
الجرائم المالية وكيفية مواجهتها من خالل نظم مكافحة

غسل األموال وتمويل اإلرهاب

عبد الستار النجار

الدوليالتعاون إدارة -عام نائب مدير 

اإلرهابمكافحة غسل األموال وتمويل وحدة 

وااللتزام بمجموعة إجمونت لوحدات التحرياتمجموعة عمل العضوية والدعم نائب رئيس 
المالية



المحتويات

عن بعض الجرائم الماليةنبذة •

أسباب زيادة الجرائم المالية •

وال كيفية مواجهة الجرائم المالية من خالل النظم المطبقة في مكافحة غسل األم•
وتمويل اإلرهاب



ما هي الجريمة المالية؟



الجرائم المالية األكثر شيوعا  

غسل 
األموال

تمويل 
اإلرهاب

الجرائم 
االلكترونية

التهرب 
الضريبي

الرشوة 
والفساد

التزوير

الجرائم 
المالية



هاب أهمية عملية تقييم نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلر

ل للتأكد من التنفيذ الفعال لمكافحة غسل األموال وتموي

اإلرهاب من جانب الدول لضمان كبح الجريمة المالية



مال بشكل كثيفالجرائم األخرى التي تدر أمثلة لبعض 



االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين





وفقاً لإلحصائيات الصادرة عن منظمة العمل
م قدرت حجم المتحصالت من جرائفقد الدولية 

بليون دوالر150.2االتجار بالبشر 

قدر حجم المتحصالت من جريمة االستغالل 
بليون دوالر99: الجنسي 

قدر حجم المتحصالت من جريمة العمل 
.بليون دوالر 51.2: بالسخرة

المتحصالت من جريمة اإلتجار بالبشر



تقديرات
االتجار 
ءباألعضا

ال يوجد تقديرات خاصة 
لالتجار بالبشر لتجارة 

. األعضاء

وفًقا لتقديرات منظمة الصحة 
66000العالمية، تم إجراء حوالي 

عملية 21000عملية زرع كلى و 
عملية زرع 6000زرع كبد و 

.العالمقلب على مستوى 

تقدم العديد من المواقع على شبكة 
اإلنترنت عروض لزرع الكلى تبلغ من 

. الف دوالر امريكي١٦٠–الف ٧٠

ومن هنا يمكن ان تتراوح 
4.6هذه التجارة ما بين 

مليار 10.5مليار دوالر و 
دوالر تذهب لعصابات 

.االتجار بالبشر



أرقام فيالتدفقات المالية المتأتية من جريمة تهريب المهاجرين 



قيمة تهريب المهاجرينإجمالي 

تصف دراسة األمم المتحدة حوالي•
ظم طريًقا للتهريب تغطي مع30

هناك أدلة على أنه . مناطق العالم
مليون مهاجر كحد 2.5تم تهريب 

اوح أدنى مقابل عائد اقتصادي يتر
مليارات دوالر في 7و 5.5بين 
.2016عام 





اع أشارت عدة تقارير دولية أن المنظمات اإلرهابية التي قامت بالسيطرة علي مناطق النز

اإلرهابية استغلت المتحصالت من جريمة االتجار بالبشر لدعم تلك المنظمات وتمويل العمليات

البشر حيث تقوم تلك المنظمات بتحقيق ارباح من خالل تسهيل أو السماح لشبكات االتجار ب

ل أموال بقيامهم بتلك الجرائم علي مناطق النزاع التي تسيطر عليها المنظمات االرهابية مقاب

طائلة 

تمويل االرهاب من متحصالت جرائم اإلتجار بالبشر

جماعة 
الشباب

جماعة 
بوكوحرام

تنظيم داعش



تابع--تمويل االرهاب من متحصالت جرائم اإلتجار بالبشر

تنظيم داعش

الل سوق أشارت  تقارير األمم المتحدة بأن مقاتلين داعش قاموا ببيع وشراء االف السيدات اليزيديات سواء من خ
.رقيق أو عبر االنترنت 

عن تمويل داعش فقد أشار الي أن سعر البيع 2015الصادر عام FATFوفقا لتقارير مجموعة العمل المالي 
.دوال امريكي للفرد13والشراء لألفراد في أسواق العبيد التابعة للتنظيم قدر بنحو 

2016ناير قام تنظيم داعش باختطاف مئات األفراد للحصول على فدية، حيث تشير تقديرات األمم المتحدة في ي
ضحية تم 200ألف دوالر من عائالت يزيدية كفدية مقابل 850تم الحصول عليها قدرت بحوالي التي بأن المبالغ 

.  مليون دوالر45-35اختطافهم  وتتراوح حجم االرباح التي حققها التنظيم من العائالت اليزيدية يتراوح بين 

ة والتسول اشارت وزارة الخزانة األمريكية بأن التنظيم يستغل االطفال السوريين المشردين في العمل بالسخر



،موالاأللجمعالتسولفياألطفالباستغاللقامتالجماعةأنالمتحدةاألممتقاريرأشارت
االستغاللوبالسخرةالعملفيباستغاللهموقامواوالفتياتالنساءاالفباختطافقامتكما

.الجماعةألفرادالجبريوالزواجالجنسي

جماعة بوكو حرام

تابع ---تمويل االرهاب من متحصالت جرائم اإلتجار بالبشر



طريقعنبشربالباإلتجارالشبابجماعةفيأفرادقيامفيالصوماليةالماليةالتحرياتوحدةاشتبهت
ومالالصخارجبنقلهمأوالصومالداخلالحضراليالريفمناالفرادبنقلسواءالمسخرةالعمالة
لصالحتهممرتابوتحويلللعملتسخيرهمتمانتقالهموعقبمالمقابلبالعملالضحاياوعدتمحيث
.الجماعةأفراد

جماعة الشباب 

تابع ---تمويل االرهاب من متحصالت جرائم اإلتجار بالبشر



أشهر وسائل غسل أموال الجرائم المالية؟

PERHAPS TBML?



تعريف غسل األموال القائم على التجارة

اريةالتجالمعامالتاستخدامخاللمنالقيمةوتحريكالجريمةعائداتتمويهوإخفاءعملية:FATFلتعريفوفقا
كميةوأسعرتحريف)خاللمنذلكتوسيعويمكنالمشروعة،غيرأصولهمعلىالمشروعيةإلضفاءمحاولةفي
تمويلمثلالقانونيةغيرلألنشطةسمحالنحوهذاعلىالتعريفنطاقتوسيع،.(الوارداتأوالصادراتجودةأو

.التجارةآلياتباستخداماألموالغسلمظلةتحتتدخلأناإلرهاب



 TBMLالجرائم المتوقعة من

%10أنحينفي،TBMLحاالتفيالسائدةاألصليةالجريمةهوالضريبيالتهرببأنالدولمن%15أفادت
االحتيالبالغالبفيترتبطاألصليةالجرائمانتشيراألخرىالمؤشراتجمركية،مخلفاتعنأبلغتقدالدولمن

ريمةالجالمحظورة،السلعفيالتعاملاالرهاب،تمويلالفساد،االختالس،المخدرات،بالبشر،االتجارالتجاري،
.(المشروعغيرالكسب)المنظمة



ةاإلجراميالمنظماتبهاتقومرئيسيةطرقثالثهناك

اأصولهتمويهلغرضاألموالبتحويلاإلرهابوممولي
-:وهمالرسمي،االقتصادفيودمجها

استخدام النظام 
.المالي

الحركة المادية للنقود
حاملي السيولة: مثل)

النقدية، الشيكات، 

(.التحويالت البرقية

الحركة المادية 
للبضائع من خالل 

. نظام التجارة الدولية



TBMLالتحديات التي تواجه الدول فيما يتعلق 

.الحجم الهائل من التدفقات التجارية

.التعقيدات المرتبطة باستخدام معامالت العمالت األجنبية المتعددة

.اختالط األموال المشروعة وغير المشروعة

.الموارد المحدودة المتوفرة لدى معظم وكاالت الجمارك للكشف عن المعامالت التجارية المشبوهة

عالية تمثل قيمة " مضاربة"صعوبة تقيم السلع ذات القيمة العالية مثل األعمال الفنية التي لها أسواق محدودة وقيم 
.كبيرة في التقييم

TBMLعدم وجود إحصائيات موثقة تتعلق بالكشف  عن حاالت 

ليس لدى المؤسسات المالية الوعي الكاف بمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل عمليات التمويل 
.التجاري مثل ما لديها في مجال التجزئة البنكية والخدمات البنكية الخاصة



جرائم الفساد 



ساءة إستغالل إلبنوك  ممارسات فسادفي إ 

الديكتاتورأنالصحفأفادت•

امقاباتشاسانىالسابقالنيجيرى

مليار1.8منيقربماباختالس

السالمحفظقواتأموالمندوالر

ولدعدةفيحساباتفيبهاواحتفظ

المتحدةوالمملكةالبرازيلمنها
وسويسرا



اوى من كوريا الجنوبية حصل بعض المسئولين على رشفي •

أبناء األثرياء للتخلف عن الخدمة العسكرية اإللزامية

حساب 225وتتضمن القائمة  احد اللواءات الذى احتفظ بـ 
.مصرفي

ساءة إستغالل إلبنوك  ممارسات فسادفي إ 



ة توزيع واقعفي قام مكتب النائب العام الكولمبى بالتحقيق •

ألف شيك من أموال المخدرات على العديد من 80نحو 

ألف شيك بمبلغ 37الشخصيات البارزة وقدرت مبالغ 
.  مليون دوالر500بلغ إجمالي 

ساءة إستغالل إلبنوك  ممارسات فسادفي إ 



قامأرفي التدفقات المالية غير المشروعة 

ليصماالناميةالبلدانتخسر•

كلأمريكيدوالرمليارإلى

ةالماليالتدفقاتخاللمنعام

يعادلماوهوالمشروعةغير

فييتلقونهماأمثالسبعة

الرسميةاإلنمائيةالمساعدات

االلمانيةالتنميةوكالةالمصدر
(GIZ)



آثار الجرائم المالية على النُظم االقتصادية

محتملةسلبيةنتائجالماليالنظاماستخدامإساءة•
.خسائروتكبداالقتصاد،أداءعلى

ظامالنالنتهاكاتالمختلفةاألشكالتؤديوقد•
يةالمالالمؤسساتبسمعةاإلضرارإلىالمالي

،بهاالمستثمرينثقةإضعاف/وتقليلوالدول،
.الماليالنظامإضعافوبالتالي

نزاهةبينالمهمةالعالقةعلىالتأكيدتم•
دئمبافيالماليواالستقرارالماليةاألسواق

ةمدونوفيالفعاللإلشرافاألساسيةبازل
ياساتالسفيالشفافيةبشأنالجيدةالممارسات

قواعدوالالمبادئتلكسيماال،والماليةالنقدية
افواالكتشالمنعمباشربشكلتعالجالتي

ماب،الماليالنظاماستخدامإساءةعناإلبالغ
.األموالوغسل،الماليةالجرائمذلكفي



آثار الجرائم المالية على النُظم االقتصادية

الماليةالمؤسساتسالمةعلىسلبايؤثر•

ي،األجنباالستثمارجذبعلىالقدرةمنيقلل•
volatility)الماليةالتدفقاتتقلبمنويزيد

of international flows)الصرفوأسعار.

يةالمالالمواردوتحديدالضرائبجمعصعوبة•

ةالماليوالجريمةالماليالنظاماستخدامإساءة•

تخصيصأيًضاتشوهقداألموالوغسل

ًفامكلتكونأنويمكنالثروةوتوزيعالموارد

.عليهاوالقضاءالكتشافها



آثار الجرائم المالية على النُظم االقتصادية

فقطسلياالقتصاديةاألضرارتنشأأنيمكن•

،فحسبالماليالنظاماستخدامإساءةمن

أوولالدسمعةعلىالتأثيرمنأيًضاولكن

لمث)الدولضدُتتخذالتياإلجراءاتمن

(العقوبات

وعةمجممنكلنشرتهاالتيالقوائمتأثير•
الدوليةوالمنظمات(FATF)الماليالعمل



علىاألدلةفإن،باختصار

النظاماستخدامإساءةحجم

دقالماليةالجرائمأوالمالي

الولكنكبيرة،تكونال

لكبيراالتأثيراستبعاديمكن
.الدولعلى



كيفية مواجهة الجرائم المالية



ي فهل يمكن االستفادة من نظم مكافحة غسل االموال 

مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ؟



اطار 
مؤسسي 

اطار 
رقابي

اطار 
يتشريع



االطار المؤسسي
المؤسسات المالية 

واالعمال والمهن غير 

المالية المحددة

جهات إنفاذ قانون

السلطات الرقابية

النيابة العامة

وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب



دور وحدات التحريات المالية في مكافحة 

الجرائم المالية



التعاون الدولي لمكافحة غسل األموال في مكافحة

الجرائم المالية



ول وضع سياسة واجراءات لقب
نواع العمالء تتضمن وصفاً أل

العمالء ذوى المخاطر 
.المرتفعة

التعرف على هوية العمالء 
والتحقق منها

تحديث بيانات العمالء
الرقابة المستمرة على 

العمليات

ادارة مخاطر غسل األموال 
وتمويل االرهاب

العناية 
الواجبة 
بالعمالء



المستفيد الحقيقي

الطبيعيالشخص
عليه،السيطرةأوالعميلملكيةفعليا  لهتؤول
عنهنيابةعمليةتنفيذيتمالذيالشخصأو
لىعفعالةسيطرةبالفعليمارسونالذيناألشخاصذلكفيبما

االعميلكانسواء  العميل .وني اقانترتيب اأواعتباريا  شخص 



الحقيقيالمستفيد 



انشاء هياكل ملكية معقدة

ستخدام الطريقة الرئيسية المستخدمة إلخفاء المستفيد الحقيقي تنطوي على ا•

ول من خالل األشخاص االعتباريين والترتيبات إلبعاد المستفيد الحقيقي عن األص

.  سالسل معقدة من الملكية

يد يمكن أن تؤدي إضافة طبقات عديدة من الملكية بين أحد األصول والمستف•

ية ، إلى منع الحقيقي في بلدان مختلفة ، واستخدام أنواع مختلفة من الهياكل القانون
.  لقانونالكشف عن هوية المستفيد وكذا عرقلة التحقيقات الخاصة بجهات انفاذ ا



جنسية
العميل

طبيعة
نشاط
العميل

سمعة 
العميل

سياسة قبول العمالء

الحسابات 
المرتبطة
بالعميل

درجة 
المخاطر

مؤشرات 
اخرى



إطار إدارة المخاطر

مخاطر العمالء–تحديد المخاطر

:بالنسبة للمخاطر المتعلقة بالعمالء
السابقةتعامالتهمأوسمعتهميشوبمايوجدالذينالعمالء•
المقيمينغيرالعمالء•
منهموالمقربينأسرهموأفرادالعامةمناصبهمبحكمسياسياالمعرضينالعمالء•
والمحليةاألجنبية-الخيريةوالجمعياتالحكوميةغيرالمنظمات•
الملكيةهيكلتعقدبسببالمثالسبيلوعلىتعامالتهم،منالحقيقيالمستفيدعلىالتعرفيصعبالذينالعمالء•

االعتباريةاألشخاصحالةفيبهمالخاص
(الخاصةاالستثماروشركاتالوهميةشركاتمثل)Offshore/بالخارجالمنشاهالشركاتوخاصةاألجنبيةالشركات•

المخاطرعاليةالجغرافيةالمناطقفيالموجودة
ومحالتجزئةبالتالبيعومحالتوالمطاعمالمتاجر)كثيفبشكلالنقدعلىتعتمدالتيباألنشطةالمرتبطينالعمالء•

(السالحوتجارالسجائروموزعيالخموربيع
(العقاراتوسماسرةوالمحاسبونالمحامون)الماليةغيروالمهناالعمال•
حجملمثاخرىمتغيراتعلىأيضاولكننواياهم،اوعنهمالمتوافرةالمعلوماتعلىفقطالعمالءمخاطرتقتصرال

.ومقصدهاتنفيذهاومكانالمعاملةمنوالغرضالوظيفيةواإلقامة،الميالدومحلالمطلوبة،والخدماتالمعامالت



إطار إدارة المخاطر

مخاطر العمالء–تحديد المخاطر
:أمثلة عن العمالء المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم العامة وأفراد أسرهم والمقربين منهم

رؤساء الدول والحكومات•
أعضاء الحكومات•
أعضاء البرلمان •
نفاذ القانون و البنوك المركزية• رؤساء الجيش والقضاء وا 
كبار المسؤولين في األحزاب السياسية•
كبار المسؤولين في الهيئات العسكرية والقضائية وأجهزة إنفاذ القانون•
كبار المسؤولين في الوكاالت والهيئات الحكومية األخرى•
كبار أعضاء الجماعات الدينية•
قائمين بأعمالهمالسفراء والقناصل وال•
اإلدارة العليا ومجلس إدارة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة•
المحافظين وأعضاء المجالس المحلية•
كبار المسؤولين والموظفين في المنظمات الدولية أو فوق الوطنية•



إطار إدارة المخاطر

مخاطر العمالء–تحديد المخاطر

:أمثلة عن العمالء المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم العامة وأفراد أسرهم والمقربين منهم
السابقين/ الزوج والزوجة الحاليين•
األبنة/األبن •
األم/ األب•
األحفاد/ األجداد •
ابناء األحفاد•
العمة وأبنائهم/العم•
وأبنائهمخالةال/الخال•
شخصيالمساعد ال•
األصدقاء المقربين•



إطار إدارة المخاطر

مخاطر العمالء–تحديد المخاطر

:بالنسبة للمخاطر المتعلقة بتعامالت العمالء 

.عدم تناسب التعامالت مع الغرض المعلن من التعامل•

.عدم تناسب الخدمات المطلوبة من قبل العمالء مع طبيعة نشاطهم•

.القيام بعمليات معقدة أو ضخمة دون مبرر واضح•

.  التعامل مع مقر بنك بعيد عن مقر إقامة العميل أو مكان عمله دون مبرر واضح•

.تعدد حسابات العمالء لدى البنك، أو في أكثر من بنك يقع في نفس المنطقة، وذلك دون غرض واضح•

عميل أو مجموعة عمالء يقومون بالكثير من المعامالت لنفس الشخص أو المجموعة•

عميل لديه أعمال تنطوي على مبالغ نقدية كبيرة•

عميل يصعب التحقق من هويته•

.أو الفئات الصغيرة/ عميل يجلب كميات كبيرة من النقود القديمة و •

ر المعروفة فتح العميل لحساب باسم أحد أفراد أسرته ويقوم بإضافة كمية كبيرة من األموال التي ال تتفق مع المصاد•

للثروة



إطار إدارة المخاطر

مخاطر المنتجات والخدمات–تحديد المخاطر

:المنتجات والخدمات

الخدمات المصرفية اإللكترونية•
بطاقات االئتمان والبطاقات المدفوعة مقدما•
دارة األصول• خدمات الصناديق االستئمانية وا 
األدوات النقدية•
حسابات المراسالت األجنبية •
التمويل التجاري  •
الخدمات المصرفية الخاصة•
استبدال العملة•
الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول•
الدفع المسبق، تحويل األموال، انظمة الدفع من خالل اطراف ثالثة، نشاط )خدمات الدفع اإللكتروني لألموال •

( التحويالت، معامالت غرفة المقاصة اآللية
أنشطة اإلقراض، وخاصة القروض ذات الغطاء النقدي واألوراق المالية القابلة للتداول•
الخزن الشخصية•
أي منتج جديد•



إطار إدارة المخاطر

مخاطر المنتجات والخدمات–تحديد المخاطر

:هذهيشملو،الخدمةتقديمفيهيتمالذيوالخارجيالداخليالسياقتحديدويجب
أنواع العمالء•
طبيعة وحجم وتنوع وتعقيد أعمالهم ؛•
األسواق المستهدفة•
عدد العمالء الذين تم تحديدهم بالفعل على أنهم من ذوي المخاطر المرتفعة ؛•
ئها، ال الدول والمناطق الجغرافية التي تتعرض لها المؤسسة المالية، إما من خالل أنشطتها الخاصة أو أنشطة عمال •

متطلبات أو لديها ضعف في تطبيق/ سيما الدول ذات المستويات األعلى نسبيا  في الفساد أو الجريمة المنظمة، و
؛FATFمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمدرجة من قبل 

أو )عتمد قنوات التوصيل، بما في ذلك المدى الذي تتعامل فيه المؤسسة المالية مباشرة مع العميل أو المدى الذي ت•
على أطراف ثالثة إلجراء العناية الواجبة تجاه العمالء واستخدام التكنولوجيا ؛( ُيسمح لها باالعتماد

المراجعة الداخلية واإلجراءات التنظيمية ؛•
.كم المعامالت وحجمها، مع األخذ في االعتبار النشاط المعتاد للمؤسسة المالية وملف عمالئه•



إطار إدارة المخاطر

المنطقة الجغرافية/ الدولة –تحديد المخاطر

:المنطقة الجغرافية / الدولة 

تجاريةأواقتصاديةلعقوباتتخضعالتيالدول•

المشروعغيرالماليللتدفقكوجهةتحديدهاتمالتيالدول•

-المتحدةاالممقوائم(ذلكفيبمااإلرهابيةاألنشطةدعمأوبتمويلتقومانهاعلىتحديدهاتمالتيالدول• OFAC - -
EUاخرىدوليةقوائمايه)

.ضريبيةكمالذاتاستخدامهايتمانهعنهاالمعروفالدولبينهامن(Offshore)الخارجيةالماليةالمراكز•

.المتحدةاألممقبلمنمماثلةأخرىإلجراءاتأوالتعامللحظرأولعقوباتتخضعالتىالدول•

الرقابيةالجهاتمعبالتنسيقاألموالغسلمكافحةوحدةقبلمنتحديدهايتمالتيالدول•

اتتوصيتطبقالأو،اإلرهابوتمويلاألموالغسللمكافحةمناسبةنظمأوتشريعاتلديهايتوفرالالتيالدول•

.المطلوبةبالكفاءةتطبقهاالأو،الماليالعملمجموعة

اتالمخدرفياالتجارمثل،المشروعةغيراألخرىاألنشطةأوالفسادمنعالمستوىبانتشارتشتهرالتيالدول•

.وغيرهااألسلحةوتهريبوزراعتها

الولكنتشملقدوالتيمرتفعةمخاطرذاتانهاالماليةالمؤسسةقبلمنتحديدهاتمالتياالخرىوالمناطقالدول•

:علىتقتصر

المخدراتفيباالتجارالمعروفةمناطقال-

الصراعمناطقمنالقربيةاوالحدوديةالمناطق-

الكثافةعاليةالماليةبالجرائمالمعروفةالمناطق-



إطار إدارة المخاطر

المنطقة الجغرافية/ الدولة –تحديد المخاطر

:البلدمخاطرتقييمفيتساعدأنيمكنالتيالمعلوماتمصادربعض 
 (FATF)المتعاونةوغيرالمخاطرعاليةالدولقائمة•
((FATFالمتبادلالتقييمتقارير•
((European Unionوالضرائباألموالغسللمكافحةالسوداءقوائم•
((Baselاألموالغسللمكافحةقوائم•
 (UNODC)والجريمةبالمخدراتالمعنيالمتحدةاألمممكتبتقارير•
(Corruption Perceptions Index)الدوليةالشفافيةبحسبالفسادمدركاتمؤشر•
.ومستقلةموثوقةإعالميةمصادر•



إطار إدارة المخاطر

المخاطر التنظيمية–تحديد المخاطر

التنظيميةالمخاطر.2
وتعديالتهاألموالغسلمكافحةقانونو FATFتوصياتبموجبهاالتزاماتبجميعالماليةالمؤسساتوفاءبعدمترتبط

غسلمكافحةحدةوو الرقابيةالسلطةعنالصادرةوالتعليماتوالقواعدالرقابيةوالضوابطوتعديالتهاالتنفيذيةوالئحته
:المخاطرهذهبعضعلىوأمثلة،األموال

صحيحبشكليتملممنهوالتحققالمستفيد/العميلهويةتحديد•
صحيحبشكلبالسجالتاالحتفاظفيالفشل•
كافبشكلالموظفينتدريبفيالفشل•
اإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةبرنامجوجودعدم•
المشبوهةاألنشطةأوالمعامالتعناإلبالغعدم•
بانتظاماألموالغسلمكافحةووحدةالرقابيةالسلطةإلىالمطلوبهالتقريرتقديمعدم•
اإلرهابوتمويلاألموالغسللمكافحةالتزاممديروجودعدم•
(PEPsمثل)العاليةالمخاطرذويللعمالءالمعززةالواجبةالعنايةإجراءاتاتخاذعدم•
المختصةالجهاتتصدرهاالتيللقوائمطبقاالتحفظأوالتجميدبأمرااللتزامعدم•
األموالغسلمكافحةووحدةالرقابيةالسلطةإلىدقيقةبياناتأومعلوماتتقديمعدم•



إطار إدارة المخاطر

تقييم المخاطر

تقييم المخاطر: ثانيا
دار الخسارة أو ومق( االحتمالية)بعد تحديد المؤسسة المالية لفئة الخطر، فإنها تحتاج إلى تقييم أو قياس فرصة حدوثه 

:طر حسبالذي قد ينتج في حالة حدوثه وذلك لتحديد درجة الخطر، لذلك يمكن تصنيف كل عنصر خ( التأثير)الضرر 
"احتمالية"-فرصة حدوث خطر •
"التأثير"-مقدار الخسارة أو الضرر إذا حدث الخطر •



أهمية اإلبالغ عن .... أخير ا
العمليات المشبوهة



شكًرا


