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 والمصطلحاتالمقدمة   .1
 
 

 اووضعيته اونطاقه اإلرشادات هغرض هذ  1.1
 

/تمويل اإلرهاب جزءا هاما من عملية وضع وتطبيق نظام قومي لمكافحة غسل األمواليُعتبر تحديد وتقييم وفهم مخاطر  .  1
غسل /تمويل اإلرهاب والذي يشمل القوانين واللوائح واإلنفاذ وغير ذلك من التدابير الكفيلة بتخفيف مخاطر غسل األموال

ال.  كما أن التقييم الوطني فعّ /تمويل اإلرهاب.  إن ذلك يساعد السلطات على وضع األولويات وتخصيص الموارد بشكل األموال
تدعم قيامهم بتقييم المخاطر  المحددةللمخاطر يمكن أن يوفر معلومات مفيدة للمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية 

مكافحة يمكنها تطبيق معايير ل حينئذٍ /تمويل اإلرهاب بشكل جيد، غسل األموالالسلطات بالبالد مخاطر  تتفهمالخاصة بهم.  عندما 
وهو  -النهج القائم على تفادي األخطار  مثال، -/تمويل اإلرهاب بطريقة تضمن تناسب المعايير مع هذه المخاطر غسل األموال

عالوة على  ،1، والمذكرة التفسيرية رقم للمجموعة 1كما ورد في التوصية رقم  مجموعة العمل المالي لمعايير جوهري أمرٌ 
 ). 28، و 26 ،10التوصيات األخرى (مثال، التوصيات رقم 

 
يهدف هذا المستند إلى توفير إرشادات حول عملية القيام بتقييم المخاطر على مستوى الدولة أو المستوى الوطني، ويتعلق  . 2

.   وهو يوضح بشكل خاص 1فسيرية رقم من المذكرة الت 6-3وبالفقرات  1بشكل محدد بالشروط الرئيسية الواردة بالتوصية رقم 
إن  يل اإلرهاب على المستوى الوطني. /تموغسل األموالالمبادئ العامة التي يمكن أن تكون بمثابة إطار مفيد عند تقييم مخاطر 

0Fمجموعة العمل المالياالعتبار األعمال السابقة لعين اإلرشادات التي يضمها هذا المستند تأخذ ب

عتبر معلومات ت تُ والتي ما زال 1
إن المبادئ العامة التي يضمها هذا المستند تُعتبر أيضا مناسبة عند القيام بتقييم للمخاطر على نطاق أكثر تركيزا،  مرجعية سارية. 

(على سبيل المثال، قطاع األوراق المالية) أو قضايا مواضيعية  محددةومهن غير مالية  أو أعمالمثل تقييم لقطاع مالي محدد 
كل أنواع التقييم هذه (الشاملة، أو القطاعية، أو المواضيعية) التي تتم  ). غسل األموال(على سبيل المثال، ريع الفساد المتعلق ب

ير معززة أو محددة، أو تدابير مبسطة، أو ما إذا كان ينبغي تطبيق تدابل أيضا األساس لتحديد ي ربما تشكّ على المستوى الوطن
مجموعة العمل ل 1عالوة على ذلك، وبينما ال تشكل التوصية رقم  /تمويل اإلرهاب. غسل األموالاستثناءات من متطلبات مكافحة 

ة بهذه اإلرشادات التزامات محددة لتقييم المخاطر تتعلق بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، إال أن المبادئ العامة الوارد المالي
 تقييم للمخاطر في هذا المجال.  إجراءيمكن أيضا أن تُستخدم في 

 
ال تهدف اإلرشادات الواردة بهذا المستند إلى شرح كيفية قيام المشرفين بتقييم المخاطر في سياق اإلشراف القائم على  . 3

أن يستنير بتقييم للمخاطر يتم على المستوى الوطني.    المحتمل المخاطر منتفادي المخاطر، رغم أن اإلشراف القائم على تفادي 
عالوة على ذلك، فإن هذا المستند ال يوفر توضيحات إضافية عن التزامات وقرارات النهج القائم على تفادي المخاطر بالنسبة 

منفصلة حول تطبيق  إرشادات الماليمجموعة العمل أصدرت وقد .  غير المالية المحددة واألعمال والمهنللمؤسسات المالية 
1Fالنهج القائم على تفادي المخاطر بالنسبة لقطاعات ومهن محددة،

وستتم مراجعة هذه المعلومات وتعديلها، حسب الضرورة، على  2
 .مجموعة العمل الماليضوء التوصيات المعدلة ل

 
ال يهدف إلى تحديد إجراءات بعينها تكون ضرورية للوفاء بااللتزامات  فهو ال يُعتبر مستند اإلرشادات هذا معياريا وبالتالي

يمكن  أو أية توصيات أخرى تتناول النهج القائم على تفادي المخاطر.  1والمذكرة التفسيرية رقم  1بمقتضى التوصية رقم 
، في مجموعة العمل الماليات ير االمتثال الفني، ومعايير تقييم فعالية هذه التوصية وغيرها من توصييالعثور على معا

.  تهدف الممارسات الموضحة بهذه اإلرشادات إلى أن تكون بمثابة أمثلة يمكن مجموعة العمل الماليأسلوب التقييم الخاص ب
 .مجموعة العمل الماليمع معايير  نحو يتطابقأن تسهل عملية تطبيق هذه االلتزامات على 

 
                                                

، والتقييمات على المستوى الوطني المتوفرة على مجموعة العمل الماليعلى قائمة باألعمال ذات الصلة التي أصدرتها  لالطالعطالعوا المراجع   1
 .على ملخصات إلجراءات تقييم مختارة على المستوى الوطني يحتوي 3الملحق   .االنترنت وغيرها من المعلومات ذات الصلة

 
ستتم مراجعة هذه اإلرشادات بعد اعتماد .   gafi.org-www.fatf  مجموعة العمل الماليتوجد تسعة أوراق إرشادات قطاعية على موقع ويب    2

 .2012في شهر فبراير/شباط  مجموعة العمل الماليالتوصيات المعدلة ل

http://www.fatf-gafi.org/
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 هذه اإلرشادات على النحو التالي: وقد تم تنظيم  . 4
 
 

 ) هذا يوضح غرض هذه اإلرشادات ونطاقها ووضعيتها، عالوة على توضيح 1القسم (
/ تمويل غسل األموالالمتعلقة بتقييم مخاطر  مجموعة العمل الماليلاللتزامات الرئيسية ل

 اإلرهاب على أي مستوى. 
 
 ) غسل ) يوضح المبادئ العامة التي ينبغي أخذها باالعتبار عند القيام بتقييم لمخاطر 2القسم

 مستوى الدولة أو المستوى الوطني./تمويل اإلرهاب على األموال
 
 ) تمويل اإلرهاب على المستوى غسل األموال) يناقش كيفية تنظيم تقييم مخاطر 3القسم/

  ومات التي يمكن استخدامها أثناء القيام بهذا التقييم. الوطني، ووتيرته، والبيانات والمعل
 
 ) يقدم نظرة عالية المستوى للمراحل الثالث الرئيسية التي تنطوي عليها 4القسم ( 

 /تمويل اإلرهاب (تحديد المخاطر، والتحليل، والتقييم).غسل األموالعملية تقييم مخاطر 
 
 ) نتائجها) يدرس مردود تقييم المخاطر ونشر 5القسم. 
 
  غسل تحتوي الملحقات بهذا المستند على معلومات إضافية تتعلق بتقييم مخاطر

 /تمويل اإلرهاب بما في ذلك ملخصات لتقييمات مختارة على المستوى الوطني.األموال
 
 

وتمويل  غسل األموالوقرارتها بخصوص تقييم مخاطر  مجموعة العمل الماليااللتزامات الرئيسية ل  1.2
 باإلرها

 
والمذكرة التفسيرية الخاصة  1لاللتزامات الواردة بالتوصية رقم  ن لدى مستخدمي هذه اإلرشادات فهمٌ من المهم أن يكو .  5

ومذكرتها  1لمزيد من التفاصيل، يجب اإلشارة إلى نصوص التوصية رقم  يوفر هذا القسم توضيحا عاما لهذه االلتزامات.  بها. 
2F.مجموعة العمل الماليالتقييم الخاص ب التفسيرية، عالوة على أسلوب

3  
 

عددا من المبادئ األساسية المتعلقة بتقييم المخاطر.  أوال، تدعو التوصية كل  1يوضح نص التوصية رقم  :1التوصية رقم  . 6
ن أنه ينبغي للبلدان أيضا أن تعيّ  وتنص على ،تواجهها/تمويل اإلرهاب التي غسل األموال"تحديد وتقييم وفهم" مخاطر  الدول إلى

غسل مخاطر  تخفيف علىقدرة الدول  هو ضمانإن هدف المعيار  " ."سلطة أو آلية لتنسيق إجراءات تقييم المخاطر
، وعلى أن يهدف تقييم المخاطر بشكل واضح إلى أن يكون بمثابة األساس فّعالبشكل  ا/تمويل اإلرهاب الخاصة بهاألموال

ويضيف نص   للمخاطر التي تم تحديدها." مناسبة ...التدابيرلتطبيق النهج القائم على تفادي المخاطر، أي "ضمان أن تكون 
يستند إليها) يجب أيضا أن يكون "أساسا  التوصية أن "النهج [القائم على تفادي المخاطر]" (وبالتالي عملية تقييم المخاطر التي

إلى أن عمليات  عالوة على ذلك، تشير التوصيةوال.  /تمويل اإلرهاب بشكل فعّ غسل األموالضروريا" لتوزيع موارد مكافحة 
يمكن التعامل معها  تقييم المخاطر التي تقوم بها الدول يجب أن تُستخدم لتحديد المخاطر العالية والمخاطر المنخفضة التي من ثم

تخلص التوصية إلى االشتراط على المؤسسات و من خالل تطبيق معايير معززة أو السماح بتدابير مبسطة، على التوالي. 
/تمويل اإلرهاب وتقييمها واتخاذ غسل األموالأن تكون قادرة على تحديد مخاطر  المهن غير المالية المحددةالمالية واألعمال و

  لتخفيف هذه المخاطر.الة إجراءات فعّ 
  
 

مزيدا من التفاصيل عن حاجة الدول لتقييم  1المذكرة التفسيرية للتوصية رقم  توفر :1المذكرة التفسيرية للتوصية رقم  . 7

                                                
 .لالطالع على هذه النصوص )gafi.org-www.fatf(المالي مجموعة العمل طالعوا موقع ويب   3
 

http://www.fatf-gafi.org/
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3F/تمويل اإلرهاب الخاصة بها وعن األغراض التي يجوز استخدام هذا التقييم فيهاغسل األموالمخاطر 

على وجه الخصوص، و  .4
/تمويل غسل األموالتؤكد المذكرة على أن الغاية من النهج القائم على تفادي المخاطر هو ضمان أن تكون تدابير مكافحة 

ال.  اإلرهاب متناسبة مع "المخاطر التي تم تحديدها"، عالوة على تمكين عملية اتخاذ القرار حول تخصيص الموارد بشكل فعّ 
ناولها بالتفصيل االلتزامات والقرارات المحددة الخاصة بالدول، على أنه ينبغي ت، عند 1رية للتوصية رقم وتنص المذكرة التفسي

/تمويل اإلرهاب الخاصة بها على "أساس مستمر."  إن غايات العملية غسل األموالللدول اتخاذ خطوات لتحديد وتقييم مخاطر 
/تمويل اإلرهاب، ويشمل غسل األموالينات المحتملة على نظام مكافحة ) توفير المعلومات  للتحس1على مستوى الدولة هي: (

) المساعدة على وضع 2/تمويل اإلرهاب؛ (غسل األموالذلك التحسينات عن طريق وضع أو تدريج سياسات وطنية لمكافحة 
ك تغذية أية عمليات /تمويل اإلرهاب بواسطة السلطات المختصة، بما في ذلغسل األموالاألولويات لتخصيص موارد مكافحة 

/تمويل غسل األموال) تغذية أية عمليات تقييم لمخاطر 3و ( ؛ن)والسلطات المختصة (مثال، المشرف تقييم للمخاطر تقوم بها هذه
 ينبغي.  يشير نص المذكرة التفسيرية إلى أنه المهن غير المالية المحددةاإلرهاب تقوم بها المؤسسات المالية واألعمال و

، أن يراجعوا عمليات تقييم المخاطر التي قامت بها المؤسسات المالية واألعمال 28و 26بموجب التوصيات رقم للمشرفين، 
قيامهم باإلشراف.  يضيف نص المذكرة التفسيرية رقم  دوأن يأخذوا نتيجة هذه المراجعة باالعتبار عن المهن غير المالية المحددةو
، كما يجب مشاركة المعلومات المالئمة بين بشكل مستمرتقييمات المخاطر على مستوى الدولة  يتم تحديثأيضا أنه يجب أن  1

 .المهن غير المالية المحددةكافة السلطات المختصة والهيئات ذاتية التنظيم والمؤسسات المالية واألعمال و
 

محددة:  م على مستوى الدولة تكون لها أدوارٌ في حاالت تحديد المخاطر العالية والمخاطر المنخفضة، فإن عمليات التقيي .  8
الخاصة بها تعالج هذه  تمويل اإلرهاب/غسل األموالتحدد الدول مخاطر عالية، يجب عليها التأكد من أن أنظمة مكافحة  عندما

ق فيما يتعلق ببعض توصيات عندما تحدد الدول مخاطر منخفضة، يجوز لها أن تقرر السماح بتدابير مبسطة تُطبَ والمخاطر.  
 .مجموعة العمل المالي

  

 وتمويل اإلرهاب غسل األموالالمفاهيم والمصطلحات الرئيسية ذات الصلة بتقييم مخاطر   1.3
 

 للمفاهيم والمصطلحاتمشترك  /تمويل اإلرهاب، من المفيد أن يكون هناك فهمٌ غسل األموالعند مناقشة تقييم مخاطر  .9
، وهي عملية إدارة المخاطرالكثير من هذه المفاهيم والمصطلحات من مجال تأتي ستخدم في هذه اإلرشادات.  الرئيسية التي ستُ 

مفيد للكثير من مفاهيم إدارة  وبينما يوجد شرحٌ  اتخاذ القرار. تُستخدم في القطاع العام والخاص على حد سواء لتساعد في 
4Fالمخاطر في أماكن أخرى،

غسل استخدامها في هذه اإلرشادات قد تمت موائمته لحالة معينة متمثلة في تقييم مخاطر إال أن  5
على أية حال، وبشكل عام، ينطوي تقييم المخاطر على وضع التدابير المالئمة  /تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني. األموال

  لتخفيف أو تخفيض مستوى مخاطر محدد إلى مستوى أقل أو مقبول.
 

، تستخدم هذه اإلرشادات المفاهيم الرئيسية /تمويل اإلرهاب على المستوى الوطنيغسل األموالألغراض تقييم مخاطر  . 10
 التالية: 

 
 الضعف،  وجوانبيمكن النظر إليها باعتبارها دالة لثالث عوامل: التهديد،  :المخاطر

/تمويل اإلرهاب هو نتيجة أو عملية تستند إلى غسل األموال مخاطر إن تقييم  .والعواقب
 /غسل األموالمنهجية، اتفقت عليها األطراف المعنية، وتسعى لتحديد وتحليل وفهم مخاطر 

تمويل اإلرهاب وتعمل بمثابة الخطوة األولى لمعالجة هذه المخاطر.  من الناحية المثالية، 
دات وجوانب الضعف والعواقب ينطوي تحليل المخاطر على إصدار أحكام بخصوص التهدي

 مناقشتها فيما يلي.  يتمالتي 
 
 

                                                
الوطني،  تقر بشكل محدد أنه يتعين األخذ باالعتبار القيام بتقييم للمخاطر يتعدى المستوى 1رقم  للمذكرة التفسيرية للتوصية 1رقم الحاشية   4

وعليه يجب مالحظة أن المبادئ العامة المنصوص عليها بهذا المستند، والتي تنطبق على تقييم المخاطر الذي تقوم به  حيثما كان ذلك مالئما. 
 2طالعوا القسم  لى مستوى يتعدى المستوى الوطني. الدول على المستوى الوطني، يجوز أيضا أن تكون مالئمة لتقييم المخاطر الذي يتم ع

 حول هذه المسألة. لالطالع على مزيد من النقاش
 

 [طالعوا المراجع]. ISO (2009a) ، (2009b) ،(2009c)أيزو  المثالطالعوا على سبيل      5
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 أو نشاط، من المحتمل أن يتسببوا شيءعبارة عن شخص أو مجموعة من الناس، أو  :التهديد ،
غسل وفي سياق   لة أو المجتمع أو االقتصاد، إلخ.بالدو ،على سبيل المثال ،في الحاق الضرر

هذا األمر المجرمين، والجماعات االرهابية ومن يسهلون يشمل /تمويل اإلرهاب، األموال
أو تمويل اإلرهاب السابقة أو الحالية أو  غسل األموالأعمالهم، وأموالهم، عالوة على أنشطة 

آنفا باعتباره أحد العوامل المرتبطة بالمخاطر، وعادة ما يكون  التهديدالمستقبلية.  تم وصف 
/تمويل اإلرهاب.  لهذا السبب، غسل األموالوير وفهم مخاطر بمثابة نقطة البداية الضرورية لتط

من أجل  -ويتم فيها توليد عائدات الجريمة  الجرائم األصليةفإن فهم البيئة التي يتم فيها ارتكاب 
مرا ضروريا للقيام بتقييم أتحديد طبيعتها (وإذا كان ممكنا، تحديد حجمها أو كميتها) ، يُعتبر 

في بعض الحاالت، ربما تعمل بعض أنواع تقييم وتمويل اإلرهاب.   /غسل األموالمخاطر 
5F/تمويل اإلرهاب.غسل األموالالمخاطر بمثابة البادئة لتقييم مخاطر 

6
 

  كما هو مستخدم في تقييم المخاطر يشتمل على تلك األشياء التي  الضعف جوانبمفهوم إن
غسل في سياق تقييم مخاطر  أنشطته. يمكن أن يستغلها التهديد أو التي يمكن أن تدعم أو تسهّل 

 ييعن التهديد مختلفة عن باعتبارها الضعفجوانب /تمويل اإلرهاب، فإن النظر إلى األموال
أنظمة وضوابط مكافحة  الضعف فيالتركيز، على سبيل المثال، على العوامل التي تمثل جوانب 

/تمويل اإلرهاب أو سمات معينة في البلد.  وقد تشمل جوانب الضعف أيضا غسل األموال
غسل السمات الخاصة بقطاع معين، أو ُمنتَج مالي أو نوع خدمة بحيث تجعلها جاذبة ألغراض 

 أو تمويل اإلرهاب.  األموال
 أو تمويل اإلرهاب، ويشمل  غسل األموالحدثه تشير إلى التأثير أو الضرر الذي يُ  :العواقب

تأثير النشاط األساسي اإلجرامي أو اإلرهابي على األنظمة والمؤسسات المالية، عالوة على 
/تمويل اإلرهاب قصيرة أو غسل األمواليمكن أن تكون عواقب أعم.  االقتصاد والمجتمع بشكل 

محددة أو بيئة  تمجتمعاطويلة المدى بطبيعتها، كما يمكن أن تتعلق بمجموعات سكانية أو 
األعمال أو المصالح الوطنية أو الدولية، عالوة على سمعة وجاذبية القطاع المالي بالدولة.  كما 

ُذكر أعاله، فإن تقييم المخاطر من الناحية المثالية ينطوي على إصدار أحكام حول التهديدات 
يد أو تقدير عواقب نظرا للتحديات التي تنطوي عليها عملية تحد  والعواقب.وجوانب الضعف 

تمويل اإلرهاب، فإنه من المقبول أن مسألة تضمين العواقب في عمليات تقييم  ألموال/ا غسيل
ذلك أن  عن المخاطر قد ال تنطوي على أساليب متقدمة بشكل خاص، وأنه يجوز للدول بدال

تقرر التركيز بشكل أساسي على الحصول على فهم شامل للتحديات التي تواجهها وجوانب 
تمييز حجم  أسلوبا يحاول.  إن األمر الرئيسي هو أن تتبع عملية تقييم المخاطر الضعف بها

 مختلف المخاطر حتى يساعد ذلك على وضع أولويات لجهود تخفيف المخاطر.
 

 وتمويل اإلرهاب غسل األموالطر مستخدمو تقييم مخا  1.4
 

/تمويل اإلرهاب ونطاقها وطبيعتها احتياجات غسل األموالعمليات تقييم مخاطر  شكل أن يلبييجب  ،في نهاية المطافو . 11
المهن من واضعي السياسات، أو المشرفين، أو اإلدارات العاملة، أو المؤسسات المالية، أو األعمال و كانواسواء  -مستخدميها 

ويختلف عدد وتنوع مستخدمي التقييم بحسب الغرض الذي من أجله تم التقييم، إال أن مستخدمي تقييم  ، إلخ. غير المالية المحددة
 المخاطر المعتادين يشملون اآلتي: 

 
 السياسات وغيرهم من السلطات لكي يقوموا، على سبيل المثال، بوضع سياسات وطنية  وواضع

/تمويل اإلرهاب، واتخاذ قرارات منطقية حول اإلطار القانوني غسل األمواللمكافحة 
العمل  لمجموعة 2والتشريعي، وتخصيص الموارد للسلطات المختصة على أساس التوصية رقم 

 .المالي
 
 

                                                
ليل أصدر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إرشادات حول إعداد واستخدام تقييم مخاطر الجرائم الخطيرة والجريمة المنظمة ("د  6

 والجريمة المنظمة")، الذي يوفر معلومات مفيدة حول القيام بتقييم المخاطر الوطنية المتعلقة بالجرائم الخطيرة والجريمة المنظمة.الجرائم الخطيرة 
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 وحدات وغيرها من سلطات التحقيق، و إنفاذ القانونالعاملة، بما فيها أجهزة  الوكاالت
 الحدود، إلخ.أمن ، ووكاالت المعلومات المالية

 
 ن، والهيئات ذاتية التنظيموللوائح التنظيمية، والمشرفو اواضع. 

 
 غسل ، والتي يُعتبر تقييم مخاطر المهن غير المالية المحددةالمؤسسات المالية واألعمال و

6F/تمويل اإلرهاب مصدرا جوهريا لهااألموال

/تمويل غسل األمواليساهم في تقييم مخاطر  7
  اإلرهاب الخاص بها عالوة على التزاماتها المتعلقة بتفادي المخاطر. 

 
  الهادفة للربحالمنظمات غير. 

 
 تمويل اإلرهاب بشكل عام، عالوة على غسل األموالوهيئات تقييم عمليات مكافحة  وميّ مق/

 أصحاب المصلحة الدوليين اآلخرين. 
 

 ن، إلخ. ون وأشخاص معينوالجمهور واألكاديمي 

                                                
للمؤسسات المخاطر الوطنية الخاص بها  المعلومات المالئمة بخصوص تقييم توفر، يُتوقع من الدول أن مجموعة العمل الماليبموجب معيار   7

 .لهذا الغرض ،المهن غير المالية المحددةواألعمال و المالية
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 وتمويل اإلرهاب غسل األموالالمبادئ العامة للتقييم الوطني لمخاطر  .     2
 
 

يمكن األخذ باالعتبار المبادئ العامة المنصوص عليها أدناه عندما تعتزم الدولة أن تقوم بأي نوع من أنواع تقييم مخاطر  . 12
هذه المبادئ االعتبارات الخاصة بغرض ونطاق التقييم، عالوة على اإلجراءات التي تتم تشمل /تمويل اإلرهاب.  غسل األموال

من خاللها عملية التقييم، ومراحل تقييم المخاطر، والمشاركين، والمستخدمين واألطراف األخرى ذات العالقة، والمعلومات التي 
  يجوز استخدامها، والمحصلة النهائية لعملية التقييم. 

 
تعتمد طبيعة ومنهجية التقييم، والمشاركين فيه والمعلومات المطلوبة، على غرض ونطاق التقييم.  ليست هناك منهجية  . 13

م أية وعليه، فإن هذه اإلرشادات ال تدافع عن استخدا /تمويل اإلرهاب. غسل األموالواحدة أو جامعة للقيام بعملية تقييم مخاطر 
ذه اإلرشادات إلى تقديم شرح عام لعملية تقييم المخاطر كما يمكن القيام بها عند البحث في تهدف ه منهجية أو إجراءات معينة. 

/تمويل اإلرهاب، واالعتبارات واألدوات العملية التي تأخذها الدول باالعتبار عندما تقوم بتقييم غسل األموالالمخاطر المتعلقة ب
7F/تمويل اإلرهاب الخاصة بها.غسل األموالمخاطر 

8    
  

 االتفاق الواضح على الغرض  2.1
 

، بما في ذلك المعنية/تمويل اإلرهاب، يجب على األطراف غسل األموالقبل الشروع في أي نوع من أنواع تقييم مخاطر  . 14
والمستخدمين النهائيين عندما يكون ذلك مالئما، أن تتفق على غرض التقييم ونطاقه.  كما يجب  -األطراف التي تقوم بالتقييم 

غسل بشكل عام، تهدف عمليات تقييم مخاطر و هم المخاطر على المستوى الوطني. وضع توقعات حول كيفية ربط النتائج بف
/تمويل اإلرهاب التي تواجهها، وتقييمها، وفهمها في غسل األموال/تمويل اإلرهاب إلى مساعدة الدولة على تحديد مخاطر األموال

على أية حال، يجوز للدولة أن تضع أهدافا أكثر صالبة لعملية تقييم مخاطر معينة، مثل تزويد المعلومات لعملية و نهاية المطاف. 
وغيرها من السلطات المختصة.  يمكن لفهم حجم وتأثير  إنفاذ القانونوضع سياسة أو استخدام الموارد بواسطة المشرفين وأجهزة 

/تمويل اإلرهاب غسل األموالفي تحديد المستوى والطبيعة المناسبين لضوابط مكافحة المخاطر التي تم تحديدها أن يساعد أيضا 
أن يكون منذ البداية من الضروري فنظرا لتنوع المستخدمين المحتملين وتباين التوقعات،  التي تُطبق على ُمنتَج أو قطاع معين. 

هذه األسئلة،  عن، والمعايير التي ستُستخدم لإلجابة عنهاحول سبب القيام بالتقييم، واألسئلة التي يجب أن يجيب  هناك وضوحٌ 
  والقرارات المحتملة التي سيقوم التقييم بتغذيتها بالمعلومات. 

 
/تمويل اإلرهاب بالتخطيط االستراتيجي وربطها بإجراءات وقرارات غسل األمواليجوز أن ترتبط عمليات تقييم مخاطر  .15

أو سياسة وطنية  الستراتيجيةل /تمويل اإلرهاب أن يكون بمثابة ُمدخَ غسل األموالقييم مخاطر تل يمكنمحددة.  على سبيل المثال، 
/تمويل غسل األموال/تمويل اإلرهاب، وذلك كجزء من اإلجراءات المحلية للدولة والخاصة بمكافحة غسل األمواللمكافحة 

المنهجية التي  اكما يمكن لغرض ونطاق التقييم أن يحدد أيضا حسب احتياجات المستخدمين.  ستختلف أغراض التقييم اإلرهاب. 
 يتعين استخدامها. 

 

 تحديد النطاق  2.2
 

 وتمويل اإلرهاب  غسل األموال
 

ما إذا كان يجب تقييم /تمويل اإلرهاب هو تحديد غسل األموالإن أحد االعتبارات الرئيسية عند تحديد نطاق تقييم مخاطر  .16
والتي يجب  غسل األموال.  فالعوامل المرتبطة بكوحدة واحدةومخاطر تمويل اإلرهاب بشكل منفصل أم  غسل األموالمخاطر 

على سبيل المثال، قد تكون األموال  حد كبير عن العوامل المرتبطة بتمويل اإلرهاب. إلى مختلفة أخذها باالعتبار قد تكون 
نقاط التركيز  إحدىعالوة على ذلك، فإن  جرامي أو مصادر قانونية. المستخدمة في تمويل األنشطة اإلرهابية ناجمة عن نشاط إ

                                                
مزيدا من التبصر حول  قد يكسبون/تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني غسل األمواليقومون بتقييم مخاطر  فإن الذينعلى الرغم من ذلك،   8

رجوع مفاهيم المخاطر ومنهجيتها وإجراءاتها وأدواتها، وذلك من خالل الرجوع إلى أية متطلبات لحكومتهم تتعلق بتقييم المخاطر أو من خالل ال
ستند للحصول على قائمة إلى معلومات أخرى تتعلق بمعايير إدارة المخاطر عالوة على النشرات ذات الصلة (طالعوا المراجع في نهاية هذا الم

 .)المصادرببعض هذه 
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فإن  غسل األموالعند مكافحة تمويل اإلرهاب هي الحيلولة دون حدوث األعمال اإلرهابية في المستقبل، أما في حالة مكافحة 
تعلقة بتمويل اإلرهاب يمكن أن تتم ) قد حدث بالفعل.  والفرق اآلخر هو أن المعامالت المالجريمة األصليةالنشاط اإلجرامي (

بمبالغ صغيرة للغاية، وهي المبالغ التي عندما ال يُنظر إليها في سياق تمويل اإلرهاب يمكن أن تكون هي نفس المعامالت التي 
ويل ومخاطر تم غسل األموالم مخاطر وعليه، يجوز للدول أن تقيّ  ة على مخاطر غسيل أموال منخفضة. كثيرا ما تُعتبر منطوي

8Fاإلرهاب بشكل منفصل.

9  
 
 
 

 لوطني اتقييم المخاطر على المستوى الوطني، والذي يتعدى المستوى الوطني، ودون 
 

/تمويل اإلرهاب على مستويات مختلفة غسل األموالمخاطر اإلرشادات، يجوز القيام بتقييم  كما جاء في كافة هذه . 17
، ويشمل ذلك التقييم على مستوى يتعدى المستوى الوطني (لمجموعة من الدول)، والمستوى الوطني ةمختلف اتوألغراض ونطاق

(مستوى الدولة)، وعلى المستوى دون الوطني (لقطاع أو إقليم أو وظيفة معينة ضمن الدولة) على الرغم من أن االلتزام األساسي 
لكي تكون عمليات التقييم التي تمت على   ى عاتق الدولة نفسها./تمويل اإلرهاب يقع علغسل األموالنحو تقييم وفهم مخاطر 

بعض على نحو ثابت، بتكون ذات صلة بعضها مستويات أخرى مفيدة في تقييم وفهم المخاطر على المستوى الوطني، يجب أن 
لتقييم المحدد الذي تم رغم أنه من المعلوم أن هذا ربما ال يكون ممكنا في كل الحاالت نسبة لطبيعة مخاطر معينة وأسلوب ا

/تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني وتقييم غسل األموالالترابط القائم بين تقييم مخاطر فلى سبيل المثال، عاستخدامه.  
 يمكن أخذه باالعتبار على النحو التالي: ،/تمويل اإلرهاب لقطاعات معينةغسل األموالمخاطر 

 
 التي حددتها السلطات المختصة من خالل تقييم  ،فضةحاالت المخاطر العالية والمخاطر المنخ

يجب من الناحية المنطقية أن  ،/تمويل اإلرهاب على المستوى الوطنيغسل األموالمخاطر 
تؤثر على، أو تؤكد، الخيارات المتعلقة بحاالت المخاطر األعلى أو األقل أو المنخفضة 

لذي تطبقه المؤسسات المالية واألعمال والمتعلقة بالنهج القائم على تفادي المخاطر بالشكل ا
 باإلشراف عليه.  التنظيم، وأن يقوم المشرفون أو الهيئات ذاتية المهن غير المالية المحددةو

 
 بالتدقيق المستمر على  المهن غير المالية المحددةإن قيام المؤسسات المالية واألعمال و

، والمنتجات، إلخ.) والذي تقوم الهيئات العمالء(بخصوص نوع  تواجههاالمخاطر التي 
اإلشرافية بمراقبته، سيكون من المحتمل أن يساهم في، أو يؤكد، تحديد مستويات المخاطر في 

 يل اإلرهاب على المستوى الوطني./تموغسل األموالسياق تقييم مخاطر 
 

/تمويل اإلرهاب من مختلف أنواع عمليات التقييم، كما يمكن غسل األموالالمبدأ، يمكن أن يتكون تقييم مخاطر  حيثمن  .18
، بحيث تساهم كل عملية تقييم محدودة فهما للمخاطر على المستوى الوطنيدمج المستويات المختلفة مع بعضها البعض لتشكل 

/تمويل اإلرهاب أن األموالغسل القائمين بتقييم مخاطر  إمكانالصورة الكاملة.  على سبيل المثال، قد يكون ب تكوينالنطاق في 
غسل ، عمليات التقييم التي أجراها المشرفون والهيئات ذاتية التنظيم بخصوص مخاطر مثاليعتمدوا على عمليات تقييم مختلفة (

  غسل ، وعمليات تقييم مخاطرالمهن غير المالية المحددةالقطاع المالي وقطاع األعمال و/تمويل اإلرهاب في األموال
، وعمليات المهن غير المالية المحددة/تمويل اإلرهاب التي أجرتها المؤسسات العاملة في القطاع المالي وقطاع األعمال واألموال

9Fغسل األموالعلى  وحدات المعلومات الماليةو إنفاذ القانونتقييم التهديد التي أجرتها أجهزة 

رهاب، وعمليات تقييم وتمويل اإل 10
، أو الترتيبات ةاالعتباري الشخصياتأو  الهادفة للربحتمويل اإلرهاب في قطاع المنظمات غير /غسل األموالفي  جوانب الضعف

/تمويل اإلرهاب تتم على مستوى الدولة في نظام اتحادي)، وذلك لتشكيل فهم على غسل األموالوأية عمليات تقييم لمخاطر 
   /تمويل اإلرهاب.غسل األموالالمستوى الوطني لمخاطر 

 
غسل كل دولة أيضا على إطار الدولة الخاص بالتنسيق والتعاون في مسائل مكافحة  تتبعهقد يعتمد األسلوب الذي  .19

، أو جمع الصلةعلى سبيل المثال، قد يكون من األنسب في بعض الحاالت جمع كافة المساهمين ذوي ف /تمويل اإلرهاب. األموال
هذا األمر الحاجة إلى بّسط يُ كما /تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني.  ألموالغسل االعديد منهم، إلجراء تقييم واحد لمخاطر 

في حاالت أخرى، وسمح بمزيد من التبادل المباشر للمعلومات بين المساهمين.  يموازنة ومقارنة أنواع مختلفة من التقييمات و
                                                

/تمويل اإلرهاب غسل األموال/تمويل اإلرهاب، تناقش هذه اإلرشادات المؤشرات أو العناصر المرتبطة بغسل األموالألغراض تقييم مخاطر   9
 .2و 1تحت تفسيرات تحديد المخاطر وتحليلها.  كما توجد قوائم أخرى ذات صلة في الملحقين  4في القسم 

 
 .) المذكور آنفا قد يكون جهة مالئمة بهذا الخصوص2010مرة أخرى، فإن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (  10



 التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 مجموعة العمل الماليإرشادات 

 

11 

 
 

 
 

2013  © 

خر، أو عندما يتوجب على السلطات المختصة أن /تمويل اإلرهاب متنوعة وتختلف من إقليم آلغسل األموالعندما تكون مخاطر 
غسل تتعامل مع مخاطر محددة أو يتعين عليها أن تقوم بتقييم لتبرر االستثناءات على أساس وجود مخاطر منخفضة ل

ثم /تمويل اإلرهاب، قد يكون من األنسب القيام بأعمال تقييم للمخاطر تكون مركزة أو قطاعية أو مواضيعية، والتي من األموال
 . مويل اإلرهاب على المستوى الوطني/تغسل األموال فهم لمخاطرالسلطات الوطنية في تشكيل  ستستخدمها

 
/تمويل غسل األموال/تمويل اإلرهاب فيها، ونضوج وتقدم نظام مكافحة غسل األموالإن حجم الدولة وتعقيدها، وبيئة  .20

من  الخاصة بها. /تمويل اإلرهاب غسل األموالأيضا على الكيفية التي تقوم بها الدولة بتقييم وفهم مخاطر  تؤثراإلرهاب بها، 
أن يسعى للتركيز على المخاطر  الوطني/تمويل اإلرهاب على المستوى غسل األموالالناحية المثالية، يجب على تقييم مخاطر 

/تمويل اإلرهاب.  على سبيل المثال، يجوز أن يركز التقييم على ل األموالغسعلى المستوى الكلي التي تؤثر على نظام مكافحة 
احتماالت استغالل القطاعات بدال عن المؤسسات الفردية، أو مدى كفاية الموارد عبر مجموعة مرتبطة من السلطات المختصة 

الجمع أو الفصل بين المخاطر التي يتعين إن درجة  تمويل اإلرهاب بدال من السلطات الفردية، وهلم جرا. /غسل األموالبمكافحة 
 التركيز عليها ستكون خاصة بكل دولة. 

 
 

 شمولية التقييم 
 

/تمويل اإلرهاب غسل األموالبغض النظر عن األسلوب المتبع، ننصح الدول بأن تتأكد من أن يكون تقييمها لمخاطر  .21
م مكافحة ب على المستوى الوطني في كافة نظ/تمويل اإلرهاغسل األموالشامال بدرجة كافية توفر صورة كاملة عن مخاطر 

/تمويل اإلرهاب.  من الناحية المثالية، يجب أن تشمل هذه الصورة اتساعا وعمقا كافيين بخصوص التهديدات غسل األموال
لتهديدات وجوانب المحتملة وجوانب الضعف وتبعاتهما، وذلك لمعالجة مسألة الغرض من التقييم ونطاقه.  وعليه، فإن نطاق ا

(على المستوى الوطني، أو اإلقليمي، أو القطاعي، إلخ.)، إال  التقييمبأي تقييم معين سوف تختلف حسب نطاق  الضعف المتعلقة
، وذلك أنواع التقييمات باالعتبار عند دمج نتائج مختلف ُوِضَعتأنه ينبغي للدولة أن تتأكد من أن كافة المخاطر ذات الصلة قد 

عندما توجد فجوات في المعلومات أو صعوبات في  /تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني. غسل األموالللتوصل إلى مخاطر 
األمور مجاالت تتطلب  تصبح هذهوبالتالي  ،إدراك ذلك في تقييم المخاطرإمكانية  التوصل إلى استنتاجات، سيكون من المفيد

عدم اليقين الناجم عن نقص المعلومات قد يرفع في حد ذاته بيان المخاطر في فالوة على ذلك، مزيدا من العمل في المستقبل.  ع
/تمويل اإلرهاب، عند سعيهم لتشكيل صورة شاملة، أن غسل األموالالمسألة قيد البحث.  يتعين على المسئولين عن تقييم مخاطر 

المخاطر التي يمكن لهم أن يقيموها.  قد تتمكن عمليات تقييم  قرارا بخصوص نلنقص هذه ويقروا بها عندما يتخذويحددوا أوجه ا
 ربما لم يتم تقييمها المخاطر المستقبلية من السعي للحصول على مصادر معلومات جديدة أو بديلة تسمح بإجراء تقييم في مجاالت

 . ةالسابق المهمة في بشكل كاٍف أو كامل

 وتمويل اإلرهاب غسل األموالعملية تقييم مخاطر  الحاجة إلى التزامات على مستوى عاٍل تجاه  2.3
 

/تمويل اإلرهاب، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية للقيام بهذا العمل والتأكد من غسل األموالقبل إجراء تقييم مخاطر  . 22
يمكن البرهنة على هذه اإلرادة السياسية من خالل التزام واضح من مسئولين حكوميين رفيعي  تحقيق غايات التقييم.  مكانباإلأنه 

يتعين على هؤالء المسئولين أن يدركوا، ويفهموا، ويقروا بأية  /تمويل اإلرهاب. غسل األموالالمستوى بعملية تقييم مخاطر 
لهذه المخاطر أن تكون مختلفة عن التهديدات اإلجرامية /تمويل اإلرهاب موجودة بدولتهم، وكيف يمكن غسل األموالمخاطر ل

واإلرهابية األكبر حجما.  يجب تجنب الحاالت التي ال يقوم فيها المسئولون الحكوميون (أو السلطات المختصة) بشكل متعمد 
مخاطر منخفضة) /تمويل اإلرهاب في بلدهم (أو يقوموا عمدا بتحديد مخاطر معينة باعتبارها غسل األموالبتحديد مخاطر 

10Fسلبي على االستثمار في البلد وعلى قطاعها المالي. العتقادهم بأن اإلقرار بوجود مخاطر قد يضر بسمعتهم أو يكون له أثرٌ 

11   
/تمويل اإلرهاب وذلك غسل األموالالتوازن أمران مهمان في عملية تقييم مخاطر  وإحداثلذلك فإن إصدار األحكام المالئمة 

حدى اإلدارات، إينة، أو إصالح تشريعي، أو أجندة من الالزم لتأثير نهج سياسة مع أكثرللحيلولة دون وقوع العملية أو خضوعها 
 .الضغط بواسطة أصحاب مصلحة معينينأو توفير الموارد، أو 

 

                                                
فسها ن تشمل الحاالت التي يكون بالدولة رهاباإلتمويل موال/األاألمثلة على الحاالت التي كثيرا ما ال يتم فيها اإلقرار بوجود مخاطر غسيل   11

سكانها بإرسال أموال إلى  أو يقومتجذب األموال األجنبية ألنشطة الغسيل أو التمويل،  الضعف بهانشاط إجرامي أو إرهابي ضئيل ولكن جوانب 
 الخارج لدعم اإلرهابيين أو الجماعات اإلرهابية.
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 .     التنظيم والمعلومات3
 

 وتمويل اإلرهاب األموالغسل تخطيط وتنظيم تقييم مخاطر   3.1
 

/تمويل اإلرهاب، قد تقرر بعض الدول تشكيل فرقة عمل رسمية من غسل األموالعند وضع إجراءات تقييم مخاطر  .23
وكاالت متعددة، أو ما شابه ذلك، لإلشراف على عملية تقييم المخاطر الخاصة بها.  تُعتبر مناقشات المائدة المستديرة، وفرق عمل 

ق عمل الوكاالت والهيئات المعنية، أمثلة أخرى عن الكيفية التي يمكن بها تنظيم العملية.  من المفيد أن تكون العملية الخبراء، وفر
على أية حال، يجب من الناحية المثالية أن يكون هناك تحديد وتعيين واضح للوكالة أو المنظمة و.  مكانجامعة وتعاونية بقدر اإل

الذي يحتوي على أمثلة عن عمليات التقييم على المستوى  3قيادة وتنسيق العملية.  طالعوا الملحق أو "فريق العمل" المسئول عن 
 الوطني للوقوف على الطرق المحددة التي قامت بها الدول لتنظيم عمليات التقييم لديها. 

 
"فريق" تقييم المخاطر.  إن المحتمل أن يحدد تشكيل  المعين من التقييمكما ُذكر بالقسم السابق، فإن غرض ونطاق  . 24

/تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني يمكن غسل األموالاالجتماعات، والمقابالت، وجمع البيانات، والتحليل المتعلق بمخاطر 
لذلك قد   ختصة حول التهديدات وجوانب الضعف.لة، خاصة إذا كان هناك عدم اتفاق بين السلطات المأن تكون عمليات مطوّ 

يكون من المفيد وجود خطة مشروع واضحة توضح العملية وأدوار ومسئوليات مختلف الشركاء في تحديد وتقييم وفهم مخاطر 
/تمويل اإلرهاب بالبلد.  عالوة على ذلك، سيكون من المفيد القيام بتقييم للمتطلبات المحتملة من الموارد ليتسنى القيام غسل األموال
 /تمويل اإلرهاب. األموالغسل  بتقييم مخاطر

 
سواء  -هناك عمليات مختلفة يمكن للدولة من خاللها أن تتوصل إلى فهم مدعوم بالمعلومات عن المخاطر التي تواجهها  . 25

هذا يشمل منهجيات تنازلية (تنتج عن إطار أو نظام أحادي ُمنَّسق) ومنهجيات تصاعدية (بناء وفي حالة معينة أو بشكل عام.  
قد تكّون فهما  سيةكما يشمل أيضا عمليات أسا تقييم على المستوى الوطني من أعمال تقييم مجزأة تنطوي على نطاق أصغر). 

بعملية تقييم محدودة أو ذات تركيز محدد ومن ثم توسيعها وذلك، على سبيل المثال، من خالل البدء  نحو متزايدللمخاطر على 
 بشكل متدرج وفي ذات الوقت التعلم من التجربة المستقاة من العمل السابق. 

 

 مصادر المعلومات 3.2
 

 المساهمون في عمليات تقييم المخاطر
 

/تمويل اإلرهاب من خالل عملية تنطوي على وكالة واحدة، غسل األموالالقيام ببعض جوانب تقييم مخاطر  يمكنبينما  . 26
بمثل هذه  للقيامإال أنه في معظم األحيان من غير المحتمل أن تمتلك هيئة واحدة، وبمفردها، كل المعلومات والبيانات الضرورية 

/تمويل اإلرهاب على موالغسل األلذا يُنصح بأن تضم عملية تقييم مخاطر   المهمة على المستوى الوطني بالشكل المالئم.
ضمن الحكومة (المستويات الفدرالية  ذات الصلةالمستوى الوطني نطاقا واسعا من اإلدارات والوكاالت وغيرها من التنظيمات 

هذا يشمل و /تمويل اإلرهاب. غسل األموالمكافحة  كليهما، بخصوصوغيرها حسبما ينطبق) والتي لديها مسئوليات أو خبرة، أو 
نظام  الضعف فيها تحديد جوانب إمكانالتي لديها معرفة عن أنواع ونطاق الجرائم التي تولد عائدات، والجهات التي بالجهات 
المساهمون الذين   /تمويل اإلرهاب، عالوة على الجهات التي لديها معلومات جوهرية ذات عالقة باألمر.غسل األموالمكافحة 

 /تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني يشملون ما يليغسل األموال قييم مخاطرتيمكن أن يوفروا معلومات ضرورية لعملية 
 : )1(طالعوا أيضا الشكل رقم 

 
 

 يجب ضم هيئات وضع السياسات، حيثما كان ذلك مالئما، في عملية هيئات وضع السياسات :
 ليس بالضرورة كمزودي معلومات، بل باعتبارهم المستخدمين الرئيسيين -تقييم المخاطر 
وذلك لضمان أن تتعامل عمليات تقييم المخاطر بشكل كاٍف مع األسئلة عالية  -لتقييم المخاطر 

المستوى ولضمان تحديد أية انعكاسات لتقييم المخاطر على مراجعة السياسة الوطنية الخاصة 
معين تلعبه في المساعدة على  /تمويل اإلرهاب.  هذه الهيئات لديها دورٌ غسل األموالبمكافحة 

 تشكيل نطاق عملية تقييم المخاطر. 
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  الحدود،  مراقبة(تشمل الشرطة، وإدارة الجمارك/ االدعاءوسلطات  إنفاذ القانونأجهزة
ووكاالت االستخبارات الجنائية حيثما يكون ذلك مالئما): هذه السلطات العاملة قد تتمكن من 

توفير معلومات عن قضايا محددة تتعلق بالمجال المحدد الذي يتم تقييمه وقد تساعد أيضا، حيثما 
 . الجرائم األصليةعلى المعلومات المتعلقة ب ا، في تقدير عائدات الجريمة بناءً كان ذلك ممكن

وقد تكون  معلومات للعملية. هذه السلطات دورا مركزيا كمصدر لذلك فمن المحتمل أن تلعب 
/تمويل اإلرهاب تتعلق بالتحقيقات والمالحقات غسل األمواللديها أيضا إحصائيات عن 

وغير  ،أو تقاسمهاواألصول التي تم احتجازها أو مصادرتها أو استردادها القضائية واإلدانات 
معلومات عن أساليب عمل المجرمين والتي  االتعاون (الدولية)، أو تكون لديهذلك من طلبات 

 التوجهاتأيضا توفير معلومات عن  هاإمكانبوقد يكون تم الحصول عليها أثناء أحد التحقيقات.  
جوانب ، عالوة على المساعدة في تحديد تحقيقاتالأثناء  تم اكتشافهاوالمخاطر الجديدة التي 

11F .الضعف
12

 
 

 قد تكون هذه األجهزة ذات صلة على نحو خاص بأعمال تقييم أجهزة االستخبارات و/أو األمن :
اإلرهاب وتمويل اإلرهابيين، حيث تأتي معظم المعلومات المتوفرة عن التهديدات من مصادر 

12Fاستخبارية.

االستخباري،  في التحليلهذه األجهزة أيضا بمثابة مراكز خبرة قد تكون و  13
ويمكنها أن تقوم بمراجعة خارجية لتقييم المخاطر أو التهديد، أو التحقق من صحتها، وذلك 

ها إمكانباستخدام التحليل االستخباري ومنهجيات التقييم حيثما توفرت هذه األمور.  وقد يكون ب
 . ا المساعدة في تحديد جوانب الضعفأيض

 
 ن تحديد نها ممكّ في وضع مثالي يُ  المعلومات الماليةوحدات إن  :وحدات المعلومات المالية

 -/تمويل اإلرهاب، واألساليب والتوجهات غسل األموال، وأساليب التهديدات، وجوانب الضعف
بما فيها األنماط الجديدة، وذلك على أساس تقارير المعامالت المشبوهة وغيرها من المعلومات 

13Fيجي الذي تجريه.التي تتلقاها عالوة على التحليل االسترات

 وحدات المعلومات الماليةقد يمكن ل  14
ن تستقي معلومات من قاعدة بياناتها حول منتجات معينة أو أنواع معامالت معينة يمكن تحويلها أ

معينة.   توجهتجميع البيانات للكشف عن وجود إلى قضايا تم سحب المعلومات المصنفة منها و/أو 
يمكن تكملة هذه المعلومات بإحصائيات عن عمليات اإلبالغ عن المعامالت التي قدمتها الجهات 

 المبلّغة.
 

  تشمل، على سبيل المثال، الهيئات ذاتية التنظيم وأية وحدات واإلشرافية  التنظيميةالسلطات)
لى صورة واضحة مالية تضطلع بمثل هذه المسئوليات) كثيرا ما تتمتع بحصولها ع معلومات

 /تمويل اإلرهاب في دولها. غسل األموالعن المؤسسات الخاضعة للتنظيم بخصوص مكافحة 
/تمويل غسل األموالهذه السلطات، من خالل قيامها بعمليات تفتيش ورقابة تتعلق بمكافحة و

الضعف سواء في مواقع العمل أو خارجها، تكتسب معرفة متفردة عن جوانب  -اإلرهاب 
بما فيها تلك التي تكون بطبيعتها المؤسسات والمنتجات والمعامالت (المتعلقة بأنواع  المحددة

/تمويل اإلرهاب، كما أنها غسل األموالالذين يمكن أن تكون لهم عالقة ب العمالءعابرة للحدود) و
تكون قادرة على تقييم سياسات وإجراءات وضوابط قطاع ما.  وبالتالي تكون هذه السلطات في 

 نها من إعطاء وجهات نظر عما إذا تم تحديد وإدارة مخاطر معينة بشكل كاٍف. يمكّ وضع 
 

                                                
 ت.قد تتوفر بعض هذه المعلومات من سلطات أخرى مثل وزارات العدل وغيرها من الوكاال  12

 
 على أية حال، قد ينطوي هذا األمر على معلومات ذات طبيعة حساسة تحد من تبادل المعلومات بواسطة األجهزة االستخبارية أو األمنية.  13

 
في إجراء تحليل استراتيجي ودورها في وضع سياسات وغايات  وحدة المعلومات الماليةالتي توضح دور  29طالعوا المذكرة التفسيرية رقم   14

في ذات الوقت، قد يكون من المستحسن عدم االعتماد بشكل كبير أو كلي و/تمويل اإلرهاب.  غسل األموالللوكاالت األخرى ضمن نظام مكافحة 
أو تمويل اإلرهاب وليس  غسل األموالإذ أنها كثيرا ما تكون ُمستخلصة من االشتباه في نشاط محتمل ل وحدات المعلومات الماليةعلى إحصائيات 

 ى قضايا حدثت بالفعل.عل
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 مثل وزارات الخارجية (على سبيل المثال، تهديدات حددتها األمم المتحدة) أو  ،السلطات األخرى
تدعم عملية تقييم المخاطر، ويمكنها  قديمكن أيضا أن تكون لديها معلومات  ،إدارات اإلحصاء

على نفس الشاكلة، فإن الوكاالت التي لديها معلومات و المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر. 
سبيل المثال،  علىها أيضا أن تساهم (إمكانيكون ب معينة قد أصلية أو جريمةعن أنشطة إجرامية 

حصول على مزايا الرعاية، وسلطات فيما يتعلق باالحتيال لل االجتماعيةوزارات الرعاية 
 الضرائب فيما يتعلق بجرائم الضرائب، ووكاالت مكافحة الفساد فيما يتعلق بالفساد، إلخ.)

 
 التي تكون مجموعة العمل المالي: الهيئات اإلقليمية على شاكلة الشركاء الدوليون واألجانب ،

بها، قد تكون أيضا مصدرا مفيدا للمعلومات عن المخاطر، خاصة فيما يتعلق  االدولة عضو
على نفس المنوال، يمكن وبالعمل الذي تم في أماكن أخرى باإلقليم لتحديد المخاطر وفهمها.  

 للشركاء األجانب، مثل سلطات الدول األخرى، أن يكونوا أيضا مصدرا محتمال للمعلومات. 
 

 وغيره من الجهات الفاعلة مشاركة القطاع الخاص 
 

/تمويل غسل األموالمة في تشكيل صورة مكتملة عن مخاطر قي ذات أن تكون أيضا الخاص يمكن لمشاركة القطاع . 27
سواء كمصدر للمعلومات أو من خالل وجود ممثلين  -اإلرهاب على المستوى الوطني، كما يمكن أن تفيد عملية التقييم بعدة طرق 

مالئم.  من الضروري أيضا األخذ باالعتبار أنه  مرٌ أالدولة أن ذلك  ارتأتله يشاركون بشكل مباشر في بعض جوانب العملية إذا 
/تمويل غسل األموالألحيان أن يكون للقطاع الخاص مصالح تجارية قد تعيق عملية تقييم مخاطر من المحتمل في بعض ا

غسل وعليه، بينما ال يكون القطاع الخاص في كافة الدول مشاركا نشطا في تقييم مخاطر   اإلرهاب بشكل محايد تماما.
در للمعلومات في مجاالت كثيرة.  المساهمون من قد يكون أفضل مص ه/تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني، إال أناألموال

/تمويل اإلرهاب على المستوى غسل األموال تقييم مخاطرالقطاع الخاص الذين يمكن أن يوفروا معلومات ضرورية لعملية 
 الوطني يشملون ما يلي:

 
 عند تطبيق النهج القائم على تفادي  :المهن غير المالية المحددةالمؤسسات المالية واألعمال و

/تمويل اإلرهاب، قد غسل األموالالمخاطر أثناء تطبيق التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة 
ها قد قامت مسبقا بعمليات المهن غير المالية المحددةتكون المؤسسات المالية واألعمال و

التقييمات أيضا بمثابة هذه ، وقد تكون /تمويل اإلرهابغسل األموالمخاطر ييم تقل الخاصة
بشكل أعم، قد تكون لدى المؤسسات ومساهمة هامة لعمليات التقييم على المستوى الوطني.  

، وموظفيها وممثليها، معلومات قيمة عن هيكل المهن غير المالية المحددةالمالية واألعمال و
الية معينة، سمات وخصائص منتجات مالقطاعات وتنظيمها وحجمها وزبائنها عالوة على 

.  لة ويساعد على تحديد جوانب الضعفوذلك بشكل يساعد على تحديد مستوى المخاطر الماث
كما ُذكر بالمقدمة، فإن القطاع الخاص يُعتبر أيضا مستخدما رئيسيا محتمال ألي تقييم لمخاطر و

ية رقم /تمويل اإلرهاب يتم على المستوى الوطني.  تجدر اإلشارة أيضا أن التوصغسل األموال
المهن غير تشترط اآلن على الدول أن تكون لديها آليات لتزويد المؤسسات المالية واألعمال و 1

/تمويل اإلرهاب على غسل األموالبمعلومات مالئمة عن نتائج تقييم مخاطر  المالية المحددة
  المستوى الوطني.

 
 عريض ومشاركة في  عندما يكون لها تمثيل الجمعيات الصناعية والهيئات ذاتية التنظيم

ة وجوهرية، مثل حجم أنواع معينة من عيم، يمكن أن توفر إحصائيات ُمجمّ عملية التقي
 المعامالت ومعلومات على نطاق الصناعة بأكملها. 

 
 الباحثون، علماء الجريمة، الجمعيات الصناعية، خبراء القطاع الجهات الفاعلة األخرى :

وغيرهم ممن لديهم معرفة متعمقة باألنشطة المالية الخاص (على سبيل المثال، الممارسون 
ومية والمجتمع المدني، خبراء إدارة المخاطر، المنظمات غير الحك )،المتخصصة

هذه الجهات أن تقدم  إمكانب -ن وغيرهم من الخبراء/المتخصصين الدوليين واألكاديمي
دا "كثيف النقدية"، ، على سبيل المثال، ما الذي يشكل تجارة أو اقتصانظرها حولوجهات 
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الجرائم /تمويل اإلرهاب وغسل األموالكما يمكنها إصدار تقارير والقيام بتحاليل تتعلق ب
.  قد يكون من المفيد جدا وضع منهجيات لتقييم المخاطر، وكذلك قيام الجهات الفاعلة األصلية

 التي لديها خبرة في البحث العلمي بمراقبة عمليات تقييم المخاطر. 
 

 يمكن أيضا أن يكونوا مصدرا قيما للمعلومات، خاصة في الواليات القضائية التي  المجرمون
"للتوبة" أو مشاركة المعلومات في مقابل تمتعهم بمعاملة تفضيلية في نظام  حافزاتعطيهم 

ُمنتَج أو معاملة المجرمين أن يوضحوا السبب في اختيار قطاع أو  إمكانالعدالة الجنائية.  ب
بشكل أكثر عموما) السبب في اختيار أسلوب إجرامي معين دون غيره.  أو (، ادون غيرهمعينة 

بينما قد يكون من الصعب الحصول على هذه المعلومات منهم بشكل مباشر، فقد تكون هناك و
ن الدراسات التي تمت على سلوكهم، أو العمل ممباشرة مثل الحصول على نسخ أساليب غير 

حبس للحصول على المعلومات القيمة التي قد تكون لديهم.  يمكن أيضا مع سلطات السجن أو ال
لتقارير المحاكم وأحكام اإلدانة وسجالت المحاكمات أن تكون مصدرا غنيا للمعلومات حول 

 ها.نواألساليب التي يستخدمو غاسلي األموال وممولي اإلرهاب دوافع
  

اإلرهاب الُمَرّكز قد يستهدف قطاعا محددا، فيمكن أن يشارك عدد قليل من /تمويل غسل األموالبما أن تقييم مخاطر  . 28
من جهة أخرى، فإن  ن عن إحدى الجمعيات الصناعية أو الهيئات ذاتية التنظيم). وسبيل المثال، ممثل علىممثلي القطاع الخاص (

من القطاع الخاص.    جزء أكبرشاركة من الم المزيد من نطاق تقييم المخاطر الشامل على المستوى الوطني يكون أكبر وقد يجذب
استشارات مكثفة، يجب األخذ  وتنطوي على/تمويل اإلرهاب غسل األموالعند القيام بعمليات تقييم على نطاق عريض لمخاطر 

 اتفاق بين الهيئات المشاركة.  وتحقيقباالعتبار عوامل الوقت والموارد الالزمة لتنسيق المعلومات 
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 بين مختلف المساهمين في عملية تقييم المخاطر المتبادلة العالقات .1الشكل رقم 

 
 الدعم السياسي على مستوى رفيع 

 
 

الوطنية لتقييم المخاطر /لجنة التنسيق وكالة  
التقارير العامة 

ووسائل 
 اإلعالم

 
 
 
 

 
 

القانون إنفاذأجهزة   
شرافيةاإلهيئات ال  

 مجموعات عمل 
 الوطنية تقييم المخاطر

 
 
 

أخرى مشاركة وكاالت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
                      

   

 
 
 
 

 تمويل اإلرهابو غسل األموالالمعلومات واألدوات المطلوبة لعمليات تقييم مخاطر 
 

بينما قد تبدو عمليات  . ونوعية البيانات والمعلومات المتوفرة أنماطتعتمد نوعية عملية تقييم المخاطر إلى حد كبير على  . 29
حد كبير وقابلة للتكرار بمرور الزمن، إال أن االفتقار إلى إلى إلى اإلحصائيات) أكثر اعتمادية  التقييم الكمية (التي غالبا ما تستند

/تمويل اإلرهاب يجعل من الصعب االعتماد بشكل حصري على مثل هذه المعلومات.   غسل األموالالبيانات الكمية في مجال 
يتمثل في  اي، كما أن هناك خطرعالوة على ذلك، قد ال يتم التعبير عن العوامل ذات الصلة، أو شرحها، بأرقام أو على نحو كمّ 

أن تقييم المخاطر الذي يعتمد بشكل كبير على المعلومات الكمية المتوفرة قد يكون منحازا إلى المخاطر التي يكون من األسهل 
 معلومات كمية في متناول اليد. عنها ر التي ال تتوفرقياسها ويقلل من شأن المخاط

 
/تمويل اإلرهاب بمعلومات نوعية مالئمة مثل، حيثما غسل األموالمن المستحسن تكملة تقييم مخاطر فلهذه األسباب،  .30

ت الحالة، أعمال تقييم مواضيعية، االستخبارية، وجهات نظر الخبراء، معلومات القطاع الخاص، دراسا مالئما، المعلوماتيكون 
عالوة على أية معلومات كمية  ،تتعدى المستوى الوطني) أو التيدراسة األنماط وغيرها من عمليات تقييم المخاطر (اإلقليمية 

ت طابع شخصي مثل مؤشرات على نفس المنوال، يمكن تكملة البيانات الموضوعية باستقصاءات أو معلومات ذاو متوفرة. 
قد ترغب الدول على المدى البعيد أن تدرس تطوير آليات جمع البيانات الكمية لديها، التي تُستخدم في تقييم مخاطر  التصور. 

ل ض) ومع أف33سبيل المثال، التوصية رقم  على( مجموعة العمل المالي/تمويل اإلرهاب، وموائمتها مع معايير غسل األموال
لة بمشاركة المعلومات التي من المحتمل أن تكون أن تكون كافة التنظيمات المشاركة مخوّ  من الضروريوت العالمية.  الممارسا

 والنظم القوانينب وبموجحساسة.  يجب استالم هذه المعلومات وتبادلها واستخدامها بموجب إجراءات وسياسات ُمتفق عليها 
السارية.

المؤسسات 
المالية واألعمال 

والمهن غير 
 معلومات مصنفة المالية المحددة

 مقيدةمعلومات 
 علنية معلومات
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/تمويل اإلرهاب تحديد مصادر البيانات وأنواع المعلومات غسل األموالمن الضروري لعمليات تقييم مخاطر فلذلك،  . 31
/تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني أن غسل األموالواألدوات وأساليب التحليل التي ستُستخدم.  لكي يتسنى لتقييم مخاطر 

قدر ممكن من التحليل، والنتائج ضمن التقييم، إلى معلومات موضوعية.     أن يستند أكبر المستحسنمن فالنتائج،  إلى أدقيتوصل 
/تمويل اإلرهاب من مختلف المصادر (النوعية والكمية على غسل األمواليمكن أن تُستقى المعلومات المستخدمة في تقييم مخاطر 

الدول، بما فيها الدول ذات القدرات  سوف يختلف توفر ونوعية المعلومات إلى حد كبير من بلد آلخر.  ستكون سواء).  حد
المنخفضة والتي لديها بيانات محدودة عن التحقيقات الجنائية أو المعامالت المالية، ال تزال قادرة على إجراء تقييم للمخاطر ولكن 

ومات المتوفرة من أكثر على رأي الخبراء والمصادر الدولية للبيانات بعد حصولها على كل المعل بشكل قد يتعين عليها أن تعتمد
قد يرى بعض المسئولين أنه من المفيد استخدام خبراء مستقلين لديهم خبرة كبيرة في تقييم فبشكل أعم، والمصادر الوطنية.  

 بالعملية بأسرها.  يقوموا بأنفسهمالمخاطر إلجراء بعض جوانب تقييم المخاطر بدال عن أن 
 

 ،وجود فجوة في المعلومات وه الضعف الهامةجوانب  أحدل اإلرهاب إلى أن /تمويغسل األموالقد يتوصل تقييم مخاطر  . 32
/تمويل اإلرهاب.  وعليه، يمكن لتقييم المخاطر أن يكشف أيضا عن مسألة كفاية غسل األموالنظام مكافحة  أغالقها، ضمنيتعين 

بيانات في المستقبل.  عالوة على متطلبات جمع الالبيانات المتوفرة ويعطي توجيهات حول مصادر البيانات والمعلومات المحتملة، 
/تمويل اإلرهاب في الدولة تُعتبر أحد المكونات غسل األمواللبيانات والمعلومات المتوفرة ضمن نظام مكافحة اإن عملية مراجعة 

فيه أي نقص في  /تمويل اإلرهاب، وتساعد أيضا على تحديد المدى الذي يُعتبرغسل األموالالضرورية لعملية تقييم مخاطر 
 في الدولة.  الضعف المنهجيةالبيانات أو المعلومات أحد جوانب 

 
عتبران أمكن ذلك، يُ  المؤشرات الكمية والنوعية متى إن الحفاظ على نهج ثابت لعملية تقييم المخاطر، واستخدام ذات . 33
فإن الرغبة في مقارنة النتائج بين تقييم وآخر أو بعد على أية حال، ون لتمكين المقارنة بين النتائج بمرور الزمن.  ين ضرورييأمر

يلغي الحاجة إلى ضرورة تحسين النهج المستخدم في العملية أو إضافة مصادر بيانات جديدة بالشكل  أالالتحديثات الدورية، يجب 
د ق -بشكل سليم  يتم توثيقهاما عند -/تمويل اإلرهاب غسل األموالالخبرة المستمدة من إجراء تقييم لمخاطر فالمالئم.  وبالفعل، 

 المستقبلية أو اتباع أسلوب جديد بالكامل أو أكثر فاعلية.  تساعد البلد على صقل التقييمات
 

/تمويل اإلرهاب، فإن المعامالت المالية الدولية بالدولة قد تكون أيضا عنصرا غسل األموالعندما ننظر إلى اتجاهات  . 34
عالوة و فالمعلومات المتعلقة بالتدفقات المالية العابرة للحدود تُعتبر مصدرا ثمينا للبيانات التي يتعين أخذها باالعتبار.   رئيسيا.

، مثل االتجار باألشخاص أو غسل األموالالعديد من الدول لديها إجراءات تقارير مكثفة عن الجرائم المرتبطة بفعلى ذلك، 
المنظمات الدولية بجمع إحصائيات عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم ذات الصلة.  يمكن لهذه الجريمة المنظمة، وتقوم بعض 

 /تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني. غسل األموالالتقارير أن تكون مصدرا هاما للمعلومات لتقييم مخاطر 
 

 اعتبارات أخرى تتعلق بالتخطيط 3.3
 

 يرة تقييم المخاطرتو
 

من .  على الدول أن تقوم بتقييم المخاطر "على أساس مستمر"، وأن تقوم بتحديث التقييمات 1التوصية رقم تشترط  . 35
/تمويل اإلرهاب مسئولة عن ضمان الوفاء بهذا االلتزام.     غسل األموالالمحتمل أن تكون السلطة أو اآللية المكلفة بتقييم مخاطر 

لمخاطر تحددها الدولة، وعليه، فإن وتيرة القيام بتحديث تقييم ا مدة زمنية معينة. ال تحدد  1على أية حال، فإن التوصية رقم 
 على عدة عوامل تشمل السرعة التي من المحتمل أن تتغير بها المخاطر (ومقدار هذا التغير).  وذلك بناءً 

 
على وتها في مواعيد زمنية محددة.  بعد القيام بالتقييم األول لمجال محدد، يصبح من غير الضروري تكرار العملية برمّ  . 36

/تمويل اإلرهاب أن تقترح، بعد أول غسل األموالمن المستحسن أن تقوم السلطة أو اآللية التي ُكلّفت بتقييم مخاطر فأية حال، 
الخمس  تقييم لهذه المخاطر على المستوى الوطني، موعد القيام بالتقييم التالي للمخاطر، على سبيل المثال، خالل الثالث أو

/تمويل اإلرهاب يجب أن يُعتبر عملية تطورية.   غسل األمواليجب أيضا التأكيد على أن القيام بتقييم مخاطر  سنوات المقبلة. 
أن تساعد في دعم التحديثات أو عمليات تقييم المخاطر المستقبلية  يلكما ُذكر آنفا، يمكن للدروس المستفادة من تقييم المخاطر األوّ 

 مستفادة، ويمكن لهذا أيضا أن يكون أحد عوامل تحديد الوتيرة. بالخبرة ال
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اآلتي: أو إجراء تقييم جديد تشمل  غسل األموالبعض العوامل التي قد تؤثر أيضا على الحاجة إلى تحديث تقييم مخاطر  . 37

أو تتوفر معلومات استخبارية جديدة أو معلومات عن ضرارا كبيرة، أ رهاباإلتمويل موال أو األل لغس نشاط جديديسبب  عندما
هناك العديد من التطورات (المحلية  ت (بما فيها بيئتها التشغيلية). األنماط، أو عند إجراء تغييرات كبيرة على المنتجات والخدما

 والدولية) التي قد تسّرع أيضا من الحاجة إلى مراجعة تقييم المخاطر: 
 

 العمل  توصيات مجموعةأو التوجيهات الدولية (على سبيل المثال،  التغييرات في المعايير
ى شركات الدولية لهيئات أسواق المال، أو االتحاد الدولي للمشرفين عل أو المنظمة، المالي

أوراق الممارسات السليمة التي تصدرها لجنة بازل لإلشراف التأمين، أو اإلرشادات و
  األمم المتحدة، أو تشريعات االتحاد األوروبي) أو اتفاقياتالمصرفي، 

 
 التغييرات في اإلطار السياسي أو االقتصادي أو القانوني للبلد  

 
  التغييرات في أنظمة الدول األخرى (خاصة الشركاء التجاريين الهامين للبلد أو التغييرات

  التي تحدث في دول بها أنظمة مالية أو قانونية مشابهة)
 

  القضايا التي يثيرها القطاع الخاص (على سبيل المثال، مجال العمل المتكافئ، أو
، أو المنتجات والخدمات مجموعة العمل المالي"الدول المثيرة للقلق" التي لم تحددها 

  الجديدة)والتقنيات 
 

  المعلومات مفتوحة المصدر أو التقارير العامة (على سبيل المثال، تقارير األنماط التي
  أو تمويل اإلرهاب  غسل األموال) عن توجهات مجموعة العمل الماليتصدرها 

 
  وحدات ، وإنفاذ القانوندراسات األنماط المحلية والمعلومات االستخبارية الُمستلمة من أجهزة

وغيرهم من أصحاب المصلحة، والتي قد تشمل تحديثات على جوانب  المعلومات المالية
 أحد المنتجات أو الخدمات الضعف في

 
 تبادل  معلومات عن التوجهات في الدول األخرى (من خالل المؤتمرات الدولية، أو

 المعلومات المعتاد، إلخ.)
 

  يمكن أيضا لدورة التقييم المتبادل أو التقييم الذاتي أن تكون أحد االعتبارات الهامة للدول عند
 .بتقييم للمخاطر أو تحديثه القياماتخاذ قرار حول توقيت 

 
 توثيق المنهجيات واإلجراءات المستخدمة 

 
 المستحسن أنمن ف/تمويل اإلرهاب، غسل األموالبغض النظر عن النهج أو اإلجراء المستخدم للقيام بعملية تقييم مخاطر  . 38

/تمويل اإلرهاب بالدولة بتسجيل معلومات كافية عن المنهجيات     غسل األموالتقوم السلطة أو اآللية المسئولة عن تقييم مخاطر 
زاماتها ومسئولياتها، وهذا لضمان أن تكون كل األطراف المشاركة بالعملية على دراية بالت ،واإلجراءات التي يتعين استخدامها

إن مثل هذا  وللمساعدة على توضيح الكيفية التي تم بها تقييم المخاطر ألصحاب المصلحة اآلخرين بما فيهم القائمين بالتقييم. 
 أيضا ألغراض الشفافية والمساءلة.  النهج مالئمٌ 

 
بينما قد ال يتم تقاسم المعلومات وتحليل تقييم المخاطر على نطاق عريض، إال أنه من الضروري أن تتأكد السلطة  .39

المسئولة عن تنسيق العملية من تأمين حفظ سجالت كافية عن البيانات والمعلومات والتحليل.  مثل هذه السجالت تسمح باالحتفاظ 
قي لقرارات السياسة السابقة المتعلقة بالمخاطر، وتسمح بالتحديثات المستقبلية، بالذاكرة المؤسسية وتوضيح األساس المنط

القائمين على تقييم المخاطر المستقبلية.  يمكن للدول أن تستخدم مجموعة المعلومات هذه إلبالغ  مساعيوتضمن االتساق في 
اصة بهم، وذلك رهنا بالقيود المفروضة على تقاسم /تمويل اإلرهاب بكفاية عملية تقييم المخاطر الخغسل األموالمكافحة  تقييم

 المعلومات الحساسة. 
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 تقييم المخاطر التي تتعدى المستوى الوطني

 
يمكن لعمليات التقييم التي تتعدى المستوى الوطني أن تكون لها قيمة في عمليات التقييم على مستوى الدولة أو المستوى  . 40

الوطني. فيمكن أن تكون هذه التقييمات بمثابة مصدر إضافي للمعلومات عند إجراء تقييمات للمخاطر على مستوى الدولة 
تحديد التهديدات وجوانب الضعف وتبعاتها.   كما يمكنها أيضا أن تكون أساس القياس ويمكنها، على سبيل المثال، أن تساعد على 

الوطني إلصدار أحكام معينة في التقييمات الالحقة على مستوى الدولة. الجدير بالذكر أيضا أن التقييمات التي تتعدى المستوى 
 يمات على مستوى الدولة. المعلومات التي توفرها نتائج التقيمن أن تستفيد في حد ذاتها  يمكن

  
 

 /تمويل اإلرهاب غسل األموالاالرتباط بالتقييم الدولي لمخاطر 
 

/تمويل غسل األموالالتقييم الدولي لمخاطر  2010في شهر يونيو/حزيران عام  مجموعة العمل المالياعتمدت  .41
/تمويل اإلرهاب على غسل األموال/تمويل اإلرهاب لمحة عامة عن تهديدات غسل األمواليقدم التقييم الدولي لمخاطر  اإلرهاب. 

إلى  باإلضافة ،)(وبالتالي أصبح التقييم على نطاق العالم أو على مستوى "دولي" مجموعة العمل الماليالنحو الذي حددته 
/تمويل اإلرهاب غسل األموالدولي لمخاطر األضرار التي يمكن أن تسببها هذه التهديدات في نهاية المطاف.  إن غايات التقييم ال

/تمويل اإلرهاب حتى يتسنى إدارة غسل األموالهي إبالغ الحكومات والقطاع الخاص وواضعي السياسات الدوليين بتهديدات 
تقييم /تمويل اإلرهاب.  يمكن للقضايا التي حددها الغسل األموالالموارد الشحيحة بشكل أفضل واتخاذ إجراءات أكثر تركيزا ضد 

/تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني.  وعليه، يمكن غسل األموالأن تكون مفيدة للحكومات عند قيامها بتقييمات لمخاطر 
 /تمويل اإلرهاب أن يشكل جزءا مهما من سياق أية تقييمات تتم على المستوى الوطني. غسل األمواليم الدولي لمخاطر يللتق

 
تقييمات على الالدول بتقييمات على المستوى الوطني في السابق، ولكن من المتوقع أن إجراء  عدد قليل من لم يقم سوى .   42

هناك عالقة ف/تمويل اإلرهاب.  وعليه، غسل األموالالمستوى الوطني سيصبح مساهما أكثر أهمية في الجهد الدولي لتقييم مخاطر 
/تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني، حيث يستفيد كٌل منهما من األموالغسل ثنائية االتجاه بين هذا التقييم وتقييمات مخاطر 

 المعلومات التي يضمها التقييم اآلخر.  
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 وتمويل اإلرهاب غسل األموال.     مراحل تقييم مخاطر 4
 
 

.  يوجد بهذا المخاطر، وتحليلها، وتقييمها تحديدالمراحل: يمكن تقسيم عملية تقييم المخاطر إلى سلسلة من األنشطة أو  . 43
تكتمل الصورة، إال أن هذه اإلرشادات تركز بشكل  حتىلقد تم شرح المراحل الثالث  مختصر للمراحل الثالث.  القسم شرحٌ 

/تمويل غسل األموالأدناه لمحة عامة عن عملية تقييم مخاطر  2رئيسي على المرحلتين األولى والثانية.  يعرض الشكل رقم 
 اإلرهاب.

  
  تمويل اإلرهاب، غسل األموال، في سياق تقييم مخاطر تحديد المخاطربصفة عامة، تبدأ عملية/

14Fبوضع قائمة أولية بالمخاطر المحتملة أو عوامل المخاطر

التي تواجهها الدول عند مكافحة  15
الضعف يتم استخالص هذه المخاطر من التهديدات أو جوانب  /تمويل اإلرهاب. غسل األموال

في هذه المرحلة، من الناحية المثالية، يجب أن تحاول عملية تحديد وأو المشتبه بها.   المعروفة
المخاطر أن تكون شاملة، إال أنها يجب أيضا أن تكون ديناميكية بحيث يمكن أيضا األخذ 

خاطر لم يتم التعرف عليها في السابق، في أية مرحلة من باالعتبار أية مخاطر جديدة، أو أية م
 مراحل العملية. 

 
 وهو ينطوي على  ،/تمويل اإلرهابغسل األموالعملية تقييم مخاطر  صميميقع في  :التحليل

في دراسة طبيعة المخاطر أو عوامل المخاطر التي تم التعرف عليها، واحتماليتها وتبعاتها.  
 -المخاطر من  لكلٍ  شاملنهاية األمر، فإن الغاية من هذه المرحلة هي الحصول على فهم 

كمزيج من التهديد وجوانب الضعف والتبعات، لكي يتسنى العمل على تعيين قيمة أو أهمية 
يمكن إجراء تقييم المخاطر بمستويات مختلفة من التفاصيل، بحسب نوع  15F16.نسبية للمخاطر

 على المعلومات والبيانات المتوفرة.  من تقييم المخاطر، وبناءً  والغرض المخاطر
 

 تمويل اإلرهاب، تنطوي هذه العملية على غسل األموالفي سياق تقييم مخاطر  :التقييم/
النظر إلى المخاطر التي تم تحليلها في المرحلة السابقة لتحديد أولويات التعامل معها، مع 

يمكن لهذه األولويات أن  األخذ باالعتبار الغرض الذي تم تحديده في بداية عملية التقييم. 
 تساهم في وضع استراتيجية لتخفيف المخاطر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                
أو  غسل األموالنقاط ضعف محددة تُعتبر مسببات أو مصادر أو عوامل محركة لمخاطر  مخاطر أولإلشارة إلى  عوامل المخاطريُستخدم مصطلح   15

 تمويل اإلرهاب. 
 

ينطوي على الحصول على فهم شامل للمكونات  ييم المخاطر على المستوى المفاهيمتحت شرح المفاهيم ذات الصلة، فإن تقي ،2كما ورد بالقسم   16
/تمويل غسل األموالإن التحديات العملية في شرح تبعات  والتبعات).  الضعف،/تمويل اإلرهاب (التهديد، وجوانب غسل األموالالثالث لمخاطر 

غسل األموال/تمويل ب الضعف المتعلقةوجوانب  وفي المقام األول على تحديد التهديدات التركيز أوالاإلرهاب بطريقة منهجية قد تقود الدول إلى 
/تمويل اإلرهاب يُعتبر غسل األموالب الضعف المتعلقةعلى الرغم من ذلك، فإن اإلدراك بأن هناك تبعات محددة للتهديدات وجوانب اإلرهاب.  

غسل فهمه على المستوى النظري، قد يساعد على تعيين قيمة أو أهمية نسبية لمختلف مخاطر  لو تمحتى  -أمر هاما، إذ أن هذا المكّون 
 /تمويل اإلرهاب.األموال
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 المرحلة األولى: تحديد المخاطر  4.1
 

ألن  االمخاطر التي يتعين تحليلها.  نظر ة األولى هي تحديدوبعد تحديد غرض ونطاق عملية تقييم المخاطر، فإن الخط . 44
، الضعف والتبعاتتُعتبر مزيجا من التهديدات وجوانب  -كما ورد سابقا بهذه اإلرشادات  -/تمويل اإلرهاب غسل األموالمخاطر 

المشتبه بها والموجودة ة أو المعروف ع قائمة بالتهديدات وجوانب الضعففإن األساس المتين لعملية تحديد المخاطر هو البدء بتجمي
على األساليب األساسية وآليات الدفع المستخدمة، والقطاعات الرئيسية التي تم استغاللها، واألسباب األساسية في عدم إلقاء  بناءً 

ينبغي بالطبع للتهديدات أو جوانب الضعف   هم.أصول/تمويل اإلرهاب وحرمانهم من غسل األموالالقبض على الذين يقومون ب
ما لتقييم، وهذا سوف يؤثر أيضا على /تمويل اإلرهاب التي تم تحديدها أن تكون ذات صلة بغرض ونطاق اغسل األموالعلقة بالمت

  16F17.ون على المستوى الجزيئي أو الكليسيك اتركيز عليهإذا كان ال
 

ط فعلية أو معروفة، أو أن تُستمد في هذه المرحلة األولية، يمكن أن تكون القائمة عريضة أو محددة، أو أن تستند إلى أنما .45
النسبة ب/تمويل اإلرهاب. غسل األموالكثر عمومية بأنواع القضايا أو الخطط أو الظروف ذات الصلة بعمليات أمن قائمة 
/تمويل اإلرهاب، يمكن أن يتم تسهيل تطوير القائمة من خالل االستفادة من، على سبيل المثال، تقييمات غسل األمواللتهديدات 

17Fتهديدات الجريمة على المستوى الوطني

إن إعداد   القانون. إنفاذالمعرفة التراكمية لدى أجهزة وتقارير األنماط، عالوة على  18
/تمويل اإلرهاب عادة ما يستفيد من الجهود المشابهة لتقارير غسل األموالقائمة بجوانب الضعف  الرئيسية بالدولة والمتعلقة ب

18Fالتقييم المتبادل

19Fمجموعة العمل الماليقة باالمتثال لتوصيات المتعل 19

في القطاع  وتقارير المشرفين عن جوانب الضعف ،20
الخاضع للتنظيم، وتقييمات المخاطر التي أعدتها جهات خاضعة للتنظيم، والمعرفة التراكمية لدى السلطات المشاركة في مكافحة 

غسل /تمويل اإلرهاب، خاصة فيما يتعلق بوجود وفاعلية أية عوامل تخفيف أو ضوابط تساعد على مكافحة غسل األموال
/تمويل اإلرهاب (مثل الحد المفروض على استخدام المبالغ النقدية في معامالت معينة) وأية نقاط ضعف في كيفية قيامهم األموال

وارد.  يجب على عملية إعداد هذه القائمة األولى بالتهديدات وجوانب بمسئولياتهم، بما في ذلك السبب المتمثل في نقص الم
/العابر للحدود.  وعليه، الدوليأو تمويل اإلرهاب، بما في ذلك السياق  غسل األموالالضعف أن تأخذ باالعتبار العملية الكاملة ل

مشاركة الخبراء المالئمين الذين يساهمون في أو تمويل اإلرهاب سيحتاج في الغالب إلى  غسل األموالفإن النقاش حول تهديدات 
 /تمويل اإلرهاب. غسل األموالأو الشائعة بخصوص  الضعف الرئيسيةإعداد هذه القائمة األولية بالتهديدات وجوانب 

 
الضعف /تمويل اإلرهاب جوانب غسل األموال/تمويل اإلرهاب عندما تستغل تهديدات غسل األموالمخاطر  تنشأ . 46

/تمويل غسل األموالب الضعف المتعلقةبعد إعداد قائمة بالتهديدات وجوانب فوعليه،  /تمويل اإلرهاب. غسل األموالب المرتبطة
اإلرهاب، تكون نقطة التركيز التالية بالنسبة للمشاركين في العملية هي التفكير في الكيفية التي تتفاعل بها هذه التهديدات وجوانب 

20F/تمويل اإلرهاب.غسل األموالطر التي تواجهها الدولة عند مكافحة عن قائمة بالمخا الضعف لتتمخض

يجب التأكيد على أنه ال   21
، الشيءفهذا  ،ما تم تحديده على القائمة في هذه المرحلة باعتباره ينطوي على مخاطر عالية (أو منخفضة) شيءينبغي تصنيف 

 تحليلها.بكل بساطة، قد تم تحديده باعتباره مالئما بشكل كاٍف ليدخل في مزيج المخاطر التي يتعين 
 

 أحداثهنالك منهجيات مختلفة يمكن استخدامها في مرحلة تحديد المخاطر.  إحدى هذه المنهجيات تستند إلى تحديد  .47
ئية يالتي قد تكون كلية أو جز -/تمويل اإلرهاب غسل األموالالمخاطر، وهي تنطوي على االنطالق من أمثلة محددة ألحداث 

بعض األمثلة عن   طر الرئيسية التي يتعين تحليلها.بطبيعتها.  بموجب هذا األسلوب، يقوم المشاركون بتحديد سيناريوهات المخا

                                                
عالوة الضعف (يتعين اتخاذ قرارات بخصوص مستوى تجميع المعلومات أو مستوى التفاصيل الذي سيُستخدم في إعداد قائمة التهديدات وجوانب   17

إن تقييم مخاطر غسل األموال/تمويل اإلرهاب األكثر تركيزا عادة ما  )، وهذا سيتأثر بحجم البلد ومقدار التعقيد به. اعلى المخاطر المستمدة منه
ينطوي على حيّز أضيق من المخاطر، ولكن قد يوفر فرصة أكبر للتعبير عن هذه المخاطر باستخدام مستوى من التفاصيل أعلى من ذلك 

 وى الوطني. المستخدم في التقييم على المست
 

 ) المذكور آنفا قد يكون جهة مالئمة بهذا الخصوص.2010مرة أخرى، فإن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (  18
 

 وتقارير تقييم مفصلة.  19
 

يمكن تكملة هذه المعلومات بمعلومات  ،من هذه التقارير على معلومات قديمة نسبة لمضي فترة طويلة على آخر تقييم.  وعليه قد يحتوي أيٌ   20
 أخرى تم تطويرها من خالل عمليات متابعة أو رصد الحقة. 

 
مخاطر غسل األموال/تمويل قد ترغب بعض عمليات تقييم مخاطر غسل األموال/تمويل اإلرهاب بالدولة في التوجه مباشرة نحو إعداد قائمة عن   21

 منفصل. الضعف بشكلاإلرهاب بدون تحديد التهديدات وجوانب 
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والتبعات)، التي يتم تحديدها  /تمويل اإلرهاب (مستمدة من التهديدات وجوانب الضعفغسل األموالأحداث معينة تتعلق بمخاطر 
21Fفي هذه المرحلة، قد تشمل اآلتي:

22  
 

 "جماعات الجريمة المنظمة بوضع عائدات الجريمة في النظام المالي عن طريق خلط  قيام
 ."المبالغ النقدية مع األعمال التجارية المشروعة

 
 "لنقل العائدات غير سلوب تهريب المبالغ النقدية ألجماعات المتاجرة بالمخدرات  استخدام

  ."المشروعة عبر الحدود
 
 " يُعرف عن الجماعة اإلرهابيةX لألموال من خالل الحصول على التبرعات  تدبيرها

  ."النقدية داخل الدولة
 
 "ألنشطة  كواجهة هادفة للربحمنظمات غير لجماعات إرهابية أجنبية  استخدام

  ."تمويل اإلرهاب
 
 "ل عائدات جرائم أجنبية داخل الدولة عن طريق االستثمار جماعات إجرامية أجنبية بغس قيام

  ."في قطاع العقارات المحلي
 
 "غياب المعلومات عن ملكية الشركات والجهات  باستغالل مجرمون وإرهابيون قيام

 تهيمنالتي  الشخصيات االعتباريةالمهيمنة عليها في حجب أو إخفاء العالقة بينهم وبين 
 ."تمتلكهاعليها أو 

 
 إرهابيون بنقل األموال خارج الدولة عن طريق خدمات تحويل األموال غير مجرمون/ "قيام

  ."الرسمية
 
 " فشل المؤسسات المالية في التعرف على المعامالت المشبوهة بسبب أنظمة الرقابة

  ."الضعيفة
 " الجرائم على  ابسبب تركيزه غسل األموالفي التحقيق في  إنفاذ القانونفشل أجهزة

   ."فقط األصلية
 
 " رديءصاغة على نحو المُ  غسل األموالإفالت غاسلي األموال من اإلدانة بسبب قوانين".  

 
 " تمويل اإلرهاب غسل األموالمن التحقيق في بعض قضايا  إنفاذ القانون أجهزةعدم تمكن/

غاسلو األموال وممولو  بسبب ضئالة المعلومات عن ملكية الشركات التي يستخدمها
   ."اإلرهاب، وضئالة المعلومات عن الجهات التي تهيمن عليها

 
 " في استخدام تدابير  إنفاذ القانونفشل عمليات مصادرة عائدات الجريمة بسبب فشل أجهزة

  عليها."التحقيقات أو االستيالء  األصول أثناءمبدئية لتجميد 
 
 

                                                
 لالطالع 2، وطالعوا الملحق غسل األموال(التهديدات) المتعلقة ب الجرائم األصليةعلى مزيد من القوائم الخاصة بأمثلة  لالطالع 1طالعوا الملحق   22

أثناء عمليات تقييم  الضعف والتبعاتقد تساعد هذه القوائم على إعداد قوائم بالتهديدات وجوانب   .على قائمة بالعوامل المتعلقة بجوانب الضعف
 أنه من المهم اإلحاطة بأن هذه القوائم ليست شاملة. إال ،اإلرهاب/تمويل غسل األموالمخاطر 
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هناك أسلوب آخر يمكن استخدامه وهو يبدأ من المستوى الكلي ويميل أكثر إلى التركيز على الظروف.  بموجب هذا  . 48
طالعوا   الضعف.األسلوب، يتم إعداد قائمة بعوامل المخاطر التي تم تحديدها لتحليلها (وهي عوامل تتعلق بالتهديدات وجوانب 

عوامل المخاطر).  يمكن توسيع القائمة أو تضييقها حسب نطاق تقييم مخاطر  على بعض األمثلة عن لالطالع 2و 1الملحقين 
 /تمويل اإلرهاب. غسل األموال

 
بغض النظر عن األسلوب المستخدم لتحديد المخاطر، يجب على المشاركين في العملية أن يكونوا منفتحين لضمان تحديد  .  49

غسل تجنب اإلغفال غير المقصود لمسائل رئيسية تساهم في مخاطر كافة المخاطر أو عوامل المخاطر ذات الصلة، وذلك ل
سوف تختلف اإلجراءات الفعلية المستخدمة في إعداد القائمة األولية بالمخاطر.  فقد و هذا، . /تمويل اإلرهاب بالدولةاألموال

إلحصائي لألحداث أو الظروف تستخدم بعض الدول أساليب تتسم بطابع رسمي بصورة أكبر، مثل االستبيانات والتحليل شبه ا
السابقة، بينما تقوم دول أخرى بإجراء عصف ذهني بين الخبراء المعنيين إلعداد قائمة أو ربما مخطط الشجرة البياني باألحداث 

 بمجرد إعداد قائمة بالمخاطر التي تم تحديدها، يمكن االنتقال إلى المرحلة التالية.و  أو الظروف ذات الصلة.
  

 المرحلة الثانية: التحليل  4.2
 

من خالل التحليل تنتقل العملية من مجرد شرح ف/تمويل اإلرهاب.  غسل األموالفي قلب عملية تقييم مخاطر  التحليليقع  .50
غسل إلى فهم أعمق لطبيعة مخاطر  -بشكل مشابه لتقرير الحالة  -/تمويل اإلرهاب التي تواجه الدول غسل األمواللمخاطر 

إحدى  اباعتباره ةكما هو مذكور في المقدمة، يمكن التفكير في المخاطرو /تمويل اإلرهاب ومداها وتأثيرها المحتمل. األموال
وعليه، فإن الغاية من هذه الخطوة هي تحليل المخاطر التي تم تحديدها من أجل فهم   .التبعاتوالضعف جوانب و ،التهديدوظائف 

تها، وذلك حتى يتسنى تعيين نوع ما من القيمة أو األهمية النسبية لكل واحدة من هذه طبيعتها ومصادرها واحتماليتها وتبعا
 المخاطر. 

 
التي تؤثر على كيفية  -بمعناها األعم  -هذه المخاطر باالعتبار العوامل "البيئية" ذات الصلة تأخذ من الناحية المثالية،  . 51

هذه العوامل "البيئية" العريضة تشمل الظروف العامة بالدولة (على سبيل المثال، الجوانب السياسية  تطور المخاطر. 
واالقتصادية والجغرافية واالجتماعية ذات الصلة)، عالوة على الهياكل األخرى لعوامل سياقية محددة قد تؤثر على طريقة تطبيق 

/تمويل اإلرهاب (التي تؤثر غسل األمواليد العوامل البيئية ذات الصلة بإن تحد /تمويل اإلرهاب. غسل األموالتدابير مكافحة 
م من خالل التفكير في هذه العوامل بالتالي على طبيعة المخاطر التي تم تحديدها، ومصادرها واحتماليتها وتبعاتها) يمكن أن يُدعَّ 

سهّل المخاطر المعينة.  مّكن أو تُ ة والتشريعية التي قد تُ من حيث العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئي
مسبقا باعتباره ضمن بعض جوانب الضعف التي تواجهها  تم تحديدهعلى صعيد الممارسة، سيكون الكثير من هذه العوامل قد و

 ). 2الدولة (طالعوا الملحق 
 
 

/تمويل االرهاب.  بالفعل، غسل األموالى كل تقييم لمخاطر في الممارسة العملية، لن تنطبق كل العوامل البيئية العامة عل .52
أُخذت باالعتبار  التيالعوامل الفردية من دولة ألخرى وقد تتطور بمرور الزمن.  من الضروري التأكد من أن العوامل  فستختل

ي) التي نالعصف الذهو االستبيانات مثل( قد يكون من الضروري استخدام بعض المنهجياتفهي عوامل بالفعل ذات صلة، لذلك 
/تمويل اإلرهاب.   غسل األموالُذكرت آنفا لالتفاق على بعض العوامل التي يتعين أخذها باالعتبار في عملية معينة لتقييم مخاطر 

غسل مخاطر محددة تتعلق ب وجودعند التفكير في بعض هذه العوامل، أنه من المحتمل  -عالوة على ذلك، قد يصبح من الواضح 
حتى في مرحلة التحليل  -كما ُذكر آنفا، يجب أن تكون العملية و/تمويل اإلرهاب لم يتم التعرف عليها في المرحلة األولى.  لاألموا

 في المرحلة األولى من العملية. تم تحديدهاأو دمج) المخاطر التي  ،تعديل (إضافة، حذفلرنة بشكل كاٍف إلجراء تغييرات م -
 
 

بعد األخذ في االعتبار تأثير العوامل البيئية العامة على كل واحدة من المخاطر التي تم تحديدها، يمكن أن تستمر مرحلة  . 53
المخاطر  إحدىما يعنى ذلك تحديد حجم أو خطورة  اكثيروالتحليل لتحاول تحديد حجم أو خطورة كل واحدة من المخاطر.  

 م بذلك باستخدام أساليب مختلفة، على سبيل المثال: مقارنة بغيرها من المخاطر.  يمكن القيا
 

  في حالة القيام بذلك بشكل كلي، يمكن للمشاركين في تقييم المخاطر أن يقوموا بشكل جماعي
 .بترتيب أو تصنيف كل واحدة من المخاطر التي تم تحديدها بحسب درجتها وأهميتها النسبية
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  يمكن ألساليب التحليل التي تتسم بطابع رسمي بصورة أكبر أن تنطوي على تحديد حجم ومدى
تبعات كل واحدة من المخاطر عالوة على احتمالية تحققها، ومن ثم دمج هذه النتائج لتحديد 

مستوى المخاطر، وكثيرا ما يتم عرض ذلك باستخدام مصفوفة.  يمكن أيضا أن تختلف 
تقرر بعض الدول استخدام  واالحتمالية: فقدالمستخدمة لتحديد التبعات اإلجراءات الفعلية 

استبيانات آراء الخبراء أو التحليل اإلحصائي  أساليب تتسم بطابع رسمي بصورة أكبر مثل
وقد تقرر دول   أو تمويل اإلرهاب. غسل األمواللوتيرة األنشطة السابقة المتعلقة بمخاطر 

هذه  عمل لتطويرات الُمستخلصة من نقاش جماعي أو ورشة أخرى أن تعتمد على االستنتاج
 المعلومات. 

 
 

 وتمويل اإلرهاب غسل األموالفهم التبعات المتعلقة ب
 

غسل ، اكتساب فهم عام عن سبب حدوث وتمويل اإلرهاب غسل األموالمن المهم للغاية، في عملية تحليل مخاطر  .  54
 اأمر الربحيُعتبر وتمويل اإلرهاب تتم لتسهيل الجريمة واإلرهاب بشكل عام.   األموالغسل وتمويل اإلرهاب.  فأعمال  األموال

 التي صولاألمن  األموال وغيرها كبيرة لنقلفإن المجرمين يبذلون جهودا  الجرائم، وبالتاليفي تحقيق أهداف معظم  اأساسي
لكي يتسنى و مصدرها، أو إخفاءها أو تمويهها. األموال و الحقيقية لهذهة غير قانونية من أجل تحويل الطبيعحصلوا عليها بطرق 
يمهم، ال بد لهم من التمكن من جمع األموال واستالمها على هيكلية لدعم تنظ أو الحفاظبعملياتهم أو هجماتهم  لإلرهابيين أن يقوموا

 الستدامة شبكاتهم. كما أن توفر رأس المال التشغيلي يُعتبر أساسيا لكل من المجرمين واإلرهابيين ونقلها. 
 

من المهم بنفس القدر أن نفهم التبعات المرتبطة بالنشاط المذكور آنفا.  فهذا سوف يساعد على التوصل إلى استنتاجات عن   .55.
ما يُنظر إلى تبعات هذا النشاط المالي غير القانوني على المستوى  ااألهمية النسبية لكل من المخاطر التي تم تحديدها.  كثير

تصنيف كٍل من التأثيرات  مكن كذلكيالوطني أو الدولي، ولكنه يؤثر أيضا على المستويات اإلقليمية والمحلية والفردية.  
22Fية، وهيكلية.، وبيئية، واقتصادواجتماعيةالتبعات) إلى أنواع، مثل أنوع فعلية،  التي تشكلواألضرار (

من المنظور الوطني، و  23
على شفافية المؤسسات العامة والخاصة،  اسلبي تأثيراأن لها  يوتمويل اإلرهاب ه غسل األموالالتبعات الرئيسية ل إحدىفإن 

وتمويل اإلرهاب تسبب أيضا ضررا لألمن القومي وسمعة البالد،  غسل األموالإن أنشطة  واإلدارة الرشيدة لها والمساءلة فيها. 
 غسل األمواليبين أمثلة عن تبعات  1وغير مباشر، على حد سواء، على االقتصاد الوطني.  المربع  اكما أن لها تأثير مباشر

من المخاطر  مية النسبية لكلٍ عن األه استنتاجاتإلى /تمويل اإلرهاب على التوصل غسل األموالتساعد القائمين بتقييم مخاطر 
 التي تم تحديدها.

 
 

                                                
 .") حول "إطار أضرار الجريمة واإلرهاب2010( مجموعة العمل الماليطالعوا الملحق ج الخاص ب  23

 



 غسل األموال وتمويل اإلرهاب التقييم الوطني لمخاطر
 مجموعة العمل الماليإرشادات 

26 

 
 
 
 

                  2013  ©  

  
 غسل األموالأمثلة عن تبعات  .1المربع 

 
  تدفق أكبر لرؤوس األموال • خسائر للضحايا وأرباح للمجرمين •
  تغييرات في االستثمار األجنبي المباشر • تشويه حجم االستهالك •
  مخاطر قدرة القطاع على تسديد ديونه والسيولة لديه • واالدخارالستثمار اتشويه  •
  أرباح للقطاع المالي • في األسعار ارتفاع مصطنع •
  سمعة القطاع المالي • منافسة غير عادلة •
  لتجارة القانونيةلالتجارة غير القانونية تلويث  • تغييرات في االستيراد والتصدير •
  االحصائيات االقتصادية تشويه • تأثيرات على معدالت النمو •
  الفساد والرشوة • ل، وفرص التوظيفخالدواالنتاج،  تأثيرات على •
  رفع معدالت الجريمة • انخفاض ريع القطاع العام •
  المؤسسات السياسية تقويض • الخصخصة تهديد •
 أهداف السياسية الخارجية تقويض • أسعار العمالت األجنبية وأسعار الفائدةوالطلب على األموال،  تغيير •

 
 اإلرهاب زيادة • رفع أسعار العمالت األجنبية ونسبة عدم التيقن من معدالت الفائدة •
 

 لالعتماداتتوفر أكبر  •
 

كما هو مستخدم  تبعاتعلى أية حال، فإن مصطلح  - تأثيراتيشير المصدر األصلي إلى مصطلح   .)2006ن (وأنغر وآخر: المصدر
 . في هذا الجدول يتفق مع األسلوب الذي تم اعتماده بهذه اإلرشادات

 
 

 ألموال/اإن أحد أهم التحديات، خاصة عند استخدام أساليب تتسم بطابع رسمي بصورة أكبر، هو أن مخاطر غسيل  . 56
من المهم أن نتذكر فيمكن تحديده كمياً.  لذلك  تمويل اإلرهاب بطبيعتها تجعل من الصعب وصفها أو قياسها باألرقام أو على نحو

عالوة على  ،على النحو الذي ناقشناه في هذه اإلرشادات، عبارة عن مزيج من التهديدات، وجوانب الضعف ،المخاطرأن 
دراسة مستوى الخطر الذي تشكله كل واحدة من المخاطر حسب تبعات هذه المخاطر أو تأثيرها أو  مكانالتبعات.  إذا كان باإل

يمكن للمصفوفة المبسطة للغاية المبينة بالشكل  ى تقدير تقريبي لمستوى المخاطر. الحصول عل مكانسيصبح باإلاحتمالية تحققها، 
   23F24.المخاطر المعينة إحدىعلى أن تنطبق  3رقم 

 
 
 
 
 

                                                
هذا المثال إلى إعطاء فكرة عامة عن العملية  : يهدفمالحظة.  )2010لمعني بالمخدرات والجريمة (تم تكييف هذا المثال من مكتب األمم المتحدة ا  24

في بعض الحاالت، يمكن استخدام مصفوفة أكثر تفصيال لإلشارة إلى مجموعة أوسع  يُقصد به أن يشرح أسلوبا معينا. الفكرية في هذه المرحلة وال 
محتمل خطوات مثل  5أو اإلمكانية أن تستخدم مقياسا وصفيا يتألف من  لالحتماليةمن مستويات المخاطر. على سبيل المثال، يمكن 

 رئيسيباستخدام مقياس يتألف من ثالث نقاط مثل  و التبعاتالتأثير أ، كما يمكن وصف جدا/محتمل/ممكن/غير محتمل/غير محتمل لحد كبير
 /متوسط/طفيف.
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 المرحلة الثالثة: التقييم  4.3
 

المرحلة األخيرة في عملية تقييم المخاطر هي التقييم.  وهي تنطوي على أخذ النتائج التي تم التوصل إليها أثناء عملية  . 57
يمكن لهذه   التحليل لتحديد أولويات التعامل مع المخاطر، مع األخذ باالعتبار الغرض الذي تم تحديده في بداية عملية التقييم.

هذه اإلرشادات ال تحاول تقديم شرح فكما هو مذكور في المقدمة، واألولويات أن تساهم في وضع استراتيجية لتخفيف المخاطر.  
 كامل لهذه الخطوة في العملية.  على أية حال، من أجل أن تكتمل الصورة، لقد تم توفير بعض التفاصيل العامة هنا. 

 
 وأهنالك عدد من األساليب للتعامل مع المخاطر (أو السيطرة عليها)، تشمل الوقاية (التالفي)، على المصدر،  بناءً  . 58

/تمويل اإلرهاب والنهج القائم على تفادي غسل األموالفي سياق مخاطر  يل)، أو القبول أو خطط الطوارئ. التخفيف (التقل
، حظر منتجات أو خدمات أو أنشطة معينة) وتخفيف (تقليل) المخاطر، فإن أنسب هذه األساليب هي الوقاية (على سبيل المثال

/تمويل اإلرهاب عادة ما يؤدي إلى تطوير استراتيجية للتعامل مع غسل األموالالمخاطر.  لذلك، فإن دور تقييم مستوى مخاطر 
المخاطر التي تم تحليلها أن انطالقا من المثال المذكور بالقسم السابق، يمكن لتقييم مستوى الخطر بكل من  هذه المخاطر. 

ط عن كيفية استمرار عملية التقييم بهذه بسّ الذي قُّدم كمثال مُ  ،24F25 4 يتمخض عن إجراءات عمل على النحو المبين بالشكل رقم
 المرحلة:

 
 

  

                                                
 .. طالعوا التذييل السابق)2010تم تكييف هذا المثال من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (  25

 مرتفع

 منخفض
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 يمكن
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من  المنخفضةفوريا لتخفيفها، وتتطلب المستويات  المخاطر من المستوى العالي إجراءً بموجب هذا المثال، قد تتطلب  .59
قد تشير المستويات العالية من المخاطر فبدال عن ذلك، والمثال هنا إلى رصدها).  يشير أقل أو استجابة أخرى ( المخاطر إجراءً 

 بصفة عامة ها، تتطلبتهذه االستجابات، بطبيعوتطلب استجابة أوسع بمرور الزمن.  ت عميقة الجذورأو إلى مخاطر منهجية 
ذه األمور يمكن أن تستغرق )، ووضع سياسات وتطبيق تدابير، وكل هوغيرهاالتشاور (داخل الحكومة وبين الحكومة والصناعة، 

ز القرارات التي قد تكون مالئمة للتعامل مع لقد تم تقديم المثال الموضح هنا بشكل مبسط عن عمد، وذلك لتوضيح حي وقتا. 
/تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني أن تستخدم غسل األموالمختلف مستويات المخاطر.  يمكن لعملية شاملة لتقييم مخاطر 

ن الجدير بالمالحظة أنه يمكن أيضا ألنواع أخرى مومصفوفة أكثر تفصيال لتضمين حيز أوسع من اإلجراءات المحتملة.  
ف المخاطر، أن تؤدي الغرض، ولكن يجب تطبيق المبادئ يغير تلك الموضحة باألمثلة أعاله، أو لقائمة تصن -المصفوفات 

 األساسية لمفهوم المخاطر على النحو الذي نوقش بهذه الورقة. 
 

/تمويل اإلرهاب في مرحلة التقييم سيساعد على التعامل مع التحدي المتمثل في غسل األموالإن وضع أولويات لمخاطر  .60
/تمويل اإلرهاب والجهود األخرى المتعلقة بالسياسة والسالمة غسل األموالتخصيص الموارد الشحيحة لتمويل برامج مكافحة 

إن مرحلة التقييم تساعد  اه ووضع أوليات لها. من المهم في مرحلة إعداد الميزانية تحديد المسائل التي تتطلب االنتب العامة. 
 السلطات على اتخاذ قرارات حول أفضل السبل الستخدام الموارد، وعلى وضع أولويات للهيئات التنظيمية ونظام العدالة الجنائية.

 
ل المثال، معايير /تمويل اإلرهاب، يجب على الدول أن تطبق التدابير الالزمة (على سبيغسل األموالفي سياق مكافحة  . 61

) وتخصيص الموارد المالئمة لتخفيف المخاطر التي قامت بتحديدها.  في الواقع، إن النهج القائم على تفادي مجموعة العمل المالي
ن الدول من وضع مجموعة من التدابير التي تتسم بمرونة أكبر حتى يتسنى لها تخصيص مواردها بشكل استهدافي مكّ المخاطر يُ 
على المخاطر التي تم  المالي وغيره من القطاعات.  بناءً ية، ويشمل ذلك تطبيق تدابير وقائية بشكل مرن على القطاع وأكثر فاعل

الطرق الكفيلة بمنع عائدات الجريمة واألموال التي تدعم اإلرهاب من دخول هذه  أفضلَ التدابير تحديدها، يجب أن تحدد 
الطرق التي من خاللها يمكن لهذه الجهات الفاعلة أن تكتشف  خفيف المخاطر أفضلَ تدابير تأن تحدد يجب أيضا  كما القطاعات. 

بها تقوم على نحو أفضل  هذا النشاط وتبلغ عنه.  من المنظور العملي ومنظور العدالة الجنائية، يجب أن تكون هناك تدابير معمولٌ 
  وإعاقة ومعاقبة المشاركين بهذا النشاط. باكتشاف

 

 مرتفع

 منخفض
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 نتائج تقييم المخاطر . 5
 
 

النسبة للسلطات العامة التي تُعتبر في نهاية األمر المستخدم ب  يمكن للنتائج الفعلية لتقييم المخاطر أن تتخذ أشكاال مختلفة. .62
 . 25F26 1 ية رقمأحد شروط التوص بالتحديدالرئيسي للتقييم، فإنها عادة ما تتوقع إصدار تقرير كتابي من نوع ما، رغم أن هذا ليس 

عالوة على  -حول كيفية تنظيم التقرير  قرارات يتم اتخاذإذا كان سيتم تقديم التقييم على هيئة تقرير كتابي، فمن المفيد للغاية أن 
في مرحلة مبكرة من عملية تقييم المخاطر، وعادة ما يتعلق ذلك بشكل مباشر بغرض ونطاق التقييم.  على  -مستوى التفاصيل 

المستخدم  وغيرها من اإلدارات العاملة إنفاذ القانون/تمويل اإلرهاب، تكون أجهزة غسل األموالسبيل المثال، إن تقييما لمخاطر 
وبالنسبة للتقرير  لتي كانت نقطة البداية للتقييم. الرئيسي له، قد يناقش المخاطر حسب التهديدات (الجهات الفاعلة واألنشطة) ا

قد يكون من المفيد جدا مناقشة المخاطر بعد تقسيمها إلى فالذي يتألف المستخدمون الرئيسيون له من المنظمين أو القطاع الخاص، 
 القطاع، الُمنتَج، إلخ.)الضعف (سب جوانب مجموعات ح

 
مّكن /تمويل اإلرهاب وطريقة تقديمه، يجب في نهاية المطاف أن يُ غسل األموالبغض النظر عن هيئة تقييم مخاطر  . 63

من ثم، يمكن االستجابة السياسية والسلطات العامة من إصدار أحكام حول مستويات المخاطر واألولويات لتخفيف هذه المصادر.  
من المستحسن أن يحتوي تقييم المخاطر على معلومات كافية عن فبشكل يتناسب مع طبيعة ومستوى المخاطر المحددة.  لذلك 

ساعد على اإلشارة إلى التدابير المالئمة لتخفيف المخاطر.  وعليه، يمكن ية ومدى كل واحدة من المخاطر لكي مصدر وطبيع
مة لوضع أو تدريج خطط وإجراءات عمل لمكافحة /تمويل اإلرهاب أن توفر معلومات قيّ غسل األموالتقييمات مخاطر لنتائج 

يمكن لهذه القرارات السياسية في نهاية المطاف أن تؤثر على عدد من   /تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني.غسل األموال
التحقيقات المالية).  يمكن أيضا لنتائج تقييمات ب القيام يةسبيل المثال، كيف ىعلالسلطات المختصة وكيفية االضطالع بمسئولياتها (

غسل /تمويل اإلرهاب أن تساعد على توفير المعلومات للتخطيط للمساعدة الفنية بخصوص مسائل مكافحة غسل األموالمخاطر 
 /تمويل اإلرهاب التي تقدمها مجموعة عريضة من المانحين ومقدمي المساعدة الفنية. األموال

 
 نشر نتائج التقييمات

 
نشر نتائج تقييم المخاطر بين أصحاب المصلحة  سيتممدى  تدرس إلىبمجرد اكتمال التقييمات، سيتعين على السلطات أن  .64

أن تكون لدى الدول آليات لتوفير معلومات مالئمة عن نتائج تقييمات  1رقم بشكل أكثر تحديدا، تشترط التوصية والمختلفين.  
 . المهن غير المالية المحددةالمخاطر إلى كل السلطات المختصة والهيئات ذاتية التنظيم والمؤسسات المالية واألعمال و

  
وي على الكثير من المعلومات الحساسة /تمويل اإلرهاب باعتبارها تحتغسل األموالقد يُنظر إلى بعض تقييمات مخاطر  . 65

/تمويل غسل األموالالكشف عنها للجمهور، أو أنها قد تجذب الكثير من االنتباه إلى أوجه القصور في نظام مكافحة  يُمكنالتي ال 
  ط السرية.عالوة على ذلك، ربما تكون بعض المعلومات التي تم تقاسمها أثناء عملية التقييم خاضعة لشرو  اإلرهاب بالدولة.

غسل تاحة معلومات مالئمة من التقييمات للقطاع الخاص لمساعدته على معالجة المخاطر الحالية لإرغم ذلك، يجب 
أو فرق عمل تضم ممثلين من القطاع  /تمويل اإلرهاب والتهديدات الجديدة والناشئة.  لقد تم في دول معينة تشكيل لجانٍ األموال

قد يكون من فبشكل أعم، و والمعلومات المستخدمة في تقييمها. لتقاسم ومناقشة المخاطر  ، وذلكهميالخاص من الذين تم التدقيق عل
على األقل تلك المتعلقة بالعوامل الرئيسية التي أُخذت باالعتبار واالستنتاجات التي  -المفيد تقاسم المعلومات مع القطاع الخاص 

التوزيع على نطاق عريض للنتائج الكاملة  دون الطبيعة الحساسة للمعلومات تحولعندما  تمخضت عن عملية تقييم المخاطر. 
الواردة بتقرير تقييم المخاطر، يمكن األخذ باالعتبار توزيع معلومات أو ملخصات بعد سحب المعلومات المصنفة منها، أو على 

قد ينطبق هذا األسلوب، على سبيل المثال، على  مستخدمة والنتائج واالستنتاجات. أقل تقدير، تقديم معلومات عن التكنولوجيا ال
 /تمويل اإلرهاب. غسل األموالم إلى القائمين بالتقييم، وذلك في سياق تقييم مكافحة المعلومات التي تُقدَّ 

 
 
 
 

                                                
المعلومات المستخدمة، وأن تبرهن على فهمها للمخاطر سيُتوقع من الدول على أية حال أن تبرهن على اإلجراءات واآلليات المتبعة ومصادر   26

 التي تم تحديدها وكيفية قيامها بمعالجتها.
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/تمويل اإلرهاب هو تقديم معلومات للجمهور لتعزيز الفهم العام غسل األموالقد يكون أحد أهم أهداف تقييم مخاطر  .66
/تمويل غسل األموالادة ما تكون نتيجة تقييم مخاطر ع /تمويل اإلرهاب. غسل األمواللمبادرات الحكومة الخاصة بمكافحة 

أن بعض المعلومات في التقييم التحديات التي يتعين التعامل معها في  أحدتمثل يوثيقة علنية.   عن عام، عبارةاإلرهاب، بشكل 
القانون.  وعليه، تقوم بعض  إنفاذ ألجهزةة أو مصادر حساسة تابعة فعلى المستوى الوطني قد تكون مستخرجة من مصادر مصن

 الدول بإصدار نسخة غير مصنفة للجمهور. 
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 وتمويل اإلرهاب المتعلقة بالتهديد غسل األموال: عوامل مخاطر 1لملحق ا
 
 

وإن من أجل تحديد طبيعتها ( -وتولّد بها عائدات الجرائم  الجرائم األصليةكما ُذكر باإلرشادات، إن فهم البيئة التي تُرتكب فيها 
 /تمويل اإلرهاب. غسل األموالمرا مهما ليتسنى القيام بتقييم مخاطر أ، مقدارها أو حجمها)، يُعتبر أمكن

 
هذه القائمة ليست   /تمويل اإلرهاب.غسل األموالفيما يلي قائمة بفئات الجريمة قد تفيد في تشكيل صورة أو تقدير لتهديدات 

 شاملة، كما يجب النظر إلى هذه الفئات كأمثلة يمكن تكملتها حسب الغرض من التقييم ونطاقه. 
 
 
 

 غسل األموالاالعتبارات بكافة مراحل 
 

  االستثمار 
 
 [الطبقات] التصفيف 

 
 الدمج 

 
 

 االعتبارات بكافة مراحل تمويل اإلرهاب
 

 جمع األموال 
 
 نقل األموال 

 
 استخدام األموال  

 
26Fعوامل التهديد 

27 
  ،الجرائم األصليةطبيعة ومدى النشاط اإلجرامي ذي الصلة (أي(  

 
  الجرائم األصليةأنواع  

 
  مبالغ عائدات الجريمة المولّدة محليا  

 
  الجريمة الفعلية العابرة للحدود إلى داخل الدولة وإلى خارجهاعائدات  

 
 مبالغ عائدات الجريمة المولّدة بالخارج وتم غسلها محليا  

 
  مجاالت االقتصاد السري غير  بما في ذلكوتركيزه،  اإلجرامي وموقعهمصادر النشاط

  القانوني 
 
  اإلرهابيةطبيعة ومدى النشاط اإلرهابي ذي الصلة والجماعات  

 
  األقاليم المجاورةطبيعة ومدى األنشطة والجماعات اإلرهابية في الدول واألقاليم وشبه  

 
 

فيما يلي قائمة باألنشطة اإلجرامية موزعة إلى فئات وفئات فرعية، يمكن أيضا أن تكون مفيدة في تشكيل صورة عن التهديد أو 
ليست شاملة، ويجب النظر إلى الفئات والفئات الفرعية باعتبارها  ةالقائموضع تقديرات له (في بيئة عائدات الجريمة).  هذه 

 أمثلة.
 
 

 

                                                
 . قد تكون مفيدة عند تفحص عوامل الخطر الجرائم األصليةعلى قائمة بفئات عائدات الجريمة/ لالطالعبالصفحة التالية  راجعوا القسم  27
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 ][المصدر: صندوق النقد الدولي غسل األموالالمتعلقة بالفئات والفئات الفرعية لجرائم  الجرائم األصليةفئات 

 
 بتزاز االمنظمة وعمليات الجريمة للالمشاركة في جماعة 

  ،المافيا، ياكوزا)منظمات متطورة (مثال  
 منظمات المخدرات  
 عصابات الدراجات البخارية  
 عصابات الشوارع  
 منظمات أخرى 

 
 تمويل اإلرهاب واإلرهابيين

 مع األموال من األنشطة اإلجراميةج  
 جمع األموال من أنشطة "قانونية" أو تبدو شرعية  

o  "مانحون راغبون يقومون بجمع أموال بطرق "قانونية 
 )الهادفة للربح(مثال، المنظمات غير 

o جمع األموال بصورة "قانونية" (مثال، من  استخدام الخداع في
ومانحين ال يعلمون باستخدامها في  هادفة للربحمنظمات غير 

 تمويل اإلرهاب)
o (مثال، المرتبات واألرباح) تبرعات من دخل قانوني 

 أشياء أخرى 
 

 بالبشر وتهريب المهاجرين اإلتجار
 

 بالبشر (غير الطوعي اإلتجار(  
o إلى داخل الدولة 
o إلى خارج الدولة 

 (الطوعي) تهريب المهاجرين  
o إلى داخل الدولة 
o إلى خارج الدولة 

 أشياء أخرى 
 

 االستغالل الجنسي لألطفال بما في ذلكاالستغالل الجنسي، 
  غير مصنف -عام  
 الدعارة غير القانونية  
 االستعباد الجنسي  
  التجاري مع القاصرينممارسة الجنس 

 

  بيع وتوزيع مواد إباحية غير قانونية  
  قاصرينتضم  ةقانونيبيع وتوزيع مواد إباحية غير  
 أشياء أخرى 

 
 تجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليةاإل

 كوكايين  
 الماريجوانا/القنب  
  اميد حامض الليسرجيك ايثيلثاني LSD  
 النشوة عقار 
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 ميث/امفيتامينـ "ال"  
 الهيروين/المورفين/األفيون  
 "الفطر "السحري  
 أشياء أخرى 

 
 غير مشروع باألسلحة تجاراإل

 األسلحة الصغيرة/البنادق  
 الخفيفة األسلحة  
 العسكرية الكبيرة المعدات  
 الذخيرة  
 الدمار الشامل أسلحة  
 أشياء أخرى 

 
 تجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرهااإل

 المسروقة (مالحظة: فقط بالمستوى الذي ال يقع تحت السرقة، على سبيل المثال)  السلع   
 األحجار الكريمة  
 النفيسة المعادن  
 المشعة المواد  
 السلع الثقافية  
 أشياء أخرى 

 الفساد والرشوة
 رئيسية - الرشوة  

o رسوم المبيعات/الضرائب بطريقة ودية تقدير 
o تجنب التحقيق/المالحقة القضائية 
o التوريدعقود الشراء/ 
o األذون/الرخصالتصاريح/ 
o أشياء أخرى 

  بسيط -االبتزاز  
o الشرطة 
o شرطة المرور 
o موظفو الجمارك 
o المسئولون عن التراخيص/األذون 
o أشياء أخرى 

 سوء تخصيص األموال (سرقة) /االختالس  
o الحكومة المركزية/الفدرالية 
o  .الحكومة المحلية/الوالئية/الوطنية، إلخ 

 القطاع الخاص رشوة  
 المسئولين األجانب رشوة  
 منظمات دولية - االختالسأو  الرشوة  
 الضغط غير القانوني وتمويل الحمالت السياسية  
 أشياء أخرى 
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 االحتيال
  عام -ضد الحكومة  
 االحتيال في ضريبة القيمة المضافة/المبيعات -الحكومة  ضد 

  بواسطة المسئولين)تخصيص األموال (باستثناء االختالس من الحكومة  
 في اإلقراض (مثال، االحتيال في الرهن العقاري) االحتيال  
 في وسيلة الدفع (مثال االحتيال في بطاقات االعتماد، والبطاقات المسحوبة من الحساب) االحتيال  
 االحتيال في التأمين  
 االحتيال في الرعاية الصحية  
 للحصول على مزايا االحتيال  
 المقاولين والموردين واالحتيال في عمليات الشراء احتيال  
  َّأعمال الغش التي تستغل ثقة الناسلالحي/  
 واتير الزائفةفال إصدار  
 االنتحال"، في المبيعات االفتراضية/على االنترنت (مثال االحتيال"(  
 بونزي" في االستثمار (على سبيل المثال، المخططات الهرمية االحتيال"(  
 احتيال أخرى أعمال 

 تزييف العملة
 المحلية العملة  
 أجنبية عملة  
 عمالت أخرى 

 
 تزييف وقرصنة المنتجات

 المنتجات الموازية غير القانونية المستوردة  
 براءات االختراع/حقوق الطبع والنشر/العالمات التجارية انتهاك  
 واألحذية المالبس  
 إلخ.ت، : الحقائب/النظارات الشمسية/الساعااإلكسسوار  
 الكتب 

 المعلومات تكنولوجيا  
 المدمجة/دي في دي، إلخ. األقراص  
 السجائر  
 الغذائية المواد  
 اتلكترونيوالمعدات المنزلية وغيرها من اإل األدوات  
 الصيدالنية المواد  
  والتحفالمقتنيات (مثال، النبيذ(  
 البرمجيات  
 منتجات أخرى 

 
 الجرائم البيئية

 غير القانوني األسماك صيد  
  قانونيالقطع األشجار غير  
 التخلص من النفايات بشكل غير قانوني/التلويث  
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 قانوني اللتعدين غير ا  
 أنشطة استخراج أخرى غير قانونية  
 االتجار غير المشروع في األنواع المعرضة لالنقراض   
 أعمال اإلنشاء غير المشروعة  
 جرائم أخرى 

 
 غةالالبالقتل واإلصابات الجسدية 

  القتل المأجور/بتعاقد  
 (مثال، مطالبات التأمين) القتل بدافع الربح  
 أصولبشكل مأجور أو للحصول على أموال أو  -غة الاإلصابة الجسدية الب   
 جرائم أخرى 

 
 االختطاف، واالحتجاز غير المشروع، واحتجاز الرهائن

 
  االختطاف من أجل الربح  
 احتجاز رهائن للحصول على فدية  
 أخرى جرائم 

 السطو أو السرقة
 تجاري - السطو 

 منزلي - السطو 

 االختالسالسرقة/ 

 السيارات (تشمل اختطاف السيارات) سرقة 

 من السيارات السرقة 

 من المحالت السرقة 

 النشل 

 على البنوك السطو 

 االختالس (سرقة بواسطة موظفين)السرقة/ 

 (تشمل السطو المسلح) السطو/االعتداء 

 تحويل أرصدة بنكية من خالل الدخولل استخدام اإلنترنت (مثال، السيبرانية السرقة 

 انوني)قإلى الحسابات بشكل غير 

 جرائم أخرى 

 التهريب
 االستيراد المحظورة أنشطة  
 السجائر  
 الكحول  
 المبالغ النقدية "النظيفة" (إذا شملت أموال قذرة ستعتبر جناية مزدوجة) تهريب 

 الغذائية المواد 
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 المحظور تصديرها السلع 
 الوقود  
 جرائم أخرى 

 االبتزاز
 االبتزاز   
 االبتزازاإلتاوات/  
 جرائم أخرى 

 التزوير
 المالية صولاأل  
 ة جمع الطوابعاتزوير مواد هو  
 تزوير المستندات األخرى  
 جوازات السفر المزورة  
 بطاقات الهوية/رخص القيادة المزورة 

 

 القطع الفنية تزييف  
 جرائم أخرى 

 القرصنة البحرية 
 بواسطة القرصنة السرقة  
  القرصنة عن طريقاالبتزاز أو الحصول على فدية  
 جرائم أخرى 

 التداول من الداخل والتالعب بالسوق
 التداول من الداخل  
 التالعب بالسوق -التداول  أسواق  
 الكارتل أو مكافحة انتهاكات المنافسة/مكافحة االحتكار انتهاكات  
 مراكز االتصاالت الصادرة التي تبيع عبر الهاتف استثمارات مشكوك بها حيل  
 جرائم أخرى 

 التهرب من الضرائب والرسوم
 الدخل الشخصي ضريبة  
 الضرائب حجز  
 دخل الشركات ضريبة  
 على مصادر دخل غير مشروعة  
 المبيعات، ضريبة القيمة المضافة ضرائب  
 التصدير -فواتير مخفضة لرسوم الجمارك  إصدار  
 االستيراد -فواتير مخفضة لرسوم الجمارك  إصدار  
 الكاذبة بكميات المنتجات ونوعها بخصوص رسوم الجمارك  اإلقرارات  
 والتبغ والوقود الكحولمن رسوم  التهرب  
 التهرب من ضرائب ورسوم آالت القمار  
  وقرصنة المنتجاتالتهرب من الرسوم المتعلقة بتزوير  
 عمليات تهرب أخرى من الرسوم  
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 ضرائب ورسوم المغادرة  
  واأليلولةضرائب التركات  
 الدمغة رسوم  
 مالال أرباح رأس ضرائب  
 .ضرائب تأجير العقارات، إلخ  
 غير النظامي القطاع  
 تسعير التحويالت غير القانونية  
 أخرى جرائم 

 
 المقامرة غير المشروعة

  المشروعاليانصيب غير  
 المراهنات غير المشروعة  
 /القمار غير المشروعة أنديةبيوت  
 القمار غير المشروع على االنترنت  
 جرائم أخرى  

 غسل األموال
 األجنبية للجريمة للعائدات 

 الجرائم األخرى المدّرة للعائدات
 ة عن طريق الكمبيوترلكترونياإل الجرائم  
 االتجار غير المشروع بالسلع والخدمات  

o الكحول والتبغ 

o  ،الصيدلة على االنترنت بما في ذلكالمواد الصيدالنية 

o المنشطات 

o "العقاقير الترفيهية وغيرها من العقاقير "غير المخدرة 

o اآلثار 

 نشاط خاضع للتنظيم/يتطلب ترخيصال غير القانونية الممارسة 

o قراض غير القانونيالقروض بفوائد فاحشة/اإل 

o نشاط تحويالت غير مشروع 

o غير مشروع/محظور للتعامل بالعمالت األجنبية أو تبديل األموال نشاط 

o خدمات مالية أخرى غير مشروعة/محظورة 

o  اسبة، االستشارات القانونية، إلخغير مشروعة (مثال، المح مهنيةخدمات(. 

o  خدمات صحية غير قانونية (مثال، اإلجهاض، طب األسنان، عمليات

 )التبرع باألعضاء والمتاجرة بها، إلخ.



 غسل األموال وتمويل اإلرهاب التقييم الوطني لمخاطر
 مجموعة العمل الماليإرشادات 

38 

 
 
 
 

2013  © 

 وتمويل اإلرهاب المتعلقة بجوانب الضعف غسل األموال: عوامل مخاطر 2لملحق ا
 
 

يحتوي هذا   /تمويل اإلرهاب التي تواجه الدولة، يجب تحديد جوانب الضعف ذات الصلة.غسل األمواللكي يتسنى فهم مخاطر 
غسل بأمثلة عن العوامل التي يمكن أخذها باالعتبار في هذه المرحلة من مراحل تقييم مخاطر  مطّولةالملحق على قائمة 

تم ترتيب هذه القوائم حسب اإلطار  فقد بشكل عام،و/تمويل اإلرهاب للمساعدة على تحديد جوانب الضعف ذات الصلة.  األموال
للفئات الرئيسية:  -االنجليزية باللغة  -ن األحرف األولى ع(وهو مصطلح مأخوذ  PESTELيستيل" التحليلي الذي يُعرف بـ "ب

لزمة، كما أن هذه العوامل السياسية، االقتصادية، االجتماعية، التكنولوجية، البيئية، والتشريعية).  هذه القائمة ليست شاملة وال مُ 
27Fتطبيقها في سياق كل دولة.ال يتعين رهاب في كل دولة و/تمويل اإلغسل األموالال تنطبق على تقييم مخاطر 

28 
 

 العوامل السياسية
 هيكل النظام السياسي 

 
 استقرار الحكومة الحالية 

 
 تمويل اإلرهابغسل األموالااللتزام السياسي ببرامج مكافحة  مستوى/ 

 
 االلتزام السياسي بمكافحة الجريمة مستوى 

 
  تتم معالجتهوجود تاريخ لنشاط تمويل اإلرهاب لم 

 
 الجريمة المنظمة، خاصة إذا كانت متورطة في انتاج المخدرات والمتاجرة بها بشكل غير  انتشار

  الختطاف من أجل فدية، واالبتزاز، وجرائم الملكية الفكريةامشروع، و
 
 تجارة في األسلحة الصغيرة وجود 

 
 شبكات التهريب انتشار 

 
 ج للتطرف العنيفأفراد أو جماعات أو منظمات تدعم أو تروّ  وجود  

 
  ،التي  الحدود  -خاصة المناطق الحدودية السيطرة الضعيفة للدولة في بعض مناطق البالد

 يسهل اختراقها
 
 فساد عالية معدالت 

 
 الموارد البشرية والمالية وغيرها لدى السلطات المختصة كفاية 

 
o عدم كفاية الموارد 

 
o  تمويل اإلرهاب أولوية وطنيةغسل األموالعدم اعتبار/ 

 
o تمويل اإلرهابغسل األموالالسلطات بتقييم لمخاطر  عدم قيام/ 

 
o  تمويل اإلرهابغسل األموالعدم الرغبة في اإلقرار بمخاطر/ 

 
o االفتقار للتدريب التخصصي 

 
o  ذلك مستويات متدنية من عمليات اإلبالغ  بما في، الماليعدم التزام القطاع

  مالت المشبوهةاو/أو االفتقار لتقارير المع

                                                
 ).2010المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (تم أخذ بعض األمثلة من مكتب األمم   28
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o  فيما يتعلق بتعرضه لمخاطر القطاع المالي غير مهتم أو محفز بشكل كاٍف
 وتؤثر على سمعته غسل األموالتتعلق ب

o تمويل  /غسل األمواللفهم أو التطبيق الكامل لشروط نظام مكافحة عدم ا
المهن غير المالية المؤسسات المالية واألعمال و جانباإلرهاب من 

 المحددة
o   الهادفة للربحتخصيص موارد غير كافية لعملية تنظيم المنظمات غير ،

 مستوى المخاطر التي تم تحديدها في ضوء
o  تخصيص موارد غير كافية للمسائل المتعلقة بتحديد ملكية المؤسسات

 مثل صناديق االستئمان. المشابهة األخرى،والجمعيات والجهات 
 

 كفاءة عمليات السلطات المختصة 
 

o غسل المتعلقة ب الجرائم األصليةقدرات السلطات على قمع الجريمة بشكل عام، و
 /تمويل اإلرهاب على وجه الخصوصاألموال

 
o  في جهود السلطاتو إنفاذ القانونأوجه الضعف المنهجية في أجهزة 

 إلرهابا/تمويل غسل األمواللمكافحة الجريمة بشكل عام، خاصة 
 
o  المشاركة  إنفاذ القانونقدرة محدودة أو منعدمة لدى االستخبارات وأجهزة

علومات المالية /تمويل اإلرهاب على استخدام المغسل األموالفي مكافحة 
   افي تحقيقاته

 
o ووكاالت  إنفاذ القانونمعلومات بين أجهزة التنسيق ومشاركة عدم كفاية ال

   /تمويل اإلرهابغسل األموالاالستخبارات المشاركة في مكافحة 
 
o  ٍغسل وسط السلطات الوطنية المشاركة في مكافحة  تنسيق غير كاف

 /تمويل اإلرهاباألموال
 
o  اختالفات كبيرة في اإلجراءات وسط السلطات المختصة المسئولة عن

 /تمويل اإلرهابغسل األموالمكافحة 
 
o  للقدرات الكفيلة بمعالجة التقارير التي  وحدات المعلومات الماليةافتقار

 تتلقاها
 
o  أو تمويل  غسل األموالالقانون للقدرات الكفيلة بقمع  إنفاذافتقار سلطات

أو تمويل  غسل األموالاإلرهاب، مما قد ينتج عنه عدم اكتشاف عمليات 
  اإلرهاب أو التحقيق فيها بشكل مالئم

 

التنسيق بين الوكاالت مما يعيق إجراءات وعمليات مكافحة غسل انعدام 
 األموال/تمويل اإلرهاب

 

o  والسلك القضائي ونظام السجون للقدرات الكفيلة  االدعاءافتقار سلطات
ذلك  بما في/تمويل اإلرهاب، غسل األموالبالتعامل مع الجرائم المتصلة ب

أوجه الضعف في القانون وغيرها من أوجه الضعف التي تؤدي إلى عدم 
مقاضاة المجرمين وإدانتهم ومعاقبتهم على نحو مالئم، أو حرمانهم من 

  وأموالهم همأصول
 

o  أوجه ضعف في قدرة السلطات على جمع ومشاركة المعلومات، نسبة
  إلى القدرة أو السلطة القانونية لالفتقار

 

o تمويل غسل األموالة على الحصول على إدانات بخصوص عدم القدر/
 اإلرهاب والجرائم ذات الصلة
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o  فاعلية الوحدة، وعدم  مالية عاملة، أو عدم معلوماتعدم وجود وحدة
 افتقارها لألهلية لفحص تقارير المعامالت المشبوهةقدرتها أو 

 
o  عدم المشاركة أو الممانعة في المشاركة إقليميا ودوليا في مسائل مكافحة

ذلك عدم المشاركة في طلبات  بما في/تمويل اإلرهاب، غسل األموال
 المساعدة

 
o  فّعالةضوابط حدودية غير 

 

o  افتقار مسئولي الجمارك والهجرة إلى االستفادة من نظام االتصال الشرطي
 والذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام األسبوعالدولي التابع لإلنتربول 

 
o ضعف الضوابط على حمل المبالغ النقدية على النقاط الحدودية 

 
o  تمويل اإلرهابغسل األموالضعف الرقابة على مكافحة/ 

 
o  عدم قيام الحكومة بمراجعات دورية لمخاطر تمويل اإلرهاب في قطاع

 بالدولة  الهادفة للربحالمنظمات غير 
 العوامل االقتصادية

 
 نوع النظام االقتصادي 

 
  مقدار التنظيم في االقتصاد 

 
 دخل السكان متوسط 

 
 أسعار صرف العمالت 

 
 تكلفة الخدمات 

 
 حجم صناعة الخدمات المالية 

 
 تمويل غسل األموال، أو كالهما (ربما يجعل من األسهل لعمليات معقدضخم أو  اقتصاد/

 )مالحظةأن تمر دون اإلرهاب 
 
 العامة للنظام المالي القدرة 

 
 28 تشكيل صناعة الخدمات الماليةF29

 
 

o المنتجات والخدمات والمعامالت 
 

 المعلومات األساسية عن القطاعات أو المنتجات •

 السريعة أو المجهولةوجود القطاعات أو المنتجات التي تسهل المعامالت  •

 المعامالت النقدية وتحويل األموال عبر الحدود •

 قنوات التسليم •

 وجود عالقة مراسلة بين البنوك تنطوي على مخاطر عالية •

 وجود تدابير لتسهيل التحسين المالي لغير المقيمين (مالذ ضريبي) •

o عميلال  
 

 هم (مثال، جهات، أشخاص، إلخ.)اتونطاق العمالءواع نأ •
 

 طبيعة العالقات التجارية •
 

 ينطوون على مخاطر عالية عمالءوجود  •
                                                

 .طالعوا أيضا قائمة المؤسسات والخدمات المالية الموجود في مكان الحق بهذا الملحق  29
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 العمالءالتقيد باألحكام التنظيمية المطبقة على  •

 
  العمالءالتقيد بأية قيود على معامالت  •

 
o االجغرافي  

 
 في منطقة جغرافية محددة العمالءقاعدة األعمال و •

 
  لمقيميناير غاألشخاص  •

 
 من المناطق الجغرافية المثيرة للقلق العمالء •

 
 التقيد بأية شروط في الدول األخرى •

 
 األموال عبر الدول أو عبر الحدود عمليات نقل •

 
  ُك غير المقيمينّال ملكية المؤسسات المالية والهيمنة عليها والشروط المتعلقة بتحديد هوية الم 

 
 ترتيبات إدارة الشركات في المؤسسات المالية واالقتصاد ككل 

 
  والترتيبات القانونية في االقتصاد ةاالعتباري الشخصياتطبيعة ودور 

 
  ،والترتيبات القانونية ةاالعتباري الشخصياتوحجم قطاعات  ،ووجودطبيعة 

 
 طبيعة أنظمة الدفع وانتشار المعامالت النقدية 

 
  كبير، والنسبة العالية من  غير رسمياالقتصاد القائم على المعامالت النقدية والذي به قطاع

   التعامل النقدي خارج النظام البنكي الشرعي خاصة بشكل مقارن مع الدول المشابهة
 
  بما في ذلك السرية المهنية –التطبيق الصارم لسرية المؤسسات المالية وغير ذلك من السرية 

 
 الجغرافي لعمليات وزبائن صناعة الخدمات المالية التوزيع 

 
 الستقرار ااالقتصادية مع المناطق التي تواجه مخاطر عالية تتعلق باإلرهاب أو عدم  الروابط

 السياسي، أو كليهما
 
 تنشط في مناطق نزاع في الخارج، أو في دول أو أقاليم تُعرف  هادفة للربحمنظمات غير  وجود

 بكثافة النشاط اإلرهابي بها 
 ين في دولة ثالثة ويُعتبرون جزءا من هيكل تجمع األموال لمتلق هادفة للربحمنظمات غير  وجود

  تنظيمي يشارك في أنشطة عنيفة أو شبه عسكرية
 
 الموارد التي توزع األموال أو  الهادفة للربحالمنح والمنظمات غير  غامضة بين متلقي عالقات

الهادفة ال يُشترط على المتلقين أن يفصحوا للمنظمات غير  مثال،الالمتلقين؛ على سبيل  على
عدم قيام وجود اتفاق مكتوب بخصوص المنحة؛ عدم عن كيفية استخدامهم لألموال؛  للربح

بالعناية الواجبة بخصوص المتلقين، أو تكون العناية الواجبة  الهادفة للربحالمنظمات غير 
بتوزيع مبالغ كبيرة على  الهادفة للربحية قيام المنظمات غير إمكانعشوائية وغير منتظمة؛ و

  .يختارها المتلقونر محددة مشاريع غي
 
 غسل التزامات مكافحة  المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية في تطبيق فعالية

 /تمويل اإلرهاب أو تدابير الرقابةاألموال
 

o  للعمالءالعناية الواجبة بالنسبة 
 

o العناية الواجبة المستمرة، بما في ذلك الضوابط على المعامالت 
 

o  اإلبالغ المطبقة حالياتدابير 
 

o الضوابط الداخلية 
 

o االحتفاظ بسجالت 
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 االجتماعيةالعوامل 

 مغرافي للمجتمعيالتوزيع الد 
 
 الشمولية االجتماعية مدى 

 
 تحوالت كبيرة في السكان 

 
 التنوع العرقي للسكان 

 
 العوامل الثقافية وطبيعة المجتمع المدني 

 
 النزاع االجتماعي والعرقي والسياسي مجاالت  

 
 الثقافية وروابط الهجرة والدين مع المناطق التي تواجه مخاطر عالية تتعلق باإلرهاب  الروابط

 أو عدم االستقرار السياسي، أو كليهما
 
 المتدني من التشاور والتنسيق بين الحكومة والقطاع المالي  المستوى 

 
 التابعة للبنوك تتجاوز الحظر الدولي الذي يفحص المعامالت لصالح اإلرهابيين وتجار  الشركات

  المخدرات، والسلطات المارقة وغيرهم من المخالفين
 
 االشتراط على موظفي البنوك مشاركة المعلومات بشكل روتيني مع الشركات التابعة لتعزيز  عدم

 التنسيق
 

 تمويل اإلرهاب من قِبَل غسل األموالالفهم أو التطبيق الكامل لشروط نظام مكافحة  عدم/
  المهن غير المالية المحددةالمؤسسات المالية واألعمال و

 
 العوامل التكنولوجية

 استخدام وسائل المواصالت 
 
 طرق االتصال الجديدة 

 
 استخدام التكنولوجيا في تحويل األموال 

 
 واستخدام طرق دفع جديدة  انتهاج 

  
29Fالعوامل البيئية والجغرافية

30 
 المياه، واالحتباس الحراري، إلخ.البيئية الدولية مثل توفر  العوامل 

 
 استخدام وإعادة استخدام الموارد 

 
 البيئة المحلية على الجريمة، مثل اإلسكان، واألمن، إلخ. تأثير 

 
 التشريعات البيئية تأثير 

 
 العوامل التشريعية

 العدالة الجنائية والبيئة القانونية نظام 
 
 إجازة التشريعات الجديدة سهولة 

 
 المراجعة للتشريعات الحالية إجراءات 

 
 المعايير الدولية على التشريعات الوطنية تأثير 

 
 التشريعات التي تكافح الجريمة الخطيرة والمنظمة والضعف فيالقوة  أوجه 

 
 تمويل اإلرهابغسل األموالالقوة والضعف في التشريعات الحالية لمكافحة  أوجه/ 

                                                
 .طر غسل األموال/ تمويل اإلرهابعلى كافة تقييمات مخاالمثال ال تنطبق بعض الفئات الرئيسية المذكورة بهذا  قد  30
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o  الضوابط الوقائية في نظام مكافحة غسيل األموال/تمويل اإلرهاب، ويشمل ذلك عملية

المتعلقة خصوصا بهذا النظام، والتي في مجملها ال تردع غسل اإلشراف والرصد 
 األموال/تمويل اإلرهاب أو تؤدي إلى اكتشافهما في حالة حدوثهما

o  الضوابط والتعاون الدولي العابر للحدود بخصوص مكافحة غسل األموال/تمويل
 اإلرهاب

o  ،واتفاقية األمم المتحدة السلطة ليس طرفا في االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب
لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكوالتها، و/أو اتفاقية األمم 

 المتحدة لمكافحة الفساد
o التقيد بالمعايير أو االتفاقيات الدولية التي تنطبق على قطاع أو ُمنتَج معين 
o ئمعدم تجريم غسل األموال/تمويل اإلرهاب أو عدم تجريمهما بشكل مال 
o التغطية غير الكاملة للجرائم األصلية المتعلقة بتمويل اإلرهاب 
o عدم تجريم غسل األموال/تمويل اإلرهاب باعتبارهما جريمة قائمة بذاتها 
o عدم اعتبار تمويل اإلرهاب جريمة أصلية تتعلق بجريمة غسل األموال 
o عدم تجريم تمويل اإلرهاب ما لم يرتبط بعمل إرهابي محدد 
o اإلرهاب فقط فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة باالتفاقية تجريم تمويل 
o  همأصولوعدم وجود تدابير، أو وجود تدابير غير كافية، لتجميد أموال اإلرهابيين 

 بدون تأخير
o  األخرى همأصول يمتد إلىتجميد أموال اإلرهابيين ال 
o  الذين يقومون بأعمال إرهابية أو يساعدون عليها من التمتع  تشريع يحرمعدم وجود

بمزايا المالذ اآلمن (قوانين لطرائق التعاون بين الدول، تسفير المجرمين، المساعدة 
 )إلخ.القانونية المتبادلة، نقل اإلجراءات الجنائية، 

o مخاطر عدم قيام الحكومة بمراجعة سياساتها وتشريعاتها واألدوات األخرى المتصلة ب
، وعدم اتخاذها للخطوات الكفيلة الهادفة للربحتمويل اإلرهاب في قطاع المنظمات غير 

 بمعالجة أوجه القصور
o تنظيم التبرعات الخيرية ال يشمل التبرعات من الخارج 
o  اإلرهاب   المبكر لتمويلاالفتقار إلى ترتيبات مع السلطات األخرى بخصوص اإلنذار 
o الصوريةإنشاء عالقات مع البنوك والشركات  عدم منع القطاع المالي من 
o  غسل األموالكفاية ضوابط مكافحة 

 لعمالءا تجاهلعناية الواجبة ا 
 

  العناية الواجبة المستمرة، بما في ذلك الضوابط على المعامالت 
 

   ُقة حالياطبّ تدابير اإلبالغ الم 
 

 الضوابط الداخلية 
 

 سجالتالاالحتفاظ ب 
 

  بخصوص ملكية الشركاتاالفتقار إلى تشريع 
 

o االفتقار إلى توجيهات للسلطات المختصة بخصوص ملكية الشركات 
 

o  محدودية أو غياب التوجيهات بخصوص النهج القائم على تفادي المخاطر التي تقدمها
 السلطات التنظيمية والرقابية واإلشرافية

 
o تنظيم محدود ألنظمة تحويل األموال أو القيمة 
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o  والجهل بحجم القطاععدم تسجيل الجهات 
 

o  غياب نظام تسجيل أو ترخيص مقدمي الخدمة، وصعوبة اتخاذ اإلجراءات المتعلقة
 بتطبيق النظام وبالتالي إضفاء الطابع الرسمي على تدفق األموال

 
o  تمويل اإلرهاب وتنطبق على جهات يمكن غسل األموالأية ضوابط ال تتعلق بمكافحة/

 اإلرهاب، بما في ذلك اإلشراف أو الرصد العام /تمويلغسل األموالاستغاللها في 
 

o  تمويل اإلرهاب، بما في ذلك غسل األموالأية ضوابط عابرة للحدود وال تتعلق بمكافحة/
  أمن الحدود بشكل عام

 
o حجم وفعالية عمليات التدقيق على االمتثال 

 
o  التوجيهات حول وجوب إنفاذ القواعد 

 
o  جهة تنظيمية أو مشرفةوجود 

 
o الوصل مع الوسطاء الماليين اآلخرين حلقات 

 
o القانونية وغيرها على المنتجات والخدمات والمعامالت القيود 

 
o أو الشروط في الدول األخرى التغطية 

 
/تمويل غسل األمواليعرض الجدول التالي قائمة عامة بالجهات/القطاعات التي قد تفيد في إعداد قائمة بأوجه الضعف المتعلقة ب

على وجه الخصوص، قد يكون من المفيد استخدام هذه القائمة   يمكن استغاللها في الجهات الخاضعة للتنظيم. اإلرهاب التي
للتفكير في أوجه الضعف في سياق أنواع المنتجات والخدمات التي يقدمها كل نوع من المؤسسات أو الشركات ومدى كفاية 

هذه القائمة ليست شاملة، ويجب النظر إلى القطاعات/الجهات   .تمويل اإلرهاب الخاصة بهم/غسل األموالضوابط مكافحة 
 المذكورة بها باعتبارها أمثلة.
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 فئات المؤسسات والشركات حسب القطاع .1الجدول 
   

 فئات المؤسسات والشركات القطاع

البنوك 
ومؤسسات 

 االعتماد

المملوكة للحكومة، بنوك التجارة الدولية، افة البنوك أو البنوك التجارية (تشمل: البنوك األجنبية، البنوك ك
 البنوك ذات األغراض الخاصة)

 المقيمين) حصريا لغيركافة المصارف الخارجية (تقدم خدماتها 
 )جمعيات التسليفاالتحادات االئتمانية (جمعيات البناء، والتعاونيات، و

 خدمات مصرفية لألفراد بدونالبنك المركزي 
 خدمات مصرفية لألفراد معالبنك المركزي 
 شركات التمويل

 مؤسسات االدخار (تشمل خدمة االدخار البريدية)
 المصارف المعتمدة لقبول ودائع تمويل المشاريع الصغيرة

 لتجارة الدوليةف امصار
 الصوريةالبنوك 

 
صناعة 
األوراق 

 المالية

 المستشارون
 المشتركة)تشمل الصناديق واألصول (مديرو األموال 

 العقود اآلجلة (تشمل السلع) وسماسرة وتجار المشتقات
 والصرافة والسجالتاألسواق 

 شركات األوراق المالية (السماسرة، التجار وغيرهم من الشركات)
 والمعاشاتشركات صناديق التقاعد 

 فئات أخرى
 

صناعة 
 التأمين

 وكالء وسماسرة التأمين على الحياة
 وكالء وسماسرة التأمين على غير الحياة 

 شركات التأمين على غير الحياة
 خارجيةالتأمين الشركات 

 والمعاشات شركات صناديق التقاعد
 خدمات تأمين أخرى

 

شركات 
 خدمات المال

 (بطاقات االعتماد وبطاقات الخصم، النقد/األموال  /الدفع اإللكترونيمقدمو خدمات البطاقات
 ة، إلخ)لكترونياإل

 مقدمو خدمة إصدار الشيكات وصرفها
 تجار النقد األجنبي (يشمل ذلك مكاتب الصرافة وخدمات تبديل األموال) 

 وكالء التحويالت النقدية (تشمل أية خدمة بريدية تقدم هذه الخدمة)

 أعمال تعهدات دفع الفواتير
 "شركات خدمات المال "األخرى كافة
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مؤسسات 
 مالية أخرى

 شركات الشراء بالتقسيط
 مقدمو خدمات الرهن العقاري

 آخرون ُمقرضون
 مؤسسات مالية متخصصة أخرى (مثل المؤسسات المالية المعنية بالتنمية)

 مكاتب الرهونات (إن كانت "تقوم بالتسليف")
 مقدمو خدمات صناديق اإليداع
 المؤسسات المالية المتخصصة

 المبالغ النقديةشركات نقل 
 

المهن األعمال و
غير المالية 

 المحددة

 المحاسبون
 مراجعو الحسابات

 أندية القمار  
 المتعاملون في المعادن واألحجار الثمينة

 االلتماس، وغيرهم من المهنيين القانونيين) المحامون (يشمل ذلك محامي المرافعات، محامي
 وكتّاب العدل الموثقون

  العقارية)إخصائيي الصفقات وكالء العقارات (بما فيهم 
 الشركات) تأسيسمقدمو خدمات االعتماد وخدمات الشركات (يشمل ذلك وكالء 

 (األخرى) المهن غير المالية المحددةكافة األعمال و
 

 الضرائب والمسائل المالية ون بما فيهم مستشارروالمستشا جهات أخرى

 المراهنات، المقامرة واليانصيبالعاملون في 
 تجار السيارات بالتجزئة

 مؤجرو، وبائعو المراكب والقائمون بإعادة بيعها
 مؤجرو، وبائعو الطائرات والقائمون بإعادة بيعها

 والتحفتجار القطع الفنية 
 دات مكاتب المزا

 ن بالسلع عالية القيمةون آخرون ومتاجرمتعاملو

 الرهوناتمكاتب 
 وكالء السفر

 الكحولالمتاجر التي تعمل لساعات متأخرة، والبقاالت ومحالت بيع 
 مغاسل المالبس، ومغاسل السيارات، وأعمال مواقف السيارات

 أعمال تجارية أخرى كثيفة النقدية
  واإلنشاءات شركات البناء

 وكالء وسماسرة الجمارك
 شركات البريد ونقل الطرود

 الفنادق
 والحاناتالمطاعم 

 شركات التعدين وقطع األخشاب وغيرها من الصناعات االستخراجية
 صناعات أخرى
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الشخصيات 
   االعتبارية

 الهيئات االعتبارية
 الشركات المسجلة *

 الشركات العامة *
 الشركات التي أصدرت أسهما لحامليها *

 لسيطرة أشخاص غير مقيمين *الشركات المملوكة أو الخاضعة 
 الشركات أو المؤسسات التجارية الدولية (أو األجنبية)

 أنواع أخرى من الشركات
 المؤسسات

 ]متخصصة أنستالت [مؤسسة
 الشراكات

 معياتجال
أن تحوز على  مالية، أو، مع مؤسسة عميلها تأسيس عالقة دائمة، بصفتها كإمكانالجهات المشابهة التي ب

  ممتلكات بشكل آخر
عدا الشركات) التي يمتلكها أو يهيمن عليها أشخاص غير مقيمين، ويشمل فيما ( الشخصيات االعتباريةكافة 

 المنطقة الخاضعة للسلطة األجانب المصرح لهم بالعمل في الشخصيات االعتباريةذلك فروع أو مكاتب 
  المعينة *

 
  
 

 

الترتيبات 
 القانونية

 (من خالل سند خطي باالستئمان) الصناديق االستئمانية المباشرة
 Fiducieاالستئمان 

 Treuhandالثقة 
 Fideicomisoاالستئمان  

 ترتيبات قانونية أخرى مشابهة
 االستئمانات الدولية *

 تخضع لسيطرة أشخاص غير مقيمين * وكافة الترتيبات القانونية التي أُنشئت أ
 

المنظمات غير  
  الهادفة للربح

 مسجلة أو مرخصة - هادفة للربحمنظمات غير 
 غير مسجلة أو مرخصة - هادفة للربحمنظمات غير 

 تخضع لسيطرة أشخاص غير مقيمين * والتي أُنشئت أ الهادفة للربحالمنظمات غير  كافة
 

 :مالحظة بخصوص الجدول
  .هذه فقط بنود مذكرة حيث أنها وردت مسبقا تحت فئات أخرى* 
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 : أمثلة عن التقييمات على المستوى الوطني3لملحق ا
 
 
 

/تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني (سواء كانت تركز على غسل األموالهذا الملحق جهود الدول في تقييم مخاطر يعرض 
التهديدات، أو أوجه الضعف، أو كليهما).  لقد تم عرض هذه الجهود كأمثلة فقط.  عند وقت نشر هذه اإلرشادات، لم يتم تقييم 

مجموعة باره إقرارا لها من وعليه، يتعين عدم النظر إلى نشرها هنا باعت . 1الجهود الفردية من حيث امتثالها للتوصية رقم 
 . العمل المالي

 أستراليا
 

 فريق المشروع  -لمخاطر احول عمليات تقييم  مجموعة العمل الماليإرشادات 
 
 

 2011على المستوى الوطني  غسل األموالالتقييم االسترالي لتهديدات 
 
 

، وأنجزت أول تقييم للتهديدات على المستوى الوطني بالبالد.  لقد كان تقييم المخاطر 2011عام  "تنازليا"اعتمدت استراليا نهجا 
عام  األستراليةعلى المستوى الوطني أحد العناصر الهامة لإلطار االستراتيجي المتعلق بالجريمة المنظمة الذي اعتمدته الحكومة 

، AUSTRACلقد قامت هيئة "أستراك"  طني الوكاالت الحكومية فقط. وقد شاركت في تقييم المخاطر على المستوى الو . 2009
/تمويل اإلرهاب، بقيادة المشروع من غسل األموالوعمليات مكافحة  وحدة المعلومات الماليةوهي المنظم (أي، الهيئة المشرفة) ل

، وحماية الحدود) ووكالة القانون إنفاذوكاالت حكومية وطنية (السياسة، اإليرادات،  ل معلومات أساسية تلقتها من خمسخال
.  وقد أتت معلومات عرضية من حفنة من الوكاالت الوطنية والوالئية بخصوص إنفاذ القانوناستخبارات والئية واحدة معنية ب

 مسائل معينة حسب الطلب. 
  

وقد تم وضع نظام مزدوج لتنسيق المعلومات الواردة وتوفير التوجيهات عبر الوكاالت.  تم تشكيل لجنة توجيهية تتألف من 
موظفين رفيعي المستوى لتقديم التوجيهات واإلدارة لعملية التقييم ومعالجة أية مشاكل تطرأ.  وقد شمل المستوى األدنى فريق 

ومستشاري سياسات، وذلك لجمع وتحليل المعلومات  إنفاذ القانونعناصر من أجهزة عمل يتألف من محللي استخبارات، و
، وحدة المعلومات الماليةبمجرد اعتماده من اللجنة التوجيهية ورئيس  لصياغة مسودة التقييم.  وحدة المعلومات الماليةوالعمل مع 

، وحدة المعلومات المالية، وإنفاذ القانونتم رفع التقرير إلى رؤساء الوكاالت العاملة في الحكومة الوطنية (التي تضم أجهزة 
 وحماية الحدود، والوكاالت التنظيمية).

  
غسل ة المستوى الوطني معلومات من مختلف الوكاالت الحكومية لتشكيل صورة مكتملة عن بيئ المخاطر علىيجمع تقييم 

ويراها الخبراء باعتبارها  األستراليةوعلى األشياء التي تراها الوكاالت  األستراليةاألسترالية.  وهو يركز على البيئة  األموال
المرتبط بنشاط الجريمة المنظمة الذي ينطوي على  غسل األموالوقد تم االهتمام على نحو خاص ب التهديدات الناشئة الحالية. 

لقد تمت االستفادة من  . األستراليةمخاطر عالية.  كما أن التقرير يدرس الدول ذات المخاطر العالية التي تؤثر على البيئة 
على معالجة الفجوة  التجارب الدولية حيثما تطلب األمر لتوضيح الصورة المتعلقة بأحد جوانب الوضع االسترالي، أو للمساعدة

 . األستراليةفي الصورة 
  

من االستخبارات بشكل رئيسي.  إن البصيرة االستخبارية وحاالت العمليات الحالية، عالوة  مستمدة لقد كانت مصادر المعلومات
إلحصائية، خاصة إن محدودية البيانات ا الحالية والمتوقعة.  غسل األموالعلى وجهات نظر الخبراء، تثري النقاش حول أنشطة 

 ، أدت بتقييم المخاطر الوطنية إلى أن يكون، لحد كبير، تقييما نوعيا للتهديدات. غسل األموالفيما يتعلق بالقيمة المالية لنشاط 
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 مصفوفة المخاطر
 

الذي أصدرته  "وتمويل اإلرهاب غسل األموالالتقييم الدولي لمخاطر "عّدل تقييم التهديدات الوطنية "السمات" التي اعتمدها 
30Fمجموعة العمل المالي

وذلك من خالل استخدام مصطلحات يسهل للجمهور االسترالي فهمها بخصوص القنوات، والقطاعات،  ،31
لقد أخذ التقييم الخاص بكل مجال األمور  . صناعة وشراكات المشروعات الخاصة)واألشخاص المعرضين للمخاطر (العاملين بال

 التالية في االعتبار: 
 

  ،والنشاط التنظيمي، والعمل االستخباري  إنفاذ القانونالتدابير الحكومية (القانون والنظم
 المتخصص حيثما كان مالئما)

 
 االستخبارية الحالية الصورة 

 
 ) غسل األموالمن التقييم الدولي لمخاطر  تدَ مِ استُ العوامل المحركة وعوامل التمكين  

 وتمويل اإلرهاب)
 

  االستخبارات والمعلومات والتدابيرالفجوات في 
 

 خالل ثالث سنوات حيثما كان ذلك ممكنا المخاطر المتوقعة تقييم 
 

، غسل األموالتهديد) على ال= القدرة  Xللتغلب على القيود التي واجهوها عند محاولة تطبيق التحليل التقليدي للمخاطر (النية 
 قامت وقدأدناه) لظروف أستراليا لتصنيف المستويات النسبية للتهديد.  2تمت مواءمة مصفوفة التهديد (طالعوا الجدول رقم 

 التهديدات وأوجه الضعف من حيث: بتقييمالمصفوفة 
 

 المقياس يتراوح  - غسل األموالالخدمات التي يمكن سوء استخدامها ل توفرأو الوصول  يةإمكان
 أسهل، كلما ارتفع مستوى التهديد) الوصولية إمكانإلى صعب (كلما كانت  ،بين سهل، ومتوسط

 
  نفس المقياس المذكور أعاله –سهولة االستخدام 

 
  تدابير فاعلة على نحو  الكبير (الردع ، ومحدود إلى ضعيفكبيرالمقياس يتراوح بين  –الردع =

 )األموالغسل مالئم لتخفيف تهديد 
 

  ومحدود إلى صعب (يكون (كشف غسل األموال) المقياس يتراوح بين محتمل –االكتشاف ،
 االكتشاف غير محتمل نسبة للفجوات االستخبارية، والخدمات الغامضة والمعقدة)

 
  لغسل األموال (دالّة على الفئات المذكورة أعاله وعلى تقييمات سلوك وتوجهات النية اإلجرامية

 المنظمة الحالية والناشئة)الجريمة 
 

من غير محددة، إلى تتراوح لقد ُوضعت األوزان للمقاييس المستخدمة أعاله لتطوير درجات تقريبية لمستويات التهديد، 
لم يتم اعتماد الدرجات بصورة قاطعة، بل كنقطة بداية لتنشيط النقاش التخصصي بين  منخفضة، ثم متوسطة ومرتفعة. 

وقد استخدمت درجات التهديد أيضا باالقتران مع تحليل لكل مجال، وذلك الختبار وجهات النظر   الوكاالت المشاركة.
 ، الختبار صحة نظام الدرجات في حد ذاته. بطريقة عكسيةاالستخبارية و، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).2010( مجموعة العمل المالي  31
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   مصفوفة التهديد األسترالية .2الجدول 
 عوامل التهديد  

 
 تهديد منخفض

 
 تهديد متوسط

 
 تهديد مرتفع

 
  الوصولية إمكان
ية إمكانسبيل المثال،  على

 والتكلفة النسبية الوصول

 
  صعب

يصعب تقييمه و/أو قد 
من الخيارات  أكثريكلف 

 األخرى

 
  متوسط

 الوصول إليهيمكن 
 بشكل معقول و/أو 

يُعتبر خيارا مالئما من 
 الناحية المالية

 
  سهل 

 يسهل الوصول إليه
على نطاق عريض 

ومتوفر من خالل عدد 
من الوسائل و/أو 

 التكلفة نسبيا ضمنخف
 

  سهولة االستخدام
مثال، المعرفة و/أو الخبرة 

 الفنية والدعم المطلوبين

 
  صعب 
يتطلب مزيدا من 

 التخطيط، والمعرفة 
كثر من أو/أو الخبرة الفنية 
 الخيارات األخرى

 
  متوسط

يتطلب مستويات 
التخطيط متوسطة من 

والمعرفة و/أو الخبرة 
 الفنية

 
  سهل

تسهل نسبيا إساءة 
استخدامه، ويتطلب 
 القليل من التخطيط

والمعرفة و/أو الخبرة 
الفنية مقارنة بالخيارات 

  أل
  الردع

مثال، وجود نظام لمكافحة 
و/أو عوائق  غسل األموال

 أخرى إلساءة االستخدام

 
  كبير

توجد تدابير وضوابط 
فاعلة نسبيا للردع وهي 

 غسل األموالفي ردع 

 
  محدود

تدابير وضوابط الردع 
لها بعض التأثير في 
ردع إساءة استخدام 

 إجرامي بشكلالخدمة 

 
  ضعيف

محدودية أو انعدام 
التدابير والضوابط 

أنها ال تعمل المطبقة، أو 
 على النحو المنشود

 
  االكتشاف

على سبيل المثال، القدرة على 
وإبالغ  غسل األموالاكتشاف 

 السلطات عنه

 
  محتمل

ليب امن أس ةوجود طائف
الواضحة  غسل األموال

 والتي من المحتمل
  اكتشافها

 
  محدود

ليب اقد تكون بعض أس
واضحة،  غسل األموال

ولكن اإلبالغ عنها 
محدود كما أن حجم 

و/أو  تدفق األموال كبير
الة المراوغة الفعّ أساليب 

  تعيق عملية االكتشاف

 
  صعب

عملية االكتشاف صعبة 
 كما أن هناك القليل من

المؤشرات المالية 
 وغيرها للنشاط المشبوه

 
  النية

على سبيل المثال، 
غسل االعتقاد بجاذبية 

من خالل هذه  األموال
 اآللية

 
  منخفض

االعتقاد بأن اآللية جاذبة 
 نسبيا و/أو غير آمنة

 

 متوسط
 

االعتقاد بأن اآللية 
جاذبة على نحو متوسط 

 و/أو آمنة لحد ما

 
  مرتفع

االعتقاد بأن اآللية 
 جاذبة و/أو

 آمنة

 
 

31Fالدول التي تشكل مخاطر عالية

32 
 

التي تشكلها دول أجنبية على  غسل األمواللتعزيز قدرة السلطات األسترالية على تقييم ووضع أوزان لتهديدات/مخاطر 
هذه المصفوفة في األساس عبارة عن قائمة  تشكل مخاطر عالية.  ير تقييم المخاطر الوطنية مصفوفة بالدول التأستراليا، طوَّ 

دولة مصدر أو مقصد أو مخاطر لدولة ما، وذلك باعتبارها مرجعية للمؤشرات والصفات الرئيسية التي تؤثر على بيان ال
لقد انطوت المصفوفة على  لمصفوفة بعد حذف أسماء البلدان. مرفق بهذه الورقة نسخة من جدول ا موال المغسولة. عبور لأل

لقد تم استخالص الكثير من  بمصفوفة التهديدات الموضحة آنفا.  مجموعة من المؤشرات (ُمدرجة أدناه) أكبر من تلك الواردة
لم يتم استخدام أوزان أو درجات رقمية بالمصفوفة، ولكن تصميم   .اليمجموعة العمل الممؤشرات المخاطر من إرشادات 

 المصفوفة يسمح باستخدامها إذا دعت الحاجة. 
                                                

ئع له رغم أن تقييم المخاطر الوطني يُعتبر تقييما للمخاطر، إال أنه تم استخدام مصطلح "الدول التي تشكل مخاطر عالية" نسبة لالستخدام الشا  32
 .في الدوائر الرسمية
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م تقييم المخاطر الوطنية الدول التي تشكل مخاطر عالية إلى نوعين عريضين من الجرائم: الجريمة من أجل التوضيح، قسَّ 

وأن بعض الدول تظهر في  غير واضح،رغم أن الفرق بين هاتين الفئتين  المنظمة/الدولية، والتهرب من الضرائب في الخارج. 
كما أنه أدى إلى التركيز بشكل أكبر على  ائمة طويلة من الدول. كال المجموعتين، إال أن هذا األسلوب ساعد على التدقيق في ق

طبيعة تدفق األموال غير المشروعة الذي ينطوي على دول مختلفة، وذلك بشكل أكبر من التركيز الذي كان سيتم في حالة وضع 
  ".الدول تحت مسمى "الدول التي تشكل مخاطر عالية

 
 مؤشرات الدول التي تشكل مخاطر عالية 

 
 تمويل اإلرهاب، التنظيم الضعيف غسل األموالالمتغيرة، مثل أحكام متراخية لمكافحة  النظم/

 لتسجيل الشركات، واألسواق المالية، والنقد األجنبي
 

 ضرائب تفضيلية حددتها المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية أنظمة 
 

 صارمة تتعلق بسرية البنوك والتمويل أحكام 
 

 لتحويالت الدولية غير البنكيةحجم كبير ل 
 

 المراكز المالية اإلقليمية والدولية 
 

 التجارة الحرة والمناطق االقتصادية الخاصة مناطق 
 

 المصدر للسلع والخدمات غير المشروعة دول 
 

 العبور للسلع والخدمات غير المشروعة دول 
 

 األجنبيالمنخفضة على الدخل  الضرائب 
 

 صولعلى القيام بسهولة بإنشاء مؤسسات قانونية معقدة إلخفاء الجهة المالكة لأل القدرة  
 

 التي يُعتقد أن بها مستوى عاٍل من الفساد الدول 
 

 المتورطة في نزاع داخلي أو خارجي عالي المستوى الدول 
 

 تهرب األعمال التجارية المشروعة من ضوابط النقد األجنبي أنماط 
 

 وحجزها صولمحدودة لالستيالء على األ سلطات 
 

 وضبط الحدود نفاذ القانونضعيفة إل قدرات 
 

 سوداء ال السوق موازية أوالسواق ضخمة لأل اقتصاديات 
 

 كثيفة النقدية االقتصاديات 
 

 التي ليست طرفا في معاهدة تسليم مجرمين مع أستراليا الدول 
 

 يسكن بها أعضاء شبكة إجرامية أو التي لديهم فيها روابط أسرية أو ثقافية  يالسلطة الت مناطق
   قوية، أو كليهما

 
 السلطة التي يمكن للجهات اإلجرامية الحصول فيها على الجنسية المزدوجة مناطق 
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 المنهاج والدروس المستفادة
 

بما أن هذا كان أول تقييم مخاطر وطنية تقوم به أستراليا، فقد كانت النية هي إشراك مجموعة أساسية من الوكاالت الحكومية في 
المشاركة األوسع من الصناعة والهيئات الحكومية األخرى على  إنوضع أساس تُبنى عليه تقييمات المخاطر الوطنية الالحقة. 

 ية/المقاطعة تُعتبر أمرا يتعين النظر فيه للتقييمات المستقبلية. المستوى الوطني ومستوى الوال
 

لقد كان أحد الدروس الرئيسية المستفادة من أول تقييم مخاطر وطني هو أن أي قرار إلشراك المزيد من الشركاء أو أصحاب 
هم االلتزام بها في التقييم.  فالخبرة إمكانعلى قيمة البيانات والمعلومات االستخبارية والخبرة التي ب المصلحة يجب أن يُتخذ بناءً 

المالئمة وااللتزام المضمون بتوفير الموارد (الموظفين والوقت) يُعتبران ضروريان إلنجاز مثل هذه العملية الكبيرة على نحو 
لتنسيق بين الكثير من ناجح.  كما يجب عدم التقليل من شأن "التكلفة المستترة"، من حيث الوقت والموظفين، المتعلقة بالتشاور وا

 أصحاب المصلحة.
 

لقد كان يُنظر إلى كل االختالفات بين  ويستبعد تهديدات تمويل اإلرهاب.  غسل األموالإن تقييم المخاطر الوطنية يدرس فقط 
ة عالية والحاالت المحدودة لتمويل اإلرهاب في السياق االسترالي، والصعوبات في إدارة المعلومات االستخباري غسل األموال

مشاكل إضافية لتقييم معقد هو األول من نوعه في أستراليا كما أنه استكشافي لحد  تمثلالحساسية، باعتبارها من المحتمل أن 
كبير.  أما فيما يتعلق بالقرار الخاص بتحديد عدد الوكاالت المشاركة، فقد كان يُنظر إلى تقييم المخاطر الوطنية باعتباره يمهد 

 تقييم لتمويل اإلرهاب في المستقبل. الطريق إلجراء 
 

وتمويل اإلرهاب، على  غسل األمواليتوافق مع إطار التقييم الدولي لمخاطر  األصل، بمالقد اشتمل تقييم المخاطر الوطنية في 
علق لتجنب أي التباس مفهومي يت تحليل األضرار لكل من المجاالت التي خضعت للدراسة.  وقد ُحذفت األضرار في وقت الحق

(يضم األضرار والتبعات).   للمخاطر (يستبعد األضرار والتبعات) أو تقييما للتهديداتما إذا كان تقييم المخاطر الوطني تقييما ب
عدا استدامة فيما في أستراليا،  غسل األمواللقد كان السبب األهم في االستبعاد هو االفتقار إلى األدلة المتوفرة عن أضرار 

 غسل األموالواستمرار وتوسيع النشاط اإلجرامي. لقد كان يُنظر، لحد كبير، إلى الخبرات الخارجية المتعلقة بأضرار 
 إثباتها، في السياق االسترالي.  نأو ال يمك مباشرة،باعتبارها ال تمت بصلة 

  

 هولندا
.  كان الهدف من الدراسة هو الحصول على معلومات 32F33"وتأثيراتها غسل األموالمبالغ " بعنوانإعداد دراسة  2005تم في عام 

، وتدفقه، وآثاره. غسل األموالي لتقدير مبالغ استندت الدراسة إلى نهج كمّ  ، وتدفقه، وآثاره. غسل األموالأفضل عن مبالغ 
لتحديد أشكال  د كان هناك أيضا جهدٌ لق ، وآثار النمو. التعريفات، واألنماطعالوة على ذلك، تم إعداد بحث (كثيف المراجع) عن 

الموجودة عادة في هولندا.  وقد استندت النتائج بشكل رئيسي إلى أحكام نوعية ولكنها ُدّعمت أحيانا ببيانات كمية.   غسل األموال
 ل لوضع السياسات. وتم استخدام نتائج الدراسة كُمدخَ 

 
كانت وزارة المالية تشرف على المشروع ووضعت خطة للمشروع  ، تم إعداد تقييم مخاطر وطنية في هولندا. 2011في عام 

الت مع كافة أصحاب المصلحة المختصين، ببدأت العملية من خالل إجراء مقا  33F34.قُّدمت إلى مركز الخبرة المالية الذي اعتمدها
على نتائج هذه  . بناءً إنفاذ القانونوأجهزة  على سبيل المثال: القطاع المالي، والسلطات اإلشرافية، ومعاهد البحوث ،ويشمل ذلك

المقابالت، حدد فريق المشروع قائمة بالمواضيع/القضايا الرئيسية ونظم عدة ورش عمل لمناقشة البنود المختارة. كان 
، والشرطة وسلطات الضرائب. االدعاءناع السياسات، والسلطات اإلشرافية، وممثلو المشاركون في ورش العمل هذه هم صُ 

قام فريق المشروع بتحليل وشرح قضايا   .قش العمل هذه عن تحديد ثالثة مواضيع رئيسية خضعت لبحث متعمتمخضت ور
وأخيرا، تم تقديم التقرير إلى  تطورات تتعلق بهذه البنود وقدم توصيات حول العمل على هذه القضايا في المستقبل. و وأنماط

لقد تم نشر المعلومات المالئمة التي  م المخاطر الوطنية إلى سياسية وطنية. ترجمة نتائج تقيي العدل بهدفوزارة المالية ووزارة 
 عن هذه العملية، أو تمت إتاحتها للهيئات المختصة غير الحكومية، ولكن تقييم المخاطر في حد ذاته ظل وثيقة مصنفة. نتجت 

 
.  كان النهج الذي غسل األموالوطنية ركزت على ، قامت الوكالة الوطنية للخدمات الشرطية بمراجعة للتهديدات ال2012في عام 

استخدمته الوكالة كالتالي: مرة أخرى، بدأ البحث من خالل إجراء سلسلة من المقابالت مع أصحاب المصلحة.  كانت هذه 
                                                

 )2006(. نوأنغر وآخر  33
 تم انشاؤهوالتحقيق في القطاع المالي، وقد  واالدعاءشراف والرقابة مركز الخبرة المالية عبارة عن شراكة بين السلطات التي تضطلع بمهام اإل  34

العام، سلطات  االدعاءالسلطات المشاركة في مركز الخبرة المالية هي: البنك المركزي الهولندي، هيئة األسواق المالية،  لتعزيز سالمة القطاع. 
 الضرائب، وكاالت االستخبارات، الشرطة الوطنية، وزارة العدل، ووزارة المالية.
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غسل  وقد نتج عن ذلك شرح لمختلف أساليب المقابالت بمثابة األساس لبحث متعمق في الملفات الجنائية وأنظمة البيانات. 
التهديدات الوطنية  مراجعة تقومعلى المجتمع الهولندي.  وأخيرا، ، وتحديد خصائص األشخاص المتورطين، والتبعات األموال

 في المستقبل. غسل األموالبتناول بعض التطورات العامة المتعلقة ب
  

 مثال عن تقييم المخاطر المستخدم كأساس لتطبيق استثناءات على المخاطر المنخفضة :سويسرا
تم تكوين فرقة عمل من شهر  لتطبيق استثناءات على المخاطر المنخفضة.  للمخاطر كأساسقامت سويسرا بتطوير عملية تقييم 

اعات البنوك، والتأمين والقطاعات غير تتألف من خبراء من قط 2010إلى شهر يناير/كانون الثاني  2009سبتمبر/أيلول 
المخاطر التي يمكن  منخفضةحددت فرقة العمل المنتجات  وهيئة تنظيم البنوك.  إنفاذ القانونالبنكية، والمدققين، وسلطات 

  هذا العمل اعتماد الئحة تنظيمية تؤسس لعملية تقييم مخاطر مستمرة. عن نتج  تطبيق االستثناءات عليها. 
  

على هذه الالئحة التنظيمية، يمكن للجنة الخبراء، التي كونتها هيئة اإلشراف على األسواق المالية السويسرية، أن تصرح  بناءً 
على طلب من المنظمات ذاتية التنظيم أو الوسطاء  ، وذلك بناءً العمالءنسبة لعالقات باستثناءات من تدابير العناية الواجبة بال

.  للحصول على قرار من هيئة اإلشراف على األسواق غسل األموالعلى ذلك مخاطر منخفضة ل الماليين إذا ثبت أنه يترتب
، يجب على مقدم الطلب أن يبرز كل العناصر الضرورية لكي معين المالية السويسرية يسمح للوسيط المالي باالستفادة من استثناء

األسواق المالية السويسرية بالتحقق من استيفاء الشروط التنظيمية من ثم، تقوم هيئة اإلشراف على وتتخذ الهيئة هذا القرار.  
لكي تتوصل و . ةعلى كل حالة على حد المنخفضة تنطبقإذا كانت المخاطر  ما للحصول على استثناء، وعلى وجه الخصوص

ما إذا  فالهيئة تفحص  بار.وبالتفصيل.  هناك معايير مختلفة تؤخذ باالعت ةتقوم بتحليل كل طلب على حدفهي قرار، الهيئة إلى 
ما إذا كانت هناك قضايا وتدرس  ،قد قامت بالفعل بأخذ النشاط باالعتبار تحت جانب المخاطر مجموعة العمل الماليكانت 

.  وأخيرا، تقرر هيئة اإلشراف على األسواق إنفاذ القانونمشابهة قد خضعت في السابق لتدابير جنائية أو غير ذلك من تدابير 
إذا تغيرت الظروف  ما إذا كانت هذه المخاطر ستظل منخفضةتقرر أيضا و بلالمخاطر منخفضة، ما إذا كانت  ة السويسريةالمالي

فة إلى أية والبيئة القانونية، باإلضا عميلؤخذ باالعتبار الُمنتَج والخدمات والمعامالت عالوة على مخاطر اليتغيرا طفيفا.  
التخاذ قرار عما إذا كانت المخاطر منخفضة.  هيئة اإلشراف على األسواق المالية  ، وذلكلنشاطذات صلة باخصائص أخرى 

 بنشر ممارساتها.  القانونيةمة من الناحية لزَ السويسرية مُ 
 

 الواليات المتحدة
.  شملت الُمدخالت الكمية بيانات غسل األموالالواليات المتحدة أول تقييم لها متعدد الوكاالت لتهديد  ، أجرت2005في عام 

وحدة المعلومات القانون الفدرالية وعمليات اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة بواسطة  إنفاذالمالحقات القضائية من وكاالت 
بواسطة والهيئات التنظيمية حول عمليات اإلبالغ  إنفاذ القانون. وقد أتت الُمدخالت النوعية من دراسات حالة من أجهزة المالية

 القطاع الخاص. 
  

مقسما إلى األجزاء التالية: البنوك وشركات خدمات المال  2005عام ل 34F35"الواليات المتحدةب غسل األموالتقييم تهديد "كان 
(تحويل األموال، صرف الشيكات، تبديل العمالت، الحواالت البريدية، وبطاقات القيمة المخزنة)؛ أنظمة الدفع على االنترنت؛ 

التجارة؛ شركات التأمين؛ الشركات القائم على  غسل األموالاألنظمة غير الرسمية لتحويل القيمة؛ تهريب المبالغ النقدية الكبيرة؛ 
 وأندية القمار.؛ الصوريةوالصناديق 

  
تخدام المعلومات وضع فريق المشروع افتراضات وأبدى مالحظات بخصوص القطاعات المعرضة للخطر، وذلك باس

واتخذ قرارا شخصيا ما إذا كانت هناك تدابير كافية معمول بها لمعالجة أوجه الضعف التي تم تحديدها، المتوفرة، ودرس 
 بخصوص األخطار المتبقية.

 
عملية متعددة الوكاالت، شملت إدارات ووكاالت تحت وزارات األمن الوطني، والعدل، والخزانة.  وقد شارك اللقد كانت هذه 

 أيضا مجلس محافظي نظام االحتياط الفدرالي ودائرة التفتيش على الخدمة البريدية األمريكية. 
 

غسل لقد تمت معالجة المعلومات المتوفرة لتتيح تقييما نوعيا شمل، بقدر المستطاع، الفاعلية النسبية لسبل الوقاية من مكافحة 

                                                
 )2005.) (نوفرقة العمل المعنية بتقييم تهديد غسل األموال (وزارة الخزانة األمريكية، وآخر  35
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 إنفاذ القانون

فيما عدا و ). 5الفاعلية (طالعوا الشكل رقم في بعض الحاالت، توفرت بيانات تدعم األحكام الشخصية المتعلقة بو  .األموال
 ين بين مختلف الوكاالت الحكومية.ة للنقاش والتحليل العريضالقرارات نتيج تمت فقد ذلك،

 
 ووضع االستراتيجية بالواليات المتحدة غسل األموالبياني يوضح عملية تقييم مخاطر  رسم .5الشكل رقم 

 

 وأساليب غسل األموالأنماط 

اإلجراءات القضائية 
 الجنائية

تقارير المعامالت 
 المشبوهة

إجراءات اإلنفاذ 
 المدنية

البيانات والمالحظات 
تحدد األساليب 

 واألنماط اإلجرامية

مقارنة أنماط وأساليب 
غسل األموال مع 
االحتياطات الحالية 
 تحدد أوجه الضعف

عملية التقييم تنازلية، 
 واالستجابة تصاعدية

 أوجه الضعف المنهجية

 قوانين وتدابير الوقاية لمكافحة غسل األموال
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 : منهجيات محددة لتقييم المخاطر4 الملحق
 
 
 

 /تمويل اإلرهاب الذي أعده موظفو صندوق النقد الدولي:غسل األموالمنهج تقييم المخاطر الوطنية ل
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk_Assessment_IMF.pdf-www.fatf 

 
 منهج البنك الدولي لتقييم المخاطر

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk_Assessment_World_Bank.pdf-www.fatf 
 
 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk_Assessment_IMF.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk_Assessment_IMF.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk_Assessment_World_Bank.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk_Assessment_World_Bank.pdf
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 المراجع
 
 

 )gafi.org-www.fatf الموقع (كلها متوفرة على بمجموعة العمل الماليالمواد ذات الصلة 

 ، باريسمجموعة العمل المالي، مجموعة العمل المالين لوالتوصيات األربع ،)2012( مجموعة العمل المالي

، باريس مجموعة العمل الماليوتمويل اإلرهاب،  غسل األموالالتقييم الدولي لمخاطر  ،)2010( مجموعة العمل المالي

 ، باريسمجموعة العمل الماليوتمويل اإلرهاب،  غسل األموالاستراتيجيات تقييم مخاطر  ،)2008( مجموعة العمل المالي

 ب:وتمويل اإلرها غسل األموالإرشادات حول النهج القائم على تفادي المخاطر في مكافحة  ،)2007( مجموعة العمل المالي
 ، باريسمجموعة العمل الماليمبادئ وإجراءات عالية المستوى، 

 
 على المستوى الوطني مثيرة لالهتمام (متوفرة على االنترنت)تقييمات  
 
 استراليا: 
 

 ،، سيدني2011 في أستراليا غسل األموال، )AUSTRAC )2011أستراك 
www.austrac.gov.au/files/money_laundering_in_australia_2011.pdf 

 
 هولندا:

 
  ، تقرير لوزارة المالية، أمستردامغسل األموالمبالغ وآثار  ،)2006( نوأنغر وآخر

en-tanden/documentenwww.rijksoverheid.nl/bes- 
money-of-effects-the-and-amounts-the-publicaties/rapporten/2006/02/16/onderzoeksrapport- 

geldstromen.pdf-criminele-naar-onderzoek-nederland-in-laundering/witwassen 
 

 نيوزيلندا:
 

www.justice.govt.nz/policy/criminal- ،، ويلينغتون2010 ةالمخاطر الوطني تقييم ،)2010شرطة نيوزيلندا (
consultation/20110308-and-cft/publications-justice/aml- -Document-Primary-2010-NRA

FINAL.pdf 
 

غسل ية لمخاطر القطاعات بخصوص مكافحة )، تقييم وزارة الشئون الداخل2011وزارة الشئون الداخلية النيوزيلندية (
 -SectorRiskAssessment-MLCFTwww.dia.govt.nz/Pubforms.nsf/URL/A ،/تمويل اإلرهاباألموال

1April2011.pdf-FINAL-SectorRiskAssessment-1April2011.pdf/$file/AMLCFT-FINAL. 
 

 ،تقييم مخاطر القطاعات، ويلينغتون ،)2011هيئة األوراق المالية النيوزيلندية (
assessment.pdf-risk-sector-cft-nz/media/186534/amlwww.fma.govt.. 

 
 ،تقييم مخاطر القطاعات، ويلينغتون ،)2011بنك االحتياط النيوزيلندي (

www.rbnz.govt.nz/aml/4345201.pdf. 
 

 الواليات المتحدة
 

 غسل األموالتقييم مخاطر  ،)2005) (نو(وزارة الخزانة األمريكية، وآخر غسل األموالفرقة العمل المعنية بتقييم تهديد 
center/terrorist-www.treasury.gov/resource-بالواليات المتحدة، وزارة الخزانة األمريكية، واشنطن العاصمة 

finance/Documents/mlta.pdf-illicit 
 

 مواد أخرى
 

 موقع  ، COSOإطار ُمدمج،  -، إدارة المخاطر بالشركات COSO (2004)لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي 
integratedframework.htm-www.coso.org/erm  

 

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.austrac.gov.au/files/money_laundering_in_australia_2011.pdf
http://www.austrac.gov.au/files/money_laundering_in_australia_2011.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/02/16/onderzoeksrapport-the-amounts-and-the-effects-of-money-laundering/witwassen-in-nederland-onderzoek-naar-criminele-geldstromen.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/02/16/onderzoeksrapport-the-amounts-and-the-effects-of-money-laundering/witwassen-in-nederland-onderzoek-naar-criminele-geldstromen.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/02/16/onderzoeksrapport-the-amounts-and-the-effects-of-money-laundering/witwassen-in-nederland-onderzoek-naar-criminele-geldstromen.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/02/16/onderzoeksrapport-the-amounts-and-the-effects-of-money-laundering/witwassen-in-nederland-onderzoek-naar-criminele-geldstromen.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/02/16/onderzoeksrapport-the-amounts-and-the-effects-of-money-laundering/witwassen-in-nederland-onderzoek-naar-criminele-geldstromen.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/02/16/onderzoeksrapport-the-amounts-and-the-effects-of-money-laundering/witwassen-in-nederland-onderzoek-naar-criminele-geldstromen.pdf
http://www.justice.govt.nz/policy/criminal-justice/aml-cft/publications-and-consultation/20110308-NRA-2010-Primary-Document-FINAL.pdf
http://www.justice.govt.nz/policy/criminal-justice/aml-cft/publications-and-consultation/20110308-NRA-2010-Primary-Document-FINAL.pdf
http://www.justice.govt.nz/policy/criminal-justice/aml-cft/publications-and-consultation/20110308-NRA-2010-Primary-Document-FINAL.pdf
http://www.justice.govt.nz/policy/criminal-justice/aml-cft/publications-and-consultation/20110308-NRA-2010-Primary-Document-FINAL.pdf
http://www.justice.govt.nz/policy/criminal-justice/aml-cft/publications-and-consultation/20110308-NRA-2010-Primary-Document-FINAL.pdf
http://www.justice.govt.nz/policy/criminal-justice/aml-cft/publications-and-consultation/20110308-NRA-2010-Primary-Document-FINAL.pdf
http://www.dia.govt.nz/Pubforms.nsf/URL/AMLCFT-SectorRiskAssessment-FINAL-1April2011.pdf/$file/AMLCFT-SectorRiskAssessment-FINAL-1April2011.pdf
http://www.dia.govt.nz/Pubforms.nsf/URL/AMLCFT-SectorRiskAssessment-FINAL-1April2011.pdf/$file/AMLCFT-SectorRiskAssessment-FINAL-1April2011.pdf
http://www.dia.govt.nz/Pubforms.nsf/URL/AMLCFT-SectorRiskAssessment-FINAL-1April2011.pdf/$file/AMLCFT-SectorRiskAssessment-FINAL-1April2011.pdf
http://www.fma.govt.nz/media/186534/aml-cft-sector-risk-assessment.pdf
http://www.rbnz.govt.nz/aml/4345201.pdf
http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Documents/mlta.pdf
http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Documents/mlta.pdf
http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Documents/mlta.pdf
http://www.coso.org/erm-integratedframework.htm
http://www.coso.org/erm-integratedframework.htm
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وات وأد تطبيق لمنهجيات، إدارة المخاطر: مبادئ ومخزون ENISA  (2006)الشبكة األوروبية ووكالة أمن المعلومات
www.enisa.europa.eu/activities/risk-، موقع الويب: ]إدارة المخاطر/تقييم المخاطر، هيراكليون [اليونان

management. 
 

، تقييم مخاطر الجريمة المنظمة، اليوروبول، الهاي )2011" (اليوروبول"مكتب الشرطة األوروبي 
www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/octa_2011_1.pdf. 

 
معيار إدارة المخاطر [المملكة المتحدة]  ،)2002ن (ومعهد إدارة المخاطر وآخر

www.theirm.org/publications/PUstandard.html. 
 

جنيف،  أيزو، ،) (ISO 31000:2009مبادئ وإرشادات  -، إدارة المخاطر ISO (2009a) للمعايير "أيزو"المنظمة الدولية 
 .www.iso.orgموقع الويب: 

 
جنيف، موقع الويب:  أيزو، ، (ISO 31010:2009)تقييم المخاطر  -أساليب إدارة المخاطر  ،ISO (2009b)أيزو 

www.iso.org. 
 

 جنيف، موقع الويب: أيزو، ، (ISO Guide 73:2009)تقييم المخاطر  -معجم  ،ISO (2009b)أيزو 
www.iso.org. 

 
لجمع المعلومات لدعم التقييم الوطني  في أوربادليل منظمة األمن والتعاون  ، OSCE (2012) في أوربامنظمة األمن والتعاون 

 .www.osce.org/eea/96398ينا،  يوتمويل اإلرهاب، ف غسل األمواللمخاطر 
 

 SAI ،(AS/NZS ISO 31000:2009) إرشاداتمبادئ و -)، إدارة المخاطر 2009معايير أستراليا ومعايير نيوزيلندا (
Global ،  :موقع الويبwww.infostore.saiglobal.com/store. 

 
 أوتاوا، ،)، اإلطار المتكامل إلدارة المخاطر2001نة الكندي (امجلس الخز

 eng.aspx?id=19422&section=text-sct.gc.ca/pol/doc-www.tbs. 
 

) إرشادات حول إعداد واستخدام تقييم تهديد الجرائم الخطيرة 2010مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (
 نايدرات والجريمة، في، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخجرائم الخطيرة والجريمة المنظمة]والجريمة والمنظمة [دليل ال

www.unodc.org/documents/afghanistan/Organized_Crime/SOCTA_Manual_2010.pdf. 
 

، واشنطن العاصمة، 2010، إصدار عام األمن الوطنيوزارة ل معجم المخاطر)، 2010وزارة األمن الوطني األمريكية (
2010.pdf-lexicon-risk-www.dhs.gov/xlibrary/assets/dhs. 

http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management
http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management
http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management
http://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/octa_2011_1.pdf
http://www.theirm.org/publications/PUstandard.html
http://www.iso.org./
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.osce.org/eea/96398
http://www.infostore.saiglobal.com/store
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=19422&section=text
http://www.unodc.org/documents/afghanistan/Organized_Crime/SOCTA_Manual_2010.pdf
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/dhs-risk-lexicon-2010.pdf
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