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اجمالى قيمة تهريب المهاجرين

ي طريًقا للتهريب تغط30تصف دراسة األمم المتحدة حوالي •
2.5هناك أدلة على أنه تم تهريب . معظم مناطق العالم

ين مليون مهاجر كحد أدنى مقابل عائد اقتصادي يتراوح ب
.2016مليارات دوالر في عام 7و 5.5
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ةالتحقيقات المالي
؟ماهى



المالىالتحقيق ماهو
Financial 

Investigation ؟

يها هو تحليل من أين أتت األموال وكيف تم التصرف ف
.  وفيم تم استخدامها

من أين ؟•

إلى أين ؟ •



التحقيق المالى 
الموازى

قب بتعالموازىالمالىيهتم التحقيق •
اجرامىاألموال المستخدمة في نشاط 

  ...

:بهدف

ة تحديد نطاق الشبكات اإلجرامي•
(اشخاص)

يمة تحديد وتعقب متحصالت الجر•
وأموال اإلرهاب أو أية أصول 

أخرى تخضع أو قد تخضع 
(اموال. )للمصادرة

مها أدلة يمكن استخداالتوصل إلى•
(جرائم. )في اإلجراءات الجنائية

FATFالمالىمجموعة العمل 



الهدف الرئيسي في التحقيق•
كة المالي هو لتحديد وتوثيق حر
.  األموال أثناء ارتكاب جريمة

الصلة بين مصدر األموال ومن
المها الذي يستلمها ومتى يتم است

ا و حيث يتم تخزينها أو إيداعه
شاط يمكن أن توفر دليال على الن

اإلجرامي



حساب العائدات االجرامية -

ضحايا التحديد -

تعقب أموال الجريمة لدى -
العناصر االجرامية 

كشف العصابات المنظمة-

تعقب المتحصالت -
االجرامية خارج الدولة

كشف شبكات التسهيل -
االجرامية مثل الحوالة 

استرداد االصول-



أهمية التحقيق المالي الموازي

إجراء تحقيق مالي مواز للجريمة األصلية هو إجراء استباقي

. يحدد التحقيق المالي الموازي عائدات الجرائم قيد التحقيق

يضمن ذلك الحفاظ على األصول دون تبددها

انوني يمنع تسلل األرباح غير المشروعة إلى االقتصاد الوطني والق



ائجوالنتالتوصيات
المعنيةالمباشرة
المالىبالتحقيق 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://ifpnews.com/exclusive/west-using-fatf-get-concessions-iran/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


مجموعة العمل المالي

.1989تم تأسيس مجموعة العمل المالي في عام •

: تهدف المجموعة الى•

ل وضع األسس والمعايير المتعلقة بمكافحة جرائم غسل األموا•
.وتمويل االرهاب

. ضمان التطبيق الفعال لهذه األسس والمعايير•

اعها قامت المجموعة بنشر مجموعة من التوصيات التي على الدول اتب•
التزامها وفقا لمختلف أسسها القانونية، وبما تراه الدولة مناسبا، لضمان

.بأسس مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب



FATFتوصيات مجموعة 

:الى30تشير التوصية 
رهاب وكحد ينبغي على الدول أن تتأكد من أن سلطات إنفاذ قانون محددة يناط بها اجراء تحقيقات في غسل األموال وتمويل اإل•

تحقيق تلك بإجراء ، ينبغي أن تقوم سلطات إنفاذ القانون المحددةبجرائم كبرى ذات متحصالتأدنى في كافة الحاالت التي ترتبط 
. عند مالحقة غسل األموال والجرائم األصلية المرتبطة وتمويل اإلرهابمواٍز استباقىمالي 

.  نطاق دولهاخارجينبغي أن تشمل هذا الحاالت التي تقع فيها الجرائم األصلية ذات الصلة •
تلكات الخاضعة تحديد وتتبع وبدء إجراءات تجميد وحجز الممسرعةكما ينبغي أن تضمن الدول أن السلطات المختصة مسئولة عن •

.للمصادرة، أو التي يشتبه في كونها متحصالت من جريمة
.مع السلطات المختصة المناسبة في الدول األخرىدولىإجراء تحقيقات تعاون ينبغي أيًضا على الدول أن تضمن•



FATFتوصيات مجموعة 

:على31تنص التوصية 
قيقات قادرة ينبغي على الدول أن تتأكد أن السلطات المختصة التي تجري التح•

في جرائم للتحقيقمجموعة واسعة من أساليب التحقيق المناسبة على استخدام 
.  غسل األموال والجرائم األصلية المرتبطة وتمويل اإلرهاب

نظم العمليات السرية واعتراض االتصاالت ودخول: وتضم تلك األساليب•
آليات ى الدول وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون لد. الكمبيوتر والتسليم المراقب

بيعيون من تحديد ما إذا كان هناك أشخاص طتمكنها، في وقت مناسب، فعَّالة
. أو يتحكموا فيهاأو أشخاص اعتباريون لديهم حسابات

يها كما ينبغي أن يكون لديها آليات للتأكد من أن السلطات المختصة لد•
.  بدون إخطار مسبق للمالكتحديد األصولاجراءات تمكنها من 

لصلة وعند اجراء تحقيقات بشأن جرائم غسل األموال والجرائم األصلية ذات ا•
جميع قادرة على طلبوتمويل اإلرهاب، ينبغي أن تكون السلطات المختصة 
المعلومات الالزمة التي بحوزة وحدة المعلومات المالية

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://de.wikipedia.org/wiki/Financial_Action_Task_Force_on_Money_Laundering
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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مكافحة الجريمة المالية

Reporting 
entities

FIUs LEAs

9/6/2022



Quality in, quality out 

FIs need to send quality STRs related to ML/TF to FIUs

9/6/2022



But…
• You see the link in many countries like these ones, made of steel, straw 

and rubber links... 

9/6/2022



Nobody wants an AML/CFT regime to look like this

9/6/2022





(   30التوصية )كيف نبدأ ؟ مؤشرات وجود جريمة مالية في أي جريمة كبيرة 

قيمة وتكرار المعامالت المالية التي يتم التعرف عليها ال تتناسب مع نمط حياة المشتبه به

قيام المتهم بإجراء عمليات عبر أشخاص مختلفين لحساب شخص دون وجود عالقة واضحة 

(الخ... االتجار في البشر–االثار -االتجار في المخدرات)ارتباط المتهم بنشاط اجرامي من طبيعته أن يدر مبالغ مالية كبيرة 

ب مع المقدرة المتهم لعقارات أو سيارات أو مجوهرات أو ممتلكات األخرى ذات القيمة بما ال يتناس/امتالك األشخاص المرتبطين بالمشتبه فيه
. المالية للمشتبه فيه

المتهم بيانات محدودة أو غير كاملة/يقدم المشتبه به



من أين نبدأ ؟ 
مصادر المعلومات 

انونسجالت جهات انفاذ الق: السجالت الجنائية•

المعلومات المتعلقة بإخطارات االشتباه من•
وحدة التحريات المالية

المعلومات مفتوحة المصدر•





مشروعةغيروهجرةالبشرفياتجارلحاالتنماذج
االجتماعىالتواصلوسائلخاللمن



تحديد عائدات الجريمة األصلية 

األشخاص الذين يجرى التحقيق من
معهم؟ تحديد جميع األفراد والشركات 
ذات الصلة بالنشاط اإلجرامى وعالقة 

.بعضهم ببعض

الجريمة التى وقعت؟  تحديد القوانينما
التى قد تكون انتهكت بعينها وما عائدات
الجريمة التى تحققت؟  وماذا حدث لها؟ 

ع ارتكب الفعل الجنائى؟  تحديد جميأين
المواقع التى ارتكبت فيها أطراف 
الجريمة واألفعال التى ارتقت إلى 

مستوى الجريمة، أين عقدت 
االجتماعات؟  أو أين جرى تبادل 

األموال؟  وأين توجد عائدات الجريمة 
حاليا؟  

وقعت األفعال التى تشكل الجريمة؟متى
تحديد جميع األوقات والتواريخ التى 

وقعت فيها األفعال ذات الصلة 

ارتكبت أطراف الجريمة تلك لماذا
.األفعال؟  حدد دافع تلك األفعال

ارتكب أطراف الجريمة جريمتهم؟  كيف
ينبغى أن يضع المحققون جميع األحداث 
واألفعال ذات الصلة فى تسلسل زمنى 

لتحديد الطريقة التى يستخدمها 
المجرمون الرتكاب الجريمة وتحقيق 

.عائداتها



تحديد مالمح جريمة غسل األموال 

وإذا حققت الجريمة االصلية عائدات، وحول •
طرف ما هذه العائدات ونقلها، فإن جريمة 

غسل أموال تكون قد ارتكبت كذلك، 

بأىأو أنه في حال التعامل على تلك األموال •
مة صورة من الصور المذكورة سابقا، فإن جري

غسل األموال تقع، 

ة جريمأىلذا يجب على المحقق تحديد مالمح •
غسل أموال الحقة، وأن يستهدفوا اإلجابة عن

ة تنطبق على الجريمالتىاألسئلة نفسها 
: األصلية تبعا لذلك وهى

من

متى

كيف

أين

لماذا

ما



تحديد مالمح جريمة غسل األموال 

غسل األموال؟ كيف انتقلت األموال لهم؟ فىاألشخاص الذين شاركوا من•

شكلها؟  أموال؟ عقارات؟ منقوالت؟ أخرى؟  ماهوعائدات الجريمة المحققة؟  هىما•

قاموا بعملية Third partyاألموال بافتراض وجود اشخاص أخرين غاسلىانتقلت عائدات الجريمة إلى كيف •
؟ الغسل

م ارتكبت جريمة غسل األموال؟  داخل الدولة أو خارجها؟  ما هي المؤسسات المالية وغير المالية التي تأين•
لى مستوى تلك ارتقت إالتىارتكبت فيها أطراف الجريمة األفعال التىسلوك الغسل بها؟  تحديد جميع المواقع 

الجريمة؟

سيكون وقعت فيها األفعال ذات الصلة، والتىوقعت جريمة غسل األموال؟  حدد جميع األوقات والتواريخ متى•
ذلك ذا أهمية خاصة عند الربط بين عائدات الغسل والجريمة األصلية؟

ارتكبت أطراف الجريمة تلك األفعال؟  حدد دافع تلك األفعال؟لماذا•

غسلت االطراف اإلجرامية العائدات؟  ما هي طرق الغسل المستخدمة؟  كيف•



المالىخطوات التحقيق 

-: تحديد األصول: 1الخطوة 
لكات يجب على المحققين تحديد كافة الممت
المشتبه العقارية والسائلة والمنقولة الخاصة ب
ة ، فيه مثل النقد، والحسابات المصرفي

واالستثمارات ، والعقارات ، والمركبات ،
رية ، والقوارب ، والطائرات ، والمصالح التجا

.  والمجوهرات ، والمالبس ، والمقتنيات
:يجب أن تطرح بعض األسئلة

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_and_Mary_(Polly)_Johnson_properties
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


األصولتحديد

الحصولتممتىاالصلم
عليه

ولالحصوقتقيمتهكيف
عليه

سدادتمكيف
القيمة

المتاحةاألوراقاألموالمصدر
الشراءلعملية

(أ)بمنطقةسكنيةشقة1
(1)سيارة2
(2)سيارة3
(ب)بمنطقةشاليه4
اريخ بت....حساب مصرفى رصيده5

كذا 
شركةفيسهم(1000)عدد6

(س)



خطوات التحقيق المالى 

-: تحديد االلتزامات الهامة: 2الخطوة 

العقارىالتمويل •

القروض •

بطاقات االئتمان•

مشتريات بالتقسيط•

التزامات مختلفة•

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

http://www.pngall.com/loan-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


الديونتحديد

الحصولتممتىااللتزام/القرض
عليه

لالحصووقتقيمتهىالمتبقالدينقيمة
عليه

االصلىالدينمبلغاألموالمصدرمةالقيسدادتمكيف
(عليهالحصولوقت)

(ص)بنكمنقرض1
(ب)بنكمنعقارىقرض2
(و)شركةمنمجمعةشاليهأقساط3

العمرانيةللتنمية
(أ)بنكمنائتمانبطاقة4
(ينمدجاري)ائتمانيةتسهيالتحساب5

(ج)بنكمن
يلسبعلىاستالمهاتمماليةمبالغ6

دائنينمناألمانة



خطوات التحقيق المالى : تابع 

-: تحديد مصادر الدخل: الخطوة الثالثة

الراتب•

دخل االستثمار والفائدة•

بيع األصول•

القروض•

العموالت المعروفة•

هدايا•

الميراث•



الدخلمصادرتحديد

إيداعتماينالمصدرهوماالدخلمصادر
المبلغ

غالمبلانفاقتمكيفاألموالعلىالحصولتممتى

مرتب1
األقاربأحدلوفاةإرث2
أصلبيع3
قرضمتحصالت4



خطوات : تابع 
التحقيق المالى 

:تحديد النفقات: 4الخطوة 

-: نفقات المعيشة

مصروف االيجار•

خدمات•

مصروفات المعيشة•

التكاليف الصحية•

مالبس•

تأمين•



النفقاتتحديد

مااالنفاقمصادر
القيمة؟

تمكيف
السداد؟

اثباتيوجدهلالسداد؟تممتى
تمالتيللمبالغ

انفاقها؟
قسط)تأمينأقساط1

(شهرى
المرافق2
ةالمعيشمصروفات3
الطبىالعالج4



المالىالتحقيقأساليب



عةمصادر األموال غير المشرولتحديدالمعلوماتتحليل

إذامالتحديدكوالسلو،الحياةأسلوب،االنفاق،فيهالمشتبهدخلفيالمفسرةغيرالتغيراتفيالنظر•
.عنهاباإلفصاحيقملمأصولأيفيهالمشتبهلدىيتوفر

:األساليب•

Networthاألصولتحليلأسلوب1. Analysis

Expenditure / Source and applicationانفاقهاوجهاتاألموالمصادرأسلوب2.



تحليلأسلوب
األصول

دم كانت دائرة اإليرادات الداخلية االمريكية أول من استخ
.طريقة تحليل االصول

لمشتبه أن هذه الطريقة مناسبة في الحاالت التي يكون فيها ا
فيدة موالتكون. فيه تتراكم لديه كميات هائلة من األصول

ديه أصول في الحاالت التي يكون فيها المشتبه فيه ال توجد ل
.وينفق كل دخله على العيش المرفه

ألصول هي طريقة بها بعض الصعوبة وتعتمد على تحليل ا
مشتبه وااللتزامات والنفقات وااليرادات الخاصة بالشخص ال

فيه 



توضيحيمثالاألصولبأسلوبالخاصةالمعادلة
رةسيا+بالبنكسائلنقد+منزل2200000األصول

ائتمانبطاقة2+شخصىقرض1100000االلتزاماتخصم
1100000الحاليةالثروةيساوى
=السابقالعامفيالناتجةالثروةخصم

العامفيفقطااللتزامات–األصول)
(السابق

300000

800000بوطا  هأوصعودا  الثروةفيالتغيرمقداريساوى
(زيادة)

تمانائبطاقةأقساط+معيشةنفقات350000النفقاتزائد
دراسيةمصروفات+

1150000الثروةفيالزيادةمقداريساوى
بمبلغارث+الزوجةمرتب+مرتب620000الدخلمصادرخصم

200000
معروفةغيرمصادرمنالواردةاألمواليساوى

(مشروعةغير)
مصدرهمعروفغيرمبلغ530000



أسلوب المصادر واالستخدامات 

هذه الطريقة مناسبة في 
الحاالت التي ال يقوم فيها 
المتهم بتجميع األصول، 

ولكنه ينفق دخله على العيش 
.الفخم

هناك أسباب عديدة 
الستخدامها، أوالً، يتم 

ا، ثانيً . اعدادها بسهولة أكبر
.من األسهل شرحها للمحكمة



-:امات العناصر األساسية لطريقة المصادر واالستخد: ثانيا 

المعادلة الحسابية للطريقة •

غير المعروفة/ قيمة األموال غير القانونية = األموال من مصادر معروفة –االستخدامات اجمالى•

:  مالحظات هامة •

االشخاص ( تشمل كافة استثمارات ، مدخرات ؛ انفاق ) االستخدامات •

(الثمن ، دفع اقساط عقارية ، شراء سيارات فارهة عالىشراء منزل ) امثلة على المصروفات •

(  ، دخل نتج عن ارثقانونىاحد المؤسسات بشكل فىدخل نتيجة عمل ) امثلة على الدخل •



واالستخداماتالمصادر

مصادرالىاألتيةالعناصرفىبتصنيفقم: عمليةحالة•
واستخدامات

القيمةالعناصر

X valueعمل وثيقة تأمين على الحياة  

X valueسحب نقدى من ماكينة صراف ألى

X valueايداع نقدى 

X valueمشتريات

X valueفندقفىحجز اقامة  

X valueشراء عقارات 

X valueخصم قيمة اصالح سيارة

X valueأرباح ناتجة عن بيع الكترونيات

X valueميراث

X valueخصم فواتير الهاتف 

X valueالحكومىالدخل 

X valueشراء دراجة نارية 



المصادر واالستخدامات

القيمة األستخدامات القيمة المصادر

yاصدار وثيقة تأمين على الحياة xأرباح ناتجة عن بيع الكترونيات

yمشترياتxالحكومىالدخل 

yفندقفىحجز اقامة xرصيد أول المدة 

Xميراث

yشراء عقارات xاجمالى المصادر اجمالى

yخصم قيمة اصالح سيارة

yمشتريات مواد غذائية 

yخصم قيمة فواتير 

yشراء دراجة نارية 

yرصيد اخر المدة

yاجمالىأجمالى االستخدامات 



المصادر واالستخدامات
القيمة األستخدامات القيمة المصادر

1200000منزل 108000دخل شهري 

50000وثيقة تأمين للزوج والزوجة612000حصة في المستشفى 

300000تجديد منزل275000ارث

7000حساب أوراق مالية افتتاحى

111000استيراد مستلزمات المصادر اجمالى

40000مخدر الكوكايين 

y

y

y

y

yاجمالىأجمالى االستخدامات 



جدول المصادر والتصرفات
مصادر األموال خالل عام 2014 التصرفات على األموال  خالل عام 2014

كافة التصرفات 0

كافة المصادر  0 ناقص كافة المصادر 0

األموال من مصادر غير معروفة أو غير مشروعة 0



Results of IO7 in MERs

• The results of the MER process in relation to IO7:

• 112 countries were evaluated

• 11 countries were rated of substantial level (SE) of 
effectiveness in relation to conducting financial 
investigation

• 49 countries were rated of moderate level (ME) of 
effectiveness in relation to conducting financial 
investigation

• 52 countries were rated of low level (LE) of 
effectiveness in relation to conducting financial 
investigation

10%

44%

46%

Results of IO7 in MERs

SE

ME

LE



الخاتمة 

لى يجب ان يتم االعتماد بكل متزايد على طرق التحقيق الما•
للوصول الى المال محل الجريمة 

تحقيق يجب زيادة الوعى والتدريب لجهات انفاذ القانون بأهمية ال•
المالى الموازى

تحقيق يجب اعداد ادلة ارشادية لجهات انفاذ القانون بحيث يتم ال•
المالى الموازى بشكل منهجى ال فردى  

خاصة مثل تعديل القوانين بالدول بحيث تسمح بطرق التحقيق ال•
التسليم المراقب وغيره من الطرق 

م غسل تعزيز التعاون الوثيق بين سلسلة التحقيق في جرائ•
األموال وتمويل اإلرهاب 

PPPالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص •

PPPالتعاون بين الجهات الوطنية  •



شكرا لحسن انتباهكم 


