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 مقدمة:
 

كبيلرة موال وتمويلل االرهلاب جلريمتين ملاليتين يترتلب عليهملا اتلار اقتصلادية ألغسل اكل من يشكل  -
اسلتقرار  بشلكل علامت وتعتبلر اللنظم الفعاللة لمتضلرر و د مباشلر للقطلاع الملالي للبللد اتهدياضافة الى 

موال وتمويل االرهاب امرا ضلروريا لحمايلة نهاهلة االسلواال وسلالمة القطلاع الملالي أللمكافحة غسل ا
ن اتخلاذ اجلراءات وامل التي تسلهل االسلتغالل الملاليت وللذل  فل العالميت اذ تساعد على تخفيف الع

متهلللللا الماليلللللة االرهلللللاب يسلللللاعد اللللللدول عللللللى حمايلللللة انظ ملللللوال وتمويللللللأللمنلللللع ومكافحلللللة غسلللللل ا
كونهلا جلهء  علن هلاتين الجلريمتينت بمنلى ليسل   المملكة األردنيلة الهاشلميةن واالقتصاديةت وحيث أ

الللى خطللورة هللذ  الجللرائم  المملكللةولين فللي فّعللال فللي المنظومللة االقتصللادية العالميللةت فقللد تنبلله المسلل  
 د من مخاطرها.وضرورة العمل على مكافحتها والح

 

إن مخرجلللللات التحليلللللل االسلللللتراتيجي تسلللللاعد وحلللللدة التحريلللللات الماليلللللة والجهلللللات الرقابيلللللة واألمنيلللللة  -
ذات العالقة في فهم األنماط واالتجاهات المختلفة والمستحدتة لعمليلات  واإلدارية األخر  واإلشرافية 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 

تحديللد المخللاطر المحيطللة والمخللاطر الداخليللة للدولللة االمللر كمللا يسللاعد التحليللل االسللتراتيجي علللى  -
 الذي يساعد في عملية تحديد االولويات في مواجهة هذ  المخاطر وآلية الحد منها ومن انتشارها.

 

ويعتبللر تطللوير المعرفللة لللد  وحللدة التحريللات الماليلللة مللن اهللم النتللائج المستخلصللة لعمليللة التحليلللل  -
تعتبللر مللن أولللى الخطللوات التللي مللن خاللهللا تللتم عمليللة حمايللة امللن  االسللتراتيجيت حيللث أن المعرفللة

 المنظومة المالية للدولة من التهديدات التي تواجهها.
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  -والمنهجية:آلية العمل : أوالً 
 

 :اإلطار الزمني 
الوحلدة كانل  منلذ علام  اللواردة اللىوالتبليغلات  اإلخطاراتدراسة  تم  فيهاالفترة الهمنية التي 

  .2019 نهاية اية عامولغ 2016
 

 :االهداف 
 مليات غسل االموال وتمويل االرهاب في المملكة.ع وم شرات وانماط اتجاهاتتحديد 

 

 :النطاق 
 ر التالية:ادناء هذا التقرير جاءت من المصبإن المعلومات التي تم التوصل اليها وجمعها ل

والتبليغلللات  اتاإلخطلللار قاعلللدة بيانلللات الوحلللدة والتلللي تحتلللوي عللللى معلوملللات بخصلللوص  -
 الواردة من الجهات الخاضعة للقانون والجهات المبلغة بموجب القانون.

معلوملللات ذات عالقلللة تلللم الحصلللول عليهلللا ملللن الوحلللدات النظيلللرة بموجلللب طلبلللات تبلللادل  -
 .ةالمعلومات وطلبات المعلومات التلقائي

ا فللللي ذللللل  األحكللللام بملللل أي معلومللللات أخللللر  ذات عالقللللة مللللن مصللللادر حكوميللللة رسللللمية -
 .لقضائية ذات الصلةا
 

 :المنهجية 
 توزيع المهام على المحللين في مديرية التحري والتحليل المالي وتحديدها لكل محلل. -
دراسلللة الحلللاالت الموجلللودة عللللى قاعلللدة بيانلللات الوحلللدة بهلللد  تقسللليمها بحسلللب االنملللاط  -

 .واستخراج م شرات االشتبا  واالساليب التي ُبني  عليها
لمعلوملللات الصلللادرة واللللواردة ملللن واللللى الوحلللدة خصوصلللا تلللل  طلبلللات ا ودراسلللةاالطلللالع  -

 إذاالمرتبطة بالحاالت الموجودة على قاعلدة بيانلات الوحلدة وطللب أي معلوملات اضلافية 
 اقتض  الحاجة لذل .
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 عمل دراسة للمعلومات التي تم جمعها من خالل الرسومات البيانية. -

 

 :المخرجات 
 غسل األموال وتمويل االرهاب. عمليات وم شرات اتجاهات وأنماطايجاد  -
 تحديد نقاط الضعف بهد  وضع خطة لمعالجتها. -
 الخروج بتوصيات مناسبة للمخرجات التي تم التوصل إليها. -
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 اب والقضايا الراهنة:مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهًا: نيثا
 

أظهلللرت نتلللائج التقيللليم اللللوطني لمخلللاطر غسلللل األملللوال أن مسلللتو  المخلللاطر الكللللي لغسلللل  .1
األموال في المملكة "مرتفع"ت وجاءت نتيجة تقييم مستو  تهديلدات غسلل األملوال النلاتج ملن 

 ملللا نسلللبتهالمتحصلللالت المحليلللة للجلللرائم األصللللية فلللي المملكلللة بىنللله "متوسللل "ت وقلللد شلللكل  
( ملللن مجملللوع متحصلللالت الجلللرائم المحليلللة ملللن جلللرائم التهلللرب الضلللريبي و"السلللطو 93%)

 قلية و"الفساد والرشوة".)السرقة الجنائية( والسرقة" واالتجار بالمخدرات والم ترات الع
كمللا ونينلل  نتللائج التقيلليم أن معظللم المتحصللالت المحليللة للجللرائم األصلللية قللد تولللدت علللى 

ملن خلالل اسلتخدام القطلاع غيلر الرسلميت   من هذ  األموال ُأنفل وأن جهءًا هاماً  ت شكل نقد
أن جللهء مللن هللذ  األمللوالت ال سلليما المتحصلللة عللن ارتكللاب جريمللة التهللرب الضللريبيت قللد و 

( %18) تقللارب  نسللبة ضلل يلة لن أن هناللللُغسللل  مللن خللالل اسللتخدام القطللاع المللاليت وتبيلل
فلي حلين تبلين  ا ملن المملكلة م إخراجهلللجلرائم األصللية قلد تل ةمن حجم المتحصالت المحلي

أن تهديد غسل األموال الناتج عن متحصالت الجرائم األصلية الدوليلة ضل يل نسلبيًا وقلد تلم 
 تقييمه بىنه بمستو  "منخفض".

 

وأظهرت النتائج أن قطاع البنوك وقطاع مقدمي الخدمات المالية )شركات الصرافة ومقلدمي 
( وقطلللاع األعملللال والمهلللن غيلللر الماليلللة المحلللددة هلللي خلللدمات اللللدفع والتحويلللل اإللكترونلللي

ث حصل  ليلت ح (للر الضوابلللذ اتلللد اخللل)بع والللر غسل األملللي مخاطلللو  صافلللى بمستللاألعل
البنلوك عللى مسللتو  "مرتفلع" مللن المخلاطر فللي حلين حصللل قطلاع مقللدمي الخلدمات الماليللة 

مللن المخللاطرت كمللا  "علللى مسللتو  "متوسلل لماليللة المحللددة وقطللاع األعمللال والمهللن غيللر ا
وأظهرت النتائج أن قطاع شركات الوساطة المالية وقطلاع الشلركات الماليلة األخلر  وقطلاع 

 الم سسات غير الهادفة للرنح على أنها األقل بمستو  صافي مخاطر غسل األموال.
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تمويللل اإلرهللاب أن أملا بالنسللبة لتمويللل االرهللاب فقللد أظهللرت نتلائج التقيلليم الللوطني لمخللاطر  .2
جلاءت نتيجلة تقيليم مسلتو  و  مستو  المخاطر الكلي لتمويل اإلرهاب فلي المملكلة "متوسل "ت

وتبلين بلىن األملوال  تهديدات تمويل اإلرهاب الناتجلة علن جملع األملوال محليلًا بىنله "متوسل "
تهم التي يتم جمعها الستخدامها في أعملال إرهابيلة تجملع بشلكل أساسلي ملن المتبلرعين بل راد

)تمويل ذاتي من القائمين على العمل اإلرهابي أو متعاطفين معهلم أو م يلدين ألفكلارهم( أو 
مللن المتبللرعين بغيللر ارادتهللم او ال يعلمللون مصللير األمللوالت وتبللين أنلله ال يوجللد فللي المملكللة 

تلم جمعهلا  مجموعات منظمة معروفة تقوم بجمع األموال لإلرهابيينت علما بىن األموال التلي
لكة والنصلف اخخلر تلم إرسلاله نقدت ونصفها بقي داخل الممى شكل لل أساسي عللبشككان  
مت لات تمويلهللب أو لغايللن األجانللن اإلرهابييللل المقاتليللن قبللا مللارج المملكة الستخدامهلإلى خ

( 1325قاتلين األردنيين الموجلودين بطلر  تنظيملات متطرفلة خلارج األردن )مدد  اللغ علونل
ات النقديلة الداخللة لللن التدفقلاب الناتجلة عللل اإلرهللدات تمويللن أن تهديللن تبيلحيي لرت فلعنص

( %90وأن أكثلر ملن ) إلى المملكة ض يل نسبيًا وقد تم تقييمه على أنه بمسلتو  "ملنخفض"
 من عمليات التمويل تتم من خالل القطاع المالي غير الرسمي.

 

الخللللدمات الماليللللة )شللللركات الصللللرافة  وأظهللللرت النتللللائج بللللىن قطللللاع البنللللوك وقطللللاع مقللللدمي
ومقللدمي خللدمات الللدفع والتحويللل اإللكترونللي( هللي األعلللى بمسللتو  صللافي مخللاطر تمويللل 

عملال والمهلن غيلر الماليلة اإلرهاب نتيجة لحصولها على مستو  "متوس "ت ويليها قطلاع األ
 المحددة وقطاع التىمين بمستو  مخاطر "منخفض".

 : الراهنة في المملكة وهي وجود بعض القضايا ويشار الى .3
حلللدوع بعلللض العمليلللات االرهابيلللة داخلللل المملكلللة خلللالل األعلللوام األخيلللرة والتلللي تبنتهلللا  -

 عناصر متعاطفة مع تنظيمات ارهابية.
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تفاقم االضطرابات وحالة الفوضى التي ملا زالل  تشيشلها بعلض دول المنطقلة وخصوصلًا  -

 .منيةالتي تعاني من توترات أالدول المحيطة بالمملكة 
 المملكة مما قد ي دي الى ارتفاع نسبة الجريمة. التي تواجهالضغوطات االقتصادية  -

 :والمعلومات الكمية والنوعية : تحليل البياناتثالثاً 
 

( وتللللم تصللللنيف 2019( ولغايللللة )2016تللللم الرجللللوع إلللللى قاعللللدة بيانللللات الوحللللدة ل عللللوام مللللن )
ت الف لللة األوللللى تلللم توزيلللع اإلخطللللارات  لللاتف اإلخطلللارات والتبليغلللات اللللواردة للوحلللدة إللللى تللللالع

والتبليغلللات فيهلللا حسلللب الجهلللة المرسللللة لإلخطلللار والتبليلللغت والف لللة الثانيلللة تلللم توزيلللع اإلخطلللارات 
تبليغللللات حسللللب الشللللبهة ونللللوع الجريمللللة المشللللتبه بهللللات والف للللة الثالثللللة تللللم توزيللللع اإلخطللللارات وال

 مة من قبل المشتبه بهم. والوسائل المالية المستخد واتوالتبليغات حسب نوع األد
 

تملل  دراسللة اإلخطللارات والتبليغللات مللن حيللث م شللرات االشللتبا  الللواردة فيهللا وجللودة المعلومللات 
التلي المقدمة من الجهات المبلغةت كما وتم  دراسة اإلحاالت والتغذية الراجعة من قبل الجهات 

 -ت وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة:تم  اإلحالة إليها
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  كما يلي: الُمرسلةوالتبليغات بحسب الجهات  اإلخطاراتتصنيف- 
 

 عدد اإلخطارات والتبليغات
 الجهة

2019 2018 2017 2016 
 بنوك 448 417 381 431
 صرافة 90 169 162 179
 شركات الخدمات المالية 0 1 1 6
 تأمين/ حياة 1 0 0 2
 مؤسسات غير مالية 1 2 1 1
 خدمات الدفع والتحصيل شركات 10 6 12 39
 جهات رقابية على المؤسسات مالية 6 5 5 4
 جهات رقابية على المؤسسات غير مالية 0 2 0 1
 جهات رقابية على المؤسسات غير هادفة للربح 1 0 1 1

 جهات انفاذ القانون  45 52 179 271
 المجموع 602 654 742 935
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 -يلي: ين ما تب أعاله وتحليله الجدولمن خالل دراسة 

-2016استمرت البنوك بكونها أكثر الجهات المبلغة عن العمليات المشبوهة خالل فترة الدراسة ) -
( من مجموع %71( اخطار بنسبة )1677المرسلة منها ) اإلخطارات(ت حيث بلغ مجموع 2019

 ستغالل الواردة الى الوحدةت ويشير ذل  الى أن البنوك هي أكثر الجهات المعرضة لال اإلخطارات
ويعللود السللبب فللي ارتفللاع عللدد اإلخطللارات الللواردة مللن البنللوك الللى فللي عمليللات غسللل األمللوالت 

  .ليات غسل األموال وتمويل اإلرهابالى اتجا  المجرمين باستغالل هذا القطاع في عم هاتنبه
 2016الللواردة مللن شللركات الصللرافة المرخصللة خللالل االعللوام مللن  اإلخطللاراتلللوحا ازديللاد عللدد  -

اللللواردة ملللن شلللركات الصلللرافة خلللالل العلللام  اإلخطلللاراتت حيلللث كانللل  نسلللبة علللدد 2019لغايلللة و 
ي للل  فلللا وصلللام بينملللي نفس العلللف الواردة اراتلللاإلخطي لللن اجماللللل( م%16.3)ما نسبته  2016

 املار عط( اخ179( الى )2016( اخطار عام )90ت وارتفاعها من )(%27.2)الى  2019ام للع
السللبب فللي ذللل  الللى زيللادة الللوعي لللد  دوائللر االمتثللال لشللركات الصللرافة نتيجللة ويعللود  (2019)

هلذ  العديلد ملن لالجتماعات التنسيقية التلي تعقلدها الوحلدة ملع هلذ  الجهلاتت باإلضلافة اللى تبنلي 
 .الجهات ألنظمة رقابة ومتابعة للعمليات المالية

بلالتحويالت  تتعلل  تبلين أنهلا ة العامللة فلي المملكلةاللواردة ملن شلركات الصلراف اإلخطلارات بدراسة -
الماليللة المشللبوهة )الصللادرة والللواردة( وذللل  لطبيعللة الخللدمات المصللرح لهللا بتقللديمهات حيللث يعتبللر 

اجللراء التحويللل ال يحتللاج الللى فللتح  سللات الماليللة جاذبللا للمجللرمينت كللون مثللل هللذا النللوع مللن الم س
لشلركات الصلرافة  الكبيلرصرافةت باإلضافة الى العلدد اء معلومات مفصلة لشركة الحساب أو اعط

تنللوع وتعللدد وانتشللار هللذ  الفللروع فللي جميللع أنحللاء المملكللةت و  وعللدد الفللروع الضللخم شللركة( 140)
 .المالية من خالل شركات الصرافة وسائل وطرال التحويالت

اإلرهللاب  ان وجللود اتجللا  السللتغالل البنللوك وشللركات الصللرافة فللي عمليللات غسللل األمللوال وتمويللل -
ت وي كللد مللن حيللث تصللنيف مخللاطر هللذ  القطاعللات يتفلل  مللع مخرجللات التقيلليم الللوطني للمخللاطر

 على ضرورة استمرار هذ  القطاعات بتشديد الرقابة على العمليات التي تجر  من خاللها.
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 2018للللوحا ازديلللاد كبيلللر فلللي علللدد التبليغلللات اللللواردة ملللن جهلللات انفلللاذ القلللانون خلللالل علللامي  -

 2017و 2016ت حيث ورد الى الوحدة خلالل علامي 2017و 2016نة مع عامي مقار  2019و
ملللا مجموعللله  2019و 2018( تبليلللغ فلللي حلللين ورد اللللى الوحلللدة خلللالل علللامي 97ملللا مجموعللله )

اذ جهللات انفلل بللذلت ويعتبللر ذللل  م شللرا علللى (%364الللى ) زيللادة وصللل ( تبليللغ وننسللبة 450)
 الوحلدة واالعتماد بشلكل أكبلر عللى ت المالية الموازيةاجراء التحليال للمهيد من الجهود في القانون 

 .لديهااالستفادة من المعلومات المالية الموجودة و 
ولوحا االزدياد في اإلخطارات الواردة من شركات خدمات الدفع والتحصليلت بنسلبة زيلادة وصلل   -

رة مللن (ت وندراسللة هللذ  اإلخطللارات تبللين أن معظمهللا يتعللل  بعمليللات مشللبوهة صللاد%290الللى )
بطاقلللات ائتمانيلللة تعلللود ألشلللخاص ملللن جنسلللية عرنيلللةت وقلللد جلللاءت أبلللرز م شلللرات االشلللتبا  بهلللذ  

 -الحاالت كما يلي:
يلللر الكبيلللر والمفلللاجح بحجلللم الحركلللات المنفلللذة للللد  التجلللار عللللى خدملللة اللللدفع بواسلللطة التغ .أ

 بطاقات االئتمان خالل فترة زمنية قصيرة ودون وجود مبرر اقتصادي واضح.
ركللات بشللكل كبيللر دون وجللود مبللرر اقتصللادي واضللح فقللد تللم تنفيللذ عللدد كبيللر مللن تجهئللة الح .ب

الحركات باستخدام عدد كبير من هذ  البطاقات االئتمانيةت علمًا بىنله يمكلن اللدفع ملن خلالل 
 البطاقة بعملية واحدة دون الحاجة لتجهئة الحركات.

ال  حجللم مبيعللات التللاجر طبيعللة نشللاط التللاجر ال تتناسللب مللع حجللم العمليللات المنفللذةت واخللت .ج
 مع نظرائه من نفس طبيعة النشاط في نفس المنطقة.

 

موال المتواجدة في ألتبين أن مصدر ا الوحدة بالتحري والتحليل المالي بعد استكمال اجراءات
هللللذ   البطاقللللات هللللي مللللن حكومللللة الدولللللة المصللللدرة لهللللات وأنهللللا تصللللر  لمواطنيهللللا لتغطيللللة 

هذ  البطاقات خارج  ب خراجطنينت إال أن المواطنين يقومون مصاريف المشيشة والعالج للموا
ومللن تللم اعللادة هللذ  المبللالغ الللى دولللتهم نقللدا لالسللتفادة مللن  تسللييل ميمتهللا نقللدابالدهللم بهللد  

  جراء ب ون لار يقومللجع تلماال لللم باالتفلة تتللذ  العمليلللمت وهللللدة عليهلود بالفائلا يعمة مالعمل رال لف
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ت ماليلة وهميلة عللى نظلام اللدفع االلكترونلي باسلتخدام هلذ  البطاقلات مملا يشلكل وجللود حركلا

 ب حالللةقاملل  الوحللدة وعليلله حركللات ماليللة ضللخمة علللى حسللاب التللاجر لللد  مقللدم الخدمللةت 
 -:تالع جهات وهيالى  اإلخطاراتموضوع هذ  

 ة ونتللائج تحريللات مصللدرة البطاقللات حيللث تللم اعالمهللم بالحاللل وحللدة التحريللات الماليللة للدولللة
 صادر. الوحدة بموجب طلب معلومات تلقائي

  الجهللات االمنيللة المختصللة: وذللل  الطالعهللم علللى هللذا الللنم  الجديللد الللذي يللتم مللن خللالل
عمليللات نقللل امللوال مللن دول عرنيللة الللى االردن عبللر بطاقللات ائتمللان تللم تسللييل ميمتهللا نقللدا 

ما لمثل هذ  االنشطة من مخاطر أمنية فقد واعادة ارسالها الى الدولة المصدرة للبطاقاتت ول
 تم  اإلحالة.  

  دائللرة ضللريبة الللدخل والمبيعللات: حيللث أن الحركللات الماليللة التللي تملل  علللى حسللاب التللاجر
كبيرة جدات وقد تم  من خالل نشاطه التجاري مما يشكل دخل مالي لهت ولعلدم القلدرة عللى 

تمل  فقلد  ل ومبيعلات عللى هلذ  الحركلاتالتحق  فيما إذا كان التاجر يقوم بلدفع ضلريبة دخل
 االحالة.

 

ائج التحلري والتحليلل للد  تلواعالمهلا بن اإلخطلاراتعن هذ  كما تم  مخاطبة الشركات المبلغة 
التي تم  االحالة اليهات والطلب منها تهويد الوحدة بالمستجدات التي تطرأ للديهم  والجهةالوحدة 

 بخصوص الموضوع.
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 الشبهةمن حيث بليغات والت اإلخطارات تصنيف: 
 

 نوع االداة المستخدمة
 عدد اإلخطارات والتبليغات

2016 2017 2018 2019 
 255 207 79 97 تهرب ضريبي

 20 32 10 3 سرقة
 97 82 1 6 جرائم المخدرات

 62 48 77 23 الفساد واالختالس والرشوة
 235 191 110 79 احتيال

 4 7 2 3 ئعمتاجرة بضائع غير مشروعة/ تهريب بضا
 6 0 0 1 تالعب باألسواق المالية

 12 7 7 11 تزوير
 63 37 33 28 عدم تصريح عن اموال منقولة عبر الحدود

 16 1 41 7 مخالفة تشريعات
 38 40 193 0 عدم تقديم وثائق معززة

 14 23 72 301 عمليات مالية غير اعتيادية ال تتوافق مع ملف العميل
 113 67 29 43 تمويل ارهاب
 935 742 654 602 المجموع
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 -من خالل دراسة األرقام الواردة في الجدول أعاله وتحليلها تبين ما يلي: 

ففلي  الواردة الى الوحدة المتعلقة بشبهة التهرب الضريبي والتبليغات اإلخطاراتزدياد في لوحا ا -
( اخطللار 255وصللل  الللى ) 2019( اخطللار وتبليللغت بينمللا عللام 97بلللغ عللددها ) 2016عللام 

 (.%162,8وتبليغ بنسبة زيادة وصل  الى )
الللى الوحللدة والمتعلقللة بشللبه االحتيللال خللالل الفتللرةت  الللواردةوالتبليغللات  اإلخطللاراتازدادت عللدد  -

 2018( اخطللار وتبليللغ فللي حللين وصللل العللدد فللي عللامي 79) 2016حيللث بلغلل  خللالل عللام 
 ( اخطار وتبليغ على التوالي.235( و)191) 2019و

وجلود المتعلقة بشلبهة التهلرب الضلريبي واالحتيلال  والتبليغات اإلخطاراتس الهيادة في عدد تعك -
فهللم ت و مللن خللالل القطللاع المللالي اتجللا  لغسللل األمللوال الناتجللة مللن التهللرب الضللريبي واالحتيللال

أكثر الجلرائم من هي واالحتيال التهرب الضريبي  بىن جريمتيالجهات المبلغة للمخاطر ووعيها 
اللوطني للمخلاطرت وي كلد ذلل  أيضلا  لتقيليما مخرجات وهو ما يتناسب معتدر متحصالت التي 

تبني هذ  الجهات للنهج المبنلي عللى المخلاطر وتشلديد الضلواب  واإلجلراءات عللى أي عمليلات 
ارتباطهلللا بجريملللة التهلللرب الضلللريبيت كملللا ويعلللود السلللبب فلللي ذلللل  اللللى التغذيلللة الراجعلللة  يشلللتبه

لجهللات المبلغللة بخصللوص أنمللاط االحتيللال المسللتخدمة مللن قبللل المجللرمين المقدمللة مللن الوحللدة ل
 في القطاع المالي.

ملوال عبلر الحلدود فقلد للوحا ازديلاد علدد التبليغلات اللواردة ملن دائلرة ألبخصوص عمليلات نقلل ا -
الجمللارك االردنيللة المتعلقللة بعللدم التصللريح أو التصللريح المغلللوط خللالل فتللرة الدراسللةت حيللث ورد 

 ( تبليغ فق .28) 2016( تبليغ في حين ورد الى الوحدة خالل عام 63) 2019خالل عام 
إن ازديلللاد علللدد التبليغلللات اللللواردة ملللن الجملللارك االردنيلللة بخصلللوص علللدم التصلللريح والتصلللريح  -

المغلوط يعتبر م شر على ما تقوم به الجمارك االردنية من جهلود فلي عمليلة تفتليم المسلافرين 
ة اللى التنبله اللى مخلاطر لت باإلضافلدة والجملاركلالتعلاون بلين الوحل يللوتفع المملكلةالقادمين الى 

ملن خلالل نقلل األملوال والسليولة و غسل األملوال وتمويلل اإلرهلاب خلارج القطلاع الملالي الرسلمي 
 .النقدية عبر الحدود
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يللام والتبليغللات الللواردة الللى الوحللدة والمتعلقللة باشللتبا  الجهللة المبلغللة بعللدم م اإلخطللاراتبلللغ عللدد  -
(ت فلي حلين تنلاقص 193ما مجموعه ) 2017العميل بتقديم الوتائ  المعهزة الالزمة خالل عام 

للوحا كملا و ( عللى التلواليت 38( و)40ليصلل اللى ) 2019و 2018هذا العلدد خلالل العلامين 
والتبليغللات والمتعلقللة بشللبهة )عمليللات ماليللة غيللر اعتياديللة(ت  اإلخطللاراتانحللدار كبيللر فللي عللدد 

 2019عللام  ( اخطللار وتبليللغ فلي حللين وصلل خللالل301) 2016العلدد خللالل علام حيلث كللان 
( اخطار وتبليغت ويدل ذل  على امتثال البنوك للتعليمات الصادرة علن البنل  المركلهي 14الى )

وارتفاع الوعي للد  وتطويرها ألنظمتها االلكترونية وم شرات االشتبا ت االردني بهذا الخصوص 
تحديللد وتفصلليل أسللباب ودواعللي االشللتبا  بشللكل أفضللل بهللد  تحسللين  الجهللات المبلغللة بضللرورة

 جودة اإلخطارات الصادرة منها.
 ما يلي: بخصوص الحاالت المتعلقة بشبهة تمويل االرهاب فقد لوحا -

وذلل  كلون بشكل كبير خالل فترة الدراسلةت  انخفاض اإلخطارات الواردة من الجهات المبلغة .أ
 للتمويلليقوملون باسلتخدام وسلائل أخلر  اإلرهلاب ومملولي  االرهلابيين التحليالت أظهلرت أن

ل )مثل ل اللذاتيدام التمويأو استخ ة(لة النقديلوال )السيوللوجمع األم من خالل المناولة النقدية
ت اسللتخدام ت بيللع ممتلكللات شخصللية لللديهم لغايللات التمويلللى قللروض شخصلليةلالحصللول عللل

قيلليم الللوطني للمخللاطر بللىن أكثللر مللن وي كللد ذللل  مللا خلللص اليلله الت (المللدخرات الشخصللية
 .( من عمليات التمويل تتم من خالل القطاع المالي غير الرسمي90%)
 جهللات انفللاذ القللانون والجهللات القضللائية ارتفللاع بعللدد التبليغللات الللواردة مللنفللي حللين لللوحا  .ب

هلذ  الي الملوازي فلي مثلل بالتحليل الم الوحدة ىد علم باالعتماوميامه ابلرهإلبشبهة تمويل ا
وتشلللير الدراسلللات والتحلللليالت التلللي أجرتهلللا الوحلللدة بنلللاًء عللللى طللللب جهلللات إنفلللاذ  تالقضلللايا

القانون والجهات القضائية الى زيادة اتجا  تمويل اإلرهلاب ملن خلالل اسلتخدام القطلاع غيلر 
 اح(تصللمللن حللد اإلفالنقللل المللادي ل مللوال عبللر الحللدود )نقللل مبللالغ أقللل  واحتماليللةالرسللمي 

رورة تشديد المتابعات األمنية على المعابر الحدودية وعلى األشخاص المشتبه ويتبع ذل  ض
 بتورطهم او تعاطفهم مع اإلرهابيين.
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 المالية المستخدمة من قبل والوسائل  االدواتبحسب نوع  تصنيف اإلخطارات والتبليغات
 :بهمبه/ المشتبه 

 

 نوع االداة المستخدمة
 والتبليغات اإلخطاراتعدد 

2016 2017 2018 2019 
 462 344 336 285 تحويالت خارجية وداخلية
 234 242 215 185 ايداعات/ سحوبات نقدية

 109 81 40 74 شيكات اصدارايداع/ 
 1 2 4 6 ائتمانيةتسهيالت 

 10 --- 6 5 تعامالت ذات عالقة باالستثمار
 63 37 34 28 نقل اموال عبر الحدود

 39 21 9 11 الكترونيةمالية خدمات 
 10 9 5 7 تبديل عملة

 5 --- 1 --- بيع وشراء االسهم
 2 --- --- 1 وثيقة تأمين

 0 6 4 --- اعتمادات مستندية
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 -لواردة في الجدول أعاله وتحليلها تبين ما يلي: امن خالل دراسة األرقام 
 اإلخطللللاراتبهللللم فللللي مللللن قبللللل المشللللتبه  التللللي يللللتم اسللللتغاللهادوات الماليللللة األ أكثللللرلللللوحا أن  -

جللاء  الحللواالتت بينمللاهللي  2019ولغايللة عللام  2016والتبليغللات الللواردة خللالل الفتللرة مللن عللام 
ت وايلللداع واصلللدار الشللليكات فلللي المرتبلللة الثانيلللةفلللي عمليلللات االيلللداع والسلللحب النقلللدي اسلللتغالل 

 المرتبة الثالثة.
خدام التحللويالت وااليللداعات بدراسللة اإلخطللارات الللواردة للوحللدة تبللين وجللود اتجللا  ملحللو  السللت -

والسحونات النقدية في عمليات التهرب الضريبي واالحتيالت مما يفسر أن أكثلر األدوات الماليلة 
المستغلة من قبل المشتبه بهلم هلي التحلويالت وااليلداعات والسلحونات النقديلةت كملا وللوحا بلىن 

الصللرافة وتحديللدًا الشللركات المتعلقللة بجللرم االحتيللال كللان معظمهللا وارد مللن شللركات  اإلخطللارات
نللللاالطالع علللللى هللللذ  ت و فللللي المملكللللةفللللي منللللاط  محللللددة  أو فروعهللللا متواجللللدةالتللللي مركههللللا 

تبللين أن معظمهللا متعلقللة بانتحللال شخصلليات عامللة مللن دول خليجيللة بهللد  جمللع  اإلخطللارات
ات ملن تبرعات ومساعدات مالية للجالية السورية المتواجدة في المملكة حيث يتم استقبال التبرعل

الواردة الى الوحلدة  اإلخطاراتخالل حواالت مالية عبر شركات الصرافةت كما يفسر ذل  ازدياد 
 من شركات الصرافة المرخصة.

فتللرة وجللود ازديللاد فللي اسللتخدام الخللدمات الماليللة االلكترونيللة مللن قبللل المشللتبه بهللم خللالل  تبللين -
وتبليللغ متعلقللة باسللتخدام هللذ  ( اخطللار 39) 2019ت حيللث ورد الللى الوحللدة خللالل عللام الدراسللة

( اخطلللار 11) 2016االدوات ملللن قبلللل اشلللخاص مشلللتبه بهلللمت فلللي حلللين كلللان العلللدد فلللي علللام 
 وتبليغ.

ان االزديلاد فللي الحلاالت المشللتبه بهلا الللواردة الللى الوحلدة المتعلقللة بالخلدمات الماليللة اإللكترونيللة  -
المجلللرمين بالتقنيلللات يعتبلللر م شلللر عللللى ملللد  تطلللور المعرفلللة للللد  االشلللخاص المشلللتبه بهلللم و 

دام المحافا لةت كما أن استخللم الجرميلات القيام بىعمالهيم لغان قبلهما هلة استغاللللللة وكيفيللالحديث
موال تعتبر عمليلة بسليطة وغيلر معقلدةت وان مبلالغ الحلواالت التلي ألاإللكترونية لغايات تحويل ا

 ستخدام هذ  الوسائل.يقوم ه الء االشخاص بتحويلها صغيرة مما يشجعهم على ا
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ماليلة مثلل  بلىدواتوالتبليغلات اللواردة اللى الوحلدة متعلقلة  اإلخطلاراتلوحا وجلود علدد قليلل ملن  -

يل العملة والتسهيالت االئتمانية مملا وتبد باألسهموتائ  التىمين واالعتمادات المستندية والتداول 
ة اسللتغاللها فللي عمليللات يللدل علللى عللهو  المجللرمين عللن اسللتخدام هللذ  األدوات نظللرًا لصللعون

 غسل األموال ووجود رقابة مشددة على استخدامها.

 :طلبات التعاون مع الوحدات النظيرة 
 :صادرةالتعاون الطلبات  .1

اللدول التلي  أكثلرت وقلد للوحا أن 2016خلالل علام  معلوملات ( طللب16تم ارسال ) -
( طلبلللات 4تلللم ارسلللال طلبلللات اليهلللا هلللي كلللل ملللن االملللارات العرنيلللة المتحلللدة بواقلللع )

مللوالت اضللافة الللى الواليللات المتحللدة االمريكيللة بواقللع ألجميعهللا متعلقللة بشللبهة غسللل ا
 موال.ألغسل ا( طلبات جميعها متعلقة بشبهة 3)

اللدول التلي  أكثلرت وقلد للوحا أن 2017خلالل علام  معلوملات ( طللب17تم ارسال ) -
( طلبلات كانل  4) تم ارسال طلبات اليها هي كل من االمارات العرنية المتحدة بواقع

رهللابت اضللافة الللى جمهوريللة العللراال إلمللوال وشللبهة تمويللل األمتعلقللة بشللبهة غسللل ا
 ( طلبات جميعها متعلقة بشبهة غسل االموال.3بواقع )

اللدول التلي  أكثلرت وقلد للوحا أن 2018خلالل علام  معلوملات ( طللب27تم ارسال ) -
 ت( طلبلللا4دية بواقلللع )تلللم ارسلللال طلبلللات اليهلللا هلللي كلللل ملللن المملكلللة العرنيلللة السلللعو 
( طلبلات لكلل منهملا 3اضافة الى جمهورية العراال واالملارات العرنيلة المتحلدة بواقلع )

 موال.ألجميعها متعلقة بشبهة غسل ا
اللدول التلي  أكثلرت وقلد للوحا أن 2019خلالل علام معلوملات طللب  (41)تم ارسال  -

( طللب 12ة بواقلع )لللالعرنيلة السعودي ةلللن المملكلللل ملللي كلللا هلللات اليهللم ارسال طلبللللت
( طلبلات تليهلا االملارات العرنيلة المتحلدة بواقلع 8اضافة اللى جمهوريلة العلراال بواقلع )

 موال.أل( طلبات لكل منهما جميعها متعلقة بشبهة غسل ا5)
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 :واردةالتعاون الطلبات  .2
يللات مللن كللل مللن الوال 2016الللى الوحللدة خللالل عللام  الللواردةتركللهت طلبللات التعللاون  -

وال وتمويلللللل لملللللألي غسلللللل الة بشبهتللللللب متعلقلللللل( طلللللل11ع )لبواقللللل ةدة األمريكيللللللالمتحللللل
( 7) المتحلدة بواقلعالعرنيلة ملارات إلل من جمهورية العلراال والى كلللإة للضافإرهابت إلا

 .األملوال( طلبات على التوالي متعلقة بشبهة غسل 4طلبات و)
مللن الواليللات المتحللدة  2017ل عللام الللى الوحللدة خللال الللواردةتركللهت طلبللات التعللاون  -

وتمويل االرهابت اضلافة  األملوال( طلبات متعلقة بشبهتي غسل 10األمريكية بواقع )
( طلبللات علللى التللوالي متعلقللة 3( طلبللات و)4بواقللع )سللوريا والبحللرين الللى كللل مللن 
 .وتمويل االرهاب األملوالبشبهة غسل 

مللن جمهوريللة العللراال  2018عللام  الللى الوحللدة خللالل الللواردةتركللهت طلبللات التعللاون  -
ت اضللللافة الللللى الواليللللات المتحللللدة األملللللوال( طلللللب متعلقللللة بشللللبهة غسللللل 27بواقللللع )

رهلابت كملا ورد إلوتمويل ا األملوالمتعلقة بشبهتي غسل  طلبات (8االمريكية بواقع )
 .األملوال( طلبات لكل منهما متعلقة بشبهة غسل 5من كل من هولندا وفلسطين )

مللن الواليللات المتحللدة  2019الللى الوحللدة خللالل عللام  الللواردةالتعللاون  تركللهت طلبللات -
رهلللاب وملللن إلوتمويلللل ا األمللللوال( طللللب متعلقلللة بشلللبهتي غسلللل 12االمريكيلللة بواقلللع )

ت اضللافة الللى دولللة األملللوال( طلللب متعلقللة بشللبهة غسللل 11جمهوريللة العللراال بواقللع )
 .األملوالغسل  ة( طلبات متعلقة بشبه7فلسطين بواقع )

 

 -المشار اليها أعاله تبين ما يلي:من خالل دراسة األرقام والطلبات  .3
( 16تبللين ارتفللاع الطلبللات الصللادرة مللن الوحلللدة الللى الجهللات النظيللرة حيللث بلغللل  ) -

ويعتبلللر ذلللل   2019( طللللب علللام 41ت وازداد العلللدد ليصلللل اللللى )2016طللللب علللام 
 اتملن المعلو ملر لللل أكبلللللللكلللادة بشللللتفي االسللدة فلللد  الوحلللي لللادة الوعللى زيللعل م شراً 

الموجودة لد  الوحدات النظيرة وتعهيه التعاون الدوليت ويعكس الفائدة من االنضلمام 
 للمجموعات العالمية مثل مجموعة )إغمون (.
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بخصللوص طلبللات التعللاون الصللادرة فقللد لللوحا عللدم وجللود اخللتال  كبيللر بخصللوص  -

الصللادرة مللن الوحللدةت إنمللا كللان االخللتال  متعللل   طلبللات المعلومللاتومضللمون عللدد 
تلم طللب  2017بالدول التي تلم طللب المعلوملات منهلات حيلث للوحا أنله خلالل علام 

كلللان اهمهلللا  2016معلوملللات ملللن وحلللدات نظيلللرة للللم يلللتم التعاملللل معهلللا خلللالل علللام 
 )فلسطين ولبنان والسودان(.

عللى طلبلات المعلوملات كانل  إن جودة المعلومات المقدمة من الوحلدات النظيلرة ردًا  -
تللم االسللتناد عليهللا فللي عمليللة تحليللل و ذو اهميللة كبيللرة  إال أن معظمهللا كللانمتباينللةت 

بعلللض الحلللاالت المرتبطلللة بهلللا مثلللل المعلوملللات اللللواردة ملللن كلللل ملللن )العلللراال وكنلللدا 
 ونريطانيا(.

)الواليللللات  لللللوحا بللللىن دولبخصللللوص طلبللللات المعلومللللات الللللواردة الللللى الوحللللدة فقللللد  -
 .هي أكثر الدول التي ترسل طلبات التعاون  دة االمريكية والعراال وفلسطين(المتح
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 االتجاهات:ًا: رابع
  ت بهتتا الوحتتدة لالخطتتارات والتبليغتتات التتواردة لتتوح  ان متتاالتتى التحلتتيالت التتتي قباالستتتناد

 االتجاهات التي سلكها المجرمون تركزت بما يلي:
جلرائم التهلرب الضلريبي واالحتيلال  الملوال المتحصللة علنل اسلاتجه المجرمون للقيام بغ .أ

م لللذ  الجرائلات اللواردة بهلللوالتبليغ اإلخطاراتغ عدد لث بللحدودت حيلر الللوالنقل المادي عب
( اخطار وتبليغت في حين وصل العدد 426ما مجموعه ) 2017و 2016خالل عامي 

وصلللل  اللللى ة زيلللادة بنسلللب ( اخطلللار وتبليلللغ988اللللى ) 2019و 2018خلللالل علللامي 
(131,9.)% 
اتجلللا  المتهرنلللون ملللن الضلللرائب اللللى اسلللتخدام القطلللاع الملللالي الرسلللمي لغسلللل األملللوال  .ب

الناتجة عن جرم التهرب الضريبيت وخصوصا البنوكت حيث تبين ميامهم ب يداع األموال 
 البنكية التجارية.الحسابات من  الً في حساباتهم الشخصية بد

قطلاع البنلوك لغايلات غسلل االملوال المتحصللة علن الجلرائم  باسلتغاللاستمر المجرمون  .ج
شلللركات الصلللرافة اسلللتخدام الخلللدمات المقدملللة ملللن للللوحا ارتفلللاع  كملللاالتلللي قلللاموا بهلللات 

خلللدمات تحويللللل )وشلللركات خلللدمات اللللدفع والتحصللليل االلكترونلللي ملللن قبلللل المجلللرمين 
 اإلخطللاراتغ عللدد بللل حيللثت (االمللوال واالدوات والوسللائل والخللدمات الماليللة اإللكترونيللة

الللواردة للوحلللدة ملللن شلللركات الصلللرافة وشللركات خلللدمات اللللدفع والتحصللليل خلللالل علللامي 
 2018( اخطار في حين وصل العدد خالل عامي 275ما مجموعه ) 2017و 2016

 (.%42.5( اخطار بنسبة زيادة )392الى ) 2019و
الرسلللمي فلللي اتجللله مموللللو اإلرهلللاب اللللى االسلللتمرار فلللي اسلللتخدام القطلللاع الملللالي غيلللر  .د

عمليللات التمويلللت باإلضللافة الللى اسللتمرارهم فللي االعتمللاد علللى عمليللات التمويللل الللذاتي 
 من خالل القروض الشخصية والرواتب ونيع الممتلكات.
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 ها عبر الحدودلبالنسبة للنقل المادي للنقد واألدوات القابلة للتداول لحام: 
( تبين ما 2019لة عبر الحدود لعام )من خالل دراسة قضايا عدم التصريح لألموال المنقو 

 -يلي:
ن أكثلللر الحلللاالت تكلللرارا لعلللدم التصلللريح علللن أحيلللث تبلللين وجلللود اتجلللا  لتهريلللب النقلللدت  -1

ام لالل عللللللللللة خلللللل( حال34ددها )لللللللغ عللللللي بللللللللد التللللللب النقلللللللاالت تهريللللللللي حللللللللاألمللللوال ه
ي ذلل  االتجلا  لتهريلب %( ملن مجملوع الحلاالت المكتشلفةت ويلل54)ة لللل( وننسب2019)

%( ملللن مجملللوع الحلللاالتت وملللن تلللم االتجلللا  لتهريلللب اللللذهب 28.5بنسلللبة ) الشللليكات
 %( من مجموع الحاالت. 17.4والمعادن الثمينة بنسبة )

 تتحديللداً اكتشللافها فللي مطللار الركللاب حللاالت تهريللب الللذهب والمعللادن الثمينللة تللم جميللع  -2
ن خلللالل مركللله مطلللار لات كانللل  مللللب الشيكلللللتهريللل اً رار لاالت تكللللر الحللللأن أكثلللفلللي حلللين 

الحلاالت األكثلر د كانل  لد فقللب النقللت أملا بالنسلبة لتهريلمركه بريلد العاصلمةالتخليص و 
تكرار تتم من خالل الحدود البرية )العمريت جابرت الكرامة( مما يشير الى وجلود اتجلا  

 .براً  التنقلعبر  لتهريب النقد
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 سًا: األنماط والحاالت العملية:خام
 

تحصلللل واتجلللا   نملللاط المبنيلللة عللللى علللدد حلللاالت التكلللرار التللليتلللم اسلللتخراج مجموعلللة ملللن األ
لتنفيذ مخططاتهمت ونهد  زيلادة جلودة هلذ  معينة ستخدام أداة أو وسيلة المجرمين المتكرر إل

والتبليغات التي كان  نتائجها  اإلخطاراتاألنماط فقد تم االعتماد في استخراجها على تحليل 
اء أو الجهلات األمنيلة والرقابيلة المختصلة وحصلل  فيهلا النهائية بىن تمل  احالتهلا اللى القضل

ضًا ألهم هلذ  األنملاط ملع بيلان حاللة عمليلة واحلدة وفيما يلي عر  توتم فرض عقونات إدانات
 -:لكل نم 

  :تهريب الذهب والمعادن الثمينة من خالل مطار الركاب النمط األول: .1
 

 ملخص الحالة العملية:
 

سافرين القادمين الى المملكة بهد  تمريرها دون االفصاح اخفاء سبائ  ذهبية مع أحد الم
عنها للجهات المختصة عند القدومت حيث تم ضب  الحالة من قبل دائرة الجمارك االردنية وتم 

 الحجه على السبائ  وارسال تبليغ للوحدة.
 

 جراءات المتخذة:إلملخص ا
 

( لسنة 46ل وتمويل اإلرهاب رقم )( من قانون مكافحة غسل األموا21استنادًا ألحكام المادة )
رف  بهما كتاب مدير مركه ل( النافذت ورد للوحدة كتابين من دائرة الجمارك األردنية م2007)

ن الدولة لي الجنسية ملو "م" أردنلدوم المدعلاء قله اتنلة أنله المتضمنلجمرك مطار الركاب ومرفقات
( كغم ذهب لم يقم 8.8م وجد بحوزته )د التفتيلب وعنلار الركالرك مطله جملر مركل"و" عب

( دينار أردنيت وتنفيذا ألحكام 204,585بالتصريح عنها وأن ميمة الذهب المشار إليها تبلغ )
( من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذت قام  دائرة الجمارك 21المادة )

وتم التحفا على الذهب المشار  ب بالغ الوحدة واحالة الموضوع إليها مع كافة المرفقات كما
 إليه أعال  لحين صدور القرار القضائي بهذ  القضية.
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 تفاصيل المرفقات:
 

صللورة عللن كتللاب صللادر مللن مللدير مركلله جمللرك مطللار الركللاب إلللى عطوفللة مللدير عللام  -
( كغلم ذهلب مشلغول مضلروب بالرصلاص 8.8الجمارك األردنية يبين ارسال طرد يحتلوي )

تيفاء الغرامات الجمركية المستحقة على المذكور أعال  بموجب وصلل الجمركيت وأنه تم اس
 ( دينار أردني.51,299مالي ونلغ  ميمة هذ  الغرامات )

صورة عن محضر الضب  الجمركي يبين أنله تلم ضلب  اللذهب المشلغول مخبلى حلول جسلم  -
 المسافر وعلى قدميه وعند تحويله افاد بىنه دخان.

 

 اجراءات الوحدة: 
راسلللة المرفقلللات والرجلللوع اللللى قاعلللدة بيانلللات الوحلللدة وقواعلللد البيانلللات التجاريلللة ملللن خلللالل د -

المتاحلللة تبلللين علللدم وجلللود أي معلوملللات سللللبية للللد  الوحلللدة تتعلللل  بالملللذكور أعلللال  لغايلللة 
 تاريخه.

قاملل  الوحللدة بنللاًء علللى مللا سللب  ب حالللة الموضللوع إلللى عطوفللة النائللب العللام سللندًا ألحكللام  -
ة لوص جهئيللللبخصذ لاب النافللرهلإلل الللوال وتمويللمألة غسل اللون مكافحللن قانلل( م21المادة )

طوفلة النائلب العلام بلىن الوحلدة عالم لدودت واعلة عبلر الحلوال المنقولمألح عن الدم التصريلع
سللتقوم باسللتكمال اجراءاتهللا بللالتحري والتحليللل المللالي للمللذكور وتهويللد  بالنتللائج الحقللًا فللور 

 االنتهاء منها.
 

 ستكمال اجراءاتها وذلك كما يلي: مت الوحدة بإرسال مخاطباتها القا
 

بالحسلابات التلي تعلود للملدعو الوحدة  نوك العاملة في المملكة لتهويدالتعميم على جميع الب -
 التحليل المالي لهذ  الحسابات.و "م" 

 ويلللدترن يونيلللون والملللوني غلللرام لته التعمللليم عللللى جميلللع اللللوكالء الرئيسللليين لحلللواالت الويسللل -
 من والى المذكور. الصادرة والواردةبالحواالت  الوحدة
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فيملا إذا يوجلد أي قيلود أو طلبلات أمنيلة الوحلدة  دة إدارة األملن الوقلائي لتهويلدمخاطبة السلا -

" وتدميقه على قواعد بيانات الشرطة المحلية والعرنية والدولية وحركات سفر مبح  المدعو "
 المذكور.

العاملللة لالستفسلللار علللن أي معلوملللات أمنيلللة سللللبية بخصلللوص  مخاطبلللة دائلللرة المخلللابرات -
 المذكور.

فسلار علن أي معلوملات مخاطبة الوحدة النظيرة في الدوللة التلي قلدم منهلا المشلتبه بله لالست -
 وما إذا قام بالتصريح عن أي اموال عند مغادرته.ه متوفرة بخصوص

 

 ت ردود الجهات على النحو التالي:جاء
 

رة مفللاد  ان المللذكور يعمللل بشللكل رسللمي فللي الدولللةت وأنلله مللن ذوي جللاء رد الوحللدة النظيلل -
أي  وال يوجللد  ةتللي تل  الدولللة فلللوك العامللللد  البنللللال يمتل  أي حسابات لو الدخل المرتفع 

معلومللات سلللبية بحقلله كمللا انلله لللم يقللم بالتصللريح عللن أي امللوال بحوزتلله عنللد مغادرتلله الللى 
 االردن.

يحتفا بحساب واحد قائم لد  أحلد البنلوك العامللة فلي المملكلة والعمليلات  تبين أن المذكور -
الماليللة التللي تملل  علللى الحسللاب كانلل   بللارة عللن قيللد رواتللب تقاعديللة ناتجللة عللن خدمتلله 

 السابقة لد  الجهات الرسمية األردنية.
تبلللين أنللله ورد للملللذكور حلللوالتين داخليتلللين علللن طريللل  "ملللوني غلللرام" بقيملللة إجماليلللة بلغللل   -

( دينار أردني عن 250( دينار أردنيت وقام ب صدار حوالتين داخليتين أيضًا بقيمة )200)
 طري  "ويسترن يونيون".

الحظ  الوحلدة ملن خلالل رد السلادة إدارة األملن الوقلائي أنله ال يوجلد أي قيلود أمنيلة بحل   -
لمللذكور الدولللة "و" وهللي نفللس الدولللة التللي قللدم منهللا ا حركللات سللفر الللىالمللذكور وان لديلله 

 أتناء ضبطه من قبل دائرة الجمارك األردنية ونحوزته الذهب المشغول.
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 تبين من خالل رد دائرة المخابرات العامة عدم وجود معلومات أمنية سلبية بح  المذكور. -
للم يتبلين وجلود أي عمليللات ماليلة مشلبوهة تمل  علللى حسلاب الملذكور أو أنله ورد اليلله أي  -

 هة.حواالت تثير الريبة أو الشب
قامللل  الوحلللدة ب حاللللة نتلللائج دراسلللة ردود الجهلللات إللللى عطوفلللة النائلللب العلللام لضلللمها إللللى  -

 االحالة االولى ولتمكينه من القيام باتخاذ اجراءاته وف  القوانين المعمول بها.
 

تمت ادانة المذكور بجرم ادخال مبالغ نقدية الى المملكة تتجاوز قيمتها المبالغ المسموح 
أ( من قانون مكافحة غسل االموال وتمويل /20ها وفقا ألحكام المادة )بها دون تصريح عن

ن ( م%10ج( من ذات القانون بالغرامة )/25االرهاب والحكم عليه عمال بأحكام المادة )
 قيمة االموال غير المصرح بها. 

 

 :لغايات تجارية النمط الثاني: التهرب الضريبي من خالل استخدام الحساب الشخصي .2
 

 حالة العملية:ملخص ال
في هذ  الحالة تم استخدام الحساب الشخصي من قبل أحد االشخاص لغايات القيام بالعمليات 
المالية التجارية العائدة ألحد  الشركات التي يشارك بها وذل  بهد  إخفاء هذ  العمليات 

 اكتشافها.من حتى ال تتمكن دائرة ضريبة الدخل التجارية 
 

 

 :ملخص االجراءات المتخذة
ورد إلى الوحدة إخطار من أحد البنوك بخصوص المدعو )ن( أحد أصحاب الشركات الكبر  
مفاد  ميام المذكور باستخدام حساباته البنكية الشخصية لغايات ممارسة أعماله التجارية بداًل من 
استخدام الحسابات الخاصة بشركاتهت األمر الذي قد يكون م شرًا على مخالفة المذكور لقانون 

 ريبة الدخل والمبيعات من خالل التهرب ضريبيًا. ض
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كما ورد الحقًا إخطار تاني من أحد البنوك أيضًا بخصوص شقي  المذكور أعال  وشريكه في 
نفس الشركة المدعو )م( والسبب هو استخدام المذكور حسابه الشخصي لغايات تجاريةت حيث 

لية بشكل مكثف تمثل  ب يداعات نقدية تبين للبن  أن حساب المدعو )م( قد شهد عمليات ما
 متبوعة بحواالت خارجية صادرة كان المستفيد فيها حساب المذكور نفسه لد  بن  خارجي.

 

 نتائج اجراءات التحري والتحليل المالي لدى الوحدة:
 

بعد استكمال اجراءات الوحدة بالتحري والتحليل المالي لحركة حسابات المدعوين )ن( و )م( 
 -د البيانات المتاحةت تبين ما يلي:للوع لقواعللة والرجللًا وطلب المعلومات األمنيللام تقريبلة عخالل فتر 

ان عائلة المذكورين تمتل  شركة مواد غذائية في المملكة ولها عدة فروعت باإلضافة  -
 المتالكهم مصنع لذات الغاية.

 المجال.المذكورين شركاء في أرنعة شركات مسجلة قائمة تعمل في هذا إن  -
( مليون 2.1بلغ حجم العمليات المالية الدائنة على حسابات المدعو )ن( ما يعادل حوالي ) -

 دينار أردني تمثل  في معظمها ب يداعات نقدية تم  من قبل موظفين في الشركة.
( 2.2بلغ حجم العمليات المالية المدينة على حسابات المدعو )ن( ما يعادل حوالي ) -

 تمثل  في معظمها بشيكات وحواالت صادرة داخلية.مليون دينار أردني 
( ألف 976بلغ حجم العمليات المالية الدائنة على حسابات المدعو )م( ما يعادل حوالي ) -

 دينار أردني تمثل  في معظمها ب يداعات نقدية تم  أيضًا من قبل موظفين في الشركة.
( مليون 2.3( ما يعادل حوالي )بلغ حجم العمليات المالية المدينة على حسابات المدعو )م -

دينار أردني تمثل  معظمها بعمليات مالية على شكل حواالت خارجية صادرة وشيكات 
 مسحونة من الحسابات سواء نقدًا او من خالل المقاصة.

 ان عوائد المبيعات تتناسب مع طبيعة العمليات المالية المجراة على الحسابات. -
 نشاط الشركة.ان مصدر االموال متىتي من خالل  -
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ان طبيعة دورة العمليات المالية المجراة على الحسابات الشخصية للمذكورين )ن( و )م(  -

والقيام بشراء بضائع من التجار تتمثل بىن المذكورين يقومان ب يداعات نقدية للمبيعات 
 بموجب شيكات.

رتبطة إن الحركات المالية التي تم  على حسابات المذكورين الشخصية لد  البن  م -
بشركات وكذل  أشخاص يمتلكون م سسات فردية وشركاء في شركات مختلفة تتواف  

 .من قبل المذكورينغاياتها مع طبيعة نشاط الشركات المملوكة 
بناًء على ما تقدمت وحيث أن المذكورين )ن( و )م( يقومان باستخدام حساباتهما الشخصية  -

 كان بهما ونشكل واضحت األمر الذي يعدلغايات تجارية تتعل  بعمل الشركات التي يشار 
يت قام  الوحدة ب حالة االخطارين الى لرب الضريبلالته ارتكابهم لجرم ىلًا عللم شرًا قوي

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلجراءاتها وفقًا ألحكام التشريعات المعمول بها 
 بالخصوص.

 
فاده انه وبعد التدقيق تبين وجود ورد الى الوحدة كتاب من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات م

مخالفات قام المدعو )ن( بارتكابها خالفًا ألحكام قانوني ضريبة الدخل والمبيعات النافذين ترتب 
بلغ  عليها فروقات في ضريبة الدخل وضريبة المبيعات المستحقة عليه باإلضافة لغرامات

 ( مليون دينار.11حوالي ) اجمالية
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تحال شخصيات أمراء من دول الخليج وايهام األشخاص بجمع تبرعات النمط الثالث: ان .3
 :لمساعدة الفقراء من خالل مواقع التواصل االجتماعي

 

 ملخص الحالة العملية:
في هذ  الحالة تم اكتشا  مجموعة من األشخاص يمارسون االحتيال عبر مواقع التواصل  

شركات الصرافة وايهام المتبرعين االجتماعي من خالل طلب تحويل مبالغ مالية لهم عبر 
راء خليجيينت وقد ورد لشركة لبىنهم يقومون بجمع تبرعات لمساعدة الفقراء نيابة عن شيوخ وأم

 الصرافة شكاو  من العمالء المرسلين للحواالت بىنهم وقعوا ضحية عملية احتيال.
 

 ملخص االجراءات المتخذة:
رافة مفادها ميام كل من المدعو "ع/ يحمل خطارات من احد  شركات الصإ( 6ورد للوحدة )

ة" والمدعو "س/ اردني الجنسية" والمدعوة "هل/ للة عرنيللجنسية عرنية" والمدعو "ع/ يحمل جنسي
( 31ردنية الجنسية" والمدعوة "ر/ اردنية الجنسية" والمدعوة "ن/ اردنية الجنسية" باستالم )أ

والر امريكي حيث كان اشتبا  الشركة الُمبلغة ( د51,017حوالة خارجية بقيمة اجمالية بلغ  )
واقع التواصل االجتماعي بىنهم شيوخ وامراء دولة )أ( لر ملاء عبلدعإلمتعل  بقيام المذكورين با

وانهم بصدد ارسال اموال لمساعدة الفقراء في الدولة )ع( حيث يتم الطلب من االشخاص في 
باإلضافة ف  الحجه عن مبالغ المساعدات و الدولة )ع( ارسال االموال مقابل اجور الشحن 

الى تلقي الشركة الُمبلغة اتصاالت من بعض مرسلي الحواالت يطالبون ب لغاء حواالتهم وذل  
الت وقد باشرت الوحدة اجراءاتها بالتحري من خالل الرجوع الى للة احتيللى عمليللم الللتعرضه

 باإلضافة الى موقعي "وزارة الصناعة والتجارةقواعد البيانات المتاحة وقواعد البيانات التجارية 
 -كما تم  مخاطبة الجهات المحلية التالية:مرامبة الشركات"ت دائرة " و"والتموين

"ادارة االمن الوقائي" لالستفسار عن المذكورين وفيما إذا يوجد اي قيود او قضايا او  -
جود العديد من القيود اسبقيات بحقهم حيث زودتنا "ادارة االمن الوقائي" برد مفاد  و 

 والطلبات بح  المذكورين باستثناء كل من المدعو "ع" والمدعو "ع".
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التعميم على "كافة شركات الصرافة الحاصلة على موافقة للتعامل مع الدولة )ع(" لمعرفة  -
فيما إذا قام المذكورين ب رسال او استقبال اي حواالت من خاللهمت حيث قام  كافة 

( حوالة بقيمة تعادل 56ا بالردود والتي اظهرت استقبال المذكورين )الشركات بتهويدن
 ( دينار أردني.29,724)
شركات الصرافة التي تم التعميم عليها تبين  باقي بعد دراسة وتحليل الردود الواردة من -

 -اختي:
( 80,741( حوالة بقيمة اجمالية تعادل )87بلغ مجموع الحواالت الواردة للمذكورين ) .1

 أردني. دينار
 استالم المذكورين حواالت مجهئة من عدة مرسلين مختلفين. .2
 عدم وجود عالقة حقيقية موتوقة بين المذكورين وأطرا  الحواالت. .3
( من المجموع الكلي %60ان نسبة الحواالت الواردة من الدولة )ع( تمثل ما نسبته ) .4

 للحواالت.
على وجود شخص بالخفاء هو من  آلية استالم الحواالت للمذكورين متشابهة مما يدلإن  -

يقوم بتشغيلهم في هذا العمل وفي ضوء صعونة تحديد المستفيد الحقيقي للحواالت 
تم إحالة  تن المذكورين ونين مرسلي الحواالتباإلضافة الى عدم وجود عالقة واضحة بي

نون ( من قا7الموضوع الى "إدارة األمن الوقائي" سندًا ألحكام الفقرة )ب( من المادة )
 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المعمول به.

 

انه  ورد الى الوحدة تغذية راجعة من "إدارة األمن الوقائي" بخصوص الموضوع اعاله مفادها
لوحدة تم ضبط شبكة من عدة اشخاص يقومون بعمليات من اوفي ضوء المعلومات الواردة 

تحقيق معهم تم ضبط رئيس الشبكة االحتيال من خالل مواقع التواصل االجتماعي، وبال
والمستفيدين الحقيقيين من الحواالت المالية وتوديعهم الى القضاء حيث تمت مصادرة 

 وادانتهم بجرم االحتيال والمتحصالت الجرمية، األموال محل الجريمة والوسائط المستخدمة
 .غسل أموال متحصلة عن جنحة وجرم
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من خالل وسائل التواصل االجتماعي برعات النقدية جمع التالنمط الرابع )تمويل إرهاب(:  .4
 :دون الحصول على ترخيص رسمي

 

 الحالة العملية:ملخص 
في هذ  الحالة تم اكتشا  شخصين يقومان باستخدام أحد مواقع التواصل االجتماعي بهد  

يل جمع األموال تح  غطاء "تبرعات للفقراء" وكانا يقومان باستخدام هذ  األموال لغايات تمو 
 سفر مقاتلين الى ساحات القتال ودعمهم.

 

 ملخص االجراءات المتخذة:
من خالل المتابعات االستخبارية ألحد العناصر المتطرفة )المدعو س( من قبل دائرة  -

المخابرات العامة فقد توفرت لديهم معلومات استخبارية بوجود نشاطات متطرفة لهذا 
 العنصر.

ة والمالية لهذا العنصر وتم االستعالم من وحدة مكافحة تم التوسع بالمتابعات االستخباري -
غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن األنشطة المالية الخاصة به وحساباته والطلب من 

لغايات التوسع في ور واصوله وفروعه للات المذكلي لحسابلل الماللالوحدة القيام بالتحلي
 موال. ألنهائي لهذ  اعملية البحث عن مصادر أمواله اضافة الى المصير ال

هاب اجراءاتها بالتحري من خالل الرجوع إلر باشرت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل ا -
الى قواعد البيانات المتاحة وقواعد البيانات التجارية باإلضافة الى موقعي "وزارة 

دل الصناعة والتجارة والتموين" و"دائرة مرامبة الشركات" وموقع ميهان الخاص بوزارة الع
 ولم يتبين وجود معلومات سلبية بحقه.

قام  الوحدة بالتعميم على المذكور واصوله وفروعه لد  جميع البنوك العاملة في  -
المملكة وجميع وكالء حواالت ويسترين يونيون وموني جرام واكسبريس موني لتهويد 

وعه واالت للمذكور واصوله وفر لات او حلن أي حسابلالوحدة بىي معلومات متوفرة ع
 -خالل فترة عام تقريبات ونعد استكمال دراسة كافة الردودت تبين ما يلي: 
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  المذكور يمتل  حساب مشترك مع أحد األشخاص )المدعو ال( لد  أحد البنوك

 العاملة في المملكة.
  يتم تغذية هذا الحساب بشكل رئيسي من خالل حواالت خارجية واردة من دول

قدية وحواالت داخلية واردة من شركات صرافة مختلقة باإلضافة الى ايداعات ن
أردنيةت حيث تقوم شركات الصرافة ب يداع وتحويل مبالغ الحواالت الواردة للمذكور 

 عن طريقهم في حسابه البنكي المشترك مع )المدعو ال( بناًء على طلبه.
  من خالل االطالع على تفاصيل الحواالت الواردة للمذكور والوتائ  المعهزة التي

ودتنا بها البنوك وشركات الصرافة تبين أن الغاية من معظم هذ  الحواالت كان  ز 
 )تبرعات خيرية للفقراء والمحتاجين(.

  تبين ميام المدعو )ال( بتحويل جهء من المبالغ المتوفرة بالحساب المشترك الى
أشخاص يتواجدون في إحد  الدول التي تشهد نهاعات واضطراباتت كما تبين 

)س( يقوم بتحويل جهء آخر من هذ  المبالغ الى أشخاص يتواجدون  بىن المدعو
 مناط  مختلفة داخل المملكة.ب

 

باستهدا  الصفحة العائدة للمدعو )ال( على أحد مواقع التواصل االجتماعي تبين أنه  -
يستخدم هذ  الصفحة لغايات استعطا  الناس وجمع التبرعات حيث يدعي بىنه يقوم 

للفقراء والمحتاجينت ويقوم بتحميل صور على صفحته تىكيدا ب رسال هذ  التبرعات 
  الدعاءاته. 

ة لبعد استكمال اجراءات الوحدة بالتحري والتحليل المالي تم تهويد دائرة المخابرات العام -
ات والنتائج التي تم التوصل اليهات حيث تم اعتقال كل من المدعو )س( لبالمعلوم
عهما تبين بىن جهء من األموال المجمعة عبر )ال( ونالتوسع بالتحقي  م والمدعو

االنترن  يتم صرفها لغايات تمويل سفر عناصر متشددة الى ساحات القتالت وجهء آخر 
 يتم تحويله لهذ  العناصر بعد سفرها الى ساحات القتال لغايات تقديم الدعم لهم.
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رهاب حيث تم تحويل كل من المدعو )س( والمدعو )ال( الى القضاء بتهمة تمويل اإل -
( سنوات ومصادرة األموال الموجودة في 10تم  ادانتهما والحكم عليها باألشغال مدة )

 الحساب المشترك العائد لهما واألموال الموجودة في حساباتهما.
كما وتم  مصادرة هواتف خلوية وأجههة كمبيوتر محمول ومركبة تعود لهما حيث أن  -

 كاب جريمة تمويل اإلرهاب.جميع هذ  األدوات استخدم  كوسائ  الرت
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 ًا: المؤشرات:دسسا
تلللم اسلللتخراج مجموعلللة ملللن الم شلللرات المرتبطلللة بعمليلللات غسلللل األملللوال وتمويلللل اإلرهلللابت 

 اإلخطللاراتونهللد  زيللادة جللودة هللذ  الم شللرات فقللد تللم االعتمللاد فللي اسللتخراجها علللى تحليللل 
ة بللىن تملل  احالتهللا الللى القضللاء أو الجهللات األمنيللة والتبليغللات التللي كانلل  نتائجهللا النهائيلل

ة بجميلللع لعلملللا بلللىن الم شلللرات المعروضلللة أدنلللا  ال تشلللكل قائملللة شلللاموالرقابيلللة المختصلللةت 
نللا علللى هسيقتصللر العللرض و الم شللرات المرتبطللة بعمليللات غسللل األمللوال وتمويللل اإلرهللابت 

 -أهم هذ  الم شرات هي:
 

 :مؤشرات غسل األموال 
 

 

 ت مالية ذات طابع تجاري على الحسابات الشخصية للعمالء.وجود عمليا 
 وافلل  مللع طبيعللة ايللداعات وسللحونات نقديللة بشللكل متكللرر وايللداع واصللدار شلليكات بمللا ال يت

 من قبل العميل. النشاط المصرح عنه
  ايللداعات نقديللة تللتم علللى الحسللاب يتبعهللا مباشللرة عمليللات تحويللل خللارجي دون وجللود مبللرر

 واضح.
 آخلرين ونشلكل متكلرر دون وجلود  ة فلي حسلابات عميلل ملا ملن قبلل اشلخاصايداعات نقدي

 عالقة واضحة بينهم.
 ت مللع مالحظللة مللن الحللواالت الماليللة عللدم وجللود عالقللة واضللحة بللين المرسلللين والمسللتفيدين

 ال تدل على نشاط معين. متفاوتةوجود تكرار للحواالت للشخص الواحد ونمبالغ 
  مالية صغيرة تدل على ميام العميل بتجهئة االيداعات النقديلة ايداعات نقدية متكررة ونمبالغ

 الكبيرة لتجنب المسائلة من البن .
 .عدم ميام العميل/ العمالء بتقديم الوتائ  المعهزة الالزمة عند الطلب 
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  علدم قدرتله عللى اجابلة االسل لة المطروحلة عليله ملن قبلل ارتباكله و سلوك العميلل ملن حيلث

ميامللله بالعمليلللة الماليلللةت حيلللث ان علللدد ملللن العملللالء كلللانوا يسلللتعينون الجهلللة المبلغلللة عنلللد 
م ليسللللوا علللللى االسلللل لة وهللللذا م شللللر علللللى أنهلللل لإلجابللللةآخللللرين عبللللر الهللللاتف  بىشللللخاص

 المستفيدين الحقيقيين.
 .محاولة العميل تقديم رشوة الى الموظف بهد  تمرير معاملته 
 يللال عللليهم بمبللالغ ماليللة مللن قبللل شللكاو  واردة الللى الجهللات المبلغللة مللن اشللخاص تللم االحت

 اشخاص اخرين ينتحلون صفات شيوخ وامراء خليجيين.
  المواقللع التجاريللة مثللل وجللود معلومللات سلللبية عللن اشللخاص منشللورة عبللر االنترنلل  وعبللر

(World-Check(و )Nexis Diligence.) 
  أو حيازة وتائ  مهورة تهوير وتائ. 
 لموافقلات الالزملة لتبرعات دون الحصول عللى ابهد  ا استقبال تحويالت مالية من الخارج

 من الجهات الرسمية المعنية.
  تبديل كميات كبيرة من األوراال النقدية من ف لات صلغيرة بلىوراال نقديلة ملن ف لات كبيلرة دون

 مبرر واضح.
 طابقللة تتحويللل األمللوال الللى عللدة مسللتفيدين يتواجللدون فللي منطقللة واحللدةت وتكللون المبللالغ م

 ين في كل حوالة.والمستفيدين مختلف
  من الجهلات المختصلة الالزمة أو الموافقات ممارسة انشطة دون الحصول على التراخيص

 مثل اعمال الصرافة وجمع التبرعات.
  حسابات مالية خامدة يتم تفعيلها ملن قبلل العملالء تلم يلتم مباشلرة اسلتقبال حلواالت خارجيلة

 بمبالغ مالية كبيرة.
  موال.األعدم وضوع مصدر 
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 رأس مال شركة جديدة لد  البن  واستكمال إجراءات تسجيل الشركة  ميمة أن يتم إيداع بعد
ملن الحسلاب  المبللغ الملودعوالحصول عللى وتلائ  ملن البنل  ب يلداع راس الملال يلتم سلحب 

 .واجهة لغايات أخر   شركة وهمية أو مما يدل على أن الشركة هي
 

 

 رهاب:إل مؤشرات تمويل ا 
 يع ممتلكات شخصية بشكل مفاجح ودون وجود مبرر واضح.ب 
  استغالل تواجد الجالية السورية في المملكة لغايات جمع مبالغ ماليلة باسلمهم واالفصلاح ان

 هذ  المبالغ لغايات تقديم المساعدات لهم.
 .جمع التبرعات دون ترخيص 
 القللة واضللحة ودون تلقللي التبرعللات/ التحللويالت الماليللة مللن دول مختلفللة دون وجللود أي ع

 الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المختصة.
 مختلفلة إلجلراء التحلويالت الماليلة وتغييلر عنلاوين اللدخول ) ااستخدام وسلائل تكنولوجيلIP 

Address.إلخفاء معالم التتبع ) 
 .ورود اسم صاحب الحساب على قوائم االشخاص المصنفين ك رهابيين 
   االلللي والبطاقلللات االئتمانيللة فللي دول مرتفعللة المخللاطر او فلللي اسللتخدام بطاقللات الصللرا

 مناط  حدودية للدول مرتفعة المخاطر.
 .عدم التصريح او التصريح المغلوط عن االموال المنقولة عبر الحدود 
  ت أو دول مجلللاورة لهلللا تشلللهد نهاعلللات أو دول عاليلللة المخلللاطر تحلللويالت ملللن واللللى منلللاط

 ونشكل متكرر ونقيم متدنية.
 مكللان سللكنه ومكللان عمللله وعللدم تقللديم مبللرر  بعيللد عللن م سسللة ماليللة العميللل لفللرعجعللة مرا

 واضح لتوجهه الى هذا الفرع.
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  وجلود عللدة حسلابات لللد  البنل  لعللدة أفلراد ال تللرنطهم عالقلةت إال أن هللذ  الحسلابات تحمللل

ت صللندوال شللقة مشللتركةعنللوان عنللاوين مشللتركة )رقللم هللاتف مشللتركت مكللان سللكن مشللتركت 
 .(شتركبريد م

 .ميام العميل بتغيير مكان اقامته بشكل متكرر 
  تفسللير سللبب التحويللل علللى قللل  وارتبللاك العميللل وعللدم تقديملله مبللررات مقنعللة وعللدم مقدرتلله

 المالي أو الجهة المرسلة أو الغاية من النشاط المالي.
 ي ملن ايداعات نقدية لد  أحد فلروع البنل  يتبعهلا مباشلرة سلحونات نقديلة ملن الصلرا  اخلل

أو أملاكن  أماكن بعيدة نسبيا عن مكان اإليداعت أو من أماكن يتواجد بها تنظيمات متطرفلة
 .قريبة من مناط  النهاع

  استخدام بطاقة الصرا  اخلي والبطاقات االئتمانية لتنفيذ عمليات شراء غير اعتيادية لمواد
شلراء مثلل هلذ   كيماوية تدخل في صلناعة المتفجلرات دون وجلود نشلاط تجلاري يبلرر سلبب

 المواد.
  استخدام بطاقة الصرا  اخلي والبطاقات االئتمانية لشراء تذاكر طيران لدول منلاط  النلهاع

 أو دول مجاورة لها.
 .استخراج بوالص تىمين على الحياة بالرغم من صغر عمر العميل 
  كونها خامدة أو جامدةتنفيذ عمليات مالية على الحساب بعد فترة طويلة من. 
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 : التوصيات:سابعاً 
 

 فاعليللة قطللاع االعمللال والمهللن غيللر الماليللة المحللددة فللي مكافحللة غسللل  العمللل علللى زيللادة
اللواردة  اإلخطلاراتعلدد  نظلرا لقللة وزيادة الوعي لد  هذ  الجهات اإلرهاباالموال وتمويل 

 .منها
 

  إال فتلرة الدراسلة ركات الصلرافة خلالل اللواردة ملن شل اإلخطاراتعلى الرغم من ارتفاع عدد
تقللم شللركات الصللرافة لللم  معظللمأن العللدد ال يعكللس حجللم القطللاع داخللل المملكللةت حيللث أن 

عن أي عمليلة مشلبوهةت وتجلدر االشلارة اللى أنله وعللى اللرغم ملن ذلل  فقلد للوحا  باإلبالغ
مختللللف أن الشللركات المرسلللة لإلخطلللارات تعتبللر ملللن الشللركات المنتشلللرة بشللكل كبيلللر فللي 
 ب رسلللالمنلللاط  المملكلللة ولهلللا قاعلللدة عملللالء كبيلللرة مقارنلللة ببلللاقي الشلللركات التلللي للللم تقلللم 

 خطارات الى الوحدة. إ
 

  اللللواردة ملللن خلللالل شلللركات الصلللرافة وجلللود حلللاالت تلللم ملللن خاللهلللا  اإلخطلللاراتللللوحا فلللي
ن استغالل الالج ين والوضع االقتصادي المتدني والبطالة سواء ملن قبلل آخلرين أو الالج لي

طللللب المسلللاعدات الماليلللة الشخصلللية والعائليلللة لجملللع  آليلللةأنفسلللهمت حيلللث للللوحا انتشلللار 
ضلرورة بلر هلذا االملر م شلرًا عللى تالمالية المختلفلةت ويع التحويلاالموال من خالل انظمة 

ركة الحلواالت التلي ت التحويل المالي وشركات الصرافة على حلرقابة من قبل شركاتشديد ا
ة أو للللللا الحللواالت الصللادرة والللواردة مللن دول تشللهد نهاعللات مسلحخصوصلل تللتم مللن خاللهللا

أن تعمللل و ر للللى المخاطلي علللنللواالسللتمرار بتبنللي الللنهج المبت ةللللهابيإر ات لللللا تنظيمللللد بهاجلليتو 
تكثيللللف الجللللوالت التفتيشللللية المتخصصللللة بمكافحللللة غسللللل األمللللوال الجهللللات الرقابيللللة علللللى 

 وتمويل اإلرهاب.
 مية الى الكشف عن الجهات التلي تملارس نشلاط تحويلل األملوال بشلكل مواصلة الجهود الرا

 غير مرخص وايقاع العقونات الرادعة بحقهم.
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  حلللاالت ملللن اإل أكبلللرضلللرورة تعهيللله ورفلللع اللللوعي للللد  الجهلللات االمنيلللة لالسلللتفادة بشلللكل

أن  وذل  في ضلوءت بخصوص حاالت االشتبا  بالحواالت المالية إليهممن الوحدة  المرسلة
 ليسوا هم المستفيدين الحقيقيين من هذ  التحويالت. اإلخطاراتالمشتبه بهم في ظم مع

 اإلخطللاراتجللودة  بهللد  تحسللينالبنللوك  االسللتمرار فللي التغذيللة الراجعللة واالجتماعللات مللع 
وك للسياسلة لو انتهلاج البنلللله اراتلاإلخطهذ  بعض هد  من ال تبين أنت حيث الواردة منها

بعلللد ميلللام المشلللتبه بللله  حصلللل  اإلخطلللاراتأو أن هلللذ  (ت Defensive SARs) الدفا يلللة
 الحساب لد  البن . ب غالال

 ن المجتمللللع األردنللللي يعتبللللر مللللن قللللع البيانللللات المشللللار اليهللللا اعللللال  أمللللن المالحللللا مللللن وا
ل علللى لرورة العملللممللا يشللير الللى ضلل علللى التعللامالت الماليللة النقديللةت ةمللالقائالمجتمعللات 

  الحركات المالية التي يقوم بها العمالء بحساباتهم لد  البنوك تفعيل االشتمال المالي ورن
أو من خالل المحافا االلكترونية لتحديد مصادر االموال والثروات وتتبلع المصلير النهلائي 

 لها والمستفيدين النهائيين منها.
 ن زيللادة فاعليللة القللوانين والتشللريعات ذات العالقللة بحيللث تكللون أكثللر فاعليللة وأكثللر تللىتيرا ملل

 الدولية.والمعايير التوصيات  تطبي خالل 
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 : مقدمة 

 
بالعمل على سياسة واجراءات ضريبة الدخل والمبيعات دائرة حرص انطالقا من 

وضوابط مكافحة غسل االموال والتهرب الضريبي تم تضمين مخاطر غسل االموال 

وتبني المنهج  ضريبة الدخل والمبيعات دائرةالمخاطر على مستوى خطة في تقييم 

موال والتهرب الضريبي والعمل القائم على المخاطر للتخفيف من مخاطر غسل اال

 . ثها باستمرارعلى مراجعتها وتحدي
 

اعتمدت الدائرة العمل المؤسسي لمكافحة التهرب الضريبي من خالل خطة تعتمد 

فيها التهرب الضريبي  على ادارة المخاطر في تحديد القطاعات التي يتركز

تعمل الدائرة و ،وشمولها ضمن اجراءات الخطة بدالً من اعتماد مبدأ الشكاوى

الصادر بمقتضى وتعديالتة  2016لسنة  83بموجب نظام التنظيم االداري رقم 

من الدستور والذي تتولى بموجبه الدائرة مهمة تنمية الوعي الضريبي  120المادة 

تهم في بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات لمساعدلدى المكلفين وتعريفهم 

 الحد من التهرب الضريبي 
 

  التعريف بجريمة التهرب الضريبي

 
وتعديالتة  2014دخل لسنة جاء تعريف التهرب الضريبي بموجب قانون ضريبة ال

 : كالتالي
البيانات أو استعمال أساليب احتيالية  تنطوي على غش أو خداع أو تزوير أو إخفاء 

تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها قصداً بهدف عدم دفع الضريبة أو 

 . التصريح عنها، كلياً أو جزئياً أو تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون
 

ة والتي ال بد من تغليظ ويعتبر التهرب الضريبي من  الجرائم المالية واالقتصادي

له نفسة ارتكاب مثل هذه المفروضة عليها وان تكون رادعة لمن تسول  العقوبات

وتعديالتة  2014ل لسنة من قانون ضريبة الدخ (66)المادة حيث نصت الجرائم 

 : على ما يلي
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يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب  .أ

غيره على التهرب من الضريبة الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض 

 : ي فعل من األفعال التاليةبأن أتى أ
قّدم اإلقرار الضريبي باالستناد إلى سجالت أو مستندات مصطنعة أو ضّمنه  .1

بيانات تخالف ما هو ثابت في السجالت أو المستندات التي أخفاها مع علمه 

 . بذلك
قّدم اإلقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجالت أو مستندات وضّمنه  .2

 . بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجالت أو مستندات أخفاها 
أتلف قصداً السجالت أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة  .3

 . حكام هذا القانونالمحددة لالحتفاظ بها وفق أ
شراء أو البيع أو غيرها من المستندات إليهام اصطنع أو غيّر فواتير ال .4

 . و زيادة الخسائرالدائرة بقلة األرباح    أ
 . أخفى نشاطاً أو جزًء منه مما يخضع للضريبة .5
اقتطع مقدار الضريبة وفق أحكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خالل  .6

 ً  . من تاريخ دفعها ثالثين يوما
 . لم يصدر فاتورة أصولية  .7

 
من هذه المادة، تكون ( أ)لى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة إضافة إ  .ب

العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فيها على 

 : النحو التالي
الحبس مدة ال تقل عن أربعة أشهر وال تزيد على سنة واحدة في حال  .1

 . ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثانية
سنة واحدة وال تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي الحبس مدة ال تقل عن  .2

 . من الجرائم للمرة الثالثة
الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على ثالث سنوات في حال ارتكاب  .3

 . أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها
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 التعريف بجريمة غسل االموال

 وقد الحديث العصر يشهدها التي االقتصادية ئمراالج من األموال غسل جرائم تعتبر
 تهدد سلبية آثار منهذه الجريمة  تسببه لما ا على مستوىاهتمام الجريمة هذه نالت

 .يدزات في حجمها أن إال الظاهرة هذه لمكافحة الجهود من الرغموعلى ، التنمية
قانون مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب حسب تعريف  األموال بغسل يقصد

بانها  كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو  2007لسنة ( 46رقم )

التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو استبدالها أو ايداعها أو استثمارها أو التالعب 

في قيمتها أو تحويلها أو أي فعل آخر وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه 

أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها 

ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة 

 المتحصل منها المال مع العلم بأنها متحصلة عن جريمة .

 ارتباط التهرب الضريبي بغسل االموال 

 جريمةاتجة عن المتحصالت المالية الن تهرب الضريبي بغسل االموال كونيرتبط ال

 . التهرب الضريبي تقع محال لغسل االموال
 

 ر التهرب الضريبي على االقتصادأث

الوطني بشكل عام، وفي  التهديد لالقتصاد التهرب الضريبي من أخطر أنواعيعتبر 

 .التحديات االقتصادية التي تمر بها البالد، أصبح دفعها من الواجب الوطنيظل 
 : ثار المترتبة على التهرب الضريبيومن اال

  عدم تقديم الخدمات وضعف جودة الخدمات الحكومية والحد من قدرة الحكومة

على تنفيذ المشروعات الرأسمالية والبنية التحتية، ما يقلل من فرص 

الحصيلة النهائية يضعف من قدرة الحكومة على تحفيز النمو االستثمار، وفي 

 .االقتصادي المستدام

  تشوهات واختالالت جوهرية في النظام الضريبي تحول دون تحقيق العدالة

 .الضريبية بين المكلفين وتولد اإلحساس بالظلم والتميز وغياب العدالة

 بقدرة الحكومة على  فاقد موارد مالية على الخزينة العامة للدولة واإلخالل

توفير اإليرادات العامة من مصادرها، وإنما تسبب اختالالت بين المكلفين 

 . وتشوهات في أسس المنافسة في السوق

  على االستثمارات وإخالل في أسس المنافسة في السوق ً بالتالي التأثير سلبا

مارات الملتزمة ضريبياً، ما يعني أن التهرب الضريبي يؤثر سلباً على االستث

وجذب االستثمارات للمملكة طالما أن المستثمر يأخذ في االعتبار النظام 

الضريبي في المملكة ضمن النموذج المالي للمشروع والعائد المتوقع من 

 .االستثمار

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/20200712/1045982318.html
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/20200712/1045982318.html
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 على االقتصاد اهمية مكافحة التهرب الضريبي

سلبية اهمية مكافحة التهرب الضريبي في االردن لما له من مخاطر وآثار تكمن 

والعمل على اتخاذ كافة  على االقتصاد الوطني والمجتمع، ومدى الحاجة لمحاربته

، واهمية تجريم مرتكب التهرب نونية والفنية واإلدارية الالزمةاإلجراءات القا

 : مما يسهم فيالضريبي 
 .ز استقرار االستثمارات وجذبها للمملكةيتعز -

 . العدالة بين المستثمرين -

 . تعزيز التحصيل الضريبي المساهمه في -

 . تحقيق أهداف النظام الضريبي االجتماعية واالقتصادية والمالية -

 

الوعي الضريبي بين المواطنين وترسيخ القناعة لديهم بأهمية االلتزام  نشر ان

واإليرادات المتحققة لديهم ودفع الضرائب  قيمة الدخلبالتصريح عن كامل 

يعود بالنفع العام والفائدة لجميع بموجب القانون في مواعيدها المحددة المستحقة 

 . المواطنينفئات 
 

 خطة الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي

من تسعى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للعمل على مكافحة التهرب الضريبي 

تفعيل اجراءات مكافحة التهرب الضريبي ووضع خطة خاصة بمكافحة خالل 

خطورة والتي يوجد بها تهرب ضريبي، التهرب الضريبي وتشمل القطاعات االكثر 

لتحقيق اهداف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تعزيز ادارة اإليرادات  و

ل المشاريع من خالتعمل ( 2025رؤية االردن )الضريبية وتحسين عملية التحصيل 

 : التالية

 استراتيجية التهرب الضريبي . 

 دراسات الفجوة الضريبية والتهرب الضريبي . 

  هذا باإلضافة الى انشاء وحدة بمستوى قسم لمكافحة غسل االموال والتهرب

 . في مديرية مكافحة التهرب الضريبيالضريبي 
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  تحفيز النمو االقتصادي

بالحد من التهرب الضريبي وذلك من  2022-2018يز النمو االقتصادي فخطة تح

تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم خالل 

المكلف الطوعي ورفع مستوى الشفافية وجودة  استجابة من واجبات وزيادة

 : والعمل عليها من خالل المشاريعريبية الخدمات الض
تطبيق فترات بة السجن بحق المتهربين وتبني نظام الفوترة وتطبيق عقو -

 . االعفاء من الغرامات
ي قانوني تفعيل تطبيق احكام العقوبات على حاالت التهرب الضريبي الواردة ف -

 . ضريبتي الدخل والمبيعات
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 التطبيق االلكتروني في مكافحة التهرب الضريبي 

أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  تطبيقاً إلكترونياً على الهاتف المحمول تحت 

للمشاركة في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي ( مكافحة التهرب الضريبي)اسم 

حيث يتيح هذا التطبيق المشاركة في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي من خالل 

الت مخالفة لقانوني ضريبة الدخل التبليغ عن أي حاالت تهرب ضريبي، وأي حا

والضريبة العامة على المبيعات يتم ارتكابها من التجار والصناعيين ومؤدي 

 .الخدمات والمهنيين
 

باإلمكان التبليغ عن حاالت االمتناع عن إصدار الفاتورة الضريبية، أو إصدار 

للفاتورة، فاتورة مخالفة لشروط الفاتورة التي يجب أن تتضمن الرقم المتسلسل 

واسم البائع وعنوانه ورقمه الضريبي إذا كان مسجالً في ضريبة المبيعات أو رقمه 

الوطني إذا كان غير مسجل وتاريخ إصدار الفاتورة، وبيان نوع السلعة أو الخدمة 

 .وكميتها وقيمتها والقيمة اإلجمالية للفاتورة
 

ضريبي، أو التجنب ويتيح التطبيق التبليغ عن أي حالة من حاالت التحايل ال

الضريبي الظاهرة للعيان أو وجود نشاط تجاري كبير مع عدم التسجيل في ضريبة 

المبيعات، وكذلك حاالت عدم إبراز شهادة التسجيل في ضريبة المبيعات، أو عدم 

وضعها في مكان بارز داخل المنشأة أو إخفاء أحد أنشطة األعمال أو األنشطة 

  .االقتصادية
التقاط أي صورة وإرسالها مباشرة، أو تحميل الصور والوثائق  ويمكن للمشترك

 .والفواتير المتعلقة بالمعلومة وإرسالها مباشرة عبر هذا التطبيق
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 مقدمــــة:
 

 

يُعد التقييم الوطني لمخاطط  سلاا اوااوات ويموياا اب ماطأ اا  لوا ئ الوتاطتا التاي ييعماد العدياد اا  

مية المخطط  التي قد يواجههط وا  ثم يحليلهط وصاوً  الاى يياوي  الدوت الى اتتخدااهط وهدف يحديد اط

فهم واضح حوت يلك المخطط  وومط يشيا حج  اًتاط  لوضاخ ط اا واضاحة واتات اييجيطل  اطالة 

لن يبنايي ظاطااط  فعاطً  لميطفحاة سلاا لمعطلجة مذه المخطط  واحتواء لي يهديدال، اذ ً ييون وي دولة 

أ لو لن يحدد لولويطيهط لو لن يوجه اوا دمط وشيا تليم يبعاط  للانها القاطتم  لاى اواوات ويمويا اً مط

 . دون لن يتوف  لديهط الفهم الجيد للمخطط المخطط  
 

 ب تاطءيعتب  ي بيق النها القطتم  لى المخطط  لحد التوصيطل ال تيلية لمجمو اة العماا الماطلي مذا و

اوا دماط  لتوجياه الادوت ووصالة ه ماطأ، فالاع  ا   وظاظاطم فعطت لميطفحة سلا اواوات ويمويا اب

جهودمااط لمعطلجااة لوجااه القتااو  ا يفعااة المخااطط  التااي ياام يحدياادمط فااي لظامتهااط المعتمااد   وي  ياا 

لميطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ في حي  يمي  لتلك الدوت اللمطح وت بياق ياداوي  ابلا ة فيماط 

  ة.طلي  ند يحديد اخطط  انخفاليتعلق وبعض يوصيطل اجمو ة العما الم
 

في تيطق اط يقادم ، فقاد يام اجا اء التقيايم الاوطني اووت لمخاطط  سلاا اوااوات ويموياا اب ماطأ فاي 

المملية او دظية الهط مية ونطء  لى ق ا  اللجنة الوطنية لميطفحاة سلاا اوااوات ويموياا اب ماطأ فاي 

الت ام  فيخ الملتوى ا  قباا المملياة  وجودقط  ا  ، ويأيي ذلك اظ ع2017 ه   طظون الثطظي ا   طم 

يمطظهااط العميااق وأمميااة ايطفحااة الجاا اتم الم يب ااة وتلااا اواااوات ويمويااا اً مااطأ والتااي إوظااطوخ ااا  

النهطياة يلاهم فاي وماط  لى الملتوى الوطني والمؤتلي و  طفة يلتد ي ايطفحتهط ياطف  جهود الجهطل

تاتتعت اًقتتاطد الاوطني لتلاا ًياة التتادي وي احاطوًل خفض المخطط  ويحلاي  ظجط اة وفعطلو

 .اواوات لو يمويا اً مطأ
 

ا لباط  وطنياط  يمثا ذا وي ى المملية لن  ملية التقييم الوطني لمخطط  سلا اواوات ويمويا اً مطأ م 

الة الحط  لمط ا   أظه لن يتايح لتاطظعي الليطتاطل فاي المملياة وضاخ اتات اييجيطل وط اا وطنياة  اط

وواضاحة لااد ء اخااطط  سلااا اواااوات ويمويااا اً مااطأ وا تمااطد اجاا اءال اتااتبطقية وي بيااق يااداوي  

 .فعطلة يحقيقط  لهذه التطية
 

ويهاادف الممليااة ااا  اجاا اء مااذا التقياايم  وطلد جااة اوولااى الااى ي ااوي  ظاطاهااط المعتمااد لميطفحااة سلااا  

توى  المملياة ويقييمهاط والوقاوف  لاى اواوات ويموياا اب ماطأ اا  طاعت يحدياد المخاطط   لاى الا

ائاء يلااك المخااطط ، اضااطفة الااى الااط د  الجهااطل المختتااة  المتخااذ ااادى  فطيااة التااداوي  والالااواوا 

لتوجيه اوا دمط بدا   المخطط   لى ظحو فعطت ل فخ  فطء  لظامتهاط وي  يا  جهودماط  لاى الق ط اطل 

لمخطط  الم يفعة ويع ي  القد ال الوطنية والتداوي  ذال ا والخداطل)المطلية وسي  المطلية( والمنتجطل 

الختاو،، واتاتحداخ ط اا  ماا افتالة وناطء   لاى ظتاطتا التقيايم الاوطني للمخاطط  هذا و اًتتبطقية

 . وحيث يشما مذه الخ ا  لمداف ط والؤوليطل واضحة للجهطل المختتة
 

 ا   واب  افية ظطميكعية والتنايمية  مط ويهدف التقييم الى اعطلجة لوجه القتو  في الجواظب التش ي

احيااطم التنلاايق  لااى ظحااو يشااط  ي وااي  الق ااط  العااطم والخااط، لطااذا  وطً تبااط  لن ظتااطتا مااذا التقياايم 

،  مط ويهدف التقييم الوطني للمخطط  الى الط د  الذايية لهمطالق ط ية وتتنعيس ليالط   لى التقييمطل 

التي قد يتع ض لهط  لى الملتوى الاوطني والق اط ي ووماط الق ط  الخط،  لى يع ي  فهمه للمخطط  
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للحاد اا  اخاطط  سلاا لدياه يلهم في الط ديه  لى يقييم ادى  فطية الالاواوا وابجا اءال المعتماد  

 اواوات ويمويا اب مطأ. 
 

 ط  ت جميخ الجهطل الحيواية ذال الععقة وعملياة يقيايم المخاطط  وماط فاي ذلاك )واضاعو الليطتاطل، 

  اظفطذ القطظون، تل طل اًد طء، اوجه   اوانية، وحد  ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب ماطأ، لجه 

 مط و ط ك فاي ماذه العملياة جا ء  بيا  اا  امثلاي الق اط   ،اللل طل التنايمية وال قطوية واب  افية(

)البناوك،  الخط، المعنيي  وواجب اًط ط      مليطل سلا اوااوات ويموياا اً ماطأ وماط فاي ذلاك

 .والمحطتبي (   طل الت افة،    طل الوتططة المطلية،    طل التأاي ، والمحطاي  
 

ا  الجدي  وطلذ  ، فقد يمت اًتاتعطظة وخبا اء صاندوق النقاد الادولي واتاتخدام انهجياة التاندوق فاي 

ولية ومااي انهجيااة  اام، إجاا اء التقياايم الااوطني لمخااطط  سلااا اواااوات ويمويااا اب مااطأ فااي الممليااة

يهدف الى يوفي  صو    طالة    اخطط  سلا اواوات ويمويا اب مطأ وي يي  مذه المنهجياة  لاى 

  .يحديد الميوظطل الثعثة ال تيلية لعملية التقييم ومي التهديدال وظقطط الالعف والعواقب
 

ة للعموم والتقط ي  مذا وا تمد الف يق الوطني لتقييم المخطط  في اج اء مذا التقييم  لى البيطظطل المتطح

الدولياة وابحتاطءال ال تامية والتقااط ي  اللانوية التاطد    ا  الجهااطل المعنياة، واوحياطم القالااطتية 

ذال الععقااة، واتااتبطظطل جمااخ الحقااطتق  اا  ا مااطت الق ط ااطل وطبضااطفة الااى اعلواااطل اًتااتبيطظطل 

الخطصااة وخباا اء صااندوق النقااد التتااو ية التااي ياام جمعهااط وطتااتخدام لدوال التقياايم الااوطني للمخااطط  

 الدولي واخ جطل مذه اودوال.
 

 مط ويم اً تمطد  لى المنطقشاطل التاي دا ل فاي تللالة اا  اجتمط اطل الف ياق الاوطني لعملياة التقيايم 

الوطني للمخطط  ا  طعت اجمو ة ا  و ش العما ضمت امثلي     اجمو ة واتاعة اا  الجهاطل 

مت صيطسة يق ي  التقييم الوطني للمخطط  ا  قباا الف ياق الاوطني الحيواية والق ط  الخط،،  مط وي

 .ونطء  لى ظتطتا الد اتطل واًجتمط طل والمنطقشطل ذال الععقة
 

يااام ا تماااطد يق يااا  التقيااايم اااا  اللجناااة الوطنياااة لميطفحاااة سلاااا اوااااوات ويموياااا اب ماااطأ وتاااط ي  

ديث اًتاات اييجية الوطنيااة لميطفحااة سلااا (، وونااطء  لااى النتااطتا النهطتيااة للتقياايم ياام يحاا6/2/2019)

 اواوات ويمويا اً مطأ.
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 منهجية التقييم الوطني للمخاطر الخاصة بخبراء صندوق النقد الدولي

 

)اثا صندوق النقد  والتقط ي  الدولية البيطظطل المتطحة للعموم يعتمد التقييم الوطني للمخطط   لى يحليا

وطبضاطفة الاى  واوام المتحد  وقوا د ويطظطل الادوت المقيمماة والوثاطتق المنشاو  ( الدولي والبنك الدولي

ال تمية والتقط ي  اللنوية التطد      الجهطل المعنية، واوحيطم القالطتية ذال الععقة، ابحتطءال 

ي للمخاطط  التي يم جمعهط وطتتخدام لدوال التقييم الوطن اًتتبيطظطل التتو يةاعلواطل وطبضطفة الى 

 .صندوق النقد الدولي واخ جطل مذه اودوال خب اءوالخطصة 
 

ويعتمد انهجية التقيايم  لاى يحلياا اخاطط  سلاا اوااوات ويموياا اب ماطأ التاي يتعا ض لهاط الدولاة 

 وشيا  طم، وا  ثم يحليا المخطط  التي يتع ض لهط الق ط طل والمؤتلطل ذال التلة. 

 

 وال وتمويل اإلرهاب: أوال: تحليل مخاطر غسل األم

يلتند يحليا اخطط  سلا اوااوات ويموياا اًماطأ وشايا  اطم الاى يحلياا الميوظاطل الثعثاة ال تيلاية 

لعملية التقييم، ومي )التهديدال، ظقطط الالعف، العواقب(، ويتم قيط  التوى المخطط  وموجب اعطدلاة 

لنطيجااة  اا  سلااا اواااوات ويمويااا لتواجااد التهديااد اااخ ظقااطط الالااعف المحتملااة االاا ووة وطلعواقااب ا

 اب مطأ.
 

 : التهديدات (أ
 

اجمو ة اوصاوت الميتلابة وتاو   سيا  اشا و ة  يع ف التهديدال في اجطت سلا اواوات وأظهط

الدولاة ابج ااياة التاي يُناتيا فاي  ا، ووطلنتيجة يشيا التهديدال اجمو  المتحتعلويحتطج إلى سل

 . ا  الخط ج يُجليب إلى الدولةلتي ي جح لن وطبضطفة الى المتحتعل اًج ااية ا
 

التي يتم جمعهط احليط  اواوات المحلية  فتشيا التهديدال اجمو  لاط وطلنلبة لمجطت يمويا اً مطأ

طط ج الدولة والتي ي جح دطولهط  التي يتم جمعهطاواوات  ً ييطأ ل مطت إ مطوية، وطبضطفة الى

 . طأًتتخدااهط في يمويا اً مللدولة 
 

 :الضعف نقاط (ب
 

وأظهاط الثتا ال فاي لظاماة ايطفحاة سلاا اوااوات ويموياا اب ماطأ التاي ااا   يعا ف ظقاطط الالاعف

يت لاب وطلتاطلي الممي  اتتتعلهط لتطيطل يلهيا ا ييطأ ج يمة سلا اواوات لو يمويا اً ماطأ، و

اب ماطأ والالاواوا  يحديد مذه النقطط إج اء ا اجعة  طالة وظامة ايطفحة سلا اوااوات ويموياا

والتاداوي  المتعلقااة وهااط، اااخ اوطااذ وعااي  اً تباط  وجااود المتحتااعل الج ايااة فااي الدولااة، فبعااد لن 

الاا وف التاي ، يبادوون وطلبحاث  ا  الثتا ال وتهدياد(ال) المج اون وطلمتحتعل الج اية يحتفظ

نااطك احتمطليااة ضااعيفة لّن مون يعحااا ، ولطياا ا  )ظق ااة ضااعف( ميمياا  اتااتتعلهط لتلبيااة احتيطجااطيه

ج يماة  وط يياطأ يانجح احاطولتهم ووطلنتيجاةا  قبا اللل طل لثنطء العملية، واعطقبتهم  م ليه للقبض

 .ويا اب مطأسلا اواوات ويم
 

ووهدف يحليا ظقطط الالعف في لظامة ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب ماطأ، يتوجاب البحاث فاي 

تااي يلااها ا ييااطأ جاا اتم سلااا اواااوات لو يمويااا الااا وف ال -1ثعثااة  نطصاا   تيلااية ومااي )
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  الا وف التي يلها لم ييب الج يماة يجناب القابض  لياه اا  اللال طل المختتاة، -2اب مطأ، 

 الثت ال التي يعيق ف ض العقووطل  لى ا ييب الج يمة(: -3
 

 غسل أموال أو تمويل إرهاب:بالنسبة للظروف التي تسهل ارتكاب  (1

 اتتنطدا الى  نت ي   تيليي  وممط: يتم يحليا مذه الا وف

 ويد المج اي .الخطصة وطب مطأ المجمعة المتحتعل ابج ااية لو اواوات  وجود 

 ظ وف لط ى ليخداطل لو المنتجطل لو إايطظية اتتتعت ال. 
 

 وبالنسبة للظروف التي تسهل لمرتكب الجريمة تجنب القبض عليه من السلطات المختصة: (2

 : وف اتتنطدا الى العوااا التطليةيتم يحليا مذه الا

 ا تشطف سلا اواوات لو يمويا اب مطأ ا  قبا اللل طل العوااا التي يعيق. 

  ،التحقيق في سلا اواوات لو يمويا اب مطأ ا  قبا  العوااا التي يعيقفي حطت اً تشطف

 .اللل طل

  ،ا ييب الج يمة.احط مة  العوااا التي يعيقفي حطت التحقيق 

 ا ييب الج يمة.إداظة  العوااا التي يعيقالمحط مة،  في حطت 
 

 وبالنسبة للثغرات التي تعيق فرض العقوبات على مرتكب الجريمة: (3

 يتم يحليا مذه الثت ال اتتنطدا الى العوااا التطلية:

  تج ، س ااة( وحق ا ييب الج يمة.)ما يتم ف ض  قووطل  اد ة اثا 

 ت ويتم الحيم وطلمتطد  .ا ييب الج يمة ا  اوصوح اطن  ما يتم 
 

 العواقب: (ج
 

لو الال   الذي يحدثه سلاا اوااوات لو يموياا اب ماطأ  لاى  التأثي  وأظهط اجمو العواقب  يع ف

وشايا   بويقادي  العواقايحلياا   طم، وياتموالمجتمخ وشيا  واًقتتطداوظامة لو المؤتلطل المطلية، 

 .يلة المدىانفتا ليا  ا  العواقب قتي   المدى والعواقب طو
 

تشويه قتي  المدى وإحداثهط لالمتحتعل ابج ااية  ي يبا ومدى يأثي  العواقب قصيرة المدى (1

ا 12يمتد حتى  ئانية لمد  لل لب  لى العديد ا  المنتجطل لو الخداطل لو اوصوت  . ه  
 

التي ويمويا اب مطأ تقوم وطلت  ي   لى  واقب سلا اواوات ف، طويلة المدىأّما العواقب   (2

اجتمط ية )طويلة المدى لوعطد اًتت اييجية، وللعواقب  لمداف الدولة لى حدوثهط ونجطح  ؤث ي

 . (واقتتطدية وتيطتية وجت افية

 

 :تحليل مخاطر القطاعات والمؤسساتثانيا: 

 يتم يحليا المخطط  التي يتع ض لهط الق ط طل والمؤتلطل وفقط للمنهجية التطلية:

حوت ظ طق وطبيعة المؤتلطل المتعدد  ذال  ط يم جمعه ا  ويطظطل وحقطتقيتمثا وم :معلوماتال  (1

 .التلة وناطم ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ في او دن

ويع ف المخطط  المتأصلة وأظهط يلك المخطط  التي  ،التوى الجطذوية() المخاطر المتأصلة: (2

ي ضواوا لميطفحة سلا اواوات يتع ض لهط الق ط طل لو المؤتلطل دون اًطذ وطً تبط  ل

 ويمويا اً مطأ.
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ومي العنطص  التي يقلا ا  المخطط  المتأصلة والمتمثلة وطلالواوا الخطصة مخففات المخاطر:  (3

وميطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ والالواوا اوط ى سي  المتعلقة وميطفحة سلا اواوات 

 ويمويا اب مطأ.

، اوطذ وطً تبط  لث  المخففطل ( لي وعدصطفي اًحتمطليةويمثا ) المخاطر الفعلية )المتبقية(: (4

ادى جود  ينفيذ ضواوا ايطفحة ييم  العطاا ال تيلي المؤث  في احتلطأ مذه المخطط  في و

 سلا اواوات ويمويا اب مطأ.

وادى جود  الالواوا الدولية لميطفحة سلا اواوات ويمويا  التعرض لمخاطر عابرة للحدود، (5

 طأ.اب م
 

يتم  تحليل العواقب قصيرة المدىوبعد دمجها مع  التي يتم التوصا اليهط ل عهالنتطتا وونطء  لى يحليا 

 الق ط طل والمؤتلطل.ظو  ا     لياإلى التوى المخططالتوصا 

 

 ثالثا: النتائج المستخلصة:

للمخااطط  التااي  يااتم اتااتخع، النتااطتا وطلنلاابة لمخااطط  سلااا اواااوات ويمويااا اب مااطأ لو وطلنلاابة

 يتع ض لهط الق ط طل والمؤتلطل وفقط لمقيط  يتيون ا  تبعة د جطل، واتتنطدا للمتفوفة التطلية:
 

لتهديدات ا مؤشر

 ونقاط الضعف
 الضوابط مؤشر المخاطر مؤشر العواقب مؤشر

   النطاق مؤشر

)نطاق القطاعات 

 والمؤسسات(

النسبة أو  مؤشر

 التناسب

مجموعة 

نقاط نتيجة 

 رالمؤش

 7 اليا  بي  جد ا /واتخ جد ا ضعيفة للتطية/ضئيلة جد ا  ا يفخ للتطية ضخمة لو  ديد  ا يفخ للتطية

 6 اليا يق يب ط  بي  /واتخ جد ا ضعيفة ا يفخ إلى حد  بي   بي   جد ا ا يفخ إلى حد  بي 

 5 التطلبية العامى اتوتا ضعيفة ا يفخ  بي   ا يفخ

 4 التطلبية صتي  اعتمة اتوتا اعتدلة اتوتا

 3 البعض صتي  جد ا جيد  جد ا  انخفض صتي   انخفض

 2 القليا صتي  للتطية امتطئ  انخفض إلى حد  بي   صتي   جد ا انخفض إلى حد  بي  

 1 سي  اوجود يق يب ط اتنطمي التت  امط تة دولية فاللى انخفض للتطية ضئيلة جد ا انخفض للتطية
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 يذيالملخص التنف
 

الملخص التنفيذي الالوء  لى لو ئ ظتطتا التقييم الوطني لمخطط  سلا اواوات ويمويا  يللا

 2017اب مطأ والتوصيطل الملتخلتة اتتنطدا  لهذه النتطتا، ولقد لج ي مذا التقييم طعت  ه   بطط 

ويا اب مطأ وق ا  ا  اللجنة الوطنية لميطفحة سلا اواوات ويم 2019ولتطية  ه   طظون الثطظي 

( ، ويعتب  مذا التقييم اووت ا  1/2017في اجتمط هط  قم ) 2017طعت  ه   طظون الثطظي ا   طم 

ظو ه في المملية او دظية الهط مية اذ يم ولو يه وملط د  جميخ اوط اف الوطنية إضطفة الى الق ط  

التي يواجههط المملية لتوفي  الخط، وهدف يحديد وفهم ويقييم اخطط  سلا اواوات ويمويا اب مطأ 

لتط  انهجي بج اءال يتحيحية ا   أظهط يحقيق ويع ي  فعطلية المناواة الوطنية لميطفحة سلا 

 اواوات ويمويا اب مطأ.
 

 :غسل األموال 
 

اواوات في  اليلي لتلالظه ل ظتطتا التقييم الوطني لمخطط  سلا اواوات لن التوى المخطط  

ا   مذا الملتوىيمثلت العوااا ال تيلية التي لدل إلى الحتوت  لى و ،المملية "ا يفخ"

 المخطط  وطآليي:
 

  دم يج يد ا ييبي ج يمة سلا اواوات ا  امتليطيهم سي  المش و ة. (1

 إتطء  اتتخدام المنتجطل والخداطل المقداة في المملية. (2

 البيئة المتعلقة وحجم وطبيعة المتحتعل المحلية للج اتم اوصلية.  (3
 

طءل ظتيجة يقييم التوى يهديدال سلا اواوات النطيا ا  المتحتعل المحلية للج اتم اوصلية وج

   اجمو  اتحتعل الج اتم المحلية%( ا93) اط ظلبته وقد  يلت "،في المملية وأظه "اتوتا

ج اتم الته أ الال يبي و"الل و )الل قة الجنطتية( والل قة" واًيجط  وطلمخد ال  ا 

 . لى التوالي ال العقلية و"الفلطد وال  و " والمؤث
 

اعام المتحتعل المحلية للج اتم اوصلية قد يولدل  لى  يا ظقد   مط ووينت ظتطتا التقييم لن

 الن ج ءوسي  ال تمي، المطلي مذه اواوات لُظفق ا  طعت اتتخدام الق ط   ج ءا مطاط ا لن و

الته أ الال يبي، قد ُسللت ا  طعت اتتخدام ، ً تيمط المتحتلة    ا ييطأ ج يمة هطان

%( ا  حجم المتحتعل المحلية 18) يقط أ يبي  لن منطلك ظلبة ضئيلةلي ال تمي، والق ط  المط

ن يهديد سلا اواوات النطيا    المملية، في حي  يبي  لللج اتم اوصلية قد يم إط اجهط ا  

 .قد يم يقييمه وأظه وملتوى "انخفض"اتحتعل الج اتم اوصلية الدولية ضئيا ظلبيط  و
 

الخداطل المطلية )   طل الت افة واقداي  وق ط  اقدايلظه ل النتطتا لن ق ط  البنوك و

 مي( وق ط  او مطت والمه  سي  المطلية المحدد  لألاوات طداطل الدفخ والتحويا ابليت وظي

حيث حتلت البنوك  لى ، ا()وعد اطذ اث  الالواو اواوات اخطط  سلاصطفي  او لى وملتوى

التوى "ا يفخ" ا  المخطط  في حي  حتا ق ط  اقداي الخداطل المطلية وق ط  او مطت 

لظه ل النتطتا لن ق ط  والمه  سي  المطلية المحدد   لى التوى "اتوتا "ا  المخطط ،  مط و

لهطدفة لل وح    طل الوتططة المطلية وق ط  الش  طل المطلية اوط ى وق ط  المؤتلطل سي  ا

 . لى لظهط اوقا وملتوى صطفي اخطط  سلا اواوات
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ووشيا  طم فقد لظه ل ظتطتا يقييم الملتوى اليلي لالواوا ايطفحة سلا اواوات لدى الجهطل 

الخطضعة للتنايم  لى لظهط "جيد  جد ا" وذلك لوجود ضواوا فعطلة لدى البنوك و   طل الت افة 

لحطجة إلى يحلي  يلك الالواوا لدى المؤتلطل التي يتلقى الوداتخ العطالة في المملية، وظهو  ا

 والمتمثلة وتندوق يوفي  الب يد واؤتلطل ابق اض اوط ى والمؤتلطل المطلية المتختتة. 
 

الملتوى اليلي لعواقب سلا  لن لث  مط لظه ل ظتطتا التقييم الوطني لمخطط  سلا اواوات 

لمخطط  وأن  واقب الوطني لالمملية، حيث حددل ظتطتا التقييم اواوات طويلة المدى " بي "  لى 

سلا اواوات تتاه   لى او جح ا  طعت التأثي   لى تمعة المملية  دولة سي  الت اة 

ا يفط  سي  حقيقي وتعط  الللخ والخداطل وائديطد ا ييطأ حدوخ وميطفحة سلا اواوات و

 .  اواوات واًتتثمط ال اوجنبيةظطميك    م وأ  وو   ج اتم الفلطد وال  و 
 

 :تمويل االرهاب 
 

اب مطأ  اليلي لتموياظه ل ظتطتا التقييم الوطني لمخطط  يمويا اب مطأ لن التوى المخطط  ل

ا   مذا الملتوىويمثلت العوااا ال تيلية التي لدل إلى الحتوت  لى  ،في المملية "اتوتا"

 المخطط  وطآليي:
 

للحدود،  لى تبيا المثطت الموقخ الجت افي للمملية والتدفقطل النقدية التع ض لمخطط   طو    (1

 اوجنبية الداطلة إلى المملية لتمويا اب مطأ.

  دم التأ د ا  التوى اتتخدام التداوي  المؤقتة والذي يعود لنقص في المعلواطل ذال الععقة.  (2

 إتطء  اتتخدام المنتجطل والخداطل المقداة في المملية. (3
 

ءل ظتيجة يقييم التوى يهديدال يمويا اب مطأ النطيجة    جمخ اواوات احليط  وأظه جطو 

ويبي  وأن اواوات التي يتم جمعهط ًتتخدااهط في ل مطت إ مطوية يُجمخ وشيا لتطتي  "اتوتا"

ا  المتب  ي  وإ اديهم )يمويا ذايي ا  القطتمي   لى العما اب مطوي لو اتعططفي  اعهم لو 

 وفيط مم( لو ا  المتب  ي  وتي  ا اديهم لو ً يعلمون اتي  اواوات.اؤيدي  
 

،  لمط وأن اجمو طل انامة اع وفة يقوم وجمخ اواوات لإل مطويي  ويبي  لظه ً يوجد في المملية

وقي داطا المملية والنتف  هطيم جمعهط  طظت وشيا لتطتي  لى  يا ظقد، ظتف اواوات التي

طط ج المملية ًتتخدااهط ا  قبا المقطيلي  اب مطويي  اوجطظب لو لتطيطل  اآلط  يم إ تطله إلى

، وولغ  دد المقطيلي  او دظيي  الموجودي  و  ف ينايمطل ات  فة طط ج او دن يمويلهم

ن يهديدال يمويا اب مطأ النطيجة    التدفقطل النقدية الداطلة (  نت ، في حي  يبي  ل1325)

ولظه ل النتطتا لن ل ث  ا   "ضوملتوى "انخفبيط  وقد يم يقييمه  لى لظه إلى المملية ضئيا ظل

 %( ا   مليطل التمويا يتم ا  طعت الق ط  المطلي سي  ال تمي.90)
 

الخداطل المطلية )   طل الت افة واقداي  وقد لظه ل النتطتا وأن ق ط  البنوك وق ط  اقداي

اخطط  يمويا اب مطأ صطفي  او لى وملتوى مي (لألاوات طداطل الدفخ والتحويا ابليت وظي

ظتيجة لحتولهط  لى التوى "اتوتا"، ويليهط ق ط  او مطت والمه  سي  المطلية المحدد  وق ط  

 التأاي  وملتوى اخطط  "انخفض".
 

لن المؤتلطل سي  الهطدفة لل وح لديهط التوى صطفي اخطط  "انخفض جد ا" ول ط ل النتطتا الى 

ً يوجد دليا  لى و ،يا اب مطأ و ذلك ا  المخطط  المتأصلة لتمويا اب مطأا  اخطط  يمو
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وطبضطفة الى لن المؤتلطل سي  الهطدفة لل وح قد يم إتطء  اتتخدااهط لتطيطل يمويا اب مطأ، 

التدقيق وال قطوة وشيا حثيث  لى ظشطططل ول مطت المؤتلطل سي  الهطدفة لل وح التي وجود 

نططق الن ا  الحدودية اخ المملية،  مط يقوم البنوك وطلتدقيق الحثيث  لى يعما وطلق أ ا  ا

 اًجتمط يةالعمليطل المطلية ذال التلة وطلمؤتلطل سي  الهطدفة لل وح وقد ودلل وئا   التنمية 

 وطلقيطم وطلجوًل التفتيشية  لى المؤتلطل سي  الهطدفة لل وح ذال المخطط  الم يفعة.
 

قييم التوى ضواوا ايطفحة يمويا اب مطأ اليلي  لى لظهط "جيد  جد ا"  مط لظه ل ظتطتا ي

لتؤدي وذلك إلى يخفيض التوى المخطط  المتأصلة لدى الجهطل الخطضعة للتنايم ويعود ذلك 

 وشيا  تيلي لتقييم التوى ضواوا ايطفحة يمويا اب مطأ لدى البنوك  لى لظهط "جيد  جد ا".
 

 :التوصيات 
 

اوولويطل فقد يم يحديد التقييم الوطني لمخطط  سلا اواوات ويمويا اب مطأ  ظتطتا ونطء  لى

 : مط يلياوتطتية لتخفيض التوى اخطط  سلا اواوات ويمويا اب مطأ في المملية 
 

اتت داد اتحتعل الج اتم اوصلية ا  المج اي ، في حطت التحقيق وطلج يمة اوصلية،  (1

 .وطتوصط  وج يمة الته أ الال يبي

اًتتم ا  وطلتنايم واب  اف  لى المؤتلطل في اجطت ايطفحة سلا اواوات ويمويا  (2

 اب مطأ وي  ي  يلك الجهود وختو، البنوك و   طل الت افة.

 ئيطد  الجهود التشتيلية لميطفحة الج يمة اوصلية وطتوصط  ج يمة الته أ الال يبي. (3

ية المتينة المعموت وهط في المملية في اجطت اًتتم ا  وطلعما  لى التح يطل والتداوي  التشتيل (4

 دوت الجوا  التي يشهد ظ ا طل. وطلحدود اخايطفحة يمويا اب مطأ ً تيمط فيمط يتعلق 

يبني التداوي  اًحت ائية العئاة في اليشف    الجهطل التي يمط    حثيثة ييفاجهود وذت  (5

 حقهم.و اد ة ظشطط يحويا اواوات وشيا سي  ا طص وايقط  العقووطل ال
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 والنطاقالمعلومات األساسية 

 

تيطظهط او دظية الهط مية  مطت  به الج ي   الع وية وس أ قط   آتيط، ويبلغ  دد  يقخ المملية

، ( للف  يلو ات  ا وخ92.3( احطفاة يت ي الطحة )12يتيون ا  )، و( اليون ظلمة يق يب ط10.1)

ا  الجنوأ وفلل ي   وا  الت أا  الشمطت الش قي الع اق ويط ا  الشمطت تو  او دن يحدو

 اللعودية. 
 

إلى اجمو ة العما المطلي لمن قة الش ق اووتا و مطت لف يقيط او دظية الهط مية اظالمت المملية 

ا اؤتل ط 2004انذ  طم  اواوات ويمويا ، ولصد ل المملية لوت يش يخ لميطفحة سلا وتفتهط  الو 

  .2007اب مطأ  طم 
 

(  طلمي ط وي  اًقتتطدال 95)يقخ في الت ييب ) او دظية الهط مية  "اتوت ط " ةاقتتطد المملييعد حجم 

ط وظتيب الف د ا  النطيا  ،اليط  دينط  ل دظي (31.1بجمطلي)حيث يبلغ النطيا المحلي ا ،(او ب  حجم 

 2،طدال الدطا المتوتا او لىووطلتطلي يتنف او دن ضم  اقتت 1،( دينط  ل دظي3.145المحلي )

 3والعملة الوطنية لأل دن مي الدينط  او دظي.
 

يعد حجم ق ط  المؤتلطل الخطضعة للتنايم في اجطت ايطفحة سلا اواوات في المملية "اتوتا" 

( 17.6ويالم اط يقط أ ) دينط  ل دظياليون  (48,378) الحجم دولي ط، حيث يقط أ إجمطلي لصوله

( للف 195( اؤتلة سي  مطدفة لل وح، إضطفة  إلى وجود )6,656ة للتنايم و )للف اؤتلة ططضع

 . خص ا تبط ي يق يب ط
 

طعت  طم مذا ويعتب  البنوك الميون ال تيلي للق ط  المطلي في او دن، حيث يشيا اوجودال البنوك 

 .المطلي( ا  إجمطلي اوجودال الق ط  %93.4اط ظلبته ) 2018
 

جمطلي اوجودال اظلبة اوجودايه إلى لن الت افة حيث اظه و لى ال سم ا  يأيي وعد ذلك ق ط  

الق ط  ين لق ا  حجم مذا %(، إً ان لممية 0.3)ونلبة ً يتجطوئ الق ط  المطلي يعد انخفالة  ظلبيط  

( 10.2يقط أ ) اط 2018  مليطيه، فقد ولغ حجم الحواًل المنفذ  ا  طعت ق ط  الت افة طعت  طم

 وحواًل وا د  وقيمة ل دظي ( اليط  دينط 4.5ينط  ل دظي اوئ ة  لى حواًل صطد   وقيمة )اليط  د

 .ل دظي ( اليط  دينط 5.7)
 

 

ا  )الميطيب العقط ية، احعل الحلي والمجوم ال،  المحدد  سي  المطليةواو مطت يتألف المه  

 المحطايي ، المحطتبي (.
 

( اليط  4انهط ) ل دظي ( اليط  دينط 5حوالي ) 2018 طم  ولغ حجم التداوت في توق العقط  طعت

اط  %( ا  النطيا المحلي اًجمطلي  لمط  وأن14 مليطل ويخ و  اء  يلت اط ظلبته )ل دظي دينط  

 %( ا   مليطل البيخ والش اء يمت ا  طعت الميطيب العقط ية.2.8) ظلبته

 

                                                           
. ةالعطلمي يةاًقتتطدالتوقعطل قط د  ويطظطل . 2011ليلوت . صندوق النقد الدولي  (1

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx 

classifications/country-http://data.worldbank.org/about/country-)وفق ط لتتنيفطل البنك الدولي حلب التوى الدطا   (2

groups-lending-and) 

 دوً  لا ييي يق يب ط. (1.41)يبلغ قيمة الدينط  او دظي الواحد   (3

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
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،  مط يقد  ل دظي ( اليون دينط 128) 2018م ولغ اجمطلي اوجودال احعل الحلي والمجوم ال لعط

 .ل دظي ( اليون دينط 33.6) 2018حجم ابيعطل احعل الحلي والمجوم ال طعت  طم 
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 الفصل األول: مخاطر غسل األموال
 

ااوات الوطنياة اا  اخاطط  سلاا او "ا يفاخ" يم يقييم المملية او دظياة الهط امية وأظهاط يواجاه الاتوى

، ولتحلياا ماذه النتيجاة ً واد (7.0( ا  لصاا )4.1د جة )اجمو  ظقطط( المخطط  للدولة )حيث ولتت 

ا  البحث في العنطص  الميوظة للتقييم: التهديدال، ظقطط الالاعف، العواقاب، واا  ثام تايتم البحاث فاي 

 ا اواوات:المخطط  التي يواجه الق ط طل والمؤتلطل ذال التلة ومناواة ايطفحة سل
 

 القسم األول: التهديدات
 

يحتطج اجمو ة اوصوت الميتلبة وتو   سي  اش و ة والتي وطلنلبة لتلا اواوات يشيا التهديدال 

وينقلم مذه المتحتعل الى قلمي ، اووت: )المتحتعل  )المتحتعل الج اية( لن يتم سللهط إلى

ييطأ ج اتم داطا الدولة، والثطظي: )المتحتعل المحلية( ويشيا اجمطلي المتحتعل النطيجة    ا 

الخط جية( ويشيا المتحتعل النطيجة    ا ييطأ ج اتم طط ج إقليم الدولة ويتم ا تطلهط لتطيطل 

 سللهط داطا الدولة.
 

 أوال: المتحصالت المحلية:

ية للج اتم جطءل ظتيجة يقييم التوى يهديدال سلا اواوات في المملية النطيا ا  المتحتعل المحل

، اوصلية اللنوية  لى لظّه "اتوتا"  قيمة ا لقة وليالط  "اتوتا"  نلبة  إلى النطيا المحلي ابجمطلي

اط  لودينط ،  اليون )941(المملية حوالي  يقد  قيمة المتحتعل النطيجة ا  الج اتم الم ييبة فيو

 % يق يب ط ا  النطيا المحلي ابجمطلي.3.7ظلبته 
 

، ة، لو الل قالل قة الجنطتية/الته أ الال يبي، والل و لمتحتعل النطيجة    ج اتم )ويقد  قيمة ا

% ا  المتحتعل المحلية 93ظلبته  ( اطسي  المش و ة، والفلطد وال  و  واًيجط  وطلمخد ال

ا   )%7للج اتم اوصلية، في حي  يقد  النلبة المتبقية ا  المتحتعل المحلية للج اتم اوصلية )

 .الته يب(اًحتيطت و)ومط فيهط  اوط ى اتم الج
 

 
 

 فيمط يلي وصفط  ل بيعة واقدا  لظوا  الج اتم الخمس او لى ي ييب ط:و
 

  التهرب الضريبي: (1

( اليون دينط  695) اط يقط أالمتحتعل ابج ااية لج يمة الته أ الال يبي  يقد  قيمة

أ انهط ض يبة الدطا ل دظي،   إلى جطظب ض يبة المبيعطل.ويشما الال اتب المته م
 

 ،لصوت اطلية  لى  يا  وعهط يق يب ط اعام المتحتعل يولدل  لى  يا ظقد، في حي  لن

ً  ا  و يود  وعض المته وي  ا  الال اتب اواوات في حلطوطل ات فية  ختية ود

في  او دن،ويق يبط  يبقى جميخ المتحتعل ا  الته أ الال يبي في ، حلطوطيهم التجط ية

وسطلب ط اط ي يبا  ، طد   ا  طعت الق ط  المطلي ال تمي الى الخط جي  يتدفق الج ء البطقي ح

 التدفقطل التطد   وحطًل يه أ ض يبي  بي  ول ث  يعقيد ا. 
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  )السرقة الجنائية( والسرقة: السطو (2

( 78) اط يقط أيقد  قيمة المتحتعل ابج ااية لج يمة الل و )الل قة الجنطتية( والل قة 

يتألف التطلبية العامى ا  المتحتعل ا  البالطتخ المطدية التي ينتهي اليون دينط  ل دظي، و

 الحطت وهط إّاط وطًحتفطظ وهط واتتخدااهط لو يحويلهط إلى ظقد في اًقتتطد ابج ااي. 
 

يت ي الل قطل اجمو ة واتعة ا  المواد ومط في ذلك النقد والليط ال والمجوم ال وسي مط 

)ت قة جنطتية( ت و ( حطلة 15,000   ل ث  ا  ) ، ويتم اًوعغ  اوس اض الشختيةا

  ويعتقد وأّن اعام المتحتعل يبقى في او دن. تنويط، وت قة
 

 اإلتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية: (3

طقي  المخد   المتحتعل ابج ااية لج يمة ابيجط  سي  المش و  في العق يقد  قيمة

ويتمثّا النشطط اللطتد لإليجط  ( اليون دينط  ل دظي، 66اط يقط أ )والمؤث ال العقلية 

وطلمخد ال وعبو  المخد ال المتجهة إلى دوت الجوا   ب  او دن، حيث يقخ او دن في 

 ( اليط  دينط  ل دظي يق يب ط.800ا    توق  إقليمي لإليجط  وطلمخد ال والذي يبلغ قيمته )
 

ينتا    ظشطط العبو  مذا وعض المتحتعل في او دن، حيث يُدفخ للمه وي  والذي  ينقلون  

المخد ال )وت طء النقا( ا  المخد ال ذايهط في اعام اوحيطن )والتي يبط  في اللوق 

ويالم توق التج تة المحلي اوظوا  التطلية ا  المخد ال ، المحلية( ويدفخ للبعض اآلط  ظقد ا

تطتي:  بتطجون، والمط سواظط/ الحشيش )وعالهط ي    في او دن(، والجو   )القنب وشيا  ل

القبض  لى اط ي يد  يتم القطءو ،يتنّخ احلي ط(، واقدا  صتي  جد ا ا  اليو طيي  –التنط ي 

 ( للف  خص تنوي ط وتهمة حيطئ  لو يعططي المخد ال لو ابيجط  وهط. 10-15   )
 

 لى  يا ظقد، ويبقى يلك المتحتعل في يتيون الج يمة     مذهالنطيجة اعام المتحتعل 

الق ط  سي  ال تمي في او دن و/لو يلتخداهط يجط  المخد ال لتمويا يو يد اخد ال 

المتحتعل إلى طط ج او دن  ب  يه يب اواوات ويتدفق ظلبة قليلة ا  مذا ، التقبلية

ا اط ، وظحيطن  ب     طل الت افةو   طل يحويا اواوات سي  ال تمية وفي وعض او طد  

 تطوطل دولية، وي داد إج اومط  لى يد جمط طل صتي    مليطل اًيجط  وطلمخد ال  يالم

 ي و هط  عقطل  طتلية في دوت الجوا .
 

 الفساد والرشوة: (4

 وطلمتوتا( اليون دينط  ل دظي، 39اط يقط أ )يقد  لن ينتا    مذه الج يمة اتحتعل 

، الية فلطد  بي   واحد   لى اوقا ينتا اتحتعل يقخ ضم  الن طق المقدم ق ياه  تنويط

 .ياه  اعام قالطيط الفلطد العطم  لى التوى البلديطلو
 

 لى  يا ظقد، في حي  يقلم الج ء المتبقي انهط وطلتلطوي وي  المتحتعل ل عه يتولد  اعام

لنطيجة    ج يمة الفلطد يبقى في ويعتقد وأن جميخ المتحتعل ا ،اوصوت المطلية والمطدية

 او دن. 
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  االحتيال: (5

يلطمم و ( اليون دينط  ل دظي،28حوالي ) اتحتعل وقيمةينتا    مذه الج يمة يقدّ  لن 

مت فية والج اتم ابليت وظية في إجمطلي الوشيا قليا  مليطل اًحتيطت ا  طعت الج اتم 

 المتحتعل. 
 

  ( ا  المتحتعل ابج ااية المحلية قد يولدل 52ّن اط يقط أ )ل ال تم البيطظي اآليي يبي%

 ،%(  لى التوالي 21)%( و27 لى  يا ظقد، في حي  يقد  اوصوت المطدية والمطلية ونلبة )

ط للنقد الته أ الال يبي وابيجط  سي  المش و  في العقطقي   ويالم الج اتم او ث  إظتطج 

 .وال  و  والفلطد العقلية،المخد   والمؤث ال 

 
 

 المحلية:تكوين المتحصالت اإلجرامية 

 
 

 

  ،( ا  إجمطلي المتحتعل ابج ااية المحلية يتدفق 18لّن اط يقط أ ) يقد وشيا   طم%

 طط ج او دن  ا  طم، في حي  يبقى الج ء اآلط  داطا الدولة.
 

  الخملة التطلية للج اتم الم ييبة في او دن:  حد  وشيا  لتطتي ا  اوظوا ين هطلوحظ لظّ و

الته أ الال يبي، واًيجط  سي  المش و  في العقطقي  المخد   والمؤث ال العقلية، 

 والته يب.
 

 تمثلت ف طط ج اً دن قنوال ال تيلية الملتخداة ب تطت المتحتعل ابج اايةلل لاط وطلنلبة

 المطدية والتجط  .( ويه يب النقد لو اوصوت سي  ال تمي )الل يال تمي و وطلق ط  المطلي

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

14 
 

 الدولةالمتحصالت اإلجرامية خارج  إلرسالالقنوات المستخدمة  
 

 
  :األجنبية الواردة إلى الدولة تثانيا: المتحصال

إلى دولة التي يتدفق ة لمتحتعل ابج اايامي  :المتحتعل ابج ااية الدولية )لو العطو   للحدود(

ا12طعت فت   اعينة يمتد حتى ) ا  الخط ج اط المتحتعل ابج ااية  حيث قد ل قيمة ،(  ه  

 لمط وأن مذه  ،( اليون دينط  ل دظي تنوي ط153اط يقط أ )وأظهط "انخفالة" لي  الى او دن الوا د 

ط 18) المتبقيةوالنلبة (، %82) النلبة يبقى انهط في او دن اط يقط أ %( يتم إ طد  يدفقهط طط ج 

 وقتد الم يد ا  المعطلجة لو اًتتخدام في دوت لط ى.
 

( ا  الدوت المجطو   و   طء 10لوحظ لّن اعام يدفقطل المتحتعل ابج ااية الوا د  ظط ئة ا  )

 وقة ابيجط  سي  المش و  في الللخ الملا ييطأ ج اتم )ا  ، وينحد  مذه التدفقطل التجط   لأل دن

 .( طط ج او دنالت وي ، ي ييف المنتجطل وق صنتهط، ا  الللخ وسي مط
 

تمثلت وطلق ط  الى او دن فقنوال ال تيلية الملتخداة ب تطت المتحتعل ابج ااية لل لاط وطلنلبة

لاط في الق ط  المطدية والتجط  ، سي  ال تمي )الل ي( ويه يب النقد لو اوصوت ال تمي و المطلي

اطل دي ال تمي فقد  طظت ال  ق اوتطتية ا  طعت اتتخدام الناطم المت في، واقداي الخالمطل

    طل الت افة الم طتة.والمطلية 

 
 

 :المتحصالت اإلجرامية إلى الدولة إلرسالالقنوات المستخدمة 
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 القسم الثاني: نقاط الضعف

 

التي ا  الممي  اتتتعلهط في لظاماة ايطفحاة سلاا اوااوات وهادف  يع ف ظقطط الالعف وأظهط الثت ال

ا يياطأ ج يمااة سلااا اواااوات، ولتحديااد ظقااطط الالاعف يتوجااب الوقااوف  لااى ثعثااة  نااواظي   تيلااية 

الااا وف التااي يلااها لم ييااب  -2الااا وف التااي يلااها ا ييااطأ ج يمااة سلااا اواااوات،  -1ومااي: )

 التي يعيق ف ض العقووطل(، وتيتم يحليلهط  مط يلي: الثت ال -3الج يمة يجنب القبض  ليه، 
 

 :الظروف التي تسهل ارتكاب جريمة غسل األموالأوالً: 

 :وذلك اتتنطدا الى العوااا التطلية"اتوت ة"،  يم يقييم التوى وجود مذه الا وف ود جة
 

 :محليةاتحتعل إج ااية منطك احتمطلية "اتوت ة" لتوليد وإيطحة  (1

 لوصوت لهذه النتيجة اجمو ة ا  العوااا )إيجطوية وتلبية(:ولقد تطمم في ا

 :العوامل السلبية 

 اتحتعل إج ااية ظطيجة    ج يمة احلية )لل جو  إلى قلم التهديدال(.وجود  -

للموقااخ  اادد ضاابطط الشاا طة ظلاابة  )قلااة جهااطل إظفااطذ القااطظون  ضااعف المااوا د البشاا ية لاادى -

تم ... إلااا (، ويااادظي دطاااا العاااطالي  والموائظاااة اللااايطن واًقتتاااطد والجااا احجااام و الجت افاااي

 المختتة لتد يبهم.

 :العوامل اإليجابية 

الثقة فاي والتوى  في الج اتم المبليغ  نهط البت اعدتحيث لن "جيد  جد ا" ) انخ الج يمة ظتطتا -

 .ود جة "امتطئ"( الهييلة والتنايم في مذه الجهطل والتوىجهطل إظفطذ القطظون، 
 

 :للدولة األجنبيةدطوت المتحتعل ابج ااية "ا يفعة" لمنطك احتمطلية  (2

 حيث تطمم في يحقق مذه النتيجة اجمو ة ا  العوااا )إيجطوية وتلبية(:

 :العوامل السلبية 

 إج ااية وا د  ا  الخط ج )لل جو  إلى قلم التهديدال(.وجود اتحتعل  -

الحجام "المتوتاا" ولابب  لدطوت اتحتعل إج ااية ا  الخط ج 4احتمطلية "اتأصلة ا يفعة" -

للتدفقطل الدولية ا  او خط، والبالطتخ واواوات ولابب الموقاخ الجت افاي لاأل دن، وططصاة  

ووجااود ، وتيطتااة اًظفتااطح المااطلي ،الاا واوا اللتويااة والثقطفيااةوجااود و ، اامطت و اا ق الدولااة

جاد ا" فاي  والمتحتاعل ابج ااياة " بيا  ، المنتجطل والخاداطل الدولياة "ا يفعاة" المخاطط 

 .الدوت التي يتم طلب الملط د  القطظوظية المتبطدلة انهط

ً تايمط للح  اة ، العيف " للتداوي  اوانية و مليطل الفحص الادقيق  با  الحادودالالملتوى " -

 .المتطد   ا  او خط، والبالطتخ والشحنطل والنقد

 :العوامل االيجابية 

لمميااة  و لااى لظّهااط ق ااط  اااطلي ذو صاالة وذ الاا واوا التجط يااة واًقتتااطدية )سياا  المحاادمد  -

 .اتت اييجية(

                                                           
 متأصلة الى مستوى المخاطر لدى غياب أي ضوابط لتعديل مستوى المخاطر.يشير مستوى المخاطر ال (4
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ظتااطتا التقياايم "امتااطئ " لميطفحااة سلااا اواااوات ويمويااا اب مااطأ فااي الاادوت ال تيلااية لعمااعء  -

 " لميطفحااةجيااد "ضااواوا وملااتوى حيااث لسلااب  مااعء البنااوك ينتمااون لاادوت اع وفااة البنااوك 

 اوات. اوسلا 

 ليطل النقدية  ب  الحدود.الحجم "اتنطمي التت " لتقط ي  العم -
 

اوطاا ى  منتجااات وخاادمات وأصااول الدولااة و روفهااامنااطك احتمطليااة "ا يفعااة" بتااطء  اتااتتعت  (3

 ج م سلا اواوات، ويلتند مذه النتيجة  لى  نت ي :ً ييطأ 
 

لياي يشايا البيئاة العطااة اتأصالة اتوتا ة" احتمطلياة " حياث يباي  لن مناطك للدولاة:البيئة العاماة  (ل

 :  نت  جذأ لتلا اواوات، ويلتند مذه النتيجة الى  وااا تلبية وإيجطوية وفقط لمط يلي للدولة

 العوامل السلبية : 

لماوا د والاتوى ياد يب و فاطء  ا وياوف  ،التأطي  في ودء يقييم وطني للمخطط   تمي و طاا -

 "ضعيف جدا". العطالي  فيمط يتعلق وميطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ

  اإليجابية:العوامل 

الحجم "صتي  جد ا" لملاطحة او ض، والملاتوى "ضاعيف جاد ا" لتقاط ي  اوظشا ة المشابومة  -

 مااا والااذي قااد يشااي  إلااى ياادظي ويئااة المتحتااعل ابج اايااة، والملااتوى "جيااد جااد ا" بطااط  

والملاتوى "جياد جاد ا" للبنياة التحتياة ، الفني لميطفحة سلاا اوااوات ويموياا اب ماطأ اًلت ام

 يتطًل ويينولوجيط المعلواطل.لع
 

لمحطولاة ا يياطأ التي يشيا "احتمطلية اتأصلة ا يفعة"  عطاا جاذأ طبيعة المنتجات والخدمات:  (أ

 ، ويلتند مذه النتيجة الى العوااا التطلية: اواتاوسلا 

 :عوامل سلبية 

 .ظاطم اطلي واتخ الن طق يالم حجم  بي  ا  العمليطل -

فيهاط  التوئياخدود ظتيجة لن طقهاط ويعقياد انتجطيهاط وطاداطيهط وقناوال عطو   للحالبنوك ال  مليطل -

 .و معتهط

م يفعة" فاي  ا  طل يحوياا اوااوات ) ا  طل التا افة( لماط فيهاط اا   ملياطل الاًحتمطلية " -

 سي  ا طتة(.  يحويا لاوات ا  جهطللتمد ا   مليطل ا طو   للحدود )ووعالهط 

 إيجابية: عوامل 

 ب  الحادود لابعض  اا  لجا اء الق اط  لمخطط  المحدود  و دم التع ض المنتجطل والخداطل  -

 .المطلي

ماااطلي لااايس اهااام النااااطم المنخفالاااة" فيماااط يتعلاااق وطلتتااانيفطل الدولياااة والقاااو  )الحتمطلياااة "اً -

 (.اتوت ة لع ض النقدي ومفهواه الواتخااتت اييجي ط، وظلبة 
 

 بض عليه:الظروف التي تسهل لمرتكب الجريمة تجنب الق: ثانيًا

ويلاتند مااذه النتيجاة الااى يحلياا ل وعااة  نطصاا  "اتوتااا"  يام يقياايم الاتوى وجااود ماذه الااا وف وأظاه

احط مااة  -3التحقيااق فااي الج يمااة،  -2ا تشااطف الج يمااة ااا  الجهااطل المختتااة،  -1 تيلااية ومااي )

 إداظة ا ييب الج يمة(. -4ا ييب الج يمة وشيا فعطت، 
 

 سلا اواوات ا  قبا اللل طل المختتة: يق اكتشافتعالعوااا التي  العنصر األول:

 وذلك اتتنطدا لمط يلي:"اتوتا"  وقد يم يقييم التوى وجود مذه العوااا وأظه
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سلااا  جاا اتمالملااتويطل "ضاائيلة جاادا " للتحقيقااطل فااي حيااث يبااي  لن  التحقيااق المااالي المااوا ي: (1

الملاتوى "الالاعيف" لتاد يب الاى  اوصالية، وطبضاطفةاواوات ظلبة  إلاى التحقيقاطل فاي الجا اتم 

 . الموائية العطالي   لى التحقيقطل المطلية

يلقي وحد  ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ حيث يبي   جودة تقارير المعامالت المشبوهة: (2

المبِلتة ولبب  ادم  فطياة  ا  المؤتلطلسلا اواوات  ج اتمحوت  "اتوت ة" لتقط ي  ذال جود 

 . دم  فطية ا اقبة العمليطل في اجطت ايطفحة سلا اواوات، لوجوديهطالتقط ي  لو ضعف 
 

البنوك و   طل يحويا اوااوات  و دل للوحد  ا يقط ي  العمليطل المشبومة  اعامان  ويشط  الى

منطلاك إواعغ  ا  ويباي  ان )   طل التا افة(، ويام يقيايم جاود  ابواعغ  لاى لظّهاط "جياد  جاد ا". 

  .   طل اوو اق المطلية واو مطت والمه  سي  المطلية المحدد  مشبومة لقا لدىاليقط ي  العمليطل 
 

طلمقطوا قدّات وحد  ايطفحة سلاا اوااوات ويموياا اب ماطأ إ  اطدال "جياد  جاد ا" للمؤتلاطل وو

 المبلتة لملط ديهط في يحديد العمليطل المشبومة. 
 

ية العمعء/العنطية الواجبة ايجطه العماعء  لاى يم يقييم ضواوا يحديد مو متطلبات العناية الواجبة: (3

 لادىلظّهط "اعتمة" وشيا  طم )"جياد  جاد ا" لادى اؤتلاطل اقاداي الخاداطل المطلياة، و"اعتماة" 

والتأاي (، و"جيد  جد ا" لدى    طل يحوياا اوااوات الم طتاة و ا  طل وو اعء  البنوكق ط  

طوظية وصاندوق ياوفي  الب ياد و ا  طل اوو اق التأاي   لى الحيط  و"ضعيفة" في الجمعيطل التع

 المطلية وسي مط ا  المؤتلطل المطلية اوط ى وجميخ او مطت والمه  سي  المطلية المحدد . 
 

سلاا قد   احدود   لى ي بياق لظاماة إدا   اخاطط   حيث يبي  وجود: قدرة وكفاءة المؤسسات (4

ماااطت والمهااا  سيااا  المطلياااة المحااادد  او  اااا  قباااااوااااوات ويموياااا اب ماااطأ  لاااى ظحاااو  اعتااام 

 )المحطتبي ، الو عء العقط يي ، المحطاي (.

يقادم وحد  ايطفحة سلاا اوااوات ويموياا اب ماطأ والجهاطل ال قطوياة واب ا افية ويشط  الى لن 

ويام يقيايم التواصاا واب  اطد فاي اجاطت ايطفحاة  ،يتذية  اجعة وإ  اطدال "امتاطئ " للمؤتلاطل

لظّااه "امتااطئ" للبناوك و اا  طل اوو اق المطليااة واؤتلااطل اقااداي الخااداطل سلاا اواااوات  لااى 

 المطلية، و "جيد جد ا" للتأاي  والمؤتلطل المطلية اوط ى واو مطت والمه  سي  المطلية المحدد .

يام يقيايم ال قطواة واب ا اف فاي اجاطت  :فعالية الرقابة واإلشراف في مجال مكافحة غسل األموال (5

 .اوات  لى لظّه "جيد جد ا" وشيا   طمايطفحة سلا او
 

حياث  :معالجاة وتو ياع التقاارير مان قبال وحادة مكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب فعالية (6

 اط يلي:  لظه ل ظتطتا التحليا

 العوامل السلبية : 

اا  اًتتخدام "الالعيف" وشيا  طم لمعلواطل وحد  ايطفحة سلا اواوات ويموياا اب ماطأ  -

 فطذ القطظون.قبا جهطل اظ

 . ويا وي  ابوعغ    العمليطل المشبومة واًحطلةالالتوقيت  -

 لليطتطل واوظش ة اخ المخطط  "ضعيفة جد ا".ااواءاة  -

وقااد ياام يقياايم وحااد  ايطفحااة سلااا اواااوات ويمويااا اب مااطأ  لااى لظهااط "ضااعيفة للتطيااة" فيمااط  -

ايطفحة سلا اواوات ويموياا  ، اخ ذلك فقد قطات وحد يقط ي  الت بيقطليخص دو ية إصدا  

 اب مطأ ونش  حطًل  ملية في التقط ي  اللنوية التي يقوم ونش مط.
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 العوامل االيجابية : 

يقااديم وحااد  ايطفحااة سلااا اواااوات ويمويااا اب مااطأ لتح يااطل اطليااة وجااود  "اعتمااة" حااوت  -

 .لظش ة سلا اواوات المشبومة

 .ا  جهطل إظفطذ القطظون الوا د  لبطل المعلواطل اًتتجطوة و  يقة "جيد " ووشيا اتتثنطتي ل -

وقد يبي  وأن الت ييبطل الداطلية لوحد  ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ "جيد  جاد ا" فاي  -

 الملاتويطل، اعادًل  طفاة  لى وابدا   التشتيلية اًتتقعلية اثا) جميخ المجطًل وشيا  طم

 الجا اتم  لاى الماد وي  الماوظفي  اا  ظلابة ويتاوف  العاطالي  لتاد يب اوائظاة وجاود اوجو ،

 (. والتحليا اب مطأ ويمويا اواوات سلا وايطفحة المطلية
 

 في سلا اواوات ا  قبا اللل طل المختتة: لتحقيقفعطلية ا العنصر الثاني:

ت، لوجود ظ وف يعيق فعطلية اللل طل في التحقيق في سلا اواوايبي  لن منطك احتمطلية "اتوت ة" 

 ظتيجة ليا ا  العوااا التطلية: وذلك
 

 : حيث لظه ل ظتطتا التحليا اط يلي نسبة للجرائم األصلية:التحقيق في غسل األموال  (1

ضعف" التحقيقطل في سلاا اوااوات وشايا  اطم، والعادد "الالائيا للتطياة" وطلنلابة للتحقيقاطل " -

 .اللنوية في الج اتم اوصليةالجنطتية اللنوية في سلا اواوات  نلبة ائوية ا  التحقيقطل 

 دم التأ د ا  قيمة المتحتعل ابج ااية التي يتم اعحقتهط في يحقيقطل سلا اواوات وظ طق  -

 لظوا  قالطيط سلا اواوات التي يتم اعحقتهط )اثع  سلا اواوات ا  ط ف ثطلث(. 

 هااطل المختتااةلاادى الج المي اظيااة ذال الحجاام "الالاائيا للتطيااة" المختااص لتااد يب العااطالي  -

والملتوى "الالعيف جد ا" لتد يب و فاطء  العاطالي  فيماط يخاص الاطتا ايطفحاة سلاا اوااوات 

 اوجو  اتدظية للتطية لعطالي جهطل إظفطذ القطظون. ، واعدًلويمويا اب مطأ
 

ي ياااد ماااطيي  الملاااألتي   :حفااال الساااجالت لااادى المؤسساااات الخاواااعة للتنظااايم ومساااائل السااارية (2

، انااخ احققااي إظفااطذ القااطظون ااا  الوصااوت فااي الوقاات المنطتااب لو ي وياادمم اجتمعتااي  ااا  فاا 

يبااي  وااأن حفااظ وولااجعل "ضااعيفة" ااا  الق ط ااطل المطليااة طااعت التحقيااق فااي سلااا اواااوات، 

اللااجعل "امتااطئ" لاادى البنااوك، و"جيااد جااد ا" لاادى جميااخ اوظااوا  اوطاا ى للمؤتلااطل )وطتااتثنطء 

وشاايا "اعتاام"( ووجااود إطااط   مااا قااطظوظي "جيااد جااد ا"  –دد  او مااطت والمهاا  سياا  المطليااة المحاا

وقد يبي  وأن قواظي  الل ية للمؤتلطل المطلية ً يحا  ي بيق يوصيطل اجمو ة  ،لحفظ اللجعل

"جيااد جااد ا" لقااد   احققااي جهااطل إظفااطذ القااطظون  الااتوىإضااطفة  إلااى ذلااك، منااطك ، العمااا المااطلي

 لملتندال والمعلواطل.والمدّ ي  العطاي   لى الحتوت  لى ا
 

يجااد  اب ااط   الااى ان ظتااطتا  :شاافافية المسااتفيد الحقيقااي لاادى الشااركات واألشااخا  االعتباريااة (3

 : التحليا لظه ل اط يلي

 الملتوى "الالعيف" للمعلواطل حوت الملتفيد الحقيقي ا  الش  طل والجمعيطل.  -

جمخ اعلوااطل  الذي  يم تبط ية الملتوى "جيد جد ا" بطط  العما القطظوظي وظلبة او خط، اً -

 الملتفيد الحقيقي لهم.

"جيااد جاادا" وطلنلاابة التتااو  "المعتاام" حااوت الشاافطفية لأل ااخط، اً تبط يااة وشاايا  ااطم، و -

لتااعحيطل الممنوحااة فااي الحتااوت  لااى اعلواااطل الملااتفيد الحقيقااي و اادم وجااود الت ييبااطل ل

 القطظوظية. 
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 اودلة ا  الدوت اوجنبية ظتيجاة حققي   لى الحتوت  لى دم قد   المحيث يبي   التعاون الدولي: (4

 ويتمثا اوتبطأ ال تيلية لهذا التقييم:، طلب المعلواطل وطتوصط" التعطون الدولي "ضعف

لملاط دال القطظوظياة القلاة طلباطل فاي التعاطون الادولي ظتيجاة التتو  "الالعيف" حوت الفعطلياة  -

 ت. المتبطدلة التطد   ومط يتعلق وتلا اواوا

يتاو  "جياد جاد ا" لتقاديم التعاطون وابجا اءال المتيناة لادى وعاض الجهاطل  وفي المقطوا مناطك -

 ادي ية اوا  العطم.والمختتة اثا وحد  ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ 
 

 في سلا اواوات ا  قبا اللل طل المختتة: المحاكمةفعطلية  العنصر الثالث:

ظتيجاة  احط ماة ا ييباي سلاا اوااوات، لوجاود ظا وف يعياق اا "  ةاتوتا" احتمطلياةمنطك يبي  لن 

 :للعوااا التطلية
 

حيث يبي  وجود "ضعف" فاي اتاتعطد  المجا اي  الفاط ي  اا  الادوت  استعادة المجرمين الفارين: (1

 وقد ظتا مذا التقييم    العوااا التطلية:  اوط ى،

 السلبية: العوامل 

مم المب اااة اااخ الاادوت اوطاا ى، والعاادد "الالاائيا جااد ا" العاادد "الالاائيا جااد ا" لمااذ  ال التفااط -

 الناي  .لمذ  ال التفطمم التي يب اهط الجهطل المحلية اخ الجهطل اوجنبية 

القيود المف وضة  لى الجهطل اثا الموا د "الالعيفة جد ا"، وضعف الملطتا المتعلقة وطلجود   -

د يب العطالي  والتوى "ضاعيف جاد ا" للعطالي  )اثا الموائظطل "التتي   للتطية" المق    لت

لتد يب و فطء  العاطالي  فيماط يخاص الاطتا ايطفحاة سلاا اوااوات ويموياا اب ماطأ للجهاطل 

 .وطلتعطون الدولي( التي يال لخ

 :العوامل اإليجابية 

اًتاتجطوة يمت ظلبة "ا يفعة" ا  طلبطل الملط د  القطظوظية المتبطدلة التي يم اتتعاهط ومنطك  -

ط يتعلااق وميطفحااة سلااا اواااوات ويمويااا اب مااطأ طااعت اللاانوال الااثعخ المطضااية لهااط فيماا

 والت ييبطل "الجيد  جد ا" للجهطل وشيا   طم )اخ يوف  إطط  قطظوظي "جيد جد ا" للتعطون(.
 

ويشاي   ، دم اعحقة المد ي  العطاي  لتهمة سلا اوااوات حيث يبي  :فعالية نظام العدالة الجنائية (2

 :حليا لهذه النق ة الى اط يليظتطتا الت

 :العوامل السلبية 

دو ان وظيفي  لى ظحو "ا يفاخ جاد ا" واي   ي للجهطل القالطتيةيشهد الهييا التنايمي وابدا  -

 المدّ ي  العطاي  و بء  ما " بي  جد ا"  ليهم. 

منطك الاتوى "ضائيا للتطياة" اا  الماد ي  العاطاي  المتختتاي  فاي ايطفحاة سلاا اوااوات  -

 . واي اظية "ضعيفة جد ا" لتد يب العطالي  ،ا اب مطأويموي

مناطك الاتوى "ضائيا لن )حياث  للمحط ماطل التاي ياتم فاي سلاا اوااوات ظتطتا "ضعيفة جد ا" -

للتطية" ا  المحط مطل التي يتم فاي سلاا اوااوات ظلابة  إلاى المحط ماطل التاي ياتم فاي الجا اتم 

ظاااوا  جااا اتم سلاااا اوااااوات التاااي ياااتم ن اااطق "ضاااعيف جاااد ا" والاوصااالية، إضاااطفة إلاااى لن 

 احط متهط(.

  اإليجابية:العوامل 

 ."جيد جد ا" فنية وشياوجود صعحيطل ومييا التنايمي واوا د  -
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ال بيعاااة "الممتاااطئ " للاااجعل لو قوا اااد ويطظاااطل المحط ماااطل وابداظاااطل واوحياااطم والماااوا د  -

" لاادطا المااد ي  العااطاي  "امط تااة دوليااة فالاالىو وجااود   طليااة"المعتمااة"، ويااوف  اااوظفي  

 ليوظه ل لى ا  اتوتا الدطا )وطلتطلي يقليا احتمطلية ال  و (.
 

لن القااواظي  يمتااطئ وااطلت ام فنااي "جيااد جااد ا" حيااث يبااي   :مالءمااة نصااو  القااوانين الجنائيااة (3

 وجميخ الج اتم اوصلية اج اة واعت ف وهط وطليطاا وط تبط مط ج اتم لصلية لتلا اواوات.
 

 وشيا فعطت: ج اتم سلا اواواتي ا ييب إدانة لرابع:العنصر ا

ظتيجة ليا  وشيا فعطت، وذلك منطك احتمطلية "اتوت ة" لعدم إداظة ا ييبي سلا اواواتحيث يبي  لن 

 ا  العوااا التطلية:
 

 ويشي  ظتطتا يحليا مذه النق ة الى اط يلي: :فعالية المقاواة أو كفاءة القضاء (1

 ." للتطية لإلداظطل في سلا اواواتالنتطتا "الالئيلة جد ا -

وجااود يتااو  "ضااعيف جااد ا" لجااود  المخ جااطل، ويوافااق اوظشاا ة اااخ اخااطط  سلااا اواااوات  -

ول باطء  ماا  ،ويمويا اب مطأ، وطبضطفة إلى  دد "انخفض جد ا" ا  القالاط  اقط ظاة  وطللايطن

 "ا يفعة جد ا"  لى القالط . 

ء  العااطالي  فااي ايطفحاااة سلااا اواااوات ويموياااا منااطك اي اظيااة "ضاااعيفة جااد ا" لتااد يب و فاااط -

 اب مطأ.
 

لن القاواظي  يمتاطئ واطلت ام فناي "جياد جاد ا" وجمياخ حيث يباي   :مالءمة نصو  القوانين الجنائية (2

 الج اتم اوصلية اج اة واعت ف وهط وطليطاا وط تبط مط ج اتم لصلية لتلا اواوات.

 

 :مرتكبي غسل األموال بشكل مالئم فرض عقوبات على ثالثاً: الثغرات التي تعيق

، ويلااتند ماذه النتيجاة الاى يحلياا  نتاا ي  "ا يفاخ" وقاد يام يقيايم احتمطلياة وجااود ماذه الاا وف وأظاه

ح اااطن  -2ااادى  فطيااة العقووااة المف وضااة  لااى ا ييبااي ج يمااة سلااا اواااوات،  -1 تيلاايي  وممااط )

 المج اي  ا  اوصوت والحيم وطلمتطد  (.
 

 سلا اواوات: المف وضة  لى ا ييبي عقوبةال فطية  العنصر األول:

لتحلياا ظتيجة  ، وذلكمنطك احتمطلية "اتوت ة" لعدم اعطقبة ا ييبي سلا اواوات وشيا اعتميبي  لن 

 لعوااا التطلية:ا
 

"ضاعف" العقوواطل المف وضاة  لاى سلاا اوااوات وشايا   حيث يباي  :غراماتالسجن أو الأحكام  (1

التااطد   "ضااعيفة" اقط ظااة  وحجاام اًقتتااطد والق ااط  المااطلي(،  مااط يبااي  وااطن  ااطم )ظلاابة  اوحيااطم 

 .منطلك  دم يقي  حوت حجم العقووطل المف وضة  لى الج اتم اوصلية

 "اعتمة". اتوتا الت ااطل المف وضة اقط ظة ومتوتا الدطا ووطل سم ا  ذلك فقد يبي  وأن
 

 ادم التأ اد اا  ظلابة الت اااطل  تا التحليا الاىويشي  ظتط :مالءمة أنظمة تطبيق وفرض العقوبات (2

المجمعة وإجمطلي  دد العقووطل التي يم ف ضهط وحق ج اتم سلا اواوات، والحتوت  لى ظتيجاة 

 اؤ   اش و  العدالة العطلمي. " في"ضعيفة

ممتطئ " ا   دد او خط، المداظي  في ج اتم سلاا اوااوات ال" ووطل سم ا  ذلك يشط  الى النلبة

 يقالون فت   تجنهم ) سم اتتنطد ذلك إلى  دد قالطيط احدود جد ا(. ام 
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 :بالمصادرةالح اطن ا  اوصوت والحيم  العنصر الثاني:

ح ااطن ا ييباي جا اتم سلاا اوااوات اا   وعادممنطك احتمطلية "ا يفعة إلاى حاد  بيا " حيث يبي  لن 

 اوصوت الخطصة وهم، ظتيجة لمط يلي:

"ضاعيفة" للممتلياطل المتاطد ي   حيث يبي  وأن القيماة :سترداد األصولاوإصدار أوامر المصادرة  (1

لو المحتج   ظلبة  لملتوى يقدي  المتحتعل ابج ااية، والتوافق "الالاعيف جاد ا" واي  تيطتاطل 

 .ولظش ة ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ والمخطط  المحدمد 
 

الحجاام "ضااعيف جااد ا" لألصااوت اوجنبيااة  نحيااث يبااي  وااأ :اسااترداد األصااول ماان الاادول األجنبيااة (2

الئيا جد ا" ا  ال لباطل العدد "وطبضطفة الى الالملت د  ظلبة  لتقدي ال التدفقطل المطلية التطد  ، 

 التطد   ًتت داد لصوت المتحتعل ابج ااية المحلية ظلبة  لتقدي ال التدفقطل المطلية التطد  .
 

حياث يباي  واأن  :المتحصاالت اإلجرامياة قبال المصاادرة على التحفلاستخدام التدابير المؤقتة في  (3

 جاد ا" لألصاوت المحتجا   ظلابة  للمتحتاعل ابج ااياة المحلياة، والعادد "الالائيا "ضائيلة القيمة

جاد ا" بجا اءال التجميااد لو اًحتجاطئ اقط ظاة وطلنااطيا المحلاي ابجماطلي والق ااط  الماطلي، والنلاابة 

 اواوات التي يم اتتخدام ابج اءال المؤقتة فيهط. جد ا" لتحقيقطل سلا  "الالئيلة

اتوتااا القيمااة لألصااوت المجّمااد  لو المحتجاا   ليااا قالااية )لي  ووااطل سم ااا  ذلااك فقااد يبااي  وااأن

ويم اعحاة يوف  الملتوى "الجيد جاد ا" للجهاطل  ،"امتطئ"وملتوى الت  ي   لى القالطيط او ب ( 

 الحج  والحتوت  ليهط.المختتة في يتبخ اوصوت والتمط  طلبطل 

 

 القسم الثالث: العواقب
 

لو الال   الذي يحدثه سلا اواوات  لاى اوظاماة لو المؤتلاطل  التأثي  وأظهط اجمو العواقب  يع ف

وشايا  انفتاا لياا  اا  العواقاب  بويقادي  العواقايحليا   طم، ويتموالمجتمخ وشيا  واًقتتطدالمطلية، 

المتحتااعل  وماادى يااأثي  العواقااب قتااي   الماادى، وياا يبا دىقتااي   الماادى والعواقااب طويلااة الماا

 لماد  تشويه قتي  المدى لل لب  لى العديد ا  المنتجطل لو الخداطل لو اوصوتوإحداثهط لابج ااية 

ا 12يمتد حتى  ئانية واطلت  ي   لاى  واقاب سلاا اوااوات طويلة المادى العواقب ، في حي  يقوم  ه  

طويلااة الماادى لوعااطد اجتمط يااة واقتتااطدية ، وللعواقااب بة  ومااداف الدولااةالتااي يااتم حاادوثهط ونجااطح ظلاا

 وتيطتية وجت افية. 
 

 أوالً: العواقب قصيرة المدى:

 ااخ حجام العملياطل"اعتدلاة"، فهاي يتوافاق وأظهاط  واقب سلا اواوات قتي   المدى التوى  يم يقدي 

ابط ا  لو سيا  ابط ا  اؤتلاطل ططضاعة اللنوية المتعلقة وتلا اواوات، ويالم ماذه العملياطل وشايا  

مااذا وين بااق حجاام  ،صاالة وتلااا اواااواتلن العمليااطل ذال للتنااايم، تااواء ومع فتهااط لو  اادم اع فتهااط 

ااط  لااى العمليااطل التااي يااتم  ومااط فااي ذلااك: الق ااط  سياا   طااط ج المؤتلااطلالعواقااب قتااي  الماادى ليال 

طلياة، والنفقاطل النقدياة ابج ااياة وسيا  ابطدلاة اوصاوت الم واقطيالاة لوال تمي )اًقتتطد اللا ي(، 

 .ابج ااية
 

الملاتوى  طالبناوك، لاااتاوف  فاي  معتدت"الالتوافق  لى لن حجم العمليطل المتعلقة وتلا اواوات "ويم 

(    طل يحويا اواوات )   طل 1فقد يشّيا ا   مليطل سلا اواوات التي يالم ) التطلي "التتي "

        سياا  ال تاامي والمعاااطاعل النقديااة واقطيالااة/ابطدلة اوصااوت المطدياااة،( اًقتتااطد 2التاا افة(، و )
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( الشاا  طل المملو ااة لو التااي يلااي    ليهااط سياا  5( الااو عء العقااط يي ، و )4( المحااطاي ، و )3و )

 .المقيمي 
 

%( ا   ملياطل سلاا اوااوات يجا ي فاي الق اط  ال تامي لو 75يم التوافق  لى لّن اط يقط أ ) مط و

%( انهط في الق ط  سي  ال تمي، امط يعيس لظّه لادى إدطاطت المتحتاعل إلاى 25طضخ للتنايم و)الخ

اط ل با  اا  العملياطل للقياطم وتلاا ماذه المتحتاعل ونجاطح  الق ط  ال تمي، فإظّهط سطلب ط اط يت لب حجم 

اط ياتم اتاتخدام ال  مط ويعحاظ لظاه ،يم اًحتفطظ وتلك اواوات ظقد ا وتو   ل ث  امط لو ق اط  الماطلي ليال 

للملط د   لى سلا المتحتعل ا  الته أ الال يبي، حيث سطلب ط اط يالخ اته وي الال اتب لااوات 

ً  ا  الحلطوطل البنيية التجط ية.  الته أ في حلطوطيهم البنيية الشختية ود
 

 ثانياً: العواقب طويلة المدى:

(. ويلاتدت  لاى 4.5" بيا  ") وأظهاطدن  واقاب سلاا اوااوات طويلاة المادى فاي او التوى  يقدي يم 

 يحليا ظقطط الالعف، حيث لظه ل النتطتا اط يلي: طم ا   المدى وشياالعواقب طويلة 
 

 األموال:العواقب الكلية لغسل 

 

 التوى العواقب الد جة

  بي   4.5 العواقب اليلية لتلا اواوات

  بي   4.4 الظروف التي تسهل ارتكاب الجريمة( 1)

  بي   4.3 د لو إيطحة المتحتعل ابج ااية المحليةيولي  -

 اعتدلة 3.6 دطوت المتحتعل ابج ااية اوجنبية  -

  بي   4.3 إتطء  اتتخدام المنتجطل لو الخداطل لو اوصوت لو الا وف اوط ى   -

  بي   4.4 الظروف التي تسهل لمرتكب الجريمة تجنب القبض عليه( 2)

  بي   4.6 يق ا تشطف سلا اواوات ا  قبا اللل طل المختتةالعوااا التي يع  -

 اعتدلة 4.0 فعطلية التحقيق في سلا اواوات ا  قبا اللل طل المختتة  -

 اعتدلة 4.0 فعطلية المحط مة في سلا اواوات ا  قبا اللل طل المختتة  -

  بي   4.3 وشيا فعطت ج اتم سلا اواواتي إداظة ا ييب  -

  بي   4.6 فرض عقوبات على مرتكبي غسل األموال بشكل مالئم رات التي تعيقالثغ( 3)

 اعتدلة 4.0 سلا اواوات المف وضة  لى ا ييبيعقووة ال فطية   -

  بي   5.0 الح اطن ا  اوصوت والحيم وطلمتطد    -
 

ع  ذال لولويااة ياام ا تبااط  لّن العواقااب الليطتااية واًقتتااطدية لتلااا اواااوات مااي او ثاا  لمميااة )اااث

  مط مو اوضح لدظطه: قتوى(، يتبعهط العواقب اًجتمط ية
 

 :العواقب السياسية

، (4.3المتعلقاة ومخاطط  سلاا اوااوات  لاى لظّهاط " بيا  " ) الليطتاية اليلياةالعواقاب الاتوى يم يقييم 

قااة وتلااا العقووااطل المف وضااة المتعل، وتاامعة الدولااةوت اجااخ ويشااما لماام ااااطم  العواقااب الليطتااية 

 اظخفطض الملط دال اوجنبية.، واواوات

 :العواقب االقتصادية

 ،(4.3") لظّهاط " بيا العواقب اًقتتطدية اليلية الم يب ة ومخطط  سلا اواوات  لاى التوى يم يقييم 

 ،يشاويه اعادًل النماو، وحيث لن لمم ااطم  العواقب اًقتتطدية مي اً يفط  المبطلغ وه في اوتعط 

 اًتتثمط  والمدط ال. ويشويه

 :العواقب االجتماعية

(، 4.2المتعلقة ومخطط  سلاا اوااوات  لاى لظّهاط " بيا  " ) اًجتمط ية اليليةالعواقب التوى يم يقييم 

وييبااد طلااطت  ، ا يفااط  الج يمااة، وط يفااط  الفلااطد وال  ااو ولماام ااااطم  العواقااب اًجتمط يااة  اويشاام

 تم.للالحطيط وجني ايطتب لم ييبي الج ا
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 العواقب الجغرافية:

مخااطط  سلااا اواااوات  لااى لظّهااط " بياا   جااد ا" المتعلقااة واليليااة  الااتوى العواقااب الجت افيااةياام يقياايم 

للعواقب الجت افياة إلاى لّن  واقاب سلاا اوااوات يتجاطوئ حادود او دن  الد جة اليليةويشي  ، (5.2)

فاي او دن المتحتاعل ابج ااياة اا   إلى دوت الجوا  ولوعد ا  ذلك لتشاما  ملياطل سلاا اوااوات

 الدوت المجطو   لو ابقليمية اوط ى.

 

 تحليل مخاطر القطاعات والمؤسسات في مجال مكافحة غسل األموالالقسم الرابع: 
 

يم التوصا وأن اليفطء  العطاة لالواوا ايطفحة سلا اواوات في المؤتلطل الخطضعة وشيا  طم 

واوات ويمويا اب مطأ  لى لظّهط "جيد  جد ا"، ويم يقييم ال قطوة للتنايم في اجطت ايطفحة سلا ا

"جيد جد ا" حيث يج ي العما فعع  وطلالواوا الفعّطلة وال قطوة واب  اف الفعّطت في وأظه واب  اف 

 .اجطت ايطفحة سلا اواوات ضم  المؤتلطل المطلية اوتطتية الخطضعة للتنايم
 

 :والمؤسساتالقطاعات غسل األموال في مخاطر صافي تحليل ا وفيمط يلي   ضط يفتيليط لنتطت
 

 )مرتفع(: تتلقى الودائع والمؤسسات التيالبنوك أوال: قطاع 

)صااندوق يااوفي  الب يااد والجمعيااطل التااي يتلقااى الوداتااخ اوطاا ى البنااوك والمؤتلااطل ق ااط  ياام يقياايم 

العواقب قتي   المدى لعمليطل وأن  ، ويبي "خلاوات "ا يف لى لّن لهط صطفي اخطط  سلا التعطوظية( 

، لااط وطلنلابة لملاتوى المخاطط  وشايا يفتايلي "اعتدلاة" سلا اواوات التي يحدخ ا  طاعت الق اط 

 فهو  مط يلي:
 

 لبنوك )مرتفع(:قطاع ا

 اواتاوسلا  ًتتتعلهط فييعحظ لّن للبنوك اًحتمطلية المتأصلة او لى : 5المخطط  المتأصلة 

بحيم طبيعتهط، يقدّم البنوك اجمو ة اتنو ة ا  المنتجطل والخداطل ا  فد  بي "(، )"ا يفخ إلى ح

ويمتلك البنوك العطالة في  مط  ،التي قد يلّها ا ييطأ سلا اواوات التوئيخطعت العديد ا  قنوال 

او دن قط د   معء اتنو ة يشما  معء اقيمي  وسي  اقيمي  ول خط، طبيعيي  ول خط، 

اخ ذلك وصيغ اليية اعقد  لو لقا  فطفية،  مذا ويتالم  قط د  العمعء  معء  لهم ا تبط يي .

ض  لى البنوك يحديد موية الملتفيد الحقيقي، ويخالخ البنوك التي يقوم وطبطفطق في يحقيق  يُف ي

ذلك إلى العقووطل المعتمة. ويشما اوظوا  اوط ى للعمعء او مطت والمه  التي حدّديهط اجمو ة 

ط لمت لبطل ايطفحة سلا اواوات ويمويا ا لعما المطلي  لى لظّهط اؤتلطل يجب لن يخالخ ليال 

اب مطأ )اثا العمعء الذي  يلتخداون النقد وشيا  بي ، و   طل اقداي الخداطل المطلية، 

واو خط، الليطتيي  ا يفعي والميطيب العقط ية، ويجط  المعطدن الثمينة واوحجط  الي يمة، 

 المخطط (. العمعء ا يفعيوسي مم ا    المخطط
 

  جود  ابدا   ،  مط ويم يقييم جود  ينفيذ ضواوا سلا اواوات ا  قبا البنوك "جيد  جد ا"يم يقييم

 ضم  البنوك "جيد  جد ا". لعلت اموالثقطفة العطاة 
 

 ( لعطم 28يُ طمص البنوك ويخالخ للتنايم وموجب قطظون البنوك  قم )يمثّا ، وويعديعيه 2000

 مليطل ويقوم وإج اء ،  لى البنوك "البنك الم   ي او دظي" جهة الت طيص وال قطوة واب  اف

                                                           
 يشير مستوى المخاطر المتأصلة الى مستوى المخاطر لدى غياب أي ضوابط لتعديل مستوى المخاطر. (5
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ا يتعلق وإدا   اخطط  سلا اواوات ويمويا اب مطأ يفتيش ايداظية  لى البنوك  ،يشما  نت  

فتيش تنوية ويقوم البنك الم   ي او دظي وإج اء يفتيش ايداظي  لى البنوك اتتنطد ا إلى ط ة ي

 دظي.  يأطذ وطً تبط  وصف مييا المخطط  للبنوك والتقدي  الداطلي للبنك الم   ي او

 

  يلتخدم العمليطل النقدية  لى ظ طق واتخ وس اض التج تة والدفعطل التتي   في او دن، واخ

يخالخ ا ّودو و ،ذلك ي داد اتتخدام و طقطل القيمة المخ ظة إليت وظي ط والدفخ ابليت وظي لألاوات

ط  واب  اف ا  قبا "البنك  إلى ال قطوةطداطل الدفخ ابليت وظي )البنوك وسي  البنوك( ليال 

 . "الم   ي او دظي
 

 مط ا  طعت البنوك " بي  "، ويشي  البيطظطل المقداة إلى لّن قيمة العمليطل النقدية التي يتم إج ا

حيث يبلغ قيمة العمليطل النقدية في إحدى المنطفذ المت فية )الف  /الميتب/الت اف اآللي( 

 ( دينط  ل دظي يواي ط.115,000)
 

 صندوق توفير البريد )منخفض الى حد كبير(:

  مط لن اطلالمنتجطل والخد ا  احدوديعود اليية مذا التندوق للحيواة حيث يقوم وتقديم  دد  ،

اتوتا ل صد  حلطوطل العمعء لدى التندوق "صتي   جدا" وحجم العمليطل التي يتم  ليهط 

العمليطل المتعلقة وتلا  لتنفيذمذا النو  ا  المؤتلطل  "صتي "، اوا  الذي يقلا ا  جطذوية

 .اواوات
 

 لجمعيات التعاونية )منخفض الى حد كبير(:ا

 وخداة اتطلح او الطء، ووطلتطلي فهي ً يقدم طداطل اطلية )وداتخ  يتمثا مدف الجمعيطل التعطوظية

الجمعيطل )ويشما لظوا  الجمعيطل التعطوظية العطالة في او دن:  ،وق وض( للجمهو  اووتخ ظ طق ط

ويُ طمص الجمعيطل  ،(اتعدد  اوس اض وال  ا ية، والمهنية واًتتهع ية والح فية والنلطتية

 .2016( للنة 36ط لقطظون  قم )ويخالخ للتنايم وفق  
 

  ق ط  الجمعيطل ًتتتعت منطلك احتمطلية  اتأصلة "انخفالة" المخطط  المتأصلة: يبي  لن

صتي   وذال طبيعة لدى الجمعيطل التعطوظية  قوا د العمعء  ويعحظ لن، في سلا اواوات التعطوظية

والتي يتمثا وطوتط  وقبوت الوداتخ   احدودوالمنتجطل والخداطل وظ طق لظش تهط  احلية واألوفة،

الت افة لو  طداطلً يقدّم الجمعيطل التعطوظية  حيثا  او الطء وص ف الق وض لهم، 

الحواًل المت فية، والذي ودو ه يف ض  لى او الطء ال اسبي  وتحويا اواوات للخط ج لو 

مذا وً يمي   ،واتص ف العمعل إج اء العمليطل ا  طعت البنوك لو    طل يحويا اوا

 معتهط  اتوتا حجم حلطوطل، ولأل الطء الوصوت إلى لاوالهم ا  طعت  بيطل التّ اف اآللي

 صتي  جد ا .

 

 )منخفض(: ثانيا: قطاع األوراق المالية

العواقب قتي   المدى "، ويبي  وأن يم التوصا وأن لق ط  اوو اق المطلية صطفي اخطط  "انخفض

 :"صتي   جد ا" التي يج ي ا  طعت الق ط لعمليطل سلا اواوات 
 

  ويخالخ لتنايم ميئة اوو اق المطلية او دظية وموجب قطظون اوو اق اوو اق المطلية يُ طمص    طل

، حيث يقوم ميئة اوو اق المطلية او دظية وطل قطوة واب  اف  لى مذه 2002( لعطم 76المطلية  قم )
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اوات ويمويا اب مطأ ا  طعت ال قطوة الميتبية والتفتيش اجطت ايطفحة سلا او الش  طل في

 الميداظي. 
 

  ًتتتعلهط في لش  طل اوو اق المطلية احتمطلية اتأصلة "اتوت ة" المخطط  المتأصلة: يبي  لن

 ،ً يقبا    طل اوو اق المطلية النقد وشيا   ختي لتلوية العمليطل  مليطل سلا لاوات، حيث

ً  فتح وإظمط يجب  لى ال عمعء الذي  ي سبون وتشتيا حلطوطل لدى    طل اوو اق المطلية لو

حلطأ لدى الش  ة وإيدا  اواوات في الحلطأ ا  طعت لحد البنوك، امط يقلا إلى حد  اط اخطط  

سلا اواوات المتأصلة التي يواجههط    طل اوو اق المطلية، اخ ذلك ينبتي للش  طل لن ي بق 

ويت اوح اتوتا القيمة للعملية  ،العما ووت ا   يأتيس  عقةة الواجبة  ند إج اءال العنطي

 ( دوً  لا ييي.10,000( دوً  لا ييي إلى )5,000ا  ) الش  طلالواحد  في 
 

   و معء سي  اقيمي   لى حد  تواء اقيمي يشما قط د  العمعء في ق ط  اوو اق المطلية  معء، 

لمت لبطل العنطية ا فتح حلطأ اخ الوتيا التجط ي ولن يخالعو مقيمي ويتوجب  لى العمعء سي  ال

 الواجبة.
 

 ثالثا: قطاع التأمين )منخفض(:

العواقب قتي    ويبي  وأنق ط  التأاي  "انخفض" لصطفي اخطط  سلا اواوات يم التوصا وأن 

 :المدى لعمليطل سلا اواوات التي يج ي ا  طعت الق ط  "صتي   جد ا"
 

  ويخالخ ل قطوتهط  ا  قبا وئا   التنط ة والتجط   والتموي /إدا   التأاي  التأاي     طلي ّطص

وئا    ، حيث يف ض1999( للنة 33وإ  افهط وينايمهط وموجب قطظون ينايم ل مطت التأاي   قم )

التنط ة والتجط   والتموي /إدا   التأاي   لى الش  طل وأن ييون لديهط تيطتطل وإج اءال 

 .ة سلا اواوات ويمويا اب مطألميطفح
 

 يقوم    طل التأاي  وطلم اقبة  لى الوت طء والو عء ويمتلك اعام    طل التأاي  العطالة في و

او دن إدا ال/وحدال ااتثطت والتي يالم  اًاتثطت إلى تيطتطل وإج اءال    ة التأاي  ومط في 

 ذلك المتعلقة وميطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ. 
 

  ًتتتعلهط في سلا وأن لش  طل التأاي  احتمطلية  اتأصلة "انخفالة"  المخطط  المتأصلة: يبي

، حيث يتألف قط د  العمعء ا  العمعء المقيمي  والعمعء سي  المقيمي  ا  او خط، اواوات

طل لقلطط ويتم دفع ،ال بيعيي  واو خط، اً تبط يي  ونطء   لى طبيعة التأاي  التي ي لبهط العميا

ويعد اتوتا التويطل  ،التأاي   طد    ظقدا  لو وشييطل لو حوالة ونيية لو ا  طعت و طقطل اتتمطظية

، وطبضطفة 6دوً  لا ييي( 1,329اوقلطط "صتي  للتطية" ظلبة  للق ط طل والدوت اوط ى )يبلغ 

ا وّن المنتجطل ً الى  .مط ولهولةويمي  اظهط طبيعة المنتجطل التي يقداهط مذه الش  طل وظا  

                                                           
دوً   1200ي يقا    لمجمو ة العما المطلي إلى لّن لقلطط التأاي   لى الحيط  اللنوية الت( 10)يشي  المذ    التفلي ية للتوصية  قم  (6

 . لتلا اواواتذال اخطط  انخفالة لظّهط لا ييي قد يعطاا  لى 
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 رابعا: قطاع شركات مقدمي الخدمات المالية )متوسط(:

، ويحديادا يباي  يم التوصا وأن لش  طل اقداي الخداطل المطلية صطفي اخطط  سلا لاوات "اتوتاا"

 و عءلاصاافي مخااطر غسال أماوال سمتوساطس، وأن ش  طل الت افة و   طل يحويا اوااوات لن ل

صااافي مخاااطر  ي الب طقااطل وااا ّودي طااداطل الاادفخ والتحتاايا ابليت وظااييحويااا اواااوات واتااد 

العواقااب قتااي   الماادى لعمليااطل سلااا الااتوى لن  ويبااي  ،غساال أمااوال سماانخفض الااى حااد كبياارس

 :اواوات التي يج ي ا  طعت الق ط  "اعتدلة"
 

  :في سلا  اطل المطلية   طل اقداي الخدًتتتعت يم يقييم اًحتمطلية المتأصلة المخطط  المتأصلة

ا  العوااا التي يشما ينو  قط د   معتهم،  وذلك اتتنطدا الى  دد لى لظّهط "اتوت ة"،  اواوات

العمعء ويقتت  قط د   ،سطلبيتهم ا  الليطح لو ا  العمعء سي  المقيمي  ييون العمعء العط ضي و

ًّ لظّهط يشما وعض او في طالتطلب  لى او خط، ال بيعيي ، إ وطبضطفة  ، خط، اً تبط يي  ليال 

الحجم التتي  ظلبي ط للش  طل و دم قد يهط  لى الوصوت إلى اتطد   طفية يمينّهط ا  ينفيذ الى 

 دا   اخطط  سلا اواوات ويمويا اب مطأ. بإطط   ما 
 

 ( للنة 44في مذا الق ط  وموجب قطظون ل مطت الت افة  قم ) الت افة يتم ي طيص    طل

في حي  يتم ي طيص    طل طداطل الدفخ والتحويا ابليت وظي لألاوات ، يلجيلهط ،2015

( 111وموجب ظاطم الدفخ والتحويا ابليت وظي لألاوات  قم )وإصدا  و طقطل الدفخ والتحتيا 

ويخالخ مذه الش  طل ًلت ااطل ايطفحة سلا  ،التطد     البنك الم   ي او دظي 2017لعطم 

( للنة 46 مطأ وموجب قطظون ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ  قم )اواوات ويمويا اب

ويخالخ الش  طل لل قطوة واب  اف، ومط في ذلك لتطيطل ايطفحة سلا اواوات  ،ويعديعيه 2007

 ويمويا اب مطأ ا  قبا البنك الم   ي او دظي. 
 

 خامسا: قطاع المؤسسات المالية األخرى )منخفض(:

ط  مؤتلطل ابق اض اوط ى و   طل لل التوصا وأنيم  مؤتلطل المطلية اوط ى )اوصت  حجم 

التأجي  التمويلي والمؤتلطل المطلية المتختتة اوط ى اثا المؤتلطل المطلية التنموية( صطفي 

العواقب قتي   المدى لعمليطل سلا اواوات التي يحدخ ا   ولن ،"لاوات "انخفضاخطط  سلا 

 :ي   جد ا""صتمي طعت الق ط  
 

  طًحتمطلية ا  المخطط  المتأصلة والمتأصلة: يتمثا العوااا ال تيلية التي يقلا  المخطط

المنخفالة جد ا" للعمليطل العطو   للحدود لش  طل التأجي  التمويلي والمؤتلطل المطلية "

لمتوتا حجم  "صتي  للتطية" المتختتة، والش  طل "التتي   جد ا" والتي لهط التوى

لّن لهذه الفئة التويطل  يعحظ ذلك عو   لى  ،  حلطوطل العمعء، والنمو الثطوتوت، ول صداوص

ويشط  الى  ،التوئيخالمخطط  الم يفعة، ومط في ذلك قنوال  والخداطل ذالانخفالة ا  المنتجطل 

مذه ،  لمط وأن المخطط  الم يفعة ذويوظوا  العمعء  "جد ا "صتي يخدم  دد ا  لن مذه المؤتلطل

 المؤتلطل يخالخ لقواظي  ويش يعطل ططصة وهط.
 

 سادسا: قطاع األعمال والمهن غير المالية المحددة )متوسط(:

صطفي اخطط  سلا   اتوتا " ايم يقييم او مطت والمه  سي  المطلية المحدد   لى لّن لهط التوى "

 لاط وطلنلبة لملتوى المخطط  وشيا يفتيلي فهو  مط يلي:اواوات، 
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 ار المعادن الثمينة واألحجار الكريمة )منخفض الى حد كبير(:تج

صطفي اخطط  سلا  التوى   يم التوصا إلى التقييم وأن لتجط  المعطدن الثمينة واوحجط  الي يمة 

العواقب قتي   المدى للعمليطل التي يج ي ا  طعت التوى لن و "،إلى حد  بي  اواوات "انخفض

 :"صتي   جد ا" الق ط 
 

 لتطتي يعما الق ط  في ويئة ويخ وطلتج تة ُ سم وجود  دد قليا جد ا ا  يجط  المجوم ال  اوشي

الذي  يعملون  ب  ابظت ظت في او دن، مذا ويتألف قط د  العمعء  لى اوسلب ا  العمعء 

ط لوجه ،المقيمي  قديط  ويتم يلوية الدفعطل  طد   ظ ،ويشما قنوال النقا لتجط  التج تة اًلتقطء وجه 

 ووطتتخدام و طقطل اًتتمطن والختم.
 

  يخالخ مذه الش  طل ًلت ااطل ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ وموجب قطظون ايطفحة

ويخالخ يجط  المعطدن الثمينة واوحجط   ،( ويعديعيه46سلا اواوات ويمويا اب مطأ  قم )

 مطأ ا  قبا وئا   واوات ويمويا ابالي يمة إلى ال قطوة واب  اف والذي يشما ايطفحة سلا ا

 .الداطلية
 

 الذمب واولمط  مم او ث    ضة لعتتخدام لتطيطل سلا اواوات ولبب قد يهط  لى  وأن يعحظ

، ويقلا ا  احتمطلية سلا اواوات ا  طعت مذا الق ط  " فطية" الالواوا حفظ وظقا القيمة

 الم بقة.
 

 الوكالء العقاريين )منخفض(:

العواقب التوى لن  ويبي لن لهم صطفي اخطط  سلا لاوات "انخفض"   لى العقط يي ييم الو عء يم يق 

 .قتي   المدى لعمليطل سلا اواوات التي يج ي ا  طعت الق ط  "صتي  "
 

  وينفمذ  ،يلويتهط ا  طعت البنوك،  سم يلوية وعالهط ظقديط   العقط ية يتمإلى لن اعام العمليطل  يشط

فية فيمط يتعلّق وعمليطل الش اء العقط ية التي يتم ا  قبا اوجطظب حيث يتوجب  ليهم ضواوا إضط

الحتوت  لى اوافقطل لانية ا  وئا   الداطلية،  مط يوجد ضواوا يتعلق ومنططق يلك العقط ال 

و ميطل العقط ال والتي يلتوجب اوافقة المدي  العطم لدات   او اضي والملطحة ووئي  الداطلية 

ا الممتليطل طط ج  ،طتة الوئ اءو ت مذا وً يلمح لألجطظب وتملك لظوا   اعينة ا  العقط ال ) أن يلجم

 وتأتيس    ة بج اء مذه اوظوا  ا  العمليطل العقط ية التنايم الليني وأتمطتهم(، حيث يجب القيطم

  لى لن ييون املو ة لمواط  ل دظي.
 

  لت ااطل في اجطت ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ لوجوأ ي بيق اً العقط يي يخالخ الو عء

ويخالخ  ،ويعديعيه" 2007( لعطم 46وموجب "قطظون ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ  قم )

مؤًء الو عء لل قطوة واب  اف ومط في ذلك لتطيطل ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ ا  قبا 

 .دات   او اضي والملطحة
 

 بين )منخفض الى حد كبير(:المحاس

لّن  ويشط  الى التوى " انخفض إلى حد  بي  " لتطفي اخطط  سلا اواوات للمحطتبي يم التوصا وأن 

 :العواقب قتي   المدى لعمليطل سلا اواوات التي يج ي ا  طعت الق ط  "صتي   جد ا"التوى 
 

  2006( لعطم 29طتبة القطظوظية  قم )او دن وموجب ظاطم ا اولة اهنة المحالمحطتبون في يعما في 

 . 2003( لعطم 73التطد  وموجب قطظون ينايم اهنة المحطتبة القطظوظية  قم )
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  ويخالخ مذه الفئة ًلت ااطل ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ وموجب قطظون ايطفحة سلا اواوات

إلى  قطوة وإ  اف "جمعية  ويخالخ المحطتبون ،ويعديعيه 2007( لعطم 46ويمويا اب مطأ  قم )

 المحطتبي  القطظوظيي ". 
 

 صتي   جد ا، والن طق احدود جد ا  لدى مذه الفئة ال بيعة المحلية لقوا د العمعء ويشط  الى لن

 .التوئيخللمنتجطل والخداطل وقنوال 
 

 المحامين )متوسط(:

التوى ويشط  الى لن  ،اواواتالتوى " اتوتا " لتطفي اخطط  سلا  يم التوصا وأن للمحطاي  

 :"صتي  " المحطاي العواقب قتي   المدى لعمليطل سلا اواوات التي يج ي ا  طعت 
 

  ا  الممي  اتتخدام انتجطل وطداطل المحطاي  و  يقة سي  ابط    بج اء  مليطل يشط  الى لظه

اًحتمطلية ذال قيمة ا يفعة وحجم ا يفخ ويتعلق وتلا اواوات، فالع     قط د  العمعء، و

"الم يفخ إلى  لو "الم يفخ" للعمعء الدوليي  للمحطاي ، والتو ط المحتما "الم يفعة إلى حد  بي "

 في سلا اواوات للمحطاي ، واوظوا  المعقد  لعمعتهم. حد  بي "
 

  ويعديعيه ويخالعون ل قطوة  1972يعما المحطاون في او دن وموجب قطظون ظقطوة المحطاي  لعطم

ًلت ااطل ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ وموجب قطظون ف النقطوة، ويخالخ مذه الفئة وا  ا

  .ويعديعيه 2007( لعطم 46ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ  قم )
 

 سابعا: المؤسسات غير الهادفة للربح )منخفض الى حد كبير(:

ومط فيهط المؤتلطل المملو ة لتي  لل وح  اوات للمؤتلطل سي  الهطدفةاويم يقييم صطفي اخطط  سلا 

قتي   المدى لعمليطل سلا اواوات  العواقبالتوى ويبي  وأن "انخفض إلى حد  بي " وأظه   المقيمي

 : "صتي   جد ا" طعت مذا الق ط التي يج ى ا  
 

   د ذلك الى يبي  وطن لهذا الق ط  احتمطلية "اتأصلة انخفالة" لعتتتعت في  مليطل سلا اواوات وا

ا  طعت اؤتلطل  اً وشيا ابط   لمنتجطل والخداطلا و دم يوف تتي  جد ا"، ال"حجم الق ط  

وطاتعك لو يحيم  وً يوجد ا تبطهوليا،   مط يمتطئ مذه المؤتلطل وأن لهط مييا اليية، لط ى

 .المج اي  ومؤتلطل ا طتة سي  مطدفة لل وح
 

 الخطصة  سي ح  لى لظّهط لديهط التوى "امتطئ" ا  الالواوا يم يقييم المؤتلطل سي  الهطدفة لل وو

وميطفحة سلا اواوات للحلطوطل والععقطل التجط ية )لو العالوية(، والتوى "اعتم" ا  التنايم 

يقلا حجم المؤتلطل سي  الهطدفة  مط و ،والتدقيق الخط جي سي  الخط، وميطفحة سلا اواوات

 والخداطل المقداة ا  التوى اخطط  سلا اواوات المتأصلة.لل وح والن طق المحدود للمنتجطل 
 

 ثامنا: األشخاص االعتباريين )منخفض(:

ومط فيهط الش  طل المملو ة للمقيمي    خط، اً تبط يي صطفي اخطط  سلا اواوات لأليم يقييم 

 :"انخفض" وأظه وسي  المقيمي 
 

  ط يق المليية إل ويشط  الى لن المنتجطل والخداطل سي  اوجود  الى    ًّ حيث يتم )ى حد اط إ

العمليطل التي يقوم وهط  طد    ب  اؤتلطل لط ى(، والن طق "انخفض جد ا" للنشطط )ومط في ذلك 

 الحجم "التتي  للتطية" للش  طل ظلبة للليطن.
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 ملخص القطاعات والمؤسسات والمعلومات حول وصف حالة مخاطر غسل األموال 
 

 

 المؤسسات

درجة 

ر مخاط

غسل 

 األموال

العواقب 

قصيرة  

 المدى 

صافي 

التهديدات 

ونقاط 

 الضعف

االحتمالية  

المتأصلة 

لغسل 

 األموال

ووابط 

مكافحة 

غسل 

 األموال

الرقابة 

واإلشراف 

على 

مكافحة 

غسل 

 األموال

صافي 

التهديدات 

ونقاط 

 الضعف

غسل ل

األموال 

عبر 

 الحدود 

ط بووا

مكافحة 

غسل 

األموال 

عبر 

 الحدود

الية  االحتم

المتأصلة 

لغسل 

األموال 

عبر 

 الحدود 

 5.01 2.63 4.41 2.79 2.77 5.20 4.49 3.70 4.08 البنوك

 1.60 2.55 1.60 7.00 3.97 2.15 2.15 1.25 1.64 الجمعيطل التعطوظية واط إلى ذلك

 1.00 ً يوجد 1.00 7.00 4.12 1.87 1.87 1.25 1.53 يوفي  الب يد

سسات التي اإلجمالي: البنوك و المؤ

 تتلقى الودائع
4.07 3.70 4.48 5.18 2.78 2.81 4.39 2.63 4.99 

 2.67 3.35 2.67 3.63 3.68 3.61 3.52 1.18 2.04    طل اوو اق المطلية

 2.67 3.35 2.67 3.63 3.68 3.61 3.52 1.18 2.04 اإلجمالي: قطاع األوراق المالية

 2.72 3.29 2.72 3.16 3.63 3.01 3.01 1.05 1.78 الو عء وسي مم –التأاي   لى الحيط  

 2.77 3.29 2.77 3.16 3.58 3.05 3.05 1.07 1.81 الش  طل -التأاي   لى الحيط  

 2.65 3.34 2.65 3.17 3.73 2.93 2.93 1.02 1.73 الو عء إل  –التأاي   لى سي  الحيط  

 2.69 3.33 2.69 3.16 3.71 2.94 2.94 1.03 1.74 الش  طل -التأاي   لى سي  الحيط  

 2.71 3.31 2.71 3.16 3.66 2.98 2.98 1.64 2.21 اإلجمالي: قطاع التأمين

الدفخ والتحويا ابليت وظي لألاوات 

 وو طقطل الدفخ والختم
1.96 1.31 2.91 2.91 3.85 3.75 2.76 3.36 2.76 

 4.12 3.06 3.88 3.49 3.18 4.32 3.97 3.25 3.59    طل يحويا اواوات

اإلجمالي: شركات مقدمي الخدمات 

 المالية
3.50 3.25 3.76 3.96 3.37 3.56 3.64 3.14 3.78 

 1.67 3.45 1.67 4.96 4.03 3.22 3.18 1.46 2.16    طل التأجي  التمويلي

 3.39 3.47 3.39 4.86 4.14 3.68 3.68 1.25 2.15 اؤتلطل ابق اض اوط ى 

 1.81 3.37 1.81 7.00 4.03 2.87 2.87 1.25 1.89 المؤتلطل المطلية المتختتة

 1.75 3.40 1.75 6.10 4.03 3.03 3.03 1.81 2.34 اإلجمالي: المؤسسات المالية األخرى

 4.86 2.67 4.31 2.89 2.84 5.10 4.44 3.84 4.13 اإلجمالي: جميع المؤسسات المالية

 2.49 3.89 2.49 7.00 4.44 2.61 2.61 1.28 1.83 المحطتبون

 2.86 3.80 2.86 4.25 4.24 3.40 3.40 1.15 1.98 ط  المعطدن الثمينة واوحجط  الي يمةيج

 3.47 3.83 3.47 7.00 4.48 3.94 3.94 3.00 3.44 المحطاون

 1.97 3.72 1.97 4.34 4.46 2.81 2.81 3.00 2.90 العقط يي الو عء 

اإلجمالي: األعمال والمهن غير المالية 

 المحددة
3.34 3.31 3.37 3.37 4.32 5.22 2.91 3.83 2.91 

اإلجمالي الفرعي: المؤسسات 

 الخاوعة للتنظيم
4.19 3.95 4.44 5.09 2.84 2.90 4.31 2.67 4.85 

 2.01 3.99 2.01 5.00 3.61 2.73 2.73 3.00 2.86 الش  طل

 2.06 3.99 2.06 5.00 3.67 2.78 2.78 3.00 2.89 سي  المقيمة –الش  طل 

 1.99 3.99 1.99 5.00 3.65 2.65 2.65 1.15 1.75 المؤتلطل

 1.99 3.99 1.99 5.00 3.86 2.68 2.68 1.30 1.86 الش ا طل

 1.98 3.99 1.98 7.00 3.86 2.63 2.63 1.15 1.74 الجمعيطل

 2.00 3.99 2.00 5.50 3.76 2.68 2.68 3.02 2.84 اإلجمالي: األشخا  االعتبارية

 1.89 5.00 1.89 4.68 4.14 2.13 2.13 1.15 1.57 حالمؤتلطل سي  الهطدفة لل و 

سي   –المؤتلطل سي  الهطدفة لل وح

 المقيمة
1.96 1.15 3.33 3.33 4.37 4.30 2.38 3.75 2.38 

اإلجمالي:  المؤسسات غير الهادفة 

 للربح
1.57 1.15 2.13 2.13 4.14 4.68 1.89 5.00 1.89 

اإلجمالي الفرعي: الترتيبات القانونية 

األشخا  االعتباريين و المؤسسات و

 غير الهادفة للربح

2.69 3.03 2.39 2.39 3.85 4.47 1.94 3.99 1.94 

إجمالي جميع مؤسسات مكافحة غسل 

 األموال
4.20 4.00 4.41 5.03 2.87 2.95 4.27 2.71 4.78 
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 تمويل االرهاب: مخاطر الثانيالفصل 
 

الوطنياة   ماطأابيموياا ا  اخاطط   "اتوتا" يواجه التوى يم يقييم المملية او دظية الهط مية وأظهط

 .(7.0( ا  لصا )3.9د جة )اجمو  ظقطط( المخطط  للدولة )حيث ولتت 
 

لتطيطل يقييم اخطط  يمويا اب مطأ يام اً تماطد  لاى ظفاس المنهجياة المتبعاة فاي يقيايم اخاطط  سلاا 

حيااث ياام  ،وتمويااا اب مااطأو ثاا  صاالة للت  ياا   لااى الملااطتا ا اوااوات اااخ إضااطفة وعااض التعااديعل

ً  ا  الت  ي   لى المتحتاعل ابج ااياة الت  ي   لى    ماط وياماواوات الخطصة وتمويا اب مطأ ود

سياا  الهطدفااة للاا وح، إضااطفة إلااى الت  ياا   لااى التااداوي  الوقطتيااة  المنامااطل  ىوشاايا ل باا   لاات  ياا  ال

المؤتلطل الخطضعة للتنايم والتاي يلاط د فاي التحقيقاطل  لميطفحة يمويا اب مطأ التي يتم ي بيقهط في

 .الجنطتية في يمويا اب مطأ، ودو  الق ط  الخط، وتجميد واحتجطئ اواوات الخطصة وتمويا اب مطأ
 

اقط ظاة  ذال حجام وقيماة انخفالاة جاد ا  وظنوه منط الى لن اواوات الخطصة وتمويا اً مطأ  طد   ييون

ن ااطق لضاايق ااا  المنتجااطل والخااداطل ذال المخااطط  مياا  يمويااا اب مااطأ وو مااط يتتلااا اواااوات، و

 تلا اواوات.اقط ظة  والم يفعة 
 

جماخ واعطلجاة اوااوات لت وياد اب ماطويي  واطلموا د العملياطل التاي يهادف الاى يشما يموياا اب ماطأ 

 المشاطوهة لتلاكوال اتاتخدام العدياد اا  اود اب ماطأ إتاطء ويتالام  يموياا  ،مجماطيهمالعئاة لتنفيذ 

لن يموياا اب ماطأ يميا  لن ينشاأ  ا   وماو ي تيلافي سلا اواوات ااخ وجاود اطاتعف  الملتخداة

وخعف سلا اواوات الذي يقتت   لى المتحتعل الج اية سيا  اش و ة،  اش و ة وسي  اتطد 

 .المش و ة
 

ا حلاة ظقاا اوااوات، وات، ا حلاة جماخ اوااو يمويا اب مطأ إلى ثعخ ا احا:ا احا  يقليمويمي  

ً وااد ااا  البحااث فااي العنطصاا   الااتوى اخااطط  يمويااا اً مااطأولتحليااا ، اتااتخدام اواااواتوا حلااة 

الميوظاة للتقياايم: التهدياادال، ظقااطط الالاعف، العواقااب، وااا  ثاام تاايتم البحاث فااي المخااطط  التااي يواجااه 

 :يمويا اً مطأالق ط طل والمؤتلطل ذال التلة ومناواة 

 

 األول: التهديداتالقسم 

 

اواوات التي يتم جمعهط لتطيطل اتتخدااهط في اجمو ة يشيا التهديدال  لتمويا اً مطأوطلنلبة 

اواوات ( ويشيا اواوات المجمعة احليطاووت: ) وينقلم مذه اواوات الى قلمي ، ،يمويا اً مطأ

اواوات التي يتم ( ويشيا طط ج الدولةاواوات المجمعة ، والثطظي: )الدولة اقليم التي يتم جمعهط داطا

 داطا الدولة. يمويا اً مطأطط ج إقليم الدولة ويتم ا تطلهط لتطيطل  جمعهط
 

يم يقييم الملتوى العطم لتهديد يمويا اب مطأ في او دن  لى لظه "اتوتا"، حيث يعتقد وأن إجمطلي 

اط يقط أ اب مطويي  ومط ي يبا وطو دن  ابطلغ اواوات التي يم جمعهط لو ظقلهط لو اتتخدااهط ا  قبا

في حي  ولغ إجمطلي اواوات التي يتم  ( دينط  ل دظي ظطيجة    اتطد  احلية ولجنبية،128,401)

 ظطيجة    اتطد  احلية ولجنبية. دينط  ل دظي (125,268ا تطلهط طط ج او دن اط يقط أ )
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 :إجمالي تمويل اإلرهاب المرتبط باألردن

 لتي يتم جمعهااألموال ا

 المصادر المحلية

)بالدينار 

 األردني(

 المصادر األجنبية

 )بالدينار األردني(

 اإلجمالي

)بالدينار 

 األردني(

  ً  128,401 33,677 94,724 األموال التي يتم استخدامها محليا

خارج الدولة أو من خاللها لالستخدام في دول  األموال التي يتم إرسالها

 أخرى أجنبية

91,591 33,677 125,268 

 253,669 67,354 186,315 اإلجمالي

 

 :األموال المجمعة محلياأوال: 
 

 ياام يقياايم الااتوى يهديااد يمويااا اب مااطأ فااي او دن ااا  جمااخ اواااوات المحلااي اللاانوي  لااى لظّااه

"اتوتااا"، حيااث ياام يقياايم ابااطلغ اواااوات التااي ياام جمعهااط احلي ااط ااا  قبااا اب مااطويي   لااى لظّااه يقااط أ 

اواوات يتم يجميعهط وشيا  لتطتي اا  المتبا  ي  واإ اديهم مذه ويعتقد وأن دينط  ل دظي،  (186,315)

لظاه  اانهم (، وطبضاطفة إلاى المتبا  ي  وتيا   لام7اوجطظاب او دظياي  )ومط في ذلك المقطيلي  اب مطويي 

التي يم جمعهط قد  طظات وشايا  ن اواوات مط يعتقد وأ، للقيطم وطو مطت اب مطوية يب  طيهم تيتم اتتخدام

ولم يا د حاطًل  ا  ظشاطط يجاط ي  ،اوصوت المطدية والمطلية  لى التواليلتطتي  لى  يا ظقد، يليهط 

 اواوات لتطيطل ينفيذ لظش ة إ مطوية.  لجمخانام 
 

 يقوم المقطيلون  (:المتبرعين بإرادتهم )بما في ذلك المقاتلين اإلرهابيين األردنيين األجانب

يت ي التمويا ييلفة يذ    وحيث  ذايي ط، مطويون او دظيون اوجطظب وشيا  لتطتي وتمويا لظفلهم اب

ً يوجد  ، ويشط  الى لظهال ي ان والنفقطل اوط ى  نفقطل  بو  الحدود و  يقة سي  اش و ة

 اجمو طل انامة اع وفة وطو دن يقوم وجمخ اواوات لإل مطويي . 
 

 ويشط  الى لن ال  يقة ه سيتم استخدام األموال للقيام باألعمال اإلرهابية: المتبرعين بغير علم أن

طي ية  يهطاهم ومشط يخاال تيلة الملتخداة لتالليا اوف اد واًحتيطت  ليهم في مذا التدد مي 

 اواوات إلى الخط ج. لتحويا واتتتعلهم
 

 قد يبي  وأن ال  يقة ال تيلية فوس اض اب مطأ  المستخدمة في جمع األموال أما بالنسبة للطرق

التمويا ، التمويا الذايي ا  ال وايبواو ث  اتتخدااط في او دن مي التمويا الذايي الذي يشما )

 .(التمويا الذايي ا  ويخ الممتليطل، الذايي ا  الق وض
 

  ا تطت فقد يبي  وأن ل ث  ال  ق  يو ط مي أما بالنسبة للطرق المستخدمة في نقل األموال

ا  طعت الق ط   اقطيلي  ل دظيي  يتواجدون في تطحطل الن ا حواًل ا  اتطد  احلية إلى لا

 الق ط  المطلي ال تمي.، ويلي ذلك في اوممية اتتخدام المطلي سي  ال تمي
 

تتخدام الق ط  المطلي يقواون وطللتمويعل يُعتقيد وأن امولي اب مطأ والمنامطل المتلقية حيث 

 الق ط  المطلي ال تمي اثا البنوك لويتم اتتتعت د جة لقا )ظلبة ضعيفة جدا ( ، ووسي  ال تمي

و لى او جح، ي تا سطلبية مذه  ،ظقا اواوات احلي طوهدف    طل يحويا اواوات الم طتة 

                                                           
د يقصد بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب: األفراد الذين يسافرون لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم لغرض ارتكاب، أو التخطيط أو االعدا (7

 إرهابي.لعمل إرهابي أو المشاركة فيه أو تقديم أو تلقي تدريب 
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يم  حيثاواوات إلى العنطص  او دظية التي يقطيا في المنامطل اب مطوية ضم  انططق الن ا ، 

ظقلهط إلى المقطيلي   وهدفلقيطاهم وحما لاوات  اتعططفي  اخ يلك المنامطلف اد احط مة ل

 .  او دظيي  في تطحطل التوي اب مطويي 
 

  ( 91,591لتطيطل يمويا اب مطأ وحوالي )وقد تم تقدير مبلغ األموال المحلية التي ترسل للخارج

 ا  ظتف اواوات المجمعة احليط. وقليا لي لقادينط  ل دظي، 
 

 في يمويا ل مطت إ مطوية  فقد يبي  لظهط يلتخدما بالنسبة للمجاالت التي تستخدم فيها تلك األموال أم

احدد ، لو في يت ية ييطليف إدااة العمليطل اب مطوية لو المقطيلي  اب مطويي  اوجطظب، حيث يم 

ضم  ا  ظب ا  او دن يقدي  ابجمطلي التق يبي للتيلفة اللنوية لتمويا المقطيلي  اب مطويي  اوجط

 ( الذي يم إ تطله طط ج او دن. 91,591المبلغ )
 

انططق الت ا  في ل دظي ط قطيلوا وتفتهم اقطيلي  إ مطويي  لجطظب في  اواطن ط )1,325 (وأنيُعتقد و

يتعّ ض او دن إلى اخطط  يمويا اب مطأ ا  طعت اواوات  ونطء   لى ذلكو ،اللنوال اوطي  

 اوجطظب. اب مطويونط المقطيلون التي يلتخداه
 

وجد لي انامطل إ مطوية يً  في او دن، ولظه لحداخ إ مطوية "صتي   جد ا"ويشط  الى وقو  

ططفي  اخ يم ا ييطأ ل مطت إ مطوية احلية  لى يد المتع وقداو دظية،   لى او اضي طالة 

 . دا ش
 

  :األموال المجمعة خارج الدولةثانيا: 
 

اواوات  حيث يم يقدي  ،في الخط ج ثّم ظقلت إلى او دن    اواوات التي يم جمعهطومي  بط   

وولغ اجمو  مذه اواوات  ،"صتي   جد ا" وأظهط اوجنبية التي يدطا او دن لتمويا اب مطأ

 .ظتف مذه اواوات يبقى في او دن ويُعتقد وأّن حوالي ( دينط  ل دظي،67,354)
 

خ اواوات الخطصة وتمويا اب مطأ التي يتدفق إلى الدولة ي يبا وطلمنامطل جمي ويم التوصا الى لن

 في التع ض تطممت وااا  الموجود  في المن قة، ولن منطك ل وعةاب مطوية ضم  انططق الن ا  

 :المنططقا  مذه  لمخطط  يمويا اب مطأ

 ي  اطت اقهط ا  قبا طبيعة الحدود او دظية اخ دوت الجوا  التي يشهد ظ ا طل حيث ا  المم

 .اوف اد

  لتلك الدوت، امط قد يشيا  طاع يتم اتتتعله  الق ط طل المطليةلأل دن اخ  الق ط طل المطليةي اوا

 التحويعل الوا د  لألصوت المطلية الم يب ة وطب مطأ. لتلهيا

 ويلك الدوت.المطلية سي  ال تمية وي  او دن  ليوف  القنوا 

   التحويعل ا  طعت الق ط  سي   يلها و ودفي او دن، والذي يعتقد وأظّه وجود اخيمطل لعجئي

 .، وا  طعت الق ط  المطلي ال تمي وشيا "ضعيف جدا"ال تمي
 

تمثّلت وطلق ط  المطلي سي  ال تمي ف أموال اإلرهاب إلى الدولة أما بالنسبة للطرق المستخدمة في نقل

  النقد.)وشيا ضعيف جدا ( ويه يب الق ط  المطلي ال تمي  لوً، ثم )الل ي(

 

 

 



 
 

33 
 

 القسم الثاني: نقاط الضعف
 

وهدف  يمويا اً مطأيع ف ظقطط الالعف وأظهط الثت ال التي ا  الممي  اتتتعلهط في لظامة ايطفحة 

ثعثاة  ناواظي   تيلاية  الوقاوف  لاى، ولتحديد ظقاطط الالاعف يتوجاب يمويا اً مطأا ييطأ ج يمة 

الاا وف التاي يلاها لم يياب  -2، يموياا اً ماطأيلاها ا يياطأ ج يماة  الا وف التاي -1ومي: )

 الثت ال التي يعيق ف ض العقووطل(، وتيتم يحليلهط  مط يلي: -3الج يمة يجنب القبض  ليه، 
 

 :تمويل االرهابالظروف التي تسهل ارتكاب جريمة أوالً: 

 :ا الى العوااا التطليةوذلك اتتنطد"اتوت ة"،  يم يقييم التوى وجود مذه الا وف ود جة

 

ططصاة وتموياا اب ماطأ )لل جاو  الاى قلام  محلياةمنطك احتمطلية "اتوت ة" لتوليد وإيطحة لااوات  (1

 التهديدال(.
 

 :الخطصة وتمويا اب مطأ الى الدولة األجنبيةاواوات دطوت منطك احتمطلية "ا يفعة" ل (2

طأ التاي يادطا الاى او دن "صاتي   وطل سم ا  لن الحجم الحقيقاي لألااوات الخطصاة وتموياا اب ما

الحجام "المتوتاا"  ظتيجاةجدا"، إً لن منطك احتمطلية ا يفعة لدطوت الم يد ا  مذه اواوات، وذلك 

للتدفقطل الدولية ا  او خط، والبالطتخ واواوات ولبب الموقخ الجت افي لأل دن، وططصاة   امطت 

ووجاود المنتجاطل والخاداطل ، اًظفتاطح الماطلي وتيطتاة ،وال واوا اللتوية والثقطفية ،الممليةو  ق 

 .الدولية "ا يفعة" المخطط 
 

وظ وفهااط اوطاا ى  منتجااات وخاادمات وأصااول الدولااةمنااطك احتمطليااة "ا يفعااة" بتااطء  اتااتتعت  (3

 :الى اط يلي، ويلتند مذه النتيجة ج م يمويا اً مطأً ييطأ 
 

  للتطية ""ا يفخ  المجطو   ودوت المن قةحجم اوحداخ اب مطوية في الدوت  الجت افي:الموقخ . 

  حجم اوحداخ اب مطوية فاي دوت العجئاي  والادوت التاي يلاتخدم اللتاة  واللتوية:ال واوا الثقطفية

 . "ا يفخ للتطية" ذايهط

 "اا  اوحاداخ  المنتجطل والخداطل ذال المخطط  "الم يفعة"  ب  الحدود )حجام "ا يفاخ للتطياة

 . (وت حيث يعما البنوك والدوت التي ي د انهط العمعء اوجطظباب مطوية في يلك الد

  احتمطلية "ا يفخ إلى حد  بي " ا  ال واوا التجط ية واًقتتطدية )حجام اوحاداخ اب مطوياة فاي

 (. "ا يفخ للتطية" الدوت التي يتم إ تطت واتتقبطت التحويعل انهط وإليهط ودوت الش ا ة التجط ية

   التي تبق و ط  ت وطلقتطت في تطحطل الن ا يواجد وعض العنطص. 
 

 ريمة تجنب القبض عليه:جالظروف التي تسهل لمرتكب ال: ثانيًا

ويلاتند مااذه النتيجاة الااى يحلياا ل وعااة  نطصاا  "اتوتااا"  يام يقياايم الاتوى وجااود ماذه الااا وف وأظاه

احط مااة  -3التحقيااق فااي الج يمااة،  -2ا تشااطف الج يمااة ااا  الجهااطل المختتااة،  -1 تيلااية ومااي )

 إداظة ا ييب الج يمة(. -4ا ييب الج يمة وشيا فعطت، 
 

 ا  قبا اللل طل المختتة: يمويا اً مطأ اكتشافالعوااا التي يعيق  العنصر األول:
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يانص قاطظون ايطفحاة سلاا اوااوات ويموياا  " حياثانخفض" يم يقييم التوى وجود مذه العوااا وأظه

 المختتاةويقاوم جهاطل إظفاطذ القاطظون  ،ط تبط ه ج يماة انفتالةاب مطأ  لى يج يم يمويا اب مطأ و

 :، ويلتند مذه النتيجة الى العوااا التطليةوإ  طء اوولوية للتحقيق في الجواظب المطلية لإل مطأ
 

فااي ا تشااطف يمويااا  "جيااد  جااد ا"الجهااطل المختتااة حيااث يبااي  لن  :يالتحقيااق المااالي المااوا  (1

  .أاب مطأ  ند التحقيق في اب مط
 

 اط يلي:  حيث لظه ل ظتطتا التحليا :جودة تقارير المعامالت المشبوهة (2

 العوامل السلبية : 

 وماي التا افة، و ا  طل البنوك ا وتمويا اً مطأ  يتعلق ا تبطه يقط ي  و ودوطل سم ا   -

 اً اتبطه ليا  مناطك  ادد قلياا اا  يقاط ي  الماطلي، الق اط  اا  اً با  النلابية اًممياة يشيا

 .الق ط  ا  جدا اتدظيةة يظلبلممية ومي يشيا  الق ط طل،د  ا  وطقي الوا 

 ابوعغ    العمليطل المشبومة. التعطوظية لمت لبطل دم طالو  الجمعيطل  -

  االيجابيةالعوامل : 

ممتطئ " وشيا  طم لتقط ي  العمليطل المشبومة الخطصة وتمويا اب ماطأ والجاود  ال داد "او -

لااب ولاابب التقااط ي  التااطد    اا  البنااوك و اا  طل يحويااا اواااوات "الجيااد  جااد ا" فااي التط

 .ة )   طل الت افة(الم طت

التوى "جيد جد ا" لناطم ابوعغ    العمليطل المشابومة لتموياا  ذو التش يعي اًلت ام الفني -

 اب مطأ.
 

 ا  اطموشاي ماذه العملياطل حياث يباي  واأن ا اقباة :اإلرهاابمراقبة للعمليات فيما يتعلاق بتمويال  (3

لادى البناوك و ا  طل يحوياا اوااوات ) ا  طل  "جياد  جاد ا" ويعود ذلك الاى لظهاط، جد ا""جيد  

المطليااة التاا افة( وق ااط  المؤتلااطل سياا  الهطدفااة للاا وح، و"اعتمااة" فااي اعااام المؤتلااطل 

 ،خااطط  يمويااا اب مااطأ حلااب المؤتلااطليتااّو  "امتااطئ" لتتانيف ا لن منااطك مااط اوطا ى، 

وختاو، اؤ ا ال التنبياه لتموياا التطد   يتّو  "جيد جد ا" لإل  طدال  جودوطبضطفة الى و

 .لديهط الخب   الجيد  في ا اقبة ظشطط يمويا اب مطأ المطلية اب مطأ، ولّن اعام المؤتلطل
 

الم اقبااة  لااى العمليااطل فااي الجمعيااطل التعطوظيااة   اادم وجااود""ووااطل سم ااا  ذلااك فقااد يبااي  

   الب يد واؤتلطل ابق اض اوط ى. و"ضعفهط" في اؤتلطل يوفي
 

حجا  تجمياد لو القيطم و لى الخطضعة للتنايم مؤتلطل ال يل م القواظي  :التجميد اإلداري لألصول (4

ووجااود اواااوات  الجهااطل المختتااةيااتم إ ااعم ، وان قيااة المااد جي  وفعطليااةلاااوات اب مااطويي  

فاي آلياة فعّطلاة وت بياق او دن  يقاومو ،الخطضعة للتنايم المؤتلطلالخطصة وتمويا اب مطأ في 

قا ا  اجلاس اواا  الادولي  قام لمت لباطل  وفقاط  اب ماطويي  دون ياأطي  ولصوت يجميد امتليطل 

 لظه ل ظتطتا التحليا اط يلي:و، 1373 ق ا  اجلس اوا  الدولي  قمو 1267

 العوامل السلبية : 

لمحطتاابي  والمحااطاي  لاادى ا للتجميااد ابدا ي لألصااوتالمت لبااطل العئاااة  " اادم وجااود" -

 .والجمعيطل
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فااي المؤتلااطل المطليااة المتختتااة، للتجميااد ابدا ي لألصااوت الالااعيفة جااد ا" "الفط ليااة  -

و"الالاااعيفة" لااادى الجمعياااطل التعطوظياااة واؤتلاااطل ياااوفي  الب ياااد ويجاااط  المعاااطدن الثميناااة 

 واوحجط  الي يمة والو عء العقط يي . 

  االيجابيةالعوامل : 

 الهطدفاة سيا  والمؤتلاطل والشا  طل البناوك فاي التجمياد لت بياق" جاد ا جياد" يتاو  وجود -

 اوط ى. الش  طل ا  العديد لدى" المعتم" والتتو  لل وح،

 .لمت لبطل التجميد يوف  إطط  قطظوظي "المعتم" -
 

  :حيث لظه ل ظتطتا التحليا اط يلي :لمؤسسات في مكافحة تمويل اإلرهابقدرة وكفاءة ا (5

  السلبيةالعوامل : 

القااد   واليفااطء  فااي ايطفحااة يمويااا اب مااطأ لاادى او مااطت والمهاا  سياا  المطليااة  "ضااعف" -

 .المحدد  )المحطتبي  واو مطت والمه  سي  المطلية المحدد  والو عء العقط يي  والمحطاي (

 لمؤتلطل لتطية اآلن. لبعض امخطط  يمويا اب مطأ ل طل ذاييةيقييموجود  دم  -

  جابيةااليالعوامل : 

امتااطئ" فااي البنااوك، " لقااد   و فااطء  المؤتلااطل فااي ايطفحااة يمويااا اً مااطأ الوضااخ العااطم -

و"جياااد جاااد ا" فاااي اؤتلاااطل ياااوفي  الب ياااد واؤتلاااطل اوو اق المطلياااة و ااا  طل التاااأاي  

 و   طل اقداي الخداطل المطلية.

ئ" لوجااود "جيااد جااد ا" لفهاام المخااطط  و"امتااط  مااط لن للمؤتلااطل المااذ و   ل ااعه الااتوى -

 .فيض يلك المخطط الواوا داطلية لتخال

 ممتطئ" ا  التواصا واب  طد ويوف  إطط  قطظوظي "امتطئ".الملتوى "ال  -
 

ياام يقياايم ال قطوااة واب اا اف فااي  :فعاليااة الرقابااة واإلشااراف فااي مجااال مكافحااة تموياال اإلرهاااب (6

ظهاا ل ظتااطتا التحليااا ، وقااد ل لااى لظّااه "جيااد جااد ا" وشاايا   ااطم يمويااا اً مااطأاجااطت ايطفحااة 

  العوااا التطلية:

 العوامل السلبية : 

) ااادا البناااوك و ااا  طل التاااأاي   ااادم وجاااود ال قطواااة واب ااا اف  لاااى المؤتلاااطل المطلياااة  -

، والملاااتوى (الم طتاااةل اقاااداي الخاااداطل المطلياااة  ااا  طل اوو اق المطلياااة و ااا  طو

 لاااى و"الالاااعيف"   او ماااطت والمهااا  سيااا  المطلياااة المحااادد لاااى ق اااط  "الالاااعيف جاااد ا" 

و اااذلك فيماااط يتعلاااق ومت لباااطل الحتاااوت  لاااى  لت اااااطل المؤتلاااطل سيااا  الهطدفاااة للااا وحا

 .المعلواطل وطلنلبة لأل خط، اً تبط يي 

لوجااه قتااو  يتعلااق وميطفحااة يمويااا اب مااطأ،  لااى عقووااطل اللفاا ض  "النلاابة "الالااعيفة -

 بيااق العقووااطل المطليااة إضااطفة  إلااى الحتااوت  لااى يتااّو  وااأن ال قطوااة واب اا اف  لااى ي

) ادا البنااوك( الملاتهدفة "سيا  اوجااود" لو "ضاعيف جااد ا" فاي المؤتلااطل المطلياة اوطاا ى 

 واو مطت والمه  سي  المطلية المحدد  والجمعيطل التعطوظية واؤتلطل يوفي  الب يد.

  االيجابيةالعوامل : 

فااي  اا  طل التااأاي   "المعتاام"والجيااد جااد ا" فااي الق ااط  المتاا في، "واب اا اف ال قطوااة  -

 .ل اقداي الخداطل المطلية الم طتةو   طل اوو اق المطلية و   ط
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الحتاااوت  لاااى يتاااّو  "جياااد جاااد ا" وطل قطواااة واب ااا اف  لاااى ي بياااق العقوواااطل المطلياااة   -

 الملتهدفة في البنوك.

وقااد  اإلرهاااب:معالجااة وتو يااع التقااارير ماان قباال وحاادة مكافحااة غساال األمااوال وتموياال  فعاليااة (7

  ظه ل ظتطتا التحليا العوااا التطلية:ل

 العوامل السلبية : 

إلاى يحقيقاطل  داتمط يؤدي ً ن ظتطتا اعلواطل وحد  ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأا -

تجميد لو حج  اوااوات للو وطتتم ا  وتمويا اب مطأ لو لن يتم اتتخداهط في يلك التحقيقطل 

 الخطصة وتمويا اب مطأ.

  يجابيةاالالعوامل : 

الجهاطل  فاي ي ويادوجود التوى "جيد جد ا" لوحد  ايطفحة سلا اواوات ويموياا اب ماطأ  -

وحاد   لفط لياة والتتو  "الجيد جدا"المختتة وطلمعلواطل حوت يقط ي  العمليطل المشبومة، 

  ايطفحة سلا اواوات ويمويا اب مطأ في ا تشطف يمويا اب مطأ.
 

 ا  قبا اللل طل المختتة: يمويا اً مطأفي  قيقالتحفعطلية  العنصر الثاني:

يمويااا لوجااود ظاا وف يعيااق فعطليااة اللاال طل فااي التحقيااق فااي يبااي  لن منااطك احتمطليااة "اتوتاا ة" 

 ظتيجة ليا ا  العوااا التطلية: ، وذلكاً مطأ

 : حيث لظه ل ظتطتا التحليا اط يلي نسبة للجرائم األصلية: تمويل االرهابالتحقيق في  (1

 مل السلبيةالعوا : 

اقط ظة  وجميخ المع ئال لو اوتبطأ التاي ياد و لتحقيقطل يمويا اب مطأ " المحدود"الحجم  -

 للتحقيق.

 .يمويا اب مطأ اقط ظة  وتحقيقطل اب مطأوشأن حجم يحقيقطل  دم التأ د  -

الماوا د البشا ية لاادى الجهاطل المختتاة يحتااطج الاى الم يااد اا  التحلاينطل ااا  حياث العاادد  -

 . يبوالتد

  االيجابيةالعوامل : 

لتمويااا  ياام يقاادي ه الحجاام الااذيالحجاام "الجيااد جااد ا" لتحقيقااطل يمويااا اب مااطأ ظلاابة  إلااى  -

 .اب مطأ

  ااطم وشاايا" المعتاام" الملااتوى إلااى إضااطفة   اب مااطأ، يمويااا لمخااطط " جااد ا الجيااد" الفهاام -

 يلك لدى العطالي  ان ىال إضطفة الفنية والموا د التنايمي والهييا المختتة الجهطل لملتوى

 .الجيد  الخب   لديهم الجهطل
 

حياث ي ياد ماطيي  الملاألتي   :حفل السجالت لدى المؤسسات الخاواعة للتنظايم ومساائل السارية (2

اجتمعتااي  ااا  فاا ، انااخ احققااي إظفااطذ القااطظون ااا  الوصااوت فااي الوقاات المنطتااب لو ي وياادمم 

يبي  وأن حفظ اً لظه  ،يمويا اب مطأق في ولجعل "ضعيفة" ا  الق ط طل المطلية طعت التحقي

اللجعل "امتطئ" لادى البناوك، و"جياد جاد ا" لادى جمياخ اوظاوا  اوطا ى للمؤتلاطل )وطتاتثنطء 

وشيا "اعتم"( ووجود إطاط  قاطظوظي "جياد جاد ا" لحفاظ  فهومطت والمه  سي  المطلية المحدد  او 

 بياق يوصايطل اجمو اة المطلياة ً يحاا  يوقاد يباي  واأن قاواظي  اللا ية للمؤتلاطل  ،اللاجعل

منااطك يتااو  "جيااد جااد ا" لقااد   احققااي جهااطل إظفااطذ القااطظون  ذلااكإضااطفة  إلااى  ،العمااا المااطلي

 الحتوت  لى الملتندال والمعلواطل. فيوالمدّ ي  العطاي  
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العماعء  حيث يم يقييم ضواوا يحديد موية العمعء/العنطية الواجبة ايجطه متطلبات العناية الواجبة: (3

 لى لظّهط "اعتمة" وشيا  طم )"جياد  جاد ا" لادى اؤتلاطل اقاداي الخاداطل المطلياة، و"اعتماة" 

 و ا  طل التا افةفي ق ط  المتاط ف والتاأاي (، و"جياد  جاد ا" لادى  ا  طل يحوياا اوااوات 

 و   طل وو عء التأاي   لى الحيط  و"ضعيفة" فاي الجمعياطل التعطوظياة وصاندوق ياوفي  الب ياد

و   طل اوو اق المطلية وسي مط اا  المؤتلاطل المطلياة اوطا ى وجمياخ او ماطت والمها  سيا  

 المطلية المحدد . 
 

يجااد  اب ااط   الااى ان حيااث  :شاافافية المسااتفيد الحقيقااي لاادى الشااركات واألشااخا  االعتباريااة (4

 : ظتطتا التحليا لظه ل اط يلي

 يقي ا  الش  طل والجمعيطل. الملتوى "الالعيف" للمعلواطل حوت الملتفيد الحق -

جمااخ  الااذي  ياامالملااتوى "الجيااد جااد ا" بطااط  العمااا القااطظوظي وظلاابة او ااخط، اً تبط يااة  -

 اعلواطل الملتفيد الحقيقي لهم.

التتااو  "المعتاام" حااوت الشاافطفية لأل ااخط، اً تبط يااة وشاايا  ااطم، والتااعحيطل الممنوحااة  -

 ملتفيد الحقيقي و دم وجود الت ييبطل القطظوظية. وشيا "جيد جد ا" في الحتوت  لى اعلواطل ال
 

 : يجد  اب ط   الى ان ظتطتا التحليا لظه ل اط يلي حيث التعاون الدولي: (5

 المخاطو ال داتا  لادى وعاض الجهاطل المختتاة اثاا  الادولي ابج اءال المتينة لتقاديم التعاطون -

 .المجطت مذا في الدوت اعام اخ  بي  وشيا يتعطاا التي العطاة

اا  طاعت إوا ام ااذ  ال التفاطمم  التعاطون ايطفحاة سلاا اوااوات ويموياا اب ماطأيقديم وحد   -

ادي ياة اواا  العاطم اا   يعاطون ويبطدت المعلواطل  ب  اوقخ اجمو ة إسموظات اآلاا ، و اذلك

 .طعت إدا   الش طة الع وية والدولية

اًتتجطوة ل لبطل الملط د   فيديد طلب التعطون والباء الشيلقي التتّو  الالعيف للفعطلية  ند  -

 القطظوظية المتبطدلة.
 

 في يمويا اً مطأ ا  قبا اللل طل المختتة: المحاكمةفعطلية  العنصر الثالث:

وقااد  ،يمويااا اً مااطأاحط مااة ا ييبااي  لوجااود ظاا وف يعيااق ااا " ا يفعااة" احتمطليااةمنااطك يبااي  لن 

 :لظه ل ظتطتا التحليا اط يلي
 

 حط مطل وابداظطل فيمط يتعلق وتمويا اب مطأ ظلبة  للقالطيط المحتملةاحدودية ا داد الم. 

  لإلداظة في قالطيط يمويا اب مطأ التي يتم اعحقتهط" وطلنلبة إلى حد   بي يوف  اعدت "ا يفخ. 

  للمحط مة والقالطء في اعحقة يمويا الملتوى "الجيد جد ا" وطلنلبة للتعحيطل الممنوحة

 اب مطأ.
 

 ي يمويا اً مطأ وشيا فعطت:ا ييب إدانة رابع:العنصر ال

يموياا اً ماطأ وشايا فعاطت، ويلاتند ماذه " لعادم إداظاة ا ييباي  يفعاةمنطك احتمطلية "احيث يبي  لن 

احدوديااة ل اداد المحط مااطل فيماط يتعلااق وتمويااا اب ماطأ وطلنلاابة للقالااطيط  الااى يوشاايا  لتطتا النتيجاة

 وطلنلبة لتج يم يمويا اب مطأ. وطلت ام فني "جيد جد ا" أن القواظي  يمتطئالمحتملة،  لمط و
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 :بشكل مالئم تمويل االرهابفرض عقوبات على مرتكبي  ثالثاً: الثغرات التي تعيق
 

، ويلاتند ماذه النتيجاة الاى يحلياا  نتا ي  "اتوتاا" وقد يم يقييم احتمطلياة وجاود ماذه الاا وف وأظاه

ح ااطن  -2لمف وضاة  لاى ا ييباي ج يماة يموياا اً ماطأ، ادى  فطية العقوواة ا -1 تيليي  وممط )

 المج اي  ا  اوصوت والحيم وطلمتطد  (.
 

 يمويا اً مطأ: المف وضة  لى ا ييبي عقوبةال فطية  العنصر األول:

 فا ضوقاد ، وشيا اعتم يمويا اً مطأ" لعدم اعطقبة ا ييبي انخفالةمنطك احتمطلية "حيث يبي  لن 

قاطظون اناخ قووطل في اجطت يمويا اب مطأ  وظه يم يع ياف يموياا اب ماطأ فاي "ع دد ا  الاو دن 

"  لاى لظّاه  ماا إ ماطوي، ووطلتاطلي فاإن اعاام ابداظاطل يام ويعديعياه 2006للنة ( 55)اً مطأ  قم 

 لعوااا التطلية:لتحليا الى ا، ويشي  ظتطتا اف ض  قووطل فيهط وط تبط مط  ما إ مطوي
 

حيااث يبااي  احدوديااة ل ااداد المحط مااطل فيمااط يتعلااق وتمويااا اب مااطأ  :غراماااتالسااجن أو الأحكاام  (1

" لعاادد الدوليااة الفالاالىوجااود "الممط تااة وطلنلاابة للقالااطيط المحتملااة، ووااطل سم ااا  ذلااك فقااد يبااي  

العقووطل المف وضة ظلبة إلى حجم ابداظطل وطلنلابة لتموياا اب ماطأ والحتاوت  لاى يتاّو  لّن 

 ."جيد  جد ا" لى او خط، الذي  يمت إداظتهم وتمويا اب مطأ العقووطل المف وضة 
 

 "الممط تااة الدوليااة وجااود ويشااي  ظتااطتا التحليااا الااى: مالءمااة أنظمااة تطبيااق وفاارض العقوبااات (2

الفالالى" لعاادد العقووااطل المف وضااة ً ييااطأ يمويااا اب مااطأ ظلاابة  لإلداظااطل فااي ج يمااة يمويااا 

لحتااوت  لااى يتااّو  الااتوى "جيااد جااد ا" للجهااطل فة الااى ا، وطبضااطاب مااطأ التااي يااتم اعحقتهااط

المختتة لقيطاهط وشيا اعتم في ف ض العقووطل الجنطتية  لى او خط، الذي  يتم إداظتهم وتموياا 

 اب مطأ.
 

 :بالمصادرةالح اطن ا  اوصوت والحيم  العنصر الثاني:

ا  اوصاوت  يمويا اً مطأي ج اتم ح اطن ا ييب وأن ً يتممنطك احتمطلية "ا يفعة " حيث يبي  لن 

 الخطصة وهم، ظتيجة لمط يلي:
 

 الاتوى وشاأن" التأ اد  ادم" الاى النتاطتا يشاي  حياث :استرداد األصاولوإصدار أوامر المصادرة  (1

 ععقااةال ذال المتاطد   لنّ  إً وعالاهط، اتااطد   ياتم حاي  فااي) المحتجا   لو المتاطدي   اوصاوت

 تيطتااطل اواءاااة إلااى حطجااة منااطك لن  مااط ،(صااتي  اقاادا مط اوتااط  فااي الملااتخداة وااطودوال

 .المخطط  اخ اب مطأ ويمويا اواوات سلا ايطفحة

الحجاام "ضااعيف جااد ا" لألصااوت اوجنبيااة  حيااث يبااي  وااأن :اسااترداد األصااول ماان الاادول األجنبيااة (2

 وعادم ذلاك يا يبا و وماط، صاوتاوطلبطل صطد   ًتت داد  وطبضطفة الى " دم وجود"الملت د ، 

 .القالطيط مذه اثا اخ الدولة يعطاا
 

حيااث يشااي   :المتحصااالت اإلجراميااة قباال المصااادرة الااتحفل علااىاسااتخدام التاادابير المؤقتااة فااي  (3

اتااتخدام التااداوي   حج مااط لوالااتوى اوصااوت المجمااد  لو التااي ياام  النتااطتا الااى " اادم التأ ااد" ااا 

 المؤقتة في يحقيقطل اب مطأ لو يمويا. 

يتّو  "جيد جد ا" للقالط  في إصدا  لواا  التجمياد لو الحجا  منطك  ذلك فقد يبي  وأنووطل سم ا  

 .في قالطيط يمويا اب مطأ
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 القسم الثالث: العواقب
 

لو الالااا   الاااذي يحدثاااه يموياااا اب ماااطأ  لاااى اوظاماااة لو  التاااأثي  وأظهاااط اجماااو العواقاااب  يعااا ف

وشيا  انفتا ليا  ا   بويقدي  العواقيحليا  يتم طم، ووالمجتمخ وشيا  واًقتتطدالمؤتلطل المطلية، 

اوااوات  ومادى ياأثي  العواقاب قتاي   المادى، ويا يبا العواقب قتي   المدى والعواقب طويلة المادى

تشاويه قتاي  المادى لل لاب  لاى العدياد اا  المنتجاطل لو وإحاداثهط ل المجمعة لتطيطل يموياا اً ماطأ

ا 12تى يمتد ح ئانية لمد  الخداطل لو اوصوت واطلت  ي  طويلاة المادى العواقاب ، فاي حاي  يقاوم  اه  

طويلة المدى لوعطد ، وللعواقب التي يتم حدوثهط ونجطح ظلبة  ومداف الدولةيمويا اب مطأ  لى  واقب 

 اجتمط ية واقتتطدية وتيطتية وجت افية. 
 

 أوالً: العواقب قصيرة المدى:

ااخ "، فهاي يتوافاق  بيا  "وأظهاط المادى فاي او دن قتاي    يموياا اً ماطأ واقاب الاتوى  يم يقدي 

%( اا  ماذه 90لّن ل ث  اا  ظلابة ) ويم التوصا الى، وتمويا اً مطأاللنوية المتعلقة  حجم العمليطل

العمليطل يتم فاي الق اط  سيا  ال تامي )وً تايمط فاي الق اط  الاذي يالام  ا  طل يحوياا لااوات سيا  

وشايا  ابط ا  لو سيا  ابط ا  اؤتلاطل مت النلابة المتبقياة ، وضاالخطضعة للتنايم( لو  لى  ايا ظقاد

 وتمويا ا مطأ.ططضعة للتنايم، تواء ومع فتهط لو  دم اع فتهط وتلة لي  ملية 
 

ياام التوافااق وااأن حجاام العمليااطل المتعلقااة وتمويااا اب مااطأ  ووطلنلاابة للمؤتلااطل الخطضااعة للتنااايم فقااد

ضاعة للتناايم ) ا  طل التا افة( والبناوك، يليهاط  ا  طل يحوياا اوااوات الخط "التتي " اتاوف  فاي

لّاااط المتبقااي ااا  الي يمااة، الاتوى العواقااب "التااتي  جااد ا" وطلنلاابة لتجااط  المعااطدن الثمينااة واوحجااط  

التوى "ضئيا جد ا" للعملياطل  لظّهط  ملتاؤتلطل الق ط  المطلي الخطضخ للتنايم فقد يم يقييمهط  لى 

 المتعلقة وتمويا اب مطأ.
 

اب ماطويي  وأظّاه فاي الوقات الاذي  اطن الممولاون جاطم ي  لتلاليم اوااوات إلاى  ا ول ط ل التحلايعلمذ

%(، يتبعهااط اوصااوت 73وطتااتخدااهط،  ااطن التمويااا  لااى  اايا ظقااد فااي المقااطم اووت وونلاابة ) ليقواااوا

واوصاوت  ،%(5%(، وومقدا  لصت  ويثي  لألصوت المطلية ونلبة )17المنقولة طط ج او دن ونلبة )

 %(.5المطدية ونلبة )
 

 ثانياً: العواقب طويلة المدى:

(. ويلاتدت  لاى 4.2" بيا  ") وأظهاططويلة المدى فاي او دن  يمويا اً مطأ واقب التوى  يقدي يم 

 يحليا ظقطط الالعف، حيث لظه ل النتطتا اط يلي: طم ا   المدى وشياالعواقب طويلة 

 العواقب الكلية لتمويل اإلرهاب:

 

 مستوى العواقب لدرجةا

 كبيرة 4.3 لتمويل اإلرهاب العواقب الكلية

  بي   4.3 الا وف التي يلها ا ييطأ ج يمة يمويا اً مطأ( 1)

  بي   4.2 الا وف التي يلها لم ييب الج يمة يجنب القبض  ليه( 2)

  بي   4.3 عتمالثت ال التي يعيق ف ض العقووطل  لى ا ييبي ج يمة يمويا اب مطأ وشيا ا( 3)
 

 :العواقب السياسية

، (4.0" )اعتدلاة لاى لظّهاط " يمويا اً ماطأالمتعلقة ومخطط   الليطتية اليليةالعواقب التوى يم يقييم 

وتمويااا العقوواطل المف وضااة المتعلقاة ، وتامعة الدولااةوت اجاخ ويشاما لمام ااااطم  العواقاب الليطتااية 

 اية لو اب مطوية المنامة.االجمط طل ابج القو  والنفوذ المتحققطن لدى و اً مطأ،
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 :العواقب االقتصادية

لظّهااااط  لااااى  يمويااااا اً مااااطأالعواقااااب اًقتتااااطدية اليليااااة الم يب ااااة ومخااااطط  الااااتوى ياااام يقياااايم 

التااعووة التااي يواجااه المتااط ف  حيااث لن لماام ااااطم  العواقااب اًقتتااطدية مااي ،(4.0")"اعتدلااة

تامعة ويشاويه  مخطط  التي يواجه تيولة واعء  الق ط  الماطلي،وال والمؤتلطل اوط ى للعما دوليط،

 .اًتتثمط  واًدطط 

 :العواقب االجتماعية

" اعتدلااة لااى لظّهااط " يمويااا اً مااطأالمتعلقااة ومخااطط   اًجتمط يااة اليليااةالعواقااب الااتوى ياام يقياايم 

تماخ، وئياطد  الج يماة، وطبضا ا  الماطدي واأف اد المجلمم ااطم  العواقب اًجتمط ية  ا(، ويشم4.0)

 وئيط   اب مطأ.

 العواقب الجغرافية:

 (.4.6" ) بيا  لاى لظّهاط "يمويا اب ماطأ  مخطط  المتعلقة واليلية  التوى العواقب الجت افيةيم يقييم 

  واقب يمويا اب مطأ يتجطوئ حدود او دن لتتا إلى الدوت المجطو  .  ويشي  ذلك الى لن

 

 تمويل االرهاباطر القطاعات والمؤسسات في مجال مكافحة تحليل مخالقسم الرابع: 
 

 الخطضعة المؤتلطل في اً مطأ يمويا ايطفحة لالواوا العطاة اليفطء  وأن التوصا يم  طم وشيا

 جيد" وأظه واب  اف ال قطوة يقييم ويم ،"جد ا جيد " لظّهط  لى اب مطأ يمويا ايطفحة اجطت في للتنايم

 ضم  اً مطأ يمويا لميطفحة العئاة الفعّطلة والالواوا التداوي  ي بيق فعليط   يج ي حيث" جد ا

 واب  افية ال قطوية الجهطل قبا ا  الفعّطت واب  اف وال قطوة للتنايم الخطضعة المطلية المؤتلطل

 النلبية اوممية ذال اوتطتية المطلية المؤتلطل ضم  اً مطأ يمويا ايطفحة اجطت فيالمختتة 

 .للتنايم الخطضعة

يتم إتطء   ي ّجح لنوأن لظوا  المؤتلطل التي  النتطتا الملتخلتة ياه اقط ظة وتلا اواوات، 

 .اتتخدااهط ً ييطأ يمويا اب مطأ لضيق ظ طق ط إلى حد  بي  انهط في سلا اواوات
 

ت، والمؤسساالقطاعات في  تمويل االرهابمخاطر صافي تحليل وفيمط يلي   ضط يفتيليط لنتطتا 

 :8وعد اوطذ وطً تبط  لث  الالواوا والتداوي  المخففة(المخطط  )المخطط  ويقصد بصافي 
 

 )متوسط(: تتلقى الودائع والمؤسسات التيالبنوك أوال: قطاع 

)صااندوق يااوفي  الب يااد والجمعيااطل التااي يتلقااى الوداتااخ اوطاا ى البنااوك والمؤتلااطل ق ااط  ياام يقياايم 

العواقااب قتاي   الماادى ، ويبااي  واأن "توتاا"ا يموياا ا مااطأاخااطط    لاى لّن لهااط صاطفيالتعطوظياة( 

، لاط وطلنلبة لملتوى المخاطط  وشايا "صتي  " التي يحدخ ا  طعت الق ط  يمويا اً مطألعمليطل 

 يفتيلي فهو  مط يلي:

 (:متوسطلبنوك )قطاع ا

 طتوصاط  اا  حادود يم التوصا الى ماذه النتيجاة اتاتنطدا الاى لن البناوك يتعا ض لمخاطط   اطو   لل

 مطوياة، ولن مناطك إالعماعء الاذي  ينتماون الاى دوت يقاخ فيهاط لحاداخ طعت المنتجطل والخاداطل، و

 لتو ط البنوك في  مليطل يمويا إ مطأ.احتمطلية "ا يفعة إلى حد  بي " 

 

                                                           
للمزيد من المعلومات حول القطاعات يرجى الرجوع الى )المعلومات األساسية والنطاق، وتحليل مخاطر القطاعات والمؤسسات في مجال  (8

 مكافحة غسل األموال(.
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 صندوق توفير البريد )منخفض الى حد كبير(:

  اتوتاا  وق ياوفي  الب ياد، وطبضاطفة الاى لنالتي يقاداهط صاند المنتجطل والخداطليعحظ احدودية

، ظطمياك  ا  الييتاه والحجم التتي  للعملياطل ،القيمة صتي  جد ا لحلطوطل العمعء في يوفي  الب يد

 .، وطبضطفة الى  دم وجود  مليطل  طو   للحدود لدى مذا النو  ا  المؤتلطلالتي يعود للحيواة
 

 :لجمعيات التعاونية )منخفض الى حد كبير(ا

  لجمعياطل التعطوظياة لتاو ط ااًحتمطلية "المنخفالة إلى حاد  بيا " ويعود اللبب في مذه النتيجة الى

ا لمنتجطيهط وطداطيهط المحدود  )ومط في ذلك الملتوى اتنطمي التت  ليثطفة  اً مطأفي يمويا  ظا  

للتاو ط فاي بيا " منخفالاة إلاى حاد  الحتمطلياة "واًوقط د  العمعء "التاتي  "،  التعطاا النقدي(،

 يمويا إ مطأ  ب  الحدود.
 

 )منخفض الى حد كبير(: ثانيا: قطاع األوراق المالية

"، ويبي  الى حد  بي  "انخفض يمويا ا مطأ يم التوصا وأن لق ط  اوو اق المطلية صطفي اخطط 

 .ا"جد   ضئيلة" التي يج ي ا  طعت الق ط  يمويا اً مطأقتي   المدى لعمليطل  العواقبوأن 

  والمنتجاطل والخاداطل  ،للحدود لأل مطت العطو   اًحتمطلية المنخفالةويعحظ في مذا الق ط  وجود

لمخااطط  يمويااا (، وياادظي يعاا ض العمااعء  باا  الحاادود التوئيااخالمحاادود  )ومااط فااي ذلااك قنااوال 

 منخفالة إلى حد  بي " للتو ط في يمويا إ مطأ.الحتمطلية " ، وطبضطفة الى اًاً مطأ
 

 لثا: قطاع التأمين )منخفض(:ثا

العواقب قتي    ويبي  وأن"انخفض"  يمويا ا مطأق ط  التأاي  صطفي اخطط  يم التوصا وأن ل

 .التي يج ي ا  طعت الق ط  "صتي   جد ا" يمويا اً مطأالمدى لعمليطل 

  فاي  اطلللمنتجطل والخادلمخطط  يمويا اب مطأ وطًحتمطلية "انخفالة إلى حد  بي " ويعحظ وأن

 ماطأ، وماط فاي ذلاك  با  اًمنخفالة إلى حد  بي " للتو ط فاي يموياا ال"واًحتمطلية ، مذا الق ط 

ا وّن المنتجاطل ً  ، وطبضاطفة الاىالحدود  يميا طبيعاة المنتجاطل التاي يقاداهط ماذه الشا  طل وظاا  

 .ولهولةمط وإظهط
 

 رابعا: قطاع شركات مقدمي الخدمات المالية )متوسط(:

تحويااا ابليت وظااي لألاااوات وإصاادا  و طقااطل الاادفخ الدفخ والاا اا  طل طااداطل صااا الااى لن ياام التو

ااوات اويحوياا  طلشا  ولن ل، سمنخفض الى حد كبيارسلهط صطفي اخطط  يمويا ا مطأ  والتحتيا

لن العواقب قتي   المدى لعملياطل  ويبي  ،سمتوسطسصطفي اخطط  يمويا إ مطأ  و   طل ص افة

 ."صتي  تي يج ي ا  طعت الق ط  "ال يمويا اً مطأ
 

  المنتجطل والخداطل )ومط في ذلك ويعود اللبب في التوى اخطط     طل الت افة الى طبيعة

ولعحتمطلية ، وقط د  العمعء المتنو ة والتع ض لمخطط   طو   للحدود(، التوئيخقنوال 

 داهط جطذوة لتمويا اً مطأولوحظ وأن الخداطل التي يق اب مطأ،م يفعة" للتو ط في يمويا ال"

 وً تيمط  ب  الحدود.
 

  اًحتمطلية "المنخفالة إلى حد  وطلنلبة لش  طل الدفخ والتحويا اًليت وظي لألاوات فلوحظلّاط

ولبب المنتجطل والخداطل  ب  الحدود، والملتوى "التتي  لتو طهط في يمويا اب مطأ  بي " 

 ش  طل.مذه الجد ا" ليثطفة التعطاا النقدي في 
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 خامسا: قطاع المؤسسات المالية األخرى )منخفض الى حد كبير(:

ط  مؤتلطل ابق اض اوط ى و   طل التوصا وأن لليم  مؤتلطل المطلية اوط ى )اوصت  حجم 

التأجي  التمويلي والمؤتلطل المطلية المتختتة اوط ى اثا المؤتلطل المطلية التنموية( لهط صطفي 

 يمويا اً مطأالعواقب قتي   المدى لعمليطل  ولن ،"الى حد  بي  "انخفض يمويا ا مطأاخطط  

 .جد ا" ضئيلة"مي التي يحدخ ا  طعت الق ط  
 

المخطط  الم يفعة، ومط في ذلك  والخداطل ذاللّن لهذه الفئة التويطل انخفالة ا  المنتجطل  يعحظ

 .المخطط  الم يفعة ذويوظوا  العمعء  "جد ا "صتي يخدم  دد ا  وطبضطفة الى لظهط ،التوئيخقنوال 
 

 سادسا: قطاع األعمال والمهن غير المالية المحددة )منخفض(:

 ،""انخفض يمويا ا مطأصطفي اخطط   لق ط  او مطت والمه  سي  المطلية المحدد التوصا وأن يم 

 .صتي   جد ا""مي التي يحدخ ا  طعت الق ط   يمويا اً مطأالعواقب قتي   المدى لعمليطل  ولن
 

 الثمينة واألحجار الكريمة )منخفض(.تجار المعادن 

 لن ، وطبضطفة معء يجط  المعطدن الثمينة واوحجط  الي يمةلمخطط  الم يفعة" اًحتمطلية " لوحظ

"ا يفعة للتطية" للعمعء  ب  الحدود ا  الدوت التي  الي يمة احتمطليةلتجط  المعطدن الثمينة واوحجط  

 ، ويخفض مذه اًحتمطلية " فطية" الالواوا الم بقة.ط اوحداخ اب مطويةيقخ فيه
 

وقد تم التوصل الى أن للوكالء العقاريين والمحامين والمحاسبين صافي مخاطر تمويل ارهاب 

 )منخفض الى حد كبير(.
 

 سابعا: المؤسسات غير الهادفة للربح )منخفض الى حد كبير(:

  ومط فيهط المؤتلطل المملو ة لتي  المقيميللمؤتلطل سي  الهطدفة لل وح  يمويا اً مطأيم يقييم صطفي 

التي يج ى ا   يمويا اً مطأقتي   المدى لعمليطل  ويبي  وأن العواقب"انخفض إلى حد  بي " وأظه 

 ."صتي   جد ا" طعت مذا الق ط 
 

 خداطل سي  اوجود  إلى لمنتجطل والووأن ا"صتي  جد ا"، الى لن حجم الق ط   ويعود اللبب في ذلك

ًّ ا   ، و دم اً تبطه وطاتعك لو يحيم المطليةمؤتلطل ال  ب العمليطل التي يقوم وهط طعت حد اط إ

يم يقييم المؤتلطل سي  الهطدفة فقد إضطفة إلى ذلك، ، طتة سي  مطدفة لل وحالمج اي  ومؤتلطل ا 

للحلطوطل والععقطل التجط ية )لو   طموشيا " ا  الالواوا اعتملل وح  لى لظّهط لديهط التوى "

 .(العالوية
 

 ثامنا: األشخاص االعتباريين )منخفض(:

ومط فيهط الش  طل المملو ة للمقيمي    خط، اً تبط يي لأل يمويا اً مطأصطفي اخطط  يم يقييم 

 :"انخفض" وأظه وسي  المقيمي 
 

  ويشط  الى لن المنتجطل والخداطل سي  اوجود  الى  ًّ حيث يتم )    ط يق المليية حد اط إ

العمليطل التي يقوم وهط  طد    ب  اؤتلطل لط ى(، والن طق "انخفض جد ا" للنشطط )ومط في ذلك 

 لليطن.عدد االحجم "التتي  للتطية" للش  طل ظلبة ل
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 :لخص القطاعات والمؤسسات والمعلومات حول وصف حالة مخاطر تمويل اإلرهابم

درجة  المؤسسات 

مخاطر 

تمويل 

 اإلرهاب

العواقب 

قصيرة 

  المدى

 

صافي 

التهديدات 

ونقاط 

  الضعف

ووابط 

مكافحة 

تمويل 

اإلرهاب  

 الكلية

االحتمالية  

المتأصلة 

لتمويل 

 اإلرهاب 

الرقابة 

واالشراف 

مكافحة على 

تمويل 

 اإلرهاب  

صافي 

التهديدات 

ونقاط 

 الضعف

تمويل ل

اإلرهاب 

 عبر الحدود 

 طوواب

مكافحة 

تمويل 

رهاب اإل

عبر 

 الحدود

االحتمالية  

المتأصلة 

لتمويل 

اإلرهاب 

 عبر الحدود 

 5.34 2.13 4.44 4.35 5.04 2.01 4.19 3.00 3.55 البنوك

 1.98 7.00 1.98 5.22 1.88 5.15 1.88 1.00 1.37 الجمعيطل التعطوظية إل 

 1.00 ً يوجد 1.00 4.87 1.54 3.46 1.54 1.00 1.24 اؤتلطل يوفي  الب يد

 5.32 2.13 4.43 4.35 5.03 2.02 3.19 3.00 3.54 اإلجمالي: البنوك و المؤسسات التي تتلقى الودائع

 2.06 3.73 2.06 5.03 2.43 3.08 2.43 1.00 1.56    طل اوو اق المطلية

 2.06 3.73 2.06 5.03 2.43 3.08 2.43 1.00 1.56 اإلجمالي: قطاع األوراق المالية

 2.70 3.74 2.70 5.05 2.55 3.25 2.55 1.00 1.60 الو عء إل  – التأاي   لى الحيط 

 2.73 3.74 2.73 4.99 2.57 3.21 2.57 1.00 1.60    طل –التأاي   لى الحيط  

 2.63 3.74 2.63 5.08 2.49 3.26 2.49 1.00 1.58 الو عء إل  –التأاي   لى سي  الحيط  

 2.65 3.74 2.65 5.02 2.50 3.25 2.50 1.00 1.58 الش  طل –التأاي   لى سي  الحيط  

 2.68 3.74 2.68 5.04 2.53 3.24 2.53 2.00 2.25 اإلجمالي: قطاع التأمين

الدفخ والتحويا ابليت وظي لألاوات ابليت وظية 

 وو طقطل الدفخ والختم
1.79 1.10 2.90 3.39 2.90 4.91 3.49 4.21 3.49 

 4.82 2.72 4.30 5.08 4.81 2.94 4.36 3.10 3.68    طل يحويا اواوات

 4.48 3.09 4.16 5.03 4.34 3.07 4.05 3.00 3.49 اإلجمالي: شركات مقدمي الخدمات المالية

 1.62 4.65 1.62 5.28 2.02 3.63 2.02 1.00 1.42    طل التأجي  التمويلي

 3.03 3.80 3.03 5.34 2.90 3.77 2.90 1.00 1.70 اؤتلطل ابق اض اوط ى

 1.41 7.00 1.41 5.17 1.98 4.31 1.98 1.00 1.41 ؤتلطل المطلية المتختتةالم

 1.50 4.18 1.50 5.22 2.00 3.49 2.00 1.00 1.41 اإلجمالي: المؤسسات المالية األخرى

 اإلجمالي: جميع المؤسسات المالية
3.53 3.00 4.14 2.09 4.92 4.39 4.38 2.22 

5.19 

 

 

 2.64 4.32 2.64 5.43 2.53 4.23 2.53 1.00 1.59 المحطتبون

 3.01 3.80 3.01 5.71 3.39 3.66 3.38 1.75 2.43 يجط  المعطدن الثمينة واوحجط  الي يمة

 3.26 7.00 3.26 5.32 3.21 5.38 3.21 1.00 1.79 المحطاون

 2.20 3.80 2.20 5.77 2.46 3.91 2.46 1.00 1.57 العقط يي الو عء 

 2.99 3.42 2.99 5.59 3.22 3.66 3.22 2.00 2.54 غير المالية المحددة اإلجمالي: المهن واألعمال

 5.18 2.22 4.37 4.40 4.92 2.09 4.14 3.00 3.53 اإلجمالي الفرعي: المؤسسات الخاوعة للتنظيم

 2.13 ً يوجد 2.13 4.45 1.99 3.46 1.99 1.00 1.41 الش  طل

 2.21 ً يوجد 2.21 4.45 2.08 3.46 2.08 1.00 1.44 سي  المقيمة –الش  طل 

 2.16 ً يوجد 2.16 4.46 2.3 3.46 2.03 1.00 1.42 المؤتلطل

 2.12 ً يوجد 2.12 4.45 1.98 3.46 1.98 1.00 1.41 الش ا طل

 2.12 ً يوجد 2.12 4.45 1.98 3.46 1.98 1.00 1.41 المؤتلطل

 2.14 ال يوجد 2.14 4.45 2.01 3.46 2.01 2.00 2.00 اإلجمالي: األشخا  االعتباريين

 2.22 4.84 2.22 3.91 2.49 3.77 2.49 1.20 1.73 المؤتلطل سي  الهطدفة لل وح

 2.81 3.84 2.81 5.44 3.29 3.45 3.24 1.20 1.97 سي  المقيمة –المنامطل سي  ال وحية 

 2.22 4.84 2.22 3.91 2.49 3.77 2.49 1.00 1.58 اإلجمالي: المؤسسات غير الهادفة للربح 

 اإلجمالي الفرعي: الترتيبات القانونية 

واألشخا  االعتباريين و المؤسسات غير الهادفة 

 للربح

2.13 2.00 2.27 3.86 2.27 4.16 2.18 4.84 2.18 

 5.10 2.23 4.32 4.39 4.86 2.12 4.11 3.00 3.51 اإلجمالي: جميع  مؤسسات مكافحة غسل األموال

 
 




