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وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب 

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب 
COVID 19)(المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد 



العناصر
مقدمة

تھديدات غسل األموال وتمويل اإلرھاب

ا نقاط الضعف التي قد تستغل في ظل انتشار فيروس كورون

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب المحتملة 

يھا بعض المؤشرات االسترشادية للعمليات المشتبه ف

ألموالحالة عملية توضح استغالل فيروس كورونا لغسل ا

بعض التوصيات واإلجراءات المقترحة 



مقدمة
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COVID( المستجد كورونا فيروس جائحة أدت•  على كبيرة تغييرات إحداث إلى )19
 في عملوال االنتاج بمعدل المتعلقة النواحي وكذلك واالقتصادية االجتماعية النواحي
 بما روس،الفي ھذا لمواجھة الدول اتخذتھا التي االحترازية للتدابير نتيجة الجھات معظم
.لالعم قوة وتخفيض التجوال وحظر المنزلي والحجر السفر على القيود يشمل

COVID( المستجد كورونا فيروس لمواجھة المتخذة التدابير المجرمين  استغل• 19( 
 االرھابية والمنظمات اإلرھابيين لتمويل وكذلك مشروعة غير مكاسب لتحقيق

 من يزيد ذاته الوقت وفى الجرائم، ارتكاب معدل من يزيد مما االرھابية، واألعمال
.العالم دول تواجھھا التي اإلرھاب وتمويل األموال غسل مخاطر

مقدمة



تھديدات غسل األموال وتمويل اإلرھاب
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زيادة 
تھديدات 
غسل األموال

زيادة 
المتحصالت 
من الجرائم

زيادة الجرائم 
واألنشطة 
االحتيالية

تھديدات غسل األموال: أوالً 



)تابع(تھديدات غسل األموال : أوالً 
تھديدات غسل األموال المتعلقة 

بفيروس كورونا المستجد 
تھديدات غسل األموال المتعلقة 

بفيروس كورونا المستجد 

جرائم اخرىجرائم اخرى

الفسادالفساد

االتجار بالبشراالتجار بالبشر

استغالل األطفال عبر 
االنترنت

استغالل األطفال عبر 
االنترنت

تجنيد حاملي األموالتجنيد حاملي األموال ةالجرائم اإللكترونيةالجرائم اإللكتروني

عبر البريد  التصيد
اإللكتروني 

عبر البريد  التصيد
اإللكتروني 

االبتزاز عن طريق 
برامج الفدية

االبتزاز عن طريق 
برامج الفدية

 األنشطة االحتيالية األنشطة االحتيالية

انتحال ھوية 
المسئولين 
الحكوميين 

انتحال ھوية 
المسئولين 
الحكوميين 

بيع سلعة مقلدة أو 
مزورة

بيع سلعة مقلدة أو 
مزورة



ين انتحال ھوية المسئول
الحكوميين

انتحال ھوية مسئولين حكوميين •
للحصول على معلومات بطاقات 
.  وحسابات مصرفية لألشخاص

اكز انتحال صفة مسئولين بأحد المر•
 الطبية للحصول على أموال لعالج

.المصابين بالفيروس

بيع سلعة مقلدة أو 
مزورة 

مات مثل بيع األدوات الطبية ومستلز•
.الوقاية من الفيروس

 اإلتمئانطلب معلومات بطاقات •
ية الخاصة بالضحايا لشراء مواد طب
ن مزيفة أويتم طلب دفع رسوم شح

.ولكن ال يتم تسليم البضاعة

األنشطة االحتيالية





Money Mulesتجنيد حاملي األموال •

.  لتجنيد حاملي األموال الستخدام حساباتھم الخاصة لتمرير األموا•
 مع استغالل إغالق بعض–إعالنات وظائف مزيفة لتجنيد أشخاص •

وال لتمرير أموال من خاللھم بزعم انھا أم  -الشركات وتسريح العمال 
.تبرعات لمواجھة الفيروس

تجنيد حاملي األموال



ين انتحال ھوية مسئول
 حكوميين للحصول

على معلومات 
بطاقات وحسابات 
.  مصرفية لألشخاص

انتحال المجرمين 
حد صفة مسئولين بأ
المراكز الطبية 

 للحصول على أموال
لعالج المصابين 

.بالفيروس

االبتزاز عن طريق 
برامج الفدية 

ارسال المجرمين 
ايميل باالدعاء 

المجرمين انتمائھم 
لمنظمة مثل منظمة 

الصحة العالمية 
لمواجھة الفيروس، 

وإغراء األفراد 
للدخول على رابط 

 ومن ثم االطالع على
ة اسم المستخدم وكلم
المرور ومعلومات 
ة البطاقات االئتماني

.الخاصة بھم

 عبر البريد التصيد
اإللكتروني

الجرائم اإللكترونية



استغالل األطفال 
عبر االنترنت

غلق المدارس وكثرة استخدام •
يؤدي الى األطفال لألنترنت مما 

.الجنسي لألطفالاالستغالل 
.رواج المواد الغير أخالقية•

االتجار بالبشر  

تخفيض حجم العمل في الجھات •
ية الحكومية والمنظمات الدولية المعن
.بمكافحة جريمة االتجار بالبشر

مما  انخفاض العمالة بسبب الفيروس•
. يؤدي الي كثرة استغاللھم

جرائم أخرى



جمع األموال من قبل ممولي اإلرھاب من خالل 
رسائل البريد اإللكترونية 

ائل لتواصل المباشر أو الرسائل النصية عبر وس
مصابي التواصل االجتماعي لطلب تبرعات إنسانية ل

زعم أو أسر ضحايا الفيروس أو للعمالة المتضررة ب
أنھم يمثلون منظمات دولية أو جمعيات خيرية

تمان توجيه الضحايا لتقديم معلومات بطاقات االئ
ظ الخاصة بھم أو إجراء المدفوعات باستخدام المحاف

الرقمية أو الحصول على األموال نقداً 

 لألزمة اإلرھابية الجماعات استغالل
 لتمويل وتحريكھا األموال لجمع

 انشغال مستغلة اإلرھابية أعمالھا
 سالفيرو انتشار بمكافحة الحكومات
 وجمع للمساعدة الحاجة وتزايد

.التبرعات

 ً تھديدات تمويل اإلرھاب: ثانيا



ظل  الضعف التي قد تستغل فينقاط 
انتشار فيروس كورونا
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 فروع المؤسسات المالية أوبعض من اغالق 
معامالت عن بعد اجراء

نت من بطرق استخدام التطبيقات االنتر عدم االلمام
قبل بعض العمالء

 تطبيقعلى  انخفاض عدد الموظفين وتأثيره
متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب

 عدم التركيز على متابعة العمليات الكتشاف
العمليات الغبر عادية والمشتبه فيھا

ل دانية من قبالمي انخفاض أو وقف الزيارات
السلطات الرقابية

كورونا نقاط الضعف التي قد تشتغل في انتشار فيروس



مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب 
المحتملة 
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بالتحايل على إجراءات العناية الواجبة  قيام المجرمين

محاولة إساءة استخدام الخدمات المالية عبر االنترنت واألصول االفتراضية  زيادة

األفراد واألشخاص االعتبارية لتدابير التحفيز االقتصادي محاولة استغالل

جة الى قيام األفراد بسحب األموال خارج النظام المصرفي بسبب عدم االستقرار المالي والحا
نقد

نشر االشاعات واألخبار المغلوطة بغرض احداث بلبلة 

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب المحتملة



ليات للعم االسترشاديهبعض المؤشرات 
 COVID19المشتبه فيھا ذات الصلة بـ
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 مقابل شحنات وجود مدفوعات
أدوية أو أجھزة أدوية أو 

أجھزة طبية
وجود تحويالت األموال من 
اى دول مرتفعة المخاطر

أو ضخمة  ايداعات متكررة
من أنشطة تجارية غير 
أساسية وال تتناسب مع 

 أنشطة وحاجة المواطنين في
وقت األزمة

ضخمة أو  تلقي إيداعات
متكررة بغرض تبرعات أو 
إعانات لمصابي الفيروس

وجود شبه تالعب في فواتير 
تتعلق بشحنات أدوية أو أجھزة 

طبية

وجود زيادة كبيرة لدى أحد 
العمالء من األشخاص 

االعتبارية في عدد عمليات رد 
المبالغ السابق تلقيھا

 تكرر تأخر الشحنات المتعلقة
اد بعمليات التصدير واالستير

بادعاءات مختلفة

وجود مؤشرات بأن العميل 
امل والمستفيد الحقيقي من التع

 اىشركة وھمية أو ال تمارس 
أعمال بشكل فعلي

وية تلقفي أموال متعلقة ببيع أد
أو أجھزة طبية على الرغم من 
عدم وجود تعامالت تشير الى 
ق تحمل العميل مصروفات تتعل

بإنتاج أو شراء

يھاللعمليات المشتبه ف االسترشاديةبعض المؤشرات 



حالة عملية
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حالة عمليةحالة عملية

عملية دفع  تقرير اشتباه من إحدى المؤسسات المالية بشأنوحدة التحريات المالية الھولندية تلقت •
و مقابل مزمع تنفيذھا من حساب إحدى المستشفيات الجامعية الكبرى بھولندا بمبلغ مليون يور

ف دوالر أمريكي استيراد أقنعة واقية تقدر قيمتھا اإلجمالية بمبلغ ثالثين مليون أربعمائة وثمانين أل
)30,480,000 USD(شيك ، وكان من المقرر ان يتم دفع ھذا المبلغ على أربعة دفعات، كل دفعة ب

.منفصل
غير معتادة  مع األخذ في االعتبار ان اتمام المعامالت المالية عن طريق الشيكات البنكية تعد طريقة•

حاليا في ھولندا
:كما أن الشيكات البنكية من المطلوب أن تصدر إلى مستفيدين مختلفين•

 والر المستفيد من الشيك األول والبالغ قيمته ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف د
)28,500,000 USD ( شركة تركية)X (تعمل خارج ھولندا وغير معلوم نشاطھا
المعروفة المستفيدين من الثالثة شيكات األخرى إحدى الشركات الكبرى الموجودة بھولندا و

، وأحد األشخاص اآلخرين )Company ZY(بإنتاج المستلزمات الطبية واالتجار فيھا 
.بصفته وسيط

ما ھي عوامل االشتباه؟؟؟؟



ھو استخدام منتج مصرفي غير متداول في التعامالت التجارية الكبيرة و) 1
.الشيكات

ي على عدم التعرف على نشاط الشركة التركية وطبيعة عالقتھا بالمجال الطب)  2
.  من مبلغ الشيك موجه لھا% 90الرغم من أن اكثر من 

تجارة وجود شيك بمبلغ ضئيل صادر لشركة ھولندية تعمل في مجال إنتاج و) 3
.  ھاالمستلزمات الطبية في حين أنه كان من الطبيعي توجيه المبلغ األكبر ل

أو  عدم التعرف على دور الوسيط في الصفقة ومدى عالقته بالمجال الطبي) 4
بمجال التصدير واالستيراد

مؤشرات االشتباه المتعلقة بالحالة العملية

)تابع(حالة عملية  )تابع(حالة عملية 



تبه ف ين المش ام الشخص ا قي يھم
شفى بمحاولة النصب على المست

خاص  ى أش امعي وعل الج
ق  ن طري رى ع ركات أخ وش
زعم أن  ة ت ركة وھمي اء ش إنش

مقرھا خارج البالد
فيھم،  القبض على جميع المشتبه

ة المالي ام المؤسس ة لقي ة نتيج
كل تباه بش ار اش ال إخط  بإرس
ات  دة التحري ى وح ورى ال ف

المالية الھولندية 
قامت وحدة التحريات المالية 
شكل الھولندية بالتحليل المالي ب
سريع وابالغ جھات انفاذ 

 ،"الشرطة الھولندية"القانون 
مما أدى إلى إحباط محاولة 

االحتيال على المستشفى 
لغ الجامعي وتجنب خسارته لمب

مليون يورو

نتائج تحليل وحدة التحريات المالية الھولندية



رحة بعض التوصيات واإلجراءات المقت
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المؤسسات
المالية

السلطات الرقابية

جھات إنفاذ 
القانون وجھات 

التحقيق 

 على واالطالع دراسة بعد
 الدول من العديد تجارب خالصة

 فيروس أزمة آثار مواجھة في
COVID( المستجد كورونا 19(  

 األموال غسل مكافحة مجال في
 نستعرض اإلرھاب، وتمويل
 واإلجراءات التوصيات بعض

المقترحة

التوصيات واإلجراءات المقترحة



فھم التھديدات والمخاطر الجديدة 
المرتبطة بانتشار فيروس كورونا 

وتقييم ھذه المخاطر

زيادة التركيز على متابعة العمليات 
الكتشاف العمليات غير العادية 

والمشتبه فيھا

العمل على توفير وتطوير اإلمكانيات 
والتجھيزات الكافية اآلمنة لتقديم الخدمات 

المالية عن بعد

ة زيادة االھتمام بتقديم البرامج التدريبي
المناسبة عن بعد 

زيادة االھتمام بمتابعة التزام قطاعات وفروع 
المؤسسة المالية بمتطلبات مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرھاب

التوصيات واإلجراءات المقترحة الخاصة
بالمؤسسات المالية 



ةأھم الجرائم التي يتعين التركيز بشكل أكبر على مكافحتھا نتيجة لألزم

استغالل 
وإھدار المال 

العام 
واالستيالء 

عليه

استغالل 
االطفال عن 

طريق 
االنترنت

القرصنة 
واالبتزاز عن 
طريق رسائل 

البريد 
االلكتروني 
ورسائل 
الھاتف 
المحمول

جمع التبرعات 
لمؤسسات 

خيرية وھمية 
أو بدون 
ترخيص

الغش 
والتزييف 

وتقليد 
بما (المنتجات 

فيھا األدوية 
والمستلزمات 

)الطبية

انتحال صفة 
شخص 
مسؤول 

التوصيات واإلجراءات المقترحة الخاصة
بجھات إنفاذ القانون وجھات التحقيق 



االعتماد على وسائل مناسبة 
تمكن من الرقابة عن بعد 

 تأجيل منح تراخيص جديدة لبعض
الجھات خالل فترة األزمة وفقا 

لرؤية السلطة الرقابية
االكتفاء بالرقابة المكتبية على 
الجھات والقطاعات األقل خطورة

االستمرار في عمليات التفتيش 
الميداني بالنسبة للجھات 
والقطاعات مرتفعة المخاطر

تخصيص شخص أو أكثر يمثل 
نقطة اتصال مع الجھات الخاضعة 
لرقابة السلطة الرقابية للتعرف 

على أية صعوبات تواجھھا الجھة 
 بشأن تطبيق المتطلبات الرقابية

تعليق فرض أو تطبيق بعض 
العقوبات

إتاحة مرونة أكبر للجھات 
والقطاعات في تقديم بعض 
ط التقارير والبيانات التي ال ترتب

بالرقابة المكتبية

التوصيات واإلجراءات المقترحة الخاصة 
بالسلطات الرقابية




