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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
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 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.



 
 

18 
 

 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 



 
 

26 
 

 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 
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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(
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 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
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