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 الملخص التنفیذي
یستخدم المجرمون مجموعة من التقنیات واآللیات  .1

إلخفاء ملكیتھم والسیطرة على األصول التي تم الحصول علیھا 
ھویة الحقیقیة بطریقة غیر مشروعة. ویشكّل التعّرف على ال

للمستفیدین الحقیقیین أو األفراد الذین یمارسون السیطرة تحدیاً 
كبیراً للمدعین العامین ووكاالت إنفاذ القانون والعاملین في أجھزة 

وغالباً ما تستخدم المخططات  االستخبارات في جمیع أنحاء العالم.
 ھ".المصممة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي إستراتیجیة "التموی

االستفادة من التجارة العالمیة والبنى التحتیة للتجارة العالمیة إلضفاء طابع شرعي على األنشطة. ومع  -إستراتیجیة 
ذلك، فإن الصورة الخارجیة ال تتساوى مع الشفافیة، ومن المستطاع استخدام العدید من األدوات التي تم تصمیمھا 

ذات المسؤولیة المحدودة وخدمات تعیین أعضاء مجلس اإلدارة باإلنابة،  لتشجیع نمو األعمال وتطویرھا، مثل الشركات
لتسھیل عملیات غسل األموال والتھرب من دفع الضرائب والفساد. ولم تؤّد عولمة التجارة واالتصاالت إالّ إلى زیادة 

 في بیئة تجاریة بال حدود. ھذا التھدید حتى أصبحت الدول حالیاً في مواجھة التحدي المتمثل بإنفاذ قوانینھا الوطنیة

یعرض ھذا التقریر المشترك بین مجموعة العمل المالي ومجموعة إیغمونت نظرة شاملة لتقییم كیفیة قیام  .2
الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة والوسطاء المحترفین بمساعدة المجرمین على إخفاء الثروة واألصول غیر 

ساعدة السلطات الوطنیة بما في ذلك وحدات االستخبارات المالیة والمؤسسات المشروعة. الغرض من التقریر ھو م
 المالیة ومقدمي الخدمات المھنیة اآلخرین على فھم طبیعة المخاطر التي یواجھونھا.

 106لقد أظھرت نتائج التحلیل الذي تّم إجراؤه على  .3
دراسات حالة أن الھیئات االعتباریة، وخاصة الشركات الصوریة، 
تشكل سمة رئیسیة في المخططات المصممة إلخفاء ملكیة المستفید 
الحقیقي، بینما ال تتعرض الشركات الواجھة واألسھم لحاملھا إلى 

 االستغالل بشكل متكرر.

د والمجموعات التي تسعى إلى إخفاء ملكیة األفرا .4
األصول ھي األكثر عرضة لممارسة السیطرة على تلك األصول 

بدالً من  من خالل مزیج من السیطرة المباشرة وغیر المباشرة،
التمسك باعتماد نوع واحد من السیطرة. في معظم الحاالت، 

ً من سالسل التمویھ والملك یة یستخدم المستفید الحقیقي مزیجا
المباشرة، باإلضافة إلى تعیین وسطاء محترفین وأطراف ثالثة 
لممارسة السیطرة نیابة عنھ.  وفي حاالت محدودة، یمارس 

 ،فقطالمستفید الحقیقي السیطرة غیر المباشرة 
الحاالت، ونادراً ما یحتفظ بالسیطرة المباشرة من خالل بنیة معقدة دون إشراك وسیط.  وھذا یدّل على أنھ في العدید من 

سیحتفظ المستفید الحقیقي بمستوى معین من السیطرة المباشرة في أي مخطط، ولكنھ نادراً ما سیقود بذلك من دون 
إشراك وسیط أو "مالك وھمي" (مساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة غیر رسمیین، مثل 

 من األشخاص أو الشركاء التجاریین).الزوج/الزوجة، واألطفال، وأي فرد من العائلة، وغیرھم 

یشكّل أعضاء مجلس اإلدارة المعینون والمساھمون باإلنابة، وال سیما المعینین غیر الرسمیین (أو  .5
، حیث تم تحدیدھم في معظم دراسات الحالة التي تّم تقییمھا لغرض ھذا "المالكون الوھمیون") نقطة ضعف رئیسیة

المعیّن باإلنابة في كثیر من الحاالت ھو حمایة أو إخفاء ھویة المستفید الحقیقي أو الجھة التي تمارس التقریر.  إّن دور 
السیطرة على الشركة أو األصول.  یستطیع المعین باإلنابة توفیر المساعدة في التغلب على ضوابط الوالیة القضائیة 

ھ المحاكم والسلطات الحكومیة على عضویة مجلس المفروضة على ملكیة الشركة والتحایل على الحظر الذي تفرض
اإلدارة. ففي حین أن التعیین باإلنابة ھو ممارسة قانونیة في معظم البلدان، إالّ أن األسس الموضوعیة القائمة لھذه 
الممارسة مشكوك فیھا في سیاق عملیات غسل األموال وتمویل اإلرھاب ومواطن الضعف الكبیرة المرتبطة 

 باستخدامھا.

 
 

 
 

شركة مؤسسة من  -الشركة الصوریة 
دون عملیات مستقلة أو أصول مھمة 

 أو أنشطة تجاریة مستمرة أو موظفین.
شركة تملك عملیات  - جھةالشركة الوا

كاملة وخصائص شركة تجاریة مشروعة، 
بینما تعمل على إخفاء وحجب األنشطة 

 المالیة غیر المشروعة. 
شركة مؤسسة تملك  - الشركة الخاملة

مساھمین وأعضاء مجلس إدارة وسكرتیر 
غیر نشطین وتترك خاملة لفترة طویلة من 
 .  الوقت حتى لو تّم بناء عالقات مع العمالء

تشیر إلى  - الترتیبات القانونیة
الصنادیق االستئمانیة المباشرة أو غیرھا 

 من الترتیبات القانونیة المشابھة. 
تشیر إلى أي كیانات  - الھیئات االعتباریة

بخالف األشخاص الطبیعیین التي یمكنھا 
إنشاء عالقة دائمة بصفة عمیل مع مؤسسة 

 مالیة أو ملكیة خاصة.
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 الوسطاء المختصون والمحترفون
 

في المخططات المصّممة إلخفاء ملكیة  یعتبر استخدام الوسطاء المختّصین والمحترفین سمة أساسیة .6
المستفید الحقیقي، ال سیما في الحاالت التي تكون فیھا عائدات الجریمة كبیرة. وقد تضمنت غالبیة دراسات الحالة 
تورط وسطاء محترفین. وعلى الرغم من غیاب إشارة صریحة إلى ذلك في دراسات الحالة، إالّ أنھ یتبیّن من التقییم 

ً كانت متواطئة في تورطھا. أّن نصف جھات  الوساطة تقریبا
وأّن وھذا یدل على أن التواطؤ ال یھدف بالضرورة إلى تسھیل تصمیم المخططات إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي،   

والھدف من ذلك ھو التركیز على أھمیّة  تورط المحترفین قد یكون قد حصل عن غیر قصد أو على سبیل اإلھمال.
ل لألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والحاجة إلى إذكاء المزید من الوعي في بعض قطاعات الخدمات التنظیم الفعا

المھنیة.   ومع ذلك، تشیر تجربة إنفاذ القوانین في بعض الوالیات القضائیة أنّھ من المحتمل أن یكون الوسطاء 
 طین عن غیر قصد.المحترفین متواطئین في عملیات غسل األموال أكثر من كونھم متور

في نموذج دراسة الحالة المستخدم لھذا التقریر، یمثّل مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات  •
أعلى نسبة من الوسطاء المحترفین المشاركین في إنشاء ھیئات اعتباریة وترتیبات قانونیة وحسابات 

االستئمانیة وخدمات الشركات كان أكثر عرضة مصرفیة.     وقد تبیّن أیضاً أن قطاع خدمات الصنادیق 
لتقدیم خدمات تعیین أعضاء مجلس اإلدارة باإلنابة وغیرھا من الخدمات اإلداریة لعمالئھ، وتقدیم خدمات 
لمحترفین آخرین نیابة عن عمالء أطراف أخرى، باإلضافة إلى تقدیم خدمات للعمالء على المستوى الدولي. 

ھم الملحوظة في إنشاء ھذه الترتیبات وإدارتھا، یتبیّن أن احتمال مشاركة مقدمي ولكن على الرغم من مشاركت
خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في تصمیم المخططات إلخفاء ملكیّة المستفید الحقیقي ھو 

أنھم احتمال ضئیل. إّن مقّدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات الذین تم تقییمھم على 
متواطئین في المشاركة كانوا على األرجح متعامین بشكل متعمد أكثر من كونھم متواطئین تماماً بالمشاركة، 
أو ربما قاموا أیضاً بتقدیم خدمات قانونیة أو محاسبیة أو مالیة أخرى. وھذا یشیر إلى أّن دور مقّدمي خدمات 

ات طابع معامالتي في طبیعتھ تتم ممارستھ بناء الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات ھو على األرجح ذ
في على طلب العمیل أو وسیط آخر یكون في أغلب األحیان مقیماً في بلد آخر.  كما یظھر ذلك أیضاً أنھ 

حین یقّل احتمال كون مقّدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات من العقول المدبرة 
المستفید الحقیقي، فإن الخدمات التي یقّدمھا ھؤالء عرضة لالستغالل للمخططات المصّممة إلخفاء ملكیة 

 من قبل المجرمین ووسطاء محترفین آخرین متورطین في ھذه المخططات.
 

القطاع األقّل تمثیالً في الحاالت التي جرى تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر،  المحاسبین المھنیینیعتبر قطاع   •
للتوّرط في مشاركتھم مقارنة مع المھنیین القانونیین ومع مقدمي خدمات ومع ذلك كان ھؤالء أكثر عرضة 

الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات.  وتبیّن أیضاً أّن مھنة المحاسبة ھي األقّل توّرطاً بشكل مباشر في 
الرئیسي لمھنة  إنشاء الھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة أو العالقات المصرفیة مّما یرّجح أّن الدور

المحاسبة في بناء المخّططات المصّممة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي ھو إسداء المشورة المتخصصة.  
وشّكل المحاسبون المھنیّون أعلى نسبة من مصّممي ھذه المخططات والمرّوجین لھا في دراسات الحالة، 

ء المحتملین أكثر من مجرد تسھیل مخطط وكان من المرّجح أن یرّوجوا لمخططاتھم الخاّصة أمام العمال
مصمم من قبل عمالئھم. وشّكل ھؤالء أیضاً القطاع المھنّي الوحید الذي لم یتم تحدیده على أنّھ یقّدم خدمات 

كما أنھ من المرجح أّن المھارة المالیة لمھنة المحاسبة  إلى وسیط محترف آخر نیابة عن عمیل خارجي.
محاسبین تحدید األنشطة المالیة المشبوھة تحّد من تعّرض ھؤالء لالستغالل والسھولة التي یمكن بھا لل

في اإلطار عینھ، قد ال یرغب المجرمون والمتواطئون  غیر المتعمد لتسھیل إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.
 المحترفون في إشراك أي محاسب مھني ما لم یكن باإلمكان ضمان تواطؤھم مقدماً.

یختلف دور المھنیین القانونیین في تسھیل تصمیم بالمقارنة مع قطاعات الوسطاء المھنیین األخرى،  •
 المخططات إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي حسب الحالة.

o  تبیّن أّن المھنیّین القانونیین أكثر تورطاً في إنشاء الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة والحسابات
ً عند مقارنتھم بمقدمي خدمات الصنادیق المصرفیة عند  مقارنتھم بالمحاسبین، ولكنھم أقّل تورطا

االستئمانیة وخدمات الشركات.   وینطبق الشيء نفسھ على توفیر خدمات المساھمین باإلنابة وتعیین 
 أعضاء مجلس اإلدارة.

 

 
 
 

o في عملیات شراء العقارات  كان المحامون من بین المھن الثالثة التي یحتمل أن شاركت أكثر من غیرھا
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 كوسیلة لغسل عائدات الجریمة وإخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.
o  كم تم استخدام الحسابات االستئمانیة القانونیة وحسابات العمالء بشكل متكرر كوسیلة إلخفاء ملكیة

تقنیة اإلخفاء المستفید الحقیقي على الّرغم من أّن مھنة المحاسبة قد أظھرت نسبة مماثلة في استخدام 
ھذه.  كما تم تحدید االمتیاز المھني القانوني كحاجز أمام استرجاع المعلومات عن ملكیة المستفید 

 الحقیقي.

o  في دراسات الحالة التي تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر، تبیّن أنھ في الحاالت التي أظھرت مشاركة
بدا فیھا أن تورط المھنیین القانونیین لم یكن مقصوداً المھنیین القانونیین، كان ھناك عدد من الحاالت التي 

أو كان على سبیل اإلھمال.   وھذا یشیر إلى أنّھ على الّرغم من االرتفاع المعقول لمستوى مشاركتھم 
فإن المھنیّین القانونیّین لیسوا على درایة كافیة في إنشاء الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة، 

ومن المرّجح أن یتفاقم ھذا الوضع  الكامنة في عملیات غسل األموال وتمویل اإلرھاب.بمواطن الضعف 
 بسبب تدني مستوى األنظمة المفروضة على المھنیین القانونیین في العدید من الدول.

وقد أظھر التحلیل أن خدمات المحامین والمحاسبین نادراً ما تكون مطلوبة لتسھیل مخطط غسل األموال  .7
ث أن مشاركة أحدھا عادة ما یكون كافیاً.   كان مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات حی -نفسھ 

موجودین في معظم الحاالت التي تضمنت وسطاء من قطاعات متعددة، ولم یتبین استخدام محام ومحاسب معاً إالّ في 
نفسھ، شمل تمثیل قطاع مقدمي خدمات الصنادیق حاالت قلیلة.  وفي الحاالت التي تضمنت وسطاء متعددین من القطاع 

االستئمانیة وخدمات الشركات الغالبیة العظمى من ھذه الحاالت.  وفي الحاالت التي تم فیھا استغالل عدد من مقدمي 
ً أدت إلى توریط  خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في مخطط واحد، تبیّن أن جمیع الحاالت تقریبا

مات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في والیات قضائیة متعددة.  یعكس ذلك دور مقدمي خدمات مقدمي خد
الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في تأسیس وإدارة الشركات المحلیة نیابة عن العمالء األجانب. وفي المقابل، 

یین أو المحاسبیین، كانت معظم الحاالت تنطوي على في الحاالت التي تم فیھا استخدام العدید من المھنیین القانون
استخدام العدید من المحامین / المحاسبین في نفس الوالیة القضائیة، وكان معظم ھؤالء الوسطاء متورطین بصورة 
غیر مقصودة. ویشیر ذلك إلى أنھ في الحاالت التي تم فیھا استخدام العدید من المحامین أو المحاسبین لتسھیل مخطط 

 ا، ربما یحاول العمالء اإلجرامیون تجنب الشك عن طریق تقیید تعامالتھم مع جھة مھنیة واحدة.م

إن افتقار الجھات المھنیة إلى التوعیة والتثقیف بمخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب یعوق من قدرتھا  .8
یزید من تعرضھم لالستغالل من قبل على تحدید الشبھات واإلنذارات في مجال غسل األموال وتمویل اإلرھاب.  وھذا 

العمالء الذین یسعون إلى إساءة استخدام الخدمات المشروعة بطریقة مخالفة ألغراض غسل األموال وتمویل اإلرھاب. 
أظھرت دراسات الحالة المعدة ألغراض ھذا التقریر أن أربعة وسطاء فقط ممن تورطوا في ھذه المخططات تمكنوا 

بوھة واإلبالغ عنھا بالتماشي مع معاییر مجموعة العمل المالي. وكانت كل تلك الحاالت في من تحدید األنشطة المش
 دول تنظم األعمال والمھن غیر المالیة المحددة في إطار قانوني لمكافحة غسل األموال وتمویل مكافحة اإلرھاب.

 
 التزامات مكافحة غسل األموال واإلشراف علیھا

 
الدراسة األفقیة لمجموعة العمل المالي بشأن اإلشراف على التزامات  % من الدول التي شاركت في17 .9

ملكیة المستفید الحقیقي وإنفاذھا ال تفرض على اإلطالق أي التزامات في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب 
اإلرھاب لدیھا، على على األعمال والمھن غیر المالیة المحددة أو تقوم باإلشراف على مكافحة غسل األموال وتمویل 

الرغم من أن معاییر مجموعة العمل المالي تشترط القیام بذلك.   وفي بعض الحاالت، یكون ھذا نتیجة لمقاومة 
القطاعات أو المھن ذات الصلة لألنظمة، وفي حاالت أخرى، قد یكون انعكاساً لجانب "غیر مكتمل" من نظام مكافحة 

م یتم تنفیذه بعد. إن االفتقار إلى الرقابة في تلك الدول ھو نقطة ضعف رئیسیة، غسل األموال وتمویل اإلرھاب والذي ل
كما أن الجھات المھنیة التي تمارس أعمالھا في الدول التي لم تطبق األنظمة المناسبة على األعمال والمھن غیر 

 .يالمالیة المحددة تمثّل "مدخالً خلفیاً" غیر خاضع للتنظیم في النظام المالي العالم
كما أن نقاط الضعف لدى الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة والوسطاء المھنیین ستتفاقم في الدول التي  .10

لدیھا نظام ضعیف في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.  إن المتطلبات الرئیسیة لمعاییر مجموعة العمل 
، من بین أمور 28و  25و  24و  23و  22و  12و  11و  10، والتوصیات 5و  4المالي، مثل النتائج المباشرة 

أخرى، تتعلق جمیعھا بحجم المخاطر للھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة والوسطاء في دولة معینة. ومع ذلك، فإن 
ً على مواطن الضعف والتحدی ات العوامل المتغیرة األخرى بین الدول، مثل مسارات التجارة والتمویل، تؤثر أیضا

المرتبطة بملكیة المستفید الحقیقي. وتختلف مواطن الضعف ھذه من دولة إلى أخرى وبالتالي ال یمكن تقییمھا بشكل 
نھائي على المستوى العالمي.  یجب على السلطات المختصة والمؤسسات المالیة واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة 

 ي تؤثر على بالدھا / أعمالھا عند تقییم المخاطر.أن تضع في اعتبارھا مواطن الضعف القضائیة الت

ً ما تعتمد على إستراتیجیة "التمویھ". ومن  .11 وإن المخططات المصممة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي غالبا
شأن ذلك أن یعوق قدرة المؤسسات المالیة والوسطاء المھنیین والسلطات المختصة عل تحدید األنشطة المشبوھة 
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ملكیة المستفید الحقیقي وتسھیل الجریمة. وفي الوقت نفسھ، تركز معاییر مجموعة العمل المالي، المصممة لحجب 
واستطراداً، الجزء األكبر من البنیة التحتیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، على قیام المؤسسات المالیة 

بالغ عنھا.  توصلّت معظم دراسات الحاالت التي واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة بتحدید األنشطة المشبوھة واإل
تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر إلى أن المعلومات التي في حوزة المؤسسات المالیة كانت في غایة األھمیة بالنسبة 
للتحقیق بالجریمة، وأشارت الدول التي تطلب اإلبالغ عن معامالت أخرى (مثل الحد األدنى لقیمة المعامالت 

الت عبر الحدود) أن تقاریر المستندة إلى الحّد األدنى لقیمة المعامالت كانت أساسیة في تحدید األنشطة المالیة والمعام
 غیر الشرعیة.

مع تزاید ترابط االقتصاد العالمي وتشتت سیادة الحدود المالیة، من المھم ضمان وصول السلطات إلى  .12
یة، سواء كانت تقاریر عن المعامالت المشبوھة مقدمة من كیانات المعلومات المناسبة المطلوبة إلنجاز مھامھا بفعال

ً أخرى من المعلومات، مثل تقاریر الحّد األدنى لقیمة المعامالت وتقاریر المعامالت عبر الحدود.  مبلغة أو أنواعا
وصول في الوقت باإلضافة إلى ذلك، توفر معاییر مجموعة العمل المالي نطاقاً للدول الستخدام عدة آلیات لتمكین ال

المناسب إلى معلومات عن ملكیة المستفید الحقیقي، وقد طبقت بعض الدول حدیثاً، أو أنھا بدأت حالیاً بتطبیق سجالت 
للمعلومات عن ملكیة المستفید الحقیقي كآلیة لتمكینھا من القیام بذلك. إن األنظمة التي تجمع بین نھج واحد أو أكثر 

األساسیة عن ملكیة المستفید الحقیقي قد تكون أكثر فعالیة من األنظمة التي تعتمد على  لضمان توافر ودقة المعلومات
نھج واحد. وتعتبر بعض الوالیات القضائیة أن توافر سجالت ملكیة المستفید الحقیقي من شأنھا أن تساعد السلطات 

المعلومات التي تم الحصول علیھا من المختصة في الوصول إلى المعلومات الحدیثة والدقیقة، بما في ذلك التحقق من 
 مصادر أخرى.

 
 مسائل للنظر فیھا

 
بناء على نتائج التحلیالت والمشاورات، یحدد ھذا التقریر عدداً من القضایا للمساعدة في معالجة مواطن  .13

 الضعف المرتبطة بإخفاء ملكیة المستفید الحقیقي، بما في ذلك:

 باإلنابة بما في ذلك التدابیر التي قد تحد من سوء استخدامھم.النظر في دور المعینین  •

الحاجة إلى تنظیم الوسطاء المھنیین بما یتماشى مع معاییر مجموعة العمل المالي، وأھمیة الجھود المبذولة  •
لتثقیف الجھات المھنیة بشأن مواطن الضعف في مجال غسل األموال وتمویل اإلرھاب لتعزیز الوعي 

 ي الحّد من مواطن الضعف المرتبطة بإخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.والمساعدة ف

تعزیز العمل على تحدید الحلول أو التدابیر الممكنة لمنع إساءة استخدام االمتیاز المھني القانوني إلخفاء  •
یین المعلومات عن ملكیة المستفید الحقیقي، بما في ذلك عن طریق توفیر مواد تدریب وإرشادات معززة للمھن

 القانونیین.

 ضمان وصول وحدات االستخبارات المالیة إلى أوسع مجموعة ممكنة من المعلومات المالیة. •

زیادة تبادل المعلومات ذات الصلة وسجالت المعامالت لدعم الجھود العالمیة لتحسین شفافیة ملكیة المستفید  •
 الحقیقي.

قیت تبادل المعلومات عبر الحدود، بما في ذلك من مزید من العمل لفھم ما یمكن القیام بھ لتحسین جودة وتو •
 خالل المساعدة القانونیة المتبادلة.
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التأكد من وجود موارد وخبرات كافیة في مجال حفظ السجالت بالنسبة للدول التي تستخدم سجالت ملكیة  •
الدول. ویھدف ذلك إلى التأكد من أن المعلومات المستفید الحقیقي وبالنسبة لجمیع سجالت الشركات في جمیع 

 المسجلة في السجل كافیة ودقیقة ومحدثة، وأنھ یمكن الوصول إلیھا في الوقت المناسب.

ضرورة أن تنظر الدول في وتبیّن نقاط الضعف والتھدیدات المتعلقة بالھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة  •
والوسطاء المحلیین واألجانب المشاركین في إنشائھا، والوسائل التي یمكن بھا للمجرمین المحلیة واألجنبیة، 

 استغاللھا لتسھیل عملیات غسل األموال وغیرھا من الجرائم.
من الموضوعات الرئیسیة التي تكمن وراء كل ھذه المسائل على نطاق واسع ھي المعلومات، بما في ذلك  .14

ھذه المعلومات والوصول إلیھا وآلیات تبادلھا بمزید من الفعالیة على الصعیدین المحلي الطرق الممكنة لتحسین موثوقیة 
والدولي. في بعض الحاالت، تھدف ھذه المسائل إلى توجیھ ردود الحكومات الفردیة نحو اتخاذ مزید من اإلجراءات، 

 بینما تحدد مسائل أخرى مجاالت تتطلب المزید من البحث والمشاركة.
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 مقدمة
الھائل بین التجارة الدولیة واألنظمة المالیة العالمیة، وكذلك على مدى العقود الثالثة الماضیة، أّدى التقارب  .15

ظھور شبكة اإلنترنت وأشكال تكنولوجیات االتصاالت األخرى، إلى إتاحة فرص جدیدة للمجرمین إلساءة استخدام 
صاد إجرامي ھیاكل الشركات واألعمال إلخفاء التدفقات المالیة الشاذة واألنشطة اإلجرامیة. وبعیًدا عن العمل في اقت

مشبوه وخفي، یقوم المجرمون بإخفاء أنشطتھم وممارستھا على أساس كونھا أعمال تجاریة مشروعة إلخفاء األموال 
غیر المشروعة وسط الحجم الھائل من المعامالت التي تعبر العالم یومیاً. ومع ذلك، فإن الصورة الخارجیة ال تتساوى 

، والصنادیق 1من األدوات المتنوعة، بما في ذلك الشركات الصوریة مع الشفافیة إذ یستخدم المجرمون مجموعة
االستئمانیة، والترتیبات القانونیة األخرى، والمعینین باإلنابة، والوسطاء المھنیین، إلخفاء النیة الحقیقیة ألنشطتھم 

 المرتبطة بھا. 2وملكیة المستفید الحقیقي

أصبحت ملكیة األصول غیر المشروعة والسیطرة علیھا واستخدام الھیاكل القانونیة إلخفائھا، موضوع اھتمام  .16
عالمي متزاید في السنوات األخیرة. كما أن تسرب المعلومات السریة من اثنین من مكاتب المحاماة الدولیة الكبرى 

قد أّدى إلى زیادة الوعي العام إزاء  20173و 2015ركات في عامي المسؤولة عن إنشاء ھیاكل دولیة معقدة للش
 الطریقة التي یمكن بھا استخدام الھیاكل القانونیة إلخفاء الثروة واألصول غیر المشروعة.

إن قدرة الدول على منع إساءة استخدام الھیئات االعتباریة  .17
القانونیة والطرق المستخدمة لذلك أصبحت موضوع العدید والترتیبات 

من أوراق المناقشة والمشاریع البحثیة خالل العقد الماضي أو أكثر. وقد 
تم نشر العدید من الدراسات من قبل ھیئات دولیة، بما في ذلك منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمیة، والبنك الدولي، ومكتب األمم المتحدة المعني 

درات والجریمة، ومجموعة العمل المالي. وتوفر ھذه التقاریر معاً بالمخ
 ثروة من المعرفة حول إساءة استخدام ھیاكل الشركات

لتسھیل الفساد وغسل األموال. ومع ذلك، حددت مجموعة العمل المالي ومجموعة إیغمونت لوحدات االستخبارات 
مرتبطة بملكیة المستفید الحقیقي، مع التركیز بشكل خاص على المالیة الحاجة إلى مزید من التحلیل لمواطن الضعف ال

 تورط الوسطاء المھنیین، لتوجیھ الردود العالمیة. یسعى ھذا التقریر إلى معالجة ھذه الحاجة.
 

یوفر التقریر نظرة شاملة وكلیة إلى مواطن الضعف الكامنة، كما أنھ یستھدف تحقیق مزید من الدعم من  .18
ن قبل الحكومات والمؤسسات المالیة ومقدمي الخدمات المھنیة اآلخرین. وفي سعیھا إلى إجراء أجل تحلیل المخاطر م

المزید من تحلیل المخاطر، ینبغي على الدول والمھنیین من القطاع الخاص أن تنظر في كیفیة تأثیر البیئة الجیوسیاسیة 
، على مواطن الضعف المرتبطة بالھیاكل واالقتصادیة، باإلضافة إلى إستراتیجیات تخفیف المخاطر الخاصة بھا

 القانونیة والقطاعات الوسیطة التي تسھل تأسیسھا وإدارتھا.
 
 
 
 
 
 
 

 
ألغراض ھذه الورقة، تعتبر "الشركات الصوریة" أنھا شركات مؤسسة ولكن لیس لدیھا عملیات مستقلة أو أصول ذات أھمیة أو أنشطة جاریة  1

 أو موظفین.
"ملكیة المستفید الحقیقي" أو "المستفید الحقیقي" إلى "الشخص الطبیعي أو األشخاص الطبیعیین الذین یمتلكون أو یسیطرون یشیر مصطلح  2

فعلیاً على العمیل و/أو الشخص الطبیعي الذي تتم المعامالت نیابة عنھ. ویشمل كذلك ھؤالء األشخاص الذین یمارسون سیطرة فعلیة 
 ترتیب قانوني. أنظر أیضاً قسم "تعریف المستفید الحقیقي". مطلقة على ھیئة اعتباریة أو

، وشركة المحاماة أبلباي 2015التي یقع مركزھا في باناما، في العام   Mossack Fonsecaمن شركة المحاماة موساك فونسیكا   3
Appleby  2017التي یقع مركزھا في برمودا، في العام. 

تشیر إلى الصنادیق  - الترتیبات القانونیة
بات االستئمانیة المباشرة أو غیرھا من الترتی

 القانونیة المشابھة.
تشیر إلى أي كیانات بخالف  - الھیئات االعتباریة

األشخاص الطبیعیین التي یمكنھا إنشاء عالقة دائمة 
 بصفة عمیل مع مؤسسة مالیة أو ملكیة خاصة.

 
 1أنظر أیضاً القسم 
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 المنھجیة
شارك في رعایة ھذا المشروع كل من مجموعة العمل المالي ومجموعة إیغمونت. استند المشروع إلى  .19

القدرات الفریدة والمتكاملة لمجموعة العمل المالي ومجموعة إیغمونت في محاولة لتحسین فھم مواطن الضعف 
لمرتبطة بإخفاء ملكیة المستفید الحقیقي وإساءة استخدام مقدمي الخدمات المھنیین. یضم فریق المشروع الذي تم تنفیذه ا

بقیادة أسترالیا وألمانیا وفرنسا خبراء من: األرجنتین وكندا والھند وإسرائیل وإیطالیا وھولندا ونیوزیلندا واالتحاد 
متحدة والوالیات المتحدة األمیركیة وأعضاء مجموعة آسیا والمحیط الھادئ، الروسي وسنغافورة وسویسرا والمملكة ال

وبنغالدیش ونیبال، مجموعة العمل الحكومیة لمكافحة غسل األموال في غرب أفریقیا ، ومجموعة الجھات الرقابیة 
أفریقیا، لجنة  على المركز المالي الدولي، ومصر بصفتھا عضو مجموعة العمل المالي لمنطقة لشرق األوسط وشمال

الخبراء المختارة التابعة لمجلس أوروبا والمعنیة بتقییم تدابیر مكافحة غسل األموال ، وصندوق النقد الدولي، والمنتدى 
العالمي لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة حول الشفافیة وتبادل المعلومات لألغراض الضریبیة (المنتدى العالمي 

 في المیدان االقتصادي)، والبنك الدولي، ومعھد مجموعة العمل المالي للتدریب واألبحاث. لمنظمة التعاون والتنمیة

عند إعداد ھذا التقریر، قام فریق المشروع بتحلیل دراسات التطبیقات، وتقییمات المعلومات االستخباریة،  .20
ین والھیئات الدولیة والحكومات. تم وتقاریر التقییم المتبادل، وتقاریر أكادیمیة منشورة من قبل مجموعة من األكادیمی

إدراج قائمة مفصلة بالمصادر العامة المستخدمة في الملحق أ. وباإلضافة إلى ھذه التقاریر العامة، شمل المشروع على 
تحلیل واستخالص لتقاریر المعلومات االستخباراتیة المعدة من قبل وحدات االستخبارات المالیة، والمخابرات الجنائیة، 

ت إنفاذ القانون، وغیرھا من السلطات المختصة لتحدید االتجاھات الناشئة والطرق التي یتم استغاللھا من قبل وھیئا
المجرمین. وفي العدید من الحاالت، ال تكون ھذه التقاریر متاحة لالطالع العام، لذلك لم یتم استخدام سوى المعلومات 

 التقریر. التي تم تجریدھا من الطابع السري والحساس في ھذا

تم عقد ورشة عمل لتبادل المعلومات االستخباراتیة خالل اجتماع الخبراء المشترك لمجموعة العمل المالي،  .21
في تقدیم دراسات حالة ورؤى  4وفداً  13، حیث شارك 2017الذي استضافھ االتحاد الروسي في موسكو في أبریل 

فاء ملكیة المستفید الحقیقي. كما تم عقد جلسة مع القطاع الخاص، بما في ذلك ممثلون عن البنوك، استخباراتیة تتعلق بإخ
والجمعیات القانونیة، ومقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات، مما ساعد فریق المشروع على تحسین 

 یقي.فھمھ لممارساتھم وتحدیاتھم فیما یتعلق بمسائل ملكیة المستفید الحق
منظمة  12وكجزء من عملیة التشاور مع القطاعات الخاصة المستھدفة، طلب فریق المشروع تعلیقات من  .22

ورابطة دولیة تمثل شریحة واسعة من القطاع الخاص مع اھتمام خاص بالموضوع.  وقد مثلت تلك المنظمات مؤسسات 
 FinTechالتكنولوجیا المالیة نات وشركات مالیة عالمیة واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة ومقدمي البیا

 ومنظمات غیر حكومیة. تلقى فریق المشروع تعلیقات من تحالف الشفافیة المالیة RegTech التكنولوجیا التنظیمیةو
Financial Transparency Coalition ومعھد التمویل الدولي ،Institute of International Finance ،

 ، االتحاد الدولي للمحاسبینInternational Banking Federation واالتحاد المصرفي الدولي
International Federation of Accountants الدولیة  التكنولوجیا التنظیمیة، وجمعیةInternational 

RegTech Associationالدولي لكتاب العدل، وجمعیة العاملین في مجال الصنادیق االستئمانیة  ، واالتحاد
، Wolfsberg Group، مجموعة وولفسبیرج Society of Trust and Estate Practitioners والعقارات

 Internationalوكذلك من فریق الخبراء المعني بمكافحة غسل األموال والعقوبات التابع لرابطة المحامین الدولیة 
Bar Association’s Anti-Money Laundering and Sanctions Expert Working Group .

وتضمنت ھذه التعلیقات معلومات إضافیة عن مواطن الضعف ومؤشرات المخاطر اإلضافیة وطرق تحدید ملكیة 
 المستفید الحقیقي.

 
 
 
 
 

 
 تشمل ھذه الوفود دول إندونیسیا وإیطالیا وإسرائیل وجمھوریة قیرغیزستان وھولندا وبولندا وروسیا وإسبانیا والسودان وسویسرا وفنزویال 4

 ومكتب الشرطة األوروبي (یوروبول) والمفوضیة األوروبیة.
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المقدمة من مجموعة العمل  5تتمثل المصادر الرئیسیة للمعلومات الواردة في ھذا التقریر بدراسات الحالة .23
میة.  وقد أجرى معھد مجموعة العمل المالي للتدریب المالي ومجموعة إیغمونت وأعضاء مجموعات العمل المالي اإلقلی

 والیة قضائیة. 34دراسة حالة وتطبیق تم تقدیمھا من قبل 106واألبحاث تحلیًال لما یصل إلى 
 
وقد اقتصر التحلیل على عینة محدودة من البلدان، وھو موجھ في الجانب األكبر منھ صوب الوالیات القضائیة التي   

.  كما اقتصر تحلیل معھد مجموعة العمل المالي للتدریب واألبحاث على المعلومات 6ن الحاالتقدمت عدداً أكبر م
المعروفة للسلطات السلطات المختصة والمعلومات التي توفیرھا بعد ذلك ضمن ملخصات الحالة.  في بعض الحاالت، 

موال (الجریمة األصلیة أو موقع المستفید الحقیقي النھائي) لم تكن اتضح أن المعلومات المتعلقة بمخطط غسل األ
معروفة من قبل السلطات المختصة. وفي حاالت أخرى، لم یتم اإلبالغ عن المعلومات في ملخص الحالة (على سبیل 

یة القضائیة التي المثال، نوع الھیئة االعتباریة) أو أنھ لم یتم الكشف عن مصدر المعلومات (على سبیل المثال، الوال
 تم تقدیم الخدمات منھا).

ً من تلك التي یمكن  .24 وعلى الرغم من ھذه القیود المالزمة للبیانات، إالّ أن تفاصیل الحالة ھي أكثر توسعا
العثور علیھا في تقاریر التقییم المتبادل المنشورة حدیثاً. باإلضافة إلى ذلك، كانت الحاالت، حیث تم تحدید التواریخ، 

.  وتجاوز متوسط األموال التي تم غسلھا في كل حالة، في 2017و  2010بشكل عام، حیث تراوحت بین  حدیثة
 ملیون دوالر أمریكي. 500جمیع الحاالت التي تمت مراجعتھا لغرض ھذا التقریر، مبلغ یتخطى 

مستفید الحقیقي لقد ركز ھذا التقریر على مواطن الضعف وتقنیات سوء االستخدام المرتبطة بإخفاء ملكیة ال .25
التي تطرحھا الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة والوسطاء المھنیین المشاركین في نشوئھا. وال یغطي ھذا التقریر 
التھدیدات التي یشكلھا المجرمون وكیف یمكن أن تختلف ھذه التھدیدات عن الجرائم األصلیة، وكیف تؤثر الجرائم 

المستخدمة إلخفاء المستفید الحقیقي، أو العواقب المرتبطة بالمخاطر المتبقیة. یتناول األصلیة المختلفة على الطرق 
التقریر التقنیات الشائعة التي یستخدمھا المجرمون إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي، والخصائص البیئیة التي تساھم في 

م یُبذل أي جھد لتوفیر قائمة نھائیة بالوالیات مواطن الضعف التي تشكلھا ھذه الھیاكل القانونیة والجھات الوسیطة. ول
القضائیة الشدیدة الخطورة على أساس ھذه المخاطر البیئیة، حیث أن العدید من العوامل المتغیرة الخاصة بوالیات 

 قضائیة معینة تجعل ھذه المھمة غیر ممكنة على المستوى العالمي.
 

 دراسة أفقیة حول اإلنفاذ والرقابة
 

، أجرت مجموعة العمل المالي دراسة أفقیة بشأن إنفاذ التزامات ملكیة 2017-2016ن العامین في الفترة بی .26
المستفید الحقیقي وفرض الرقابة علیھا. وكان الغرض من ھذه الدراسة ھو فھم كیفیة تطبیق الرقابة على متطلبات 

ثل المحامین ومقدمي خدمات الصنادیق وال سیما بین المھن الرئیسیة ألمناء المعلومات م ملكیة المستفید الحقیقي،
االستئمانیة وخدمات الشركات، باإلضافة إلى دور السجالت في تأسیس وإدارة الشركات. وقد استندت الدراسة األفقیة 

عضواً من أعضاء مجموعة العمل المالي، ممن تطوعوا  23والیة قضائیة، بما في ذلك  64على مسح استقصائي شمل 
وترد نتائج ھذا التحلیل في الملحق "ب" من ھذا التقریر، وعند االقتضاء، تم تضمین المراجع إلى لتقدیم المعلومات. 

 تلك الدراسة في مختلف صفحات ھذا التقریر.
 
 
 
 

 
والطرق التي تركز دراسات الحالة التي قدمتھا ھیئات إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات المالیة على مختلف التقنیات واالتجاھات  - 5

 یستخدمھا المجرمون إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.

 حالة للتحلیل، بینما قدمت مصر ثماني حاالت، وقدمت كل من أسترالیا والوالیات المتحدة سبع حاالت. 19على سبیل المثال، قدمت ھولندا  6
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 تعریف المستفید الحقیقي
"الشخص الطبیعي (أو األشخاص المالي مصطلح "المستفید الحقیقي" بأنھ تعّرف معاییر مجموعة العمل  .27

 ً على العمیل و/أو الشخص الطبیعي الذي یتم إجراء معاملة نیابة عنھ. ویشمل  7الطبیعیین) الذي یمتلك أو یسیطر فعلیا
یختلف ھذا التعریف  .9 8"ذلك أیضاً األشخاص الذین یمارسون سیطرة فعلیة مطلقة على ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني

"المستفید" و "المستفیدین"، والذي قد یشمل كالً من األشخاص الطبیعیین والھیئات االعتباریة عن تعریفات كل من 
 والترتیبات القانونیة وغالباً ما یتعلق بما یلي:

الجھات التي تتلقى مساعدات خیریة وإنسانیة وغیرھا من أنواع المساعدات من خالل خدمات تقدمھا  •
 ، أو 10المنظمات غیر الھادفة للربح

 . 12أو بولیصة تأمین 11األشخاص الذین یحق لھم االنتفاع من ترتیب إستئماني •

فاع "الفعلي" والذي یعتمد التمییز بین "المستفید الحقیقي" و "المستفید" على مفھوم السیطرة "الفعلیة" أو االنت .28
الذي یمتلك أو یسیطر فعلیاً أو یستفید من أصول أو معاملة ما من خالل وسائل مباشرة أو  الشخص الطبیعيیشیر إلى 

غیر مباشرة.  واألھم من ذلك، یجب أن یكون "المستفید الحقیقي" دائماً شخصاً طبیعیاً حیث أن الھیئة االعتباریة ال 
یة" على األصول.  ویعزى ذلك إلى كون الھیئات االعتباریة تخضع دائماً للسیطرة بصورة یمكنھا ممارسة سیطرة "فعل

مباشرة أو غیر مباشرة من قبل األشخاص الطبیعیین. لذلك، في حین یجوز أن الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني 
ید الحقیقي یتطلب اكتشاف ھویة الشخص یمكن أن یكون المستفید من األصول أو من معاملة ما، فإن تحدید ھویة المستف

 الطبیعي (األشخاص الطبیعیین) الذي یسیطر أو یستفید فعلیاً من الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني. 

ویشكل مفھوم المنفعة والسیطرة الفعلیة نقطة محوریة في عملیة التمییز بین الملكیة "الحقیقیة" والملكیة  .29
مالك القانوني لألصول ھو الشخص الطبیعي أو االعتباري أو الترتیب القانوني الذي یتمتع "القانونیة".  إذ یكون ال

بالحق القانوني لتلك األصول. ومع ذلك، فإن الملكیة القانونیة لیست ضروریة دائماً من أجل ممارسة السیطرة على 
ستئمانیة أو مملوكة من قبل ھیئة أحد األصول أو االستفادة منھا، خاصة عندما تكون األصول مودعة في صنادیق ا

اعتباریة.  وبالتالي، من الضروري تحدید ھویة الشخص الطبیعي الذي یملك حصص السیطرة على األصول، ولیس 
 المالك القانوني لتلك األصول. 

ً ما یشكل التحدي األساسي أمام تحدید ملكیة المستفید  .30 قد یكون تحدید السیطرة الفعلیة إشكالیة وھو غالبا
لحقیقي.   في سیاق الشركة، یمكن ممارسة السیطرة من قبل المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا.   وفي ا

نظًرا لقدرتھم على إقالة  حین یتم اعتبار المساھمین بشكل عام أنھم یمارسون أعلى مستوى من السیطرة على الشركة،
نھم یستفیدون من أرباح الشركة، إال أنھ ال یمكن التغاضي عن أعضاء مجلس اإلدارة وغیرھم من كبار الموظفین وأل

دور أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا. أما في سیاق الصنادیق االستئمانیة، یمارس الوصي السیطرة على األصول 
ً بالتصرف لصالح المستفید الذي ال یحق لھ عادة ممارسة أي سیطرة على ا ً قانونیا لصندوق.  غیر أنھ یكون ملزما

ویجوز لكل من المستثمر وحامي الصندوق االستئماني االستمرار في ممارسة بعض مستویات السیطرة أو التأثیر على 
الصندوق، على الرغم من التخلي عن الملكیة القانونیة لتلك األصول لصالح المستفید.  ویمكن أن یزید ھذا األمر من 

بغي اعتباره المستفید الحقیقي وقد یتطلب ذلك بذل مزید من الجھود لتحدید تعقید الجھود المبذولة لتحدید من الذي ین
 طبیعة عالقة االئتمان. 

 
 

 
خالل سلسلة اإلشارة إلى "الذي یمتلك أو یسیطر فعلیا" و"السیطرة الفعلیة النھائیة" تشیر إلى الحاالت التي یتم فیھا ممارسة الملكیة/السیطرة من  7

 بوسائل السیطرة غیر السیطرة المباشرة.الملكیة أو 

 ر. ینطبق ھذا التعریف أیضاً على المستفید الحقیقي للمستفید من بولیصة تأمین على الحیاة أو غیرھا من أنواع التأمین المرتبطة باالستثما 8

 113، ص. 2012مجموعة العمل المالي  9

 59، ص.  2012مجموعة العمل المالي  10

 113، ص.2012لمالي مجموعة العمل ا 11

 62، ص. 2012مجموعة العمل المالي  12
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كما یمكن ممارسة السیطرة من خالل أطراف ثالثة بما في ذلك، جھات الوساطة المھنیة وأفراد العائلة،  .31
والشركاء والمعینین باإلنابة وغیرھم من األشخاص الطبیعیین الذین تم استخدامھم أو إكراھھم على التصرف بالنیابة 

مساھمین أو أعضاء مجلس إدارة باإلنابة وإلى أطراف عن المستفید الحقیقي النھائي.   وقد یؤدي اللجوء إلى تعیین 
ثالثة إلى تعقید الجھود المبذولة في سبیل تحدید المستفید الحقیقي ألصل أو معاملة ما، حیث ال یجوز تسجیل المستفید 

ن الحقیقي في سجالت شركة رسمیة أو سجالت صنادیق االستئمان في العدید من الوالیات القضائیة.  في حین أنھ م
المھم أن تتمتع السلطات المختصة بالقدرة على فھم ھویة الشخص الطبیعي الذي یمتلك حصص سیطرة على األصول، 

 إال أنھ من المھم أیًضا للسلطات المختصة أن تدرك من یستفید منھا. 
 إرشادات مجموعة العمل المالي بشأن تتوفر المزید من اإلرشادات حول تعریف "المستفید الحقیقي" في .32

 . 13الشفافیة والمستفید الحقیقي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .8، ص. 2014مجموعة العمل المالي،  13
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 بنیة التقریر
إخفاء ملكیة المستفید یقسم ھذا التقریر إلى أربع أقسام تم تصمیمھا لتحلیل الجوانب المنفصلة التي تساھم في  .33

 الحقیقي.  ویتم ترتیب األقسام على الشكل التالي:

یسرد بإیجاز السمات األساسیة الخاصة بمختلف الھیئات المعنویة والترتیبات القانونیة. من خالل  1القسم  •
ون ووحدات تحلیل القضایا والحاالت التي تم توفیرھا دعماً لھذا التقریر إضافة إلى خبرات ھیئات إنفاذ القان

االستخبارات المالیة في مختلف الدول، یعرض ھذا القسم لمحة عامة عن السمات العامة ووظائف الھیئات 
 المعنویة والترتیبات القانونیة التي تجعلھا عرضة لسوء استخدام ألھداف إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.

لمحة عامة عن الطرق والتقنیات الشائعة االستعمال في إخفاء ملكیة المستفید النھائي. ویھدف  2القسم یقدم  •
ھذا القسم إلى تحلیل كیف یتم إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي من خالل سلسلة من الھیاكل القانونیة والوسطاء 

یة الثالث التالیة: إنشاء ھیاكل ملكیة القانونیین واألنشطة االحتیالیة.  یتم في ھذا القسم تقییم الطرق الرئیس
وسیطرة معقدة، إخفاء العالقة بین األصول والمستفید الحقیقي وتزویر النشاطات. ویجوز أن تشمل ھذه 
ً لتقییم مواطن الضعف المرتبطة بالھیئات المعنویة  الطرق سلسلة من التقنیات التي یشكل تقییمھا أساسا

 أقسام الحقة من التقریر. والترتیبات القانونیة والوسطاء في

قطاعات الوسطاء المحترفین الرئیسیة التي تشارك في إنشاء وإدارة الھیئات المعنویة  3ویحلل القسم  •
والترتیبات القانونیة، السیّما القطاعات القانونیة والمحاسبة ومقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة التي تشكل 

قسم لمحة عامة عن الدور الرئیسي لھذه القطاعات الوسیطة في محور تركیز ھذا التقریر.  یعرض ھذا ال
تأسیس الھیاكل القانونیة والخدمات التي تقدمھا والتي یتم بشكل شائع استغاللھا من قبل المجرمین، باإلضافة 
إلى استعراض خصائص ومالمح أخرى تجعل تلك الجھات المھنیة عرضة لالستغالل. ویھدف ھذا التقییم 

یف یتم استغالل جھات الوساطة المحترفة، بشكل متعمد وغیر متعمد بھدف التأثیر على إلى تحدید ك
المخططات والطرق المصممة إلخفاء ملكیة المستفید النھائي وذلك إلبالغ استراتیجیات تقییم المخاطر والحّد 

 منھا. 

الرئیسیة وتشمل تلك الخاصة بالدول وممارسات  مواطن الضعف البیئیة لمحة عامة عن 4القسم یعرض  •
العمل الضعیفة التي تسھم في مواطن الضعف المتعلقة بالھیئات المعنویة والترتیبات القانونیة وجھات الوساطة 
المحترفة التي تم تقییمھا في الجزء المتبقي من التقریر.  وال یسعى ھذا القسم إلى تقدیم قائمة نھائیة بالدول 

المخاطر حیث أن المخاطر الخاصة بكل دولة تختلف باختالف الدول.  إنما یھدف ھذا القسم إلى  المرتفعة
دعم نشاطات تحلیل المخاطر التي تقوم بھا وحدات االستخبارات المالیة وجھات تقدیم الخدمات المالیة 

 والوساطة المھنیة.
نویة والترتیبات القانونیة كما ومواطن في تحلیل السمات الرئیسیة التي تؤدي إلى استغالل الھیئات المع .34

ظھورھا،  الضعف المرتبطة بھا المتصلة بجھات الوساطة المھنیة كما ومواطن الضعف البیئیة التي من شأنھا تشجیع
یحدد ھذا التقریر عدداً من المسائل الواجب النظر بھا.  وتأتي المعلومات كموضوع واسع یدخل ضمن ھذا اإلطار 

تملة لتحسین مصداقیتھا والوصول إلیھا وآلیات تشاركھا بشكل أكثر فعالیة على المستویین المحلي ویشمل الطرق المح
والدولي. في بعض الحاالت، تھدف ھذه المسائل المراد النظر فیھا إلى توجیھ ردود الحكومات الفردیة في اتخاذ مزید 

 بحاث والمشاركة.من اإلجراءات، بینما تحدد مسائل أخرى مجاالت تتطلب المزید من األ
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 إساءة استخدام الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة -القسم األول 
تلعب الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة دوراً ھاماً في التجارة والتبادل التجاري على المستوى الدولي  .35

الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة تخدم في معظمھا  وھي تشكل حجر األساس في االقتصادات الحدیثة. ولكن
أغراضاً مشروعة وقانونیة وذات مغزى. مع ذلك، فإن الوضع القانوني الفرید لكل من الھیئات االعتباریة والترتیبات 

ي، إخفاء السبب القانونیة یفسح المجال للمخططات المعقدة المصممة إلخفاء المستفیدین الحقیقیین، وفي كثیر من النواح
الحقیقي لحیازة األصول وإجراء المعامالت ذات الصلة. یمكن للھیئات االعتباریة إضفاء الشرعیة على األنشطة غیر 
القانونیة وإخفاء تورط أصحاب المصلحة الرئسیین واألطراف المسیطرة وإحباط التحقیقات الجنائیة على المستویین 

راف بالدور المشروع للھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة، فإن ھذا القسم المحلي والدولي. على الرغم من االعت
سوف یعرض بإیجاز خصائص األنواع المختلفة من الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة، وكیفیة استغاللھا لتسھیل 

 الجریمة وإخفاء ھویة المستفید الحقیقي.

اردة في ھذا القسم تم تصمیمھا لمساعدة المؤسسات المالیة والوسطاء من المھم أن نشیر إلى أن المعلومات الو .36
المحترفین في تحلیل المخاطر.  وھي لیست معدة لتوحي بأن أي شكل معین من أشكال الھیئات االعتباریة أو الترتیبات 

طبیق نھج قائم على القانونیة یعتبر افتراضیاً على أنھا عالي أو منخفض المخاطر. ندعو ھیئات القطاع الخاص إلى ت
 المخاطر للعمالء والمعامالت على أساس كل حالة على حدة.

 
 الھیئات االعتباریة

 
من منظور عالمي، یوجد العدید من أنواع الھیئات االعتباریة التي توجد بموجب العدید من قوانین الشركات  .37

المختلفة، مما یجعل من الصعب على ھیئات إنفاذ القانون تعقب األصول التي تمتلكھا الھیئات االعتباریة عبر العدید 
ت، من السمات البارزة لمعظم المخططات والھیاكل من الدول. وتعتبر الھیئات االعتباریة وبشكل خاص الشركا

المصممة إلخفاء ھویة المستفید الحقیقي. شملت الحاالت التي تم تحلیلھا في سیاق ھذا التقریر بمعظمھا ما ال یقل عن 
مر شركة واحدة. یعّد الفصل بین الشخصیات الطبیعیة والقانونیة التي تقدمھا الشركات میزة أساسیة تؤثر على ھذا األ

 الرائج. 

نظراً للمجموعة الواسعة من الھیئات االعتباریة الموجودة في جمیع أنحاء العالم، فإن اللجوء إلى تحلیل أوجھ  .38
الشبھ واالختالف بین أشكال الھیئات القانونیة كان لیتجاوز نطاق عمل ھذا المشروع. باإلضافة إلى ذلك، لم تقدم معظم 

ع وخصائص الھیئات االعتباریة المستخدمة في مخططات غسل األموال. وبذلك، دراسات الحالة رؤى محددة حول أنوا
فقد ركز التقریر على خصائص ذات نطاق أوسع للھیئات االعتباریة ولم یسع إلى تقییم جمیع النماذج واألشكال المحددة 

ع الھیئات االعتباریة في عدم المتوفرة.   یتمثل أحد العوامل التي قد تساھم في زیادة سوء استخدام نوع معین من أنوا
ال تزال تشكل تحدیاً في العدید 14وجود معلومات دقیقة وحدیثة عن ملكیتھ وإدارتھ، والتي كما یتضح من الدراسة األفقیة

 من الوالیات القضائیة.

بمعنى  أو شركات رأس المال یجب أن یمیز تصنیف الھیئات االعتباریة بین الشراكات من جھة والشركات .39
العامة، یتم ممارسة الملكیة والسیطرة من قبل جمیع الشركاء المحددین  الشراكةالشركات التجاریة من جھة أخرى.  في 

في عقد الشراكة. وفي ھذا الصدد، تقلصت بشكل كبیر القدرة على إساءة استخدام شراكة عامة إلخفاء المستفید الحقیقي، 
اء اإلدارة بشكل مباشر وال یوجد فصل قانوني بین األشخاص الطبیعیین والشخص المعنوي المستقل.  حیث یتولى الشرك

ینطبق األمر نفسھ على الشركاء العامین لشراكة محدودة. ومع ذلك، یمكن أن یستفید الشركاء المحدودون من مستوى 
لنظر عن دورھم الفعلي في الشراكة. معین من عدم الكشف عن ھویتھم من خالل العمل فقط كشریك مستثمر بغض ا

 مع ذلك، ونظراً لمسؤولیتھم المحدودة، یكون لدى الشركاء المحدودین في العادة حصص سیطرة محدودة على الشراكة.
 
 
 
 

 
 من الدراسة األفقیة في الملحق "ب".   3راجع، بشكل خاص، السؤال  14
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مشاركة المساھمین في رأس المال ھي محور شركات رأس المال، ولیس وعلى عكس الشراكات، إن  .40
ً ما تتم  ً كیان قانوني مستقل، وغالبا "شخصیتھا". وكذلك على عكس الشراكات، فإن شركات رأس المال ھي دائما

وجود السیطرة علیھا وتكون مملوكة من خالل األسھم، والتي یمكن نقلھا وبیعھا بشكل منتظم من دون التأثیر على 
الشركة بحد ذاتھا.   یختلف التأسیس المختلط للشركات المحدودة المسؤولیة (أو شركة خاصة محدودة باألسھم) 

 والمؤسسات عن الشركات الرأسمالیة التي یرد بیاناً بالمزید من التفاصیل عنھا أدناه.
لشركة ویملك أسھماً فیھا السمة الرئیسیة للشركة ھي الفصل الصارم بین الشخص الطبیعي الذي یستثمر في ا .41

والشخصیة المعنویة للشركة نفسھا. تسمح الشخصیة المعنویة للشركة بممارسة األعمال التجاریة وامتالك األصول 
باسمھا، مع مراعاة جمیع الحقوق والمسؤولیات عن جمیع الدیون وااللتزامات التي تشارك فیھا.  وتسمح ھذه البنیة 

.  وعلى الرغم من أن 15مشاركة في األعمال من دون الكشف عن ھویتھ الشخصیةالقانونیة للشخص الطبیعي بال
المساھمین یمتلكون الشركة، إال أنھم عادة ال یشاركون بنشاط في الوظائف اإلداریة، ولكنھم بدالً من ذلك ینتخبون أو 

 .16یعینون مجلس إدارة إلدارة الشركة بصفة ائتمانیة
مقیّدة بطرق مختلفة (قد یكون لدیھا عدد  17الشركات المحدودة المسؤولیة (ش.م.م.)الشركات الخاصة مثل  .42

ا. الشركات وفقًا للوالیة القضائیة التي تم إنشاؤھا بھ محدود من المساھمین، وتتطلب توثیق نقل ملكیة األسھم، الخ)
ذات المسؤولیة المحدودة تجمع بین عناصر الشراكات والشركات. وفي حین أنھا تختلف بشكل بسیط بین دولة وأخرى، 
إالّ أن المفاھیم األساسیة ھي نفسھا. وعلى عكس الشركات التي تطرح أسھمھا للتداول العام، فھي ال تقدم مصالحھا 

بة واإلبالغ األقل تشدداً.  ال یمكن طرح األسھم في شركة محدودة المسؤولیة للعموم، وبالتالي فھي تخضع ألنظمة الرقا
وغالباً ما تنطبق بعض القیود على نقل ملكیة األسھم.  بینما یمكن لألعضاء إدارة شركة محدودة المسؤولیة  وتداولھا،

حدید القواعد التي تحكم حقوق مباشرة، یتم تولي ھذه الوظیفة عادة من قبل المدراء أو أعضاء مجلس اإلدارة. یتم ت
الملكیة والرقابة بموجب عقد قد ال یكون متاحاً للجمھور. ویمنح العقد األعضاء درجة عالیة من الحریة في تحدید تقسیم 

وإخفاء ترتیبات الملكیة ، مما یتیح الحریة في استغالل أعضاء مجلس اإلدارة المعینین 18الملكیة والسیطرة بین األعضاء
 الحقیقیة والسیطرة بھدف حجب ھویة المستفید الحقیقي. 

ھي كیانات قانونیة مستقلة لیس لھا مالكون أو مساھمون ویتم إدارتھا بشكل عام من قبل مجلس  المؤسسات .43
الوالیات القضائیة اإلدارة. تقتصر المؤسسات عموماً على تقدیم خدمة للمنفعة العامة، على الرغم من أن العدید من 

). توجد عادة ضمانات لتأكید أن تكون المؤسسة 19تسمح بإنشاء المؤسسات لتحقیق أغراض خاصة (المؤسسات الخاصة
مستقلة بما فیھ الكفایة عن مؤسسھا. ومع ذلك، فإن المؤسسات عرضة لالستغالل ألغراض غسل األموال، وخاصة 

القوانین للمؤسس بممارسة السیطرة على المؤسسة. عدد قلیل فقط من الحاالت التي تم تحلیلھا في ھذا  عندما تسمح
 التقریر شملت استخدام مؤسسة. 

 
 
 
 

 
 

البورصة قد تنص قوانین األوراق المالیة على درجة معینة من الشفافیة، على سبیل المثال من خالل متطلبات اإلبالغ للشركات المدرجة في  15
 إذا تجاوز المساھم عدداً معیناً من األسھم.

) یفید بأن الشركات ھي وسائل العمل األكثر استغالالً التي تم توثیقھا في ھذا التقریر. 162: ص. 2011فان دیر دوز دي فیلیبوا، وغیرھا ( 16
 لمؤسسیة إلخفاء الملكیة والسیطرة.وفیما تركز الدراسة على الفساد، فھي تتناول بالتفصیل كیف یتم استغالل اآللیات ا

المقصود بمصطلح " شركة محدودة المسؤولیة" ھنا ھو شمول أشكال مختلفة من ھذا النوع من الشركات في عدة والیات قضائیة (على سبیل  17
ھند والصین، "جي أم بي أیش" المثال، محدودة المسؤولیة في الوالیات المتحدة (أل أل سي)، "بي في تي" في المملكة المتحدة، وإیرلندا وال

 في ألمانیا والنمسا وإمارة لخنتشتاین، "بي في" في ھولندا، و"أس أیھ أر أل" في فرنسا).
 

 164: ص. 2011فان دیر دوز دي فیلیبوا، وغیرھا،  18
 

یة في العدید من الدول مثل ألمانیا تقوم المؤسسات الخاصة بممارسة أنشطة ال تھدف للربح نیابة عن أعضائھا أو مؤسسیھا.  تتوفر ھذه البن 19
ة وبلغاریا وباناما وھولندا والسوید.  عادة، یتم تمویل المؤسسة الخاصة من قبل فرد أو مجموعة صغیرة من األفراد.  تتمتع بشخصیة قانونی

ؤسسة لتحقیق أغراض خاصة بموجب عقد خطي ومن خالل االعتراف بوضعھا من قبل الھیئة الرقابیة.  تكون إجراءات التسجیل األولي للم
ً كما تمیل تكالیف الصیانة  تكون عادة أسرع وأقل تشدداً من تلك المطلوبة لمؤسسة عامة.  كما أن المتطلبات الحسابیة ھي أكثر وضوحا

 واإلدارة إلى أن تكون أقل. 
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ن مواطن الضعف الخاصة بأشكال كما ذكرنا سابقاً، لم یتوصل ھذا التقریر إلى أي استنتاجات محددة بشأ .44
معینة من الھیئات االعتباریة حیث أن الحاالت التي تم تقدیمھا لم تتضمن معلومات كافیة عن أنواع الھیئات االعتباریة 
المستخدمة في الجرائم المالیة بما یسمح بالتوصل إلى استنتاجات.  مع ذلك، یمكن القول أن جمیع الحاالت تقریباً التي 

ھا ألغراض ھذا التقریر شملت استخدام شركة، مما یشیر إلى أن ھذه الوسائل ھي جذابة إلى حّد كبیر لسوء تم تحلیل
االستغالل.  باإلضافة إلى ذلك، ھناك عدد صغیر فقط من الحاالت التي تنطوي على مؤسسة، وعدد قلیل جداً من 

 دراسات الحالة التي تنطوي على شراكة إلخفاء المستفید الحقیقي. 
وقد تم تحدید مجموعة من الخصائص التي تسمح للمجرمین باستغالل الھیئات االعتباریة إلخفاء المستفید  .45

، وبناء سالسل 22والواجھة 2120بما في ذلك استعمال الشركات الخاملة، والصوریة -الحقیقي.  وقد تم تحلیل العدید منھا 
الملكیة باستخدام الھیئات االعتباریة المتعددة، وتقسیم األصول وإدارة الشركة عبر مختلف الدول، واستخدام معقدة من 

 من ھذا التقریر. 4و  2في القسمین  -المساھمین باإلنابة وأعضاء مجلس اإلدارة المعینین غیر الرسمیین 
ة صندوق استئماني إحدى الطرق لتحویل العالقة االئتمانیة إلى اتفاقیة قانونیة، خاصة في الدول تعتبر تسوی .46

ذات القانون العام. على الرغم من عدم وجود أي تعریف شامل، فمن وجھة نظر عملیة یمكن اعتبار الصندوق 
 . 23یة لألصلاالستئماني على أنھ یفصل بین الملكیة القانونیة واإلدارة والمنفعة االقتصاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ألغراض ھذا التقریر، "الشركة الخاملة" ھي شركة مدمجة تملك مساھمین وأعضاء مجلس إدارة وسكرتیر غیر نشطین وتترك خاملة لفترة  20

 طویلة من الوقت حتى لو تّم بناء عالقات مع العمالء. 

أو نقل ملكیتھا، فمن الممكن أن تشیر السلطات نظًرا ألن الشركات الخاملة یمكن اعتبارھا نوعاً من الشركات الصوریة، خاصة بعد بیعھا  21
 القضائیة إلى الشركات الخاملة السابقة كشركات صوریة عند تقدیم دراسات الحالة.

ألغراض ھذا التقریر، تعتبر "الشركة الواجھة" شركة تعمل بشكل كامل وتتمتع بكافة خصائص الشركة المشروعة والتي تصلح في أحیان  22
 نشاط مالي غیر مشروع.  غالباً ما تعتمد الشركات الواجھة على المعامالت النقدیة.  كثیرة إلخفاء وحجب

 
من اتفاقیة الھاي بشأن القانون الواجب التطبیق على الصنادیق االستئمانیة واعترافھا (اتفاقیة  2تستخدم توصیات مجموعة العمل المالي المادة  23

وتشمل الخصائص الرئیسیة للصندوق االستئماني وفق اتفاقیة الھاي فصل األصول عن إرث الھاي) عند النظر في كیفیة تعریف الصندوق. 
الوصي، وعنوان األصول تبقى باسم الوصي أو باسم شخص آخر بالنیابة عن الوصي، وشرط السلطة على الوصي إلدارة األصول طبقاً 

 لشروط الصندوق.
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 الترتیبات القانونیة

 

 یمكن استخدام الصنادیق االستئمانیة لتحقیق أھداف مختلفة، تشمل:  .47

 تحویل إدارة األصول إلى طرف ثالث لتنظیم المیراث •

 حمایة أصول األوالد أو فئات أفراد األسرة أو البالغین الضعفاء •

إدارة أحد األصول المشتركة لمجموعة من الشركات (مثل القروض المشتركة في الخدمات المصرفیة  •
لشركات، حیث یقوم المقرض الرئیسي بإنشاء وإدارة القرض للمقرضین الثانویین اآلخرین الذین یوقعون ل

 فقط على اتفاقیة القرض)

 تمویل جمعیة خیریة من خالل جمع األموال الوسیطة  •

 استثمار األموال بھدف تمویل نفقات كبیرة في المستقبل (مثل رسوم التعلیم أو التقاعد).  •

ن أن الصنادیق االستئمانیة ھي أحیاناً مصدر سوء تفاھم بین خبراء القانون المدني والقانون على الرغم م .48
العام، إال أنھا انتشرت بین الدول التي تجمع التقلیدین القانونین معاً.  رغم تمتعھا بتاریخ طویل وراسخ بموجب القانون 

لك، تجدر اإلشارة إلى أن وجود ترتیبات قانونیة تشبھ العام، إال أنھا مفاھیم غامضة في دول القانون المدني. ومع ذ
"الصنادیق االستئمانیة" في بعض دول القانون المدني، والتي تقدم البنیة أو الوظائف نفسھا، مثل "االستئمان" 

)fiducieنونیة ) في بعض دول القانون المدني (على الرغم من أنھ ال یمكن استخدام ھذا النوع األخیر من الترتیبات القا
 .24لتسھیل إرث)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ئمانیة الصنادیق االستئمانیة المتطورة في دول القانون العام، ولكن من المھم أن نذكر أن دول القانون المدني التي ال تعترف بالصنادیق االست 24
تأمین قد وضعت آلیات مختلفة لتنفیذ نفس وظائف الصنادیق االستئمانیة.  على سبیل المثال، من وجھة نظر أوروبیة، یمكن اعتبار أن عقد "ال

على الحیاة" الذي تم تطویره على نطاق واسع یستخدم نفس مبادئ الصندوق االستئماني، حیث یطلب منشئ الصندوق من الوصي إدارة 
 األموال نیابة عن طرف ثالث (المستفید). 
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یق استئمانیة أو % من الوالیات القضائیة المستجیبة تنص على إنشاء صناد60وجدت الدراسة األفقیة أن  .49
% من اإلجابات من والیات قضائیة ال 21.  كانت 25غیرھا من الترتیبات القانونیة المماثلة بموجب قوانینھا المحلیة

ً للترتیبات القانونیة، ولكنھا تعترف بعض الشيء بالترتیبات القانونیة األجنبیة وتسمح بإ نشاء تشكل مصدراً قانونیا
ترتیبات قانونیة أجنبیة أو إدارتھا من قبل أمناء المعلومات (أو حراس البوابات) أو غیرھم من االشخاص الخاضعین 

% من اإلجابات أنھم ال 19لوالیتھا (على سبیل المثال، بموجب اتفاقیة الھاي للصنادیق االستئمانیة).  أخیراً أشار 
 المحاكم أو في نظامھا الضریبي)، سواء كانت تستند إلى قانون محلي أو أجنبي. یعترفون بأیة ترتیبات قانونیة (مثالُ في 

وبصرف النظر عن نیة الفصل بین الملكیة القانونیة وملكیة المستفید الحقیقي، فلیس من الواضح بالتحدید  .50
أنھا ستختلف على سبب استغالل المجرمین للصنادیق االستئمانیة في مخططات غسل األموال.  قد تتعدد األسباب إال 

أساس كل حالة على حدة.  یجوز للمجرمین استغالل أحكام السریة المالزمة لترتیبات قانونیة معینة لمنع السلطات 
المختصة من ممارسة السلطة لكشف ھیكل ملكیة المستفید الحقیقي. ومن األرجح بشكل خاص أن یصّح ھذا األمر 

ة أجنبیة.   والواقع أن استخدام الصنادیق االستئمانیة األجنبیة قد ینقل عندما تنطوي المخططات على صنادیق استئمانی
مخاطر الممارسات غیر القانونیة بسبب استغالل المجرمین لھذه المعاملة القانونیة المختلفة من جانب السلطات الضریبیة 

قریر، استخدم المجرمون الوالیات واحتمال عدم وجود تنسیق فیما بینھا. ومن خالل الحاالت التي تم تحلیھا في ھذا الت
 القضائیة األجنبیة بنفس النسب على نطاق واسع عند إنشاء الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة. 

قد یحّد تعقید وضع ترتیبات قانونیة وتكالیفھا من استخدامھا عند مقارنتھا باالستغالل المفرط للھیئات  .51
 تكون الفوائد المرتبطة باستخدام الترتیبات القانونیة، وبشكل رئیسي فصل االعتباریة من جانب المجرمین. وقد ال

الملكیة القانونیة عن ملكیة المستفید النھائي، ذات أھمیة كافیة الستحقاق االستثمارات اإلضافیة عند مقارنتھا بتكلفة 
لترتیبات القانونیة في الحاالت التي الھیئات االعتباریة وتوافرھا وخصائصھا.   وقد یعود االستخدام المتكرر النسبي ل

تم تحلیلھا في ھذا التقریر (ربع الحاالت تقریباً) إلى حقیقة أن العدید من الحاالت تنطوي على جرائم أصلیة معقدة نتج 
 عنھا عائدات كبیرة وبالتالي تضمن االستثمار اإلضافي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الدراسة األفقیة في الملحق "ب".من  2راجع، بشكل خاص، السؤال  25
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 التقنیات المستخدمة في إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي -القسم الثاني 
یستخدم المجرمون مجموعة من التقنیات واآللیات إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي من األصول والمعامالت.  .52

إرشادات  التقنیات المشتركة من قبل مجموعة العمل المالي في دراسات سابقة، بما في ذلكتّم جمع العدید من اآللیات أو 
وفقًا لتقریر إرشادات مجموعة العمل  حول الشفافیة وملكیة المستفید الحقیقي. 2014مجموعة العمل المالي لعام 

 یتم حجب معلومات ملكیة المستفید بشكل عام من خالل استخدام: 26المالي

 ، ال سیما في حاالت انتشار الملكیة األجنبیة عبر الوالیات القضائیة؛27شركات صوریة •

 إنشاء ھیاكل الملكیة والسیطرة المعقدة •

 األسھم لحاملھا وأذون األسھم لحاملھا؛ •

 المقیّد للھیئات االعتباریة كأعضاء مجلس إدارة؛االستخدام غیر  •

 المساھمین باإلنابة وأعضاء مجلس اإلدارة المعینین الرسمیین حیث ال یتّم الكشف عن ھویة جھة التعیین؛ •

 المساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس اإلدارة المعینین غیر الرسمیین مثل الشركاء المقربین أو أفراد العائلة؛ •

یة وترتیبات قانونیة أخرى تسمح بفصل الملكیة القانونیة وملكیة المستفید الحقیقي من صنادیق استئمان •
 األصول؛

 جھات الوساطة عبر إنشاء ھیئات اعتباریة بما في ذلك الوسطاء المھنیین. •
 

استخدام تشمل التقنیات واآللیات اإلضافیة التي لم تتم دراستھا في إرشادات مجموعة العمل المالي السابقة  .53
، واتفاقیات التسمیة المضلّلة، والقروض والفواتیر المزیفة، والكشف عن العدید من 29والواجھة 28الشركات الخاملة

ملكیة المستفید في ثالث  المستفیدین. بشكل عاّم، یمكن تصنیف التقنیات الرئیسیة التي یستخدمھا المجرمون إلخفاء
 طرق واسعة:

 
 
 

 

 .6، ص. 2014مجموعة العمل المالي،  26

ألغراض ھذه الورقة، تعتبر "الشركات الصوریة" أنھا شركات متم تأسیسھا ولكن لیس لدیھا عملیات مستقلة أو أصول مھمة أو أنشطة أعمال  27
 جاریة أو موظفین.

" ھي شركة مدمجة تملك مساھمین وأعضاء مجلس إدارة وسكرتیر غیر نشطین وتترك خاملة لفترة ألغراض ھذه الورقة، "الشركة الخاملة 28
 طویلة من الوقت حتى لو تّم بناء عالقات مع العمالء.

ألغراض ھذا التقریر، تعتبر "الشركة الواجھة" شركة تعمل بشكل كامل وتتمتع بكافة خصائص الشركة المشروعة التي تعتمد عادة على  29
 ستخدام المكثف للنقد.اال
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إنشاء ھیاكل الملكیة والسیطرة المعقدة عبر استخدام ھیئات اعتباریة وترتیبات قانونیة ال سیما عندما یتّم  •
 إنشاؤھا عبر والیات قضائیة متعددة،

في ذلك األسھم لحاملھا، استخدام األفراد واألدوات المالیة لحجب العالقة بین المستفید الحقیقي واألصول بما  •
 والمساھمین باإلنابة، والوسطاء المھنیین،

 تزویر األنشطة عبر استخدام قروض مزورة، وفواتیر مزیفة، واتفاقیات التسمیة المضلّلة. •

یتم توضیح ھذه األسالیب والتقنیات بمزید من التفصیل أدناه بھدف تحدید سیاق دور الھیئات االعتباریة  .54
 نیة والوسطاء المھنیین في إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.والترتیبات القانو

 
 إنشاء ھیاكل الملكیة والسیطرة المعقدة

 
تشمل الطریقة األساسیة المستخدمة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي اللجوء إلى الھیئات االعتباریة والترتیبات  .55

الملكیة المعقدة. یمكن أن تؤدي إضافة مستویات عدیدة من القانونیة إلبعاد المستفید الحقیقي عن األصول عبر سالسل 
الملكیة بین األصول والمستفید الحقیقي في الوالیات القضائیة المختلفة واستخدام أنواع مختلفة من الھیاكل القانونیة، 

 إلى منع عملیات الكشف وإحباط التحقیقات.

تقریر ھیاكل الملكیة المعقدة، حیث تأثرت استخدمت أكثر من نصف دراسات الحالة المقدمة لدعم ھذا ال .56
السیطرة بفعل مجموعة من حاالت السیطرة المباشرة وغیر المباشرة. وتحققت ھذه الھیاكل المعقدة عبر إنشاء سالسل 
الملكیة التي غالبًا ما شملت عدًدا من الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة عبر دول مختلفة، مما أدى إلى إبعاد 

مستفید الحقیقي عن أصول الشركة الرئیسیة.  وفي عدد قلیل فقط من الحاالت، احتفظ المستفید الحقیقي بملكیة شرعیة ال
) كیف تم استخدام 88عبر ھیاكل معقدة من دون استخدام وسیط.  وتوضح دراسة الحالة الروسیة أدناه (دراسة الحالة 

ركات األجنبیة والحسابات المصرفیة، إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي ھیاكل الملكیة المعقدة، التي شملت العدید من الش
 لألموال العامة المختلسة وعائدات الجریمة األخرى.

. یُسمح للھیئات 30یتم فرض بعض القیود على إنشاء سالسل الملكیة داخل الوالیات القضائیة وعبرھا .57
بامتالك األسھم في شركات مؤسسة في أي دولة، بینما تسمح العدید من الدول للھیئات االعتباریة بتسجیلھا االعتباریة 

كأعضاء مجلس إدارة للشركات.  تتمیز الشركات الصوریة والواجھة بشكل بارز في معظم الھیاكل المعقدة التي تحّددھا 
نما یتم تحدید الصنادیق االستئمانیة والترتیبات القانونیة وحدات االستخبارات المالیة والسلطات المختصة األخرى، بی

 األخرى فیمكن بوتیرة أقل.
ال تعتبر ھیاكل الملكیة والسیطرة المعقدة في حد ذاتھا غیر قانونیة.  غالبًا ما تخدم ھذه الھیاكل المؤسسیة  .58

ً مشروعة وتسّھل مجموعة كبیرة من األنشطة التجاریة ومشاریع ریادة األع مال وإدارة الشؤون المالیة أغراضا
الشخصیة. یزید التقدم في تكنولوجیا االتصاالت فضالً عن سھولة السفر، واآلثار األخرى للعولمة من وصول مراكز 

ذوي المالءة المالیة  التمویل واألعمال التجاریة العالمیة إلى جمیع شرائح السكان، بما یتجاوز الشركات الكبیرة واألفراد
أن تبسط ھیاكل الملكیة المعقدة المعامالت التجاریة للشركات التي تتاجر عبر الحدود الوطنیة بانتظام،  العالیة. یمكن

أو تقدم الخدمات للعمالء الدولیین، أو تقود أجزاء من عملیات الشركة في بلد آخر (مثل التصنیع أو البحث والتطویر). 
ل الشركات العائلیة، أو المشاریع التجاریة المملوكة من الحكومة وغالبًا ما یتم استخدام ھیاكل السیطرة المعقدة من قب

أو التي تقع تحت إدارتھا أو الشركات العامة المدرجة في السوق من أجل تنظیم شؤونھا.   في ھذه الحاالت، ستكون 
لھا التأكد بسھولة  المؤسسة المالیة أو أصحاب المھن القانونیة أو الحسابیة أو غیرھا من مقدمي الخدمات في موقع یتیح

من ملكیة المستفید الحقیقي للھیكل.  بشكل عام، تتّسم ھذه الھیاكل بالشفافیة بالنسبة للسلطات ذات الصلة وتمثل الحد 
 األدنى من مواطن الضعف إلخفاء المستفید الحقیقي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 53: ص. 2011فان دیر دوز دي فیلیبوا، وغیرھا،  30
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عدید من ھیاكل الملكیة والسیطرة المعقدة، یمكن أیًضا االستفادة من ھذه الھیاكل على الرغم من شرعیة ال .59
لحجب ملكیة المستفید الحقیقي وتجنب االلتزامات الضریبیة وإخفاء الثروة وغسل عائدات الجریمة.  یتّم اللجوء إلى 

، والفواتیر المزورة، وأنواع 31شروعةالھیاكل المعقدة أیًضا في مخططات االستثمار االحتیالیة، وأنشطة فینكس غیر الم
أخرى من االحتیال.  تنطوي غالبیة دراسات الحالة على التھرب الضریبي، ومخططات االستثمار االحتیالیة، واالحتیال 

 كجرائم أصلیة استخدمت أیًضا ھیاكل معقدة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.

إن استخدام العدید من الھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة في إطار ھیكل قانوني واحد، وكذلك استخدام  .60
العدید من الحسابات المصرفیة وأعضاء مجلس اإلدارة المعینین، یمكن أن یؤدي بشكل كبیر إلى إضعاف الجھود التي 

األخرى والمؤسسات المالیة لتحدید ھویة المستفید الحقیقي تبذلھا وحدات االستخبارات المالیة والسلطات المختصة 
والتحقق منھ. وعندما تمتد ھیاكل الملكیة القانونیة إلى العدید من الوالیات القضائیة تكون الجھود محبطة بشكل أكبر.  

علومات الشركة، إال على الرغم من الجھود المتضافرة التي بذلتھا العدید من الدول لتحسین تبادل المعلومات المالیة وم
أن المساعدة القانونیة المتبادلة وغیرھا من أشكال طلبات المعلومات الثنائیة أو المتعددة األطراف غالباً ما یكون تنفیذھا 
ً أو معقداً بسبب العدید من العقبات القانونیة.  تفید سلطات إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات المالیة بأنھ في  بطیئا

یات مطولة لتبادل المعلومات مع النظراء الدولیین، فإن المعلومات التي یتم تلقیھا غالباً ما تثبت أن الشركة أعقاب عمل
المعنیة مملوكة من ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني آخر في بلد آخر.  أظھرت الدراسة األفقیة أن ھناك تحدیات كبیرة 

. ونتیجة لذلك، 32علومات دقیقة ومحدثة عن الھیئات االعتباریة في العدید من الوالیات القضائیةم ضمانفي مجال 
كلما زاد عدد الشركات والدول المشاركة في ھیكل الشركة، زادت التحدیات المرتبطة باكتشاف المستفید الحقیقي 

 النھائي في الوقت المناسب.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

یتمثل نشاط فینیكس غیر المشروع في إنشاء شركة جدیدة لمواصلة أعمال شركة تم تصفیتھا عمداً لتجنب سداد دیونھا، بما في ذلك الضرائب  31
 والدائنین واستحقاقات الموظفین.

 من الدراسة األفقیة في الملحق "ب". 3راجع، بشكل خاص، السؤال  32
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 روسیا - 88دراسة الحالة 

ملیون دوالر أمیركي) من حساب الشركة  11ملیون روبل روسي ( 300تم تحویل أموال عامة مختلسة بقیمة 
"كاي" إلى حساب الشركة "آر"، وھي شركة تم تأسیسھا في والیة دیالویر في الوالیات المتحدة األمریكیة، تملكھا 
وتدیرھا الزوجة الروسیة للمشتبھ بھ الذي ھو مسؤول حكومي.   وفي الیوم نفسھ حولت الشركة "آر" مبلغاً بقیمة 

) المفتوح لدى بنك قبرصي.  ثّم BVIمریكي على أنھ قرض مستحق لحساب الشركة "أیھ" (ملیون دوالر أ 11
ملیون دوالر أمیركي إلى الشركة "دي" (في الوالیات المتحدة) لشراء  11قامت الشركة "أیھ" بتحویل أكثر من 

فرنسي.  وقد أظھرت ملیون دوالر إلى مكتب كاتب عدل  12عقارات في فرنسا.   وحولت الشركة "دي" أكثر من 
المعلومات الواردة من وحدة االستخبارات المالیة في لوكسمبورغ أن أحد البنوك األمیركیة اتخذ صفة ضامن 

 .S.Sلزوجة المشتبھ بھ في عملیة شراء أسھم شركة فرنسیة مالكة للعقار.  تم تنفیذ العملیة عبر شركة آس.آس. (
companyدي آس آیھ في لوكسمبورغ ( ) وھي شركة فرنسیة تابعة لشركة أسLuxembourg S.D. SA ،(.

وھي شركة مؤسسة ومملوكة من نفس الشخص.  وقد أظھر التحلیل أن ھاتین السلسلتین مترابطتان وأنھ قد تم 
 شراء العقار من عائدات األموال المختلسة لصالح زوجة المسؤول الحكومي.

 
 

 شركات صوریة وخاملة
الشركات حول الشفافیة وملكیة المستفید الحقیقي  2014عّرفت إرشادات مجموعة العمل المالي لعام  .61

استخدم تقریر مجموعة  .33"شركات تم تأسیسھا ولكن لیس لدیھا عملیات مھمة أو أصول ذات صلة"على أنھا  الصوریة
ان "مواطن الضعف في مجال غسل األموال وتمویل اإلرھاب لدى المھنیین ، بعنو2013العمل المالي الصادر عام 
 ً في وصفھ الستخدام الشركات الصوریة كوسیلة إلیداع األموال غیر المشروعة أو طمس  34القانونیین" تعریفاً مشابھا

أن تخدم أغراضاً مشروعة، مثل استخدامھا وریة ، یمكن للشركات الص2013مصادرھا. كما ھو موضح في تقریر عام 
 كوسیلة لتنفیذ عملیات االندماج في الشركة أو حمایة اسم الشركة من استخدامھ من قبل طرف آخر.

 
 

 .6، ص. 2014مجموعة العمل المالي،  33

 .55، ص. 2013مجموعة العمل المالي،  34
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ھي النوع األكثر شیوعاً للھیئة االعتباریة  على الرغم من استخداماتھا المشروعة، فإن الشركات الصوریة .62
من بین دراسات الحالة التي تّم   المستخدمة في المخططات والھیاكل المصممة لحجب ملكیة المستفید الحقیقي.

تحلیلھا لھذا التقریر، أشار أكثر من نصفھا بالتحدید إلى استخدام الشركات الصوریة. ومع ذلك، فمن المحتمل أن یكون 
لفعلي أعلى، حیث یبدو أن العدید من الدول تشیر إلى الھیئات االعتباریة بالمعنى العام بدالً من تحدید طبیعة الرقم ا

الشركة المعنیة. یمكن استخدام ھذه الشركات في الھیاكل المعقدة التي تنطوي على توزیع األصول عبر شركات متعددة 
ألغراض غیر مشروعة، قد تتدفق األموال في محاولة لطمس  في والیات قضائیة مختلفة. عند استخدام ھذه الھیاكل

مصادرھا عبر تحویلھا إلى شركات صوریة متعددة قبل أن یتم سحبھا في النھایة نقًدا أو تحویلھا إلى وجھتھا الدولیة 
 النھائیة. في الحاالت التي شملت الشركات الصوریة، شملت األغلبیة شركة تقع في والیة قضائیة أجنبیة.

قد یصعب اكتشاف الشركات الصوریة، حیث أن تأسیسھا ال یختلف في كثیر من األحیان عن الشركات التي  .63
تم تأسیسھا ألغراض أخرى. ومع ذلك، ھناك العدید من الخصائص والمؤشرات التي یمكن التحقق منھا لالستدالل 

في عدد الموظفین (أو وجود موظف  على الشركة الصوریة، بما في ذلك استخدام عنوان صندوق البرید فقط، ونقص
واحد فقط)، وعدم دفع الضرائب و/أو مدفوعات اإلعانات االجتماعیة. باإلضافة إلى ذلك، تفتقر العدید من الشركات 
الصوریة إلى الوجود الفعلي، ویستند وجودھا الجغرافي إلى استخدام مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات 

ت تعیین أعضاء مجلس اإلدارة الذین یؤدون دوراً محدوداً في إدارة وتنظیم الشركة الصوریة. الشركات ومقدمي خدما
وھذه مشكلة خاصة بالشركات الصوریة وأحد مواطن الضعف المھمة التي یجب مراعاتھا عند التعامل مع الشركات 

 التي یتبیّن أنھا تملك خصائص تشبھ تلك التي تنفرد بھا الشركات الصوریة.

ستخدام الشركات الصوریة في ھیاكل مؤسسیة معقدة مصممة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي ھو أسلوب إن ا .64
ثابت ودائم تستخدمھ الجماعات اإلجرامیة، واألفراد الفاسدون، والمھنیون المتواطئون. وقد أدت الزیادة في توافر 

ً بفض ل تطور االتصاالت العالمیة وتقارب أسواق الشركات الصوریة أمام المواطنین األجانب، والذي أصبح ممكنا
 التجارة الدولیة، إلى تفاقم ھذه المشكلة.

تخدم بدورھا أغراضاً مشروعة. من الناحیة  الشركات الخاملةكما ھو الحال مع الشركات الصوریة، فإن  .65
التوصل إلى إنشاء النظریة، تتیح الشركات الخاملة للمستثمرین أو األشخاص الذین یخططون لمشروع جدید إمكانیة 

ھیكل لشركة خالل ساعات بھدف تلبیة االحتیاجات الحاسمة والحساسة من حیث التوقیت. إذا كانت الشركات الخاملة 
قد بدأت بالفعل التشغیل منذ عدة سنوات، یمكن للمالك الجدید استخدام تاریخ الشركة لمساعدتھ في كسب عالقات تجاریة 

ئتمانیة. قد تكون بعض الشركات الخاملة قد أقامت بالفعل عالقات مع العمالء في جدیدة أو للحصول على تسھیالت ا
 مؤسسات مالیة، ما یتیح لھا سھولة الوصول إلى النظام المالي الدولي.

عند بیع الشركة الخاملة، یقوم المساھمون غیر النشیطین بنقل حصصھم إلى المشتري، ویقوم أعضاء مجلس  .66
م. وكجزء من عملیة النقل، قد یتلقى المشتري سجل ائتمان الشركة إذا كان ذلك متاحاً. في بعض اإلدارة بتقدیم استقاالتھ

األحیان، یستمر أعضاء مجلس إدارة الشركة في العمل كمساھمین باإلنابة أو أعضاء مجلس إدارة معینین، ال سیما 
الستئمانیة وخدمات الشركات.   في ھذه عندما یتم إنشاء الشركة الخاملة وبیعھا من قبل مقدمي خدمات الصنادیق ا

الحاالت، یكون التغییر الوحید الواضح في الشركة ھو تغییر الملكیة. ومع ذلك، لن یكون تغییر الملكیة واضحاً إال إذا 
تم تسجیلھ بشكل صحیح في سجالت الشركة. وفي معظم األحیان، یتم "تجاھل" ھذه الخطوة في الحاالت التي یتم 

كات الخاملة فیھا إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي. وقد أفادت سلطات إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات استخدام الشر
 أن التقاعس في تسجیل تغییر الملكیة بشكل صحیح بعد بیع الشركة الخاملة یشكّل مصدر قلق. المالیة
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الخاملة في إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي، فإن اثنتین فقط من على الرغم من االستخدام النظري للشركات  .67
دراسات الحالة التي تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر تضمنت إشارات محددة الستخدام الشركات الخاملة. وبالتالي، 

عروف. فإن شیوع استخدام الشركات الخاملة في المخططات المصممة لحجب ملكیة المستفید الحقیقي ھو أمر غیر م
من المحتمل أن یكون مقدار استخدام الشركات الخاملة لحجب ملكیة المستفید الحقیقي أكبر مما ھو موضح في دراسات 
الحالة المدرجة في ھذا التقریر، حیث یرجح أنھ أُشیر إلى بعض الشركات الخاملة في دراسات الحالة على أنھا "شركات 

الشركات الخاملة تكمن بشكل رئیسي في وجود مسبق ألعضاء مجلس  صوریة".  ومن المحتمل أیضاً أن تكون قیمة
إدارة معینین ومساھمین باإلنابة.  وبالرغم من أن مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات تعتبر مفیدة، 

نشاء، مما یقلّل من غیر أن العدید منھا سیقدم خدمات تعیین أعضاء مجلس إدارة باإلنابة للشركات الصوریة الحدیثة اإل
 أھمیة الشركات الخاملة.

 

 
 اإلكوادور - 19دراسة الحالة 

أنشأ مسؤولون حكومیون في اإلكوادور إلى جانب أقاربھم وأفراد تربطھم عالقات بمكاتب محاماة سلسلة من 
أفراد لدیھم الشركات في العدید من الدول بغرض تلقي مدفوعات الرشوة. وقد تمت مدفوعات الرشوة من خالل 

روابط مع شركات توفر السلع والخدمات إلى مؤسسة عامة في قطاع النفط. وقام الموردون بإنشاء شركات في بنما 
وھونغ كونغ وجزر العذراء البریطانیة وجزر باھاماس واألوروغواي والوالیات المتحدة بھدف إرسال المدفوعات 

 .وإخفاء ھویة المستفیدین الحقیقیین من التحویالت

 
 

 مصر - 26دراسة الحالة 

أنشأ المتھم ست شركات صوریة في جزر العذراء البریطانیة واستخدم الحسابات المصرفیة الخاصة بھذه الشركات 
الصوریة من أجل غسل عائدات الجریمة التي وصلت قیمتھا اإلجمالیة إلى أكثر من ملیار جنیھ مصري. ویعتبر 

الجریمة األصلیة في ھذه الحالة. وقد كان لجمیع الشركات الصوریة الست مساھمین "الكسب غیر المشروع" بمثابة 
 باإلنابة.

 
 الشركة الواجھة

فضالً عن أنھا   تعتبر "الشركة الواجھة" شركة تمارس عملھا بشكل كامل ولھا أصول وإیرادات ونفقات.  .68
تتمتع بخصائص إضافیة ترتبط بممارسة األعمال المشروعة. إن أي شركة تمارس أعماالً تجاریة یمكنھا أن تكون 
ً للشركة الواجھة ھي الشركة التي تعمل في قطاع خدمة العمالء (عل سبیل  شركة واجھة لكن الشكل األكثر شیوعا

تمد ھذه األعمال بشكل عام على التعامل بالنقد.  یمكن استغالل الشركات المثال، مطعم أو ناٍد لیلي أو صالون) حیث تع
الواجھة لغسل عائدات الجریمة من خالل دمج األموال غیر المشروعة مع اإلیرادات المشروعة، ویحصل ذلك في 

ي لممارسة الغالب عن طریق إخفاء األموال غیر المشروعة كالمبیعات النقدیة التي یتم إجراؤھا في السیاق العاد
األعمال.  في ھذه الحالة، یمكن إیداع ھذه األموال في الحساب المصرفي للشركة واستخدامھا من قبل المستفید الحقیقي 
(إذا كان المستفید الحقیقي ھو أیضاً صاحب العمل) أو یمكن تسدید مصاریف زائفة من أجل تحویل األموال إلى المستفید 

لیات غسل األموال، حیث یحاول المجرمون إخفاء ثروتھم غیر المشروعة وتجنب الحقیقي. وعلى عكس العدید من عم
یدفع المجرمون الذین یستخدمون الشركات الواجھة من حین آلخر ضریبة على الدخل  دفع الضرائب المفروضة علیھا،

 غیر المشروع للشركة إلضفاء مزید من الشرعیة على الثروة.
 

) كیف تم اللجوء للشركة الواجھة إلخفاء عائدات الجریمة 2أسترالیا (دراسة حالة تبین إحدى دراسات الحالة من     
عن طریق تحویل األموال على شكل دفعات رواتب للموظفین من خالل استخدام شركة نقل وجھة خارجیة تختص 

 بتوفیر خدمة دفع الرواتب.
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یر المشروعة بشكل عام، فإنھا تقوم في حین أن الشركات الواجھة تملك تطبیقات واضحة إلخفاء الثروة غ .69
ً بإخفاء ملكیة المستفید الحقیقي لتلك الثروة خالل مرحلة اإلیداع من عملیة غسل األموال.  وفي سیاق العمل  أیضا
المعتاد، فإن إیرادات الشركة ھي في األساس بمثابة تحویل األموال والقیمة من مستفید حقیقي واحد (العمیل) إلى 

اٍن (صاحب العمل). عندما یتم استخدام الشركة الواجھة لغسل األموال غیر المشروعة، یكون "العمیل" مستفید حقیقي ث
في معظم األحیان ھو صاحب العمل أو شریك مقرب. ومع ذلك، سیتبیّن من سجالت الشركة أنھ قد تّم إجراء التحویل 

أو الشریك التجاري بصفتھ المستفید الحقیقي على أساس عالقة مع العمیل، وبالتالي سیتم إخفاء ھویة صاحب العمل 
الذي قام بإنشاء التحویل. إن أكثر من ربع دراسات الحالة التي تم تقدیمھا لغرض دعم ھذا التقریر انطوت على حاالت 

 استخدام الشركات الواجھة. 

العابر للحدود ال تعتمد الشركات الواجھة بشكل دائم على المعامالت النقدیة. ففي ظل االقتصاد الرقمي و .70
السائد الیوم، یمكن للشركات الواجھة أن تتخذ أي شكل من األشكال التي من المتوقع أن تؤدي إلى تولید إیرادات من 
ً إنشاء الشركات الواجھة الرتكاب عملیات االحتیال، حیث تبدو الشركة في ھذه الحالة  مصادر متعددة. یمكن أیضا

یندرج ضمن خدماتھا وأعمالھا من أجل االحتیال على المستثمرین واختالس  وكأنھا تقدم خدمة أو تمارس عمالً ال
األموال العامة، أو من أجل إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي ألصل معیّن كجزء من ھیكل ملكیة معقدة، كما یتضح في 

 أدناه). 99واحدة من دراسات الحالة في الوالیات المتحدة (دراسة الحالة 

الیة أیضاً حاالت طلبت فیھا جماعات الجریمة من مساھمین باإلنابة غیر رسمیین إنشاء حددت المؤسسات الم .71
. 35شركات واجھة الستخدامھا كوسیلة للتحایل على إجراءات العنایة الواجبة أو ضوابط غسل األموال أو العقوبات

م بالفعل بتشغیل شركة، للوصول إلى النظام المالي من خالل تسھیل ینشأ ھذا الموقف عندما تسعى جماعة إجرامیة تقو
اإلجراءات لموظف معیّن من أجل إنشاء شركة أخرى تمارس أعماالً مشروعة في والیة قضائیة أخرى، حیث یمكن 

ركة. لھذا الموظف أن یكون أو ال مالكاً للشركة الجدیدة، من دون أن یملك حق السیطرة علیھا بصفة مسؤول في الش
في ھذه الحالة، تعجز إجراءات العنایة الواجبة التي یتم تطبیقھا على الشركة الجدیدة عن تحدید العالقة غیر المباشرة 
التي تربطھا بالشركة األصلیة، والتي تكون عادة عالقة خفیة. وستمارس الشركة الجدیدة أعمالھا كشركة واجھة عن 

 النظام المالي بطریقة ال تكون متاحة أمام الشركة الخفیة. طریق االشتراك في المعامالت والوصول إلى
على الرغم من أن الشركات الواجھة ھي أقل انتشاراً من الشركات الصوریة كما یتضح في دراسات الحالة،  .72

 فقد تبیّن أن استخدام الشركات الواجھة ھو أسلوب شائع إلخفاء ھویة المستفید الحقیقي والثروة غیر المشروعة. وعلى
ً من أن الشركات الواجھة ھي شركات مملوكة وخاضعة إلدارة المستفید الحقیقي بشكل مباشر، إال أن  الرغم أیضا
التدفق المستمر للدخل المشروع یساعد في إخفاء ھویة المستفید الحقیقي من ھذه اإلیرادات.  ولھذا السبب، سیواصل 

 فید الحقیقي وتمویھ مصدر الثروة غیر المشروعة.المجرمون استغالل الشركات الواجھة إلخفاء ھویة المست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 لمزید من المعلومات 3راجع القسم  35

 إن أكثر من ربع دراسات الحالة التي تم تقدیمھا لغرض دعم ھذا التقریر انطوت على حاالت استخدام الشركات الواجھة. 36
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 أسترالیا - 2دراسة الحالة 

استخدمت عصابة مخدرات أسترالیة أسالیب متعددة لغسل عائدات جرائم تجاوزت قیمتھا ملیون دوالر أسترالي.  
وقد تم استخدام حسابات الصنادیق االستئمانیة وشركة واجھة وسلع مرتفعة القیمة وعقارات من أجل غسل األرباح 

العصابة استخدام الخدمات المقدمة من اثنین من  التي تم جنیھا من مبیعات المخدرات. باإلضافة إلى ذلك، أساءت
 الجھات المھنیة (محاسب ومحام) لتسھیل نشاطھا اإلجرامي. 

وقد انطوى أحد أسالیب غسل األموال األربعة التي استخدمتھا العصابة على تحویل ثروة غیر مشروعة إلى أفراد 
راد العصابة شركة متخصصة في خدمة العصابة تحت ستار أجور مكتسبة بطریقة مشروعة. وقد استخدم أف

تحویل الرواتب واألجور لدفع رواتبھم من شركة النقل الجدیدة التي أنشأوھا.  وكان أفراد العصابة قد قاموا بإیداع 
العائدات النقدیة المتحصلة من مبیعات المخدرات في حساب شركة النقل الذي تم تحویل األموال منھ إلى شركة 

امت بدورھا بتحویل ھذه األموال إلى أفراد العصابة على أنھا أجور مشروعة. وقد تلقى أفراد دفع الرواتب التي ق
 دوالر أسترالي. 100.000العصابة من جراء ھذه العملیة أجراً سنویاً قدره حوالي 

 
 

 الوالیات المتحدة - 99دراسة الحالة 

كشفت السلطات األمریكیة عن شركات واجھة استُخدمت إلخفاء ملكیة بعض األصول األمریكیة من قبل بنك ملي 
Bank Melli الذي حددتھ السلطات األمیركیة سابقاً على أنھ یقوم بتقدیم الخدمات المالیة إلى الكیانات المشاركة ،

یاریة. وقد تم استدعاء بنك ملي أیًضا لتعزیز الیقظة في برنامج إیران النووي وبرامجھا المتعلقة بالقذائف التس
.  وتمكنت وزارة العدل من مصادرة أصول كبیرة 1803بشأن قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

طابقاً في مدینة مانھاتن في  36تخضع لسیطرة الحكومة اإلیرانیة. شملت ھذه األصول برج مكاتب مؤلف من 
ملیون دوالر، وعقارات أخرى باإلضافة إلى مبالغ  500، والذي تقدر قیمتھ بأكثر من 650م الجادة الخامسة، رق

 Alavi%) ومؤسسة أالفي40نقدیة بمالیین من الدوالرات. تم تقسیم ملكیة برج المكاتب بین بنك ملي (
Foundation  )60(% لمكاتب إلى التي قدمت خدمات إلى الحكومة اإلیرانیة، مثل تحویل األموال من برج ا

 بنك ملي.

 
 تقسیم عملیات تأسیس الشركات وإدارة األصول في دول مختلفة

إن قدرة الھیئات االعتباریة على بناء عالقات مصرفیة في دول مختلفة وإدارتھا ھي نقطة ضعف أخرى یتم  .73
من المعطیات الھامة استغاللھا في العادة إلخفاء ھویة المستفید الحقیقي. ویعّد االحتفاظ بالحسابات في الخارج 

والمشروعة في ممارسة األعمال التجاریة في األسواق العالمیة. ومع ذلك، یصعب على البنوك في الكثیر من األحیان 
تطبیق إجراءات قویة في مجال العنایة الواجبة تجاه العمالء في الشركات األجنبیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن تقسیم 

یعیق التحقیق في الھدف التجاري للشركة وھیكل الملكیة والسیطرة، والغرض من  األصول وتأسیس الشركة یمكن أن
 المعامالت، وعلى األخص توضیح ھویة المستفید الحقیقي للشركة.

لقد تم إدراج عدد كبیر من الحاالت التي تنطوي على تقسیم تأسیس الشركة وإدارة األصول في دول مختلفة.  .74
لفتح حسابات مصرفیة في الدول األجنبیة. وأحیاناً تم فتح العدید  لشركات الصوریةوفي معظم الحاالت، تم استخدام ا

من الحسابات المصرفیة في بلدان مختلفة لشركات مسجلة في دول أجنبیة، مما ساھم في تسریع عملیات نقل األموال 
 عبر حدود متعددة. وھذا ما یعیق جھود سلطات إنفاذ القانون في تتبع األصول.

 
 
 



 إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي

| تقریر مجموعة العمل  2018© 
    

 

 

 
 

  
 ھولندا - 76دراسة الحالة 

قامت شركة دولیة (أ) مقرھا ھولندا بدفع أموال متحصلة من عملیات الفساد إلى موظف حكومي عن طریق إرسالھا 
بواسطة شركات البرید.  وقد تم تسجیل شركة دولیة في والیة قضائیة دولیة وإدراج اسم موظف حكومي في قائمة 

سجیل مساھمین باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینین.  تم تحویل الدفعات من خالل المستفیدین الحقیقیین بینما تم ت
حساب مصرفي مفتوح لدى بنك ھولندي باسم شركة تابعة للشركة الدولیة إلى حساب الشركة الدولیة في إستونیا من 

الیة قضائیة أجنبیة خالل شركة مسجلة في ھونغ كونغ. وبعد ذلك، تم دفع ھذه األموال إلى حسابات مصرفیة في و
ومنھا إلى حساب مصرفي في لوكسمبورغ مفتوح باسم الشركة الدولیة. كما تم دفع الرشاوى لجمعیات خیریة كانت 
مرتبطة مباشرة بموظفین حكومیین. ومن أجل قید حسابات الرشاوى، تم إدخال فواتیر مزورة في السجالت المحاسبیة 

 للشركة.

 
 االستئمانیة والترتیبات القانونیة األخرىالصنادیق 

استخدام الصنادیق االستئمانیة والترتیبات القانونیة األخرى لتعزیز عدم الكشف عن الھویة عن طریق زیادة  .75
التعقیدات من خالل فصل الملكیة القانونیة لألصل عن ملكیة المستفید الحقیقي. ففي الصندوق االستئماني، یتم فصل 

ونیة لألصل والسیطرة علیھ عن الحصص العادلة في األصل. وھذا یعني أنھ یمكن ألشخاص مختلفین الملكیة القان
ً لقانون الصنادیق االستئمانیة المعمول بھ وبناء على  امتالك صندوق استئماني واالستفادة منھ والسیطرة علیھ، وفقا

المثال، عقد الصندوق االستئماني).  یسمح  األحكام المنصوص علیھا في عقد تأسیس الصندوق االستئماني (على سبیل
قانون الصنادیق االستئمانیة في بعض الدول أن یكون المنشئ والمستفید (وأحیاناً الوصي) ھو الشخص نفسھ. تختلف 
عقود الصندوق االستئماني أیضاً وقد تنص على أحكام تؤثر على كیفیة تطبیق السیطرة النھائیة على أصول الصنادیق 

مثل صالحیة إلغاء الصندوق االستئماني  -یة، بما في ذلك البنود التي یحتفظ المنشئ بموجبھا بصالحیات معینة االستئمان
واسترداد األصول، وھو ربما ما كان الشخص الفاسد یعتزم القیام بھ في البدایة في قضیة جزر كایمان المدرجة أدناه 

ات الصنادیق االستئمانیة الموجھة، وصالحیات التعیین ).  تشمل مواطن الضعف األخرى ترتیب14(دراسة الحالة 
العامة أو الخاصة التي یمارسھا المنشئ، والقروض القابلة للسداد عند الطلب إلى الصندوق االستئماني (من قبل المنشئ 

ة التي تم أو غیره). وقد تم تحدید الصنادیق االستئمانیة والترتیبات القانونیة األخرى في حوالي ربع دراسات الحال
تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر.  شملت معظم األمثلة الصنادیق االستئمانیة المباشرة المنصوص علیھ في القانون العام، 

 كما تضمنت األمثلة اثنان من الصنادیق االستئمانیة الخاضعة للقانون المدني.
القانونیة التي تشبھ الصنادیق  إن التشدید على إخفاء الھویة من قبل الصنادیق االستئمانیة والترتیبات .76

االستئمانیة یمكن أن یقدم فوائد كبیرة للعملیات اإلجرامیة، كما یمكن أن یشكل ذلك تحدیات للشفافیة المالیة. وكذلك 
تشكل القدرة على فصل الملكیة القانونیة عن ملكیة المستفید الحقیقي مجموعة من التحدیات أمام السلطات ومقدمي 

ھم إلى تحدید ھویة المستفید الحقیقي. باإلضافة إلى ذلك، تنطوي ھذه القدرة على عدد من المخاطر الخدمات في سعی
التي تھدد المجرمین الذین یستخدمونھا. وتتطلب الترتیبات القانونیة أن یتخلى المجرم عن الملكیة القانونیة والسیطرة 

. قد یتسبب إشراك الوصي بنشوء أوجھ ضعف في على األصل لصالح الوصي كي یدیر منافع األصل (أو حق ملكیتھ)
وذلك في حال لم یكن الوصي متواطئاً   على سبیل المثال، أو إذا كانت السیطرة على الوصي غیر  العملیة اإلجرامیة،

 مضمونة.
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ً أن تحدید حالة یعمد فیھا المجرمون إلى بناء ھیكل معقد ینطوي .77 على صنادیق  حیث أنھ من النادر نسبیا
أدناه أحد الظروف النادرة)، إالّ أن حالة وجود صندوق ائتماني على عالقة  42استئمانیة متعددة (تبیّن دراسة الحالة 

مع شركة واحدة على األقل ھو أمر أكثر شیوعاً كما یتضح في دراسات الحالة. وتكاد جمیع الحاالت التي تنطوي على 
أو ھیئة اعتباریة أخرى. وھذا یدّل على أن الصنادیق االستئمانیة والترتیبات استخدام ترتیب قانوني تشمل شركة 

القانونیة نادراً ما تستخدم بمعزل عن امتالك األصول وحجب ملكیة المستفید الحقیقي، حیث أنھا تشكل بشكل عام جزًءا 
مخططات التي تنطوي على من مخطط أوسع. وقد یدّل ذلك أیضاً على أن السلطات تواجھ صعوبة أكبر في تحدید ال

صنادیق استئمانیة. ویزید تفاعل الصندوق االستئماني مع الھیئات االعتباریة األخرى من التعقیدات كما یساعد على 
ً  37إحباط الجھود اآلیلة إلى اكتشاف ملكیة المستفید الحقیقي.  كما یتضح من نتائج الدراسة األفقیة أنھ نادراً ما أیضا

تتوفر معلومات حول الترتیبات القانونیة، أو أنتلك المعلومات تخضع لتحدیات كبیرة في ما یتعلق بمدى أھمیتھا ودقتھا. 
من جزر كایمان (المدرجة أدناه) مثاالً جیًدا عن ھذه الطریقة التي یتم استخدامھا لتولید التعقیدات  13وتعد دراسة الحالة 

 التي یتم إجراؤھا بین شركة وصندوق استئماني. من خالل التحویالت

تبیّن الحاالت التي تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر أنھ نادراً ما ُوجدت الترتیبات القانونیة محتفظة بعائدات  .78
الجریمة الفعلیة، حیث أن دورھا قد اقتصر في معظم المخططات على إیجاد طبقات إضافیة من التعقیدات باإلضافة 

. وعند اختیار الصنادیق االستئمانیة كجزء من ھیكل ملكیة إلى إخفاء ھویة المستفید الحقیقي عند إجراء المعامالت
متعدد المستویات، تبیّن أن الصنادیق تقوم بإدخال سجل مساھمي الشركة بدالً من المستفید الحقیقي، ما یؤدي بالتالي 

قامت أیضاً  إلى إخفاء ھویة المستفید الحقیقي لألسھم. كما أن نصف الحاالت تقریباً التي انطوت على ترتیب قانوني
بإدخال األسھم وتعتبر ھذه العینة عالیة نسبیاً عندما یتم مقارنتھا بمجمل عینات السكان. وقد تناولت واحدة من دراسات 

) عصابة إجرامیة قامت بإنشاء حسابات مصرفیة باسم وصي وشركات استثماریة، 2الحالة من أسترالیا (دراسة الحالة 
م قامت بإصدار التعلیمات إلى محاسب الستخدام األموال النقدیة المتحصلة من كجزء من مخططھا لغسل األموال، ث

عائدات مبیعات المخدرات من أجل شراء حصص باسم حسابات الوصي والشركات االستثماریة.  والغرض من إنشاء 
 الصندوق االستئماني في ھذا الترتیب ھو إبعاد األصول (الحصص) عن ھویة المستفیدین الحقیقیین.

لى الرغم من أن استخدام الصنادیق االستئمانیة لیس شائعاً بقدر استخدام الترتیبات القانونیة، إال أن تواتر ع .79
استخدام الصنادیق وغیرھا من الترتیبات القانونیة ھو أمر في غایة األھمیة. على الرغم من المنافع المرتبطة بالصنادیق 

ي من شأنھا إتاحة فرص كبیرة لتعزیز إخفاء الھویة من خالل التفریق بین االستئمانیة والترتیبات القانونیة األخرى الت
الملكیة القانونیة وملكیة المستفید الحقیقي للعقار، إالّ أنھ من الممكن أّال تساعد التعقیدات والنفقات المرتبطة بتأسیس 

تیبات القانونیة إلى زیادة صعوبة وإدارة ترتیب قانوني في جذب المجرمین. ومن الممكن أیضاً أن یؤدي استخدام التر
 التحقیق وتحدید ھویة المستفید الحقیقي، مما یفسر عدم إیالئھا أھمیة كبیرة في نموذج دراسة الحالة. 
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 إیطالیا - 42دراسة الحالة 

أجرت شرطة میالنو المركزیة حجزاً تحفظیاً على أموال تملكھا عائلة واحدة وكانت ھذه األموال مودعة في  
ملیار یورو. ولقد تّم إخفاء ھذه األصول من خالل شبكة معقّدة من الصنادیق 1.3جزر القناة وتبلغ قیمتھا 

ستفیدین من األصول التي تألفت من أوراق الدین العام االستئمانیة.  كما أخفت عّدة حسابات استئمانیة ھویة الم
قامت العائلة بإیداع ھذه األصول في  2006و 1996والنقد واألموال النقدیة.  وأفاد التحقیق أنّھ بین عامي 

شركات ھولندیة ولكسمبورغیة من خالل عملیات مؤسسیة معقّدة أجرتھا عن طریق نقل األصول إلى عّدة 
في جزر القناة. بعد ذلك، تمت إعادة األموال بشكل قانوني إلى میالنو بفضل إعفاء ضریبي صنادیق استئمانیة 

.  وخلص التحقیق إلى وجود محاسبین قانونیین كانوا یسّھلون طیلة ذاك الوقت 2009دخل حیّز التنفیذ عام 
 عادة استثمارھا.  عملیات إخفاء األموال من خالل صنادیق استئمانیة بھدف تسھیل عملیات غسل األموال وإ

 
 

 جزر كایمان - 13دراسة الحالة 

أنشأ السید "أ" صندوقاً استئمانیاً قابالً لإللغاء في جزر كایمان، حیث قام بدور منشئ الصندوق ومقدم محلي 
للخدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات، یعمل بمثابة وصي.   وعمد السیّد "أ" إلى تأسیس شركة في 

كایمان تعرف باسم "الشركة باء" مع مقدم محلي لخدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات الذي جزر 
 تم اتخاذه أیضاً بمثابة المكتب المسجل.

أصبح مقّدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات على درایة بالمزاعم المتعلّقة بتورط السیّد "أ" في 
ي مجال النفط والغاز والتي شارك فیھا أیضاً أعضاء في حكومة أجنبیة. وعلى مدى عملیة احتیال تتعلق بعقد ف

سنتین، أفاد مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات أّن الصندوق االستئماني والشركة األساسیة 
ا زاد بدوره من اشتباھھا قد تلقیا العدید من التحویالت المالیة والعقارات من مصادر تعتبر الیوم مشكوكاً بھا، ممّ 

ودفعھا إلى تقدیم تقریر عن المعامالت المشبوھة.  وتبیّن من تحلیل حسابات الصندوق االستئماني أنّھ تّم إرسال 
األموال إلى أفراد وردت أسماؤھم في عّدة تقاریر صحفیة ویزعم أنّھم شاركوا في فضیحة رشاوى. وبناء على 

ضائیة األجنبیة أنّھ تّم التحقیق مع السید "أ" بشأن التوّرط في غسل األموال أحد الطلبات، أّكدت الوالیة الق
 والفساد مع مسؤولین حكومیّین.

 

 استخدام األفراد واألدوات المالیة إلخفاء العالقة بین المستفید الحقیقي واألصول
 

تقنیات إضافیة إلخفاء العالقة باإلضافة إلى إنشاء ھیاكل معقدة للملكیة والسیطرة، غالبا ما یستخدم المجرمون  .80
 بینھم وبین األصول.

 
من حیث المنھجیة المتّبعة، تختلف عملیة إخفاء العالقة بین المستفید الحقیقي واألصول عن إنشاء ھیاكل معقدة للملكیة  

خلق صورة والسیطرة، فبدال من السعي للفصل بین ھاتین العملیّتین من خالل التعقید القانوني، تسعى المنھجیة إلى 
مضلّلة وخاطئة عن المستفید الحقیقي وھیكل السیطرة.  وتنطوي مختلف التقنیات المستخدمة لبلوغ ھذا الھدف على 
استخدام ألعضاء مجلس إدارة معینین رسمیین وغیر رسمیین ووسطاء محترفین. كما تّم تحدید تقنیات أخرى كاستخدام 

 تبدو على أنھا أقل شیوعاً. األسھم لحاملھا وإقرار عدة مستفیدین، ولكنھا
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 األسھم لحاملھا وأذون األسھم لحاملھا

 
األسھم لحاملھا ھي أسھم شركة موجودة في نموذج شھادة ومملوكة قانونیاً من قبل الشخص الذي یمتلك فعلیاً  .81

والسیطرة علیھا بین األطراف باسم مجھول ومن شھادة السھم لحاملھ في أي وقت. ویمكن تبادل ملكیة األسھم لحاملھا 
 خالل التبادل المادي فقط، إذ ال یشترط توثیق أو اإلبالغ عن أي سجل للتبادل.

 
 

نظًرا لعدم القدرة على التحقق بدقة من مالك السھم لحاملھ ومراقبتھ في أي وقت، فإن تحدید ملكیة المستفید   .82
سیطرة مالك األسھم لحاملھا ھو أمر مستحیل تقریباً.  ولھذا السبب، لطالما الحقیقي للھیئات االعتباریة التي تخضع ل

ُعرفت األسھم لحاملھا وأذون األسھم لحاملھا على أنّھا تنطوي على مخاطر كبیرة في مجال غسل األموال، وخاصة 
الي الضوء على ھذه من معاییر مجموعة العمل الم 24في ما یتعلق بإخفاء ملكیة المستفید الحقیقي. تسلط التوصیة 

 المخاطر حیث تشترط على الدول األعضاء اتخاذ تدابیر لمنع إساءة استخدام األسھم لحاملھا وأذون األسھم لحاملھا.
 

في معظم الوالیات القضائیة، تّم إخال إصالحات في مجال األسھم لحاملھا أو إلغاء ھذ األسھم بالكامل من  .83
ھم لحاملھ لتتحول إلى سجل محوسب أو دفتر أسھم. وحتى في الوالیات القضائیة خالل إلغاء الطابع المادي لشھادة الس

حیث ال یزال القانون یسمح بإصدار األسھم لحاملھا، اتخذ القطاع المالي إجراءات للحّد من فعالیّتھا، عن طریق إلزام 
رى تدابیر تتطلّب وجود وسیط إیداعھا في صنادیق استئمانیة قبل بدء عالقة العمیل. وقد طبّقت والیات قضائیة أخ

. نتیجة لذلك، انخفض معدل انتشار واستخدام األسھم لحاملھا 38لتسھیل نقل األسھم لحاملھا لتكون عملیة النقل قانونیة
لغرض دعم ھذا  وأذون األسھم لحاملھا بشكل ملحوظ في السنوات األخیرة.  من بین دراسات الحالة التي تم تقدیمھا

التقریر، انطوت أربع دراسات على حاالت استخدام األسھم لحاملھا. ومع ذلك، قد یُعزى ھذا األمر أیضاً إلى التحدي 
الھائل المتمثل في تحدید ھویة المستفید الحقیقي لألسھم لحاملھا، والذي قد یؤدي استحالة حدوثھ إلى الحد من عدد 

 ھا.الحاالت التي تنطوي على استخدام
 

 المساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس اإلدارة المعینون الرسمیون
 

المساھم باإلنابة ھو المالك المسّجل لألسھم المملوكة لصالح شخص آخر. عضو مجلس اإلدارة المعیّن ھو  .84
الناحیة عضو مجلس إدارة یتم تعیینھ في مجلس إدارة الشركة لتمثیل مصالح الجھة التي تعیّنھ في ھذا المجلس. من 

االلتزامات القانونیة المرتبطة بإدارة  القانونیة، یعتبر المساھمون باإلنابة مسؤولین عن تشغیل الشركة، ویوافقون على
الشركة أو ملكیّتھا في الدولة التي تأسست فیھا الشركة.  ولكن في بعض الحاالت، یجوز لشخص معیّن أن یشغل 

نابة فقط لینوب عن شخص آخر. ویمكن التحّكم بھذه الترتیبات عن منصب عضو مجلس إدارة أو مساھم معیّن باإل
 طریق ترتیب صندوق استئماني أو عقود مدنیة بین المعیّن باإلنابة أو عضو مجلس اإلدارة أو المساھم الفعلي.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
والیة إما ال تملك  45، فإن 2012العمل المالي لعام بناًء على توصیات مجموعة  2018والیة قضائیة تم تقییمھا في أبریل  50من بین  38 

أسھم لحاملھا أو أذون أسھم لحاملھا متداولة، أو أنھ لیس لھا وجود فیھا على اإلطالق. وھناك خمس والیات قضائیة ال تفرض قیوداً على 
والیة  45األسھم لحاملھا في التداول. ومن بین األسھم لحاملھا مع العلم أنھ لم یتضح ما إذا كان ھناك أي وجود لألسھم لحاملھا أو أذون 

والیة تشترط تحویل األسھم لحاملھا وأذون األسھم لحاملھا  15والیة تحظر األسھم لحاملھا أو أذون األسھم لحاملھا، و 17قضائیة، ھناك 
مالیة خاضعة للتنظیم أو لدى وسیط الحالیة إلى أسھم مسّجلة أینما وجدت، بینما تشترط خمس والیات امتالك أسھم لحاملھا في مؤسسة 

محترف، ووالیتین تشترطان أن یقوم المساھمون الذین لدیھم حصة مسیطرة بإبالغ الشركة بذلك وأن تقوم الشركة بتسجیل ھویّتھم. ولدى 
 .دولة واحدة مجموعة من الخیارات المذكورة سابقاً، وخمسة دول ال تعتمد األسھم لحاملھا أو أذون األسھم لحاملھا
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یعّد استخدام المساھمین باإلنابة وأعضاء مجلس اإلدارة المعینین ظاھرة شائعة تحدث في معظم الدول. وفي  .85

ً اعتراف رسمي في القانون ببعض السیناریوھات التي تسمح بترتیبات تعیین مساھمین  بعض الدول، ھناك أیضا
ھات المتعلقة بالشركات المدرجة). یستخدم المساھمون وأعضاء مجلس وأعضاء مجلس إدارة باإلنابة (مثل السیناریو

اإلدارة المعینین باإلنابة في عدد من السیناریوھات، بما في ذلك لحمایة جھة التعیین من متطلبات اإلفصاح العام أو 
عیین عضو مجلس إدارة لتلبیة المتطلبات القانونیة للبلد الذي تم تأسیس الشركة فیھ (مثل اشتراط أن تقوم الشركة بت

خدمات تعیین أعضاء مجلس إدارة ومساھمین مقیماً محلیاً).  ومن المعروف أّن مجموعة من مقدمي الخدمات یقدمون 
، بما في ذلك أصحاب المھن القانونیة والمحاسبیة ومقّدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات باإلنابة رسمیین

نیین (األشخاص الذین یؤجرون معلومات الھویة الخاصة بھم للشركات ألغراض الشركات والمعینین باإلنابة المھ
تعیینھم كأعضاء مجلس إدارة أو مساھمین باإلنابة فقط، ولكنھم ال یقدمون أي خدمات إضافیة للشركة).  تم توضیح 

خدمات الصنادیق مواطن الضعف المرتبطة بخدمات التعیین باإلنابة التي یقّدمھا المحامون والمحاسبون ومقدمو 
االستئمانیة وخدمات الشركات بمزید من التفاصیل في القسم الثالث من ھذا التقریر.  توضح إحدى دراسات الحالة 

أدناه) كیف قام أحد مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات بتوفیر  81النیوزیلندیة (دراسة الحالة 
شركة مسجلة في نیوزیلندا نیابة عن عمالء أجانب.  1000بة ألكثر من خدمات تعیین أعضاء مجلس إدارة باإلنا

من ھذه الشركات على األقّل قد سّھلت ارتكاب جرائم في الوالیات القضائیة األجنبیة، بما  73وتشتبھ السلطات في أّن 
االستثمار، وغسل  في ذلك تھریب السلع غیر المشروعة، وتھریب األسلحة، واالحتیال الضریبي، واالحتیال في مجال

 األموال.
 

في حین أن استخدام المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة المعینین باإلنابة ھو أمر قانوني (أو على األقل لیس  .86
أمراً غیر مشروع) في معظم الوالیات القضائیة، فقد تم استخدام ھؤالء إلخفاء الملكیة والسیطرة، أو للتحایل على 

إلدارة ملكیة الشركات التجاریة األجنبیة والتجارة الخارجیة. كما قامت وحدات االستخبارات المالیة القوانین المصممة 
ووكاالت إنفاذ القانون باإلبالغ عن استخدام خدمات التعیین باإلنابة من قبل مجرمین وأفراد معروفین ممنوعین عن 

یجة لذلك، فإن توافر خدمات التعیین باإلنابة العمل بمنصب عضو مجلس إدارة في شركة بسبب مخالفات سابقة. ونت
بصفة رسمیة واستخدامھا ھو أمر عرضة لالستغالل ألغراض إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.   ومن بین دراسات 

الحالة التي تّم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر، انطوى ما یقّل عن نصف ھذه الدراسات على معینین باإلنابة رسمیین.   
ن یؤثر وجود أعضاء مجلس إدارة معینین ومساھمین باإلنابة في سجالت الشركة أیضاً على التحقیقات التي ویمكن أ

تجریھا سلطات إنفاذ القانون عن طریق تأخیر تحدید ھویة المستفید الحقیقي، أو عن طریق إنشاء روابط زائفة بین 
 الشركات التي یكون لدیھا نفس المعینین باإلنابة.

 
من معاییر مجموعة العمل المالي الضوء على مواطن الضعف حیث تنص على أنھ ینبغي  24یة تسلط التوص .87

 على الدول األعضاء اتخاذ تدابیر لمنع إساءة استخدام المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة المعینین باإلنابة.
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 نیوزیلندا - 81دراسة الحالة 

المسجلة في نیوزیلندا عن طریق مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات یقع یُشتبھ في أن الشركات 
مقّره في فانواتو ویدیره مواطنون نیوزیلندیون كانت تعمل كشركات صوریة لتسھیل الجرائم في الوالیات القضائیة 

باإلنابة وقام بتوفیر أعضاء األجنبیة.  تولى مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات دور مساھم 
 مجلس إدارة معینین مقیمین في والیات قضائیة مثل فانواتو وبنما وسیشیل.

كما قام مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات بتوفیر عضو مجلس إدارة معیّن مقیم في نیوزیلندا 
ي نیوزیلندا.  في حالة الشركة "أ"، من المحتمل لكي یستوفي الشرط القانوني لتعیین مجلس إدارة مقیم ولھ عنوان ف

أن الموظف الذي تم تعیینھ للعمل كعضو مجلس إدارة لم یكن على درایة باألنشطة الجاریة، حیث لم یكن لھ أي 
 دور سابق في أي من أنشطة مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات.

شركة في  2000یق االستئمانیة وخدمات الشركات قد سّجل حوالي ، كان مقدم خدمات الصناد۲۰۱۰بحلول العام 
نیوزیلندا نیابة عن عمالء في الوالیات القضائیة األجنبیة. وقد تم استخدام العنوان في أوكالند كمكتب مسجل لمعظم 

القضائیة  من ھذه الشركات على األقّل قد سّھلت ارتكاب جرائم في الوالیات 73الشركات. تشتبھ السلطات في أّن 
األجنبیة، بما في ذلك تھریب السلع غیر المشروعة، وتھریب األسلحة، واالحتیال الضریبي، واالحتیال في مجال 

 االستثمار، وغسل األموال.

 
 المساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس اإلدارة المعینون غیر الرسمیون

 
المعینون غیر الرسمیین نفس الوظیفة التي یضطلع بھا یؤدي المساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس اإلدارة  .88

مقدمو خدمات التعیین باإلنابة الرسمیون. ومع ذلك، فإن عالقتھم مع أعضاء مجلس اإلدارة أو المساھمین أو المستفیدین 
نابة غیر الحقیقیین الفعلیین غالباً ما تكون ذات طبیعة شخصیة ولیس ذات طابع مھني. وعادةً ما یشتمل المعینون باإل

الرسمیین الذین تحددھم سلطات إنفاذ القانون على األزواج واألطفال وأعضاء األسرة الممتدة وشركاء األعمال (الذین 
یخضعون لسیطرة المالك الفعلي أو الجھة المسیطرة على الشركة)، باإلضافة إلى غیرھم من الشركاء الشخصیین الذین 

ید الحقیقي. في الواقع، یمكن أن تختلف العالقة بین المعیّن باإلنابة غیر الرسمي ال صلة لھم بالمصالح التجاریة للمستف
والمالك الفعلي أو الجھة المسیطرة على الشركة أو أسھمھا بشكل كبیر. قامت كاالت إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات 

راھھم على إنشاء شركات نیابة عن أطراف المالیة باإلبالغ عن حاالت تم فیھا إقناع الطالب والسائحین األجانب أو إك
ثالثة، في بعض األحیان مقابل مدفوعات رمزیة أو غیرھا من المزایا الشخصیة.  ویتم تسجیل ھؤالء األفراد كأعضاء 
مجلس إدارة أو مساھمین مسیطرین في ھذه الشركات. ومع ذلك، نادراً ما یشارك ھؤالء في تشغیل الشركة بعد مرحلة 

ن بین دراسات الحالة التي تّم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر، انطوى ما یقّل عن نصف ھذه الدراسات تأسیسھا.  وم
 على معینین باإلنابة غیر رسمیین.

 

 التفاقیاتما تخضع ترتیبات التعیینات باإلنابة غیر الرسمیة  خالفاً لترتیبات التعیینات باإلنابة الرسمیة، نادراً  .89
فیحین یسعى المعینون باإلنابة الرسمیون دائماً إلى عزل أنفسھم عن أنشطة الھیئة االعتباریة تعاقدیة.  فضالً عن ذلك، 

أو الترتیب القانوني، فمن المرّجح أن یعلن المعینون باإلنابة غیر الرسمیین أنّھم المستفید الحقیقي للھیئة االعتباریة أو 
التي أنشأھا المستفید الحقیقي.  ولھذا السبب، غالباً ما یشار الترتیب القانوني في محاولة للحفاظ على القصة الخیالیة 

ً وھمیین أو موظفي "الواجھة". وتوضح إحدى دراسات الحالة  إلى المعینین باإلنابة غیر الرسمیین بأنّھم أشخاصا
قد حكومي أدناه) كیف تم نقل ملكیة الشركات المستخدمة لتسھیل عملیات االحتیال على ع 87الروسیة (دراسة الحالة 

". وقد حصل واحد على األقل من X") إلى عدة أشخاص وھمیین بمن فیھم ابنة السید "Xنقل من المشتبھ بھ (السید "
المعینین باإلنابة غیر الرسمیین على راتب في المقابل، ومع ذلك، فھو لم یقم بتأدیة دور المعیّن باإلنابة المحترف كما 

كة. كان الغرض من نقل ملكیة الشركات إلى المعینین باإلنابة غیر الرسمیین ھو أنھ لم یكون على درایة بأنشطة الشر
 ، الذي كان لھ صلة بالرجل المسؤول عن المشروع في اإلدارة العامة."Xإیجاد مسافة فاصلة بین الشركات والسید "

 
 

 
كبیرة مرتبطة بدور المعیّن باإلنابة غیر الرسمي، حیث یكون مسؤوالً من الناحیة القانونیة عن  ھناك مخاطر .90
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نفسھ من أي التزامات أو تداعیات قانونیة. عالوة  لحمایةأنشطة الشركة وغالباً ما یفتقر إلى الموارد أو الخبرة الالزمة 
م وسائل الحمایة مثل سریة العمیل أو االمتیاز المھني على ذلك، ال یمكن للمعینین باإلنابة غیر الرسمیین استخدا

القانوني، والتي تتوفر لبعض مقدمي خدمات التعیین باإلنابة الرسمیة. ونتیجة لذلك، یكون المعینون باإلنابة غیر 
ض الرسمیین أكثر عرضة للتحقیقات في مجال إنفاذ القانون. ومع ذلك، غالباً ما یصعب على المؤسسات المالیة وبع

السلطات المختصة تحدید المعینین باإلنابة غیر الرسمیین الذین لم یسبق لھم أن استرعوا اھتمام سلطات إنفاذ القانون 
أو الذین تربطھم عالقة غیر مباشرة بالمستفید الحقیقي أو الجھة المسیطرة (على سبیل المثال، أحد األقرباء أو شریك 

 تجاري).
 

لغت عنھا بعض وكاالت إنفاذ القانون استخدام الھویات المسروقة إلنشاء من الظواھر ذات الصلة التي أب .91
ھیئات اعتباریة. في ھذه الحاالت، یكون ضحیة سرقة الھویة ظاھریاً ھو أحد المعیّنین باإلنابة غیر الرسمیین في الھیئة 

ً ا لمواقف التي تم فیھا تسجیل االعتباریة، وإن كان ذلك دون علمھ أو موافقتھ. وحددت وكاالت إنفاذ القانون أیضا
الشركات لمعینین باإلنابة غیر رسمیین سبق أن باعوا تفاصیل ھویتھم لطرف ثالث. وغالباً ما یتم تشجیع ھؤالء المعینین 
باإلنابة غیر الرسمیین على بیع تفاصیل الھویة الخاصة بھم بسبب الصعوبات المالیة التي یواجھونھا. في ھذه الحاالت، 

المعیّن باإلنابة غیر الرسمي أي صورة واضحة عن الشركة التي تستخدم تفاصیل ھویاتھ، ومع ذلك، لن  ال یكون لدى
االحتیال في الھویة. توضح إحدى دراسات الحالة  ضحیةیقع المعینون باإلنابة في مثل ھذه الحاالت بالضرورة 

مفتوحة بأسماء طالب لتلقي أموال مغسولة  أدناه) كیف تم استخدام حسابات مصرفیة 80النیوزیلندیة (دراسة الحالة 
) 77من حسابات مصرفیة أجنبیة بھدف شراء ممتلكات عقاریة. وتوضح حالة أخرى في نیوزیلندا (دراسة الحالة 

كیف یمكن التالعب باألفراد ذوي الدخل المنخفض لیقوموا ببیع معلومات الھویة الخاصة بھم إلى غاسلي األموال 
 مون بدورھم باستخدامھا إلنشاء شركات وحسابات مصرفیة.المحترفین الذین یقو

 
ً بین استخدام المعینین  .92 ً تقریبا ً متساویا بینما أظھرت الحاالت التي تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر توزیعا

باإلنابة الرسمیین وغیر الرسمیین، تشیر تجربة سلطات إنفاذ القانون وتجربة وحدة االستخبارات المالیة إلى أن 
المجرمین، وخاصة أولئك الذین لدیھم موارد محدودة، سیفضلون استخدام المعینین باإلنابة غیر الرسمیین بدالً من 
مقدمي خدمات التعیین باإلنابة الرسمیین. غالبًا ما یكون ھؤالء المعینون باإلنابة غیر الرسمیین من أفراد األسرة، 

حیان مع األنشطة اإلجرامیة للمستفید الحقیقي.  وقد یتم استخدام في كثیر من األ یتواطؤونوخاصة األزواج، الذین 
 معینین باإلنابة من أفراد العائلة ألّن ذلك یتیح للمستفید الحقیقي سھولة السیطرة على أنشطتھ وإدارتھا. 
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 نیوزیلندا - 77دراسة الحالة 

مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في تم تأسیس شركة وھمیة نیوزیلندیة من قبل أحد 
نیوزیلندا ومقره في فانواتو. وتم تسجیل الشركة الوھمیة نیابة عن عمیل مجھول الھویة في الخارج كما تم 
استخدام معینین باإلنابة إلخفاء ھویة المستفیدین الحقیقیین. ولم یكن النشاط الفعلي للشركة الوھمیة واضحاً أو 

ناً من خالل اسم الشركة. كان العنوان المدرج في سجل الشركات ھو نفس عنوان المكتب االفتراضي الذي مبی
یملكھ مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في أوكالند. وكان عضو مجلس اإلدارة المعیّن یقیم 

مملوكة من قبل مقدم خدمات الصنادیق  في سیشیل، بینما كان المساھم باإلنابة عبارة عن شركة مساھمة اسمیة
االستئمانیة وخدمات الشركات.  كانت الشركة المساھمة االسمیة ھي شركة وھمیة إلى حد كبیر وكانت تستخدم 
كمساھم باإلنابة لمئات الشركات الوھمیة األخرى المسجلة من قبل مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات 

 الشركات.
إلخباریة إلى أن أنھ تم نقل عضویة مجلس اإلدارة بموجب توكیل إلى مواطن روسي باع أشارت التقاریر ا

تفاصیل جواز سفره عبر فتح حساب مصرفي في التفیا. وعندما اتصل صحافیون من مشروع اإلبالغ عن 
ء عن الجریمة المنظمة والفساد بالمواطن الروسي، كشف الرجل أنّھ ال یعرف الشركة النیوزیلندیة أو أي شي

حساباتھا المصرفیة.  وتبیّن أنّھ قد تّم استخدام ھویتھ التي باعھا من دون علمھ.    فضالً عن ذلك، أخبر ضابط 
سابق في شرطة الضرائب الروسیة الصحافیین أّن مئات شركات المحاماة تتخّصص في إنشاء شركات وھمیة 

تعتمد شركات المحاماة على أفراد محرومین یقومون جاھزة لعمالئھا الذین یریدون إبقاء ھویّتھم مجھولة. عادة، 
 دوالر أمریكي. 300إلى  100ببیع تفاصیل جوازات السفر الخاّصة بھم بحوالي 

وتّم إجراء معامالت تجاریة مع عّدة شركات أوكرانیة بما في ذلك شركة تتاجر في األسلحة مملوكة للدولة.  
األموال وإعادة تحویل مبالغ من األموال إلى عّدة شركات دولیة  وبعد ذلك تم إلغاء العقود المبرمة بعد تحویل

تابعة لجھات خارجیة.  كما تّم إجراء معامالت تجاریة أخرى مع ثالث شركات نیوزیلندیة وھمیة أخرى مسجلة 
من قبل نفس مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات، باستخدام عضو مجلس اإلدارة المعیّن نفسھ 

المساھم باإلنابة نفسھ وعنوان المكتب االفتراضي للشركة الوھمیة.  وأفادت تقاریر جدیدة أّن الشركات الوھمیة و
األربعة كانت قد توّرطت في عملیات غسل أموال تبلغ قیمتھا أربعین ملیون دوالر أمیركي لعصابة " سینالوا" 

 للمخدرات في المكسیك.

 
 

 نیوزیلندا - 80دراسة الحالة 

تم استخدام شركات وھمیة موجودة في باناما وبلیز والمملكة المتحدة تملك مساھمین باإلنابة وأعضاء مجلس 
إدارة معینین لفتح حسابات مصرفیة في التفیا إلجراء مدفوعات دولیة بمئات المالیین من الدوالرات. وكانت 

إجراؤھا نیابة عن كیانات فیتنامیة لتسدید ثمن بضائع مستوردة، أو غالبیة المعامالت عبارة عن مدفوعات تم 
مدفوعات موجھة إلى مغتربین فیتنامیین یعیشون في الخارج نیابة عن مرسلین مقرھم في فیتنام. وتشیر ھذه 

ستخدام من داخل فیتنام. وقد تم ا العالقة الفیتنامیة المتمیزة إلى أنھ ربما تم التحكم في الحسابات أو إدارتھا
التي تم  حسابات مصرفیة في نیوزیلندا مملوكة من قبل طالب أو تجار الجملة ومصدرین للفواكھ لتلقي األموال

ملكیة عقاریة في نیوزلندا  15تحویلھا من حسابات مصرفیة في التفیا وكمبودیا والصین. كما تم شراء أكثر من 
اتب محاماة في نیوزیلندا. تشیر المعلومات أیضاً إلى أن من خالل ھذه األموال التي تم تسھیل تدفقھا من قبل مك

المزید من األموال كانت "تضاف" إلى حسابات التفیا من خالل حسابات مصرفیة أخرى لشركة وھمیة متمركزة 
في والیات قضائیة دولیة، مما یشیر إلى جھود منسقة لطمس عالقة ھذه األموال مع مصادرھا اإلجرامیة عن 

 ن العملیات المالیة والمصرفیة.    طریق العدید م
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 روسیا - 87دراسة الحالة 

والمقاول رقم  1أبرم أحد العمالء الحكومیین عقوداً بشأن أعمال البحث وتطویر برنامج خاص مع المقاول رقم 
أنشطة بحثیة بأنفسھم، بل قاموا بتحویل .  أظھر تحلیل المعامالت المالیة أن ھؤالء المقاولین لم یجروا أي 2

أموال المیزانیة إلى مقاولین من الباطن من بینھم مختبرات علمیة حقیقیة.  وتم إرسال غالبیة األموال من المقاول 
إلى المقاول من الباطن، الذي قام بتوجیھ األموال إلى مخطط مالي یعمل في الظّل ویتكون من طبقات  1رقم 

ت الوھمیة. وفي نھایة المطاف، تم سحب األموال نقداً. أما األموال المحولة من المقاول رقم متعددة من الشركا
فقد تم إرسال غالبیتھا إلى شركة عقاریة استثمرت ھذه األموال في نشاطھا التجاري واستحوذت على سیارات  2

 فارھة ومنحت قروضاً بأسعار فائدة صفریة لعدد من األفراد.
الملكیة ومعلومات سجل العناوین وقاعدة بیانات حجز تذاكر الطیران والمعامالت المالیة  أظھر تحلیل بیانات

، قبل نقل الملكیة إلى أشخاص وھمیین لم Xكان مملوكاً من قبل السید  2وبیانات إنفاذ القانون أن المقاول رقم 
، قبل نقل الملكیة إلى ابنتھ.  X یتورطوا في المخطط. أما الشركة العقاریة فكانت مملوكة سابقاً من قبل السید

مملوكاً من قبل أشخاص وھمیین لم یكن لدیھم أي فكرة عن األنشطة التجاریة للشركة وتلقوا  1كان المقاول رقم 
. وقد حصل ھؤالء األشخاص على "راتب" من حساب الشركة. وكان مدیر قسم العمالء Xتعلیماتھم من السید 

. وحصلت ابنة مدیر إدارة العمالء الحكومیین على Xلبحثیة وھو شقیق السید الحكومیین مسؤوالً عن األنشطة ا
ً في حسابھا. كما حصلت المرأة التي قامت برحالت  عقارات باھظة الثمن باستخدام أموال تم إیداعھا مسبقا

 على عقارات باھظة الثمن باستخدام أموال تم إیداعھا مسبقاً في حسابھا. Xمشتركة مع السید 

 
 ادراج العدید من المستفیدین

 

في بعض الحاالت، یتم ادراج العدید من المستفیدین في حساب واحد إلرباك المؤسسات المالیة وإخفاء  .93
الطبیعة الحقیقیة للمعامالت التي تتم من خالل ھذا الحساب. وقد قامت وحدات االستخبارات المالیة والمؤسسات 

راج عدد كیر من العمالء كمستفیدین من حساب مصرفي واحد، بحیث یواجھ المالیة باإلبالغ عن حاالت تم فیھا إد
البنك صعوبة في تحدید المعاملة والمستفید الذي تم إجراء المعاملة نیابة عنھ. في الحاالت التي حصل فیھا ذلك، لم 

ً ما إذا كان قد تم إدراج الجھة المسیطرة على ھذه المعامالت كمستفید. وبغض النظ ر عن ذلك، فإن یكن واضحا
استخدام حساب واحد لخلط معامالت یجریھا عدد كبیر من المستفیدین یشكل تحدیاً عند تحدید ھویة المستفید الحقیقي 

 وعند محاولة متابعة سلسلة المعامالت المشبوھة.النھائي، 



  إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي 

| تقریر مجموعة العمل  2018© 
    

 

 

 
 

  
 إسرائیل - 38دراسة الحالة 

األموال من عملیات االحتیال في مجال الھندسة االجتماعیة وغیرھا من الجرائم تم استخدام ھذا المخطط إلخفاء 
أموال من التجار في أوروبا والوالیات المتحدة كانوا یرسلون مدفوعات  -الجنائیة. فقد تم اللجوء إلى التجارة الدولیة 

مالك شركة خدمات مالیة مسجلة، كتغطیة للجرائم الجنائیة. وكان المشتبھ بھ، وھو  -إلى الموردین في شرق آسیا 
یدیر شركة خدمات مالیة أخرى غیر مسجلة. استخدم المشتبھ بھ العدید من األشخاص الطبیعیین كنقاط اتصال لھ 
في شرق آسیا، حیث قاموا بدورھم باالتصال بأحد مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات المحلیة 

حسابات مصرفیة. وتّم تسجیل شخصیات وھمیة محلیة كمساھمین في الشركات لغرض إنشاء شركات دولیة وفتح 
الدولیة الجدیدة التي تّم إنشاؤھا كجزء من ھذا المخطط.  باإلضافة إلى ذلك، تّم تسجیل المساھمین بناء على 

شركات في شرق جوازات السفر التي قّدمتھا جھات اتصال المشتبھ بھ المذكورة أعاله.  وكانت العناوین المسجلة لل
 آسیا. وتم فتح الحسابات المصرفیة في نفس بلدان شرق آسیا حیث توجد المكاتب.

مستفیداً لدى البنك، بطریقة  60تم تحویل بعض األموال إلى إسرائیل لحساب فتحھ المشتبھ فیھ. وتّم إدراج أكثر من 
ید. تم إرسال األموال من الشركات التي واجھ فیھا البنك صعوبة في تحدید المعاملة التي تمت نیابة عن كل مستف

 أنشأھا المشتبھ فیھ، لكن البنك المتلقي لم یكن یعلم أن ھذه الشركات كانت في الواقع تحت سیطرة المشتبھ بھ.

 
 استخدام وسطاء محترفین في إنشاء وإدارة ھیئات اعتباریة وكیانات قانونیة

 
إن استخدام الوسطاء المختصون والمھنیون، بما في ذلك المحامین والمحاسبین ومقدمي خدمات الصنادیق  .94

االستئمانیة وخدمات الشركات، ھو میزة أساسیة من میزات بیئة غسل األموال والجریمة المنظمة. ویعّزز مقّدمو 
متطورة لغسل األموال بھدف إخفاء  الخدمات المھنیة بشكل ملحوظ قدرة المجرمین على االنخراط في مخططات

الثروات غیر المشروعة وتجمیعھا ونقلھا. ونتیجة لذلك، تم تقییم الوسطاء المحترفین على أنھم یمثلون مخاطر كبیرة 
 لغسل األموال في معظم البلدان.

 
 لتقریر.من ھذا ا 3تم توضیح مواطن الضعف التي یمثلھا الوسطاء المحترفون بمزید من التفصیل في القسم  .95

 
 تزویر األنشطة

 

على عكس إنشاء ھیاكل معقدة للملكیة والسیطرة وإخفاء العالقة بین المستفید الحقیقي واألصل، والذي من  .96
شأنھ أن یخدم األغراض المشروعة وغیر المشروعة على حد سواء، فإن بعض التقنیات المستخدمة إلخفاء ملكیة 

. ویتم تصمیم ھذه التقنیات لتزویر األنشطة بھدف ارتكاب جریمة عن المستفید الحقیقي ھي تقنیات إجرامیة بحتة
طریق الخداع.  كما أن استخدام القروض والفواتیر المزورة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي للمعاملة عن طریق 

السنویة، فلیست  أّما التقنیات األخرى، كالتالعب بنشرات الشركة والتقاریراالحتیال ھو من التقنیات األكثر شیوعاً. 
 من الوسائل المألوفة. 
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 استخدام قروض وفواتیر مزورة

 
من الوسائل الشائعة إلخفاء ھویة المستفید الحقیقي للثروة واألصول. وتنطوي  یعدّ استخدام القروض المزورة .97

"الحلقة المستدیرة" بشكل أساسي على األموال ھذه الطریقة التي یشار إلیھا غالباً باسم مخطط "استرجاع القرض" أو 
التي یتم إرسالھا إلى الشركات التي یملكھا أو یسیطر علیھا الشخص نفسھ أو من ینوب عنھ، ثم إرجاع ھذه األموال 

 إلى على شكل قرض.  ویتم تنفیذ ھذه المخططات بشكل عام باتباع خطوتین رئیسیتین:

ً ما : یدفع الفرد أدفع الفواتیر التجاریة • و النشاط التجاري فاتورة أو سلسلة من الفواتیر لشركة (التي غالبا
تكون موجودة في بلد آخر) یتم التحكم فیھا أو بملكیتھا من قبل ھذا الفرد بصفتھ المستفید الحقیقي، أو لشركة 

یة تحت زمیلة أو وسیط محترف یعمل نیابة عنھم. ویمكن إرسال األموال عبر العدید من الھیئات االعتبار
ستار المعامالت التجاریة المشروعة، ولكن سیتم تجمیعھا في نھایة المطاف في حساب شركة دولیة تعمل 
لصالح المستفید الحقیقي للشركة التي دفعت الفاتورة األولى.  والغرض من ھذه المرحلة ھو تقلیل الدخل 

 التجاریة (التي تبدو مشروعة).الخاضع للضریبة للشركة أو الفرد المعنیین من خالل زیادة نفقاتھم 

ما إن یتّم تجمیع األموال في حسابات الشركة الدولیة، یتم إعادتھا إلى الشركة / الفرد  قرض من طرف ثالث: •
األصلي، أو إلى فرد عائلي مقّرب (عادةً الزوج أو الولد) أو إلى شریك، على شكل قرض خاص. وفي بعض 

رض فقط في األحیان، تكون ھذه القروض مصحوبة بمستندات قرض مزّورة، ولكن غالباً ما یتم تسجیل الق
تفاصیل التحویل المصرفي.  الغرض من ھذه الخطوة في إعادة الثروة إلى المستفید الحقیقي بطریقة معفاة 

 من ضریبة الدخل.
 

یمكن أن تنطوي مخططات إعادة القروض على دفع الفوائد، والتي یمكن استخدامھا كوسیلة أخرى لتوجیھ  .98
من  7تزامات الضریبیة المحلیة (كما ھو موضح في دراسة الحالة األموال إلى حسابات مصرفیة دولیة وتخفیض االل

حیث یجوز أال یكون ھناك أي التزم  -أسترالیا). لیس من الضروري أن تنطوي ھذه المخططات على مدفوعات الفائدة 
ض فعلي على المستفید الحقیقي لسداد القرض المزور.  وبغض النظر عن آلیات ترتیب القرض، یخدم المخطط الغر

 من إخفاء حقیقة أن المقرض والمقترض یملكھما نفس الشخص الطبیعي بصفتھ المستفید الحقیقي.
 

ویتم في بعض األحیان الترویج لمخططات إعادة القروض وتسھیلھا بواسطة مقدمي الخدمات المحترفین.  .99
مرّوج المخطط الذي یتلقى في ھذه الحاالت، تتم السیطرة على الشركة الدولیة المستخدمة في ھیكل القروض من قبل 

جزًءا من األموال المغسولة كدفعة لتسھیل المخطط. وھذا یخدم أیضاً غرض فصل ملكیة المستفید الحقیقي لألموال 
أدناه) أحد ھذه المخططات الذي  6وتقلیل احتمالیة اكتشافھا. توضح إحدى دراسات الحالة من أسترالیا (دراسة الحالة 

 شركات یسیطر علیھا أو من خالل شركائھ في ھونغ كونغ وجزر العذراء البریطانیة. یدیره محاسب أسترالي عبر
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 أسترالیا - 6دراسة الحالة 

حددت سلطات التحقیق أن المشتبھ بھ "أ" یدیر شركة استیراد في أسترالیا وكان مشاركاً في مخطط التھرب 
الضریبي الذي كان یدیره محاسب. كان المشتبھ بھ "أ" وزوجتھ أعضاء مجلس إدارة ومساھمین في شركة 

ومساھمین في شركة أسترالیة ). وكان المشتبھ بھ "أ" وزوجتھ أیضاً أعضاء مجلس إدارة 1أسترالیة (الشركة 
. حددت السلطات أن 2). كما كان أحد شركاء المشتبھ بھ "أ" ھو المدیر المشارك للشركة 2أخرى (الشركة 

التي تم تسجیلھا في ھونغ كونغ وكانت تدیر حساباً مصرفیاً في أسترالیا.  3المحاسب كان یسیطر على الشركة 
. خالل فترة خمس سنوات ونصف، أصدرت 2و  1زورة للشركتین تم استخدام ھذه الشركة إلصدار فواتیر م

مقابل تسدید "خدمات السمسرة" المفترضة. وقد قام المشتبھ بھ بدفع  2و  1فواتیر مزورة للشركتین  3الشركة 
الفواتیر المزورة التي بلغ مجموعھا أكثر من ملیوني دوالر أسترالي، عن طریق إصدار التعلیمات إلى الشركتین 

٪ 10، مخصوًما منھا 3. وھكذا تم إرجاع األموال المدفوعة للشركة 3إلى دفع األموال إلى الشركة  2 و 1
 بمثابة رسوم المحاسب، إلى المشتبھ بھ "أ" واألفراد المرتبطین بھ.

 
 التالعب بنشرة الشركة وتقریرھا السنوي، إلخ

 
األشخاص الطبیعیون إلخفاء ھویتھم الحقیقیة، إال أنھ في حین أن االحتیال في الھویة ھو منھاج شائع یعتمده  .100

ً استخدامھ إلخفاء أنشطة الھیئات االعتباریین وأغراضھا الحقیقیة. أظھرت إحدى الحاالت التي تم  من الممكن أیضا
 ) كیف أن التالعب بالوضع المالي للشركة من خالل إدراج معلومات14تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر (دراسة الحالة 

خاطئة ومضللة في نشرة الشركة وتقریرھا السنوي سمح لھا بالتأھل لإلدراج في البورصة في البلد الذي تم تسجیل 
الشركة فیھ. وعلى الرغم من أن ھذا اإلجراء كان یھدف إلى تحسین سمعة الشركة وأنشطتھا االقتصادیة، إالّ أنھ قد 

ً إلى خلق حالة قد تكون فیھا ھذه الشركة خ اضعة إلجراءات العنایة الواجبة المخففة تجاه العمالء. تسمح أدى أیضا
العدید من أنظمة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب باتخاذ إجراءات العنایة الواجبة المبسطة تجاه الشركات 

رة المدرجة في األسواق المنظمة والخاضعة للتنظیم، ألنھا تخضع أصالً لبعض متطلبات الشفافیة. لذلك، فإن قد
المجرمین على إدراج شركة في البورصة عن طریق التالعب یمكن أن تدعم األنشطة المستقبلیة المصممة إلخفاء 

 ملكیة المستفید الحقیقي، بما في ذلك استخدام الشركة "كشركة واجھة".
 
 

 
 جزر كایمان - 14دراسة الحالة 

وكاذبة في التقریر السنوي للشركة.  وقد بالغ في  أصدر المدیر العام لشركة أجنبیة نشرة تتضّمن معلومات مضلّلة
%. وتم تقدیم ھذه المعلومات إلى لجنة األوراق المالیة في ذلك البلد كجزء 275تقدیر إیرادات المجموعة بنسبة 

من اقتراح الشركة لإلدراج في البورصة. قام المدیر العام بتأسیس صندوق استئماني قابل لإللغاء وشركة أساسیة 
وكالة منھا للتصرف  ر كایمان. ثم فتح حساباً مصرفیاً في الخارج باسم شركة جزر كایمان التي كان یملكفي جز

ھذا الھیكل إلخفاء تداول المدیر العام في الشركة بالنیابة عنھا، مما سمح لھ بالتداول في الحساب. تم تصمیم 
ت شركة جزر كایمان تملك أكثر من ملیون الخارجیة وإخفاء األصول المتأتیة من أنشطتھ غیر المشروعة. كان

دوالر أمریكي في ھذا الحساب المصرفي. وقامت ھیئة اإلبالغ المالي باإلفصاح إلى وحدة االستخبارات المالیة 
عن البلد األصلي للمواطن األجنبي. وقد تم اتھام المواطن األجنبي في بلده األصلي بثالث تھم تتعلق بتقدیم معلومات 

 ة.مضللة وكاذب
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 مواطن الضعف لدى الوسطاء المحترفین -القسم الثالث 
یلعب الوسطاء المحترفون، بما في ذلك المحامون والمحاسبون ومقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة  .101

المھنیة بنزاھة وفقاً وخدمات الشركات، دوراً مھماً في المجتمع الحدیث. وفي أغلب األحیان، تعمل تلك الجھات الجھة 
ً للمجرمین والجھات  ً ھدفا للقوانین الوطنیة والدولیة.  ومع ذلك، فإن سمعة ھؤالء الوسطاء المحترفین تجعلھم أیضا
الفاعلة الفاسدة، وقد یؤدي ذلك إلى تورط بعض الجھات المھنیة في إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي ألغراض إجرامیة، 

الفساد، أو من خالل اإلھمال أو اإلخفاق في تحدید األنشطة المشبوھة. یقدم ھذا القسم نظرة إما من خالل اإلكراه أو 
 عامة على مواطن الضعف لدى الوسطاء المحترفین، وكیف یتم استغاللھم إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.

 
خدمات الصنادیق  إن استخدام الوسطاء المختصون والمھنیون، بما في ذلك المحامین والمحاسبین ومقدمي .102

االستئمانیة وخدمات الشركات، ھو میزة أساسیة من میزات بیئة غسل األموال والجریمة المنظمة. ویستخدم المجرمون 
جھات مھنیة للحصول على المشورة والمھارات المتخصصة في مجال المسائل المالیة والتجاریة والمؤسسیة والضریبیة 

أو مصدر األصول. إن العمل من خالل مستشار مھني یضفي الشرعیة على  بھدف إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي
األنشطة اإلجرامیة، وفي حال إنشاء ھیاكل معقدة، فھو یساھم في توسیع المسافة بین الكیانات اإلجرامیة وثرواتھا غیر 

 ط محترف.المشروعة. وقد تضمنت غالبیة دراسات الحالة التي تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر تورط وسی
 

على الرغم من وجود عناصر فریدة للنظام القانوني لكل والیة قضائیة، یمكن تقسیم الوصف العام لدور  .103
 :39الوسطاء المحترفین إلى أربع فئات عامة

 األنظمة التي تسمح بإنشاء الھیئات االعتباریة دون إشراك الوسطاء المحترفین •

 األنظمة التي تشترط وجود وسطاء محترفین (غیر الكتاب العدل) •
 
 

 أنظمة التوثیق بواسطة الكاتب العدل •

األنظمة التي یختبر فیھا مسجل الشركة دقة اإلیداعات أو یقوم بتنفیذ التزامات العنایة الواجبة تجاه العمالء  •
 40الخاصة بالوسیط المحترف.

 

یستخدم المجرمون خدمات العدید من الوسطاء المحترفین في وقت واحد، مع قیام كل وسیط محترف  قد .104
بدور مستقل یكون مع ذلك دوراً مھماً في المشروع اإلجرامي. من بین دراسات الحالة المقدمة لدعم ھذا التقریر، شمل 

ماثل من الحاالت استخدام وسطاء متعددین أكثر من الثلث استخدام أكثر من قطاع خدمات مھنیة واحد، وشمل عدد م
في نفس القطاع. ومن بین الحاالت التي شملت أكثر من وسیط محترف، كان مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة 

الغالبیة العظمى من الحاالت، كما كان استخدام أصحاب المھن القانونیة (بما في ذلك الكتاب  وخدمات الشركات یمثلون
ن) شائعاً أیضاً. ومع ذلك، كان تمثیل أصحاب المھن المحاسبیة في الحاالت التي تنطوي على العدید من العدل المدنیی

 الوسطاء المحترفین أمراً نادراً.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .1كما تم تقییمھ في الدراسة األفقیة في الملحق "ب". راجع على وجھ الخصوص السؤال  39

 ممكنة.األنظمة الھجینة ھي أیضاً  40
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وفي الحاالت التي تضمنت وسطاء متعددین من القطاع نفسھ، شمل تمثیل قطاع مقدمي خدمات الصنادیق  .105

االستئمانیة وخدمات الشركات الغالبیة العظمى من ھذه الحاالت. أما في الحاالت التي تم فیھا استغالل العدید من مقدمي 
ً أدت إلى توریط خدمات الصنادیق االستئمانیة وخ دمات الشركات في مخطط واحد، تبیّن أن جمیع الحاالت تقریبا

مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في والیات قضائیة متعددة. یعكس ذلك دور مقدمي خدمات 
جانب. وفي المقابل، الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في تأسیس وإدارة الشركات المحلیة نیابة عن العمالء األ

في الحاالت التي تم فیھا استخدام العدید من المھنیین القانونیین أو المحاسبیین، كانت معظم الحاالت تنطوي على 
استخدام العدید من المحامین / المحاسبین في نفس الوالیة القضائیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نصف الحاالت تقریباً 

یر متعمد أو على سبیل اإلھمال. ویشیر ذلك إلى أنھ في الحاالت التي تم فیھا استخدام شملت وسطاء متورطین بشكل غ
العدید من المحامین أو المحاسبین لتسھیل مخطط ما، من المحتمل أن یحاول العمالء اإلجرامیون تجنب الشك عن 

لمتاحة یجعل من الصعب إجراء طریق تقیید تعامالتھم مع جھة مھنیة واحدة. ومع ذلك، فإن العدد الصغیر للحاالت ا
 تقییم نھائي.

 
أدت الطبیعة العالمیة المتزایدة للجریمة المنظمة والقطاع المالي إلى زیادة الطلب على مشورة وخدمات  .106

الوسطاء المحترفین الذین یمكنھم العمل عبر العدید من الوالیات القضائیة الدولیة أو لدیھم عالقات مھنیة داخلھا. ونتیجة 
أصبح من المعروف أن الجماعات اإلجرامیة مرتبطة بوسطاء متعددین في بلدان متعددة. وقد حدد تحلیل دراسات لذلك، 

 الحالة أن غالبیة الوسطاء كانوا یعملون لصالح العمالء الدولیین.
 

المحامون تشترط معاییر مجموعة العمل المالي على األعمال والمھن غیر المالیة المحددة، بما في ذلك  .107
والكتاب العدل والمحاسبون ومقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات، تطبیق إجراءات العنایة الواجبة 
تجاه العمالء، والحفاظ على سجالت المعامالت وإجراءات العنایة الواجبة، وتقدیم تقاریر المعامالت المشبوھة. وقد 

. ومع ذلك، فإن العدید من الدول لم تقم 2003ا تمت مراجعة المعاییر في عام دخلت ھذه االلتزامات حیز التنفیذ عندم
. ومن بین الدول التي طبّقت التزامات بشأن األعمال والمھن غیر المالیة، لم تقم دول 41بإصدار قوانین لتنفیذھا بعد

.  وھذا ما أكدتھ 42بفعالیة من خالل فرض الرقابة واإلشراف علیھا بشكل مناسبكثیرة من بینھا بتنفیذ ھذه االلتزامات 
.  وبالتالي، یخضع الوسطاء المحترفون في غالبیة األحیان اللتزامات قانون مكافحة غسل 43أیًضا نتائج الدراسة األفقیة

 یل اإلرھاب المحدودة.األموال وتمو
 

 
والیة قضائیة لدیھا أوجھ  34، ھناك 2012وفقاً لتوصیات مجموعة العمل المالي للعام  2018والیة قضائیة تم تقییمھا في أبریل  50من بین  41

لمھن غیر المالیة المحددة التي تشترط أن یقوم األعمال وا 22قصور كبیرة أو متوسطة في التدابیر التي اتخذتھا من أجل االلتزام بالتوصیة 
التي  23والیة قضائیة لدیھا أوجھ قصور كبیرة أو متوسطة في مجال التوصیة  30بتطبیق إجراءات العنایة الواجبة تجاه العمالء، وھناك 

والیة قضائیة لدیھا  36تشترط على األعمال والمھن غیر المالیة المحددة اتخاذ تدابیر أخرى، بما في ذلك اإلبالغ عن المعامالت المشبوھة. و
أوجھ قصور كبیرة أو متوسطة في اآللیات التي تعتمدھا في تنظیم وفرض الرقابة على األعمال والمھن غیر المالیة المحددة بموجب التوصیة 

28. 

لتنظیم وفرض الرقابة على  التي تم تقییمھا على أنھ لدیھا أوجھ قصور بسیطة أو معدومة في آلیاتھا المعتمدة 11من الوالیات القضائیة الـ  42
والیات قضائیة ال تقوم باإلشراف على األعمال والمھن غیر المالیة المحددة أو فرض الرقابة  8األعمال والمھن غیر المالیة المحددة، ھناك 

 علیھا بشكل مناسب.

 من الدراسة األفقیة في الملحق "ب". 6-4راجع، بشكل خاص، األسئلة  43
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 الستمرار في سلسلة التواطؤ في الجرائما

 
"مواطن الضعف لدى المھنیین القانونیین في مجال غسل األموال وتمویل ، بعنوان 2013في تقریرھا لعام  .108

، قامت مجموعة العمل المالي بتقییم تورط أصحاب المھن القانونیة في غسل األموال على أنھ ال یمكن وصفھ اإلرھاب"
سلسلة متصلة من " التورط البريء "إلى" التواطؤ"  اتباعواطئ" أو "غیر متعمد"، ولكنھ یمیل إلىببساطة بأنھ تورط "مت

 44 أدناه). 1(راجع الشكل 
 

 45العمل المالي لمدى تورط أصحاب المھن القانونیة في عملیات غسل األموال وتمویل اإلرھاب. تقییم مجموعة 1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تقتصر فقط یمكن تطبیق "سلسلة التواطؤ في الجرائم" بالتساوي على جمیع القطاعات المھنیة الوسیطة، وال  .109
 على المھنة القانونیة.

 
في حین أنھ من المعترف بھ على نطاق واسع أن الوسطاء المحترفین یمكن أن یعملوا كمیسرین لعملیات  .110

غسل األموال وتمویل اإلرھاب، إال أنھ ال توجد معرفة كافیة بكیفیة االستعانة بھؤالء الوسطاء أو كیفیة استخدامھم، أو 
ال أو التواطؤ في تورط ھؤالء الوسطاء. ومن المحتمل أن تتفاقم ھذه الفجوة االستخباراتیة بفعل بمدى البراءة أو اإلھم

 عوامل مختلفة، من بینھا:
 
 
 
 
 
 

 
 .5، ص. 2013مجموعة العمل المالي،  44

لمعتمدة لتنظیم وفرض الرقابة على التي تم تقییمھا على أنھ لدیھا أوجھ قصور بسیطة أو معدومة في آلیاتھا ا 11من الوالیات القضائیة الـ  45
والیات قضائیة ال تقوم باإلشراف على األعمال والمھن غیر المالیة المحددة أو فرض الرقابة  8األعمال والمھن غیر المالیة المحددة، ھناك 

 علیھا بشكل مناسب.

 .2011فان دیر دوز دي فیلیبوا، وغیرھا،  46

 2017لالستخبارات اإلجرامیة، المفوضیة األسترالیة  47

 2001منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة،  48

غسل 
 

 2تنبیھ واستباقي  1تنبیھ واستباقي 

مستوى منخفض من 
تم إعداد  -االشتباه 

تقاریر المعامالت 
المشبوھة عند 

االقتضاء ومتابعتھا 
بحذر عند االقتضاء أو 

   

مستوى أعلى من الشك 
تم إعداد  -أو المعرفة 

تقاریر المعامالت 
المشبوھة عند 

االقتضاء وإیقاف أي 
  إجرا
   

   
 

تورط غیر  تورط بريء
 متعمد

 

ال 
مؤشرات 

إنذار 
 واضحة .

تم اتخاذ 
إجراءات 

العنایة الواجبة 
األساسیة. 

بعض 
مؤشرات 

  
   
  

  

 
تم تحدید 
مؤشرات 

 اإلنذار

 

 متواطئ الفساد التعامي المتعمد

ال یتم طرح المزید 
من األسئلة، وتم 
إتمام المعاملة 

المنعزلة، ولم یتم 
تقدیم غالباً تقریر 
عن المعامالت 
المشبوھة عند 

ا  االقت

استمرار التعامي 
المتعمد إزاء تكرار 
التعلیمات من نفس 
العمیل أو شركائھ 
أو أیة أمور أخرى 
ذات مؤشرات إنذار 

 مماثلة.

معرفة فعلیة 
بالجریمة التي 

 تورطوا فیھا.
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االلتزامات المحدودة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب التي تفرض على األعمال والمھن غیر المالیة  •
، فضالً عن التنفیذ 23و  22ین المحددة في العدید من الدول بسبب االمتثال الجزئي أو عدم االمتثال للتوصیت

 غیر الفعال اللتزامات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب في بعض الدول.

إحجام الوسطاء المحترفین عن االمتثال اللتزامات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب بسبب التعارض  •
 ل واالمتیاز المھني القانوني.المتصور مع واجباتھم تجاه عمالئھم، أو التزاماتھم بحمایة سریة العمی

الواقع المتمثل في أن الوسطاء المحترفین لیسوا غالباً األھداف الرئیسیة لتحقیقات إنفاذ القانون، وأن التفاصیل  •
 المتعلقة بأنشطتھم ال یتم تسجیلھا بشكل شامل في مؤشرات إنفاذ القانون.

 
المحترفین في تمكین الجریمة الخطیرة والمنظمة، ال یمكن وھذا یعني أنھ على الرغم من دور المیسرین  .111

 34تحدید درجة تورطھم بدقة، أو مستوى تواطؤھم، بأي قدر من الیقین. حلل ھذا التقریر دراسات الحالة التي قدمتھا 
 دولة مشاركة، وحاول استخالص استنتاجات حول تواطؤ الوسطاء المحترفین بناًء على المعلومات المقدمة.

 
 تم تقییم ما یقارب من ثلث جمیع الحاالت على أنھا تنطوي على وسیط محترف متواطئ. .112

 
من الحاالت التي تم فیھا تقییم الوسطاء على أنھم متواطئون. ومن بین الحاالت التي جرى فیھا تقییم الوسطاء على 

جوا لھ للعمالء المحتملین (في الغالب أنّھم متواطئون، تم تقییم الغالبیة على أنھم قاموا بتصمیم المخطط بأنفسھم ورو
 كطریقة فعالة لتقلیل الضرائب). في ھذه الحاالت، كان الوسیط المحترف غالبًا موضوع التحقیق الرئیسي.

 
من بین القطاعات المھنیة الثالثة التي تم تحلیلھا، كانت مھنة المحاسبة على األرجح متورطة في مشاركتھا  .113

لكیة المستفید الحقیقي. باإلضافة إلى ذلك، كان من المرجح أن كالً من المھنیین في مخططات تھدف إلى إخفاء م
القانونیین والمحاسبین كان ھو مصّمم المخطط، بدالً من مجرد وسیط متواطئ في مخطط مصمم من قبل طرف آخر 

كثر عرضة للتعامي أو العمیل نفسھ. ومع ذلك، وعلى عكس أصحاب المھن المحاسبیة، كان أصحاب المھن القانونیة أ
د في تورطھم في المخطط. ومن المحتمل أن الفطنة المالیة لمھنة المحاسبة، والسھولة التي یمكن معتغیر المتعمد أو الم

بھا للمحاسبین تحدید األنشطة المشبوھة التي تشیر إلى غسل األموال أو غیرھا من الجرائم المالیة، قد تحّد من تّورطھم 
ً ما غیر المتعمد في ھذه  ً مؤشراً على طبیعة دراسات الحالة المقدمة، والتي غالبا المخططات. وقد یكون ذلك أیضا

تتضمن الجرائم األصلیة المتمثلة في التھرب الضریبي واالحتیال، والتي تم تنسیق العدید منھا بواسطة جھات مھنیة 
 فاسدة.

ألموال ال تتوقف بالضرورة على تواطؤ إن قیمة الخدمات المھنیة للوسیط وأھمیتھا بالنسبة لمخطط غسل ا .114
الوسیط. یمكن أن یكون للوسیط البريء أو المتورط عن غیر تعمد أو على سبیل اإلھمال دوراً یضاھي بقیمتھ دور 
الوسیط المتواطئ إذا أسفرت خدماتھ عن نتیجة مرغوبة لموكلھ اإلجرامي. ویصدق ھذا بشكل خاص في سیاق إخفاء 

ي، حیث أن العدید من الخدمات التي یقدمھا الوسطاء المحترفون، مثل إنشاء الھیئات االعتباریة ملكیة المستفید الحقیق
والترتیبات القانونیة، ھي خدمات شائعة وال تشیر بالضرورة إلى الفساد أو اإلجرام. الحظت وكاالت إنفاذ القانون في 

األموال تشمل وسطاء محترفین متواطئین مع بعض الوالیات القضائیة أن المزید من التحقیقات ذات الصلة بغسل 
 الوسطاء المتورطین عن غیر قصد.
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 لمحة عامة عن االستغالل الشائع للوسطاء
یقّدم ھذا القسم لمحة عامة عن القطاعات القانونیة والمحاسبیة ومقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات  .115

مات ھو تحدید سیاق القطاعات التي یستغلھا المجرمون عادة إلنشاء ھیاكل ملكیة الشركات. الغرض من ھذه المعلو
 معقدة مما یساعدھم على إخفاء المعلومات عن ملكیة المستفید الحقیقي.

 
 أصحاب المھن القانونیة

 
القطاع القانوني ھو قطاع واسع ومتعدد الجوانب یقدم مجموعة واسعة من الخدمات إلى شریحة عریضة من  .116

العمالء.  وعلى الرغم من وجود مكاتب محاماة وشركات قانونیة محلیة ودولیة في العدید من البلدان، إال أن القطاع 
القانوني یتمیّز بشكل أساسي بكونھ ینتمي إلى قطاع الشركات الصغیرة.  ویتمثّل القطاع القانوني في معظم البلدان 

ھنتھم بصورة منفردة أو كجزء من شراكات مع الحّد األدنى من بتمثیل یقتصر على أخصائیین قانونیین یمارسون م
الموظفین اإلضافیین من غیر الشركاء.   ویتناقض ھذا المستوى المنخفض لتركیز الحصة السوقیة مع القطاع 

 المصرفي، الذي غالباً ما یھیمن علیھ عدد أقل من البنوك المحلیة والدولیة الكبیرة.
 

لمحاماة الكبیرة والمتوسطة الحجم قادرة على توفیر مجموعة واسعة من وعلى الرغم من أن شركات ا .117
الخدمات، إالّ أن معظم ھذه الشركات یتخصص في توفیر خدمات مقتصرة على قطاع خدمة واحد مثل القانون التجاري 

في القانون التجاري أو الخدمات القانونیة الشخصیة أو القانون الجنائي. وغالباً ما تستخدم شركات المحاماة المتخصصة 
الدولي واسع النطاق عدداً أكبر من الموظفین من غیر الشركاء بسبب التعقید والطبیعة المكثفة للموارد التي تحتاجھا 
قضایا الشركات الكبیرة. ومع ذلك، فإن خیار تقدیم خدمات متخصصة ال یمنع شركات المحاماة في أغلب األحیان من 

.  وبالتالي، فإن شركات المحاماة المتخصصة في النظر بالمسائل القانونیة 49من القانونتقدیم خدمات في مجاالت أخرى 
ً خدمات في المسائل المتعلقة بمجال القانون التجاري وتأسیس  المتعلقة باألحوال العائلیة والشخصیة، قد تقدم أیضا

 الشركات واألعمال.
 

انوني على مّر تاریخھ تدني مستوى العولمة على صعید الصناعة حیث أن معظم شركات لقد أظھر القطاع الق .118
المحاماة حول العالم تقدم خدماتھا بشكل عام إلى العمالء المحلیین.  وھذا یعكس طبیعة األعمال الصغیرة للقطاع ورغبة 

إلى تكنولوجیات المعلومات واالتصال  العمالء في التعامل مع مكتب محاماة محلي.  ومع ذلك، فإن اتساع رقعة الوصول
باإلضافة إلى الزیادة المتنامیة لسوق الخدمات القانونیة عبر الحدود الوطنیة قد حّث شركات المحاماة الكبیرة على 
التوسع في األسواق العالمیة سعیاً وراء فرص النمو.  كما أن العدید من شركات المحاماة الكبیرة تسعى بنشاط إلى 

راتیجیات لالندماج مع شركات محاماة دولیة أو تأسیس عالقات معھا من أجل زیادة تواجدھا في األسواق تحقیق إست
 الدولیة الرئیسیة. 

 

یتوجب على القطاع القانوني في معظم الدول اإلبقاء على عضویة دائمة في ھیئة مھنیة، مثل جمعیة قانونیة  .119
واعد صارمة ومدونات لقواعد السلوك على أعضائھا، كما أنھا تعمل أو نقابة المحامین. وتفرض ھذه الھیئات المھنیة ق

عادة كھیئات ذاتیة التنظیم في البلدان التي یخضع فیھا المھنیون القانونیون للرقابة في مجال مكافحة غسل األموال 
ً إلى جنب امات التشریعیة مع االلتز وتمویل اإلرھاب. یتم تطبیق القواعد المفروضة من قبل الھیئات المھنیة جنبا

 الشاملة، وفي حال مخالفتھا قد یتم فرض عقوبات مالیة أو مھنیة شدیدة.
 

 
 

 توجد بعض االستثناءات في البلدان التي یخضع فیھا المحامون ألكثر من نموذج ترخیص واحد أو للرقابة على الصناعة. 49
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یختلف قطاع كتاب العدل عن القطاع القانوني في العدید من الدول، وال سیما دول القانون المدني. ففي بعض  .120

ً في العقد، كما أنھم لیسوا وسطاء بالمعنى نفسھ الذي ینطبق على  دول القانون المدني، ال یمثل كتاب العدل أطرافا
بعالقات طویلة األمد مع العمالء حیث أنھم ملزمین على الحفاظ المھنیین القانونیین. وال یحتفظ العدید من كتاب العدل 

على الحیادیة واالستقاللیة وتقدیم المشورة إلى أطراف العقد على قدم المساواة. وبخالف المھنین القانونیین المزاولین 
لنزاھة وواجبات للعمل الحر، فإن معظم كناب العدل یمارسون واجباتھم كشاغلي مناصب عامة. سوف تؤثر التزامات ا

 الوظیفة العامة على نطاق ما یجب على الكاتب العدل القیام بھ لتقییم مخاطر غسل األموال.
 

 االضطالع بدور في تأسیس وإدارة الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة
 

ركات والھیئات یتم التماس التمثیل القانوني في معظم الدول في العدید من األحیان لتسھیل عملیة تأسیس الش .121
االعتباریة والترتیبات القانونیة األخرى. وفي الحاالت التي ال یكون فیھا التمثیل القانوني شرطاً ضروریاً، یتم توظیف 
الخبرات القانونیة في معظم األحیان كتدبیر احترازي لضمان التأسیس القانوني للھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني، 

 التي تنطوي على والیة قضائیة أجنبیة.    وال سیما في الحاالت
 

تلعب شركات المحاماة الكبرى التي تمارس أعمالھا في والیات قضائیة متعددة دوراً مھماً في تأسیس الھیئات  .122
االعتباریة في الدولة التي ستمارس األعمال فیھا نیابة عن عمیل یمارس أعمالھ في دولة أخرى.  وفي كثیر من 

ركات المحاماة المتعددة الجنسیات إلى إنشاء فروع لھا، أو االندماج مع الشركات القائمة، أو إقامة األحیان، ستسعى ش
عالقات وكاالت مع الشركات الصغیرة في المراكز المالیة والمراكز التجاریة.  وبذلك، فإنھا توفر الفرص لتسھیل 

میة المشروعة.  ومن الممكن أیضاً استخدام خبرتھم تطویر ھیاكل الشركات عبر الوطنیة لدعم المشاریع التجاریة العال
 في إنشاء ھیاكل عابرة للحدود إلخفاء الملكیة الحقیقیة لألصول غیر المشروعة.

 
في غیاب حضور دولي، ستستخدم شركات المحاماة الجمعیات مھنیة وشبكات التحالف العالمیة لممارسة  .123

بكات من شركات المحاماة المستقلة تمكن العمالء من الوصول بسھولة أعمالھا بفعالیة عبر الحدود الدولیة. إن ھذه الش
إلى خدمات شركات المحاماة التابعة في األسواق الدولیة. وعلى الرغم من أن التحالفات الرسمیة القائمة على العضویة 

لضرورة برنامج إلزامي تعمل في معظم األحیان وفقاً لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالجمعیة، إالً إن ھذا ال یشمل با
لاللتزام بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، كما أنھ ال ینبغي على كل شركة عضو لتنظیم أن تخضع للوائح 

 ).41و  40مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب (انظر الحاشیتین 
 

اسات بالتحدید إلى مشاركة من بین دراسات الحالة التي تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر، أشار ثلث ھذه الدر .124
. ویحتمل أن المحامین ومقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات 50المھنیین القانونیین (بما في ذلك الكتاب العدل)

ي خدمات الشركات من ذوي المؤھالت القانونیة قد شاركوا بالفعل في بعض دراسات الحالة التي شارك فیھا مقدم
وخدمات الشركات. إن استخدام مصطلح "مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات  الصنادیق االستئمانیة

الشركات" كمصطلح شامل للجھات المھنیة التي تشارك في تأسیس الشركة قد تم تحدیده خالل كافة مراحل ھذا 
 ة في التقریر.المشروع باعتباره مشكلة محتملة في دالالت المفاھیم المستخدم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حالة إلى مشاركة محامین، بینما أشارت خمسة قضایا إلى مشاركة الكتاب العدل، وأربع  25من الحاالت التي شملت مھنیین قانونیین، أشارت  50
 قضایا أشارت إلى مشاركة االثنین.
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المھنیین القانونیین وتقییم أنشطتھم، تبیّن أن الغالبیة كانت تعمل في الحاالت التي سمحت بتقییم مدى مشاركة  .125

 نیابة عن عمیل مباشر. كما تم تقییم عدد صغیر على أنھ یقدم خدمات إلى وسیط محترف آخر نیابة عن عمیل خارجي.
 

 المحاسبون
 

على غرار القطاع القانوني، یعتبر قطاع المحاسبة صناعة كبیرة تقدم الخدمات المحاسبیة واالستشاریة إلى  .126
شریحة واسعة من العمالء.  تتسم مجموعة الخدمات التي یقدمھا قطاع المحاسبة بقدر أكبر من التركیز بالمقارنة مع 

یركز علیھا ھذا القطاع خدمات التدقیق والضرائب والخدمات القطاع القانوني، وتشمل الشریحة األكبر من األنشطة التي 
 االستشاریة.  

 
حاسبة بمستوى متوسط من عولمة الصناعة نظراً إلى انتشار المؤسسات المحاسبیة الكبیرة مویتمیز قطاع ال .127

المؤسسات  المتعددة الجنسیات. ومن المالحظ أن مستوى العولمة في ھذا القطاع آخذ في التزاید من خالل استحواذ
المحاسبیة الكبیرة المتعددة الجنسیات على الشركات األصغر حجماً.  وعلى الرغم من كون عولمة الصناعة في القطاع 
المحاسبي ھي أكثر وضوحاً من القطاع القانوني، وأن شركات المحاسبة المتعددة الجنسیات الكبیرة تملك حصة سوقیة 

ة، مثل قطاع الخدمات القانونیة، في إطار المؤسسات الصغیرة الحجم والمنشآت أكبر، إالّ أنھ یتم تصنیف قطاع المحاسب
 ذات الملكیة الفردیة.

 
كما أن معظم المؤسسات المحاسبیة، بما فیھا المنشآت ذات الملكیة الفردیة والمنشآت التي تستخدم أقل من  .128

لحجم، بینما تتجھ المؤسسات المحاسبیة الكبیرة موظفاً، تقدم خدماتھا في العادة إلى األفراد أو الشركات الصغیرة ا 20
 المتعددة الجنسیات إلى خدمة الشركات الكبیرة الحجم والھیئات العامة.

 
وعلى غرار القطاع القانوني، فإن أصحاب المھن المحاسبیة الذین ینتمون إلى ھیئة محاسبیة معتمدة یخضعون  .129

ع القانوني، ال یتوجب على أصحاب المھن المحاسبیة في العدید من للوائح مدونة السلوك المھني. إال أنھ وبخالف القطا
.  ونتیجة لھذه العوامل الدینامیة، ونظراً للعدد الكبیر 51الدول اإلبقاء على عضویة مھنیة في أي ھیئة إشرافیة مستقلة

اسبیة، فإنھ یصعب مراقبة مدى وعي قطاع المحاسبة إزاء من المنشآت ذات الملكیة الفردیة التي تمارس األنشطة المح
مخاطر مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب ومدى تمسكھ بالتزامات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.  
وعلى غرار القطاع القانوني، فإن وحدات االستخبارات المالیة والھیئات التنظیمیة التي تؤدي وظائف رقابیة تواجھ 

 اً من التحدیات في فرض الرقابة الدقیقة والفعالة على ھذا القطاع. عدد
 

 االضطالع بدور في تأسیس وإدارة الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة
 

إن الدور الرئیسي ألصحاب المھن المحاسبیة في تأسیس الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة یتمثل في  .130
االستشارات المھنیة المتخصصة في مجال إنشاء ھیاكل األعمال وإدارة األصول وااللتزامات الضریبیة على توفیر 

الصعیدین المحلي والدولي.   وفي العدید من الدول، یعتبر المحاسبون بمثابة الجھة المھنیة األولى التي تلجأ إلیھا 
ورة التجاریة العامة والمشورة المتعلقة بالمسائل من أجل الحصول على المش الشركات الصغیرة الحجم واألفراد

التنظیمیة وااللتزام. وإذا كانت الخدمات المطلوبة ال تندرج ضمن اختصاصھم، یقوم المحاسبون بتوجیھ العمالء نحو 
المصدر المناسب لتلقي المساعدة المطلوبة، أو أنھم یقومون باالستعانة بخدمات جھة متخصصة مناسبة نیابة عن 

 ئھم.  عمال
 

 
 
 
 
 
 

تاحة على سبیل المثال، راجع تقاریر التقییم المشترك لدول أندورا، وجزر البھاما، وبوتان، والدانمرك، وأیرلندا، والمكسیك، وسلوفینیا، الم 51
 .www.fatf-gafi.orgعلى الموقع 
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شركات المحاسبة تسمح معظم الدول للمحاسبین بتأسیس الشركات نیابة عن عمالئھم. ومع ذلك، فإن معظم  .131

تقوم فقط بتوفیر الخدمات للشركات التي تم تأسیسھا، أو توفر خدمات استشاریة بشأن ھیاكل األعمال المقترحة من 
دون أن تشارك مباشرة في تأسیس الھیئات االعتباریة.  ویُعزى ذلك بشكل خاص إلى الطبیعة المحدودة لمعظم شركات 

ه الشركات.  أما بالنسبة لشركات المحاسبة التي تقوم فعالً بتقدیم خدمات المحاسبة وتدني مستوى العولمة لدى ھذ
تأسیس الشركات، فمن المرجح أن تحتفظ ھذه الشركات بدور مالي كبیر في الشركة التي یتم تأسیسھا، بما في ذلك 

أن واحد منھا فقط  دور اعتماد حسابات الشركة.    تبیّن من تحلیل دور أصحاب المھن المحاسبیة في دراسات الحالة
قد شارك في تأسیس ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة في الدولة التي تمارس فیھا أنشطتھا، وأن ثالثة منھا قد شاركوا 

 في تأسیس ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة في دولة أجنبیة.
 

أعمالھا عبر مناطق اختصاص  للقطاع القانوني، فإن شركات المحاسبة التي تمارس بالنسبةكما ھو الحال  .132
قضائي متعددة تستفید بشكل عام من حضورھا العالمي لتقدیم خدمات تأسیس الشركات وإدارتھا. ومع ذلك، فإن عدد 
شركات المحاسبة ذات الوجود العالمي منخفض بالمقارنة مع القطاع القانوني، ونتیجة لذلك تعتمد الشركات الصغیرة 

مھنیة وشبكات التحالف لخدمة العمالء عبر الحدود الوطنیة. من ناحیة أخرى، ستقوم في الغالب على الجمعیات ال
الشركات الصغیرة بدور الوسیط بین العمالء ومقدمي الخدمات الموجودین في الوالیات القضائیة الخارجیة، بما في 

تقییم معظم أصحاب المھن ذلك المحاسبون والمحامون ومقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات. تم 
 المحاسبیة الذین تم تحدیدھم في دراسات الحالة على أنھم قد قاموا بتوفیر خدمات دولیة نیابة عن عمالئھم.

 
نظراً للطبیعة التعاقدیة للصنادیق االستئمانیة والترتیبات القانونیة األخرى، نادراً ما یتم االعتماد على أصحاب  .133

نادیق االستئمانیة. سیقوم أصحاب المھن المحاسبیة بتوفیر االستشارات إلى العمالء بشأن المھن المحاسبیة إلنشاء الص
ترتیبات الصنادیق االستئمانیة وقد یساعدون العمالء من خالل القیام بدور منشئ الصندوق، أو الوصي، أو حامي 

یل من القیود على المحاسبین الذین حقوق الصندوق االستئماني.  وبخالف القطاع القانوني، یطبق قطاع المحاسبة القل
یؤدون ھذه الوظائف في ترتیب قانوني. ومع ذلك، تبیّن من دراسات الحالة المقدمة لدعم ھذا المشروع أن محاسباً 

 واحداً فقط قد قام بتقدیم خدمات اإلدارة/الوصایة لعمالئھ.
 

تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر. من المحتمل إن مھنة المحاسبة ھي القطاع األقل تمثیالً في الحاالت التي تم  .134
أن تشیر بعض دراسات الحالة إلى المحاسبین تحت مسمى "مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات"، 
أو أنھ قد تم تسجیل مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات فقط في دراسة الحالة على الرغم من 

ن، وھو ما تم تحدیده خالل كافة مراحل ھذا المشروع باعتباره مشكلة محتملة في دالالت المفاھیم مشاركة وسطاء آخری
المستخدمة في التقریر. في دراسات الحالة التي تم فیھا تحدید اختصاصي في المحاسبة، شمل نصف ھذه الحاالت 

ً أصحاب المھن المحاسبیة والمھنیین من قطاع جھات الوساطة اآلخرین (مثل القطاع القانوني وقطاع مقدمي  تقریبا
خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات)، بینما أظھر عدد قلیل من الحاالت تورط محاسبین مھنیین متعددین 

 في مخطط واحد.
 

تم تقییم جمیع أصحاب المھن المحاسبیة الذین تم تحدیدھم في دراسات الحالة على أنھم یعملون نیابة عن  .135
من أجل تنفیذ  ر. ویدّل ذلك على تدني احتمال االتصال بأصحاب المھن المحاسبیة من قبل وسطاء آخرینعمیل مباش

 مخطط مصّمم إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.
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إن خبرة أصحاب المھن المحاسبیة تعني أن معظم ممارسي ھذه المھن سیكونون قادرین على تحدید األنشطة  .136
وذات المخاطر العالیة التي یقوم بھا عمالئھم. ونتیجة لذلك، فإن أصحاب المھن المحاسبیة ھم أقل عرضة المشبوھة 

لالستغالل البريء وغیر المتعمد مقارنة مع المھنیین القانونیین ومقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات 
الیة وغیرھا من السلطات المختصة العدید من الشركات. وقد حددت سلطات إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات الم

الحاالت التي تواطأ فیھا أصحاب المھن المحاسبیة في اإلجرام أو أنھم قاموا بتدبیر مخططات استثماریة احتیالیة أو 
مخططات لتجنب الضرائب. إن تحلیل دراسات الحالة أظھر أن الغالبیة العظمى من أصحاب المھن المحاسبیة تواطأت 

ھم بالمخططات، وأن أكثر من نصفھم كانوا مسؤولین عن تصمیم وترویج المخطط كوسیلة لتقلیل التزامات في تورط
 الضرائب المفروضة على عمالئھم.

 
 مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات

 
الصنادیق بالمقارنة مع القطاع القانوني وقطاع المحاسبة، یصعب وصف أو تحدید قطاع مقدمي خدمات  .137

االستئمانیة وخدمات الشركات (باستثناء المھنیین القانونیین وأصحاب المھن المحاسبیة الذین یقدمون خدمات تأسیس 
وإدارة الشركات). ویختلف قطاع مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات بشكل كبیر من والیة قضائیة 

مي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات قویاً وصلب القاعدة إلى أخرى. ففي بعض الدول، یعتبر قطاع مقد
التأسیسیة مع التمتع ببعض خصائص القطاعات الصناعیة عالیة التنظیم بما في ذلك التسجیل الحكومي ورقابة الھیئات 

قدمي خدمات المھنیة وأنظمة متعلقة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب. وفي دول أخرى، یتم تحدید دور م
الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات بشكل أقل وضوحاً، كما أن اإلشراف الحكومي والمھني ھو أقل تشدداً. یتم 
تقدیم خدمات تأسیس الشركات والصنادیق االستئمانیة من قبل مجموعة من المشاركین في السوق الذین ینتمون إلى 

ة والقانونیة والمحاسبة، باإلضافة إلى مقدمي الخدمات المستقلین قطاعات متعددة، بما في ذلك القطاعات المالی
 المتخصصین في ھذه الخدمات، ولكنھم ال یقدمون خدمات مالیة أو قانونیة أو خدمات المحاسبة.

 
على أنھا تشمل "مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات" تحدد معاییر مجموعة العمل المالي  .138

 أي مقدم خدمات یقوم بإجراء معامالت لعمیل في ما یتعلق باألنشطة التالیة:

 تأدیة دور وكیل تأسیس نیابة عن ھیئات اعتباریة، •

راكة، أو أي منصب تأدیة دور (أو الترتیب لشخص آخر لتأدیة دور) مدیر أو سكرتیر شركة، أو شریك في ش •
 مشابھ في ما یتعلق بالھیئات االعتباریة األخرى،

توفیر مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو مراسالت أو عنوان إداري لشركة أو شراكة أو أي  •
 ھیئة اعتباریة أخرى أو ترتیب قانوني آخر،

باشر أو تأدیة وظیفة معادلة تأدیة دور (أو الترتیب لشخص آخر لتأدیة دور) وصي لصندوق استئماني م •
 لشكل آخر من الترتیبات القانونیة،

 تأدیة دور (أو الترتیب لشخص آخر لتأدیة دور) مساھم باإلنابة عن شخص آخر. •
 

الكثیر من المواد المكتوبة عن مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات تشمل جمیع مقدمي  .139
أعمال  ذكورة أعاله، بغض النظر عما إذا كانت ھذه الخدمات ھي عبارة عنالخدمات الذین یوفرون الخدمات الم

أساسیة أو مجّرد خدمات ثانویة. وألغراض ھذا التقریر، یستبعد المصطلحان "مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة 
ین في القطاعین وخدمات الشركات" و "قطاع مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات" المھنیین العامل

القانوني والمحاسبي. تُظھر المعلومات التي تم توفیرھا ألغراض ھذا التقریر من قِبل مجموعة الجھات الرقابیة على 
) أنھ في الدول التي یكون فیھا قطاع مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات GIFCSالمركز المالي الدولي (

السوق عدد كبیر من الشركات الصغیرة الحجم مع عدم وجود جھات فاعلة كبرى  الشركات فعاالً وراسخاً، یھیمن على
تسیطر على القطاع. وإن عدداً صغیراً نسبیاً من مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات الذین یمارسون 

 شركة محاسبة أو محاماة. أعمالھم في ھذه الوالیات القضائیة ھم من شركات المحاسبة والمحاماة أو شركات تابعة ل
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ذاتھ، یعتبر مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات بشكل خاص بمثابة بصفتھ قطاع قائم بحدّ  .140

قطاع راسخ ومحدد في الوالیات القضائیة منخفضة الضرائب، مثل ھؤالء الذین ھم أعضاء في مجموعة الجھات 
ات.  ویَشترط غالبیة الرقابیة على المركز المالي الدولي، حیث یلعبون دوراً أكثر فعالیة في تأسیس وإدارة الشرك

أعضاء مجموعة الجھات الرقابیة على المركز المالي الدولي على مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات 
الشركات ومراقبي المساھمین األساسیین واألشخاص الرئیسیین (عضو مجلس اإلدارة والشریك ومسؤول اإلبالغ عن 

ا بالمالءمة الوظیفیة والصفات المناسبة والسلیمة التي تؤھلھم لممارسة غسل األموال، ومسؤول االلتزام) أن یتمتعو
الصالحیات الممنوحة لھم.  وعند تحدید ذلك، تراعي السلطات وجود صفات النزاھة والكفاءة (بما في ذلك المتطلبات 

ئمانیة وخدمات اإللزامیة لألشخاص الرئیسیین الذین یشغلون وظائف تنفیذیة لدى مقدمي خدمات الصنادیق االست
الشركات بأن یتمتعوا بمؤھل مھني ذي صلة وأن یخضعوا للتطویر الشخصي بشكل مستمر) والسالمة المالیة. بینما 
یدعو أعضاء آخرین في مجموعة الجھات الرقابیة على المركز المالي الدولي األشخاص الرئیسیین الذي یشغلون 

ال ینطبق شرط الحصول على مؤھل مھني بشكل عام على مراقبي مناصب تنفیذیة إلى التمتع بمؤھالت ذات صلة.  و
المساھمین ما لم یشغلوا منصب عضو مجلس إدارة أو مدیر أو مسؤول التزام لدى مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة 
 وخدمات الشركات، على الرغم من أنھم سیخضعون لجمیع الجوانب األخرى من المالءمة الوظیفیة المذكورة أعاله
واالختبار المناسب. تعكس ھذه المتطلبات بعض الشروط المفروضة على القطاعات المھنیة الوسیطة األخرى، مثل 
القطاعین القانوني والمحاسبة، ویمكن أن تكون بمثابة نموذج قیّم إلضفاء الطابع المھني على قطاع مقدمي خدمات 

 تعّرف ھذا القطاع بشكل كاٍف وواضح.الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في الدول التي ال 
 

 االضطالع بدور في تأسیس وإدارة الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة
 

نتیجة للطبیعة المتغیرة لقطاع مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات على الصعید الدولي،  .141
الشركات في تأسیس الھیئات االعتباریة والترتیبات فإن درجة تورط مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات 

القانونیة یختلف من والیة قضائیة إلى أخرى. ففي معظم الدول، یقتصر دور مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة 
وخدمات الشركات على تأسیس وتسجیل شركة أو ھیئة اعتباریة أخرى من دون أن یمتد إلى توفیر االستشارات 

أو المالیة المتعلقة باألعمال.   لقد تم التطرق إلى مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات اإلستراتیجیة 
في أكثر من ثلث دراسات الحالة التي تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر وھي تمثل الغالبیة الكبرى من الوسطاء المحترفین 

مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في المدرجین في ھذه الحاالت. كما كان من المرجح تورط 
الحاالت التي تنطوي على وسطاء محترفین متعددین. ومع ذلك، فمن المحتمل أن یتضمن ھذا العدد جھات مھنیة أخرى 
(قانونیین ومحاسبین) تمت اإلشارة إلیھا على نطاق واسع تحت مسمى مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات 

 شركات.ال
 

یوفر مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات وسیلة منخفضة التكلفة للمشاركة في قطاعات  .142
األعمال الدولیة، مع تقدیم الخدمات في أغلب األحیان للعمالء الدولیین أو لمقدمي الخدمات المھنیة الدولیین اآلخرین 

ین القانونیین وأصحاب المھن المحاسبیة یقدمون ھذه الخدمات نیابة عن المواطنین األجانب. وفي حین أن المھنی
أیضاً، إال إن الرسوم المنخفضة التي یتیحھا مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات تجعل منھم 
 مورداً مفیًداً للشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم. وبالمقارنة مع القطاعات األخرى، یظھر قطاع مقدمي خدمات
الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات مستوى منخفض جداً من عولمة السوق، حیث یقوم معظم مقدمي خدمات 
الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات بتوفیر الخدمات فقط في الدولة التي یمارسون فیھا أعمالھم. وقد تم تقییم 

على أنھم یقدمون المشاركین في دراسات الحالة غالبیة مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات 
خدمات للعمالء المقیمین في والیة قضائیة في الخارج، وأنھم شاركوا في تأسیس ھیئات اعتباریة و/أو ترتیبات 

 قانونیة على الصعید المحلي.
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عض مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة باإلضافة إلى تأسیس الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة، یقوم ب .143
وخدمات الشركات بتقدیم مجموعة شاملة من خدمات الشركات التي تشمل تأسیس وتسجیل الشركة، باإلضافة إلى 
إنشاء حسابات مصرفیة في الدولة التي یتم تأسیس الشركة فیھا. وقد تّم تقییم أكثر من نصف مقدمي خدمات الصنادیق 

الشركات على أنھم قاموا بالفعل بفتح حسابات مصرفیة نیابة عن عمالئھم الذین یقیمون بمعظمھم االستئمانیة وخدمات 
في الخارج. في ھذه الحاالت، یؤدي مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات دوراً وسیطاً في تسھیل 

ذ أنشطة العنایة الواجبة تجاه العمالء. كما الخدمات بین العمیل والمؤسسة المالیة ویكونون بالتالي مسؤولین عن تنفی
یوفر معظم مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات خدمات الوصایة وحمایة الحقوق وترشیح المدیرین 
وأعضاء مجلس اإلدارة وتوفیر المكاتب الصوریة/المسجلة، وال سیما في الوالیات القضائیة التي تشترط على الشركات 

قیم محلي بمنصب المدیر أو عضو مجلس اإلدارة. وقد تبیّن أن جمیع مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة تعیین م
ً بتوفیر خدمات ترشیح المدیرین وأعضاء  وخدمات الشركات الذین تم التعّرف إلیھم في دراسات الحالة قاموا تقریبا

 فیر مكاتب صوریة لعمالئھم.مجلس اإلدارة وخدمات الوصایة وتعیین مساھمین باإلنابة، أو تو
 

في السنوات األخیرة، استفاد مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات من البیئة اإللكترونیة  .144
واإلنترنت لتقدیم خدمات صوریة إلى عمالئھم دون الحاجة إلى إنشاء عالقة مباشرة معھم. وعلى الرغم من أن بعض 

االستئمانیة وخدمات الشركات اشترطوا على العمالء مقابلة وسیط لھم في دولة إقامتھم مقدمي خدمات الصنادیق 
الستكمال اجراءات العنایة الواجبة تجاه العمالء، إال أن العدید من بینھم اعتمدوا فقط على المستندات التي قدمھا العمیل 

ً أمام فعالیة أنشطة مكافحة غسل بشكل افتراضي. إن توفیر الخدمات عبر اإلنترنت وبشكل افتراضي یشكل  تحدیا
األموال وتمویل اإلرھاب، وال سیما قدرة مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات على تنفیذ إجراءات 

 العنایة الواجبة تجاه العمالء بدقة لتحدید المستفید الحقیقي النھائي للھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني.
 

و خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات أیضاً بشكل عام في إنشاء أو إدارة الھیئات یشارك مقدم .145
االعتباریة والترتیبات القانونیة نیابة عن مقدمي الخدمات المھنیة اآلخرین، وخاصة أولئك الذین یعملون في والیة 

لة على وجھ التحدید إلى مقدمي خدمات قضائیة أخرى أو نیابة عن العمالء األجانب. وقد أشار ثلث دراسات الحا
الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات الذین یقدمون الخدمات إلى وسطاء محترفین آخرین (المحامون والمحاسبون) 
نیابة عن عمالء آخرین. باإلضافة إلى ذلك، أظھر تحلیل الحاالت أن نصف مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة 

باً قد تورطوا عن غیر قصد من جراء تقدیم الخدمات. وھذا یشیر إلى أّن دور مقّدمي خدمات وخدمات الشركات تقری
الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات ھو على األرجح ذات طابع معامالتي في طبیعتھ تتم ممارستھ بناء على طلب 

الستئمانیة وخدمات الشركات قد العمیل أو وسیط آخر، وأنھ من غیر المحتمل أن یكون مقدمي خدمات الصنادیق ا
شاركوا في تدبیر وتصمیم المخططات الھادفة إلى إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.  إّن مقّدمي خدمات الصنادیق 
االستئمانیة وخدمات الشركات الذین تم تقییمھم على أنھم متواطئین في المشاركة كانوا على األرجح متعامین بشكل 

واطئین تماماً بالمشاركة، أو ربما تم تصنیفھم بشكل خاطئ على أنھم مقدمي خدمات الصنادیق متعمد أكثر من كونھم مت
 االستئمانیة وخدمات الشركات.

 
 وسطاء آخرون

 
بسبب التركیز على الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة، یقدم ھذا التقریر بصفة رئیسیة تحلیالً عن  .146

محاسبون ومقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات. مع العلم أنھ الخدمات التي یقدمھا المحامون وال
من المعروف أیضاً أن وسطاء آخرین یشاركون في أنشطة تھدف إلى حجب ملكیة المستفید الحقیقي. وقد أبلغ ممثلو 

توفیر مجموعة  سلطات إنفاذ القانون وممثلو القطاع الخاص عن وجود شركات عقاریة تقدم "خدمات شاملة" تشمل
كاملة من خدمات الوساطة ومنھا إنشاء شركات خاملة وصوریة، وتزوید الشركات بالموظفین، وإنجاز المعامالت مع 
المحامین، وتحدید الممتلكات (نطاق األسعار، ومدى المخاطر، وما إلى ذلك). وتعمل ھذه الشركات بحسب ما جاء في 

عملیات االحتیال عندما یكون ھناك حاجة قویة للحصول على تمویل إضافي تقاریرھم مع المطورین العقاریین لتسھیل 
 خالل المراحل األولى من عملیات المبیعات. ولم یتسَن استعراض تحلیل مفّصل عن ھذه الظاھرة
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ي القسم الحادي عشر من في ھذا التقریر. ومع ذلك، فإن المھنیین العقاریین الذین یقدمون أیاً من الخدمات المشمولة ف
 ھذا التقریر سیواجھون نفس نقاط ضعف التي یواجھھا الوسطاء المحترفین اآلخرین.

 
باإلضافة إلى الوسطاء المحترفین المذكورین أعاله، تمكنت وحدات االستخبارات المالیة وسلطات إنفاذ  .147

نیة وال یقومون بتقدیم الخدمات الواردة القانون من تحدید وسطاء آخرین ال یندرجون في إطار مقدمي الخدمات المھ
من معاییر مجموعة العمل المالي، ولكنھم مع ذلك یشاركون في مساعدة العمالء على تأسیس ھیاكل  22في التوصیة 

قانونیة معقدة. وھؤالء األفراد الذین یشار إلیھم أحیاناً بمصطلح "مكتشفو الفرص التجاریة" غالباً ما یكونون مسؤولین 
شاف وسطاء محترفین آخرین قادرین على (ومستعدین لـِ) إنشاء الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة الالزمة عن اكت

لتحقیق الھیكل القانوني المطلوب من قبل عمیلھم. وبسبب دورھم كوسیط بین العمیل وطرف ثالث متخصص، فھم ال 
ي فھم ال یندرجون في إطار الجھات الخاضعة للتنظیم كما ھو یشاركون بشكل فعال في إنشاء الھیئة االعتباریة، وبالتال

 من معاییر مجموعة العمل المالي. 22محدد بموجب التوصیة 
 

إن دور "مكتشفو الفرص التجاریة" غیر مفھوم بشكل واضح.  وترتبط تجربة إنفاذ القانون المتعلقة بمكتشفي  .148
بمعنى آخر، المیسرون  -یقدمون خدمات خاصة إلى العمالء المجرمین الفرص التجاریة بشكل أساسي باألفراد الذین 

المحترفون في مجال غسل األموال الذین یقومون بتأدیة دور خاص یھدف إلى تسھیل العملیات اإلجرامیة عند إنشاء 
لمشار إلیھم أعاله) الھیاكل القانونیة. لیس معروفاً ما إذا كان مكتشفو الفرص التجاریة (باستثناء الوسطاء المحترفین ا

یلعبون أي دور في األنشطة المشروعة للشركات. ومع ذلك، تشیر التجارب إلى أن ذلك ھو أمر غیر محتمل أو أنھ 
موضع شك في أحسن االحوال.  ومن بین دراسات الحالة التي تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر، تم تقییم ما یقارب 

موال محترف قام بمھام مشابھة لتلك التي یقوم بھا الوسیط المحترف (راجع ٪ من الحاالت على أنھا شملت غاسل أ20
 لالطالع على مثال محدد). 38دراسة الحالة 

 
لم یتناول ھذا التقریر تقییم مواطن الضعف لدى ھؤالء الوسطاء اآلخرین بسبب نقص المعلومات المتاحة.  .149

یشكلون موطن ضعف بالنسبة للوسطاء المحترفین اآلخرین  غیر المحترفینومع ذلك، أظھر التقییم أن ھؤالء الوسطاء 
عمیل. وتزداد أھمیة موطن الضعف ھذا في األنظمة الذین ربما تم استخدامھم من قبلھم لتقدیم الخدمات نیابة عن ال

الوطنیة حیث یكون لدى الوسطاء غیر المحترفین القدرة على إنشاء ھیئات اعتباریة وترتیبات قانونیة دون إشراك 
 وسیط محترف.
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 لمحة عامة عن مواطن الضعف
لممارسات والخدمات المقدمة من قبل الوسطاء یقدم ھذا القسم لمحة عامة عن مواطن الضعف المرتبطة با .150

المحترفین الذین یتم استغاللھم من قبل المجرمین عادة من أجل إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي. تم استخالص مواطن 
الضعف التي تم تقییمھا في ھذا القسم من دراسات الحالة التي تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر ومن تجارب وحدات 

ارات المالیة ووكاالت إنفاذ القانون والھیئات التنظیمیة. نقاط الضعف الرئیسیة التي تم تقییمھا في ھذا القسم االستخب
 ھي:

 تأسیس الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة •

 تأسیس وبیع الشركات الخاملة •

 البریدتوفیر خدمات مجلس اإلدارة، والوصایة، والمكاتب االفتراضیة، وصنادیق  •

 تسھیل المعامالت من خالل حسابات الوصي أو حسابات العمیل •

 تسھیل شراء أو بیع الممتلكات العقاریة •

 خدمات الدفاع عن العمالء وخدمات الوساطة •

 توفیر الخدمات إلى العمالء والوسطاء الذین یتخذون مقرات لھم على المستوى الدولي •

 یبي وتقلیل الضرائبتقدیم خدمات استشاریة في مجال االلتزام الضر •

 االمتیاز المھني القانوني وسریة العمیل •

 التزامات محدودة في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب أو عدم كفایة الوعي وااللتزام •
 

ال یُقصد بقائمة مواطن الضعف التي تم تقییمھا في ھذا التقریر أن تكون شاملة، وھي تمثل نقاط الضعف  .151
 تي یستغلھا الوسطاء المحترفون.األكثر شیوعیاً ال

 
 تأسیس الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة

 
من الممارسات الشائعة للوسطاء المحترفین تقدیم المشورة للعمالء بشأن إنشاء الشركات وھیاكل الشركات  .152

وة واألصول من وإدارة األصول. والغرض من ھذه الخدمات االستشاریة في الغالب ھو التركیز على حمایة الثر
األنشطة التجاریة عالیة المخاطر، وتقلیل االلتزامات الضریبیة إلى أقصى الحدود الممكنة من الناحیة القانونیة. 
وتستقطب ھذه الخدمات بشكل خاص المجرمین الذین یسعون بنشاط للحصول على المشورة من المھنیین المتواطئین 

لمشروعة والتھرب من االلتزامات الضریبیة من خالل إخفاء ملكیة وغیر المتواطئین بھدف حمایة األصول غیر ا
 المستفید الحقیقي.

 
وتشترط بعض الدول على المھنیین القانونیین (وخاصة الكتاب العدل) تأسیس الشركات وتسجیلھا. ومع ذلك،  .153

خالل التواصل بشكل مباشر فإن العدید من الوالیات القضائیة ال تفرض ھذا الشرط حیث یجوز تأسیس الشركات من 
مع الھیئة العامة المختصة. وفي الدول التي ال یكون التمثیل القانوني فیھا ضروریاً، یتم استخدام الوسطاء المحترفین 

 في الغالب من أجل:

 تقدیم المشورة المتخصصة بشأن ھیكل الشركة األنسب لتلبیة احتیاجات العمیل. •
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العملیة التي قد تكون غامضة بالنسبة لمعظم أصحاب األعمال الصغیرة والمتوسطة  شرح و/أو تسھیل •
 الحجم. 

 تعزیز االحترام ومفھومي الشرعیة والموثوقیة. •
 

) أدناه كیف تم استغالل خدمات مھني قانوني لتعزیز الشرعیة 100یوضح مثال الحالة (دراسة الحالة  .154
مخطط ھرمي لقروض احتیالیة. ومن المحتمل في ھذه الحالة أن یكون الظاھریة لھیكل شركة تم استخدامھا لتسھیل 

 الممثل القانوني متواطئاً.
 

نتیجة لخبراتھم ودورھم في تأسیس الشركات والھیئات االعتباریة األخرى، یكون الوسطاء المحترفون  .155
حاالت التي تنطوي عرضة للتورط، عن قصد أو عن غیر قصد، في تسھیل مخططات معقدة لغسل األموال. فمعظم ال

على شركات وھیئات اعتباریة أخرى تم تسھیلھا بواسطة وسیط محترف. إن مقدمي الخدمات المھنیة الذین یقدمون 
خدمات تأسیس الشركات في مراكز التجارة والتمویل العالمیة الكبرى ھم عرضة لالستغالل من قبل العمالء أو المھنیین 

 سیس الشركة في تلك الدولة.الدولیین الذین یبحثون عن خدمات تأ
 

وغالباً ما یشارك مقدمو الخدمات المھنیة في إنشاء صنادیق استئمانیة وترتیبات قانونیة أخرى نظراً للطبیعة  .156
ً جمیع الحاالت التي انطوت على ترتیبات  القانونیة للعقود المبرمة بین منشئ الصندوق والوصي والمستفید. تقریبا

مشاركة وسطاء محترفین.    وبالنظر إلى الطریقة المتبعة إلنشاء صنادیق استئمانیة باستخدام ھیئات قانونیة تضمنت 
اعتباریة كجھات وصایة بدالً من شخص طبیعي، من الممكن إنشاء ترتیبات الصنادیق االستئمانیة بحیث یمتنع مقدم 

ألصول المملوكة في الصندوق االستئماني. وباالقتران الخدمة المھني عن التعامل المباشر مع المستفید الحقیقي النھائي ل
، فإن ذلك یساھم في جعل مقدمي 52مع قوانین السریة الصارمة التي یمكن تطبیقھا على ترتیبات الصنادیق االستئمانیة

ستغالل لغرض إخفاء معلومات ملكیة الخدمات المھنیة الذین یقدمون خدمات تأسیس الصنادیق االستئمانیة عرضة لال
 المستفید الحقیقي من متحصالت جریمة غسل األموال. 

 
  

 الوالیات المتحدة - 100دراسة الحالة 

في ھذه الحالة، قام فرد بتنظیم مخطط ھرمي لقروض احتیالیة بھدف تزویر تضخم مبیعات وإیرادات شركتھ. 
القروض. كما تم إشراك زوجتھ وابنھ في المخطط. أنشأ المدعى علیھم وقد قام باستخدام شركتھ كواجھة لتولید 

كیانات قانونیة عدیدة، بما في ذلك صنادیق استئمانیة ومؤسسات وشركات ذات مسؤولیة محدودة لفتح حسابات 
مصرفیة إلدارة األموال غیر المشروعة وإخفاء الملكیة والمشاركة في المخطط. واستخدم المدعى علیھم مھني 

انوني (محام) لمساعدتھم في إنشاء عدد من الكیانات القانونیة، وتحویل قروض باسم الشركة لصالح استخدامھم ق
 الشخصي، بما في ذلك امتالك المجوھرات واألحجار الكریمة.

وقام المحامي أیضاً بتأسیس صنادیق استئمانیة نیابة عن الفرد وعائلتھ وساعدھم على بیع المجوھرات المملوكة 
 تلك الصنادیق االستئمانیة. كما قام الفرد بتوفیر مستندات في

مزورة إلظھار أن المجوھرات كانت سند ھبة مودعة في الصندوق االستئماني. وقد استطاعت الصنادیق 
 االستئمانیة توفیر بیئة شرعیة وغطاء قانوني لشرح عملیة

 
 168: ص. 2011فان دیر دوز دي فیلیبوا، وغیرھا،  52
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 تأسیس وبیع الشركات الخاملة
 

یلجأ الوسطاء المحترفین مثل شركات الممارسة القانونیة ومقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات  .157
لى إنشاء وامتالك شركات خاملة تحسباً للحاجة المستقبلیة. وفي ھذه الحاالت، یتم تسجیل الشركات من حین آلخر إ

الوسیط المحترف أو موظفیھ كأعضاء مجلس إدارة معینین أو مساھمین باإلنابة في الشركة. وعلى الرغم من أن سھولة 
یین القانونیین وأصحاب المھن المحاسبیة وسرعة تأسیس ھذه الشركات قد حدّ إلى درجة كبیرة من الحاجة إلى قیام المھن

بتأسیس وامتالك شركات خاملة لالستخدام المستقبلي، إال أن مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات 
یواصلون بیع الشركات الخاملة. وینطبق ھذا بشكل خاص على مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات 

أعمالھم عبر اإلنترنت ومقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في مراكز التمویل الذین یمارسون 
واألعمال الدولیة الكبرى. كما أن البساطة المرتبطة بشراء شركة خاملة مكتملة التأسیس تتناسب مع طبیعة المعامالت 

لك ھیاكل مؤسسیة ومالیة أقل تعقیداً. ومع ذلك، االفتراضیة والعمالء من الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم التي تم
 یمكن استخدام الشركات الخاملة ألي غرض، كما یمكن لھا أن تشكل جزًءا من ھیاكل األعمال الكبیرة والمعقدة.

 
باإلضافة إلى توفیر ھیئات اعتباریة جاھزة التأسیس، سیقوم العدید من مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة  .158

ات بإنشاء حسابات مصرفیة مسجلة باسم الشركة الخاملة والتي تحتفظ بھا الشركة الخاملة حتى بعد وخدمات الشرك
بیعھا. إن ھذه الممارسة یمكن أن تعقد أنشطة العنایة الواجبة تجاه العمالء التي تقوم بھا المؤسسات المالیة. إن ما یقارب 

الة قد تم تقییمھم على أنھم شاركوا في فتح حسابات مصرفیة ثلث الوسطاء المحترفین الذین تم تحدیدھم في دراسات الح
 نیابة عن عمالئھم، حیث تم فتح معظم ھذه الحسابات في والیة قضائیة أجنبیة.

 
توضح دراسة الحالة أدناه كیف استھدف المجرمون الشركات الخاملة بالتحدید لتسھیل مخططھم االحتیالي.  .159

ركات الخاملة ھو أمر مرغوب من قبل المجرم إلضفاء الشرعیة على عملیة ومن المحتمل أن یكون تاریخ تأسیس الش
االحتیال، إذ قد یتقلص طابع الشرعیة إذا تم استخدام الشركات المنشأة حدیثاً.  وتوضح ھذه الحالة أیضاً الطریقة التي 

 المصرفیة المنشأة مسبقاً.تم بھا بیع الشركات الخاملة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المعینین إلى جانب الحسابات 
 

  
 الوالیات المتحدة - 104دراسة الحالة 

صمم المدعى علیھم مؤامرة لبیع تسھیالت ائتمانیة احتیالیة في مجال الطاقة المتجددة من خالل استخدام شركات 
مجال الطاقة خاملة وصوریة في الوالیات المتحدة من أجل الحصول بشكل احتیالي على ائتمانات ضریبیة في 

المتجددة من الحكومة األمریكیة مقابل موارد وقود متجدد لم یتم إنتاجھا، وغسل تلك العائدات غیر المشروعة 
لصالحھم الخاص. وقد تمكنوا من تحقیق مكاسب غیر مشروعة من ھذه العائدات شملت عقارات وقوارب 

انون أن المدعى علیھ قام بإصدار التوجیھات وأثناء التحقیق، قررت سلطات إنفاذ الق وسیارات وساعات وذھب.
إلى شبكة من عالقاتھ المھنیة لشراء شركات خاملة في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة، الستخدامھا بمثابة جھات 

 مزعومة متخصصة بشراء الوقود المتجدد وبیع
مع أعضاء مجلس اإلدارة  تالمواد األولیة. وقد تم اكتشاف استخدام الشركات الخاملة عن طریق إجراء مقابال

المعینین الذین فتحوا حسابات مصرفیة نیابة عن تلك الشركات ومن خالل أوامر البحث المنفذة على عدد من 
 الشركات.

ملیون دوالر أمریكي من بیع المجوھرات إلى حساب الوساطة  2.8االحتیال. ونتیجة لذلك، تم تحویل مبلغ وقدره 
دوالر أمریكي من حساب الصندوق  000�200الخاص بالصندوق االستئماني. وفیما بعد، تم تحویل مبلغ 

استئماني مختلف. وما سھل تنفیذ عملیة التحویل ھذه ھو استخدام االستئماني إلى حساب تم فتحھ باسم صندوق 
 عنوان المحامي الذي كان قد توفي في وقت تنفیذ التحویل.
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 خدمات مجلس اإلدارة، والوصایة، والمكاتب االفتراضیة، وصنادیق البرید
 

االعتباریة نیابة عن العمالء، فإن العدید من مقدمي الخدمات المھنیة، وخاصة باإلضافة إلى إنشاء الھیئات  .160
مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات، یقومون بتقدیم خدمات مجلس اإلدارة والمكاتب االفتراضیة 

لة ما، كما تتیح إمكانیة وخدمات صندوق البرید. تتیح ھذه الخدمات للھیئة االعتباریة الحفاظ على وجود فعلي في دو
خلق مسافة بین الھیئة االعتباریة واألصول واألنشطة األخرى التي یسیطر علیھا المستفید الحقیقي. ونتیجة لذلك، تكون 
ھذه الخدمات عرضة لالستغالل بغرض إخفاء المسیطرین الفعلیین والمستفیدین الحقیقیین للھیئة االعتباریة وأصولھا 

أعضاء مجلس اإلدارة المعینون والمكاتب االفتراضیة من السمات الشائعة في العدید من الھیاكل ومعامالتھا.  یعّد 
القانونیة المعقدة التي حددتھا وحدات االستخبارات المالیة والسلطات المختصة األخرى على أنھا من الجھات المتورطة 

الجرائم. وقد حدد تحلیل دراسات الحالة  في غسل األموال والتھرب الضریبي واالحتیال االستثماري وغیرھا من
ً یقدمون خدمات مجلس اإلدارة لعمالئھم. كما شكل  المستخدمة في ھذا التقریر أن نصف الوسطاء المحترفین تقریبا
مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات الغالبیة العظمى من الوسطاء المشاركین في تقدیم ھذه الخدمات، 

 ا تم تقییمھم على أنھم یقدمون خدمات إلى وسطاء محترفین آخرین نیابة عن عمالء آخرین.وكثیراً م
 

یمكن أن یحمل أعضاء مجلس اإلدارة المعینین صفة رسمیة أو غیر رسمیة. ومن المعروف أن المجرمین  .161
تسجیل معلوماتھم یقومون باستخدام أشخاص لیس لھم تاریخ إجرامي للقیام بھذه األدوار، أو أشخاص یوافقون على 

الشخصیة لتأدیة ھذه المناصب. كما تم تحدید حاالت سرقة الھویة ألغراض ملء أدوار أعضاء مجلس اإلدارة المعینین. 
ومع ذلك، تطرح ھذه األنشطة مخاطر أمام الجماعات اإلجرامیة ومقدمي الخدمات المھنیة الذین یقدمون ھذه الخدمات 

 كبدیل جذاب ومنخفض المخاطر.
 

من خالل تقدیم خدمات مجلس اإلدارة وخدمات المكاتب االفتراضیة، قد یقوم الوسطاء المحترفون عن غیر  .162
قصد وبطریقة عیر متعمدة بتسھیل خدمات غسل األموال والتعامل بعائدات وأدوات الجریمة. وحتى في الحاالت التي 

یحدث في كثیر من األحیان، یكون عضو مجلس  ال یقوم فیھا مقدم الخدمة المھنیة بدور فعال في الشركة، وھو أمر
اإلدارة المعین عرضة لخطر المالحقة القضائیة أو عقوبة أخرى نتیجة للجرائم التي یرتكبھا الكیان القانوني.   وقد تم 
تقییم غالبیة الوسطاء المحترفین الذین قدموا خدمات مجلس اإلدارة في دراسات الحالة على أنھم متورطون عن غیر 

 .قصد
 

تشترط بعض الدول من الھیئات االعتباریة الحفاظ على وجود نشط في الدولة التي تم تسجیلھا فیھا. ویتم  .163
تحقیق ذلك بشكل عام من خالل اشتراط تعیین شخص مقیم في الدولة كمدیر للشركة أو أن تحتفظ الشركة بوجود 

في ھذه الوالیات القضائیة، والتي تقدم خدمات مادي في الدولة، أو كال الشرطین. وتكون الجھات المھنیة العاملة 
مجلس اإلدارة والمكاتب االفتراضیة، أكثر عرضة لالستغالل من العمالء األجانب من تلك التي تعمل في دول ال 
تفرض ھذه االشتراطات. إن الغالبیة العظمى من الوسطاء المحترفین الذین قدموا خدمات مجلس اإلدارة في الحاالت 

)، 78ییمھا كانوا یقدمون الخدمات للعمالء المقیمین بالخارج. توضح إحدى دراسات الحالة (دراسة الحالة التي تم تق
المدرجة أدناه، كیف قام عمیل أجنبي من عمالء أحد مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات بتعیین 

مقیم في منصب المدیر.  ة المتعلقة بتعیین شخصمواطن محلي بمنصب عضو مجلس إدارة معیّن لتلبیة متطلبات الدول
 وكان لدى المدیر المرشح المعیّن معرفة محدودة بأنشطة الشركات.
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باإلضافة إلى تقدیم خدمات أعضاء مجلس اإلدارة المعینین والمساھمین باإلنابة، یقدم بعض مقدمي الخدمات  .164
ین والدولیین للصنادیق االستئمانیة المنشأة بموجب القانون المحلي. وفي بعض للعمالء المحلی خدمات الوصایةالمھنیة 

الدول، تمنع القواعد المھنیة المھنیین القانونیین من أداء دور الوصي. ویقتصر دور المھنة القانونیة في ھذه الدول على 
 ني.تقدیم المشورة المتخصصة بشأن العقد الذي یحكم ترتیب إنشاء الصندوق االستئما

 
في معظم الدول، ال یشترط القانون من الوصي تسجیل وجود أي ترتیبات قانونیة تتعلق بالصندوق  .165

االستئماني، أو تسجیل المستفید من الصندوق، بینما تُحظر دول أخرى بشكل صریح القیام بذلك بموجب القانون. كما 
ي أنھ عند التعامل مع المسائل المتعلقة بالصندوق، یتعین على األوصیاء التصرف نیابة عن مصالح المستفیدین. وھذا یعن

 یجب علیھم مراعاة مصالح المستفید فوق اعتباراتھم الخاصة.
 

یواجھ مقدمو الخدمات المھنیة الذین یقدمون خدمات الوصایة خطر التحّول إلى المالك القانوني والفعلي  .166
فة إلى خطر التعامل مع متحصالت الجریمة. وال یمكن تفادي ھذا النوع من االستغالل ، باإلضا53لألصول اإلجرامیة

إال إذا قامت الجھات المھنیة بتطبیق تدابیر العنایة الواجبة المشددة تجاه منشئ الصندوق االستئماني والمستفید واألصول 
 المملوكة من الصندوق.

 
 

  
 نیوزیلندا  - 78دراسة الحالة 

تم ربط شركة محاماة في نیوزیلندا بعمالء تم التحقق من تورطھم أو اعتقالھم أو إدانتھم بعدد ال یحصى من الجرائم 
بما في ذلك االختالس والرشوة والفساد والتھرب الضریبي وغسل األموال. وقد أنشأت شركة المحاماة ھذه مقّر 

وقامت بتقدیم خدماتھا إلى عمالء أجانب باستخدام معرفتھا العمیقة في مجال الضرائب  أعمالھا في نیوزیلندا،
 وصنادیق االستئمان وقانون الشركات في نیوزیلندا.

وقد تم تأسیس الشركات والشراكات من قبل شركة المحاماة النیوزیلندیة ھذه، ثم قامت ھذه الشركات والشراكات 
المحاماة بشكل روتیني كأعضاء مجلس إدارة معینین ومساھمین باإلنابة، من دون تسمیة باستخدام موظفي شركة 

المستفیدین الحقیقیین بشكل علني (الذین كانوا أحیاناً مجرمین وشركائھم). باإلضافة إلى ذلك، كان یتم في الكثیر من 
شركة أخرى ھي بدورھا مساھم في  األحیان إنشاء سلسلة من الشركات تكون فیھا إحدى الشركات بمثابة مساھم في

غیرھا من الشركات، مما زاد من تعقید ھیكل الملكیة وأزال أثر المستفید الحقیقي من األصول. وفي بعض األحیان، 
 تم استخدام شركة (صوریة) نیوزیلندیة كوصي للصندوق االستئماني.

 
معینین ومساھمین باإلنابة وعناوین.   وكانت جمیع الشركات المتورطة شركات صوریة تملك أعضاء مجلس إدارة 

وكان الھدف من الشركات والشراكات والصنادیق االستئمانیة تأسیس ھیاكل معقدة من قبل شركة المحاماة في 
في إخفاء الثروات وحمایتھا. باإلضافة إلى ذلك، فقد تمت في بعض األحیان االستعانة  نیوزیلندا من أجل استخدامھا

 لشركة المحاماة النیوزیلندیة الموجودین في دول أخرىبالشركاء التجاریین 

 
 
 
 
 
 
 
 

في الصندوق االستئماني، تكون ملكیة الموجودات مسجلة باسم الوصي (أو باسم شخص یتصرف نیابة عن الوصي)، على الرغم من أنھا  53
 من اتفاقیة الھاي). 2تشكل صندوقًا منفصالً وال تشكل جزًءا من ممتلكات الوصي الخاصة (راجع المادة 
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 ابات العمیلتسھیل المعامالت من خالل حسابات الوصي أو حس
 

غالبًا ما یحتفظ مقدمو الخدمات المھنیة، وال سیما مكاتب المحاماة وشركات المحاسبة الكبرى، بحساب وصایة  .167
یتم استخدامھ لتسھیل المعامالت المالیة نیابة عن العمالء، باإلضافة إلى إیداع األموال في حسابات الضمان المعلقة أو 

المقدمة. في معظم الدول، تخضع حسابات الوصایة لدرجة عالیة من التنظیم لمنع تلقي مدفوعات مقابل الخدمات 
اختالس أموال العمالء. ومع ذلك، تعجز ھذه األنظمة في الكثیر من األحیان عن مراعاة اعتبارات مكافحة غسل 

حسابات الوصایة  األموال وتمویل اإلرھاب، ما یتسبب في استمرار المخاطر الناشئة عن نقاط الضعف التي تطرحھا
 المھنیة في مجال غسل األموال على الصعید العالمي.

 
لیس من غیر المألوف بالنسبة لبعض الجھات المھنیة أن تقوم بتسھیل المعامالت، بما في ذلك المعامالت  .168

تستقطب ھذه الخدمة النقدیة، نیابة عن عمالئھا. وقد أدى تحلیل دراسات الحالة إلى تحدید حاالت حصل فیھا ھذا األمر. 
المجرمین الذین یسعون إلى حجب ھویة المستفید من المعامالت النقدیة، كما أنھا تشكل عبئاً على المھنیین القانونیین 
في محاولتھم إلیداع األموال النقدیة داخل القطاع المالي الخاضع للتنظیم (عبر حساب الوصایة الذي تمتلكھ شركة 

 ویترك ھذا األمر تأثیراً مزدوجاً یتمثل في: المحاماة أو حساب العمیل).

 االستفادة من مصداقیة وسمعة أصحاب المھن القانونیة للحّد من اي اشتباه محتمل مرتبط باإلیداع النقدي •

إبعاد العمیل وأي شركاء أو أطراف ثالثة عن ضوابط مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب في القطاع  •
 المالي.

 
یمكن أن یؤدي تورط وسیط في معاملة مالیة بین طرفین إلى تعطیل سلسلة من المعامالت  باإلضافة إلى ذلك، .169

وإخفاء العالقة بین الطرفین. ونتیجة لذلك، قد یكون من الصعب التأكد من المستفید الحقیقي لألموال التي یتم تحویلھا 
تنطوي على تجمیع أو ھیكلة للمعامالت،  من خالل حسابات الوصایة أو حسابات العمالء، ال سیما إذا كانت المعاملة

أو أنھ یتم إجراء المعاملة على مدار فترة زمنیة طویلة. ویتفاقم موطن الضعف ھذا عندما یسمح المحامي بإیداع األموال 
في حساب الوصایة الخاص بالشركة أو حساب العمیل حتى في غیاب تقدیم خدمات قانونیة أو توقع الحصول على أي 

الحاالت أدناه كیفیة استخدام حسابات الوصایة لشركات المحاماة والممارسات المحاسبیة لتحقیق ھذا  منھا. توضح
 الھدف.

من أجل تأسیس كیانات على المستوى الدولي وإضافتھا إلى الھیاكل لزیادة التعقیدات وتقلیل القدرة والكفاءة على 
اكتشاف الجریمة والثروات التي تم إخفاؤھا. وھكذا، إذا نشأت الشكوك وبدأت التحقیقات مع الشخص الذي یملك 

كل، فقد كان على الجھات المعنیة أن تسلك مساراً معقداً وصعب التتبع للتدقیق في الھیكل. ولقد تم تحدید مثل ھذا الھی
دالئل قویة على أن المجرمین لدیھم ھیاكل أنشأتھا شركة المحاماة النیوزیلندیة ھذه مع وجود أدلة على أنھ قد تم 

 .استخدام بعض ھذه الھیاكل من قبل المجرمین إلخفاء األصول
كما تم تعیین موظف مقیم في نیوزیلندا أیضاً كمدیر الستیفاء المتطلبات القانونیة التي تشترط تعیین مدیر مقیم في 

 نیوزیلندا وأن یكون للشركة عنوان في نیوزیلندا. ومع ذلك، لم یتم تحدید المستفید الحقیقي للشركة في أي وقت.
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 الوالیات المتحدة - 102دراسة الحالة 

الھند آالف شركة صوریة في بیلیز وجزر  5)، وھو مواطن أمریكي مقیم في بیلیز، بتأسیس أكثر من 1قام الفرد (
)، وھو 2الغربیة لتسھیل العدید من مخططات االحتیال التي تستھدف األوراق المالیة والضرائب. كان الفرد (

مواطن مزدوج الجنسیة األمریكیة والكندیة، ھو المالك السري لشركة وساطة دولیة وشركة إلدارة االستثمارات 
) 1بلیز.  انطوت الحالة على ثالث مخططات مترابطة: دولة  لتقعان في مدینة بنما في دولة بنما ومدینة بلیزفی

 ترویج األسھم االحتیالیة والتالعب باألسعار؛
) التحایل على الضرائب المفروضة على األرباح الرأسمالیة بموجب قانون االمتثال الضریبي للحسابات األجنبیة 2

ستخدام بطاقات خصم غیر محددة ملیون دوالر أمریكي من األرباح عبر ا 250) غسل أكثر من 3(فاتكا)؛ 
 وحسابات ضمان خاصة بالمحامین.

ملیون دوالر تم جنیھا من خالل  250) محامیاً مقیماً في الوالیات المتحدة لغسل ما یزید على 2استخدم الفرد (
حیث تم توجیھ عائدات االحتیال إلى خمس حسابات تملكھا  -التالعب بأسھمھ في عدد من الشركات األمریكیة 

ركات محاماة ثم إعادة تحویلھا إلى أعضاء المخطط والمتآمرین على تنفیذه. وساعدت مخططات اإلخفاء ھذه ش
 ) أیضاً في التھرب من متطلبات اإلبالغ ورفع التقاریر الضروریة للسلطات الضریبیة.2الفرد (

 

 
 أسترالیا - 3دراسة الحالة 

مدیرین في شركات إنشائیة على وضع مخطط إلصدار فواتیر احتیالیة. تواطأ مدیرون في إحدى الجامعات مع 
وقد قام المدیرون بموجب ھذا المخطط بالموافقة على فواتیر مبالغ بھا ألعمال الصیانة التي كانت ستنفذھا الشركات 

تخدام األرباح الناتجة اإلنشائیة، باإلضافة إلى الموافقة على فواتیر عن أعمال لم یتم تنفیذیھا على اإلطالق.  وتم اس
عن االحتیال في شراء أحصنة سباق وممتلكات عقاریة. وتلقى المدیرون في الجامعة مكافأتھم عن طریق الرشوة 
أو الحصص المباشرة في سباق الخیل.  أرسلت شركات المحاسبة، التي كانت تقوم بتحویالت دولیة نیابة عن 

ا نیوزیلندا وكندا وھونج كونج والوالیات المتحدة. كما تم إرسال نسبة المشتبھ بھم، أمواالً إلى عدة دول، بما فیھ
كبیرة من األموال إلى شركات مرتبطة بقطاع سباق الخیل. وتلقت شركات المحاسبة أیضاً تحویالت دولیة من 

الخارج  كیانات خارجیة مختلفة وكانت تلك التحویالت متشابھة في قیمتھا مع المبالغ التي أرسلتھا الشركات إلى
في البدایة.  وكان مصدر معظم ھذه التحویالت من ھونغ كونغ. اشتبھت السلطات في أن شركات المحاسبة تقوم 

 بغسل األموال نیابة عن المشتبھ بھم كجزء من عصابة محترفة لغسل األموال.

 

 تسھیل شراء أو بیع الممتلكات العقاریة
 

الممتلكات العقاریة ھي وسیلة تجتذب بشدة عملیات غسل متحصالت الجریمة. وعلى عكس األصول األخرى  .170
ذات القیمة العالیة، أظھر سوق العقارات في معظم الدول مرونة قویة إزاء التقلبات االقتصادیة، كما ارتفعت بشكل 

بشكل عام وسیلة آمنة نسبیاُ لتخزین الثروات غیر  عام قیمة العقارات في معظم المدن عالیة الكثافة. وتمثل العقارات
ً لتلقي كمیات كبیرة من األموال. باإلضافة إلى ذلك، فإن شراء  المشروعة، كما یوفر بیع األصول مبرراً مشروعا
العقارات یوفر ذریعة مریحة ومشروعة للحصول على القروض العقاریة بما في ذلك من المقرضین من القطاع 

المدفوعات المنتظمة والمستمرة تحت ستار إیرادات اإلیجار. كال ھاتان الطریقتان ھما عن استالم الخاص، فضالً 
لمزید من التحلیل حول استخدام القروض المزیفة إلخفاء المستفید  2وسیلتان شائعتان لغسل األموال (راجع القسم 

ذا التقریر عملیات شراء ممتلكات عقاریة، الحقیقي). تضمنت حوالي ثلث دراسات الحالة التي تم تحلیلھا ألغراض ھ
 كما أن معظم ھذه الحاالت تضمنت استخدام وسیط محترف لتنفیذ عملیة الشراء.



 إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي

| تقریر مجموعة العمل  2018© 
    

 

 

 

في بعض الوالیات القضائیة، ینبغي على المھنیون القانونیون تسھیل المعامالت العقاریة. وفي الدول التي ال  .171
لقانون، من الشائع فیھا أن یتم استخدام مقدمي الخدمات المھنیة للمساعدة في تحویل تشترط التمثیل قانوني بموجب ا

الملكیة كإجراء احترازي بسبب ارتفاع قیمة األصل. ونتیجة لذلك، تقع على عاتق الجھات المھنیة في كثیر من األحیان 
الغ عنھم إلى السلطات الحكومیة ذات مسؤولیة تحدید البائع و/أو المشتري لسندات ملكیة األراضي والممتلكات واإلب

الصلة. ویؤدي ذلك إلى جعل الوسیط المحترف عرضة لالستغالل من قبل األفراد الذین یسعون إلخفاء المستفید الحقیقي 
لألصول العقاریة. أظھرت الحاالت التي تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر استخدام األسالیب التالیة إلخفاء ھویة المستفید 

 یقي من األصول العقاریة:الحق

شراء األصول من خالل الوسطاء، مثل الشركات أو الصنادیق االستئمانیة أو أفراد األسرة أو الشركات  •
 )2الزمیلة أو األطراف الثالثة المتواطئة األخرى التي لیس لھا سجل جنائي (دراسة الحالة 

 ).101 استخدام اسم مزیف أو معلومات تعریف احتیالیة (دراسة الحالة •
 

في بعض الحاالت، لن یشارك المستفید الحقیقي لألصول العقاریة في شرائھا على اإلطالق، بل سیقوم  .172
باالستعانة بجھة خارجیة وإصدار التوجیھات لھا من أجل إجراء عملیة الشراء. من الصعب اكتشاف ھذه الطریقة التي 

ألموال وتمویل اإلرھاب حتي یتمكن من اكتشاف تتطلب من الوسیط المحترف توخي الحذر والوعي بمخاطر غسل ا
) كیف قام فرد مشتبھ بھ في أحد التحقیقات بشراء 2النشاط. توضح إحدى دراسات الحالة األسترالیة (دراسة الحالة 

عقار باسم أحد أفراد العائلة واستخدم متحصالت الجریمة لسداد قرض رھن عقاري. قدم المحامي المعني خدمات النقل 
تعلق بالعقار، وبالتالي كان مسؤوالً عن تسجیل عملیة الشراء لدى السلطات الحكومیة ذات الصلة. عالوة على فیما ی

ذلك، قام المحامي بدور الوسیط في تسدید القروض، األمر الذي أبعد الشبھات بشأن المستفید الحقیقي عن األصل 
 والقروض المرتبطة بھ.

 
  

 أسترالیا - 2دراسة الحالة 

استخدمت عصابة مخدرات أسترالیة أسالیب متعددة لغسل عائدات جرائم تجاوزت قیمتھا ملیون دوالر أسترالي. 
دوالر  000�700وقد قام أحد أعضاء ھذه العصابة باستخدام أحد ھذه األسالیب لشراء عقار بقیمة تجاوزت 

ھذا العقار عن طریق الرھن العقاري. وخالل فترة شھرین، أسترالي باسم أحد أفراد العائلة. وقد تم تمویل شراء 
ودیعة نقدیة إلى المحامي (الذي  16ألف دوالر أسترالي مقسمة على  320قام عضو العصابة بدفع أكثر من 

قدم خدمات النقل والتحویل والذي قام نیابة عن عضو العصابة بتنفیذ معاملة شراء العقار) لیقوم بدوره بسداد 
 قاري على العقار. وكانت ھذه المدفوعات النقدیة من متحصالت الجریمة.الرھن الع
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 خدمات الدفاع عن العمالء وخدمات الوساطة

 
باإلضافة إلى تقدیم المشورة التجاریة للعمالء وتسھیل إنشاء الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة، یقدم  .173

كثیر من األحیان خدمات الدفاع عن العمالء وخدمات الوساطة. وتشمل ھذه الخدمات تعریف المھنیون المحترفون في 
العمالء على البنوك وغیرھا من مقدمي الخدمات المالیة، وفتح الحسابات والسعي للحصول على قروض نیابة عن 

لخاضع للتنظیم، وتتحمل مسؤولیة عمالئھم. ونتیجة لذلك، تؤدي الجھة المھنیة دور الوسیط بین العمیل وقطاع التمویل ا
تزوید البنوك بالمعلومات المطلوبة الستیفاء متطلبات العنایة الواجبة تجاه العمالء. أشار تحلیل دراسات الحالة 
المستخدمة في ھذا التقریر أنھ في ھذه األمثلة بالذات، قام العدید من الوسطاء المحترفین بإنشاء عالقات مصرفیة نیابة 

 .عن عمالئھم
 

وفي الدول التي یُسمح فیھا للمؤسسات المالیة باالعتماد على أطراف ثالثة لتنفیذ إجراءات العنایة الواجبة  .174
، یكون الوسطاء المحترفون عرضة لالستغالل ألغراض إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي والسیطرة. وفي 54تجاه العمالء

لمسؤولیة النھائیة عن تنفیذ إجراءات العنایة الواجبة تجاه العمالء على المؤسسة المالیة خالل إسناد حین ینبغي أن تقع ا
ھذه اإلجراءات إلى طرف ثالث، إالّ أن المجرمین سیواصلون استخدام سمعة الوسطاء المحترفین إلقناع المؤسسة 

ح إحدى دراسات الحالة في الوالیات المتحدة المالیة بشرعیة ھویة أو ھیكل ملكیة وسیطرة مزورة أو مضللة.  توض
أدناه) كیف استخدم أحد المھنیین المتواطئین دوره كوسیط محترف إلحباط إجراءات العنایة  101(دراسة الحالة 

 الواجبة تجاه العمالء التي تشترط المؤسسات المالیة إجراءھا وكیف تمكن من تخطیھا للحصول على قروض احتیالیة.
 

یان، یحتفظ مقدمو الخدمات المھنیة بمستوى معین من السیطرة على بعض أو جمیع الحسابات في بعض األح .175
المصرفیة الخاصة بعمالئھم. وھذا یتیح لھم إدارة الشؤون المالیة لعمالئھم في الوقت المناسب، ومسك دفاترھم 

یتم إدراج الجھة المھنیة كموقع  وحساباتھم بشكل دقیق، وتسھیل إجراء المعامالت نیابة عن عمالئھم. ولتحقیق ذلك،
على حسابات عمالئھم، مما یسمح لھا بالتصرف لصالح عمالئھا من دون تورط العمالء بشكل مباشر. وھذه ممارسة 
معتادة یقوم بھا المحاسبون والمحامون الذین یعملون داخل الشركة (أي أولئك الذین یعملون فقط لصالح شركة أو ھیئة 

ً عندما یقدم المحترفون خدماتھم إلى عدد من الشركات الصغیرة إلى المتوسطة الحجم عامة)، ولكنھا تحدث  أیضا
بصفتھم مصدر خارجي متخصص لتورید الخدمات على أساس مستمر ومنتظم. لیس من الشائع بالنسبة للجھات المھنیة 

 التي تقدم خدمات عرضیة فقط للعمیل أن تحتفظ بالسیطرة على حسابات العمالء.
 

إن إدارة حسابات العمیل تعرض الجھة المھنیة لمخاطر كبیرة تتمثل في تسھیل عملیات غسل األموال أو  .176
تمویل اإلرھاب. ومع ذلك، ال تنشأ مخاطر كبیرة عن الخدمة تؤدي إلى حجب ملكیة المستفید الحقیقي، شرط أال یتم 

سم شركتھا، وأن یتم تنفیذ إجراءات العنایة الواجبة تنفیذ المعاملة من خالل حساب یتم فتحھ باسم الجھة المھنیة أو با
 تجاه العمالء بالشكل المناسب من قبل الجھة المھنیة ومن ثم من قبل المؤسسة المالیة.

 

باإلضافة إلى تعریف العمالء بالمؤسسات المالیة، سیقوم مقدمو الخدمات المھنیة، عند الضرورة، بتقدیم  .177
خرین، بما في ذلك غیرھم من المحامین والمحاسبین ومقدمي خدمات الصنادیق موكلیھم إلى مقدمي خدمات مھنیة آ

وسطاء الرھن العقاري والمستشارین المالیین. في بعض األحیان،  االستئمانیة وخدمات الشركات، والوكالء العقاریین،
شورة أو خدمات ستقوم الجھة المھنیة بتمثیل عمالئھا والتصرف نیابة عنھم، كما أنھا ستسعى للحصول على م

متخصصة لعمالئھم. وینطبق ھذا األمر بشكل خاص على المھنیین القانونیین الذین لدیھم عالقات مھنیة مع جھات 
مھنیة في دول أخرى. وینطوي ھذا الدور على نفس حجم المخاطر المرتبطة بالجھات المھنیة التي تعمل بمثابة محام 

لحالة أن عدداً من الوسطاء المحترفین قدموا خدمات لوسیط آخر نیابة عن أو وسیط للعمیل. تبیّن من تحلیل دراسات ا
 عمیل خارجي.
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وتتعرض الجھات المھنیة التي تتلقى طلبات تسھیل الخدمات من الجھات المھنیة الدولیة التي تعمل نیابة عن  .178

مالء الدولیین لمخاطر كبیرة تتمثل في تسھیل عملیات غسل األموال وإخفاء معلومات ملكیة المستفید الحقیقي، وذلك الع
بسبب التحدیات المرتبطة بالتحقق الفعال من ھویة ودوافع العمیل والمستفید الحقیقي. توضح إحدى دراسات الحالة 

كات المحاماة بمقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات أدناه) كیف اتصلت شر 39اإلسرائیلیة (دراسة الحالة 
الشركات األجنبیة إلنشاء شركات وحسابات مصرفیة نیابة عن العمالء المحلیین. في ھذه الحالة، من الممكن أنھ قد تم 

وخدمات  إعاقة إجراءات العنایة الواجبة المطبقة من قبل البنك األجنبي وعمل مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة
الشركات، من خالل إنشاء طبقات عدیدة من الوسطاء المحترفین بین العمیل ومزود الخدمة النھائي، وزیادة احتمال 

 عدم القدرة على تحدید ھویة المستفید الحقیقي بشكل صحیح.
 

بالحكم على تواطؤ باإلضافة إلى ذلك، قد ال تكون الجھة المھنیة المتورطة عن غیر قصد في وضع یسمح لھا  .179
الجھة المھنیة الدولیة الفاسدة، ویجوز أن تكون قد وثقت بسذاجة في شرعیة الطلب استناًدا إلى األخالقیات المھنیة 
المعتمدة من قبلھا. وقد یعرضھا ذلك لمخاطر ارتكاب جریمة محلیة عن غیر قصد نیابة عن عصابة إجرامیة دولیة 

 نتھا المھنیة.وقد یضر ذلك بسمعتھا المحلیة ومكا
 

 
 روسیا - 39دراسة الحالة 

تم استخدام ھذا المخطط إلخفاء عائدات متحصلة من عملیة احتیال تم تنفیذھا من خالل تداول العمالت األجنبیة 
والخیارات الثنائیة. قامت شركات محلیة باستقطاب مستثمرین أجانب وقدمت نفسھا لھم باعتبارھا منصات شرعیة 

العمالت األجنبیة والخیارات ثنائیة. وقد قامت شركات خاصة وممثلون إسرائیلیون لبنوك أجنبیة ومكاتب لتداول 
محاماة بإنشاء شركات أجنبیة في الخارج من خالل االتصال بمقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات 

شركات صوریة في والیات قضائیة الشركات موجودین في والیات قضائیة دولیة. ثم قام مقدمو الخدمات بتأسیس 
دولیة. كما شملت الخدمات التي قدمھا مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات أیضاً فتح حسابات 
مصرفیة لصالح الشركات الصوریة في دول أخرى. وبعد تأسیس الشركات، لم یشارك مقدمو خدمات الصنادیق 

ھا أو في أي نشاط مرتبط بھا. وفي بعض الحاالت، استخدم المشتبھ بھم االستئمانیة وخدمات الشركات في إدارت
 الشركات كوسیلة لغسل األموال، وفي حاالت أخرى قاموا ببیع الشركات إلى أطراف ثالثة من أجل تحقیق الربح.

 
 

 الوالیات المتحدة - 101دراسة الحالة 

شركات عدیدة أخرى تملك وتدیر عقارات مختلفة. وقد  باإلضافة إلىكان المدعى علیھ یدیر شركة إقراض برھن عقاري 
 استخدم المدعى علیھ حسابات صوریة وشركات صوریة وغیرھا من المخططات إلخفاء ملكیتھ. انطوى المخطط على
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ن. وتم تمویل شراء عقارات مملوكة من قبل كیانات كان المدعى علیھ یسیطر علیھا من خالل أحد الموظفی

المشتریات بواسطة القروض. وفیما یتعلق بطلبات القروض، قدم المدعى علیھ وآخرون معلومات احتیالیة تتعلق 
بالمركز المالي للمقترض/المشتري، وتقییمات احتیالیة بالغت في قیمة الضمان، وغیرھا من المستندات التي 

"ببیع" العقار التجاري المملوك من قبل كیان یخضع تضمنت معلومات مادیة كاذبة. ثم قام الشخص المتورط 
لسیطرتھ إلى كیان آخر یخضع أیضاً لسیطرتھ بأسعار مرتفعة للغایة.  وقد تم تمویل المشتریات من خالل طلبات 
قروض احتیالیة ومن خالل تقدیم مستندات احتیالیة. وكذلك، قام المدعى علیھ بتغییر الفواتیر الموجھة إلى أحد 

ت عن طریق تضخیم تكلفة األعمال المدرجة في الفواتیر األصلیة لجعلھا تبدو كما لو أنھ تم إجراء تحسینات الكیانا
 على العقارات التي یتم استخدامھا كضمان للقروض.

 

 توفیر الخدمات إلى العمالء والوسطاء الذین یتخذون مقرات لھم على المستوى الدولي
 

إن مقدمي الخدمات المھنیة ھم عرضة لالستغالل من العمالء والوسطاء الذین یتخذون مقرات لھم على  .180
المستوى الدولي. وبما أن معظم الجھات المھنیة متخصصة في إنشاء وإدارة الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة 

الء والوسطاء الدولیون إلى خدماتھا لتسھیل أنشطتھم داخل الدولة التي تمارس فیھا أنشطتھا، من الشائع أن یلجأ العم
في ھذه الدولة. أشار تحلیل دراسات الحالة أن معظم الوسطاء المحترفین كانوا یقدمون خدمات لعمالء متواجدین في 
بلد آخر.  في بعض الحاالت، تكون العالقة بین مقدم الخدمات المھنیة والعمیل الدولي قصیرة األمد وذات طابع 

امالتي في طبیعتھا. ومع ذلك فإن بعض الجھات المھنیة، وال سیما مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات مع
الشركات، توفر خدمات مستمرة في مجال إدارة الصنادیق االستئمانیة والشركات، خاصة إذا اشترطت القوانین المحلیة 

محترفین الذین یوفرون خدمات لعمالء مقیمین في الخارج تعیین مدراء وأوصیاء مقیمین. وقد قدم معظم الوسطاء ال
 .االفتراضیةخدمات عضویة مجلس اإلدارة والوصایة والتعیین باإلنابة والمكاتب 

 
نظراً للطبیعة العابرة للحدود الوطنیة للعالقات مع العمالء، فإن الجھات المھنیة التي تقدم خدماتھا إلى عمالء  .181

الحتیال الذي یرتكبھ العمالء المجرمون أو الجھات المھنیة األجنبیة المتواطئة أو دولیین تكون عرضة للخداع وا
الوسطاء المتورطین عن غیر قصد.  وإن عامل التعرض ھذا شائع لدى كافة مقدمي الخدمات الذین یتعاملون مع عمالء 

ل العنایة الواجبة تجاه العمالء دولیین. ویشترط الوسطاء المحترفین والمؤسسات المالیة توظیف قدرات متطورة في مجا
لتحدید ملكیة المستفید الحقیقي بشكل دقیق، خاصة في حال غیاب عالقة مباشرة مع العمالء.  وقد تم تقییم معظم 
الوسطاء المحترفین الذین قدموا خدمات لعمالء مقیمین في الخارج على أنھم متورطون عن غیر قصد أو على سبیل 

أدناه) كیف أخفق أحد مقدمي خدمات  85ن إحدى دراسات الحالة في باناما (دراسة الحالة اإلھمال في المخطط. وتبیّ 
الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في إجراء العنایة الواجبة المشددة تجاه عمالئھ في الخارج وكیف اعتمد على 

یل إلیھ.   وقد تم استخدام الصندوق االستئماني إجراءات العنایة الواجبة التي قامت بھا المؤسسة المالیة التي أحالت العم
 الذي یدیره مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات لجمع عائدات الفساد واإلثراء غیر المشروع.   

 

سیسعى المجرمون إلى استخدام خدمات الجھات المھنیة التي لدیھا عالقات وشركاء محلیین ودولیین بھدف  .182
تجاري الدولي، بما في ذلك إنشاء شركات وحسابات مصرفیة في دول أخرى. وقد قامت بعض الجھات تسھیل النشاط ال

على قطاعات األعمال والمھن غیر المالیة المحددة، بتطویر شبكات المھنیة، خاصة في الدول التي تطبق أنظمة صارمة 
ة تجاه العمالء.  ورغم أنّھ من المحتمل أن دولیة من وسطاء موثوقین یمكن االعتماد علیھم في أنشطة العنایة الواجب

تخفّف ھذه التدابیر من بعض عوامل التعرض المتعلقة بالعالقات مع العمالء العابرین للحدود الوطنیة، غیر أنّھا تعّول 
ئي على الوسیط الجدیر بالثقة الذي یملك القدرات المطلوبة إلجراء العنایة الواجبة الكتشاف المستفید الحقیقي النھا

والمحافظة على عامل الصدق طوال مراحل المعاملة (أي عدم التواطؤ أو اإلھمال المتعمد عند التعامل مع عمالء 
مشبوھین). ونظراً ألن الجھة المھنیة تملك قدرة محدودة من السیطرة والرقابة على أنشطة الوسطاء الموثوق بھم، فإن 

 بمالحقة الجھات المھنیة. 55عامل التعرض یستمر
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أدناه) كیف تم استغالل أحد مقدمي خدمات  36تظھر إحدى دراسات الحالة من غیرنسي (دراسة الحالة  .183

الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في غیرنسي من قبل عمیل أجنبي إلدارة شركة مستخدمة لتسھیل التالعب 
الخمس سنوات من تورطھا، لم یكن مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات على  بالسوق. وخالل فترة

 درایة بطبیعة العملیات التجاریة االحتیالیة ولم یُثر أي مسألة مشبوھة مع سلطات غیرنسي.  
 

 
 غیرنسي - 36دراسة الحالة 

العقود اآلجلة للسلع األمریكیة تحقیقًا حول السید )، أطلقت لجنة تداول 2016-2014خالل تحقیق استمر عامین (
"X  دوي" من الجنسیة البریطانیة في قضیة التالعب بالسوق. وقد استرعى انتباه لجنة الخدمات المالیة في غیرنسي

إلى أن أحد مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات (مقدم الخدمات "ب") قام بإدارة ھیكل مؤسسي 
ملیون جنیھ إسترلیني  32دوي" حوالي  Xدوي". وخالل فترة خمس سنوات، حقق السید " Xالسید " لصالح

(العملة البریطانیة). كان العمل الشرعي المزعوم ھو التعامل في العقود اآلجلة. كان "مقدم الخدمات ب" في 
م خدمات الصنادیق غیرنسي یخضع إلدارة شركة في جزیرة كایمان قبل تورطھ في ھذه القضیة. حدد مقد

االستئمانیة وخدمات الشركات في غیرنسي، المرخص في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، أن 
 دوي" كان یخضع للتحقیق وأنھ تعاون مع سلطات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب في غیرنسي. Xالسید "

 
 

 باناما - 85دراسة الحالة 

كان الغرض المشروع المزعوم للمخطط ھو تطویر وبناء العقارات باالعتماد على رؤوس األموال من صغار 
المستثمرین.  وتم الحصول على األموال التي قدمھا منشئ الصندوق أو األطراف الثالثة من أنشطة غیر مشروعة 

شركة في جزر العذراء البریطانیة  (فساد الموظفین الحكومیین واإلثراء غیر المشروع).  اشتمل المخطط على
مع أعضاء مجلس إدارة معینین خاضعین بالكامل لسیطرة شخص سیاسي ممثل للمخاطر كان عمیالً لدى البنك 
الذي كان على عالقة بمقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات.   وقد قام مقدم خدمات الصنادیق 

صندوق استئماني عقاري لتلقي األموال واألصول المتأتیة من أعمال  االستئمانیة وخدمات الشركات بإنشاء
وأنشطة منشئ الصندوق و"المستثمرین".  تّم استثمار األصول التي تم استالمھا في مشروع عقاري مع تقدیم 

% من المشروع العقاري. وكان المستفید الحقیقي النھائي من 60األصول بنفسھا كضمان للبنك الذي كان یمّول 
 المشروع العقاري ابن الشخص السیاسي ممثل المخاطر. 

ولم یقم الوصي بإجراءات العنایة الواجبة على نطاق واسع واعتمد على تلك التي أجراھا البنك الذي قام بإحالة 
 العمیل إلیھ، حیث أن كالً من العمیل والوصي ھما على عالقة عمل مع البنك.
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 تقدیم المشورة بشأن االمتثال الضریبي
 

یتمثل أحد األدوار األساسیة للعدید من مقدمي الخدمات المھنیة، وال سیما أصحاب المھن القانونیة والمحاسبیة،  .184
قدر من األرباح مع تقلیل التكالیف.  وغالبًا ما في تقدیم المشورة إلى األفراد والشركات حول كیفیة تحقیق أقصى 

 یتضمن ذلك تقدیم المشورة إلى العمالء حول الوسائل المشروعة للتقلیل من التزاماتھم الخاضعة للضریبة.
 

ونعتبر ھذه الخدمة والخبرات المھنیة في ھذا المجال عرضة الستغالل األفراد والھیئات االعتباریة التي  .185
مستفید الحقیقي لتجنب االلتزامات الضریبیة والتي یشار إلیھا بطریقة أخرى بعبارة االحتیال في تسعى إلى إخفاء ال

اإلیرادات واالحتیال الضریبي أو التھرب الضریبي.  إّال إنھ وبسبب معرفة ھؤالء األفراد والھیئات االعتباریة بالقانون 
رة بشأن مخططات التھرب الضریبي أو تیسیر ھذه الضریبي، فإن المخاطر التي تنطوي علیھا خدمات تقدیم المشو

 المخططات عن غیر قصد أو بشكل غیر متعمد ھي مخاطر منخفضة.
 

لقد حددت تجارب وكاالت إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات المالیة وغیرھا من السلطات المختصة مستوى  .186
ما شملت ھذه المخططات ھیاكل الشركات عال من تورط الجھات المھنیة في مخططات التھرب الضریبي.  وغالبًا 

عبر الوطنیة المعقدة، والتجارة االحتیالیة، وفواتیر مزورة، وأنشطة فینكس إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي لألصول 
والدخل. تضمن العدید من دراسات الحالة التھرب الضریبي كجریمة أصلیة تورط في معظمھا وسطاء محترفین خاصة 

انونیة والمحاسبیة الذین تم تقییم غالبیتھم على أنھم متواطئین في التورط.  یستھدف المجرمون بشكل أصحاب المھن الق
خاص الجھات المھنیة المتواطئة لمساعدتھم في التھرب الضریبي وھم مستعدون لدفع رسوم مربحة لتحفیزھم على 

 التواطؤ. 
 

عالوة على ذلك، تم تقییم جمیع الوسطاء المتواطئین تقریباً والمشاركین في قضایا التھرب الضریبي على  .187
أنھم مصّممو و/أو مروجو المخطط.  وفي الحاالت التي یكون فیھا الوسیط المحترف قد صّمم مخططاً غیر مشروع 

د الحقیقي لن یكون على درایة بعدم شرعیة لتخفیض مستوى الضرائب أو قام بالترویج لھ، من المحتمل أن المستفی
المخطط.  ویشّكل ذلك عامل تعرض كبیر للمستفید الحقیقي المتورط عن غیر قصد باإلضافة إلى تعریض سمعة 
قطاعات الخدمات المھنیة على نطاق أوسع.  وبینما لم تحّدد أي من الحاالت بوجھ خاص تورط مستفیدین حقیقیین عن 

دد منھا على أنشطة فساد مقدمي الخدمات المھنیة نفسھم بدالً من عمالئھم (المستفیدین الحقیقیین).  غیر قصد، فقد رّكز ع
تبیّن دراسة الحالة األسترالیة أدناه كیف استغّل محاسب متواطئ معرفتھ بقوانین الضرائب في والیات قضائیة متعددة 

 لتسھیل التھرب الضریبي نیابة عن عمالئھ.  

 
 

  
 أسترالیا - 5الحالة دراسة 

ھدف مخطط "الحلقة الدائریة" إلى إظھار حركات نقل األموال على أنھا مدفوعات إلى أطراف أخرى بینما تّم في 
 الواقع إعادتھا في نھایة المطاف إلى

المستفید األصلي. قام المشتبھ بھم بتحویل األموال من حسابات شركاتھم إلى الحسابات المصرفیة لشركات في 
 وزیلندا.  وكانت الشركات والحسابات المصرفیة في نیوزیلندانی
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لسیطرة محاسب مقّره في فانواتو وكان من المخّولین بالتوقیع عن الحسابات المصرفیة.  وقد تّم وصف  خاضعة 

الدفعات المالیة في سجالت الشركات على سبیل الخطأ بأنھا "رسوم إداریة واستشاریة" وتم إرفاقھا بفواتیر مزیفة 
ولّم تتوفر أي أدلة على أنھ قد تم بالفعل تنفیذ أي تطابق المبالغ المدفوعة في الحسابات المصرفیة في نیوزیلندا.  

أعمال استشاریة.  وقد ُزعم أن مدفوعات النفقات الخاطئة ھي نفقات قابلة للخصم في اإلقرارات الضریبیة 
، ما أدى إلى تخفیض الدخل الخاضع للضریبة والضرائب المستحقة على الشركات بشكل Zو  Yو  Xللشركات 

ام المحاسب بتحویل األموال تحت غطاء "القروض" الدولیة من خالل حلقات دائریة من احتیالي. بعد ذلك، ق
المعامالت الدولیة عن طریق حسابات مملوكة باسم شركات یملكھا ویدیرھا المحاسب.  وقد حّول ھذا األخیر 

شركة أجنبیة األموال إلى حسابات مصرفیة شخصیة للمشتبھ بھم في أسترالیا.  وتم تحویل األموال عن طریق 
یسیطر علیھا المحاسب، وھي شركة مستقلة عن الشركات في نیوزیلندا التي تلقت األموال في األصل. وبھدف 
إخفاء األموال التي یتم تحویلھا مرة أخرى إلى أسترالیا كقروض، تم إنشاء مستندات مزیفة تبدو وكأنھا اتفاقیات 

 ا كإیرادات وال تخضع ألي التزام ضریبي.قروض دولیة مع مقرض أجنبي، والتي ال یتم تقییمھ

 

 االمتیاز المھني القانوني وسریة العمیل
 

یخضع أصحاب المھن القانونیة إلى طائفة من االلتزامات األخالقیة التي تختلف من بلد إلى آخر، ولكنھا  .188
الدولة، التصرف بصدق ونزاھة تلتزم بشكل عام بمجموعة أساسیة من القواعد المھنیة التي تتضمن: الستقالل عن 

تھدف  56وإنصاف، واجب التصرف لصالح العمیل، والحفاظ على سریة العمیل وشرعیتھ واالمتیاز المھني القانوني.
میع ھذه االلتزامات األخالقیة إلى ضمان الوصول العادل والمنصف إلى العدالة، وضمان االستقامة والنزاھة في ج

نواحي المھنة. تعتبر بعض الجمعیات القانونیة والھیئات التنظیمیة أن مدونات قواعد السلوك والقواعد المھنیة تمنع 
أصحاب المھن القانونیة من المشاركة عمًدا في غسل األموال وتمویل اإلرھاب. ومع ذلك، فإن بعض ھذه االلتزامات 

ت وحدات االستخبارات المالیة والسلطات المختصة األخرى عن قد یشكل عامل تعرض لالستغالل اإلجرامي. أبلغ
استخدام االمتیاز المھني القانوني وسریة العمیل لحمایة اإلفصاح عن ھویة المستفید الحقیقي من األصول مما یساھم 

 في إحباط التحقیقات الجنائیة. 
 

ال بین المحامي وموكلھ وغالبًا ما بشكل عام ال یمتد االمتیاز المھني القانوني لیشمل جمیع جوانب االتص .189
یتوقف عند المشورة التجاریة (بالرغم من أن ذلك قد یختلف من دولة إلى أخرى).  وتعتبر االتصاالت التي ال تستوفي 
التعریف الوطني ذي الصلة باالمتیاز المھني القانوني (إن وجد) خاضعة للحمایة بموجب السریة القانونیة التي ال تكون 

 ھي محدودة في بعض المجاالت الرئیسیة. مطلقة بل
 

یؤدي االمتیاز المھني القانوني وسریة العمیل دوًرا أساسیًا في النظام القانوني. ومع ذلك، فإن التطبیق األولي  .190
ألوجھ الحمایة ھذه غالبًا ما تقع على كاھل المھني القانوني بدالً من طرف ثالث مستقل.  وبالتالي، ال یوجد تفسیر أو 

یق واضح ومتسق ألوجھ الحمایة ھذه بین المھنیین القانونیین، على الرغم من السوابق القضائیة وإصدار التوجیھات تطب
من قبل الھیئات التنظیمیة.  إضافة إلى ذلك، تؤول ملكیة االمتیاز المھني القانوني إلى العمیل والمالحظات التفسیریة 

ي حال قام المھني القانوني باستخدامھا الرتكاب جریمة جنائیة.  وفي العدید وال یمكن التنازل عنھا إّال بتوجیھ منھ أو ف
من البلدان تعتبر مخالفة االمتیاز المھني القانوني جریمة وغالبًا ما یعاقب علیھا بعقوبات مھنیة أو تھمة جنائیة.  ونظًرا 

ات الشخصیة والمھنیة الكبیرة المتأتیة عن الختالف التفسیرات والحمایة الممنوحة لالمتیاز المھني القانوني والتداعی
 مخالفة االمتیاز، یمكن للمھنیین القانونیین اتباع نھج متحفظ لتطبیق االمتیاز المھني القانوني. 

 

 
 

 
 2011المبادئ الدولیة حول السلوك في المھنة القانونیة  –نقابة المحامین الدولیة  56
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یمكن استغالل االمتیاز المھني القانوني وسریة العمیل من قبل أصحاب المھن القانونیة المتواطئین الذین  .191
یسعون إلى تأخیر إجراءات التحقیق.  ومع ذلك، فإن الحذر العام الذي یتوخاه أصحاب المھن القانونیة في مجال االمتیاز 

غیر قصد إخفاء الجریمة. تتناول دراسة الحالة أدناه تحقیقًا المھني القانوني یعني أن أي محترف قانوني یمكنھ عن 
أجري في ھولندا حول نشاطات مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات وكاتب عدل مدني كلیھما 
متورطین في إنشاء ھیاكل صممھا مكتب محاماة دولي معروف بتورطھ في إنشاء ھیاكل مصممة إلخفاء ملكیة المستفید 

حقیقي. وقد شارك العدید من أصحاب المھن القانونیة من مختلف البلدان بإنشاء ھذه الھیاكل وأكدوا تملك زمام االمتیاز ال
من أجل تأخیر مجرى التحقیق أو إحباطھ.  وقد طُلب من السلطات الھولندیة التحقق من حقوق الجھات المھنیة القانونیة 

 ادلة، وھي عملیة قد تستغرق وقتًا طویالً. من خالل طلبات المساعدة القانونیة المتب
 

أفادت وكاالت إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات المالیة أن االمتیاز المھني القانوني یتم استغاللھ بانتظام  .192
من قبل أصحاب المھن القانونیة المتواطئین إلحباط التحقیقات وإعاقتھا. ونظراً لطبیعة االمتیاز المھني القانوني، یجب 
مراجعة المطالبات المتعلقة باالمتیاز قبل نقضھا، حتى لو كانت أسباب االمتیاز المھني القانوني مشكوك فیھا من البدایة.  
وبغض النظر عن القواعد المرتبطة باالمتیاز المھني القانوني في معظم البلدان، سیظّل الطابع الذاتي لھذا االمتیاز 

 ً  عن التحدیات األخرى المرتبطة باالمتیاز المھني القانوني وجمع األدلة الخاصة یشكل تحدیًا.  وقد تم اإلبالغ سابقا
. وقد تفسر ھذه التحدیات سبب وجود عدد أقل من دراسات 57بأصحاب المھن القانونیة من قبل مجموعة العمل المالي

ى مشاركة أصحاب المھن القانونیة، وكذلك سبب عدم وجود أدلة الحالة المقدمة ألغراض ھذا التقریر والتي تنطوي عل
 على التواطؤ المذكور في دراسات الحالة ھذه.

 
خالل مرحلة التشاور مع أصحاب المصلحة الرئیسیین في القطاع الخاص، شّدد بعض ممثلي ھذا القطاع  .193

انونیة یمكن أن یكون في كثیر من األحیان على أن التدریب على االمتیاز المھني القانوني المقّدم ألصحاب المھن الق
غیر مناسب إّال إذا كان صاحب المھنة القانونیة متخّصص بالمنازعة القضائیة والتقاضي حیث یتم مراعاة وجود ھذا 
االمتیاز.  وقد یكون من النادر أن یُطلب من أصحاب المھن القانونیة المشاركة في المسائل الضریبیة أو العمالء 

و الشركات أو التخطیط العقاري مراعاة الحصول على االمتیاز المھني القانوني وتوظیف حاملي ھذا الخاصین أ
االمتیاز.  وقد أُفید أن انخفاض مستوى التدریب، إلى جانب غیاب التطبیق العملي من قبل بعض المحامین، یؤدي إلى 

والتوجیھ في ھذا المجال على التقلیل من حدة تطویر نُھج محافظة وواسعة النطاق.  وقد یساعد رفع مستوى التدریب 
 عامل التعرض بمرور الوقت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
إن الحصول على سجالت األعمال والمھن غیر المالیة المحددة، وعدم الیقین في نطاق االمتیاز، وصعوبة اإلجراءات الموضوعة للحصول  57

التي قد تتم مواجھتھا في عملیة جمع األدلة.   التحدیاتعلى المستندات القانونیة، وعدم القدرة للوصول إلى معلومات حساب العمیل، ھي من 
وقد لى وكاالت إنفاذ القانون بموجب القانون أن تمتلك أدلة قویة منذ البدایة إلثبات ضرورة إلغاء االمتیاز المھني القانوني أو السریة.  ینبغي ع

 )   33-30: ص.: 2013تعرقل المطالبات بھذا االمتیاز مجرى التحقیق أو تؤخره (مجموعة العمل المالي، 



 إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي

| تقریر مجموعة العمل  2018© 
    

 

 

 

ن سریة العمیل ھي مبدأ شائع في أوساط أصحاب المھن المحاسبیة، إال أنھا ال تحظر عموماً على الرغم من أ .194
اإلفصاح عن المعلومات المسموح بھا، أو المطلوب اإلفصاح عنھا بموجب القانون. ونتیجة لذلك، تكون ھذه المعلومات 

دان لعمالئھم االمتیاز المھني القانوني، أقل عرضة لالستغالل.  ومع ذلك، یتیح أصحاب المھن المحاسبیة في بعض البل
أو شكل من أشكال االمتیاز الذي یشبھ إلى حد كبیر االمتیاز المھني القانوني. باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض أصحاب 
ً مؤھالت قانونیة، ویعملون كمحامین في شركات المحاماة لتقدیم مشورة متخصصة  المھن المحاسبیة یحملون أیضا

وقانون الشركات. وقد یخضع أیضاً أصحاب المھن المحاسبیة الذین یعملون بناء على طلب المحامین بشأن الضرائب 
لالمتیاز المھني القانوني.  كما قد یواجھ أصحاب المھن المحاسبیة الذین یخضعون اللتزامات االمتیاز عوامل تعرض 

 تشبھ تلك التي یتعرض لھا نظرائھم في القطاع القانوني.   
 

  
 ھولندا - 71الحالة  دراسة

تم إجراء تحقیق جنائي حول أحد مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات الھولندیین بسبب إخفاقھ 
المنھجي في اإلبالغ عن المعامالت غیر االعتیادیة وعملیات غسل األموال. كان من المفترض أن یشمل ذلك 

المثال، فرض مستوى منخفض من الضرائب تسھیل معامالت وھمیة نیابة عن العمالء األجانب لضمان، على سبیل 
على أصول أو ممتلكات ھؤالء العمالء، أو تحویل األموال المجھولة المصدر عن طریق معامالت وھمیة إلى 
والیة قضائیة أخرى. وقد تم تنفیذ ھذه العملیات عبر ھیاكل معقدة ومدروسة للغایة باالشتراك مع شركات وصنادیق 

كانت تتلقى التعلیمات من قبل مقدم خدمات مالیة والتي كانت تتم مناقشتھا أیضاً بنفس استئمانیة في دول مختلفة 
الطریقة من قبل المشتبھ بھ مع الكاتب العدل الھولندي.  وقد تورطت كیانات ھولندیة في ھذه الھیاكل المعقدة 

وقد تألف الھیكل في  وشكلّت جزءاً منھا.  وحصل األمر نفسھ مع مؤسسات ھولندیة مسجلة في عنوان دولي. 
بعض األحیان من ثمانیة كیانات مختلفة مسجلة في دول متعددة.  وبحسب ما ورد لم یكن المشتبھ بھ في العدید من 

 الحاالت یعرف الھویة الفعلیة للمستفیدین الحقیقیین في الشركات التي أّسسھا.

 
 و عدم كفایة الوعي وااللتزامالتزامات محدودة في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب أ

 
على الصعید الدولي، كانت ھناك زیادة عامة في التطبیق الفعال للتدابیر القائمة على المخاطر من قبل  .195

الكشف عن أولئك الذین یسعون  . نتیجة لذلك، ازدادت مخاطر58المؤسسات المالیة لمنع غسل األموال وتمویل اإلرھاب
إلى استغالل المؤسسات المالیة ألغراض غسل األموال وتمویل اإلرھاب.  وفي المقابل، أصبح تنفیذ التزامات مكافحة 
غسل األموال وتمویل اإلرھاب في مجال األعمال والمھن غیر المالیة المحددة أبطأ بانتظار قیام عدة والیات قضائیة 

 . 59بشكل كامل 23و 22بتنفیذ التوصیتین 
 

أفادت وحدات االستخبارات المالیة ووكاالت إنفاذ القانون والسلطات المختصة األخرى أن الضعف البیئي  .196
 مجال جمع المعلومات األساسي الذي ال یزال یؤثر على إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي ھو غیاب االلتزامات التنظیمیة في

 والكشف عنھا وإتاحتھا في ما یتعلق بملكیة المستفید الحقیقي في جمیع أنحاء العالم.
 
 
 
 
 
 

 

-www.fatfلمراجعة نتائج الجولة األخیرة من تقاریر التقییم المشترك التي أجرتھا مجموعة العمل المالي، یمكن زیارة الموقع  58
gafi.org. 
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% من الوالیات القضائیة 17من أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة األفقیة لمجموعة العمل المالي ھي أن  .197
المستجیبة ال تشترط على الوسطاء المحترفین فرض أي التزامات على اإلطالق متعلقة بمكافحة غسل األموال أو 

و  23و  22الشروط المنصوص علیھا التوصیات فرض الرقابة على مكافحة غسل األموال، على الرغم من أنھا من 
من توصیات مجموعة العمل المالي. في بعض الحاالت، یكون ھذا جزئیاً نتیجة لمقاومة األنظمة من قبل القطاعات  28

أو المھن ذات الصلة (على سبیل المثال تعمل ھذه المجموعات على منع سّن القوانین أو اللوائح التي قد تفرض مثل 
تزامات أو تثیر تحدیات دستوریة إزاء مثل ھذه القوانین بمجرد إقرارھا). وفي حاالت أخرى، قد تمثل جانباُ ھذه االل

لمزید  4غیر مكتمل" من نظام مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب الذي لم یتم تنفیذه بعد.  یمكن مراجعة القسم 
عدم وجود التزامات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب من التحلیل لجوانب ضعف الوالیات القضائیة في ما یتعلق ب

 في مجال األعمال والمھن غیر المالیة المحددة.
 

تتطلب مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب وعیاً إزاء المخاطر والتطبیقات الحالیة والناشئة في مجال  .198
زامات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب غسل األموال وتمویل اإلرھاب.  إن الجھات المھنیة التي ال تخضع اللت

ھي أكثر عرضة لالستغالل في مجال غسل األموال وتمویل اإلرھاب من نظرائھا الخاضعین للتنظیم في الدول األخرى 
ر تحلیل دراسات . ویشی60بسبب انخفاض مستوى الوعي والفھم إزاء تحدیات مخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب

% من الوسطاء المتورطین في ھذه المخططات قد قاموا باإلبالغ عن مسألة مشبوھة إلى 10الحالة إلى أن أقّل من 
جھة رقابیة. كانت جمیع ھذه الحاالت من دول تخضع فیھا األعمال والمھن غیر المالیة المحددة للتنظیم، مما یشیر إلى 

 لمھن غیر المالیة المعینة في الدول التي تخضع فیھا للتنظیم تحتاج إلى تحسین. أن فعالیة اإلشراف على األعمال وا
 

في العدید من الدول، تقتصر صالحیة إرسال تقریر عن المعامالت المشبوھة على الشركات ومقدمي الخدمات  .199
لك الدولة. في ھذه المھنیة الذین یخضعون للتنظیم الصریح بموجب قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب في ت

ً عن المسائل المشبوھة إلى وحدة  الحاالت، إن عدم قدرة الجھات المھنیة غیر الخاضعة للتنظیم على اإلبالغ طوعا
الجھة تمثّل موطن ضعف إضافي حیث أنھا تحّد من كیفیة استجابة  61االستخبارات المالیة أو إلى الھیئة الذاتیة التنظیم

 المھنیة غیر الخاضعة للتنظیم على طلب مشبوه.  
 

إن مواطن الضعف الناجمة عن انخفاض التزامات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب ھي أكبر بالنسبة  .200
للشركات المھنیة الصغیرة والشركات التي ال تعمل في األسواق الدولیة. من المرجح أن تكون الشركات المتعددة 

ثر عرضةً لمواطن الضعف المتعلقة بغسل األموال وقد یكون لدیھا تدابیر قویة لمكافحة غسل األموال الجنسیات أك
وتمویل اإلرھاب، ال سیما إذا كانت خاضعة لتنظیم مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب في واحد أو أكثر من البلدان 

 التي تمارس فیھا عملیاتھا.
 

شریعات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب على األعمال والمھن غیر في البلدان التي تم فیھا تطبیق ت .201
المالیة المحددة، أعربت وحدات االستخبارات المالیة والجھات الرقابیة عن قلقھا بشأن مستوى االمتثال الذي یظھره 

ً مقارنة بحجم القطاع وأنشطتھ. تقدم إحدى دراسات الحاالت  القطاع، ومستوى اإلبالغ الذي یبدو أحیانًا منخفضا
أعاله) مثاًال على عدم االمتثال المنھجي من قبل أحد مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة  71(دراسة الحالة  الھولندیة

وخدمات الشركات الھولندیین، الذي تم استغاللھ من قبل عمالء أجانب لتسھیل التھرب الضریبي. لم یتم تقییم ما إذا 
لمھن القانونیة في بعض البلدان یدل على عدم الرغبة في االمتثال، أو على فھم محدود كان مستوى امتثال أصحاب ا

 لمخاطر مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

 
 
 

 

 .83، ص. 2015لجنة مكافحة الفساد،  60

أصحاب المھن القانونیین المستقلین أو المحاسبین). وتتألف الھیئة الذاتیة التنظیم ھي ھیئة تمثل مھنة معینة (مثالً، المحامین أو الكتاب العدل أو  61
الھیئة من أعضاء المھنة.  وتؤدي دوًرا في تنظیم انتسابات األشخاص المؤھلین الذین یمارسون المھنة ویقومون ببعض وظائف اإلشرافیة أو 

راجع،  32نة على المعاییر األخالقیة والمعنویة العالیة. الرقابیة.  یتوجب على ھذا النوع من الھیئات إنفاذ قواعد لضمان حفاظ ممارسي المھ
 من الدراسة األفقیة في الملحق "ب". 5بشكل خاص، السؤال 
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ومع ذلك، فإن االمتثال والوعي بمخاطر مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب من قبل بعض المھن یندرج بحسب 
. تُظھر دراسة حالة ھولندیة 62ات المختصة األخرى في إطار مواطن الضعفوحدات االستخبارات المالیة والسلط

أدناه) كیف أن االفتقار إلى الوعي بمخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب من قبل مقدمي  66أخرى (دراسة الحالة 
كلتا الحالتین، أخفقت الجھات المھنیة المشاركة في  الخدمات المھنیة قد سھل غسل األموال وغیرھا من الجرائم.  في

إدارة الشركات والترویج لمخططات االستثمار نیابة عن عمالئھا في تحدید مؤشرات اإلجرام أو إجراء العنایة الواجبة 
كاٍف الكافیة على عمالئھا. لم تكن ھذه اإلخفاقات بسبب عدم وجود التزامات تنظیمیة، بل كانت بسبب عدم وجود وعي 

في أوساط مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات بالمخاطر و/أو عدم كفایة التدابیر الالزمة للكشف 
عن األنشطة الشدیدة الخطورة.  إن فعالیة الرقابة على األعمال والمھن غیر المالیة المحددة ومدى تطبیق ھؤالء 

اً للدول خالل عملیات التقییم المشترك الحالیة التي تقوم بھا مجموعة اللتزاماتھم (إن وجدت) كانت تشكل تحدیاً مستمر
 .63العمل المالي

 
  

 ھولندا - 66دراسة الحالة 

تتناول ھذه الحالة أموال متأتیة عن أنشطة ابتزاز.  أنشأ المشتبھ بھ ھیاكل قانونیة تتكون من الشركات األم 
المسجلة في والیة قضائیة منخفضة الضرائب مع قلیل أو بعض من االلتزامات أو من دونھا لالحتفاظ بالسجالت 
اإلداریة والمحاسبة.  استخدم المشتبھ بھ حساباً مصرفیاً مشفراً في سویسرا إلخفاء أنشطة غسل األموال.  وتولّى 

 ھذه الشركات. مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات إدارة
"تضمنت عملیة التمویھ أیًضا استخدام أشخاص وشركات استئمانیة ممن كان علیھم،  وبحسب المدعي العام:

نظراً لطبیعة مھنتھم، مالحظة ما یجري والتنبّھ لھ على الفور وإثارة الشكوك في رؤوسھم.  ومع ذلك، لم یَر 
 أحد سببًا دفعھ إلى إثارة أي مخاوف ".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .HM Treasury, 2015.   2015وزارة خزانة صاحبة الجاللة،  62

 .www.fatf-gafi.orgیمكن زیارة الموقع 

http://www.fatf-gafi.org/
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 مواطن الضعف البیئیة -القسم الرابع 
إساءة استخدام الھیئات االعتباریة والترتیبات بصرف النظر عن الخصائص الرئیسیة التي تؤدي إلى  .202

القانونیة، ومواطن الضعف الكامنة المرتبطة بالوسطاء المحترفین المشاركین في إنشائھا، یمكن لعدد من مواطن 
الضعف البیئیة أن تؤثر على المخاطر اإلجمالیة التي تشكلھا ھذه الھیاكل القانونیة ومقدمو الخدمات الذین یدعمون 

ھا وتشغیلھا. تشتمل مواطن الضعف البیئیة على عوامل الضعف الخاصة بالوالیة القضائیة مثل أنظمة مكافحة إنشاء
غسل األموال وتمویل اإلرھاب واالتجاھات التجاریة والممارسات التجاریة الضعیفة بما في ذلك تفاعالت العمیل عبر 

 لتفاصیل أدناه.اإلنترنت.  یتّم التركیز على مواطن الضعف ھذه بمزید من ا
 

 مواطن الضعف على مستوى الوالیات القضائیة
 

یختلف توافر المعلومات حول ملكیة المستفید الحقیقي اختالفاً كبیراً بین دولة وأخرى. على الرغم من التركیز  .203
الھیئات الرئیسیة مثل المتجدد على أھمیة الحصول على معلومات دقیقة ومناسبة عن ملكیة المستفید الحقیقي من قبل 

مجموعة العمل المالي ومجموعة إیغمونت والمنتدى العالمي لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، وكذلك قمة مجموعة 
العشرین والمملكة المتحدة لمكافحة الفساد، لم تتخذ العدید من الدول خطوات كافیة لتعزیز شفافیة ملكیة المستفید الحقیقي 

الفعال لمعاییر مجموعة العمل المالي.  وینعكس ذلك في النتائج اإلجمالیة للجولة الرابعة من التقییمات من خالل التنفیذ 
المشتركة المنجزة حتى الیوم والتي أظھرت أن معظم البلدان التي تم تقییمھا أثناء صیاغة ھذا التقریر قد أظھرت 

قارنة بالتوصیات الرئیسیة ذات الصلة بملكیة المستفید مستویات منخفضة أو متوسطة من الفعالیة واالمتثال التقني م
. وھذا یزید من الصعوبات والتكالیف المرتبطة بإجراءات العنایة الواجبة، خاصة بالنسبة للشركات الصغیرة 64الحقیقي

والمؤسسات المالیة تحدید أنماط ومؤشرات (مثل غالبیة الوسطاء المحترفین)، ویجعل من الصعب على الجھات المھنیة 
 اإلجرام.

بالتوازي مع ذلك، أجرت مجموعة العمل المالي دراسة أفقیة لتطبیق وفرض الرقابة على التزامات ملكیة  .204
المستفید الحقیقي من قبل أعضاء مجموعة العمل المالي ومجموعات العمل المالي اإلقلیمیة.  وكشفت الدراسة األفقیة 

د خضوع الوسطاء المحترفین لمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، تظل آلیات الرقابة ضعیفة أنھ حتى عن
بسبب مسائل متعلقة بالقدرات وعدم وجود نھج ثابت ألنواع المھن المختلفة.  وتعتبر أیًضا إجراءات اإلنفاذ والتطبیق 

 دراسة األفقیة في الملحق "ب" من ھذا التقریر. . تتوفر نتائج ال65نادرة

إلى جانب اعتبارات فعالیة التدابیر التنظیمیة والرقابیة وتدابیر إنفاذ القانون في بلد معین، ینبغي أیضاً النظر  .205
مصرفي نشط فیما إذا كان البلد الذي تم إنشاء الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني فیھ، أو البلد الذي یوجد فیھ حساب 

للشخصیة االعتباریة أو الترتیب القانوني، ھو مركز تجاري أو مالي دولي مشترك و/أو والیة قضائیة ذات ضرائب 
 منخفضة.  یتّم توضیح أوجھ الضعف الجغرافیة بمزید من التفاصیل أدناه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2018مجموعة العمل المالي،  64

 من الدراسة األفقیة. 6و  5 نراجع، بشكل خاص، السؤالی 65
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 المراكز التجاریة والمالیة

كما ھو موضح في ھذا التقریر، ھناك عدد من األسباب التي تدفع المجرمین إلى استغالل الھیئات االعتباریة  .206
الھیئات االعتباریة ھي والترتیبات القانونیة من أجل إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.  فمن الفوائد األساسیة التي تقدمھا 

الفرصة إلخفاء المعامالت كي تبدو كأنشطة تجاریة وتجارة مشروعة.   وبشكل خاص، یمكن للھیئات االعتباریة 
تسھیل تطبیقات غسل األموال القائمة على التجارة، بما في ذلك تلك التي ینتج عنھا حركة فعلیة للبضائع أو التي تزعم 

لحصول على خدمات إلى أو من شركات دولیة أخرى.  توضح دراسة الحالة اإلسرائیلیة أنھا تنطوي على توفیر و/أو ا
) كیف تّم استخدام الشركات في الوالیات القضائیة الدولیة (بما في ذلك واحدة في مركز تجاري 40أدناه (دراسة الحالة 

 خالل إصدار فواتیر مزورة.  رئیسي في جنوب شرق آسیا) لتسھیل عملیات غسل األموال القائمة على التجارة من

من أجل االستفادة من التجارة المحلیة والدولیة واالتجاھات المالیة، غالبًا ما یقوم المجرمون بإنشاء ھیئات  .207
اعتباریة وحسابات مصرفیة في المدن التي تُعتبر مراكز تجاریة ومالیة إقلیمیة وعالمیة كبرى.  یمكن تعریف ھذه 

 ة بشكل عام على أنھا مدینة:المراكز التجاریة والمالی

 یمكن اعتبارھا مركًزا للتجارة اإلقلیمیة أو الدولیة •

 معروفة أنھا تضّم المقار اإلقلیمیة للشركات الدولیة الكبرى والشركات االستشاریة و/أو المؤسسات المالیة •

مدیري االستثمار أو ھي موطن لمجموعة من مقدمي الخدمات المالیة الوطنیین والدولیین، مثل البنوك أو  •
 أسواق األوراق المالیة.

 إن إنشاء الھیئات االعتباریة في ھذه المراكز التجاریة والمالیة یساعد في: .208

 إضفاء الطابع الشرعي على الھیئة االعتباریة باعتبارھا نشاطاً ذا أداء عاٍل ونشٍط ظاھریًا  •
 
 

ھیئتین اعتباریتین أو أكثر لتبدو وكأنھا تجارة  إضفاء الطابع الشرعي على المعامالت التي یتم إجراؤھا بین •
 مشروعة 

إخفاء المعامالت غیر القانونیة التي أجرتھا أو استفادت منھا الھیئات االعتباریة وتمریرھا وراء المعامالت  •
 األصلیة التي یتم إجراؤھا بأعداد وقیم كبیرة عبر القناة التجاریة وقناة التمویل نفسھا.

ة الھیئات االعتباریة التي یتم تأسیسھا في المراكز التجاریة والمالیة العالمیة واإلقلیمیة نتیجة لقیمة وشعبی .209
لتیسیر اإلجرام وإخفاء ملكیة المستفید الحقیقي، من المحتمل أن تمثل ھذه الكیانات موطن ضعف وعامل تعرض أكبر 

ى. وتعّد مواطن الضعف على مستوى الوالیة بالمقارنة مع الھیئات االعتباریة التي یتم إنشاؤھا في دول أو مدن أخر
القضائیة فریدة بالنسبة لكل دولة، وتستند إلى ممرات عبور التجارة والتمویل التي تؤثر بشكل كبیر على االقتصاد 

)، استخدمت شركة المحاسبة التي سّھلت 3والمجتمع في تلك الدولة. في دراسة الحالة األسترالیة أدناه (دراسة الحالة 
ة االحتیال نیابة عن مدیَرین في الجامعة شركات في ھونغ كونغ والوالیات المتحدة وكندا لغسل العائدات تحت عملی

 ستار المعامالت التجاریة المشروعة. وتمثل ھذه البلدان مراكز تجاریة وتمویلیة رئیسیة في السیاق األسترالي.
الوالیة القضائیة، لم یحاول ھذا التقریر إدراج المدن أو نظراً للطبیعة الفریدة لھذا الضعف على مستوى  .210

الدول شدیدة الضعف والتعرض. إن وحدات االستخبارات المالیة والسلطات المختصة والمؤسسات المالیة األخرى 
وینبغي  ھي أفضل من یملك القدرة على تحدید ممرات عبور غسل األموال العالیة المخاطر وذات الصلة باقتصادھا.

تستخدم ھذه المعلومات لتقییم مدى الضعف الذي تمثلھ الھیئات االعتباریة التي تمارس أنشطتھا أو تجري معامالت أن 
أن تسعى عبر ھذه الممرات.  إضافة إلى ذلك، ینبغي على الدول والمدن التي تعّد مراكز تجاریة وتمویلیة رئیسیة 

 ممكنة للمجرمین الدولیین. إلى تحدید وفھم مواطن ضعفھا باعتبارھا والیات قضائیة
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 أسترالیا - 3دراسة الحالة 

تواطأ مدیرون في إحدى الجامعات مع مدیرین في شركات إنشائیة على وضع مخطط إلصدار فواتیر احتیالیة. 
التي كانت ستنفذھا الشركات وقد قام المدیرون بموجب ھذا المخطط بالموافقة على فواتیر مبالغ بھا ألعمال الصیانة 

اإلنشائیة، باإلضافة إلى الموافقة على فواتیر عن أعمال لم یتم تنفیذیھا على اإلطالق.  وتم استخدام األرباح الناتجة 
عن االحتیال في شراء أحصنة سباق وممتلكات عقاریة. وتلقى المدیرون في الجامعة مكافأتھم عن طریق الرشوة 

سباق الخیل.  أرسلت شركات المحاسبة، التي كانت تقوم بتحویالت دولیة نیابة عن أو الحصص المباشرة في 
المشتبھ بھم، أمواالً إلى عدة دول، بما فیھا نیوزیلندا وكندا وھونج كونج والوالیات المتحدة.  كما تم إرسال نسبة 

یضاً تحویالت دولیة من كبیرة من األموال إلى شركات مرتبطة بقطاع سباق الخیل. وتلقت شركات المحاسبة أ
كیانات خارجیة مختلفة وكانت تلك التحویالت متشابھة في قیمتھا مع المبالغ التي أرسلتھا الشركات إلى الخارج 
في البدایة.  وكان مصدر معظم ھذه التحویالت من ھونغ كونغ. اشتبھت السلطات في أن شركات المحاسبة تقوم 

 جزء من عصابة محترفة لغسل األموال.بغسل األموال نیابة عن المشتبھ بھم ك
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 إسرائیل - 40دراسة الحالة 

انطوت ھذه القضیة على مخطط ضریبي احتیالي ھدف إلى التھرب من دفع الضرائب الناتجة عن التجارة الدولیة 
بطریقة غیر مشروعة. استخدم المشتبھ ومن ھیكل أساسي لغسل األموال تم استخدامھ إلخفاء األموال المكتسبة 

بھم مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات لتسجیل وإدارة شركتین صوریتین دولیتین (الشركة 
"أ" والشركة "ب") بغیة خلق االنطباع الزائف بأن عائدات األعمال التجاریة الدولیة ال تعود إلى الشركة 

رون علیھا من أجل تجنب الضرائب. وكانت الشركتان تمارسان األعمال التجاریة اإلسرائیلیة المحلیة التي یسیط
مع بعضھما البعض بشكل حصري ولم یكن لدیھما أي مصدر دخل آخر. قامت الشركة "أ" (شركة صوریة 

ة أجنبیة) بتحویل مبالغ مالیة كبیرة إلى الشركة "ج" (شركة محلیة) تحت تغطیة "الرسوم االستشاریة" أو "عمول
خدمة". ولم یتم التصریح إال عن ھذه العمولة فقط إلى مصلحة الضرائب في إسرائیل والتي كانت أقل من نصف 
 الدخل الحقیقي. وھكذا، تمكن المشتبھ بھم في نھایة المطاف من دفع الضرائب على جزء صغیر من دخلھم فقط.

 
 الوالیات القضائیة ذات الضرائب المنخفضة

ً ضریبیة تفضیلیة، بما في ذلك معدالت طبّق عدد من  .211 الوالیات القضائیة في جمیع أنحاء العالم شروطا
منخفضة أو حتى معدومة لضرائب الشركات أو ضریبة الدخل أو غیرھا من الحوافز الضریبیة المصّممة لجذب 

.  أظھرت األبحاث الدولیة أن 67من المراكز المالیة الخارجیة.  وھذه خصائص یعتمدھا العدید 66بالمستثمرین األجانب
قرار الوالیة القضائیة بتقدیم امتیازات ضریبیة تفضیلیة، حتى االمتیازات الھامشیة، یمكن أن یحفز االستثمار ویؤدي 

. 68التخفیض الواضح في ضرائب الشركات المباشرة)إلى تحقیق فوئد شاملة للوالیة القضائیة (على الرغم من 
وتستقطب ھذه الوالیات القضائیة ذات الضرائب المنخفضة االستثمار األجنبي، لیس فقط ألن الدخل المحقق محلیاً 

لتي قد یتعین دفعھا إلى دول یخضع للضریبة بمعدالت تفضیلیة بل أیضاً ألنھا تساھم في تسھیل تجنب دفع الضرائب ا
 .69أخرى
تحدد وحدات االستخبارات المالیة وھیئات إنفاذ القانون والسلطات المختصة األخرى بانتظام المجرمین الذین  .212

منخفضة. وقد یستخدمون الھیئات االعتباریة والحسابات المصرفیة المنشأة في الوالیات القضائیة ذات الضرائب ال
أثبتت العدید من دراسات الحالة المشمولة في ھذا التقریر وجود ھذا االتجاه، وشمل أكثر من نصف الحاالت التي تم 
تحلیلھا تحویل األموال عن طریق الشركات أو الحسابات الموجودة في الوالیات القضائیة ذات الضرائب المنخفضة. 

ن محددة عند اإلشارة إلى الوالیات القضائیة الدولیة (حیث اكتفت باإلشارة إلى إّال أن العدید من دراسات الحالة لم تك
"والیات قضائیة خارجیة" لإلشارة إلى الوالیات القضائیة خارج الحدود الوطنیة للدولة التي تقوم باإلبالغ).  وقد یكون 

ة حاالت لتقدیمھا بناء على مشاركة بعض اختارت الدول المشاركھذا االنتشار أیضاً نتیجة االنحیاز في االختیار، حیث 
الوالیات القضائیة.  وبغض النظر عن ذلك، من المحتمل أن یستمّر المجرمون في استھداف الوالیات المنخفضة 
الضرائب بسبب عائدات االستثمار المؤاتیة والتي أصبحت ممكنة بفضل االمتیازات الضریبیة والسھولة التي یمكن بھا 

 لحسابات المصرفیة في بعض ھذه الوالیات من قِبل الرعایا األجانب.إنشاء الشركات وا
 

 

 (.Dharmapala, D. & Hines, J., 2009: p. 1058( 1058: ص. 2009داناباال، د. وھاینز، ج.،  66

یة مع غیر المقیمین، بعمالت یتم تعریفھا على أنھا بلدان أو والیات قضائیة فیھا مراكز مالیة تحتوي على مؤسسات مالیة تتعامل بصورة رئیس 67
أجنبیة على نطاق ال یتناسب مع حجم االقتصاد المضیف، وحجم الوالیات القضائیة حیث تؤدي المؤسسات، المملوكة أو الخاضعة لسیطرة 

لمن ھم خارج  غیر المقیمین، دوًرا أساسیًا في المركز، وحیث تستفید المؤسسات الموجودة في المركز من المزایا الضریبیة غیر المتاحة
 www.stats.oecd.org.(المركز.  راجع معجم مصطلحات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (

68  Dharmapala, D. & Hines, J., 2009: pp. 1058-1068. 

 1060المرجھ نفسھ ص.  69

http://www.stats.oecd.org/
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من المھم أن نشیر إلى أن العدید من المراكز المالیة الخارجیة تشارك بنشاط في الجھود العالمیة لمكافحة  .213
غسل األموال والتھرب الضریبي، بما في ذلك عبر مجموعة العمل المالي ومجموعة إیغمونت والمنتدى العالمي 

ضائیة األعضاء في المنتدى العالمي لمنظمة التعاون لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة. وإن العدید من الوالیات الق
االقتصادي والتنمیة قامت بالتوقیع على المعیارین المتفق علیھما دولیاً بشأن تبادل المعلومات لألغراض الضریبیة: 

ارجیة بدأت بعض المراكز المالیة الخ  تبادل المعلومات عند الطلب والتبادل التلقائي للمعلومات لألغراض الضریبیة.
 . 2018، ومن المتوقع أن یبدأ آخرون تبادل المعلومات بحلول سبتمبر 2017بالتبادل التلقائي للمعلومات في عام 

نظراً لدرجة استغالل المجرمین للمراكز المالیة الخارجیة من أجل إخفاء الثروة وملكیة المستفید الحقیقي،  .214
الوالیات القضائیة، وخاصة تلك التي تظھر على أنھا شركات صوریة، یمكن فإن الھیئات االعتباریة المنشأة في ھذه 

أن تشكل موطن ضعف وعامل تعرض للوالیات القضائیة األخرى.  وبما أن المراكز المالیة الخارجیة لدیھا مواطن 
 ضعف خاصة بھا، فبالتالي ال یجب دراستھا والنظر بھا على أساس مجتمع بل على أساس فردي.

 
 

 إیطالیا - 43الحالة دراسة 

تتعلق ھذه الحالة بقضیة التحقیق في منظمة إجرامیة عابرة للحدود الوطنیة تنشط في غسل األموال وارتكاب 
الجرائم في إیطالیا. وكان السبب وراء اكتشاف ھذه القضیة ھو تقاریر اإلبالغ عن المعامالت المشبوھة تتعلق 

البریطانیة بتحویلھا عبر أحد البنوك السویسریة وإرسالھا إلى ھیئة  بتدفقات مالیة قامت شركة في جزر العذراء
مالیین یورو. أدى التحقیق إلى اتھام  9اعتباریة إیطالیة لیتم استخدامھا في أعمال تجدید وحدة عقاریة بقیمة 

تندات محاسب قانوني بالتورط في غسل األموال.  وعلى أثره، تم تفتیش مكتب الشخص المعني وتمت مصادرة مس
حول عدد كبیر من شركات األفشور التي تّم إنشاؤھا نیابة عن عمالء وطنیین أثریاء. وأسفرت التحقیقات الالحقة 

 ملیون یورو تقریباً بین إیطالیا وحسابات دولیة. 800إلى اكتشاف عملیات لتحویل مبالغ مالیة بقیمة 

 
 

 ھولندا - 68دراسة الحالة 

تحقیق حول مشتبھ بھم ھولندیین قاموا بتقدیم إقرارات ضریبیة غیر صحیحة وشاركوا انطوت ھذه الحالة على 
في عملیات غسل أموال وتزویر. وأثناء التحقیق، تم تحدید أن األموال قد تم تحویلھا من خالل رقم حساب في 

الحساب، تحت ما. وبعد ذلك بوقت قصیر، تم خصم مبالغ مماثلة من اسویسرا باسم مقدم خدمات مالیة في بان
 وصف كاذب، وتحویلھا إلى حساب المشتبھ بھم الھولندیین.

وقد سّھل أحد مقدمي الخدمات المالیة ھذه العملیة من خالل إتاحة الفرصة للمشتبھ بھم الھولندیین إلخفاء ھذه 
 التدفقات النقدیة من أطراف ثالثة. وتم دفع فواتیر 

 الحساب في سویسرا.الخدمات المقدمة لمزود الخدمة المالیة عبر 



 إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي

| تقریر مجموعة العمل  2018© 
    

 

 

 
 

  
 أسترالیا - 8دراسة الحالة 

استخدام فواتیر وقروض مزورة في ترتیبات دولیة غیر مشروعة.  اشتمل  Wickenbyحّدد مشروع ویكنباي 
المخطط على شركة أسترالیة (الشركة أ) أبرمت اتفاقیة مع مروج لمخطط ضریبي مقره في والیة قضائیة لدیھا 

مروج  ).  استفاد المروج من السریة والخصوصیة المقدمتین ھذه الوالیة القضائیة.  وكان1سریة ضریبیة (البلد 
المخطط الضریبي یمتلك شركتین دولیتین (الشركة "ب" والشركة "ج") و/أو یسیطر علیھما.  ویجوز أن تكون 
السیطرة قد انطوت على استخدام صنادیق استئمانیة أو استخدام أطراف ثالثة، على سبیل المثال، إمكانیة قیام أحد 

تقدم خدمات  2الشركة "ب" التي تم تأسیسھا في البد  األقارب أو الزمالء بدور مدیر الشركات الدولیة. وكانت
وكانت تقدم خدمة مالیة (كمقرض للمال، على  3استشاریة و/أو إداریة. بینما تم تأسیس الشركة "ج" في البلد 

. وكان المروج یسیطر على ھذه الحسابات 4سبیل المثال).  وكان للشركتین "ب" و"ج" حسابات مصرفیة في البلد 
 غیلھا.ویقوم بتش
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 الممارسات التجاریة الضعیفة

 
على صعید تحلیل دور الوسطاء المحترفین في إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي، ركز التقریر على مجموعة  .215

من الممارسات التجاریة التي تجعل ھؤالء الوسطاء المحترفین عرضة لالستغالل. ویتم تنفیذ ھذه الممارسات التجاریة 
خاطر التي تتسبب بھا وتتعرض لھا ھذه المھن.  من الضعیفة بشكل شائع من قبل الوسطاء المحترفین، وتساھم في الم

بین ھذه الممارسات الضعیفة، یعّد تقدیم الخدمات االفتراضیة عبر االنترنت أحد الممارسات التي تعرضھا العدید من 
الشركات عبر مجموعة واسعة من القطاعات الصناعیة، بما في ذلك الوسطاء المحترفین والقطاعات المالیة 

ونظًرا لطبیعة ھذه الممارسات الواسعة االنتشار، فقد تّمت معالجتھا بشكل منفصل أدناه باعتبارھا موطن   والمصرفیة.
 ضعف على المستوى البیئیة. 

 
 الخدمات االفتراضیة عبر اإلنترنت

ملین تتفاقم القدرة على إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي من خالل توفیر الخدمات االفتراضیة عبر للعمالء والمتعا .216
مع البنوك. قام العدید من مقدمي الخدمات المھنیة والمؤسسات المالیة بتطبیق ممارسات تجاریة وأدوات العمیل 
المصممة لتبسیط تفاعالت العمالء من خالل تقلیل أو إزالة الحاجة إلى التفاعالت المباشرة. تستفید ھذه الخدمات من 

قعات المستھلكین المعاصرین، الذین یتوقعون إلى حد كبیر أنھ یمكن الطبیعة السائدة للسوق عبر اإلنترنت وتلبي تو
شراء كل شيء أو بیعھ أو التعامل بھ عبر اإلنترنت.  ومن المتوقع أن تصبح الخدمات عبر اإلنترنت أكثر انتشاراً 

 طوال فترة العصر الرقمي. 
الم في تطبیق شروط ضریبیة ساھمت القدرة على إنشاء عدد من الوالیات القضائیة في جمیع أنحاء الع .217

تفضیلیة، بما في ذلك معدالت منخفضة للغایة أو حتى معدومة لضرائب الشركات أو ضریبة الدخل، أو غیرھا من 
الحوافز الضریبیة المصممة لجذب المستثمرین األجانب. ویمكن للشركات، والعالقات المصرفیة التجاریة، وعملیات 

ن دون أي اتصال مباشر مع مقدم الخدمة المھنیة أو المؤسسة المالیة أن تساھم في تحویل األموال بطریقة افتراضیة م
، وتحویل smurfing(70تسھیل االحتیال المتصل بالھویة، وتطبیقات غسل األموال الشائعة مثل تجزئة المعامالت (

، وإخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.   طبّقت العدید من المؤسسات cuckoo smurfing)71األموال من بلد إلى آخر (
المالیة تدابیر للتحقق من ھویة العمالء في غیاب التفاعل المباشر، وتقوم الحكومات بإنشاء أو استكشاف األدوات 

ھویات االفتراضیة الرسمیة. إّال أنھ وعلى والموارد لدعم ھذه الجھود، بما في ذلك خدمات التحقق من المستندات وال
الرغم من ھذه التدابیر، فإن االعتماد على المستندات التي یقدمھا العمیل بغیاب التفاعل المباشر یمكن أن یتیح استخدام 

ھنیة مستندات احتیالیة أو یساعد في تمكین المعینین باإلنابة غیر الرسمیین من العمل كممثلین من دون علم الجھات الم
أو المؤسسات المالیة. ونتیجة لذلك، تكون الخدمات االفتراضیة عبر اإلنترنت عرضة لالستغالل من جانب المجرمین، 

ومقدمو الخدمات المھنیة على وعي باألفراد والوسطاء الذین قد یتالعبون بھذه ویجب أن تكون المؤسسات المالیة 
 التسھیالت.

 
 
 
 
 
 
 

) للداللة على ممارسة استخدام العدید من األفراد أو الحسابات إلجراء المعامالت بھدف تجنب االشتباه Smurfing"التجزئة" (تستخدم عبارة  70
 أو تالفي متطلبات اإلبالغ عن العملة. 

اق (كوكو).  تضع " في أوروبا بسبب أوجھ التشابھ بین ھذا النوع من غسل األموال وأنشطة طائر الوقوcuckoo smurfingنشأ مصطلح " 71
طیور الوقواق بیضھا في أعشاش أنواع أخرى من الطیور التي تعتني عن غیر قصد بالبیض معتبرة إیاھا من ملكھا. بطریقة مماثلة، یسعى 

مصرفیة تابعة ألطراف ثالثة بریئة. (موقع المركز األسترالي  حساباتمرتكبو ھذا النوع من غسل األموال إلى تحویل الثروة من خالل 
مشار إلیھا في   : methodologies-2008-www.austrac.gov.au/typologies AUSTRAC,لتقاریر وتحلیل العملیات المالیة 

 ) 2018یونیو  25

http://www.austrac.gov.au/typologies-2008-methodologies
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باإلضافة إلى تحدیات إجراءات العنایة الواجبة في البیئة االفتراضیة، فإن استخدام الخدمات المصرفیة على  .218
اإلنترنت لتسھیل المعامالت یزید من تفاقم ھذه المشكالت من خالل السماح لألفراد مجھولي الھویة من السیطرة على 

ھویتھم.  أفادت وحدات االستخبارات المالیة والسلطات المختصة األخرى أن الحسابات المصرفیة بدون الكشف عن 
ً ما یرغمون "أشخاصاً وھمیین" على إنشاء حسابات مصرفیة الستخدامھا من قبل المجرم في وقت  المجرمین غالبا

الیة، سیقوم ھؤالء الحق.  وبمجرد إنشاء الحسابات وبعد تنفیذ إجراءات العنایة الواجبة التي تقوم بھا المؤسسة الم
"األشخاص الوھمیون" بتسلیم تفاصیل الحساب، بما في ذلك تفاصیل تسجیل الدخول إلى الخدمات المصرفیة عبر 
اإلنترنت وكلمات المرور للمجرم. ویساھم ذلك بشكل فعال في إخفاء ھویة المستفید الحقیقي من الحساب ویسمح للجھة 

 ات العنایة الواجبة. المسیطرة بالتحایل على التزامات إجراء

توضح دراسة الحالة اإلسرائیلیة أدناه كیف أن توفیر الخدمات عبر اإلنترنت قد سمح للمشتبھ بھ بتأسیس  .219
شركات وفتح حسابات مصرفیة في الخارج باستخدام معلومات الھویة المقدمة من قبل طرف ثالث ھو "شخص وھمي". 

فیة األجنبیة عبر اإلنترنت ألطراف ثالثة مجھولة الھویة (في ھذه كما یوضح أیًضا كیف یتیح توفر المنصات المصر
الحالة، المشتبھ بھ) بالتحایل على تدابیر إجراءات العنایة الواجبة للمؤسسات المالیة الموجودة في الخارج والتي تسیطر 

أن األطراف الثالثة  بنشاط على الحسابات األجنبیة المفتوحة من قبل أفراد غیر مرتبطین.  عالوة على ذلك، توضح
قادرة على استخدام مستندات الھویة األصیلة بسھولة، مثل جواز سفر قانوني، في الوالیات القضائیة األجنبیة في حالة 
عدم وجود تفاعل مباشر، حیث أن ضوابط التحقق من المستندات مصّممة فقط للتحقق من صحة المستند ولیس ما إذا 

 الحساب. كان یعود إلى الشخص الذي یفتح

قامت بعض المؤسسات المالیة وشركات تنظیم التكنولوجیا بتطبیق، أو ھي بصدد تطویر، إجراءات العنایة  .220
الواجبة التي تسخر التكنولوجیا الحدیثة بھدف تعزیز القدرة على تحدید ھویة العمالء في بیئة افتراضیة.  وتشمل ھذه 

 التدابیر:

) وبیانات تحدید الموقع IPمالء، مثل عناوین بروتوكول اإلنترنت (التقاط بیانات التعریف من تفاعالت الع •
 الجغرافي

استخدام الكامیرات المدمجة في الھواتف المحمولة واألجھزة اللوحیة وأجھزة الكمبیوتر المحمولة وأجھزة  •
 و الصراف اآللي اللتقاط صورة العمیل (بمعرفة العمیل وموافقتھ) للتحقق من مستندات الھویة األخرى،

 استخدام المعرفات البیومتریة، بما في ذلك تقنیات التعرف على الوجھ ومسح بصمات األصابع. •

ھذه التطورات لدیھا القدرة على الحد بشكل كبیر من مواطن الضعف المرتبطة بتوفیر الخدمات االفتراضیة  .221
الواجبة تجاه العمالء من القدرة على تنفیذھا عبر اإلنترنت. ومع ذلك، من المحتمل أن تحد تكلفة وتطور أنظمة العنایة 

على المدى القصیر، وستظل الغالبیة العظمى من مقدمي الخدمات المھنیة والمؤسسات المالیة الصغیرة عرضة 
 لالستغالل والتحدیات المرتبطة بتحدید ملكیة المستفید الحقیقي في بیئة افتراضیة.
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 سرائیلإ - 38دراسة الحالة 

تم استخدام ھذا المخطط إلخفاء األموال من عملیات االحتیال في مجال الھندسة االجتماعیة وغیرھا من الجرائم 
أموال من التجار في أوروبا والوالیات المتحدة كانوا یرسلون  -الجنائیة. فقد تم اللجوء إلى التجارة الدولیة 

كتغطیة للجرائم الجنائیة. وكان المشتبھ بھ، وھو مالك شركة خدمات  -مدفوعات إلى الموردین في شرق آسیا 
مالیة مسجلة، یدیر شركة خدمات مالیة أخرى غیر مسجلة. استخدم المشتبھ بھ العدید من األشخاص الطبیعیین 
كنقاط اتصال لھ في شرق آسیا، حیث قاموا بدورھم باالتصال بأحد مقدمي خدمات الشركات المحلیین لغرض 

ء شركات دولیة وفتح حسابات مصرفیة. وتّم تسجیل شخصیات وھمیة محلیة كمساھمین في الشركات إنشا
الدولیة الجدیدة التي تّم إنشاؤھا كجزء من ھذا المخطط. وتّم تسجیل المساھمین بناء على جوازات السفر التي 

شركات في شرق آسیا. وتم فتح قّدمتھا جھات اتصال المشتبھ بھ المذكورة أعاله. وكانت العناوین المسجلة لل
 الحسابات المصرفیة في نفس بلدان شرق آسیا حیث توجد المكاتب.

وفور فتح الحسابات المصرفیة، تلقى المشتبھ بھ وسیلة وحیدة للسیطرة علیھا، أي رمز إلكتروني مع كلمات 
فعیل بعض الحسابات على مرور لألنشطة على اإلنترنت.  وبھدف بناء المصداقیة وإقامة سجل استئماني، تّم ت

أنھا حسابات أنشطة منخفضة الحجم في حین استخدمت حسابات أخرى للمعامالت الكبیرة الحجم. وفي حال 
كان لدى البنك أسئلة حول طبیعة المعامالت، تم إرسال األسئلة إلى المشتبھ بھ من قبل األشخاص الوھمیین ثم 

 تم إعادتھا إلى البنك من قبلھم.

 
 مات أطراف خارجیة في إجراءات العنایة الواجبة والتحقق من ھویة العمالءاستخدام خد

تتوفر مجموعة من مقدمي الخدمات الخارجیین المتخصصین في تقدیم الدعم للتحقق من الھویة وخدمات  .222
العنایة الواجبة تجاه عمالء الشركات، مثل قوائم العقوبات وغیرھا من المعلومات السلبیة، ومعلومات عن ملكیة الشركة.  

ل في مجال إجراءات العنایة الواجبة ویمكنھا أن تحّسن ویمكن أن تشكل ھذه الخدمات جزًءا مھًما من برنامج قوي وفعا
قدرة المؤسسة المالیة أو األعمال والمھن غیر المالیة المحددة على تقییم مخاطر العمیل والتحقق من ھویتھ (تجدر 

ھن غیر اإلشارة مع ذلك إلى أن مسؤولیة إجراءات العنایة الواجبة تبقى على عاتق المؤسسات المالیة أو األعمال والم
من توصیات  17المالیة المحددة في سیاق االستعانة بمصادر خارجیة أو بإقامة عالقات مع الوكالة، وفقًا للتوصیة 

 مجموعة العمل المالي). 
على الرغم من الفائدة التي توفرھا ھذه الخدمات، أبلغت بعض المؤسسات المالیة الكبرى، عبر مجموعة  .223

أن المعلومات التي یقدمھا مقدمو الخدمات الخارجیون قد تكون قیدمة أو ، أن Wolfsberg Groupوولفسبیرج 
ناقصة.  وقد یحبط ذلك أنشطة العنایة الواجبة تجاه العمالء، بما في ذلك التحقق من ملكیة المستفید الحقیقي وتقییم 

ھذه المؤسسات المالیة  المخاطر المرتبطة بغسل األموال وتمویل اإلرھاب نتیجة تقدیم معلومات غیر دقیقة.  تمكنت
الكبرى فقط من تحدید أوجھ القصور في المعلومات المقدمة من قبل مقدمي الخدمات الخارجیین بسبب إمكانیاتھا في 
مجال إجراءات العنایة الواجبة والمعلومات االستخباریة المالیة الخاصة بھا.  من جھة أخرى، إذا كانت المؤسسات 

إلى آلیات معززة في مجال العنایة الواجبة تجاه العمیل تعتمد على مقدمي الخدمات الخارجیین المالیة الصغیرة التي تفتقر 
ھي معلومات غیر  لدعم جھودھا في ھذا المجال، فمن المحتمل أن تجھل ھذه المؤسسات أن المعلومات التي یتم تقدیمھا

 معلومات غیر دقیقة.دقیقة، مما یؤدي إلى تعرضھا لموطن ضعف في الحاالت التي تكون فیھا ال

نظراً لكلفة إنشاء والحفاظ على آلیات قویة وفعالة داخل المؤسسة في مجال العنایة الواجبة تجاه العمالء  .224
والمعلومات االستخباراتیة المالیة، فإن معظم المؤسسات المالیة ومقدمي الخدمات المھنیة سیواصلون االعتماد بشدة 

ثة. ولیس باإلمكان فھم سبب وجود نواقص في المعلومات المحفوظة من قِبل على الخدمات التي تقدمھا أطراف ثال
مقدمي الخدمات الخارجیین في بعض األحیان، والذي قد یعود إلى التحدیات الھائلة المرتبطة بجمع المعلومات ذات 

لموقف في المستقبل، الصلة والحدیثة على نطاق عالمي. وحیث أن ظھور الھویات االفتراضیة قد یؤدي إلى تحسین ھذا ا
 من المحتمل أن ینشأ عن ذلك ظھور فرص لتحسین مصادر ھذه المعلومات.
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 االعتماد على الخدمات المقدمة

یمكن للمؤسسات المالیة واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة أیضاً أن تعتمد على مثیالتھا وعلى المؤسسات  .225
المالیة األخرى الخاضعة للتنظیم لتنفیذ إجراءات العنایة الواجبة تجاه العمالء في ظروف معینة محددة في التوصیة 

عتمد على محام أو على أحد مقدمي خدمات الصنادیق .  في العدید من الحاالت، سیشمل ذلك مؤسسة مالیة ت17
االستئمانیة وخدمات الشركات، والتي تقدم خدمات تأسیس الشركة وتسعى أیًضا إلى فتح حسابات مصرفیة نیابة عن 

كما ینبغي، یمكن أن تتعرض  17الشركة المنشأة حدیثًا. وإذا لم یتم تطبیق متطلبات االعتماد المحددة في التوصیة 
ءات العنایة الواجبة التي تعتمدھا المؤسسة المالیة للخطر بسبب إھمال أو تواطؤ األعمال والمھن غیر المالیة إجرا

المحددة التي تعتمد علیھا، مّما یقوض قدرتھا على تحدید ھویة المستفید الحقیقي بدقة أو تمییز األنشطة المشبوھة التي 
 یة والسیطرة.  تشیر إلى الجھود المبذولة من أجل إخفاء الملك
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 استنتاجات ومسائل للنظر فیھا -القسم الخامس 
غالبًا ما تستخدم المخططات المصممة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي استراتیجیة "التمویھ"، مما یساھم في  .226

طة التجاریة األخرى.  ومع ذلك، فإن تعزیز شرعیة البنى التحتیة التي یتم إنشاؤھا لتنفیذ أنشطة التجارة العالمیة واألنش
الصورة الخارجیة ال تتساوى مع الشفافیة، وإن العدید من األدوات التي تم تصمیمھا لتشجیع نمو األعمال وتطویرھا، 
مثل الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وخدمات تعیین أعضاء مجلس إدارة باإلنابة، یتم استغاللھا حالیاً لتسھیل عملیات 

موال. ولم تؤّد عولمة التجارة واالتصاالت إالّ إلى زیادة ھذا التھدید حتى أصبحت الدول حالیاً في مواجھة غسل األ
 التحدي المتمثل بإنفاذ قوانینھا الوطنیة في بیئة تجاریة بال حدود.

جارب قام ھذا التقریر بتحلیل بحوث مفتوحة المصدر وتقاریر استخباراتیة عامة وممتلكات سریة، وخبرات وت .227
القطاعین الخاص والعام إلعداد لمحة عامة وشاملة عن الخصائص الرئیسیة ومواطن الضعف التي تؤدي إلى إساءة 
استخدام الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة إضافة إلى استغالل الوسطاء المحترفین إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.  

المبادئ والمفاھیم األساسیة الواردة في المؤلفات المتاحة حول موضوع ملكیة  وإن الكثیر مما حدده ھذا التقریر یؤكد
المستفید الحقیقي.  وھذا یشیر إلى أن مواطن الضعف المرتبطة بإخفاء ملكیة المستفید الحقیقي دائمة أو متزایدة، على 

اجات الرئیسیة مبینة بالتفصیل في الرغم من الجھود المستمرة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب. إن ھذه االستنت
 الملخص التنفیذي.

تتطلب توصیات مجموعة العمل المالي من السلطات المختصة الوصول إلى معلومات كافیة ودقیقة وفي  .228
). باإلضافة إلى ذلك، 24الوقت المناسب بشأن ملكیة المستفید الحقیقي والسیطرة على الھیئات االعتباریة (التوصیة 

وأن تضمن  -اتخاذ تدابیر لمنع إساءة استخدام الترتیبات القانونیة لغسل األموال وتمویل اإلرھاب  یجب على الدول
). 25بشكل خاص وجود معلومات كافیة ودقیقة وفي الوقت المناسب بشأن الصنادیق االستئمانیة المباشرة (التوصیة 

د الحقیقي یشكل تحدیاً بالنسبة للدول. ونتیجة لذلك، لقد ثبت أن تنفیذ توصیات مجموعة العمل المالي بشأن ملكیة المستفی
و  24لمساعدة البلدان في تنفیذ التوصیتین إرشادات الشفافیة وملكیة المستفید الحقیقي طورت مجموعة العمل المالي 

غسل األموال وتمویل اإلرھاب التي تنطوي علیھا الھیئات  رمن حیث صلتھا بفھم مخاط 1، وكذلك التوصیة 25
 تباریة والترتیبات القانونیة. االع

یتضمن ھذا القسم سلسلة من المسائل التي یمكن النظر فیھا والتي یمكنھا، إلى جانب استنتاجات الدراسة، أن  .229
تدعم التنفیذ الفعال لھاتین التوصیتین من توصیات مجموعة العمل المالي، بما في ذلك تحدید مجاالت العمل اإلضافي 

 جز التي تواجھھا ھیئات إنفاذ القانون وزیادة دقة معلومات ملكیة المستفید الحقیقي و/أو توافرھا.المحتملة لتقلیل الحوا
یوضح ھذا التقریر أن الشركات ذات المسؤولیة المحدودة (والشركات المماثلة في مختلف الوالیات القضائیة)  .230

ھدف إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي. یعود ھي أكثر عرضة من أنواع الھیئات االعتباریة األخرى إلساءة استخدامھا ب
ذلك إلى سھولة تأسیس ھذا النوع من الشركات والطریقة التي تُستخدم بھا غالبًا إلنشاء ھیاكل ملكیة قانونیة معقدة.  
عالوة على ذلك، یبدو أن توافر واستخدام أعضاء مجلس اإلدارة المعینین والمساھمین باإلنابة (الرسمیین وغیر 

ن) یزید من المخاطر على الرغم من معاییر مجموعة العمل المالي التي تتطلب وضع تدابیر لمنع إساءة الرسمیی
استخدامھا. تم تحدید المعینین باإلنابة كعامل تمكین رئیسي لسالسل الملكیة غیر المباشرة. بالنظر إلى نقاط الضعف 

المزید من البحث حول الدور الذي یلعبھ المعینون باإلنابة  فإنھ ال بّد من إجراءالمرتبطة باستخدام المعینین باإلنابة، 
المحترفون من أجل التوصل إلى فھم أفضل للتكالیف والفوائد المرتبطة بالسماح بھذه الممارسة، ولتحدید أفضل الوسائل 

خرى التي تملك لمعالجة سوء استخدامھم وإن أي دراسة أخرى في ھذا المجال قد تستفید من خبرة المنظمات الدولیة األ
نظرة أوسع من نظرة مجموعة العمل المالي حول االقتصاد العالمي ألن ھذه األخیرة تركز على مكافحة غسل األموال 

 وتمویل اإلرھاب.
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 مسألة أولى للنظر فیھا

ومجموعة العمل المالي، التي تعمل مع نظراً إلى مواطن الضعف المرتبطة باستخدام المعینین باإلنابة، فإن الدول 
 المجتمع العالمي األوسع قد ترغب في النظر في اتخاذ تدابیر للحد من سوء استخدامھا.

یعّد استخدام الجھات المتخصصة والوسطاء المحترفین سمة رئیسیة في المخططات المصّممة إلخفاء ملكیة  .231
التي تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر تورط وسطاء محترفین.  المستفید الحقیقي. وقد تضمنت غالبیة دراسات الحالة

على الرغم من أنھ لم یتم ذكر ذلك بشكل صریح ودائم في دراسات الحالة، فقد تم تقییم ما یقارب من نصف الحاالت 
خص على أنھا تشمل تواطؤ وسیط محترف (تم تحدید أمناء المعلومات على أنھم متواطئون إذا تبیّن، على أساس مل

الحالة المقدم، أنھم قاموا بدور في تصمیم المخطط أو كانوا على علم بالطبیعة غیر القانونیة للمخطط أو تم اتھامھم 
بارتكاب جریمة). وھذا یدل على أنھ على الرغم من أن التواطؤ لم یكن عامالً، فإن حدوثھ لیس ضروریاً على اإلطالق 

لمستفید الحقیقي، وأن تواطؤ بعض الجھات المھنیة قد یكزن عن غیر عند تسھیل تصمیم المخططات إلخفاء ملكیة ا
قصد أو على سبیل اإلھمال. یساھم ھذا أیضاً في تسلیط الضوء على أھمیة التنظیم الفعال وتوعیة األعمال والمھن غیر 

لخدمات المھنیة. إن المالیة المحددة، والحاجة إلى زیادة الوعي بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب بین قطاعات ا
التي أجرتھا مجموعة الدراسة األفقیة بشأن فرض الرقابة على التزامات ملكیة المستفید الحقیقي وتطبیق ھذه االلتزامات 

العمل المالي أظھرت أن عدًدا من الدول ال تشترط فرض التزامات في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب 
ال والمھن غیر المالیة المحددة في ھذا المجال، على الرغم من أن ھذا الشرط منصوص أو تطبیق الرقابة على األعم

علیھ في معاییر مجموعة العمل المالي.  ویمثل الوسطاء المحترفون العاملون خارج اإلطار التنظیمي لمكافحة غسل 
عة إلى القطاع المصرفي والمالي األموال وتمویل اإلرھاب "مدخالً خلفیاً" یمكن من خاللھ إدخال الثروة غیر المشرو

الخاضع للتنظیم.  وھذا یضع برامج مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب المعتمدة من قبل المؤسسات المالیة عرضة 
للخطر كما أنھ یقلّل من الفعالیة الشاملة ألنظمة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب على الصعیدین الوطني والدولي، 

 معالجتھا باعتبارھا مسألة ذات أولویة من خالل التنفیذ الفعّال لمعاییر مجموعة العمل المالي ذات الصلة. والتي ینبغي 

یعتبر الحوار المستمر بین السلطات المختصة واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة من العناصر األساسیة  .232
الحكومیة عن كثب مع ھیئات القطاع الخاص لتوعیة الجھات المھنیة لضمان التنفیذ الفعّال.  ویجب أن تعمل السلطات 

بشأن مواطن الضعف التي قد تتعرض لھا في مجال أنشطة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، باإلضافة إلى التھدیدات 
ل األساسیة التي قد تسعى إلى استغالل مواطن الضعف ھذه، وأن تسمح للجھات المھنیة بتبادل الخبرات في مجا

المخاطر الناشئة. وقد تم إنشاء بوابات في العدید من البلدان إلتاحة تبادل المعلومات بین سلطات إنفاذ القانون والكیانات 
الخاضعة للتنظیم، وبالتالي یمكن للبلدان أن تنظر في كیفیة استخدام ھذه السبل لتبادل المعلومات من أجل تعزیز الوعي 

 لمھنیة.بالمخاطر بین قطاعات الوساطة ا
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 مسألة ثانیة للنظر فیھا 

، والجھود المبذولة لتثقیف 72إن تنظیم الوسطاء المحترفین بموجب قانون لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب
، سوف 73غسل األموال تمویل اإلرھابالجھات المھنیة بشأن التھدیدات ومواطن الضعف التي تواجھھا في مجال 

 تساعد على تخفیف حّدة مواطن الضعف المرتبطة بإخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.

حددت الدراسة األفقیة عدم وجود اتساق في نھج الرقابة عند فرض الرقابة على أنواع مختلفة من الوسطاء  .233
ھیئات مختلفة (ھیئات ذاتیة التنظیم)، حتى لو كان الوسطاء یؤدون وظائف متشابھة بشكل أساسي المحترفین من قبل 

(مثل إنشاء الشركات). في حین أن العدید من الوالیات القضائیة قد أنشأت منتدیات مختلفة لتسھیل التعاون والوعي 
شیر نتائج الدراسة األفقیة إلى أن ھذا ال بالمخاطر بین مجموعات العمل اإلقلیمیة وغیرھا من السلطات المختصة، ت

 یؤدي بالضرورة إلى اتباع نھج متسق في الرقابة.

ً في تسھیل إنشاء وإدارة الھیئات  .234 یلعب مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات دوراً مھما
ة قضائیة أجنبیة. من الناحیة التنظیمیة، االعتباریة، ال سیما في الظروف التي یكون فیھا المستفید الحقیقي مقیماً في والی

ال یتّم تعریف أو فھم قطاع مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات بشكل واضح في العدید من البلدان 
عند مقارنتھ بالقطاعین القانوني والمحاسبي. نتیجة لذلك، تواجھ السلطات في العدید من البلدان تحدیات في تنظیم 

مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات حول مخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب.  في وتثقیف 
المقابل، لدى بعض البلدان، خاصة الوالیات القضائیة المنخفضة الضرائب، قطاعات قویة ومنظمة في مجال مقدمي 

جموعة من التدابیر لتعزیز تنظیم مكافحة خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات، وقد طبّقت ھذه البلدات م
غسل األموال وتمویل اإلرھاب في ھذه القطاعات، بما في ذلك اختبارات النزاھة والكفاءة والسالمة المالیة.  تعتبر ھذه 
التدابیر من الوسائل المناسبة إلضفاء الطابع االحترافي على قطاع خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات 

 غي على البلدان التي ال تملك تعریفًا لھذا القطاع أن تنظر في تنفیذ تدابیر مماثلة على الصعید المحلي. وینب
أفادت وكاالت إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات المالیة أنھ یمكن استغالل االمتیاز المھني القانوني من قبل  .235

قتھا.  تم اإلبالغ عن ھذه المشكلة أیضاً في التقاریر السابقة أصحاب المھن القانونیة المتواطئین إلحباط التحقیقات وإعا
مواطن الضعف لدى أصحاب المھن القانونیة في مجال غسل حول  2013لمجموعة العمل المالي، بما في ذلك تقریر 

. نظراً 75افیة وملكیة المستفید الحقیقيبشأن الشف 2014، واإلرشادات التوجیھیة للعام 74األموال وتمویل اإلرھاب
لطبیعة االمتیاز المھني القانوني، یجب مراجعة مطالبات االمتیاز قبل نقضھا، حتى لو كانت أسباب االمتیاز المھني 

لقانوني في معظم البلدان، ستظل القانوني مشكوك فیھا من البدایة. بغض النظر عن القواعد المرتبطة باالمتیاز المھني ا
الطبیعة الذاتیة لـھذا االمتیاز تشكل تحدیاً نظًرا الحتمال تطبیقھا غیر المتسق، والصعوبات التي یمكن أن تعیق السلطات 
المختصة من إجراء تحقیقات مالیة. شّدد ممثلو القطاع الخاص على أن التدریب على االمتیاز المھني القانوني المقّدم 

ب المھن القانونیة یمكن أن یكون في كثیر من األحیان غیر مناسب إّال إذا كان صاحب المھنة القانونیة متخّصص ألصحا
بالمنازعة القضائیة والتقاضي حیث یتم مراعاة وجود ھذا االمتیاز. وقد أفید أن انخفاض مستوى التدریب، إلى جانب 

یؤدي إلى تطویر نُھج واسعة النطاق ومحافظة إزاء  نیة،غیاب التطبیق العملي من قبل بعض أصحاب المھن القانو
االمتیاز المھني القانوني. وقد یساعد رفع مستوى التدریب والتوجیھ في ھذا المجال على التقلیل من حدة عامل التعرض 

عالجة ھذه بمرور الوقت. ومع ذلك، یتم تشجیع البلدان على العمل مع أصحاب المھن القانونیة لتحدید أفضل الوسائل لم
المشكلة، وتوفیر وضوح أكبر بشأن نطاق االمتیاز المھني القانوني ومعاییره بھدف الحّد من مدى إساءة استخدامھ عن 

 غیر قصد مّما یؤدي إلى عرقلة التحقیقات المالیة. وبالتالي، یجدر التوسع في إیجاد الحلول الممكنة.
 

 
 من معاییر مجموعة العمل المالي  28و 23و 22وفقاً للتوصیات  72

 من معاییر مجموعة العمل المالي 34وفقاً التوصیة  73

 .23، ص. 2013مجموعة العمل المالي،  74
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 مسألة ثالثة للنظر فیھا 

الحلول أو التدابیر الممكنة لمنع إساءة استخدام االمتیاز المھني القانوني إلخفاء معلومات تعزیز العمل على تحدید 
 عن ملكیة المستفید الحقیقي، بما في ذلك النظر في توفیر مواد تدریب وإرشادات معززة للمھنیین القانونیین.

الحقیقي، أكدت وحدات االستخبارات المالیة عند التحقیق في الحاالت التي تنطوي على إخفاء ھویة المستفید  .236
والسلطات المختصة األخرى أن المؤسسات المالیة التقلیدیة، ال سیما البنوك، ھي المصدر الرئیسي للمعلومات المطلوبة 
 لتحدید وتأكید ملكیة المستفیدین الحقیقیین والجھات المسیطرة. إن المعلومات التي یحتفظ بھا القطاع الخاص لھا قیمة
ھائلة وتعتبر أساسیة في تحدید غسل األموال واإلجرام على النطاق األوسع. في المقابل، تقتصر المعلومات التي یحتفظ 
بھا العدید من وحدات االستخبارات المالیة على تقاریر المعامالت المشبوھة، والعدید من وحدات االستخبارات المالیة 

معلومات األخرى مثل التدفقات المالیة عبر الحدود، دون طلب مزید من غیر قادرة على التحلیل المستقل لمصادر ال
المعلومات من المؤسسات المالیة. وقد أبلغت وحدات االستخبارات المالیة التي تتلقى مجموعة واسعة من التقاریر، بما 

التقاریر وقیمتھا في تعقب في ذلك التحویالت البنكیة عبر الحدود وتقاریر المعامالت النقدیة الحدیّة، عن أھمیة تلك 
تدفقات األموال وتحدید معلومات عن ملكیة المستفید الحقیقي. ینبغي النظر في التدابیر الممكنة لزیادة اتساع وعمق 

 المعلومات المتاحة لوحدات االستخبارات المالیة.
 

 
 مسألة رابعة للنظر فیھا 

االطالع على أوسع مجموعة ممكنة من المعلومات المالیة. كما یجب أن تتمتع وحدات االستخبارات المالیة بحق 
 یجدر النظر في التدابیر الممكنة لزیادة نطاق وعمق المعلومات المتاحة لوحدات االستخبارات المالیة.

باإلضافة إلى حاجة وحدات االستخبارات المالیة المتالك قدرة أكبر للوصول بشكل مستقل إلى معلومات  .237
عامالت، ال یمكن التقلیل من أھمیة تبادل المعلومات والمعلومات االستخباراتیة بشكل مباشر، في الوقت الحسابات والم

الفعلي، بین السلطات المختصة وشركاء القطاع الخاص. ویشمل ذلك تبادل سجالت المعامالت، باإلضافة إلى 
الء.  إن حجم األعمال التي قامت بھ مجموعة المعلومات التي یتم جمعھا من خالل إجراءات العنایة الواجبة تجاه العم

العمل المالي ومجموعة إیغمونت والھیئات الدولیة األخرى بشأن تبادل المعلومات تشھد بالفعل على أھمیة التبادل 
الفعال للمعلومات. كما یعّد تبادل المعلومات بین القطاعین العام والخاص وسیلة أساسیة لتعزیز شفافیة ملكیة المستفید 
الحقیقي. باإلضافة إلى ذلك، فإن المعلومات التي یتم تبادلھا من خالل اآللیات القائمة، مثل التبادل التلقائي للمعلومات 

لدیھا القدرة على إبراز ملكیة األصول لغرض إنفاذ القانون في  وتبادل المعلومات عند الطلب لألغراض الضریبیة،
ّد حمایة الخصوصیة من مدى استخدام ھذه المعلومات ألغراض إنفاذ السلطات القضائیة األخرى. ومع ذلك، قد تح

 القانون واالستخبارات المالیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي 

| تقریر مجموعة العمل  2018© 
    

 

 

 
 

 
 مسألة خامسة للنظر فیھا

إن زیادة تبادل المعلومات وسجالت المعامالت ذات الصلة من شأنھ أن یدعم الجھود العالمیة لتحسین شفافیة ملكیة 
 وبالتالي یجدر تعمیق النظر بالوسائل والطرق الممكنة لتعزیز تبادل ھذه المعلومات.المستفید الحقیقي. 

نتیجة للطبیعة العابرة للحدود الوطنیة لمعظم المخططات المصممة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي، ال یمكن  .238
لمباشر والمستقل إلى لوحدات االستخبارات المالیة والسلطات المختصة األخرى في كثیر من األحیان الوصول ا

المعلومات الالزمة الكتشاف ملكیة المستفید الحقیقي وإثباتھا. باإلضافة إلى مجموعة من آلیات تبادل المعلومات المتاحة 
للسلطات المختصة، تم تحدید المساعدة القانونیة المتبادلة كأداة رئیسیة في معظم التحقیقات الرئیسیة التي تنطوي على 

لعابرة للحدود الوطنیة أو التدفقات المالیة الدولیة.  ومع ذلك، فقد ذكر العدید من سلطات إنفاذ القانون ھیكل الشركات ا
والجھات االستخباراتیة أن التأخیر في طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة یعّد من أكثر القضایا التي تحول دون إجراء 

ولة على االستجابة لطلب المساعدة القانونیة المتبادلة تعتمد على تحقیق. وفي حین أنھ من المعترف بھ أن قدرة أي د
الموارد المتاحة في تلك الدولة والمتطلبات التشغیلیة لوكاالت إنفاذ القانون التابعة لھا، إال أنھ من الواضح أنھ یمكن بذا 

من  40-36تتطلب التوصیات المزید من الجھود لتحسین الجودة وتوقیت استجابات المساعدة القانونیة المتبادلة. 
توصیات مجموعة العمل المالي من الدول تنفیذ آلیات رسمیة وغیر رسمیة لتبادل المعلومات حول غسل األموال 
وتمویل اإلرھاب والجرائم األصلیة. وبالتالي ھناك حاجة إلى إجراء المزید من الدراسات لفھم ما یمكن القیام بھ لتحسین 

 ذلك المساعدة القانونیة المتبادلة.التعاون الدولي، بما في 
 

 
 مسألة سادسة للنظر فیھا

الحاجة إلى إجراء المزید من األبحاث لفھم ما یمكن القیام بھ لتحسین جودة وتوقیت تبادل المعلومات ھبر الحدود، 
 بما في ذلك المساعدة القانونیة المتبادلة.

اإلعالم المتزاید الممنوح لدور ھیاكل الملكیة غیر الشفافة في التھرب في السنوات األخیرة، أدى اھتمام وسائل  .239
إلى حّث الحكومات في جمیع أنحاء العالم إلى إرسال مجموعة من  76الضریبي وغسل األموال ومخططات الفساد

لمستفید الحقیقي وتطویرھا. باإلضافة إلى ذلك، الردود، بما في ذلك في ما یتعلق بالنظر في سجالت مركزیة لملكیة ا
یتّم تنفیذ أو تحسین السجالت األخرى، مثل سجالت الشركات (المركزیة أم ال) التي تتضمن معلومات عن ملكیة 

بموجب معاییر المستفید الحقیقي. وھذه السجالت ھي من بین العدید من اآللیات التي یجب على البلدان مراعاتھا 
ل المالي لدعم تحدید ملكیة المستفید الحقیقي والتحقق منھا.   یمكن استخدام مصادر متعددة للمعلومات مجموعة العم

في وقت واحد من قبل السلطات المختصة للقیام بأنشطة االستخبارات والتحقیق. وتنص معاییر مجموعة العمل المالي 
من اآللیات لضمان وصول سلطات إنفاذ القانون إلى على أنھ من المحتمل جداً أن تحتاج الدول إلى استخدام مجموعة 

معلومات كافیة ودقیقة وفي الوقت المناسب عن المستفید الحقیقي للھیئات االعتباریة. ومن الممكن أیضاً، إذا تمت 
مراقبة سجالت المستفید الحقیقي واإلشراف علیھا بشكل صحیح، أن تدعم جھود المؤسسات المالیة والوسطاء المحترفین 
في مجال إجراءات العنایة الواجبة. ومع ذلك، عند تصمیم مراكز معلومات ملكیة المستفید الحقیقي وتنفیذھا، ینبغي أن 
تدرك الحكومات الحاجة إلى ضمان دقة معلومات ملكیة المستفید الحقیقي وحداثتھا وسھولة إتاحتھا للسلطات المختصة 

یحتوي على معلومات عن ملكیة المستفید الحقیقي أو أي نوع آخر والقطاع الخاص. یعد سجل المعلومات، سواء كان 
من معلومات الشركة، ذا قیمة تساوي جودة ودقة المعلومات المتاحة.  وقد أوضح ھذا التقریر التدابیر التي ال تعد وال 

إلنابة الرسمیین وغیر تحصى التي یستخدمھا المجرمون إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي، بما في ذلك استخدام المعینین با
الرسمیین، ومن المتوقع أن العدید من ھذه التقنیات یمكن تكییفھا للتحایل على سجالت ملكیة المستفید الحقیقي أو محاولة 

 تقلیل فائدتھا.
 

 
بشكل أساسي نتیجة لتسریب مستندات سریة من شركتي محاماة كبیرتین مشتركتین في إنشاء ھیاكل شركات دولیة معقدة: شركة المحاماة  76

التي یقع مركزھا  Appleby، وشركة المحاماة أبلباي 2015التي یقع مركزھا في باناما، في العام  Mossack Fonsecaموساك فونسیكا  
 .2017عام في برمودا، في ال
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 مسألة سابعة للنظر فیھا

یتعین على الدول التي تستخدم سجالت معلومات ملكیة المستفید الحقیقي أن تنظر في متطلبات توفیر الموارد 
والخبرة المرتبطة بصیانتھا والمحافظة علیھا لضمان أن المعلومات المسجلة في السجل كافیة ودقیقة ومحدثة، 

یانة سجالت الشركة والمحافظة واإلشراف ویمكن الوصول إلیھا في الوقت المناسب. وینطبق ذلك أیضاً على ص
 علیھا. 

إن القدرة على تأسیس الشركات وفتح الحسابات المصرفیة وتحویل األموال االفتراضي في حالة عدم وجود  .240
اتصال وتفاعل مباشر مع مقدم خدمة مھني أو مؤسسة مالیة ھي موطن من مواطن الضعف المتزایدة. وتؤكد الدراسة 

من الوالیات القضائیة تسمح بالتأسیس المباشر للشركات عبر اإلنترنت باستخدام أشكال مختلفة من  األفقیة أن العدید
. طبّقت العدید من المؤسسات المالیة تدابیر للتحقق من ھویة العمالء في غیاب التفاعل المباشر معھم، 77الھویة الرقمیة

و استكشاف األدوات والموارد لدعم ھذه الجھود. ومع ذلك، فإن توفیر الخدمات في حال عدم وتقوم الحكومات بإنشاء أ
وجود عالقة مباشرة مع العمیل ھو موطن ضعف یتم استغاللھ بشكل شائع من قبل المجرمین. من المحتمل أن تكون 

ات، عنصراً مھماً في الحلول المستقبلیة االبتكارات التكنولوجیة، ال سیما في مجال تحدید الھویة الرقمیة وتبادل المعلوم
لھذا التحدي.  حدد القطاع الخاص بعض التدابیر الناشئة التي قد تكون ذات قیمة كبیرة في إجراءات العنایة الواجبة 
تجاه العمالء، والتي قد ترغب الدول في النظر في كیفیة االستفادة من ھذه المبادرات لتحسین شفافیة المعامالت 

. وتعمل كل من مجموعة العمل المالي ومجموعة إیغمونت بشكل متزاید مع القطاع الخاص. وقد تؤدي ھذه التجاریة
 العالقات إلى تحدید تدابیر إضافیة لتحسین الشفافیة في المستقبل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من الدراسة األفقیة في الملحق "ب". 1راجع، بشكل خاص، السؤال  77
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لمواجھة التحدیات التي تفرضھا ترتیبات ملكیة المستفید الحقیقي غیر الشفافة، یتعین على الحكومات  .241
والمؤسسات المالیة والوسطاء المحترفین أن یفھموا بوضوح مواطن الضعف والتھدیدات والمخاطر العامة المرتبطة 

تفظ الحكومات بتقییم قوي وحدیث ویمكن الوصول بالھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة. لذلك من الضروري أن تح
إلیھ في ما یتعلق بمخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب التي تؤثر على والیتھا القضائیة. تتطلب معاییر مجموعة 
العمل المالي من الدول فھم المخاطر التي تواجھھا، بما في ذلك وجود آلیات لتقییم مخاطر غسل األموال وتمویل 

المرتبطة بأنواع مختلفة من الھیئات االعتباریة التي تم إنشاؤھا في بلدھم. وال ینبغي أن تقتصر تقییمات اإلرھاب 
المخاطر الوطنیة ھذه على المخاطر المحددة داخل حدود الوالیة القضائیة، بل یجب أیضاً تحلیل التھدیدات ومواطن 

لى تقییم مستمر للمخاطر یمكن االطالع علیھ من قبل الضعف العابرة للحدود الوطنیة بعنایة. ومن خالل الحفاظ ع
الجمھور، ستعمل الحكومات على تغذیة وتوجیھ تقییمات المخاطر التي یكون قد تم إجراؤھا من قبل المؤسسات المالیة 

یداً ومقدمي الخدمات المھنیة العاملة في والیتھا القضائیة. قد یكون ھذا التقریر، وغیره من التقاریر المشابھة، مف
 لالسترشاد بھ في إجراء ھذه التقییمات.

 
  

 مسألة ثامنة للنظر فیھا

غسل األموال وتمویل اإلرھاب المرتبطة بأنواع  تتطلب توصیات مجموعة العمل المالي من الدول تقییم مخاطر
مختلفة من الھیئات االعتباریة التي تم إنشاؤھا في بلدھم. من المفید أن تقوم ھذه التقییمات بدراسة وتوضیح 
مواطن الضعف والتھدیدات المتعلقة بالھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة المحلیة واألجنبیة والوسطاء 

ألجانب المشاركین في إنشائھا، باإلضافة إلى الوسائل التي یمكن بھا للمجرمین استغاللھا لتسھیل المحلیین وا
 عملیات غسل األموال وغیرھا من الجرائم.

یمثل إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي موطن ضعف كبیر في نشاط غسل األموال في كل دولة حول العالم.  .242
كبیر لمجتمعات مجموعة العمل المالي ومجموعة إیغمونت. وإن استمرار العولمة ولھذا السبب، سیستمّر في تشكیل تحد 

ورقمنة التجارة والتبادل التجاري والخدمات المالیة والمھنیة وزیادة الوصول إلى األدوات القانونیة غیر الشفافة، ھي 
لحقیقي.  وال تتوفر أي تسویة أو حالً من التحدیات الدائمة التي من شأنھا أن تؤثر على توافر المعلومات عن المستفید ا

سحریًا لھذه المشكلة، ولكن المسعى العالمي لتعزیز الشفافیة سیتطلب العدید من الحلول المتكررة والمترابطة، فضالً 
 عن مواصلة الجھود والتصمیم من قبل الحكومات والمنظمات الخاصة والعامة والجمھور لتنفیذھا.
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 الدراسة األفقیة: تنفیذ التزامات ملكیة المستفید الحقیقي واإلشراف علیھا -الملحق ب 
وفود مجموعة العمل المالي ووفود مجموعات العمل المالي اإلقلیمیة تم توزیع مجموعتین من األسئلة على  .1

في سیاق السعي للحصول على معلومات عن إنشاء وحفظ الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة وعن متطلبات 
 الرقابة على ملكیة المستفید الحقیقي وحفظھا.

 
ك القضائیة والتي تشارك في إنشاء و/أو حفظ الھیئات ما ھي الشركات أو المھن الخاضعة لوالیتالسؤال األول: 

 االعتباریة أو الترتیبات القانونیة؟
 

ھدف ھذا السؤال إلى الحصول على معلومات حول تكوین قطاعات أمناء المعلومات وحجمھا وأھمیتھا في  .2
إنشاء الھیئات االعتباریة والترتیبات كّل من الوالیات القضائیة، وكذلك األدوار التي یلعبھا قطاع أمناء المعلومات في 

القانونیة.  وتوضح المعلومات المقدمة، بشكل عام، أنھ یمكن إشراك العدید من أمناء المعلومات الذین یندرجون تحت 
النوع نفسھ في إنشاء الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة على حّد السواء (إلى الحد الذي تتوفر فیھ الترتیبات 

 نونیة).القا

على الرغم من تورط األنواع نفسھا من الوسطاء، فإن عملیات إنشاء الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة  .3
تختلف في معظم الحاالت. وبالتالي، ستتناولھا ھذه الورقة بشكل منفصل. وستتناول المعلومات التالیة إنشاء الشركات، 

 قانونیة في السؤال الثاني.بینما سیتم طرح موضوع إنشاء الترتیبات ال

إن المعلومات المقّدمة من األعضاء تشرح تفاصیل اإلجراءات المتبعة في إنشاء الشركة ودور أمناء  .4
المعلومات في تلك اإلجراءات.  وعلى الرغم من وجود عناصر فریدة یتّسم بھا النظام المعمول بھ في كل والیة 

 ت عامة:قضائیة، یمكن توزیع الشروحات على أربع فئا

 األنظمة التي ال تشترط بالضرورة استخدام أمناء المعلومات •

 األنظمة التي تشترط استخدام أمناء المعلومات (غیر الكتاب العدل) •

 أنظمة التوثیق بواسطة الكاتب العدل •

األنظمة التي یختبر فیھا المسّجل دقة اإلیداعات أو یتحّمل التزامات العنایة الواجبة الخاصة بأمین  •
 علومات.الم

 األنظمة الھجینة ھي أیضاً ممكنة. ویتم شرح كّل نوع رئیسي من ھذه األنظمة أدناه. .5
 

 أمناء المعلومات كخدمة اختیاریة 
) الواردة على ھذا السؤال أفادت بأن أمناء المعلومات متاحین في 64من  29إن ما یقارب نصف الردود ( .6

اللجوء إلیھم عند إنشاء الشركة.  وذلك یتضّمن مجموعة متنّوعة من األنظمة: الوالیات القضائیة إالّ أنھ ال یشترط 
أشارت بعض الوالیات القضائیة بوضوح إلى أنّھ یجوز ألّي فرد إنشاء شركة، ولكنھ یتم اللجوء في غالب األحیان إلى 

لى الرغم من أنھ یجوز عملیاً ألّي أمناء المعلومات لتیسیر ھذه اإلجراءات. أما المملكة المتحدة فقد أشارت إلى أنّھ وع
% من الحاالت تقریباً یتم إنشاء الشركات بواسطة أمناء المعلومات. وفي بعض 75شخص تسجیل شركة، إال أنّھ وفي 

الوالیات القضائیة، یُعتبر اللجوء إلى أمناء المعلومات اختیاري في معظم الحاالت، بینما تشترط والیات قضائیة أخرى 
افظي المعلومات عند إنشاء الشركة، كما ھو موضح في الفئة التالیة.  كما أفادت ست والیات قضائیة أن اللجوء إلى ح

أمناء المعلومات متاحة لدیھا، ولكنھا لم توضح ما إذا كانت ھذه الخدمات إلزامیة أو ما مدى تواتر استخدامھا  خدمات
 عملیاً. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي

| تقریر مجموعة العمل  2018© 
    

 

 

 
 أمناء المعلومات كخدمة إلزامیة

تشترط ستة عشر والیة قضائیة اللجوء إلى خدمات أمناء المعلومات (بخالف الكاتب العدل أو الموظف  .7
الحكومي) في معظم الحاالت، إن لم یكن في جمیعھا من أجل إنشاء ھیئة اعتباریة.  وتشمل ھذه الفئة بعض الوالیات 

یات قضائیة فقط اللجوء إلى خدمات أمناء القضائیة ذات الخصائص الفریدة.  فعلى سبیل المثال، تشترط أربع وال
المعلومات من أجل إنشاء شركات "أوفشور" أو آلیات مؤسسیة (شركات أو صنادیق استئمانیة) باعتبارھا تنطوي على 
مستوى أعلى من المخاطر. وقد تم تصمیم الكیانات المذكورة خصیصاً ألغراض األنشطة الدولیة التي تستھدف العمالء 

ن، في المقام األول، وبالتالي اعتبرھا المشّرعون على أنّھا تتطلب تدابیر معززة، مثل اشتراط إشراك وسیط غیر المقیمی
محترف.  وفي بعض الحاالت، ال یتم تطبیق الرقابة للتأّكد من أّن الشركات المسموح لھا ممارسة أنشطة معیّنة فقط 

ما بعد بممارسة أنشطة أخرى. ومع ذلك، فإّن الحافز الرئیسي  عند إنشائھا (مثل الشركات القابضة الدولیة) ال تقوم في
لتسجیلھا بالطریقة الصحیحة ھو المعاملة الضریبیة التفضیلیة.  وتشترط والیتان قضائیتان اللجوء إلى خدمات أمناء 

 المعلومات فقط في حاالت تأسیس الشركات ذات المسؤولیة المحدودة.

لمخاطر في مجال آلیات تأسیس الشركة قد یخضع للمزید من الدراسات إن مفھوم النھج القائم على درجة ا .8
 الوثیقة في المستقبل، وفي ما یلي أحد األمثلة على ذلك.

 
 

 
  

 .  وكالء اإلیداع المسجلون واألفراد المؤھلون المسّجلون في سنغافورة1اإلطار 

، وضعت سنغافورة تدابیر للتأّكد من أّن الفرد الذي یرغب في تأسیس كیان قانوني بالنیابة عن 2015منذ عام 
شخص آخر في السیاق العادي لألعمال، یجب أن یكون مسّجالً في ھیئة تنظیم المحاسبة والشركات بمثابة "فرد 

ه الخدمات أن تتقدم للتسجیل ضمن فئة "وكالء مؤھل مسّجل".   وینبغي على المؤسسات أو الشركات التي توفّر ھذ
اإلیداع المسّجلین" وأن تعمل من خالل "فرد مؤّھل مسّجل" واحد على األقل.  وبھذه الطریقة، یحتفظ أفراد الجمھور 
الذین یعملون لحسابھم الخاص (والذین یعتبرون بشكل عام أقل خطورة) بإمكانیة الوصول المجاني إلى إجراءات 

ركة، بینما یشترط على أمناء المعلومات التسجیل والخضوع اللتزامات مكافحة غسل األموال وتمویل تسجیل الش
 بغض النظر  -اإلرھاب 

عن أّي مركز مھني أو تسجیل قد یملكونھ حالیاً.  ونظراً إلى أّن تأسیس الھیئات االعتباریة یتم عبر اإلنترنت من 
یئة تنظیم المحاسبة والشركات، فإّن ھذا النظام ال یسمح إال لألفراد خالل نظام المعامالت اإللكترونیة الخاص بھ

المؤھلین المسّجلین من وكالء اإلیداع المسّجلین واألفراد بإنشاء الھیئات االعتباریة وإیداع الملفات.  یجب على 
المقیمین ، وھو رمز مرور شخصي یصدر للسنغافوریین و(SingPassالفرد أن یستخدم رمز المرور الخاص بھ (

الدائمین لتمكینھم من استخدام الخدمات الحكومیة عبر اإلنترنت، والوصول إلى نظام المعامالت اإللكترونیة الخاص 
، اللجوء إلى خدمات SingPassبھیئة تنظیم المحاسبة والشركات.  ویتعیّن على األجانب الذین ال یحملون رمز 

ات االعتباریة لدى ھیئة تنظیم المحاسبة والشركات.  یساعد ھذا النھج وكالء اإلیداع المسّجلین إلنشاء وتسجیل الھیئ
 على منع إنشاء الھیئات االعتباریة من قبل أشخاص غیر مصّرح لھم القیام بذلك.

ویعتبر النھج الذي تتّبعھ سنغافورة في تطبیق اشتراط التسجیل بمثابة إضافةً إلى النھج المعتاد في تطبیق التزامات 
 األموال وتمویل اإلرھاب على فئات  مكافحة غسل
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 أنظمة التوثیق بواسطة الكاتب العدل
أفادت الردود الواردة من ثالثة عشر والیة قضائیة أنھا تستخدم نظام التوثیق بواسطة الكاتب العدل من أجل  .9

كاتب العدل عموماً التصدیق على ملفات التسجیل من قِبل الكاتب إنشاء الشركة.  وتستلزم أنظمة التوثیق بواسطة ال
العدل الذي یشغل منصباً حكومیاً ویكون مسؤوالً مباشرة أمام وزارة حكومیة.  یمكن إیجاد مثل ھذه األنظمة بشكل 

الشكلیة في  حصري تقریباً في الوالیات القضائیة التي تطبق القانون المدني وھي تتطلّب درجة عالیة من اإلجراءات
ً لكّل والیة قضائیة. ومع ذلك، قام أعضاء  عملیة تأسیس الشركة.  ومن المعروف أّن ھذا النھج قد ال تكون مالئما
ً من أكثر األنظمة فعالیة لتنفیذ التزامات ملكیة المستفید  مجموعة العمل المالي بتقییم ھذه األنظمة باعتبارھا بعضا

 الحقیقي.
 

  
وثیق بواسطة الكاتب العدل في إسبانیا . أنظمة الت2اإلطار 

 وإیطالیا

في التقییمات المشتركة التي تم إجراؤھا خالل الجولة الرابعة، تم تقییم كّل من إسبانیا وإیطالیا على أنّھما تتمتّعان 
حكومیین، یخضعون بأنظمة فعّالة إلى حد كبیر.  وفي كلتا الوالیتین القضائیتین، یُعّد الكتاب العدل موظفین 

اللتزامات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب بموجب اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب 
في كّل والیة قضائیة.  ومن المفترض أن تكون أعمال التوثیق المنفّذة حسب األصول صالحة وذاتیة التوثیق وذاتیة 

وقاً بھ.  ویشترط اللجوء إلى خدمات الكاتب العدل في مرحلة تأسیس الشركة، التنفیذ، كما تُعتبر بمثابة مرجع موث
وكذلك في وقت الحق للتحقق من صحة المعلومات الواردة في السجل التجاري وضمان دقتھا وتوثیق التغییرات 

 في الملكیة.

الحقیقي.  وقد بدأ تشغیل قاعدة  تتعزز فعالیة نظام التوثیق في إسبانیا من خالل تطبیق قاعدة بیانات ملكیة المستفید
، وباتت متاحة للسلطات المختصة في أبریل من العام نفسھ.  وھي 2014بیانات ملكیة المستفید الحقیقي في مارس 

تستند إلى المعلومات المتوفرة في "الفھرس المحوسب الموّحد" عن طریق تجمیع المعلومات حول ملكیة المستفید 
) معلومات iوبالنسبة إلى كّل شركة، توفّر قاعدة البیانات مستویین من المعلومات: (  الحقیقي وتحویالت األسھم.

 ملكیة المستفید الحقیقي التي تم الحصول علیھا من قبل الكاتب العدل 

محددة من األعمال والمھن غیر المالیة المحددة (مثل المحامین والمحاسبین، إلخ).  فعلى سبیل المثال، سیستمر 
المحامون والمحاسبون الذین یقومون بأنشطة حددتھا مجموعة العمل المالي في الخضوع للتنظیم من قبل الھیئات 

وقت عینھ، ستحتاج الشركة، سواء كانت شركة تقدیم التنظیمیة المعنیة / الھیئات التنظیمیة المتخصصة. وفي ال
خدمات مؤسسیة أو مكتب محاماة أو شركة محاسبة، إلى التسجیل لدى ھیئة تنظیم المحاسبة والشركات.  ویحتاج 
وكالء اإلیداع المسّجلون إلى تقدیم معلومات حول اسم الكیان وعنوان المكتب المسّجل وطبیعة األعمال والتفاصیل 

لألفراد المؤھلین المسّجلین الذین یرغبون في تعیینھم لمساعدتھم.  ویحتاج األفراد المؤّھلون المسّجلون، الشخصیة 
بدورھم، إلى توفیر التفاصیل الخاصة بمؤھالتھم.  ولن یُسمح لشركة تقدیم الخدمات المؤسسیة بالتسجیل كـ"وكیل 

فیھا أو أي من أعضاء مجلس إدارتھا أو شركائھا أو إیداع مسّجل" إذا تمت إدانة أّي من المستفیدین الحقیقیین 
مدرائھا بارتكاب جرائم جنائیة أو إذا تم إعالن إفالسھا ولم یتم تبرئة ذّمتھا.  كما لن یُسمح للفرد بالتسجیل باعتباره 

خیانة األمانة) أو "فرداً مؤھالً مسّجالً" إذا تمت إدانتھ بارتكاب جریمة جنائیة (ال سیما الجرائم المتعلقة باالحتیال و
إذا تم إشھار إفالسھ من دون أن یتم رد اعتباره.  وباإلضافة إلى ذلك، ستقوم ھیئة تنظیم المحاسبة والشركات 
بالتحقق من المعلومات المرجعیة عن المالكین القانونیین والمستفیدین الحقیقیین وأعضاء مجلس اإلدارة والشركاء 

 ؤھلین المسّجلین من أجل التأكد من سلوكھم السابق واالمتثال لألنظمة والقواعد.ومدراء وكالء اإلیداع واألفراد الم
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 إشرافیةسجل مع وظائف 
تشیر النتائج المستقاة من أبحاث مجموعة العمل المالي األخرى أن األنظمة التي تجمع بین نھج واحد أو أكثر  .10

لضمان توافر ودقة المعلومات األساسیة عن ملكیة المستفید الحقیقي قد تكون أكثر فعالیة من األنظمة التي تعتمد على 
قوم باستكمال أحد األنظمة المشار إلیھا أعاله بسجل مع وظیفة إشرافیة والیة قضائیة ت 21نھج واحد. وقد تبیّن أن 

بمستوى معین، بما في ذلك التحقق من اكتمال أو دقة المستندات، أو تنفیذ إجراءات العنایة الواجبة في بعض الحاالت، 
ات القضائیة أنظمة توثیق، أو التحقق من المعلومات مقابل قواعد بیانات حكومیة أخرى.  وتملك اثنتان من ھذه الوالی

بما في ذلك إسبانیا، كما ھو مشار إلیھ أعاله.  أما في ست والیات قضائیة، فیُشترط استخدام أمناء المعلومات (إلى 
 جانب الكتّاب العدل).  وتندرج ثالثة عشر والیة قضائیة في الفئة التي یكون فیھا استخدام حافظي المعلومات اختیاري.

 
 

 مسّجلو غیرنسي وجیرسي. 3اإلطار 

 
تُعتبر كّل من غیرنسي وجیرسي من الوالیات القضائیة التي تشترط استخدام أمناء المعلومات الخاضعین للتنظیم 
واإلشراف الكامل في تأسیس الشركة كشرط إلزامي یتم تطبیقھ على إنشاء معظم أنواع الشركات (على الرغم من 

محلیین).  ومع ذلك، في كلتا الوالیتین القضائیتین، یقوم المسّجل مقام أمین أنّھ اختیاري بالنسبة إلى السكان ال
المعلومات في تطبیق إجراءات العنایة الواجبة تجاه العمالء عندما ال یتم اللجوء إلى أمین معلومات من أجل تأسیس 

 الشركة أو إدارتھا.

 
 

 . مسجل الشركات في المملكة المتحدة 4اإلطار 

 
) جزءاً من شبكة االستخبارات الحكومیة.  Companies Houseفي المملكة المتحدة، یُعّد مسّجل الشركات (

وعلى الرغم من أّن مسّجل الشركات ال ینفذ إجراءات العنایة الواجبة أو إجراءات التحقق من المعلومات، إال أنّھ 
ً مع وكاالت إنفاذ یقوم  بتحلیل البیانات لتحدید األنشطة المشبوھة وأنماط السلوك، ثم یقوم بمشاركة النتائج الحقا

القانون ذات الصلة.   ویتم تحدید النشاط المشبوه وأنماط السلوك من خالل مجموعة متنّوعة من اآللیات.  وتشمل 
 ھذه اآللیات ما یلي:

 
الثالثة التي یتم تبلیغ المسّجل بموجبھا بأنّھ قد تم استخدام معلوماتھم الشخصیة (سواء  متابعة تلقي الشكاوى من األطراف .1

 االسم أو تاریخ المیالد و/أو عنوان المنزل) من دون موافقتھم،
 اتصال من وكاالت إنفاذ القانون / الوكاالت الحكومیة بشأن اشتباھات حول .2

 شركة ما، و

ذلك نسخة عن بطاقة الھویة خالل تنفیذ إجراءات العنایة الواجبة العادیة (أي إعالن ملكیة المستفید الحقیقي بما في 
) بالنسبة إلى iiالشخصیة للمستفید الحقیقي التي ال بد من تقدیمھا إذا تم استیفاء مؤشر خطر واحد على األقل)؛ و(

% من الشركات 96% من إجمالي الھیئات االعتباریة و92الشركات ذات المسؤولیة المحدودة (التي تمثل نحو 
ل على معلومات عن ملكیة المستفید الحقیقي من خالل تجمیع المعلومات عن الجدیدة في إسبانیا)، یتم الحصو

عملیات نقل ملكیة األسھم المتعاقبة.  ونظراً إلى أّن الكتّاب العدل مطالبون بالمشاركة في عملیات نقل الملكیة ھذه، 
 یتم دائماً التحقق من ھذه المعلومات وتحدیثھا مرتین شھریاً.
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 أنظمة التسجیل عبر اإلنترنت
تسمح بعض الوالیات القضائیة للسكان المقیمین باستخدام نماذج مختلفة من الھویة الرقمیة لتأسیس الشركات  .11

مباشرة عبر اإلنترنت، من دون أّي وسطاء.  وتختلف آلیات ھذه الھویات الرقمیة من حیث أنھا قد تستخدم الرموز أو 
الرسائل القصیرة أو المصادقة البیومتریة.  وتكمن الفكرة األساسیة في أّن تحدید الھویة الشخصیة  كلمات المرور أو

یحدث مرة واحدة فقط، إما عن طریق سلطة حكومیة أو وكیل معتمد، مثل البنك أو مكتب البرید، على أساس أوراق 
ً ویمكن استخدامھا ھویة صالحة و/أو بیانات بیومتریة صالحة.  وفور إنشاء الھویة الرقمی ة، یتم تخزینھا مركزیا

للوصول إلى الخدمات التي توفّرھا مختلف ھیئات القطاعین العام والخاص.  وقد ال یتم تحدیث ھذه المعلومات في 
بعض الحاالت بعد إصدارھا المبدئي ویجوز أن یتحّمل الشخص مسؤولیة الحفاظ على سریة تفاصیل الوصول إلى 

ة استخدامھا، وعلى سبیل المثال، یُعّد استخدام ھویة شخص آخر جریمة جنائیة بحد ذاتھا.  فمن ھویتھ الرقمیة وكیفی
ناحیة، یتمتع ھذا النظام بمزایا مثل تبسیط اإلجراءات الشكلیة وتوفیر قدر أكبر من األمان (من المستحیل تقریباً تزویر 

مخاطر العالیة المتمثّلة بسرقة الھویة وسوء استخدامھا الھویة الرقمیة). ومن ناحیة أخرى، فھو یثیر مخاوف تتعلق بال
 من قبل أشخاص وھمیین، وال سیّما في حال عدم وجود ضمانات كافیة.

 
السؤال الثاني: حّدد تفاصیل المتطلبات القانونیة إلنشاء الترتیبات القانونیة (سواء بموجب القانون المحلیة أو 

 القانون األجنبي).
 

، قررت مجموعة العمل المالي توسیع نطاق ھذا المشروع لیشمل الصنادیق االستئمانیة.  2017في فبرایر  .12
وبالتالي، ھدف ھذا السؤال إلى الحصول على معلومات خاصة بتأسیس الصنادیق االستئمانیة والترتیبات المماثلة 

% من 60القانون األجنبي.  وجاء األخرى، سواء تم إنشاء تلك الصنادیق أو الترتیبات بموجب القانون المحلي أو 
الردود من الوالیات القضائیة التي ینّص قانونھا المحلي على إنشاء صنادیق استئمانیة أو غیرھا من الترتیبات القانونیة 

% من اإلجابات من والیات قضائیة ال تشكل مصدراً قانونیاً للترتیبات القانونیة، ولكنھا تعترف 21المماثلة. وقد وردت 
الشيء بالترتیبات القانونیة األجنبیة وتسمح بإنشاء ترتیبات قانونیة أجنبیة أو إدارتھا من قبل أمناء المعلومات أو بعض 

غیرھم من االشخاص الخاضعین لوالیتھا (على سبیل المثال، بموجب اتفاقیة الھاي للصنادیق االستئمانیة). وأخیراً 
تیبات قانونیة (مثالُ في المحاكم أو في نظامھا الضریبي)، سواء % من اإلجابات أنھم ال یعترفون بأي تر19أشار 

 كانت تستند إلى قانون محلي أو أجنبي.
والیة قضائیة تسمح بإنشاء صنادیق استئمانیة أو ترتیبات قانونیة مماثلة بموجب القانون المحلي  52من بین  .13

إذا كان التسجیل مطلوباً أم ال.  وفي المجموعة  % منھا لم تقم بتقدیم أّي معلومات حول ما54أو األجنبي، فإن نحو 
% من الوالیات القضائیة المشاركة لم توفر معلومات بشأن تنفیذ التزامات ملكیة المستفید الحقیقي.  46نفسھا، فإن 

صغیرة قد إال أّن ھذه العیّنة الوعلى الرغم من أّن المعلومات الواردة قد تكون كافیة للتعّرف إلى بعض األنماط العامة، 
 ال تكون كافیة للتوصل إلى أّي استنتاجات في ما یتعلق بأفضل الممارسات.

معلومات استخباراتیة أخرى تشیر إلى نشاط مشبوه.  ویمكن أن یشمل ذلك استخدام بطاقة ائتمانیة واحدة أو عنوان برید . 3
 إلكتروني واحد لتأسیس العدید من الشركات، بحیث تبدو في الظاھر بأنھا غیر مرتبطة بعضھا ببعض.

عنوان البرید اإللكتروني وعنوان بروتوكول اإلنترنت إن التحقیقات الداخلیة التي تستخدم البیانات غیر العامة (مثل 
إذا وجد، وتفاصیل البطاقة االئتمانیة أو بطاقة الخصم) قد تؤدي إلى ربط شركة مشتبھ بھا بعشرات أو مئات  -

الشركات.  وتجدر اإلشارة بأنھ ال توجد تغذیة تلقائیة لھذه المعلومات ما یستلزم قیام المسّجل باتخاذ اإلجراءات 
 لمناسبة.ا
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من بین الوالیات القضائیة األربع والعشرین التي قّدمت معلومات عن تسجیل الترتیبات القانونیة، اشترطت  .14
جراءات التسجیل.   أما النسبة األكبر، وھي % غیرھا لم تشترط إ29% منھا تسجیل الصنادیق االستئمانیة، مقابل 29
%، فاشترطت تسجیل الصنادیق االستئمانیة التي تستوفي معاییر معیّنة فقط.  وتشمل ھذه المعاییر تولید الدخل 42

الخاضع للضریبة أو إجراء توزیعات خاضعة للضریبة، والممتلكات العقاریة المدرجة كأصل استئماني، أو عندما 
االستئماني أجنبیاً.  وتجدر اإلشارة إلى أّن الصنادیق االستئمانیة قد تكون مسّجلة كنوع آخر من الكیانات یكون الصندوق 

 التجاریة إذا كانت الوالیة القضائیة ال تسمح بإنشاء صنادیق استئمانیة بموجب تشریعاتھا.
 

ائیة بتوفیر معلومات عن ذلك، والیة قض 27أما في ما یتعلق بتنفیذ متطلبات ملكیة المستفید الحقیقي، قامت  .15
% منھا بتطبیق التزامات خاصة بملكیة المستفید الحقیقي بموجب القانون المعمول بھ.  وتعتمد نسبة 52بینما قامت 

% تعتمد فقط على التزامات الوصي بموجب 22% على مزیج من القانون العام والمتطلبات القانونیة، مقابل 26
 ت عن المستفید الحقیقي.القانون العام لتوفیر معلوما

 
 

 . المتطلبات التي تفرضھا جیرسي في  مجال الوسطاء المھنیین5اإلطار 

من األمثلة الھامة التي تم تقدیمھا فیما یتعلق بفرض التزامات ملكیة المستفید الحقیقیة بموجب القانون ھو مثال عن 
معلومات واردة من جیرسي.   ففي جیرسي، إّن أّي شخص یقوم عن طریق أي نشاط (بغض النظر عن المھنة 

یتصّرف أو یؤّدي وظیفة الوصي على األساسیة) بدور الوصي أو التصرف كوصي أو الترتیب لشخص آخر ل
ً اللتزامات مكافحة  ویصبحمباشر، فھو یعتبر بأنھ یقوم بنشاط خاضع للتنظیم  استئمانيصندوق  بالتالي خاضعا

غسل األموال.  وعلى غرار تأسیس الھیئات االعتباریة في سنغافورة، یستخدم ھذا النظام منھجاً قائماً على النشاط 
أّي مھنة معیّنة وفرض التزامات مكافحة غسل األموال بشكل غیر مقصود على أعضاء تلك یتجنّب االستناد إلى 

 المھن الذین ال تتعرض أنشطتھم الیومیة لخطر سوء المعاملة ألسباب غیر مشروعة.

 
 

 . نظام نیوزیلندا للصنادیق االستئمانیة األجنبیة6اإلطار 

، بدأت نیوزیلندا بتطبیق نظام جدید یتعیّن على الصنادیق 2017یلي مثال آخر قّدمتھ نیوزیلندا.  فمنذ فبرایر  في ما
تّم إنشاؤھا من قبل أشخاص لم یُقیموا  استئمانیةاالستئمانیة األجنبیة بموجبھ (التي تم تعریفھا على أنّھا صنادیق 

ً في نیوزیلندا) والتي یكون لدیھا وصي مقی م في نیوزیلندا أن تقوم بالتسجیل لدى إدارة اإلیرادات الداخلیة.  بتاتا
یوماً من التاریخ الذي یصبحون فیھ على  30ویتعیّن على األوصیاء تحدیث أّي تفاصیل تم تغییرھا في غضون 

رفاق تقدیم إقرارات عن العائدات السنویة وتحدیث التفاصیل وإعلم بالتغییر.  وعالوة على ذلك، یشترط النظام 
وتقدیم تفاصیل عن المنشئین والمستفیدین الجدد الذین یحصلون على توزیعات من الصندوق  البیانات المالیة

االستئماني.  وإذا أخفق الوصي المقیم في نیوزیلندا في االلتزام بالتزاماتھ، سیتوقف عن االستفادة من اإلعفاءات 
ضاة.  وكان السبب في تطبیق ھذا النظام الجدید ھو الضریبیة على مصادر الدخل الخارجیة وقد یخضع للمقا

لالستجابة للمنشورات الصادرة عن الھیئات الدولیة والتقاریر اإلعالمیة التي حددت بأّن الصنادیق االستئمانیة 
 األجنبیة 

على أنھا عرضة إلساءة االستخدام في المخططات اإلجرامیة.  ومن أجل مواجھة المخاطر، اتخذت السلطات 
 بیر لتعزیز الرقابة على تلك الكیانات.تدا
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% من الردود الواردة من الوالیات القضائیة المشاركة أفادت بأنّھ ال یُسمح بتواجد أي نوع من 20 حوالى .16
منھا على أنھا تمتلك  5والیة قضائیة مشاركة، تم تحدید  12الصنادیق االستئمانیة في الوالیة القضائیة.  ومن بین 

سب ما ھو وارد في تقریر استعراض األقران الصادر إطاراً قانونیاً یسمح بإنشاء الترتیبات القانونیة بشكل خاص بح
ویثیر   عن المنتدى العالمي لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة أو بناء على معلومات أخرى ذات مصدر مفتوح . 

ھذا األمر عدة أسئلة أخرى تستدعي الحاجة إلى توضیح المقصود من قول الوالیات القضائیة بأّن وجود الصنادیق 
مانیة "غیر مسموح بھ" واستكشاف األسباب التي تبرر إمكانیة أن یكون لدى سلطات الضرائب وسلطات مكافحة االستئ

 غسل األموال وتمویل اإلرھاب في الوالیة القضائیة نفسھا مفھوم مختلف لإلجابة على ذلك السؤال.
انونیة المحددة إلنشاء الصنادیق كما أشرنا، لم تُقدم سوى معلومات قلیلة للغایة في ما یتعلق بالمتطلبات الق .17

االستئمانیة.  وھذه مسألة یجب أن تكون محل استعراض متعمق بھدف النظر فیما إذا كان یجوز استخالص االستنتاجات 
في إنشاء الصندوق االستئماني  المتبعبشأن أفضل الممارسات.  ففي المعلومات التي تم تقدیمھا، قد تساعد بعض النُھج 

حّدیات المشتركة التي تھدد تنفیذ تدابیر فعّالة لمنع إساءة استخدام الترتیبات القانونیة.  ویمكن إعادة في التصدي للت
النظر ملیاً في ھذه النُھج باعتبارھا تشكّل أساساً لشرح وتحلیل أكثر تفصیالً في الدراسة األفقیة النھائیة.  وھي تشمل 

د استیفاء معاییر معیّنة؛ والنھج المعتمد في جیرسي بشأن فرض على وجھ الخصوص تسجیل الصنادیق االستئمانیة بع
التزامات ملكیة المستفید الحقیقیة على األوصیاء؛ والحاجة إلى توضیح ما ھو المقصود بقول الوالیات القضائیة إّن 

 "غیر مسموح بھا" والمسائل المرتبطة بھا. االستئمانیةالصنادیق 
لقانونیة للحفاظ على الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة وكیف تتم مراقبة السؤال الثالث: ما ھي المتطلبات ا

 االلتزام بتلك المتطلبات؟
إّن الحفاظ على الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة، أي متطلبات العائدات السنویة والحسابات واإلبالغ  .18

ل أمراً في غایة األھمیة لضمان المحافظة على تحدیث ودقة عن التغییرات في السیطرة أو الملكیة، وما إلى ذلك، یشكّ 
المعلومات األساسیة عن ملكیة المستفید الحقیقي.  وفي البدایة، تم طلب معلومات تتعلق برصد االمتثال لاللتزامات 

المعلومات المتعلقة ).  ومع ذلك، لم یتم الحصول إال على القلیل من (e)2باعتبارھا جزء من االستبیان األول (السؤال 
، وّسعت مجموعة العمل المالي نطاق ھذا المشروع للحصول على معلومات حول 2017بھذا الموضوع.  وفي فبرایر 

 المتطلبات القانونیة للحفاظ على الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة، وكذلك النظم المعمول بھا لرصد االمتثال.

% من الردود الواردة، لم یتم توفیر 53، ال تزال المعلومات المتعلقة بھذه المسائل غیر كافیة.  ففي لألسف .19
أّي معلومات بشأن متطلبات الحفاظ على الھیئات االعتباریة.  ومن أجل الحفاظ على الترتیبات القانونیة، لم یتم توفیر 

لى المعلومات المتعلقة برصد االمتثال لمتطلبات الحفاظ % من الردود.  وكذلك األمر بالنسبة إ46أّي معلومات في 
%) لم یقّدم أّي معلومات بھذا الشأن.  64، فإن غالبیة الردود الواردة (القانونیةعلى الھیئات االعتباریة والترتیبات 

التوصل إلى  ومع ذلك، فإّن جولة ثالثة من جمع المعلومات من شأنھا أن تؤخر ھذه الدراسة بشكل كبیر، لذلك حاولنا
استنتاجات بناء على الردود الواردة وإن كانت غیر مكتملة.  وھذا یعني أّن االستنتاجات المتعلقة بھذه المسألة أقّل إثباتاً 
من المسائل األخرى.  وفي الفقرات التالیة، تعكس اإلحصاءات الردود التي قّدمت معلومات ذات صلة فقط.   وكذلك، 

قضائیة واحداً أو أكثر من التدابیر التالیة مع العلم أن الفئات المذكورة لیست حصریة بشكل قد تفرض بعض الوالیات ال
 متبادل.

 
 الھیئات االعتباریة
إن الشرط المشترك للحفاظ على الشخصیات االعتباریة یتمثل في تقدیم إقرارات العائدات السنویة (بخالف  .20

من  17% من الردود الواردة (53ینطبق ھذا الشرط على الكشف الضریبي)، وإصدار الشھادات أو الحسابات.  و
).  وأشارت الوالیات القضائیة 32من  12% (37.5).  كما یأتي اإلخطار بالتغییرات في المرتبة الثانیة بنحو 32
)، إلى عدم وجود متطلبات للحفاظ على الشخصیات االعتباریة بخالف تلك التي 32من  3% من الردود (1في 

 التزامات معمول بھا في مجال مكافحة غسل األموال وإجراءات العنایة الواجبة.تفرضھا أّي 
 

 الترتیبات القانونیة
في حالة الترتیبات القانونیة، بخالف تلك التي تنطبق علیھا التزامات القانون العام، یتبیّن أّن متطلبات الحفاظ  .21

والیة قضائیة  23فقط من  9كحد أدنى.  وقد تبیّن أن على الترتیبات القانونیة ھي إما غیر موجودة أو أنھا موجودة 
مشاركة تشترط وجود متطلبات للحفاظ على الترتیبات القانونیة.  وتشترط ثالثة منھا تقدیم إخطار في حال حدوث أي 

من  14تغییرات في ملكیة المستفید الحقیقي أو السیطرة.  وفي كثیر من األحیان، یتبیّن أن بعض الوالیات القضائیة (
والیة قضائیة) ال تشترط على اإلطالق وجود أي متطلبات بھذا الشأن.  وبناًء على ھذه األرقام، یعتمد توافر  23

معلومات دقیقة وحدیثة حول الترتیبات القانونیة بشكل كلّي تقریباً على أمناء المعلومات واألوصیاء غیر المحترفین (أو 
لسجالت القطاع العام.  وإلى الحد الذي یشارك فیھ أمناء المعلومات في  من یعادلھم)، مع وجود دور ضئیل أو معدوم
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تأسیس الترتیبات القانونیة، یؤّكد ھذا االستنتاج على أھمیة اإلشراف الفعّال لضمان االمتثال اللتزامات إجراءات العنایة 
 الواجبة.

 
 والترتیبات القانونیة المتابعة المستمرة لالمتثال بمتطلبات الحفاظ على الھیئات االعتباریة

والیة قضائیة معلومات تتعلق بآلیات رصد االمتثال لمتطلبات الحفاظ على الشخصیات االعتباریة  25قّدمت  .22
أو الترتیبات القانونیة.  ومن بین ھذه الوالیات القضائیة، فإّن أكثر اآللیات شیوعاً في مجال المتابعة المستمرة لالمتثال 

سة الرقابة من خالل السجل.   وتملك بعض السجالت أنظمة مؤتمتة لمراقبة المواعید النھائیة لتلك المتطلبات ھي ممار
لتقدیم إقرارات العائدات أو الشھادات السنویة.  وفي حاالت أخرى، تقوم السجالت بالتحقق من معلوماتھا مقابل بیانات 

.  وأخیراً، تقوم بعض السجالت بإجراء تحتفظ بھا سلطات أخرى (مثل السلطات الضریبیة) من أجل ضمان صّحتھا
اختبار عشوائي أو عملیات تدقیق مستھدفة للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بھیئات اعتباریة (أو ترتیبات قانونیة) 

من  10% من الوالیات القضائیة التي رّدت على ھذا السؤال (40مختارة.  وقد تم اإلبالغ عن ھذه اآللیات من قبل 
، قد أفاد بأن المتابعة من قبل الجھة الرقابیة أو الجھة التنظیمیة الخاصة 25من  9حین أّن عدداً أقّل بقلیل، ).  في 25

% من الوالیات 24بمكافحة غسل األموال ھي عنصر من عملیات التفتیش للتحقق من االمتثال.  ومع ذلك، فإّن 
 مسألة االمتثال على اإلطالق. القضائیة التي رّدت على ھذا السؤال أفادت بأنّھا ال تتابع

 
  

 . سجل ملكیة المستفید الحقیقي في بلجیكا7اإلطار 

من أجل معالجة ھذه المسائل وغیرھا، تقوم بلجیكا بتطبیق سجل ملكیة المستفید الحقیقي الذي من المتوقع بدء 
الضوابط المؤتمتة: النوع األول .  وعند تشغیل ھذا السجل، سیكون ھناك نوعان من 2018تشغیلھ بحلول عام 

یھدف إلى التحقق من "الكیانات الملزمة" من خالل مقارنتھا مع الكیانات التي قامت بالفعل بتوفیر معلومات حول 
ملكیة المستفید الحقیقي. أما النوع الثاني فیھدف إلى التحقق من قاعدة بیانات ملكیة المستفید الحقیقي من خالل 

البیانات الحكومیة األخرى (ال سیما داخل وزارة المالیة) للتحقق من جودة البیانات.  وستتم مقارنتھا مع قواعد 
متابعة أنظمة التحقق ھذه من قِبل موظف مخصص لتجھیز البیانات كما سیتم إنفاذ متطلبات االمتثال بواسطة وحدة 

 خاصة تابعة للخزانة.
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%) أو أنھا 15.6جمعھا لغرض ھذه الدراسة، فقد حظیت عشر والیات قضائیة (بحسب المعلومات التي تّم  .23
 بنظام تسجیل ملكیة المستفید الحقیقي. 2018ستحظى مع حلول نھایة العام 

مع أّن المعلومات غیر مكتملة، تشیر اإلجابات المقّدمة إلى مواطن ضعف خطیرة في اإلجراءات المصممة  .24
 المتعلقة بملكیة المستفید الحقیقي دقیقة وحدیثة. لضمان بقاء المعلومات األساسیة

السؤال الرابع: اشرح كیف تقوم الوكاالت المسؤولة عن تطبیق الرقابة على أمناء المعلومات (سواء الوكاالت 
الحكومیة أو الھیئات ذاتیة التنظیم) في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب بتقییم االمتثال اللتزامات ملكیة 

 المستفید الحقیقي.
إلعداد  –سواء من اإلجابات على االستبیانات أو من تقاریر التقییم المشترك  –ال توجد معلومات كافیة  .25

صورة عامة عن كیفیة قیام السلطات أو الھیئات ذاتیة التنظیم بتقییم االمتثال لھذه االلتزامات المحددة.  إالّ أنّھ من 
التي قد ال تكون موجودة في كل حالة من الحاالت.  وفي معظم الحاالت،  الممكن وصف بعض العناصر المشتركة

تجمع عملیة الرقابة بین المراجعات المكتبیة وعملیات التفتیش المیداني. وتتضمن المراجعات المكتبیة تحلیل تقاریر 
طاء الخطرین (مثالً على أساس المراجعات المالیة السنویة المستقلة وغیرھا من التقاریر اإللزامیة بحیث یتم تحدید الوس

حجم الشركات أو المشاركة في األنشطة العابرة للحدود أو قطاعات عمل محددة)، والتدقیق اآللي للسجالت للكشف 
عن المعلومات المفقودة حول ملكیة المستفید الحقیقي وتحدید أمناء المعلومات المسؤولین عن إعداد الملفات وإیداعھا.  

داني فیتضمن مراجعة السیاسات والضوابط واإلجراءات الداخلیة باإلضافة إلى تقییمات المخاطر أّما التفتیش المی
الخاصة بأمناء المعلومات، والتدقیق العشوائي في الوثائق الخاصة بإجراءات العنایة الواجبة واألدلة الداعمة، واختبار 

مشرفین الوطنیین والھیئات الذاتیة التنظیم بتعیین نماذج من التزامات إعداد التقاریر واإلبالغ.  كما یقوم بعض ال
 مراجعي حسابات مستقلین للقیام بعملیات التفتیش المیداني نیابة عنھم.

وتستطیع الوفود النظر في ما إذا كانت ھذه مسألة تتطلب المزید من المعلومات (مثالً في سیاق أّي مشاریع  .26
رشادات النھج القائم على درجة المخاطر المتوفرة لمھن أمناء أخرى بعد إعداد الدراسة األفقیة، أو كجزء من إ

 المعلومات).
الحفاظ  تم تطبیق الرقابة أو التنظیم على الشركات والمھن التي تمارس أنشطة إنشاء و/أو السؤال الخامس: كیف

 على الھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة؟ 
ت األعمال والمھن غیر المالیة المحددة والتي تعمل بصفة "أمین ، یجب أن تخضع جمیع فئا28وفقاً للتوصیة  .27

معلومات" ألنظمة رقابیة فعالة تضمن االمتثال لمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.  بمعنى آخر، علیھا 
 أن تكون خاضعة 

للرقابة الفعالة. والھدف من ھذا السؤال الحصول على معلومات حول 
أنواع األنظمة الرقابیة المتّبعة من قبل أمناء المعلومات واألدوار التي 

% 17تؤدیھا الجھات الرقابیة.  أّما النتیجة األكثر إثارة للدھشة ھي أّن 
ومات أّي من الوالیات القضائیة التي استجابت ال تفرض على أمناء المعل

التزامات تتعلق بمكافحة غسل األموال أو التزامات رقابیة في مجال 
، 22مكافحة غسل األموال على اإلطالق، على الرغم أّن التوصیات 

  28و 23و

  
% من الوالیات القضائیة التي استجابت ال 17

تفرض على أمناء المعلومات أّي التزامات تتعلق 
بمكافحة غسل األموال أو التزامات رقابیة في مجال 
مكافحة غسل األموال على اإلطالق، على الرغم 

  28و 23، و22أّن التوصیات 
  تشترط تطبیق ھذه االلتزامات. 

تشترط تطبیق ھذه االلتزامات.    في بعض الحاالت، مثل الوالیات المتحدة وكندا، یكون ھذا نتیجة لمقاومة األنظمة 
من قبل القطاعات أو المھن ذات الصلة (على سبیل المثال تعمل ھذه المجموعات على منع سّن القوانین أو اللوائح التي 

 دستوریة  قد تفرض مثل ھذه االلتزامات أو تثیر تحدیات
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ُ "غیر مكتمل" من نظام مكافحة غسل  إزاء مثل ھذه القوانین بمجرد إقرارھا). وفي حاالت أخرى، قد تمثل جانبا
 األموال وتمویل اإلرھاب الذي لم یتم تنفیذه بعد.

ة الخاصة بأمناء تشرح المعلومات المقدمة من األعضاء الذین یفرضون الرقابة مجموعة من الترتیبات الرقابی .28
المعلومات.  وعلى الرغم من وجود اختالفات في كل فئة وعناصر فریدة یتّسم بھا النظام المعمول بھ في كل والیة 

 قضائیة، یمكن توزیع الشروحات على أربع فئات عامة:

 جھة رقابیة وطنیة ألنشطة مكافحة غسل األموال •

 األموالجھات رقابیة وطنیة متعددة ألنشطة مكافحة غسل  •

 جھة رقابیة وطنیة لقطاع أو أكثر من قطاعات أمناء المعلومات وھیئة ذاتیة التنظیم أو أكثر للجھات األخرى •

 ھیئات ذاتیة التنظیم فقط لجمیع أمناء المعلومات •
 

 . نماذج الرقابة على أمناء المعلومات1الشكل 
 تفصیل الردود من قبل السلطات القضائیة المشاركة في االستطالع

 
 

 جھة رقابیة وطنیة ألنشطة مكافحة غسل األموال
)، ھناك سلطة رقابیة واحدة لإلشراف على التزامات 64من  22% من الوالیات القضائیة المستجیبة (42في  .29

مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.  وعادة ما تكون ھذه السلطة المصرف المركزي أو السلطة النقدیة أو وحدة 
نقد الدولي، إن معظم الوالیات التي أبلغت عن وجود االستخبارات المالیة أو لجنة الخدمات المالیة.  وبحسب صندوق ال

 مثل ھذا النظام 
 ) تُعتبر بمثابة "مراكز مالیة خارجیة".22من  12(

) 22من  17% من الوالیات القضائیة ھذه التي تستخدم ھذا النموذج الرقابي (77ومما یسترعي االنتباه أّن  .30
ن أّي نموذج رقابي آخر.  إن ھذا الواقع، إلى جانب العدد وھو أعلى مستوى م –أبلغت عن حاالت رقابة أو إنفاذ 

 الكبیر من المراكز المالیة الخارجیة الممثلة في ھذه الفئة، ھو متوافق مع نتائج

8 1
 

عدم وجود التزامات رقابیة 
 والتزامات

 مكافحة غسل األموال 
طة  ة أل ط ة  قا ة 

1
 

2
 

 جھات رقابیة وطنیة متعددة  
 ألنشطة مكافحة غسل األموال
جھات رقابیة وطنیة ألنشطة 

مكافحة غسل األموال وھیئات 
 ذاتیة التنظیم
    4 
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مشروع مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات والذي أِعّد في إطار الكتاب بعنوان: "سادة الدمى" 
The Puppet Masters وقد انطوى ھذا المشروع على إجراء دراستي تدقیق شملتا التماس عروض للشركات  .

الصوریة من مجموعة من مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات.  وتّم تعزیز ھذه البیانات بمعلومات 
 تصمیم ھذا النھج الختبار االمتثال التنظیمي في من خالل مقابالت معّمقة مع مقّدمي ھذه الخدمات.  وقد تمّ  استقائھاتم 

% من األجوبة التي قّدمھا أمناء المعلومات في المراكز المالیة 94مختلف الوالیات القضائیة.  فكشف المشروع أّن 
الدولیة أو المالذات الضریبیة كانت ممتثلة إلطار مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب المعني، بما في ذلك جمع 

% من أمناء المعلومات 25المعلومات المتعلقة بإجراءات العنایة الواجبة ورفض األعمال المشبوھة.  ولم یقّدم سوى 
 في الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة أجوبة متوافقة.

 
 جھات رقابیة وطنیة متعددة

المعلومات بین الوكاالت الحكومیة مثل وحدات  في ھذه الوالیات، یتم تقسیم عملیة الرقابة على قطاعات أمناء .31
) ً % من 6االستخبارات المالیة والمصارف المركزیة وسلطات الخدمات المالیة.  وبسبب المجموعة الصغیرة نسبیا

المستجیبین)، من الصعب تحدید ما إذا كانت حقیقة أن اثنتین فقط من الوالیات القضائیة األربعة قد أبلغت عن أّي 
فاذ ھو مجال یدعو للقلق الكبیر.  ومع ذلك فإّن مسألة التعاون الداخلي في حال تكلیف جھات حكومیة متعددة إجراء إن

 بمھمة لرقابة على مكافحة غسل األموال، ھي مسألة یجب أن تكون محل استعراض متعمق.
 

 جھة رقابیة وطنیة وھیئة ذاتیة التنظیم واحدة أو أكثر
)، یتم تقسیم عملیة الرقابة على مھن أمناء المعلومات 64من  18المشاركة (% من الوالیات القضائیة 29في  .32

% من الوالیات القضائیة 61بین وكالة حكومیة واحدة أو أكثر من الھیئات الذاتیة التنظیم.  وفي ھذا النموذج الرقابي، 
 ) ال تقوم باإلبالغ عن أّي عمل رقابي أو متعلق باإلنفاذ.18من  11ھذه (

 
 الذاتیة التنظیم فقط لجمیع أمناء المعلوماتالھیئات 

في ھذا النموذج الرقابي، ال توجد سلطة وطنیة لمراقبة إجراءات مكافحة غسل األموال لدى أمناء المعلومات  .33
بل تقوم الھیئات الذاتیة التنظیم بعملیة الرقابة على جمیع قطاعات أمناء المعلومات.  وتشمل الوالیات القضائیة التي 

% من العینة.  بینما تمتنع خمسة من الوالیات القضائیة من أصل ثمان 13تقوم باإلبالغ عن ھذا النموذج الرقابي 
 %) عن اإلبالغ عن أّي إجراءات رقابیة أو متعلقة باإلنفاذ.63(

 
 الرقابة من قبل الھیئات الذاتیة التنظیم

ئات الذاتیة التنظیم مھام الرقابة على التزامات في الوالیات القضائیة الست والعشرین التي تؤدي فیھا الھی .34
مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، تبیّن أن المحامین یخضعون لرقابة ھذه الھیئات في جمیع ھذه الوالیات 

%) لم یتم اإلبالغ عن أي إجراءات متعلقة باإلنفاذ.  كما 64والیة قضائیة ( 26من  16القضائیة ما عدا واحدة.  وفي 
 غت سبع والیات قضائیة عن أنشطة رقابة ناشطة یخضع لھا المحامون من قبل الھیئات الذاتیة التنظیم.أبل

بالنسبة إلى تلك الوالیات القضائیة حیث یخضع أمناء المعلومات لرقابة الھیئات الذاتیة التنظیم، لم یكن  .35
بب تنوع النُھج المعتمدة. ومن األصعب حتى باإلمكان تحدید أنماط واضحة في ما یختص بكیفیة أداء عملیة الرقابة بس

استخالص االستنتاجات بشأن فعالیة أي مقاربة بدون تقییم مناسب.  بل إنھ من األصعب استخالص النتائج التي تُبیّن 
 أي من النُھج ھو أكثر فاعلیة دون إجراء تقییم مناسب. ومع ذلك، من الممكن تقدیم بعض المالحظات العامة:

ق في نھج الرقابة عند فرض الرقابة على أنواع مختلفة من الوسطاء المحترفین من قبل ھیئات ال یوجد اتسا •
الشركات).  بمعنى آخر،  مختلفة حتى لو كان الوسطاء یؤدون وظائف متشابھة بشكل أساسي (مثل إنشاء

نوع العملیات التي یمارسونھا یعتمد النھج الرقابي غالباً على نوع الجھات الرقابیة الذي ینتمون إلیھ، بدالً من 
فعلیاً.  على الرغم من أن العدید من الوالیات القضائیة قد أنشأت منتدیات مختلفة تسھل التعاون والوعي 
بالمخاطر بین ھیئات الذاتیة التنظیم والسلطات المختصة (وخاصة وحدات االستخبارات المالیة)، فإن ھذا ال 

 یبدو أنھ یؤدي إلى نھج رقابي متسق.

إن معظم الھیئات الذاتیة التنظیم، وال سیما تلك التي تغطي المحامین والكتاب العدل تكون مستقلة وال یبدو  •
أنھا خاضعة لإلشراف/الرقابة من قبل سلطة مختصة (كما ھو موضح في تعریف "الجھات الرقابیة" في 

ة دورھا، على سبیل المثال مسرد مجموعة العمل المالي). ولكن في بعض الحاالت، تؤدي السلطات المختص
في تعیین الموظفین.  وفي والیتین قضائیتین تخضع الھیئات الذاتیة التنظیم للرقابة المباشرة من قبل السلطات 

المختصة، وفي والیة قضائیة واحدة تشكل ھذه الھیئات الذاتیة التنظیم ھیئات حكومیة من الناحیة القانونیة.  
ور إنشاء منظمة جامعة للرقابة على أنشطة الھیئات الذاتیة التنظیم وھناك والیة قضائیة أخرى في ط

 وتیسیرھا.
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. الرقابة الوطنیة في سویسرا على الھیئات الذاتیة 8اإلطار 

 التنظیم

قدمت سویسرا مثاالً على قیام جھة رقابیة واحدة في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب بتطبیق 
الرقابة على الھیئات الذاتیة التنظیم.  قام المشرع بتكلیف الھیئات الذاتیة التنظیم بمسؤولیة الرقابة على مكافحة 

(الجھة الرقابیة الوطنیة)  FINMAسوق المالیة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، وتكلیف ھیئة اإلشراف على ال
بالرقابة على أنشطة التنفیذ. والھیئات الذاتیة التنظیم ھي كیانات تخضع لإلقرار من قبل ھیئة اإلشراف على 
السوق المالیة.  وھذا یتطلب منھا إصدار اللوائح (المعتمدة من قبل ھیئة اإلشراف على السوق المالیة) التي 

العنایة الواجبة التي على الشركات التابعة لھا أن تلتزم بھا، وأن تقوم باإلشراف على مدى  تحدد التزامات
االمتثال لھذه القواعد وأن تضمن أن األشخاص والھیئات التي تصدر التعلیمات لھا بشأن تنفیذ الضوابط ھي 

تیة التنظیم في تلبیة ھذه أشخاص وھیئات مستقلة وتتمتع بالمؤھالت المھنیة.  وإذا أخفقت إحدى الھیئات ذا
 الشروط، یمكن لھیئة اإلشراف على السوق المالیة إصدار تحذیر، ومن ثّم سحب اإلقرار من الھیئة المعنیة.

 
إن الموارد المتاحة للھیئات الذاتیة التنظیم لغرض عملیات التفتیش محدودة. وھناك نماذج مختلفة للتعامل مع  .36

ذاتیة التنظیم إلى أنھا تستعین بخبراء مستقلین یتمتعون بخلفیة مھنیة مناسبة یعملون فقط ذلك: أشارت ثماني ھیئات 
لصالح الھیئة الذاتیة التنظیم. وتعتمد اثنتان من الھیئات الذاتیة التنظیم على موظفي نظرائھا األعضاء لتطبیق الرقابة 

ركات التدقیق الخارجیة ألداء وظائف التفتیش على بعضھا البعض، وثالثة من الھیئات الذاتیة التنظیم تستعین بش
 الخاصة بھا، وأحیاناً قد یجري االستعانة بمزیج من ھذه اإلجراءات مجتمعة؛

ً في تحدید االنتھاكات المتعلقة باالمتثال (مثالً خالل التفتیش  • ً استباقیا تتّبع سبع ھیئات ذاتیة التنظیم نھجا
حقیق في مجال إنفاذ القانون)، إالّ أّن ھذا یبدو مرتبطاً بااللتزامات المیداني ولیس بعد تقدیم شكوى أو إجراء ت

 العامة بدالً من تلك المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، أو المستفید الحقیقي بصورة خاصة.

في ھذه  إّن تطبیق النھج القائم على المخاطر في ما یتعلق بالوسطاء المحترفین لیس واسع االنتشار، حتى إنھ •
الحالة، ال یكون دائماً مبنیاً على عوامل المخاطر في مجال غسل األموال وتمویل اإلرھاب.  أشارت إحدى 
الوالیات القضائیة إلى أن جمیع المحامین والكتاب العدل یخضعون للتفتیش على أساس سنوي، وأن مدققي 

 سنوات على األقل. 6الحسابات یخضعون للتفتیش كل 
 

الرقابیة نادرة جداً (كما ھو موضح أدناه)، مع أّن معظم الھیئات الذاتیة التنظیم لدیھا أدوات إّن األنشطة  •
 مناسبة تحت تصرفھا (التحذیرات والعقوبات المالیة ونقص األھلیة).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السؤال السادس: حاالت اإلجراءات الرقابیة واإلنفاذ
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 . نماذج اإلنفاذ2الشكل 

 الردود من قبل الوالیات القضائیة المشاركة في االستطالعتفصیل 

 
 

 -الرقابي المتبع في كل والیة قضائیة كان الھدف من ھذا السؤال ھو الحصول على معلومات بشأن النھج  .37
سواء كانت التزامات ملكیة المستفید الحقیقي یتم إنفاذھا من خالل إجراءات رقابیة إداریة، أو من قبل سلطات إنفاذ 
القانون. وكان األمل معقود على أنھ عند مراجعة ھذه المعلومات، قد یتم استخالص بعض االستنتاجات فیما یتعلق 

رسات، ولكن المعلومات المقدمة لیست كافیة لھذا الغرض. ومع ذلك، یمكن النظر في بعض المسائل بأفضل المما
 الناشئة لغرض جمع المزید من المعلومات المستھدفة.

% من الوالیات القضائیة المستجیبة.  56لم یتم اإلبالغ عن أي إجراءات رقابیة أو متعلقة بإنفاذ القانون في  .38
یات، یُعزى ذلك إلى التشریعات التي تم إصدارھا حدیثاً والتي لم یبدأ تنفیذھا بعد.  كما أكدت وفي ثالث من ھذه الوال

بعض الوالیات القضائیة أنّھا قد اتخذت إجراءات في مجال إنفاذ مكافحة غسل األموال ولكن ال توجد إجراءات محّددة 
الوالیات القضائیة المستجیبة ال تفرض على أمناء ٪ من 17اللتزامات ملكیة المستفید الحقیقي.  وكما ذُكر سابقًا، 

المعلومات أي التزامات لمكافحة غسل األموال أو الرقابة على مكافحة غسل األموال. وھكذا، لم توجد أي إجراءات 
 إنفاذ لإلبالغ عنھا. كما وجدت والیات قضائیة أخرى صعوبة في تقدیم معلومات ذات قیمة في نموذج االستبیان.

اإلجابات التي قدمت معلومات عن آلیات اإلنفاذ، كان أكثر اآللیات التي تم اإلبالغ عنھا ھو اإلنفاذ من بین  .39
%) تقوم 64والیة قضائیة ( 28من  18اإلداري من قبل الجھات الرقابیة في مجال مكافحة غسل األموال. وإن 
ت ملكیة المستفید الحقیقي. وفي كثیرمن باإلبالغ عن إجراءات اإلنفاذ، تعتمد على الجھات الرقابیة لفرض متطلبا

  الحاالت، تتضمن المعلومات المقدمة دراسات حالة تم ضبطھا.

6 

 اإلجراءات اإلداریة
 فقط

 إجراءات إنفاذ القانون فقط
اإلجراءات المدنیة وإنفاذ 

 القانون 
لم یتم اإلبالغ عن أي إجراء 

 4 إنفاذ
3
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 . قائمة العقوبات المفروضة من قبل جزر العذراء البریطانیة9اإلطار  

االنتھاكات المتعلقة بمكافحة غسل األموال في حالة جزر العذراء البریطانیة، تم تقدیم جدول یتضمن أمثلة على 
 440عقوبات إداریة تتراوح بین  –وتمویل اإلرھاب والخاصة بملكیة المستفید الحقیقي والعقوبات المفروضة 

آالف دوالر أمریكي.  كما وفرت جزر العذراء البریطانیة رابطاً للموقع اإللكتروني  5ألف دوالر أمریكي إلى 
یمكن ألي شخص من الجماھیر الوصول إلى قائمة شاملة من اإلجراءات المتعلقة باإلنفاذ  للجھة الرقابیة بحیث
 والعقوبات المطبقة.

 
 

 .  مفوضیة جیرسي للخدمات المالیة والسجل10اإلطار 

قدمت جیرسي نموذجاً آخر مثیراً لالھتمام متعلقاً بإجراءات اإلنفاذ بحیث یؤدي كل من جھة الرقابة على مكافحة  
غسل األموال والسجل وظائف تكمیلیة.  وأبلغت مفوضیة جیرسي للخدمات المالیة أنھا استخدمت أدوات إنفاذ مثل 

مانیة وخدمات الشركات بعملیات الرقابة واإلبالغ خطط معالجة رسمیة إلى جانب قیام خدمات الصنادیق االستئ
بشكل منتظم. كما أبلغت عن إصدار توجیھات لحمایة األصول، ومنع إنشاء شركات جدیدة أو تحویل ملكیة 
الشركات القائمة، وتفویض موقعین مشتركین مستقلین لمراجعة واعتماد أنشطة ومعامالت تجاریة معینة. باإلضافة 

رسي عن استخدام صالحیاتھا الرقابیة إلصدار بیانات عامة ومنع األفراد من العمل في مجال إلى ذلك، أبلغت جی
الخدمات المالیة.  ولن یقوم سجل الشركات بإدراج أو تسجیل أّي كیان ما لم تتوفر لدیھ معلومات كافیة.  ویتم 

ویتم مشاركة ھذه المعلومات من  تعلیق الطلبات إلى حین توفیر ھذه المعلومات.  ویُالحظ عدم تقدیم المعلومات
 قِبل سجل الشركات مع الوحدات الرقابیة ووحدات اإلنفاذ الخاصة بالمفوضیة.

والیة قضائیة أبلغت عن إجراءات إنفاذ، یجوز استخدام إجراءات إنفاذ  28وقد تبییّن أنھ في عشرة من  .40
الوالیات القضائیة العشر، تعتبر إجراءات إنفاذ القانون القانون إلنفاذ متطلبات ملكیة المستفید الحقیقي. وفي أربعة من 

ھي العالج الوحید المتاح. أما في الوالیات القضائیة الست األخرى، یجوز للسلطات اتخاذ اإلجراءات اإلداریة أو 
 إجراءات إنفاذ القانون.

 
 

 . لیختنشتاین وكرواتیا11اإلطار 

على مكافحة غسل األموال باإلجراءات القانونیة عندما یتم تحدید في لیختنشتاین وكرواتیا، تبادر جھة الرقابة 
مواطن الضعف أثناء عملیات التفتیش المتعلقة باالمتثال. ففي لیختنشتاین، حددت ھیئة الرقابة على مكافحة غسل 

ل األموال مواطن ضعف في مجال تحدید وتأكید مصدر ثروة المستفید الحقیقي ومصدر األموال المملوكة من قب
الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني المعني وتمت إحالة ھذه المسألة للنظر بھا من قبل المحاكم. وفي بعض 
الحاالت، تم فرض غرامات مالیة من قبل المحكمة على العضو المسؤول في اإلدارة العلیا.  أما في كرواتیا، فقد 

وى جنائیة النتھاك التزامات ملكیة المستفید الحقیقي بادرت جھة الرقابة على مكافحة غسل األموال بتقدیم دع
 والعنایة الواجبة وتقییم المخاطر.
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 . التفیا12اإلطار 

، تمّ رفع خمس قضایا جنائیة على أساس عدم توفیر المعلومات 2015و 2013أفادت التفیا أنھ في الفترة بین عامي 
بشأن ملكیة الموارد والمستفید الحقیقي.  ومن بین ھذه القضایا الخمس، تّم تقدیم اثنتین أو توفیر معلومات خاطئة 

إلى المحكمة وال تزال ھناك قضیة واحدة قید النظر بھا من قبل المحكمة.  ولم یتم توفیر المعلومات حول نتائج 
 ھذه القضایا.

 
 

 . إسبانیا والوالیات المتحدة األمریكیة13اإلطار 

المعلومات التي قدمتھا إسبانیا والوالیات المتحدة قضایا حیث تعقبت الشرطة تدفقات مالیة غیر مشروعة تصف 
إلى أمناء معلومات تواطأوا في إنشاء شبكات من الشركات الصوریة لغسل عائدات االتجار بالمخدرات والفساد 

 السیاسي واالحتیال والتھرب الضریبي.

 

یرة جداً، یبدو أن ھناك نمًطا في الطریقة التي یتم بھا اتخاذ إجراءات إنفاذ على الرغم من أن العیّنة صغ .41
القانون. ففي بعض الوالیات القضائیة تقوم جھات الرقابة على مكافحة غسل األموال برفع دعاوى قضائیة لمعاقبة 

ات القضائیة األخرى، مثل مواطن الضعف التي یتم تحدیدھا أثناء عملیات التفتیش على االمتثال. وال تستخدم الوالی
إسبانیا والوالیات المتحدة األمریكیة، اإلجراءات الجنائیة لفرض تدابیر وقائیة مثل التزامات ملكیة المستفید الحقیقي. 

 إنما تقتصر اإلجراءات القانونیة على حاالت التواطؤ من قبل جھات فاعلة تشارك في أنشطة غسل األموال.

تعد بعض النھج المتبعة إلنفاذ التزامات ملكیة المستفید الحقیقي المذكورة أعاله مثیرة لالھتمام وقد تساعد  .42
على مواجھة التحدیات المشتركة في تنفیذ التدابیر الفعالة لمنع إساءة استخدام الھیئات االعتباریة.  ویمكن إعادة النظر 

لشرح وتحلیل أكثر تفصیالً في الدراسة األفقیة النھائیة.  وتشمل ھذه على ملیاً في ھذه النھج باعتبارھا تشكّل أساساً 
وجھ الخصوص ممارسة الصالحیات الرقابیة اإلداریة وتأثیرھا على االمتثال، ونھج جیرسي في استخدام كل من جھة 

ر سلطات إنفاذ القانون تزامات ملكیة المستفید الحقیقي ودوالالرقابة على مكافحة غسل األموال وسجل الشركات إلنفاذ 
في إنفاذ التدابیر الوقائیة.  ویثیر نقص المعلومات المبلغ عنھا بشأن اإلنفاذ أسئلة یجب مراعاتھا أیًضا لجمع المزید من 

 المعلومات.
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 ملخصات الحاالت -الملحق ج 
 

 
 روسیا - 1دراسة الحالة 

% 5% من شركة "ج" ویمتلك السید "ب" 95معقد، حیث یمتلك السید "أ" تنطوي ھذه الحالة على ھیكل مؤسسي 
في جزر كایمان.  وكانت الشركة  منھا. اشترت الشركة "ج" مولد كھرباء من الشركة "ك"، المملوكة للشركة "ر"

شركة "ج" "ر" مرتبطة بالمؤسسة البانامیة "ب" التي یندرج فیھا السید "أ" مع زوجتھ بمثابة مستفیدین.  وقامت ال
بتأجیر مولد الكھرباء لشركة "و" واستلمت مبالغ من الشركة "ل". وقد تم سحب األموال من الحساب المصرفي 
للشركة "ك"، وسددت الشركة "ج" األموال للشركة "ك" بھدف تسویة دین.  تم إیداع األموال في حسابات الشركات 

ھذه أمواالً من مصدر مشكوك بھ إلى النظام المالي مع "س" و"ت" و"ر". وقد أدخلت محاكاة العملیات التجاریة 
 إخفاء ھویة المستفید الحقیقي.

 إیرادات مصرح عنھا ال تتوافق مع حجم األصول أو المعامالت أو نمط الحیاة • المؤشرات
ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  •

 دولیة.
ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یقوم بإرسال األموال بشكل منتظم إلى والیات قضائیة منخفضة الضرائب  •

 أو مراكز تجاریة أو مالیة دولیة.
ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یجري معامالت مع شركات عالمیة من دون وجود تبریرات تجاریة أو  •

 مؤسسیة كافیة.
 التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركةاألنشطة والمعامالت المالیة  •
 فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا. •
 سلسلة من األوراق المزورة •
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین حقیقیین  •

 ة.للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونی
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى  •

 أي مغزى تجاري.
یتم الحصول على التمویل من قبل مقرض، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، بدل من الحصول علیھ من  •

 تفسیر منطقي أو تبریر تجاري.قبل مؤسسة ائتمانیة، من دون تقدیم أي 
یتم الحصول على القروض من أطراف خارجیة خاصة دون أي اتفاقیات قرض داعمة أو ضمانات أو  •

 مدفوعات فوائد منتظمة.
 تحدث المعاملة بین طرفین أو أكثر تجمع بینھما عالقة من دون سبب تجاري أو منطقي واضح •
 توضیح أو سجالت تجاریة كافیةتنطوي المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون  •
 تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل •
إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي  •

 دولي.
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 أسترالیا - 2الحالة دراسة 

استخدمت عصابة مخدرات أسترالیة أسالیب متعددة لغسل عائدات جرائم تجاوزت قیمتھا ملیون دوالر أسترالي. 
وقد تم استخدام حسابات الصنادیق االستئمانیة وشركة واجھة وسلع مرتفعة القیمة وعقارات من أجل غسل األرباح 

العصابة استخدام الخدمات المقدمة من اثنین من التي تم جنیھا من مبیعات المخدرات. باإلضافة إلى ذلك، أساءت 
الجھات المھنیة (محاسب ومحام) لتسھیل نشاطھا اإلجرامي. حققت العصابة أرباحاً كبیرة من خالل شراء كمیات 
كبیرة من المخدرات في إحدى الوالیات القضائیة ثم بیعھا في والیة أخرى. وكغطاء ألنشطتھا غیر المشروعة، 

ا یبدو ظاھریاً على أنھا شركة نقل.  واشترت العصابة شاحنة واستأجرت مستودعاً باسم الشركة أنشأت العصابة م
 واستخدمتھا لالتجار بالمخدرات في ما بین الوالیات.

 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة حقیقیة • المؤشرات
 تسھیل معامالت العبور بشكل حصري من دون تولید أي ثروة أو إیرادات •
المعاملة من حساب شركة وقد انطوت المعاملة على مبالغ نقدیة كبیرة تم إیداعھا أو سحبھا بمبالغ ال تنفیذ  •

 تتوافق مع طبیعة أنشطة الشركة.
 إشراك وسیط محترف في المعاملة من دون مبرر قانوني أو ظاھري •
 تنطوي المعاملة على القیام بعدة دفعات نقدیة كبیرة لتسدید دین أو رھن عقاري •

 
 

 أسترالیا - 3دراسة الحالة 

تواطأ مدیرون في إحدى الجامعات مع مدیرین في شركات إنشائیة على وضع مخطط إلصدار فواتیر احتیالیة. وقد 
قام المدیرون بموجب ھذا المخطط بالموافقة على فواتیر مبالغ بھا ألعمال الصیانة التي كانت ستنفذھا الشركات 

 الموافقة على فواتیر عن أعمال لم یتم تنفیذیھا على اإلطالق.اإلنشائیة، باإلضافة إلى 
وتم استخدام األرباح الناتجة عن االحتیال في شراء أحصنة سباق وممتلكات عقاریة. وتلقى المدیرون في الجامعة 
مكافأتھم عن طریق الرشوة أو الحصص المباشرة في سباق الخیل. أرسلت شركات المحاسبة، التي كانت تقوم 

حویالت دولیة نیابة عن المشتبھ بھم، أمواالً إلى عدة دول، بما فیھا نیوزیلندا وكندا وھونج كونج والوالیات المتحدة. بت
 كما تم إرسال نسبة كبیرة من األموال إلى شركات مرتبطة بقطاع سباق الخیل.

التحویالت متشابھة في قیمتھا وتلقت شركات المحاسبة أیضاً تحویالت دولیة من كیانات خارجیة مختلفة وكانت تلك 
مع المبالغ التي أرسلتھا الشركات إلى الخارج في البدایة. وكان مصدر معظم ھذه التحویالت من ھونغ كونغ. 
اشتبھت السلطات في أن شركات المحاسبة تقوم بغسل األموال نیابة عن المشتبھ بھم كجزء من عصابة محترفة 

 لغسل األموال.

 لمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل العمالءاألنشطة وا • المؤشرات
 إیرادات مصرح عنھا ال تتوافق مع حجم األصول أو المعامالت أو نمط الحیاة •
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 المعاملة تبدو دوریة • 

 إشراك وسیط محترف في المعاملة من دون مبرر قانوني أو ظاھري •

 
 

 أسترالیا - 4دراسة الحالة 

مكتب الضرائب بینما كان یعیش أسلوب حیاة فاخر، قام المشتبھ بھ بإقرار الحد األدنى من الدخل الذي یجنیھ إلى 
وقد تم الكشف عن أنھ قام بإخفاء الدخل الذي كان یجنیھ من التداول باألوراق المالیة.  وقد كشفت التحقیقات أّن 
المشتبھ بھ أنشأ عّدة شركات دولیة مملوكة بحسب األوراق الرسمیة من قبل شركة من نوع "ستیتشتینغ" (وھي 

تتوفر فیھا ھویة المستفید الحقیقي علناً بعد) في ھولندا.  وقد باع المشتبھ بھ أوراقاً مالیة بسعر أقل من مؤسسة ال 
القیمة السوقیة لھذه الشركات الدولیة بھدف التخفیف من التزاماتھ الضریبیة في أسترالیا.  ثّم قام المشتبھ بھ الحقاً 

تھا السوقیة.  وتّم إرجاع عائدات المبیعات إلى المشتبھ بھ في أسترالیا بالترتیب لبیع األسھم عبر شركاتھ الدولیة بقیم
عملیة تحویل دولي  15بصورة مقنّعة على شكل قروض من شركات دولیة.  وعلى مدى سنتین، رتّب المشتبھ بھ 

 إلرسال األموال الشركات الدولیة الخاضعة لسیطرتھ في سویسرا إلى شركتھ المتمركزة في أسترالیا.

 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل العمالء • مؤشراتال
 إیرادات مصرح عنھا ال تتوافق مع حجم األصول أو المعامالت أو نمط الحیاة •
ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  •

 دولیة.
 أعمال تجاریة حقیقیةلم تتم ممارسة  •
 تسھیل معامالت العبور بشكل حصري من دون تولید أي ثروة أو إیرادات •
یتم الحصول على القروض من أطراف خارجیة خاصة دون أي اتفاقیات قرض داعمة أو ضمانات أو  •

 مدفوعات فوائد منتظمة.
 عھ  مبالغ مالیة غیر عادیة في سیاق األعمال التجاریة للعمیل أو المتعاملین م •
إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي  •

 دولي.

 
 

 أسترالیا - 5دراسة الحالة 

ھدف مخطط "الحلقة الدائریة" إلى إظھار حركات نقل األموال على أنھا مدفوعات إلى أطراف أخرى بینما تّم في 
الواقع إعادتھا في نھایة المطاف إلى المستفید األصلي. قام المشتبھ بھم بتحویل األموال من حسابات شركاتھم إلى 

لسیطرة  خاضعةوالحسابات المصرفیة في نیوزیلندا  الحسابات المصرفیة لشركات في نیوزیلندا. كانت الشركات
محاسب مقّره في فانواتو وكان من المخّولین بالتوقیع على الحسابات المصرفیة. وقد تّم وصف الدفعات المالیة في 
سجالت الشركات على سبیل الخطأ بأنھا "رسوم إداریة واستشاریة" وتم إرفاقھا بفواتیر مزیفة تطابق المبالغ 

ة في الحسابات المصرفیة في نیوزیلندا. ولّم تتوفر أي أدلة على أنھ قد تم بالفعل تنفیذ أي أعمال استشاریة. المدفوع
 كما تم إدراج

 ، مما أدى Zو  Yو  Xمدفوعات النفقات الخاطئة على أنھا نفقات قابلة للخصم في اإلقرارات الضریبیة للشركات 
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احتیالي في الدخل والضرائب المستحقة على الشركات. بعد ذلك، قام المحاسب بتحویل األموال تحت إلى تخفیض 

غطاء "القروض" الدولیة من خالل حلقات دائریة من المعامالت الدولیة عن طریق حسابات مملوكة باسم شركات 
خصیة للمشتبھ بھم في أسترالیا. یملكھا ویدیرھا المحاسب. وقد حّول ھذا األخیر األموال إلى حسابات مصرفیة ش

وتم تحویل األموال عن طریق شركة أجنبیة یسیطر علیھا المحاسب، وھي شركة مستقلة عن الشركات في نیوزیلندا 
التي تلقت األموال في األصل. وبھدف إخفاء األموال التي یتم تحویلھا مرة أخرى إلى أسترالیا كقروض، تم إنشاء 

ا اتفاقیات قروض دولیة مع مقرض أجنبي، والتي ال یتم تقییمھا كإیرادات وال تخضع مستندات مزیفة تبدو وكأنھ
 ألي التزام ضریبي.

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

 فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا. •
 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة حقیقیة •
 تسھیل معامالت العبور بشكل حصري من دون تولید أي ثروة أو إیرادات •
الھیئة االعتباریة ال تدفع أي ضرائب أو معاشات تقاعدیة أو اشتراكات صندوق التقاعد أو أي إعانات  •

 اجتماعیة
قرض داعمة أو ضمانات أو  یتم الحصول على القروض من أطراف خارجیة خاصة دون أي اتفاقیات •

 مدفوعات فوائد منتظمة.
 المعاملة تبدو دوریة •
 إشراك وسیط محترف في المعاملة من دون مبرر قانوني أو ظاھري •
 تنطوي المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیة •
 وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیلتم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم  •
إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي  •

 دولي.

 

حددت سلطات التحقیق أن المشتبھ بھ "أ" یدیر شركة استیراد في أسترالیا وكان مشاركاً في مخطط التھرب الضریبي 
یدیره محاسب. كان المشتبھ بھ "أ" وزوجتھ أعضاء مجلس إدارة ومساھمین في شركة أسترالیة (الشركة الذي كان 

). 2). وكان المشتبھ بھ "أ" وزوجتھ أیضاً أعضاء مجلس إدارة ومساھمین في شركة أسترالیة أخرى (الشركة 1
لطات أن المحاسب كان یسیطر على . حددت الس2كما كان أحد شركاء المشتبھ بھ "أ" ھو المدیر المشارك للشركة 

 التي تم تسجیلھا في ھونغ كونغ وكانت تدیر حساباً مصرفیاً في أسترالیا. 3الشركة 

. خالل فترة خمس سنوات ونصف، أصدرت 2و  1تم استخدام ھذه الشركة إلصدار فواتیر مزورة للشركتین 
مسرة" المفترضة. وقد قام المشتبھ بھ بدفع مقابل تسدید "خدمات الس 2و  1فواتیر مزورة للشركتین  3الشركة 

 1الفواتیر المزورة التي بلغ مجموعھا أكثر من ملیوني دوالر أسترالي، عن طریق إصدار التعلیمات إلى الشركتین 
 . وھكذا تم إرجاع األموال3إلى دفع األموال إلى الشركة  2و 

 
 أسترالیا - 6دراسة الحالة 
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 ٪ بمثابة رسوم المحاسب، إلى المشتبھ بھ "أ" واألفراد المرتبطین بھ.10، مخصوًما منھا 3المدفوعة للشركة  

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

 تنفیذھا.فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم  •
 سلسلة من األوراق المزورة •
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین  •

 حقیقیین للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.
 إنشاء عالقات مصرفیة بسیطة مع وسطاء محترفین •
 حقیقیةلم تتم ممارسة أعمال تجاریة  •
 تسھیل معامالت العبور بشكل حصري من دون تولید أي ثروة أو إیرادات •
 الجھة الطالبة والمستفید لعملیات تحویل األموال الدولیة المتعددة نفسھالعمیل ھو في الوقت  •
یتم الحصول على القروض من أطراف خارجیة خاصة دون أي اتفاقیات قرض داعمة أو ضمانات أو  •

 فوائد منتظمة.مدفوعات 
 المعاملة تبدو دوریة •
 تنطوي المعاملة على تحویل ثنائي االتجاه لألموال بین العمیل والوسیط المحترف مقابل مبالغ مالیة مماثلة •
انطوت المعاملة على ھیئتین اعتباریتین لھما أعضاء مجلس إدارة أو مساھمون أو مستفیدون حقیقیون  •

 مماثلون أو متطابقون
 وسیط محترف في المعاملة من دون مبرر قانوني أو ظاھريإشراك  •
 تنطوي المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیة •
 تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل •
استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي إرسال أموال المعاملة إلى أو  •

 دولي.

 
 

 أسترالیا - 7دراسة الحالة 

ھما من عائلة تمتلك وتسیطر على مجموعة من الشركات مقرھا أسترالیا وتمارس أعمال تصلیح  الفردان "أ" و"ب"
السیارات وبیع منتجات السیارات.  تلقى كل من الفردین "أ" و"ب" مشورة من محاسب حول الفوائد المزعومة 

ا مع شركة مقرھا أیضاً في لصنادیق التقاعد الدولیة، ونتیجة لذلك قام الفرد "أ" بتأسیس صندوق تقاعد في سامو
ألف دوالر  200التي یسیطر علیھا الفردان "أ" و"ب"، بمبلغ  1ساموا تعمل كوصي للصندوق.  ساھمت الشركة 

تحت ستار القرض.  وقد تم إدراج المساھمة في  1أسترالي في الصندوق، والتي تم إعادتھا بعد ذلك إلى الشركة 
مع بنك  1رم الفردان "أ" و"ب" اتفاقیة قرض ثانوي بالنیابة عن الشركة الصندوق على أنھا خصم ضریبي.  كما أب

سنوات وتم تحویلھ في ما بعد  وقد  10خاص مقره في ساموا. وبقي ترتیب القرض الثاني كما ھو علیھ ألكثر من 
 استمر القرض الثانوي

 سنوات وتم تحویلھ فیما بعد  10ساري المفعول ألكثر من 
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بتسدید "دفعات الفائدة"  إلى شركات أخرى في المجموعة.  قامت الشركات التي یسیطر علیھا الفردان "أ" و "ب"

 عن طریق عملیات تحویل دولیة لألموال، والتي تم إعادتھا في ما بعد إلى الشركات على أنھا قروض إضافیة.
  ومن أجل تعقید ترتیبات القرض أكثر، تم إشراك منظمة أسترالیة أخرى في نشاط ھذه المعاملة. 
ن الشركات وتم وصفھا بالمنظمة الخیریة.  سھلت المنظمة ولم تكن ھذه المنظمة مرتبطة بالمجموعة الرئیسیة م 

 تحویل األموال بین فرع البنك في نیوزیالندا ومجموعة الشركات األسترالیة. 

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

ترتیب قانوني یقوم بإرسال األموال بشكل منتظم إلى والیات قضائیة منخفضة الضرائب ھیئة اعتباریة أو  •
 أو مراكز تجاریة أو مالیة دولیة.

ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یجري معامالت مع شركات عالمیة من دون وجود تبریرات تجاریة أو  •
 مؤسسیة كافیة.

  التركیز على إستراتیجیات فعالة لتقلیل الضرائب •
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین حقیقیین  •

 للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.
 العمیل ھو في الوقت نفسة الجھة الطالبة والمستفید لعملیات تحویل األموال الدولیة المتعددة •
التمویل من قبل مقرض، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، بدل من الحصول علیھ من یتم الحصول على  •

 قبل مؤسسة ائتمانیة، من دون تقدیم أي تفسیر منطقي أو تبریر تجاري.
یتم الحصول على القروض من أطراف خارجیة خاصة دون أي اتفاقیات قرض داعمة أو ضمانات أو  •

 مدفوعات فوائد منتظمة.
 ملة بین طرفین أو أكثر تجمع بینھما عالقة من دون سبب تجاري أو منطقي واضحتحدث المعا •
 المعاملة تبدو دوریة •
 تنطوي المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیة •
 والعمیلتم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة  •
إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي  •

 دولي.

 
 

 أسترالیا - 8دراسة الحالة 

الترتیبات الدولیة غیر القانونیة ھي وسیلة فعالة للتھرب من الضرائب وغسل األموال وإخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.  
استخدام فواتیر وقروض مزورة في ترتیبات دولیة غیر مشروعة. اشتمل  Wickenbyحّدد مشروع ویكنباي 

ج لمخطط ضریبي مقره في والیة قضائیة لدیھا المخطط على شركة أسترالیة (الشركة أ) أبرمت اتفاقیة مع مرو
). استفاد المروج من السریة والخصوصیة المقدمتین ھذه الوالیة القضائیة. یمتلك مروج 1سریة ضریبیة (البلد 

 نظام الضرائب و/أو یسیطر على شركتین دولتین 
 (الشركتان "ب" و"ت"). ویجوز أن تكون السیطرة قد انطوت على استخدام 
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صنادیق استئمانیة أو استخدام أطراف ثالثة، على سبیل المثال، إمكانیة قیام أحد األقارب أو الزمالء بدور مدیر 

تقدم خدمات استشاریة و/أو إداریة. بینما تم  2التي تم تأسیسھا في البد  الشركات الدولیة. وكانت الشركة "ب"
تأسیس الشركة "ج" في البلد وكانت تقدم خدمة مالیة (كمقرض للمال، على سبیل المثال). وكان للشركتین "ب" 

 . وكان المروج یسیطر على ھذه الحسابات ویقوم بتشغیلھا.4و"ج" حسابات مصرفیة في البلد 

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • اتالمؤشر
 دولیة.

ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یقوم بإرسال األموال بشكل منتظم إلى والیات قضائیة منخفضة الضرائب  •
 أو مراكز تجاریة أو مالیة دولیة.

قانوني یجري معامالت مع شركات عالمیة من دون وجود تبریرات تجاریة أو ھیئة اعتباریة أو ترتیب  •
 مؤسسیة كافیة.

 فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا. •
 سلسلة من األوراق المزورة •
 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة حقیقیة •
 تسھیل معامالت العبور بشكل حصري من دون تولید أي ثروة أو إیرادات •
یتم الحصول على التمویل من قبل مقرض، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، بدل من الحصول علیھ من  •

 قبل مؤسسة ائتمانیة، من دون تقدیم أي تفسیر منطقي أو تبریر تجاري.
یتم الحصول على القروض من أطراف خارجیة خاصة دون أي اتفاقیات قرض داعمة أو ضمانات أو  •

 ظمة.مدفوعات فوائد منت
 المعاملة تبدو دوریة •
 إشراك وسیط محترف في المعاملة من دون مبرر قانوني أو ظاھري •
 تنطوي المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیة •
 تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل •
إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي  •

 دولي.

 
 

 بلجیكا - 9دراسة الحالة 

تحویل دولي من حساب مؤسسة أجنبیة إلى حساب في بلجیكا ألحد المستفیدین الحقیقیین األساسیین للمؤسسة، یلیھ 
إلى المصدر األصلي.  أدى إقرار التسویات الضریبیة المحدودة وعدم التأكد من مصدر محاولة إلعادة مبلغ كبیر 

 األصول المالیة إلى االشتباه في عملیات احتیال ضریبي والتھرب من ضریبة المیراث ومحاولة غسل األموال.

 العمیل متردد أو غیر قادر على تبریر مصدر ثروتھ/أموالھ • المؤشرات
اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة ھیئة  •

 دولیة.
 التركیز على إستراتیجیات فعالة لتقلیل الضرائب •
 لن یتم إیداع مستندات صحیحة لدى مصلحة الضرائب. •
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 سلسلة من األوراق المزورة • 

المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي إرسال أموال  •
 دولي.

 
 

 بلجیكا - 10دراسة الحالة 

قام أشخاص طبیعیون بإعادة تحویل أموال ناشئة عن حسابات في والیة قضائیة أجنبیة إلى بلجیكا باسم منظمتین 
تلك الوالیة وشركة ذات مسؤولیة محدودة عنوانھا في والیة قضائیة أخرى، خیریتین وشركة مساھمة لھا عنوان في 

وكذلك باسم أوصیاء الصندوق االستئماني في ھذه الوالیة القضائیة. تم استخدام األموال التي تم إعادة تحویلھا في 
شرح الغرض من عملیة عملیات الدفع والمشتریات المختلفة.  وقد ساھمت التفاصیل غیر الكافیة التي تم تقدیمھا ل

 التحویل إلى االشتباه في االحتیال الضریبي الخطیر.

 العمیل متردد أو غیر قادر على تبریر مصدر ثروتھ/أموالھ • المؤشرات
ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  •

 دولیة.
 إستراتیجیات فعالة لتقلیل الضرائبالتركیز على  •
 لن یتم إیداع مستندات صحیحة لدى مصلحة الضرائب. •
إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي  •

 دولي.

 
 

 بولیفیا - 11دراسة الحالة 

ومؤسسات إلرسال أموال من نفس المنطقة الجغرافیة في إسبانیا إلى معینین تم إنشاء أوامر متعددة من قبل أفراد 
باإلنابة وھمیین (كانوا أقارب في معظم األحیان) في نفس المنطقة الجغرافیة في بولیفیا. والغرض من عملیات 

ً  التحویل كما إلى حسابات تم تحدیده ھو بناء وشراء العقارات من خالل شركة محلیة. تم إرسال األموال أیضا
بالدوالر األمریكي في مؤسستین مالیتین تملكھما شركة للصرافة.  كما وردت إلى الحسابات المصرفیة لشركة 
خدمات مالیة أوامر إلجراء تحویالت مالیة دولیة من شركتین تملكان العنوان نفسھ في المملكة المتحدة.  وقام المعینین 

شركة الخدمات المالیة بتحویل األموال إلى مجموعة منفصلة من األفراد، باإلنابة الوھمیین والحسابات المصرفیة ل
شملت شریكاً في شركة الخدمات المالیة.  ثم قام ھؤالء األفراد بإیداع األموال في حسابات مصرفیة بالعملة المحلیة 

 برازیل وبولیفیا.قبل إرسال األموال عبر تحویالت إلكترونیة إلى أفراد مقیمین في المنطقة الحدودیة بین ال

 العنوان المسجل مدرج أیضاً كعنوان للعدید من الشركات أو الترتیبات القانونیة األخرى • المؤشرات
 تقوم الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني بعدد كبیر من المعامالت مع عدد صغیر من المستفیدین •
 المعامالت المتكررة والصادرةرصید البنك في حدود الصفر، على الرغم من  •
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین  •

 حقیقیین للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.
 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة حقیقیة •
 عدیة أو اشتراكات في صندوق التقاعد الھیئة االعتباریة ال تدفع أي ضرائب أو معاشات تقا •
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 أو إعانات اجتماعیة. 

 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. •
 تحدث المعاملة بین طرفین أو أكثر تجمع بینھما عالقة من دون سبب تجاري أو منطقي واضح •
تنفیذ المعاملة من حساب شركة وقد انطوت المعاملة على مبالغ نقدیة كبیرة تم إیداعھا أو سحبھا بمبالغ ال  •

 تتوافق مع طبیعة أنشطة الشركة.
 مبالغ غیر عادیة من األموال في سیاق األعمال التجاریة للعمیل •
 واضحة بین الدولة والعمیل تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة •

 
 

 كندا - 12دراسة الحالة 

شكلّت أسھم إحدى الشركات العامة المدرجة في البورصة جزًءا من عملیة احتیال للتأثیر على سعر السوق لألوراق 
المالیة. وقد تورط عدد من مروجي األسھم في كندا وأماكن أخرى في ھذه العملیة حیث قاموا بالتالعب في سعر 

ملیون دوالر، قد  20أن العائدات، التي تصل إلى السھم من خالل تقدیم عروض و / أو إیحاءات مضللة.  ویُزعم 
تم غسلھا في حینھا عبر بنوك خارجیة.  قدمت لجنة األوراق المالیة األمریكیة معلومات أثبتت تدفق األسھم من قبل 
مساھمین معینین باإلنابة من الصرب، من خالل شركات وساطة دولیة.  كانت ھذه األسھم من نوع األسھم لحاملھا 

وقیع علیھا من قبل المساھمین األساسیین في وقت اإلصدار. باإلضافة إلى ذلك، تم إصدار خطاب رأي قانوني تم الت
من قبل محام في مجال األوراق المالیة مقره في الوالیات المتحدة حیث أجاز التداول بھذه األسھم. وفي وقت الحق 

أن أن تم طرح األسھم للتداول من قبل متداولین مجھولي تم تنفیذ عملیة اندماج عكسي تم االنتھاء منھا مباشرة بعد 
الھویة ومباشرة قبل تنفیذ سلسلة مكثفة من العروض الترویجیة المدفوعة.   لم یتمكن المحققون الكندیون من إثبات 

إلى  وتأكید ھویات المالكین الحقیقیین للشركات التجاریة الدولیة التي سیطرت على أسھم التداول الحر.  باإلضافة
ذلك، برزت تحدیات إضافیة خالل التحقیق شملت عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات من الوالیات القضائیة 
الخارجیة في ما یتعلق بالمستندات ذات الصلة المستخدمة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي لشركات الوساطة الدولیة. 

 ً  من قبل المساھمین باإلنابة الصربیین للتعاون معھم من أجل كما واجھ المحققون الكندیون في عدة مناسبات رفضا
 تقدیم إفادات شھود.

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

 مساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون •
 ملكیة األسھم لحاملھ من خالل عملیات بیع خارج السوقانطوت المعاملة على تحویل  •

 
 

 جزر كایمان - 13دراسة الحالة 

أنشأ السید "أ" صندوقاً استئمانیاً قابالً لإللغاء في جزر كایمان، حیث قام بدور منشئ الصندوق ومقدم محلي 
للخدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات، یعمل بمثابة وصي. وعمد السیّد "أ" إلى تأسیس شركة في جزر 

دیق االستئمانیة وخدمات الشركات الذي تم اتخاذه كایمان تعرف باسم "الشركة باء" مع مقدم محلي لخدمات الصنا
 بمثابة المكتب المسجل.أیضاً 
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أصبح مقّدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات على درایة بالمزاعم المتعلّقة بتورط السیّد "أ" في 
ً أعضاء في حكومة أجنبیة. وعلى مدى  عملیة احتیال تتعلق بعقد في مجال النفط والغاز والتي شارك فیھا أیضا

كات أّن الصندوق االستئماني والشركة األساسیة قد سنتین، أفاد مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشر
تلقیا العدید من التحویالت المالیة والعقارات من مصادر تعتبر الیوم مشكوكاً بھا، مّما زاد بدوره من اشتباھھا ودفعھا 

األموال إلى تقدیم تقریر عن المعامالت المشبوھة.  وتبیّن من تحلیل حسابات الصندوق االستئماني أنّھ تّم إرسال 
إلى أفراد وردت أسماؤھم في عّدة تقاریر صحفیة ویزعم أنّھم شاركوا في فضیحة رشاوى. وبناء على أحد الطلبات، 
أّكدت الوالیة القضائیة األجنبیة أنّھ تّم التحقیق مع السید "أ" بشأن التوّرط في غسل األموال والفساد مع مسؤولین 

 حكومیّین.

 مخاطر، أو شخص لدیھ عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطرشخص سیاسي ممثل لل • المؤشرات
 خاضعون للتحقیق أو لدیھم صالت معروفة مع المجرمین •
ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  •

 دولیة.
الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا  •

 أي مغزى تجاري.
 مبالغ غیر عادیة من األموال في سیاق األعمال التجاریة للعمیل •

 
 

 جزر كایمان - 14دراسة الحالة 

السنوي للشركة.  وقد بالغ في أصدر المدیر العام لشركة أجنبیة نشرة تتضّمن معلومات مضلّلة وكاذبة في التقریر 
%. وتم تقدیم ھذه المعلومات إلى لجنة األوراق المالیة في ذلك البلد كجزء من 275تقدیر إیرادات المجموعة بنسبة 

اقتراح الشركة لإلدراج في البورصة. قام المدیر العام بتأسیس صندوق استئماني قابل لإللغاء وشركة أساسیة في 
ً ابجزر كایمان. ثم فتح حس مصرفًي في الخارج باسم شركة جزر كایمان وكان یملك وكالة على الحساب، مما سمح  ا

لھ بالتصرف بھ. تم تصمیم ھذا الھیكل إلخفاء تداول المدیر العام في الشركة الخارجیة وإخفاء األصول المتأتیة من 
كي في ھذا الحساب المصرفي. أنشطتھ غیر المشروعة. كانت شركة جزر كایمان تملك أكثر من ملیون دوالر أمری

وقامت ھیئة اإلبالغ المالي باإلفصاح إلى وحدة االستخبارات المالیة عن البلد األصلي للمواطن األجنبي. وقد تم 
 اتھام المواطن األجنبي في بلده األصلي بثالث تھم تتعلق بتقدیم معلومات مضللة وكاذبة.

 سلسلة من األوراق المزورة • المؤشرات
اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة ھیئة  •

 دولیة.
 حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •
معاملة متكررة والعمیل المنفذ ھو أحد الموقعین على الحساب، لكنھ غیر مدرج على أنھ یملك حصة  •

 صولمسیطرة في الشركة أو األ
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 الصین - 15دراسة الحالة 

استخدم المشتبھ بھ ھویة أقربائھ وموظفي الشركة لتأسیس ثماني شركات صوریة مع الحفاظ على السیطرة الفعلیة 
على ھذه الشركات. ثم قام باختالق مستندات وعقود بیع مزورة للحصول على تمویل عن طریق االحتیال من ستة 

المزیف  والتداولمن قبل الدولة من خالل التمویل مؤسسات مملوكة  3بنوك.  باإلضافة إلى ذلك، احتال المشتبھ على 
عبر االستفادة من المؤسسات المالیة غیر القانونیة مثل البنوك السریة.  وقام المشتبھ بھ بتحویل األموال إلى حساباتھ 

 الشخصیة لالستخدام الشخصي وسداد دیون شخصیة.

 فیذھا.فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تن • المؤشرات
 سلسلة من األوراق المزورة •
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین حقیقیین  •

 للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.
الرسمیین مثل األوالد أو الزوج أو مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر  •

 الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.
 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. •
شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، بدل من الحصول علیھ من یتم الحصول على التمویل من قبل مقرض، سواء كان  •

 قبل مؤسسة ائتمانیة، من دون تقدیم أي تفسیر منطقي أو تبریر تجاري.
تم تنفیذ المعاملة من حساب تجاري ولكنھا یبدو أنھا استخدمت لتمویل مشتریات شخصیة، بما في ذلك شراء  •

 عة عمل الشركةاألصول أو األنشطة الترفیھیة التي ال تتوافق مع طبی
انطوت المعاملة على ھیئتین اعتباریتین لھما أعضاء مجلس إدارة أو مساھمون أو مستفیدون حقیقیون مماثلون  •

 أو متطابقون

 
 

 الصین - 16دراسة الحالة 

للفوز بمناقصة وتلقي أرباح األسھم بالتناسب مع  Xاستخدم المشتبھ بھ "أ" تأثیره كمدیر لمؤسسة لمساعدة الشركة 
  نسبة أسھم رأس المال المملوكة.

بالمناقصة، سیطرت المشتبھ  Xمملوكة من قبل المشتبھ بھم "أ" و"ب" "ج". وبعد أن فازت الشركة  Xكانت الشركة  
طلب المشتبھ بھ "أ" من المشتبھ بھ "ب" فتح حساب خارجي لھ في ھونغ كونغ، وتحویل بھ "ب" على الشركة. 

األموال تحت ستار شراء عقار سكني. وقد تم فتح الشركات والحسابات الخارجیة باسم زوجة وشقیقات المشتبھ بھ 
بھ "أ".  ثم ھرب المشتبھ "ب" على التوالي. وبعد إیداع جزء من األموال، تم تحویل الحسابات إلى سیطرة المشتبھ 

تحویل األموال إلى حسابات ھونج كونج المفتوحة بأسماء  Xبھ "أ"، وطلب المشتبھ بھ "ب" من نائب رئیس الشركة 
أفراد عائلتھ.    وبعد ذلك، تم تحویل األموال إلى الصین من خالل بنوك سریة وتوزیعھا على خمسة حسابات 

 .Xشركة مصرفیة محلیة جدیدة باسم موظف في ال

 ال یمكن تحدید مقر المدیر أو المساھم المسیطر (المساھمین المسیطرین) أو االتصال بھم • المؤشرات
 ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یقوم بإرسال األموال بشكل منتظم إلى والیات قضائیة منخفضة الضرائب •
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 أو إلى مراكز تجاریة أو مالیة دولیة. 

 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین حقیقیین  •

 للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.
ل األوالد أو الزوج أو مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر الرسمیین مث •

 الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.
 تحدث المعاملة بین طرفین أو أكثر تجمع بینھما عالقة من دون سبب تجاري أو منطقي واضح  •
األطراف دون مبرر تجاري  المعاملة ھي معاملة تجاریة تنطوي على أفراد من عائلة واحد أو أكثر من •

 مشروع.
 المعاملة تبدو دوریة •
انطوت المعاملة على ھیئتین اعتباریتین لھما أعضاء مجلس إدارة أو مساھمون أو مستفیدون حقیقیون مماثلون  •

 أو متطابقون
مالي إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو  •

 دولي.

 
 

 الصین - 17دراسة الحالة 

استغل المسؤول "أ" الذي كان یتولى وظیفة صغیرة في إحدى اإلدارات الحكومیة المحلیة منصبھ للحصول على 
" في المقابل. كما رتب المسؤول CC، وتلقى مدفوعات رشوة من مدیر شركة ""CCامتیازات وعقود لصالح الشركة "

" كما رتّب لشقیقتھ وزوجتھ للعمل في الحفاظ على دفاتر الشركة. ثم CCیعمل لدى الشركة ""أ" لقریبھ من أجل أن 
قام المسؤول "أ" بتعیین نفسھ كمساھم خامل، وكان یطالب بالحصول على حصة من األرباح الرئیسیة. كما قام 

 " من دون حقوق ملكیة.CCبتعیین ابنتھ كمساھم في شركة "

 عضو مجلس اإلدارة أو المساھم المسیطر یقوم بأي دور فعال في الشركةال یبدو أن  • المؤشرات
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین  •

 حقیقیین للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.
 كوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل.العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد ش •
المعاملة ھي معاملة تجاریة تنطوي على أفراد من عائلة واحد أو أكثر من األطراف دون مبرر تجاري  •

 مشروع.
 انطوت المعاملة على تحویل ملكیة األسھم من خالل عملیات بیع خارج السوق •

 
 

 كرواتیا - 18دراسة الحالة 

الشركة الكرواتیة "أ" األموال من الشركة "ب" (المسجلة في مركز مالي) وقد تم استخدام ھذه األموال لالستثمار في تلقت 
 عقارات تقع في المناطق الساحلیة في كرواتیا.  وكان مؤسس
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الشركة "أ" ھو شركة كرواتیة أخرى تم تأسیسھا من قبل مواطنین من الدولة "د". وقد تّم االشتباه بأن أموال المواطن 

(وھو مواطن من الدولة "د") مصدرھا أعمال الرشوة في الدولة "د". وقد تم إرسال تلك األموال إلى  األجنبي "ك"
حساب الشركة "ب"، التي قامت بدورھا بتحویلھا على شكل قرض إلى حساب الشركة "أ". ینطوي ھیكل الملكیة 

ولكن، بناء على المعلومات الخاص بالشركة "أ" على شركة كرواتیة أخرى وأربعة مواطنین من الدولة "د". 
 االستخباراتیة، ھناك مبرر لالشتباه بأن المستفید الحقیقي من الشركة "أ" ھو المواطن "ك".

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

 
طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر  •

 إلى أي مغزى تجاري.
یتم الحصول على التمویل من قبل مقرض، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، بدل من الحصول علیھ من  •

 قبل مؤسسة ائتمانیة، من دون تقدیم أي تفسیر منطقي أو تبریر تجاري. 

 
 

 اإلكوادور - 19دراسة الحالة 

أنشأ مسؤولون حكومیون إلى جانب أقاربھم وأفراد تربطھم عالقات بمكاتب محاماة سلسلة من الشركات في العدید 
من الدول بغرض تلقي مدفوعات الرشوة. وقد تمت مدفوعات الرشوة من خالل أفراد لدیھم روابط مع شركات توفر 

في قطاع النفط. وقام الموردون بإنشاء شركات في بنما وھونغ كونغ وجزر  السلع والخدمات إلى مؤسسة عامة
العذراء البریطانیة وجزر باھاماس واألوروغواي والوالیات المتحدة بھدف إرسال المدفوعات وإخفاء ھویة 

 المستفیدین الحقیقیین من التحویالت.

 ثروتھ/أموالھالعمیل متردد أو غیر قادر على تبریر مصدر  • المؤشرات
 شخص سیاسي ممثل للمخاطر، أو شخص لدیھ عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطر •
فترة طویلة من عدم ممارسة أي نشاط بعد تأسیس الشركة، یلیھا زیادة مفاجئة وغیر مبررة في األنشطة  •

 المالیة.
منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني مسجل/قائم في والیات قضائیة  •

 مالیة دولیة.
ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یقوم بإرسال األموال بشكل منتظم إلى والیات قضائیة منخفضة الضرائب  •

 أو مراكز تجاریة أو مالیة دولیة.
 
 

تبریرات تجاریة أو ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یجري معامالت مع شركات عالمیة من دون وجود  •
 مؤسسیة كافیة.

عالقات مع وسطاء محترفین أجانب في غیاب معامالت تجاریة فعلیة في الدول التي یمارس فیھا  •
 الوسیط أعمالھ. 

 وجود تباین بین الثروة المتوقعة للمنشئ وغرض اإلنشاء. •
 فواتیر مزیفة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا.  •
 ء المحترفین یؤدون دور أعضاء مجلس إدارة معینین ومساھمین باإلنابة.موظفو شركات الوسطا •
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر  •

 إلى أي مغزى تجاري.
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 مساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون • 

أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي إرسال  •
 دولي.

 
 

 مصر - 20دراسة الحالة 

شمل المخطط إجراء استثمارات في قطاعات مختلفة من خالل ھیئات اعتباریة من دون أي غرض اقتصادي واضح 
سنة تم خاللھا غسل  18بھدف غسل األموال التي تم جنیھا من االستیالء على األموال العامة. استمر المخطط لمدة 

ة مساھمة مصریة وشركة أخرى تقع في ملیون جنیھ مصري. تم تنفیذ المخطط من قبل شرك 300أموال بقیمة 
ً غیر واضح. وقد تولى إدارة الكیان القانوني أوالد المشتبھ بھ الرئیسي وكان جمیع  الخارج وتملك ھیكالً قانونیا

 أعضاء مجلس اإلدارة والمساھمین معینین باإلنابة.  

 وجود تباین بین الثروة المتوقعة للمنشئ وغرض اإلنشاء. • المؤشرات
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین  •

 حقیقیین للھیئات االعتباریة أو التدابیر القانونیة.  
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى  •

 تجاري.أي مغزى 
 مساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون •

 
 

 مصر - 21دراسة الحالة 

شمل ھذا المخطط عملیات االستثمار العقاري وإدارة األوراق المالیة والمحافظ االستثماري والتسویق العقاري.  وقد 
ملیون جنیھ مصري ألغراض االستثمار العقاري  50تلقى المشتبھ بھم على مدار خمس سنوات مبالغ مالیة بقیمة 

موال وإیداع مبالغ نقدیة عبر ثماني ھیئات اعتباریة لھا ولكنھم قاموا بسرقة األموال. وقد تم إجراء تحویالت لأل
 أعضاء مجلس إدارة ومساھمون معینون باإلنابة ومالك واحد. 

 وجود تباین بین الثروة المتوقعة للمنشئ وغرض اإلنشاء. • المؤشرات
 مساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون •
تنفیذ المعاملة من حساب شركة وقد انطوت المعاملة على مبالغ نقدیة كبیرة تم إیداعھا أو سحبھا بمبالغ ال  •

 تتوافق مع طبیعة أنشطة الشركة.  

 
 

 مصر - 22دراسة الحالة 

األموال ) أشخاص مصریین یعملون في قطاع السیاحة بغسل مبلغ من 8) شركة وثمانیة (14قامت أربعة عشر (
سنوات.   استغل المشتبھ بھ مركزه الحكومي الختالس  3ملیون جنیھ مصري على مدى  42وصلت قیمتھا إلى 

 األموال واستثمار العائدات في زیادة رأس مال شركاتھ،
 قبل أن یعمد إلى تحویل األموال إلى الخارج. وقد تم وضع أفراد عائلة المشتبھ بھ 
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 في الواجھة.

 تبریر مصدر ثروتھ/أموالھالعمیل متردد أو غیر قادر على  • المؤشرات
 شخص سیاسي ممثل للمخاطر، أو شخص لدیھ عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطر •
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین حقیقیین  •

 للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.
مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر الرسمیین مثل األوالد أو الزوج أو  •

 الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة. 

 
 

 مصر - 23دراسة الحالة 

تجاریة وتسویقیة والعمل كوكالء لماركات تجاریة أخرى والتداول شمل المخطط استصالح أراض زراعیة وأعمال 
شخصاً طبیعیاً.  تم  18سنة تورط فیھ أربع ھیئات اعتباریة و 15باألجھزة الطبیة. وقد استمر ھذا المخطط لمدة 

لشركات ملیون جنیھ من األموال المتأتیة من جریمة أصلیة أجنبیة عن طریق التداول في ا 17غسل مبالغ وصلت إلى 
المساھمة المصریة باالختالط مع أقارب المشتبھ بھم الذین تم استخدامھم كواجھات للتمویھ. وكان المساھمون 

 وأعضاء مجلس اإلدارة معینون باإلنابة، كما تم إشراك محام في المخطط.

ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع  • المؤشرات
 حقیقیین للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.

 مساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون •
 تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل. •

 
 

 مصر - 24دراسة الحالة 

قامت شركة استشارات مالیة باختالس صنادیق استثمار. ثم تم تحویل األموال باستخدام ثالث شركات إلى حسابات 
مصرفیة وحسابات أوراق مالیة في والیات قضائیة خارجیة. وعلى مدار أربع سنوات، قام المشتبھ بھم بغسل مبالغ 

ورو. وقد تم جمع األموال من قبل الشركة لغرض ألف ی 68مالیین دوالر أمریكي و 4ملیون جنیھ و 21وصلت إلى 
 معلن وھو استثمار األموال، في حین كان قد تم  في الحقیقة اختالسھا.

 وجود تباین بین الثروة المفترضة للُمنشئ وغرض اإلنشاء. • المؤشرات
 الدولة والعمیل.تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین  •
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 مصر - 25دراسة الحالة 

انطوى المخطط على اختالس أموال الشركة من قبل أحد موظفیھا. وقعت الجریمة األصلیة في والیة أجنبیة. كانت 
األموال عن الشركة تعمل في مجال البناء والتطویر العقاري وأنشطة االستیراد والتصدیر في مصر.  وقد تم غسل 

ھیئات اعتباریة (مشاریع مشتركة وشركات مساھمة مصریة). وكان  8طریق خلط عائدات الجریمة برأس مال 
 المساھمون وبعض الشركاء معینین باإلنابة.

 مساھمون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة • المؤشرات
 وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل.تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم  •

 
 

 مصر - 26دراسة الحالة 

أنشأ المتھم ست شركات تصوریة في جزر العذراء البریطانیة واستخدم الحسابات المصرفیة الخاصة بھذا الشركات 
المشروع" بمثابة الصوریة لغسل عائدات الجریمة التي بلغت أكثر من ملیار جنیھ مصري. وكان "الكسب غیر 

 الجریمة األصلیة في ھذه الحالة.  وقد كان لجمیع الشركات الصوریة الست مساھمین باإلنابة.

ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني مسجل/قائم في والیة قضائیة ذات ضرائب منخفضة أو تجارة دولیة أو  • المؤشرات
 مركز مالي

والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من  •
 دولي.

 مساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون •

 
 

 مصر - 27دراسة الحالة 

انطوى المخطط على غسل عائدات صرف العمالت األجنبیة غیر المشروعة من خالل اثنین من شركات الصرافة 
االعتباریة من األعضاء المحترفین  الھیئاتسنوات. وكان رؤساء وأعضاء مجالس إدارة كل من  10على مدار 

ل المتأتیة من الجریمة األصلیة من خالل ملیون جنیھ من األموا 70المعینین باإلنابة. وقد تم غسل مبالغ وصلت إلى 
 تأسیس الشركات.

 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین رسمیین. • المؤشرات

 
 

مكتب الشرطة األوروبي  - 28دراسة الحالة 
 (الیوروبول)

دولتین من دول االتحاد قام میّسرون متواطئون بتأسیس شركات صوریة وحسابات مصرفیة. وقامت بنوك في 
األوروبي بتسھیل تأسیس الشركات الصوریة (في االتحاد األوروبي وبلیز والجزر العذراء البریطانیة وبنما) 

 وبتسجیل موظفي البنوك كأعضاء مجلس إدارة مزیفین. وكان یتم التحكم بتلك الحسابات المصرفیة
 مین. وقام وكالء مستقلون یعملونعن طریق الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت من قبل المجر
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جماعات الجریمة المنظمة ھذه  كمقدمي خدمات مؤسسیة بتسجیل وإدارة تلك الشركات. وقد استخدم العدید  من

 الشبكة، على أساس مخصص لفترات زمنیة محددة.

 خاضعون للتحقیق أو لدیھم صالت معروفة مع المجرمین • المؤشرات
 العنوان المسجل مدرج أیضاً كعنوان للعدید من الشركات أو الترتیبات القانونیة األخرى •
(المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم  •

 الحقیقیون) مدرجون على أنھم یعملون لحسابات ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة أخرى
ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  •

 دولیة.
 ، على الرغم من المعامالت المتكررة والصادرةرصید البنك في حدود الصفر •
 حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •
 موظفو شركات الوسطاء المحترفین یعملون كأعضاء مجلس اإلدارة أو مساھمین باإلنابة. •
التعقید أو أنھا تفتقر ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من  •

 إلى أي مغزى تجاري.
مساھمون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر الرسمیین مثل األوالد أو الزوج  •

 أو الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.

 
 

ة األوروبي مكتب الشرط - 29دراسة الحالة 
 (الیوروبول)

شاركت مجموعة إجرامیة منظمة مرتبطة بـ "كامورا" في نقل كمیات كبیرة من المخدرات إلى إیطالیا. أجرى أفراد 
من مجموعة الجریمة معامالت نیابة عن اآلخرین، عن طریق نقل األموال من خالل حسابات مصرفیة خاصة 

حسابات مصرفیة متعددة، ویستغلون منتجات مثل القروض والتداول باألسھم بشركات. وكان ھؤالء الوسطاء یدیرون 
في البورصة. كما تم استخدام غسل األموال القائم على التجارة إلخفاء األموال اإلجرامیة عن طریق شراء / بیع 

 الشركات والمركبات والمجوھرات.

 المجرمینخاضعون للتحقیق أو لدیھم صالت معروفة مع  • المؤشرات
 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
 حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى  •

 أي مغزى تجاري.

 
 

األوروبي مكتب الشرطة  - 30دراسة الحالة 
 (الیوروبول)

استخدمت مجموعة إجرامیة منظمة غیر تابعة لالتحاد األوروبي شركات صوریة خارجیة، یسیطر علیھا العدید من 
األشخاص الوھمیین المحترفین، لتقدیم قروض كبیرة بأسعار فائدة مرتفعة وقروض دفع مؤجلة وقروض عقاریة 

 الشركات التي تستثمر في إسبانیا تنتمي إلى نفس مجموعة الجریمة.لالستثمارات العقاریة. وكانت 
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أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم (المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون الحقیقیون)  • المؤشرات

 قانونیة أخرىمدرجون على أنھم یعملون لحسابات ھیئات اعتباریة أو ترتیبات 
ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  •

 دولیة.
 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
 حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •
 معینین رسمیین.مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك  •
یتم الحصول على التمویل من قبل مقرض، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، بدل من الحصول علیھ من  •

 قبل مؤسسة ائتمانیة، من دون تقدیم أي تفسیر منطقي أو تبریر تجاري.
یتم الحصول على القروض من أطراف خارجیة خاصة دون أي اتفاقیات قرض داعمة أو ضمانات أو  •

 فوعات فوائد منتظمة.مد

 
 

 فیجي - 31دراسة الحالة 

. Zشركتین صوریتین لغسل األموال التي حصل علیھا بطریقة احتیالیة من شریكھ التجاري السید  Xاستخدم السید 
شركة عقاریة وھمیة لتسھیل عملیة الشراء وتحویل األموال إلى شركة صوریة أخرى وإلى زوجتھ.  Xأنشأ السید 

 ثم تم استخدام األموال للحصول على الممتلكات تحت أسمائھم.

تلقي الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني مبالغ كبیرة من التمویل الرأسمالي بسرعة بعد تأسیس الشركة،  • المؤشرات
 تم إنفاق األموال أو تحویلھا إلى مكان آخر في فترة زمنیة قصیرة دون مبرر تجاري.حیث 

 فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا. •
مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر الرسمیین مثل األوالد أو الزوج أو  •

 الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.الزوجة أو األقارب أو 
المعاملة ھي معاملة تجاریة تنطوي على أفراد من عائلة واحد أو أكثر من األطراف دون مبرر تجاري  •

 مشروع.

 
 

 فیجي - 32دراسة الحالة 

بتغییر الشیكات  X، وھو محاسب في منتجع في فیجي. قام السید Xشملت ھذه القضیة أنشطة احتیالیة قام بھا السید 
المحررة من المنتجع إلى الجھات الدائنة. وقد تم تأسیس شركة صوریة إلخفاء األموال المحولة عن طریق االحتیال. 

االحتیال وإیداعھا في الحساب المصرفي للشركة الصوریة. كما تم تغییر بعض الشیكات التي تم تحویلھا عن طریق 
. وتم استخدام العائدات المغسولة لشراء ست Xوتم إصدار الشیكات المتبقیة ألفراد آخرین من العائلة وشركاء السید 

ا وأسماء أشخاص آخرین، بینم Xسیارات وممتلكات عقاریة خاصة وأموال نقدیة. وتم تسجیل السیارات باسم السید 
 ، وتم نقل الملكیة الحقاً إلى أحد شركائھ.Xتم تسجیل الملكیة العقاریة باسم والدة السید 

 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركة • المؤشرات
 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
 معینین غیر رسمیین مثل األبناء،مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك  •
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 و األزواج أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة. 

المعاملة ھي معاملة تجاریة تنطوي على أفراد من عائلة واحد أو أكثر من األطراف دون مبرر تجاري  •
 مشروع.

المعاملة من حساب تجاري ولكنھا یبدو أنھا استخدمت لتمویل مشتریات شخصیة، بما في ذلك شراء تم تنفیذ  •
 األصول أو األنشطة الترفیھیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركة

تنفیذ المعاملة من حساب شركة وقد انطوت المعاملة على مبالغ نقدیة كبیرة تم إیداعھا أو سحبھا بمبالغ ال  •
 ع طبیعة أنشطة الشركة.تتوافق م

 
 

 غانا - 33دراسة الحالة 

بدأت مؤسسة خیریة (المؤسسة الخیریة "أ") تقوم بأعمال إنسانیة لألیتام وضحایا الحرب والكوارث عملھا في غانا 
تحویالت عاماُ.   تلقت المؤسسة الخیریة "أ" ثالث  15، ولكنھا كانت تعمل مع شركاء آخرین لمدة 2016في عام 

مالیة بلغ مجموعھا أكثر من ملیون دوالر أمریكي من المؤسسة الخیریة "ب". ولم یتم توضیح الغرض االقتصادي 
من ھذه األموال. أظھرت إجراءات العنایة الواجبة المعززة من قبل المؤسسة المالیة أن المؤسسة الخیریة "ب" كانت 

 م المتحدة.تشكل جناحاً لجماعة إرھابیة محددة من قبل األم

 وجود تباین بین الثروة المفترضة للُمنشئ وغرض اإلنشاء. • المؤشرات
 أشخاص أو مجموعات محددة •

 
 

 جبل طارق - 34دراسة الحالة 

" (التي Z" التي تلقت أمواالً من صفقة مع شركة طاقة. الشركة "Y" مدرجة كشركة تابعة للشركة "Xالشركة "
 الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات المرخصین)یدیرھا أحد مقدمي خدمات 

". ینطوي المخطط على اثنین من مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات Xمملوكة من قبل الشركة "
خاضعین للتنظیم ویعمالن بمثابة مساھمین باإلنابة. كما تم تعیین أعضاء مجلس اإلدارة من قبل مقدم خدمات 

ستئمانیة وخدمات الشركات، لكنھم استقالوا بعد أقل من أربع سنوات من تاریخ التأسیس. وكان العمیل الصنادیق اال
ً أحد مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة  األساسي أیضا عضو مجلس إدارة. قام سكرتیر الشركة (وھو أیضا

لمسجل لھا. تلقت الجھة الرقابیة وخدمات الشركات الخاضعین للتنظیم) بتأسیس وإدارة الشركة وتوفیر المكتب ا
معلومات طلبھا سلطات إنفاذ القانون باستخدام الصالحیات الرسمیة وقامت باإلفصاح عنھا بموجب بوابة قانونیة 

 باعتبارھا ضروریة لمنع الجریمة واكتشافھا.

تجاریة أو مالیة  ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز • المؤشرات
 دولیة.

 تسجیل أعضاء مجلس اإلدارة أو المساھمین الرئیسیین واستبدالھم خالل فترة قصیرة بعد التأسیس.  •
 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین رسمیین. •



 إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي

| تقریر مجموعة العمل  2018© 
    

 

 

 
 

 جبل طارق - 35دراسة الحالة 

كان یشتبھ في أنھ صورة مضللة للمركز المالي الحقیقي للشركة. استخدم المخطط اعتادت شركتان على عرض ما 
مساھمین باإلنابة (مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات مرخصین). وتم استخدام عضو مجلس 

 المكاتب المسجلة.إدارة واحد للشركتین، وكذلك تم استخدام سكرتیر الشركة لكلیھما، باإلضافة إلى توفیر تسھیالت 

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

 سجالت أو مستندات زائفة ومزورة. •
 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین رسمیین. •

 
 

 غیرنسي - 36دراسة الحالة 

)، أطلقت لجنة تداول العقود اآلجلة للسلع األمریكیة تحقیقًا حول السید 2016-2014خالل تحقیق استمر عامین (
"X  دوي" من الجنسیة البریطانیة في قضیة التالعب بالسوق. وقد استرعى انتباه لجنة الخدمات المالیة في غیرنسي

لشركات (مقدم الخدمات "ب") قام بإدارة ھیكل مؤسسي إلى أن أحد مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات ا
ملیون جنیھ إسترلیني. كان  32دوي" حوالي  Xدوي". وخالل فترة خمس سنوات، حقق السید " Xلصالح السید "

العمل الشرعي المزعوم ھو التعامل في العقود اآلجلة. كان "مقدم  الخدمات ب" في غیرنسي یخضع إلدارة شركة 
ن قبل تورطھ في ھذه القضیة. حدد مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في في جزیرة كایما

دوي" كان یخضع للتحقیق وأنھ  Xغیرنسي، المرخص في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، أن السید "
 تعاون مع سلطات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب في غیرنسي.

 خاضعون للتحقیق أو لدیھم صالت معروفة مع المجرمین • المؤشرات
 ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة دولیة. •

 
 

 غیرنسي - 37دراسة الحالة 

متزوجین من سكان غیرنسي، ویُزعم أنھما من مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة  كان الشخصان "أ" و "ب"
وخدمات الشركات ولكنھما غیر مسجلین. كان الشخص "أ" موضوع تحقیق من قبل مصلحة الضرائب، في حین 

ل مكتب كان العمیل "ج" وھو من عمالء مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات قید التحقیق من قب
التحقیقات الفیدرالي. تم اكتشاف أن العمیل "ج" یدیر "غرفة عملیات احتیالیة". كما أشارت التحقیقات إلى أن الشخص 
"أ" كان یقدم خدمات تعیین أعضاء مجلس إدارة باإلنابة لشركات صوریة یستخدمھا العمیل "ج" في تنفیذ عملیة 

ات الفیدرالي أن العمیل "ج" قام بتحویل مبالغ مالیة كبیرة من خالل االحتیال التي یقوم بھا.  وحّدد مكتب التحقیق
"أ". تم تأسیس الشركة "د" في نیو والشخص  حساب في ھونغ كونغ تملكھ الشركة "د"، وھي شركة مملوكة للشخص

"أ" ھو عضو مجلس اإلدارة الوحید المسجل لھا والشخص "ب" ھو سكرتیر الشركة. كان الشخصان "أ" و "ب" 
تبطین بجماعات الجریمة المنظمة من خالل "تسھیالت األعمال" التي قدموھا، بما في ذلك العمل كأعضاء مجلس مر

 إدارة معینین باإلنابة.

 خاضعون للتحقیق أو لدیھم صالت معروفة مع المجرمین • المؤشرات
الصنادیق االستئمانیة وخدمات ممنوع من تولي دور عضو مجلس إدارة في شركة أو العمل بمثابة مقدم خدمات  •

 الشركات
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أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم (المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون  • 

 الحقیقیون) مدرجون على أنھم یعملون لحسابات ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة أخرى
مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة ھیئة اعتباریة أو ترتیب  •

 دولیة.
 سلسلة من األوراق المزورة •
 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین رسمیین. •
الي إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو م •

 دولي.
 

 
 إسرائیل - 38دراسة الحالة 

تم استخدام ھذا المخطط إلخفاء األموال من عملیات االحتیال في مجال الھندسة االجتماعیة وغیرھا من الجرائم 
مدفوعات أموال من التجار في أوروبا والوالیات المتحدة كانوا یرسلون  -الجنائیة. فقد تم اللجوء إلى التجارة الدولیة 

كتغطیة للجرائم الجنائیة. وكان المشتبھ بھ، وھو مالك شركة خدمات مالیة مسجلة،  -إلى الموردین في شرق آسیا 
یدیر شركة خدمات مالیة أخرى غیر مسجلة. استخدم المشتبھ بھ العدید من األشخاص الطبیعیین كنقاط اتصال لھ 

مي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات المحلیة في شرق آسیا، حیث قاموا بدورھم باالتصال بأحد مقد
لغرض إنشاء شركات دولیة وفتح حسابات مصرفیة. وتّم تسجیل شخصیات وھمیة محلیة كمساھمین في الشركات 
الدولیة الجدیدة التي تّم إنشاؤھا كجزء من ھذا المخطط. باإلضافة إلى ذلك، تّم تسجیل المساھمین بناء على جوازات 

فر التي قّدمتھا جھات اتصال المشتبھ بھ المذكورة أعاله. وكانت العناوین المسجلة للشركات في شرق آسیا. وتم الس
 فتح الحسابات المصرفیة في نفس بلدان شرق آسیا حیث توجد المكاتب.

البنك، بطریقة  مستفیداً لدى 60وتم تحویل بعض األموال إلى إسرائیل لحساب فتحھ المشتبھ فیھ. وتمّ إدراج أكثر من 
واجھ فیھا البنك صعوبة في تحدید المعاملة التي تمت نیابة عن كل مستفید. كما تم إرسال األموال من الشركات التي 

 أنشأھا المشتبھ فیھ، لكن البنك المتلقي لم یكن یعلم أن ھذه الشركات كانت في الواقع تحت سیطرة المشتبھ بھ.

مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة ھیئة اعتباریة أو ترتیب  • المؤشرات
 دولیة.

تقوم الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني بعدد صغیر من المعامالت عالیة القیمة مع عدد  •
 صغیر من المستفیدین

الرأسمالي بسرعة بعد تأسیس الشركة، تلقي الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني مبالغ كبیرة من التمویل  •
 حیث تم إنفاق األموال أو تحویلھا إلى مكان آخر في فترة زمنیة قصیرة دون مبرر تجاري.

 إنشاء عالقات مصرفیة بسیطة مع وسطاء محترفین •
مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر الرسمیین مثل األوالد أو الزوج أو  •

 الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.
 عنوان صندوق برید فقط •
 الھیئة االعتباریة لیس لھا وجود مادي •
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 إسرائیل - 39دراسة الحالة 

تنفیذھا من خالل تداول العمالت األجنبیة تم استخدام ھذا المخطط إلخفاء عائدات متحصلة من عملیة احتیال تم 
والخیارات الثنائیة. قامت شركات محلیة باستقطاب مستثمرین أجانب وقدمت نفسھا لھم باعتبارھا منصات شرعیة 
لتداول العمالت األجنبیة والخیارات ثنائیة. وقد قامت شركات خاصة وممثلون إسرائیلیون لبنوك أجنبیة ومكاتب 

ات أجنبیة في الخارج من خالل االتصال بمقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات محاماة بإنشاء شرك
الشركات موجودین في والیات قضائیة دولیة. ثم قام مقدمو الخدمات بتأسیس شركات صوریة في والیات قضائیة 

أیضاً فتح حسابات  دولیة. كما شملت الخدمات التي قدمھا مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات
مصرفیة لصالح الشركات الصوریة في دول أخرى. وبعد تأسیس الشركات، لم یشارك مقدمو خدمات الصنادیق 
االستئمانیة وخدمات الشركات في إدارتھا أو في أي نشاط مرتبط بھا. وفي بعض الحاالت، استخدم المشتبھ بھم 

 وا ببیع الشركات إلى أطراف ثالثة من أجل تحقیق الربح.الشركات كوسیلة لغسل األموال، وفي حاالت أخرى قام

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
 حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •
 إنشاء عالقات مصرفیة بسیطة مع وسطاء محترفین •
مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر الرسمیین مثل األوالد أو الزوج أو  •

 الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.

 
 

 إسرائیل - 40دراسة الحالة 

انطوت ھذه القضیة على مخطط ضریبي احتیالي ھدف إلى التھرب من دفع الضرائب الناتجة عن التجارة الدولیة 
ومن ھیكل أساسي لغسل األموال تم استخدامھ إلخفاء األموال المكتسبة بطریقة غیر مشروعة. استخدم المشتبھ بھم 

الشركات لتسجیل وإدارة شركتین صوریتین دولیتین (الشركة "أ" مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات 
والشركة "ب") بغیة خلق االنطباع الزائف بأن عائدات األعمال التجاریة الدولیة ال تعود إلى الشركة اإلسرائیلیة 

ھما المحلیة التي یسیطرون علیھا من أجل تجنب الضرائب. وكانت الشركتان تمارسان األعمال التجاریة مع بعض
البعض بشكل حصري ولم یكن لدیھما أي مصدر دخل آخر. قامت الشركة "أ" (شركة صوریة أجنبیة) بتحویل 
مبالغ مالیة كبیرة إلى الشركة "ج" (شركة محلیة) تحت تغطیة "الرسوم االستشاریة" أو "عمولة خدمة". ولم یتم 

والتي كانت أقل من نصف الدخل الحقیقي.  التصریح إال عن ھذه العمولة فقط إلى مصلحة الضرائب في إسرائیل 
 وھكذا، تمكن المشتبھ بھم في نھایة المطاف من دفع الضرائب على جزء صغیر من دخلھم فقط.

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

 الرغم من المعامالت المتكررة والصادرة رصید البنك في حدود الصفر، على •
 حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •
 لن یتم إیداع مستندات صحیحة لدى مصلحة الضرائب. •
 فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا. •
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األعضاء غیر الرسمیین مثل األوالد أو الزوج أو مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك  • 

 الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.
 الشركة ال تملك موظفین. •
 المعاملة ھي معاملة متكررة بین األطراف على مدى فترة تعاقدیة معینة. •
لھما أعضاء مجلس إدارة أو مساھمون أو مستفیدون حقیقیون  انطوت المعاملة على ھیئتین اعتباریتین •

 مماثلون أو متطابقون

 
 

 إسرائیل - 41دراسة الحالة 

انطوى المخطط على خدمات مصرفیة سریة قام بموجبھا المشتبھ بھم بتقدیم خدمات مالیة مثل مقاصة الشیكات 
 نشاطات ھذا "البنك" وعمالئھ غیر مسجلة ومخفیة.وتحویل العمالت والتحویالت الدولیة والقروض.  وكانت 

أظھر التحقیق أن عمالء "البنك السري" قدموا أمواالً نقدیة تّم جنیھا بطریقة غیر مشروعة، ثّم تّم بعد ذلك، بحسب 
نوع الخدمة، تسجیل التحویالت والتصریح عنھا بأنھا متعلقة بعملیات تصدیر أو استیراد ألماس أو شراء وبیع 

اس محلیاً.  وتّم غسل األموال من قبل "مدراء" البنك السري تحت غطاء تجارة األلماس باستخدام تصریحات األلم
كاذبة ومستندات وھمیة حول تصدیر أو استیراد األلماس.  كما استخدم "عمالء" "البنك السري" حسابات تجار 

التي تّم غسلھا إلى مئات المالیین من ألماس لتحویل األموال من دون إبالغ السلطات.  ویصل مجموع المبالغ 
 الدوالرات. 

 تفاوت بین فواتیر الشراء والبیع • المؤشرات
 سلسلة من األوراق المزورة •

 
 

 إیطالیا - 42دراسة الحالة 

أجرت شرطة میالنو المركزیة حجزاً تحفظیاً على أموال تملكھا عائلة واحدة وكانت ھذه األموال مودعة في جزر 
ملیار یورو. ولقد تّم إخفاء ھذه األصول من خالل شبكة معقّدة من الصنادیق االستئمانیة. كما 1.3وتبلغ قیمتھا القناة 

 أخفت عّدة حسابات استئمانیة ھویة المستفیدین من األصول التي تألفت من أوراق الدین العام والنقد واألموال النقدیة.

العائلة بإیداع ھذه األصول في شركات ھولندیة ولكسمبورغیة  قامت 2006و 1996وأفاد التحقیق أنّھ بین عامي 
من خالل عملیات مؤسسیة معقّدة أجرتھا عن طریق نقل األصول إلى عّدة صنادیق استئمانیة في جزر القناة. بعد 

. وخلص 2009ذلك، تمت إعادة األموال بشكل قانوني إلى میالنو بفضل إعفاء ضریبي دخل حیّز التنفیذ عام 
یق إلى وجود محاسبین قانونیین كانوا یسّھلون طیلة ذاك الوقت عملیات إخفاء األموال من خالل صنادیق التحق

 استئمانیة بھدف تسھیل عملیات غسل األموال وإعادة استثمارھا.

 ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب • المؤشرات
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 مركز تجاري أو مالي دولي.أو  

ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى أي  •
 مغزى تجاري.

 
 

 إیطالیا - 43دراسة الحالة 

األموال وارتكاب الجرائم تتعلق ھذه الحالة بقضیة التحقیق في منظمة إجرامیة عابرة للحدود الوطنیة تنشط في غسل 
في إیطالیا. وكان السبب وراء اكتشاف ھذه القضیة ھو تقاریر اإلبالغ عن المعامالت المشبوھة تتعلق بتدفقات مالیة 
قامت شركة في جزر العذراء البریطانیة بتحویلھا عبر أحد البنوك السویسریة وإرسالھا إلى ھیئة اعتباریة إیطالیة 

مالیین یورو. أدى التحقیق إلى اتھام محاسب قانوني بالتورط  9ال تجدید وحدة عقاریة بقیمة لیتم استخدامھا في أعم
في غسل األموال. وعلى أثره، تم تفتیش مكتب الشخص المعني وتمت مصادرة مستندات حول عدد كبیر من شركات 

حقة إلى اكتشاف عملیات لتحویل األفشور التي تّم إنشاؤھا نیابة عن عمالء وطنیین أثریاء. وأسفرت التحقیقات الال
 ملیون یورو تقریباً بین إیطالیا وحسابات دولیة. 800مبالغ مالیة بقیمة 

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

 
 

 إیطالیا - 44دراسة الحالة 

ً حول أنشطة غسل األموال في مكتب متخصص یوفر "خدمات أجرى مركز شرطة  الضرائب في میالنو تفتیشا
المحاسبة القانونیة" للتحقق من االلتزام بأنظمة غسل األموال.  تّم إجراء التحقیق عبر سلسلة من قواعد البیانات أو 

ع العقاري ومملوكة من شركتین السجالت وقد أسفر التحقیق إلى تحدید كیفیة قیام شركة مساھمة، ناشطة في القطا
ملیون یورو).   وبعد مرور سنتین لم یقم  8مقرھما في قبرص وفي النمسا، باستثمار كبیر في میالنو (حوالي 

المشتري بإنجاز األعمال كما ھو مخطط لھا.   وبعد تفتیش المكتب المتخصص للتحقق من أنشطة غسل األموال، 
فاتر الحسابات ومقر الشركة المساھمة المستھدفة سابقًا.  وثبت وجود شریك تبین أن ھذا األخیر ھو الوصي على د

 رئیسي كان یقترض أمواالً كبیرة عبر مؤسسات ائتمانیة من شركة مقرھا في والیة قضائیة عالیة المخاطر.

ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني تم تأسیسھما في والیة قضائیة ذات مخاطر عالیة في مجال غسل األموال  • المؤشرات
 أو تمویل اإلرھاب.

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  •
 دولیة.

 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
 ة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھحسابات مصرفی •
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 إیطالیا - 45دراسة الحالة 

أّدت عملیة تفتیش للتحقق من االمتثال لمتطلبات مكافحة غسل األموال إلى إحالة أحد مقدمي خدمات الصنادیق 
االستئمانیة وخدمات الشركات إلى التحقیق.  وقد انطوت الحالة على عملیة استحواذ لشركة نقل إیطالیة معروفة.  

شركة أجنبیة من دون ملكیة محددة.  وأظھرت مستندات تسجیل الوصي التي تّم وقد تم إشراك وصي مكلف باسم 
الحصول علیھا وجود جرائم ارتكبھا الممثل القانوني.  وقد ساھم مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات 

فائھا في الخارج.  الشركات في إجراء فحص للتحویالت المالیة إلى إیطالیا التي تمّ إنشاؤھا بطریقة غیر مشروعة وإخ
وساعد التحقیق في ملكیة المستفید الحقیقي لشركة أجنبیة في ربط األشخاص محل التحقیق بأصول مالیة كبیرة تّم 

 تحویلھا بصورة احتیالیة إلى الخارج واستخدامھا لشراء شركة النقل.

 العمیل متردد أو غیر قادر على تبریر ھویة المستفید الحقیقي • المؤشرات
 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى  •

 أي مغزى تجاري.

 
 

 إیطالیا - 46دراسة الحالة 

وھو عمیل لمكتب محاماة في المملكة المتحدة.  وقد تّم تأسیس ھذا  Xتّم إنشاء ھیكل صندوق استئماني البن السید 
شمل المخطط شركة  Xالصندوق لحیازة أموال تّم تحویلھا بصورة غیر مشروعة من شركة إیطالیة یدیرھا السید .

% من 100ھا، امتلكت شركة جزر العذراء البریطانیة في جزر العذراء البریطانیة تملكھا شركة إیرلندیة.  وبدور
أسھم شركة تقع في لوكسمبورغ.  وكانت ھذه األخیرة تتلقى األموال من الشركة اإلیطالیة من مبیعات وھمیة.  وكان 
مدیر الشركة اإلیرلندیة شریًكا في مكتب المحاماة نفسھ في المملكة المتحدة.  بینما كان مدیر شركة جزر العذراء 

توكیل  Xالبریطانیة شریكاً آخر  في مكتب المحاماة نفسھ في المملكة المتحدة.  وكان لدى أحد المقربین من السید 
رسمي من شركة جزر العذراء البریطانیة.  وقد تم االحتفاظ بأسھم الشركة اإلیرلندیة في الصندوق االستئماني البن 

(المستفید الحقیقي للصندوق) من قبل مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات مقره في  Xالسید 
 جیرسي مرتبط بمكتب المحاماة نفسھ الموجود في المملكة المتحدة. 

من خالل استخدام مثل ھذا المخطط، لم یظھر أي رابط واضح بین األموال المحولة من الشركة اإلیطالیة والمستفید 
 حقیقي لھذه األموال،  وكان الرابط الوحید ھو الصندوق االستئماني.ال

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

 باإلنابة.موظفو شركات الوسطاء المحترفین یؤدون دور أعضاء مجلس إدارة معینین ومساھمین  •
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر  •

 إلى أي مغزى تجاري.
 مساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون •
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 إیطالیا - 47دراسة الحالة 

.  وكانت SRوالمستشفى  SMمع اإلدارة العلیا في مستشفیین إیطالیتین: المستشفى  Sوالسید  Dتورط كل من السید 
ھاتین المؤسستین تمارسان أعماالً تجاریة خارج سیاق عملھما المعتاد لتسھیل تحویل األموال بصورة غیر مشروعة 

ثل للمخاطر.  وتّم وھو شخص سیاسي مم Fبھدف دفع الرشاوى إلى السید  Sوالسید  Dمن المؤسستین إلى السید 
تنفیذ عملیات تجاریة غیر شرعیة عبر العدید من الكیانات المؤسسیة األجنبیة الخاضعة إلدارة صندوق استئماني 

 سویسري.  وتّم اتھام المشتبھ بھم بالتآمر وغسل األموال والفساد واالختالس. 

 عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطرشخص سیاسي ممثل للمخاطر، أو شخص لدیھ عالقات  • المؤشرات
عالقات مع وسطاء محترفین أجانب في غیاب معامالت تجاریة فعلیة في الدول التي یمارس فیھا الوسیط  •

 أعمالھ.
 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركة •
 فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا. •
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى أي  •

 مغزى تجاري.
 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة حقیقیة •
 تسھیل معامالت العبور بشكل حصري من دون تولید أي ثروة أو إیرادات •
 د شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل.العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تول •
 تحدث المعاملة بین طرفین أو أكثر تجمع بینھما عالقة من دون سبب تجاري أو منطقي واضح •
 المعاملة ھي معاملة متكررة بین األطراف على مدى فترة تعاقدیة معینة. •
استخدمت لتمویل مشتریات شخصیة، بما في ذلك شراء تم تنفیذ المعاملة من حساب تجاري ولكنھا یبدو أنھا  •

 األصول أو األنشطة الترفیھیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركة
 تنطوي المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیة •
ركز تجاري أو مالي إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى م •

 دولي.

 
 

 إیطالیا - 48دراسة الحالة 

تم العثور على شخص محدد یملك أصوالً وموارد اقتصادیة في إیطالیا.  وأظھرت السجالت المصرفیة أن الفرد 
 % من أسھم 100یملك 

شركة تقع في قبرص كما تم التحقق من خالل سجل الضرائب من تاریخ ومكان الوالدة واإلقامة الضریبیة الحالیة 
 أن الفرد المدرج في إیطالیا.  وكشف السجل الرسمي اإلیطالي 
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% من أسھم شركة ذات مسؤولیة محدودة مقرھا في روما (ھدفھا الرئیسي ھو شراء وبناء المباني 50یملك 

ومجمعات المباني التي تملكھا الشركة نفسھا) من خالل الشركة القبرصیة المذكورة أعاله.   كما تم العثور في 
للشخص المحدد یكشف عن الدخل من العقارات، المطابق تماًما  2012یبي لعام السجل الضریبي على إقرار ضر

مع عقارات الشركة القبرصیة، فضالً عن إقرار ضریبي للشركة التي تتخذ من روما مقراً لھا ویكشف ھذا اإلقرار 
یورو.  وكان الشخص  405�3یورو ودخل خاضع للضریبة یبلغ مجموعھ  731�502عن مبیعات تصل إلى

محدد یملك أسھماً أو حصصاً في عدة شركات مقرھا في روسیا وقبرص، بما في ذلك بنكین والشركة القبرصیة ال
التي تّم ذكرھا.   وتبین أیضاً أن الشخص المحدد والشركة القبرصیة والشركة في روما یملكون العدید من العقارات 

حدد صاحب األصول والموارد االقتصادیة الموضوعة في مقاطعات إیطالیة مختلفة.   وبالتالي، كان ھذا الشخص الم
 . 2014باسمھ أو المتوفرة لھ بطریقة أخرى عبر كیانات مؤسسیة كانت خاضعة ألوامر التجمید منذ 

 ھم مواطنون أجانب لیس لدیھم أي معامالت مھمة في الدولة التي یمارسون فیھا خدمات مھنیة أو مالیة • المؤشرات
 للمخاطر، أو شخص لدیھ عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطرشخص سیاسي ممثل  •
ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو التمویل  •

 دولیة.
 التركیز على إستراتیجیات فعالة لتقلیل الضرائب •
 أشخاص أو مجموعات محددة •
معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى أي ھیاكل مؤسسیة  •

 مغزى تجاري.
 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. •

 
 

 جیرسي - 49دراسة الحالة 

الرئیسي حول شركة برمجیات في موطن المشتبھ بھ.  كانت ھذه الشركة تبیع حقوق الملكیة تمحور النشاط االحتیالي 
الفكریة إلى شركة إیرلندیة تقوم بدورھا بتحویل ھذه الملكیة إلى شركة في جزر العذراء البریطانیة.  وبعد ذلك، 

مح لھا ببیع البرمجیات أبرمت الشركة اتفاقیات ترخیص وتوزیع مع شركة جزر العذراء البریطانیة، مما س
وتوزیعھا، وبالتالي واصلت أنشطتھا التجاریة كما في السابق.  أدى الحصول على رسوم الترخیص والتوزیع التي 
قبضتھا شركة جزر العذراء البریطانیة إلى انخفاض كبیر في الدخل الخاضع للضرائب.  وكانت جمیع الكیانات 

قد نفّذ مخّطًطا، قدمت بموجبھ  X) وخاضعة لسیطرتھ.  ویُزعم أن "Xالثالثة مملوكة من قبل الشخص نفسھ ("
الشركة مطالبات وتجاوزات احتیالیة من خالل المطالبة بخصومات ناتجة عن ترتیبات ترخیص وتوزیع "زائفة".  

 ھیكل صندوق استئماني مع شركات أساسیة باستخدام مقدم خدمات مالیة مقره في جیرسي.  ویُزعم أن ھذه Xأنشأ 
 الكیانات كانت متورطة في المخطط باعتبارھا قنوات للتحویالت المالیة أو لحیازة أصول ناتجة عن المخطط. 

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.
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تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر ھیاكل مؤسسیة معقدة ال  • 

 إلى أي مغزى تجاري.
 المعاملة تنطوي على عقود الترخیص بین الشركات التي یملكھا الفرد نفسھ •

 
 

 التفیا - 50دراسة الحالة 

دوالر أمیركي ومبلغ  3،827،000التفیا وتلقت مبلغ " في B، حسابًا في البنك "Vفتحت المواطنة األجنبیة السیدة 
یورو بعد ذلك بوقت قصیر من الشركة األجنبیة "م". وتلقت الشركة "م" األموال من الشركات األجنبیة  000�208

"R"و "W ،وبحسب المعلومات العامة، تتشارك كل من ھاتین الشركتین المساھم نفسھ وھو كیان قانوني خارجي ."
". وھذا ما أثار المخاوف W" و"Mقّدم شخصان آخران نفسھما إلى البنك على أنھما المستفیدان من الشركتین "بینما 

دوالر أمیركي إلى األفراد  2،980،000بتحویل مبلغ  Vملكیة المستفید الحقیقي.  قامت السیدة  إلخفاءحول مخطط 
"E"و "O"و "A" إلى حسابات في البنك األجنبي "F" الغرض من المعاملة ھو ھدیة لألحفاد.  ، وذكرت أن 

". Fدوالر أمیركي إلى حسابھا الخاص في البنك األجنبي " 840،000مبلغ  Vوفي الوقت نفسھ، حّولت السیدة 
كانت تقیم في بلد مختلف عن البلد المذكور في  Vویملك جمیع المستفیدون العنوان نفسھ، مما یشیر إلى أن السیدة 

 000�220بإجراءات العنایة الواجبة تجاه العمالء.   وقد تم استالم مبلغ إضافي بقیمة سجالت البنك الخاصة 
دوالر أمیركي  300،000، كما أنھا قامت بتحویالت أخرى بقیمة "Lمن الفرد " Vدوالر أمریكي في حساب السیدة 

قاً للمستندات الواردة إلكترونیًا " تنفیذ إجراءات العنایة الواجبة المشددة ووفB". طلب البنك "E" و"Aإلى األفراد "
دوالر أمیركي مستخدمة  220،000" مقابل B، باعت ھذه األخیرة لوحتین فنیتین إلى الفرد "Vنیابة عن السیدة 

" فقد عّرف عن نفسھ A" كوسیط، ولكن التوقیعات على االتفاقیة بدت وكأنھا توقیعات رقمیة.  أما الفرد "Lالفرد "
 ، وادعى أنھا توفیت ولكنھ أخفق في تقدیم شھادة وفاة. Vحفید السیدة  " على أنھBفي البنك "

" في بلد إقامتھا وتبیّن من خالل التحقیق أنھ منذ تاریخ وفاتھا Vتحققت وحدات االستخبارات المالیة من وفاة السیدة "
 000�350بتجمید مبلغ  قامت أطراف ثالثة بإجراء التحویالت.  وعلیھ، أصدرت وحدات االستخبارات المالیة أمراً 

  .Vالسیدة دوالر أمیركي في حسابات 

ترّدد العمیل في تفسیر سبب إجراء ھذه األنشطة بطریقة معینة أو أنھ كان غیر قادر على تقدیم تفسیر  • المؤشرات
 واضح.

 مالیةمواطنون أجانب لیس لدیھم أي معامالت مھمة في الدولة التي یمارسون فیھا خدمات مھنیة أو  •
 عملیات تبدو غریبة نظًرا لعمر الفرد. •

 
 

أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم (المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون  •
 الحقیقیون) مدرجون على أنھم یعملون لحسابات ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة أخرى

 سلسلة من األوراق المزورة •
 مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. العالقات بین األطراف •
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 المكسیك - 51دراسة الحالة 

شركة صوریة تعمل في مجاالت مختلفة تشمل شركات یقع مقرھا في المكسیك  42تّم تفكیك شبكة مكّونة من 
وشركات أخرى في الخارج.  تّم إنشاء ھذه الشبكة لتقدیم خدمات غسل األموال إلى منظمات إجرامیة عبر مجموعة 

% من 5إلى  1، مقابل رسوم تتراوح بین من الوكالء المستقلین الذین یتواصلون مع عمالء لتوفیر ھذه الخدمات
 قیمة األموال التي یتم تشغیلھا. 

 سبق إدانتھم باالحتیال أو التھرب الضریبي أو الجرائم الخطیرة • المؤشرات
أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم (المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون  •

 لحسابات ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة أخرى الحقیقیون) مدرجون على أنھم یعملون
 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركة •
 تزویر سجالت ملكیة الشركات •
 فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا. •
 سلسلة من األوراق المزورة •
الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى أي ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا  •

 مغزى تجاري.
مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر الرسمیین مثل األوالد أو الزوج أو  •

 أعمال الشركة.الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة 
 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. •
 تحدث المعاملة بین طرفین أو أكثر تجمع بینھما عالقة من دون سبب تجاري أو منطقي واضح •
و إلى مركز تجاري أو مالي إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أ •

 دولي.

 
 

 
 المكسیك - 52دراسة الحالة 

) السترداد ضریبة القیمة المضافة SATتقدمت أربع شركات صوریة بطلب إلى دائرة إدارة الضرائب المكسیكیة (
شركة في  26.  وقد شارك ما مجموعھ 2009و 2008المفروضة على عملیات غیر موجودة تّم تنفیذھا عام 

فرداً كجزء من المخطط بصفة شركاء ومدراء وممثلین قانونیین.  وتّم إرسال  48محاكاة المعامالت كما شارك 
بطریقة غیر مشروعة إلى حسابات مصرفیة في الوالیات المتحدة، ثم  جزء من الموارد التي تّم الحصول علیھا

استخدمت الحقًا إلجراء تحویالت إلى حسابات في الس فیغاس، والیة نیفادا.   وتعود ھذه الحسابات إلى كازینوھات 
 وأفراد یقومون بأنشطة القمار. 

 عمل الشركةاألنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة  • المؤشرات
 حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •
 فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا. •
 سلسلة من األوراق المزورة •
 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة فعلیة  •
 ثروة أو إیرادات تسھیل معامالت العبور بشكل حصري من دون تولید أي •
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 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. •
 تحدث المعاملة بین طرفین أو أكثر تجمع بینھما عالقة من دون سبب تجاري أو منطقي واضح •
 وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیلتم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم  •

 
 

 نامیبیا - 53دراسة الحالة 

قام المواطن النامیبي "أ" (بصفة المالك الوحید) بتسجیل شركتین مقفلتین باستخدام وثائق إثبات ھویة وطنیة مزورة.  
ھاتین الشركتین. كانت حسابات مصرفیة في اثنین من البنوك المحلیة لكل من  وفي وقت الحق، فتح المواطن "أ"

الحسابات المصرفیة في أحد البنوك نشطة، بینما ظلت الحسابات في البنك اآلخر خاملة مما أدى إلى إغالقھا. قام 
المواطن "أ" بتفویض األجنبي "ب" واألجنبي "ج" بإدارة الحسابات المذكورة. استخدم ھذان األخیران القنوات 

الت داخلیة وخارجیة ضخمة على حسابات الشركتین. وقد تم تحویل األموال المصرفیة عبر اإلنترنت إلجراء تحوی
من والیة قضائیة أجنبیة في جنوب أفریقیا إلى نامیبیا، ثم أعید تحویلھا على الفور إلى والیات قضائیة أجنبیة أخرى، 

سبیًا قبل أن یبدأ حجم بما في ذلك إلى جنوب أفریقیا أي من مصدر األموال. وقد بدأت التحویالت بمبالغ قلیلة ن
 ساعة من إیداعھا.  48التحویالت بالنمو بسرعة.  وبشكل عام، كان یتّم سحب األموال بعد أقل من 

 مفوضون بالتوقیع على حسابات الشركة دون سبب وجیھ • المؤشرات
 إیرادات مصرح عنھا ال تتوافق مع حجم األصول أو المعامالت أو نمط الحیاة •
 عنوان ال یتوافق مع الملف التعریفي للشركةمسجلة تحت  •
 تقوم الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني بعدد كبیر من المعامالت مع عدد صغیر من المستفیدین •
ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یجري معامالت مع شركات عالمیة من دون وجود تبریرات تجاریة أو  •

 مؤسسیة كافیة.
 حدود الصفر، على الرغم من المعامالت المتكررة والصادرةرصید البنك في  •
 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركة •
 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
 سجالت أو مستندات زائفة ومزورة. •
 تزویر سجالت ملكیة الشركات •
 سلسلة من األوراق المزورة •
 تجاریة فعلیةلم تتم ممارسة أعمال  •
 تسھیل معامالت العبور بشكل حصري من دون تولید أي ثروة أو إیرادات •
 المعاملة ھي معاملة متكررة بین األطراف على مدى فترة تعاقدیة معینة. •
 المعاملة تبدو دوریة •
 تنطوي المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیة •
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 نامیبیا - 54دراسة الحالة 

شملت الحالة شخصین اثنین من نامیبیا وثالثة أشخاص صینیین.  سجل ھؤالء األشخاص شركتین محدودتي الملكیة 
وشركة أعمال صغیرة (شركة مقفلة) نامیبیة.   وبعد ذلك، فتحوا تسعة حسابات مصرفیة في خمسة بنوك محلیة، 

اھمین مخولین بالتوقیع على ھذه وقاموا بتعیین شخص صیني وشخصیین نامیبیین كأعضاء مجلس إدارة ومس
الحسابات. وقد تلقت الكیانات واألفراد ودائع وتحویالت كبیرة صادرة من حسابات نامیبیة ومحولة إلى والیات 

 قضائیة أجنبیة. 

تقوم الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني بعدد صغیر من المعامالت عالیة القیمة مع عدد صغیر من  • المؤشرات
 المستفیدین

تلقي الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني مبالغ كبیرة من التمویل الرأسمالي بسرعة بعد تأسیس الشركة،  •
 حیث تم إنفاق األموال أو تحویلھا إلى مكان آخر في فترة زمنیة قصیرة دون مبرر تجاري.

 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركة •
 ابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ.حس •
 لن یتم إیداع مستندات صحیحة لدى مصلحة الضرائب. •
الھیئة االعتباریة ال تدفع أي ضرائب أو معاشات تقاعدیة أو اشتراكات صندوق التقاعد أو أي إعانات  •

 اجتماعیة
 منطقي واضحتحدث المعاملة بین طرفین أو أكثر تجمع بینھما عالقة من دون سبب تجاري أو  •
 تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل •

 
 

 نامیبیا - 55دراسة الحالة 

قام بإیداعات نقدیة كبیرة ومنتظمة في  Xأنھ شریك في شركة سیارات األجرة.  وأكد التحلیل أن السید  Xأعلن السید 
حسابین، ثم قام من بعدھا على الفور بعملیات سحب كبیرة للشیكات إلى شركات وحسابات أخرى مملوكة من شركائھ 

ركات المقفلة تجارة التجزئة والتعدین وأقاربھ. وقد شملت أنشطة الكیان المؤسسي كما ھي مسجلة في سجل الش
والبناء وصید األسماك. واقتصرت السحوبات من ھذا الحساب فقط على عملیات سحب إلكترونیة.  وكانت تدخل 
إلى الحساب أموال شھریة من عدة أشخاص إضافة إلى تحویالت إلكترونیة بقیمة عالیة من شركة في جنوب أفریقیا 

یمتلك العدید من العقارات  Xاستئماني مسجل في نامیبیا. وقد أثبت التحلیل أن السید تم إیداعھا في حساب صندوق 
عالیة القیمة في نامیبیا وجنوب إفریقیا، والتي تم شراؤھا نقًدا. وتم تسجیل بعض ھذه العقارات باسم كیانات قانونیة. 

 بتجارة المخدرات. Xوقد ثبتت إدانة السید 

 غریبة نظًرا لعمر الفرد.عملیات تبدو  • المؤشرات
 سبق إدانتھم باالحتیال أو التھرب الضریبي أو الجرائم الخطیرة •
 مفوضون بالتوقیع على حسابات الشركة دون سبب وجیھ •
 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل العمالء •
 ت مع عدد صغیر من المستفیدینتقوم الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني بعدد كبیر من المعامال •
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ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یجري معامالت مع شركات عالمیة من دون وجود تبریرات تجاریة أو  • 

 مؤسسیة كافیة.
 رصید البنك في حدود الصفر، على الرغم من المعامالت المتكررة والصادرة •
 وجیھ.حسابات مصرفیة متعددة دون سبب  •
المعاملة ھي معاملة تجاریة تنطوي على أفراد من عائلة واحد أو أكثر من األطراف دون مبرر تجاري  •

 مشروع.
تم تنفیذ المعاملة من حساب تجاري ولكنھا یبدو أنھا استخدمت لتمویل مشتریات شخصیة، بما في ذلك شراء  •

 شركةاألصول أو األنشطة الترفیھیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل ال
تنفیذ المعاملة من حساب شركة وقد انطوت المعاملة على مبالغ نقدیة كبیرة تم إیداعھا أو سحبھا بمبالغ ال  •

 تتوافق مع طبیعة أنشطة الشركة.
 تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل •

 
 

 نامیبیا - 56دراسة الحالة 

بتجارة األلماس بصورة غیر مشروعة واستخدام حساب  Yتقریر عن معامالت مشبوھة لالشتباه بإمكانیة ضلوع 
ھي شركة مقفلة لھا مالك  Yمصرفي تجاري لمزج متحصالت الجریمة مع إیرادات مشروعة.  كشفت التحلیالت أن 

وحید وأن أنشطتھا الرئیسیة ھي "التصنیع وإعادة التدویر والتنظیف". وقد تمّ إیداع مبالغ ضخمة في حسابات تجاریة، 
لألموال ناشئة من عدة أشخاص من أمیركا وآسیا.  قامت  إلكترونیةنت معظم الودائع ناتجة عن تحویالت حیث كا

Y  بسحب األموال نقًدا. وأشار التحلیل أنY  عّرف عن نفسھ أمام المشترین األجانب عبر اإلنترنت على أنھ تاجر
 ألماس معتمد في نامیبیا.

ممارسة أي نشاط بعد تأسیس الشركة، یلیھا زیادة مفاجئة وغیر مبررة في األنشطة فترة طویلة من عدم  • المؤشرات
 المالیة.

 رصید البنك في حدود الصفر، على الرغم من المعامالت المتكررة والصادرة •
 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركة •
المعاملة على مبالغ نقدیة كبیرة تم إیداعھا أو سحبھا بمبالغ ال تنفیذ المعاملة من حساب شركة وقد انطوت  •

 تتوافق مع طبیعة أنشطة الشركة.
 مبالغ مالیة غیر عادیة في سیاق األعمال التجاریة للعمیل أو المتعاملین معھ •

 
 

 نامیبیا - 57دراسة الحالة 

تنطوي ھذه الحالة على أشخاص وكیانات تستخدم النظام المصرفي اإللكتروني لتحویل عائدات الجریمة إلى والیات 
قضائیة أجنبیة. وكان یّم إیداع األموال في شركات مقفلة وحساب شخصي للفرد ثم یتم سحبھا ھیكلیاً في والیة قضائیة 

 أجنبیة بحجة ارتباطھا بالعمل التجاري. 
 ، وھو مواطن صیني، بفتح حساب مصرفي شخصي وتسجیل شركة مقفلة1قام الشخص 
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) فتحت أیًضا حسابات مصرفیة مع ثالث مؤسسات مالیة مختلفة.  باإلضافة إلى ذلك، "ساعد" الشخص 1(الكیان  

في فتح حسابات شخصیة في المؤسسات المالیة الثالث نفسھا. كما "ساعدھا" في تسجیل أربع  1امرأة من نامیبیا  1
امرأتین  1لمؤسسات المالیة. وساعد الشخص ) وفتح حسابات لدى إحدى ا5-2شركات مقفلة باسمھا (الكیانات 

یسیطر على  1في فتح حسابات مصرفیة لدى اثنتین من المؤسسات المالیة. كان الشخص  3و  2أخریتین من نامیبیا 
، في إطار المعامالت 2و  1وعلى الحسابات المفتوحة باسم النساء النامیبیات  5-1بطاقات الصراف اآللي للكیانات 

على بطاقات صراف آلي خاصة بھا، وعندما  3ھا على ھذه الحسابات. لم تحصل المرأة النامیبیة التي كان یجری
 سألھا البنك توضیح سبب فتحھا للحسابات، اختفت وعجز البنك عن تعقبھا.

، في 1ھو الشخص  5-2والكیانات  3-1كان مصدر األموال المودعة أو المحولة إلى حسابات النساء النامیبیات 
 كانت من كیانات مملوكة من الشخص الصیني. 1األموال الموجودة في حسابات الشخص حین أن 

 تردد العمیل في تقدیم معلومات شخصیة. • المؤشرات
 العمیل متردد أو غیر قادر على توضیح أنشطتھ التجاریة وتاریخ الشركة •
 االستمرار في تجنب أي اتصال شخصي دون سبب وجیھ •
 المعلومات والبیانات والمستندات المطلوبة لتسھیل المعاملةرفض التعاون أو تقدیم  •
 عملیات تبدو غریبة نظًرا لعمر الفرد. •
 مسجلة تحت عنوان ال یتوافق مع الملف التعریفي للشركة •
 ال یبدو أن عضو مجلس اإلدارة أو المساھم المسیطر یقوم بأي دور فعال في الشركة •
(المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون الحقیقیون) أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم  •

 مدرجون على أنھم یعملون لحسابات ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة أخرى
 رصید البنك في حدود الصفر، على الرغم من المعامالت المتكررة والصادرة •
 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
 االھتمام في ھیكل الشركة التي یتم إنشاؤھاالتظاھر بعدم  •
 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة فعلیة •
 تسھیل معامالت العبور بشكل حصري من دون تولید أي ثروة أو إیرادات •
 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. •
وقد انطوت المعاملة على مبالغ نقدیة كبیرة تم إیداعھا أو سحبھا بمبالغ ال  تنفیذ المعاملة من حساب شركة •

 تتوافق مع طبیعة أنشطة الشركة.

 
 

 ھولندا - 58دراسة الحالة 

وھو دافع ضرائب ھولندي بإیداع المال في صندوق استئماني مقره جیرسي من دون أن یصرح عنھا  Bقام السید 
في إقرارات ضریبة الدخل الخاصة بھ أنھ مشارك في صندوق استئماني  Bللسلطات الضریبیة.   لم یذكر السید 

 وقد أجاب عمًدا بشكل خاطئ أو غیر كامل على االستبیان الضریبي 
  Bشاركتھ بالصندوق.  وجدت المحكمة أن السید في ما یتعلق بم
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قّدم معلومات غیر صحیحة إلى موظف حكومي في إدارة الضرائب والجمارك الھولندیة، مّما أدى إلى تخفیض قیمة 

 الضرائب المفروضة علیھ. 

منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة  • المؤشرات
 دولیة.

 التركیز على إستراتیجیات فعالة لتقلیل الضرائب •
 لن یتم إیداع مستندات صحیحة لدى مصلحة الضرائب. •
 سجالت أو مستندات زائفة ومزورة. •

 
 

 ھولندا - 59دراسة الحالة 

أجرى أعماالً معھا. وقد اختلفت قیمة ھذه المدفوعات تلقى المشتبھ بھ، وھو طبیب، مدفوعات من شركة األدویة 
بناء على كل عقد. ولم یتم تحویل ھذه المدفوعات، التي یمكن إدراجھا بمثابة دخل، إلى أي من الحسابات المصرفیة 
الھولندیة للمشتبھ فیھ، بل تم تحویلھا إلى حسابات مرقمة في لوكسمبورغ مفتوحة باسم مؤسسة. ولم یصرح المشتبھ 

 بھ أبًدا عن أرصدة الحسابات المصرفیة في لوكسمبورغ في اإلقرارات الضریبة الخاصة بھ.

 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. • المؤشرات
 حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •
 التركیز على إستراتیجیات فعالة لتقلیل الضرائب •
 لدى مصلحة الضرائب.لن یتم إیداع مستندات صحیحة  •
 المعاملة تنطوي على حساب مرقم •
 تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل •
إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي  •

 دولي.

 
 

 ھولندا - 60الحالة دراسة 

تضمن مخطط التھرب الضریبي ھذا إرسال فواتیر مزورة من شركة أسسھا المشتبھ بھ في جزر العذراء البریطانیة 
إلى شركة ھولندیة الختالق صورة وھمیة بأنھ قد تم تقدیم الخدمات إلى الشركة الھولندیة.  وقامت الشركة الھولندیة 

الشركة في جزر العذراء البریطانیة مما أدى إلى انخفاض في المبیعات واألرباح بسبب بتسدید ھذه الفاتورة إلى 
زیادة التكالیف المترتبة.  وقد تّم تحویل المبالغ المالیة من جزر العذراء البریطانیة إلى حسابات مصرفیة خاصة 

لحسابات في ھولندا عبر بطاقات مملوكة للمشتبھ بھ ومشتبھ بھ شریك في قبرص اللذین تمكنا من الوصول إلى ھذه ا
 السحب المباشر وبطاقات ائتمانیة.  وقد تم استخدام األموال مت قبل المشتبھ بھ لتمویل أنشطة عقاریة.

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

 تغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا.فواتیر مزورة تم إصدارھا ل •
 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة فعلیة •
 الجھة الطالبة والمستفید من تحویالت  نفسھالعمیل ھو في الوقت  •
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 مالیة دولیة متعددة 

تنفیذ المعاملة من حساب شركة وقد انطوت المعاملة على مبالغ نقدیة كبیرة تم إیداعھا أو سحبھا بمبالغ ال  •
 تتوافق مع طبیعة أنشطة الشركة.

 أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیلتم إرسال األموال إلى دولة  •
إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي  •

 دولي.

 
 

 ھولندا - 61دراسة الحالة 

تلقت وحدة االستخبارات المالیة إشعاًرا من مؤسسة مالیة في ما یتعلق بتحویل دولي إلى شركة أجنبیة في إیطالیا.  
وتبین أن المستفیدة الحقیقیة من ھذه الشركة ھي الزوجة السابقة للعمیل.  وقد أجرى ھذا العمیل تحویالت منتظمة 

السابقة وشركاتھا.  ثم تّم إیداع األموال مرة أخرى في  من حسابھ الخاص ومن حساب شركتھ إلى حسابات زوجتھ
الحساب المصرفي للعمیل عن طریق "اتفاقیات قروض". وبناًء على ھذه المعلومات، تّم االشتباه بھذا اإلشعار 

 وتحویلھ إلى فرق التحقیق.

وجود تبریرات تجاریة أو ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یجري معامالت مع شركات عالمیة من دون  • المؤشرات
 مؤسسیة كافیة.

أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین حقیقیین  •
 للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.

معنویاً، بدل من الحصول علیھ من یتم الحصول على التمویل من قبل مقرض، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو  •
 قبل مؤسسة ائتمانیة، من دون تقدیم أي تفسیر منطقي أو تبریر تجاري.

 المعاملة ھي معاملة تجاریة تنطوي على أفراد من عائلة واحد أو أكثر من األطراف دون مبرر تجاري مشروع. •

 
 

 ھولندا - 62دراسة الحالة 

قدم كاتب عدل مدني تقاریر معامالت مشبوھة تشیر إلى شراء منزل تم تمویلھ بقرض من شركة مقرھا أندورا.  
وفي وقت الحق، طلبت وحدة االستخبارات المالیة في ھولندا معلومات إضافیة عن ھذه الشركة من أندورا.  وتبین 

ه المعلومات، تّم االشتباه باإلشعار وتحویلھ إلى فرق أن المستفید الحقیقي النھائي ھو مشتري المنزل.  وبناء على ھذ
 التحلیل. 

یتم الحصول على التمویل من قبل مقرض، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، بدل من الحصول علیھ من  • المؤشرات
 قبل مؤسسة ائتمانیة، من دون تقدیم أي تفسیر منطقي أو تبریر تجاري.
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 ھولندا - 63دراسة الحالة 

حصلت الشركة الھولندیة المستھدفة على قروض من مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات 
سویسري تم تحویلھا إلى حساب مصرفي في مونتینیغرو، تحت وصف "قرض تسدید".  ویعتبر مقدم خدمات 

یة المستھدفة.  بعد ذلك، أعید الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات السویسري المساھم الوحید في الشركة الھولند
إقراض األموال المستلمة مرة أخرى من خالل شركة تابعة لمقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات 
السویسري في مولدافیا إلى المستفید الحقیقي النھائي في ھولندا.  كما تم استخدام الشركة الھولندیة المستھدفة من 

الء مقدم الخدمات السویسري.  وحصلت الشركة الھولندیة المستھدفة على قروض من قبل عمالء آخرین من عم
مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات السویسري وبعد ذلك أعادت إقراض ھذه األموال إلى شركات 

یة الحساب المصرفي في النھائیون.  وكان یتم تغذ الحقیقیونتشغیلیة في إیطالیا وانكلترا كان یدیرھا المستفیدون 
مونتینیغرو المفتوح باسم مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات السویسري بواسطة حساب مصرفي 
سویسري مفتوح باسم المستفید الحقیقي النھائي للشركة الھولندیة المستھدفة.  اشتبھت وحدة االستخبارات المالیة أن 

ال من حسابات شخصیة عبر مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات ھذا االسلوب بإعادة إقراض األمو
 . آخرینالشركات السویسري ھو أسلوب مستخدم أیضاً من قبل أشخاص 

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

ني یجري معامالت مع شركات عالمیة من دون وجود تبریرات تجاریة أو ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانو •
 مؤسسیة كافیة.

 العمیل ھو في الوقت نفسة الجھة الطالبة والمستفید لعملیات تحویل األموال الدولیة المتعددة •
من یتم الحصول على التمویل من قبل مقرض، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، بدل من الحصول علیھ  •

 قبل مؤسسة ائتمانیة، من دون تقدیم أي تفسیر منطقي أو تبریر تجاري.

 
 

 ھولندا - 64دراسة الحالة 

تتعلق ھذه الحالة بإجراء تحقیق جنائي في غسل األموال وشراء وتمویل حقوق المباني والشقق في ھولندا من قبل 
أثنین من الصنادیق االستئمانیة في لیختنشتاین. ویتم استخدام ھذه الصنادیق االستئمانیة باإلضافة إلى عدد من 

ومصدر األموال المستخدمة في شراء وتمویل العقارات. وقد المیسرین إلخفاء ھویة المستفیدین الحقیقیین النھائیین 
ملیون یورو تم صرفھا لشراء (التكالیف) وتمویل العقارات ویفترض  2انطوت عملیة الشراء على ما قیمتھ حوالي 

ین في لیختنشتا االستئمانیینأن ھذه األموال متأتیة من االتجار بالمخدرات.  ویقع مقّر المكتب المسجل للصندوقین 
 كما أن األشخاص الذین یمثلون ھذین الصندوقین ھم من أفراد أسرة المشتبھ بھ. 

 خاضعون للتحقیق أو لدیھم صالت معروفة مع المجرمین • المؤشرات
 العنوان المسجل مدرج أیضاً كعنوان للعدید من الشركات أو الترتیبات القانونیة األخرى •
 تتوافق مع طبیعة عمل الشركةاألنشطة والمعامالت المالیة التي ال  •
 لن یتم إیداع مستندات صحیحة لدى مصلحة الضرائب. •
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین  •

 حقیقیین للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.
 والمستفید من تحویالت الجھة الطالبة نفسھالعمیل ھو في الوقت  •

 مالیة دولیة متعددة
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المعاملة ھي معاملة تجاریة تنطوي على أفراد من عائلة واحد أو أكثر من األطراف دون مبرر تجاري  • 

 مشروع.
انطوت المعاملة على ھیئتین اعتباریتین لھما أعضاء مجلس إدارة أو مساھمون أو مستفیدون حقیقیون  •

 مماثلون أو متطابقون
 تنطوي المعاملة على تورط وسیط محترف من  •

 دون سبب وجیھ أو ظاھري
 

 
 ھولندا - 65دراسة الحالة 

قام صندوق استثمار ھولندي بتوظیف األموال المودعة من قبل المستثمرین من خالل استثمارھا في بوالص تأمین 
على الحیاة أجنبیة. وقد شارك المستثمرون في صندوق استئماني تحّول إلى مالك لبوالص التأمین على الحیاة.  وفي 

البلغ إلى الصندوق الذي یقوم بدوره بدفعھ إلى المستثمرین. حال وفاة المؤمن علیھ (األطراف الثالثة)، یدفع التأمین 
وقد تم إعادة التأمین على مخاطر أن یبقى حامل وثیقة التأمین األصلي على قید الحیاة لفترة أطول من تاریخ 
االستحقاق المتفق علیھ (مخاطر طول العمر). استحوذت شركات إعادة التأمین على البولیصة من الصندوق 

اني، وتلقى المستثمرون من شركة إعادة التأمین مبلغاً یعادل القیمة المستحقة في حال الوفاة بموجب البولیصة. االستئم
ملیون یورو، من خالل الحسابات األجنبیة للشركات االستئمانیة. وتبین أنھ  175وتم تحویل جمیع الودائع، وقیمتھا 

التأمین على الحیاة. أما الجزء األكبر فقد تم تحویلھ على  تم استثمار جزء محدود فقط من ھذه األموال في بوالص
 الفور إلى حسابات مصرفیة للمشتبھ بھ والوصي.

 عدد كبیر وغیر عادي من المستفیدین والمصالح المسیطرة األخرى • المؤشرات
 حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •
 األعمال التجاریة للعمیل أو المتعاملین معھمبالغ مالیة غیر عادیة في سیاق  •

 
 

 ھولندا - 66دراسة الحالة 

تتناول ھذه الحالة أموال متأتیة عن أنشطة ابتزاز. أنشأ المشتبھ بھ ھیاكل قانونیة تتكون من الشركات األم المسجلة 
لالحتفاظ بالسجالت اإلداریة في والیة قضائیة منخفضة الضرائب مع قلیل أو بعض من االلتزامات أو من دونھا 

والمحاسبة. استخدم المشتبھ بھ حساباً مصرفیاً مشفراً في سویسرا إلخفاء أنشطة غسل األموال. وتولّى مقدمو خدمات 
 الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات إدارة ھذه الشركات.

منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة  • المؤشرات
 دولیة.

 حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •
 المعاملة تنطوي على حساب مرقم •

 
 

 ھولندا - 67دراسة الحالة 

 فاتورة واحدة من الشركة الھولندیة التي -أرسلت شركة ھولندیة متوسطة الحجم فواتیر مزدوجة 
مدفوعات إلیھا في الحساب الھولندي، كما تم التصریح عنھا بشكل صحیح إلى دائرة الضرائب والجمارك تم سداد 

 الھولندیة.   أما
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الفاتورة الثانیة / البرید اإللكتروني فقد تم تسدیدھا في حساب ُمرقّم في سویسرا باسم شركة وھمیة. عندما تحسنت 

الھولندیة والسویسریة، نصح البنك السویسري العمیل بتأسیس شركة في باناما وإیداع األموال في حسابات العالقات 
 میة التي تخضع لسیطرة أعضاء مجلس إدارة الشركة الھولندیة.انامرقمة في قبرص باسم اثنین من الشركات الب

فضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخ • المؤشرات
 دولیة.

 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
 حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •
 سجالت أو مستندات زائفة ومزورة. •
 فواتیر مزدوجة بین الوالیات القضائیة •
 تنفیذھا.فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم  •
 المعاملة تنطوي على حساب مرقم •

 
 

 ھولندا - 68دراسة الحالة 

انطوت ھذه الحالة على تحقیق حول مشتبھ بھم ھولندیین قاموا بتقدیم إقرارات ضریبیة غیر صحیحة وشاركوا في 
عملیات غسل أموال وتزویر. وأثناء التحقیق، تم تحدید أن األموال قد تم تحویلھا من خالل رقم حساب في سویسرا 

خصم مبالغ مماثلة من الحساب، تحت وصف كاذب،  . وبعد ذلك بوقت قصیر، تمباناماباسم مقدم خدمات مالیة في 
 وتحویلھا إلى حساب المشتبھ بھم الھولندیین.

وقد سّھل أحد مقدمي الخدمات المالیة ھذه العملیة من خالل إتاحة الفرصة للمشتبھ بھم الھولندیین إلخفاء ھذه التدفقات 
 مقدم الخدمة المالیة عبر الحساب في سویسرا. النقدیة من أطراف ثالثة. وتم تسدید فواتیر الخدمات المقدمة إلى

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

تنطوي المعاملة على تحویل ثنائي االتجاه لألموال بین العمیل والوسیط المحترف مقابل مبالغ مالیة  •
 مماثلة

 المعاملة تنطوي على حساب مرقم •
 تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل •
إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي  •

 دولي.

 
 

 ھولندا - 69دراسة الحالة 

  Mossackتم تأسیس مؤسسة خاصة في باناما من قبل شركة في باناما تابعة لشركة موساك فونسیكا 
Fonseca،وكان مجلس المؤسسة عبارة عن شركة أخرى . 

، وھو عضو مجلس إدارة ومستشار مبیعات أحد مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات "Eوالمستفید ھو السید "
 الشركات في ھولندا.
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للخدمات القانونیة. فتحت المؤسسة الخاصة في باناما حساباً مصرفیاً في قبرص.  Xأما الوكیل المسجل فھو شركة 

ھذه الحالة ھي عبارة عن تحقیق جنائي كبیر للغایة، یشمل أیضاً إجراء تحقیق بشأن األشخاص الذین استفادوا من 
 الھیكل الذي یوفره مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات.

ء مجلس اإلدارة و/أو المساھم (المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون الحقیقیون) أعضا • المؤشرات
 مدرجون على أنھم یعملون لحسابات ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة أخرى

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  •
 یة.دول

 التركیز على إستراتیجیات فعالة لتقلیل الضرائب •
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى  •

 أي مغزى تجاري.
 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین رسمیین. •

 
 

 ھولندا - 70دراسة الحالة 

منصب عضو مجلس إدارة شركة قابضة ھولندیة وشركة تشغیل ھولندیة، باإلضافة  Xیتولى كل من السید والسیدة 
إلى كونھما مؤسسي "مؤسسة وحدة" والمستفیدین الحقیقیین في شركة أوفشور قابضة لالستثمار.  وتبیّن أنھ قد تم 

عیین مساھمین باإلنابة.  وبحسب الفواتیر الصادرة إلى شركة إبرام اتفاقیات لتقدیم خدمات عضویة مجلس اإلدارة وت
األوفشور القابضة لالستثمار، فقد تم تقدیم عدة خدمات للشركة، بما في ذلك فتح حساب مصرفي.  ولم تشمل الفواتیر 

لھولندي أي رسوم لقاء الخدمات اإلداریة.  وكان أحد موظفي مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات ا
یتمتع بصالحیات التوقیع عن الحساب المصرفي التابع لشركة األوفشور القابضة لالستثمار.  وكان السید والسیدة 

X  یقررا ما إذا كان یجب تحویل المدفوعات من الشركات األساسیة إلى الشركة القابضة المذكورة وإلى مؤسسة
فقط وأنھما بحكم الواقع  Xرص كان ینفذ رغبات السید والسیدة الوحدة.  ونتیجة لذلك، یمكن القول إن الموظف في قب

 ھما مدیرا الشركة القابضة لالستثمار.

 طلب إنشاء ھیاكل مؤسسیة معقدة دون مبررات تجاریة واقعیة • المؤشرات
 اتفاقیات ألعضاء مجلس اإلدارة والمساھمین المعینین باإلنابة •
 دور أعضاء مجلس إدارة معینین ومساھمین باإلنابة.موظفو شركات الوسطاء المحترفین یؤدون  •
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر  •

 إلى أي مغزى تجاري.
 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین رسمیین. •
 تجاریة فعلیةلم تتم ممارسة أعمال  •
 إشراك وسیط محترف في المعاملة من دون مبرر قانوني أو ظاھري •
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 ھولندا - 71دراسة الحالة 

تم إجراء تحقیق جنائي حول أحد مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات الھولندیین بسبب إخفاقھ 
المنھجي في اإلبالغ عن المعامالت غیر االعتیادیة وعملیات غسل األموال. كان من المفترض أن یشمل ذلك تسھیل 

المثال، فرض مستوى منخفض من الضرائب على معامالت وھمیة نیابة عن العمالء األجانب لضمان، على سبیل 
أصول أو ممتلكات ھؤالء العمالء، أو تحویل األموال المجھولة المصدر عن طریق معامالت وھمیة إلى والیة 
قضائیة أخرى. وقد تم تنفیذ ھذه العملیات عبر ھیاكل معقدة ومدروسة بدقة باالشتراك مع شركات وصنادیق 

ً بنفس استئمانیة في دول مختلفة كا نت تتلقى التعلیمات من قبل مقدم خدمات مالیة والتي كانت تتم مناقشتھا أیضا
الطریقة من قبل المشتبھ بھ مع الكاتب العدل الھولندي.  وقد تورطت كیانات ھولندیة في ھذه الھیاكل المعقدة وشكلّت 

تألف الھیكل في بعض األحیان  جزءاً منھا. وحصل األمر نفسھ مع مؤسسات ھولندیة مسجلة في عنوان دولي. وقد
كیانات مختلفة مسجلة في دول متعددة. وبحسب ما ورد لم یكن المشتبھ بھ في العدید من الحاالت یعرف  ثمانيمن 

 الھویة الفعلیة للمستفیدین الحقیقیین في الشركات التي أّسسھا.

منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة  • المؤشرات
 دولیة.

عالقات مع وسطاء محترفین أجانب في غیاب معامالت تجاریة فعلیة في الدول التي یمارس فیھا الوسیط  •
 أعمالھ.

 التركیز على إستراتیجیات فعالة لتقلیل الضرائب •
 طلب إنشاء ھیاكل مؤسسیة معقدة دون مبررات تجاریة واقعیة •
ة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر ھیاكل مؤسسی •

 إلى أي مغزى تجاري.
 إشراك وسیط محترف في المعاملة من دون مبرر قانوني أو ظاھري •

 
 

 ھولندا - 72دراسة الحالة 

الشركات بأنھ "محام تجاري" لكنھ لم یكن مسجالً تظاھر مالك أحد مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات 
بصفة محام. وبحسب ما ورد، دفع العمالء مكافآت مقابل خدمات الصنادیق االستئمانیة والتي تم تسدیدھا (جزئیًا) 
إفي حساب المشتبھ بھ في ثالث والیات قضائیة دولیة مختلفة. كما تم اإلبالغ أنھ قد تم أیضاً استخدام أحد مقدمي 

ات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في والیة قضائیة دولیة. تھرب المشتبھ بھ من دفع الضرائب على خدم
ھذه المبالغ لعدة سنوات. وارتكب المشتبھ بھ أیضاً عملیات احتیال في الھجرة من خالل إدراج العمالء على كشوف 

واتب مزورة. وفي كثیر من األحیان، كان یتم رواتب إحدى شركاتھ بھدف إبرام عقود عمل و/أو إصدار قسائم ر
إخفاء ملكیة أسھم الشركات الھولندیة عن طریق ھیاكل لمؤسسات وشركات أجنبیة في والیات قضائیة منخفضة 
الضرائب. وتبین أنھ كان یتم استخدام الشركات الھولندیة بشكل رئیسي كوسیلة لتحویل األموال. باإلضافة إلى ذلك، 

بھ قام بغسل األموال في شراء عقار مخصص الستعمالھ الخاص أو لعائلتھ أو لعمالء مقدم خدمات  ذُكر أن المشتبھ
 الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات.

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.
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ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یقوم بإرسال األموال بشكل منتظم إلى والیات قضائیة منخفضة الضرائب  • 

 أو مراكز تجاریة أو مالیة دولیة.
 إجراء مدفوعات متكررة لوسطاء محترفین أجانب •
 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
 وجیھحسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب  •
 التركیز على إستراتیجیات فعالة لتقلیل الضرائب •
مھتمون بإنشاء شركة أجنبیة، خاصة في الوالیات القضائیة المعروفة بتقدیم حوافز ضریبیة منخفضة أو  •

 حوافز السریة المصرفیة، دون توضیح تجاري كافٍ 
 لن یتم إیداع مستندات صحیحة لدى مصلحة الضرائب. •
 إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا.فواتیر مزورة تم  •
 سلسلة من األوراق المزورة •

 
 

 ھولندا - 73دراسة الحالة 

تقوم شركة ھولندیة بمعامالت تجاریة مع شركتین أوكرانیتین.  وبسبب القواعد الصارمة في أوكرانیا، تم إنشاء 
الشركة الھولندیة بتوفیر البضائع للشركات األوكرانیة.  ھیاكل قانونیة دولیة لمواصلة ممارسة األعمال التجاریة. تقوم 

إّال أنھ یتم تحویل التدفقات النقدیة عبر كیان في باناما لدیھ حساب مصرفي في التفیا.  وبفي وقت الحق، تبین أن 
 .ھناك تفاوت بین فواتیر الشراء وفواتیر البیع وأن "الفائض" بین الفواتیر یبقى في حساب مصرفي في التفیا

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

 تفاوت بین فواتیر الشراء والبیع •
 تنطوي المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیة •

 
 

 ھولندا - 74دراسة الحالة 

ً في سویسرا بتحویل األموال عبر حساب مصرفي  تقوم شركة مسجلة في جزر العذراء البریطانیة تملك حسابا
ھولندي إلى شركة مسجلة في قبرص ولھا حساب مصرفي في التفیا. وإن المستفیدین الحقیقیین النھائیین من كلتي 

ب استخدام فواتیر مزورة لم تستند إلى أي الشركتین ھم روسیون. وقد تم تقدیم تقاریر المعامالت المشبوھة بسب
 اعتبارات عادلة. وقد حدث ھذا بشكل منتظم في ما یشار إلیھ باالحتیال الدائري لضریبة القیمة المضافة.

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

 مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا.فواتیر  •
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 ھولندا - 75دراسة الحالة 

رّكز ھذا التحقیق في أمیركا الجنوبیة على أشخاص لم تتطابق ملفاتھم الضریبیة مع المبالغ المدفوعة في حساباتھم 
تّم دفع أموال فساد للمشتبھ بھم عبر شركة ھولندیة تتم في البلدان الخارجیة أو مع مستوى إنفاقھم.  ویُزعم أنھ 

إدارتھا من قبل وكالة استشارات قانونیة مسجلة في والیة قضائیة منخفضة الضرائب.  وورد أن الشركة الھولندیة 
مسجلة أیضاً في والیة قضائیة دولیة. أما األموال المدفوعة فقد انتھت في حسابات مفتوحة في لوكسمبورغ باسم 

 لمشتبھ بھم قبل أن یتم تحویلھا في وقت الحق إلى حسابات مرقمة.ا

شخص سیاسي ممثل للمخاطر، أو شخص لدیھ عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل  • المؤشرات
 للمخاطر

 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل العمالء •
 قضائیة دولیة دون سبب وجیھحسابات مصرفیة في عدة والیات  •
 المعاملة تنطوي على حساب مرقم •

 
 

 ھولندا - 76دراسة الحالة 

قامت شركة دولیة (أ) ومقرھا ھولندا بدفع أموال متحصلة من عملیات الفساد إلى موظف حكومي عن طریق 
وتسجیل اسم موظف حكومي إرسالھا بواسطة شركات البرید. وقد تم تسجیل شركة دولیة في والیة قضائیة دولیة 

في قائمة المستفیدین الحقیقیین بینما تم تسجیل مساھمین باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینین. تم تحویل الدفعات 
من خالل حساب مصرفي مفتوح لدى بنك ھولندي باسم شركة تابعة للشركة الدولیة إلى حساب الشركة األجنبیة 

ھونغ كونغ. وبعد ذلك، تم دفع ھذه األموال إلى حسابات مصرفیة في والیة في إستونیا من خالل شركة مسجلة في 
قضائیة أجنبیة ومنھا إلى حساب مصرفي في لوكسمبورغ مفتوح باسم الشركة الدولیة. كما تم دفع الرشاوى لجمعیات 

مزورة في خیریة كانت مرتبطة مباشرة بموظفین حكومیین.  ومن أجل قید حسابات الرشاوى، تم إدخال فواتیر 
 السجالت المحاسبیة للشركة.

 شخص سیاسي ممثل للمخاطر، أو شخص لدیھ عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطر • المؤشرات
ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  •

 دولیة.
 والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھحسابات مصرفیة في عدة  •
 فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا. •
 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین رسمیین. •
 تنطوي المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیة •
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 نیوزیلندا - 77دراسة الحالة 

نیوزیلندیة من قبل أحد مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في نیوزیلندا تم تأسیس شركة وھمیة 
ومقره في فانواتو. وتم تسجیل الشركة الوھمیة نیابة عن عمیل مجھول الھویة في الخارج كما تم استخدام معینین 

الوھمیة واضحاً أو مبیناً من خالل اسم  باإلنابة إلخفاء ھویة المستفیدین الحقیقیین. ولم یكن النشاط الفعلي للشركة
الشركة. كان العنوان المدرج في سجل الشركات ھو نفس عنوان المكتب االفتراضي الذي یملكھ مقدم خدمات 
الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في أوكالند. وكان عضو مجلس اإلدارة المعیّن یقیم في سیشیل، بینما كان 

ة عن شركة مساھمة اسمیة مملوكة من قبل مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات المساھم باإلنابة عبار
الشركات. كانت الشركة المساھمة االسمیة ھي شركة وھمیة إلى حد كبیر وكانت تستخدم كمساھم باإلنابة لمئات 

 كات.الشركات الوھمیة األخرى المسجلة من قبل مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشر
أشارت التقاریر اإلخباریة إلى أن أنھ تم نقل عضویة مجلس اإلدارة بموجب توكیل إلى مواطن روسي باع تفاصیل 
جواز سفره عبر فتح حساب مصرفي في التفیا. وعندما اتصل صحافیون من مشروع اإلبالغ عن الجریمة المنظمة 

الشركة النیوزیلندیة أو أي شيء عن حساباتھا المصرفیة. والفساد بالمواطن الروسي، كشف الرجل أنھ ال یعرف 
وتبیّن أنّھ قد تّم استخدام ھویتھ التي باعھا من دون علمھ. فضالً عن ذلك، أخبر ضابط سابق في شرطة الضرائب 
الروسیة الصحافیین أّن مئات شركات المحاماة تتخّصص في إنشاء شركات وھمیة جاھزة لعمالئھا الذین یریدون 

ء ھویّتھم مجھولة. عادة، تعتمد شركات المحاماة على أفراد محرومین یقومون ببیع تفاصیل جوازات السفر إبقا
 دوالر أمریكي. 300إلى  100الخاّصة بھم بحوالي 

وتّم إجراء معامالت تجاریة مع عّدة شركات أوكرانیة بما في ذلك شركة تتاجر في األسلحة مملوكة للدولة. وبعد 
لعقود المبرمة بعد تحویل األموال وإعادة تحویل مبالغ من األموال إلى عّدة شركات دولیة تابعة لجھات ذلك تم إلغاء ا

خارجیة. كما تّم إجراء معامالت تجاریة أخرى مع ثالث شركات نیوزیلندیة وھمیة أخرى مسجلة من قبل نفس مقدم 
اإلدارة المعیّن نفسھ والمساھم باإلنابة خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات، باستخدام عضو مجلس 

نفسھ وعنوان المكتب االفتراضي للشركة الوھمیة. وأفادت تقاریر جدیدة أّن الشركات الوھمیة األربعة كانت قد 
 توّرطت في عملیات غسل أموال تبلغ قیمتھا أربعین ملیون دوالر أمیركي لعصابة " سینالوا" للمخدرات في المكسیك.

 مواطنون أجانب لیس لدیھم أي معامالت مھمة في الدولة التي یمارسون فیھا خدمات مھنیة أو مالیة ھم • المؤشرات
 مسجلة تحت اسم ال یحمل أي داللة على نشاط الشركة •
 مسجلة تحت عنوان ال یتوافق مع الملف التعریفي للشركة •
 الترتیبات القانونیة األخرىالعنوان المسجل مدرج أیضاً كعنوان للعدید من الشركات أو  •
ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یجري معامالت مع شركات عالمیة من دون وجود تبریرات تجاریة أو  •

 مؤسسیة كافیة.
 وجود تباین بین الثروة المتوقعة للمنشئ وغرض اإلنشاء. •
 تفاوت بین فواتیر الشراء والبیع •
 تزویر سجالت ملكیة الشركات •
 إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا.فواتیر مزورة تم  •
 سلسلة من األوراق المزورة •
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 اتفاقیات ألعضاء مجلس اإلدارة والمساھمین المعینین باإلنابة • 

 موظفو شركات الوسطاء المحترفین یؤدون دور أعضاء مجلس إدارة معینین ومساھمین باإلنابة. •
طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر  •

 أي مغزى تجاري.
 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین رسمیین. •
 عنوان تم تسجیل عدد كبیر من الشركات فیھ •
 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة حقیقیة •
 بشكل حصري من دون تولید أي ثروة أو إیراداتتسھیل معامالت العبور  •
 الشركة ال تملك موظفین. •
 الھیئة االعتباریة لیس لھا وجود مادي •
 تحدث المعاملة بین طرفین أو أكثر تجمع بینھما عالقة من دون سبب تجاري أو منطقي واضح •
مساھمون أو مستفیدون حقیقیون انطوت المعاملة على ھیئتین اعتباریتین لھما أعضاء مجلس إدارة أو  •

 مماثلون أو متطابقون
 تنطوي المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیة •
 تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل •
استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي إرسال أموال المعاملة إلى أو  •

 دولي.

 
  

 نیوزیلندا - 78دراسة الحالة 

تم ربط شركة محاماة في نیوزیلندا بعمالء تم التحقق من تورطھم أو اعتقالھم أو إدانتھم بعدد ال یحصى من الجرائم 
والتھرب الضریبي وغسل األموال. وقد أنشأت شركة المحاماة ھذه مقّر بما في ذلك االختالس والرشوة والفساد 

أعمالھا في نیوزیلندا، وقامت بتقدیم خدماتھا إلى عمالء أجانب باستخدام معرفتھا العمیقة في مجال الضرائب 
 وصنادیق االستئمان وقانون الشركات في نیوزیلندا.

حاماة النیوزیلندیة ھذه، ثم قامت ھذه الشركات والشراكات وقد تم تأسیس الشركات والشراكات من قبل شركة الم
باستخدام موظفي شركة المحاماة بشكل روتیني كأعضاء مجلس إدارة معینین ومساھمین باإلنابة، من دون تسمیة 

ر المستفیدین الحقیقیین بشكل علني (الذین كانوا أحیاناً مجرمین وشركائھم). باإلضافة إلى ذلك، كان یتم في الكثی
من األحیان إنشاء سلسلة من الشركات تكون فیھا إحدى الشركات بمثابة مساھم في شركة أخرى ھي بدورھا مساھم 
في غیرھا من الشركات، مما زاد من تعقید ھیكل الملكیة وأزال أثر المستفید الحقیقي من األصول. وفي بعض 

 الستئماني.األحیان، تم استخدام شركة (صوریة) نیوزیلندیة كوصي للصندوق ا
وكانت جمیع الشركات المتورطة شركات صوریة تملك أعضاء مجلس إدارة معینین ومساھمین باإلنابة وعناوین. 
وكان الھدف من الشركات والشراكات والصنادیق االستئمانیة تأسیس ھیاكل معقدة من قبل شركة المحاماة في 

باإلضافة إلى ذلك، فقد تمت بعض األحیان االستعانة نیوزیلندا من أجل استخدامھا إلخفاء الثروات وحمایتھا.  
 بالشركاء التجاریین لشركة المحاماة النیوزیلندیة الموجودین في دول أخرى

من أجل تأسیس كیانات على المستوى الدولي وإضافتھا إلى الھیاكل لزیادة التعقیدات وتقلیل القدرة والكفاءة على 
 اؤھا. وھكذا، إذا اكتشاف الجریمة والثروات التي تم إخف
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التحقیقات مع الشخص الذي یملك مثل ھذا الھیكل، فقد كان على الجھات المعنیة أن تسلك نشأت الشكوك وبدأت 

مساراً معقداً وصعب التتبع للتدقیق في الھیكل. ولقد تم تحدید دالئل قویة على أن المجرمین لدیھم ھیاكل أنشأتھا 
ھذه الھیاكل من قبل المجرمین إلخفاء شركة المحاماة النیوزیلندیة ھذه مع وجود أدلة على أنھ قد تم استخدام بعض 

 األصول.
كما تم تعیین موظف مقیم في نیوزیلندا أیضاً كمدیر الستیفاء المتطلبات القانونیة التي تشترط تعیین مدیر مقیم في 

 نیوزیلندا وأن یكون للشركة عنوان في نیوزیلندا. ومع ذلك، لم یتم تحدید المستفید الحقیقي للشركة في أي وقت.

 سبق إدانتھم باالحتیال أو التھرب الضریبي أو الجرائم الخطیرة • مؤشراتال
 خاضعون للتحقیق أو لدیھم صالت معروفة مع المجرمین •
 العنوان المسجل مدرج أیضاً كعنوان للعدید من الشركات أو الترتیبات القانونیة األخرى •
 دور فعال في الشركةال یبدو أن عضو مجلس اإلدارة أو المساھم المسیطر یقوم بأي  •
أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم (المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون  •

 الحقیقیون) مدرجون على أنھم یعملون لحسابات ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة أخرى
الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة  •

 دولیة.
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى  •

 أي مغزى تجاري.
 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین رسمیین. •
 ت فیھعنوان تم تسجیل عدد كبیر من الشركا •
 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة حقیقیة •
 تسھیل معامالت العبور بشكل حصري من دون تولید أي ثروة أو إیرادات •
 لیس لدى الھیئة االعتباریة أي موظفین •
 الھیئة االعتباریة لیس لھا وجود مادي •

 
 

 نیوزیلندا - 79دراسة الحالة 

االستحواذ علیھا باستخدام عائدات الجریمة ھي أصول مرتبطة بمنشئ ھذه الصنادیق ُزعم أن أصوالً یُعتقد أنھ قد تم 
االستئمانیة. وقد تّم إنشاء بعض ھذه الھیاكل من خالل مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات في 

تئماني بل ھي مملوكة نیوزیلندا. وإن ھذه األصول لیست مملوكة بشكل مباشر من قبل األوصیاء على الصندوق االس
عبر العدید من الكیانات المحلیة واألجنبیة األمریكیة. ویبدو أن جمیع األنشطة كانت متمركزة في الوالیات المتحدة 
مع وجود أوامر ضد كیانات أمریكیة مملوكة بشكل غیر مباشر من شركات أجنبیة. اشتمل المخطط على صندوقین 

ضاء مجلس إدارة ومساھمین باإلنابة مستخدمین من قبل مكتب محاماة. إن ھذا استئمانیین وأربع شركات كان لھا أع
الھیكل المعقد منع سلطات إنفاذ القانون من الحصول على معلومات عن ملكیة المستفید الحقیقي عن طریق إنشاء 

 شبكة معقدة من الشركات الصوریة والصنادیق االستئمانیة.
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أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم (المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون الحقیقیون)  • المؤشرات

 مدرجون على أنھم یعملون لحسابات ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة أخرى
تبریرات تجاریة أو ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یجري معامالت مع شركات عالمیة من دون وجود  •

 مؤسسیة كافیة.
 اتفاقیات ألعضاء مجلس اإلدارة والمساھمین المعینین باإلنابة •
 موظفو شركات الوسطاء المحترفین یؤدون دور أعضاء مجلس إدارة معینین ومساھمین باإلنابة. •
 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین رسمیین. •
 تسجیل عدد كبیر من الشركات فیھعنوان تم  •

 
 

 نیوزیلندا - 80دراسة الحالة 

تم استخدام شركات وھمیة مقرھا باناما وبلیز والمملكة المتحدة لدیھا مساھمین باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینین 
الدوالرات. وكانت غالبیة لفتح حسابات مصرفیة في التفیا من أجل إجراء مدفوعات دولیة بمئات المالیین من 

المعامالت عبارة عن مدفوعات تم إجراؤھا نیابة عن كیانات فیتنامیة لتسدید ثمن بضائع مستوردة، أو مدفوعات تم 
تحویلھا إلى مغتربین فیتنامیین یعیشون في الخارج نیابة عن مرسلین مقرھم في فیتنام. وتشیر ھذه العالقة الفیتنامیة 

تّمت السیطرة على الحسابات أو إدارتھا من داخل فیتنام.  وقد تّم استخدام حسابات مصرفیة  الممیزة إلى أنھ ربما
في نیوزیلندا، مملوكة من قبل طالب أو تجار الجملة ومصدرین للفواكھ لتلقي األموال، التي تم تحویلھا من حسابات 

اریة في نیوزلندا بواسطة األموال ملكیة عق 15مصرفیة في التفیا وكمبودیا والصین.  كما تم شراء أكثر من 
المودعة في الحسابات المصرفیة في التفیا.  وتّم إجراء ھذه العملیات العقاریة عبر شركات قانونیة نیوزیلندیة.   
تشیر المعلومات أیضاً إلى أن المزید من األموال كانت "تضاف" إلى حسابات التفیا من خالل حسابات مصرفیة 

ركزة في والیات قضائیة دولیة، مما یشیر إلى جھود منسقة لطمس عالقة ھذه األموال مع أخرى لشركة وھمیة متم
 مصادرھا اإلجرامیة عن طریق العدید من العملیات المالیة والمصرفیة.

 إیرادات مصرح عنھا ال تتوافق مع حجم األصول أو المعامالت أو نمط الحیاة • المؤشرات
مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة ھیئة اعتباریة أو ترتیب  •

 دولیة.
 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركة •
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى  •

 أي مغزى تجاري.
 ي المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیةتنطو •
 مبالغ مالیة غیر عادیة في سیاق األعمال التجاریة للعمیل أو المتعاملین معھ •
إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي  •

 دولي.
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 نیوزیلندا - 81دراسة الحالة 

یُشتبھ في أن الشركات المسجلة في نیوزیلندا عن طریق مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات یقع 
مقّره في فانواتو ویدیره مواطنون نیوزیلندیون كانت تعمل كشركات صوریة لتسھیل الجرائم في الوالیات القضائیة 

مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات دور مساھم باإلنابة وقام بتوفیر أعضاء مجلس األجنبیة. تولى 
إدارة معینین مقیمین في والیات قضائیة مثل فانواتو وبنما وسیشیل. في حالة الشركة "أ"، من المحتمل أن الموظف 

الجاریة، حیث لم یكن لھ أي دور سابق في الذي تم تعیینھ للعمل كعضو مجلس إدارة لم یكن على درایة باألنشطة 
أي من أنشطة مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات. وشملت الجرائم تھریب السلع غیر 
المشروعة، وتھریب األسلحة، واالحتیال الضریبي، واالحتیال في مجال االستثمار، وغسل األموال.  وكانت الشركة 

ھا مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات، وقد استأجر طائرة تّم القبض "أ" إحدى الشركة التي أنشأ
علیھا وھي تھرب األسلحة.  یُشتبھ في أن الشركات المسجلة في نیوزیلندا عن طریق مقدم خدمات الصنادیق 

یة األجنبیة. وشملت االستئمانیة وخدمات الشركات كانت تعمل كشركات صوریة لتسھیل الجرائم في الوالیات القضائ
الجرائم تھریب السلع غیر المشروعة، وتھریب األسلحة، واالحتیال الضریبي، واالحتیال في مجال االستثمار، 

 وغسل األموال.

أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم (المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون الحقیقیون)  • المؤشرات
 أنھم یعملون لحسابات ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة أخرىمدرجون على 

 سلسلة من األوراق المزورة •
 اتفاقیات ألعضاء مجلس اإلدارة والمساھمین المعینین باإلنابة •
 موظفو شركات الوسطاء المحترفین یؤدون دور أعضاء مجلس إدارة معینین ومساھمین باإلنابة. •
تھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیع •

 أي مغزى تجاري.
 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین رسمیین. •
 عنوان تم تسجیل عدد كبیر من الشركات فیھ •

 
 

 النروج - 82دراسة الحالة 

امتلك سبعة مواطنون نرویجیون، بشراكات مختلفة، أربع شركات نرویجیة لتكنولوجیا المعلومات.  وقد تم االتصال 
بھم من قبل شركة نرویجیة كبیرة (مدرجة في سوق األوراق المالیة) أرادت شراء أسھم كّل تلك الشركات.  وكان 

اضعة للضرائب).  وبناء على ذلك، أنشأ المالكون السعر المعروض أعلى بكثیر من رأسمال الشركات (القیمة الخ
شركات جدیدة في والیات قضائیة خارجیة وباعوا أسھمھم إلى ھذه الشركات بأدنى حد من األرباح.  ثّم قامت 
الشركات المنشأة حدیثًا على الفور ببیع األسھم إلى الشاري الفعلي في النروج.   وتّم تحقیق أرباح المبیعات في 

 دون ضرائب.  الخارج من

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

تقوم الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني بعدد صغیر من المعامالت عالیة القیمة مع عدد  •
 صغیر من المستفیدین

 قانوني یتلقى مبالغ كبیرة من األموال على شكل مساھمة في رأس المال فورھیئة اعتباریة أو ترتیب  •
 تأسیس الشركة ثم یتم تحویل ھذه األموال إلى مكان آخر 
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 في غضون وقت قصیر من دون سبب تجاري وجیھ 

 التركیز على إستراتیجیات فعالة لتقلیل الضرائب •
 المعاملة تبدو دوریة •
المعاملة على ھیئتین اعتباریتین لھما أعضاء مجلس إدارة أو مساھمون أو مستفیدون حقیقیون انطوت  •

 مماثلون أو متطابقون
 انطوت المعاملة على تحویل ملكیة األسھم من خالل عملیات بیع خارج السوق •
 الدولة والعمیلتم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین  •
إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي  •

 دولي.

 
 

 النروج - 83دراسة الحالة 

التحویالت قام الرئیس التنفیذي لشركة نرویجیة كبیرة بتحویل مبالغ مالیة كبیرة إلى العدید من الشركات، مدعیاً أن 
ھي لتسدید مدفوعات مقابل خدمات (رسوم استشاریة وما إلى ذلك). وقد أثبتت التحقیقات أنھ لم یتم تقدیم أي خدمات 

 وأن الرئیس التنفیذي ھو المستفید الحقیقي للشركات.

 فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا. • المؤشرات
ھیئتین اعتباریتین لھما أعضاء مجلس إدارة أو مساھمون أو مستفیدون حقیقیون انطوت المعاملة على  •

 مماثلون أو متطابقون

 
 

 النروج - 84دراسة الحالة 

كان المشتبھ بھ رئیس شركة شحن وقد ارتكب جریمة خیانة األمانة من خالل شراء سفن ومعدات مخصصة للشركة 
النھایة تحت سیطرتھ. باع المشتبھ بھ األصول إلى الشركة بسعر مبالغ فیھ.  من خالل ھیكل من الشركات كانت في 

كما ارتكب في الوقت نفسھ عملیات احتیال ضد البنوك التي كانت تمول السفن، من خالل االدعاء بأنھ تم شراء 
یة في مصادرة السفن بسعر السوق. وعلى الرغم من تحدید ملكیة المستفید الحقیقي، ال تزال ھناك تحدیات قانون

 األصول المجمدة في حسابات مصرفیة أجنبیة لم تكن طرفًا في القضیة الجنائیة.

 مبیعات األصول المتضخمة بین كیانات یسیطر علیھا نفس المستفید الحقیقي • المؤشرات
تفتقر إلى ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا  •

 أي مغزى تجاري.
انطوت المعاملة على ھیئتین اعتباریتین لھما أعضاء مجلس إدارة أو مساھمون أو مستفیدون حقیقیون  •

 مماثلون أو متطابقون
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 باناما - 85دراسة الحالة 

باالعتماد على رؤوس األموال من صغار كان الغرض المشروع المزعوم للمخطط ھو تطویر وبناء العقارات 
المستثمرین.  وتم الحصول على األموال التي قدمھا منشئ الصندوق أو األطراف الثالثة من أنشطة غیر مشروعة 
(فساد الموظفین الحكومیین واإلثراء غیر المشروع). اشتمل المخطط على شركة في جزر العذراء البریطانیة مع 

خاضعین بالكامل لسیطرة شخص سیاسي ممثل للمخاطر كان عمیالً لدى البنك الذي  أعضاء مجلس إدارة معینین
كان على عالقة بمقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات. وقد قام مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة 

ل وأنشطة منشئ وخدمات الشركات بإنشاء صندوق استئماني عقاري لتلقي األموال واألصول المتأتیة من أعما
الصندوق و"المستثمرین". تّم استثمار األصول التي تم استالمھا في مشروع عقاري مع تقدیم األصول بنفسھا 

% من المشروع العقاري. وكان المستفید الحقیقي النھائي من المشروع العقاري 60كضمان للبنك الذي كان یمّول 
 ابن الشخص السیاسي ممثل المخاطر.

بإجراءات العنایة الواجبة على نطاق واسع واعتمد على تلك التي أجراھا البنك الذي قام بإحالة  ولم یقم الوصي
 العمیل إلیھ، حیث أن كالً من العمیل والوصي ھما على عالقة عمل مع البنك.

 العمیل متردد أو غیر قادر على تبریر مصدر ثروتھ/أموالھ • المؤشرات
 أو غیر قادر على توضیح طبیعة المعامالت التجاریة التي یجریھا مع أطراف أخرى مترددالعمیل  •
 شخص سیاسي ممثل للمخاطر، أو شخص لدیھ عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطر •
ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  •

 دولیة.
 وجود تباین بین الثروة المفترضة للُمنشئ وغرض اإلنشاء. •
 سلسلة من األوراق المزورة •
 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین رسمیین. •
 یتم شراء األصل نقًدا ثم یستخدم كضمان للحصول على قرض خالل فترة زمنیة قصیرة •

 
 

 بیرو - 86دراسة الحالة 

تتناول ھذه القضیة شخصاً سیاسیاً ممثالً للمخاطر في البیرو وتشمل زوجتھ وحماتھ وأفراد آخرین مقربین منھ في 
قضیة شراء ممتلكات عقاریة. تم سداد قرضین عقاریین مقدماً باستخدام أموال من شركة كوستاریكیة تم تأسیسھا 

ویالت المصرفیة.  وتم سداد القرض خالل أربعة أشھر قبل ستة أشھر فقط من تاریخ إصدار التعلیمات إلجراء التح
فقط من قبل شركة أوفشور على الرغم من الخسارة المالیة المتكبدة. تمكنت السلطات في البیرو من الكشف عن 
مصدر األموال الناشئة عن أنشطة فاسدة قام بھا الشخص السیاسي الممثل للمخاطر خالل تولیھ منصبھ. وقد أدى 

خم من قبل حماة الشخص السیاسي ممثل المخاطر، والتي لم تكن تملك القدرة االقتصادیة للقیام بھذا شراء عقار ف
 الشراء، إلى فتح قضیة في وحدة االستخبارات المالیة وإصدار تقاریر أنشطة مشتبھة من قبل الكیانات المبلغة.
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 عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطر شخص سیاسي ممثل للمخاطر، أو شخص لدیھ • المؤشرات

 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل العمالء •
أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم (المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون الحقیقیون)  •

 اعتباریة أو ترتیبات قانونیة أخرىمدرجون على أنھم یعملون لحسابات ھیئات 
 ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة دولیة. •
تلقي الھیئة االعتباریة أو الترتیب القانوني مبالغ كبیرة من التمویل الرأسمالي بسرعة بعد تأسیس الشركة،  •

 ویلھا إلى مكان آخر في فترة زمنیة قصیرة دون مبرر تجاري.حیث تم إنفاق األموال أو تح
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین حقیقیین  •

 للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.
 خسارةیتم سداد قرض أو رھن قبل موعد االستحقاق المحدد، مع تكبد  •

 
 

 روسیا - 87دراسة الحالة 

. 2والمقاول رقم  1أبرم أحد العمالء الحكومیین عقوداً بشأن أعمال البحث وتطویر برنامج خاص مع المقاول رقم 
أظھر تحلیل المعامالت المالیة أن ھؤالء المقاولین لم یجروا أي أنشطة بحثیة بأنفسھم، بل قاموا بتحویل أموال 

 1المیزانیة إلى مقاولین من الباطن من بینھم مختبرات علمیة حقیقیة. وتم إرسال غالبیة األموال من المقاول رقم 
إلى المقاول من الباطن، الذي قام بتوجیھ األموال إلى مخطط مالي یعمل في الظّل ویتكون من طبقات متعددة من 

فقد تم إرسال  2نقداً. أما األموال المحولة من المقاول رقم الشركات الوھمیة. وفي نھایة المطاف، تم سحب األموال 
غالبیتھا إلى شركة عقاریة استثمرت ھذه األموال في نشاطھا التجاري واستحوذت على سیارات فارھة ومنحت 

 قروضاً بأسعار فائدة صفریة لعدد من األفراد.
حجز تذاكر الطیران والمعامالت المالیة وبیانات  أظھر تحلیل بیانات الملكیة ومعلومات سجل العناوین وقاعدة بیانات

، قبل نقل الملكیة إلى أشخاص وھمیین لم یتورطوا في Xكان مملوكاً من قبل السید  2إنفاذ القانون أن المقاول رقم 
 1قم ، قبل نقل الملكیة إلى ابنتھ. كان المقاول رXالمخطط. أما الشركة العقاریة فكانت مملوكة سابقاً من قبل السید 

. Xمملوكاً من قبل أشخاص وھمیین لم یكن لدیھم أي فكرة عن األنشطة التجاریة للشركة وتلقوا تعلیماتھم من السید 
وقد حصل ھؤالء األشخاص على "راتب" من حساب الشركة. وكان مدیر قسم العمالء الحكومیین مسؤوالً عن 

. وحصلت ابنة مدیر إدارة العمالء الحكومیین على عقارات باھظة الثمن Xاألنشطة البحثیة وھو شقیق السید 
ً في حسابھا. كما حصلت المرأة التي قامت برحالت مشتركة مع السید  على  Xباستخدام أموال تم إیداعھا مسبقا

 عقارات باھظة الثمن باستخدام أموال تم إیداعھا مسبقاً في حسابھا.

 اطر، أو شخص لدیھ عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطرشخص سیاسي ممثل للمخ • المؤشرات
 فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا. •
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین  •

 الترتیبات القانونیة.حقیقیین للھیئات االعتباریة أو 
 مالكون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون بما في ذلك معینین غیر رسمیین مثل األبناء، •
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 واألزواج أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة. 

خاصة دون أي اتفاقیات قرض داعمة أو ضمانات أو یتم الحصول على القروض من أطراف خارجیة  •
 مدفوعات فوائد منتظمة.

تنفیذ المعاملة من حساب شركة وقد انطوت المعاملة على مبالغ نقدیة كبیرة تم إیداعھا أو سحبھا بمبالغ ال  •
 تتوافق مع طبیعة أنشطة الشركة.

 و رھن عقاريتنطوي المعاملة على القیام بعدة دفعات نقدیة كبیرة لتسدید دین أ •

 
 

 روسیا - 88دراسة الحالة 

ملیون دوالر أمیركي) من حساب الشركة  11ملیون روبل روسي ( 300تم تحویل أموال عامة مختلسة بقیمة 
"كاي" إلى حساب الشركة "آر"، وھي شركة تم تأسیسھا في والیة دیالویر في الوالیات المتحدة األمریكیة، تملكھا 

 11الروسیة للمشتبھ بھ الذي ھو مسؤول حكومي. وفي الیوم نفسھ حولت الشركة "آر" مبلغاً بقیمة وتدیرھا الزوجة 
) المفتوح لدى بنك قبرصي. ثّم قامت BVIملیون دوالر أمریكي على أنھ قرض مستحق لحساب الشركة "أیھ" (

یات المتحدة) لشراء عقارات ملیون دوالر أمیركي إلى الشركة "دي" (في الوال 11الشركة "أیھ" بتحویل أكثر من 
ملیون دوالر إلى مكتب كاتب عدل فرنسي. وقد أظھرت المعلومات  12في فرنسا. وحولت الشركة "دي" أكثر من 

الواردة من وحدة االستخبارات المالیة في لوكسمبورغ أن أحد البنوك األمیركیة اتخذ صفة ضامن لزوجة المشتبھ 
) وھي S.S. companyة مالكة للعقار. تم تنفیذ العملیة عبر شركة آس.آس. (بھ في عملیة شراء أسھم شركة فرنسی

، وھي شركة مؤسسة (.Luxembourg S.D. SAشركة فرنسیة تابعة لشركة أس دي آس آیھ في لوكسمبرغ (
ومملوكة من نفس الشخص. وقد أظھر التحلیل أن ھاتین السلسلتین مترابطتان وأنھ قد تم شراء العقار من عائدات 

 األموال المختلسة لصالح زوجة المسؤول الحكومي.

 شخص سیاسي ممثل للمخاطر، أو شخص لدیھ عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطر • المؤشرات
 ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة دولیة. •
العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین حقیقیین أفراد  •

 للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى  •

 أي مغزى تجاري.
 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. •
یتم الحصول على التمویل من قبل مقرض، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، بدل من الحصول علیھ من  •

 قبل مؤسسة ائتمانیة، من دون تقدیم أي تفسیر منطقي أو تبریر تجاري.
 معاملة بین طرفین أو أكثر تجمع بینھما عالقة من دون سبب تجاري أو منطقي واضحتحدث ال •
 تنفیذ المعاملة من حساب شركة وقد انطوت المعاملة على مبالغ نقدیة كبیرة تم إیداعھا أو سحبھا بمبالغ •

 ال تتوافق مع طبیعة أنشطة الشركة.
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 أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیلتم إرسال األموال إلى دولة  • 

 
 

 الصرب - 89دراسة الحالة 

یورو، إلى حساب  200،000، یبلغ مجموعھا حوالي ".U.Bتحویالت من حساب تعاونیة زراعیة " أربعتّم إجراء 
یورو من ھذا  178،630".  وتّم شراء صنادیق بالعملة األجنبیة، بقیمة إجمالیة تبلغ P.I.P.Hالھیئة االعتباریة "

 Mفي دیالویر. وتم فتح حساب الشركة  Mاألموال مباشرة بعد أن تّم إیداعھا، ثم تّم تحویلھا إلى حساب الشركة 
ضائع.  إضافة إلى ذلك، تّم لدى بنك في قبرص.  وكان الغرض المعلن للمعامالت ھو تسدید دفعات مقابل تجارة الب

في دیالویر.  وكان حساب الشركة  S" إلى حساب الشركة P.I.P.Hیورو من حساب " 75،175إجراء تحویل بقیمة 
S   .مفتوحاً لدى بنك في دولة أجنبیة.  وكان الغرض المعلن من ھذا التحویل ھو تسدید دفعات مقابل تجارة البضائع

درج في إطار التجارة في السوق السوداء.  وتم تحویل األموال المكتسبة من التجارة وكشف التحقیق أن ھذه الحالة تن
إلى حسابات ست ھیئات اعتباریة في الصرب (یشتبھ بأن ھذه الشركات ھي شركات واجھة).  وبعد ذلك، تّم تحویل 

المفترض أنھم  األموال إلى حسابات ھیئات اعتباریة في الخارج ومن ثّم إلى حسابات مواطنین صینیین من
 المستفیدون الحقیقیون من البضائع المباعة في الصرب. 

ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  • المؤشرات
 دولیة.

الواردة رصید الشركة لدى البنك في حدود الصفر، على الرغم من العدد المتكرر للمعامالت  •
 والصادرة

 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. •
 انطوت المعاملة على تحویل ملكیة األسھم من خالل عملیات بیع خارج السوق •
 الدولة والعمیلتم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین  •

 
 

 الصرب - 90دراسة الحالة 

 متحصالت االتجارابتكر أعضاء جماعة إجرامیة منظمة مخطًطا یشمل بنوك صربیة، بقصد إضفاء الشرعیة على 
بالمخدرات عبر شراء أسھم شركة معینة.  وكانت إحدى میزات المخطط ھي ھیكلة المعامالت لتجنب اإلبالغ عن 

فرًدا، قد وافقوا على دفع  42المعامالت إلى وحدة االستخبارات المالیة. وعثرت الجماعة اإلجرامیة المنظمة على 
یورو، بوصفھا أنھا مدخراتھم.  وبعد  000�15إلى  الودائع في حساباتھم الخاصة، بمبالغ دون الحد األدنى تصل

ذلك، أعلن ھؤالء األشخاص أنھم وافقوا على أن یتّم استخدام أموالھم لحیازة شركة تقدم خدمات في قطاع الضیافة.  
وفي الوقت عینھ، استولت جماعة إجرامیة منظمة على الشركات الخاصة المربحة في الصرب، مع تدفقات رأسمالیة 

 عبر الحسابات التي كان تعمل بشكل جید والتي كان أصحابھا مستعدین لبیعھا.كبیرة 
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 قید التحقیق أو وجود صالت معروفة مع المجرمین • المؤشرات

 سجالت أو مستندات زائفة ومزورة. •
یتم الحصول على التمویل من قبل مقرض، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، بدل من الحصول علیھ من  •

 منطقي أو تبریر تجاري.قبل مؤسسة ائتمانیة، من دون تقدیم أي تفسیر 
 المعاملة تنطوي على شراء السلع عالیة القیمة نقداً  •

 
 

 روسیا - 91دراسة الحالة 

ملیون یورو من شركة سلوفینیة إلى حساب مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات  4تّم تحویل 
ھندسیة".  تّم اللجوء إلى المساعدة القانونیة المتبادلة لتحدید مفتوح لدى بنك في لیختنشتاین تحت غطاء "استشارات 

المستفید الحقیقي من خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات وقد تبین لوحدة االستخبارات المالیة أن مقدم 
مصرفیًا في آخر لخدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات من لیختنشتاین مع الوصي نفسھ قد فتحا حسابًا 

بنك سلوفیني مع العلم أن الوصي عین نفسھ بصفة المستفید الحقیقي.  وقد تمكنت السلطات من تحدید المستفید 
الحقیقي من خالل كشف حساب مصرفي على النحو الذي حدده الوصي عند فتح الحساب.  وتم إبرام صفقة مع ثالثة 

 وفرضت علیھم غرامة قدرھا أكثر من ملیون یورو.من المشتبھ بھم، واستردت السلطات األصول المختلسة 

أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم (المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون الحقیقیون)  • المؤشرات
 مدرجون على أنھم یعملون لحسابات ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة أخرى

مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة ھیئة اعتباریة أو ترتیب  •
 دولیة.

 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. •

 
 

 سویسرا - 92دراسة الحالة 

أسھم لحاملھا مسروقة في حسابات تم فتحھا باسم شركات قام محام كان قد أُدین بتزویر مستندات واختالسھا بإخفاء 
خارجیة.  وتّم بیع األسھم لحاملھا وشراء األسھم المسجلة للشركة نفسھا مع العائدات وتحویلھا إلى حسابات أخرى 

لى في والیات قضائیة مختلفة.  وبفضل التعاون المحلي والدولي الفعال، ألقي القبض على المشتبھ بھ وتّم تسلیمھ إ
ملیون فرنك سویسري في  50سویسرا وھو اآلن في السجن.  كما تّم أیًضا حظر األصول التي تزید قیمتھا على 

 جمیع البلدان الخمسة.

 قید التحقیق أو وجود صالت معروفة مع المجرمین • المؤشرات
تجاریة أو مالیة ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز  •

 دولیة.
 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر الرسمیین مثل األوالد أو الزوج أو  •

 الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.
 وریةالمعاملة تبدو د •
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 انطوت المعاملة على تحویل ملكیة األسھم لحاملھ من خالل عملیات بیع خارج السوق • 

 تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل •

 
 

 سویسرا - 93دراسة الحالة 

الھولندیة حیث تم NVملیون یورو إلى مالكھا وھي شركة  800قامت شركة تعدین فحم عاملة بتحویل مبلغ بقیمة 
تسدید ھذا المبلغ على مدى أربع سنوات.   وقد عثر الوسیط المالي صدفة على معلومات تفید بأن ھناك دعوى 

 عن أنھ تم تقدیم تقریر عن المعامالت الھولندیة وضد مالكھا في بلد ثالث، فضالً NVقضائیة مقامة ضد شركة 
المشبوھة بسبب اختالس األموال.  كما تبّین من المستندات التي یحتفظ بھا الوسیط المالي السویسري أن أن شركة 

NV  سنوات، تّم  10الھولندیة ھذه مملوكة من قبل السید "أ"، وھو مواطن من دولة أوروبیة أخرى.  وعلى مّر
شركة في مختلف البلدان، ال سیما  32نك سویسري من خالل ھیكل كبیر ومعقد مؤلف من ملیار فر 3.5تحویل 

جزر العذراء البریطانیة وھولندا.  وقد أثبتت مستندات الوسیط المالي السویسري أن السید "أ" ھو المستفید الحقیقي 
 من كل ھذه الشركات تقریبًا.

 ھمة في الدولة التي یمارسون فیھا خدمات مھنیة أو مالیةمواطنون أجانب لیس لدیھم أي معامالت م • المؤشرات
 قید التحقیق أو وجود صالت معروفة مع المجرمین •
ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو التمویل  •

 دولیة.
منتظم إلى والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یقوم بإرسال األموال بشكل  •

 مراكز تجاریة أو مالیة دولیة.
ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یجري معامالت مع شركات عالمیة من دون وجود تبریرات تجاریة أو  •

 مؤسسیة كافیة.
أو أنھا تفتقر إلى أي  ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید •

 مغزى تجاري.
 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. •
انطوت المعاملة على ھیئتین اعتباریتین لھما أعضاء مجلس إدارة أو مساھمون أو مستفیدون حقیقیون مماثلون  •

 أو متطابقون
 المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیةتنطوي  •
إرسال أموال المعاملة إلى أو استالمھا من والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي  •

 دولي.

 
 

 سویسرا - 94دراسة الحالة 

ملیون دوالر أمریكي في حساب  2ودیعة قدرھا قدم وسیط مالي سویسري تقریر عن أنشطة مشبوھة بعد إیداع 
 " وھي شركة تابعة مملوكةB" من قبل الشركة "Aالشركة "
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، بتبریر األموال الواردة على أنھا "A، وھو المستفید الحقیقي من الشركة "X" القابضة قام السید Cبالكامل لشركة " 

. وقد ُزعم أن طبیعة ھذه الخدمات ھي Bو  Aبموجب عقد بین الشركتین  Aنتیجة للخدمات التي تقدمھا الشركة 
 توفیر عالقات واتصاالت تجاریة، والحصول على عمالء محتملین، والتفاوض على الشروط واألحكام.

بعد وقت قصیر من اإلیداع، تم إجراء عملیتي تحویل بقیمة ملیون دوالر أمریكي إلى شركتین أخریین، كان السید 
X  والسیدY  وكالھما من المدیرین التنفیذیین رفیعي المستوى للشركة الھولندیة  -ھما المستفیدان الحقیقیان لھا

. لذلك، Yوالسید  Xة أي معلومات حول تعویضات السید . ولم یتضمن التقریر السنوي للشركة الھولندیCالقابضة 
 .Cاشتبھ الوسیط المالي بعملیة غسل أموال وإدارة أعمال مخادعة بطریقة تضّر مساھمي الشركة القابضة 

 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. • المؤشرات
المعاملة على ھیئتین اعتباریتین لھما أعضاء مجلس إدارة أو مساھمون أو مستفیدون حقیقیون انطوت  •

 مماثلون أو متطابقون
 تنطوي المعاملة على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیة •

 
 

 ترینیداد وتوباغو - 95دراسة الحالة 

معقد لتجنب دفع الضرائب على الدخل المكتسب من شركة تعمل في تتعلق القضیة بمواطن أمریكي ابتكر مخطط 
ترینیداد وتوباغو. وشمل المخطط توریط أمناء معلومات وعدة أفراد وھیاكل قانونیة واستخدام جھات لتحویل 

من  2011-2009" (بالك جاك)، على مالیین الدوالرات خالل الفترة Blackjackاألموال. حصل المشتبھ بھ، "
إجراءات إلخفاء دخلھ  Blackjackضاء ترینیداد وتوباغو الخاص (وھو ناد یشبھ الكازینو). اتخذ نادي أع

وموجوداتھ عن دائرة الضرائب عن طریق استخدام حسابات مصرفیة لم یتم اإلبالغ عنھا في ترینیداد وتوباغو 
كیاناتھ التجاریة في نیو جیرسي إلیداع إیراداتھ الشخصیة. كما استخدم حسابات مصرفیة أمریكیة مفتوحة بأسماء 

لتلقي اإلیرادات من الكازینو. واستخدم تلك الكیانات التجاریة لدفع النفقات الشخصیة وتحویل اإلیرادات من الكازینو 
مباشرة إلى البائعین في الوالیات المتحدة لتغطیة النفقات الشخصیة، فضالً عن قیامھ بإصدار التعلیمات إلى موظفي 

رسال األموال من خالل تحویالت مصرفیة ألفراد في نیو جیرسي قاموا بعد ذلك بجمع األموال نیابة الكازینو إل
 عنھ.

 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركة • المؤشرات
 التركیز على إستراتیجیات فعالة لتقلیل الضرائب •
 الضرائب.لن یتم إیداع مستندات صحیحة لدى مصلحة  •
 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. •
تم تنفیذ المعاملة من حساب تجاري ولكنھا یبدو أنھا استخدمت لتمویل مشتریات شخصیة، بما في ذلك شراء  •

 كةاألصول أو األنشطة الترفیھیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشر
مبالغ تم إرسالھا إلى والیة قضائیة أو تم استالمھا من والیة قضائیة تنطوي على مخاطر عالیة في مجال  •

 غسل األموال أو تمویل اإلرھاب



 إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي

| تقریر مجموعة العمل  2018© 
    

 

 

 
 

 
 تركیا - 96دراسة الحالة 

تم بیع الوقود الذي تم الحصول علیھ من تھریب الوقود من خالل محطات الوقود الخاضعة لسیطرة الجریمة المنظمة. 
، وھو المستفید الحقیقي وزعیم العصابة، بإخفاء ملكیتھ عن طریق نقل السیطرة على محطات Aوقد قام الشخص 

 ود ومالك خیالي.الوقود إلى شركاء مقربین وعبر إجراء معامالت باستخدام النق

 العمیل متردد أو غیر قادر على تبریر ھویة المستفید الحقیقي • المؤشرات
 ال یمكن تحدید مقر المدیر أو المساھم المسیطر (المساھمین المسیطرین) أو االتصال بھم •
 رصید البنك في حدود الصفر، على الرغم من المعامالت المتكررة والصادرة •
 المزورةسلسلة من األوراق  •
مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر الرسمیین مثل األوالد أو الزوج أو  •

 الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.

 
 

 تركیا - 97دراسة الحالة 

قامت مجموعة من األشخاص بإنشاء وتشغیل موقع إلكتروني للقیام بمراھنات غیر مشروعة عبر اإلنترنت.  وبھدف 
إخفاء الھویة، استخدم ھؤالء األفراد أشخاًصا طبیعیین وشركات صوریة لفتح حسابات مصرفیة وسحب أو تحویل 

وھم غیر مسجلین كدافعي ضرائب وال یملكوا  سنة، 30األموال المودعة.  یتراوح عمر األشخاص الطبیعیین حوالي 
سجالت ضمان اجتماعي فضالً عن أنھم یقیمون في مدن مختلفة وبشكل عام ھم إما عاطلین عن العمل أو أرباب 
منازل أو عاملین بالحد األدنى لألجور.   یتّم دفع مبلغ من المال إلى المالك الخیالي الستخدام حساباتھ.  ویتّم تغییر 

الوسیطة باستمرار.  كما یتم سحب المبالغ التي یتم جمعھا في الحسابات المصرفیة لھؤالء األشخاص نقًدا  الحسابات
من البنوك أو من أجھزة الصراف اآللي، ثم یتّم تحویلھا إلى الحسابات المصرفیة العائدة لألفراد أو إلى الشركات 

 المنشأة لھذا الغرض أو یتّم تحویلھا إلى شركة خارجیة. 

 األنشطة والمعامالت المالیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل العمالء • المؤشرات
 لن یتم إیداع مستندات صحیحة لدى مصلحة الضرائب. •
مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر الرسمیین مثل األوالد أو الزوج أو  •

 تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال 
تنفیذ المعاملة من حساب شركة وقد انطوت المعاملة على مبالغ نقدیة كبیرة تم إیداعھا أو سحبھا بمبالغ ال  •

 تتوافق مع طبیعة أنشطة الشركة.
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 أوكرانیا - 98دراسة الحالة 

األموال موضوع من قبل مسؤولین سابقین رفیعي المستوى في أوكرانیا عبر مؤسسات مصرفیة تم تنفیذ مخطط غسل 
أوكرانیة وبنوك أجنبیة. وقد قام عدد من الشركات غیر المقیمة (معظمھا مسجل في باناما وقبرص وجزر العذراء 

القات تجاریة، باستثمار البریطانیة والمملكة المتحدة وبلیز) تم ربطھا ببعضھا عن طریق مسؤولین مؤسسین وع
مبالغ كبیرة من األموال في أوكرانیا (اشترت سندات حكومیة داخلیة وحولت مبالغ كبیرة من األموال إلیداعھا في 
حسابات في أوكرانیا كما قدمت مساھمات في رأس المال المصرح بھ لشركات أوكرانیة).  ووفقًا لتحلیل المعلومات 

عناوین بروتوكول اإلنترنت التي تم استخدامھا للوصول إلى حسابات الشركات،  التي تم الحصول علیھا من خالل
 فقد تّمت إدارة جمیع االستثمارات من مركز إداري واحد.

 شخص سیاسي ممثل للمخاطر، أو شخص لدیھ عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطر • المؤشرات
(المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون الحقیقیون) أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم  •

 مدرجون على أنھم یعملون لحسابات ھیئات اعتباریة أو ترتیبات قانونیة أخرى
ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  •

 دولیة.
 سبب وجیھ. حسابات مصرفیة متعددة دون •
 حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى  •

 أي مغزى تجاري.
 بشكل كاف من قبل العمیل.العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا  •
 تم إرسال األموال إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل •

 
 

 الوالیات المتحدة - 99دراسة الحالة 

كشفت السلطات األمریكیة عن شركات واجھة استُخدمت إلخفاء ملكیة بعض األصول األمریكیة من قبل بنك ملي 
)Bank Melli) الذي حددتھ السلطات األمیركیة سابقاً على أنھ یقوم بتقدیم الخدمات المالیة إلى الكیانات المشاركة ،

في برنامج إیران النووي وبرامجھا المتعلقة بالقذائف التسیاریة.  وقد تم استدعاء بنك ملي أیًضا لتعزیز الیقظة بشأن 
.   وتمكنت وزارة العدل من مصادرة أصول كبیرة تخضع 1803م قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رق

ً في مدینة مانھاتن في الجادة  36لسیطرة الحكومة اإلیرانیة. شملت ھذه األصول برج مكاتب مؤلف من  طابقا
ملیون دوالر، وعقارات أخرى باإلضافة إلى مبالغ نقدیة  500، والذي تقدر قیمتھ بأكثر من 650الخامسة، رقم 

 Alavi Foundation%) ومؤسسة أالفي 40ین من الدوالرات. تم تقسیم ملكیة برج المكاتب بین بنك ملي (بمالی
 ) التي قدمت خدمات إلى الحكومة اإلیرانیة، مثل تحویل األموال من برج المكاتب إلى بنك ملي.60%)

ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني تم تأسیسھما في والیة قضائیة ذات مخاطر عالیة في مجال غسل األموال  • المؤشرات
 أو تمویل اإلرھاب.

 لن یتم إیداع مستندات صحیحة لدى مصلحة الضرائب. •
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 أشخاص أو مجموعات محددة • 

مبالغ تم إرسالھا إلى والیة قضائیة أو تم استالمھا من والیة قضائیة تنطوي على مخاطر عالیة في مجال  •
 غسل األموال أو تمویل اإلرھاب

 
 

 الوالیات المتحدة - 100دراسة الحالة 

باستخدام قام فرد بتنظیم مخطط ھرمي لقروض احتیالیة بھدف تزویر تضخم مبیعات وإیرادات شركتھ. وقد قام 
شركتھ كتغطیة. كما تم إشراك زوجتھ وابنھ في المخطط. أنشأ المدعى علیھم كیانات قانونیة عدیدة، بما في ذلك 
صنادیق استئمانیة ومؤسسات وشركات ذات مسؤولیة محدودة لفتح حسابات مصرفیة إلدارة األموال غیر المشروعة 

عى علیھم مھني قانوني (محام) لمساعدتھم في إنشاء عدد من وإخفاء الملكیة والمشاركة في المخطط. واستخدم المد
الكیانات القانونیة، وتحویل قروض باسم الشركة لصالح استخدامھم الشخصي، بما في ذلك امتالك المجوھرات 

 ساعد المحامي المتورط في بیع المجوھرات (التي شكلت أصوالً للصندوق االستئماني).  واألحجار الكریمة.
 

 ستخدم عنوان المحامي (الذي كان متوفیًا حینھا) لتحویل األموال من حسابین مختلفین.  وتّم ا   

وحصل التحقیق على سجالت مالیة مشروعة من أطراف ثالثة عبر استدعاء قضائي حیث تم العثور على سجالت 
عن طریق استجواب  مفبركة للشركات تحتفظ بھا المنظمة. وتم التعرف على األصول التي یحتفظ بھا المدعى علیھ

أطراف ثالثة لتحدید ملكیة المستفید الحقیقي. كما تم الحصول على معلومات إضافیة عبر استجواب معّد اإلقرار 
الضریبي.  واستخدمت أسالیب التحقیق المالیة القیاسیة لتحدید العدید من الصنادیق االستئمانیة أو األوصیاء والھیئات 

 االعتباریة.  

 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. • المؤشرات
 لن یتم إیداع مستندات صحیحة لدى مصلحة الضرائب. •
 تفاوت بین فواتیر الشراء والبیع •
 تزویر سجالت ملكیة الشركات •
أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین حقیقیین  •

 ریة أو الترتیبات القانونیة.للھیئات االعتبا
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى  •

 أي مغزى تجاري.
مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر الرسمیین مثل األوالد أو الزوج أو  •

 األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.الزوجة أو 
تم تنفیذ المعاملة من حساب تجاري ولكنھا یبدو أنھا استخدمت لتمویل مشتریات شخصیة، بما في ذلك شراء  •

 األصول أو األنشطة الترفیھیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركة
 معاملة من دون مبرر قانوني أو ظاھريإشراك وسیط محترف في ال •

 
 

 الوالیات المتحدة - 101دراسة الحالة 

كان المدعى علیھ یدیر شركة إقراض برھن عقاري باإلضافة إلى شركات عدیدة أخرى تملك وتدیر عقارات 
 مختلفة. استخدم حسابات وھمیة وشركات صوریة
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 الوالیات المتحدة - 101دراسة الحالة 

وغیرھا من المخططات إلخفاء ملكیتھ.  انطوى المخطط على شراء عقارات مملوكة من قبل كیانات كان المدعى 
علیھ یسیطر علیھا من خالل أحد الموظفین. وتم تمویل المشتریات بواسطة القروض. وفیما یتعلق بطلبات القروض، 

احتیالیة تتعلق بالمركز المالي للمقترض/المشتري، وتقییمات احتیالیة بالغت قدم المدعى علیھ وآخرون معلومات 
في قیمة الضمان، وغیرھا من المستندات التي تضمنت معلومات مادیة كاذبة. ثم قام الشخص المتورط "ببیع" العقار 

تفعة للغایة. وقد تم التجاري المملوك من قبل كیان یخضع لسیطرتھ إلى كیان آخر یخضع أیضاً لسیطرتھ بأسعار مر
تمویل المشتریات من خالل طلبات قروض احتیالیة ومن خالل تقدیم مستندات احتیالیة. وكذلك، قام المدعى علیھ 
بتغییر الفواتیر الموجھة إلى أحد الكیانات عن طریق تضخیم تكلفة األعمال المدرجة في الفواتیر األصلیة لجعلھا 

 على العقارات التي یتم استخدامھا كضمان للقروض. تبدو كما لو أنھ تم إجراء تحسینات

 سجالت أو مستندات زائفة ومزورة. • المؤشرات
 مبیعات األصول المتضخمة بین كیانات یسیطر علیھا نفس المستفید الحقیقي •
مالكون وأعضاء مجلس إدارة معینون باإلنابة بما في ذلك األعضاء غیر الرسمیین مثل األوالد أو الزوج أو  •

 الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال تبدو لھم أي مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.
 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة حقیقیة •

 
 

 الوالیات المتحدة - 102دراسة الحالة 

وجزر الھند آالف شركة صوریة في بیلیز  5)، وھو مواطن أمریكي مقیم في بیلیز، بتأسیس أكثر من 1قام الفرد (
)، وھو مواطن 2الغربیة لتسھیل العدید من مخططات االحتیال التي تستھدف األوراق المالیة والضرائب. كان الفرد (

مزدوج الجنسیة األمریكیة والكندیة، ھو المالك السري لشركة وساطة دولیة وشركة إلدارة االستثمارات تقعان في 
) ترویج األسھم االحتیالیة 1مخططات مترابطة:  3ولة بلیز. كان ھناك مدینة بنما في دولة بنما ومدینة بلیزفي د

) التحایل على الضرائب المفروضة على األرباح الرأسمالیة بموجب قانون االمتثال الضریبي 2والتالعب باألسعار؛ 
طاقات خصم ملیون دوالر أمریكي من األرباح عبر استخدام ب 250) غسل أكثر من 3للحسابات األجنبیة (فاتكا)؛ 

 غیر محددة وحسابات ضمان خاصة بالمحامین.

ً في الوالیات المتحدة لغسل ما یزید على 2استخدم الفرد ( ً مقیما ملیون دوالر تم جنیھا من خالل  250) محامیا
حیث تم توجیھ عائدات االحتیال إلى خمس حسابات تملكھا  -التالعب بأسھمھ في عدد من الشركات األمریكیة 

ماة ثم إعادة تحویلھا إلى أعضاء المخطط والمتآمرین على تنفیذه. وساعدت مخططات اإلخفاء ھذه شركات محا
 ) أیضاً في التھرب من متطلبات اإلبالغ ورفع التقاریر الضروریة للسلطات الضریبیة.2الفرد (

مراكز تجاریة أو مالیة ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو  • المؤشرات
 دولیة.

 لن یتم إیداع مستندات صحیحة لدى مصلحة الضرائب. •
ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى  •

 أي مغزى تجاري.
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 معینونمساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة  • 

 إشراك وسیط محترف في المعاملة من دون مبرر قانوني أو ظاھري •
 انطوت المعاملة على تحویل ملكیة األسھم من خالل عملیات بیع خارج السوق •

 
 

 الوالیات المتحدة - 103دراسة الحالة 

ملیون دوالر أمیركي  08�2یُزعم أن شخص سیاسي ممثل للمخاطر من ھندوراس طلب الحصول على مبلغ بقیمة 
في شكل رشوة قبضھا من شركة تكنولوجیا في ھندوراس، مقابل إعطاء األولویة للمدفوعات وتسریع تسدیدھا 

 لة ورقمنتھا. ملیون دوالر أمیركي مع جھاز حكومي لتنظیم سجالت الدو 19بموجب عقد بقیمة 

وزعم أن شركة التكنولوجیا قد أرسلت تحویالت مصرفیة عبر شركة أخرى إلى الشخص السیاسي الممثل للمخاطر 
ملیون دوالر أمیركي عبر شركة تابعة تقع في باناما مملوكة من معینین باإلنابة.   08�2تصل قیمتھا إلى حوالي 

والیات المتحدة واستخدامھا في شراء العقارات في منطقة نیو أورلینز.  وُزعم أنھ تمّ الحقاً غسل عائدات الرشوة في ال
تم تسجیل ملكیة بعض العقارات باسم شركات خاضعة لسیطرة شقیق الشخص السیاسي ممثل للمخاطر في محاولة 

وكالة  إلخفاء مصدر األموال غیر المشروع وملكیة المستفید الحقیقي.  وكانت إحدى الشركات المالكة للعقارات ھي
بیع سیارات مستعملة واألخرى كانت شركة صوریة أدرجت في وقت ما الشخص السیاسي ممثل المخاطر كأحد 
أعضائھا.  وُزعم أن معظم الممتلكات العقاریة التي تّم شراؤھا من خالل عائدات الرشوة كانت مملوكة بأسماء 

 الشركات. 

 لدیھ عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطرشخص سیاسي ممثل للمخاطر، أو شخص  • المؤشرات
ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة  •

 دولیة.
ھیئة اعتباریة أو ترتیب قانوني یقوم بإرسال األموال بشكل منتظم إلى والیات قضائیة منخفضة الضرائب  •

 اریة أو مالیة دولیة.أو مراكز تج
 مساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون •
 نقل ملكیة الممتلكات العقاریة من شخص طبیعي إلى شخص اعتباري في عملیة بیع خارج السوق •

 
 

 الوالیات المتحدة - 104دراسة الحالة 

الطاقة المتجددة من خالل استخدام شركات صمم المدعى علیھم مؤامرة لبیع تسھیالت ائتمانیة احتیالیة في مجال 
خاملة وصوریة في الوالیات المتحدة من أجل الحصول على ائتمانات ضریبیة في مجال الطاقة المتجددة من الحكومة 
األمریكیة مقابل موارد وقود متجدد لم یتم إنتاجھا، وغسل تلك العائدات غیر المشروعة لصالحھم الخاص. وقد 

كاسب غیر مشروعة من ھذه العائدات شملت أصوالً مختلفة مثل عقارات وقوارب وسیارات تمكنوا من تحقیق م
 وساعات وذھب.

وأثناء التحقیق، قررت سلطات إنفاذ القانون أن المدعى علیھ قام بإصدار التوجیھات إلى شبكة من عالقاتھ المھنیة 
 لشراء شركات خاملة 

بمثابة جھات مزعومة متخصصة بشراء الوقود المتجدد وبیع المواد  في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة، الستخدامھا
 األولیة.  وقد تم اكتشاف استخدام الشركات الخاملة عن طریق استجواب
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أعضاء مجلس اإلدارة المعینین الذین فتحوا حسابات مصرفیة نیابة عن تلك الشركات ومن خالل أوامر البحث 

 من الشركات.المنفذة على عدد 

فترة طویلة من عدم ممارسة أي نشاط بعد تأسیس الشركة، یلیھا زیادة مفاجئة وغیر مبررة في األنشطة  • المؤشرات
 المالیة.

 حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ. •
 سلسلة من األوراق المزورة •
المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا  •

 أي مغزى تجاري.
 مساھمون باإلنابة وأعضاء مجلس إدارة معینون •

 
 

 الوالیات المتحدة - 105دراسة الحالة 

) التابع لوزارة الخزانة األمیركیة بتحدید شخص سیاسي ممثل للمخاطر OFACقام مكتب مراقبة األصول األجنبیة (
أجنبي، بموجب قانون تحدید الشخص الرئیسي في المخدرات األجنبیة، بسبب قیامھ بلعب دور رئیسي قي اإلتجار 

خدمات من أجل الدولي بالمخدرات، مع تعیین مالك خیالي لتقدیم المساعدة المادیة أو الدعم المالي أو البضائع أو ال
دعم الشخص السیاسي ممثل المخاطر أو التصرف نیابة عنھ.   إضافة إلى ذلك، حّدد مكتب مراقبة األصول األجنبیة 

 شركات صوریة مرتبطة بالمالك الخیالي كان یتم استخدامھا لتسجیل ملكیة العقارات. 

 عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطرشخص سیاسي ممثل للمخاطر، أو شخص لدیھ عالقات  • المؤشرات
 أشخاص أو مجموعات محددة •
 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة حقیقیة •

 
 

 الفاتیكان - 106دراسة الحالة 

، التي تأسست في منطقة البحر الكاریبي، مخولة بإصدار األسھم لحاملھا.  وتولّى Aفي ھذه الحالة، كانت الشركة 
فرع لبنك دولي مسجل في نفس الدولة ومقره مسجل في أوروبا.   وتّم تفویض شخص سیاسي  Aإدارة الشركة 

.  وكان ھذا في المقر الرئیسي للبنك Aممثل للمخاطر من أمیركا الالتینیة بالتوقیع على حساب تملكھ الشركة 
الشخص السیاسي ممثل المخاطر یخضع للتحقیق بتھمة االبتزاز والفساد وغسل األموال.  وبدا أن ھذا الشخص ھو 

یورو من المقر  1،000،000. حاولت الشركة إجراء تحویل مصرفي بقیمة  Aالمستفید الحقیقي من الشركة 
ً في فرع بنك  أوروبي آخر.  ورفضت المؤسسة الخیریة المعاملة الرئیسي للبنك إلى مؤسسة خیریة تملك حسابا

 .  Aوقامت بإبالغ السلطات المحلیة عن الحالة.  وبعد فترة قصیرة من محاولة التحویل ھذه، تّم حّل الشركة 

 شخص سیاسي ممثل للمخاطر، أو شخص لدیھ عالقات عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل للمخاطر • المؤشرات
 للتحقیق أو لدیھم صالت معروفة مع المجرمینخاضعون  •
 ھیئة اعتباریة أو ترتیب مسجل/قائم في والیات قضائیة منخفضة الضرائب •
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 أو مركز تجاري أو مالي دولي. 

 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. •
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 المستفید الحقیقيمصادر المعلومات وتقنیات اكتشاف ملكیة  -الملحق د 
 
 

 نظرة عامة
خالل إعداد ھذا التقریر تّم تحدید مجموعة من التقنیات لكشف ملكیة المستفید الحقیقي.  إالّ أنّھ بسبب طبیعة  .1

دراسات الحاالت التي تّم تحلیلھا والتي تضمنت بصورة عامة تحقیقات فعالة بشأن إنفاذ القانون، تّركزت التقنیات 
أساسي على القدرات واألدوات التقلیدیة إلنفاذ القانون. بتعبیر آخر، من الصعب تأكید ووصف األدوات المحددة بشكل 

والتقنیات المتاحة للمؤسسات المالیة والوسطاء المحترفین والوكاالت االستخباراتیة من أجل تحدید ملكیة المستفید 
 تحقیقات الرسمیة.والتحقق منھا بصورة موثوقة قبل تشكیل الشبھات والمباشرة بال

لیس من المستغرب حدوث ذلك إلى حّد ما.  كما أوضح ھذا التقریر، فإن إخفاء معلومات ملكیة المستفید  .2
الحقیقي ھو حجر الزاویة في العدید من مخططات غسل األموال وتمویل اإلرھاب، كما أن إثبات ملكیة المستفید الحقیقي 

مالیة والسلطات المختصة.  ومع ذلك، تبقى بعض األدوات البسیطة متوفرة یمثل أحد أكبر التحدیات أمام المؤسسات ال
أمام ھذه المؤسسات المالیة والسلطات المختصة للمساعدة في تحدید عمالء وأنشطة عالیة الخطورة أو مشبوھة.  وقد 

 تّم توضیح ھذه العناصر في ھذا الملحق.
 

 ید الحقیقيمصادر المعلومات التي تساعد في تحدید ملكیة المستف
الشفافیة وملكیة المستفید حول  2014في الورقة التوجیھیة التي أصدرتھا مجموعة العمل المالي في العام  .3

، حددت مجموعة العمل المالي بعض اآللیات والمصادر للحصول على معلومات ملكیة المستفید الحقیقي 78الحقیقي
االعتباریة، بما في ذلك: سجالت الشركات والمؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والھیئة للھیئات 

االعتباریة نفسھا، والسلطات الوطنیة األخرى مثل السلطات الضریبیة أو لجان سوق األوراق المالیة.  وھذه اآللیات 
ومع ذلك، ینصب تركیز التقریر التوجیھي على تنفیذ مبادرات مبینة بمزید من التفصیل في ذلك التقریر التوجیھي. 

السیاسة العامة لتحسین شفافیة ملكیة المستفید الحقیقي، بدالً من التركیز على أسالیب التحقیق، وبالتالي قد تكون محدودة 
 القیمة بالنسبة للمؤسسات المالیة والسلطات المختصة.

ھذا التقریر قد حدد المصادر الشائعة التالیة للحصول على المعلومات وإن تحلیل دراسات الحالة المقدمة لدعم  .4
 التي یمكن استخدامھا لتحدید ملكیة المستفید الحقیقي:

 
 البنوك والمؤسسات المالیة

ً التي استخدمتھا السلطات المختصة لتحدید ملكیة المستفید  .5 كانت البنوك أكثر مصادر المعلومات شیوعا
لة في أكثر من نصف التحقیقات التي تّم تحلیلھا.  وتمثل المؤسسات المالیة أھّم مصادر الحقیقي، وقد كانت مشمو

لوحدات االستخبارات المالیة والسلطات المختصة. ومع ذلك، تتمتع المؤسسات المالیة بقدرات محدودة في المعلومات 
تمد المعلومات التي تمتلكھا البنوك على ما یتعلق باالستفادة من المعلومات التي تمتلكھا مؤسسات مالیة أخرى. كما تع

جودة المعلومات التي یقدمھا العمالء.  وینطبق ھذا بشكل خاص على مشاركة الشبھات وملفات المخاطر في ما بین 
البنوك أو داخل البنوك المتعددة الجنسیات.  ویتم بذل المزید من الجھود على الصعید العالمي لتحسین تبادل المعلومات 

 طاعات الخاصة وبین القطاعین العام والخاص بھدف الحد من خطورة ھذه المسألة.بین الق
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 الوسطاء المحترفین

في حوالي ثلث الحاالت، تم توفیر المعلومات من قبل األعمال والمھن غیر المالیة المحددة. ویمكن أن تكون  .6
المعلومات التي یحتفظ بھا الوسطاء المحترفون واسعة جداً. ومع ذلك، في الدول التي ال تكون فیھا األعمال والمھن 

ه العمالء، فإن المعلومات التي تحتفظ بھا الجھات المھنیة قد ال غیر المالیة المحددة ملزمة بإجراء العنایة الواجبة تجا
تكون موثوقة. باإلضافة إلى ذلك، فإن وجود االمتیازات المھنیة القانونیة وسریة العملیة قد تعیق الجھود الھادفة إلى 

 الحصول على المعلومات من الوسطاء. 
 معلومات من الوسطاء.

 
 

 الشركات وسجالت الشركات
تم استخدام معلومات ملكیة المستفید الحقیقي التي تحتفظ  .7

بھا الشركات أو التي یتم االحتفاظ بھا في سجالت الشركة في ربع 
السجالت عبارة الحاالت فقط.  وفي كثیر من الحاالت، كانت ھذه 

عن ملكیة عامة أو سجالت مؤسسیة، ولیست سجالت تتعلق بملكیة 
المستفید الحقیقي. ومع ذلك، فإن العدید من الحاالت المدرجة في 

 العینة تسبق العمل الذي یتم تنفیذه عالمیاً في ھذا المجال.
 

 تقنیات إنفاذ القانون التقلیدیة   
فید الحقیقي معروفة في ربع الحاالت، لم تكن ملكیة المست .8

ولم یتم اإلفصاح عن مصدر المعلومات المتعلقة بملكیة المستفید 
 الحقیقي، أو لم یتم اكتشاف ملكیة المستفید الحقیقي 

.  وفي كثیر من األحیان، تّم تحدید ملكیة المستفید الحقیقي من 25و 24باستخدام المعلومات المذكورة في التوصیتین 
 خالل الرقابة.

لیل دراسات الحالة أن السلطات المختصة وسلطات إنفاذ القانون قادرة على الحصول على معلومات أظھر تح .9
دقیقة عن ملكیة المستفید الحقیقي من المؤسسات المالیة أكثر من األعمال والمھن غیر المالیة المحددة. وقد ظھرت 

ید الحقیقي في أكثر من نصف دراسات % من الحاالت، وشكلت مصدراً للمعلومات عن ملكیة المستف90البنوك في 
% من الحاالت تضمنت نوعاً من األعمال والمھن غیر المالیة المحددة، فإن ھذه األخیرة لم 76الحالة.  وفي حین أن 

ربما بسبب  –تشكل مصدراً لمعلومات ملكیة المستفید الحقیقي بالنسبة للسلطات المختصة سوى في ثلث ھذه الحاالت 
تیاز المھني القانوني أو ببساطة بسبب عدم تنفیذ متطلبات حفظ السجالت المتعلقة بملكیة المستفید الحقیقي التواطؤ أو االم

 في ھذه القطاعات.
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 تشمل المصادر األخرى للمعلومات عن ملكیة المستفید الحقیقي ما یلي: .10
 

 سجالت ملكیة المستفید الحقیقي
ول ، قامت عدة د2016في السنوات األخیرة، وخاصة بعد قمة مكافحة الفساد التي عقدت في لندن في عام  .11

بتنفیذ أو مباشرة األعمال لتنفیذ سجالت ملكیة المستفید الحقیقي. وفي الدول التي تم التنفیذ فیھا بنجاح، ستتضمن سجالت 
ملكیة المستفید الحقیقي معلومات مفیدة تساعد على تحدید ملكیة المستفید الحقیقي والسیطرة.  ومع ذلك، یجب توخي 

رجة في سجالت ملكیة المستفید الحقیقي، حیث یتم تزویدھا عن طریق اإلبالغ الحذر إزاء تحلیل صحة المعلومات المد
 الذاتي في معظم األحیان ونادراً ما یتم فحصھا من قبل ھیئة إداریة مركزیة.

 
 سجل المساھمین

مقدماً، في بعض الحاالت، ال سیما في الوالیات القضائیة التي تشترط على الشركات أن تجمع ھذه المعلومات  .12
ستحتوي سجالت المساھمین على معلومات كافیة لتحدید المصالح المسیطرة في الشركة. ومع ذلك، سیسعى العدید من 
المجرمین إلى الحد من اكتشاف أمرھم عن طریق إخفاء ملكیة أسھمھم. وفي ھذه الحاالت، قد یشیر سجل المساھمین 

یملكون حق التصرف نیابة عن المستفید الحقیقي، أو أنھم قد  إلى أشخاص مسیطرین آخرین (طبیعیین أو اعتباریین)
 یكونون خاضعین لسیطرة المستفید الحقیقي.

 
 قواعد البیانات التجاریة

ھناك عدد كبیر من قواعد البیانات التجاریة المتاحة أمام سلطات إنفاذ القانون في إطار عملھا على توسیع  .13
ار تحدید المخاطر. ویوفر استخدام قواعد البیانات ھذه وسیلة سریعة للحصول التحقیقات وأمام المؤسسات المالیة في إط

على مجموعة واسعة من المعلومات واألدلة المفیدة. وإن نقص المعلومات حول قواعد البیانات التجاریة قد یكون 
الیب التحقیق مؤشراً على استخدام شركة صوریة أو شركة خاملة.  یمكن أن تكون ھذه المعلومات، إلى جانب أس

 األخرى، أداة فعالة لكشف الترتیب القانوني ألي كیان.
 

 المھنیون المعینون باإلنابة
كما أشار ھذا التقریر، تتطلب بعض الدول من جمیع الھیئات االعتباریة التي یتم تأسیسھا بموجب القوانین  .14

طلب ھذه الدول أیضاً تعیین مواطن محلي المحلیة الحفاظ على وجود مادي في الدولة المعنیة.  وفي بعض الحاالت، ت
في منصب عضو مجلس إدارة أو مساھم مسیطر في الشركة.  ویقدم العدید من الوسطاء المحترفین، ال سیما مقدمي 
خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات، خدمة تعیین أعضاء مجلس إدارة باإلنابة وخدمات إدارة الشركات 

ف المساعدة على تلبیة ھذه المتطلبات القانونیة.  وغالباً ما یحتفظ ھؤالء المھنیون المعینون باإلنابة للعمالء األجانب بھد
بسجالت عمالئھم. ومع أّن ھذه السجالت قد ال تثبت ملكیة المستفید الحقیقي وحق السیطرة، إال أنھا ستساعد على تعقب 

 وكشف ھیكلیة السیطرة الشاملة للشركة.
 

 ة للسلطات المختصةاآللیات المتاح
في حین أن ھناك مجموعة من مصادر المعلومات المتاحة للمساعدة في تحدید ملكیة المستفید الحقیقي، فإن  .15

موثوقیة بعض ھذه المصادر تكون في الغالب موضع تساؤل. ومن أجل الكشف الكامل عن ھیاكل الملكیة المعقدة 
 ة عند االقتضاء) تتطلب سلطات إنفاذ القانون وإثبات الملكیة والسیطرة (وبالتالي إثبات الجریم
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والسلطات المختصة الوصول إلى مجموعة أوسع من قدرات االستخبارات وجمع األدلة. ویرد أدناه بیان بالقدرات 
 الرئیسیة ذات الصلة بتحدید ملكیة المستفید الحقیقي والتحقق منھا.

 
 المساعدة القانونیة المتبادلة 

المساعدة القانونیة المتبادلة ھي حجر الزاویة لمعظم التحقیقات الرئیسیة التي تنطوي على ھیكل الشركات  .16
عبر الوطنیة أو التدفقات المالیة الدولیة. ومع ذلك، فقد ذكر العدید من سلطات إنفاذ القانون والجھات االستخباراتیة أن 

المساعدة القانونیة المتبادلة یعّد من أكثر القضایا التي تحول دون إجراء تحقیق. لذلك، في حین أن  التأخیر في طلبات
المعلومات المتاحة عن طریق المساعدة القانونیة المتبادلة غالبًا ما تكون قیّمة، إال أنھا لیست بالضرورة حالً سریعاً أو 

 الشفافة. سھالً لكشف ھیاكل الملكیة عبر الحدود الوطنیة غیر
 

 اإلفصاح عن المعلومات االستخباراتیة وتبادلھا 
باإلضافة إلى المساعدة القانونیة المتبادلة التي تُستخدم غالباً لتبادل المعلومات ألغراض جمع األدلة، تقوم  .17

ألغراض استخباراتیة وحدات االستخبارات المالیة والسلطات المختصة بتبادل المعلومات بانتظام مع الشركاء الدولیین 
فقط. یمكن أن تكون عملیات تبادل المعلومات ھذه تلقائیة أو بناء على طلب محدد، ویمكن أن تساعد إلى حد كبیر 
 وحدات االستخبارات المالیة في فھم ھیكل الملكیة والسیطرة والھیاكل الدولیة المعقدة أو األنشطة المالیة لتلك الھیاكل.

 
 قواعد بیانات الضرائب

قواعد بیانات الضرائب ھي وسیلة مفیدة لتحدید مؤشرات اإلجرام والمخططات المصممة إلخفاء الملكیة  .18
المستفید الحقیقي. ومن خالل مقارنة التقییمات الضریبیة السابقة بالبیانات المصرفیة والمعامالت المالیة واألصول 

عیة. كما یكشف التحقیق اإلضافي غالباً عن ھیاكل سیطرة ونمط حیاة الفرد، من الممكن تحدید األنشطة المالیة غیر الطبی
 مشكوك فیھا أو تعامالت الشركات المصممة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.

 
 قواعد بیانات اإلفصاح عن األصول

تشترط العدید من الدول قیام المسؤولین الحكومیین باإلفصاح عن أصولھم في قواعد البیانات المتاحة  .19
مكن أن تكون قواعد البیانات ھذه أداة مفیدة لقیاس ثروات وأصول الموظفین الحكومیین، كما یمكن أن للجمھور.  ی

تساعد في تحدید األنشطة المالیة غیر الطبیعیة. باإلضافة إلى ذلك، إن عدم إدراج أحد األصول الذي یكون تحت 
التجاریة في السجل ھو مؤشر على الجھود السیطرة الواضحة للمسؤول الحكومي أو أحد أفراد عائلتھ أو مصالحھم 

 المبذولة إلخفاء ملكیتھ لألصل.
 

 مذكرات االستدعاء للحصول على معلومات
غالبًا ما تكون مذكرات االستدعاء قسریة بطبیعتھا، ویتم استخدامھا بشكل عام إللزام المستلم على توفیر  .20

من وسائل الحمایة والتعویضات للمستلم. لھذا السبب، غالباً المعلومات المطلوبة. ومع ذلك، یمكنھا أیضاً تقدیم مجموعة 
ما یتم استخدام مذكرات االستدعاء في الحاالت التي تتعاون فیھا سلطة مختصة ومؤسسة مالیة في التحقیقات، على 

 الرغم من كون المؤسسة المالیة طرف راغب في المشاركة في التحقیق.
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 السریةالمراقبة 

معظم وكاالت إنفاذ القانون والوكاالت االستخباراتیة لدیھا إمكانیة الوصول إلى وسائل المراقبة السریة، بما  .21
في ذلك اعتراض االتصاالت والتنصت علیھا والمراقبة المادیة. ویمكن استخدام ھذه التقنیات لتحدید الروابط بین 

 ى األصول أو الشركات.الشركاء باإلضافة إلى تحدید الجھة المسیطرة عل
 

 المخبرون والشھود
تتمتع بعض وكاالت االستخبارات ووكاالت إنفاذ القانون بالقدرة على إكراه الشھود على تقدیم معلومات أو  .22

مستندات تتعلق بالتحقیق. وفي كثیر من األحیان، ال یمكن استخدام ھذه القدرات إال في ظروف محدودة معینة، وغالباً 
م المعلومات التي یتم جمعھا من ھؤالء الشھود ألغراض استخباراتیة فقط (ولیس كأدلة). ومع ذلك، یمكن ما یتم استخدا

أن تكون ھذه القدرات ذات قیمة عالیة في تشریح وفھم ھیاكل الشركات المعقدة المصممة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي 
 وإحباط التحقیقات.

 
 مذكرات التفتیش

سیلة قیاسیة مستخدمة من قبل وكاالت إنفاذ القانون.  ومع ذلك، فھي وسیلة علنیة مذكرات التفتیش ھي و .23
وتدخلیة تتضمن إعالناً مباشراً عن مصالح وكالة إنفاذ القانون والتحقیق بشأن شخص أو شركة. لھذا السبب، غالباً ما 

أن مذكرات التفتیش تعتبر أدوات  یتم استخدام مذكرات التفتیش في نھایة التحقیق ولیس في بدایتھ. وعلى الرغم من
قیمة لجمع األدلة ویمكن أن تساعد في إثبات ملكیة المستفید الحقیقي في المحكمة، إال أنھا قد محدودة القیمة في تحدید 

 ملكیة المستفید الحقیقي في المراحل األولى من التحقیق.
 

 فرق العمل المتعددة األجھزة
ا جمیع المعلومات والقدرات الالزمة للكشف عن مخططات غسل األموال من النادر أن تملك أي وكالة بمفردھ .24

المعقدة التي تھدف إلى إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي وفھمھا ومالحقتھا قانونیاً. وغالبًا ما كون وكاالت إنفاذ القانون 
ى ملزمة بأن تقوم بنجاح ووكاالت االستخبارات وسلطات الضرائب وھیئات األوراق المالیة والسلطات المختصة األخر

باكتشاف وفھم وتعطیل المخططات عبر الحدود الوطنیة المعقدة. وتعّد فرق العمل المتعددة األجھزة آلیة مفیدة لتنسیق 
جھود التحقیق وتبادل المعلومات وتقلیل االزدواجیة. ویسمح وجود فرقة عمل دائمة داخل الدولة بالنشر السریع للموارد 

 للتھدیدات والفرص الناشئة. والقدرات استجابة
 

 أدوات تحدید الجھود المحتملة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي
 

باإلضافة إلى مصادر المعلومات الموضحة أعاله، حددت سلطات إنفاذ القانون والقطاع الخاص عدًدا من  .25
األسالیب الجدیدة لجمع المعلومات ذات الصلة بتحدید مؤشرات المخاطر. في معظم الحاالت، ال تعد ھذه األدوات 

شف عن أنشطة ومؤشرات غیر طبیعیة یمكن أن مناسبة الكتشاف ملكیة المستفید الحقیقي والسیطرة. ومع ذلك، فقد تك
 تساعد في التعرف على األفراد والشركات ذات المخاطر العالیة. وقد تم تحدید ھذه األدوات في ما یلي:
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 عناوین بروتوكول اإلنترنت
) IPوكول اإلنترنت (بدأت العدید من المؤسسات المالیة ووكاالت إنفاذ القانون في جمع وتحلیل عناوین بروت .26

للعمالء المشتركین في أي من المعامالت. نظراً ألن غالبیة المعامالت المالیة تتم اآلن عبر اإلنترنت، یمكن أن یوفر 
جمع المعلومات المتعلقة بعناوین بروتوكول اإلنترنت رؤى قیمة حول من یطلب المعاملة، ومن أین یتم طلب ھذه 

ي تحلیل معلومات عناوین بروتوكول اإلنترنت إلى تحدید المواقف التي یتم فیھا ممارسة المعاملة. ومن المحتمل أن یؤد
السیطرة من قبل طرف ثالث مجھول الھویة، حیث تنتقل السیطرة من شخص إلى آخر، أو حیث یتم التحكم في الحساب 

ترنت الخاص بھ من خالل المحلي بواسطة نفوذ أجنبي، أو حیث قد یسعى الشخص إلى إخفاء عنوان بروتوكول اإلن
 ).VPNاستخدام شبكة خاصة افتراضیة (

باإلضافة إلى ذلك، قد یؤدي تحلیل معلومات عناوین بروتوكوالت اإلنترنت التي تجمعھا المؤسسات المالیة  .27
إلى تحدید القواسم المشتركة وروابط السیطرة، بحیث یكون عنوان بروتوكول إنترنت واحد مسؤوالً عن طلبات 

ت الخاصة بعدة حسابات وعمالء ومستفیدین حقیقیین.  وقد تشیر حاالت تكرار عناوین بروتوكول اإلنترنت المعامال
عبر عدة حسابات إلى وجود مھني معیّن باإلنابة، أو وسیط محترف أو محترف غسل أموال، بحیث تستلزم ھذه 

 الحسابات مراقبة دقیقة.
 

 ستوى الشارع الخرائط على اإلنترنت والصور الملتقطة على م
الخرائط على اإلنترنت وصور المخططات على مستوى الشارع (مثل الصور التي طورھا جوجل ومحركات  .28

البحث األخرى) متوفرة بسھولة عبر اإلنترنت في عدد كبیر من الدول حول العالم.  ویمكن أن تخدم ھذه القدرات 
ن المقدمة من العمالء وتحلیلھا. وفي ما مضى، غالباً ما مجموعة من األغراض المفیدة، بما في ذلك التحقق من العناوی

كان  كان مقدمو الخدمات والمؤسسات المالیة في الغالب محدودین في قدرتھم على إجراء تحلیل نقدي  لعناوین األفراد 
ن عنوان أو الشركات، وال سیما عند التعامل مع العمالء والشركات في بلد أجنبي. أّما الیوم، فیمكن لبحث بسیط ع

 الشركة أن یزید من إمكانیة التحلیل بشكل كبیر.

من خالل تحلیل موقع عنوان مقدم من قبل عمیل أو شركة، وكذلك المظھر الخارجي لذلك العنوان من  .29
الشارع (إذا توفرت الصور)، یكون من الممكن غالباً تحدید الحاالت الشاذة التي تشیر إلى وجود شركة صوریة أو 

 الھویة الحقیقیة للعمیل. وقد تشمل الحاالت الشاذة ما یلي:محاولة إخفاء 

 الموقع غیر متوافق مع البیانات المالیة للعمیل •

 الموقع غیر متوافق مع الملف التجاري للشركة •

 المظھر الخارجي للعنوان ال یتوافق مع حجم الشركة وطبیعتھا •

 العنوان ھو صندوق البرید. •
 تستدعي إجراءات العنایة الواجبة المشددة ومراقبة دقیقة.العناوین التي تبدو شاذة قد  .30

 
 تقاریر وسائل اإلعالم

شمل عدد من الحاالت التي تم تحلیلھا ألغراض ھذا التقریر مؤسسات مالیة ووسطاء محترفین تمكنوا من  .31
مفیدة لتحدید الفساد تعد التقاریر اإلعالمیة وسیلة  تحدید المعامالت المشبوھة نتیجة االطالع على تقاریر إعالمیة.

المحتمل والعقود الحكومیة ذات القیمة العالیة وأنشطة الشركات الكبیرة. وفي حین أن التقاریر اإلعالمیة لیست مؤشراً 
 على األنشطة المشبوھة، إال أنھا قد تساعد في تحدید األنشطة الشاذة أو ذات المخاطر المرتفعة.
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اإلعالمیة تنطوي على معلومات محددة أكثر وذات طابع تجریمي. في السنوات األخیرة، إن بعض التقاریر  .32
أجرت مجموعات من الصحفیین العالمیین، مثل االتحاد الدولي للصحفیین االستقصائیین، تحقیقات واسعة النطاق حول 

، نشرت التحقیقات وثائق مسربة تتعلق بھیاكل 79الفساد والتھرب الضریبي وغسل األموال.  في حالتین رئیسیتین
مؤسسیة معقدة وشركات في والیات قضائیة منخفضة الضرائب تم إنشاؤھا من قبل مكاتب محاماة نیابة عن األفراد 

إال أنھا قد ذوي ثروات كبیرة. وفي حین أن ھذه الوثائق التي تم تسریبھا ال تمثل دلیًال على اإلجرام أو الفعل الخاطئ، 
 تكون مؤشراً على وجود مخاطر، وقد تتطلب دراسة دقیقة من منظور تحلیل المخاطر.

من المھم مراعاة مصدر تقاریر وسائل اإلعالم عند تقییم صحة وموثوقیة المعلومات.  لیست جمیع المصادر  .33
 تیة من مصادر مفتوحة.اإلعالمیة موثوقة، وبالتالي یجب توخي الحذر للتحقق من صحة أي معلومات استخبارا

 
 تقنیات تحدید الجھود المحتملة إلخفاء ملكیة المستفید الحقیقي

 
ھناك مجموعة واسعة من التقنیات التحلیلیة المتاحة لتحدید األنشطة واالتجاھات التي تشیر إلى إخفاء ملكیة  .34

ذه التقنیات، ومع ذلك، أدرجت المستفید الحقیقي وغسل األموال على نطاق أوسع. لن یحاول ھذا التقریر سرد كل ھ
 أدناه بعض التقنیات الرئیسیة التي حددتھا وحدات االستخبارات المالیة والسلطات المختصة وممثلو القطاع الخاص:

 
 تحدید ھویة المستفیدین الحقیقیین من الترتیبات القانونیة 

یطرح تحدیات كبیرة بسبب عدد الجھات إن تحدید ملكیة المستفید الحقیقي من الترتیبات القانونیة یمكن أن  .35
الفاعلة التي یمكنھا ممارسة السیطرة أو االستفادة من ھذا الترتیب. وعند النظر في ملكیة المستفید الحقیقي لصندوق 
استئماني، قد یساعد طرح األسئلة الرئیسیة التالیة المؤسسات المالیة والوسطاء المحترفین على فھم المالمح الرئیسیة 

 الترتیب بشكل أفضل:لھذا 

 من ھو المنشئ الحقیقي للصندوق وما ھو المصدر الحقیقي لألموال؟ •

 من ھم المستفیدون الحقیقیون، أي لصالح من تتم إدارة أصول الصندوق االستئماني؟ •

ما ھو نظام حوكمة الصندوق االستئماني وَمن ھم "األشخاص الطبیعیون الحقیقیون الذین یمارسون السیطرة  •
 "؟الفعلیة

إن الحصول على نسخ أو مقتطفات من الضرائب أو المشورة القانونیة بشأن إنشاء الصندوق االستئماني أو  .36
الحصول على توضیح من المستشارین الحالیین فیما یتعلق بالغرض من إنشاء ھذا الصندوق سوف یساعد في اإلجابة 

ھا التعویل على المعلومات االساسیة الستخالص على بعض ھذه األسئلة. وفي حال عدم توفر ھذه المشورة، یمكن عند
 االستنتاجات، على الرغم من أن ھذه المعلومات ھي أقل موثوقیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
التي تتخذ من بنما مقراً لھا، وتسرب مستندات سریة  Mossack Fonsecaمن شركة المحاماة  2015تسرب مستندات سریة في العام  79

 ومقرھا برمودا. Applebyمن شركة المحاماة  2017عام 
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 في غیاب القدرة على تحدید ھویة المستفید الحقیقي، یمكن اللجوء إلى تحدید ھویة موظفي اإلدارة العلیا
تفید الحقیقي على مستوى معین من السیطرة النھائیة، كما ھو موضح سابقاً، یجب أن تنطوي ملكیة المس .37

سواء كانت سیطرة مباشرة أو غیر مباشرة. وعلى الرغم من أن المستفید الحقیقي للشركة قد ال یكون ظاھراً أمام 
العیان، إال أنھ یسھل بشكل عام التحقق من ھیكل اإلدارة. ومن خالل تحلیل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا 

لشركة، قد یكون من الممكن تحدید ما إذا كان أحدھم ھو المستفید الحقیقي النھائي. وفي المقابل، قد یحدد تحلیل األنشطة ل
 والمعامالت المالیة لموظفي اإلدارة طرفاً ثالثاً یمارس السیطرة من خارج الشركة.

 
دید ھویة األفراد الذین لدیھم في غیاب القدرة على تحدید ھویة المستفید الحقیقي، یمكن اللجوء إلى تح

 سیطرة على حسابات المعامالت / التوكیل القانوني
كما ھو الحال مع تحدید ھویة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتھا العلیا، فإن تحدید ھویة  األفراد الذین  .38

اعد في تحدید ھویة یسیطرون على حسابات المعامالت المالیة، أو الذین لدیھم توكیل قانوني على الشركة، قد یس
المستفید الحقیقي. وعلى الرغم من صعوبة التمییز، فإن األفراد الذین یسیطرون على حسابات المعامالت واألشخاص 
الذین لدیھم توكیل قانوني یتمتعون في معظم األحیان بالقدرة على ممارسة السیطرة على الشركة أو مواردھا المالیة. 

ؤالء األفراد سیتم توظیفھم في مجاالت مالیة وقانونیة مشروعة في شركات كبیرة، وعلى الرغم من أن العدید من ھ
فإن األفراد الذین لیس لھم عالقة واضحة بالشركة، أو الذین یتم توظیفھم في مجاالت غیر مرتبطة بالشركة، یمكن أن 

 یكونوا المستفیدین الحقیقیین للشركة.
 

 رقام ھاتفیة مشابھةالبحث في السجالت الحالیة عن عناوین أو أ
كما حّدد ھذا التقریر، فإن العدید من الوسطاء المحترفین، وال سیما مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة  .39

وخدمات الشركات، یقومون بتقدیم خدمات تعیین أعضاء مجلس اإلدارة باإلنابة وخدمات إدارة الشركات لعمالئھم. 
و استخدام خدمة صندوق البرید لعدة عمالء. نتیجة لذلك، سیتم تسجیل أعداد ومن أھم المؤشرات الرئیسیة لھذا النشاط ھ

كبیرة من الشركات الصوریة، خاصة تلك التي لدیھا مستفیدین حقیقیین أجانب، على نفس العنوان ورقم الھاتف. ومن 
ستخدم خدمات تعیین أعضاء خالل تحدید العناوین وأرقام الھواتف الشائعة االستخدام، من الممكن تحدید الشركات التي ت

مجلس اإلدارة باإلنابة وخدمات إدارة الشركات. قد یشیر ذلك أیضاً إلى استخدام المحترفین المعینین باإلنابة، وإلى أن 
 الشركة ھي شركة صوریة.

إن الشركات التي یتم تأسیسھا وإدارتھا من قبل مقدمي خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات  .40
ستتشارك في الكثیر من األحیان العنوان نفسھ. باإلضافة إلى ذلك، سیقوم مقدمو خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات 
الشركات في الغالب بإنشاء عالقات مصرفیة لعمالئھم مع المؤسسات المالیة نفسھا. ومن المرجح أن یؤدي تحلیل 

مالیة إلى اكتشاف عناوین وأرقام ھواتف مشتركة ما یشیر إلى قواعد بیانات العمالء التي تمتلكھا ھذه المؤسسات ال
وجود عدد كبیر من الشركات التي تم تأسیسھا وتتم إدارتھا من مصدر واحد. وینبغي تطبیق إجراءات العنایة الواجبة 

 المشددة تجاه ھؤالء العمالء لضمان تسجیل تفاصیل ملكیة المستفید الحقیقي والسیطرة بشكل صحیح.
 

ً االجت  ماع بالعمالء ذوي المخاطر العالیة شخصیا
إن إحدى النتائج التي توصل إلیھا ھذا التقریر ھي أن االستخدام المتزاید التصاالت اإلنترنت واالنخفاض  .41

في التفاعالت المباشرة مع العمیل قد زادت التحدیات المرتبطة بتحدید وإثبات ھویة المستفید الحقیقي والسیطرة. وھذا 
حد كبیر إلى سھولة قیام األفراد بإخفاء ھویتھم في غیاب التفاعالت المباشرة. وفي حین أن الحكومات یُعزى إلى 

وشركات التكنولوجیا المالیة تستثمر موارد كبیرة لتحسین عملیات التحقق من الھویة في العصر الرقمي، بما في ذلك 
تقار إلى التفاعالت المباشرة سیظل یشكل موطن ضعف توفیر أنظمة التحقق من المستندات والھویات الرقمیة، فإن االف

 في مجال إجراءات العنایة الواجبة تجاه العمیل واعرف عمیلك.  
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یتمثل أحد الحلول في زیادة التفاعالت المباشرة مع المتعاملین أو العمالء ذوي المخاطر العالیة، بما في ذلك  .42
متاحة للجمھور. فمن خالل االجتماعات المباشرة مع العمیل، یمكن من خالل استخدام مرافق مؤتمرات الفیدیو ال

للمؤسسة المالیة التحقق من ھویتھم ومقارنتھا مع صور مستندات إثبات الھویة واكتساب فھم أفضل لمستوى السیطرة 
ة قصیرة الذي یمارسونھ على الشركة أو األصول المعنیة.  ومن المحتمل أن الحوار المباشر مع العمیل ولو لفتر

لمناقشة أنشطتھ ومعامالتھ التجاریة سوف یسمح للمؤسسة المالیة بتحدید مؤشرات استخدام أعضاء مجلس اإلدارة 
 معینین باإلنابة والسیطرة غیر المباشرة من قبل طرف ثالث.

 
 تحلیل التحویالت البرقیة العابرة للحدود

إن التحلیل المنتظم واالستباقي للتحویالت البرقیة العابرة للحدود غالباً ما یكون فعاالً في تحدید ھیاكل الملكیة  .43
المالیة التي تتلقى تقاریر حول التحویالت البرقیة العابرة للحدود  االستخباراتوالسیطرة الحقیقیة.  وقد أبلغت وحدات 
تدفقات األموال وتحدید ملكیة المستفید الحقیقي المحتملة.  وتتمتع المؤسسات  عن أھمیة تلك التقاریر وقیمتھا في تعقب

المالیة بإمكانیة الوصول المباشر وغیر المقید إلى معلومات التحویالت البرقیة العابرة للحدود، وبالتالي فھي تحتل 
قد أدرجنا في الملحق ھـ من ھذا مكانة مثالیة تسمح لھا بتحدید تدفقات األموال غیر العادیة على نطاق عالمي.  ول

 التقریر مؤشرات عن األنشطة المشبوھة التي تشیر إلى محاولة إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.
 

 موارد إضافیة
 

للحصول على المزید من األمثلة أو األفكار حول كیفیة استخدام التكنولوجیا في التحقق من ملكیة المستفید  .44
، الخاصة بشبكة العدالة الضریبیة: تقریر الت ملكیة المستفید الحقیقي عبر اإلنترنتتكنولوجیا وسجالحقیقي، راجع 

Technology s ’Tax Justice Network( 80أسھل الطرق إلنشاء الشركات وأفضلھا في منع الجرائم المالیةحول 
and Online Beneficial Ownership Registries: 

Easier to create companies and better at preventing financial crimes report) وإرشادات ،
 .  81الشفافیة وملكیة المستفید الحقیقيحول  2014مجموعة العمل المالي للعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .Knobel, A., 2017 2017كنوبل، آیھ،  80

 2014مجموعة العمل المالي،  81
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 مؤشرات إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي -الملحق ھـ 
دراسات حالة من  106أثناء إعداد التقریر حول مواطن الضعف المرتبطة بإخفاء ملكیة المستفید الحقیقي، تم تقدیم 

العمل المالي ومجموعة إیغمونت. ومن خالل تحلیل دراسات الحالة ھذه والمناقشات التي تم قبل أعضاء مجموعة 
إجراؤھا مع وحدات االستخبارات المالیة والسلطات المختصة والقطاع الخاص، تم تحدید مجموعة كبیرة من مؤشرات 

ر اإلشارة إلى أن ھذه القائمة لیست إخفاء ملكیة المستفید الحقیقي.  ویتم تلخیص مؤشرات المخاطر ھذه أدناه.  وتجد
 شاملة، وأنھ یمكن تحدید مؤشرات أخرى.

 
 مؤشرات عن المتعامل أو العمیل

 
 یتردد العمیل في تقدیم معلومات شخصیة. .1

 العمیل متردد أو غیر قادر على توضیح ما یلي: .2

 أنشطتھ التجاریة وتاریخ الشركة •

 ھویة المستفید الحقیقي •

 أموالھمصدر ثروتھ /  •

 سبب ممارسة أنشطتھ بطریقة معینة •

 الجھات التي یتعامل معھا •

 طبیعة تعامالتھ التجاریة مع أطراف ثالثة (خاصة األطراف الثالثة الموجودة في والیات قضائیة أجنبیة). •
 األفراد أو األشخاص الذین لھم صلة: .3

لتفاعالت والعالقات دون اإلصرار على استخدام وسیط (سواء وسیط محترف أو غیر رسمي) في جمیع ا •
 مبرر كاف

 یتجنبون باستمرار القیام بأي اتصال شخصي دون مبرر كاف •

 ھم مواطنون أجانب لیس لدیھم أي معامالت مھمة في الدولة التي یمارسون فیھا خدمات مھنیة أو مالیة •

 المعاملةیرفضون التعاون أو تقدیم المعلومات والبیانات والمستندات المطلوبة لتسھیل  •

ھم أشخاص سیاسیون ممثلون للمخاطر، أو أشخاص لدیھم روابط عائلیة أو مھنیة مع شخص سیاسي ممثل  •
 للمخاطر

 یقومون بمعامالت تبدو غریبة نظراً لعمر الفرد (وھذا مھم بشكل خاص للعمالء دون السن القانونیة) •

 سبق إدانتھم باالحتیال أو التھرب الضریبي أو الجرائم الخطیرة •

 خضعون للتحقیق أو لدیھم روابط معروفة مع المجرمینی •

تم حظرھم سابقاً من تولي عضویة مجلس اإلدارة في شركة أو تولي خدمات الصنادیق االستئمانیة  •
 وخدمات الشركات

 مفوضون بالتوقیع على حسابات الشركة دون مبرر كافٍ  •
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 تتوافق مع ملف تعریف العمیل الخاص بھمیمارسون أنشطة مالیة ویقومون بإجراء معامالت ال  •

 لدیھم إیرادات مصرح عنھا ال تتوافق مع حجم األصول أو المعامالت أو نمط الحیاة •

 الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة: .4

بقیت لفترة طویلة بعد تأسیسھا متوقفة عن ممارسة أي نشاط، ثم بدأت فجأة وبطریقة غیر مبررة بزیادة  •
 أنشطتھا المالیة.

تصف نفسھا على أنھا شركة تجاریة ولكن ال یمكن العثور علیھا على اإلنترنت أو منصات شبكات  •
 وغیرھا) XINGو  LinkedInاألعمال االجتماعیة (مثل 

 مسجلة تحت اسم ال یحمل أي داللة على نشاط الشركة •

ً مسجلة باسم یشیر إلى أن الشركة تقوم بأنشطة أو خدمات ال تقوم  •  بتوفیرھا فعلیا

 مسجلة تحت اسم یبدو قریباً من اسم شركات أخرى، وخاصة الشركات متعددة الجنسیات البارزة •

 وما إلى ذلك) Yahooو  Gmailو  Hotmailتستخدم عنوان برید إلكتروني مع مجال غیر عادي (مثل  •

 مسجلة في عنوان ال یتوافق مع الملف التعریفي للشركة •

 ن تحدیده على خدمات تحدید المواقع على اإلنترنت (مثل خرائط جوجل)مسجلة في عنوان ال یمك •

العنوان المسجل مدرج أیضاً كعنوان للعدید من الشركات أو الترتیبات القانونیة األخرى، ما یشیر إلى استخدام  •
 خدمة صندوق البرید

 (المساھمین المسیطرین) أو االتصال بھمال یمكن تحدید مقر عضو مجلس اإلدارة أو المساھم المسیطر  •

 ال یبدو أن عضو مجلس اإلدارة أو المساھم المسیطر یقوم بأي دور فعال في الشركة •

أعضاء مجلس اإلدارة و/أو المساھم (المساھمون) المسیطر و/أو المستفید الحقیقي (المستفیدون الحقیقیون)  •
و ترتیبات قانونیة أخرى، ما یشیر إلى استخدام مدرجون على أنھم یعملون لحسابات ھیئات اعتباریة أ

 محترفین معینین باإلنابة.

 قامت بالتصریح عن عدد كبیر وغیر عادي من المستفیدین والمصالح المسیطرة األخرى •

 قامت بتفویض العدید من الموقعین دون مبرر كاف أو تبریر تجاري •

عالیة في مجال غسل األموال أو تمویل  تم تأسیسھا أو إنشاؤھا في والیة قضائیة تنطوي على مخاطر •
 اإلرھاب

 تم تأسیسھا أو إنشاؤھا في والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو مركز تجاري أو مالي دولي. •

 قوم بإرسال األموال بشكل منتظم إلى والیات قضائیة منخفضة الضرائب أو مراكز تجاریة أو مالیة دولیة.ت •
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 كبیر من المعامالت مع عدد صغیر من المستفیدینتقوم بعدد  •

 تقوم بعدد صغیر من المعامالت عالیة القیمة مع عدد صغیر من المستفیدین •

 تجري معامالت مع شركات دولیة من دون وجود تبریرات تجاریة أو مؤسسیة كافیة. •

ل التي یمارس فیھا تحتفظ بعالقات مع وسطاء محترفین أجانب في غیاب معامالت تجاریة فعلیة في الدو •
 الوسیط أعمالھ.

تتلقى مبالغ كبیرة من التمویل الرأسمالي فور تأسیسھا أو إنشائھا، حیث تم إنفاق األموال أو تحویلھا إلى مكان  •
 آخر في فترة زمنیة قصیرة دون مبرر تجاري.

 تحتفظ برصید مصرفي في حدود الصفر، على الرغم من المعامالت المتكررة والصادرة •

 بإجراء أنشطة ومعامالت مالیة ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركةتقوم  •

تأسیسھا أو إنشاؤھا في والیة قضائیة ال تتطلب من الشركات اإلبالغ عن المستفیدین الحقیقیین إلى سجل  تم •
 مركزي

 تستخدم حسابات مفتوحة في دول أخرى غیر الدولة التي تم تسجیل الشركة فیھا  •

تنطوي على عدد كبیر من المساھمین الذین یملكون كل على حدى حصة ملكیة أقل من الحد األدنى المطلوب  •
 لتحفیز إجراءات العنایة الواجبة المشددة

 وجود تباین بین الثروة المتوقعة للمنشئ وغرض اإلنشاء. .5
 األفراد و/أو الھیئات االعتباریة و/أو الترتیبات القانونیة: .6

 بإجراء مدفوعات متكررة لوسطاء محترفین أجانبیقومون  •

 یستخدمون حسابات مصرفیة متعددة دون سبب وجیھ •

 یستخدمون حسابات مصرفیة في عدة والیات قضائیة دولیة دون سبب وجیھ •

 یتظاھرون بالتركیز على إستراتیجیات فعالة لتقلیل الضرائب •

المعروفة بتقدیم حوافز ضریبیة منخفضة أو  مھتمون بإنشاء شركة أجنبیة، خاصة في الوالیات القضائیة •
 حوافز السریة المصرفیة، دون توضیح تجاري كافٍ 

 إظھار فطنة محدودة في تصریف األعمال على الرغم من امتالك مصالح كبیرة في الھیئات االعتباریة •

یسألون عن طرق مختصرة أو معامالت سریعة بشكل مفرط، حتى ولو كانت تنطوي على مخاطر أو نفقات  •
 تجاریة غیر ضروریة

 یتظاھرون بعدم االھتمام في ھیكل الشركة التي ینشئونھا •

 یطلبون التعرف إلى المؤسسات المالیة لمساعدتھم في الحصول على التسھیالت المصرفیة •
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 یطلبون إنشاء ھیاكل مؤسسیة معقدة دون مبررات تجاریة كافیة •

 بإیداع أي مستندات صحیحة لدى سلطات الضرائبلم یقوموا  •

 یقومون بتقدیم سجالت أو مستندات زائفة ومزورة. •

 ھم أشخاص أو مجموعات محددة •

یتظاھرون باستخدام العدید من الجھات المھنیة في الدولة نفسھا لتسھیل نفس الجوانب من عملیة إجرء  •
 بذلك.المعاملة (أو جوانب متصلة) دون سبب واضح للقیام 

 یشیر فحص السجالت التجاریة إلى: .7

 وجود تفاوت بین فواتیر الشراء والبیع •

 فواتیر مزدوجة بین الوالیات القضائیة •

 تزویر سجالت ملكیة الشركات •

 فواتیر مزورة تم إصدارھا لتغطیة خدمات لم یتم تنفیذھا •

 سلسلة من األوراق المزورة •

 علیھا نفس المستفید الحقیقيمبیعات األصول المتضخمة بین كیانات یسیطر  •

 اتفاقیات ألعضاء مجلس اإلدارة والمساھمین المعینین باإلنابة •

أفراد العائلة الذین ال یلعبون أي دور أو یشاركون في إدارة األعمال ومع ذلك یتم إدراجھم كمستفیدین  •
 حقیقیین للھیئات االعتباریة أو الترتیبات القانونیة.

 الوسطاء المحترفین یؤدون دور أعضاء مجلس إدارة معینین ومساھمین باإلنابة.موظفو شركات  •

 تسجیل أعضاء مجلس اإلدارة أو المساھمین الرئیسیین واستبدالھم خالل فترة قصیرة بعد التأسیس. •

 تغییر موقع النشاط التجاري بشكل متكرر دون مبرر تجاري واضح  •

 شكل متكرر دون مبررات مناسبة.تغییر المسؤولین أو أعضاء مجلس اإلدارة ب •

ھیاكل مؤسسیة معقدة ال تبرر طبیعتھا الحاجة الفعلیة والشرعیة لھذا المستوى من التعقید أو أنھا تفتقر إلى  .8
 أي مغزى تجاري.

 إنشاء عالقات مصرفیة بسیطة من خالل استخدام وسطاء محترفین .9
 

 مؤشرات عن الشركات الصوریة
 

 اإلدارة المعینون باإلنابة:المساھمون وأعضاء مجلس  .10

معینون باإلنابة رسمیون (قد یكون المعینون باإلنابة الرسمیون یتولون "كتلة" من التعیینات كوكالء معینین  •
 باإلنابة لعدد كبیر من الشركات الصوریة)  

تبدو لھم أي  معینون باإلنابة غیر رسمیین مثل األوالد أو الزوج أو الزوجة أو األقارب أو الشركاء الذین ال •
 مشاركة فعلیة في إدارة أعمال الشركة.
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عنوان تم تسجیل عدد كبیر من الشركات فیھ (عادة ھو عنوان مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات  .11
 الشركات الذي بقوم بإدارة عدد من الشركات الصوریة نیابة عن عمالئھ)

ا یتم استخدامھ باالقتران مع معینین باإلنابة غیر رسمیین في حال عدم عنوان صندوق برید فقط (غالباً م .12
 استخدام مقدم خدمات الصنادیق االستئمانیة وخدمات الشركات)

 لم تتم ممارسة أعمال تجاریة حقیقیة .13
تسھل بشكل حصري معامالت العبور وال تبدو أنھا تولد ثروة أو دخًال (حیث تبدو المعامالت وكأنھا تتدفق  .14

 عبر الشركة ضمن فترة زمنیة قصیرة لغرض آخر غیر ملحوظ)

 ال یوجد لدیھا أي موظفین (أو لدیھا شخص واحد فقط كموظف) .15
 ال تدفع أي ضرائب أو معاشات تقاعدیة أو اشتراكات صندوق التقاعد أو أي إعانات اجتماعیة .16
 لیس لھا وجود مادي .17

 
 مؤشرات عن المعاملة

 
 ة الطالبة والمستفید لعملیات تحویل األموال الدولیة المتعددةالجھ نفسھالعمیل ھو في الوقت  .18

 العالقات بین األطراف مثیرة للتساؤالت أو تولد شكوكاً ال یمكن تفسیرھا بشكل كاف من قبل العمیل. .19
یتم الحصول على التمویل من قبل مقرض، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، بدل من الحصول علیھ من  .20

 تمانیة، من دون تقدیم أي تفسیر منطقي أو تبریر تجاري.قبل مؤسسة ائ

یتم الحصول على القروض من أطراف خارجیة خاصة دون أي اتفاقیات قرض داعمة أو ضمانات أو  .21
 مدفوعات فوائد منتظمة.

 المعاملة: .22

 تحدث بین طرفین أو أكثر تجمع بینھما عالقة من دون سبب تجاري أو منطقي واضح •

 تجاریة تنطوي على أفراد من عائلة واحد أو أكثر من األطراف دون مبرر تجاري مشروع.ھي معاملة  •

 ھي معاملة متكررة بین األطراف على مدى فترة تعاقدیة معینة. •

ھي معاملة متكررة أو كبیرة والعمیل المنفذ ھو أحد الموقعین على الحساب، لكنھ غیر مدرج على أنھ یملك  •
 ألصولحصة مسیطرة في الشركة أو ا

تم تنفیذھا من حساب تجاري ولكنھا تبدو على أنھا استخدمت لتمویل مشتریات شخصیة، بما في ذلك شراء  •
 األصول أو األنشطة الترفیھیة التي ال تتوافق مع طبیعة عمل الشركة

تتوافق تم تنفیذھا من حساب شركة وقد انطوت المعاملة على مبالغ نقدیة كبیرة تم إیداعھا أو سحبھا بمبالغ ال  •
 مع طبیعة أنشطة الشركة.
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تبدو دوریة (معامالت صادرة وواردة تتشابھ في الحجم ویتم إرسالھا إلى الحسابات نفسھا التي یتم استالمھا  •
ً باسم المعامالت  منھا، مما یشیر إلى أن األموال الصادرة یتم إرجاعھا دون خسارة تذكر) (تُعرف أیضا

 "المستدیرة")

 تنطوي على تحویل ثنائي االتجاه لألموال بین العمیل والوسیط المحترف مقابل مبالغ مالیة مماثلة •

 تشمل ھیئتین اعتباریتین لھما أعضاء مجلس إدارة أو مساھمون أو مستفیدون حقیقیون مماثلون أو متطابقون •

 تنطوي على وسیط محترف من دون سبب وجیھ أو تبریر واضح •

 على إجراءات تحویل معقدة دون توضیح أو سجالت تجاریة كافیةتنطوي  •

تنطوي على نقل ملكیة الممتلكات العقاریة من شخص طبیعي إلى شخص اعتباري في عملیة بیع خارج  •
 السوق

 تنطوي على القیام بعدة دفعات نقدیة كبیرة لتسدید دین أو رھن عقاري •

 تنطوي على حساب مرقم •

 ین الشركات التي یملكھا الفرد نفسھتنطوي على عقود الترخیص ب •

 تنطوي على شراء السلع عالیة القیمة نقداً  •

 تنطوي على تحویل ملكیة األسھم لحاملھ من خالل عملیات بیع خارج السوق •

 یتم سداد قرض أو رھن قبل موعد االستحقاق المحدد، مع تكبد خسارة •

 تجاري بالنسبة لألطراف المعنیةتشمل اتفاقیات تعاقدیة مع شروط لیس لھا أي معنى  •

تشمل اتفاقیات تعاقدیة مع بنود غیر عادیة تسمح بحمایة األطراف من المسؤولیة ولكنھا تحقق معظم األرباح  •
 في بدایة الصفقة

 یتم تنفیذھا عبر محفظة رقمیة. •

 األموال التي تنطوي علیھا المعاملة ھي: .23

 یل أو المتعامل معھمبالغ غیر عادیة في سیاق األعمال التجاریة للعم •

 مبالغ غیر طبیعیة مقارنة بالمعامالت السابقة •

 مبالغ تم إرسالھا إلى دولة أجنبیة أو استالمھا منھا مع عدم وجود أي صلة واضحة بین الدولة والعمیل •

مبالغ تم إرسالھا إلى والیة قضائیة منخفضة الضرائب أو إلى مركز تجاري أو مالي دولي أو استالمھا من  •
 منھاأي 

مبالغ تم إرسالھا إلى والیة قضائیة أو تم استالمھا من والیة قضائیة تنطوي على مخاطر عالیة في مجال  •
 غسل األموال أو تمویل اإلرھاب

 یتم شراء األصل نقًدا ثم یستخدم كضمان للحصول على قرض خالل فترة زمنیة قصیرة. .24
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إجراءات التفویض األخرى (على سبیل المثال، استخدام المكاتب  االستخدام غیر المبرر للتوكیالت أو .25
 التمثیلیة).

مباشرة و / أو عالقات غیر متجانسة أو ال یمكن تفسیرھا بین  استئمانیةاالستخدام غیر المبرر لصنادیق  .26
 المستفیدین (أو األشخاص الموكلین أو المفوضین) ومنشئ الصندوق.

 فئات ال یمكن تفسیرھا أو فئات غیر متناسقة من المستفیدین في الصندوق االستئماني .27
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تلعب الھیئات االعتباریة والترتیبات القانونیة والوسطاء المحترفون أدواراً رئیسیة في تسھیل نمو 

إساءة استخدامھا من خالل توفیر ھیاكل للمجرمین لمساعدتھم األعمال وتطویرھا.  ومع ذلك، یمكن 
 على إخفاء متحصالت الجریمة.

 
تھدف ھذه الدراسة المشتركة بین مجموعة العمل المالي ومجموعة إیغمونت إلى النظر في 

اآللیات والتقنیات التي یمكن استخدامھا إلخفاء الملكیة والسیطرة على األصول التي تم الحصول 
دراسة حالة، وإلى خبرات  100علیھا بطریقة غیر مشروعة، مستندة بذلك إلى ما یزید على 

خبراء إنفاذ القانون، ونتائج تقاریر التقییم المشترك لمجموعة العمل المالي، واآلراء المتعمقة التي 
 توفرھا التقاریر األكادیمیة وغیرھا من الدراسات.

 
وعي لدى السلطات الوطنیة والمؤسسات المالیة ومقدمي یھدف ھذا التقریر إلى رفع مستوى ال

 .العمل الخدمات المھنیة اآلخرین حول المخاطر التي تنطوي علیھا مجاالت
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