لتصحيح هذا الوضع. اً وهي حالي .السلطة القانونية

بعناية لتحديد إذا كانت األجهزة التي تم تكليفها بمراقبة النقد في  وبناًء عليه، تمت صياغة األسئلة الثالثة التالية في االستبيان
الشحن والبريد كانت لديها السلطة القانونية العتراض الشحنة، أو طلب الكشف عن مزيد من المعلومات عنها، إذا لم يكن هناك 

  .أسباب واضحة للشك في ارتباطها بنشاط إجرامي

  اتذ جهزةمن األنشطة التجارية العادية، هل يمكن لالالنقد بشكل ظاهري جزءًا  كةكان السؤال األول "عندما تكون حر 
جراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كانت الحركة مشبوهة أم ال؟"  أجابت سبع وأربعون الصلة تفتيش الشحنات وا 

  دولة بنعم على هذا السؤال، بينما أجابت ثمان دول فقط بال.

  الشحنات النقدية بالشحن والبريد من وجهة نظر  ، بشكل منتظم،هذه األجهزة تملك سلطة تفتيشكان السؤال الثاني "هل
  أجابت ست وثالثون دولة "نعم" وثمان دول "ال".مكافحة غسل األموال؟" 

  المختصكان السؤال الثالث "إذا لم يحدث انتهاك واضح للوائح الجمركية أو القواعد المصرفية، هل يملك الجهاز 
أجابت ثالث وثالثون طة الحتجاز شحنة من النقد في الشحن أو البريد إلجراء مزيد من التفتيش و/أو التحقيق؟" السل

حدى وعشرون دولة "ال".  دولة "نعم" وا 

من سلطة  لديها واألجهزة األخرىالسلطات الجمركية  تمتع بهعامة، تعتقد معظم الدول أنه توجد بعض القيود على ما ت
وبالرغم من ذلك، تشير تجربة إحدى الدول المساهمة في  .، ومن الممكن أن تكون هذه هي الحالةية للقيام بهوصالحيات قانون

المشروع إلى أن بعض الدول ربما لم تعط الموضوع األهمية القصوى الكافية ولم تدرس التشريعات المحلية لديها بما يكفي من 
تأثير ذلك في أن معظم الدول ستواجه باستمرار صعوبات في الكشف عن ويظهر  .التفاصيل لرصد أي ثغرات قد تكون موجودة

سيستمر األمر في تشكيل تهديد  ،لذلك اً ال إجرامية بالشحن والبريد، وتبعأي من عمليات النقل عبر الحدود للنقد العائد من أعم
 .كبير حتى تتم معالجة هذه القضايا

الشحنات والبريد، بما في ذلك اكتساب فهم أفضل حول التداول المشروع للنقد داخل أكبر لقضية النقد  إذا لم تولي الدول اهتماماً 
 ستهدافالمشبوهين واال تحديد مواصفاتلن تتمكن من استخدام أدوات ف ،في األسواق العالمية وطريقة نقله في جميع أنحاء العالم

ضخ النقد اإلجرامي في األنظمة الشرعية التي تستخدمها ولن تتمكن من تطوير استجابة فعالة لمشكلة قدرة المجرم على  .بفاعلية
 .البنوك والمؤسسات المالية األخرى
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 (:HANNIBALعملية هانيبال ) –النقد عبر الحدود ومدى تكرارها  ةالتعرف على طبيعة حرك – 32المربع 

ت اللجنة التونسية للتحاليل المالية لفريق مشروع التطبيقات المشترك حول غسل االموال عبر النقل المادي للنقد، بادر  دعماً 
(CTAF في منتصف )عام  جراء عملية ميدانية كانت مستوحاة من عملية مماثلة اجرتها السلطات الهولنديةإلى إ 2114

 .تونس إلى والصادر ومن عمليات نقل النقد الوارد افةك وتسجيل تمت فيها مراقبةًا يوم 61. وقد دامت هذه العملية 2118

لجنة التونسية للتحاليل المالية ) وحدة التحريات المالية التونسية (على العملية، وأجرتها باالشتراك مع الجمارك التونسية أشرفت ال
 ووزارة الداخلية، بالتعاون مع جميع البنوك التونسية. وكانت أهداف العملية:

 قل المادي للنقد من أجل تعزيز جهود التعرف على األساليب المختلفة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل الن
 المجتمع الدولي في معالجة هذه القضايا.

  الكشف، على المستوى الوطني، عن اتجاهات االستيراد القانوني وتهريب النقد واألساليب المستخدمة والوجهة
 .النهائية

  يات بشأن سبل معالجة الجريمة لمخاطر في تونس وتقديم التوصالوطني ل لتقييملاستخدام نتائج العملية في اإلعداد
 المنظمة )غسل األموال، وتمويل اإلرهاب، والتهريب وما إلى ذلك(.

 للمنهج القائم على المخاطر. وفقاً رد البشرية واللوجستية وتقاسمها تقديم التوصيات العملية لالستخدام األفضل للموا 

 كانت العملية متشعبة وتضمنت:

 الحدود التونسية البرية والبحرية والجوية لمدة شهرين وكانت المعامالت المستهدفة:  مراقبة النقل المادي للنقود عبر 

o تهريب النقد عبر الحدود من خالل الواردات و/أو الصادرات.  

o  التصدير.  تقارير المعامالت الخاصة باألموال )المعلنة( على مستوى المرور العابر واالستيراد و 

 طنية والبنوك ووزارة الداخلية من خالل آليات تتم بعد المراقبة التي تنفذها الجمارك الو  تعقب وجهة األموال المبلغ عنها
 .جانب() إدارة الحدود واأل

 لقوانين النقد األجنبي. اً جنبية المستوردة غير المنظمة طبقتقدير قيمة األموال األ 

 سل األموال وتمويل اإلرهاب.محاولة تحديد الوجهة النهائية لهذه األموال وصلتها المحتملة بعمليات غ 

اللجنة  اً ك المركزي التونسي وتراقبها يوميلموقع اإللكتروني للبنعلى ا اً منطقة آمنة محددة خصيص تم تبادل المعلومات باستخدام
من الجمارك. من  14983من البنوك و 2575تقرير، بما في ذلك  17111حوالي ة للتحاليل المالية. وتم استالم التونسي
 % من المطارات. 63% من الموانئ البحرية و9% من الحدود البرية، 28رير الواردة من الجمارك، تم استالم التقا

% فقط بعمالت الدول 6% بالدوالر األمريكي واليورو والجنيه اإلسترليني، و94من األموال األجنبية التي تم الكشف عنها، كانت 
من الموانئ البحرية  1348من نقاط الحدود البرية،  2935ال األجنبية، ورد األمو  ةالعربية. ومن التقارير الواردة عن حرك

 من المطارات. 9349و

ا، اكتشفت مة بشأن قيمة األموال األجنبية العابرة للحدود وطبيعتها ونطاقهباإلضافة إلى جمع كميات كبيرة من البيانات القيّ 
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 من الجرائم تتضمن: السلطات التونسية عدداً 

  يورو مخبأ في سيارة أثناء عبور الحدود البرية؛ ويعتقد أن الضبط مرتبط بتمويل اإلرهاب 1447111ضبط مبلغ 

 
 الحظ رزم األموال المخبأة تحت المقعد الخلفي مليون يورو بها. 1447صورة األشعة السينية للسيارة التي تم ضبط 

  تهريب فاشلة بمطاردوالر أمريكي من محاولة  2311111ضبط. 

  يتم تصديرها باستخدام رخصة مصرفية مزورة.كان دوالر أمريكي بمطار،  2851111ضبط 

عالوة على ذلك، تم اكتشاف مزيد من الجرائم منها استيراد األموال وتصديرها بدون اإلخطار المطلوب والترخيص الالزم، 
 وتمويل اإلرهاب.وتهريب النقد، وتزييف العملة وخرق قوانين غسل األموال 

 .السلطات التونسية :المصدر

 األساليب المستخدمة للكشف عن شحنات النقد اإلجرامي ومنعها 4-2

 :الكشف عن النقدفريق االنياب في  -4-2-1
ع نياب في الكشف عن النقد وفائدته )راجفريق األقد أبرزت مجموعة من القضايا التي أبلغ عنها المشاركون في االستبيان أهمية 

نياب بشكل منتظم لتسهيل اختيار المسافرين للتفتيش يد من الدول اآلن أنها تستخدم األعدال(. وقد أبلغت 29والمربع  17المربع 
لمكافحة تهريب كميات كبيرة من النقد عبر الحدود بين  البرنامج المعدّ هي ميزات مبادرة ميريدا و  إحدىفي الموانئ والمطارات. 

األسلحة النارية بل عن النقد ناب للكشف ليس فقط عن المخدرات و  411مكسيك، أنه تم تدريب أكثر من الواليات المتحدة وال
شروعة المخبأة في الشحن للغاية في الكشف عن الشحنات النقدية غير الم ا دور مهمونشرها لعمل ذلك. ولكن بالتأكيد له اً أيض

لبريد والشحنات في الموانىء والمطارات عملية التحديد والمراقبة أمرًا حجم وكمية البريد في مستودعات اوالبريد. وتجعل كل من 
 عدّ ويُ بما أن معظم الدول تبدي القليل من االهتمام وتخصص القليل من الموارد لهذه الظاهرة.  بغاية الصعوبة. وبشكل خاص،

في اختيار رى  إحدى اهم الوسائل حنات األخاستخدام االنياب للكشف عن النقد في مستودعات الحاويات ونقاط تجميع الش
خضاعها الشحنات والبريد   .للتفتيشوا 
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 :األشعة السينية  4-2-2

أجهزة التصوير باألشعة السينية الكتشاف  حالياً كثير من الدول الالكشف عن النقد، تستخدم  ابينأكما هو الحال مع استخدام 
ج عدد من القضايا المفصلة في هذا التقرير عن عمليات الفحص النقد المخبأ في مجموعة كاملة من المركبات والبضائع، ونت

(. وتكمن أهمية األشعة السينية في إمكانية الكشف عن الشحنات النقدية حتى في أكثر 19باألشعة السينية )راجع المربع 
ل فحص المركبات ا تسهّ كما أنه. مجّردةعمليات اإلخفاء المعدة بذكاء التي في حاالت أخرى لن ُترى على اإلطالق بالعين ال

 واألشخاص بصورة أسرع وأكفأ، وهذا يعني نطاق تحكم أوسع واستغالل أفضل للموارد المحدودة.

 :عمليات التسليم المراقب 4-2-3

كطريقة للتعرف على األشخاص  الدولأسلوب التسليم المراقب هو أحد األساليب المستخدمة منذ عدة سنوات في كثير من 
تجار بالمواد غير المشروعة مثل المخدرات والسجائر المقلدة والبضائع المسروقة وما إلى ذلك والقبض عليهم. المتورطين في اال

األسلوب ال يستخدم بشكل كاٍف عندما يتعلق األمر بالشحنات النقدية هذا وبالرغم من ذلك، تشير أمثلة الحاالت المقدمة إلى أن 
 الكبيرة، فقد تم تسجيل حالة واحدة فقط.

استبدال المخدرات بمادة  ات المراقبة، أنه من السهل نسبياً قد يرجع ذلك إلى، فيما يتعلق بالمواد غير المشروعة مثل المخدر و 
أو  مماثلة ذات قيمة منخفضة، وبالتالي ضمان، في حالة حدوث شيء ما بشكل خاطئ، أال تتعرض السلطات لمشكلة مالية

مع النقد، ألنه  وعة. بالطبع يصعب حدوث ذلك كثيراً عة من البضائع غير المشر سارة شحنة ذات قيمة مرتفلإلحراج جراء خ
تحول دون ما  اً دية، وكذلك ألن قيمة الشحنة غالبيصعب العثور على شيء له نفس الشكل والمظهر لحزمة كبيرة من األوراق النق
من مخاطر خسارة الشخص والمركبة والنقد في أي مخاطرة لخسارتها. في المثال أدناه، قامت سلطات الواليات المتحدة بالحد 

من مسيسيبي إلى كولورادو في طائرات نقل عسكرية، وسيلة لن تكون متاحة بسهولة  نقلهاالطريق إلى موقع التسليم عن طريق 
 من المخاطر. ن من النتيجة، يمكن استخدام األسلوب بشكل فعال إذا تم الحدّ ومع ذلك، كما يتبيّ في معظم الحاالت. 

 :التسليم المراقب الناجح - 33المربع 

في في سانت لويس  (RAC)، اتصلت إدارة شرطة مقاطعة سانت لويس بالعميل المقيم المسؤول م2112في شهر أبريل 
استجاب  .دوالر أمريكي 264925مصادرة مبالغ كبيرة من العمالت بقيمة للقيام ب تحقيقات األمن الداخلي للواليات المتحدة

جراء لعملية بتحقيقات األمن الداخلي خاصون في سانت لويس العمالء ال ة، وافق خاللها الشخص الضروري اتتحقيقالالمصادرة وا 
جراء التسليم المراقب لألموال. ق مركز تهريب المبالغ الكبيرة من النقد الوطني للتسليم المراقب، نسّ  اً ودعم على التعاون معهم وا 

لنقل عمالء سانت لويس بقسم تحقيقات األمن  C-130ريكية للحصول على طائرة شحن مع القوات الجوية االحتياطية األم
الداخلي، والمشتبه فيهم، والمركبات إلى غريلي، كولورادو. وباإلضافة إلى ذلك، نسق قسم تحقيقات األمن الداخلي بسانت لويس 

 نتج عنهااموا بالتسليم المراقب في نهاية المطاف، الجهود مع العميل المقيم المسؤول بقسم تحقيقات األمن الداخلي بغريلي وق
 ومسدس. ركبتينكيلو جرام من الكوكايين، وم 3691دوالر أمريكي بالعملة األمريكية، و 232531مزيد من المصادرات تتضمن 

 منظمة اإلجرامية.في الواليات المتحدة لل مقيم والقبض على مشتبه به آخر ووافق على التعاون وترتيب لقاء مع موزع للكوكايين

عى عليه في ترتيب لقاء مع المدّ  اً حة المخدرات في مقاطعة ويلد الحقغريلي ووحدة مكاففي نجح قسم تحقيقات األمن الداخلي 
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تم القبض على موزع الكوكايين المشتبه فيه  في الواليات المتحدة. المقيم المتعاون وموزع الكوكايين المشتبه فيه للمنظمة
وعالوة على ذلك، تم إلقاء القبض على شخص رابع وهو  دوالر أمريكي ومصادرته. 125111إضافي بقيمة واكتشاف مبلغ 
عى عليهم المتعاونون بنجاح لقاء مع الزعيم ورتب المدّ  ن.كيلوجرام من الكوكايين إلى المدعى عليه المتعاوِ  3.4يحاول تسليم 

األمن المكسيك إلى غريلي، كولورادو حيث ألقى عمالء قسم تحقيقات  المشتبه فيه لجماعة إجرامية في المكسيك الذي سافر من
  الداخلي القبض عليه أخيرًا.

 .سلطات الواليات المتحدة األمريكية :المصدر

 :التحليل اإلحصائي للبيانات 4-2-4

 مصدراً السجل ا المسافرون على الحدود. ويعد هذا إقرارات النقد التي يقدمه تكما ناقشنا، تحتفظ معظم الدول بنوع من سجال
إلى جنب مع مجموعات البيانات األخرى، مثل  راء التحليل اإلحصائي جنباً للمعلومات ويمكن استغالله عن طريق إج جيداً 

د هذا التحليل ، ومعلومات دافعي الضرائب. ويحدةسجالت اإلدانات الجنائية، وقواعد بيانات المباحث، وتقارير األنشطة المشبوه
وباإلضافة االتجاهات الجنائية في حركة النقد المشروعة وغير المشروعة مما يمكن أن يساعد في استهداف الموارد وتوزيعها. 

 إلى ذلك، يمكن أن تساعد المعلومات في التعرف على الجرائم األخرى، مثل االتجار في المخدرات والتهرب من الضرائب.

 :األوراق المالية من فئات عالية القيود على تقديم 4-2-5

 م2111إلى  م2118حدد تحليل المعلومات الناجمة عن إدانات غسل األموال في المملكة المتحدة على مدى ثالث سنوات من 
شركات العديد من الحاالت التي يشتري فيها المجرمون كميات كبيرة من األوراق النقدية ذات الفئات العالية من عملة اليورو من 

في منطقة لندن. ال تستخدم المملكة المتحدة اليورو كعملة لها ولم تستطع  اً المتواطئة جنائيلتحويل العملة الخدمات المالية 
وكان األبحاث المكثفة تحديد أي طلب شرعي جوهري لألوراق النقدية ذات الفئات العالية من عملة اليورو في المملكة المتحدة. 

الحصول عليها أثناء دعاوى غسل األموال أن المجرمون كانوا يستخدمون األوراق النقدية ذات الفئات من األدلة التي تم  اً واضح
 العالية لتسهيل إخفاء النقد لتهريبه خارج المملكة المتحدة.

 :(REVAUQمشروع المملكة المتحدة كوفير )  - 34المربع 

( بالمملكة المتحدة من إثبات أن الطلب الهائل SOCAوالخطيرة )الجرائم المنظمة مكافحة نتيجة للمشروع البحثي، تمكنت وكالة 
يورو في المملكة المتحدة كان من المجرمين الذين يرغبون في استخدامها لتسهيل تهريب النقد.  511على األوراق النقدية فئة 

يورو في المملكة المتحدة  511ة عن توريد األوراق النقدية فئ اً ونتيجة لذلك، توقفت البنوك والمؤسسات المالية األخرى طوع
 .2111من نهاية أبريل  اً اعتبار 

( لوكالة الجرائم المنظمة والخطيرة )الذي استمر في االنتقال بسالسة من وكالة الجرائم QUAVERتأسس مشروع كوفير )
شركات الخدمات المالية  العتراف بأن النهج التقليدي لمعالجة مشكلةل ((NCAالمنظمة والخطيرة إلى وكالة الجرائم الوطنية)

لم يكن له تأثير في الحد من حجم المشكلة. ذلك إنه ف  ،ولئن أدى إلى اصدار تهم  جنائية –االعتقاالت والدعاوى  –المتواطئة 
قبل أبريل  فقط يورو 511ن شركات أعمال الخدمات المالية التي انحصر نشاطها في السابق في بيع األوراق النقدية بفئة أ

على  بسرعة يورو. وكانت الجماعات اإلجرامية قادرة على التعرف 211بسالسة إلى توريد األوراق النقدية من فئة  تقلتان 2111
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ألصحاب شركة الخدمات المالية التي تمت مقاضاتهم ألن شركات الخدمات المالية اكتشفت أنه كان يمكن أن تطلب من بديل 
 تقديم خدماتها والتي كان المجرمون سعداء لدفعها.لقاء المجرمين دفع مبالغ كبيرة من األموال 

( على معالجة المشكلة من خالل التركيز على "تأثير النشاط" وتقديم إرشادات بشأن المشكلة QUAVERعمل مشروع كوفير )
بدورها تقدم  ى شركات الخدمات المالية الكبيرة التيوكيفية تحديد المخاطر إلى البنوك المتورطة في عمليات توريد العملة إل

فإن البنوك وشركات الخدمات المالية الكبيرة بإمكانها  ،لما تقدم تبعاً و  العمالت إلى الشركات األصغر الشريكة ومنتديات التجارة.
اآلن التعرف على النشاط المشبوه في قطاع صرف العمالت واإلبالغ عنه إلى السلطات، ولتجنب التورط فيه، وفي حالة فشلها 

جراء العمليات ببساطة بغض النظر عما سبق، فسيتم توجيه تهمة غسل األموال لهذه الجهات حيت أنها في اإلبالغ  عن ذلك، وا 
 تملك اآلن المعلومات الكافية لتكوين اشتباه منطقي.

وراق من الوثائق االرشادية التي تفّصل بالضبط كيف يحصل المجرمون على األ اعاله بسلسلةالجهد البحثي المبين وتم تدعيم  
النقدية ذات الفئات الكبيرة وكيف يستفيدون منها، ونتائج الدراسة حول االستخدام المشروع وغير المشروع لألوراق النقدية ذات 

بوضوح أنه ال يوجد استخدام مشروع ملموس لمثل هذه األوراق المالية في المملكة  )أظهرتالفئات الكبيرة في المملكة المتحدة 
 اء لكميات كبيرة منها هو دليل واضح على غسل األموال(.المتحدة، وأن أي شر 

(، انخفضت عملية بيع أوراق نقدية بفئات كبيرة في المملكة المتحدة اآلن إلى نسبة QUAVERوكنتيجة مباشرة لمشروع كوفير )
ذات الفئات الكبيرة في مليون جنيه إسترليني على األقل من األوراق النقدية  511صغيرة من حجمها السابق )حيث كان يتم بيع 

السنة(، حيث إن البنك، الذي باع الكمية الكبيرة من األوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة إلى شركات الخدمات المالية الكبيرة، باع 
 اآلن يواجهونالمجرمون  نظهر تحريات هيئات إنفاذ القانون أوتُ  األجنبية إلى شركات منافسة. قسم تداول األوراق النقدية

صعوبات كبيرة في إيجاد مصدر لألوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة في المملكة المتحدة؛ بمعنى أن عليهم اآلن تهريب أوراق 
 نقدية بفئات صغيرة بداًل من ذلك، وهو ما سوف يسبب لهم مشكلة أكبر بسبب زيادة حجم الشحنات ووزنها.

 . سلطات المملكة المتحدة ر:المصد

 :المؤشرات 4-3

 والبريد طبيعيينال للنقد فيما يتعلق باألشخاص المادييمكن اعتبار جميع ما يلي مؤشرات محتملة لغسل األموال من خالل النقل 
وتبادل المعلومات لمراقبة الحدود بفعالية، بما في  التي تحتاج إلى العمل معاً  لالستخدام من قبل كل الهيئاتمعّدة  والشحن. فهي

 الطبيعييناألشخاص كما تشمل المعلومات التي يمكن جمعها فيما يخص وهيئات إنفاذ القانون األخرى. ذلك الجمارك والشرطة 
 قواعد بيانات معالجة معلومات إنفاذ القانون. ضمنالتفاصيل المتوفرة  فيأو الشحنات عن طريق البحث 

ومطالبة المزيد من التحقيقات  حديدالت مؤشرات فقط، وتهدف إلى أن تكون أداة مساعدة فيها تعتبر أن أن نذكرمن المهم 
لية تطبيق المؤشرات دة للنشاط اإلجرامي تستدعي اتخاذ إجراءات فورية. فقد تكون قابوالتحريات، بداًل من أن تكون واصفات محدِ 

على اإلجابة لالشتباه في أن األموال المعنية ناتجة من مصدر غير مشروع، وبشكل خاص عند عدم قدرة الناقل  أساساً المتعددة 
 مدت هذه المؤشرات من مصادر عديدة، تشمل إجابات االستبيان وأوراق مجموعةعلى تلك األسئلة على نحو كاٍف. وقد استُ 

الكشف عن النقل غير المشروع للنقد اإلقليمية )كما تشمل "أفضل الممارسات الدولية:  المالي العمل ومجموعات المالي العمل
 (.م2111فبراير  19لحاملها عبر الحدود ومنعه"، والصكوك القابلة للتداول 
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 :الطبيعيون األشخاص 4-3-1
  أظهرت الدراسات التي أجرتها سلطات  مبالغ كبيرة من العملة األجنبية بدون تفسير معقول.امتالك طلبات شراء أو

لة من قبل شخص ( أن متوسط مبلغ العملة األجنبية الُمستبدRCVACQالمملكة المتحدة في سياق مشروع كوفير )
 . إسترلينياً  اً جنيه 451إلى  اً إسترليني اً جنيه 351تتراوح بين  جازة كانتينوي استخدامها بشكل مشروع كأموال لإل

 .حيازة مبالغ كبيرة من المال دون تفسير مقنع 

 النقدية.المدفوعات  تفرض قيود على حيازة المال المفترض أنه ألسباب تجارية عند السفر إلى إحدى الدول التي 

  عدم اإلفصاح عن النقد إال عند اعتراض المسافر، خاصًة عندما ينكر المسافر أواًل وجود مال معه أو عندما يفصح أنه
 يحمل أمواًل إلى جهات أخرى.

  .من شركات البيع  اً هناك عدد قليل جدطلبات شراء أو حيازة مبالغ كبيرة من األوراق المالية ذات الفئات الكبيرة
 الشراء الروتينية. اتيورو لعملي 51في االتحاد األوروبي تقبل أي فئة أكبر من فئة  بالتجزئة

 
 )اإليداعات النقدية في الحسابات البنكية )ربما تشير إلى عمليات نقل النقد السابقة. 

  .خارجية، ساعة بين حجوزات السفر الداخلية وال 24على سبيل المثال، تستغرق المدة أقل من أنماط سفر غير منطقية
أو السفر إلى وجهات غير سياحية أو عبر طرق ملتوية بدون أي مبرر، ووجود تفاصيل غامضة أو متناقضة لوجهات 

 السفر أو أسبابه.

 عدم وجود أمتعة أو وجود القليل منها. 

 السفر المتكرر لفترة قصيرة إلى نفس الوجهة. 

  ًاألسعار العادية بأسعار أغلى من شراء تذاكر السفر نقدًا في وقت قصير جدا. 

 شراء التذاكر من قبل شخص غير الشخص المسافر. 

  العديد من المسافرين الفرديين الذين يبدو أنهم متورطون في تحركات غير عادية مماثلة أو يظهرون أنماط سفر
  .متشابهة

 القصص المتناقضة للمسافرين الذين يبدو أنهم مرتبطين ببعضهم. 

 تهريب البضائع غير المشروعة )مثل المخدرات( وطرق االتجار في البشر أنماط السفر التي تعكس أنماط.  
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  .العصبية أو العدوانية أو المراوغة، وعدم توافق المالبس واألمتعة مع "القصة الوهمية"، واالنفعال سلوك المسافرين
زة الكشف األخرى أو أجه المفرط عند وجود حيوانات كشف و/أو رفض التواجد على مقربة من حيوانات الكشف و/

 .)مثل أجهزة األشعة السينية(

  )أو مناطق خطرة،  بدولمسافر لديه أي صلة )عن طريق الجنسية أو الوجهة أو األصل أو سفر سابق أو غير ذلك
  التي بها مؤسسات دولة غير عاملة وغيرها. والدول والمناطقمثل قضايا الجرائم المحددة 

 جريمة الهجرة  ،صلته بالجرائم األصلية )على سبيل المثال االتجار بالمخدرات مسافر لديه سوابق جنائية تشير إلى
 .( وغيرها(OSEالمنظمة )

 تعرضها للسرقة. أو وثائق سفرهلديه سوابق في فقدان  مسافر 

 وثائق هوية تبدو أنها مزورة. 

  ًوثائق هوية تبدو جديدة تماما. 

 مسافر مزدوج الجنسية. 

 ى سبيل المثال، عن طريق تغليفها بالبالستيك الشفاف أو غيره(أمتعة الراكب "المغّلفة" )عل. 

  رفض تناول األطعمة أو المشروبات المقدمة إليه على متن السفينة، مما يشير إلى أن العملة قد تكون مخبأة في
  .جسمه

 ب كميات النقد المخبأة على الجسمالحركة غير المستقرة أو شكل الجسم غير العادي ربما تكون بسب. 

 .لتسهيل تعبئتها في مساحات صغيرة. اً نه يتم كي األوراق النقدية أحيانحيث إ مسافر لديه مكواة في أمتعته 

 محط اهتمامية كون شخصًا سياسيًا ممثل للمخاطر أو شخصمسافر ي.  

 /المطار( الميناء مسافر يترك أمتعته على الحدود(.  

 مسافر يلغي محاولة عبور الحدود. 

  المغادرة في اللحظة األخيرةتسجيل الدخول أو. 

  .فكما في النقاش السابق في هذا استخدام نماذج اإلقرار بالنقد السابقة إلضفاء الشرعية على إيداع مبالغ كبيرة من النقد
 .التقرير، يمكن تحديد ذلك من قبل تحليل وحدة التحريات المالية للتصاريح باالشتباه
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 حيث إنه  و/أو األيرلندية الشمالية األسكتلنديةيات كبيرة من األوراق النقدية شحنات الجنيه اإلسترليني تحتوي على كم
كان  فقط إذامعروف على نطاق واسع داخل المملكة المتحدة أنه مؤشر موثوق فيه لألصل اإلجرامي للنقد )ولكن ذلك 

 61.(من اسكتلندا أو أيرلندا الشماليةقادم غير المسافر 

  يورو معي  21111االستخدام المحتمل للنقد أو أصله على سبيل المثال: " لقد أخذت التفسيرات غير المقنعة بشأن
 للخارج ألشتري سيارة ولكني لم أعثر على السيارة التي أريدها لذلك رجعت بالمال."

 /العملة لدولة اإلصدار حجم العملة في حيازة المسافر يتجاوز حد رقابة النقدية.  

 حمل النقد بعدة عمالت.  

 لعملة بالقرب من الحدودسحب ا.  

  صلة بالمسافر اله تليس دولحيازة مبالغ كبيرة من العملة من.  

  أو التالفة. القذرة و/ذات الفئات الصغيرة األوراق النقدية 

 )األوراق النقدية المحمولة بشكل مخٍف )أكثر من الالزم لتجنب السرقة. 

  النقراض، البضائع با هددةالم الحيوانات والنباتات البرية أنواع المخدرات،حيازة بضائع غير مشروعة )على سبيل المثال
  .المزيفة(

  أو غير معروف من األرقام المحفوظة في دليل  ( أو )جديد( بعدد قليل و/اً في حيازته هاتف نقال )مدفوع مسبقمسافر
 .الهاتف

 حيازة بطاقات قيم مخزنة ال يمكن إقرارها في دولة الوجهة.  

 اإلقرار حول إجراء و/أو نظام اإلفصاح/ اً أو ُيظهرون اهتمام لديهم معرفة مفصلة و/ مسافرون يبدو أن. 

 يهابمبلغ من العملة يزيد عن المبلغ الذي دخل به إل در الدولةمسافر يغا. 

 عدم امتثال المسافر لمتطلبات اإلقرار في األصل. 

 ظهور ورق وثائق السفر وكأنها تالفة إلخفاء السفر الماضي.  

 ام )مشتبه به( لوثائق سفر مختلفة إلخفاء السفر السابقاستخد.  

                                                      
ن التواصل يتوفر مزيد من المعلومات حول هذه القضية عند طلبها من فريق خبراء أدلة غسل األموال بوكالة الجرائم الوطنية بالمملكة المتحدة، ويمك 61

 expert.laundering@nca.x.gsi.gov.ukعبر عنوان البريد اإللكتروني هذا: معظمهم 
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 ال تتطابق مع المسافرلسفر الجنسية المذكورة في وثيقة ا.  

 المبالغ الموجودة في اإلقرار/اإلفصاح ال تتطابق مع المبالغ الفعلية التي يحملها المسافر.  

 /صكوك القابلة للتداول لحاملهالل عدم اعتراض المسافر عند عرض إمكانية مصادرة السلطات للعملة.  

 بالنقد حيازة نماذج إقرار كثيرة.  

 عدم اإلفصاح عن النقد إال عند اعتراض المسافر. 

 إخفاء النقد بالرغم من اإلفصاح عنه.  

 :والبريد الشحن 4-3-2
 لتي عادًة ما طريقة التعبئة فيما يخص الشحنات من بنك إلى بنك. أغلب البنوك تفضل األوراق النقدية الجديدة وا

ورقة نقدية، ثم ُتجمع كل الرزم مع بعضها لتشكل رزمة أكبر من  111يجمعها البنك على شكل رزم كل رزمة 
يتم نقل  ،. في أغلب األحياناً ّحدة ثم يتم ختمها وتغليفها حراريورقة نقدية. ويجب أن تكون فئة العملة مو  1111

يش القوي، ويجب أن يحتوي كل كيس على فئة واحدة. يجب أن األوراق النقدية في أكياس من البالستيك أو الخ
يتطابق الختم الموجود على الحقيبة مع األعمال الورقية. يجب أن تطابق المحتويات قائمة التعبئة التي قد تكون في 

عدة  ألسعار الصرف بحيث أن التعبئة الفوضوية ووضع اً النقد الدولي على هوامش صغيرة جدالحقيبة. ويقوم تداول 
عمالت في كل حقيبة ووضع أحجام مختلفة وفئات مختلفة في كل رزمة ولف كل رزمة بأربطة مرنة وغير ذلك هي 

محتماًل على أصل النقد المكتسب بطريقة  ما يمكن أن تظهر باعتبارها مؤشراً أغلى بكثير من عملية العد والترتيب ك
 62.إجرامية

 األشياء الثمينة. نك إلى بنك، ولكن ال تقوم الشركات المتخصصة بنقل النقد/تقديم عملية نقل النقد باعتبارها معاملة ب 

  .؟ا ال يتم إيداعها وتحويلها بنكياً عندما تكون الشحنة عبارة عن كمية صغيرة من النقد، لماذشحنات نقد غير اقتصادية 

 غير منطقي أو غريب سارم. 

 فة تتعلق بملكية األموالمزيّ ريف نفسه أو تقديم مطالبات البة أحد األشخاص بالنقد مستخدمًا وثائق مزيفة؛ لتعمط. 

 وجود انخفاض في األنشطة التي تبدو قانونية بعد بعد تدخل السلطات توقف مسار الشحن المستخدم بشكل متكرر/
 .التحريات الجنائية

 عدم وجود أي اتصال من الشاحن أو المستفيد الحقيقي بعد أن يتم فحص الشحنة. 

                                                      
 مقابلة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية ذائعة الصيت التي تعمل في أسواق تداول العمالت العالمية.إلى  اً استناد 62
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 بتغيير تفسيره المتعلق بأصل المال ووجهته طريق الشحنو ناقل النقد عن قيام المالك أ. 

 قيام المالكين أو ناقلي النقد عن طريق الشحن بتغيير تفسيراتهم المتعلقة بأصل المال ووجهته. 

 نقل النقد بأوراق مالية ذات فئات كبيرة. 

 عدم تطابق طبيعة العملة أو حجمها مع نقطة األصل. 

  لماذا يتم شحن البضائع إذا كانت متوفرة بتكلفة منخفضة وبسهولة في دولة الوجهة –بالحس التجاري. 

 مسارعدم وجود مبرر اقتصادي للبضائع أو ال. 

  نفس البضائع تبدو أنه يتم شحنها إلى نفس الوجهة عدة مرات .استخدامهاوكأنه ٌأعيد السلع تبدو. 

 الشركات غير موجودة أو تبدو أنها ليست للتجارة. 

 مرتفعة المخاطر أو ترحيلها دولحن البضائع من ش. 

 على أخطاء مادية، مثل أخطاء إمالئية في أسماء  اً قد يحتوي أيض، أو يبدو أنه قد تم تبديله. اً العمل الورقي أساسي جد
 الشركات أو الدول وما إلى ذلك، وهو ما يؤدي إلى عدم اتساق العمل الورقي مع البضائع.

 قد غير واضح أو تم التمويه عنهالمستفيد الحقيقي للن. 

 )أنواع مختلفة من األوراق النقدية )بعض منها جديد والبعض اآلخر قديم وباٍل وممزق. 

 إقرار جمركي مزيف. 

 بالنسبة للمحتوى اً قيمة اإلقرار منخفضة جد. 

 الطرود المشحونة من/إلى الدولة مصدر المخدرات. 

 و/أو غامضة و/أو تم تزويرها تفاصيل االسم والعنوان غير واضحة على الطرد. 

 التوقيعات والكتابة اليدوية غير متسقة. 

  :المركبات 4-3-3
 سائق المركبة ليس هو المالك. 

 جنسية السائق ال تطابق جنسية السيارة. 

  ويدخن بإفراط وغير ذلك اً سلوك السائق: عصبي ويتعرق كثير. 
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 .سيارة قديمة 

  باسم شخص آخر غير السائقالمركبة غير مؤّمن عليها أو مؤّمن عليها. 

  ًالمركبة تم شراؤها حديثا. 

  ة تم شراؤها نقداً السيار. 

  عبارة عن خدوش أو بصمات أصابع على حواف حداث تعديالت أو إصالحات على المركبة متعلقة بإعالمات
 .اإلطارات أو حول اللوحات ومانع تسرب متناثر ومسامير جديدة ورائحة مواد كيميائية وغيرها

 السيارة التي يصعب الوصول إليها، مثل صندوق السيارة وأسفل المقاعد وغيرها أجزاء. 

 يتم تشغيلها الكترونيًا للوصول إلى المكان حيث تم إخفاء النقد( يدة )ربماالعناصر الكهربائية أو األسالك الجد.  

 البضائع التي تحملها السيارة غير مجدية للشحن. 

  ةالوثائق المقدمالبضائع ال تطابق. 

  ًمتناقضة السائق والركاب يقصون قصصا. 

 إظهار السائق ألي صفة من صفات األشخاص الطبيعيين المفصلة أعاله. 

 استخدام السيارات المستأجرة. 
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 عنهقبة نقل النقد عبر الحدود والكشف تحديات مرا   -5

 

 :التعاون المحلي –على الحدود  5-1
 

 اً خاص اً كان ضباط الجمارك قد تلقوا تدريبر اإلجابات أهمية في هذا االستبيان هي التي كانت على سؤال ما إذا قد يكون من أكث
تم توضيح فيما الدول على هذا السؤال،  كافةب مرة جديدة، لم ُتجكشف غسل األموال من خالل النقل المادي للنقد. حول كيفية 

 لبياني أدناه؛اكل اإلجابات التي قدمتها الدول في الرسم 

 لكشف غسل األموال من خالل النقل المادي للنقد؟ ا  هل تلقى ضباط الجمارك تدريبا  خاص. 9الرسم البياني 

 

كيفية كشف النقد القائم على غسل  حول اً خاص اً يمنحوا ضباط الجمارك تدريب لممن الذين قاموا باإلجابة على السؤال  ٪41 زهاء
وأغلب . ائل غسل األموال وأوسعها انتشاراً موال. وهذا ما يثير الدهشة، بالنظر إلى أن نقل النقد عبر الحدود هو أحد أهم وساأل

  .متخصصةال اتمهار من المثل هذا التدريب تعتبر ذلك  وفيرالدول التي قامت بت

بشكل  الجمارك والجهات األخرى )الشرطة، فإن الالذين قاموا باإلجابة على السؤ  ه بالنسبة إلى معظمالمسألة الثانية هي أن
مراقبة الحدود. قد يرجع ذلك لعدد من األسباب، مثل أنه يتم وضع السياسات من قبل جهة في  اً أساسي( بحاجة إلى العمل مع
فالتعاون الداخلي كان السبب،  أياً ، أو ألن الجمارك ليس لديها سلطة إجراء التحقيقات الجنائية. فيما تتولى جهة أخرى التنفيذ

 الفعال أمر ضروري من أجل السيطرة على المشكلة بفعالية.
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تحليل إجابات االستبيان الضوء على أن وحدة التحريات المالية بالنسبة لعدد من الدول لها أدوار مهمة في جمع سجالت ويسلط 
يها قاعدة بيانات جمركية أو بعض األنظمة % من الدول التي لد43فما ال يقل عن وتحليلها.  ومصادرة النقد إقرارات النقد

األخرى التي تسجل استيراد األوراق النقدية أو تصديرها بالشحن أو البريد تمنح وحدة التحريات المالية لديها حق الوصول لقواعد 
  البيانات هذه.

 

 ٪58يقارب  فيمالوحدة التحريات المالية بالشحن أو البريد متاحة تكون األرقام واإلحصائيات التي تخص إقرارات النقد واستيراده 
من الدول(، عادًة ما يكون ذلك بسبب عدم تبادل  ٪24من الدول. وحينما تكون المعلومات غير متاحة لوحدة التحريات المالية )

رقام واإلحصائيات المتعلقة بالشحن المعلومات بشكل قياسي. وفي تلك الحالة، يمكن أن يقوم نظام اإلقرار الجمركي بتوفير األ
ما إذا كانت األرقام واإلحصائيات بالنسبة لحركة  لممن الدول ال تع ٪17وحوالي . عند الحاجةوالبريد لوحدة التحريات المالية 

  النقد بالشحن والبريد متاحة لوحدة التحريات المالية لديها.

من القوة البشرية ما يؤهلها لمراقبة جميع منافذها الحدودية طوال الوقت ُتعتبر الموارد مسألة أخرى. فال توجد دولة لديها 
)باإلضافة إلى أن هناك اتفاق بين دول االتحاد األوروبي يمنح جميع مواطني االتحاد األوروبي حرية التنقل في جميع أنحاء 

ي تضع فيه مواردها المحدودة، ذن المكان البشأ لك، يجب على الدول أن تتخذ قراراً الدول األعضاء في االتحاد األوروبي(. ولذ
فإن إجابات االستبيان تشير إلى أن بعض الدول ليس لديها  ،ومع ذلكالمخاطر. منهج تحديد من القيام بهذا على أساس  بدّ  وال

حكام مبنية على تقدير تام بحجم المخاطر، وخاصة فيما يتعلق بالمراقبة الفعالة للشحن والبريد، وبذلك قد ال تتمكن من إصدار أ
 معلومات وافية.

ق رَ فِ ال تمتلك بعض الدول بعد بعض األدوات المذكورة في تلك الورقة، مثل أجهزة األشعة السينية والماسح الضوئي للجسم و 
فعاليتها  تتأثب أنها باالهتمام بالنسبة ألي دولة حيث اً جدير  اً فهذه األدوات ُتعتبر استثمار كشف النقد، أو لم تستفد منها. ل االنياب

 التوجيه في تحقيق النتائج.أو  االستهداف االعتماد على يتعذرفي الكشف عن التنقالت غير المشروعة للنقد عندما 

بأنها أداة  وفيما توصفنظمة اإلقرار بالنقد، المجيبين على االستبيان الذين سلطوا الضوء على مسألة أن أ عدد من اً واضح يبدو
تي ال مساراتللمعلومات عن بعض األشياء مثل قيم النقد الذي سيتم نقله وال اً النقد ومصدرًا قّيم ملية خفض تهريبمهمة في ع
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إلقرار بالنقد ا وثيقةوالطريقة األساسية التي قد يحدث بها ذلك هي استخدام أن تتحول لصالح المجرمين.  أيضاً  ، يمكنستسلكها
 مليات اإلجرامية ومن ثم يتم إدخاله إلى النظام المالي الشرعي.إلضفاء واجهة شرعية مزيفة على النقد المتأتي من الع

كيفية استخدام النقد ليبدو  حول ة القائمة وليس لديهم تقدير كافٍ باألنظم محدود وغير كافييبدو أن موظفي البنوك لديهم فهم 
موظفي البنك يقومون بتشجيع األشخاص النقد. وفي الواقع، هناك دالئل تشير إلى أن بعن طريق استخدام نموذج اإلقرار  اً شرعي

لتقديم نماذج إقرار النقد كمؤشر لحسن النية دون التحقق لمعرفة ما إذا تمت مراجعة اإلقرار على الحدود أو حتى التأكد من أنه 
نك وعالوة على ذلك، فإن وجود إقرار النقد في بعض الحاالت يجعل موظفي البصدر بشكل حقيقي )وليس مجرد ملء نموذج(. 

ولماذا تم استيراد النقد كنقد بداًل من  الدول بالخارج"يغضون الطرف" عن طرح األسئلة الواضحة التي تتعلق بمصدر األموال في 
رساله عن طريق التحويل اإللكتروني. لدى البنوك إيداعه في الخارج  وا 

 :التعاون الدولي 5-2

الذي أثارته  اً المقدمة، كان التحدي األكثر شيوعي أمثلة القضايا وفي إجابات االستبيان وفمشروع التطبيقات خالل مناقشات 
ومع ذلك، ومع وجود بعض . دولةالدول هو التعاون الدولي. فبوضوح، كل عمليات تهريب النقد لديها طرفين، كل طرف في 

على جميع األصعدة يمكن أن  االستثناءات مثل مبادرة ميريدا بين الواليات المتحدة والمكسيك، فإن مستوى التعاون بين الدول
  .للتحسين اً فسيح اً يترك نطاق

 :/المعلوماتالتحريات تبادل 5-2-1
، على افتراض إمكانية التغلب على المسائل القانونية. فتبادل الدولهناك فوائد واضحة للمشاركة الحرة والمفتوحة للمعلومات بين 

الثقافية  بهم والقضاياالترتيبات القانونية الخاصة  شابه واالختالف بينالمعلومات يجعل الدول على دراية بقضايا مثل أوجه الت
كما يمكن رفع مستوى . تطبيقات والطرقفي ال حاليةقضايا التنوع )مثل االتجاهات داخل المجموعات العرقية( واالتجاهات الو 

واأليرلندية  األسكتلنديةمن األوراق النقدية ، على سبيل المثال حقيقة أن كميات كبيرة دولة محددةالوعي بالمزايا الفريدة لدى 
 63.لألصل اإلجرامي للنقد موثوقاً  اً الجنيهات البريطانية ُتعتبر مؤشر الشمالية في شحنة من 

 مونتغإ بمجموعة الدول هي عضو معظم. فوالمعلومات في الوقت الحاضر، ال يوجد إطار عالمي للتعاون وتبادل البيانات
المالية. ومع ذلك، إذا لم يتم تبادل بيانات مصادرة النقد واإلقرارات بالنقد ومعلومات الجمارك فيما  تالمعلوما معالجة وحداتل

مع وحدة التحريات المالية )التي تشدد مرة أخرى على ضرورة  اً ريد )الشرعية أو غير ذلك( روتينيالنقد بالشحن والب حركةيخص 
تكون هذه المعلومات متاحة أو على األقل لن يتم الوصول إليها بسهولة، لتتم  التعاون الدولي فضاًل عن التعاون المحلي(، فلن

دولة تتبادل المعلومات حول عمليات نقل النقد  39وفي هذا الصدد، يجب اإلشارة إلى أن هناك أخرى.  دولةمشاركتها مع 
دول تتبادل  3تمويل اإلرهاب، كما أن هناك بالشحن والبريد مع الدولة األصل أو الوجهة في حالة االشتباه في غسل األموال أو 

 هذه المعلومات حتى في حالة عدم وجود أي اشتباه )تبادل فوري للمعلومات(.

(، وهي أداة قّيمة تحتوي على كميات ECDاإلنفاذ الجمركي أو  )شبكةتحتفظ منظمة الجمارك العالمية بقاعدة بيانات شاملة 
ذات صلة باإلنفاذ، كما يحتوي على منشورات  الكتروني ادرات الجمركية، تعمل كموقعكبيرة من المعلومات حول الجرائم والمص
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( لتسهيل االتصال بين المستخدمين على المستوى الدولي ولحفظ البيانات التشغيلية فيما ECDoeCC) ستقالً آمًنا م اً تقدم نظام
التحليلية كما يمكن أن يسلط الضوء على االتجاهات ويمكن استخدام النظام لنطاق واسع من األغراض يخص الحاالت الجنائية. 

 لكثير من الدول. لقّيمةواألساليب الناشئة والجديدة، فضاًل عن توفير البيانات اإلحصائية ا

بأفضل شكل. وتقوم بعض الدول بإدخال  ECDoeCCتنصب المشكلة على عدم استخدام شبكة اإلنفاذ الجمركي ومنصة 
. ومن الواضح أن هذا له و أن بعض الدول ال تستخدمه مطلقاً شكل منتظم في النظام، في حين يبدكميات كبيرة من البيانات ب

تأثير يقلل من فائدة البيانات وأي تحليالت ُتجرى عليها. ليس من الممكن القول بشكل مؤكد أن السبب في انتشار إحدى طرق 
وربما توجد دول أخرى لديها خبرة عن به.  خاصاً  اً تولي اهتمام ألن الدولة قررت أن كذلك أو /ألنهاالتهريب هو ألنهأو مسارات 

يتمكن  أخرى، ولكن إذا لم تقم بإدخال المعلومات في النظام، فلن ومسارات مجال تهريب النقد على نطاق أوسع من خالل طرق
 64من االستفادة من تلك الخبرة. أحد

للنقد قد تكون أكثر فعالية لو كانت الدول  الماديمن خالل النقل  يبدو من الواضح أن الجهود المبذولة للتصدي لغسل األموال
مونت أو بأي وسيلة غمعلومات التحريات، سواًء من خالل شبكة اإلنفاذ الجمركي أو نظام إي هزية لتبادلاجأكثر رغبة أو أكثر 

 أخرى، على سبيل المثال عن طريق مذكرات التفاهم.

 تبادلهاجمع األدلة و  5-2-2
تنصب األهمية القصوى على أن هذا . بموضوع البحث اً وثيق اً لة تبادل األدلة بين الدول مسألة أخرى ترتبط ارتباطتشكل مسأ

أحد أهم الدوافع أن سبق وأوضحنا في هذه الصفحة، مثلما ، هاألمر يتم التعامل معه بشكل مناسب من قبل الدول حيث إن
نقد هو فصل النقد عن الجريمة التي نتج عنها، عن طريق نقله ببساطة إلى لل الماديالرئيسية لغسل األموال من خالل النقل 

ذا ُقّدر النجااً وكما جرت مناقشته أيض دولة أخرى. ح لالدعاء الجنائي، فمن ، فإن كل حركة نقل تتضمن على األقل دولتين، وا 
ة األخرى. ولقد أصبح فريق المشروع أن تكون إحدى الدول قادرة على الحصول على دليل لدعم قضيتها من الجه اً المهم جد

( من اً ر زمني مناسب )أو في الواقع مطلقعلى دراية بالعديد من القضايا التي لم يتم فيها تقديم طلبات المساعدة القانونية في إطا
 قبل الدولة النظيرة.

من خالل إعداد وتقديم إنابة قضائية  ستتعامل معظم الدول مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المقدمة من دولة أخرى وذلك
وال ترتبط مناقشة ، ما لم يتم تناول هذه المسألة في القوانين أو االتفاقيات التي وقعت عليها الدولتان المعنيتان. SPOQدولية أو 

ا طلب إلى محكمة في اآلثار العملية لهذه العمليات بهذه الورقة، إال أن المبدأ العام يتمثل في تقديم إحدى المحاكم في دولة م
 دولة أخرى للحصول على األدلة بالنيابة عنها.

ويتمثل أحد التحديات التي يواجهها هذا اإلجراء في أن الدول في بعض األحيان ال يكون لديها تقدير لإلجراءات التشريعية في 
بالفعل، أو يمكن حتى االلتزام به  اً عملي ة على فهم ما إذا كان الطلبإلى جمع األدلة منها، أو ال تكون قادر  تسعى الدولة التي

إطار زمني مناسب.  في الرّد على الطلب ضمنفي هذه الدولة. وسيكون لذلك تأثير مباشر على قدرة واستعداد الدولة المتلقية 
ه تلك على سبيل المثال، وقد يتضمن الحصول على ما تسعى إلي اً عة ومسجلة مركزيفقد تكون المعلومات المطلوبة غير مجمّ 
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جراء مقابالت مع  الدولة شروع الدولة المتلقية للطلب في بدء رحلة البحث المتواصل في أنحاء الدولة عن األوراق الالزمة وا 
مانع قانوني في الدولة المتلقية للطلب يحظر اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة، أو أن  اً عشرات الشهود. قد يوجد أيض
القضائية الدولية غير كافية إلقناع المحكمة بضرورة استخدام القوى القسرية للحصول على المعلومات المقدمة في اإلنابة 

ومن ناحية أخرى، قد ال توضح اإلنابة القضائية الدولية الجهة األمثل لتوجيه طلب المساعدة؛ على سبيل المثال إلى المعلومات. 
 الشرطة أو السلطات الجمركية.

من اإلنابات القضائية الدولية وليس لديها الموارد الالزمة للتعامل معها  اً تتلقى عددًا كبير  ولالدوثمة مشكلة أخرى هي أن بعض 
كلها في الوقت المناسب. ومن الطبيعي أن ترغب سلطة تقصي الحقائق من الدولة المتلقية للطلب في التعامل مع اإلنابة 

ائية الدولية التي تم تلقيها هذا األسبوع هي األحدث من بين ، ولكن إذا كانت اإلنابة القضمن دون تأخيرالقضائية الدولية 
مقدمة للطلب على التأخير. باإلضافة إلى ذلك، إذا كان الطلب الدولة عشرين إنابة أخرى، فمن غير المرجح أن تصبر ال

انونية، فمن المحتمل أن يتم من الناحية الق اً د لتلبيته أو بكل بساطة ليس ممكنمن الموار  اً امضًا وسيتطلب توفير عدد كبير جدغ
س الدولة وفي وثمة مشكلة أخرى هي أن أي طلبات سيتم تلقيها في المستقبل من نفاستبعاده ووضعه في آخر قائمة الطلبات. 

 ما سيتم إعطاؤها أولوية منخفضة على نحو مماثل. اً حالة مماثلة، فغالب

ومات واالستخبارات بشكل أفضل. فمن الضروري أن تكون للدول من حل هذه المشاكل على األقل هو تبادل المعل ويعد جزءاً 
االتصال بشخص من  وفر لديها سهولةعالقات طيبة مع الدول التي من المرجح أن تطلب منها المساعدة القانونية. يجب أن تت

د تتوفر )والتي لن تكون الدولة المتلقية للطلب، حيث يكون بمقدور هذا الشخص تقديم المشورة لها حول نوع المعلومات التي ق
إطار زمني  للرّد عليه ضمنمتوفرة(، وكيفية صياغة الطلب، والشخص المناسب إلرسال الطلب له، وما االحتمال المتوقع 

فكل من تبادل المعلومات والتعاون الوثيق . مقبول. وال تخص هذه المسألة السلطات المركزية فقط، ولكن الوكاالت نفسها أيضاً 
 ان االستجابة الفعالة لهذه المشكلة.أساسيين لضم

 :المسائل التشريعية 5-3

امل للتصدي لعمليات وكما تم مناقشته من قبل، تواجه بعض الدول مشكالت تشريعية، فعلى الرغم من وجود إطار قانوني ش
)دون أن تدرك ذلك( التي يجريها األشخاص الطبيعيين من خالل الموانئ والمطارات، قد ال تمتلك هذه الدول  تهريب النقد

، حيث اً ات والطرود البريدية. وتحديدفي الشحن يا بشكل صحيح فيما يتعلق بالنقد المنقولاألدوات القانونية الالزمة لمعالجة القضا
ى كل المعلومات المطلوبة لجمارك )المتفرقة( علا سجالتيتم نقل الشحنة )كما ذكرت التقارير( بين مؤسستين ماليتين وتحتوي 

بمقتضى اللوائح الجمركية. قد ال تمتلك هذه الدول السلطة القانونية الحتجاز شحنات للحصول على معلومات إضافية أو  نياً قانو 
إلى األدوات التشريعية الالزمة إلجراء التحقيق  اً كان هذا هو الحال، فقد تفتقر أيض لطلب اإلفصاح عن مزيد من المعلومات. إذا

مر عبر دولة عن طريق المرور يي ذال وجد مشاكل عند التعامل مع النقدلك، قد تباإلضافة إلى ذبشكل مناسب. 
 من مكان آلخر. )الترانزيت(العابر

ل، عادًة ما يكون الكشف عن النقل المادي للنقد في حد ذاته غير كاٍف الشتباه مدعوم بأدلة قوية في حدوث جريمة غسل أموا
ات التحقيق من ِقبل وكاالت إنفاذ القانون. وفي الوقت نفسه، قد ال ُتخّول للجمارك، لبدء إجراء حيث يكون هذا االشتباه ضرورياً 
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ن كانت الظروف مثيرة للتساؤالت.  ويبدو أن سبب المسألة في بعض الدول، سلطة إجراء التفتيش/البحوث الخاصة بها، حتى وا 
  تشريع.غياب الاألخيرة يرجع في المقام األول إلى 

 على المحققين إثبات الجريمة األصلية التي ترتب عليها غسل األموال وذلك القانون في بعض الدولشترط باإلضافة إلى ذلك، ي
ما في حالة وقوع الجرائم األصلية في دولة . وقد يشكل هذا صعوبة بالغة، ال سيّ التمكن من إثبات جريمة غسل أموالمن أجل 
للتعاون الدولي الفعال من أجل التصدي لجرائم غسل األموال التي  وهذا يسلط الضوء مرة أخرى على األهمية الحيويةأخرى. 

 تمت من خالل النقل المادي للنقد.

 :عبر الشحنات والطرود البريدية أو ترخيص نقل النقد حظر و/ 5-3-1
متعلقة بإقرارات لوطنية العبر الشحنات والطرود البريدية إلى جانب تشريعاتها ا ن نقل النقدت بعض الدول تشريعات أخرى بشأسنّ 

في الشحنات والطرود البريدية بدون ترخيص. ويبدو من إجابة دولة واحدة على  دولة نقل النقد 16محددة. وتحظر ال النقد
حت خمس وصرّ االستبيان أنها تقترح فرض الحظر التام، حيث لم تشير هذه الدولة إلى إمكانية التقديم للحصول على ترخيص. 

 في الشحنات والطرود البريدية. لكن يلزم وجود ترخيص لنقل النقد، و اً على االستبيان أنها ال تفرض حظر  دول من خالل إجاباتها

تقديم إقرار  اً ريدية بدون وجود ترخيص. ويلزم أيضدولة تمنع نقل النقد في الشحنات والطرود الب 21ونستخلص من ذلك أن 
به،  تلك ثماني دول نظام ترخيص معمولال تممن هذه الدول.  11في )باإلضافة إلى اإلقرار الجمركي المعتاد(  محدد بالنقد

دولة يوجد بها تشريع محدد معمول به بشأن نقل النقد في  29. ويعني ذلك أن إجمالي طلب تقديم إقرار محدد بالنقدولكنها ت
  الشحنات والطرود البريدية.

  يل التالية في إجاباتها على االستبيان:وقد قدمت الدول التفاصيختلف التشريع بشكل ملحوظ بين الدول. 

   آالف دوالر أمريكي؛ 5آالف دوالر أمريكي أو  11الحد األدنى للتقدم بطلب الحصول على الترخيص هو ما يعادل 

  عبر الحدود في الشحنات والطرود البريدية؛ البنك المركزي فقط حق نقل النقدتمتلك البنوك المعتمدة من  

  لقيود الرقابة  نات أو الطرود البريدية ويضع حدًا خاضعاً للسماح بتصدير العملة في الشح اً ترخيصيمنح البنك المركزي
  على أسعار الصرف؛

  ،تتطلب المنظمات فيما يجب أن يخضع نقل األموال إلى موافقة مسبقة صادرة عن البنك المركزي للمؤسسات التجارية
 ا من وزارة الشؤون االجتماعية؛غير الهادفة للربح الحصول على موافقة مسبقة لهذ

 يجب تسجيل الخدمات البريدية لدى الغرفة التجارية وامتالكها التراخيص الالزمة؛  

  ؛مستوى حدي معّينيجب الحصول على ترخيص من البنك المركزي لتصدير العملة الوطنية التي يتجاوز مبلغها  

 غسل األموال؛ قانونيجب على حامل الترخيص االلتزام ب  

 ب على متعهدي النقل االلتزام بمتطلبات اإلبالغ.يج 
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 29تمتلك بعض الدول فقط من بين  دولة له طبيعة نقدية. 29من التشريعات الموجودة في  65اً ن المهم مالحظة أن جزءًا كبير وم
، اً ات األخرى أيضالجمركية أو السلط وتمتلك السلطات دولة بالفعل تشريعات معمواًل بها بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

في الشحنات والطرود البريدية فيما يتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب.  نونية لفحص النقدفي بعض الحاالت فقط، السلطة القا
  عبر الحدود الوطنية(. لدولي، عند التعامل مع نقل النقد العائد من الجرائم الذي يتم نقلهأهمية التعاون ا اً )ويبرز ذلك أيض

 
 :العابر النقد 5-3-2

عبر دولة في الشحنات والطرود  جمركي في جميع حاالت مرور النقدبسبب التشريعات الجمركية، يلزم تقديم نموذج إقرار 
، ُتعّد اإلجراءات الرسمية لفحص حركة المرور البريدية حيث تمتلك الجمارك السلطة القانونية لفحص هذه الشحنات. ومع ذلك

االستيراد والتصدير. حيث يكفي فقط تقديم وصف  تات والطرود البريدية أقل شمواًل مما هي عليه في حاالفي الشحن العابر للنقد
قرار موجز بالبضائع. ويعني هذا، على سبيل المثال، أن إقرار المرور العابر لطرد يحتوي على كتب مستعملة سيبدو مماثاًل  وا 

اض عدم اإلقرار بالنقد(. إذا لم تتوفر أسباب تدعو إلى االشتباه، وعندما ال )على افتر  لعلبة بها مبالغ كبيرة من النقد بالضبط
ة بدون ترخيص، فال يتم فحص حرك ، مثل اإلقرار المحدد بالنقد أو حظر نقل النقدتوجد التزامات قانونية محددة تتعلق بنقل النقد

)مثل راء الفحوصات إال في إطار اللوائح الجمركية وال يتم إجعن وجود شبهة غسل أموال وتمويل إرهاب.  النقد العابر بحثاً 
وال توجد أعباء تشريعية(، لن  طر )ال يتم فرض ضريبة على النقدللمنهج الحالي القائم على المخا اإلقرار الصحيح(، ولكن وفقاً 

شتباه، يتم فحص ب معقولة لالفي حالة وجود أسبا تفتيش الجمركي.لل خضاعهاإل اختيار أي شحنة تحتوي على نقد مخبأيتم 
 بغرض البحث عن تهمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  حركة النقد العابر بشكل انتقائي

التي تمر عبر  المشروع ة نقل النقدخضوع حرك عدممن الدول التي أجابت على االستبيان إلى  ٪39وبالرغم من ذلك، تشير 
لرقابة أو اإلقرار أو التفتيش. وحوالي ثلث الدول التي أجابت على الدولة في الشحنات والطرود البريدية ألي شكل من أشكال ا

يمكن االفتراض أنه ال توجد  ،ومن ثمتخضع إلى أي شكل من أشكال الرقابة أم ال.  ال تعلم ما إذا كانت هذه الحركة االستبيان
 في معظم الدول. يت(ز العابر )تران ة على مرور النقدرقاب

أشارت بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلى وجود مشكلة على مستوى االتحاد األوروبي  عند اإلجابة على االستبيان،
 26الصادرة عن البرلمان األوروبي والمجلس في  1889/2115( )المجلس األوروبي( رقم CEتتعلق بالنطاق المحدود لالئحة )

ارج منه. وتنطبق هذه الالئحة بشكل مباشر على كل الدول بشأن الرقابة على النقد الداخل إلى االتحاد أو الخ 2115أكتوبر 
بالنقد المنقول  يرسي قواعد فقط تتعلق المذكورويتمثل العائق هنا في أن قانون االتحاد األوروبي األعضاء في االتحاد األوروبي. 

مثل  االمالية لحاملهي ذلك األدوات )الصكوك القابلة للتداول لحاملها، بما ف األشخاص الطبيعيين( وألجل النقدبواسطة الركاب )
  الشيكات السياحية(.

منفصاًل حول هذه المسألة  طاقها، وقد أرسل المجلس استبياناً تنفيذ هذه الالئحة ونليًا مراجعة حول ويجري المجلس األوروبي حا
مجلس األوروبي، يمكن لهذه وفي ضوء اإلجابات التي وردت وكذلك التحليالت اإلضافية التي أجراها اللكل الدول األعضاء. 

 العملية أن تؤدي إلى حدوث تغييرات في اللوائح.

                                                      
  .التي تمتلك تشريعات نقدية فقط من خالل االستبيانلم يكن من الممكن معرفة عدد الدول   65
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 :واإلرشادات التطبيقات 5-4

وال من خالل وجاء في رد بعض الدول على السؤال حول التحديات التي واجهتها أثناء توفير االستجابة الفعالة لمشكلة غسل األم
 التالية: اإلشارة إلى وجود المشكالت النقل المادي للنقد،

 الواضحة والقابلة لالستخدام؛ من كل من المنظورين الدولي  طبيقاتيوجد افتقار ملموس ألفضل الممارسات والت
ورقة واحدة شاملة  تتوفروالوطني. حددت البحوث بما في ذلك مراجعة الدراسات، في سياق إعداد هذا التقرير، أنه لم 

هذه المسألة.  نظرت فيقد اإلقليمية  العمل المالي مجموعاتو الدول  منلكل هذه الخبرة، على الرغم من أن العديد 
 ما. نأمل أن تعالج هذه الورقة المشكلة إلى حدّ 

  من  أو العائد )و/ والشحنات التي قد تحتوي على نقد لم يتم اإلقرار بهال تتوفر أي ملفات تعريف تستهدف العبوات
تصميم  فقد جاءمرة أخرى، للجمارك(. بالنسبة القائم على المخاطر  سلوك إجرامي(، )وهو أمر أساسي بالنسبة للمنهج

 هذه الورقة لمعالجة هذه المشكلة.

  عبر الحدود مرتبط بغسل  حة للحكم على ما إذا كان النقد الجاري نقلهيوجد نقص في المعلومات ذات الصلة المتا
فير تبادل البيانات والتعاون الدولي بشكل أكبر، كما هو موضح أعاله، يمكن معالجة هذا من خالل تو األموال أم ال. 

  وربما من خالل التعاون الوثيق مع منظمة الجمارك العالمية.

 في و في الشحنات والطرود البريدية، تبدأ مواجهة العقبات المتعلقة بتبادل المعلومات السريع  وبمجرد اكتشاف النقد
ما تلك التي . ويبدو أن التعاون الوثيق بين الدول )وال سيّ نقددول فيما يتعلق بأصل/مصدر الالوقت المناسب بين ال

، فائدة تتشارك في الحدود البرية، أو في الصالت مثل العرقية، أو في مدى تردد سفر المواطنين بينها( سيكون له
اجون إلى األخرى، وبالعقبات التي يحت الدولبالظروف الخاصة في كل  ل المثال، ستصبح الدول أكثر وعياً فعلى سبي

 التصدي لها لتمكين عملية تبادل المعلومات الالزمة.

 



  غسل األموال عبر النقل المادي للنقد

بهدف قطع مسار المراجعة المالیة، یقوم المجرمون غالبًا بسحب أصولهم غیر المشروعة من المصارف ونقل 
هــذه األمـــــــــوال إلــــى بلد آخــر إلنفاقه أو إدخــــالــــه فــــي النظام المصرفي. ویــــحــــــدد هــذا التقریر األسالیب والتقنیات 
التي یستخدمها المجرمون لنقل األمــوال عبر الحدود، ویسلط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجهها أجهزة 
التقریر سلسلة من الحاالت العملیة وغیرها من  النقل والتصدي لها. كما یقدم هذا  مراقبة الحدود لكشف عملیة 
المعلومات الستخدامها من قبل جمیع الجهات الوطنیة المعنیة، والتي تحتاج إلى العمل سویًا وتبادل المعلومات 

فیما بینها للسیطرة على الحدود. 
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