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 ا�حتو�ات جدول 

 ٢ االختصارات 

 ٣   ا�خلفية والسياق

 ٤ األهداف والنطاق 

 ٥ ا�جمهور املس��دف وا�حالة وا�حتو�ات

 ٧ تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح  ألول:القسم ا 

 ٧ املقدمة  

 ٨ انتشار التس�ح املفاهيم األساسية ذات الصلة بتقييم وفهم مخاطر تمو�ل  

 ١٠ مراحل تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح 

 ١١ التحديد األو�� �جاالت التقييم 

 ١٢ التخطيط والتنظيم 

 ١٣ التحديد 

 ٢٩ التحليل 

 ٣٠ التقييم واملتا�عة 

 ٣٠ التعاون ب�ن القطاع ا�خاص والعام

 ٣١ ا�حفاظ ع�� تقييمات محدثة 

 ٣٣           التخفيف من مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح  القسم الثا�ي:

 ٣٤ تداب�� الدول �� التخفيف من ا�خاطر  

 ٣٤ العناصر األساسية للتخفيف من مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح 

 ٣٦ التخفيف من مخاطر محددة متعلقة بال��رب من العقو�ات ع�� املستوى الوط�ي 

تداب�� التخفيف من ا�خاطر من قبل املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول  

 ٣٧ االف��اضية 

 ٣٨ التخفيف من ا�خاطر �� حالة ا�خاطر املنخفضة 

 ٣٨ التخفيف من مخاطر االن��ا�ات ا�حتملة أو عدم تطبيق العقو�ات

 ٣٩ التخفيف من مخاطر ال��رب من العقو�ات

 ٤٠ العناية الواجبة املعززة تجاه العمالء

 ٤٠ العالقات املصرفية املراسلة
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 ٤١ شر�ات الواجهة والشر�ات الوهمية 

 الرقابة ع�� تمو�ل انتشار التس�ح  القسم الثالث:
 ٤٣ تقييم ا�خاطر وتداب�� التخفيف

 ٤٦ ال�حق (أ) توصيات مجموعة العمل املا�� �� شأن م�افحة تمو�ل انتشار التس�ح 

 ٥٦ امل�حق (ب) املطبوعات واملراجع 
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 االختصارات 
 

AML/CFT   م�افحة غسل االموال وتمو�ل اإلرهاب 

CDD  تداب�� العناية الواجبة للعمالء 

CPF  تمو�ل انتشار التس�ح م�افحة 

DNFBP غ�� املالية ا�حددة واملهن األعمال 

BPRK  جمهور�ة �ور�ا الديمقراطية الشعبية 

FATF  (فاتف) ��مجموعة العمل املا 

INR.   املذكرة التفس��ية للتوصية 

ML/TF  غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

MVTS خدمات تحو�ل األموال أو القيمة 

NRA التقييم الوط�ي للمخاطر 

OPs    الفقرات التشغيلية 

PF  تمو�ل انتشار التس�ح 

PoE  تجمع ا�خ��اء 

SRB   جهة ذاتية التنظيم 

TCSP مقدمي خدمات الشر�ات والصناديق االستئمانية 

TFS    العقو�ات املالية املس��دفة 

UNSC   مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة 

UNSCR  األمن التا�ع لألمم املتحدة قرار مجلس 

VASP  مقدمي خدمات األصول االف��اضية 

WMD   أس�حة الدمار الشامل 
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 ا�خلفية والسياق 

أكتو�ر   .١ التوصية  م٢٠٢٠��  بمراجعة  املا��  العمل  مجموعة  قامت  ملطالبة    األو��،  التفس��ية  ومذكر��ا 

بتحديد وتقييم وفهم وتخفيف مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح ف��ا. ��    ٢وكيانات القطاع ا�خاص   ١الدول 

التوصية   وفقط  األو��سياق  خاص  �ش�ل  التس�ح  انتشار  تمو�ل  مخاطر  �ش��  اإلرشادات،    إ��   وهذه 

التن عدم  أو  ا�حتمل  �� االن��اك  إل��ا  املشار  املس��دفة  املالية  العقو�ات  ال��امات  من  ال��رب  أو  فيذ 

 ٣.السا�عةالتوصية  

ال��امات الدول، من كيانات القطاع ا�خاص    إ��  وتتطلب معاي�� مجموعة العمل املا�� املعدلة، باإلضافة .٢

و�دارة وتخفيف مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح.    ومراقبة،   ، وتقييم  ،أن ي�ون لد��ا عمليات قائمة لتحديد

قد تفعل كيانات القطاع ا�خاص ذلك �� إطار العقو�ات املالية املس��دفة ا�حالية و/أو برامج االل��ام،  

 ت مزدوجة لتقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح أو التخفيف م��ا. وال ُيتوقع م��ا إ�شاء عمليا

اإلرشادات   .٣ هذه  التوصية    إ���س��  ع��  التعديالت  تأث��  حول  مش��ك  فهم  ومذكر��ا    األو��تطو�ر 

ا�خصوص،   وجھ  ع��  املتطلبات   ��التفس��ية،  بتنفيذ  ا�خاص  القطاع  وكيانات  الدول  قيام  كيفية 

طبيعة العقو�ات املالية    إ��ل انتشار التس�ح والتخفيف من حد��ا بالنظر  ا�جديدة لتقييم مخاطر تمو�

 . السا�عةاملس��دفة القائمة ع�� القواعد بموجب التوصية 

 �عتمد مصدر مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح ع�� عدد من العوامل، و�� ع�� النحو التا��: .٤

قد يتجسد هذا ا�خطر   : املس��دفة  املالية   للعقو�ات  تنفيذ   عدم   أو   محتمل   ان��اك   حدوث   خطر  .أ

أو    االستفادة من  ع��  ٤الكيانات واألفراد املدرج�ن  يتمكنعندما   ا�خدمات املالية و/أو األموال 

نتيجة األخرى،  املستوى  لذلك  األصول  ع��  االدراج  عن  اإلبالغ   �� للتأخ��  املثال،  سبيل  ع��   ،

الوط�ي، وعدم وجود ال��امات وا�حة ع�� كيانات القطاع ا�خاص، والفشل �� جزء من كيانات 

التس�ح  انتشار  تمو�ل  مخاطر  ملعا�جة  مناسبة  و�جراءات  سياسات  اعتماد   �� ا�خاص  القطاع 

وع العمالء  إعداد  إجراءات  ضعف  املوظف�ن،  (مثل  تدر�ب  ونقص  املستمرة،  املراقبة  مليات 

وجود نظام مناسب لفحص العقو�ات أو عدم   والنقص ��و�جراءات إدارة ا�خاطر غ�� الفعالة، 

 عام �� ثقافة االل��ام)؛ وضعفأو عدم مرونة إجراءات الفرز  ،انتظام

 

 . املتحدة  لألمم  التا�ع  األمن  مجلس  قرارات  ��  إليھ  املشار  النحو   ع��  األعضاء  الدول   أو  القضائية  السلطات  أو  األقاليم  ع��  بالتساوي   تنطبق"  الدول   أو"الدولة    إ��  �ش��  ال�ي  املراجع  جميع  ١

 ومقدمي  ا�حددة  املالية  غ��   واملهن  واألعمال  املالية  املؤسسات"  ا�خاص  القطاع "شر�ات   أو"  ا�خاص"القطاع (القطاعات)   أو"  ا�خاص  القطاع"كيانات    إ��  �ش��  ال�ي  املراجع  جميع  �ع�ي  ٢

  و�ش�� .االف��اضية األصول  خدمات
ً
 . االف��اضية األصول  خدمات مقدمي إ�� ا�حددة املالية غ��  واملهن أو األعمال/و املالية"املؤسسات  أيضا

  �غطي��ا  وعدم  املس��دفة  املالية  العقو�ات  تنفيذ  ع��  اقتصارها  ذلك،  �� بما؛  ٧  التوصية  ال��امات نطاق  الصلة  ذات  وا�حوا��ي  ٧  للتوصية  التفس��ية  املذكرة  من  ٢و  ١  الفقرتان  تحدد  ٣

  انتشار   بتمو�ل   املتعلقة  املا��  العمل   مجموعة   معاي��  متطلبات  تقتصر).  ٢٠٠٤(  ١٥٤٠  األمن   مجلس   قرار  ذلك   ��(بما    املتحدة  لألمم  التا�ع  األمن  مجلس  لقرارات  األخرى   للمتطلبات

 ��  األخرى   املتطلبات  نطاق  توسع  ال  م��ا،  والتخفيف   التس�ح   انتشار   تمو�ل   مخاطر  لتقييم  ١  التوصية  ��  الواردة  املتطلبات  فإن  و�التا��،.  فقط  ١٥و  ٧و  ٢و  ١  التوصيات  ع��  التس�ح

 . األخرى  التوصيات إطار

  بحق  الصادرة  األمن   مجلس   قرارات  ��.  املتحدة  لألمم   التا�ع  األمن   مجلس  قرارات  ��  إليھ  املشار   النحو   ع��"األ�خاص"    ع��  بالتساوي   تنطبق"األفراد"    إ��  �ش��  ال�ي  املراجع  جميع  ٤

 .املدرج�ناألفراد /األ�خاص هؤالء عن نيابة يتصرفون  الذين"األفراد"  أو"األ�خاص"  هؤالء إ�� أيًضا االل��امات �ش�� الديمقراطية، الشعبية �ور�ا جمهور�ة
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قد تتحقق هذه ا�خاطر �سبب ا�جهود املتضافرة    : املس��دفة  املالية  العقو�ات  من  ال��رب   خطر  .ب

املدرجة   والكيانات  املثال  للتحايللأل�خاص  سبيل  (ع��  املس��دفة  املالية  العقو�ات    ،ع�� 

ووسطاء،   وهمية،  وحسابات  مش��كة،  ومشاريع  واجهة،  شر�ات  أو  وهمية  شر�ات  باستخدام 

 وغ��هم من الوسطاء ا�حتال�ن/الوهمي�ن). 
 

 األهداف والنطاق 

�عتمد هذه اإلرشادات غ�� امللزمة ع�� تجارب الدول والقطاع ا�خاص، وقد �ساعد السلطات ا�ختصة   .٥

 :إ��  اترشادلفعال لالل��امات ا�جديدة. ��دف هذه اإل وكيانات القطاع ا�خاص ع�� التنفيذ ا

لتحديد  .أ ا�جديدة  املتطلبات  تنفيذ   �� وا�خاص  العام  القطاع�ن  ملساعدة  اإلرشادات    توف�� 

 ؛األو��وتقييم وفهم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح ع�� النحو ا�حدد �� التوصية 

توف�� اإلرشادات ملساعدة القطاع�ن العام وا�خاص �� تنفيذ متطلبات التخفيف من مخاطر   .ب

 تمو�ل انتشار التس�ح، ال�ي يحددو��ا؛ و

توف�� إرشادات إضافية ل�جهات الرقابية/الهيئات ذاتية التنظيم �شأن الرقابة أو مراقبة تقييم   .ج

 مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا. 

مخاطر تمو�ل انتشار  من الدول وكيانات القطاع ا�خاص تحديد وتقييم وفهم "  األو��وصية  تتطلب الت .٦

االن��اك    إ��  "، �ش�ل خاص وفقطمخاطر تمو�ل انتشار التس�ح"  ، �ش�� األو���� سياق التوصية  و"  التس�ح

التوصية    �� إل��ا  املشار  املس��دفة  املالية  االل��امات  من  ال��رب  أو  التنفيذ  عدم  أو  . السا�عةا�حتمل 

الشعبية    �عةالسا التوصية    ل��اماتاتنطبق   �ور�ا  جمهور�ة  مثل  معينة  بدول  خاص�ن  نظام�ن  ع�� 

الديمقراطية و�يران، وتطلب من الدول تجميد األموال أو األصول األخرى دون تأخ��، وضمان عدم توف��  

أي أموال أو أصول أخرى، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر أو لصا�ح (أ) أي �خص أو كيان مدرج من قبل  

املتحدة، (ب) األ الذين  األمم  أو بتوجيھ م��م، (ج) أولئك  الذين �عملون نيابة ع��م  �خاص والكيانات 

 . )أ( �� امل�حق  والسا�عة األو��يمتل�ون أو يتحكمون ف��ا. و�رد النص ال�امل للتوصيت�ن  

اإلرشادات  .٧ هذه  ا�حددة   إ��   ��دف  االل��امات  هذه  تنفيذ   �� ا�خاص  القطاع  وكيانات  الدول  مساعدة 

املعلومات غ�� املطلو�ة بموجب    إ��  . ومع ذلك، فإ��ا �ش�� أيًضا، عند االقتضاء،األو��  بموجب التوصية 

املثال، عندما    األو��،التوصية   التس�ح (ع�� سبيل  انتشار  تتعلق بم�افحة  أوسع  تتعلق بمسائل  ولك��ا 

الديمقراطية    ي�ون من غ�� الوا�ح ما إذا �ان هناك ارتباط بكيانات مدرجة من جمهور�ة �ور�ا الشعبية 

�ور�ا   جمهور�ة  ع��  تنطبق  (ال�ي  األ�شطة  ع��  القائم  (ا�حظر)  املنع  أو  األخرى  التداب��  أو  إيران)،  أو 

وتفرض ال��امات إلزامية ع�� الدول األعضاء �� األمم املتحدة، ولك��ا غ��    ، الشعبية الديمقراطية و�يران

املشار إل��ا ��    - )، خارج نطاق توصيات مجموعة العمل املا��. هذه املعلومات  السا�عةمدرجة �� التوصية  

، ولم يتم تقييمها �� عملية التقييم أو التقييم املتبادل  األو��غ�� مطلو�ة بموجب التوصية    - ا�حوا��ي  

 اص لتنفيذ ال��امات  خــــــو�� ��ا قد ي�ون مفيًدا للدول وكيانات القطاع ا� ـــــل املا��، ولكن الـــــــ�جموعة العم
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تفرضها قرارات   ال�ي  االل��امات  مع  االزدواجية  أو  التعارض  وتجن��ا  الصلة،  ذات  املا��  العمل  مجموعة 

أن   كما  املا��.  العمل  مجموعة  معاي��  ضمن  مدرجة  غ��  ولك��ا  الوطنية،  القوان�ن  أو  األمن  مجلس 

ة ال �غ�� أو توسع االل��امات ا�حالية ع�� كيانات القطاع  ومذكر��ا التفس��ي  األو��التعديالت ع�� التوصية  

بالتوصية   يتعلق  فيما  �� مل  السا�عةا�خاص  عل��ا  املنصوص  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  �افحة 

 .٢٣ إ�� ٩التوصيات من 

غ�� ملزمة وال تقيد حر�ة السلطات الوطنية وكيانات القطاع ا�خاص �� إجراء تقييمات    االرشاداتهذه   .٨

مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح واتخاذ اإلجراءات املناسبة للتصدي للمخاطر ا�حددة. تقر اإلرشادات بأنھ  

ينب�� للدول   ال يوجد ن�ج واحد يناسب ا�جميع عند تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح أو التخفيف م��ا.

النسبية �ختلف   ا�خاطر واألهمية  السياق وملف  التداب��، مع مراعاة  تنفيذ  ا�خاص  القطاع  وكيانات 

القطاعات واملؤسسات داخل القطاع. سيضمن هذا الن�ج تنفيذ االل��امات بطر�قة تتناسب مع ا�خاطر  

 لية األخرى مثل الشمول املا��. ال�ي تواجهها الكيانات ذات الصلة، وت�ون متسقة مع األهداف التكمي

توفر معاي�� مجموعة العمل املا�� املرونة للدول إلعفاء نوع مع�ن من املؤسسات املالية أو األعمال واملهن   .٩

املالية ا�حددة أو مقدمي خدمات األصول االف��اضية من متطلبات تحديد وتقييم ومراقبة و�دارة   غ�� 

شر�طة أن ي�ون هناك خطر منخفض مثبت من تمو�ل انتشار  وتخفيف مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح، 

هذه   استخدام   �� تنظر  أن  للدول  ينب��  ا�خاص.  القطاع  من  الكيانات  هذه  بمثل  يتعلق  فيما  التس�ح 

ملفات   أن  بما  املا��.  االستبعاد  مخاوف  ملراعاة  االستجابة  سريعة  و�طر�قة  املناسب  الوقت   �� املرونة 

غ�� بمرور الوقت، يجب ع�� الدول مراقبة مثل هذه االستثناءات. ومع ذلك، �عر�ف ا�خاطر يمكن أن تت

إلزامي �� جميع    السا�عةفإن التطبيق ال�امل للعقو�ات املالية املس��دفة ع�� النحو املطلوب �� التوصية  

 ا�حاالت. 

�شأن تمو�ل م�افحة    م٢٠١٨ال تل�� هذه اإلرشادات أو تحل محل إرشادات مجموعة العمل املا�� لعام   .١٠

ذات صلة، باستثناء االل��امات ا�جديدة املتعلقة بتقييم    م٢٠١٨انتشار التس�ح. تظل محتو�ات إرشادات  

التوصية    �� الواردة  م��ا  والتخفيف  التس�ح  انتشار  تمو�ل  للدول   األو��مخاطر  التفس��ية  ومذكر��ا 

 وكيانات القطاع ا�خاص. 

�ع .١١ بأن  أيًضا  اإلرشادات  هذه  �عرضها �خاطر  تقر  تقييم  تختار  ا�خاص قد  القطاع  الدول وكيانات  ض 

يقتصر ع�� االن��اك ا�حتمل أو عدم التنفيذ    الأ   ع�� سبيل املثال،  تمو�ل انتشار التس�ح �� سياق أوسع،

مجموعة   متطلبات  نطاق  خارج  التقييمات  هذه  أن  ح�ن   �� املس��دفة.  املالية  العقو�ات  من  ال��رب  أو 

العمل املا��، و�التا�� لن يتم �غطي��ا �� إطار عملية تقييم مجموعة العمل املا��، إال أن الدول وكيانات  

� �ستمر  قد  ا�خاص  من  القطاع  للتخفيف  إجراءات  واتخاذ  ا، 
ً
نطاق األوسع  ا�خاطر  تقييمات  إجراء   �

 ا�خاطر ا�حددة، وفًقا ألطرها وسياسا��ا. 
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 ا�جمهور املس��دف وا�حالة وا�حتو�ات

 هذه اإلرشادات موجهة ل�جمهور التا��: .١٢

 الدول وسلطا��ا ا�ختصة، بما �� ذلك ا�جهات الرقابية؛ .أ

 ت املالية واألعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة؛ واملؤسسا .ب

مقدمو خدمات األصول االف��اضية إذا لم يتم تصنيفهم كمؤسسات مالية أو أعمال ومهن غ��   .ج

   مالية محددة.

مذكر��ا التفس��ية �شأن تقييم  و   األو��تركز هذه اإلرشادات ع�� االل��امات ا�جديدة بموجب التوصية   .١٣

. ويشمل ذلك األقسام م٢٠٢٠مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا وال�ي تم تقديمها �� أكتو�ر  

 التالية: 

 : تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح؛ ١القسم  .أ

 : التخفيف من مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح؛ و ٢القسم  .ب

 : الرقابة ع�� تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا. ٣القسم  .ج

 .م٢٠٢١اعتمدت مجموعة العمل املا�� اإلرشادات ا�حالية �� يونيو  .١٤
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 مقدمة 
تمو�ل انتشار التس�ح ع�� أساس منتظم أمًرا ضرورً�ا لتعز�ز قدرة الدولة    �عد تحديد وتقييم وفهم مخاطر .١٥

الضالع�ن �� انتشار أس�حة الدمار الشامل    ٥أو القطاع ا�خاص ع�� منع األ�خاص والكيانات املدرج�ن 

ة األخرى. إن تنفيذ العقو�ات املالية  من جمع األموال وتخز���ا ونقلها واستخدامها، و�التا�� األصول املالي

 املس��دفة �شأن انتشار التس�ح وتمو�لھ ضروري لنظام أقوى لتمو�ل م�افحة انتشار التس�ح. 

، من الدول �عي�ن سلطة أو آلية لتنسيق  األو��تتطلب معاي�� مجموعة العمل املا��، بموجب التوصية   .١٦

لضمان  املوارد  وتطبيق  ا�خاطر،  لتقييم  من    اإلجراءات  كجزء  فعال،  �ش�ل  ا�خاطر  من  التخفيف 

، قامت مجموعة العمل املا�� بتحديث  م٢٠٢٠تقييمات مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. �� أكتو�ر  

) تمو�ل  ١التوصية  معاي��ها  وتقييم وفهم مخاطر  تحديد  ا�خاص  القطاع  الدول وكيانات  من  لتطلب   (

ا�خاطر.   هذه  من  للتخفيف  إجراءات  واتخاذ  املع�ي،  ا�خاص  والقطاع  للدولة  بالنسبة  التس�ح  انتشار 

انتشار   تمو�ل  مخاطر  لتقييم  املم��ة  البارزة  القضايا  ع��  الضوء  ويسلط  إرشادات  القسم  هذا  يقدم 

 ٦التس�ح ل�ل من القطاع�ن العام وا�خاص. 

توفر معاي�� مجموعة العمل املا�� املرونة �� كيفية تقييم السلطات القضائية ومؤسسات القطاع ا�خاص   .١٧

�خاطرها، وال تنص ع�� من�جية لتقييم ا�خاطر. ال ينب�� أن ي�ون هناك ن�ج واحد يناسب ا�جميع ��  

مخاطر  تق انتشار    ان��اك ييم  بتمو�ل  املعنية  املس��دفة  املالية  العقو�ات  من  ال��رب  أو  تنفيذ  عدم  أو 

الن�ج الفعال لوالية قضائية واحدة أو شركة واحدة من    .األو��التس�ح وفًقا للتعر�ف الوارد �� التوصية  

 لآلخر�ن. 
ً
 القطاع ا�خاص لن ي�ون بالضرورة فعاال

 

 مس��دفة  مالية  عقو�ات  فرض   األعضاء  الدول   واجب  من  فإنھ  الصلة،  ذات  املتحدة  لألمم  التا�ع  األمن  مجلس  لقرارات)  OPs(   التشغيلية  الفقرات  ��  مذ�ور   هو  كما ٥

 اإلرشادات  وثيقة  �ستخدم.  عل��ا  �سيطر  أو  تملكها  ال�ي  أو  م��م،  بتوجيھ  أو  ع��م،  نيابة  �عمل  ال�ي  والكيانات  األ�خاص   وكذلك   ا�حددة،  والكيانات  األ�خاص   ع��

 .�اختصار" املدرج�ن  والكيانات"األ�خاص  هذه

ة العمل املا�� لعام تم إ�شاء هذا القسم بناًء ع�� أعمال مجموعة العمل املا�� السابقة حول تقييمات ا�خاطر وم�افحة تمو�ل انتشار التس�ح. إرشادات مجموع  ٦

�شأن غسل األموال الوط�ي، وتقييم مخاطر تمو�ل اإلرهاب، و�رشادات   ٢٠١٣دات مجموعة العمل املا�� لعام  �شأن تمو�ل م�افحة انتشار التس�ح، و�رشا  ٢٠١٨

، وتقر�ر مجموعة العمل ٢٠٠٨�شأن تقييم مخاطر تمو�ل اإلرهاب، وتقر�ر مجموعة العمل املا�� عن تمو�ل انتشار التس�ح لعام    ٢٠١٩مجموعة العمل املا�� لعام  

تقار�ر من فر�ق (تجمع) ا�خ��اء التا�ع �جلس األمن    إ��  : تقر�ر عن حالة تطو�ر السياسات االستشارة؛ باإلضافة٢٠١٠�افحة انتشار التس�ح لعام  املا�� عن تمو�ل م

 . املراجع قائمة إ�� النظر ير��. املتحدة لألمم التا�عة األخرى  التس�ح انتشار م�افحة وهيئات) PoEالتا�ع لألمم املتحدة (

 
 
 

 القسم األول: 
 تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح
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العقو�ات  .١٨ من  ال��رب  أو  التنفيذ  عدم  أو  ا�حتمل  االن��اك  مخاطر  تقييم  اإلرشادات  هذه  نطاق  �غطي 

التوصية    �� إليھ  املشار  املس��دفة  تقييمات  السا�عةاملالية  من  كجزء  التقييمات  هذه  إجراء  يمكن   .

أك  بذا��ا  قائمة  تقييمات  أو  ا، 
ً
نطاق األوسع  الوطنية  معاي��  ا�خاطر  تتطلب  ال  ذلك،  ومع  تحديًدا.   ��

ا للمخاطر.
ً
حيث يجب مالحظة أنھ ليس بالضرورة    ٧مجموعة العمل املا�� تقييًما للمخاطر األوسع نطاق

  ا�حتملة،ال�ي �عمل ع�� تقييم ا�خاطر لفهم ا�خاطر    -ع�� الدولة ذات الصلة وشر�ات القطاع ا�خاص  

أو ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار    ،أو عدم التنفيذ  ا�حتملة،  االن��ا�اتو  أ

 بالكيفية ال�ي أجرت ��ا تقييمات    -التس�ح  
ً
أن تتطلب عملية من�جية مختلفة تماًما أو جديدة، مقارنة

تقييم مخاطر قائم بذاتھ إذا �انت    إ��  ة مخاطر غسل األموال أو تمو�ل اإلرهاب. وال يوجد هنالك حاج

 من�جيات تقييم ا�خاطر املوجودة مسبًقا �افية لدمج مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح. 

 

 انتشار التس�ح املفاهيم األساسية ذات الصلة بتقييم وفهم مخاطر تمو�ل  

األموال وتمو�ل اإلرهاب، يجب أن ي�ون لدى الدول والقطاع ا�خاص فهم    ع�� غرار تقييم مخاطر غسل .١٩

القسم �عض   هذا  يحدد  التس�ح.  انتشار  تمو�ل  تقييم مخاطر  إجراء  قبل  للمفاهيم األساسية  مش��ك 

،  األو��املفاهيم األساسية ذات الصلة بتقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح ع�� النحو املب�ن �� التوصية  

الواردة ��باالعتما التعار�ف  لعام    د ع��  املا��  العمل  تقييمات مخاطر    ٢٠١٣إرشادات مجموعة  �شأن 

(�شار إل��ا فيما ي�� باسم "إرشادات التقييم الوط�ي   الوط�ي    غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� الصعيد  

(ُ�شار إليھ   تمو�ل اإلرهاب   مخاطر   تقييم  �شأن ٢٠١٩و�رشادات مجموعة العمل املا�� لعام   للمخاطر") 

  مجموعة العمل املا�� لعام   إرشادات  إ��  باإلضافة  فيما �عد بـ "إرشادات تقييم مخاطر تمو�ل اإلرهاب")،

 . م�افحة انتشار التس�ح �شأن تمو�ل  ٢٠١٨
 

 

وخطر تمو�ل انتشار التس�ح. �ش��   الشامل  الدمار  أس�حة  انتشارمخاطر    إ��  ا�حدثة،  ١مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح األوسع، ال�ي لم يتم تناولها �� التوصية    �ش��  ٧

تصنيع األس�حة النوو�ة أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها واملواد ذات الصلة، أو اقتنا��ا، أو امتالكها، أو تطو�رها، أو   إ�� الشامل الدمار  أس�حة انتشار

وجيات ذات االستخدام  تكنولتصديرها، أو إعادة �ح��ا، أو الوساطة ف��ا، أو نقلها، أو تحو�لها، أو تكد�سها، أو استخدامها، وما يتصل ��ا من مواد (بما �� ذلك ال

فعل جمع أو نقل أو إتاحة األموال أو األصول األخرى أو  إ�� التس�ح انتشار  تمو�لاملزدوج والسلع ذات االستخدام املزدوج املستخدمة ألغراض غ�� مشروعة). ويش�� 

بما �� ذلك انتشار وسائل إيصالها أو ما يتصل   ،الشامل  الدمار  أس�حة   انتشار  ألغراض   كيانات  أو  أل�خاص املوارد االقتصادية األخرى، أو التمو�ل، �لًيا أو جزئًيا،  

 والتمو�ل   الشامل  الدمار   أس�حة  انتشار   مخاطر   لفهم  يكون   قد��ا من املواد (بما �� ذلك �ل من التقنيات والسلع ذات االستخدام املزدوج ألغراض غ�� مشروعة)  

 املالية  العقو�ات  من  ��رب  أو   تنفيذ  عدم  أو   ان��اك  مخاطر   فهممساهمة إيجابية ��    ،املا��   العمل  مجموعة  معاي��   بموجب  مطلوب  غ��   أمر   وهو   لها،  األسا��ي

  التس�ح انتشار  تمو�ل مخاطر  �عر�ف(أي؛  اإلرهاب تمو�ل �شان املس��دفة
ً
واملساعدة �� تنفيذ التداب�� القائمة ع�� ا�خاطر  ،)املا�� العمل مجموعة ملعاي��  وفقا

 والعقو�ات املالية املس��دفة. 

  

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/national_ml_tf_risk_assessment.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/national_ml_tf_risk_assessment.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/national_ml_tf_risk_assessment.pdf
https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/terrorist-financing-risk-assessment-guidance.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/terrorist-financing-risk-assessment-guidance.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-counter-proliferation-financing.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-counter-proliferation-financing.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-counter-proliferation-financing.html
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 ا�خاطر 

النظر  .٢٠ التس�ح  عوامل  إ��  يمكن  انتشار  تمو�ل  مشابھ،  مخاطر  وتمو�ل    �ش�ل  األموال  غسل  �خاطر 

اقباإلرهاب،   وهذه اإلرشادات، ف�ي    األو��. �� سياق التوصية  و�� ثالثة: ال��ديد ونقاط الضعف والعو

االل��امات بتحديد وتقييم وفهم مخاطر االن��اك ا�حتمل أو عدم التنفيذ أو ال��رب من ال��امات    إ��  �ش�� 

   .السا�عةالعقو�ات املالية املس��دفة املشار إل��ا �� التوصية 

، وتطبيق هذه  ا�خاطر املتبقيةو  ا�خاطر ال�امنة  مفهوم آخر ذو صلة بأي عملية تقييم للمخاطر هو فهم .٢١

�ش�ل مشابھ ملا قامت بھ الدول وشر�ات القطاع    املفاهيم ع�� وجھ التحديد ع�� تمو�ل انتشار التس�ح.

 ا�خاص بالفعل فيما يتعلق بمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

املستوى الطبي�� للمخاطر، قبل إدخال أي تداب�� للتخفيف أو ا�حد    إ��  ال�امنة  ا�خاطر �ش��   .أ

قيام   احتمالية  ا�خطر    فاعلمن  هذا  �شار  -باستغالل  ما  أ��ا    إ��  وغالًبا  ع��  التداب��  هذه 

ضوابط أو تداب�� رقابية. إن فهم ا�خاطر ال�امنة، ع�� الرغم من أ��ا ليست مطلو�ة ومحددة  

أمر مهم ومف املعاي��،  تداب��  ��  �انت  إذا  ملا  املقابل  والتقييم  الفهم  �سهل  أن  يمكن  يد ألنھ 

ع��   ي�ون  ا�خاطر  تأث�� مثل هذه  فإن  رقابية،  تداب��  تقديم  و�� حالة عدم  فعالة،  الرقابة 

عوامل    إ��  الدولة أو ع�� شركة القطاع ا�خاص. بالنسبة لدولة ما، قد �ش�� ا�خاطر ال�امنة

الروابط الوثيقة مع األ�خاص والكيانات املدرجة بموجب نظامي    مختلفة، ع�� سبيل املثال 

الصلة   ذي  املس��دفة  املالية  العقو�ات  �شأن  و�يران  الديمقراطية  الشعبية  �ور�ا  جمهور�ة 

بتمو�ل انتشار التس�ح، أو مستوى إنتاج السلع ذات االستخدام املزدوج أو السلع ا�خاضعة  

التجار�ة لهذه املنتجات، وكذلك الثغرات �� اللوائح ال�ي   واألنماطلرقابة التصدير �� الدولة،  

تنفيذ قرارات مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة (قرارات مجلس األمن) ذات الصلة.  إ��  ��دف

ذلك �ش��  قد  ا�خاص،  القطاع  لشركة  ال�ي    إ��  بالنسبة  ا�خدمات  و�عقيد  وأنواع  طبيعة 

أنواع   أو  تلك،  ا�خاص  القطاع  شركة  لعمال��اتقدمها  ا�جغرا��  والتوزيع  و/أو    ، عمال��ا، 

 املستفيدين ا�حقيقي�ن، وقنوات التوزيع. 

مستوى ا�خاطر، الذي يبقى �عد عملية التخفيف    إ��  ، ف�ي �ش�� املتبقية  للمخاطر بالنسبة   .ب

من ا�خاطر. يتيح فهم ا�خاطر املتبقية للدول وشر�ات القطاع ا�خاص تحديد ما إذا �انت  

تدير �ش�ل فعال مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح داخل نطاق اختصاصها أو عمليا��ا التجار�ة.  

تداب�� الرقابة غ�� �افية وأن ع�� دولة أو  أن    إ��  قد �ش�� الدرجة املرتفعة للمخاطر املتبقية 

إجراءات   اتخاذ  القطاع ا�خاص  ا�خطر. ومن األمثلة ع��    ت�حيحھشركة من  ملواجهة هذا 

ا�خاطر املتبقية عدم تحديد املؤسسات املالية أو األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة أو مقدمي  

ة للعقو�ات ح�ى �عد إدخال إجراءات  خدمات األصول االف��اضية األفراد/الكيانات ا�خاضع

. معززةفحص 
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اقب   ،ال��ديد ونقاط الضعف  والعو

و�رشادات تقييم    م،٢٠١٣حددت إرشادات التقييم الوط�ي للمخاطر ا�خاصة بمجموعة العمل املا�� لعام   .٢٢

مفاهيم أخرى، مثل ال��ديد ونقاط    م٢٠١٩مخاطر تمو�ل اإلرهاب ا�خاصة بمجموعة العمل املا�� لعام  

الضعف والعواقب ذات الصلة بتقييم ا�خاطر. فيما ي�� العناصر ا�حددة ذات الصلة بتقييم مخاطر  

 تمو�ل انتشار التس�ح: 

األ�خاص والكيانات املدرجة ال�ي �سببت �� السابق أو من ا�حتمل أن ت��رب    إ��  ال��ديد �ش��   .أ

تنفيذ العقو�ات املالية املس��دفة املعنية بتمو�ل انتشار التس�ح  أو تن��ك أو �ستغل الفشل ��  

�� املا��ي أو ا�حاضر أو املستقبل. قد ي�ون هذا ال��ديد أيًضا ناتًجا عن هؤالء األ�خاص أو  

املدرجة الكيانات  أو  األ�خاص  نيابة عن  أو  �عمل لصا�ح  ال�ي  ي.  ٨الكيانات  أن  �ون  و�مكن 

الدول   �جميع  ا�خاطر  مستوى  نفس  ال��ديدات  جميع  تمثل  ال   .
ً

محتمال أو  فعلًيا  ��ديًدا 

 وشر�ات القطاع ا�خاص. 

أو    إ��  الضعف  نقاط�ش��   .ب األمور ال�ي يمكن استغاللها عن طر�ق ال��ديد أو ال�ي قد تدعم 

تمو�ل انتشار    �شأنمن العقو�ات املالية املس��دفة    �سهل االن��اك أو عدم التنفيذ أو ال��رب

أو   القوان�ن   �� ضعف  نقاط  ما،  لدولة  بالنسبة  هذه،  الضعف  نقاط  تتضمن  قد  التس�ح. 

السمات   أو  ما،  دولة   �� التس�ح  انتشار  م�افحة  لتمو�ل  الوط�ي  النظام  �ش�ل  ال�ي  اللوائح 

ا أو  السياقية للدولة ال�ي قد توفر فرًصا لأل�خاص والكيانات ا�حددة �جمع األموال أو نقله 

غسل   م�افحة   �� ضعيفة  ضوابط  ذات  قضائية  والية  املثال،  سبيل  ع��  األخرى.  األصول 

اإلرهاب وتمو�ل  ال    ،األموال  بأو  للكيانات  تقوم  ا�حقيقي�ن  املستفيدين  عن  معلومات  جمع 

أو والية قضائية ذات مستوى عاٍل من   أو    ،أو ال��ر�ب  ا�جر�مة،املؤسسة بموجب قواني��ا، 

�شمل  أو    ، االحتيال قد  ا�خاص،  القطاع  لشر�ات  بالنسبة  األخرى.  املشروعة  غ��  األ�شطة 

نقاط الضعف م��ات قطاع مع�ن أو منتج ما�� أو نوع خدمة تجعلها جذابة ل�خص أو كيان  

متورط �� ان��اك أو عدم تنفيذ أو ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار  

 التس�ح. 

 

 

(د)،   التشغيلية الفقرة) ٢٠٠٦( ١٧١٨ األمن مجلس قرار أي؛ الشعبية، الديمقراطية �ور�ا جمهور�ة التس�ح، انتشار بتمو�ل املعنية املس��دفة املالية العقو�ات  ٨

 .م��م بتوجيھ أو املدرجة والكيانات األ�خاص  عن نيابة �عمل ال�ي الكيانات أو األ�خاص  و�غطي
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اقب  �ش�� .ج والكيانات    إ��  العو لأل�خاص  األصول  أو  األموال  توف��  ف��ا  يتم  ال�ي  النتيجة 

املدرجة، مما قد �سمح لهم �� ال��اية، ع�� سبيل املثال، بتوجيھ املواد أو العناصر أو األنظمة  

(أو   مشروعة  غ��  بيولوجية  أو  كيميائية  أو  نوو�ة  أس�حة  أنظمة  وصيانة  لتطو�ر  املطلو�ة 

حالة استخدام األصول ا�جمدة أل�خاص أو كيانات مدرجة دون إذن،    وسائل إيصالها)، أو ��

أو عدم تنفيذ أو ال��رب من العقو�ات املالية    ان��اكوذلك لتمو�ل انتشار التس�ح. قد يؤدي  

اإلضرار �سمعة الدولة أو القطاع (القطاعات)    إ��   املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار التس�ح أيًضا

العقابية مثل االدراج املتعلقة بالعقو�ات ذات الصلة أو شر�ات القط اع ا�خاص، والتداب�� 

من قبل األمم املتحدة و/أو السلطات الوطنية. �� ��اية املطاف، ت�ون عواقب تمو�ل انتشار  

التس�ح، أي؛ ال��ديد باستخدام أو استخدام سالح دمار شامل، أشد خطورة من عواقب غسل  

، و�� أك�� �شا�ً�ا مع ا�خسائر ا�حتملة �� األرواح املرتبطة  األموال أو ا�جرائم املالية األخرى 

 أو القنوات أو املصادر.  الدول �عواقب تمو�ل اإلرهاب. ومن ا�حتمل أن ت�ون مختلفة ب�ن  

 

 مراحل تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح 

من�جية متفق عل��ا من قبل األطراف    إ��  هو منتج أو عملية �ستند  التس�ح  انتشار   تمو�ل  مخاطر   تقييمإن   .٢٣

التس�ح، ��دف تطو�ر تداب�� مناسبة   وتحليلاملعنية، وال�ي تحاول تحديد   وفهم مخاطر تمو�ل انتشار 

أو مقبول. ع�� غرار عملية تقييم مخاطر    منخفضمستوى    إ��  لتخفيف أو تقليل مستوى تقييم للمخاطر

وتم األموال  الضعف غسل  ونقاط  ال��ديدات  �شأن  مستن��ة  أح�اًما  تصدر  أن  يجب  اإلرهاب،  و�ل 

لتقييم   بالنسبة  ا�خاص.  والقطاع  ل�ح�ومات  املتاحة  للمعلومات  شاملة  مراجعة  ع��  بناًء  والعواقب، 

 بما يكفي إلبالغ اس��اتيجيات  
ً
مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح ع�� املستوى الوط�ي، يجب أن ي�ون شامال

م�افحة انتشار التس�ح الوطنية، وللمساعدة �� التنفيذ الفعال للتداب�� القائمة ع�� ا�خاطر ال�ي    تمو�ل

الدول   �ساعد  أن  ينب��  كما  التس�ح.  انتشار  تمو�ل  �شأن  املس��دفة  املالية  العقو�ات  القطاع  و تدعم 

ختلفة. الهدف ال��ائي ا�خاص ع�� تحديد وترتيب أولو�ات حجم املوارد الالزمة للتخفيف من ا�خاطر ا�

املالية   العقو�ات  ملتطلبات  ال�امل  التنفيذ  ضمان  هو  التس�ح  انتشار  تمو�ل  مخاطر  تقييم  إلجراء 

املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار التس�ح بموجب قرارات مجلس األمن ذات الصلة، مما يمنع �ش�ل فعال  

تمو�ل انتشار التس�ح بموجب معاي��    �شأنأو عدم تنفيذ أو ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة    ان��اك 

ا من تقييم  
ً
مجموعة العمل املا��. من حيث النطاق، قد ي�ون تقييم مخاطر انتشار التس�ح أك�� اس��داف

اد تقييمها أضيق من نطاق املثال ألن نطاق ا�خاطر املر  مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب (ع�� سبيل 

 القطاع ا�خاص. و مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب)، اعتماًدا ع�� سياق مختلف الدول 

توفر معاي�� مجموعة العمل املا�� املرونة �� كيفية قيام الدول والقطاع ا�خاص بتقييم مخاطر تمو�ل   .٢٤

 تتضمن عملية    انتشار التس�ح وال تنص ع�� من�جية معينة لتقييم ا�خاطر. حيث
ً
  تقييم ا�خاطر عددا

. سي�ون من املفيد �ش�ل عام تنظيم  زمنيةد ع�� ف��ات  ما تمتالو�االت وأ�حاب املص�حة، وغالًبا    من

ل  تمو�ل انتشار التس�ح نفس املراحمنظم. قد يتبع تقييم مخاطر    العملية �� مراحل مختلفة واتباع من�ج

)  ٢(  ،) تحديد النطاق األو��١األموال وتمو�ل اإلرهاب. و��: (الرئيسية الست مثل تقييم مخاطر غسل  

 ) ٦(  ،ا�عةــــــ) التقييم واملت٥(  ،ليلـــــــــــ ) التح٤(  ،اط الضعفـــــديد ال��ديدات ونقـــــــ) تح٣(  ،التخطيط والتنظيم
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الوط�ي   التقييم  إرشادات  من  �ل   �� بالتفصيل  تناولها  تم  وال�ي  لعام  التحديث،    م ٢٠١٣للمخاطر 

ا�خاصة بمجموعة العمل املا��. س��كز هذا القسم    م٢٠١٩و�رشادات تقييم مخاطر تمو�ل اإلرهاب لعام  

   ٩ع�� القضايا البارزة املم��ة لعملية تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح.

 

 تحديد النطاق األو�� 

، أكمل عدد محدود فقط من الدول  م٢٠٢٠معاي�� مجموعة العمل املا�� �� أكتو�ر  قبل التعديالت ع��   .٢٥

كما هو  .    ١٠وشر�ات القطاع ا�خاص تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح ع�� املستوى الوط�ي أو ا�خاص

�شدة    تم حّ��ا�ات القطاع ا�خاص  ا�حال مع تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، فإن الدول وشر 

 لتحديد  
ً
التقييم أوال البدء. قد   وترك��ه  ونطاقھ  التقييم  أهداف ع�� إجراء تمر�ن تحديد مجاالت  قبل 

القطاع   أو  الوط�ي  السياق   �� تطبيقها  و�م�انية  ا�حتملة  املن�جيات  مثل  قضايا   �� التمر�ن  هذا  ينظر 

وا�خاص �� االعتبار ظروفهما ا�حلية، بما ��  ١١قطاع�ن العاما�خاص. �� هذه املرحلة، قد يأخذ �ل من ال

انتشار التس�ح واأل�شطة  الوط�ي مل�افحة  الوط�ي الفر�د ونقاط الضعف، والسياق  ال��ديد  ذلك ملف 

التس�ح، وكذلك القطاع والشركة  واالس��اتيجيات األوسع مل�افحة انتشار التس�ح وتمو�ل م�افحة انتشار  

 وملفات �عر�ف العمالء.

 

 

 

 إرشادات  من ١ والقسم ٢٠١٣ لعام للمخاطر الوط�ي التقييم �شأن املا�� العمل مجموعة إرشادات من ٢ القسم إ�� الرجوع ع�� ا�خاص  والقطاع الدول  ��جيع يتم  ٩

(ة)  األو��)  التقييم(مجاالت    النطاق  تحديد  حول   إرشادات  ع�� ل�حصول   ٢و  ١  املرحلت�ن  �شأن  ٢٠١٩  لعام  اإلرهاب  تمو�ل  مخاطر  تقييم  �شأن  املا��  العمل  مجموعة

 التحديد   �شأن  ٥  إ��   ٣  من  املراحل  حول   العامة  املناقشة  من  ملز�د  للمخاطر  الوط�ي  التقييم  إرشادات  من  ٥و  ٤  واألجزاء  والتنظيم؛  والتخطيط  األهداف   وتحديد

 . والنتائج والتحليل

لواليات   و  وال���غال  والتفيا  وجبل طارق   �ايمان  جزر أصدرت السلطات القضائية التالية علًنا تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح اعتباًرا من �شر هذا الدليل. و��    ١٠

 �.لم يتم تقييم تقييمات مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح �� عمليات التقييم والتقييم املتبادل �جموعة العمل املا� .املتحدة

  التقييم   من  كجزء  أو  مستقل،  �ش�ل  التس�ح  انتشار  تمو�ل  مخاطر  تقييم  يجب  �ان  إذا  ما  �شأن  وقرارات  اعتبارات  ذلك   �شمل  قد  للمخاطر،  الوط�ي  للتقييم  بالنسبة  ١١

 .اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل مخاطر  تقييم يتضمن الذي  األوسع للمخاطر الوط�ي

 

 

 

 

  

http://www.dlp.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/12408457.PDF
https://www.gfiu.gov.gi/uploads/X86Ru_CPF_Guidance_Notes_v1.1.pdf
https://www.fid.gov.lv/images/Downloads/useful/ENG_TF_PF_report_FINAL_updated_2019.pdf
https://portalbcft.pt/sites/default/files/anexos/nra_2019_-_summary.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/2018npfra_12_18.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/2018npfra_12_18.pdf
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حول أنماط االن��اك أو عدم التنفيذ أو ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة    املؤلفاتنظًرا �حدودية   .٢٦

كجزء من تحديد مجاالت التقييم قد ي�ون مفيًدا   سيا��   تحليل�شأن تمو�ل انتشار التس�ح، فإن إجراء 

وا�خاص. العام  القطاع�ن  من  ع��    حيث  ١٢ل�ل  تحليلها  ا�خاص  القطاع  وشر�ات  ا�ح�ومات  تركز  قد 

أو عدم تنفيذ أو ال��رب من العقو�ات   ن��اكال مراجعة مختلف األساليب واالتجاهات واألنماط ا�حديثة  

�شأن    )PoEاملالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار التس�ح ا�حددة �� تجمع ا�خ��اء التا�ع �جلس األمن ( 

تقار�ر جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية و�يران، وتقييمات مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح املتاحة ال�ي  

العقو�ات املالية املس��دفة أو التحايل أو    الن��اكأعد��ا واليات قضائية أخرى، واألنماط األخرى الشائعة  

من   منشورة  مو�حة  أمثلة  صلة،  ذات  أخرى  حاالت  و��  وتطبيق  ال��رب،  العا��،  التعليم  معاهد  قبل 

الدول   ع��  األعمال. يجب  سياق  أو  الوط�ي  السياق  ف��ا ع��  الواردة  أيًضا  و املعلومات  ا�خاص  القطاع 

تحديد فجوات املعلومات والبيانات ال�ي ينب�� عل��م محاولة معا�ج��ا أثناء إجراء عملية تقييم ا�خاطر.  

انتشار  تمو�ل  مخاطر  تقييم  يتطلب  لألمم   التس�ح   قد  التا�ع  األمن  مجلس   الل��امات قرار 
ً
أيًضا م�حا

املطبقة ع�� املؤسسات املالية    ١٣املتحدة املع�ي بالعقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار التس�ح 

و و  االف��اضية  االعمال  األصول  خدمات  ومقدمي  ا�حددة  املالية  غ��  مما  املهن  خدما��ا،  أو  ومنتجا��ا 

العملية�سمح    �� للمشاركة  القطاع   �� املص�حة  وأ�حاب  الصلة  ذات  الو�االت  بتحديد  .  للسلطات 

ذلك، قد يأخذ �� االعتبار املظهر الفر�د لل��ديد الوط�ي واإلقلي�ي لتمو�ل انتشار التس�ح،    إ��  باإلضافة

 وأهمية القطاعات ا�ختلفة وأهمي��ا النسبية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اآلن ح�ى املنشورة  املا�� العمل مجموعة عن الصادرة املتبادلة التقييمات  تقار�ر مراجعة إ�� استناًدا  ١٢

  املالية  العقو�ات  �شأن  املتحدة  لألمم  التا�ع  األمن  مجلس  قرار  بمتطلبات  قائمة  التس�ح  انتشار  تمو�ل  م�افحة  �شأن  ٢٠١٨  لعام  املا��  العمل  مجموعة  إرشادات  توفر  ١٣

 .التفاصيل من للمز�د ٢٠١٨ إرشادات من(ج)  امل�حق مراجعة ير��. التس�ح انتشار بتمو�ل املعنية املس��دفة
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 التخطيط والتنظيم 

�عت�� العمليات املمن�جة واملتسقة أمر بالغ األهمية لتقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح �ش�ل هادف   .٢٧

بل الشروع �� تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح، قد ترغب الدول وشر�ات القطاع ا�خاص  وذو مع�ى. ق

  ١٤�� إعداد خطة مشروع وتحديد املوظف�ن ذوي الصلة من مختلف الو�االت/اإلدارات وأ�حاب املص�حة.

حيث قد �شتمل أ�حاب املص�حة من القطاع ا�خاص ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: البنوك ومؤسسات  

القيمة  التأم�ن ومقدمي خدمات الشر�ات والصناديق االستئمانية    ١٥خدمة تحو�ل األموال أو  وشر�ات 

انتشار التس�ح، باإلضافةوا�حام�ن. ع�� مستوى الشركة، قد �شمل تقييم مخاطر تم موظفي    إ��  و�ل 

الصلة،  ذات  األعمال  خطوط  ورؤساء  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  العليا،  التنفيذية  واإلدارة  االمتثال، 

(ع�� سبيل املثال، مديري العالقات �� مصرف). يمكن للدول وشر�ات   العمالء  يقابلون املوظف�ن الذين  و 

أيًضا وضع آلية �جمع الب يانات وتحليلها وتحدي��ا؛ ولتوثيق النتائج. وهذا من شأنھ أن  القطاع ا�خاص 

أن الدول وشر�ات القطاع ا�خاص قد   إ��   �سهل تحس�ن املن�جية ومقارنة النتائج بمرور الوقت. بالنظر

�عد أول تقييما��ا �خاطر تمو�ل انتشار، وأن �عض املعلومات والنتائج قد ت�ون ذات طبيعة حساسة،  

الدول   تنظر  ب�ن    تطور ��  فقد  ا�خاطر  تقييم  ونتائج  والتحليل  املن�جية  ملشاركة  ومع    الو�االتآلية 

املؤسسات املالية واألعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية عند االقتضاء. 

ذلك، قد تنظر  إ��  باإلضافة ١٦ع�� سبيل املثال، من خالل جلسات مغلقة موجزة ملناقشة نتائج التقييم.

الدول �� إتاحة نتائج تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح للعامة (أو ��خة منقحة من النتائج) حيثما  

ذلك، وتبادل    ١٧أمكن  واالستشارات  املستمرة  باملشاركة  للسماح  آمنة  منصة  مع وتطو�ر  املعلومات 

 إ�� اء،ــــــات األصول االف��اضية، عند االقتض ـــــــددة ومقدمي خدمــــــات املالية واملهن غ�� املالية ا�حــــــاملؤسس

 التســــــــ�ح واالل��ام اطر تمو�ل انتشار ــــــمخزز فهم  ـــــــسيع ذه املعلوماتـــــــــادل هــــــر وتبــــــد ممكن. �شــــــــأق��ى ح

 

  الدو��   األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  ��  املش��كة  السلطات  أو  بالو�االت  قائمة  التس�ح  انتشار  تمو�ل  م�افحة  �شأن  م٢٠١٨  لعام  املا��  العمل  مجموعة  إرشادات  توفر  ١٤

  عمليات   ��  السلطات  أو  الو�االت  هذه  بإشراك  الوط�ي  التس�ح  انتشار  تمو�ل  مخاطر  تقييم  عملية  بقيادة  املعنية  الو�الة  تقوم  أن  يجب.  التس�ح  انتشار  تمو�ل  �شأن

  أ�حاب   إشراك  ��  أيًضا  السلطات  أو  الو�االت  هذه  ستساعد.  التحليل  مسودة  حول   العكسية  التغذية  وتقديماإلحصائيات  / البيانات  جمع  حيث  من  ا�خاطر  تقييم

 . التفاصيل من ملز�د ٥٦ الفقرة إ�� النظر ير��. ا�خاطر تقييم عملية طوال الصناعة �� املعني�ن املص�حة

 األموال   لتحو�ل  املصرفية  حسابا��ا  ع��  و�عتمد  القيمة  أو  األموال  خدمات  تقديم  كمؤسسات  العملية،  الناحية  من  األحيان  �عض  ��  التجار�ة،  الشر�ات  �عمل  قد  ١٥

 . التجار��ن شر�ا��ا عن نيابة

 مع  املعلومات  مشاركة  تحديات  ع��   للتغلب  املتبعة  األساليب  عن  محتوى   م٢٠١٩  لعام  اإلرهاب  تمو�ل  مخاطر  تقييم  �شأن  املا��  العمل  مجموعة  إرشادات  توفر  ١٦

 . التفاصيل من ملز�د ٢٦ الفقرة إ�� النظر ير��. اإلرهاب  بتمو�ل املتعلقة واملعلومات لإلرهاب الالزمة  السر�ة الطبيعة مراعاة

 األصول   خدمات  ومقدمي  ا�حددة  املالية  غ��  واملهن  واألعمال  املالية  املؤسسات  ع��  لتوزيعها  ت�خيصها  أو  السر�ة  امل�ونات  ذات  ا�خاطر  تقييمات  أجزاء  حذف   يتم  قد  ١٧

 . أوسع نطاق ع�� العام لالس��الك متاحة لت�ون  التقييمات هذه ملثل التكيف من مز�د إجراء يلزم قد وأنھ االف��اضية،
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انتشار   تمو�ل  مخاطر  تقييمات  تجري  ال�ي  الدول  بالنسبة  التس�ح.  انتشار  تمو�ل  م�افحة  بمتطلبات 

التس�ح األول، قد تنظر أيًضا �� االتصال أو االنخراط مع الواليات القضائية املماثلة األخرى ال�ي لد��ا  

مات مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح، أو الواليات القضائية ال�ي �ش��ك �� التعرض �خاطر  تجارب �� تقيي 

تمو�ل انتشار التس�ح املماثلة لالستفادة من تجار��ا، والدروس املستفادة، واملمارسات ا�جيدة للمساعدة  

 صقل من�جية التقييم ا�خاصة ��م. 

 

 التحديد 

 ال��ديدات  . أ 

 الشر�ات �� التس�ح  انتشار   تمو�ل مخاطر  تقييمات من  ل�ل  ، التحديد أحد األسس ا�جيدة لعملية  يتمثل .٢٨

  ؛ ��ا  املشتبھ  أو   املعروفة  الرئيسية  بال��ديدات  قائمة  بتجميع   وتبدأ  وا�خاص،  العام  القطاع�ن  من

  �شرع  ال�ي   واأل�شطة  واألنواع  استغاللها؛  تم  ال�ي  الرئيسية   ا�خدمات  أو  تجاتاملن  أو  والقطاعات

  املدرج�ن  والكيانات  األ�خاص  حرمان  لعدم  الرئيسية  واألسباب  ف��ا؛  باملشاركة  املدرجةالكيانات  / األفراد

  األمن   مجلس  وقرار  السا�عة  التوصية  متطلبات   ألن  خاص  �ش�ل  مفيد  هذا.  تحديدها  أو  أصولهم  من

  ولكن   املدرجة،  والكيانات   األ�خاص  ع��  فقط   تركز  ال   الشعبية  الديمقراطية   �ور�ا   بجمهور�ة   املتعلق

 . ع��م نيابة �عمل ال�ي والكيانات األ�خاص ع�� أيًضا

تحديد ��ديدات تمو�ل انتشار التس�ح يمكن أن ت�ون مماثلة ملن�جية غسل األموال    من�جية�� ح�ن أن   .٢٩

  انتشار   تمو�ل   ��ديدات  طبيعة، يجب ع�� الدولة وشر�ات القطاع ا�خاص مالحظة أن  ١٨وتمو�ل اإلرهاب 

ا  التس�ح وتمو�ل  األموال  ��ديدات غسل  كب�ً�ا عن  ا 
ً
اختالف ��ديدات غسل  تختلف  إلرهاب. ع�� عكس 

األ�خاص   قبل  من  التس�ح  انتشار  تمو�ل  ��ديدات  فرض  يتم  أن  يمكن  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال 

والكيانات املدرجة بموجب قرارات مجلس األمن ذات الصلة (أي جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية  

�شاطا��م؛   لتمو�ھ  أ�شاؤها  ال�ي  الدولية  والشب�ات  غ��  و�يران)  �ش�ل  مرتبطة  ت�ون  أن  أيًضا  و�مكن 

التمو�لية   ١٩مباشر باأل�خاص والكيانات املدرج�ن. ونتيجة لذلك، قد ال ت�ون االحتياجات واألساليب 

 ياقــــ�ن. �� ســـــواإلرهابية �غاس�� األموال ــــها تلك ا�خاصـــخاص والكيانات املدرجة بالضرورة �� نفســــــلألش
 

  الفقرات   إ��  طر�قت�ن مختلفت�ن يمكن استخدامهما �� مرحلة التحديد. ير�� النظر   ٢٠١٣إرشادات مجموعة العمل املا�� �شأن التقييم الوط�ي للمخاطر لعام    �شرح  ١٨

 .التفاصيل من ملز�د ٤٩ إ�� ٤٧ من

عبية (ع�� سبيل املثال سبيل املثال، ينص القرار املتعلق بالعقو�ات املالية املس��دفة املعنية بتمو�ل انتشار التس�ح ا�خاص بجمهور�ة �ور�ا الديمقراطية الش  ع��  ١٩

حكم ف��ا، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، أ�خاص )) ع�� �غطية األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى ال�ي يمتلكها أو يت٢٠٠٦(  ١٧١٨قرار مجلس األمن  

(ب) املطبقة ع�� �ل من نظامي جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية و�يران، أن ال��امات التجميد    ٧٫٢التوصية   وكيانات مدرجة. تحدد معاي�� مجموعة العمل املا��

أ�خاص   ،مباشر غ�� خرى اململوكة �لًيا أو �ش�ل مش��ك أو يتحكم ف��ا، �ش�ل مباشر أو ) تلك األموال أو األصول األ ٢يجب أن تمتد لتشمل، من ب�ن أمور أخرى، "( 

أ�خاص   مباشر  غ�� ) األموال أو األصول األخرى املستمدة أو املتولدة من األموال أو األصول األخرى ال�ي يملكها أو يتحكم ف��ا �ش�ل مباشر أو  ٣أو كيانات مدرجة؛ و(

 األ�خاص أو الكيانات املدرجة." من بتوجيھ أو  عن، نيابة �عمل ال�ي) األموال أو األصول األخرى لأل�خاص والكيانات ٤أو كيانات مدرجة، وكذلك (
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  ١٧       حول تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا  إرشادات

 

 

الن��اك ا�حتمل أو عدم التنفيذ أو ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة املعنية بتمو�ل انتشار التس�ح،  ا

وشر�ات   الدول  ع��  األ�شطة  يجب  من  التمو�ل  ع��  ا�حصول  يمكن  أنھ  مالحظة  ا�خاص  القطاع 

املشروعة وغ�� املشروعة �جمع األموال أو ل�حصول ع�� النقد األجن�ي، وقد ال �شمل ذلك بالضرورة غسل  

ذات  السلع  تداول  أو  شراء  املشروعة  األ�شطة  الستغالل  ا�حتملة  األمثلة  �شمل  قد  املتحصالت. 

التجارة �� املوارد الطبيعية بما يخالف    أو   ٢٠أو السلع ا�خاضعة للرقابة ع�� الصادرات  االستخدام املزدوج 

الصلة. ذات  األمن  مجلس  ا�حتملة    ٢١قرارات  األمثلة  املشروعة، فقد �شمل  غ��  لأل�شطة  بالنسبة  أما 

النقود، القيمة   ٢٢��ر�ب  عالية  األخرى  والسلع  االلك��ونية  ٢٣والذهب  ا�خدرات  ٢٤وال�جمات    ٢٥و��ر�ب 

إ�خ. يمكن أن تحدث هذه األ�شطة ع�� واليات قضائية  ٢٦وتصدير األس�حة واملوارد الطبيعية مثل الرمل 

واجهة   وشر�ات  وهمية  شر�ات  املدرجة  والكيانات  األ�خاص  �ستخدم  األحيان،  من  كث��   �� متعددة. 

إلجراء مثل هذه األعمال. القيام بذلك هو اس��اتيجية متعمدة إلخفاء حقيقة أن املوارد واألصول واألموال  

 ية يتم توف��ها �� ��اية املطاف أل�خاص أو كيانات مدرجة.االقتصاد

  ملفات يجب ع�� الدول والقطاع ا�خاص مالحظة أن الدول ا�ختلفة وشر�ات القطاع ا�خاص سي�ون لها   .٣٠

من ��ديدات تمو�ل انتشار التس�ح. ولذلك   ةمختلفونطاقات  مخاطر مختلفة خاصة ��ا وستواجھ أنواًعا  

ال��ديد معلومات  جمع  عند  شامل  ن�ج  اتباع  ع��  ��جيعهم  املعلومات   ٢٧يتم  مصادر  من  واالستفادة 

 املتاحة املتعلقة بال��ديدات ا�حلية واإلقليمية والدولية لتمو�ل انتشار التس�ح. 

 

 

عن تمو�ل    ٢٠٠٨  املع  املا��  العمل   �جموعة  التطبيقات  تقر�ر ��  الصادرات  ع��  للرقابة  ا�خاضعة  السلع  أو  املزدوج  االستخدام  ذات  للسلع  أمثلة  ع��  العثور   يمكن  ٢٠

وم�حق املعدات والتطبيقات   وار�خنظام الرقابة ع�� تكنولوجيا الص  و�رشادات  ،وقوائم   موردي النوو�ة )، أو الهيئات الدولية األخرى مثل٧(الصفحة    انتشار التس�ح

 والتكنولوجيا. 

  معدات   مبيعات  أخرى،  أمور   ب�ن  ومن  املثال،  سبيل  ع��،  ١٧١٨  رقم  املتحدة  لألمم  التا�ع  األمن  مجلس  قرار  بموجب  األمن   �جلس  التا�ع  ا�خ��اء  تجمع  تقر�ر  يقدم ٢١

 . والصور  األصوات ع�� والتعديل ��جيل �� �ستخدمكهر�ائية /الك��ونية

 .١٧١٨رقم تقر�ر تجمع ا�خ��اء التا�ع �جلس األمن بموجب قرار مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة   ٢٢

 ، ع�� سبيل املثال، ومن ب�ن أمور أخرى، مبيعات اليخوت الفارهة. ١٧١٨تجمع ا�خ��اء التا�ع �جلس األمن بموجب قرار مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة رقم   ٢٣

  باستخدام   الديمقراطية  الشعبية  �ور�ا  جمهور�ة  قيام  ١٧١٨  رقم  املتحدة  لألمم  التا�ع  األمن  مجلس  قرار  بموجب  األمن  �جلس  التا�ع  ا�خ��اء  تجمع  تقر�ر  يحدد  ٢٤

  لل��رب   �وسيلة  وذلك )،  الصرافة(شر�ات    االف��اضية  األصول   خدمات  ومقدمي  املالية  املؤسسات  من  قانو�ي  غ��  �ش�ل  مالية   حواالت  لفرض   وذلك   الك��ونية  �جمات

  والنطاق  التطور  ناحية من للغاية  معقدة وأضفت العقو�ات من لل��رب مهمة اداة ال�جمات هذه مثل أصبحت وقد. األجنبية  للعمالت والوصول  املالية العقو�ات من

 .٢٠١٦ منذ

 .١٧١٨رقم  املتحدة  لألمم التا�ع األمن مجلس قرار بموجب األمن �جلس  التا�ع  ا�خ��اء تجمع تقر�ر  ٢٥

أمثلة، من ب�ن أمور أخرى،   ٢٠٢٠. ع�� سبيل املثال، قدم تقر�ر  ١٧١٨رقم  تجمع ا�خ��اء التا�ع �جلس األمن بموجب قرار مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة    تقر�ر  ٢٦

خالل تصدير السلع ع�� الوسائل حول كيفية قيام جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية بال��رب �ش�ل مستمر من عقو�ات مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة من  

، �� تطو�ر برا
ً
مج الدولة حول  البحر�ة �ش�ل غ�� شر��، �ش�ل أسا��ي، تصدير الفحم والرمل، وتدر مثل هذه املبيعات عوائد ساهمت، كما هو معروف تار�خيا

 البالستية و�رنامج الدولة النووي.  الصوار�خ

  ��ديدات   تحديد  ��  السلطات  قبل  من  ا�جمعة  املعلومات  ع��  أمثلة  ٢٠١٩  لعام  اإلرهاب  تمو�ل  مخاطر  تقييم  �شأن  �املا�   العمل  �جموعة  االرشادي  الدليل  ويعطي  ٢٧

 .التفاصيل من ملز�د ٣٢ إ�� ٣١ من  الفقرات  إ�� النظر ير��. التس�ح انتشار تمو�ل ألغراض  تبن��ا يتم قد وال�ي اإلرهاب، تمو�ل

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Typologies%20Report%20on%20Proliferation%20Financing.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Typologies%20Report%20on%20Proliferation%20Financing.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Typologies%20Report%20on%20Proliferation%20Financing.pdf
https://mtcr.info/mtcr-guidelines/
https://mtcr.info/mtcr-guidelines/
https://mtcr.info/mtcr-guidelines/
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عرف ع��ا سوى القليل من  ال�ي ال �ُ  الدول ذا صلة ��  انتشار التس�ح ملاذا �عت�� تقييم مخاطر تمو�ل   

 االن��اك أو االشتباه �� عدم تنفيذه أو ال��رب منھ أو ال�ي ال �عرف ع��ا ��يء؟ 

ال �ع�ي عدم وجود حاالت تنطوي ع�� ان��ا�ات معروفة أو مشتبھ ��ا، أو عدم تنفيذ أو  

العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار التس�ح �� بالضرورة أن الدولة    ال��رب من 

أو الشركة من القطاع ا�خاص تواجھ مخاطر تمو�ل انتشار �س�ح منخفضة أو أي مخاطر  

أساليب متنوعة ومتطورة باستمرار    املدرج�ن�ش�ل عام. استخدم األ�خاص والكيانات  

إلخفاء أ�شط��م غ�� املشروعة، و�عمل الشب�ات ال�ي �سيطرون عل��ا ع�� �شر عمليا��م  

عن عمد ع�� واليات قضائية متعددة. و�التا��، ال يزال يتع�ن ع�� الدول وشر�ات القطاع  

ء األ�خاص أو  ا�خاص النظر �� احتمال إتاحة األموال �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر لهؤال

الكيانات �� واليا��م القضائية أو من خالل عالقات العمالء أو استخدام منتجا��م. لفهم  

القطاع   وشر�ات  الدول  �ستخدم  قد  أفضل،  �ش�ل  للمخاطر  ا�حتمل  التعرض  هذا 

ا�حلي�ن   التنفيذا�خاص أيًضا تقنيات مثل بناء السينار�و، أو مجموعات مركزة مع خ��اء  

�ن، لتقييم مخاطر تمو�ل االنتشار ع�� الرغم من عدم وجود دراسات حالة  أو اإلقليمي

مثل تجمع ا�خ��اء ال�ي تنفذ اإلجراءات ا�حددة  ) (PoEمحلية. �سلط تقار�ر تجمع ا�خ��اء (

األمن رقم   األمن  ٢٠٠٦(  ١٧١٨�� قرار مجلس  ) والقرارات  ٢٠٠٩(  ١٨٧٤) وقرار مجلس 

األسا ع��  أيًضا  الضوء  الصلة)  تمو�ل  ذات  �خاطر  شركة  أو  دولة  �عرض  قد  ال�ي  ليب 

�جلس   التا�ع  ا�خ��اء  تجمع  تقر�ر   �� جاء  ملا  توضي��  مثال  أدناه  املثال  التس�ح.  انتشار 

 األمن. 
  

�ور�ا    �� للدولة  اململوك  ا�خارجية  التجارة  بنك  أ�شطة  الديمقراطية  الشعبية  �سلط 

ا�خارج  التجارة  بنك  ا�خاطر. قام  �� قوائم  الضوء ع�� هذه  الرغم من �سميتھ  ية، ع�� 

ا�جهود    محور األمم املتحدة، بتشغيل فروع متعددة �� العديد من الواليات القضائية و�ان  

م�ونات   ا�حصول ع��  أجل  من  املتحدة  للواليات  املا��  النظام  من خالل  األموال  لغسل 

لتجارة ا�خارجية  ل��امج األس�حة �� جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية. يحتفظ بنك ا

وتوظيف   إ�شاء  ع��  عملت  ا�خارج   �� تمثيلية  م�اتب  ولديھ  مراسلة  بنكية  بحسابات 

يونيو    �� األمر�كية  السلطات  صادرت  املعامالت.  إلجراء  واجهة  مالي�ن  ٢٠٢٠شر�ات   ،

الدوالرات املودعة �� حسابات مراسلة بأسماء شر�ات الواجهة ال�ي �انت �� ��اية املطاف  

سيطرة  ��    تحت  معامال��ا  املتورطة  الشر�ات  تجري  �انت  حيث  ا�خارجية.  التجارة  بنك 

 آسيا والشرق األوسط وأورو�ا.
 

  املنخفضة   ا�خاطر  حالة  ��   ا�خاطر  من  التخفيف  تداب��  حول   إرشادات  ع��  ل�حصول   ٢  القسم  إ��  النظر  ير��:  مالحظات

�ش�ل   ٢٠١٩  لعام  اإلرهاب  تمو�ل  مخاطر  تقييم  حول   املا��  العمل  �جموعة  اإلرشادية   املبادئ  قدمت).  ٦٧-٦٦(الفقرات  

منفصل إرشادات حول االعتبارات ا�خاصة بالواليات القضائية ال�ي ال يوجد ��ا أو تمتلك عدد قليل جًدا من حاالت اإلرهاب  

 ).٣٥-٣٤أو تمو�ل اإلرهاب املعروفة (أو املشتبھ ��ا) (الفقرات 
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تطبيقات فعلية أو معروفة؛ أو م�خصات عن أنواع ا�حاالت أو    ا�حتملة  املعلومات  مصادر قد تتضمن   .٣١

أو عدم تنفيذ أو ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة    ان��اك ا�خططات أو الظروف ال�ي تنطوي ع��  

س األمن التا�ع لألمم  �شأن تمو�ل انتشار التس�ح؛ واأل�خاص والكيانات املدرجة املس��دفة من قبل مجل

تم وضع جدول املؤشرات    ٢٨  املتحدة ذي الصلة بالعقو�ات املالية املس��دفة �� شان تمو�ل انتشار التس�ح.

العمل املا�� لعام   التس�ح، حيث    ٢٠١٨أدناه بناًء ع�� إرشادات مجموعة  انتشار  �شأن تمو�ل م�افحة 

العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار    الن��ا�اتاأل�شطة ا�حتملة    إ�� ي �ش�� يحدد املواقف ال� 

 التس�ح أو عدم تنفيذها أو ال��رب م��ا. 

، يتم ��جيع السلطات أيًضا ع�� االستفادة  التس�ح  انتشار   تمو�ل   خاطر الوط�ي �  تقييملل  .أ

من املعلومات املالية املتاحة و�يانات إنفاذ القانون. و�عت�� املستندات ا�جمركية (مثل البيان  

حول   إضافية  معلومات  توفر  حيث  التس�ح  انتشار  تمو�ل  ��ديدات  لفهم  مهمة  ا�جمر�ي) 

لعقو�ات املالية املس��دفة �شأن  أو عدم تنفيذ أو ال��رب من أ�شطة ا  ان��اككيفية حدوث  

ا�حلية   املعلومات  وهو  أال  توفره،  عند  آخر،  مهم  مصدر  وهنالك  التس�ح.  انتشار  تمو�ل 

) مصدر األموال  ٢) ��ديدات انتشار التس�ح العاملية واإلقليمية والوطنية؛ (١واألجنبية حول (

املسماة، وكذلك  �وحرك والكيانات  قبل األ�خاص  �عملون  �ا واستخدامها من  الذين  أولئك 

نيابة ع��م أو بتوجيھ م��م، والذين لهم صالت وثيقة بالدول ال�ي تث�� مخاوف انتشار التس�ح  

) معلومات استخبار�ة عن أ�شطة  ٣(مثل جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية و�يران)؛ و(

رات األجنبية، إن  تمو�ل انتشار التس�ح ا�حتملة (بما �� ذلك تلك الواردة من و�االت االستخبا

وجدت). قد ال تكشف هذه املعلومات ع�� الفور عن �شاط مرتبط بتمو�ل انتشار التس�ح،  

ولك��ا قد ت�ون ذات صلة ببناء صورة شاملة لل��ديدات ونقاط الضعف. املعلومات ال�ي يتم  

جمعها من القطاع ا�خاص مهمة أيًضا، حيث قد ي�ون لدى شر�ات القطاع ا�خاص معلومات  

 بالعقو�ات املالية املس��دفة أو التطبيقات ذات الصلة.  ان��ا�اتل  حو 

 

 

 

 

 

 

 حول   ٢٠١٨  املا��  العمل  �جموعة  اإلرشادية  واملبادئ  التس�ح  انتشار  تمو�ل  حول   ٢٠٠٨  املا��  العمل  �جموعة  التطبيقات  تقر�ر:  ي��  ما  املفيدة  املصادر  �شمل  قد  ٢٨

  وفرت. إ�خ، ١٧١٨ رقم األمن مجلس قرار �شأن األخ��ة ا�خ��اء تجمع وتقار�ر التقر�ر�ن، هذين �� املذ�ورة املرجعية املواد إ�� باإلضافة التس�ح انتشار تمو�ل م�افحة

  جمع   عملية  أثناء  ��ا  االخذ  يتم   ال�ي  واالعتبارات  ا�جيدة  املنا�ج  حول   إرشادات  ٢٠١٩  لسنة  اإلرهاب  تمو�ل  مخاطر  تقييم  حول   املا��  العمل  �جموعة  اإلرشادية  املبادئ

 ).٢ ا�جزء إ�� النظر(ير��  اإلرهاب تمو�ل سياق �� املعلومات
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، قد ت�ون قواعد  ا�خاص  القطاع  من   شركة  قبل  من  التس�ح  انتشار   تمو�ل  مخاطر لتقييم       ب.

بيانات الشركة وا�جموعة ال�ي تحتوي ع�� معلومات العناية الواجبة تجاه العمالء ال�ي تم  

ضم عملية  أثناء  املستفيد    العمالء،  جمعها  معلومات  سيما  (ال  املستمرة  الواجبة  والعناية 

املعامالت   �جالت  متاًحا،  �ان  و�ذا  القانونية)،  وال��تيبات  االعتبار��ن  لأل�خاص  ا�حقيقي 

ع��   للرقابة  ا�خاضعة  السلع  أو  املزدوج  االستخدام  ذات  السلع  بيع  ع��  تنطوي  ال�ي 

ذات   تحليل  الصادرات،  تقار�ر  هو  ا�حتمل  اآلخر  املهم  املصدر  ي�ون  أن  يمكن  صلة. 

الرقابية حول ا�حاالت  �  الوطنية   تقييماتالال��ديدات، و  التس�ح، والتعاميم  انتشار  خاطر 

أو عدم تنفيذ أو ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل  ان��اك  ال�ي تنطوي ع��  

عد الضوابط الداخلية املصممة لتحديد األ�خاص والكيانات  انتشار التس�ح. قد ت�ون قوا

املدرج�ن وأولئك الذين �عملون نيابة ع��م أو بتوجيھ م��م ذات صلة أيًضا باالل��ام للعقو�ات  

 انتشار التس�ح. �شأن املالية املس��دفة 
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ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل  ا�حتمل أو عدم التنفيذ أو االن��اك  مؤشرات     
 انتشار التس�ح. 

 مؤشر   وجود  إن.  مشبوه  أو  عادي  غ��  �شاط  حدوث  احتمال  إ��  �ش��  أو  ا�خطر  مؤشر  يو�ح

  انتشار   تمو�ل  وقوع   ��  الشك  وحده  ي��ر  ال  قد  معاملة  أو  �عميل  يتعلق  فيما   بذاتھ   قائم  واحد

  إ��   يؤدي  قد  ولكنھ النشاط،  هذا  ملثل  وا�حة إشارة  بالضرورة  واحد  مؤشر  يوفر ولن  التس�ح،

 من (خاصة    مؤشرات  عدة  حدوث  فإن  و�املثل،.  االقتضاء  حسب  والفحص،  املراقبة  من  مز�د

  أك��   أو  واحد  مؤشر  هناك  أ�ان  سوءا.  أعمق  فحوصات  إجراء  يتطلب  أن  يمكن)  متعددة  فئات

  أو   املنتجات  أو  األعمال  خطوط  ع��  أيًضا  �عتمد  التس�ح  انتشار  تمو�ل  أن  إال  املؤشرات؛  من

 والتكنولوجية   البشر�ة  املوارد  وع��  عمال��ا؛  مع  تتفاعل   وكيف  املؤسسة؛  تقدمها  ال�ي  ا�خدمات

 . للمؤسسة

  فإن   باألخ��،  يتعلق  فيما.  وا�خاص  العام  القطاع�ن  من  ب�ل  صلة  ذات  أدناه  الواردة  املؤشرات

  خدمات   ومقدمي  ا�حددة  املالية  غ��  املهن  أو  واألعمال  املالية  باملؤسسات  صلة  ذات  املؤشرات

  تكتالت   أو  ا�حجم  ومتوسطة  صغ��ة  شر�ات  �انت  إذا  عما  النظر  �غض  االف��اضية،  األصول 

  املسؤول�ن   املوظف�ن  قبل  من  استخدامها  إ��  ا�خاص  القطاع  داخل   املؤشرات  هذه  ��دف.  كب��ة

  و�دارة  العمالء  وضم  االستقصائي،  والتحليل  ومراقب��ا،  املعامالت   وفحص  االل��ام،  عن

 . املالية  ا�جرائم منع ع�� �عمل ال�ي ا�جاالت من وغ��ها العالقات،

املالية   تتطلب املعامالت  البيانات ا�ختلفة (مثل  ب�ن عناصر  املقارنة  �عض مؤشرات ا�خاطر 

غالًبا ما يتم االحتفاظ ��ا �� مصادر خارجية. والبيانات ا�جمركية وأسعار السوق املفتوح) ال�ي 

املؤشرات   بجميع  ا�خاص  القطاع  يل��م  لن  ا�خارجية،  البيانات  ع��  االعتماد  هذا  و�سبب 

معلومات سياقية   إ��  ا�حددة أدناه. سيحتاج القطاع ا�خاص بالنسبة لبعض مؤشرات ا�خاطر

خالل   من  املثال  سبيل  ع��  ا�ختصة،  السلطات  من  العام  إضافية  القطاع�ن  ب�ن  الشراكة 

وا�خاص واملشاركة مع سلطات إنفاذ القانون أو وحدات املعلومات املالية. قد تختلف مؤشرات  

ا�خاطر هذه من حيث الدرجة وقد ال ت�ون متساو�ة دائًما، مع وجود مؤشر يحتمل أن ي�ون  

ا�خاص عند القطاع  كيانات  يجب ع��  ذلك.  من  أقل  اآلخر  والبعض  هذه    مرتفًعا  استخدام 

املؤشرات أيًضا أن تأخذ �� االعتبار مجمل ملف �عر�ف العميل، بما �� ذلك املعلومات ال�ي تم  

  �� املتضمنة  التجارة  تمو�ل  وطرق  الواجبة،  العناية  عملية  أثناء  العميل  من  عل��ا  ا�حصول 

ا  تتوافق �عض مؤشرات  ال  الصلة.  األخرى ذات  السياقية  ا�خطر  �خاطر  املعامالت، وعوامل 

  تمو�ل   �شأن  املس��دفة  املالية  العقو�ات  من  ال��رب  أو  التنفيذ  عدم  أو  ان��اكهذه بالضرورة مع  

  فهم   ��  ا�خاص  للقطاع  مفيدة  ت�ون   قد  ولك��ا  إلزامية،  ليست  ف�ي  و�التا��  التس�ح،  انتشار

 ع��  فقط  الضوء  و�سلط  األحوال  من  حال  بأي  شاملة  ليست  القائمة  هذه.  األوسع  ا�خاطر

  التطبيقات   ع��  بناءً )  الوهمية  الشر�ات  استخدام(مثل    انتشاًرا  وأك��ها  املؤشرات  أحدث

  تمو�ل   �شأن  م٢٠١٨  املا��  العمل  مجموعة  إرشادات  �شر  �عد  العقو�ات،  من  لل��رب  ا�حديثة

  هذه   من  ٢  القسم  مع  باالق��ان  القائمة  هذه  قراءة  يجب).  أ (امل�حق    التس�ح  انتشار  م�افحة

 . ا�خاطر تخفيف  حول  االرشادية املبادئ
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 مؤشرات مخاطر ملف �عر�ف العميل  •

o   يقدم العميل أثناء عملية الضم معلومات غامضة أو غ�� �املة حول أ�شطتھ

التجار�ة املق��حة. يمتنع العميل عن تقديم معلومات إضافية حول أ�شطتھ  

 عند االستفسار ع��ا؛ 

o ال املراحل  الكيان  خالل  العميل، وال سيما  الواجبة، يظهر  العناية  الحقة من 

األخبار   أو  العقو�ات  قوائم   �� فيھ،  املدير�ن  كبار  أو  مال�وه  أو  التجاري 

أو    االحتيال، أو    السابقة،السلبية، ع�� سبيل املثال مخططات غسل األموال  

أو السابقة،   ،أو اإلدانات ا�جار�ة ،أو التحقيقات ،األ�شطة اإلجرامية األخرى 

بما �� ذلك الظهور �� قائمة األ�خاص املرفوض�ن ألغراض أنظمة الرقابة ع��  

 الصادرات؛

o   بدولة مرتبط  �خص  هو  �شأن  العميل  مخاوف  التس�ح تث��  أو    انتشار 

  - ع�� سبيل املثال من خالل العالقات التجار�ة أو عالقات األعمال    التحو�ل

أو  يمكن   الوطنية  ا�خاطر  تقييم  عملية  من  املعلومات  هذه  ع��  ا�حصول 

 سلطات م�افحة تمو�ل انتشار التس�ح الوطنية ذات الصلة؛

o  العميل هو �خص يتعامل �سلع ذات استخدام مزدوج أو سلع تخضع لسلع

ا�خلفية الفنية لها، أو ال�ي    إ��  مراقبة الصادرات أو املعدات املعقدة ال�ي يفتقر

 مع مجال �شاطهم املعلن؛ تتعارض

o   الطرف الثالثينخرط العميل �� صفقات تجار�ة معقدة �شمل العديد من    ��

تم   الذي  ا�حدد  األعمال  �عر�ف  ملف  مع  تتوافق  ال  ال�ي  األعمال  خطوط 

 إ�شاؤه عند الضم؛

o ��علن أنھ شركة تجار�ة، معامالت �ش
ُ
 إ��  ُيجري العميل أو الطرف املقابل، امل

كشركة لتحو�ل األموال أو حساب دفع. تتضمن هذه ا�حسابات  أ��م �عملون  

بدون   اليوم  ��اية   �� صغ�ً�ا  ورصيًدا  ا�حجم  كب��ة  للمعامالت  سريعة  حركة 

أسباب تجار�ة وا�حة. يبدو أن النشاط املرتبط باملنشئ�ن �� �عض ا�حاالت  

ية  كيانات قد تر�ط برنامج انتشار التس�ح ترعاه الدولة (مثل الشر�ات الوهم

التحو�ل)،   أو  التس�ح  انتشار  بمخاطر  مرتبطة  دول  من  بالقرب  �عمل  ال�ي 

و�بدو أن املستفيدين مرتبط�ن باملصنع�ن أو الشاحن�ن ا�خاضع�ن لضوابط  

 التصدير؛

o   ش��ك عميل تا�ع �جامعة أو مؤسسة بحثية �� تجارة السلع ذات االستخدام�

 الصادرات. املزدوج أو السلع ا�خاضعة للرقابة ع�� 
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 مؤشرات مخاطر �شاط ا�حساب واملعامالت  •

o مقيم  كيان  أو  �خص  هو  املعاملة  من  املستفيد  أو  املن��ئ   
ً
  دولة   ��  �سكن  أو  عادة

  الشعبية   �ور�ا  جمهور�ة(أي    التحو�ل  أو  التس�ح  انتشار  �شأن  مخاوف  تث��

 )؛و�يران الديمقراطية

o  بموجب  للرقابة  خاضعة   عناصر   تتضمن  معامالت  ا�حسابات   أ�حاب  ُيجري  

أ�حاب    أو  الصادرات،  مراقبة  أنظمة  أو  املزدوج  االستخدام  أنظمة ان��ك 

ا�حسابات سابًقا املتطلبات بموجب أنظمة االستخدام املزدوج أو أنظمة مراقبة  

 الصادرات؛ 

o  شفافة   غ��  ملكية  هيا�ل  ذات   محتملة  شر�ات   املعامالت  أو   ا�حسابات   تتضمن  

  مستوى   الشر�ات  لدى   ليس  املثال  سبيل  ع��  وهمية،  شر�ات  أو   واجهة  شر�ات   أو

ظِهر  أو  الرسملة  من  عاٍل 
ُ
  الدول   تحدد  قد.  أخرى   صور�ة  �شركة  خاصة  مؤشرات  ت

تقييم ا�خاطر، مثل ف��ات   أثناء عملية  املز�د من املؤشرات  القطاع ا�خاص  أو 

 الس�ون الطو�لة (الر�ود) �� ا�حساب ال�ي �عق��ا ز�ادة �� النشاط؛

o أو   ،املالك�ن  نفس   أي  السلع،  تتبادل  ال�ي  الشر�ات  ممث��  ب�ن  الروابط  إظهار  

  الهاتف،   رقم  أو  ،االن��نت   بروتو�ول   عنوان  أو  الفع��،   العنوان  نفس  أو  اإلدارة،

 أ�شط��م؛  تنسيق  يتم قد أو

o ملتو�ة؛ بطر�قة مالية معاملة بإجراء ا�حساب صاحب يقوم 

o املؤسسات   من  املستفيد  أو  املن��ئ  ف��ا  ي�ون   ال�ي  املعامالت  أو  ا�حساب  �شاط  

  األمن   مجلس  قرار  الل��امات  ضعيف  تنفيذ  ذات  دولة  ��  مقيًما  املرتبطة  املالية

  الصادرات   ملراقبة  ضعيف  نظام  أو  املا��  العمل  مجموعة  ومعاي��  الصلة  ذات

 )؛ املراسلة املصرفية   با�خدمات أيًضا(يتعلق 

o للمواد   املعامالت  ��  النقد  استخدام  تجار�ة  شركة  أو  تصنيع  شركة  عميل  ير�د  

  تظهر   املالية،  للمؤسسات  بالنسبة.  عام  �ش�ل  التجار�ة  للمعامالت  أو  الصناعية

 تل��ا  الكيان،  حسابات   إ��  النقدية  للودائع  املفاجئة  التدفقات  خالل  من   املعامالت

 النقدي؛  ال�حب  عمليات

o إ��   ا�حاجة  عن  �غ�ي  ال�ي"  األستاذ"دف��    ترتيبات  أساس  ع��  املعامالت  تتم  

  قبل  من  األستاذ  دف��  ترتيبات  إجراء  يتم.  املتكررة  الدولية  املالية  املعامالت

 �عضها  عن  نيابة   تتم  ال�ي  للمعامالت  ��جل  تحتفظ  ال�ي  املرتبطة  الشر�ات

 هذه  ملوازنة  تحو�الت   بإجراء  الشر�ات  هذه  تقوم  آلخر،  ح�ن  من.  البعض

 ا�حسابات؛ 

o ملراقبة   تخضع  ال�ي  الصناعية  املواد  لشراء  �خصًيا  حساًبا  العميل  �ستخدم  

 . املتطابقة األعمال خطوط أو الشركة بأ�شطة املرتبطة غ�� أو  الصادرات،
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 مؤشرات مخاطر القطاع البحري  •

حدد القرار املع�ي بجمهور�ة �ور�ا الديمقراطية الشعبية العقو�ات املالية املس��دفة  

، الفقرة  م٢٠١٦  لعام  ٢٢٧٠�شأن تمو�ل انتشار التس�ح، أي؛ قرار مجلس األمن رقم  

شركة  ٢٣  ،Ocean Maritime Management and Vessels    من الثالث  امل�حق   ��

تتحكم ف��ا أو تديرها الشركة و�التا�� تخضع    نفس القرار باعتبارها موارد اقتصادية

الفقرة    �� املفروض  األصول  األمن    ٨لتجميد  مجلس  قرار  من   )م٢٠٠٦(  ١٧١٨(د) 

أيًضا أن "املوارد االقتصادية"   ١٢الفقرة    )م٢٠١٦(  ٢٢٧٠يؤكد قرار مجلس األمن رقم  

األصول من �ل نوع،  (د) من نفس القرار، �شمل    ٨ع�� النحو املشار إليھ �� الفقرة  

املراكب   ا�خدمات، مثل  أو  السلع  أو  األموال  وال�ي يمكن استخدامها ل�حصول ع�� 

 (بما �� ذلك السفن البحر�ة).

o يان تجاري م�جل �� عنوان من ا�حتمل أن ي�ون عنوان ��جيل جما��،  ك

واملبا�ي   ال��يد،  وعناو�ن  الكثافة،  عالية  السكنية  املبا�ي  املثال؛  سبيل  ع�� 

وحدات    إ��  لتجار�ة أو ا�جمعات الصناعية، خاصة �� حالة عدم وجود إشارةا

 (كيانات) محددة؛ 

o  ُ� عد �حنة يدرج شركة �حن �وجهة ��ائية للمنتج؛ ال�خص أو الكيان الذي 

o تختلف وجهة ال�حنة عن موقع املستورد؛ 

o   املستندات من  غ��ها  أو  الفوات��  أو  العقود  ع��  التناقضات  تحديد  يتم 

التجار�ة، ع�� سبيل املثال التناقضات ب�ن اسم الكيان املصدر واسم مستلم  

الدفعة؛ اختالف أسعار الفوات�� والعقود األساسية؛ أو التناقضات ب�ن كمية  

 أو جودة أو حجم أو قيمة السلع الفعلية ووصفها؛

o �حن البضائع قيمة معلنة منخفضة مقابل ت�لفة ال�حن؛ي�ون ل 

o   ،حن البضائع غ�� املتوافقة مع املستوى التق�ي للدولة ال�ي يتم �ح��ا إل��ا�

دولة ال يوجد    إ��  ع�� سبيل املثال؛ يتم �حن معدات تصنيع أشباه املوصالت

 ��ا صناعات إلك��ونية؛

o   لومات متوفرة)، بما �� ذلك  (إذا �انت املع  ملتو�ةيتم �حن البضائع بطر�قة

متفاوتة   تنبيھ  مؤشرات  أو  وا�ح،  تجاري  غرض  لها  ليس  متعددة  وجهات 

 ومتكررة، أو استخدام أسطول صغ�� أو قديم؛ 

o   حن البضائع غ�� متوافق مع أنماط التجارة ا�جغرافية العادية، ع�� سبيل�

امل البضائع  است��اد  أو  بتصدير   
ً
عادة الوجهة  دولة  تقوم  ال  �� املثال  درجة 

 مستندات املعامالت التجار�ة؛ 

 



 م ٢٠٢١العمل املا��/منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  © مجموعة

  ٢٥       حول تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا  إرشادات

 

     

o   يتم توجيھ �حن البضائع ع�� دولة ذات تنفيذ ضعيف الل��امات قرار مجلس األمن

إنفاذ   أو  الصادرات  مراقبة  قوان�ن  أو  املا��،  العمل  مجموعة  ومعاي��  الصلة  ذات 

 ضعيف لقوان�ن مراقبة الصادرات؛

o   إليھ للسلع دون  يتم الدفع مقابل السلع املستوردة من قبل كيان آخر غ�� املرسل 

أسباب اقتصادية وا�حة، ع�� سبيل املثال؛ من قبل شركة وهمية أو شركة واجهة 

 ال �شارك �� الصفقة التجار�ة. 

 مؤشرات مخاطر تمو�ل التجارة  •

 ر التس�ح، أي  جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشا

رقم   األمن  مجلس  والقرار    ٥الفقرة  ) م٢٠١٣(٢٠٨٧قرار  قرار ٨الفقرة   .)م٢٠١٣(٢٠٩٤(أ)،   ،
 مجلس األمن 

 ٢٣٧١قرار مجلس األمن رقم   .٣الفقرة    )م٢٠١٦(٢٣٢١، القرار  ١٠، الفقرة  )٢٠١٦(٢٢٧٠رقم   
 ، )م٢٠١٧(

، وال�ي تحدد األفراد والكيانات املدرجة أسماؤهم ��  ٣الفقرة    )م ٢٠١٧(٢٣٧٥، القرار  ١٨الفقرة   
 املرفق 

 ١٧١٨(د) من قرار مجلس األمن    ٨األول والثا�ي من القرارات لتجميد األصول املفروضة �� الفقرة   

 . �شمل هذه الكيانات املدرجة الشر�ات التجار�ة.)م٢٠٠٦(

o  للمعامالت التجار�ة ل�حن    يطلب العميل قبل املوافقة ع�� ا�حساب خطاب اعتماد

 السلع ذات االستخدام املزدوج أو البضائع ا�خاضعة للرقابة ع�� الصادرات؛

o   تم تحديد نقص املعلومات ال�املة أو التناقضات �� املستندات التجار�ة والتدفقات

 ذلك؛   إ�� املالية، مثل األسماء والشر�ات والعناو�ن والوجهة ال��ائية وما

o   املعامالت �عليمات برقية أو تفاصيل دفع من أو مستحقة ألطراف غ�� محددة  �شمل

 �� خطاب االعتماد األص�� أو أي مستندات أخرى. 

(امل�حق أ) وتقار�ر تجمع    �شأن تمو�ل م�افحة انتشار التس�ح  ٢٠١٨مجموعة العمل املا��    إرشاداتاملصدر:  

 حدة ا�خ��اء الصادرة عن مجلس األمن التا�ع لألمم املت
 

 

 نقاط الضعف  . ب

�عد صياغة قائمة ��ديدات تمو�ل انتشار التس�ح، فإن ا�خطوة التالية �� تجميع قائمة بنقاط ضعف  .٣٢

القطاع ا�خاص ع�� النظر �� تكييف من�جي��ا املستخدمة  و انتشار التس�ح الرئيسية. يتم ��جيع الدول  

ألغراض انتشار التس�ح. ع�� غرار غسل األموال  لتحديد نقاط الضعف �� غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

هذه الضعف  نقاط  �ستند  أن  يمكن  اإلرهاب،  الهي�لية    إ��  وتمو�ل  العوامل  مثل  العوامل،  من  عدد 

والقطاعية واملنتجات أو ا�خدمات والعمالء واملعامالت. نقاط الضعف ال�ي تم تحديدها من خالل التقييم  

 إ�� لدولة وال��ديدات ا�حددة، وست�ون النتائج مختلفة من دولةالشامل مرتبطة �ش�ل أسا��ي �سياق ا

قطاع، وقد ال ت�ون قابلة للتطبيق ع�� جميع الدول وكيانات القطاع ا�خاص    إ��  أخرى، وكذلك من قطاع

 �� نفس الدرجة.



 م ٢٠٢١العمل املا��/منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  © مجموعة

  ٢٦       إرشادات حول تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا 

 

 

ال�ي    انتشار التس�ح نقاط الضعف �� النظام الوط�ي مل�افحة تمو�ل    إ��  الهي�لية  الضعف   نقاط �ش��   .٣٣

تجعل الدولة أو القطاع ا�خاص (بما �� ذلك أعمالھ ومنتجاتھ) جذاًبا لأل�خاص والكيانات املدرج�ن، أو  

من هذا الدليل. قد �شمل    ٢أولئك الذين �عملون نيابة ع��م أو تحت سيطر��م، كما هو مذ�ور �� القسم  

قد تتضمن  عملية تقييم ا�خاطر،    �عض األمثلة، غ�� الشاملة وال�ي قد تتطلب مز�ًدا من التحليل أثناء

 الدول:

ذات ا�حوكمة الضعيفة، و�نفاذ قانون ضعيف، وضوابط التصدير و/أو األنظمة التنظيمية،   .أ

تمتلك   ال�ي  الدول  وتلك  الو�االت،  داخل  التس�ح  انتشار  تمو�ل  بمخاطر  الضعيفة  واملعرفة 

ار التس�ح الضعيفة كما  تمو�ل انتش  اإلرهاب وم�افحة أنظمة م�افحة غسل األموال وتمو�ل  

 هو محدد �� بيانات مجموعة العمل املا�� أو أثناء التقييمات املتبادلة؛ 

تواجھ  ال�ي  إطار عمل �شري�� وأولو�ات مل�افحة تمو�ل انتشار التس�ح، وتلك    إ��  ال�ي تفتقر  .ب

املتحدة   لألمم  التا�ع  األمن  مجلس  قرار  معاي��  تنفيذ   �� املالية    �شأنمشا�ل  العقو�ات 

  ٧املس��دفة املتعلقة بتمو�ل انتشار التس�ح ومعاي�� مجموعة العمل املا�� (خاصة التوصية  

 )؛١١والنتيجة املباشرة 

 ا�خاضعة لعقو�ات أو عمليات حظر أو إجراءات أخرى تفرضها األمم املتحدة؛  .ج

ال�ي    ال�ي تمتلك مستو�ات كب��ة من ا�جر�مة املنظمة أو الفساد أو األ�شطة اإلجرامية األخرى  .د

 يمكن أن �ستغلها األ�خاص والكيانات املدرجة؛ 

للدخول  .ه ضعيفة  ضوابط  تمتلك  املستفيد    إ��  ال�ي  ومتطلبات  الشر�ات  و�شكيل  السوق، 

ا�حقيقي، وضعف الضوابط الداخلية لتحديد الهو�ة والتحقق من هو�ة العمالء واملستفيدين  

 ا�حقيقي�ن، مما يز�د من صعو�ة تحديد األ�خاص والكيانات املدرج�ن؛ 

 اع ا�خاص. ثقافة التعاون ب�ن الهيئات العامة وثقافة االل��ام بالنسبة للقط إ�� تفتقر .و

�شأن تمو�ل م�افحة انتشار    م٢٠١٨  عام  كما هو مو�ح �� ا�جزء (ج) من توج��ات مجموعة العمل املا�� .٣٤

ا�حتمل أو    لالن��اكالتس�ح، هناك اعتبار رئي��ي آخر يكمن �� السمات السياقية للدولة ال�ي توفر فرًصا 

  ا�حديثةمو�ل انتشار التس�ح. �� التقار�ر  عدم التنفيذ أو ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة �شأن ت

الصادرة عن تجمع ا�خ��اء التا�ع �جلس األمن التا�ع لألمم املتحدة والذي �عمل ع�� تنفيذ املهام ا�حددة  

) (�شار إليھ فيما ي�� باسم  م٢٠٠٩(  ١٨٧٤) وقرار مجلس األمن  م٢٠٠٦(  ١٧١٨�� قرار مجلس األمن رقم  

")، من املعروف أن األ�خاص والكيانات املدرج�ن قد قاموا أيًضا  ١٧١٨من  "قرار تجمع خ��اء مجلس األ 

أو    ،أو تجار�ة  ، بتحو�ل أ�شط��م من خالل الدول �� مناطق أخرى، ال سيما من خالل مركز خدمات مالية

املراكز ا�خدمات    ،�حن لل��ر�ب. توفر هذه  إقليمية، وكذلك من خالل دول العبور  أو شركة دولية أو 

الذين �عملون نيابة ع��م أو بتوجيھ م��م) للتحايل ع��    الالزمة لأل�خاص والكيانات املدرجة (وأولئك 

 
ً
العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار التس�ح. إن حجم هذه املراكز و�عقيدها واتصالها، فضال

والكيان األ�خاص  ع��  أيًضا  �سهل  ع��ها،  تمر  ال�ي  للمعامالت  الكب��  ا�حجم  إخفاء  عن  املدرجة  ات 

 أ�شط��ا غ�� املشروعة.
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، قد �شمل االعتبارات أيًضا طبيعة  ا�خاص  القطاع   من  شركة  قبل  من  التس�ح  انتشار   مخاطر   لتقييم  .٣٥

وحجم وتنوع والبصمة ا�جغرافية ألعمال الشركة؛ السوق (األسواق) املس��دفة وملفات �عر�ف العمالء؛ 

 املعامالت ال�ي تتوالها الشركة. وحجم 



 م ٢٠٢١العمل املا��/منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  © مجموعة

  ٢٨       إرشادات حول تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا 

 

 

 

 

    بالدول أو شر�ات القطاع ا�خاص ذو صلة ملاذا �عت�� تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح  

 البعيدة عن كور�ا الديمقراطية و�يران؟ 

كما لوحظ �� التطبيقات األخ��ة، يواصل األ�خاص والكيانات املدرجون استكشاف طرق  

جديدة لل��رب من العقو�ات املالية املس��دفة، �غض النظر عن القرب ا�جغرا�� من الدول  

املعنية بانتشار التس�ح (أي جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية و�يران). ع�� سبيل املثال،  

� ترتيب معامالت مالية و/أو �حنات غ�� مباشرة، تمر ع�� الدول ال�ي لد��ا  قد �عملون ع�

ضوابط ضعيفة مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل انتشار التس�ح. حدد قرار  

األمن   �جلس  التا�ع  ا�خ��اء  يوجهون    ١٧١٨تجمع  الذين  املدرج�ن  والكيانات  األ�خاص 

تلك مثل  �عيدة  دول  ع��  األموال    معامال��م  تدفقات  إلخفاء  وأورو�ا  إفر�قيا   �� املوجودة 

السابقة   ا�خ��اء  تجمع  قرار  تقار�ر  وجدت  األمن  إليران  وال�حنات.  مجلس  عن  الصادرة 

املتحدة  لألمم  سبيل    التا�ع  األ�خاص  S/2014/394, S/2015/401(املثال  ع��  أن   (

ل �� مناطق أخرى تم تجه��ها  املدرج�ن والكيانات قد قاموا بأ�شطة خاضعة للعقو�ات �� دو 

بقدرات تطو�ر تكنولوجيا أس�حة الدمار الشامل (ع�� سبيل املثال �� معاهدهم األ�اديمية  

 أو البحثية). 

ع��ا   الصادرة  اإلرشادية  التوج��ات  مقدمة   �� مباشرة  النقطة  هذه  �ايمان  جزر  أو�حت 

ر �ايمان معرضة لتمو�ل انتشار  �شأن تمو�ل االنتشار: "بصف��ا مركًزا مالًيا دولًيا، فإن جز 

٪ من الناتج ا�ح��  ٤٠األس�حة الناشئة عن مصادر خارجية وداخلية. تمثل ا�خدمات املالية  

ارتفاع    �� �ساهم  مما  املقيم�ن،  غ��  للعمالء  املوجهة  املالية  ا�خدمات  غالبية  مع  اإلجما�� 

�ش�� دليل  أي  حاليا  يوجد  ال  التس�ح.  انتشار  تمو�ل  ا�خاضعة    إ��  مخاطر  الكيانات  أن 

للتنظيم �� جزر �ايمان متورطة �� تمو�ل أ�شطة انتشار التس�ح. ومع ذلك، �� ح�ن أنھ قد 

ال ت�ون هناك روابط مباشرة مع تمو�ل انتشار التس�ح، فإن �عرض النظام املا�� عند إجراء  

 �ح." األعمال التجار�ة �� السوق املالية الدولية �ش�ل مخاطر تمو�ل انتشار التس

 ��تم أن يجب ملاذا - التس�ح انتشار تمو�ل تحديد) م٢٠٢٠(ف��اير منشور هيئة إعداد التقار�ر املالية �جزر �ايمان :املصدر

 وكشف تمو�ل انتشار التس�ح بمنع

 

 

الضعف �� قطاع مع�ن وخصائصھ السياقية ال�ي تحث األ�خاص    إ��  القطاعية   الضعف  نقاط�ش��   .٣٦

والكيانات املدرجة ع�� استغاللھ ألغراض ال��رب من عقبات تمو�ل انتشار التس�ح. نقاط الضعف مثل  

املس��دفة،   املالية  العقو�ات  التس�ح، وفهم متطلبات  انتشار  للو�� بمخاطر تمو�ل  املنخفض  املستوى 

فة �ش�ل عام داخل قطاع ما، �لها �ش�ل نقاط ضعف قد �ساهم �� االستغالل. وثقافة االل��ام الضعي

 وقد �شمل االعتبارات أيًضا التعقيد النس�ي ومدى وصول حركة األموال ل�ل قطاع وقطاع فر��. 

http://fra.gov.ky/app/webroot/files/Identifying%20Proliferation%20Financing%20-%20February%2021%202020.pdf
http://fra.gov.ky/app/webroot/files/Identifying%20Proliferation%20Financing%20-%20February%2021%202020.pdf
http://fra.gov.ky/app/webroot/files/Identifying%20Proliferation%20Financing%20-%20February%2021%202020.pdf
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ال��ك�� �ش�ل    إ��  بناًء ع�� تجارب تقييمات مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ح�ى اآلن، تميل الدول  .٣٧

 إ��   أك�� ع�� القطاع املصر�� أو األموال أو تحو�ل القيمة، �حاجة األ�خاص والكيانات املدرجة للوصول 

ا�خارج، وال�ي غالًبا ما   أو مواد من  الدو�� ملعا�جة املدفوعات �غية ا�حصول ع�� م�ونات  املا��  النظام 

دول ذات الصلة بانتشار التس�ح (أي جمهور�ة �ور�ا  املز�د من الروابط املالية املباشرة مع ال  تنطوي ع��

القطاع املا�� هو قطاع واحد فقط استغلھ هؤالء األفراد والكيانات. ومع   ٢٩الشعبية الديمقراطية و�يران).

األ�خ قبل  من  االستغالل  األخرى  القطاعات  تواجھ  كيف  ا�حديثة  التطبيقات  أكدت  فقد  اص  ذلك، 

محتمل    ان��اك والكيانات املدرجة، أو أولئك الذين �عملون نيابة ع��م أو تحت سيطر��م، ألغراض إحداث  

أو عدم تنفيذ أو ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار التس�ح. لذلك يجب أن ت�ون  

املتحدة األمم  لعقو�ات  تخضع  ال�ي  االقتصاد  بأجزاء  دراية  ع��  حيث    الدول  مع�ن،  بقطاع  ا�خاصة 

أك��   بدرجة  القطاعات  هذه  املالية    الن��اك ستتعرض  العقو�ات  من  ��رب  أو  تنفيذ  عدم  أو  محتمل 

املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار التس�ح. �شمل هذه القطاعات، كما ورد �� التقار�ر األخ��ة الصادرة عن  

 ا�حصر: تجمع ا�خ��اء التا�ع �جلس األمن، ع�� سبيل املثال ال 

�ستخدمها    :والشر�ات  االستئمانية  الصناديق  خدمات  مقدمو  .أ مؤسسية  كيانات  إ�شاء 

 األ�خاص والكيانات املدرج�ن إلخفاء الروابط ب�ن معاملة مالية و�خص أو كيان مدرج؛ 

توف�� وسيلة بديلة لأل�خاص والكيانات املدرجة    :الكر�مة  واألحجار   النفيسة  املعادن  تجار  .ب

 لنقل املوارد املالية خلسة ع�� ا�حدود الدولية؛ 

ممن    :االف��اضية  األصول   خدمات  مقدمو  .ج املدرجة  والكيانات  لأل�خاص  املنتجات  تقديم 

يقومون بالتعدين وسرقة هذه املنتجات، وتوف�� منصة لنقل املبالغ املالية ع�� ا�حدود الدولية  

 ع�� الفور؛ و 

�ستغل األ�خاص والكيانات املدرج�ن أيًضا القطاع البحري، والذي يوفر    :البحري   القطاع .د

�ونات واملواد الستخدامها �� أس�حة الدمار الشامل أو أنظمة إيصالها،  لهم وسائل �سليم امل 

مجلس   قرارات  أح�ام  ان��اك  �غية  االقتصادية  القطاعات   �� قانو�ي  غ��  �ش�ل  لالنخراط 

 األمن، والعائدات من ال�ي يمكن أن توفر التمو�ل األسا��ي ل��نامج أس�حة الدمار الشامل. 

 

 

 

  

، إال أنھ يتم تقو�ض فعالي��ا �ش�ل م���� �سبب املمارسات ا�خادعة �جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية وفشل  ٢٠١٧"ع�� الرغم من �عز�ز العقو�ات املالية �� عام    ٢٩

ا�� الدو��، حيث تكيفت شب�ا��ا املالية �سرعة مع أحدث  النظام امل  إ��  الدول األعضاء �� االع��اف ��ا ومنعها. تتمتع جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية بوصول مستمر

قرار مجلس األمن التا�ع   العقو�ات، باستخدام أساليب مراوغة بطرق تجعل من الصعب اكتشاف �شاطها غ�� املشروع ". (تقر�ر تجمع ا�خ��اء التا�ع �جلس األمن بموجب

 ).٢٠١٩، ١٧١٨ لألمم املتحدة رقم
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 كيف يتم إساءة استخدام األعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ألغراض         

 االن��اك ا�حتمل أو عدم التنفيذ أو ال��رب من العقو�ات املالية         

 التس�ح؟   املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار                   
 

i.  ا�حامون   ذلك  �� (بما    والشر�ات  االستئمانية  الصناديق  خدمات  مقدمو  

  هذه   يقدمون   الذين  وا�حاسب�ن   القانوني�ن  املهني�ن  من   وغ��هم  العدل   وكتاب 

امللكية    ): ا�خدمات ذات  االعتبار��ن  واأل�خاص  الوهمية  الشر�ات  استخدام 

ال��تيبات   أو  االعتبار�ة  األ�خاص  أو  االسمي�ن  املالك  خالل  من  والسيطرة 

 �ات وا�حة. القانونية دون أسباب تجار�ة وخدمات تأسيس شر 

  العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار التس�ح بما يتعلق بجمهور�ة �ور�ا 

رقم   األمن  مجلس  قرار  املثال  سبيل  (ع��  و�يران  الديمقراطية    ٢٢٣١الشعبية 

رقم    )م٢٠١٥( األمن  مجلس  الفقرة  م٢٠١٦(  ٢٢٧٠وقرار  كال ١٦)  أن  يالحظ   (

شر�ات الواجهة والشر�ات الوهمية واملشاريع  الدولت�ن �ستخدمان �ش�ل متكرر  

  �� املفروضة  التداب��  ان��اك  لغرض  وامل��مة  املعقدة  امللكية  وهيا�ل  املش��كة 

رقم   األمن  مجلس  قرار  يوجھ  كما  الصلة،  ذات  األمن  مجلس   ٢٢٧٠قرارات 

رقم  م٢٠١٦( القرار  �جنة  مثل  ١٧١٨)   �� املنخرط�ن  والكيانات  األفراد  لتحديد   .

مارسات و�دراجهم (�سمي��م) لي�ونوا خاضع�ن للعقو�ات املالية املس��دفة  هذه امل

 ذات الصلة �� قرارات مجلس األمن املتعلق بجمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية. 

األمن   مجلس  ال�ي حددها قرار  ا�حديثة  التطبيقات  بتجمع    ١٧١٨أشارت  املع�ي 

ال�ي �عمل    إ��  ا�خ��اء أن األ�خاص والكيانات املدرج�ن، واأل�خاص والكيانات 

نيابة ع��م قد تكيفوا �سرعة مع العقو�ات وطّوروا مخططات معقدة لتجعل من  

ا�خ��اء   لتجمع  واحد  تحقيق  كشف  املشروعة.  غ��  أ�شط��م  اكتشاف  الصعب 

قل عن خمس  أنھ تم إ�شاء ما ال ي م٢٠١٩�� عام  ١٧١٨املع�ي بقرار مجلس األمن 

شر�ات واجهة من قبل كيانات مدرجة وتلك ال�ي �عمل نيابة ع��ا إلخفاء املستفيد  

تنطوي   وال�ي  األمر��ي)  (بالدوالر  ا�حدود  ع��  املالية  املعامالت  �ختلف  ا�حقيقي 

ع�� واليت�ن قضائيت�ن مختلفت�ن �� آسيا، وتم استخدام شركة واجهة مختلفة ��  

آخر   تحقيق   �� معاملة.  األمن  �ل  مجلس  بقرار  املع�ي  ا�خ��اء  تم  ١٧١٨لتجمع   ،

األموال لتحو�ل  واجهة  وشر�ات  وهمية  شر�ات  وكيانات    إ��  إ�شاء  أ�خاص 

مدرجة، وتم إغالق الشر�ات الحًقا عندما بدأ تجمع ا�خ��اء املع�ي بقرار مجلس 

 �� االستفسار عن الشر�ات. ١٧١٨األمن 
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ii.  الذين    : الكر�مة  واألحجار   النفيسة  املعادن  تجار املدرج�ن  وا�جهات  األ�خاص 

يتعاقدون مع هؤالء التجار لنقل الذهب واملاس ل�حصول ع�� العمالت األجنبية  

  ١٧١٨لتمو�ل معامال��م. �سلط تقار�ر تجمع ا�خ��اء املع�ي بقرار مجلس األمن  

ة للذهب  الضوء ع�� تحقيق �� ��ر�ب املمثل�ن الدبلوماسي�ن ل�ور�ا الديمقراطي

جمهور�ة �ور�ا  ) ومشاركة  م٢٠٢٠ب�ن دولت�ن �� الشرق األوسط (تقر�ر أغسطس  

الديمقراطية (تقر�ر   الشعبية  االفر�قية  ال�حراء  جنوب   �� الذهب  �عدين   ��

 ).م٢٠٢٠مارس 

 ا�خاطر  تخفيف تداب�� حول  إرشادات ع�� ل�حصول  ٢ القسم إ��  النظر ير��: مالحظات

 ) S/2019/691; S/2020/151; S/2020/840( ١٧١٨ األمن مجلس بقرار املع�ي ا�خ��اء تجمع تقر�ر: املصدر

 

 

، قد تأخذ الشركة �� االعتبار  لتقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح من قبل شركة من القطاع ا�خاص .٣٨

مواطن الضعف   إ��  وخدما��ا وعمال��ا ومعامال��ا. �ش�� نقاط الضعف  نقاط الضعف املرتبطة بمنتجا��ا

 والسمات ال�ي يمكن استغاللها ألغراض ال��رب من العقو�ات.

ا�خدمةقد   .٣٩ أو  باملنتج  ا�خاصة  الضعف  نقاط  قبل    �شمل  من  املقدمة  ا�خدمة  أو  املنتج  �ان  إذا  ما 

ن غ�� املالية ا�حددة معقدة بطبيع��ا، ولها وصول ع�� ا�حدود (ع�� املؤسسة املالية أو األعمال أو امله

سبيل املثال ع�� قنوات التوزيع)، و�مكن الوصول إل��ا �سهولة من قبل العمالء، وتجذب قاعدة متنوعة  

من العمالء، أو ال�ي تقدمها العديد من الشر�ات التا�عة أو الفروع.
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 ما أنواع ا�خدمات/املنتجات املصرفية املعرضة الن��اك محتمل أو عدم التنفيذ        

 أو ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار التس�ح؟          

ال�ي تقدمها البنوك، ع�� الرغم من أ��ا ال تمثل دائًما مجال مخاطر    املراسلة  املصرفية  ا�خدمات

ا�حددة أل��ا   والكيانات  استغاللها �ش�ل م��ايد من قبل األ�خاص  تم  مرتفع �ش�ل موحد، فقد 

البنوك   خدمات  �ش��  العقو�ات.  من  ال��رب  بأ�شطة  للقيام  الدولية  التجارة  �ستخدم  ما  غالًبا 

بنك آخر ("البنك  إ��  خدمات املصرفية من قبل أحد البنوك ("البنك املراسل")تقديم ا� إ��  املراسلة

 كمراسل�ن آلالف البنوك األخرى حول العالم. قد  
ً
املستجيب"). �عمل البنوك الدولية الكب��ة عادة

يتم تزو�د البنوك املستجيبة بمجموعة واسعة من ا�خدمات، بما �� ذلك إدارة النقد (مثل ا�حسابات  

الشي�ات،  املدر  ومقاصة  الدولية،  ال��قية  والتحو�الت  العمالت)،  من  متنوعة  بمجموعة  للفائدة  ة 

وحسابات الدفع، وخدمات الصرف األجن�ي. تمكن مثل هذه ا�خدمات املؤسسات املالية من ممارسة  

من   كث��  و��  أجنبية.  دول   �� التواجد  دون  األجانب  للعمالء  ا�خدمات  وتقديم  التجار�ة  األعمال 

ا�خدمات  األ  هذه  �سمح  واحدة.  معاملة   �� الوسيطة  املالية  املؤسسات  من  العديد  �شارك  حيان، 

بمعا�جة التحو�الت ال��قية والتسو�ات التجار�ة الدولية والتحو�الت واملدفوعات ع�� ا�حدود. كما 

،  م ٢٠١٧منذ    ١٧١٨تم تحديده �� العديد من تقار�ر تجمع ا�خ��اء املع�ي بقرار مجلس األمن رقم  

منتظمة تحو�الت  إجراء  من  وشر�ا��ا  املدرجة  الكيانات  املراسلة  املصرفية  ا�خدمات  نت 
ّ

 إ��   مك

، لهؤالء  وال�خصيةمختلف امليسر�ن �� آسيا والشرق األوسط، من خالل حسابات شر�ات الواجهة  

واليات قضائية أخرى  امليسر�ن إلجراء املعامالت ع�� حسابا��م نيابة ع��م. وأ�شأوا أيًضا شر�ات ��  

�� آسيا حيث تقوم الشركة ب��تيب املدفوعات للموردين والتحو�الت داخل الشبكة، و�دء سلسلة 

من املعامالت ال�ي تمت �سو���ا من خالل العديد من البنوك املراسلة األمر�كية ال�ي سي�ون لد��ا  

 لهذه ا
ً
�حاالت، يمكن للمؤسسات املالية رؤ�ة محدودة حول املنشأ أو املستفيدين من الصفقة. ووفقا

أن تواجھ تحديات �� فحص املعامالت ال�ي تمر من خالل املستجيب�ن األجانب حيث يميل األ�خاص  

النظام املا�� الدو��. يجب   إ��  إ�شاء كيانات مؤسسية وشر�ات وهمية للوصول   إ��  والكيانات املدرجة

تجيب�ن األجانب وأن تحدد التداب�� املناسبة  أن تفهم املؤسسات املالية ملف ا�خاطر ا�خاص باملس 

 للتخفيف من ا�خاطر. 

 هو مثال آخر ع�� ا�خدمة ال�ي �ستغلها األ�خاص والكيانات املدرجة. و�رجع ذلك   التجاري   التمو�ل

أو    إ�� للسلع  التس�ح غالًبا ما ينطوي ع�� تجارة ع�� ا�حدود  انتشار  أن ال��رب من عقو�ات تمو�ل 

أن غالبية التجارة تتم من خالل تحو�الت ع�� ا�حساب املفتوح، فإن العديد م��ا    البضائع. �� ح�ن

�عمل �وسيط، وتضمن   مالية  تتضمن مؤسسة  وال�ي  التجارة،  أدوات تمو�ل  باستخدام  أيًضا  يتم 

صدر 
ُ
(امل للمعاملة  املقابلة  األطراف  قبل  من  معينة  مستندية  متطلبات  استيفاء  تم  إذا  املعاملة 

يقوم    واملستورد).  التجارة.  تفاصيل  عن  املعلومات  من  مز�ًدا  املالية  املؤسسة  تتلقى  لذلك،  نتيجة 

أدوات   ع��  االعتماد  عل��م  يتع�ن  الذين  املدرجون  والكيانات  بذلك  األ�خاص  التجاري  التمو�ل 

�جهة   ال��تيب  أو  املعاملة،   �� األطراف  تحر�ف  أو  مزورة،  مستندات  باستخدام  احتيالية،  بطر�قة 

 ة مختلفة أو مستخدم ��ائي من أولئك املذ�ور�ن �� أوراق األعمال. ��ائي

 ا�خاطر  تخفيف تداب�� حول  إرشادات ع�� ل�حصول  ٢ القسم إ��  النظر ير��: مالحظات

 ) S2017/150; S/2017/742; S/2018/171; S/2019/691( ١٧١٨ األمن مجلس بقرار املع�ي ا�خ��اء تجمع تقر�ر: املصدر
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ال��رب   كيف يتم إساءة استخدام األصول االف��اضية ألغراض االن��اك ا�حتمل أو عدم التنفيذ أو    

 من العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار التس�ح؟ 

الوصول  ألن  األ�خاص    إ��  نظًرا  أمام  م��ايد  �ش�ل  مغلًقا  أصبح  الرس�ي  املا��  النظام 

والكيانات املدرجة �سبب فرض عقو�ات مالية مختلفة، فقد استخدموا األصول االف��اضية  

للوصول  ا�جديدة  والتكنولوجيا  الطر�قة  هذه  العقو�ات.  من  لل��رب  أخرى    إ��  �وسيلة 

ا�خدمات املالية جذابة �ش�ل خاص لألفراد والكيانات واألطراف املقابلة املدرجة بموجب  

�ور�ا   بجمهور�ة  الصلة  ذات  التس�ح  انتشار  تمو�ل  �شأن  املس��دفة  املالية  العقو�ات 

ا�خدمات املصرفية    إ��  الشعبية الديمقراطية، والذين واجهوا عقبات م��ايدة �� الوصول 

�ات املدرجة �� قرارات مجلس األمن الالحقة. الحظ تجمع ا�خ��اء املع�ي  �سبب تداب�� العقو 

رقم   األمن  مجلس  م��ايد    ١٧١٨بقرار  �ش�ل  ومتطوًرا  النطاق  واسع  استخداًما  هناك  أن 

من   األموال  لسرقة  الديمقراطية  الشعبية  �ور�ا  جمهور�ة  قبل  من  اإللك��ونية  للوسائل 

األص  تحو�ل  وشر�ات  املالية  العالم،املؤسسات  أنحاء  جميع   �� االف��اضية  وغسل    ٣٠ول 

العائدات املسروقة وتوليد الدخل، �ل ذلك أثناء ال��رب من العقو�ات املالية. لقد ازدادت  

، بما �� ذلك تحول م٢٠٠٨حاالت هذا االستخدام من حيث "العدد والتطور والنطاق منذ  

  �� األصول  ال  إ��  "م٢٠١٦وا�ح  خدمات  بمقدمي  الصلة  اإللك��ونية/ذات  �جمات 

شر�ات   ضد  النطاق  واسعة  ال�جمات  �سمح  اإليرادات.  توليد  ع��  تركز  ال�ي  االف��اضية 

و�خضع  تتبعھ  غالًبا  يصعب  دخل  بتوليد  الديمقراطية  ل�ور�ا  االف��اضية  األصول  تحو�ل 

 لقواعد أقل من القطاع املصر�� التقليدي. 

، من  ١٧١٨تتضمن �عض األ�شطة ال�ي حددها تجمع ا�خ��اء املع�ي بقرار مجلس األمن رقم  

  تبادل الب�ن أمور أخرى، سرقة األصول االف��اضية (من خالل ال�جمات ع�� �ل من شر�ات  

  واملستخدم�ن) و�عدين العمالت املشفرة من خالل االستيالء عل��ا (أي إدخال ال��امج الضارة 

عمال مناجم للعمالت املشفرة لصا�ح قراصنة    إ��   مبيوتر لتحو�ل هذه األنظمة أجهزة الك  إ��

لتوليد   ��ا  ا�خاصة  الكمبيوتر  شب�ات  استخدام  خالل  من  وكذلك  الديمقراطية)،  �ور�ا 

األموال). إلخفاء هذه األ�شطة، تم استخدام ��خة رقمية من الطبقات، وال�ي أ�شأت آالف  

خالل استخدام محافظ األصول االف��اضية ملرة واحدة. ��  املعامالت �� الوقت الفع�� من  

يقل عن   ما ال  من خالل  �جوم  الناتجة عن  املسروقة  األموال  تحو�ل  تم  ا�حاالت،  إحدى 

  معاملة منفصلة وتم توج��ها أيًضا ع�� واليات قضائية متعددة قبل تحو�لها �� ال��اية   ٥٠٠٠

بات األصول االف��اضية بتحو�ل األموال ع��  عملة ورقية. �سمح املعامالت �� �عض ترتي  إ��

 ا�حدود �ش�ل فوري وال رجوع فيھ تقر�ًبا. 

�عرضت �عض شر�ات صرف األصول االف��اضية لل�جوم �ش�ل متكرر من قبل الكيانات  

   بجمهور�ةاملدرجة �� إطار العقو�ات املالية املس��دفة �شأن تمو�ل انتشار التس�ح املرتبطة 
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�جمات ع�� األقل    أر�عواحدة من    تبادلحيث عانت شركة  ،  الشعبية الديموقراطية  �ور�ا

مليون    ٥٥خسائر بلغت حوا��    إ��  ، مما أدىم٢٠١٩  إ��  ٢٠١٧خالل ف��ة ثالث سنوات من  

دوالر �� ا�جموع. �� حالة أخرى، �عرضت شركة صرف أصول اف��اضية لل�جوم عدة مرات،  

ال��اية  مل  ٤٫٨مع خسارة أولية قدرها   ٪ من إجما�� أصولها، مما  ١٧يون دوالر أمر��ي، و�� 

املسروقة االف��اضية  األصول  عائدات  تحو�ل  تم  اإلغالق.  ع��  الشركة  أصول    إ��  أج�� 

اف��اضية محّسنة إلخفاء الهو�ة من خالل تبادالت األصول االف��اضية األخرى، وغالًبا ما يتم  

األصول   جميع  وصرف  تحو�ل  ��دف  املعامالت  مئات  من  معقدة  سلسلة  طر�ق  عن  ذلك 

 عملة ورقية. إ�� االف��اضية املسروقة

  ٢٠٢٠عام  املا�� العمل مجموعة تقر�ر) S/2019/691( ١٨١٧ رقم األمن مجلس بقرار املع�ي ا�خ��اء تجمع تقر�ر: املصدر

 املرتبطة باألصول االف��اضية  �شأن مؤشرات األعالم ا�حمراء لغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب

 واألصول  يتعلق بما ا�خاطر ع�� القائم املن�ج حول  ٢٠١٩ عاماملبادئ اإلرشادية �جموعة العمل املا��  :إضافية مراجع

 ومقدمي خدمات األصول االف��اضية االف��اضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من التقار�ر املقدمة من الدول األعضاء من إفر�قيا (بما �� ذلك الشمال وا�جنوب والغرب)  ١٧١٨تم استخالص نتائج تقر�ر تجمع ا�خ��اء املع�ي بقرار مجلس األمن   ٣٠

 وأمر��ا (بما �� ذلك وسط وجنوب) وآسيا (بما �� ذلك شمال آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا) وأورو�ا. 

https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/virtual-assets-red-flag-indicators.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/virtual-assets-red-flag-indicators.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/virtual-assets-red-flag-indicators.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html
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أمًرا بالغ األهمية لتقييم ا�خاطر ال�ي تجر��ا مؤسسة مالية    واملعامالت  العمالء  ضعف  نقاط   تحديد  �عد .٤٠

مراجعة عدد العمالء الذين  يأخذون باالعتبار  أو األعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة. كنقطة انطالق، قد  

عالي مخاطر  أ��م ذوي  ع��  بالفعل  تحديدهم  األحيان  تم  كث�� من   �� ينفذون  الذين  أولئك  سيما  ة، ال 

واجهة.   أو  وهمية  شر�ات  عدة  أو  قانونية،  وترتيبات  اعتبار��ن  أ�خاًصا  �شمل  ا�حدود  ع��  معامالت 

املعلومات املتعلقة بنوع وهو�ة العميل، وكذلك طبيعة العالقة مع العميل وأصلها والغرض م��ا ذات صلة  

) املنشأ أو ممر العبور أو  ١األخرى: العدد واملبلغ (خاصة نقًدا) وتكرار املعامالت: (أيًضا. �شمل االعتبارات  

التخصيص لوالية قضائية خارجية لد��ا تنفيذ ضعيف الل��امات قرار مجلس األمن ذات الصلة ومعاي��  

ع�� أفراد  ) تنطوي  ٢مجموعة العمل املا��، وا�حوكمة الضعيفة، و�نفاذ القانون، واألنظمة التنظيمية؛ (

) ال�ي ال عالقة لها بامللف  ٣يتصرفون نيابة عن �خص اعتباري أو ترتيب (مثل املفوض بالتوقيع واملدير)؛ (

 التجاري املعلن لشركة القطاع ا�خاص.

وتقييًما    ٣١تطبيقات محلية أو دولية معروفة،  ا�خاطر  لتقييم   اإلضافية  املعلوماتقد تتضمن مصادر   .٤١

وطنًيا للمخاطر، وتقييمات للمخاطر فوق الوطنية، وتقار�ر قطاعية ذات صلة منشورة من قبل السلطات 

املعنية،   قطاعا��ا   �� ا�جاورة)  (خاصة  أخرى  قضائية  واليات  من  صلة  ذات  مخاطر  وتقار�ر  ا�ختصة، 

ع��   تنطوي  ال�ي  ا�حاالت  عن  إشرافية  ا  ان��اكوتقار�ر  أو  تنفيذ  عدم  املالية  أو  العقو�ات  من  ل��رب 

املس��دفة �شان تمو�ل انتشار التس�ح، وتقييم ا�خاطر وتخفيف ا�خاطر (إذا �انت متاحة ل�جمهور)،  

  القطاع   شركةوكذلك تقار�ر التقييم املتبادل �جموعة العمل املا�� واملؤشرات/عوامل ا�خطر. ستستفيد  

عل��ا من عمليات العناية الواجبة للعمالء أثناء �ش�ل خاص من املعلومات ال�ي يتم ا�حصول    ا�خاص

باإلضافة وفحصها،  املعامالت  ومراقبة  املستمرة،  الواجبة  والعناية  الضم  التدقيق    إ��  عملية  نتائج 

الداخ�� والنتائج التنظيمية. املعلومات األخرى ال�ي تم ا�حصول عل��ا من خالل مبادرات تبادل املعلومات 

العام وا القطاع�ن  أيًضا رؤى حول  ب�ن  الطرف�ن قد توفر  ال�ي الحظها كال  �خاص حول نقاط الضعف 

 نقاط الضعف.

 

 التحليل 

يمكن اعتبار ا�خاطر ع�� أ��ا دالة ع�� ال��ديد ونقاط الضعف والعواقب. �� هذه املرحلة، يجب أن �س��  .٤٢

  إ��   ومقدمي خدمات األصول االف��اضيةالدول واملؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة  

العملية، يجب    ،واحتمالية حدو��ا  ومصادرها،  ا�حددة، فهم طبيعة ا�خاطر   وعواق��ا. كجزء من هذه 

عل��م تخصيص قيمة أو أهمية �سبية ل�ل من هذه ا�خاطر، وتحديد األولو�ات ب�ن ا�خاطر ا�حددة.  

عواقب ا�حتملة لتجسيد مخاطر محددة من تمو�ل انتشار  تتضمن هذه املرحلة النظر �� االحتمالية وال

 التس�ح. 

 

 
االرشادية للعمالء ذوي ا�خاطر العالية واملعامالت ال�ي يمكن استغاللها من قبل األ�خاص والكيانات املدرجة، وأولئك   املبادئمن  IIIA (ii)ا�جزء  إ�� أيًضا اإلشارة يمكن  ٣١

 ع��م أو بتوجيھ م��م. 
ً
 الذين �عملون نيابة
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،  االستخباراتية، يمكن أن �شمل االعتبارات انتشار ا�حاالت املعروفة، واملعلومات  االحتماليةعند تحليل   .٤٣

األ�خاص   قدرات  عن   
ً
فضال التس�ح،  انتشار  تمو�ل  م�افحة  ضوابط   �� القوة  ونقاط  والتطبيقات، 

اقبوالكيانات املدرجة ونواياهم. �ش��   التأث��ات واألضرار، و�مكن تصنيفها �ش�ل أك��، ع��    إ��  العو

  اف��اض   ��  البداية  نقطة   تتمثل .  وهي�لية  واقتصادية،  و�يئية،   واجتماعية،  ف��يائية،  ا��ا   ع��   املثال،   سبيل 

  انتشار   تمو�ل  �شأن   املس��دفة  املالية  العقو�ات  من  ال��رب  أو  التنفيذ  عدم  أو  ا�حتمل  االن��اك  عواقب  أن

  إ��   اإلشارة  أيضا  املهم  ومن.  وخيمة  ست�ون )  الشامل  الدمار   ألس�حة  ا�حتمل  التطو�ر  ذلك  ��(بما    التس�ح

  ع��   اعتماًدا  تختلف   قد  العواقب   وأن  متساو�ة،   عواقب   لها   التس�ح   انتشار  تمو�ل   طرق   �ل  ليست  أنھ

 ��   العواقب  ت�ون   قد  املطاف،   ��اية  ��.  األصول   أو   لألموال   املقصودين  املستلم�ن   أو  القناة   أو  املصدر،

 . ع��م نيابة �عمل  ال�ي والكيانات  واأل�خاص   املدرج�ن، والكيانات لأل�خاص األموال   إتاحة  ش�ل

 

 التقييم واملتا�عة 

: متدنية أو متوسطة أو  إ��  نتيجة لتحليل ا�خاطر، غالًبا ما يتم تصنيف مستوى ا�خاطر �� إحدى هذه .٤٤

متدنية).    إ��  مرتفعة ومتوسطة  إ��  مرتفعة، مع خلط محتمل ب�ن هذه الفئات (ع�� سبيل املثال: متوسطة

يمكن اعتبار نفس ا�خاطر ع�� أ��ا مرتفعة �� دولة /شركة ما من القطاع ا�خاص بينما �� دولة/شركة  

السياق والظروف السائدة. ��دف هذا   القطاع ا�خاص يمكن اعتبارها متدنية، اعتماًدا ع��  أخرى من 

استخدام    التقييم س�ح. �شمل  املساعدة �� فهم وتحديد أولو�ات مخاطر تمو�ل انتشار الت إ��  التصنيف

القسم   يوفر  األولو�ة.  ذات  ا�خطر  مجاالت  لتحديد  التحليل  االرشادية �جموعة  من    ٤٫٣نتائج  املبادئ 

للمخاطر الوط�ي  التقييم  حول  املا��  يمكن    م٢٠١٣العمل  وال�ي  العملية،  هذه  حول  مفصلة  إرشادات 

مخاطر تقييم  لغرض  السلطات   تكييفها  ع��  ا�خاطر  تقييم  نتيجة  �شر  يجب  التس�ح.  انتشار  تمو�ل 

 ا�ختصة (بما �� ذلك ا�جهات الرقابية) واملوظف�ن املعني�ن داخل شر�ات القطاع ا�خاص ذات الصلة. 

تمو�ل   .٤٥ مل�افحة  إطار �شري�� وط�ي  وتنفيذ  إ�شاء  ا�ختصة  السلطات  الوط�ي، يجب ع��  املستوى  ع�� 

و  التس�ح  تنظر  انتشار  قد  ا�حددة.  للمخاطر  للتصدي  العمل  وخطط  واألولو�ات  الوطنية  السياسات 

السلطات ا�ختصة أيًضا �� إصدار نتائج التقييم حسب االقتضاء لتعز�ز فهم أوسع �خاطر ال��رب من  

بالنسبة   أما  التس�ح.  انتشار  تمو�ل  �شأن  املس��دفة  املالية  ع��  ا�خاص  للقطاعالعقو�ات  فينب��   ،

�� املؤ  النظر  املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية  املهن غ��  أو  املالية واألعمال  سسات 

 �عز�ز سياسا��م وضوابطهم و�جراءا��م إلدارة ا�خاطر ا�حددة والتخفيف م��ا �ش�ل  معايرة/  تكييف/

ومقد ا�حددة  املالية  غ��  املهن  أو  واألعمال  املالية  املؤسسات  تقوم  قد  األصول  فعال.  خدمات  مي 

 الية املس��دفة �شأن  ـــــــــــالعقو�ات امل  ن��اكھ ال ـــــــالنشاط املشتبھ ب إ�� ارةــــــــا بمراجعة واإلشــــــــاالف��اضية أيضً 
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انتشار التس�ح  النتائج    ٣٢تمو�ل  ال��رب م��ا إلبالغ  أو  إل��ا �شأن أي تقييم  أو عدم تنفيذها  ال�ي توصلوا 

للمخاطر. ينب�� عل��م تخصيص موارد مناسبة ومتناسبة، وتوف�� التدر�ب للموظف�ن املعني�ن ع�� تنفيذ  

 تداب�� م�افحة تمو�ل انتشار التس�ح بناًء ع�� النتائج. 

 

 التعاون ب�ن القطاع ا�خاص والعام

التعاون  .٤٦ التس�ح  انتشار  تمو�ل  مخاطر  تقييم  وا�خاص.  يتطلب  العام  القطاع�ن  تنفيذ    ٣٣ب�ن  ع�� غرار 

العقو�ات املالية املس��دفة والتشارك الفعال للمعلومات والن�ج املنسق للتواصل مع القطاع ا�خاص وهو 

أمر أسا��ي �� تنفيذ تقييمات ا�خاطر. قد ي�ون لدى سلطات القطاع العام تطبيقات أو معلومات عن  

ة أو معلومات عن نقاط الضعف الهي�لية  ال��رب من عقو�ات تمو�ل انتشار التس�ح املشتبھ ��ا والسابق

املذ�ورة �� القسم السابق، وال�ي ست�ون ضرور�ة للقطاع ا�خاص من حيث تحديد وتقييم   والقطاعية

وفهم مخاطرها. املعلومات املتعلقة بأ�شطة ال��رب من عقو�ات تمو�ل انتشار التس�ح حساسة للغاية، 

�� (أو  مشارك��ا  يمنع  أن  ينب��  ال  هذا  إن  ولكن  ا�خاطر،  تقييم  لغرض  م��ا)  مصنفة/منقحة  غ��  خة 

هناك مجموعات متنوعة من الطرق ال�ي يمكن    ��ا.أمكن، وتخضع لإلجراءات الوقائية املناسبة املعمول  

ا�خاص. القطاع  ا�حساسية، مع  املعلومات، بدرجات متفاوتة من  تبادل  العام من خاللها  ع��   للقطاع 

وت مناقشة  تركز  املثال،  أساسسبيل  ع��  ا�حساسة  املعلومات  من    بادل  مختار  عدد  مع  مخصص 

الشر�ات  املشارك�ن خدمات  مقدمي  و/أو  ا�خاص  القطاع  االستئمانية  من  أفضل   والصناديق  ع�� 

املمارسات أو االتجاهات العامة. قد ي�ون تبادل املعلومات من قبل السلطات العامة ذات الصلة مفيًدا  

غ املالية  للمؤسسات  خاص  ا�حددة  �ش�ل  املالية  غ��  املهن  أو  واألعمال  حجًما  األصغر  املصرفية   ��

ومقدمي خدمات األصول االف��اضية، وال�ي من ا�حتمل أن ي�ون لد��ا فهم أضعف أو دعم أقل �� إجراء  

تقييم ا�خاطر. من ناحية أخرى، قد يحتفظ القطاع ا�خاص بمعلومات حساسة ل�ل من القطاع�ن العام  

املثال، من املرجح أن يحتفظ    وا�خاص اآلخر  ألغراض تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح. ع�� سبيل 

القطاع املصر�� بمعلومات ذات صلة بتقييم مخاطر انتشار التس�ح �� عدد من القطاعات األخرى مثل  

 قطاع مقدمي خدمات الشر�ات والصناديق االستئمانية. 

 

 

 

 

 

  القضائية الوالية �انت  إذا ذلك، ومع . املالية املعلومات وحدات إ�� التس�ح انتشار تمو�ل  �شأن  املس��دفة املالية العقو�ات  عن  معلومات تقديم   املا�� العمل مجموعة معاي��  تتطلب  ال  ٣٢

  الوالية  داخل م��ا ال��رب أو تنفيذها عدم أو التس�ح  انتشار  تمو�ل  �شأن املس��دفة املالية العقو�ات  ان��اكب يتعلق  فيما املعلومات من غ��ها أو  املشبوهة املعلومات عن  اإلبالغ  تتطلب

  املعلومات هذه إ�� اإلشارة �� أيًضا االف��اضية األصول  خدمات ومقدمي ا�حددة املالية غ��  املهن  أو واألعمال املالية املؤسسات تنظر فقد  متاحة، املقابلة املعلومات و�انت القضائية،

 . املتاحة

أيًضا إرشادات وأمثلة حول املشاركة مع أ�حاب املص�حة غ�� ا�ح�ومي�ن، بما �� ذلك استخدام   ٢٠١٩  اإلرهاب  تمو�ل  مخاطر  تقييم  حول   املا��  العمل  �جموعة  االرشادية  املبادئ  توفر  ٣٣

 ومر�عات ا�حاالت).  ٢٦-٢٤الفقرات  إ�� مجموعات عمل أ�حاب املص�حة املتعددين والتعاون ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص لتقييم مخاطر تمو�ل اإلرهاب (ير�� النظر
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يؤ  .٤٧ املراحل  قد  (وطوال)  البدء  قبل  وا�خاص  العام  القطاع�ن  ب�ن  مستمر  حوار  أو  مشاركة  وجود  دي 

ا�ختلفة لتقييم ا�خاطر، و�ما يتما��ى مع املتطلبات التشريعية ذات الصلة، وأطر الشراكة ب�ن القطاع�ن  

�عز�ز ا�جودة من البيانات املستخدمة والتحليل املطبق �� تقييم   إ��  العام وا�خاص، واعتبارات السر�ة،

ا�خاطر. إن إشراك جميع السلطات ا�ختصة ذات الصلة وأ�حاب املص�حة �� القطاع ا�خاص (بما �� 

بناء الثقة والسماح با�حوار    إ��  ذلك الكيانات الصغ��ة والكب��ة �� مختلف القطاعات) قد يؤدي أيًضا

ف��ة إعداد تقييمات ا�خاطر. يمكن للدول أن تحافظ ع�� هذا ا�حوار ع�� أساس مستمر  املفتوح طوال  

من أجل توعية القطاع ا�خاص بالطبيعة املتطورة لل��ديد الناجم عن تمو�ل انتشار التس�ح، والذي يمكن  

كيفية    أن يتغ�� �سرعة. سيوفر ا�حوار أيًضا آلية �غذية عكسية للقطاع ا�خاص إلبالغ ا�ح�ومات حول 

 تطبيق تقييمات ا�خاطر فيما يتعلق ومهام االل��ام اليومية لد��م. 

 

 ا�حفاظ ع�� تقييمات محدثة 

) من السلطات القضائية ا�حفاظ ع��  ١تتطلب معاي�� مجموعة العمل املا�� (املذكرة التفس��ية للتوصية   .٤٨

تقييم محدث �خاطر تمو�ل انتشار التس�ح ا�خاصة ��م. ع�� غرار تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل 

ة متطورة، مع مراعاة  اإلرهاب، يجب تحديث تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح بانتظام وأن ي�ون عملي

العقو�ات  ال��رب من  التنفيذ أو  أو عدم  ال��ديدات ا�حالية ومتطلبات العقو�ات ع�� االن��اك ا�حتمل 

ا�حدثة  التقييمات  هذه  تحتاج  التس�ح.  انتشاري  تمو�ل  �شأن  املس��دفة  أك��    إ��  املالية  تحليل  تطو�ر 

ة بمرور الوقت. يتم ��جيع الدول �شدة ع�� إتاحة  تحديًدا أو مواضيعًيا، ومن املرجح أن تصبح أك�� دق

، فقد تنظر  
ً
نتائج تقييمات ا�خاطر ا�حدثة (أو ��خة منقحة م��ا) ل�جمهور. إذا لم يكن النشر ممكنا

سر�ة لضمان   بطر�قة  ا�خاص  القطاع  كيانات  مع  منقحة)  أو  (�املة  محدثة  ��خة  مشاركة   �� الدول 

 أوسع جمهور ممكن.  إ�� ت ومؤشرات تمو�ل انتشار التس�ح وصول املعلومات املتعلقة ب��ديدا

  األو�� التوصية  ب، يجب ع�� الدول ضمان االل��ام  األو��  للتوصيةكما هو مذ�ور أيًضا �� املذكرة التفس��ية   .٤٩

�� جميع سينار�وهات ا�خاطر. بالنسبة ل�حاالت ال�ي حددت ف��ا الدول مستوى مرتفع من ا�خاطر، يجب  

الدو  تطلب  ا�حددة ومقدمي خدمات األصول  أن  املالية  غ��  املهن  أو  واألعمال  املالية  املؤسسات  من  ل 

النظر (ير��  م��ا  ا�خاطر والتخفيف  تداب�� مناسبة إلدارة هذه  اتخاذ  أدناه).   ٢القسم    إ��  االف��اضية 

التس�ح، وست�ون  سيعزز قيام الدول بذلك أنظم��ا القانونية والتنظيمية الوطنية مل�افحة تمو�ل انتشار  

ن القطاع ا�خاص من  
ّ

اتخاذ اإلجراءات املطلو�ة بفعالية. بالنسبة للدول ال�ي حددت �� وضع أقوى يمك

مخاطر أقل، تطلب مجموعة العمل املا�� من الدول تطبيق تداب�� تتناسب مع تلك ا�خاطر. ومع ذلك،  

ح تتغ�� باستمرار وأن املن�جيات ال�ي  يجب ع�� تلك الدول أن تفهم أن طبيعة ��ديد تمو�ل انتشار التس� 

أو تحت سيطر��م،   الذين �عملون نيابة ع��م  أو أولئك  الكيانات املدرجة،  أو  باتباعها األ�خاص  يقوم 

 �س��دف عن عمد الواليات القضائية ال�ي �شعر أن لد��ا �عرًضا أضعف للمخاطر. 
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تتطلب معاي�� مجموعة العمل املا�� من الدول واملؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة   .٥٠

انتشار   تمو�ل  مخاطر  وتخفيف  إلدارة  املناسبة  ا�خطوات  اتخاذ  االف��اضية  األصول  خدمات  ومقدمي 

من هذا الدليل إرشادات للدول والقطاع ا�خاص حول إجراء    األول التس�ح ال�ي يحددو��ا. يقدم القسم  

 تقييمات مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح. 

، �ش�� "مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح"،  اإلرشادات�جموعة العمل املا�� وهذه    األو���� سياق التوصية   .٥١

وفقط خاص  املالية    إ��  �ش�ل  العقو�ات  ال��امات  من  ال��رب  أو  التنفيذ  عدم  أو  ا�حتمل  االن��اك 

. يتطلب هذا من الدول تجميد األموال أو األصول األخرى دون السا�عةاملس��دفة املشار إل��ا �� التوصية 

غ�� مباشر،  أو  مباشر  أخرى، �ش�ل  أو أصول  أموال  أي  إتاحة  أي    إ��  تأخ��، وضمان عدم  أو لصا�ح 

�خص أو كيان مدرج من قبل، أو تحت سلطتھ مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة بموجب الفصل السا�ع 

أو   م��م،  بتوجيھ  أو  ع��م،  نيابة  يتصرفون  الذين  والكيانات  األ�خاص  أو  املتحدة،  األمم  ميثاق  من 

 ٣٤يمتل�ون أو يتحكمون فيھ. 

النظر عن استخدا .٥٢ الدو��  بصرف  املا��  النظام  التس�ح  انتشار  شب�ات دعم  م وسائل أخرى، �ستخدم 

لتنفيذ أ�شط��ا، وغالًبا ما �عمل من خالل شبكة عاملية من الوسطاء غ�� الشرعي�ن املرتبط�ن �ش�ل غ��  

مباشر والشر�ات الواجهة والشر�ات الوهمية إلخفاء املستفيدين ا�حقيقي�ن م��ا. هذه الشب�ات العاملية 

عن   االنتشار  �شاط  فصل  خالل  من  املس��دفة  املالية  العقو�ات  فعالية  لتعطيل  ومصممة  معقدة 

غ��   واملعامالت  املشروعة  األعمال  ب�ن  أيًضا  الشب�ات  هذه  تجمع  كما  املدرجة.  والكيانات  األ�خاص 

 مم املتحدة. املشروعة، مما يضيف تحدًيا وطبقة أخرى من التعقيد أمام التطبيق القوي لنظام عقو�ات األ 

�سلط هذا القسم الضوء ع�� التداب�� ا�حددة ال�ي يمكن أن تتخذها الدول واملؤسسات املالية واألعمال   .٥٣

للتخفيف من مخاطر االف��اضية  ا�حددة ومقدمي خدمات األصول  املالية  املهن غ��  انتشار    أو  تمو�ل 

التس�ح. �عتمد طبيعة ومدى تداب�� التخفيف ع�� العوامل السياقية، وكذلك ع�� مصدر مخاطر تمو�ل  

 انتشار التس�ح. 

   �عملون   الذين  األ�خاص  إدراج  يتم  أال  �شرط  ٣٤
ً
فوق /الوطنية  العقو�ات  أنظمة  بموجب  عل��م  �سيطرون  أو  يمل�و��م  الذين  أو  سيطر��م  تحت  أو  املدرج�ن  والكيانات  األ�خاص  عن  نيابة

 .الوطنية

 
 
 
 

 :الثا�يالقسم 
 التخفيف من مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح
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يجب ع�� املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية   .٥٤

تحديد وتقييم وفهم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح واتخاذ التداب�� املناسبة من أجل التخفيف م��ا. من  

ون أن يأخذوا �� االعتبار، �ش�ل  غ�� املناسب إ��اء أو تقييد العالقات التجار�ة لفئات �املة من العمالء د

 �� األفراد  للعمالء  بالنسبة  ا�خاطر  للتقليل من  ال�ي تتخذها  جدي وشامل، مستوى ا�خاطر والتداب�� 

 من ذلك يمكن أن يؤدي
ً
عواقب إش�الية    إ��  قطاع مع�ن. ال �عادل تجنب ا�خاطر التخفيف م��ا؛ بدال

املا��، مما يؤد  الحقة مثل إل��ا من الوصول   إ��  ي مخاطر االستبعاد  ا�خدمات    إ��  حرمان من يحتاجون 

مقدمي ا�خدمات    إ��  املالية. ينطوي االستبعاد املا�� للعمالء ع�� مخاطر جدية حيث قد �س�� العمالء

غ�� املنظمة أو مقدمي ا�خدمات الذين قد ال ي�ون لد��م تداب�� صارمة للتحكم �� ا�خاطر. عندما ت�ون  

��اء العالقة مع العمالء ناتجة عن قل �� فهم التطلعات التنظيمية، فست�ون ا�جهات  قرارات تقييد أو إ 

 الرقابية قادرة ع�� تقديم التوجيھ املناسب. 
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 تداب�� الدول �� التخفيف من ا�خاطر 

أو عدم تنفيذ أو ��رب من العقو�ات املالية املس��دفة داخل    ان��اك إن فهم الطرق ال�ي يمكن أن يحدث ��ا   .٥٥

االل��ام   وضمان  ا�خاطر  من  للتخفيف  فعال  مح��  إطار  وضع  ع��  الدول  سيساعد  القضائية  الوالية 

قرارا بموجب  املس��دفة  املالية  العقو�ات  الل��امات  املطاف  ��اية   �� ا�خاصة  ال�امل  األمن  مجلس  ت 

الدول   ستساعد  ال�ي  ا�حتملة  الثغرات  الضعف  ونقاط  ا�خاطر  تقييم  سيحدد  الصلة.  ذات  بالدولة 

 والقطاع ا�خاص ع�� وضع تداب�� التخفيف املناسبة ملعا�ج��ا. 

ومقدمي خدمات   .٥٦ ا�حددة  املالية  غ��  املهن  أو  واألعمال  املالية  للمؤسسات  �سمح  أن  الدول  ع��  يجب 

إلدارة  األ  االل��ام  برامج  و/أو  لها  املتاحة  املس��دفة  املالية  العقو�ات  من  باالستفادة  االف��اضية  صول 

وتخفيف مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح هذه. وهذا من شأنھ أن �ساعدهم ع�� تطو�ر أطرهم ا�حالية  

انتشار التس�ح. �� كث�� من ا�حاالت، برامج   ع��    -إدارة ا�خاطر  وأدوا��م من أجل نظام فعال مل�افحة 

لغسل   ومعقدة  مصممة  عمليات  مع  الكب��ة/املعقدة  املالية  املؤسسات  تنفذها  ال�ي  املؤسسة  مستوى 

العقو�ات ومخاطر  اإلرهاب  وتمو�ل  التس�ح   بالفعل  تتضمن األموال  انتشار  تمو�ل  مخاطر  تقييم 

ولكن يمكن    فردًيا،تمر�ًنا    والتخفيف من حد��ا. ال يجب أن ي�ون تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح

ا�خاطر   إدارة  ت�ون  أن  يمكن  ا�حالية.  العقو�ات  أو  األموال  مخاطر غسل  تقييمات  من خالل  �غطيتھ 

 وضوابطها جزًءا من ال��امج والعمليات ا�حالية إلدارة ا�خاطر ع�� مستوى املؤسسة. 

 

 العناصر األساسية للتخفيف من مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح 

النظام القوي لتنفيذ العقو�ات املالية املس��دفة أساًسا قوً�ا للتخفيف الفعال للمخاطر، و�حتوي  يضع   .٥٧

 ع�� العناصر التالية: 

القسم    :للمخاطر  الوط�ي   التقييم  .أ  �� مو�ح  هو  هذه    ١كما  أن  اإلرشاداتمن  يمكن   ،

انتشار التس�ح  �ساعد التقييمات الوطنية للمخاطر �� إعالم و�عز�ز نظام م�افحة تمو�ل  

�� الدولة. كما ينب�� أن �ساعد الدول وكيانات القطاع ا�خاص ع�� تحديد وترتيب أولو�ات  

 حجم املوارد الالزمة للتخفيف من ا�خاطر. 

ينب�� أن ت�ون املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية    :املؤسسية  ا�خاطر   تقييم .ب

االف��ا  األصول  خدمات  ومقدمي  لتحديد  ا�حددة  مالئمة  خطوات  باتخاذ  مطالبة  ضية 

املناطق   أو  الدول  العمالء،  (مخاطر  وتقييمها  لد��ا  التس�ح  انتشار  تمو�ل  مخاطر 

يوثقوا   أن  و�نب��  ا�خدمات).  تقديم  والعمليات وقنوات  املنتجات وا�خدمات  ا�جغرافية، 

إثبات   ي�ونوا قادر�ن ع��  أن  أجل  التقييمات من  التقييمات  ، وتحديث هذأساسهاتلك  ه 

للسلطات   ا�خاطر  تقييم  معلومات  لتوف��  مناسبة  آليات  لد��م  ي�ون  وأن  باستمرار، 

تمو�ل   تقييم �خاطر  أي  ت�ون طبيعة ومدى  أن  التنظيم. يجب  ذاتية  والهيئات  ا�ختصة 

انتشار التس�ح مناسبة لطبيعة وحجم األعمال. يجب أن تفهم املؤسسات املالية واألعمال  

غ�� املهن  تمو�ل    أو  مخاطر  دائًما  االف��اضية  األصول  خدمات  ومقدمي  ا�حددة  املالية 

 انتشار التس�ح، ولكن قد تقرر السلطات ا�ختصة أو الهيئات ذاتية التنظيم أن تقييمات  
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إذا �انت ا�خاطر   املوثقة غ�� مطلو�ة،  الفردية  املالزمة للقطاع    ا�خاصة ال�امنة  ا�خاطر 

 محددة ومفهومة بوضوح. 

لتنفيذ    : الفعال   القانو�ي  العمل   ار إط .ج فعالة  قانونية  أطر  الدول  لدى  ي�ون  أن  يجب 

التوصية   يتما��ى مع  تأخ�� بما  التس�ح دون  بانتشار  املتعلقة  املس��دفة  املالية  العقو�ات 

. يجب عل��م تحديد السلطات ذات الصلة وتحديد السلطات ا�ختصة املسؤولة  السا�عة

شأن من  املس��دفة.  املالية  العقو�ات  و�نفاذ  تنفيذ  واملسؤوليات    عن  والعمليات  اآلليات 

واكتشاف   الضعف  مجاالت  ع��  ال��ك��  ع��  السلطات  �ساعد  أن  الوا�حة  املؤسسية 

الوسائل ال�ي يمكن من خاللها لألفراد والكيانات املدرجة ال��رب من العقو�ات �� مختلف  

عن  ذلك   �� بما  فعال،  �ش�ل  العقو�ات  نظام  تنفيذ  ذلك ع��  وسيساعدهم    القطاعات. 

وتجميد األموال واألصول    ،طر�ق اتخاذ اإلجراءات ذات الصلة (مثل ضمان رفض التمو�ل

 وفرض العقو�ات ع�� االن��ا�ات).

أن ي�ون لدى الدول آليات فعالة لضمان إخطار جميع األطراف    يجب  العقو�ات:  عن   االبالغ .د

املالية ا�حددة ومقدمي    دراج، بما �� ذلك املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املعنية باإل 

خدمات األصول االف��اضية، �� الوقت املناسب. يجب أن ي�ون لدى الدول أيًضا عمليات  

التغي��ات إبالغ  يتم  بحيث  املدرج�ن،  واأل�خاص  الكيانات  قوائم  لتحديث    إ��  فعالة 

الفور.   ع��  �شأ��ا  إجراءات  واتخاذ  ا�خاصة  ملالقطاعات  املالية،  وذلك  املؤسسات  نع 

واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية من التعامل مع  

األطر ا�حلية    إ��  األ�خاص والكيانات املدرجة خالل الوقت الذي يتم فيھ نقل التغي��ات

 دراج األمم املتحدة.إ�عد النظر �� 

التوصية    : املعلومات  وتبادل  والتنسيق   ا�ح��   التعاون  .ه مع   
ً
ومذكر��ا    الثانية تماشيا

التفس��ية، ينب�� أن ي�ون لدى الدول إطار عمل مش��ك ب�ن الو�االت للتخفيف من مخاطر  

جميع  تمو�ل انتشار التس�ح �ش�ل أك�� فعالية. وهذا �ع�ي وجود �عاون وتنسيق فعال�ن ب�ن  

انتشار   م�افحة   �� عام  �ش�ل  �شارك  وال�ي  الصلة،  ذات  واملنظمات  والو�االت  اإلدارات 

وضوابط   الرقابية،  ا�جهات  ذلك  �شمل  أن  يمكن  الوط�ي.  املستوى  ع��  وتمو�لھ  التس�ح 

االست��اد والتصدير وسلطات ال��خيص، وا�جمارك، وكذلك أجهزة مراقبة ا�حدود وأجهزة  

أمكن ذلك. من شأن التعاون والتنسيق الوثيق�ن ب�ن هذه السلطات  االستخبارات، حيثما  

التحقيقات   بدء   �� أن �ساعد ذلك  الصلة. يمكن  املعلومات ذات  تبادل  ا�ختصة �سهيل 

 ومتا�ع��ا �شأن االن��ا�ات ا�حتملة لنظام العقو�ات املالية املس��دفة.
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اقبة  �عد .و تخضع    واإلنفاذ  االل��ام  مر أن  يجب  املستدام.  االل��ام  لضمان  أساسًيا  أمًرا 

األصول   خدمات  ومقدمي  ا�حددة،  املالية  غ��  املهن  أو  واألعمال  املالية،  املؤسسات 

االف��اضية للرقابة أو املراقبة لضمان ال��امها ال�امل الل��امات العقو�ات املالية املس��دفة.  

عقو�ات مدنية أو إدار�ة أو جنائية مناسبة عند االقتضاء.    إ��  يجب أن يؤدي عدم االل��ام

يجب ع�� ا�جهات الرقابية النظر �� مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح ال�ي تواجهها املؤسسات  

املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية �� أ�شطة  

اجعة وت��ة وعمق وشدة آليات الرقابة أو املراقبة ومستوى  ون�ج الرقابة أو املراقبة. ينب�� مر 

ا�خاطر   معا�جة  االل��ام �ش�ل دوري لضمان  �حاالت فشل  استجابة  املطبقة  العقو�ات 

 والتخفيف من حد��ا �ش�ل مناسب.

  مجاالت   �� )  وا�خاص  العام  القطاع�ن   من   �ل   قبل  من   إجراؤه(يتم    ومكثف   منتظم   تدر�ب .ز

الرقابية،    املس��دفة  املالية  بالعقو�ات  املتعلقة  وا�خاطر   االل��امات ا�جمارك  ل�جهات 

واألجهزة األخرى املشاركة  االستخبارات املالية، والسلطات التنظيمية و وضوابط التصدير،  

التس�ح املاليةوكذلك    .�� م�افحة تمو�ل انتشار  املهن غ�� املالية    ،املؤسسات  األعمال أو 

  إ��   �� بناء القدرات وتؤدي  ساعد�يجب أن    ، ت األصول االف��اضيةا�حددة ومقدمي خدما

التدر�ب   احتياجات  فهم  يؤدي  قد  املس��دفة.  املالية  العقو�ات  لنظام  أفضل  عام  ال��ام 

الفعال    �عز�ز التنفيذ  إ��  العامة/ا�خاصة وتحديد ا�جاالت ذات األولو�ة للتدر�ب املوسع

 للضوابط املعنية بالتخفيف من ا�خاطر. 
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 املستوى الوط�ي  العقو�ات ع�� من   التخفيف من مخاطر محددة متعلقة بال��رب 

الرئيسية    املعلومات  ومشاركة  واالس��اتي��   التشغي��   التنسيق  سيضمن .٥٨ واإلدارات  املنظمات  ب�ن 

واالستجابة  �تمك البعض  �عضها  مع  التواصل  من  التس�ح  انتشار  تمو�ل  بم�افحة  املعنية  السلطات  ن 

إلطارها   وفًقا  ا�حاجة،  عند  املساعدة  ��  لطلبات  السلطات  �ساعد  أن  أيًضا  ذلك  شأن  ومن  املؤس��ي. 

تحديد الشب�ات و/أو قنوات التمو�ل املرتبطة باأل�خاص والكيانات املدرجة والسبل ا�حتملة لل��رب 

ب�ن سلطات ضبط   للتنفيذ  القابلة  للمعلومات  الفعال  للتبادل  املثال، يمكن  العقو�ات. ع�� سبيل  من 

ات الصلة، عند االقتضاء، أن يكشف، �� �عض ا�حاالت، عن حاالت  الصادرات والسلطات ا�ختصة ذ

 ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة.

تحتفظ العديد من السلطات بقواعد اإلنفاذ ا�خاصة ��ا وقواعد البيانات والتقار�ر األخرى مثل ا�حاالت   .٥٩

وكيانات  أ�خاص  مع  اشتباه  صالت  �سبب  التصدير  تراخيص  رفض  ف��ا  تم  وا�حاالت    ال�ي  مدرجة، 

السابقة لل��رب من العقو�ات، ومعلومات عن اشتباه �� ان��ا�ات للعقو�ات. إن تبادل هذه املعلومات ��  

الوقت املناسب، إذا �ان ذلك متاًحا وحسب االقتضاء ضمن اإلطار املؤس��ي ا�حا��، يمكن أن �ساعد  

ب ا�حديثة ال�ي قد �ستخدمها األ�خاص السلطات املعنية ع�� تطو�ر صورة شاملة لالتجاهات واألسالي

 والكيانات املدرجون لاللتفاف ع�� العقو�ات املطبقة، واتخاذ تداب�� ملنع أو تخفيف هذه ا�خاطر.

منابر قيمة لتبادل املعلومات ب�ن أ�حاب   وا�خاص  العام  القطاع�ن ب�ن املعلومات تبادل  شرا�ات  �عد .٦٠

(مثل   املفيدة  املعلومات  بتبادل  ل�ح�ومات  �سمح  أن  يمكن  ال��رب  ،التطبيقاتاملص�حة.   ،ومؤشرات 

العمالء  �جالت  تحليل  ذلك  �عد  يمك��ا  وال�ي  ا�خاص،  القطاع  من  جهات  مع  املمارسات)  وأفضل 

وال ا�حا��  املشروع  غ��  النشاط  لتحديد  من  واملعامالت  ا�حتمل  ال��رب  ذلك   �� بما  ا�حتمل،  تار��� 

م��ا   والتخفيف  ا�خاطر  تحديد  ع��  العام  القطاع  قدرة  هذه  التبادل  عمليات  مثل  ستعزز  العقو�ات. 

و�صدار إرشادات مس��دفة �س��دف كيانات القطاع ا�خاص (بما �� ذلك القطاعات أو املؤسسات ذات  

ة)، مع ا�حفاظ ع�� مسؤولي��ا �� ا�حفاظ ع�� خصوصية العمالء. ا�خاطر األع�� والصغ��ة واألقل خطور 

ع�� العكس من ذلك، وحسب االقتضاء ضمن اإلطار ا�ح�� ا�حا��، يمكن مشاركة أي �شاط مشتبھ بھ  

لتمو�ل االنتشار يتم تحديده من خالل هذا التحليل مع القطاع العام لتعز�ز قدرة ا�ح�ومة ع�� تقييم  

ب أن يخضع تبادل املعلومات هذا للمتطلبات القانونية (بما �� ذلك حماية البيانات  مخاطرها ا�خاصة. يج

واعتبارات ا�خصوصية) والتقييم والتحقق املناسب�ن. ومع ذلك، فإن خلق فرص للتفاعالت والتبادالت  

ح  املنتظمة ب�ن كيانات القطاع�ن العام وا�خاص من شأنھ أن �ساعد �� ضمان فهم تمو�ل انتشار التس� 

 الذي �س��دف العقو�ات املالية وال��رب من العقو�ات املالية �ش�ل �حيح وا�حماية منھ. 

ن .٦١
ّ

  لد��م   يكون   عندما  با�حكومات  االتصال  من  ا�خاصة  القطاعات  االتصال  ونقاط  التواصل  يمك

وفًقا لإلطار املؤس��ي، يجب ع�� الدول التواصل مع املؤسسات املالية    .إرشادات  إ��   يحتاجون   أو   مخاوف

واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية لشرح العناصر الرئيسية ل��امج  

املهن  العقو�ات املالية املس��دفة، بما �� ذلك اإلجراء املطلوب إذا وجدت املؤسسات املالية واألعمال أو  

غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية تطابًقا مع الكيانات أو األ�خاص املدرج�ن. عند  

 ا�حاجة، يجب أن ت�ون املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول  
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  ٤٥       حول تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا  إرشادات

 

 

ب من السلطات ا�ختصة ذات الصلة (بما  اإلرشادات �� الوقت املناس  إ��  االف��اضية قادرة ع�� الوصول 

ا�حتملة التطابقات  �شأن  الرقابية)  ا�جهات  ذلك  انتشار    واآلثار ��  تمو�ل  عقو�ات  نظام  ع��  امل��تبة 

تجنب    �� �ساعد  أن  شأنھ  من  وهذا  العام    االن��اك التس�ح.  القطاع�ن  ب�ن  الثقة  و�ناء  املقصود  غ�� 

 وا�خاص. 

تتمثل إحدى التحديات الرئيسية    محددة �شأن منع ال��رب من العقو�ات والتغذية العكسية:  إرشاد .٦٢

قيام   ضمان  من خالل  العقو�ات  من  ال��رب  منع  كيفية   �� املس��دفة  املالية  للعقو�ات  الفعال  للتنفيذ 

بتنفيذ   االف��اضية  األصول  خدمات  ومقدمي  ا�حددة  املالية  غ��  املهن  أو  واألعمال  املالية  املؤسسات 

بحيث ت�ون قادرة ع�� التأكد من املستفيد ا�حقيقي    �اف   إجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء �ش�ل

ال��ائي للعميل. وهذا مهم ألن األ�خاص والكيانات املدرج�ن، بما �� ذلك أولئك الذين �عملون نيابة ع��م،  

إلخفاء   مدركة  غ��  أو  تا�عة  شر�ات  مع  مش��كة  مشاريع  و��شاء  خارجية  حسابات  استخدام  يمك��م 

ا�حقيقي�ن وا�حسابات  املستفيدين  الواجهة،  وشر�ات  الوهمية  الشر�ات  استخدام  أيًضا  يمك��م   .

النظام املا�� املنظم و�خفاء عالق��م باملعامالت غ�� املشروعة    إ��  الوهمية وحسابات االحتيال للوصول 

مجموعة العمل املا�� ذات الصلة    يجب ع�� جميع الدول االل��ام ال�امل لتوصيات  ٣٥والعالقات التجار�ة.

 �� ضمان شفافية املستفيد ا�حقيقي من األ�خاص االعتبار��ن وال��تيبات القانونية.

يمكن أن �شمل ذلك التداب�� ا�حددة التالية ال�ي وضع��ا    :محددة  مخاطر   ملعا�جة   التنظيمية  اإلجراءات .٦٣

 الدول، إذا �ان ال يمكن للقطاع ا�خاص التخفيف من مخاطر ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة:

اإلجراءات التنظيمية (ع�� سبيل املثال ا�حد من العالقات التجار�ة أو املعامالت املالية) إذا   .أ

غ�� مقبولة لل��رب من العقو�ات، وال�ي ال يمكن للقطاع ا�خاص    �انت �ش�ل مخاطر عالية

 تخفيفها �ش�ل مناسب؛ 

املعززة،   .ب الواجبة  العناية  (مثل  محددة  تداب��  لتطبيق  الرقابية  أو  التنظيمية  التوج��ات 

  -ومراقبة املعامالت وفحصها) ملنع وتخفيف مخاطر ال��رب من العقو�ات املالية املس��دفة  

هذ تكميل  من  يجب  املمارسات  أفضل  وأوراق  الصلة  ذات  باإلرشادات  التوج��ات  ه 

 السلطات؛ و

وحدات   .ج ع��  تركز  ال�ي  اإلضافية/املواضيعية  التفتيش  عمليات  (مثل  الرقابية  اإلجراءات 

باإلهمال؛   تصرفات  عل��ا  ثبت  ال�ي  الشر�ات  أ�شطة  وتقييد  ل�خطر؛  املعرضة  األعمال 

 ضاء. و�عز�ز مراقبة الشر�ات) عند االقت

 

 
 ).٤(القسم  ٢٠٢٠ مايو �� الصادر  ١٧١٨تجمع ا�خ��اء املع�ي بقرار مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة  تقر�ر إ�� النظر ير�� ٣٥

https://undocs.org/S/2020/151
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  ٤٦       إرشادات حول تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا 

 

 

واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول  تداب�� التخفيف من ا�خاطر من قبل املؤسسات املالية  

 االف��اضية 

إن املؤسسات املالية، واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية �� ��  .٦٤

املالية   املؤسسات  أن  من  التأكد  الدول  ع��  يجب  التس�ح.  انتشار  تمو�ل  مل�افحة  األمامية  ا�خطوط 

خذ خطوات لتحديد الظروف واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية تت

ال�ي قد يمثل ف��ا العمالء واملعامالت مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح، والتأكد من أن سياسات العقو�ات 

الدول   ع��  يجب  الوطنية.  للتشريعات  وفًقا  ا�خاطر،  هذه  �عا�ج  ��م  ا�خاصة  واإلجراءات  والضوابط 

حة والتطبيقات ونتائج تقييمات ا�خاطر الوطنية)،  تقديم املعلومات ذات الصلة (مثل أمثلة ا�حاالت املنق

وتبادل معارفهم وخ��ا��م لتسهيل فهم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح من قبل املؤسسات املالية واألعمال  

 أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية.

ة ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية  يجب ع�� املؤسسات املالية، واألعمال أو املهن غ�� املالي .٦٥

تطو�ر فهم وا�ح للمعلومات السياقية ومصادر مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح ال�ي يتعرضون لها، واتخاذ  

للتشريع الوط�ي. �عتمد طبيعة تداب�� تخفيف ا�خاطر ع�� مصدر    التداب�� املناسبة للتخفيف م��ا، وفًقا

 �شمل:ودرجة ا�خاطر و�مكن أن 

 للعمالء (بما �� ذلك املستفيدين ا�حقيقي�ن)؛ محسنةعمليات ضم  .أ

 العناية الواجبة املعززة تجاه العمالء؛  .ب

 واالحتفاظ الفعال ببيانات العميل الرئيسية؛ .ج

 والضوابط املنتظمة لضمان فعالية إجراءات فحص العقو�ات؛ و .د

الضوابط .ه ذلك   �� (بما  ا�حالية  االل��ام  برامج  من  ال��رب    االستفادة  لتحديد  الداخلية) 

 ا�حتمل من العقو�ات.

 

 التخفيف من ا�خاطر �� حالة ا�خاطر املتدنية 

املالية ا�حددة ومقدمي خدمات   .٦٦ املهن غ��  أو  املالية متدنية ا�خاطر واألعمال  ُيتوقع من املؤسسات  ال 

الغالب عمالء محلي�ن وذوي مخاطر منخفضة،   األصول االف��اضية مثل تلك، الصغ��ة وال�ي تخدم �� 

مد هذه املؤسسات  تخصيص قدر كب�� من الوقت واملوارد لتخفيف ا�خاطر. سي�ون من املعقول أن �عت 

ع�� ال�جالت واملعلومات املتاحة ل�جمهور ال�ي يقدمها العميل للفحص مقابل قائمة الكيانات واألفراد  

املدرج�ن وذلك للوفاء بال��اما��م. بالنسبة للغالبية العظ�ى من املؤسسات متدنية ا�خاطر، من املعقول  

ت و�جراءات العناية الواجبة للعمالء للتخفيف  أيًضا أن نتوقع م��م ا�حفاظ ع�� تداب�� فحص العقو�ا

 �شر تداب�� معززة ع�� الرغم من وجود مخاطر متدنية.  إ�� من مخاطرهم، دون ا�حاجة 

توفر معاي�� مجموعة العمل املا�� املرونة للدول إلعفاء نوع مع�ن من املؤسسات املالية واألعمال أو املهن   .٦٧

أو مقدمي خدمات األصول االف��اضية من متطلبات تحديد وتقييم ومراقبة و�دارة   غ�� املالية ا�حددة 

 نتشار �س�ح منخفض مثبت  وتخفيف مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح، شر�طة أن ي�ون هناك خطر تمو�ل ا
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  ٤٧       حول تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا  إرشادات

 

 

أو مقدمي خدمات األصول   ا�حددة  املالية  غ��  املهن  أو  األعمال  أو  املالية  املؤسسات  ��ذه  يتعلق  فيما 

منخفضة    ا�حاالتاالف��اضية. يجب أن يوفر تقييم ا�خاطر الوط�ي معلومات أساسية مفيدة لتحديد  

من   �ستفيد  أن  يمكن  وال�ي  سيساعاالستثناءا�خاطر،  وخدمات  .  منتجات  فهم  تطو�ر   �� أيًضا  هذا  د 

نتائج عكسية. يجب ع��   إ�� الشمول املا��، بما �� ذلك ا�خاطر املرتبطة باالستبعاد املا��، وال�ي قد تؤدي

املناسب   الوقت   �� املا��  العمل  مجموعة  معاي��   �� عل��ا  املنصوص  املرونة  استخدام   �� النظر  الدول 

بما أن ملفات ا�خاطر يمكن أن تتغ�� بمرور الوقت، يجب ع�� الدول مراقبة    و�طر�قة سريعة االستجابة.

. ومع ذلك، فإن التطبيق ال�امل للعقو�ات املالية املس��دفة ع�� النحو املطلوب �� االستثناءاتمثل هذه  

 إلزامي �� جميع ا�حاالت.  السا�عةالتوصية  

 

 ق العقو�اتالتخفيف من مخاطر االن��ا�ات ا�حتملة أو عدم تطبي 

 عن عدم كفاية الضوابط الداخلية (ع�� سبيل    ان��اك قد ينتج   .٦٨
ً
العقو�ات والفشل �� تنفيذ العقو�ات عادة

املثال، عدم كفاية العناية الواجبة تجاه العمالء وحفظ ال�جالت، والتأخ�� �� فحص العمالء، وعدم 

العقو�ات القديمة وعدم الدقة �� مطابقة  كفاية مراقبة املعامالت وأنظمة الفحص، واستخدام قوائم  

داخلية،   وضوابط  سليمة  عمليات  بناء  أسا��ي  �ش�ل  ا�خاطر  هذه  من  التخفيف  يتطلب  األسماء). 

 والتأكد من اتباعها. 

اإلطار   .٦٩ �سمح  حيثما  تأخ��.  دون  مس��دفة  مالية  عقو�ات  تنفيذ  املا��  العمل  مجموعة  معاي��  تتطلب 

للمؤسسات املالية، واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات   التنظي�ي ا�ح�� بذلك، يمكن

�� املتحدة  باألمم  ا�خاصة  اإلدراج  قوائم   �� التغي��ات  تدمج  أن  االف��اضية  املراقبة    األصول  أنظمة 

 واإلشراف ا�خاصة ��م دون انتظار التحول أو التواصل الوط�ي. 

ملسؤول�ن عن ضم العمالء وا�حفاظ ع�� العالقات مع العمالء، �عد تدر�ب املوظف�ن، وال سيما أولئك ا .٧٠

ومراقبة املعامالت وفحصها، والتعامل مع تقييمات ا�خاطر أمًرا أساسًيا �� نظام االل��ام القوي. حسب  

املتعلقة  والتطبيقات  التس�ح،  انتشار  تمو�ل  بمخاطر  دراية  ع��  املوظفون  ي�ون  أن  يجب  االقتضاء، 

عد  باالن��اك ا�خاطر  أو  من  التخفيف  وتداب��  املس��دفة،  املالية  العقو�ات  من  ال��رب  أو  التنفيذ  م 

املطلو�ة. يمكن دمج برامج التدر�ب هذه �� التدر�ب ا�حا�� ع�� العقو�ات أو وحدات تدر�ب أوسع مل�افحة  

 غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. 



 م ٢٠٢١العمل املا��/منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  © مجموعة

  ٤٨       إرشادات حول تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا 

 

 

 ال��رب من العقو�ات  التخفيف من مخاطر 

الفشل". بل ��دف .٧١ العقو�ات ال �ع�ي اتباع ن�ج "عدم تقبل  تقليل   إ��  التخفيف من مخاطر ال��رب من 

ا�خاطر بقدر ما هو معقول وعم�� من خالل اتباع ن�ج يتناسب مع ا�خاطر. ��دف مخططات ال��رب من  

األسا��ي من هذه ا�خططات هو    إخفاء األ�خاص والكيانات املدرج�ن. نظًرا ألن   إ��  العقو�ات الهدف 

التحايل ع�� العقو�ات، يمكن أن ت�ون املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي  

الرغم من الفهم ا�جيد للمخاطر، ووظيفة االل��ام القو�ة والعناية  بخدمات األصول االف��اضية �� مواقف  

قادرة ع�� اكتشاف �امل عمليات ال��رب ا�حتملة من العقو�ات املالية  الواجبة السليمة، فقد ال ت�ون  

مخاطر مالية وقانونية والضرر �سمعة هذه املؤسسات. تزداد    إ��  املس��دفة. ومع ذلك، فإن هذا يؤدي

ا�خاطر عندما ال تفهم املؤسسة املالية أو األعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة أو مقدمي خدمات األصول  

ع��   قائمة  مخصصة  تداب��  تنفيذ  وكيفية  ا�حتملة  العقو�ات  من  ال��رب  خطط  مخاطر  االف��اضية 

 ا�خاطر للتخفيف من تلك ا�خاطر. 

املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية   .٧٢ املهن غ��  أو  املالية واألعمال  املؤسسات  قد تدمج 

االقتضا حسب  استبا��،  �ش�ل  العالية  ا�خاطر  لسياسات  ذات  املعلومات  من  واسعة  مجموعة  ء، 

و�جراءات االل��ام ا�خاصة ��ا، وال�ي قد �شمل التوج��ات املقدمة من ا�ح�ومات، ومؤشرات ا�خاطر،  

يتعلق  األمن ذات الصلة. فيما  املع�ي بقرارات مجلس  ا�خ��اء  والتطبيقات والتقار�ر الصادرة عن فر�ق 

مما   �� التس�ح،  انتشار  تمو�ل  غ��  بجوانب  العالقة  ذوي  ��رب  ملنع  ا�خاطر  إلدارة  و�جراءا��ا  رسا��ا 

لهذه   ا�خاطر  مللف  وفًقا  مصممة  املمارسات واإلجراءات  ت�ون هذه  أن  العقو�ات. يجب  من  الشرعي�ن 

 املؤسسات ومراجع��ا �ش�ل دوري للتأكد من أ��ا ال تزال ذات صلة ومواكبة لالتجاهات ا�حالية. 

التكنولوجيا وال��امج املتقدمة القادرة ع�� التعلم اآل�� والذ�اء االصطنا�� إلجراء    قد �ساعد االستثمار �� .٧٣

املالية   غ��  املهن  أو  واألعمال  واملعقدة  الكب��ة  املالية  للمؤسسات  االل��ام  ممارسات  �عز�ز   �� التحليل 

مخاط من  أع��  ملستوى  تتعرض  أن  يمكن  ال�ي  االف��اضية  األصول  خدمات  ومقدمي  تمو�ل ا�حددة  ر 

انتشار التس�ح. وهذا سيمك��م من تحديد الروابط والعالقات، و�ناء سينار�وهات تمو�ل انتشار التس�ح  

والتعرف ع�� األنماط (مثل أوقات املعامالت، والقيمة، والغرض، واألطراف املقابلة، واملوقع ا�جغرا��)، 

واألفراد املدرج�ن �ستخدمون �ش�ل   وال�ي سي�ون من الصعب تحديدها بخالف ذلك. نظًرا ألن الكيانات

ال����/املدفوعات التجر�د  تقنيات  ذلك   �� بما  املتقدمة،  ا�خداع  تقنيات  هو�ا��م    ٣٦م��ايد  إلخفاء 

ومقدمي  املستفيد ا�حقيقي، واملؤسسات املالية، واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة    ا�حقيقية و�خفاء

خدمات األصول االف��اضية والذين يجب أن ي�ونوا يقظ�ن ملثل هذه ا�خاطر وأن ينشروا األدوات املناسبة  

 ملواجهة هذه ا�خاطر. 

 

 
 بأفراد أو كيانات مدرجة  ويع�ى بالتجر�د الفعل املتعمد لتغي�� أو إزالة املعلومات من دفعة أو �عليمات، إلخفاء هو�ة من��ئ املدفوعات/املستفيد م��ا أو لر�طها  ٣٦
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 العناية الواجبة املعززة تجاه العمالء

غ��   .٧٤ املهن  أو  واألعمال  املالية  املؤسسات  العمالء  تجاه  الواجبة  العناية  لتداب��  الفعال  التنفيذ  �ساعد 

املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية ع�� إدارة مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف  

ال من  ال��رب  تقنيات  تكييف  املدرجة  والكيانات  األ�خاص  يواصل  حيث  ��م  م��ا،  ا�خاصة  عقو�ات 

جهودهم إ�شاء شب�ات معقدة من الكيانات املؤسسية    و�عز�زها لتجنب الكشف وتحديد الهو�ة. و�شمل 

يمكن   لذلك،   
ً
نتيجة مدرج.  كيان  أو  ��خص  االرتباط  تجنب  أجل  من  الشفافة  غ��  امللكية  ذات 

األصول االف��اضية أن تجد بأن  للمؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات  

أو عدم تنفيذ أو ال��رب من العقو�ات   ان��اكالفحص ع�� قائمة الكيانات املدرجة غ�� �اٍف إلدارة مخاطر  

 املالية املس��دفة املتعلقة بانتشار التس�ح أو تمو�لھ. 

األصول االف��اضية    قامت �عض املؤسسات املالية، واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات .٧٥

بتكييف تداب�� العناية الواجبة تجاه العمالء ا�حالية ومراقبة املعامالت لتمك�ن الكشف عن االن��ا�ات  

املالية   املؤسسات  ع��  يجب  العقو�ات.  من  ال��رب  ذلك   �� بما  املس��دفة  املالية  للعقو�ات  ا�حتملة 

ت األصول االف��اضية النظر �� استخدام مؤشرات  واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدما

املعاي��   أثناء تنفيذ  املالية املس��دفة �شأن انتشار التس�ح  خطر تمو�ل إضافية فيما يتعلق بالعقو�ات 

هذه   ضد  الفعالة  ا�حماية  أجل  من  معهم،  املستمرة  العالقات  ومراقبة  العمالء  ضم   �� املستخدمة 

 ا�خاطر. 

أن تحدد طبيعة عم  .٧٦ ا�حددة ومقدمي خدمات  يجب  املالية  املهن غ��  أو  املالية واألعمال  ل املؤسسات 

تجاه   الواجبة  العناية  إجراءات  ذلك   �� بما  الداخلية،  الضوابط  نطاق  وخدما��ا  االف��اضية  األصول 

الصغ��ة  للشر�ات  املثال،  سبيل  ع��  العقو�ات.  من  ال��رب  مخاطر  من  للتخفيف  املناسبة  العمالء، 

ذات األ�شطة التجار�ة ا�حدودة مع عمالء منتظم�ن ونمط من املعامالت الصغ��ة    ة ا�خاطرواملنخفض 

مجلس إدارة أو وظيفة ونظام ال��ام    لد��ا  قد ال ي�ون   املتكررة املرتبطة غالًبا بدورة الرواتب أو املدفوعات،

 منفصل ومتطور. 

�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية:  يجب ع�� املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا  .٧٧

املوظف�ن   وتوعية  املؤس��ي  االل��ام  أنظمة  لتوجيھ  التس�ح  انتشار  تمو�ل  مخاطر  تقييم  استخدام  (أ) 

با�خاطر، وال�ي قد يتعرض العمالء لها؛ و(ب) تطبيق تداب�� معززة محددة، عند الضرورة (ع�� سبيل  

عن إضافية  معلومات  ع��  ا�حصول  الطبيعة    املثال،  حول  إضافية  معلومات  ع��  وا�حصول  العميل، 

املقصودة لعالقة العمل، وتحديث بيانات �عر�ف العميل واملستفيد ا�حقيقي �ش�ل دوري، وا�حصول  

ع�� معلومات عن مصدر األموال وال��وة، بناًء ع�� أسباب املعامالت املقصودة أو املنفذة، وا�حصول ع��  

ء أو استمرار عالقة العمل، و�جراء مراقبة معززة لعالقة العمل من خالل ز�ادة  موافقة اإلدارة العليا لبد

توقيت وعدد الضوابط املطبقة، وطلب املعلومات من املؤسسة املالية املقابلة حول طبيعة عملهم، حيثما  

 �ان ذلك مسموًحا بھ ومناسًبا). 
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 ٣٧العالقات املصرفية املراسلة

إن البنوك املراسلة ع�� ا�حدود �� عنصر أسا��ي �� نظام ما�� مت�امل و�التا�� �� التجارة العاملية. ومع   .٧٨

من خالل البنوك األجنبية املستجيبة حيث يميل  ذلك، قد ي�ون هنالك تحدي �� فحص املعامالت املنفذة  

النظام املا�� الدو��.   إ��  ء كيانات مؤسسية وشر�ات وهمية للوصول إ�شا  إ��   األ�خاص والكيانات املدرجة 

يجب أن تفهم املؤسسات املالية ملف ا�خاطر ا�خاص باملستجيب�ن األجانب وأن تحدد التداب�� املناسبة  

 للتخفيف من ا�خاطر. 

مرتفًعا �ش�ل غ��    ومع ذلك، فإن هذا ال �ع�ي أن جميع العالقات املصرفية املراسلة تمثل خطًرا موحًدا أو .٧٩

مقبول لالستغالل �� تمو�ل انتشار التس�ح، وأنھ يجب ع�� البنوك تجنب التعامل مع البنوك املستجيبة  

�� واليات قضائية أو مناطق ُينظر إل��ا ع�� أ��ا معرضة �خاطر تمو�ل انتشار �س�ح مرتفعة. يجب إجراء  

� حدة ل�ل عالقة، و�جب دائًما مراعاة الضوابط تقييم مخاطر العالقات املراسلة ع�� أساس �ل حالة ع�

بمخاطر   يتعلق  فيما  ا�حال  هو  كما  املستجيب،  البنك  يطبقها  ال�ي  ا�خاطر  تخفيف  وتداب��  الداخلية 

غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. وهذا من شأنھ أن �ساعدهم �� إدارة ا�خاطر ا�خاصة ��م والتخفيف م��ا  

وا مناسبة  ضوابط  وجود  خالل  ع��  من  يجب  اإلضافية.  الواجبة  العناية  و�جراءات  الواجبة  لعناية 

ذلك    �� بما  املراسلة،  املصرفية  العالقة  �شأن  املستمرة  الواجبة  العناية  إجراء  املراسلة  املؤسسات 

  �� املب�ن  النحو  ع��  املستجيبة  املؤسسة  �شأن  الواجبة  العناية  ملعلومات  الدور�ة  املبادئ  املراجعات 

 ٣٨�شأن خدمات البنوك املراسلة. م٢٠١٦ عاماملا��  جموعة العمل االرشادية �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقط. ال ينب�� تقييم القضايا املثارة �� هذا القسم    ١٥و  ٧و  ٢و  ١تقتصر متطلبات معاي�� مجموعة العمل املا�� املتعلقة بتمو�ل انتشار التس�ح ع�� التوصيات    ٣٧

 .١٣وتداب�� التخفيف املطبقة بموجب التوصية 

 .املراسلة البنوك خدمات �شأن ٢٠١٦ املا�� العمل �جموعة اإلرشادية  املبادئمن  ٢٩مراجعة الفقرة  ير��  ٣٨

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf
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 شر�ات الواجهة والشر�ات الوهمية

و�ش�ل سهل. وتوفر للكيانات واألفراد املدرج�ن  يمكن للشر�ات الوهمية أن ت�ون سريعة اال�شاء �سبًيا   .٨٠

القدرة ع�� إجراء األعمال التجار�ة دون الكشف عن هو���م. �� كث�� من األحيان، يتم إساءة استخدام  

هذه الشر�ات لف��ة وج��ة من الوقت، وتحر�ك األموال ملعاملة معينة أو سلسلة من املعامالت. تم العثور  

ج�ن �ستخدمون شب�ات واسعة من الشر�ات الوهمية الرت�اب مخططا��م. قد  ع�� كيانات أو أفراد مدر 

(ع�� سبيل املثال لفهم   ١٠يؤدي عدم إجراء العناية الواجبة الشاملة، كما هو مطلوب بموجب التوصية 

إشراك الكيانات أو األفراد املدرج�ن ��    إ��  طبيعة العمل وتحديد املستفيدين ا�حقيقي�ن من الشر�ات)،

 فشل كب�� �� االل��ام. إ��  امالت ال�ي ال يتم اكتشافها، مما يؤدياملع

نيابة عن   .٨١ الذين يتصرفون  الواجهة والوسطاء والسماسرة  الوهمية وشر�ات  يؤدي استخدام الشر�ات 

�عقيد �� مراقبة املعامالت وفحصها. عند االقتضاء، يجب أن تكمل    إ��  الكيانات واأل�خاص املدرج�ن

واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية االعتماد ع��    املؤسسات املالية

الفحص القائم ع�� القوائم من خالل تداب�� العناية الواجبة اإلضافية (مثل العناية الواجبة املعززة تجاه  

الية واألعمال أو  العمالء) للتخفيف من مخاطر ال��رب من العقو�ات ا�حتملة. يجب ع�� املؤسسات امل 

املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية فهم طبيعة عمل عمال��م وتحديد والتحقق  

من ا�خول�ن بالتوقيع للعميل واملستفيدين ا�حقيقي�ن من أجل ضمان أ��م ال يتعاملون �ش�ل مباشر أو  

وا يقظ�ن �� وقت ضم العمالء وطوال ف��ة  غ�� مباشر مع األ�خاص والكيانات املدرجة. يجب أن ي�ون

 العالقة مع العمالء ملواجهة هذه ا�خاطر �ش�ل مناسب. 

يواجھ مقدمو خدمات الشركة وا�حامون وا�حاسبون املشار�ون �� إ�شاء أو إدارة الشر�ات واأل�خاص   .٨٢

املعامالت و  مخاطر  ا�خصوص،  األخرى، ع�� وجھ  القانونية  ال��تيبات  أو  يتم  االعتبار��ن  ا�خدمات. قد 

إساءة استخدام هذه الهيا�ل إلخفاء امللكية أو قد ال ي�ون لها غرض اقتصادي حقيقي، وقد ي�ون الهدف  

  �س�� الكيانات واألفراد املدرج�ن   األسا��ي من ت�و���ا أو �شغيلها هو التحايل ع�� العقو�ات وال��رب م��ا.

ية أل�شط��م. من أجل التخفيف من ا�خاطر، يجب أن  إشراك هؤالء املهني�ن لتوف�� املالئمة والشرع  إ��

ي�ون لدى مقدمي ا�خدمات هؤالء سياسات و�جراءات داخلية ل�حصول ع�� معلومات عن املستفيدين  

للتشريعات  وفًقا  والرقابة،  امللكية  وهيا�ل  ألعمالهم  ا�حقيقية  الطبيعة  وفهم  عمال��م  من  ا�حقيقي�ن 

 الوطنية. 
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تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا من قبل    يقدم هذا القسم إرشادات عامة حول كيفية تقييم مخاطر  .٨٣

املؤسسات املالية، واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية ال�ي ينب��  

فرض الرقابة عل��ا أو مراقب��ا من قبل ا�جهات الرقابية والهيئات ذاتية التنظيم، مع مالحظة أن التخفيف  

 العقو�ات ال ينطوي ع�� ن�ج "عدم تقبل الفشل".  من مخاطر ال��رب من

املالية   .٨٤ املؤسسات  أ�شأ��ا  ال�ي  التس�ح  انتشار  تمو�ل  مخاطر  تقييمات  تقييم  الرقابية  ل�جهات  يمكن 

واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية كجزء من االل��ام للعقو�ات 

إلزام املؤسسات املالية واألعمال أو املهن   إ��  االل��ام ل�جرائم املالية. وال تحتاج املوجودة مسبًقا أو برنامج 

توف��   أو  للمخاطر،  منفصل  تقييم  بإجراء  االف��اضية  األصول  خدمات  ومقدمي  ا�حددة  املالية  غ�� 

 موظف�ن معني�ن ع�� وجھ التحديد باالل��ام �خاطر تمو�ل انتشار التس�ح. 

لتوضيح وشرح كيفية قيام    ٤٠�خاطر منفصلة قائمة ع�� ا  ارشاداتقامت مجموعة العمل املا�� بتطو�ر   .٨٥

ا�جهات الرقابية بتطبيق ن�ج قائم ع�� ا�خاطر لعمليات الرقابة و/أو مراقبة املؤسسات املالية واألعمال  

أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية �� تقييم و�دارة مخاطر غسل األموال  

ع�� و  االرشادية  املبادئ  هذه  تركز  بينما  املا��.  العمل  مجموعة  معاي��  مع  يتما��ى  بما  اإلرهاب،  تمو�ل 

النظر �� أخذ ا�جوانب ذات  الرقابية  ا�جهات  م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، حيث يجب ع�� 

أو مراقبة تقيي  أثناء تطو�ر منا�جهم الرقابية لإلشراف  انتشار  الصلة م��ا �� االعتبار  م مخاطر تمو�ل 

تأخذها   أن  يمكن  ال�ي  االعتبارات  �شمل  للرقابة.  ا�خاضعة  الكيانات  قبل  من  م��ا  والتخفيف  التس�ح 

 ا�جهات الرقابية �� االعتبار، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: 

يجب أن ي�ون لدى ا�جهات الرقابية عملية قائمة ل�حصول ع�� فهم محدث ملشهد مخاطر   .أ

ا انتشار  ��  تمو�ل  م����  �ش�ل  ا�خاطر  مستوى  وتقييم  وتحديد  عل��ا،  وا�حفاظ  لتس�ح 

ل�خطر   �عرضهم  مراعاة  مع  دوري،  أساس  ع��  الفردية  والكيانات  القطاعات  مختلف 

 وفعالية الضوابط الداخلية؛

 

فقط. ال ينب�� تقييم القضايا املثارة �� هذا القسم ��    ١٥و  ٧و   ٢و  ١تقتصر متطلبات معاي�� مجموعة العمل املا�� املتعلقة بتمو�ل انتشار التس�ح ع�� التوصيات   ٣٩

 .٣٥و ٢٨و ٢٧و ٢٦سياق القابة واإلشراف بموجب التوصيات 

 .�جموعة العمل املا�� ٢٠٢١املعنية بالرقابة القائمة ع�� ا�خاطر   االرشادات إ�� النظر ير�� ٤٠

 
 
 

 القسم الثالث:
 ٣٩الرقابة ع�� تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Guidance-Risk-Based-Supervision.pdf
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تمو�ل انتشار التس�ح للمؤسسات املالية أو األعمال أو املهن    يجب أن يؤخذ تصنيف مخاطر  .ب

جانب املعلمات    إ��  غ�� املالية ا�حددة أو مقدمي خدمات األصول االف��اضية �� االعتبار، 

تواتر الرقابة. ع�� سبيل  األخرى املستخدمة من قبل ا�جهات الرقابية، عند تحديد كثافة و 

 أقل (ع�� سبيل املثال،  
ً
املثال، يجب أن تجذب املؤسسات متدنية ا�خاطر اهتماًما رقابيا

 من الكيانات ذات ا�خاطر املرتفعة)؛ 
ً
 تدقيق أقل تواتًرا أو كثافتا

ل�جهات .ج خالل    ينب��  من  ا�خاطر،  تقييم  عملية  ديناميكية  ع��  تحافظ  أن  الرقابية 

حد   ع��  وا�خارجية  الداخلية  املصادر  من  املتاحة  والبيانات  املعلومات  من  االستفادة 

 كجزء من الرقابة املستمرة واإلشراف ع�� الكيانات؛ ٤١سواء،

�� فعالية الضوابط الداخلية وعمليات فحص العقو�ات يجب أن تركز ا�جهات الرقابية ع .د

املالية املس��دفة وعمليات ضم العمالء وعمليات مراقبة املعامالت وفحصها. يجب عل��م  

تجاه   الواجبة  العناية  إجراءات  تنفذ  للرقابة  ا�خاضعة  املؤسسات  �انت  إذا  ما  مراجعة 

العميل والتحقق م��ا،   �اٍف لتحديد هو�ة  واملستفيدين ا�حقيقي�ن، وفهم  العميل �ش�ل 

مخاطر العمالء، و�جراء مراقبة   طبيعة العالقة مع العميل وأغراضها من أجل تطو�ر ملفات

 مستمرة، ع�� أساس ا�خاطر، ل�حفاظ ع�� معلومات العمالء وتحدي��ا. 

قد تالحظ ا�جهات الرقابية أن مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح يتم توزيعها �ش�ل مختلف عن   .ه

ر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ب�ن املؤسسات ا�خاضعة للرقابة وداخلها. قد تتطلب  مخاط

قبل   من  م��ا  والتخفيف  التس�ح  انتشار  تمو�ل  مخاطر  تقييم  تنفيذ  املالئمة ع��  الرقابة 

ا�جهات الرقابية ال��ك�� ع�� وحدات العمل ا�ختلفة واملنتجات ا�ختلفة عن تلك املتعلقة  

 فحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب؛بالرقابة ع�� م�ا

التواصل والتوجيھ ومشاركة املعلومات)   .و اتخاذ خطوات (مثل  ا�جهات الرقابية  يجب ع�� 

التس�ح ا�خاصة   انتشار  للتأكد من أن مؤسسا��م ا�خاضعة للرقابة تفهم مخاطر تمو�ل 

 ��م وتطبيق تداب�� مناسبة لتخفيف ا�خاطر؛ 

القدرات وا�خ��ة �� م�افحة تمو�ل انتشار   أخذوا �� االعتبار ينب�� ع�� ا�جهات الرقابية أن ي .ز

لالل��امات   وفهمهم  الفردية،  والقطاعات  لرقاب��م  ا�خاضعة  املؤسسات  لدى  التس�ح 

 وا�خاطر املتعلقة بالعقو�ات املالية املس��دفة أثناء تطو�ر برامجهم الرقابية؛ 

ع��   .ح يجب  الرقابية،  ا�خاطر  تقييم  ع��  و�جراءات  بناًء  من�جية  تحديد  الرقابية  ا�جهات 

والتقار�ر   االستبيانات،  (مثل  املستخدمة  األدوات  أنواع  ذلك   �� بما  الرقابية،  األ�شطة 

   املكتبية، واملقابالت، واختبار العينة، والز�ارات امليدانية)؛

 

الرقابية للمخاطر، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: تقييمات ا�خاطر الوطنية، واملعلومات ال�ي تم جمعها من  �شمل أنواع املعلومات ال�ي قد �ش�ل أساًسا لتقييم ا�جهة   ٤١ 

لفحوصات والعمليات الرقابية  املؤسسات املالية، واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية سواء أ�انت مكتبية أم ميدانية، ونتائج ا 

 مات الواردة من وحدة املعلومات املالية، بما �� ذلك األنماط التغذية العكسية ع�� تقار�ر املعامالت املشبوهة. واملعلو 



 م ٢٠٢١العمل املا��/منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  © مجموعة

  ٥٤       إرشادات حول تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا 

 

 

أو   .ط املالية واألعمال  ال�ي تواجهها املؤسسات  النظر �� ا�خاطر  الرقابية  ا�جهات  يجب ع�� 

فة ونوع وتواتر  املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات األصول االف��اضية لتحديد كثا

 األ�شطة الرقابية؛ 

اإلدارة   .ي مجلس  رقابة  مدى  الرقابة،  سياق  ضمن  يحددوا،  أن  الرقابية  ا�جهات  ع��  يجب 

املتعلقة  القضايا  كفاية تصعيد  ومدى  التس�ح  انتشار  تمو�ل  مسائل  ع��  العليا  واإلدارة 

 مجلس اإلدارة واإلدارة العليا؛ إ��  بتمو�ل انتشار التس�ح

و�دارة   .ك للرقابة  ا�خاضعة  املؤسسات  تحديد  ع��  ال��ك��  الرقابية  ا�جهات  ع��  يجب 

 التطابقات �� األسماء والتطابقات ال�اذبة أثناء عمليات الفحص؛

تحديد  .ل ع��  للرقابة  ا�خاضعة  املؤسسات  قدرة  ع��  الرقابية  ا�جهات  تركز  أن  يجب 

ا والكيانات  ا�خاضعة  األ�خاص  والكيانات  األ�خاص  ع��  الضوابط  تنفيذ   �� ملدرجة 

 لعقو�ات مالية مس��دفة؛

ع��   .م يجب  ا�خصوص،  وجھ  ع��  ا�حددة  املالية  غ��  املهن  أو  األعمال  لقطاعات  بالنسبة 

ا�جهات الرقابية والهيئات ذاتية التنظيم مالحظة نقاط الضعف املرتبطة بخدمات تأسيس  

 من قبل مزودي خدمات الشركة وا�حام�ن وا�حاسب�ن؛ الشركة، وال�ي يتم توف�� 
ً
 ها عادة

ع��   .ن يجب  م��ا،  تخفيف  أو  ا�خاطر  تقييم  مجاالت   �� الضعف  نقاط  تحديد  يتم  عندما 

ا�جهات الرقابية متا�عة وتقييم قوة اإلجراءات العالجية املتخذة لت�حيح أوجھ القصور،  

 ومنع تكرارها؛

لالن��ا�ات   .س ا�جهات  بالنسبة  لدى  ي�ون  أن  يجب  االل��ام،  فشل  عن  الناشئة  التنظيمية 

تطبيقها   يمكن  ال�ي  املتاحة  التنظيمية/الرقابية  التداب��  من  واسعة  مجموعة  الرقابية 

االل��ام   جهود  لز�ادة  األوسع  والقطاعات  الفردية  الشر�ات  و��جيع  ا�خاطر  ملعا�جة 

العقو�ات اإلدار�ة،  ا�خاصة ��م. �شمل تداب�� اإلنفاذ هذه، ع�� س بيل املثال ال ا�حصر: 

ذلك. حيث يمكن أن ��جع اإلنفاذ املناسب ع�� ثقافة    إ��  و�حب تراخيص العمل، وما

 االل��ام ب�ن الكيانات ا�خاضعة للرقابة.
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 التس�ح   انتشار  تمو�ل م�افحة شأن  ��  املا��  العمل مجموعة توصيات(أ)  امل�حق

 

 ا�خاطر   ع��  القائم املن�ج وتطبيق ا�خاطر  تقييم: ١ التوصية

 ) فقط  التس�ح انتشار  بتمو�ل متعلق مستخلص مالحظات: ( 

 

يجب ع�� الدول أيًضا تحديد وتقييم وفهم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح �� الدولة. �ش�� "مخاطر تمو�ل  

االن��اك ا�حتمل أو عدم التنفيذ أو ال��رب    إ��  خاص وفقط  ، �ش�ل١انتشار التس�ح"، �� سياق التوصية  

التوصية    �� إل��ا  املشار  املس��دفة  املالية  بالعقو�ات  االل��امات  إجراءات  ٧من  اتخاذ  الدول  ع��  يجب   .

ضمان التخفيف من هذه ا�خاطر �ش�ل فعال، بما �� ذلك �عي�ن سلطة أو آلية لتنسيق   إ��  مناسبة ��دف

، وتخصيص املوارد بكفاءة لهذا الغرض. عندما تحدد الدول مخاطر أع��، يجب  اإلجراءات لتقييم ا�خاطر

عل��ا التأكد من أ��ا تتصدى لهذه ا�خاطر �ش�ل مناسب. عندما تحدد الدول مخاطر أقل، ينب�� أن تضمن  

ت  أن التداب�� املطبقة تتناسب مع مستوى مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح، مع ضمان التنفيذ ال�امل للعقو�ا

 . ٧املالية املس��دفة ع�� النحو املطلوب �� التوصية 

يجب ع�� الدول أن تطلب من املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة تحديد وتقييم واتخاذ  

 إجراءات فعالة للتخفيف من مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل انتشار التس�ح. 

 

 ١ يةللتوص التفس��ية املذكرة

 ) ا�خاطر ع��   القائم املن�ج وتطبيق  اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل م�افحة مخاطر (تقييم 

 ) فقط  التس�ح انتشار  بتمو�ل متعلق مستخلص : مالحظات( 

 

 ا�خاطر   ع��  القائم املن�ج وتطبيق التس�ح  انتشار  تمو�ل  مخاطر  تقييم

االن��اك ا�حتمل أو عدم    إ��  تمو�ل انتشار التس�ح" �ش�ل صارم وفقط  ، �ش�� "مخاطر١�� سياق التوصية  

وتم النص ع�� هذه    ٧٫٢التنفيذ أو ال��رب من ال��امات العقو�ات املالية املس��دفة املشار إل��ا �� التوصية  

حيث وضعت متطلبات صارمة ع�� جميع األ�خاص الطبيعي�ن واالعتبار��ن،    ٢  .٧االل��امات �� التوصية  

  ال�ي تتخذها   ا�خاطر. �� سياق مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح، التداب�� القائمة ع�� ا�خاطر   إ��  بما ال �ستند

للم ال�امل  التنفيذ  واستكمال  لتعز�ز  ا�حددة  املالية  غ��  املهن  أو  واألعمال  املالية  تطلبات  املؤسسات 

، من خالل اكتشاف ومنع عدم التنفيذ أو االن��اك ا�حتمل أو ال��رب من العقو�ات ٧الصارمة للتوصية  

املالية املس��دفة. عند تحديد تداب�� التخفيف من مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح �� قطاع ما، ينب�� للدول  

صلة. يجب أن ت�ون السلطات ا�ختصة  أن تنظر �� مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح املرتبطة بالقطاع ذي ال

واملؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة، من خالل اعتماد تداب�� قائمة ع�� ا�خاطر، قادرة  

ع�� ضمان أن هذه التداب�� تتناسب مع ا�خاطر ا�حددة، وال�ي من شأ��ا أن تمك��م من اتخاذ قرارات �شأن  

 �خاصة بالطر�قة األك�� فعالية.كيفية تخصيص مواردهم ا
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يجب أن ي�ون لدى املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة عمليات قائمة لتحديد وتقييم  

التس�ح انتشار  تمو�ل  مخاطر  وتخفيف  و�دارة  املالية  ٣ورصد  العقو�ات  إطار   �� بذلك  القيام  و�مكن   .

�� أي سينار�و للمخاطر.    ٧للدول أن تضمن التنفيذ ال�امل للتوصية    املس��دفة و/أو برامج االل��ام. ينب��

يجب ع�� الدول، �� حالة وجود مخاطر أع��، أن تطلب من املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية  

ا�خاطر. وعندما تحدد الدول مخاطر أقل، ينب�� أن تضمن    ا�حددة اتخاذ تداب�� مناسبة إلدارة وتخفيف

ن التداب�� املطبقة تتناسب مع مستوى ا�خاطر، مع ضمان التنفيذ ال�امل للعقو�ات املالية املس��دفة ع��  أ

 .٧النحو املطلوب �� التوصية 

 

 ال��امات وقرارات الدول  . أ 

 مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح 

اتخاذ ا�خطوات املناسبة لتحديد وتقييم مخاطر    ٥يجب ع�� الدول   -تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح  

) اإلبالغ عن التغي��ات ا�حتملة ��  ١تمو�ل انتشار التس�ح بالنسبة للدولة، ع�� أساس مستمر ومن أجل: (

نظام م�افحة تمو�ل انتشار التس�ح �� الدولة، بما �� ذلك التغي��ات �� القوان�ن واللوائح والتداب�� األخرى؛  

انتشار التس�ح من قبل السلطات ا�ختصة؛    ) املساعدة٢( أولو�ات م�افحة تمو�ل  �� تخصيص وتحديد 

) إتاحة املعلومات لتقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح ال�ي تجر��ا املؤسسات املالية واألعمال أو املهن  ٣و(

لد��ا  ي�ون  أن  محدثة، و�جب  التقييمات  ع��  الدول  تحافظ  أن  ا�حددة. يجب  املالية  لتوف��    غ��  آليات 

املالية   واملؤسسات  التنظيم  ذاتية  والهيئات  ا�ختصة  السلطات  �جميع  النتائج  عن  املناسبة  املعلومات 

 واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة.

يجب ع�� الدول اتخاذ ا�خطوات املناسبة إلدارة وتخفيف    -التخفيف من مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح  

لتس�ح ال�ي تحددها. يجب ع�� الدول تطو�ر فهم وسائل االن��ا�ات ا�حتملة وال��رب  مخاطر تمو�ل انتشار ا

السلطات  وع��  داخل  مشارك��ا  يمكن  وال�ي  دولهم   �� املوجودة  املس��دفة  املالية  العقو�ات  تنفيذ  وعدم 

هن غ�� املالية  ا�ختصة ومع القطاع ا�خاص. يجب ع�� الدول التأكد من أن املؤسسات املالية واألعمال أو امل

ا�حددة تتخذ خطوات لتحديد الظروف ال�ي قد �ش�ل مخاطر أع�� والتأكد من أن نظام م�افحة تمو�ل  

��  السا�عةانتشار التس�ح ا�خاص ��ا �عا�ج هذه ا�خاطر. ينب�� للدول أن تضمن التنفيذ ال�امل للتوصية 

أ مخاطر  وجود  حالة   �� الدول،  ع��  يجب  للمخاطر.  سينار�و  املالية  أي  املؤسسات  من  تطلب  أن  ع��، 

واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة اتخاذ تداب�� مناسبة إلدارة وتخفيف هذه ا�خاطر. و�التا��، وعندما  

الدول مخاطر أقل، ينب�� أن تضمن أن التداب�� املطبقة تتناسب مع مستوى ا�خاطر، مع ضمان   تحدد 

 . ٧املس��دفة ع�� النحو املطلوب �� التوصية التنفيذ ال�امل للعقو�ات املالية  
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 ال��امات وقرارات املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة . ب 

 مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح 

يجب أن ُيطلب من املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية    -   التس�ح  انتشار   تمو�ل  مخاطر   تقييم

 �� القيام بذلك  التس�ح. يمكن  انتشار  املناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تمو�ل  ا�حددة التخاذ ا�خطوات 

نوا  إطار العقو�ات املالية املس��دفة و/أو برامج االل��ام. و�نب�� أن يوثقوا تلك التقييمات من أجل أن ي�و 

أسسه إثبات  ع��  لتوف��  اقادر�ن  مناسبة  آليات  لد��م  ي�ون  وأن  باستمرار،  التقييمات  هذه  وتحديث   ،

معلومات تقييم ا�خاطر للسلطات ا�ختصة والهيئات ذاتية التنظيم. يجب أن ت�ون طبيعة ومدى أي تقييم  

ملؤسسات املالية واألعمال أو  �خاطر تمو�ل انتشار التس�ح مناسبة لطبيعة وحجم األعمال. يجب أن تفهم ا

املهن غ�� املالية ا�حددة دائًما مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح، ولكن قد تقرر السلطات ا�ختصة أو الهيئات  

ذاتية التنظيم أن تقييمات ا�خاطر الفردية املوثقة غ�� مطلو�ة، إذا �انت ا�خاطر ا�حددة املالزمة للقطاع  

 محددة ومفهومة بوضوح. 

يجب أن ي�ون لدى املؤسسات املالية واألعمال أو املهن غ��    -  التس�ح   انتشار   تمو�ل  مخاطر   من  يفالتخف

املالية ا�حددة سياسات وضوابط و�جراءات إلدارة ا�خاطر ال�ي تم تحديدها والتخفيف م��ا �ش�ل فعال.  

  مراقبة و�جب أن ُيطلب م��م    يمكن القيام بذلك �� إطار العقو�ات املالية املس��دفة و/أو برامج االل��ام.

ا�حاجة إذا دعت  و�عز�زها،  الضوابط  هذه  السياسات    إ��  تطبيق  اعتماد  يتم  أن  والضوابط ذلك. يجب 

واإلجراءات من قبل اإلدارة العليا، و�جب أن ت�ون التداب�� املتخذة إلدارة ا�خاطر وتخفيفها (سواء �انت  

أع�� أو أقل) متسقة مع املتطلبات الوطنية ومع توج��ات من السلطات ا�ختصة والهيئات ذاتية التمثيل.  

أي سينار�و للمخاطر. يجب ع�� الدول، �� حالة   ��  السا�عةينب�� للدول أن تضمن التنفيذ ال�امل للتوصية  

تداب��   ا�حددة التخاذ  املالية  املهن غ��  أو  املالية واألعمال  املؤسسات  أن تطلب من  وجود مخاطر أع��، 

الكشف عن االن��ا�ات ا�حتملة    إ��  مناسبة إلدارة ا�خاطر والتخفيف م��ا (أي إدخال ضوابط معززة ��دف

). و�التا��، وعندما تحدد الدول  ٧ل��رب من العقو�ات املالية املس��دفة بموجب التوصية  أو عدم التنفيذ أو ا

ال�امل   التنفيذ  تتناسب مع مستوى ا�خاطر، مع ضمان  التداب��  أن تضمن أن هذه  ينب��  أقل،  مخاطر 

 . ٧للعقو�ات املالية املس��دفة ع�� النحو املطلوب �� التوصية 
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 ١ملذكرة التفس��ية للتوصية حوا��ي ا 

الفقرتان   .٢ للتوصية    ٢و  ١تحدد  التفس��ية  املذكرة  نطاق    السا�عة من  الصلة  ذات  وا�حوا��ي 

؛ بما �� ذلك، اقتصارها ع�� تنفيذ العقو�ات املالية املس��دفة وعدم �غطي��ا للمتطلبات  ٧ال��امات التوصية  

تقتصر متطلبات معاي�� مجموعة العمل املا�� املتعلقة  األخرى لقرارات مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة.  

  ١فقط. و�التا��، فإن املتطلبات الواردة �� التوصية    ١٥و  ٧و  ٢و  ١بتمو�ل انتشار التس�ح ع�� التوصيات  

لتقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا، ال توسع نطاق املتطلبات األخرى �� إطار التوصيات  

 األخرى.

الدول إعفاء نوع مع�ن من املؤسسات املالية أو األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة من   قد تقرر  .٣

التس�ح، شر�طة أن ي�ون هناك   انتشار  متطلبات تحديد وتقييم ومراقبة و�دارة وتخفيف مخاطر تمو�ل 

ية أو  خطر منخفض مثبت من تمو�ل انتشار التس�ح فيما يتعلق بمثل هذه الكيانات من املؤسسات املال

األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة. ومع ذلك، فإن التطبيق ال�امل للعقو�ات املالية املس��دفة ع�� النحو  

 إلزامي �� جميع ا�حاالت.  ٧املطلوب �� التوصية 

تمو�ل انتشار التس�ح، عند االقتضاء، ع�� املستوى فوق الوط�ي    ينب�� أن تؤخذ تقييمات مخاطر  .٥

 إذا �ان هذا االل��ام قد تم تلبيتھ.  فيما�� االعتبار عند النظر 

 

 : العقو�ات املالية املس��دفة ذات الصلة بانتشار التس�ح ٧التوصية 

لالل��ام   املس��دفة  املالية  العقو�ات  تطبيق  الدول  ع��  املتحدة  ينب��  لألمم  التا�ع  األمن  مجلس  بقرارات 

املتعلقة بمنع وقمع وايقاف انتشار أس�حة الدمار الشامل وتمو�لھ. تتطلب هذه القرارات من الدول تجميد  

األموال أو األصول األخرى دون تأخ��، وضمان عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، �ش�ل مباشر أو غ��  

أو كيان مدرج من قبل، أو تحت سلطتھ مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة  أو لصا�ح أي �خص    إ��  مباشر، 

 بموجب الفصل السا�ع من ميثاق األمم املتحدة. 

 

 ٧املذكرة التفس��ية للتوصية 

 ) التس�ح بانتشار  الصلة ذات املس��دفة املالية(العقو�ات 

 الهدف  . أ 

التوصية   .١ مس��دفة   ٧تتطلب  مالية  عقو�ات  تنفيذ  الدول  األمن    ١٤من  مجلس  بقرارات  لالل��ام 

توافر    التا�ع لألمم املتحدة وال�ي تطالب الدول بتجميد األموال أو األصول األخرى، دون تأخ��، وضمان عدم

املتحدة بموجب    ١٥األموال واألصول األخرى لفائدة أي �خص أو كيان يحدده مجلس األمن التا�ع لألمم 

املتعلقة بمنع و�عطيل تمو�ل    بقرارات مجلس األمن 
ً
الفصل السا�ع من ميثاق األمم املتحدة، وذلك عمال

 ١٦انتشار أس�حة الدمار الشامل. 
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استبدال التداب��    إ��  ��دف  ٧ية  يجب التأكيد ع�� أنھ ال يوجد أي من املتطلبات الواردة �� التوص .٢

أو االل��امات األخرى ال�ي قد ت�ون موجودة بالفعل للتعامل مع األموال أو األصول األخرى �� سياق تحقيق  

األمن   مجلس  قرارات  أو  الدولية  املعاهدات  بموجب  مطلوب  هو  كما  إداري،  أو  مد�ي  أو  جنائي  إجراء  أو 

يكمن �� التداب�� الوقائية الضرور�ة   ٧إن ترك�� التوصية    ١٧شامل.املتعلقة بمنع انتشار أس�حة الدمار ال

من يقومون بنشر األس�حة أو من تدفقها    إ��  والفر�دة ضمن سياق وقف تدفق األموال أو األصول األخرى 

أو   األس�حة  بنشر  يقومون  من  قبل  من  األخرى  األصول  أو  األموال  واستخدام  التس�ح؛  انتشار  ألغراض 

 التس�ح، ع�� النحو املطلوب من قبل مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة.  ألغراض انتشار 

 

   اإلدراج . ب 

يتم تحديد اإلدراج من قبل مجلس األمن ضمن مرفقات القرارات ذات الصلة، أو من قبل �جان   .٣

 ��ذه القرارات. ال يوجد ال��ام محدد ع�� الدول األعضاء �� األمم  
ً
املتحدة بتقديم  مجلس األمن املنشأة عمال

الناحية    إ��  مق��حات للتسميات أو �جنة (�جان) مجلس األمن ذات الصلة. ومع ذلك، ومن  مجلس األمن 

العملية، �عتمد مجلس األمن أو ال�جنة (ال�جان) ذات الصلة �� املقام األول ع�� طلبات التسمية من الدول  

األمن   مجلس  ينص قرار  أن تصدرم٢٠٠٦(  ١٧١٨األعضاء.  توج��ية حسب    ) ع��  مبادئ  املعنية  ال�جنة 

 ٢٢٣١االقتضاء لتسهيل تنفيذ التداب�� املفروضة بموجب هذا القرار والقرارات الالحقة لھ. ينص القرار  

الالزمة لالضطالع مباشرة باملهام املتعلقة بتنفيذ  م٢٠١٥( العملية  ال��تيبات  ) ع�� أن يتخذ مجلس األمن 

 القرار. 

إ�شاء سلطة و�جراءات أو آليات فعالة الق��اح أ�خاص وكيانات �جلس  يمكن للدول أن تنظر ��   .٤

 لقرارات مجلس األمن ذات الصلة ال�ي تفرض عقو�ات مالية مس��دفة �� 
ً
األمن إلدراجهم �� القائمة وفقا

 سياق تمو�ل انتشار أس�حة الدمار الشامل. �� هذا الصدد، يمكن للدول النظر �� العناصر التالية:

 طة (سلطات) مختصة، تنفيذية أو قضائية، ع�� أ��ا مسؤولة عن: تحديد سل .أ

)i(   بالقرار املعنية  ا�جزاءات  �جنة  ع��  لتسمية  ١٧١٨تق��ح  االقتضاء،  حسب   ،

املنصوص   النحو  ع��  لإلدراج  ا�حددة  باملعاي��  تفي  ال�ي  الكيانات  أو  األ�خاص 

القرار   السلطة  ، إذا قر ١٨) والقرارات الالحقة لھ  م٢٠٠٦(  ١٧١٨عليھ ��  رت تلك 

النظر (ير��  التسمية  أدلة �افية لدعم معاي��  لد��ا  أن    إ��  القيام بذلك و�عتقد 

ذات   األمن  مجلس  بقرارات  املرتبطة  ا�حددة  االدراج  بمعاي��  املع�ي  (ه)  القسم 

 الصلة)؛ و 

)ii(   ال�ي الكيانات  أو  االقتضاء، لتسمية األ�خاص  األمن، حسب  تق��ح ع�� مجلس 

)  م٢٠١٥(  ٢٢٣١حددة لإلدراج ع�� النحو املنصوص عليھ �� القرار  تفي باملعاي�� ا� 

، إذا قررت تلك السلطة القيام بذلك و�عتقد أن  باملستقبل   الحقة لھأي قرارات  و 

 القسم (ه) املع�ي    إ�� لد��ا أدلة �افية لدعم معاي�� التسمية (ير�� النظر 
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 بقرارات مجلس األمن ذات الصلة)؛ و االدراج ا�حددة املرتبطة 

��   .ب اإلدراج املنصوص عل��ا  بناًء ع�� معاي��  التسمية،  أهداف  (آليات) لتحديد  آلية  إ�شاء 

  إ��   )، وأي قرارات حالية أو الحقة لها (ير�� النظر٢٠١٥(  ٢٢٣١) و ٢٠٠٦(  ١٧١٨القرارات  

القسم (ه) لالطالع ع�� معاي�� اإلدراج ا�حددة ذات الصلة بقرارات مجلس األمن). يجب أن  

سواء   السار�ة،  الوطنية)  (فوق  الوطنية  للمبادئ  وفًقا  التحديد،  اإلجراءات  هذه  تضمن 

 أ�انت ع�� أسباب �افية أو أساس سليم الق��اح االدراج. 

يات املناسبة �جمع أو التماس أك�� قدر ممكن  امتالك السلطة القانونية واإلجراءات أو اآلل .ج

ت�ون   ال�ي،  والكيانات  األ�خاص  لتحديد  الصلة  ذات  املصادر  جميع  من  املعلومات  من 

مبنية ع�� أسباب �افية أو أساس سليم لالشتباه أو االعتقاد بأ��ا تفي بمعاي�� االدراج ��  

 قرارات مجلس األمن ذات الصلة.

اق��ا  .د �شأن  قرار  اتخاذ  اق��اح عند  عدم  أو  ادراج  ��  ادراج  ح  الواردة  املعاي��  مراعاة  مع   ،

القسم (ه) من هذه املذكرة التفس��ية. بالنسبة ملق��حات االدراج، تطبق السلطة ا�ختصة  

�� �ل دولة املعيار القانو�ي لنظامها القانو�ي، مع مراعاة حقوق اإل�سان، واح��ام سيادة  

 ف الثالثة ال��يئ�ن. القانون، واالع��اف بحقوق األطرا

اق��اح األسماء ع�� �جنة ا�جزاءات   .ه  بالقرار  ١٧١٨عند 
ً
) والقرارات  م٢٠٠٦(  ١٧١٨، عمال

بالقرار    
ً
عمال األمن،  مجلس  ع��  أو  لھ،  �� م٢٠١٥(  ٢٢٣١الالحقة  الحقة  قرارات  وأي   (

 املستقبل، مع توف�� أك�� قدر ممكن من التفاصيل حول: 

)iii(  ا�خصو وجھ  ع��  املق��ح،  بالتعرف  االسم  للسماح  �افية  �عر�ف  معلومات  ص، 

 الدقيق واإليجا�ي ع�� األ�خاص والكيانات؛ و 

)iv(   معلومات محددة تدعم تحديد بأن ال�خص أو الكيان يفي باملعاي�� ذات الصلة

القسم (ه) ملعاي�� االدراج ا�حددة بموجب قرارات مجلس   إ��  لإلدراج (ير�� النظر

 األمن ذات الصلة).

لتمك�ن، عند االقتضاء، اتخاذ تصرف أحادي بحق أي �خص أو كيان تم  وجود إجراءات   .و

 تحديده و�تم النظر �� (اق��اح) �سميتھ 

 

 املدرج�ن  والكيانات لأل�خاص  األخرى  األصول  أو  األموال ��  التعامل   وحظر   تجميد . ج 

ضد األ�خاص   .٥ تأخ��  مس��دفة دون  مالية  بتنفيذ عقو�ات  الدول  ع��  ال��ام  والكيانات  هناك 

 املدرجة: 

القرار   .أ �� مرفقات  م٢٠٠٦(  ١٧١٨�� حالة  األمن  لھ، من قبل مجلس  ) والقرارات الالحقة 

 ؛ و١٩التا�عة �جلس األمن ١٧١٨القرارات ذات الصلة، أو من قبل �جنة ا�جزاءات 
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 ) وأي قرارات الحقة �جلس األمن، ٢٠١٥( ٢٢٣١�� حالة القرار  .ب

 السا�ع من ميثاق األمم املتحدة.عند العمل بموجب سلطة الفصل 

 

ا�حلية   .٦ ا�ختصة  السلطات  تحدد  وأن  الالزمة  القانونية  السلطة  تن��ئ  أن  الدول  ع��  ينب�� 

 لإلجراءات واملعاي�� التالية: 
ً
 املسؤولة عن تنفيذ العقو�ات املالية املس��دفة وفرضها طبقا

مطالبة جميع األ�خاص الطبيعي�ن واأل�خاص االعتبار�ة ضمن حدود    ٢٠ينب�� ع�� الدول  .أ

وذلك   ا�حددة،  والكيانات  باأل�خاص  ا�خاصة  األخرى  األصول  أو  األموال  تجميد  الدولة 

أن   و�جب  إنذار  سابق  ودون  تأخ��  األصول    يمتددون  أو  األموال  جميع  ع��  االل��ام  هذا 

أو الكيان املدرج وليس فقط تلك ال�ي يمكن    األخرى ال�ي يمتلكها أو يتحكم ف��ا ال�خص 

الدمار   اس�حة  بانتشار  يتصل  ��ديد  أو  مؤامرة  أو  مع�ن  عمل  ضمن  استخدامها  حصر 

املدرجة،   ا�جهات  أو  األ�خاص  تمتلكها  ال�ي  األخرى  األصول  أو  األموال  وتلك  الشامل، 

مباشر غ��  أو  مباشر  �ش�ل  يتحكمون  أو  غ��هم،  مع  باالش��اك  أو  أو  بال�امل  واألموال   ،

األصول األخرى املكتسبة من أموال أو أصول أخرى مملوكة لأل�خاص أو ا�جهات املدرجة  

األموال أو    إ��  أو يتحكمون ف��ا �ش�ل أو الناشئة ع��ا �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، إضافة

األصول األخرى ا�خاصة باأل�خاص وا�جهات ال�ي تنوب عن األ�خاص أو ا�جهات املدرجة  

 عمل بتوجيھ م��ا. أو �

أراض��ا   .ب أو جهات مقيمة ع��  أو أي أ�خاص  الدول عدم قيام مواطن��ا  أن تضمن  ينب�� 

أو لصا�حهم، مالم يتم   ا�جهات املدرج�ن  أو  بتوف�� أية أموال أو أصول أخرى لأل�خاص 

ترخيص ذلك أو التصر�ح بھ أو مالم يذكر خالف ذلك بما يتفق مع قرارات مجلس األمن  

 القسم (ه) ادناه.  إ�� (ير�� النظر ذات الصلة

ينب�� أن تتوفر لدى الدول آليات إلبالغ القطاع املا�� واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة   .ج

ال��امات   حول  وا�حة  إرشادات  توف��  و�نب��  اإلجراء.  هذا  اتخاذها  فور  وذلك  باالدراج، 

لك األعمال أو املهن غ�� املالية  املؤسسات املالية واأل�خاص أو ا�جهات األخرى، بما �� ذ

ا�حددة ال�ي قد ت�ون االموال املس��دفة أو األصول األخرى �� حياز��ا، وال�ي تتعلق باتخاذ  

 إجراءات بموجب آليات التجميد.

أو املهن غ�� املالية ا�حددة .د املالية واالعمال  الدول مطالبة املؤسسات  بإبالغ    ٢١ينب�� ع�� 

بأية   ا�ختصة  بمتطلبات  السلطات  لالل��ام  اتخذت  إجراءات  أية  أو  تجميدها  تم  أصول 

ا�حظر �� قرارات مجلس األمن ذات الصلة، بما �� ذلك العمليات ال�ي يتم محاولة القيام  

 ��ا. وضمان أن مثل هذه املعلومات يتم استخدامها بفعالية من قبل السلطات ا�ختصة. 
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ب�� فعالة �حماية حقوق األطراف الثالثة حسنة النية ال�ي تتصرف  ينب�� أن تتخذ الدول تدا .ه

 .٧بحسن نية عند تنفيذ االل��امات بموجب التوصية 

ينب�� أن �عتمد الدول تداب�� ملراقبة املؤسسات املالية واالعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة   .و

وضمان ال��اماها بالقوان�ن ذات الصلة أو الوسائل امللزمة ال�ي تحكم االل��امات املنصوص  

مة  . و�نب�� أن يخضع عدم االل��ام ��ذه القوان�ن أو الوسائل امللز ٧عل��ا بموجب التوصية  

 لعقو�ات مدنية أو إدار�ة أو جنائية.

 

 األخرى  األصول  أو  ا�جمدة األموال  إ��  الوصول  وتوف��   التجميد و�لغاء االدراج  شطب . د 

 إ��  ينب�� أن تقوم الدول بوضع إجراءات معلنة وتنفيذها لتقديم طلبات رفع األسماء من القائمة .٧

مجلس األمن �� حالة عدم استيفاء األ�خاص وا�جهات ا�حددة، من وجهة نظر الدولة، أو عندما ال �عود  

�ستو�� هذه املعاي��. و�مجرد أن يقوم مجلس األمن أو �جنة ا�جزاءات ذات الصلة برفع ال�خص أو الكيان  

 من القائمة، لم �عد االل��ام بالتجميد قائما.  

) والقرارات الالحقة لھ، ينب�� أن ت�ون هذه اإلجراءات واملعاي�� متوافقة مع  م٢٠٠٦(  ١٧١٨القرار    و�� حالة

 بالقرار 
ً
) وأي قرارات  م٢٠٠٦( ١٧٣٠أي مبادئ توج��ية أو إجراءات معمول ��ا اعتمدها مجلس األمن عمال

تاحة الفرصة  الحقة، بما �� ذلك قرارات آلية مركز التنسيق املن��ئ بموجب هذا القرار. يجب ع�� الدول إ

أمام األ�خاص وا�جهات املدرجة �� القائمة لتقديم طلب التماس برفع أسما��م من القائمة لدى املنسق  

) أو أن تبلغ األ�خاص أو ا�جهات  م٢٠٠٦(  ١٧٣٠املع�ي برفع األسماء من القائمة واملع�ن بموجب القرار  

   إ��  املسماة بتقديم طلب التماس 
ً
) والقرارات الالحقة لھ، ينب�� أن  م٢٠٠٦(  ١٧١٨القرار    املنسق مباشرة

ت�ون هذه اإلجراءات واملعاي�� متوافقة مع أي مبادئ توج��ية أو إجراءات معمول ��ا اعتمدها مجلس األمن  

 بالقرار  
ً
) وأي قرارات الحقة، بما �� ذلك قرارات آلية مركز التنسيق املن��ئ بموجب هذا  م٢٠٠٦(  ١٧٣٠عمال

لدول إتاحة الفرصة أمام األ�خاص وا�جهات املدرجة �� القائمة لتقديم طلب التماس  القرار. يجب ع�� ا

القرار   بموجب  واملع�ن  القائمة  من  األسماء  برفع  املع�ي  املنسق  لدى  القائمة  من  أسما��م   ١٧٣٠برفع 

. إ��  ) أو أن تبلغ األ�خاص أو ا�جهات املسماة بتقديم طلب التماسم٢٠٠٦(
ً
 املنسق مباشرة

بة لأل�خاص أو الكيانات ال�ي تحمل نفس االسم أو اسًما مشا�ً�ا لأل�خاص أو الكيانات  بالنس .٨

املدرجة، والذين تأثروا عن غ�� قصد بآلية تجميد (أي نتيجة إيجابية �اذبة)، يجب ع�� الدول وضع وتنفيذ 

�� الوقت املناسب،  إجراءات معلنة إللغاء تجميد األموال أو األصول األخرى لهؤالء األ�خاص أو الكيانات  

 .
ً
 عند التحقق من أن ال�خص أو الكيان املع�ي ليس �خًصا أو كياًنا مدرجا

 ٢٢٣١) والقرار  م٢٠٠٦(  ١٧١٨عندما تقرر الدول أن شروط اإلعفاء املنصوص عل��ا �� القرار   .٩

بالوصول م٢٠١٥( تأذن  أن  الدول  ع��  ينب��  مستوفاة،  لإل   إ��  )  وفًقا  األخرى  األصول  أو  جراءات األموال 

 املنصوص عل��ا ف��ما. 
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)  م٢٠١٥(  ٢٢٣١) والقرار  م٢٠٠٦(  ١٧١٨عندما تقرر الدول أن شروط اإلعفاء املنصوص عل��ا �� القرار  

األموال أو األصول األخرى وفًقا لإلجراءات املنصوص عل��ا   إ��  مستوفاة، ينب�� ع�� الدول أن تأذن بالوصول 

 ف��ما.

مستحقة .١٠ أخرى  عائدات  أي  أو  فوائد  بإضافة  الدول  �سمح  أن  تم    إ��  ينب��  ال�ي  ا�حسابات 

) أو أي دفعات مستحة بموجب عقود م٢٠١٥(   ٢٢٣١) أو القرار  م٢٠٠٦(  ١٧١٨تجميدها بموجب القرار  

أو   اتفاقيات  شر�طة  أو  القرار،  هذا  ألح�ام  ا�حسابات  تلك  خضوع  تار�خ  قبل  من  عل��ا  منفق  ال��امات 

 استمرار خضوع أيھ فائدة وعائدات ودفعات أخرى ملثل هذه األح�ام واستمرار تجميدها 

) واملستمر بموجب  م٢٠٠٦(  ١٧٣٧ينب�� أال يمنع إجراء التجميد الذي يتم اتخاذه بموجب القرار   .١١

 أو جهة ما مسم�ن من استحقاق  م٢٠١٥( ٢٢٣١) أو املتخذ بموجب القرار م٢٠١٥( ٢٢٣١القرار 
ً
) �خصا

 أية دفعة بموجب عقد أبرمھ هذا ال�خص أو هذه ا�جهة قبل إدراجها �� القائمة، شر�طة: 

أو املواد أو املعدات أو البضائع أو    البنود، أن تقرر الدول املعنية أن العقد غ�� مرتبط بأي من   ) أ( 

امل أو  ا�خدمات  التقنيات  أو  أو السمسرة  أو االستثمار  املالية  املساعدة  أو  التدر�ب  أو  ساعدة 

 ) وأي قرارات مستقبلية الحقة لھ. م٢٠١٥( ٢٢٣١ا�حظورة واملشار إل��ا �� القرار  

أن تقرر الدول املعنية أن الدفعة لم يتم استالمها �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر من قبل �خص   ) ب( 

 )؛ و م ٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق (ب) للقرار   ٦واردة �� الفقرة أو كيان يخضع للتداب�� ال

مجلس األمن بني��ا إجراء أو تلقي هذه املدفوعات أو    إ��  أن تقدم الدول املعنية إخطاًرا مسبًقا ) ج( 

اإلذن، عند االقتضاء، بإلغاء تجميد األموال أو األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى لهذا  

 ٢٢يام عمل من هذا اإلذن.الغرض، قبل عشرة أ

يجب ان تمتلك الدول آليات إلبالغ القطاع املا�� واألعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة بحاالت رفع   .١٢

اتخاذها مثل هذا اإلجراء. و�نب�� توف�� إرشادات   التجميد، وذلك فور  إلغاء  القائمة وحاالت  األسماء من 

�جهات األخرى. بما ف��ا األعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة،  حول ال��امات املؤسسات املالية واأل�خاص أو ا 

ال�ي قد ت�ون األموال املس��دفة أو األصول األخرى �� حياز��ا، املتعلقة باح��ام إجراء رفع األسماء من القائمة  

 أو إلغاء التجميد. 
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 األمم املتحدة لالدراج   معاي��  . ه 

 النحو ا�حدد �� قرارات مجلس األمن ذات الصلة التا�عة لألمم املتحدة ��: معاي�� االدراج ع��  .١٣

) م٢٠١٣( ٢٠٩٤) وم٢٠١٣( ٢٠٨٧) وم٢٠٠٦( ١٧١٨القرارات  - (أ) �شأن جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية 
 ): م٢٠١٦( ٢٢٧٠و

)i(   أي �خص أو كيان منخرط �� برامج جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية ذات

با والصوار�خ  الصلة  الشامل  الدمار  أس�حة  برامج  من  وغ��ها  النوو�ة،  ألس�حة 

 الباليستية؛

)ii(   الديمقراطية الشعبية  �ور�ا  جمهور�ة  ل��امج  الدعم  يقدم  كيان  أو  �خص  أي 

والصوار�خ   الشامل  الدمار  أس�حة  برامج  من  وغ��ها  النوو�ة،  باألس�حة  املتعلقة 

 املشروعة؛ الباليستية، بما �� ذلك من خالل الوسائل غ��

)iii(   مدرج كيان  أو  أي �خص  من  بتوجيھ  أو  نيابة عن  يتصرف  كيان  أو  أي �خص 

 ؛ ٢٣)٢(أ) ( ١٣) أو القسم الفر�� ١(أ) ( ١٣بموجب القسم الفر�� 

)iv(   ،أي �خص أو كيان اعتباري مملوك أو يتحكم فيھ، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر

  ١٣لقسم الفر��  ) أو ا ١(أ) (  ١٣أي �خص أو كيان مدرج بموجب القسم الفر��  

 ؛ ٢٤)٢(أ) (

)v(   القرار�ن أح�ام  ان��اك   �� أو  العقو�ات  من  ال��رب   �� ساعد  كيان  أو  أي �خص 

 )؛ م٢٠٠٩( ١٨٧٤و) م٢٠٠٦( ١٧١٨

)vi(   الشعبية �ور�ا  �جمهور�ة  ا�حظورة  ال��امج   �� ساهم  كيان  أو  �خص  أي 

الديمقراطية  الديمقراطية أو األ�شطة ا�حظورة بموجب القرارات املتعلقة ب�ور�ا  

 أو �� ال��رب من األح�ام؛ أو 

)vii(  الديمقراطية الشعبية  �ور�ا  جمهور�ة  �ح�ومة  تا�ع  كيان  العمال    أي  حزب  أو 

ال�وري، أو �خص أو كيان �عمل نيابة ع��م أو بتوجيھ م��م، أو من قبل أي كيان  

مملوك أو خاضع لسيطر��م، تحددهم الدول بأ��م مرتبط�ن بالصوار�خ النوو�ة أو  

البالستية �جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية أو غ��ها من األ�شطة ا�حظورة  

 ) والقرارات الالحقة.م٢٠٠٦( ١٧١٨بموجب القرار 

 ): م٢٠١٥( ٢٢٣١القرار  - �شأن إيران  )ب(

)i(   انتشار حيث  من  ا�حساسة  النوو�ة  إيران  أ�شطة   �� شارك  كيان  أو  �خص  أي 

ا ��ا �ش�ل مباشر بما يتعارض مع ال��امات إيران  
ً
التس�ح أو قدم الدعم لها أو مرتبط

) املش��كة  الشاملة  العمل  خطة   ��JCPOAإي أنظمة  تطو�ر  أو  األس�حة  )  صال 

النوو�ة، بما �� ذلك من خالل املشاركة �� شراء األصناف والسلع واملعدات واملواد  

 )؛ م٢٠١٥(  ٢٢٣١والتكنولوجيا ا�حظورة ا�حددة �� املرفق (ب) من القرار 
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)ii(   أي �خص أو كيان �ساعد األ�خاص أو الكيانات ا�حددة �� ال��رب أو التصرف

 )؛ و م٢٠١٥( ٢٢٣١شاملة املش��كة أو القرار �ش�ل غ�� متسق مع خطة العمل ال

)iii(   أي �خص أو كيان يتصرف نيابة عن أو بتوجيھ من أي �خص أو كيان �� القسم

)،  ٣(ب) (  ١٣) و/أو القسم الفر��  ٢(ب) (  ١٣)، القسم الفر��  ١(ب) (  ١٣الفر��  

 أو من قبل أي كيانات يملكها أو يتحكم ف��ا. 
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 ٧املذكرة التفس��ية للتوصية حوا��ي 

ع�� العقو�ات املالية املس��دفة. و�شمل هذه القيود ا�حددة املنصوص عل��ا ��    ٧تركز التوصية   .١٤

النظرم٢٠١٥(  ٢٢٣١قرار مجلس األمن   الفقرت�ن    إ��  ) (ير��  (ج) و(د)). ومع ذلك، تجدر    ٦املرفق (ب)، 

أن قرارات مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة ذات الصلة أوسع بكث�� وتنص ع�� أنواع أخرى من    إ��  اإلشارة

األ�شطة،  أساس  ع��  املا��  ا�حظر  (مثل  املالية  األح�ام  من  أخرى  وأنواع  السفر)  حظر  (مثل  العقو�ات 

ع�� الفئات واجراءات اليقظة). فيما يتعلق بالعقو�ات املالية املس��دفة املتعلقة بتمو�ل    والعقو�ات القائمة

مبادئ   املا��  العمل  مجموعة  أصدرت  املالية،  األح�ام  من  أخرى  وأنواع  الشامل  الدمار  أس�حة  انتشار 

مجلس   لقرارات  تنفيذها  عند  مراعا��ا  ع��  القضائية  السلطات  �جع 
ُ
� ملزمة،  غ��  ذات  إرشادية  األمن 

 الصلة.

 . األ�خاص االعتبار�ة األ�خاص الطبيعيون  .١٥

ع�� جميع قرارات مجلس األمن ا�حالية ال�ي تطبق عقو�ات مالية مس��دفة    ٧تنطبق التوصية   .١٦

فيما يتعلق بتمو�ل انتشار أس�حة الدمار الشامل، وأي قرارات الحقة �� املستقبل، وأي قرارات مستقبلية  

مالية مس��دفة �� سياق تمو�ل انتشار أس�حة الدمار الشامل. وقت إصدار    �جلس األمن تفرض عقو�ات

(يونيو   التفس��ية  املذكرة  مس��دفة  م٢٠١٧هذه  مالية  تطبق عقو�ات  ال�ي  األمن  مجلس  �انت قرارات   ،(

القرارات    :�� الشامل  الدمار  أس�حة  انتشار  بتمو�ل  وم٢٠٠٦(  ١٧١٨تتعلق  وم ٢٠٠٩(  ١٨٧٤)   (٢٠٨٧  

وم٢٠١٣( و م٢٠١٣(  ٢٠٩٤)  وم٢٠١٦(  ٢٢٧٠)  وم٢٠١٦(  ٢٣٢١)  القرار  م٢٠١٧(  ٢٣٥٦)  أل��   .(٢٢٣١ 

)، الذي يؤ�د خطة العمل الشاملة املش��كة، جميع أح�ام القرارات املتعلقة بإيران وتمو�ل انتشار  م٢٠١٥(

القرارات   ذلك   �� بما  وم٢٠٠٦(  ١٧٣٧التس�ح،  وم٢٠٠٧(  ١٧٤٧)  وم ٢٠٠٨(   ١٨٠٣)  )،  م٢٠١٠(   ١٩٢٩) 

فرضت قيود محددة اشتملت ع�� العقو�ات املالية املس��دفة. وهذا يرفع العقو�ات كجزء من ن�ج  ولكن  

  �� املش��كة  الشاملة  العمل  خطة  تنفيذ  تم  األمن.  مجلس  أقرها  متبادلة  ال��امات  مع  يناير   ١٦تدر��� 

 . م٢٠١٦

س�حة النوو�ة، واتفاقية  بناًء ع�� املتطلبات ا�حددة، ع�� سبيل املثال، �� معاهدة عدم انتشار األ  .١٧

  ٢٢٣٥) وم٢٠٠٤( ١٥٤٠األس�حة البيولوجية السامة، واتفاقية األس�حة الكيميائية، وقراري مجلس األمن 

). توجد تلك االل��امات �ش�ل منفصل و�صرف النظر عن االل��امات املنصوص عل��ا �� التوصية  م٢٠١٦(

 ومذكر��ا التفس��ية.  ٧

). القرارات  م٢٠٠٦(  ١٧١٨جميع القرارات ا�حالية واملقبلة الالحقة للقرار  ع��    ٧تنطبق التوصية   .١٨

للقرار   (يونيو  م٢٠٠٦(  ١٧١٨الالحقة  التفس��ية  املذكرة  هذه  إصدار  وقت  القرار  م٢٠١٧)   :��  (١٨٧٤ 

والقرار  م٢٠٠٩( والقرار  م٢٠١٣(  ٢٠٨٧)،  والقرار  م٢٠١٣(  ٢٠٩٤)،  والقرار  م٢٠١٦(  ٢٢٧٠)،   ،(٢٣٢١ 

 ). م٢٠١٧( ٢٣٥٦والقرار )، م٢٠١٦(

)، ينطبق هذا أيًضا ع�� الكيانات التا�عة ٣٢)، (الفقرة  م٢٠١٦(  ٢٢٧٠كما هو مذ�ور �� القرار   .١٩

�ح�ومة جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية أو حزب العمال ال�وري ال�ي تحدد الدول أ��ا مرتبطة ب��امج  

 القذائف البالستية أو األ�شطة األخرى ا�حظورة   جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية النوو�ة أو برامج 
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 ) والقرارات الالحقة. م٢٠٠٦( ١٧١٨بموجب 

التوصية   .٢٠ بموجب  وطنية  فوق  قضائية  والية  �عت��  الذي  األورو�ي،  االتحاد  حالة  قبل    ٧��  من 

السياسة  مجموعة العمل املا��، يتم تجميد أصول األ�خاص والكيانات املدرج�ن بموجب قرارات مجلس  

) ولوائح ا�جلس (بصيغتھ املعدلة). قد يتع�ن ع�� الدول  CFSPا�خارجية واألمنية املش��كة لالتحاد األورو�ي (

األعضاء �� االتحاد األورو�ي اتخاذ تداب�� إضافية لتنفيذ التجميد، و�جب ع�� جميع األ�خاص الطبيعي�ن  

 د وعدم إتاحة األموال لأل�خاص والكيانات املدرجة. االتحاد األورو�ي اح��ام التجمي واالعتبار��ن �� ضمن

 �سري قرارات مجلس األمن ع�� جميع األ�خاص الطبيعي�ن واالعتبار��ن داخل الدولة.  .٢١

السلطات  .٢٢ ع��  يجب  مالية،  مؤسسة  املدرج  الكيان  أو  ال�خص  ف��ا  ي�ون  ال�ي  ا�حاالت   ��

العمل املا�� الصادرة كمرفق لتطبيق األح�ام  القضائية النظر �� املبادئ االرشادية الصادرة عن مجموعة  

املالية لقرارات مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة مل�افحة انتشار أس�حة الدمار الشامل، املعتمدة �� يونيو 

٢٠١٣ . 

جمد أموال أو أصول هؤالء األ�خاص أو الكيانات �غض النظر عما إذا �انت ال�جنة قد حدد��ا   .٢٣
ُ
ت

عال  التخصيص.  وجھ  القرار  ع��  وسع  ذلك،  ع��  الفقرة  م٢٠١٦(  ٢٢٧٠وة  ال��امات    ٢٣)  نطاق  منھ، 

 Oceanشركة  )، من خالل تطبيقها ع�� سفن  م٢٠٠٦(  ١٧١٨العقو�ات املالية املس��دفة بموجب القرار  

Maritime Management Company   م٢٠١٦( ٢٢٧٠ا�حددة �� املرفق الثالث للقرار .( 

٢٤. Ibid. 

 

 توصيات مجموعة العمل املا��   املصدر:

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
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 واملراجع   املطبوعات(ب)  امل�حق

 

 التس�ح  انتشار  تمو�ل  �شأن املا��  العمل  مجموعة منشورات 

www.fatf- مجموعة العمل املا��، باريس، تقر�ر تمو�ل انتشار التس�ح، )، ٢٠٠٨مجموعة العمل املا�� (

l gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/typologiesreportonproliferationfinancing.htm 

  واالستشارات،تقر�ر حالة عن تطو�ر السياسات   نتشار التس�ح: )، م�افحة تمو�ل ا٢٠١٠مجموعة العمل املا�� (

rtrepo-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-www.fatf-   العمل املا��، باريس مجموعة 

financing.pdf-proliferation 

تنفيذ األح�ام املالية لقرارات   -املبادئ االرشادية حول تمو�ل م�افحة انتشار التس�ح )، ٢٠١٨مجموعة العمل املا�� (

مجموعة  مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة مل�افحة انتشار أس�حة الدمار الشامل، مجموعة العمل املا��، باريس،

Countering-rg/media/fatf/documents/reports/Guidancegafi.o -www.fatf-العمل املا��، باريس، 

Financing.pdf-Proliferation 

 

 م��ا  والتخفيف  ا�خاطر  تقييم �شأن املا��  العمل  مجموعة منشورات 

  ،اإلرهاباملبادئ االرشادية �جموعة العمل املا�� �شأن مخاطر غسل األموال وتمو�ل  )، م٢٠١٣مجموعة العمل املا�� (

www.fatf- مجموعة العمل املا��، باريس،  

gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf 

املبادئ االرشادية �جموعة العمل املا�� �شأن الن�ج القائم ع�� ا�خاطر، الرقابة الفعالة  )، ٢٠١٥مجموعة العمل املا�� (

إلنفاذ من قبل ا�جهات الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� القطاع املا�� و�نفاذ وا

Effective-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA -www.fatf-مجموعة العمل املا��، باريس،القانون،

enforcement.pdf-and-supervision 

العمل املا�� حول ا�خدمات املصرفية املراسلة، مجموعة    املبادئ االرشادية �جموعة)، ٢٠١٦مجموعة العمل املا�� (

Correspondent-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance -www.fatf-املا��، باريس،العمل 

Services.pdf-Banking 

مجموعة العمل املا��،   )، املبادئ االرشادية �شأن تقييم مخاطر تمو�ل اإلرهاب،٢٠١٩مجموعة العمل املا�� (

Risk-Financing-gafi.org/publications//methodsandtrends/documents/Terrorist -www.fatf-باريس،

Guidance.html -Assessment 

الن�ج القائم ع�� ا�خاطر لألصول االف��اضية    �شأناالرشادية �جموعة العمل املا��  املبادئ )٢٠١٩جموعة العمل املا�� (م

www.fatf-مجموعة العمل املا��، باريس،  االف��اضية،ومقدمي خدمات األصول  

VASPs.pdf -VA-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA 

 االرشادية �جموعة العمل املا�� �شأن الرقابة القائمة   املبادئ )٢٠٢١مجموعة العمل املا�� (

http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/typologiesreportonproliferationfinancing.html
http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/typologiesreportonproliferationfinancing.html
http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/typologiesreportonproliferationfinancing.html
http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/typologiesreportonproliferationfinancing.html
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Countering-Proliferation-Financing.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Countering-Proliferation-Financing.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Countering-Proliferation-Financing.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.html
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
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www.fatf- مجموعة العمل املالية، باريس،   ع�� ا�خاطر،

Supervision.pdf-Based-Risk-gafi.org/media/fatf/documents/Guidance 

 

 تقييمات مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح �شأنمواد مرجعية أخرى 

 أعضاء مجموعة العمل املا�� 

فر�ق عمل التقييم الوط�ي للمخاطر،    –)، �جنة التنسيق ال���غالية مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  ٢٠١٩ال���غال (

اإلرهاب، وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  تمو�ل  للمخاطر،  الوط�ي  التقييم  ,  م�خص 

_summary.pdf-www.portalbcft.pt/sites/default/files/anexos/nra_2019_ 

,  التقييم الوط�ي �خاطر تمو�ل انتشار التس�ح،)، وزارة ا�خزانة األمر�كية،  ٢٠١٨الواليات املتحدة (

https://home.treasury.gov/system/files/136/2018npfra_12_18.pdf 

 أعضاء الهيئات االقليمية ع�� غرار مجموعة العمل املا�� 

https://amlu.gov.ky/wp-, ،٢٠٢٠تقييم ��ديد تمو�ل انتشار التس�ح �� جزر �ايمان، مايو ) ٢٠٢٠جزر �ايمان (

FinalVersion25June.docx -Assessment-Threat-content/uploads/2021/02/PF 

  طارق و�جنة ا�خدمات املالية �جبل طارق، تمو�ل م�افحة انتشار التس�ح:)، وحدة املعلومات املالية �جبل  ٢٠٢٠جبل طارق (

أو  financing -proliferation-is-www.gfiu.gov.gi/what ,, مذكرات املبادئ االرشادية

https://www.gfiu.gov.gi/uploads/docs/X86Ru_CPF_Guidance_Notes_v1.1.pdf 

الوط�ي للمخاطر �شان م�افحة غسل األموال   ، التقييم ٢٠٢٠حوكمة جاللة ملكة جبل طارق )، ٢٠٢٠جبل طارق (

,  وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل انتشار التس�ح 

https://www.gfiu.gov.gi/uploads/docs/Ihhoj_2020_NRA_Final.pdf 

تقر�ر التقييم الوط�ي �خاطر تمو�ل اإلرهاب وتمو�ل انتشار التس�ح  ة �� التفيا، )، وحدة املعلومات املالي٢٠١٩التفيا (

٢٠١٨-٢٠١٧ ,

or ; pdated_2019.pdfwww.fid.gov.lv/images/Downloads/useful/ENG_TF_PF_report_FINAL_u

zi%C5%86ojumi/Nacion%C4%81l%C4%81  https://fid.gov.lv/uploads/files/Dokumenti/Riska

zi%C5%86ojuma kopsavilkums.pdf NILLTPF risku nov%C4%93rt%C4%93juma 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Guidance-Risk-Based-Supervision.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Guidance-Risk-Based-Supervision.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Guidance-Risk-Based-Supervision.pdf
http://www.portalbcft.pt/sites/default/files/anexos/nra_2019_-_summary.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/2018npfra_12_18.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://amlu.gov.ky/wp-content/uploads/2021/02/PF-Threat-Assessment-FinalVersion25June.docx&data=04|01|ashish.kumar@fatf-gafi.org|61863fe7c86c487a053a08d8cf9032c1|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|0|637487565528638429|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=7HYXEa+WfrM+kY+WNEgSKtFn08Bllt7knJzTKMyxNJE=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://amlu.gov.ky/wp-content/uploads/2021/02/PF-Threat-Assessment-FinalVersion25June.docx&data=04|01|ashish.kumar@fatf-gafi.org|61863fe7c86c487a053a08d8cf9032c1|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|0|637487565528638429|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=7HYXEa+WfrM+kY+WNEgSKtFn08Bllt7knJzTKMyxNJE=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://amlu.gov.ky/wp-content/uploads/2021/02/PF-Threat-Assessment-FinalVersion25June.docx&data=04|01|ashish.kumar@fatf-gafi.org|61863fe7c86c487a053a08d8cf9032c1|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|0|637487565528638429|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=7HYXEa+WfrM+kY+WNEgSKtFn08Bllt7knJzTKMyxNJE=&reserved=0
https://www.gfiu.gov.gi/what-is-proliferation-financing
https://www.gfiu.gov.gi/what-is-proliferation-financing
https://www.gfiu.gov.gi/uploads/docs/X86Ru_CPF_Guidance_Notes_v1.1.pdf
https://www.gfiu.gov.gi/uploads/docs/Ihhoj_2020_NRA_Final.pdf
https://www.fid.gov.lv/images/Downloads/useful/ENG_TF_PF_report_FINAL_updated_2019.pdf
https://fid.gov.lv/uploads/files/Dokumenti/Riska%20zi%C5%86ojumi/Nacion%C4%81l%C4%81%20NILLTPF%20risku%20nov%C4%93rt%C4%93juma%20zi%C5%86ojuma%20kopsavilkums.pdf
https://fid.gov.lv/uploads/files/Dokumenti/Riska%20zi%C5%86ojumi/Nacion%C4%81l%C4%81%20NILLTPF%20risku%20nov%C4%93rt%C4%93juma%20zi%C5%86ojuma%20kopsavilkums.pdf
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  ٧٠       إرشادات حول تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا 

 

 

 ) UNSC PoE Reportsتقار�ر تجمع خ��اء مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة ( 

 بالقرار ٢٠١٤األمم املتحدة (
ً
  .S/2014/394)، ٢٠١٠( ١٩٢٩)، التقر�ر ال��ائي لتجمع ا�خ��اء املنشأ عمال

https://undocs.org/S/2014/394 

 ب٢٠١٥األمم املتحدة (
ً
  .S/2015/401)، ٢٠١٠( ١٩٢٩القرار )، التقر�ر ال��ائي لتجمع ا�خ��اء املنشأ عمال

https://undocs.org/S/2015/401 

 بالقرار ٢٠١٧األمم املتحدة (
ً
  .S/2017/150)، ٢٠١٦( ٢٢٧٦)، التقر�ر ال��ائي لتجمع ا�خ��اء املنشأ عمال

www.undocs.org/S/2017/150 

 بالقرار ٢٠١٧األمم املتحدة (
ً
  .S/2017/742)، ٢٠١٧( ٢٣٤٥)، التقر�ر النصفي لتجمع ا�خ��اء املنشأ عمال

www.undocs.org/S/2017/742 

 بالقرار ٢٠١٨األمم املتحدة (
ً
  .S/2018/171)، ٢٠١٧( ٢٣٤٥)، التقر�ر ال��ائي لتجمع ا�خ��اء املنشأ عمال

www.undocs.org/S/2018/171 

 بالقرار ٢٠١٩األمم املتحدة (
ً
  .S/2019/691)، ٠١٩٢( ٢٤٦٤)، التقر�ر النصفي لتجمع ا�خ��اء املنشأ عمال

https://undocs.org/S/2019/691 

 بالقرار ٢٠٢٠األمم املتحدة (
ً
  .S/2020/151)، ٢٠١٩( ٢٤٦٤)، التقر�ر ال��ائي لتجمع ا�خ��اء املنشأ عمال

cs.org/S/2020/151https://undo 

 بالقرار ٢٠٢٠األمم املتحدة (
ً
  .S/2020/840)، ٢٠٢٠( ٢٥١٥)، التقر�ر النصفي لتجمع ا�خ��اء املنشأ عمال

https://undocs.org/S/2020/840 

 

 

. عل��ا املا�� العمل  مجموعة مصادقة  �ع�ي ال  خارجية بوثائق االستشهاد: مالحظات
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 حول تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م��ا  رشاداتإ

 

)  ومذكر��ا التفس��ية ١، بمراجعة معاي��ها (التوصية ٢٠٢٠قامت مجموعة العمل املا��، �� أكتو�ر 

لتطلب من الدول واملؤسسات املالية والشر�ات واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة تحديد وتقييم وفهم  

 وتخفيف مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح. 

 

سات املالية واألعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة ومقدمي خدمات  الدول واملؤس االرشاداتستساعد هذه 

األصول االف��اضية ع�� التنفيذ الفعال للمتطلبات اإللزامية ا�جديدة �جموعة العمل املا��. و�شرح كيف  

ينب�� للقطاع�ن العام وا�خاص إجراء تقييمات للمخاطر �� سياق تمو�ل انتشار التس�ح، وكيف يمك��م  

 يف من ا�خاطر ال�ي يحددو��ا. التخف

www.fatf-gafi.org 
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