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لوحــظ مؤخــ ًرا تركيــ ًزا كبيــ ًرا علــى غســل األمــوال مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة ،ومــع ذلــك،
وكمــا يوضــح هــذا المســتندُ ،تعــد التجــارة وســيلة مناســبة للعديــد من أنــواع الجرائــم الماليــة .إذ يمكن
تضخيــم أو تخفيــض قيــم فواتيــر البضائــع ،ويمكــن التجــارة فــي البضائــع المزيفــة ،وممكــن ان
يتــم وصــف البضائــع بطريقــة مختلفــة عمــا يــرد فــي الفواتيــر لتجنــب الكشــف ،ويمكــن تقديــم
وثائــق لعمليــات شــحن وهميــة .وال يمثــل كل ذلــك ســوى عــدد قليــل مــن الطــرق التــي يمكــن
مــن خاللهــا اســاءة اســتخدام النظــام التجــاري إلخفــاء النشــاط اإلجرامــي .وسيســتخدم مصطلــح
“الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليات التجارة الدولية” في هذا المســتند ليشــمل مختلف الســيناريوهات
المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة والتي يمكن أن تشــكل جريمة أو نشـ ً
ـاطا غير قانوني.
قــد تنطــوي الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة علــى تعقيــدات وعلــى العديــد مــن
األطــراف مــع اســتخدام مجموعة متنوعة من المخططات في محاولــة للتحايل على القوانين واللوائح
التنظيميــة واألنظمــة والضوابــط لضمان نجاح مخططهــا .وال يوجد طريقة واحدة لمنع الجرائم المالية
معــا من خالل
مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة أو الحــد مــن أثرهــا المحتمــل؛ ولكن من خــال العمل ً
الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والتعــاون بيــن القطاعات وحتى التعــاون الداخلي بيــن الفرق،
ســيتكمن المســؤولون مــن الحــد مــن الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة وبالتالــي
مكافحتها بفعالية.
تــم إعــداد هــذا المســتند مــن قبــل مجموعــة عمــل الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة
الدوليــة التابــع للتحالــف العالمــي لمكافحــة الجرائــم المالية لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا،
وهــو تحالــف بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يهدف إلى تعزيــز مكافحــة الجرائم المالية علــى الصعيد
العالمــي .ويقــدم هــذا المســتند نظــرة عامــة عــن الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة،
بدءا من تحديد ماهيتها ،وكيفية حدوثها ،واألدوار المختلفة داخل الدورة التجارية ،ومنتجات الخدمات
ً
الماليــة التــي تســاعد فــي التجــارة ،والخطــوات التــي يمكــن تحقيقهــا فــي عمليــة تحديــد الجرائــم
الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة والحــد منهــا .وهــي مصممــة لجميــع األطــراف التــي ترغــب
في الحصول على رؤية أفضل حول كيفية نقل األموال أو البضائع أو الخدمات غير المشروعة من خالل
التدفقــات التجاريــة .اعتمــد المؤلفــون علــى عقــود مــن الخبــرة المشــتركة باإلضافــة إلــى المعلومــات
الوفيــرة المنشــورة حــول هذا الموضــوع إلنجاز هذا الدليــل المرجعي.
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تمهيد

تتخطــى الجرائــم الماليــة الحــدود وتــؤذي المجتمعــات واالقتصاديات؛ حيث ينتج عنها ســرقة تريليونات الــدوالرات من االفراد
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وعــادة المجتمعات األكثــر فقرا ،كما تجعل المــوارد الثمينة المحدودة أكثر عرضـ ً
ـة للخطر .وعليه،
فــان التحــدي الحقيقــي يتمثــل فــي اثــار الجرائــم الماليــة علــى البشــر ،والبيئــة ،والكلــف االجتماعيــة ،األمــر الــذي يتطلــب عمــا
مســتمرا وجماعيا للتعامــل معه ومكافحته.
تعتمــد المنظمــات اإلجراميــة علــى نظــام مالــي دولي مترابــط لدعم مخططاتها غير المشــروعة؛ وتقوم باســتغالل وســائل
مختلفة لنقل مكاســبها غير المشــروعة للحيلولة دون اكتشــافها ،واالســتفادة من المتحصالت بمجرد غســلها وتغطيتها
لدرجــة تعيــق تتبعهــا .اشــار مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة الــى أن حجــم التجــارة العالميــة قــد وصــل إلــى حجــم
قياســي حيــث بلــغ  28.5تريليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2021لذا فان نظام التجارة العالمي يعد أداة جذابة بشــكل خاص
لمرتكبــي الجرائــم ،حيــث يوفــر شــبكة مســتمرة لألنشــطة التجارية ،نقــل البضائع واألمــوال في جميع انحــاء العالم.
ان تعقــد نظــام التجــارة العالمــي واتســاعه ال يجعالنه عرضه لالســتخدام كقناة لألموال غير المشــروعة فحســب ،بل وأيضا
يجعــان الحمايــة مــن الفعــل الجرمــي أمـرًا صع ًبــا .تتضمــن أي معاملــة تجاريــة عــدة أطــراف ،يقــدم كل منهــم خدمــة أو
ً
مختلفــا ،وكل حلقــة فــي السلســلة التجاريــة قــد تتعــرض لجرائــم ماليــة من خالل عمليــات التجــارة الدولية .على
يــؤدي دورًا
الرغــم مــن ان االهتمــام عــادة يتــم توجيهه نحو مخاطر غســل األموال مــن خالل عمليات التجارة الدوليــة ،إال أن هنالك عددً ا
كبيـرًا مــن الوســائل األخــرى التــي يمكــن مــن خاللهــا ارتــكاب الجرائــم الماليــة ،مثل االحتيــال علــى المســتثمرين ،التحايل على
العقوبــات االقتصاديــة او التهــرب مــن الضرائــب .ومــن الضــروري أن يكــون المتمرســين فــي خطــوط الدفــاع المختلفــه لــكل
مــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى درايــة بكيفيــة اكتشــاف النشــاطات المشــبوهه ،والتعامــل معهــا بمجــرد اكتشــافها.
تــم اعــداد هــذا الدليــل المرجعــي الشــامل بعنــوان “الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة  -الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيا” من قبل التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال افريقيا
لجميــع العامليــن فــي المنطقــة والمهتميــن بحمايــة ســامة االقتصاديــات .تماشـيًا مع مهمــة التحالف المتمثلــة في تعزيز
الخبــرات المحليــة واإلقليميــة وربــط جهــود القطاعيــن العام والخــاص ،تم إعداد هــذا الدليل المرجعي من قبــل خبراء ،حيث
تــم التركيــز علــى اليــات تنفيــذ منهجيــات الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة  -منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا .ويهــدف هــذا الدليــل إلى توفير مصدر واحــد يمكن الوصول إليه للمعرفة واالسترشــاد للعاملين في مجال
مراقبة االمتثال ،مسؤولي الجمارك ووحدات إنفاذ القانون على حد سواء لخلق فهم متسق حول الكيفية التي يمكن من
خاللها إســاءة اســتخدام النظام التجاري ،وما هي األســاليب المتاحة للكشــف عن المخالفات ،وكيف يمكن للســلطات نشــر
هــذه المعلومــات للحــد مــن المزيــد مــن الجرائــم المالية من خــال عمليات التجــارة الدولية .ومــن خالل اصدار الدليل بشــكل
ثنائي اللغة فهذا االمر ســيتيح تســهيل الوصول إليه على الفور للعاملين كما يعكس التركيز على منطقة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيا االمر الذي يكمن في صميم مهمة التحالف في المنطقة.
ويرجــع الفضــل فــي ذلــك إلــى الخبــراء الذيــن قدمــوا معارفهــم ورؤاهــم المميــزة فــي هــذا الدليــل المرجعــي .وال يضاهــي
خبراتهــم إال ســخائهم فــي تكريــس الكثيــر مــن الوقــت والجهــد لهــذه المبــادرة ،وتفانيهــم المشــترك فــي تحســين اليــات
الدفــاع للحــد مــن التجــارة غيــر القانونيــة.

ابتسام األسود
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كلمة من الرعاة المشاركين
الجرائم المالية من خالل عمليات
التجارة الدولية
ال تــزال الجرائــم الماليــة تمثــل تحد ًيــا كبيرًا لصناع السياســات ،الحكومات ،أجهــزة ووحدات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية والمؤسســات
الماليــة نظــرًا لتأثيرهــا المباشــر وغيــر المباشــر علــى المجتمــات .إن مســببات الجريمــة الماليــة وأثرهــا ليــس لهمــا حــدود ،والمجرمــون
بطبيعتهــم ،ال يحترمــون قوانيــن الــدول؛ بــل إنهــم فــي الواقــع يســتغلون االختالفــات في القوانيــن واللوائــح التنظيمية لزيادة أنشــطتهم
البشعة.
جميعــا ،يمكــن أن تتأتــى المتحصــات غيــر المشــروعة عــن العديــد مــن الجرائــم مثــل الجريمــة المنظمــة ،والفســاد ،واالتجــار
وكمــا نعلــم
ً
بالبشــر واالحيــاء البريــة ،والتهــرب الضريبــي ،والجرائــم الســيبرانية ،واإلرهــاب ،والمخــدرات والتهــرب مــن برامج العقوبــات االقتصاديــة وما إلى
ذلــك .وتعــد إســاءة اســتخدام شــبكة التجــارة العالميــة مــن العوامــل الرئيســية التــي تربــط بيــن الجهــات ســيئة الســمعة التــي تســعى إلــى
غســل متحصــات الجريمــة أو التهــرب مــن برامــج العقوبــات االقتصادية.
ُتعــد التجــارة وســيلة جذابــة لغســل متحصــات الجريمــة ،والتحايــل او التهــرب على برامــج العقوبات االقتصاديــة ،نظرًا للعديد من ســماتها
األساســية؛ مثــل طبيعتهــا الدوليــة والعابــرة للحــدود ،ومشــاركة العديــد مــن األطــراف فــي المعاملــة التجاريــة (ممــا يحــد من القــدرة على
الفهــم الكامــل لسلســلة المعامــات مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا) وتنــوع الســلع ،واألهــم مــن ذلك ،اســتخدام التجــارة من خالل الحســابات
المفتوحــة (حيــث ال يكــون تقديــم الوثائــق والمســتندات التجاريــة التقليديــة اجباريا مثــل االعتمادات المســتندية).
تتميــز منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بانتشــار التجــارة فيهــا منــذ القــدم .لــذا ،فإنهــا تشــارك االنمــاط المســتخدمة فــي الجرائــم
الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة مــع مراكــز التجــارة العالميــة األخــرى ،ولكنهــا تتميــز ً
أيضــا بأنمــاط خاصــة بهــا تعكــس المخاطر
الفريــدة التــي تعبــر هــذه المنطقــة الجغرافيــة .و ُتعــد الــدول التي تســاهم بشــكل كبيــر في تيســير التجارة وتتمتع بأســواق مزدهــرة وبنية
ماليــة ناضجــة أكثــر عرضــة لمخاطــر الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة .وتجســد منطقــة الشــرق األوســط مفهــوم
المركز التجاري ،إذ تربط الشــرق ،والغرب وأفريقيا من خالل موقعها الجغرافي المتميز واقتصاداتها المتقدمة وتاريخها التجاري الطويل.
وفــي هــذا الســياق ،اعطــى التحالــف العالمــي لمكافحــة الجرائــم الماليــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا األولويــة للتركيز على
وضــع خالصــة وافيــة للمعرفــة والمســاعدة فــي تحســين الوعــي بالجرائــم المالية مــن خالل عمليــات التجــارة الدولية كدليــل مرجعي ألي
شــخص معنــي بالمنظومــة التجاريــة .يركــز هــذا الدليــل بشــكل كبيــر علــى أجــزاء المعامالت التجاريــة التي تنطــوي على تحويــل القيمة (أو
المــال) ،وبالتالــي فهــو مفيــد بشــكل خاص للمؤسســات المالية .غير أننا بذلنا جهــودً ا واعية لتحقيق التوازن الصحيــح بين المفاهيم العامة
والتفاصيــل بهــدف جعــل هــذا المســتند متاحــا ومفيــدا للجهــات المعنيــة مــن المؤسســات غيــر الماليــة المشــاركة فــي المعامــات
التجارية.
يجســد هــذا المشــروع جهــدً ا جماع ًيــا مــن فريــق مــن الخبــراء الذيــن تطوعــوا بوقتهــم الشــخصي لوضــع معارفهــم الواســعة وتقديمها
فــي هــذا المشــروع .ونــود ان نشــكر كل منهــم علــى جهــوده طــوال مــدة المشــروع.
أمجــد بطاينــة (مؤلــف) هــو مديــر لوحــدة التحقيقــات الخاصــة فــي مجموعــة االلتــزام بالمتطلبــات الرقابيــة لمجموعــة البنــك العربــي.
عامــا مــن الخبــرة فــي مجال مراقبة االمتثــال والتجارة الدولية لدى القطاع المصرفي ،وقد شــغل سـ ً
ـابقا العديد من
ويتمتــع بأكثــر مــن ً 18
المناصــب المتخصصــة فــي مجــال مراقبــة االمتثــال لبرامج العقوبــات االقتصاديــة ،التحقيقات في مجال مكافحة غســل األمــوال وتمويل
االرهــاب ،التمويــل التجــاري والحــواالت المصرفيــة لــدى عــدد مــن البنــوك المحليــة والدولية فــي األردن .يحمل أمجــد العديد من الشــهادات
الدولية بما في ذلك أخصائي معتمد في مكافحة غسل األموال ،أخصائي معتمد في مجال العقوبات الدولية والعديد من الشهادات
مــن معهــد لنــدن للخدمــات المصرفيــة والماليــة فــي المملكــة المتحــدة ،وكذلــك شــهادة فــي مكافحــة غســل األمــوال مــن خــال
المعامالت التجارية ،شهادة خبير في االعتمادات المستندية ،شهادة اخصائي في الكفاالت المصرفية ،شهادة في مجال التجارة الدولية
والتمويــل ،وشــهادة دبلوم معتمد في منتجــات التمويل التجاري.
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كمــا يحمــل أمجــد درجــة الماجســتير فــي اإلدارة المالية من االكاديمية العربيــة للعلوم المالية والمصرفية ،وهو مــدرب معتمد في رابطة
المتخصصين المعتمدين في مكافحة غســل األموال ومعهد الدراســات المصرفية في األردن.
تشــانينغ مافريليــس (المحــرر الرئيســي) هــي مديــرة قســم التجــارة غيــر المشــروعة فــي معهــد النزاهــة الماليــة العالميــة ،وتركــز علــى
التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة والجريمــة العابــرة للحــدود والتجــارة الدوليــة .تتمتــع تشــانينغ بأكثــر مــن عقــد مــن الخبــرة فــي العمــل
علــى القضايــا المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وهي متخصصة في إجــراء التحليــات القائمة على بيانــات التجارة غير
المشــروعة والتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة ذات الصلــة بالتجــارة .كمــا أن لديهــا خبــرة كبيــرة فــي تقديــم المشــورة بشــأن السياســات
والتدريــب للمســؤولين الحكومييــن األمريكييــن واألجانــب بشــأن التجــارة غير المشــروعة .وقد ادلت بشــهادتها أمام الكونغــرس األمريكي
وقدمت مالحظات حول التجارة غير المشــروعة ،االحتيال الجمركي ،التدفقات المالية غير المشــروعة في فعاليات تم تنظيمها من قبل
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،برنامــج األمم المتحدة اإلنمائي ،إدارة الجمــارك ،حماية الحدود األمريكيــة ،وزارة الخارجية األمريكية،
وزارة الدفــاع األمريكية وغيرها من المؤسســات.
فهــد حقــي (مؤلــف) هــو الرئيــس اإلقليمــي للعقوبــات فــي منطقــة الشــرق األوســط ،شــمال أفريقيــا وتركيــا فــي بنــك إتــش إس بــي ســي
( .)HSBCيعمــل لــدى مجموعــة إتــش إس بــي ســي ( )HSBCمنــذ أكثــر من  8ســنوات ،في مكافحة غســل األموال والعقوبــات حيث يدخل
فــي نطــاق عملــه االشــراف علــى برامــج العقوبــات االقتصاديــة لتواجــدات البنــك فــي لنــدن ،ميالن ودبــي .عمل فهد مــع الجهــة التنظيمية
للخدمــات الماليــة فــي المملكــة المتحــدة وهيئــة الســلوك المالــي ويحمــل شــهادة الدبلوم مــن الجمعية الدوليــة لالمتثال فــي الحوكمة
والمخاطــر واالمتثــال.
عامــا مــن الخبــرة فــي مجــال مراقبــة االمتثــال ،حيــث شــغل العديــد مــن المناصــب فــي
غراهــام بالــدوك (مؤلــف) يتمتــع بأكثــر مــن 17
ً
المؤسســات الماليــة فــي المملكــة المتحــدة .وقبــل انتقالــه إلــى اإلمــارات العربيــة المتحدة ،شــغل غراهام منصــب رئيس االمتثــال للجرائم
الماليــة فــي إدارة التمويــل التجــاري فــي بنــك إتــش إس بــي ســي ( .)HSBCوهــو عضــو فــي اللجنــة المصرفيــة لغرفــة التجــارة الدوليــة
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومجموعــة عمــل غســل األموال باســتخدام التجارة الدولية لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا
التابعة للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية .ويحمل درجة الدكتوراه المختصة في العدالة الجنائية من جامعة بورتســموث في
المملكــة المتحــدة ،إلــى جانــب العديــد مــن الشــهادات الدوليــة بمــا فــي ذلــك شــهادة أخصائــي معتمــد فــي مجــال العقوبــات العالميــة
وشــهادة متقدمــة فــي مجــال المخاطــر (أخصائــي معتمــد فــي مكافحــة غســل األمــوال-إدارة المخاطــر).
ً
أبحاثــا حــول تمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل .كان الخبيــر
جوناثــان برويــر (مؤلــف) هــو أســتاذ زائــر فــي كليــة كينجــز -لنــدن ،يجــري
المالــي لفريــق قــرار مجلــس األمــن  1929بشــأن إيران .عمل جوناثان سـ ً
ـابقا في الســلك الدبلوماســي في المملكة المتحــدة ،كما عمل في
الســفارة البريطانيــة فــي لوانــدا ومدينــة مكســيكو وموســكو .وهــو حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الفيزيــاء الجيولوجيــة مــن جامعة
كورنيــل فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ودرجــة البكالوريوس فــي الجيولوجيا من جامعة أكســفورد فــي المملكة المتحدة.
نيشــانث نوتــاث (قائــد المشــروع) يشــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي  -رئيــس مكافحــة غســل األمــوال ،مكافحــة الرشــوة ،الفســاد
والتكنولوجيــا فــي بنــك المشــرق  -اإلمــارات العربيــة المتحــدة .-وقبــل ذلــك ،شــغل منصــب الرئيــس العالمــي لمراقبــة المعامــات فــي بنك
إتــش إس بــي ســي ( )HSBCوعــددً ا مــن األدوار القياديــة فــي مكافحــة الجرائم المالية في منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا في بنك إتش
إس بي ســي ( )HSBCوبنك ســتاندرد تشــارترد ( )Standard Chartered Bankوشــركة كي بي إم جي ( .)KPMGنيش هو محاســب قانوني
(الهنــد) ،محاســب إداري معتمــد (المملكــة المتحــدة) ،حاصــل علــى شــهادة الدراســات العليــا فــي علــوم البيانــات وتحليــات األعمــال مــن
جامعة تكســاس ،أوســتن ،الواليــات المتحدة.
نأمــل أن يســاهم هــذا الدليــل في رفع مســتوى الوعي بهذا الموضوع المعقد ودعم جهود مجتمــع مكافحة الجرائم المالية.
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منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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رسالة السويفت المعتمدة إلصدار اعتماد مصرفي
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رسالة السويفت المعتمدة إلصدار كفالة مصرفية
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Development
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اعتماد الجهوز
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الجرائم المالية من خالل عمليات التجارة الدولية

Trade-based money laundering
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Terrorist financing / Trade Based Terrorism Financing

تمويل اإلرهاب  /تمويل االرهاب من خالل عمليات
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مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
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قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

Uniform Rules for Demand Guarantees

القواعد الموحدة للضمانات  /الكفاالت المصرفية
عند الطلب

Weapons of mass destruction

أسلحة الدمار الشامل

Illegal Wildlife Trade

االتجار غير المشروع بالحياة البرية
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مقدمة

ٌ
مكان إلكتساب الحكمة” (مثل أفريقي)
“ال يوجد في العقل المتغطرس
ّ
إن مكافحــة الجرائــم المال ّيــة هــي عمليــة معقــدة تتطلــب مشــاركة الهيئــات المهنيــة والممارســين والمشــرّ عين
والهيئــات المنظمــة لألســواق والتربوييــن .وإذا ُتــرك النشــاط اإلجرامــي دون رادع وإذا لــم تتــم محاســبة المجرميــن،
فســوف ُتفقــد أرواح عزيــزة ،وتتحطــم أحــام كثيــرة ،وتتعرض رفاهيــة أجيال بكاملهــا للخطر.
ـوي ،نحــن مهتمــون بصــدق -خاصــة فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا  -بفهــم الدوافع
مــن موقعنــا التربـ ّ
التي تجعل بعض ال ّناس يفعلون الصواب بينما يختار آخرون خالف ذلك .نحن مهتمون بفك رموز األسباب التي تدفع
أحيا ًنا بعض األشــخاص الطيبين إلى ارتكاب أخطاء فادحة ،وإشــاعة ســلوكيات إجرامية أو غير أخالقية ،وإظهار ثغرات
مذهلــة فــي أحكامهــم األخالق ّيــة تــؤدي إلــى عواقــب وخيمة .إن تفســير هــذه األمور أبعد مــن ْ
أن َن ْعزوها إلــى ُمجرّ د
ســبب واحد أو سببين.
يرتكــب األشــخاص الطيبــون ســلوكيات فاســدة أو إجرامية أحيا ًنا ألنهــم يفتقرون إلى الحساســية األخالقية ،أي أ ّنهم
ببســاطة ال يدركــون أن مســارًا معي ًنــا مــن الســلوكيات لــه أبعــاد قانونيــة أو أخالقيــة .كمــا إنهــم ال يســتطيعون تقدير
تداعيــات خياراتهــم الفرديــة علــى اآلخرين .يعرف الناس أحيا ًنا أن سـ ً
ـلوكا معي ًنا هو ســلوك خاطــئ ،لكنهم يفتقرون
إلــى الحنكــة لفهــم كيفيــة مقاربتــه ،وبالتالــي ال يكــون لديهــم ال ّنضــج المعرفــي أو العاطفــي ليتمكنــوا مــن اختيــار
الصــواب مــن الخطــأ .وفــي أوقــات أخــرى ،يرتكــب النــاس ســلوكيات خاطئــة بســبب عــدم وجــود حوافــز داخليّــة
شــخصيّة أو مؤسســاتيّة كافيــة تلهمهــم لفعــل الشــيء الصحيــح .باإلضافــة إلــى كل هــذه األســباب المحتملــة التــي
تفســر الســلوكيات الســيئة ،قــد يكــون ســبب عــدم القيــام بالشــيء الصحيــح مــردّ ه إلــى ّ
أن اإلنســان يفتقــد أحيانــً
إلــى ّ
الصحيحــة فــي
الشــجاعة األخالق ّيــة ،أي أ ّنــه ليــس لديــه الم ّيــزات الشــخصيّة التــي تجعلــه يقــوم بإ ّتخــاذ الخيــارات ّ
األوقــات الحرجة.
أي شــك  -سيســاعد المهنيّيــن علــى ا ّتخــاذ القــرار
إن وجــود دليــل
مرجعــي لمكافحــة الجرائــم الماليّــة  -بــدون ّ
ّ
ّ
الصحيــح علــى مســتويات مختلفــة .فهــو سيســاعد علــى توعيّتهــم حــول اآلثــار الوخيمــة للجرائــم الماليــة .كمــا أنــه
ّ
سيســاعدهم على تقدير الدور المهم الذي يلعبونه  -منفردين ومجتمعين -في ســبيل مواجهة تلك الجرائم .كما
يوفــر بعــض وســائل المكافحــة المالئمــة الســتخدامها ،ويشــرح كيــف ومتــى يتم اســتخدام تلــك الوســائل .أضف إلى
ذلــك أ ّنــه يســاهم فــي تحفيزهــم ألداء الفعــل الصحيــح بعــد أن يتعمقــوا فــي معرفــة مــدى خطــورة تأثيــر الجرائــم
المال ّيــة علــى األشــخاص والمنظمــات والمجتمعــات وحتــى علــى صعيد بلــدان بأكملها.
ّ
إن مكافحــة الجرائــم الماليــة تتطلــب ّ
ولكــن بمــا يتجــاوز ذلــك كلــهّ ،
بالشــجاعة هنــا أن
الشــجاعة األخالقيــة .ونعنــي
ـض النظــر عــن التداعيــات ،و بغـ ّ
يقــوم اإلنســان بفعــل الشــيء الصحيــح بغـ ّ
ـض النظــر عــن مواقــف اآلخريــن تجــاه ذلــك
ـمى باللحظات الحاســمة :تلك هي اللحظات التي
الفعل .غالبًا ما يواجه القادة والعاملون في المؤسسســات ما يسـ ّ
ـم فيهــا اختبــار ِقيمهــم ،وفــي كثيــر مــن األحيــان يكــون هــذا اإلختبــار قاســيًا تتخلله حــاالت ُمشـ ٌ
ـبعة بعــدم اليقين
يتـ ّ
ّ
ّ
ـدي وجهات
واالرتبــاك والشــك .تتطلــب تلــك الشــجاعة القــدرة علــى المجازفــة مــع عــدم ترك الحــذر ،والقــدرة على تحـ ّ
نظــر اآلخريــن -عنــد ّ
الضــرورة  -مــع اســتمرار اإلنفتــاح تجاههم ،والقــدرة على اتخاذ الموقف الحاســم مــع عدم إغفال
التواضــع .فــي ســبيل تحقيــق ذلــك ،يجــب أن يكــون أعضــاء المنظمــة متيقظيــن للمواقــف التــي يجعلهــم فيهــا
ً
خوفهــم أو كبريائهــم أقــل حساســية للمواقــف التــي تتطلــب
موقفــا أخالق ًيــا ضــد الجريمــة .فــي تلــك اللحظــات
ـاه َمة فــي الجهــد الجماعــي ضــد الجرائــم المال ّيــة .هذا
المسـ ِ
يظهــر القــادة الحقيقيــون ،وتبــرز شــخصياتهم األصيلــة ُ
ـي هــو فرصــة لنــا جميعــً إلحــداث تأثيــر جماعي لتحســين هــذه المنطقة وشــعوبها حتــى تكون لهم
الدليــل المرجعـ ّ
حيــاة وتكون حياة افضل.

يوسف صيداني
عميد وبروفيســور القيادة وأخالقيات العمل
كلية ســليمان عليان لألعمــال  -الجامعة األمريكية في بيروت
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مقدمة
عن التجارة

مقدمة عن التجارة
تتمثــل التجــارة فــي جوهرهــا فــي شــراء الســلع و/او الخدمــات (مــن قبــل المشــتري) وبيعهــا (مــن قبــل البائــع)
وحيثمــا كان هنالــك اتفــاق للقيــام بذلــك ،يجــب علــى البائــع تســليم مــا يتــم شــراؤه ونقــل الحقــوق إليــه ،ويجــب
علــى المشــتري قبــول مــا يتــم تســليمه ،إذا كان مطابقــا لالتفاقيــة ،وأن يدفــع ثمنــه.
ويمكــن أن تكــون التجــارة محليــة أو دوليــة .تتــم التجــارة المحليــة داخــل حــدود الدولــة نفســها ،أمــا التجــارة
الدوليــة فهــي تبــادل البضائــع والخدمــات بيــن األطــراف فــي دول مختلفــة .وغالبًــا مــا تكــون المعامــات
التجارية الدولية أكثر تعقيدً ا في طبيعتها ،ألنها عادة ما تشــمل عددً ا من األطراف األخرى إلى جانب المشــتري
والبائــع ،ومجموعــة متنوعــة مــن االتفاقيــات مــع هــذه األطــراف وفيمــا بينهــا ،وتعــدد المعاييــر والممارســات
المعتــادة ،وتعــدد المنتجــات المصرفيــة ،بمــا فــي ذلــك تلــك التي تســهل تســليم البضائــع ودفع قيمتهــا ،فض ًلا
عــن ضمــان األداء.
وفــي حيــن أن التجــارة الدوليــة عــادة مــا تكــون محــور
برامــج االمتثــال لمكافحــة الجرائــم الماليــة مــن خــال
عمليــات التجــارة الدوليــة ،إال أنــه يمكن ً
أيضا اســتخدام
التجــارة المحليــة لغســل األمــوال أو دعــم اإلرهــاب أو
تســهيل الفســاد أو كوســيلة لالحتيــال التجــاري .ونظرًا
لمحدوديــة الضوابــط التنظيميــة للتجــارة المحليــة
فــي العــادة ،مثــل الجمــارك ،فــإن إحصــاءات التجــارة
3
المحليــة محــدودة.

أطراف المعاملة التجارية
تبعــا لمــدى
يشــكل المشــتري والبائــع أســاس كل معاملــة تجاريــة ،ومــع ذلــك ،قــد يشــارك المزيــد مــن األطــراف ً
ً
أطرافــا مثــل الضامنيــن ،المموليــن ،شــركات التأميــن ،المعاينيــن للبضائــع،
تعقيــد المعاملــة .وقــد يشــمل ذلــك
ً
الوســطاء ومقدمــي الخدمــات اللوجســتية .كمــا قــد تــؤدي الجهــات الحكوميــة أيضــا مجموعــة متنوعــة مــن
األدوار فيمــا يتعلــق بالتجــارة؛ فعلــى ســبيل المثــال ،قــد تــؤدي الجهــات الحكوميــة والمملوكــة للدولــة دور
المشــتري والبائــع علــى حــد ســواء.
يقــدم الجــدول التالــي (الجــدول  )1لمحــة عامــة عــن بعــض األطــراف األكثــر شــيوعً ا والمشــاركة فــي المعامــات
التجارية.
الجدول  - 1األطراف المشاركة في المعاملة التجارية

الطرف

الدور

المشتري

الجهــة التــي تشــتري البضائــع أو الخدمــات إمــا لالســتخدام أو لتصنيــع منتــج آخــر أو
إلعادة بيعها.

البائع

أي جهة تبيع البضائع أو الخدمات إلى المشتري.

World Trade Organization, World Trade Statistical Review 2021 (Vienna: World Trade Organization, 2021), 11, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf.
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James E. Byrne and Justin B. Berger, Trade Based Financial Crime Compliance (Montgomery Village, MD: Institute of International Banking Law & Practice; London Institute of
Banking & Finance, 2017), 18.
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الوسطاء

فئــة واســعة مــن األطــراف وتشــمل أي وســيط ،باســتثناء المشــتري/البائع الــذي قــد
يشــارك فــي شــراء وبيــع البضائــع أو تمويــل أو تســهيل أو نقل هذه الســلع.

الممولون

أي جهــة تقــدم التمويــل لجهــة أخــرى ،والــذي يمكــن أن يكــون البائــع أو المشــتري
أو الوســيط أو البنــك أو أي مؤسســة ماليــة أخــرى .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن للبائــع
توفيــر التمويــل لمصنــع او لــوكالء المبيعــات أو حتــى للمشــتري ،وهــي فــي الغالــب
مؤسســة مالية توفر التمويل.

مقدمو خدمات النقل

عندمــا يتــم نقــل البضائــع مــن موقــع تصنيعهــا او تخزينهــا إلــى مــكان آخــر ،تكون
هنــاك حاجــة للنقــل .وفــي حيــن يمكــن للمشــتري أو البائــع توفيــر خدمــة النقــل،
فمــن الشــائع اســتخدام أطــراف ثالثــة ،مثــل الشــحن الجــوي والشــحن البحــري
4
وخدمــات النقــل بالشــاحنات.

وكيل الشحن

يســهل وكالء الشــحن شــحن البضائــع ،مــن خــال "مســاعدة المشــترين والبائعيــن
علــى التعامــل مــع إجــراءات الجمــارك وإجــراءات الشــحن المعقــدة .فهــم يعملــون
كخبــراء فــي تحديــد طريقــة النقــل األكثــر كفــاءة لنقــل البضائــع ،والتــي يمكــن أن
5
تتضمــن وســائل متعــددة لشــحنة واحدة".

وسطاء الجمارك

يعمــل وســطاء الجمــارك على تســهيل عمليــات اســتيراد وتصدير البضائع بســهولة،
مــن خــال تســهيل تخليــص البضائع فــي العمليات الجمركية .ويعمل الوســيط مع
المســتوردين للتحقــق فيمــا إذا كانــت الوثائــق والمســتندات أو التراخيــص الالزمــة
موجــودة ،مــع ضمــان دفع الرســوم والضرائــب الصحيحة ،للحد مــن أي تأخير 6.وقد
يتبعون لوكالء شــحن أو يمكنهم العمل بشــكل مســتقل.

ميسرو النقل

أي وســطاء خارجيين يســهلون عملية الشــحن (مثل :وســطاء الشــحن) أو االســتالم
(مثل :وسطاء الجمارك).

المستودعات وأمناء
المستودعات

غال ًبــا مــا يشــارك أمنــاء المســتودعات عندمــا يتــم نقــل ملكيــة البضائــع دون نقــل
البضائــع فعل ًيــا ،وتكــون البضائــع تحــت ســيطرة طــرف ثالــث .ويتمثــل التــزام أميــن
المســتودع فــي تســليم البضائــع إلــى الشــخص الــذي يحــق لــه اســتالم البضائــع
ً
وفقــا لالتفاقيــة المعدة بهذا الخصوص.

وكاالت معاينة البضائع
التابعة لطرف ثالث

تشــمل هــذه الفئــة جهــات القطــاع الخــاص التــي تقــوم بفحــص البضائــع واعتمــاد
ً
النتائــج
وفقــا للمعاييــر المطلوبــة والمتفــق عليهــا تجار ًيــا 7.وتوفــر هــذه العمليــات
الطمأنينــة للمشــترين ومموليهــم بـ ّ
ـأن المنتــج الــذي ســيتم تســليمه هــو مــا تــم
طلبــه بالفعــل.

الهيئات الحكومية

تشــمل هــذه الفئــة وكالء الضرائــب ،والمفتشــين (بمــا فــي ذلــك مفتشــي الصحــة)
والجهــات المســؤولة عــن منــح تراخيــص أو تصاريــح التصديــر أو االســتيراد.

Historically, the mode of transport associated with international trade was maritime or ocean transport which was the only practical, or the cheapest, form of transport, particularly
for bulk products. In this form of transport, the goods are entrusted to the carrier by the shipper, who is the seller or a third party who contracts with the party providing transport (the
carrier). The carrier is obligated to deliver the goods in accordance with the terms of the contract of carriage. The principal modes of transport are water (ocean, maritime or inland,
by common carrier or chartered vessel), rail, road, or air. Except for bulk goods and commodities (for example: oil, iron ore or other metals and mining products, grain, and sugar),
;most contemporary transportation of goods is done by means of standardized containers. This means of shipment has given rise to a significant increase in multimodal transportation
that is, transportation involving more than one mode of transport, thus avoiding the need to repack or reconsolidate in transit. For example, the goods can be placed into a container
which is loaded onto a truck at an inland point, trucked to a railhead, loaded on board a train and transported to a port, where the container is laden on board a marine vessel. The
reverse process can occur at the destination, until the container reaches the buyer’s facilities.

4

Financial Action Task Force and Egmont Group, Trade-Based Money Laundering: Trends and Developments (Paris: Financial Action Task Force, 2020), 25, https://www.fatf-gafi.org/
publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html.

5

Financial Action Task Force and Egmont Group, 26.

6

An example of one of the better-known third-party inspection agencies is Société Générale de Surveillance (SGS).
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المؤمنين

تشــمل هــذه الفئــة الجهــات المتخصصــة بتوزيــع مخاطــر الخســائر المتعلقــة
بالتجــارة .وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن شــركات التأميــن التــي ترتبــط بالتجــارة ،بمــا
فــي ذلــك تغطيــة النقــل (مثــل التأميــن البحــري) ،مخاطــر البلــد نفســه أو مخاطــر
ـزءا مــن صفقــة االتفــاق بيــن
الدفــع .وغال ًبــا مــا يكــون توفيــر نــوع مــن التأميــن جـ ً
المشــتري والبائــع ،أو يقــوم الممولــون بالتكليــف بهــا .ومــن الشــائع أن يتداخــل
التأميــن .كمــا ّ
أن بعــض شــركات التأميــن هــي شــركات تجاريــة ،بينما ترتبط شــركات
أخــرى بالجهــود الحكوميــة لتشــجيع الصــادرات.

المؤسسات المالية

تشــمل هــذه الفئــة المؤسســات التــي تــم تأسيســها لتوفيــر التمويــل والدعــم
للتجــارة ومعالجــة الوثائــق ،المســتندات والمدفوعــات.

األطراف التي تقدم
ضمان المدفوعات

باإلضافــة إلــى المؤسســات الماليــة ،توفــر الجهــات األخــرى ضما ًنــا للدفــع أو تقــوم
باإلقــراض لتســهيل التجــارة كضامنيــن .هــذا وســيتم مناقشــة أدوار هــذه االطــراف
بالتفصيــل الحقــا.

المحامون

تنطــوي كل مرحلــة مــن مراحــل المعاملــة التجاريــة تقري ًبــا علــى قضايــا وعالقــات
ً
يقدم المحامون المشورة لألطراف
ونتيجة لذلك ،فمن المألوف أن
قانونية محتملة.
ّ
فــي مرحلــة مبكــرة مــن المفاوضــات التجاريــة ،صياغــة أو مراجعــة التعهــدات،
الوثائــق والمســتندات ،أو تمثيــل األطــراف في أي وقت ،ســواء أثنــاء المعاملة التجارية
أو بعدهــا.

االتحادات التجارية
وهيئات وضع المعايير

تشــمل هــذه الفئــة المؤسســات التــي تمثــل الجهــات المشــاركة فــي التجــارة أو
الخدمــات ذات الصلــة علــى المســتوى الوطنــي أو الدولــي .وتضــع هذه المؤسســات
8
و ُتصــدر فــي كثيــر مــن األحيــان المعاييــر والقواعد وتقــدم خدمات أخــرى مختلفة.

االتفاقيات التي تشمل التجارة والتمويل التجاري
علــى الرغــم مــن ّ
أن المعامــات التجاريــة متنوعــة ومعقــدة بطبيعتهــا ،إال أ ّنها تتفــق في جوهرهــا والمتمثل في
تســليم البضائع ،ودفع قيمتها.
وفــي معامــات بيــع البضائــع ،فــان البائــع ال يريــد ان يفقــد ســيطرته علــى البضائــع (تســليم البضائــع لطــرف اخر)
دون الحصــول علــى قيمتهــا أو ضمانــة يمكــن االعتمــاد عليهــا للحصــول على قيمــة البضائع المباعــة .ومن ناحيةٍ
أخــرى ،لــن يرغــب المشــتري فــي الدفــع دون وجــود بضائــع فــي متنــاول يــده والتأكــد مــن أ ّنهــا مــن نفــس النــوع
والجــودة والكميــة المتفــق عليهــا .كمــا ّ
أن هنــاك مخــاوف مماثلــة بشــأن تقديــم الخدمــات :وهــي عــدم رغبــة
مقــدم الخدمــة فــي القيــام بذلــك مــا لــم يتــم الدفــع لــه ،ولكــن الشــخص الــذي يبحــث عــن الخدمــة ال يرغــب
فــي الدفــع إال بعــد التأكد مــن أن الخدمة هي الخدمة التي وُ عد بتلقيها.
تتضمــن معظــم التفاصيــل المتعلقــة بالتســليم والدفــع الموازنــة مــا بيــن هــذه المخــاوف؛ وهــي عمليــة تتأثــر
ً
وفقــا للقــوة النســبية لمراكــز الطرفيــن ،أو قوتهمــا التفاوضيــة .ويقــدم هــذا القســم لمحــة عامــة عــن األنــواع
المختلفــة لالتفاقيــات المبرمــة بيــن أطــراف المعاملــة التجاريــة التــي تنطــوي على تســليم البضائع ،ودفــع ثمنها،
ـارات أخــرى.
باإلضافــة إلــى أي اعتبـ ٍ
مقدمــا عــن البضائــع التــي يتــم إرســالها،
قــد يكــون هنــاك اتفــاق بيــن المشــتري والبائــع ،حيــث يدفــع المشــتري
ً
أو جزئ ًيــا ،أو يمكــن للمشــتري الدفــع عنــد اســتالم البضائــع .وهنــاك عــدد مــن منتجــات الخدمــات الماليــة المتاحة
للطرفيــن لتســهيل عمليــة التجــارة ،مثــل القــرض التجــاري ،أو االعتمــاد المســتندي ،التــي يمكــن للمؤسســة المالية
مــن خاللهــا نقــل الوثائــق والمســتندات التــي تدعــم التجــارة إلــى جانــب التعهــد بالدفــع في حــال اســتيفاء كافة
ً
الحقا في هذا المســتند.
بمزيد مــن التفصيل
الشــروط .وســيتم مناقشــة المنتجــات المختلفــة
ٍ

Byrne and Berger, Trade Based Financial Crime Compliance, 20–22.

18

مقدمة عن التجارة

8

ً
وعــادة مــا تكــون نقطــة البدايــة للتمويــل
تقــدم عــدد مــن المؤسســات الماليــة منتجــات التمويــل التجــاري.
التجــاري عبــارة عــن سلســلة مــن االتفاقيــات .وقــد تتجســد هــذه االتفاقيــات أو قــد ال تتجســد فــي عقــد رســمي
خطي وموقع ،وقد يكون موج ًزا أو شام ًلا .ومن الجدير بالمالحظة أن كلمة “العقد” تحمل معنيان مختلفان؛
كاتفــاق الطرفيــن واجــب التنفيــذ ،أو النــص المكتــوب الــذي يعكــس ذلــك االتفــاق .وعنــد وجــود اتفــاق مكتــوب او
خطي ،يطرح السؤال حول ما إذا كان بيا ًنا نهائيًا لما تم االتفاق عليه بين الطرفين ،أو إذا كانت الظروف والوثائق
والمســتندات الخارجيــة واإلضافية تكمل االتفاقيــة أو تعدلها.
ً
عادة
حد مــا .ومع ذلك،
ـاء علــى التعامــات والتجــارب الســابقة للطرفين ،قد تكون االتفاقيات غير رســمية إلى ٍ
وبنـ ً
مــا يتفــق الطرفــان علــى األقــل علــى كيفيــة قيــام البائــع بتســليم البضائع ونوعهــا وجودتهــا وكميتهــا ،وكيفية
دفــع المشــتري مقابلهــا ،والســعر اإلجمالــي للعقــد.

تسليم البضائع
تســليم البضائــع هــو أحــد االلتزامــات األساســية التي تقع علــى عاتق البائع عنــد ابرامه لعقد البيــع ،ويتمثل ذلك
فــي تســليم البضائــع مــن البائــع إلــى المشــتري (أو مــن يمثلــه) .ويمكن أن يشــمل ذلــك النقل المكانــي للبضائع
ونقــل الســيطرة وملكيــة البضائــع ،أو نقــل الســيطرة والملكيــة فقــط دون النقــل المكانــي الفعلــي للبضائــع
نفســها.

بوليصة الشحن
عندمــا تتطلــب عمليــة بيــع البضائــع النقــل الفعلــي للبضائــع عــن طريــق الشــحن ،يســتلزم ذلــك تقديــم بوليصــة
الشــحن .وبوليصــة الشــحن هــي عبــارة عــن “مســتند يصــدره الناقــل أو وكيلــه لإلقــرار باســتالم البضائــع مــن اجــل
9
شحنها“ .وتؤدي البوليصة ثالث مهام رئيسية ،وهي:
•تعتبر إيصا ًلا نهائيًا ،فهي تفيد اإلقرار بتحميل البضائع
•تثبت شروط عقد النقل
•تمثــل وثيقــة تفيــد بملكيــة البضائــع .وهي في األســاس “تمنح الملكيــة على البضائع إلى المرســل إليه
10
أو إلى المالك القانوني”.
نظرًا ألهمية الدور الذي تؤديه بوليصة الشحن ،فمن الضروري:
دائما مع البضائع حتى تصل إلى وجهتها النهائية
•أن يتم االحتفاظ بها
ً
•أن تكون مكتملة ومملوءة بشكل صحيح
•أن تشير إلى اسم الناقل ،وأن يتم توقيعها من قبل:
–الناقل ،أو الوكيل الذي يسميه الناقل لينوب عنه
–أو الرُ بان ،أو الوكيل الذي يسميه الرُ بان لينوب عنه.

11

كمــا هــو موضــح فــي القامــوس القانونــي ،فــإن بوليصــة الشــحن هــي عبــارة عــن “دليــل علــى وجــود عقــد وعلــى
ـدءا مــن لحظــة اســتالم الشــحنة ،وحتــى لحظــة
هــذا النحــو ،يجــب ملؤهــا بشــكل مناســب فــي كل خطــوة ،بـ ً
12
تسليمها”.
توجــد عــدة أنــواع مــن بوالــص الشــحن التــي مــن الممكــن ان تســتخدم حســب طبيعــة المعاملــة التجاريــة.
ويوضــح الجــدول رقــم  2بعــض األنــواع األكثــر شــيوعً ا مــن هــذه البوالــص.

“What Is Bill of Lading?,” NYC Supply Chain Solutions Inc., accessed March 17, 2022, https://nycscs.com/what-is-bill-of-lading/.

9

Financial Action Task Force and Egmont Group, TBML: Trends and Developments, 26.

10

ICC Uniform Rules for Documentary Credit (UCP600), Article 20-a-i

11

“Bill of Lading”, Legal Dictionary, accessed December 20, 2021, https://legaldictionary.net/bill-of-lading. – Article 20-a-i of UCP600 Bill of Lading.
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الجدول رقم  - 2أنواع بوالص الشحن البحري

الوصف

النوع

بوليصة الشحن القابلة
للتداول

تشــبه بوليصــة الشــحن القابلــة للتــداول الــى حــد مــا الشــيكات وبالتالــي يمكــن
تظهيرهــا لصالــح المســتورد او شــركة الشــحن او ألي طــرف اخــر .ويســتخدم هــذا
النــوع مــن [المســتندات] لتحصيــل قيمــة البضاعــة ،ممــا يعطيــه قــدرًا كبيــرًا مــن
األهميــة .وليــس ذلــك فحســب ،بــل ّ
إن اصــدار بوليصــة شــحن قابلــة للتــداول إضافيــة
او كبــدل فاقــد هــي عمليــة صعبــة ،ولهــذا الســبب يجــب علــى مــن يتعامــل مــع هــذا
13
النــوع مــن [المســتندات] أن يكــون حــذرًا للغايــة مــن فقدهــا".

هــي بوليصــة الشــحن التــي تبيــن اســم المســتورد (المشــتري) مباشــرة ،لذلــك يُســمح
بوليصة الشحن المباشرة
للمرســل إليــه فقــط باســتالم البضائــع ،أي تحمــل مســؤوليتها.

بوليصة الشحن البحري

هــي عبــارة عــن "عقــد غيــر قابــل للتــداول بيــن الناقــل البحــري والعميــل لتســليم
البضائــع التــي حجزهــا العميــل إلــى مرســل إليــه معيــن .وعـ ً
ـادة مــا تفضــل الشــركات
ـكل منتظــم هــذا النــوع مــن
التــي تتعامــل بشــكل مباشــر مــع بعضهــا البعــض وبشـ ٍ
14
بوالــص الشــحن البحــري.

بوليصة الشحن التي
تم إصدارها كنسخة
مختلفة عن تلك
االصلية (بوالص الشحن
المستبدلة)

هــي عبــارة عــن " المجموعــة الثانيــة مــن بوالــص الشــحن التــي قــد تصــدر عــن الناقــل
أو وكيلــه "فــي مقابــل" أو "بــد ًلا عــن" أول مجموعــة مــن بوالــص الشــحن الصــادرة فــي
األصــل عنــد إجــراء الشــحنة .وال يمكــن إصــدار المجموعــة الثانيــة مــن بوالــص الشــحن،
15
بينمــا ال تــزال المجموعــة األولــى كاملــة قيــد التــداول وســارية".

بوليصة الشحن لحاملها
القابلة للتظهير لطرف
ثالث

يشــير التظهيــر لطــرف ثالــث علــى البوليصــة إلــى ّ
أن البائــع لــم يحــدد مســتلم أو
مشــتري البضائــع فــي وقــت الشــحن[ ،لذلــك] يمكنهــم اإلشــارة إلــى "ألمــر" فــي
حقــل المرســل إليــه فــي بوليصــة الشــحن .ويصبــح الناقــل حينهــا مســؤو ًلا عــن
16
تســليم البضائــع وعــن أي تكاليــف إضافيــة تتعلــق بالشــحنة.

تبعــا لوقــت وكيفيــة شــحن البضائــع؛ وتوجــد ً
تختلــف بوليصــة الشــحن ً
أيضــا بوالــص شــحن تفيــد
أيضــا فــي نوعهــا ً
بــان البضاعــة تــم تحميلهــا علــى متــن وســيلة النقــل او انــه تــم اســتالمها ليتــم تحميلهــا .ويجــب أن يكــون هنــاك
(تدويــن) منفصــل يثبــت ان البضائــع قــد تــم شــحنها علــى وســيلة النقــل.
تتفــق األطــراف عـ ً
ـادة علــى كيفيــة ومــكان التســليم ،وغال ًبــا مــا يكــون ذلــك بمصطلحــات مختصــرة الســتخدامها
لتعكــس التزامــات االطــراف .وتعــرف المصطلحــات األكثــر
اســتخداما باســم المصطلحــات التجاريــة الدوليــة،
ً
التــي تربــط التســليم والدفــع واالبعــاد المختلفــة للوثائــق والمســتندات باإلضافــة إلــى التزامــات األطــراف المعنيــة
والمخاطــر التــي تواجهها17.وعلــى الرغــم مــن ّ
أن مصطلحــات التجــارة الدوليــة هــي األكثــر
اســتخداما ،إال إن كل
ً
معاملــة تجاريــة يمكــن أن يكــون لهــا مصطلحــات مختصــرة خاصــة بها مــع معانــي مختلفة قليـ ًلا .وتجدر اإلشــارة
إلــى ّ
أن بعــض مصطلحــات التجــارة الدوليــة ال تنطبــق إال علــى وســائل نقــل معينــة؛ وبعــض هــذه المصطلحــات ال
18
يســتخدم إال مــع وســائل النقــل المائــي الداخليــة ،فــي حيــن أن بعضهــا اآلخــر متعــدد الوســائط.
وتشــمل المخــاوف المتعلقــة بعمليــة التســليم والتــي يجــب تناولهــا فــي االتفاقيــة مــا إذا تــم اعتمــاد الســيطرة
علــى البضائــع فــي االتفاقيــة ،ودور الوســطاء ،ومــا إذا كانــت هنــاك وثائــق ومســتندات تمثــل الســيطرة علــى
البضائــع ،وكيــف ترتبــط شــروط التســليم بشــروط الدفــع.
تتضمــن المعاملــة التجاريــة غالبــا علــى قيــام أطــراف ثالثــة بنقــل البضائــع أو االحتفــاظ بهــا ،ممــا يثيــر أســئلة تتعلــق
بحيــازة البضائــع وملكيتهــا .وهنــاك مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات التــي يمكــن مــن خاللهــا نقــل الســيطرة
“Bill of Lading”.

13

Hari Menon, “What Is Seaway Bill in Shipping?”, Marine Insight (blog), December 21, 2021, https://www.marineinsight.com/maritime-law/what-is-seaway-bill-in-shipping/.

14

Hariesh Manaadiar, “What Is a Switch Bill of Lading and When and Why Is It Used..??”, Shipping and Freight Resource, February 1, 2019, https://www.shippingandfreightresource.
com/what-is-a-switch-bill-of-lading-and-when-and-why-is-it-used/.
15

“Blank Endorsement on a Bill of Lading,” Investopedia, accessed December 20, 2021, https://www.investopedia.com/ask/answers/032615/what-endorsement-blank-bill-lading.asp.

16

The most recent edition of these Incoterms is the 2020 revision. Incoterms also referred to Domestic and International Trade Terms.

17

Byrne and Berger, Trade Based Financial Crime Compliance, 23–24.

18
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علــى البضائــع مــن البائــع إلــى المشــتري ،ولــكل منهــا فوائــده ومخاطــره المختلفــة .كمــا ّ
أن المؤسســات الماليــة
ـدم التمويــل التجــاري ليســت علــى درايــة بالخيــارات المتوفــرة فحســب ،بــل تربــط منتجاتهــا بهــا ،وهــو مــا
التــي تقـ ّ
ينعكــس عـ ً
ـادة فــي االتفاقيــة بيــن المشــتري والبائــع.

نقل البضائع
نقــل البضائــع مــن البائــع إلــى المشــتري وطريقــة النقــل المســتخدمة هــي مــن العناصــر األساســية فــي
عمليــة تســليم البضائــع .ويتــم تحديــد طريقــة النقــل مــن خــال عوامــل مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك :النــوع،
الكميــة ،قيمــة البضائــع والوقــت الــذي يطلــب فيــه المشــتري تســليمها .ويمكــن أن تكــون وســيلة النقــل
جويــة أو بريــة أو بحريــة .وعنــد النظــر فــي الشــحن البحــري ،توجــد اختالفــات فــي اســتخدام الحاويــات
والطــرق التــي قــد تســلكها البضائــع.
عنــد مناقشــة مســألة شــحن الحاويــات ،هنــاك امــران أساســيان :وهمــا الحاويــات الممتلئــة بالكامــل ،أو
الحاويــات غيــر الممتلئــة بالكامــل .الحاويــات الممتلئــة بالكامــل هــي شــحنة تشــغل مســاحة الحاويــة
بأكملهــا دون وجــود بضائــع أخــرى معهــا .وتشــير الحاويــات غيــر الممتلئــة بالكامــل ،أو كمــا ُتعــرف
بالتجميــع ،إلــى الشــحنات التــي تشــغل جــزء مــن الحاويــة ،ويتــم شــحنها إلــى جانــب بضائــع أخــرى مــن
19
جهــات شــحن أخــرى فــي نفــس الحاويــة.
ومــن الجوانــب المهمــة األخــرى آلليــات شــحن البضائــع هــي تغييــر وســيلة النقــل لشــحنة معينــة
(االخطرمــا) والتــي بموجبهــا قــد ال تشــحن البضائــع مباشــرة مــن البائــع إلــى المشــتري ،أو مــن النقطــة أ
إلــى النقطــة ب .وتعنــي االخطرمــا (تغييــر وســيلة النقــل لشــحنة معينــة) تفريــغ البضائــع مــن الســفينة
وتحميلهــا علــى ســفينة أخــرى إلكمــال رحلتهــا إلــى الوجهــة األخــرى ،حتــى عندمــا تضطــر الســفينة إلــى
البقــاء فــي الموانــئ لبعــض الوقــت قبــل رحلتهــا .ولكــن يمكــن ً
أيضــا تطبيــق هــذا المصطلــح بشــكل اعــم
علــى وســائل النقــل األخــرى ،مثــل نقــل البضائــع بــرا عبــر الطــرق أو الســكك الحديديــة أو نقلهــا جــوً ا ،أو أي
20
اســتخدام ألكثــر مــن وســيلة مــن وســائل الشــحن.
يختلــف النقــل بالعبــور (ترانزيــت) عــن االخطرمــا (تغييــر وســيلة النقــل لشــحنة معينــة) ،ومــن المهــم
توضيــح الفــرق بيــن هذيــن المصطلحيــن ،ال ســيما فــي ســياق البلــدان الخاضعــة للعقوبــات مثــل إيــران“ .
النقــل بالعبــور (ترانزيــت) هــو نقــل البضائــع مــن خــال منطقــة جغرافيــة تســتمر فيهــا البضائــع فــي
وســائل النقــل األصليــة (علــى ســبيل المثــال :الســفن أو القطــارات أو الطائــرات) واالخطرمــا او تغييــر وســيلة
النقــل لشــحنة معينــة هــو نقــل البضائــع مــن خــال منطقــة يتــم فيهــا تفريــغ البضائــع مــن وســيلة نقــل
21
واحــدة وتحميلهــا علــى وســيلة نقــل أخــرى (علــى ســبيل المثــال :التحميــل مــن الســفينة إلــى القطــار).
ويرتبــط ذلــك ببرامــج العقوبــات االقتصاديــة نظ ـرًا إلــى نطــاق مــرور البضائــع أو التعامــل معهــا مــن خــال
الدولــة أو الجهــة .وذكــرت وزارة الخزانــة األمريكيــة علــى ّ
أن “البضائــع تعتبــر قــد مــرت بإيــران ،علــى ســبيل
المثــال ،إذ تــم نقلهــا مــن أحــد الموانــئ أو المطــارات فــي إيــران أو تمــت معالجتهــا مــن خــال الجمــارك
اإليرانيــة ،أو إذا كانــت تعبــر إيــران بالشــاحنات أو قطــارات فــي طريقهــا إلــى وجهــة خــارج إيــران“ .22علــى
ســبيل المثــال ،إذا تــم زراعــة الطماطــم فــي تركيــا وشــحنها إلــى أوزبكســتان عــن طريــق شــاحنة عبــر إيــران،
فـ ّ
ـإن مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة فــي الواليــات المتحــدة ســيعتبر بــان االخطرمــا (تغييــر وســيلة النقــل
لهــذه الشــحنة قــد حدثــت) وســيعتبر انهــا اصبحــت ذات طــرف إيرانــي .ومــن ناحيــةٍ أخــرى ،إذا لــم يتــم
نقــل البضائــع مــن المينــاء ولــم تتوقــف الســفينة إال فــي مينــاء إيرانــي إلعــادة التــزود بالوقــود ،فإنهــا تعتبــر
بضائــع عابــرة .وتســمى المعاملــة التــي تنطــوي علــى التوقــف فــي المينــاء فقــط بأنهــا معامــات مينــاء
ً
ٌ
ـموح بهــا
الرســو أو التوقــف ،وهــي مسـ
وفقــا لبرامــج العقوبــات الدوليــة.
عمومــا
ً

“LCL vs FCL,” iContainers, accessed December 20, 2021, https://www.icontainers.com/help/lcl-vs-fcl/.
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“Glossary: Transshipment,” Eurostat, accessed December 20, 2021, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Transshipment.
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Aaron Dunne, “The Role of Transit and Transshipment in Counterproliferation Efforts”, SIPRI Good Practice Guide (Stockholm: SIPRI, September 2016), 2, https://www.sipri.org/
sites/default/files/SIPRIGPG%20Transport%2006_Dunne.pdf.
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486. What Is an Example of Goods Otherwise Coming into Contact with Iran?”, US Department of the Treasury, December 22, 2016, https://home.treasury.gov/policy-issues/
financial-sanctions/faqs/486.
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الدفع قيمة البضائع
أحــد العناصــر الرئيســية فــي اتفاقيــات التجــارة يتعلــق بكيفيــة قيــام المشــتري بدفــع قيمــة البضائــع .فيمــا يلــي
اهــم طــرق الدفــع المتعــارف عليهــا:
يومــا بعــد تحقــق حــدث معيــن (علــى ســبيل
•تســهيل ائتمانــي للتعهــد بالدفــع خــال  30أو  60أو 90
ً
المثــال ،إصــدار وثائــق النقــل او الفواتيــر التجاريــة ،أو قبــول المشــتري للبضائــع المســتلمة)
•ان يضمــن طــرف ثالــث الدفــع مقابــل قيــام البائــع باألعمــال المتفــق عليهــا .ويمكــن أن يكــون الطــرف
الثالث الشــركة االم أو شــركة تابعة أو شــركة ضامنة أو وكيل التصدير
•قيــام المشــتري بالدفــع فــور وصــول وقبولــه للمســتندات أو مــن خــال قيامــه بتوقيــع ســحب مقبــول
مما يمكن
(كمبيالــة) ،بعــد أن يقــدم البنــك المحصل الوثائق والمســتندات المشــار إليها من قبــل البائعّ ،
المشــتري مــن الحصــول علــى البضائــع (وهــو مــا يســمى بالتحصيــل المســتندي أو التحصيــل البنكــي)
•وعــد مــن قبــل المشــتري بالدفــع ،مــن خــال خطــاب اعتمــادات الجهــوز أو ضمــان مســتقل مســتحق
الدفــع عنــد الطلب
•االعتمــاد المســتندي التجــاري الصــادر عــن طــرف ثالــث لصالــح البائــع والــذي يشــير إلــى أنــه ســيتم الدفع
مقابــل التقديــم المطابــق للوثائــق والمســتندات
•الدفــع عنــد التســليم ،ويســمى ً
أيضــا “التحصيل عند التســليم” .عند اســتالم البضائع ،يدفع المشــتري
ثمنها للبائع
مقدما ،قبل تسليم البضائع.
مما يعني سداد بعض أو كل المبلغ المستحق
ً
•الدفع مقدماّ ،
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تعتمــد شــروط الدفــع التــي يختارهــا الطرفــان علــى عــددٍ مــن العوامــل ،بمــا فــي ذلــك العالقــة بيــن المشــتري
والبائــع ،وتوافــر التســهيالت الماليــة ورأس المــال العامــل لكليهمــا ،والبُلــدان المشــاركة فــي المعامــات التجاريــة.
ـعا حول أســاليب الدفع الرئيســية الســتة المتاحة للمشــتري والبائع في تمويل
ـرحا واسـ ً
ويقدم القســم التالي شـ ً
التجــارة الدوليــة ،مــع التركيــز علــى الفوائــد والمخاطــر المتعلقــة بالمشــتري والبائــع.

الدفع من خالل الحساب المفتوح
تعــد طريقــة التجــارة مــن خــال معامــات الحســاب المفتــوح الطريقــة األكثر شــيوعً ا للدفع فــي التجــارة الدولية؛
ويتــم إجــراء أكثــر مــن  80فــي المائــة مــن التجــارة العالميــة عــن طريــق معامــات الحســاب المفتوح24.وفــي
معاملــة الحســاب المفتــوح ،يقــوم البائــع بإيصــال بضائعه إلى المشــتري ويرســل فاتورة بها (وأي مســتندات أخرى
مطلوبــة) مباشــرة إلــى المشــتري ،ويطلــب مــن المشــتري الدفــع مباشــرة او فــي تاريــخ محــدد .وإذا تــم شــحن
البضائــع عــن طريــق البحــر ،يتــم إرســال البضائــع إلــى المشــتري ويتــم إرســال وثائــق ومســتندات الملكيــة مباشــرة
إلــى المشــتري؛ وإذا تــم شــحن البضائــع عــن طريــق الجــو ،يتــم إرســال البضائــع مباشــرة إلــى المشــتري .كمــا يتــم
اعطــاء تاريــخ محــدد للدفــع ويقــوم المشــتري بدفــع ثمــن البضاعــة للبائــع علــى النحــو المتفــق عليــه.
وبالتالــي ،تتطلــب ترتيبــات التعامــل فــي الحســاب المفتــوح مــن البائــع أن يضــع قــدرًا كبيــرًا مــن الثقــة فــي
المشــتري .وبمجــرد اســتالم البضائــع أو تقديــم الخدمــات ،يفقــد البائــع ضمانــة الدفــع ،ويعتمــد علــى مصداقيــة
المشــتري وجدارته االئتمانية .وعند الضرورة ،يمكن للبائعين الســعي للحصول على التأمين االئتماني على االفراد
25
المدينيــن فــي الخــارج ويمكنهــم اســتخدام تســهيالت خصــم فاتــورة التصديــر لتســريع التدفقــات النقــدي.
ـكل خاص في المعامالت التجارية التي تنطوي على عدة شــحنات ،حيث يقوم المســتورد
وهو أم ٌر ذو فائدة بشـ ٍ
في كثير من األحيان بســداد الدفعات على فترات محددة عن البضائع المســتلمة خالل فترة ســابقة .وفي كثير
من الحاالت ،يضع البائعون قيودا على المشــترين تحدد حجم الرصيد غير المســدد؛ ويعتمد حجم هذه القيود

Byrne and Berger, Trade Based Financial Crime Compliance, 23–24.

23

London Institute of Banking & Finance, Certificate of International Trade and Finance Manual (London: London Institute of Banking & Finance, 2019), 107, https://www.libf.ac.uk/
study/professional-qualifications/trade-finance/certificate-in-international-trade-and-finance.
24

Export invoice discounting facility is a type of short-term trade finance that allows the seller to sell their receivables (i.e. payment from the buyer) to a third party for an advanced,
albeit discounted, payment rather than waiting to receive payment from the buyer directly.

25
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علــى الجــدارة االئتمانيــة للمشــتري .وطالمــا ّ
أن المشــتري يســتوفي شــروط الدفــع المنصــوص عليهــا فــي العقــد
وإبقــاء األرصــدة المســتحقة ضمــن الحــدود ،ستســتمر عمليــة تســليم البضائــع .ومع ذلــك ،إذا تأخر المشــتري في
الدفــع أو تعثــر فــي الســداد ،يرتفــع الرصيــد المســتحق عــن الحــد المتفــق عليــه ،ويجــوز للبائــع التوقــف عــن
تســليم البضائــع .وفــي بعــض الحــاالت ،يمكــن تأميــن هــذه الحــدود مــن خــال ضمانــات الدفــع الصادرة عــن بنك
المشــتري أو مــن خــال بوليصــة االئتمان26.تــؤدي إدارة االئتمــان لدى البائــع دورًا
مهما ،إذ يجب عليهــا مراقبة وضع
ً
المشــتري ،وقــد تضطــر إلــى التدخــل وإيقــاف تســليم البضائــع إذا توقــف المشــتري عــن الدفــع أو كانــت جدارتــه
ً 27
االئتمانيــة أقــل ممــا كان يعتقــد ســابقا.
إذا قــرر المشــتري والبائــع إتمــام عمليــة التجــارة بطريقــة الدفــع مــن خــال الحســاب المفتــوح ،فـ ّ
ـإن المؤسســة
(المؤسســات) الماليــة التــي تقــوم بتنفيــذ عمليــات تحويــل األمــوال المتفــق عليهــا ســوف تتعــرف علــى معلومات
المشــتري والمــورّد فــي رســالة التحويــل المالي الخاصه بالدفــع .28وفي بعض االحيان ،قد تكــون هناك معلومات
ّ
يمكــن البائــع مــن تحصيــل الدفعــة مــن
إضافيــة فــي رســالة التحويــل المالــي ،مثــل رقــم الفاتــورة الــذي
المشــتري .وقــد يكــون رقــم الفاتــورة (المعلومــة الوحيــدة) التــي تــزود للمؤسســة الماليــة والتــي تشــير إلــى ّ
أن
هــذه الدفعــة مخصصــة لشــراء البضائــع أو الخدمــات .وتمثــل هــذه المعلومــات المحــدودة عــددً ا مــن التحديــات
أمــام المؤسســة الماليــة لتحديــد الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة والحــد منهــا ،خاصـ ً
ـة مــع
مراعــاة حجــم التجارة التي تتم تســويتها بهــذه الطريقة.

الدفع مقدما
يشــير مصطلــح الدفــع مقدمــا إلــى الدفــع مــن قبل المشــتري مقابــل البضائع أو الخدمــات قبل اســتالمها؛ بحيث
يقوم البائع بإرســال البضائع بمجرد اســتالمه لألموال .من وجهة نظر البائع ،فإن اســتالم الدفعات المقدمة قبل
الشحن أو تقديم الخدمات هو الوضع المثالي ،حيث أنه يلغي جميع المخاطر المرتبطة بعدم الدفع.
ومــع ذلــك ،يمكــن أن تبقــى المخاطــر موجــودة اعتمــادا علــى طريقــة الدفــع .فعلــى ســبيل المثــال ،إذا تــم
قائمــا حتــى يتــم تســديد الشــيك والوفــاء بــه.
الدفــع بشــيك صــادر عــن بنــك أجنبــي ،يبقــى خطــر عــدم الســداد
ً
وقــد يقبــل بعــض البائعيــن الدفــع عــن طريــق بطاقة االئتمــان؛ يجوز لمــزود الخدمة (أجهــزة نقاط البيع) اســترداد
األمــوال مــن حســاب البائــع فــي حالــة اســتخدام بطاقــة ائتمــان مــزورة.
ومــن وجهــة نظــر المشــتري ،فــإن الدفــع مقدمــا ينطــوي علــى مخاطــر كبيــرة ،ألنــه يعتمــد علــى دفــع قيمــة
البضائــع (قبــل عمليــة الشــحن) او تقديــم الخدمــة وفقــا للعقــد .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن أن يــؤدي الدفــع
المقــدم إلــى مشــاكل فــي الســيولة النقديــة للمشــتري ،حيــث يتعيــن عليــه االنتظــار الســتالم البضائــع أو
الخدمــات .وفــي بعــض األحيــان ،يمكــن ترتيــب اتفــاق بيــن البائــع والمشــتري بحيــث يتــم ســداد دفعــة جزئيــة
مقدمــا (علــى ســبيل المثــال ،دفــع  30فــي المائــة مــن قيمــة البضائــع او الخدمــات) ويتــم دفــع الرصيــد المتبقــي
ً
فــي تاريــخ الحــق باســتخدام إحــدى طــرق الدفــع األخــرى التــي ســيتم مناقشــتها أدناه.
ويمكــن ً
أيضــا دفــع قيمــة البضائــع  /الخدمــات مــن خــال الحســاب المفتــوح والدفــع مقدمــا باســتخدام انظمــة
29
تحويــل األمــوال اإللكترونــي ،مثــل الحواالت .الحــواالت هــي عمليــة تحويــل االموال من مؤسســة ماليــة إلى أخرى
وهــذا يحتــاج الــى توثيق العالقة من خالل نظام ســويفت بين المرســل والمســتلم30.يمكن أن تكــون أوامر الدفع
هــذه فعالــة علــى الفــور فــي نفــس الدولــة حيــث يتــم دعمهــا مــن قبــل البنــك المركــزي (علــى ســبيل المثــال:
خدمــة “ ”Fedwireفــي الواليــات المتحــدة) ،أو يمكــن إدارتهــا مــن خالل غــرف المقاصة ،بحيث تخضــع لقواعدها
(علــى ســبيل المثــال :نظــام المدفوعــات اآلليــة فــي غــرف المقاصــة ،الــذي يديــره بنــك إنجلتــرا ويســهل عمليــات
تحويل المبالغ الكبيرة المقومة بالجنيه االسترليني أو نظام غرفة المقاصة للمدفوعات بين البنوك في الواليات
المتحــدة ،وهــو أكبــر نظام مقاصة بالــدوالر األمريكي للقطاع الخــاص في العالم).

Payment guarantees cover the risk of nonpayment, that is if the buyer does not pay the seller for goods delivered.

26

London Institute of Banking & Finance, CITF Manual, 107.

27

The payment message is most likely to be sent via the SWIFT network, a member-owned cooperative that facilitates safe and secure financial transactions for its members.
The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) uses a standardized proprietary communications platform to send payment orders between Financial
Institutions.

28

Sent, for example, via the SWIFT network.

29

From SWIFT, the RMA is a “SWIFT-mandated filter that enables Financial Institutions to define which counterparties can send them FIN messages. Any unwanted traffic is blocked at
the sender level, reducing the operational risks associated with handling unwanted messages and providing a first line of defence against fraud.” See “RMA and RMA Plus: Managing
Correspondent Connections,” SWIFT, July 10, 2018, https://www.swift.com/news-events/news/rma-and-rma-plus-managing-correspondent-connections.

30
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بوالص التحصيل المستندية
لمناقشــة بوالــص التحصيــل المســتندية ،مــن المهم أوال تحديــد مصطلحين من حيث صلتهمــا بالتمويل التجاري
وهما“ :المســتندات” و “التحصيل”.
يشير مصطلح “المستندي” إلى المستندات المالية و/أو المستندات التجارية:
•تشــمل المســتندات الماليــة علــى الكمبيــاالت أو الســندات أو الشــيكات أو غيرهــا مــن األدوات المماثلــة
المســتخدمة لتحصيــل األموال
•فــي حيــن تشــمل المســتندات التجاريــة علــى الفواتيــر ومســتندات النقــل ومســتندات الملكيــة وغيرهــا
مــن المســتندات المماثلــة أو أي مســتندات غيــر ماليــة أخــرى
ً
وفقــا للتعليمــات
ويشــير “التحصيــل” إلــى معالجــة وتمريــر الوثائــق والمســتندات مــن قبــل المؤسســات الماليــة،
المقدمــة مــن االطــراف المنخرطــة بالمعاملــة التجاريــة ،من اجل:
•الدفع و/أو القبول
•تسليم المستندات مقابل الدفع و/أو القبول
•تســليم المســتندات بنــاء علــى أي شــروط وأحــكام اخــرى (علــى ســبيل المثــال :الســحوبات المقبولــة
المكفولــة .)31- Avalisation-
وبهــذا فــان “بوالــص التحصيــل المســتندية تشــير إلــى تحصيــل المســتندات الماليــة و/أو المســتندات التجاريــة
32
مــن قبــل مؤسســة ماليــة مــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــة.
وفي معامالت بوالص التحصيل المســتندي ،يقوم البائع بشــحن أو ارســال البضائع وبد ًلا من إرســال المســتندات
مباشــرة إلــى المشــتري يقــوم البائــع بارســالها عبــر النظــام المصرفــي لتأخيــر تحويل االمــوال لحين اســتالم قيمة
المســتندات أو قبولهــا مــن قبــل المشــتري .وبوالــص التحصيــل المســتندية ليســت الطريقــة األكثــر أما ًنــا وال األكثر
خطــورة لــكال الطرفيــن .ومــع ذلــك ،فإنهــا توفــر بعض الحمايــة لكل من المشــتري والبائــع ،باإلضافة إلــى كونها
طريقــة بسـ ً
ورخيصــة لضمــان دفــع قيمة المســتندات.
ـيطة
ً
تنظــم القواعــد الموحــدة للتحصيــل ( نشــرة رقــم  )522الصــادرة عــن غرفــة التجــارة الدوليــة بوالــص التحصيــل
33
المســتندية وبوالــص التحصيــل النظيــف إذا كانــت تعليمــات التحصيــل تشــير إلــى تطبيقهــا.

االعتماد المستندي
يســمح االعتماد المســتندي للمشــتري والبائع بالتعاقد مع وســيط موثوق به (البنك المســمى) الذي يضمن الدفع
الكامل للبائع ،شــريطة أن يكون البائع قد قام بشــحن البضائع بحســب الشــروط المنصوص عليها في االعتماد
المســتندي34.ويعمل االعتمــاد المســتندي علــى توزيــع المخاطر بالتســاوي بين المشــتري والبائع ،حيــث يتم ضمان
الدفــع للبائــع مقابــل التقديــم المطابــق للوثائــق والمســتندات ويضمــن المشــتري اســتالم البضائــع المطلوبــة.
قــد يطلــق علــى االعتمــاد المســتندي اســم االعتماد المســتندي لالســتيراد (مــن وجهة نظــر المشــتري) أو االعتماد
المســتندي للتصديــر (من وجهة نظــر البائع).

In some countries, a bank or other party can guarantee payment of a draft or promissory note by giving its ‘avail’. By signing the note in this way on the back, the bank or other
organization commits itself unconditionally to pay should the maker or drawee default. This practice is well established by legislation in most European countries - London Institute
)of Banking & Finance, Certified Documentary Credit Specialist (CDCS) Manual l, 2014 Edition page (42

31

“Clean collection” means collection of financial documents not accompanied by commercial documents.

32

For more information see Appendix I.

33

Article 2 of the Uniform Rules of Documentary Credit defines “credit” as any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite
undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation. In this circumstance, “honour” means a] to pay at sight if the credit is available by sight payment; b) to incur
a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment; or c] to accept a bill of exchange (“draft”] drawn by the beneficiary and pay at
maturity if the credit is available by acceptance. For more information, see International Chamber of Commerce, Uniform Rules for Documentary Credit (UCP600), E600E (Paris:
International Chamber of Commerce, 2007], https://2go.iccwbo.org/uniform-rules-for-documentary-credits-config+book_version-eBook/.

34
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بناء على طلب المشــتري
يعرف االعتماد المســتندي بأنه تعهد خطي من بنك (البنك ُ
المصدر) للبائع (المســتفيد) ً
(طالــب اإلصــدار) لدفــع مبلــغ مالــي محــدد مقابــل التقديــم المطابــق للوثائــق والمســتندات مــع االمتثال لشــروط
االعتمــاد المســتندي فــي غضــون فتــرة زمنيــة محــددة .وهنــاك ثالثــة أنــواع مــن االعتمــادات المســتندية مــن حيث
طريقــة الدفــع :الدفــع عنــد االطــاع ،القبــول ،والدفــع المؤجــل.
فــي االعتمــادات المســتندية المحليــة ،تختلــف المتطلبــات ،حيــث انــه مــن الممكن ان تتعــرض المؤسســات المالية
لخطــر عــدم الحصول على مســتندات النقل.
الجدول  - 3األطراف المشاركة في االعتماد المستندي

الطرف

الدور

طالب اإلصدار أو المشتري

الطرف الذي يتم إصدار االعتماد المستندي بناء على طلبه

المصدر
البنك ُ

ـاء علــى تعليمــات طالــب اإلصــدار أو بالنيابــة
البنــك الــذي يصــدر اعتمــادً ا مســتنديا بنـ ً
عنــه

المستفيد أو البائع

الطرف الذي يتم إصدار االعتماد المستندي لصالحه

المبلغ
البنك ُ

المصدر
بناء على طلب البنك ُ
البنك الذي يُبلغ االعتماد المستندي ً

البنك المعزز

البنــك الــذي يضيــف تعزيــزه لالعتمــاد المســتندي بنــاء علــى تفويــض او طلــب البنــك
المصدر
ُ

البنك المسمى

البنــك الــذي يكــون االعتمــاد متــاح لديــه او أي بنــك فــي حــال كان االعتمــاد متاحــا
لــدى (أي بنــك) حســب شــروط االعتمــاد المســتندي

البنك المغطي

البنــك الــذي يتلقــى التعليمــات أو يصــرح لــه بالتغطيــة بموجــب تفويــض تغطيــة
صــادر عــن البنــك المصــدر

علــى الرغــم مــن أن هــذه األداة بســيطة بطبيعتهــا ،إال أنــه قد يكــون لها العديد مــن األشــكال المختلفة35.وفيما
يلــي مثاالن على ذلك:
ً
وسيطا
•آلية االعتماد المقابل العتماد اخر  /االعتمادات المتقابلة :قد يتضمن االعتماد المستندي
بين المشتري والبائع .وفي مثل هذه الحالة ،يتم إصدار اعتمادين مستنديين منفصلين :االعتماد
االول من المشتري إلى الوسيط واالعتماد االخر من الوسيط إلى البائع .ويسمى هذا النوع من أنواع
االعتمادات المستندية (االعتماد المقابل العتماد اخر  /االعتمادات المتقابلة).36
•آلية االعتماد المستندي القابل للتحويل :يقصد باالعتماد القابل للتحويل االعتماد الذي يذكر فيه
بناء على
صراحة أنه “قابل للتحويل” .ويجوز تحويله كليًا أو جزئيًا لمستفيد آخر (“المستفيد الثاني”) ً
طلب المستفيد الرئيسي (“المستفيد األول”)37.على سبيل المثال ،االعتماد المستندي المحول هو
االعتماد الذي يصدره البنك “أ” لصالح البنك “ب” ،ثم يقوم البنك “ب” “بتحويل” االعتماد المستندي
من خالل بنك ُمبلغ الى البنك “ج” ثم إلى المستفيد النهائي.

The ICC’s Uniform Rules for Documentary Credit (UCP600) governs LC agreements. See Appendix I for more information.

35

Under Article 38 of UCP 600 transferrable LCs are discussed in detail; however, UCP600 does not mention back-to-back LCs

36

Under MT720 (for further details see Appendix 2) there is no “Applicant Name” field; instead, is a field for the “beneficiary”. Bank B is only authorised to change the following
;information: applicant name (this will be replaced by their customer’s name); expiry date (which should be for a shorter period than for Bank A); the period of presentation; unit price
the amount of the LC; and the latest shipment date or given period for shipment.

37
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اعتماد الجهوز
يختلــف اعتمــاد الجهــوز عــن االعتمــادات المســتندية األخــرى ،فهــو عبــارة عــن كفالــة مصرفيــة ،غالبًــا مــا
يســتخدم هذا النوع ليس كطريقة دفع أساســية ،بل كوســيلة امنة لضمان االتفاقيات طويلة األجل38 .يمكن
أن تظل اعتمادات الجهوز سارية لسنوات (تحت ما يسمى بـ “الشرط األخضر”)39 ،مما يلغي تكلفة اصدار عدة
اعتمــادات مســتندية.
وال يعد اعتماد الجهوز بالسداد إال في حال إخفاق المشتري في سداد أي دفعة ،أو في حال عدم تنفيذ الشروط
واألحــكام المحــددة مسـ ً
ـبقا ،وإذا تخلــف المشــتري عــن الســداد ،يجــب علــى البائــع تقديــم مطالبــة إلــى البنــك
للدفــع؛ وهــي عمليــة بســيطة نســبيًا دون عــبء التوثيــق المعقــد للمســتندات المطلوبــة.
بطبيعتــه ،فــإن اعتمــاد الجهــوز هــو تعهــد غيــر قابــل للنقــض ،مســتقل ،مســتندي وملــزم عنــد إصــداره ،وال
حاجــة لذكــر ذلــك فيه40.وهــذا يعني:
•نظرًا ألن اعتماد الجهوز غير قابل للنقض ،ال يمكن تعديل التزامات المصدر او الغائها من قبل
المصدر باستثناء ما هو منصوص عليه في اعتماد الجهوز ،أو على النحو الذي يوافق عليه الشخص
الذي تم تأكيد التعديل أو اإللغاء له.
المصدرة بموجب اعتماد الجهوز
•ونظرًا الستقاللية اعتماد الجهوز ،فإن قابلية تنفيذ التزامات الجهة ُ
المصدرة أو قدرتها على الحصول على تعويض من طالب اإلصدار؛ ب)
ال تعتمد على أ) حق الجهة ُ
حق المستفيد في الحصول على دفعة من طالب اإلصدار؛ ج) اإلشارة في اعتماد الجهوز إلى أي عقد
(أساسي)
المصدرة تعتمد على تقديم الوثائق
•ونظرًا ألن اعتماد الجهوز مستندي ،فإن التزامات الجهة ُ
والمستندات المطلوبة وتدقيقها في ظاهرها
•ونظرًا ألن اعتماد الجهوز أو التعديل ملزم عند إصداره ،فهو قابل للتنفيذ من جهة اإلصدار سواء أذن
طالب اإلصدار بذلك أم ال ،أو سواء حصل البنك المصدر على رسوم ،أو تم تبليغ المستفيد (باعتماد
الجهوز أو التعديل).
تنظــم األعــراف الدوليــة العتمــادات الجهــوز (نشــرة رقــم  )590والصــادرة عــن غرفــة التجــارة الدوليــة اتفاقيــات
41
ومعامــات اعتمــادات الجهــوز.

خطاب الضمان المصرفي  /الكفالة المصرفية
تشــير مصطلحــات “الكفالــة او الضمــان” أو “كفالــة الطلــب” أو “ الكفالــة المســتقلة” إلــى أي تعهــد موقــع،
مهمــا كان اســمه أو وصفــه ،ينــص علــى الدفــع عنــد التقديــم المطابــق للمســتندات42.وفي التمويــل التجــاري،
يكــون خطــاب الكفالــة المصرفيــة
التزامــا صــادرًا عــن بنــك بالنيابــة عــن المشــتري بتقديــم ضمانــات للبائــع بــأن
ً
البنــك ســيدفع للبائــع إذا لــم يتمكــن المشــتري من اســتيفاء جميــع ما تم االتفــاق عليه في عقد البيــع (بافتراض
43
اســتيفاء جميــع األجــزاء األخرى من اتفاقيــة البيع).
كمــا أن الكفالــة او الضمــان المســتقل هــو تعهــد بالوفــاء لتقديــم مســتندي مطابــق وهــو مشــابه العتمــاد
الجهــوز .وعــادة مــا تســتخدم الضمانــات المســتقلة فــي المعامــات القائمة على التجــارة لضمــان األداء (التنفيذ).

Article 1.01 states that SBLCs or other similar undertaking, however named or described, whether for domestic or international use, a] may be made subject to the Rules by express
reference to them. Additionally, an undertaking subject to ISP98 Rules, referred to as a “standby”, may expressly modify or exclude their application. See James E. Byrne, James
G. Barnes, and Gary W. Collyer, International Standby Practices (ISP98), E590E (Paris: International Chamber of Commerce, 1998], https://2go.iccwbo.org/international-standbypractices-isp98-config+book_version-eBook/.

38

An evergreen contract automatically renews after the expiry date (i.e. it is automatically extended). The parties involved in the contract agree that it rolls over automatically until
one gives the notice to terminate it.

39

See Article 1.06, Byrne, Barnes, and Collyer, ISP98, 5.

40

Byrne, Barnes, and Collyer, 1.

41

See Article 2, Georges Affaki et al., Guide to ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG758), E702E (Paris: International Chamber of Commerce, 2010), X, https://2go.
iccwbo.org/guide-to-icc-urdg-config+book_version-eBook/.

42

Many types of guarantees used in international trade, including payment guarantee, performance guarantee, advance payment guarantee, retention money guarantee, warranty
guarantee, customs guarantee, tender guarantee, subcontract guarantee, court/arbitration guarantee, financial guarantee, and parent company guarantee.

43
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وبســبب اســتخدام كلمــة “الضمــان” ،غال ًبــا مــا يتــم الخلط بين خطــاب الضمــان المصرفي  /الكفــاالت المصرفية
والضمانــات غيــر المســتقلة التقليديــة ( 44)accessory or suretyshipوغال ًبــا ال تكون شــروط هذه الضمانات مفيدة
45
بشكل خاص في تمييزها عن بعضها البعض.
مهمــا .إذ تحتــاج بعــض أنــواع الضمانــات إلــى دفعــة مقدمــة للمســتفيد
يُعــد اختيــار طريقــة التســوية أمــرًا
ً
(المشــتري أو البائــع أو أي طــرف ثالــث علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الضمــان) ،وفــي حالــة االخفــاق مــن
المســتفيد ،قــد يواجــه الطــرف االمــر أو طالــب اإلصــدار (المشــتري أو البائــع) صعوبــات فــي اســترداد أي أمــوال تــم
دفعهــا بالفعــل .وبنــاء علــى الطريقــة المســتخدمة ،يتعيــن علــى المشــتري أو البائــع دراســة الموقــف فيمــا
يتعلــق بالمخاطــر التــي يرغبــون فــي خوضهــا والوضــع التفاوضــي الــذي همــا فيــه.
ً
وفقــا للقانــون المحلــي .وعــادة مــا تحكــم القواعــد الموحــدة
يتــم إصــدار الضمانــات المســتقلة بشــكل شــائع
لضمانــات الطلــب (نشــرة رقــم  )758الضمانــات المســتقلة .علمــا بانــه مــن الممكــن ان يتــم اصــدار كفــاالت
الطلــب بإخضاعهــا الــى األعــراف والممارســات الموحــدة لالعتمــادات المســتندية (نشــرة رقــم  )600او ممارســات
46
الجهــوز الدوليــة (نشــرة رقــم .)590

Define traditional dependent (accessory or suretyship) guarantees create a secondary liability on the part of the guarantor.

44

See Article 5, Affaki et al., URDG758.

45

There is no prohibition to issue LGs subject to UCP. See Appendix I for more information.
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الجرائم المالية
من خالل عمليات
التجارة الدولية

الجرائم المالية من خالل
عمليات التجارة الدولية
الجرائــم الماليــة ليســت أم ـرًا جديــدً ا .فتاريخ ًيــا ،كانــت تنطــوي علــى إســاءة اســتخدام النظــام المالــي لغايــات
غيــر مشــروعة47.ويأتي الخــداع والتســتر وانتهــاك الثقــة فــي صميــم هــذه الجرائــم .فــي حيــن يشــير مصطلــح
ً
وفقــا لمبــادئ التمويــل التجــاري لمجموعــة وولفســبرغ إلــى “غســل األمــوال (جميــع الجرائــم
“الجريمــة الماليــة”
بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصر االحتيال والتهرب الضريبي واالتجار بالبشــر) والرشــوة والفســاد وتمويل
48
اإلرهاب وتمويل انتشــار أســلحة الدمار الشــامل والتهديدات األخرى ذات الصلة بســامة النظام المالي الدولي”.
ويمكــن أن تنطــوي الجرائــم الماليــة ،وتحديــدً ا غســل األمــوال ،علــى نقــل األمــوال التــي تــم الحصــول عليهــا
بشــكل غيــر قانونــي إلــى النظــام التجاري العادي بحيث تبدو مشــروعة أو إخفاء هذه األموال من الســلطات من
خــال النظــام المالــي .ويمكــن ان تنطــوي أيضا لالســتخدام غيــر القانوني في النظام المالي إلســاءة اســتخدام
األمــوال المشــروعة.
وقــد ال يكــون المــال هــو الهــدف الوحيــد للمؤسســات اإلجراميــة ،ولكنــه ضــروري لعملهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال،
المنظمــات اإلرهابيــة يكــون لديهــا دوافــع سياســية ،ولكنها ال تــزال بحاجة إلى التمويــل لتحقيق أهدافهــا .والمال
ضروري لدفع أجور المرؤوسين والحصول على ممتلكات حقيقية وشخصية تستخدم في إدارة المؤسسة ،ولدفع
ثمــن البضائــع والخدمــات التــي ال يمكــن الحصــول عليها بوســائل أخرى ،ورشــوة المســؤولين وغير ذلك مــن األمور.
ويمكــن لبعــض هــذه الجرائــم أن تلحــق ضــررًا مباشـرًا باألشــخاص ،بينما تنطــوي جرائم أخرى على ضرر مؤسســي
أو مجتمعــي .فعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن لســرقة الهويــة أن تضــر بالشــخص الــذي تســرق هويتــه ،فــي حيــن أن
التجنــب غيــر المشــروع للضرائــب يمثــل فــي العــادة ضــررًا علــى المجتمــع.
وفــي حيــن أن الجرائــم الماليــة قــد تكــون ذات طبيعــة دوليــة ،فــإن ســبل عالجهــا ســواء كانــت مدنيــة أو جنائيــة،
متأصــل فــي قانــون الدولــة نفســها .فالجريمــة الماليــة ليســت جريمة محددة فــي معظم الــدول ،ولكنها تعتبر
فئــة مــن فئــات الجرائــم واألنشــطة االحتياليــة ذات الطبيعة المماثلة .وألغــراض هذا المســتند التوجيهي ،تتضمن
أي إشــارة إلــى الجرائــم الماليــة عمـ ًلا جنائ ًيــا واحــدً ا أو أكثــر ،بمــا فــي ذلــك غســل األمــوال وتمويل اإلرهــاب وتمويل
أســلحة الدمار الشــامل والرشــوة والفســاد والتهرب الضريبي واالحتيال.
وهنــاك فئتــان رئيســيتان مــن الجرائــم الماليــة )1 :غســل األمــوال ،و )2نقــل أو تحريــك البضائــع أو األمــوال بمــا
ينتهــك العقوبــات أو المحظــورات الحكوميــة ،بمــا فــي ذلك دعم العناصــر اإلرهابية .أما الجوانــب األخرى للجرائم
المالية المشمولة في هذه التوجيهات فهي إما مجموعات فرعية من هذه األنشطة أو تتعلق بها ،مثل تمويل
أســلحة الدمــار الشــامل والرشــوة واالحتيــال التجــاري والتحايــل علــى البلــدان الخاضعــة للعقوبات49.وتعــرف هــذه
الجرائــم باســم الجرائــم األصليــة ،وتســمى بذلــك ألنها الجرائم األساســية التي يتولد عنها متحصــات الجريمة.
ً
ارتباطــا مباش ـرًا بالتجــارة أو بمنتجــات التمويــل
وفــي حيــن أن غســل األمــوال والجرائــم الماليــة األخــرى ال ترتبــط
التجــاري ،إال أن الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة تجــذب
اهتمامــا كبي ـرًا فــي تطــور الجهــود
ً
ـ
ب
ـروعة
ـ
المش
غير
ـطة
ـ
األنش
المبذولــة للســيطرة علــى حركــة األمــوال والبضائــع والخدمــات التي تدعم
ـدءا باالتجار
ً
ـاء بتمويــل اإلرهــاب .ونظـرًا ألن جهــود الحكومــات والقطــاع الخــاص قــد تناولت األســاليب األكثر
بالمخــدرات وانتهـ ً
وضوحــا التــي يتــم مــن خاللها نقل األمــوال والبضائع ،فقد تحول االهتمام إلى الجرائم المالية من خالل عمليات
ً
التجــارة الدوليــة .ويــؤدي ذلــك إلــى العديد مــن التحديات للمؤسســات المالية ،حيــث زادت الجهــات التنظيمية من
تدقيقهــا علــى بيئــة الرقابــة ،وتتوقــع مــن المؤسســات الماليــة اتخــاذ خطــوات لزيــادة جهودهــا فــي تحديــد
الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة والتخفيــف منهــا .ونظــرًا لتعقيــدات قطــاع الخدمــات

Byrne and Berger, Trade Based Financial Crime Compliance, 45.

47

;The Wolfsberg Group, International Chamber of Commerce, and BAFT, The Wolfsberg Group, ICC and BAFT Trade Finance Principles: 2019 Amendment (Paris: The Wolfsberg Group
International Compliance Association; BAFT, 2019), 8, https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/03/trade-finance-principles-2019-amendments-wolfsberg-icc-baft-final.pdf.

48

Byrne and Berger, Trade Based Financial Crime Compliance, 45.
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49

الماليــة ،تكافــح المؤسســات الماليــة مــن أجــل زيــادة جهودهــا إلثبــات أنهــا قــد زادت بكفــاءة وفعاليــة مــن حيــث
التكلفــة فــي بيئتهــا الرقابيــة بمــا يكفــي إلرضــاء الجهــات التنظيميــة بأنــه يمكنهــا تحديــد الجرائــم الماليــة مــن
خــال عمليــات التجــارة الدوليــة والتخفيــف منهــا .ونناقــش فيمــا يلــي الخطــوات التي يمكــن للمؤسســات المالية
اتخاذهــا فــي هــذا الصــدد.
كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا ،تشــمل الجرائــم الماليــة العديــد مــن األنشــطة غيــر القانونيــة ويمكــن أن تكــون معقــدة فــي
طبيعتهــا .ونظـرًا لعــدم وجــود تصنيــف موحــد للجرائــم المالية ،فــإن الفئات التي تــم اختيارها في هذا المســتند
التوجيهــي هــي الفئــات التــي مــن المرجــح أن تنطــوي علــى إســاءة اســتخدام منتجــات التمويــل التجــاري والتــي
تشــدد عليهــا الجهــات التنظيميــة بشــكل كبيــر .تقــدم منتجــات التمويــل التجــاري ميــزة إضافيــة تتمثــل فــي
تحديــد الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجارة الدوليــة التي توفر فرصة لفهم نشــاط العميل بشــكل أفضل
وبالتالــي تخفيــف الجرائــم الماليــة لتوفــر المســتندات والبيانــات فــي هــذه المســتندات .وبالنظــر إلــى مــا هــو أبعــد
مــن تركيــز هــذا القســم علــى منتجــات التمويــل التجــاري ،مــن المهــم عــدم االســتهانة بحجــم التجــارة ،وبالتالــي
النشــاط غيــر المشــروع المحتمــل الموجــود فــي معامــات الحســابات المفتوحــة .ونتيجــة لذلــك ،مــن الضــروري أن
يقــوم القطــاع المالــي بتقييــم المخاطــر ووضــع خطــط التغطيــة هــذه المخاطــر علــى نطــاق واســع ،بمــا فــي
ذلــك المخاطــر المتعلقــة بالســمعة ،المخاطــر القانونيــة ،مخاطــر االمتثــال ،الســداد واالئتمــان والمــاءة الماليــة.

غسل األموال
تعــرف اتفاقيــة األمــم المتحــدة فــي فيينــا لعــام  1988غســل األمــوال بأنــه “تحويــل األمــوال او نقلها مــع العلم
بأنهــا ناتجــة عــن أي جريمــة أو جرائــم ،بهــدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشــروع لألموال أو قصد مســاعدة أي
50
شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على اإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله؛”
ّ
يمكن
وببســاطة ،فــإن غســل األمــوال هــو عمليــة إخفــاء األمــوال غير المشــروعة ،وهو أمــر “ذو أهمية بالغــة ،ألنه
المجرميــن مــن االســتفادة مــن أرباحهــم دون تعريــض المصــدر للخطــر” ،51ممــا يســمح للمؤسســة اإلجراميــة
باالستمرار .ولتمكين المجرمين من استخدام أموالهم غير المشروعة فانهم يقومون بتوجيه هذه االموال الى
النظــام المصرفــي التقليــدي مــن بيــن ســبل أخــرى.
وتوجد عادة ثالث مراحل لهذه المعامالت (انظر الشكل :)1
•اإليداع والتوظيف :يدخل غاسل األموال أرباحه او المتحصالت غير القانونية في النظام المالي.
فعلى سبيل المثال ،يمكنه تقسيم مبالغ كبيرة من النقد إلى مبالغ أصغر يتم إيداعها بعد ذلك
مباشرة في حساب بنكي ،أو شراء سلسلة من األدوات النقدية (على سبيل المثال :الشيكات واألوامر
النقدية وما إلى ذلك) التي يتم تحصيلها وإيداعها في حسابات في موقع آخر.
•التغطية والتمويه :يشارك غاسل األموال في سلسلة من التحويالت أو حركات لألموال إلخفاء
مصدرها .ويمكن توجيه األموال من خالل شراء وبيع األدوات االستثمارية ،أو قد يقوم غاسل األموال
بتحويل األموال من خالل سلسلة من الحسابات في بنوك مختلفة في جميع أنحاء العالم .ويعد
هذا االستخدام للحسابات المنتشرة على نطاق واسع لغسل األموال سائدً ا بشكل خاص في الدول
التي ال تتعاون في التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل األموال .وفي بعض الحاالت ،قد يخفي
غاسل االموال التحويالت على هيئة دفعات مقابل البضائع أو الخدمات ،مما يمنحها مظهرًا مشروعً ا.
•اإلدماج :تمثل مرحلة االدماج الغاية النهائية لغسل األموال حيث يتم فيها ادماج األموال غير
المشروعة في النظام المالي المشروع واختالطها باألموال المشروعة وقد يختار غاسل األموال
استثمار األموال في العقارات ،األصول الفاخرة أو المشاريع التجارية.
يشــير القســم ( 3.2.1إجــراءات التصعيــد) فــي مبــادئ التمويــل التجــاري الصــادرة عــن وولفســبرغ إلــى مــا يوصــف
بـــ “خطــوط الدفــاع الثالثــة” ،والذي يوصــى به باعتباره النهج األكثــر فعالية للتخفيف من المخاطر .وبشــكل عام،
52
فــإن الخطــوط الثالثــة هــي )1:إدارة العمليات التجارية؛  )2وحدة الجرائم الماليــة (االمتثال)؛  )3ادارة التدقيق.

United Nations, “United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances” (1988), 3, https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf.

50

“Money Laundering,” Financial Action Task Force, accessed December 13, 2021, https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/.

51

Trade Finance Principles Wolfsberg, et al. (2017) Section 3.2.1 (Escalation Procedures).
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الشكل رقم ( - )1دورة غسل األموال

Dirty Money
integrates into the
Financial System

LAYERING

Transfer on the
bank account
”of company “X

Offshore Bank

”Payment by “Y
of false invoice
”to company “X

INTEGRATION

PLACEMENT

Collection of
dirty money

Purchase of Luxury Assets, Financial Investments,
Commercial / Industrial Investments

Loan to
”company “Y

المصدر“ :غسل األموال” ،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

فــي الواقــع ،قــد ال تتضمــن حالــة غســل األموال المراحــل الثالث جميعها؛ فقــد يتم دمج بعض المراحــل ،أو تكرار
بعض المراحل عدة مرات .فعلى سبيل المثال ،تتضمن إحدى طرق غسل األموال من مبيعات المخدرات تقسيم
المبالــغ النقديــة إلــى مبالــغ صغيــرة يتــم إيداعهــا بعــد ذلــك من قبل “وســيط لنقــل األمــوال” ،ثــم تحويلها بعد
ذلــك كدفعــة مقابــل الخدمــات إلــى شــركة وهميــة .فــي هــذا المثــال ،يتــم إجــراء اإليــداع والتوظيــف ،التغطيــة
والتمويــه في مرحلة واحدة.

أشــار مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أ ّنه “بســبب الطبيعة الســرية لعملية غســل
األمــوال ،مــن الصعــب تقديــر المبلغ اإلجمالي لألموال التي تمر خالل دورة غســل األموال” ،ولكن الرقم من
 2إلــى  5فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي ،أو  800مليــار دوالر إلى  2تريليــون دوالر أمريكي،
53
يعطــى عـ ً
ـادة علــى أنــه المبلــغ المقــدر لألموال التي يتم غســلها على مســتوى العالم في عــام واحد.

ال يمكن لعملية غسل األموال أن تحدث بمعزل عن غيرها ،إذ يجب أن يكون هناك جريمة أولية تجعل من هذه
األمــوال متحصــات لتلــك الجريمــة .وكمــا ذكرنــا أعــاه ،يشــار إلــى ذلــك علــى أ ّنــه “جريمــة أصليــة” .وفــي الســياق
المالــي ،فــإن الجريمــة األصليــة هــي أي جريمة تولــد المتحصــات النقدية.
وقــد أدى توجيــه االتحــاد األوروبــي الســادس بشــأن غســل األمــوال ( ،)6AMLDالــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي يونيــو
 ،2021إلــى توســعة قائمــة جرائــم غســل األمــوال األصليــة لتعكــس بشــكل أفضل المشــهد الحديــث للتهديدات
(انظــر الشــكل رقــم 54.)2وباإلضافــة إلــى ذلــك ،وبموجــب توجيــه االتحــاد األوروبــي الســادس بشــأن غســل األموال،
أصبحــت المســاعدة والتحريــض علــى غســل األمــوال وكذلك الغســل الذاتــي لألمــوال بمثابة أعمــال إجرامية.

“Money Laundering,” United Nations Office on Drugs and Crime, accessed December 13, 2021, https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html.

53

European Parliament, “Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on Combating Money Laundering by Criminal Law,” PE/30/2018/
REV/1 § (2018), https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj.
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الشكل رقم ( - )2الجرائم األصلية بموجب توجيه االتحاد األوروبي السادس بشأن غسل األموال

المصدر“ :توجيه االتحاد األوروبي السادس بشأن غسل األموال 22 ،جريمة أصلية لغسل األموال” ،فوائد االمتثال

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن (األفــراد) الذيــن يقومون بغســل المتحصــات اإلجرامية قــد ال يكونون (األفــراد) األصليين أو
نفــس (األفــراد) الذيــن ارتكبــوا الجريمــة الجنائية األساســية؛ ويمكن أن يكونــوا افرادا مختلفيــن ،ويعملون بطريقة
قــد تبــدو فيهــا المعامالت نشـ ً
ـاطا ماليًا مشــروعً ا .ويشــكل ذلك تحديًا لقدرة المؤسســات الماليــة ووحدات إنفاذ
القانون على الفهم الكامل لتدفق األموال ،حيث تتضمن بعض مخططات غســل األموال المعقدة مخططات
لوجهــات متعددة فاعلة عبر الحدود.
تعــرّ ف مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة عمليــة غســل األموال القائمــة على عمليــات التجارة بأ ّنهــا “عملية إخفاء
متحصــات الجريمــة ونقــل القيمــة مــن خــال اســتخدام المعامــات التجاريــة في محاولــة إلضفاء الشــرعية على
أصولهــا غيــر المشــروعة“ .كمــا أشــرنا أعــاه ،يمكــن تصنيــف الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة
بشــكل عــام علــى أنهــا تتــم مــع أو بــدون التزويــر متعلــق بالوثائــق والمســتندات؛ ويمكــن قــول الشــيء نفســه
عمــا إذا كانــت المعامــات التجاريــة
بالنســبة لغســل األمــوال مــن خــال عمليــات التجــارة الدولية55.وبغــض النظــر ّ
تنطــوي علــى وثائــق مــزورة ،فإن برامج غســل األموال من خالل عمليات التجارة “تختلف في تعقيدها وتســتخدم
56
بشــكل متكــرر جن ًبــا إلــى جنــب مــع تقنيــات أخــرى لغســل األمــوال إلخفــاء تعقــب األمــوال”.

التالعب بالفواتير التجارية
يمكــن أن تتضمــن برامــج الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة تضليــل فــي ســعر أو كميــة أو نــوع
البضائــع فــي المعامــات التجاريــة (التالعــب بالفواتيــر التجاريــة) لتحويــل القيمــة وإخفــاء أصــل المتحصــات غيــر
المشــروعة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التالعــب بالفواتيــر التجاريــة هــي وســيلة تســتخدم لنقــل األمــوال بشــكل غيــر
مشــروع ،أي أنها قد تكون وســيلة أو تقنية لغســل األموال أو تمويل اإلرهاب أو التهرب من الضرائب أو المشــاركة
فــي أنشــطة أخــرى فــي الجرائم المالية مــن خالل عمليات التجــارة الدولية.

Page 5, Trade-Based Money Laundering, Financial Action Task Force, 23 June 2006

55

Page 5, Trade-Based Money Laundering, Financial Action Task Force, 23 June 2006
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ً
ووفقــا للمنظمــة الماليــة العالميــة ،فــإن التالعــب بفواتيــر المعامــات التجاريــة “يُعــد مــن أكبــر مكونــات
التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة القابلــة للقيــاس [و] تمثــل تحد ًيــا عالم ًيــا كبيـرًا علــى جبهتيــن :بالنســبة
للهيئــات الجمركيــة والضريبيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وال ســيما فــي البلــدان الناميــة ،يعكــس التالعــب
المحصلة المرتبطــة بالتجارة
بالفواتيــر التجاريــة فقــدان المليــارات مــن الــدوالرات في اإليــرادات الضريبية غيــر
ّ
كل عــام؛ وبالنســبة لمؤسســات انفــاذ القانــون ،يســهل التالعــب بالفواتيــر التجاريــة [التدفقــات الماليــة غيــر
57
المشــروعة] فــي االقتصــاد العالمــي”.

هنــاك عــدة طــرق للتالعــب بالفواتيــر ،مثــل التضخيــم او التخفيــض المتعمــد لألســعار (“تضخيــم قيــم الفواتيــر”
أو “تخفيــض قيــم الفواتيــر” ،علــى التوالــي) ،أو الشــحن بكميــات أكبــر أو أقــل (“الزيــادة فــي كميــة البضائــع
المشــحونة” أو “التخفيــض فــي كميــة البضائــع المشــحونة” علــى التوالــي) للبضائــع أو الخدمــات المقدمــة.
يمكــن أن تنطــوي مخططــات التالعــب بالفواتير التجاريــة األكثر تعقيدً ا على تكرار اســتيراد وتصدير نفس البضائع
(“المعامالت التجارية الدائرية”) ،أو عدم شــحن أي بضائع على اإلطالق (“الشــحن الوهمي”) أو إنشــاء واســتخدام
فاتورتيــن أو أكثــر لمعاملــة تجاريــة واحــدة (“فواتيــر مزدوجــة”“ ،فواتير متكــررة” أو “فواتيــر متعددة”).
مهما بالنســبة لغســل األموال من خــال عمليات التجارة الدوليــة نظرًا لتكرار
يعــد التالعــب بالفواتيــر التجاريــة أمرًا
ً
اســتخدامها فــي األنظمــة الجنائيــة المتعلقة بالتجــارة .وعلى الرغم من أن التالعب بالفواتيــر التجارية من الناحية
الفنيــة هــو نــوع مــن أنــواع االحتيــال ،إال أن أنظمــة االحتيــال يمكــن أن تشــمل مجموعــة واســعة مــن المخططــات
الجنائيــة ،التــي ال يرتبــط الكثيــر منهــا بالجريمــة القائمة على المعامالت التجارية أو تتجاوزهــا .كما يمكن أن تكون
أنظمــة االحتيــال معقــدة بشــكل اســتثنائي ،لذلــك فـ ّ
المتعمقــة لالحتيــال خــارج أنظمــة التالعــب
ـإن المناقشــة
ّ
بالفواتيــر التجاريــة هي خارج نطــاق هذا الدليل المرجعي.
وفــي بعــض الحــاالت ،يمكــن ان يكــون كال من البائع والمشــتري يعمالن تحت مظلة المنظمة نفســها وأن يكونا
متواطئيــن مــع بعضهمــا البعــض .فعلــى ســبيل المثال ،يمكن للشــركة األم أن تنشــئ شــركة او كيــان في دولة
منفصلــة ذات ضوابــط ضعيفــة لغســل األمــوال ،ثــم تبيــع البضائــع إلــى تلــك الشــركة او الكيــان بأســعار “الســوق
ـاء علــى الوثائــق والمســتندات الصحيحــة .ويمكــن لهــذه الشــركة بعــد ذلــك بيــع هــذه البضائــع
العادلــة” ،بنـ ً
إلــى مشــت ٍر نهائــي ،بســعر أقــل أو أعلــى .تــؤدي هــذه المعامــات إلــى نقــل مخطــط التضخيــم أو التخفيــض فــي
قيــم الفواتيــر إلــى دولــة أخــرى ،ممــا قــد يقلــل مــن خطــر كشــفها .ويمكــن أن تكــون الهيكلــة أكثــر تعقيــدً ا
إذا أنشــأت الشــركة األم شــركات او كيانــات إضافيــة فــي دول اخــرى .ويمثــل هــذا التعقيــد تحديــات واضحــة
للمســؤولين للوقايــة مــن هــذه الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة والكشــف عنهــا والتحقيــق
فيهــا.
يعــد تخفيــض قيــم الفواتيــر للصــادرات واحــدة مــن أكثــر تقنيــات الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة
الدوليــة شــيوعا فــي نقــل األمــوال .ويرجع ذلــك على األرجح إلى أن التركيز األساســي لمعظــم الهيئات الجمركية
ينصــب علــى إيقــاف اســتيراد المــواد المهربة وضمان تحصيل رســوم االســتيراد المناســبة .وبالتالي ،تقــوم الهيئات
58
عمومــا بمراقبــة الصــادرات بدقــة أقــل صرامــة مــن الــواردات.
الجمركيــة
ً
ونتيجـ ً
ّ
يوضــح الشــكل  3فيمــا يلــي كيــف يمكــن لمنظمــة اجراميــة تعمــل بيــن بلديــن أن تضلــل فــي
ـة لذلــك،
59
ســعر البضائــع التــي يتــم تصديرهــا مــن البلــد “أ” إلــى البلــد “ب” لغســل المتحصــات غيــر المشــروعة وقيمهــا.

“Trade-Related Illicit Financial Flows in 134 Developing Countries 2009-2018,” Global Financial Integrity, December 16, 2021, https://gfintegrity.org/report/trade-related-illicitfinancial-flows-in-134-developing-countries-2009-2018/.
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Financial Action Task Force, Trade Based Money Laundering (Paris: Financial Action Task Force, 2006), 5, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade%20
Based%20Money%20Laundering.pdf.
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US Government Accountability Office, Trade-Based Money Laundering: US Government Has Worked with Partners to Combat the Threat, but Could Strengthen Its Efforts
(Washington, D.C.: US Government Accountability Office, 2020), 6, https://www.gao.gov/assets/gao-20-333.pdf.
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الشكل رقم ( – )3مخطط غسل األموال من خالل عمليات التجارة الدولية باستخدام التالعب بالفواتير التجارية
A colluding buyer and seller from a criminal organization
negotiate a false price for the goods to be exported

1
The seller exports $10 million
worth of goods purchased with
illicit proceeds from criminal activity

Buyer

(Importer in
)Country B

Seller

(Exporter in
)Country A

2
The seller invoices buyer for
only $1 million for the goods
The seller’s bank
gives the seller
the payment of
$1 million for
the shipment

Buyer instructs its
bank to the wire
the $1 million to
the seller’s bank

Buyer’s
Bank

The buyer resells the goods
for the equivalent of $10
million in local currency

The buyer’s bank wires the
payment of $1 million for the
goods to the seller’s bank

3

Seller’s
Bank

The buyer keeps the difference of $9
million, in local currency, representing
the value that has been laundered

4

المصدر :مكتب المساءلة الحكومية ،غسل األموال من خالل عمليات التجارة الدولية

يمكــن لغاســلي األمــوال ً
أيضــا اســتخدام متحصــات الجريمة لشــراء البضائع أو الخدمــات التي يتم اســتيرادها أو
تصديرهــا بعــد ذلــك دون الحاجــة إلى التالعب بالوثائق والمســتندات التجارية (أي عدم التالعــب بالفواتير التجارية).
يشــار إلــى هــذا النــوع مــن أنظمــة غســل األمــوال مــن خــال عمليات التجــارة عادة باســم صــرف البيزو في الســوق
الســوداء .ويشــمل نظــام صــرف البيــزو فــي الســوق الســوداء:
تحويــل قيمــة متحصــات الجريمــة من الســيولة (عادة ما تكون نقدً ا) إلى ســلع (على ســبيل المثــال :اإللكترونيات
أو المالبــس) فــي منطقــة واحــدة وبعملــة واحــدة (علــى ســبيل المثــال :الواليــات المتحــدة بالــدوالر األمريكــي) ثم
تحويلها إلى ســيولة (على ســبيل المثال :النقد أو التحويل المصرفي) في منطقة ما وبعملة أخرى (على ســبيل
المثــال :المكســيك بعملــة البيــزو المكســيكي) .ويعنــي هــذا التحويــل للقيمــة أنــه يمكــن نقــل المتحصــات مــن
بلد إلى آخر دون اســتخدام النظام المالي .في نظام صرف البيزو في الســوق الســوداء ،ال حاجة للتالعب بقيمة
60
المعاملة التجارية ،حيث تجسد البضائع نفسها متحصالت الجريمة.
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Julia Yansura et al., Financial Crime in Latin America and the Caribbean: Understanding Country Challenges and Designing Effective Technical Responses (Washington, D.C.: Global
Financial Integrity, 2021), 162, https://gfintegrity.org/report/financial-crime-in-latin-america-and-the-caribbean/.
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غسل األموال من خالل الخدمات
تتجســد أحــد الطــرق المســتخدمة فــي الجرائــم الماليــة فــي غســل األمــوال من خــال الخدمات وهي المشــكلة
التــي غال ًبــا مــا يتــم تجاهلهــا .وكمــا هو الحــال في نظام التالعــب بالفواتير التجارية في غســل األمــوال من خالل
عمليــات التجــارة المذكــور فــي األعلــى ،تتضمــن عمليــات غســل االمــوال مــن خــال الخدمــات التالعــب بالفواتيــر
المتعلقــة بالخدمــات .وبالمقارنــة مــع غســل األمــوال من خالل عمليات التجــارة الدولية ،يمكــن أن تحتوي عمليات
غســل االمــوال مــن خــال الخدمــات تحديــات إضافيــة ألنــه “عنــد التحقيــق فــي غســل األمــوال مــن خــال عمليات
التجــارة الدوليــة ،يمكــن للســلطات فــي كثير مــن األحيان تتبع البضائع أو الســلع .وعلى النقيض مــن ذلك ،ال تترك
61
عمليــات غســل االمــوال مــن خــال الخدمــات أي مســار مادي لتعقبهــا ،وتكون قيمــة الفاتورة غيــر مالئمة”.
الموســعة التــي أجرتهــا وزارة الخارجيــة األمريكيــة لعــام  2015مثــا ًلا جيــدً ا علــى
تقــدم المراجعــة العالميــة
ّ
المنهجيــة القائمــة علــى عمليــات غســل االموال مــن خالل الخدمات لعملية غســل أموال حدثت فــي مونتينيغرو
(الجبــل األســود) ،حيــث “أرســلت الشــركات البحريــة فواتيــر وهمية إلى شــركة من شــركات الجبل األســود (ألبحاث
الســوق واالستشــارات والبرمجيــات والتأجيــر ومــا إلــى ذلك) بغرض ســحب األموال من حســاب الشــركة في الجبل
األســود إلرســالها إلى الخارج“62.وغالبًا ما شــملت ترتيبات عمليات غســل االموال من خالل الخدمات تلك الخدمات
المعقدة و/أو الخدمات التي يصعب قياسها (تسعيرها) مثل العروض الترويجية للحفالت الموسيقية أو البرمجة
الحاســوبية.63
وهناك منهجية أخرى لعمليات غســل االموال من خالل الخدمات تتضمن االســتعانة بشــركات استشــارية ،وهي
شــركات تقــدم استشــارات مقابــل أتعــاب معينــة .ويمكــن أن يكــون مــن الســهل إلــى حــد مــا إنشــاء مثــل هــذه
الشــركات ،ال ســيما فــي مناطــق االوفشــور أو المناطــق (ذات الســرية المصرفيــة العاليــة)؛ ويمكــن إنشــاء شــبكة
معقدة من الشركات االستشارية لتسهيل تحويل األموال غير المشروعة بين الدول64.يمكن للمجرمين االستعانة
بشــركة استشــارية لتبريــر حركــة األمــوال التــي تمثــل أو باألحــرى (التضليــل للتدفقــات المالية) مثل دفع أو اســتالم
أتعــاب استشــارية .باإلضافــة إلــى ذلــك“ ،بينمــا تميــل عمليــة غســل األمــوال إلــى أن تكــون مكلفـ ً
ـة فــي قطاعــات
األعمــال األخــرى ،فـ ّ
ـإن القطــاع االستشــاري يوفــر بديـ ًلا مربحا محتم ًلا لغاســلي األمــوال ،ويرجع ذلك إلــى حد كبير
65
إلــى المزايــا الضريبيــة التــي يتــم الحصــول عليهــا من خــال مشــاركة شــركات خارجية.
وقــد أبــرزت مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة ومجموعــة إيغمونــت فــي إطــار تقريرهمــا (غســل األمــوال مــن
خــال المعامــات التجاريــة) الصــادر فــي عــام  2020أن الخدمــات والقطاعــات التاليــة تــم تحديدهــا علــى أنهــا
معرضــة لعمليــات غســل االمــوال مــن خــال الخدمــات:
•المقامرة ،وال سيما مقدمي خدمات المقامرة عبر اإلنترنت
•مــزودو البرمجيــات ،بمــا فــي ذلــك برامــج األلعــاب واألعمــال( ،علــى ســبيل المثــال :خدمــات نقــاط البيــع
اإللكترونية)
•الخدمات المالية ،بما في ذلك ادارة ثروات األصول االفتراضية
•االستشــارات والخدمــات االستشــارية ،العالمــات التجاريــة والعناصــر غير الملموســة المماثلة (على ســبيل
المثــال :حقــوق الملكية الفكرية)

تمويل اإلرهاب
يعــد اإلرهــاب مشــكلة معقــدة ولهــا أصــول وأطــراف فاعلــة متنوعــة .وكذلــك ،فــإن “أي محاولــة لفهــم دوافــع
66
األفــراد والجماعــات اإلرهابيــة وأفعالهــم يجــب أن تراعــي التنــوع الهائــل فيهــا”.

John Cassara, “Service-Based Money Laundering: The Next Illicit Finance Frontier,” Foundation for Defense of Democracies, May 19, 2016, https://www.fdd.org/analysis/2016/05/19/
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ويُعــد تعريــف “اإلرهــاب” أمـرًا صع ًبــا والتعريفــات الحديثــة لــه مثيــرة للجــدل بطبيعتهــا .يســتخدم هذا المســتند
التعريــف الــوارد فــي االتفاقيــة العربيــة لمكافحــة اإلرهــاب ،التــي اعتمدها مجلــس وزراء الداخلية العــرب ومجلس
وزراء العــدل العــرب فــي القاهــرة ،مصــر في عــام ُ .1998تعــرّ ف االتفاقية اإلرهــاب على أ ّنه:
كل فعــل مــن أفعــال العنــف او التهديــد بــه أيــا كانــت بواعثــه او اغراضــه ،يقــع تنفيــذا لمشــروع اجرامــي
فــردي او جماعــي ويهــدف الــى القــاء الرعــب بيــن النــاس او ترويعهــم بايذائهــم او تعريــض حياتهــم او
امنهــم للخطــر او الحــاق الضــرر بالبيئــة او بأحــد المرافــق او األمالك العامــة او الخاصة او احتاللها او االســتيالء
67
عليهــا او تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة للخطــر.
يستخدم تمويل اإلرهاب القائم على التجارة المعامالت التجارية بنفس الطريقة التي تكون فيها عُ رضة للجرائم
الماليــة مــن خــال المعامــات التجاريــة ،ولكــن مــع وجــود فــرق كبيــر وجوهــري؛ يمكــن أن تتأتــى المتحصــات أو
القيمــة المنقولــة مــن مصــادر مشــروعة وغيــر مشــروعة ،ممــا يزيــد مــن التعقيد في الكشــف عن تمويــل اإلرهاب
القائــم علــى التجــارة وتعطيلــه .وعلــى هــذا النحــو ،يُعــرّ ف التقريــر تمويل اإلرهــاب القائم علــى التجــارة بأنه اخفاء
سواء من مصادر مشروعة أو
حركة القيمة من خالل استخدام المعامالت التجارية في محاولة لتمويل اإلرهاب،
ً
غيــر مشــروعة .ومــع ذلك ،نظرًا للقيــم (المنخفضة) التي تنطوي عليها عادة والمســتويات اإلضافية من التعقيد،
68
فإن الكشــف عن مخططات تمويل اإلرهاب القائم على التجارة يكون بطبيعته أكثر صعوبة.
افــاد مؤشــر اإلرهــاب العالمــي لعــام  2020إلــى وجــود  13,826حالــة وفــاة فــي عام  2019بســبب اإلرهــاب 69.وإلى
جانــب التكلفــة الكبيــرة التــي تتحملها حياة البشــر ،قدر األثــر االقتصادي لإلرهاب بحوالــي  26.4مليار دوالر أمريكي
فــي العــام نفســه 70.فــي حيــن أن الهجمات اإلرهابية يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم ،شــكلت الوفيات
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا  40فــي المائة من إجمالــي الوفيــات العالمية الناجمة عــن اإلرهاب
71
منذ عام .2002

الجماعات اإلرهابية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
صنــف مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة المجموعــات التالية التي تتخذ من منطقة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا مقرًا لها علــى أ ّنها منظمات إرهابية:
•بموجــب القــرار رقــم  )1999( 1267والقــرارات الالحقــة ،فـ ّ
ـإن تنظيــم القاعــدة أو تنظيــم الدولــة
اإلســامية فــي العــراق والشــام (داعــش) واألفــراد والمجموعــات والكيانــات األخــرى المرتبطــة
بهــم ،وتوجــد أكثــر مــن  80جهــة إرهابيــة مدرجة علــى موقع األمــم المتحدة تحت هــذه الفئة
•كمــا تــم إدراج جبهــة النصــرة المرتبطــة بتنظيم الدولة اإلســامية في العراق والشــام بموجب
القرار رقم )2014( 2170
•بموجــب القــرار رقــم  ،)2011( 1988األفــراد والكيانــات المرتبطــة بحركــة طالبــان ،بمــا فــي ذلــك
شــبكات حقاني
يتــم تحديــث القوائــم علــى موقــع األمــم المتحــدة علــى اإلنترنــت بانتظام ،ويمكــن ّ
االطــاع على أحدث
المعلومات على:
•تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام:
;https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries
•حركة طالبانhttps://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/summaries :

League of Arab States, “The Arab Convention For The Suppression of Terrorism,” Cairo § Council of Arab Ministers of the Interior and Council of Arab Ministers of Justice (1998), 2.

67

FATF-Egmont 2020 TBML report - Page (12).

68

Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Impact 2020: Measuring the Impact of Terrorism (Sydney: Institute for Economics & Peace, 2020), 2, https://visionofhumanity.
org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf.
69

Institute for Economics & Peace, 2.

70

Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Impact 2020.
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تنظيــم القاعــدة  -هــو جماعــة إرهابيــة إســامية راديكاليــة ترجــع أصولهــا إلــى الحــرب الســوفيتية في
أفغانستان
تنظيــم الدولــة “ ”ISISو” - ”ISILهــو نفــس المجموعــة التــي تترجــم بشــكل مختلــف قلي ًلا إلــى (الدولة
اإلســامية فــي العــراق وســوريا أو الدولــة اإلســامية فــي العــراق وبــاد الشــام) .وتنظيــم الدولــة
اإلســامية فــي العــراق وســوريا هــي جماعــة إرهابيــة إســامية متطرفــة انشــقت عــن تنظيــم
القاعــدة وتتواجــد فــي ســوريا.
تنظيم الدولة ( -الدولة اإلســامية) هو جماعة إرهابية إســامية راديكالية تشـ ّ
ـكلت من ما يعرف بتنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا أو الدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام ،ووسع نطاقه الجغرافي
72
ليشمل جميع أنحاء العالم ،ويطالب بفرض سلطته على جميع الجماعات الجهادية في العالم

يمكــن وصــف تمويــل اإلرهــاب بأ ّنــه العمليــة التــي يحــاول الشــخص مــن خاللهــا جمــع األمــوال أو توفيرهــا لغــرض
تنفيــذ عمــل إرهابــي مــن قبــل إرهابــي أو منظمــة إرهابيــة ،علــى النحــو المحــدد فــي االتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة
73
تمويــل اإلرهاب.
يخضــع النظــام التجــاري الدولــي لمجموعــة واســعة مــن المخاطــر ونقــاط الضعــف التــي تتيــح للمنظمــات
اإلرهابيــة فرصــة نقــل القيمــة والبضائــع مــن خــال تدفقــات تجاريــة تبــدو مشــروعة.
وقــد تــم وصــف األســاليب والتقنيــات المحددة المســتخدمة لغســل األموال من خــال النظام التجــاري في تقرير
مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة لعــام  2006والمتعلــق بغســل األمــوال مــن خالل عمليــات التجــارة الدولية ،على
الرغم من أن تمويل اإلرهاب لم يكن محور ذلك العمل .ويمكن أن تســاعد مواصلة دراســة األســاليب والتقنيات
المحــددة المســتخدمة الســتغالل النظــام التجــاري ألغراض تمويل اإلرهــاب في وضع التدابير الالزمــة لتحديد هذا
النشاط ومكافحته.

			

استخدام اإلرهاب في قطاع التجارة من أجل نقل األموال

تــم إعــداد دراســة الحالــة التاليــة مــن بلجيــكا ،وتــم الحصــول عليهــا مباشــرة مــن
خــال تقريــر غســل األمــوال مــن خــال المعامــات التجاريــة الصــادر عــن مجموعة
العمــل المالــي الدوليــة لعــام 2006
ّ
تلقــت وحــدة االســتخبارات الماليــة إفصاحــات مــن عــدة بنــوك تتعلــق بأصحاب
الحســابات :الشــخصان “أ” و”ب” والشــركة “ج” ،وجميعهــم يعملــون فــي
تجــارة االلمــاس .وفــي غضــون بضعــة أشــهر ،شــهدت الحســابات “أ” و”ب”
و”ج” عــددً ا كبيـرًا مــن التحويــات الماليــة مــن وإلى بلــدان أجنبية .عـ ً
ـاوة على
ذلــك ،تلقــى الشــخص “ب” بعد فتح حســابه مباشــرة عدة شــيكات مصرفية
مقابــل مبالــغ كبيــرة بالــدوالر األمريكــي.
أظهــرت المعلومــات الماليــة التــي جمعتهــا وحــدة االســتخبارات الماليــة أن
الشــركة “ج” تلقت تحويالت كبيرة بالدوالر األمريكي من شــركات نشــطة تعمل
في صناعة االلماس وظهرت ألول مرة من خالل العديد من التحويالت إلى الشرق

“Hot Topics: Terrorism in the Middle East: Terrorist Groups,” University of Maine, accessed December 16, 2021, https://libguides.library.umaine.edu/c.
php?g=144444&p=2961556.

72

_United Nations, “International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism” (1999), https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg
no=XVIII-11&chapter=18&clang=_en.
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األوســط لصالح الشــخص “أ” ،وهو مواطن أوروبي ولد في أفريقيا والمقيم في الشــرق األوســط .وكان أحد
مديــري الشــركة “ج” ،وهــو مواطــن بلجيكــي مقيــم فــي أفريقيــا ،يمتلــك حســابا فــي أحــد البنــوك فــي
بلجيــكا يتــم مــن خاللــه التحويــات مــن وإلــى بلــدان أخــرى فــي أوروبــا وأفريقيــا وأمريــكا الشــمالية والشــرق
األوســط .وتمت التحويالت الواردة من الدول األجنبية بشــكل أساســي بالدوالر األمريكي .ثم تم تحويلها إلى
اليورو واستخدامها إلجراء تحويالت إلى بلدان أجنبية وحسابات في بلجيكا تعود إلى الشخص “ب” وزوجته.
ً
ملفا يتعلق
وأظهــرت معلومــات الشــرطة التــي جمعتها وحدة االســتخبارات الماليــة أن المدعي العام فتــح
باالتجــار باأللمــاس القــادم مــن أفريقيا .وكانت أكبر عمليات تحويل لألموال من قبل الشــركة التي تتاجر في
األلماس موجهة بشكل رئيسي لنفس الشخص “أ” المقيم في الشرق األوسط .وكشفت مصادر الشرطة
أن ك ًلا مــن الشــخص “أ” والشــخص “ب” يشــتبه فــي أنهمــا اشــتريا األلمــاس مــن جيــش المتمرديــن فــي بلد
أفريقي وقاما بتهريبه إلى بلجيكا لصالح منظمة إرهابية.
وعـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،يبــدو أن بعــض األشــخاص والشــركات المرتبطة بالشــخصين “أ” و”ب” قد تــم إحالتهم
بالفعــل إلــى أعضــاء النيابــة العامــة مــن قبــل وحــدة االســتخبارات الماليــة فــي قضايــا أخــرى لغســل األمــوال
74
المتأتيــة من الجريمــة المنظمة.

تمويل التسلح
يُعــد انتشــار األســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة (أســلحة الدمــار الشــامل) ونظــم توصيلهــا تهديــدً ا كبيـرًا
للســام واألمــن الدولييــن .وفــي الوقــت الحالــي ،يُنظــر إلــى الجهــات الفاعلــة فــي الدولــة علــى أ ّنهــا المصــادر
الرئيســية لهــذا التهديــد .تخضــع برامــج أســلحة الدمــار الشــامل فــي كوريــا الشــمالية وإيــران وســوريا لعقوبــات
األمــم المتحــدة أو للعقوبــات األحاديــة (التــي يفرضهــا االتحــاد األوروبي أو الــدول الفردية) .وال تخضــع برامج أخرى
مــن برامــج أســلحة الدمــار الشــامل ،مثــل البرامــج الخاصــة بالهنــد وباكســتان ،لمثــل هــذه العقوبــات علــى الرغــم
مــن أن البلــدان الفرديــة (علــى ســبيل المثــال :الواليــات المتحــدة أو المملكــة المتحــدة) قــد يكــون لديهــا ضوابــط
ّ
فإن الدول ليســت المصدر
لمنع صادرات المعدات والمواد والتكنولوجيا الحساســة النتشــار األســلحة .ومع ذلك،
الوحيد لتهديدات انتشــار أســلحة الدمار الشــامل .فعلى ســبيل المثال ،اشــتهرت شــبكة مشــتريات أنشــأها عالم
نــووي باكســتاني ،عبــد القديــر خــان ،بســبب تزويــد ليبيــا وكوريــا الشــمالية وإيــران بمعــدات وتقنيــات حساســة
النتشــار الســاح على أســاس تجاري إلى أن تم تفكيكها في عام .2003
فــي عــام  ،2016صــرح رئيــس مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة جــي يــون شــين آنــذاك فــي مجلــس األمــن
الوطني األمريكي قائ ًلا :إن التدابير المالية كانت “واحدة من أكثر األدوات فعالية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار
75
الشــامل” .وقــد ســلط الضــوء على أهميــة التدابير الماليــة الفعالة:
•التدابيــر الوقائيــة تجعــل مــن الصعــب علــى المجرميــن جمــع األمــوال ونقلهــا ،ممــا يحــد مــن قــدرة
شــبكات التسلح
•تقــدم االســتخبارات الماليــة تحذيـرًا مسـ ً
ـبقا عــن محــاوالت نقــل البضائع والمواد الحساســة بشــكل غير
قانوني .يمكن اكتشاف الشحنات واالعتراض عليها على أساس تقارير المعامالت المشبوهة المقدمة
من المؤسسات المالية
•لــكل حركــة بضائــع معاملــة ماليــة مرتبطــة بهــا [بحيــث يمكــن للمحققيــن] تتبــع مســارات المــال
76
للبحــث عــن اإلقــرارات وتحليــل شــبكات التســلح وتحديــد الميســرين.
وافق مجلس األمن على عدد من القرارات التي تتطلب من الدول اتخاذ تدابير لمكافحة تمويل التسلح ،ومنها:

Financial Action Task Force, Trade Based Money Laundering, 16.

74

“FATF President Juan Manuel Vega-Serrano’s Remarks at the Meeting of the UN Security Council, December 15, 2016,” Financial Action Task Force, December 15, 2016, http://
www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/speech-vega-serrano-un-security-council-meeting-dec2016.html.
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”“FATF President Juan Manuel Vega-Serrano’s Remarks.
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•يســتهدف القــرار رقــم  )2004( 1540انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل مــن قبــل الجهــات الفاعلــة
غيــر الحكوميــة
•القــرار رقــم  )2015( 2231موجــه إلى األنشــطة النووية اإليرانية ويتضمن العقوبات المالية المســتهدفة
ذات الصلة بتمويل انتشار األسلحة
•يركــز القــرار رقــم  )2006( 1718والقــرارات الالحقــة علــى البرامــج الخاصــة بكوريــا الشــمالية وتشــمل
العقوبــات الماليــة المســتهدفة ذات الصلــة بتمويــل انتشــار األســلحة
وعلــى غــرار تمويــل اإلرهــاب ،ال يوجــد تعريــف متفــق عليــه عالم ًيــا لتمويــل انتشــار األســلحة ،علــى الرغــم مــن أن
ً
مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة نشــرت
تعريفــا غير رســمي في عام  ،2010اســتنادً ا إلى قرار مجلــس األمن رقم
 ،1540والــذي يســتخدم على نطاق واســع:
يشــير مصطلــح “تمويــل انتشــار األســلحة” إلــى :توفير األموال أو الخدمــات المالية المســتخدمة كليًا أو جزئيًا
في تصنيع أو حيازة أو تطوير أو تصدير أو إعادة شــحن أو الوســاطة أو النقل أو تخزين أو اســتخدام األســلحة
النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل تسليمها والمواد ذات الصلة بها (بما في ذلك كل من التقنيات
والبضائــع ذات االســتخدام المــزدوج المســتخدمة ألغــراض غيــر مشــروعة) ،بمــا يخالــف القوانيــن الوطنيــة أو
77
االلتزامات الدولية ،حيثما ينطبق ذلك”.
ويشمل هذا التعريف:
•اخذ اعتبارات التسلح من الجهات الحكومية وغير الحكومية
• استثناء التجارة في األسلحة والبضائع ذات االستخدام المزدوج ألغراض مشروعة
•التعامل مع تمويل انتشار األسلحة واستثناء القضايا المتعلقة بالمعرفة أو النية أو اإلهمال
•التوسع إلى الخدمات المالية ذات الصلة (وليس مجرد المعامالت المالية)
•شــمول األســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة والنوويــة ،ووســائل تســليمها ،وكذلــك “المــواد ذات الصلــة”
(المصطلــح المحــدد فــي القــرار رقــم  ،)2004( 1540بمــا فــي ذلــك التقنيــات والبضائــع ذات االســتخدام
المزدوج).
إن تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن الدولــي بشــأن إيــران وكوريــا الشــمالية ال يعنــي بالضــرورة مواجهــة تمويل انتشــار
ً
األسلحة على النحو الذي حددته مجموعة العمل المالي الدولية.
عالوة على ذلك ،ال تتضمن توصيات مجموعة
العمل المالي الدولية أي إشارة إلى القرار رقم  1540وتركز بشكل حصري على العقوبات المالية المستهدفة.78
وللمســاعدة فــي تحديــد تقييــم الوضع األمني لتمويل انتشــار األســلحة ،نشــرت مجموعة العمل المالــي الدولية،
باإلضافة إلى الدول والمؤسســات األكاديمية والمؤسســات البحثية إرشــادات ومعلومات متعلقة بتصنيف تمويل
79
انتشــار األسلحة وعمليات تقييم مخاطره.
يمكــن أن يبــدو الشــراء غيــر المشــروع للمعــدات والمــواد والتكنولوجيــا المرتبــط بأســلحة الدمار الشــامل مشـ ً
ـابها
الــى حــد كبيــر للتجــارة الدوليــة المشــروعة ،ويتضمــن بشــكل مميــز مــا يلــي:
•المــواد الصناعيــة التــي قــد تكــون أو ال تكــون ذات اســتخدام مــزدوج ،وقد تكون أو ال تكــون مدرجة في
80
قوائم رقابة الصادرات
•المعامالت التي تتم عادة من خالل القنوات المالية الرسمية

Financial Action Task Force, Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation (Paris: Financial Action Task Force, 2010), 5, https://www.
fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf.

77

Recommendation 1 includes a requirement on states and Financial Institutions to conduct proliferation financing risk assessments; Recommendation 2 relates to domestic
;cooperation and coordination in countering proliferation financing; Recommendation 7 relates to implementation of UNSC proliferation finance-related targeted financial sanctions
and Recommendation 15 extends the requirements of these recommendations to virtual asset service providers.
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For a list of some of the primary resources on PF typologies and risk assessments, see Appendix I: Recommend Resources
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For example, under Nuclear Suppliers Group, Missile Technology Control Regime or other export arrangement guidelines
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•الشبكات المعقدة من وكالء المشتريات والشركات الوهمية في دول متعددة
•الممارســات المخادعة من قبل وكالء المشــتريات بهدف إخفاء وجهة الشــحنات الحساســة المتعلقة
بالتسلح أو مصادر التمويل (التي قد تكون جهات أو دو ًلا خاضعة للعقوبات).
وبالتالــي ،قــد يكــون مــن الصعــب التمييــز بيــن تمويــل التســلح وتمويــل التجــارة الدوليــة المشــروعة .ومــن
التعقيــدات األخــرى أن تمويــل التجــارة الدوليــة يتم بطريقتين رئيســيتين :أو ًلا :اســتخدام منتجــات التمويل التجاري
التــي تقدمهــا المؤسســات الماليــة الدولية والمحلية لمســاعدة عمالئها على ســداد المدفوعــات وإدارة المخاطر؛
وثان ًيــا :عــن طريــق االئتمــان التجــاري مــا بين الشــركات بيــن المشــترين والبائعين .حيث تعــد االعتمادات المســتندية
الشــكل األكثــر اسـ
ـتخداما للتمويــل التجــاري .ويمكــن أن يتكــون االئتمــان التجــاري بيــن الشــركات مــن معامــات
ً
الحســابات المفتوحــة (وكمــا هــو موضح أعاله ،يتم شــحن البضائع قبل الدفع) ومعامــات الدفع المقدم (حيث
يتــم الدفــع قبــل الشــحن) .وتختلف تقديرات نســبة التجــارة الدولية التي تتم من خالل التمويل التجاري بوســاطة
البنــوك مقابــل االئتمــان التجــاري بيــن الشــركات ،ولكــن كمــا هــو موضــح أعــاه ،تقــدر مجموعــة وولفســبرغ أن
حوالــي  20%مــن التجــارة العالميــة تتم عادة وفق شــروط التمويــل التجاري.
إن الفجــوة بيــن التجــارة التــي يتــم إجراؤهــا وفــق شــروط التمويــل التجــاري والتجــارة التــي يتــم إجراؤهــا وفــق
شــروط الحســابات المفتوحــة مهمــة لتقييــم مخاطــر تمويــل التســلح .إذ تضمنــت أكثــر مــن نصــف دراســات
81
الحالة في تقرير األنماط المســتخدمة الصادر عن مجموعة العمل المالي الدولية في عام  2008تموي ًلا تجاريًا.
ـزءا مــن
مــع ذلــك ،فقــد وجــدت دراســة نشــرتها كليــة كينغــز لنــدن فــي عــام  2017أن التمويــل التجــاري كان جـ ً
عــدد أصغــر بكثيــر مــن حــاالت تمويــل التســلح 82.وقد يعكس هــذا التباين عدم كفايــة البيانات ،إال أنــه قد يعكس
ً
أيضا التغيرات في األســاليب المالية التي تســتخدمها جهات التســليح ،ال ســيما إذا أصبحت االعتمادات المســتندية
أقــل اسـ
ـتخداما فــي التجــارة الدوليــة بشــكل عــام.
ً
وتتيــح المعامــات المتعلقــة بالتمويــل التجــاري المزيــد مــن الفرص للبنــوك للقيــام بالعناية الواجبة مــن معامالت
الحسابات المفتوحة (كما هو موضح أدناه في الفصل المتعلق بمراقبة المعامالت) .إذ تطلب البنوك المشاركة
فــي التمويــل التجــاري عــادة نسـ ً
ـخا مــن الوثائــق والمســتندات ذات الصلة ،مثــل الفواتير وبوالص الشــحن وتراخيص
التصديــر (إذا لــزم األمــر) المتعلقــة بالشــحنات المعنيــة .ويمكن التحقق مــن المعلومات الواردة فــي هذه الوثائق
والمســتندات بمقارنتهــا بمؤشــرات المخاطــر المتعلقــة بالتجــارة ،بمــا فــي ذلــك تمويــل التســلح 83.وعلــى النقيــض
مــن ذلــك ،عــادة مــا تكــون معامالت الحســابات المفتوحة مصحوبة برســائل ســويفت من نــوع  ،103التي عادة ما
توفر معلومات قليلة عن المعاملة األساســية 84.وفي مثل هذه الحاالت ،تحتاج المؤسســات المالية إلى االعتماد
علــى مجموعــة مــن تقييمــات المخاطر إلى جانــب مراقبة العمــاء والمعامالت (بإدراج مؤشــرات مجموعة العمل
المالي الدولية في إجراءات المراقبة القائمة المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ لالطالع على لمحة عامة
على مؤشــرات المخاطر ،انظر الملحق الســادس) للتخفيف من مخاطر تمويل التســلح.

See Financial Action Task Force, Proliferation Financing Report (Paris: Financial Action Task Force, 2008), https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Typologies%20
Report%20on%20Proliferation%20Financing.pdf.
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Jonathan Brewer, Study of Typologies of Financing of WMD Proliferation (London: King’s College London, 2017), https://www.kcl.ac.uk/csss/assets/study-of-typologies-of-financingof-wmd-proliferation-2017.pdf.
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See Appendix VI for a list of possible proliferation financing indicators collected from the FATF as well as other sources.

83

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) MT103 payment messages are used specifically for cross-border payments. See “Open Account” page 9
above; Although Field 70 of MT103s can be used to include remittance information it is not mandatory and so in practice SWIFT 103 messages contain little information that could
be used to screen for proliferation financing.
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تمويل التسلح :مضخات تفريغ من هولندا إلى إيران

تــم اقتبــاس الحالــة التاليــة مــن الحالــة  26مــن تقريــر دراســة األنمــاط
المســتخدمة في تمويل انتشــار أســلحة الدمار الشــامل 85.وهي توضح العديد
86
مــن مؤشــرات تمويــل التســلح األكثــر شــيوعً ا.
ً
فوفقــا للمعلومــات التــي قدمتهــا إدارة الجمــارك الهولنديــة ،حاولــت شــركة
هولنديــة فــي عــام  2011تصديــر شــحنة مــن حلقــات  ”Viton “Oإلــى إيــران عــن
طريــق البريــد الســريع .وتــم اعتــراض الشــحنة مــن قبــل الجمــارك الهولنديــة .كانــت
ترخيصــا للتصديــر ،ولكــن لــم يتــم التقــدم بطلــب للحصــول علــى ترخيص.
البنــود تتطلــب
ً
وكشــفت التحقيقــات التــي أجرتهــا الســلطات أن الشــركة المعنيــة كانــت شــركة تجاريــة
هولنديــة صغيــرة تأسســت فــي عــام  1997مــن قبــل إيرانــي يعيــش فــي ألمانيــا بالقــرب مــن الحــدود
ً
الهولنديــة.
ووفقــا لقواعــد بيانــات غرفــة التجــارة ،كانــت الشــركة متخصصــة فــي تجــارة الجملــة بالمعــادن
الحديديــة .وكانــت حســابات الشــركة غيــر منظمــة بشــكل جيــد .قامــت الســلطات بمصــادرة حلقــات Viton
 ”“Oوأرســلت خطا ًبــا تحذير ًيــا إلــى الشــركة.
وبعــد عــام ،تلقــت الســلطات الهولنديــة بيــان تصديــر مــن نفــس الشــركة لشــحن شــحنة إلــى الشــركة “أ”
فــي طهــران مكونــة مــن مــواد موصوفــة بأنهــا “معــدات إلنتــاج الزجــاج” (الشــكل  .)4تــم إيقــاف الشــحنة
ووجــد أنهــا تتألــف مــن  22مضخــة تفريــغ جزيئيــة توربينيــة تــم تصنيعهــا وتوريدهــا مــن قبــل شــركة فــي
دولــة أخــرى مــن دول االتحــاد األوروبــي بقيمــة  232,500يــورو .وكانــت هــذه المضخــات مدرجــة فــي لوائــح
العقوبــات المعمــول بهــا فــي االتحــاد األوروبــي فــي ذلك الوقــت ألن من المحتمل اســتخدامها فــي البرنامج
النــووي اإليرانــي .ولــم تكن الشــركة قد حاولت الحصــول على رخصة تصدير ،لذا ،أجرت الســلطات الهولندية
تحقيقات إضافية حول الشــركة.
وأظهــرت هــذه التحقيقــات أن حســابات الشــركة التجاريــة كانــت غيــر مكتملــة كمــا فــي العــام الســابق.
وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة كانــت تبــدو علــى الــورق وكأنهــا نفــذت الكثيــر مــن األعمــال التجاريــة ،إال أن
القليــل مــن هــذه األعمــال كان حقيق ًيــا في الواقع ،وثبت أن الشــركة ليس لديها أي أعمــال أخرى في هولندا.
ووجــدت الســلطات عــددا مــن الفواتيــر المزيفــة .كمــا أشــارت الســلطات إلــى أن مالــك الشــركة كان غال ًبــا مــا
ـما يبــدو هولند ًيــا أو ألمان ًيــا بــد ًلا مــن اســمه اإليرانــي الحقيقي.
يســتخدم فــي رســائل البريــد اإللكترونــي اسـ ً
وكانــت الشــركة التجاريــة قــد ابلغــت المــورد فــي الدولــة األخــرى فــي االتحــاد األوروبــي بــأن وجهــة مضخــات
ً
التفريــغ كانــت لشــركة زجــاج جديــدة فــي تركيا ،ولكــن
وفقــا للوثائق والمســتندات المصاحبة للشــحنة ،كان
المرســل إليــه شــركة فــي طهــران ،وهــي الشــركة “أ” .عــاوة علــى ذلــك ،كشــفت التحقيقــات عــن رســالة
إلكترونيــة مــن شــركة أخــرى فــي طهــران ،وهــي الشــركة “ب” ،تطلــب مــن الشــركة التجاريــة تغييــر اســم
المرســل إليــه مــن الشــركة “ب” إلــى الشــركة “أ” .وأظهــرت التحقيقــات اإلضافيــة أن الشــركة “ب” كانــت
شــركة واجهــة للتغطيــة علــى البرنامــج النــووي اإليرانــي.
ومــن أجــل تمويــل صفقــة مضخــات التفريــغ ،كانــت الشــركة التجاريــة قــد تلقــت خمــس دفعــات عــن طريق
الحــواالت إلــى حســاب فــي بنــك هولنــدي محلــي مــن شــركات مقرهــا فــي الخــارج خالل فتــرة امتــدت ألربعة
أشــهر في عام  .2011وأشــارت الســلطات إلى أنه باإلضافة إلى محاولة تصدير هذه المضخات إلى إيران دون
ترخيــص ،لــم تكــن الشــركة التجاريــة قــد تقدمــت أبــدً ا بطلــب ترخيــص لتلقــي هــذه الدفعــات علــى النحــو
المطلــوب فــي لوائــح االتحــاد األوروبي الســارية في ذلك الوقــت 87.وقد أظهرت التحقيقــات التي أجريت على
خصيصــا
هــذه الشــركات الخمــس أنــه لــم يكــن لــدى جميعهــا موقــع إلكترونــي .ويفتــرض أنهــا أنشــئت
ً
لتمويــل هــذه الصفقــة (وربمــا صفقــات أخــرى فــي أماكــن أخــرى).
وقبــل شــحن مضخــات التفريــغ إلــى إيــران فــي ايــار  ،2012دفعــت الشــركة التجاريــة للمــورد أقســاط علــى
مــدى خمســة أشــهر فــي عــام  .2011وعلــى الرغــم مــن أن التكلفــة اإلجماليــة لمضخــات التفريــغ بلغــت
 232,500يــورو ،فقــد تــم دفــع مــا مجموعــه حوالــي  239,800يــورو إلــى الحســاب المصرفــي للشــركة
التجاريــة ،ممــا يشــير إلــى أن الشــركة حققــت
أرباحــا قدرهــا حوالــي  7,300يــورو مــن الصفقــة.
ً
Brewer, Study of Typologies of Financing of WMD Proliferation, 110.

85

See Appendix VI: Proliferation Financing Indicators for more information.

86

EU Regulations (961/2010) in force at the time required a licence for financial transactions involving Iran larger that EUR 40,000, so the company should have applied for a licence
for three of the five payments and notified the authorities of the other two payments.
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بعــد التحقيقــات التــي أجرتهــا الســلطات ،أغلــق البنــك حســاب الشــركة التجاريــة .ولــم يكــن لــدى البنــك أي
ســجالت لمعامالت إضافية تشــمل الجهات الخمس .وتمت مصادرة المضخات وبيعها في الســوق المحلية
من قبل الســلطات الهولندية .واســتخدمت المتحصالت لتســوية فاتورة ضريبية مســتحقة على الشــركة.
علــى الرغــم مــن مــرور عشــر ســنوات علــى الحالــة ،فمــن المرجــح أن منهجيــات تمويــل التســلح لــم تتغيــر تغيرًا
كبيرًا منذ ذلك الحين .وطالما اســتمر نجاح األســاليب التقليدية ،فسيســتمر ناشــرو األســلحة في اســتخدامها.
ً
وفقا
وكما أشرنا أعاله ،فإن تمويل التسلح ال يعادل بالضرورة التحايل على برامج العقوبات االقتصادية ،ولكن
لتقارير لجنة األمم المتحدة المعنية بكوريا الشــمالية ،فإن ممولي التســلح في كوريا الشــمالية يســتخدمون
الهجمــات الســيبرانية بازديــاد لجمــع األمــوال التــي يمكــن اســتخدامها مــن أجل تمويــل التســلح ،باإلضافة إلى
العمــات المشــفرة .وإذا مــا اســتخدمت العمالت المشــفرة في التجــارة الدولية ،فمن المرجح أن تســتخدمها
كوريــا الشــمالية ألغــراض تمويــل التســلح ،مثــل الدفــع مقابــل شــراء البضائــع .لذلــك ،قامــت مجموعــة العمل
المالــي الدوليــة بالحمايــة مــن المخاطــر المســتقبلية التــي تتعلــق بتمويــل التســلح فــي هــذا الجانــب إلــى حــد
مــا ،بســبب الحاجــة إلــى إدراج األصــول االفتراضية ومقدمي خدمات األصــول االفتراضية في تقييمات المخاطر
التــي تجريهــا الدول والمؤسســات المالية بناء علــى التوصية األولى لمجموعة العمل المالي الدولية.

الشــكل رقــم ( – )4العالقــة والمعامــات الماليــة بيــن الشــركات
المشــاركة فــي شــراء الشــركة الهولنديــة لمضخــات التفريــغ ومحاولــة
شــحنها إلــى الشــركة “أ” فــي إيــران

ً
وفقا للجدول الزمني الموضح في الجدول .4
تلقت الشركة التجارية الدفعات المتصلة بالمضخات وأنشأتها
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الجدول  - 4معامالت الشركة التجارية

Description attached Action by trading
to payment
company
…Invoice No

)Amount (€

Payment received by
trading company

Date

36,185.00

Turkey

March 2011

Payment to
supplier

March 2011
Business transaction

Purchase

44,926.00

UAE

11 April 2011

25,000.00

Turkey

14 April 2011

55,480.00

Jordan

14 April 2011

Payment to
supplier

15 April 2011
Based on First Glass

68,220.00

Turkey

2 June 2011

Payment to
supplier

12 July 2011

Attempted export
of vacuum pumps

May 2012

توضح حالة تمويل التسلح هذه ما يلي:
•مشــاركة أطــراف مزدوجــي الجنســية ،وشــركة تجاريــة صغيــرة ،وشــركة تبــدو أنهــا تقــوم بأعمــال
تجاريــة قليلــة
• االصرار -على الرغم من أن الشــركة كانت قد لفتت انتباه الســلطات الهولندية سـ ً
ـابقا ،إال أنها اســتمرت
في محاولة تصدير البضائع دون ترخيص
•األنمــاط غيــر العاديــة للمعامــات الماليــة  -لــم تكــن الدفعــات الكبيــرة مــن خــال الحســاب المصرفــي
للشــركة الهولنديــة فيمــا يتعلــق بشــراء المضخــات منســجمة مــع األعمــال العاديــة للشــركة
•الدفعات  -تم استالمها من شركات مختلفة في دول مختلفة لتمكين الدفع لمورد المضخات
•الدفعات المصحوبة بأوصاف الغرض منها عامة غامضة
•مشاركة الشركات التي ليس لها موقع إلكتروني
•المعامــات التــي تنطــوي علــى دول تثيــر القلــق للتحايــل علــى العقوبــات (كانت تركيــا واإلمــارات العربية
المتحــدة ،فــي ذلــك الوقــت ،تعتبــران بلديــن يمكــن مــن خاللهمــا ارســال البضائــع أو األمــوال مــن اجــل
التحايــل علــى العقوبات)
•مرســل إليــه ظاهــري لشــحنة حساســة مرتبطــة بالتســلح يعمــل نيابــة عــن شــركة تمثــل واجهــة
لبرنامــج يثيــر القلــق فــي مجــال التســلح.
لمزيد من مؤشرات المخاطر ،يرجى الرجوع إلى الملحق السادس.
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الجرائم الضريبية
يمكن وصف الضرائب بأنها:
•مبلــغ مــن المــال تطلبــه الحكومــة مقابــل الخدمــات التــي تقدمهــا ،ويُفــرض علــى الدخــل والممتلكات
والمبيعــات ومــا إلى ذلك.
•رسوم أو التزامات أو تكليف أو طلب.

88

ويوضــح البنــك الدولــي أن تحصيــل الضرائــب هــو “طريقــة أساســية تتيــح للــدول تحقيــق إيــرادات عامــة تتيــح
89
تمويــل االســتثمارات فــي رأس المــال البشــري والبنيــة التحتيــة وتوفيــر الخدمــات للمواطنيــن والشــركات”
تمامــا فــي التعريــف ،فــإن معانــي “التجنــب الضريبــي”
فــي حيــن أن كلمتــي “تجنــب” و”تهــرب” متشــابهتان
ً
ً
و”التهــرب الضريبــي” مختلفــة
اختالفــا جذر ًيــا .يشــير التجنــب الضريبــي إلــى خفــض “قيمــة فاتورتــك الضريبيــة
مــن خــال هيكلــة معامالتــك بحيــث تجنــي أكبر قدر مــن المزايا الضريبية .مــن ناحية أخرى ،يعــد التهرب الضريبي
محاولــة لخفــض التزامــك الضريبــي عــن طريــق الخــداع أو التحايــل أو اإلخفــاء90“ .ببســاطة ،فالتجنــب الضريبــي
قانونــي في حيــن أن التهرب الضريبــي غير قانوني.
علــى مــدى الســنوات األخيرة ،أولت وســائل اإلعــام وصناع السياســات والباحثين
اهتماما متزايــدً ا بموضوع اإلفراط
ً
فــي التجنــب الضريبــي (المعــروف أيضــا باســم اإلفــراط فــي التخطيــط الضريبــي) ،الــذي تســتغل فيــه الشــركات
متعــددة الجنســيات ،فــي بعــض الحــاالت ،أوجــه عــدم التطابــق والثغــرات فــي اإلطــار الضريبــي الدولــي للحــد مــن
91
ً
العــبء الضريبــي العــام عليها.
ووفقــا لصنــدوق النقــد الدولــي ،فــإن “العديــد مــن الــدول اعتمــدت قاعــدة عامة
لمكافحــة التجنــب ...وهــي أحــكام تمثــل الحــل األخيــر الــذي يمكــن أن تســتعين بــه هيئــة ضريبيــة للقضــاء علــى
ممارســات التجنــب الضريبــي غيــر المقبولــة التــي يجــب أن تمتثــل بخــاف ذلــك لشــروط قانــون الضرائــب العــادي
92
وتفســيره القانوني“.

وجــدت األبحــاث التــي أجرتهــا شــبكة العدالــة الضريبيــة أن البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم تفقــد
أكثــر مــن  427مليــار دوالر امريكــي ســنويًا بســبب التهــرب الضريبــي لالفــراد ونقــل األرباح في الشــركات
93
متعــددة الجنســيات.

قــد تكــون اللوائــح والتشــريعات الضريبيــة معقــدة وقــد تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى .إال أن التهــرب الضريبــي ،كما
ً
هو مذكور أعاله ،يمثل عم ًلا إجراميًا يســتخدم فيه الفرد أو الشــركة
طرقا غير قانونية لتجنب دفع الضرائب التي
يتحملــون المســؤولية القانونيــة عنهــا .وقد اعتمــدت الحكومات والجهــات التنظيمية سياســات جديدة لمكافحة
هــذه الممارســات ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى تعزيــز التقاريــر الماليــة وتبــادل المعلومــات .ومــن األمثلــة علــى
ذلك معيار التبادل التلقائي الموحد للمعلومات الغراض ضريبية ،الذي طورته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
بالتعاون مع دول مجموعة العشــرين وبالتعاون الوثيق مع االتحاد األوروبي والجهات المعنية األخرى في 94قانون
االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة (95،)FATCAالــذي اصدرتــه الواليات المتحــدة في عــام 2010؛ 96وتعديالت عام
 2012علــى توصيــات مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة مــن أجــل منــع الجرائــم الضريبيــة بشــكل أفضــل.
“Definition of Tax,” Dictionary.com, accessed December 17, 2021, https://www.dictionary.com/browse/tax.

88

“Taxes & Government Revenue,” World Bank, accessed December 17, 2021, https://www.worldbank.org/en/topic/taxes-and-government-revenue.

89

“Tax Avoidance Is Legal; Tax Evasion Is Criminal,” Wolters Kluwer, November 6, 2020, https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/tax-avoidance-is-legal-tax-evasion-is-criminal.

90

Ernesto Zangari, Antonella Caiumi, and Thomas Hemmelgarn, “Tax Uncertainty: Economic Evidence and Policy Responses,” Taxation Papers (Brussels: European Commission,
2015), 26–27, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2017-04/taxation_paper_67.pdf.

91

Christophe Waerzeggers and Cory Hillier, “Introducing a General Anti-Avoidance Rule (GAAR)” (Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2016), 1.

92

Mark Bou Mansour, “$427bn Lost to Tax Havens Every Year: Landmark Study Reveals Countries’ Losses and Worst Offenders,” Tax Justice Network, November 20, 2020, https://
taxjustice.net/2020/11/20/427bn-lost-to-tax-havens-every-year-landmark-study-reveals-countries-losses-and-worst-offenders/.
93

See Organisation for Economic Co-operation and Development, Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters: Implementation Handbook; Second
Edition (Paris: OECD, 2018), https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-taxmatters.pdf.

94

See “Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA),” Internal Revenue Service, accessed December 17, 2021, https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-taxcompliance-act-fatca.

95

“FATF Steps up the Fight against Money Laundering and Terrorist Financing,” Financial Action Task Force, February 16, 2012, https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/
documents/fatfstepsupthefightagainstmoneylaunderingandterroristfinancing.html.
96

الجرائم المالية من خالل عمليات التجارة الدولية

45

وتســتطيع الجهــات الفاعلــة غيــر المشــروعة االنخــراط فــي التهرب الجمركــي بطرق متنوعــة“ ،تتراوح مــن اإلقرارات
الكاذبــة ،وتوجيــه البضائــع مــن خــال بلــد منخفــض الرســوم الجمركيــة إلــى الرشــوة والتهريــب ،ممــا يــؤدي إلــى
التقليــل مــن تكاليــف التحصيــل الفعليــة .كمــا يمكــن أن يدعــم عــدد مــن الخصائــص التهــرب الضريبــي ،مثــل
ضعــف مســتويات إنفــاذ القانــون أو توزيــع التعريفــات الجمركيــة 97.فقبــل عقــد مــن الزمــان ،ســلطت مجموعــة
آســيا والمحيــط الهــادئ المعنيــة بغســل األمــوال الضــوء علــى مــدى تعرض المناطــق الحــرة (مناطق التجــارة الحرة)
للجرائم المالية من خالل عمليات التجارة الدولية .وعلى وجه الخصوص ،أشارت إلى أنه “من المرجح أن تستخدم
المناطــق الحــرة أو الــدول التــي توفــر تخفيضــات ضريبيــة عاليــة علــى االســتيراد  /التصديــر لغســل األمــوال من خالل
عمليــات التجــارة الدوليــة .ويمثــل كل مــن حجــم التجــارة ،وقيمــة التجــارة ،ونــوع الســلعة أو الخدمــة المتداولــة و/
أو البيئــة التنظيميــة المحليــة عــددً ا مــن العوامــل التــي تحــدد مــدى حساســية الدولــة لغســل األمــوال مــن خــال
98
عمليات التجارة الدولية.
لمزيد من مؤشرات المخاطر ،يرجى الرجوع إلى الملحق الرابع.

مناطق التجارة الحرة (المناطق االقتصادية الخاصة)
فــي الورقــة التــي نشــرت مؤخـرًا تحــت عنــوان تحســين الحوكمــة ومكافحــة الجريمــة فــي مناطــق التجــارة
الحــرة ،يســلط المعهــد الملكــي للخدمــات المتحــدة الضــوء علــى خصائــص مناطق التجــارة الحــرة (المناطق
االقتصادية الخاصة) التي تجذب ك ًلا من الجهات الفاعلة المشروعة وغير المشروعة:
يتــم تصميــم هــذه المناطــق بصورة تتيــح جذب التجــارة من خالل تعليق تحصيل الرســوم الجمركيــة .وغالبًا
ما تقترن هذه الحوافز بمزايا مثل إجراءات التفتيش الجمركي المبسطة وأنظمة تأسيس المنشآت الميسرة
علــى تلــك المتاحــة فــي أماكــن أخــرى فــي نفــس الدولــة .وقــد تكــون هــذه الميــزات جاذبــة للشــركات
المشــروعة والمجموعــات اإلجراميــة علــى حد ســواء .وقد ســلطت المنظمــات الدولية ،مثل منظمــة التعاون
االقتصادي والتنمية ،منظمة الجمارك العالمية ،مجموعة العمل المالي الدولية ،واالتحاد األوروبي ،الضوء على
99
المخاطر الجنائية المتعلقة بمناطق التجارة الحرة.
إذ تشــير منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية إلى أن هنــاك أكثر من  3500منطقة تجارة حرة فــي  130دولة
100
توفــر تخفيضــات علــى التعريفــات والضرائب وتولــد الوظائف والنمو إلى جانــب جذب االســتثمارات األجنبية.
101
وتشــير إحدى التقديرات إلى أن عدد مناطق التجارة الحرة في الشــرق األوســط بلغ  160منطقة.
الشكل رقم ( – )5عدد مناطق التجارة الحرة في منطقة الخليج
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Saudi Arabia
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5
3

Kuwait

3

Bahrain
1

Qatar

Number of FTZ
المصدر“ :عدد مناطق التجارة الحرة (المناطق االقتصادية الخاصة) في مجلس التعاون الخليجي في عام  ،2018حسب الدولة”Statista ،
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وبســبب التصــور بــأن جميــع هــذه المناطــق تنطوي علــى مخاطر عالية بشــكل عام ،تشــكل مناطــق التجارة
الحــرة عــددً ا مــن التحديــات للشــركات التــي تســعى إلــى إنشــاء منشــآت فــي هــذه المناطــق ،خاصــة عندمــا
تســعى إلــى الحصــول علــى خدمــات مصرفيــة .ونظـرًا الختــاف المشــهد التنظيمــي والقواعــد بيــن مناطق
التجــارة الحــرة ،فــا توجــد منطقتــان متشــابهتان؛ وبالتالــي ،فقــد تشــكل بعــض المناطــق مخاطــر أعلى من
غيرهــا فيمــا يتعلــق بالجرائــم المالية.
حددت األبحاث العديد من الخصائص التقليدية لمناطق التجارة الحرة التي تجعلها جذابة ألغراض التجارة غير
المشروعة ،بما في ذلك:
•دورهــا كمواقــع عبــور مشــتركة ،ممــا يوفر الفرصــة إلعادة تغليــف البضائع وتغييــر الملصقات
المثبتة عليها؛ وتزوير الوثائق والمســتندات الرئيســية ،مثل بوالص الشــحن أو شــهادات المنشــأ؛
وخلــط البضائــع المشــروعة وغيــر المشــروعة
•توفــر البنيــة التحتيــة لتصنيــع أو تجميــع البضائــع غيــر المشــروعة ،مــع إشــراف محــدود يوفــر
بيئــة مثاليــة إلنتــاج وشــحن هذه البضائع إلى األســواق االســتهالكية
•نظــام التعرفــة الجمركيــة المخفــف ،الــذي يــؤدي إلــى حوافــز لتســريب المنتجــات إلــى بقيــة
أراضــي البــاد من أجل التهرب من رســوم االســتيراد.
هنــاك العديــد مــن العوامــل المرتبطــة بمناطــق التجــارة الحــرة التــي تســتخدم فــي التجــارة غيــر المشــروعة،
باإلضافة إلى خضوعها للوائح تنظيمية محددة ،بما في ذلك موقعها الجغرافي كمراكز لوجستية كبيرة
الحجم .وتمثل سنغافورة المثال األكثر
وضوحا ،حيث تتم معظم أنشطة تغيير وسيلة النقل (إن لم تكن
ً
كلهــا) فقــط عبــر إحــدى مناطــق التجــارة الحــرة .ومــن غيــر المؤكــد مــا إذا كان تصميــم منفــذ أو أي مركــز
لوجســتي آخــر باعتبــاره منطقــة تجــارة حــرة يجعلــه أكثر جاذبيــة ألغــراض التجارة غيــر المشــروعة .يجب أخذ
المخاطــر المرتبطــة بمناطــق التجارة الحــرة في االعتبار عند تقييم الجرائم المالية مــن خالل عمليات التجارة
الدوليــة؛ ومــع ذلــك ،يجــب فهــم هــذه المخاطــر وتقييمهــا بشــكل كامــل مقابــل العوامــل األخــرى وليــس
102
بمعزل عنها.
خصيصا لتشــجيع الشــركات
المنافــذ الحــرة هــي مجموعــة فرعية مــن مناطق التجارة الحرة التي “صممت
ً
التــي تســتورد البضائــع ثــم تعيــد تصديرهــا ،بــد ًلا مــن أهــداف تقديــم الدعم العــام لألعمــال أو التجديــد“.
ويصفها معهد الحكومة بأنها “نوع خاص من المنافذ التي ال تنطبق عليها القواعد الضريبية والجمركية
العاديــة .ويمكــن أن تكــون هــذه المنافــذ مطــارات أو موانــئ بحريــة .وفــي المنافــذ الحــرة ،يمكــن أن تدخــل
الــواردات بوثائــق ومســتندات جمركيــة مبســطة ودون دفــع التعريفــات .ويمكــن للشــركات العاملــة داخــل
المناطــق المحــددة فــي المنفــذ وحوله تصنيــع البضائع باســتخدام الــواردات وإضافة القيمــة قبل تصديرها
مــرة أخــرى دون دفــع التعرفــة الكاملــة علــى البضائــع األصلية التي تســتوردها  -علــى الرغم مــن أن التعرفة
قد تكون مستحقة على المنتج النهائي عندما يصل إلى وجهته النهائية ،بما في ذلك إذا كانت تلك الوجهة
104
فــي نفــس البلــد خــارج المنفــذ الحــر”.
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For more information on FTZs, see the Royal United Services Institute (RUSI) paper Improving Governance and Tackling Crime in Free-Trade Zones, as well as their Free Trade
Zone Risk Assessment Tool.
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Jeremy Mills-Sheehy and James Kane, “Trade: Freeports and Free Zones,” The Institute for Government, July 22, 2021, https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/
trade-freeports-free-zones.
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التحايل على برامج العقوبات االقتصادية
ألغــراض هــذا المســتند ،مــن المهم أن نفهم أن مصطلــح “العقوبات” يتعلق باإلطار الدولــي للضوابط المتعلقة
بغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتمويــل التســلح ،وليــس الغرامــات أو غيرهــا مــن الجــزاءات المفروضــة علــى
المؤسســات الماليــة مــن قبــل الجهــات التنظيميــة .وتشــمل أنظمــة العقوبــات الدوليــة الرئيســية أنظمــة
مجلــس األمــن المذكــورة أعــاه ،وهي إلزامية لجميع الــدول األعضاء في األمم المتحــدة ،باإلضافة إلى العقوبات
األحاديــة .وقــد تشــمل العقوبــات األخيــرة العقوبات التي يفرضهــا االتحاد األوروبي ،أو الــدول الفردية مثل الواليات
المتحــدة األمريكيــة أو اليابــان أو المملكة المتحدة .ويخضع تنفيذ العقوبات األحادية لتقدير الدولة ويعتمد على
المتطلبــات الرقابيــة المحليــة .ومــن ناحيــة المعامــات ،تحــرص معظم المؤسســات المالية الدولية علــى االمتثال
لمتطلبــات الرقابــة األمريكيــة ألن معظــم عمليات التجــارة الدولية تتم بالــدوالر األمريكي.
ويمكــن تصنيــف برامج العقوبات بشــكل عام إلى ثالثة أنواع:
•شــاملة :تســعى البرامــج الشــاملة إلــى حظــر معظــم أشــكال التفاعــل المالــي والتجــاري مــع إقليــم
عمومــا جميــع األنشــطة أو التعامــات المباشــرة وغيــر
و/أو دولــة و/أو حكومــة معينــة ،وهــي تحظــر
ً
المباشــرة مــع إقليــم أو دولــة ما ،بمــا في ذلك الواردات والصادرات وتوفيــر أي منتجات أو خدمات مالية.
•انتقائيــة :تســعى البرامــج االنتقائيــة إلــى حظر نشــاط معيــن ،مثل اســتيراد بضائع معينــة ،أو التعامالت
المتعلقــة بمنتجــات ماليــة معينــة مــع أفــراد وكيانــات مســتهدفة فــي دولــة مــا أو نشــاط مســتهدف
يشــمل قطاعــات معينــة .وقــد تســتهدف ً
أيضــا الحكومــات الحاليــة أو الســابقة و/أو المســؤولين
الحكومييــن فيهــا بمــا فــي ذلــك األفــراد والجهــات المرتبطــة بالحكومــة بشــكل وثيــق .وتعــد روســيا
البيضــاء ،وكوريــا الشــمالية ،وأوكرانيــا  /روســيا (قائمــة العقوبــات القطاعيــة) ،وزيمبابــوي ،وفنزويــا أمثلــة
علــى أهــداف لبرامــج انتقائيــة.
•معتمــدة علــى قائمــة محــددة :تفــرض العقوبــات التــي تعتمــد علــى قائمــة محــددة قيــودً ا أكثــر
ً
اســتهدافا مــن البرامــج الشــاملة أو االنتقائيــة .ويمكــن تقســيم العقوبــات المعتمــدة علــى قائمــة
محــددة إلــى عقوبــات األنشــطة وعقوبــات قائمــة علــى الــدول.
–العقوبــات القائمــة علــى األنشــطة :تســعى لتقييــد جميــع األنشــطة مــع األفــراد والجهــات
والمجموعــات والســفن المدرجــة فــي القائمــة التــي تشــارك فــي أنشــطة جنائيــة معينــة.
ويمكــن أن يشــمل ذلــك اإلرهابيين/اإلرهــاب ،تهريــب المخــدرات ،أســلحة الدمــار الشــامل ،االلمــاس
الخــام ،انتهــاكات حقــوق اإلنســان والفســاد.
–البرامــج القائمــة علــى الــدول :تســتهدف األفــراد والجهــات المدرجــة فــي القائمــة والمرتبطــة
بأنظمة حكومية حالية أو سابقة محددة قد تهدد استقرار الدولة أو المنطقة أو تنتهك حقوق
اإلنســان علــى نطــاق واســع .وعــادة مــا تفــرض قيودً ا أقــل مــن البرامج الشــاملة .يتضمــن الجدول
أدنــاه (الجــدول  )5الــدول المدرجة فــي البرامج المعتمدة على القوائــم ذات الصلة ،ولكن القائمة
ليســت شــاملة.
ـكل متكرر في برامج العقوبــات المعتمدة على القوائم
الجــدول رقــم ( )5الــدول المدرجة بشـ ٍ

أفغانستان

لبنان

جنوب السودان

مصر

ليبيا

إيران

تونس

الصومال

يشــير التهــرب والتحايــل علــى برامــج العقوبــات إلــى محاولــة حجــب أو تغييــر أو إســاءة تفســير اســم أو أي
معلومــات تعريــف أو عمليــات أخــرى فــي محاولــة للتعتيــم علــى الهويــة الحقيقيــة لألطــراف المعنيــة مــن أجل
مواجهــة العقوبات المالية المســتهدفة.
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التجارة غير المشروعة في الحياة البرية
لقــد اصبحــت حمايــة النباتــات والحيوانــات فــي كوكبنــا مــن الجريمــة المنظمــة أولويــة رئيســية للمجتمــع
الدولــي فــي الســنوات األخيــرة.
فــي عــام  ،2013أعلنــت الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة التوقيع على اتفاقية التجــارة الدولية ألنواع الحيوانات
البريــة والنباتــات المهــددة باالنقــراض واعتبر هذا بمثابــة يوما علميا للحياة البريــة لألمم المتحدة.
دخلــت اتفاقيــة التجــارة الدولية ألنواع الحيوانات البريــة والنباتات المهددة باالنقراض حيز التنفيذ في عام ،1975
وقــد أسســت اإلجــراءات واإلطــار القانونــي لتنظيــم التجــارة الدوليــة فــي أكثــر مــن  37000نــوع مــن الحيوانــات
والنباتــات .ســواء تــم االتجــار بهــا كعينــات عينة او معاطــف الفرو او األعشــاب المجففة.
هدفهــا ضمــان عــدم تهديــد التجــارة الدوليــة فــي هــذه األنــواع بشــكل ال يهــدد بقائهــم .تخضــع جميــع
عمليــات االســتيراد ،التصديــر ،إعــادة التصدير والبيئــة البحرية غير الخاضعة لوالية أي دولــة لقائمة اتفاقية التجارة
الدوليــة ألنــواع الحيوانــات البريــة والنباتــات المهــددة باالنقــراض والمنظمــة مــن قبلهــا علمــا بانــه يجــب ان تكون
هــذه العمليــات خاضعــة لنظــام ترخيــص .حتــى االن ،هنالــك أكثــر مــن  180دولــة باإلضافــة الى االتحــاد األوروبي
واعضــاء مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة قد انضمــت لالتفاقية.
فــي عــام  ،2015اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمم المتحدة باإلجماع قرارًا بشــأن “معالجة االتجار غير المشــروع
للحيــاة البريــة” ،ممــا يضــع إطــارًا قو ًيــا للعمــل الجماعــي .تتضمــن أهــداف التنمية المســتدامة التي تــم إطالقها
ً
حديثا
أهدافا محددة لمكافحة الصيد غير المشــروع واالتجار باألنواع المحمية من خالل مســاعدة المجتمعات
المحليــة علــى الســعي وراء ســبل العيــش المســتدامة .هنــاك اعتــراف متزايــد بالمخاطــر التــي تفرضهــا جرائــم
الحيــاة البريــة والغابــات ليــس فقــط علــى البيئــة ولكــن ً
أيضــا علــى ســيادة القانــون واالســتقرار وإمكانيــة أن
105
تــؤدي المتحصــات اإلجرامية إلى تأجيج الصراع واإلرهاب.
يمكــن أن تكــون “تجــارة الحيــاة البريــة” محليــة أو دوليــة ،قانونيــة أو غيــر قانونيــة .يعــد االتجــار بالحيــاة البريــة،
والمعــروف أيضــا باســم “االتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة” جريمــة رئيســية منظمــة عابــرة للحــدود ،والتــي
تولــد مليــارات مــن المتحصــات االجراميــة كل عــام .تعتبر التجــارة غير المشــروعة بالحياة البرية مصدرا للفســاد،
تهــدد التنــوع البيئــي ويمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي كبيــر علــى الصحــة العامــة واالقتصــاد ،وبالتالــي إخفــاء
وغســل متحصالتهــا ومــن المعــروف بــان المتاجريــن غيــر المشــروعين بالحيــاة البريــة يســتغلون نقــاط الضعــف
فــي القطاعــات الماليــة وغيــر الماليــة لتمكيــن المزيــد مــن جرائــم الحيــاة البريــة واإلضــرار بالســامة الماليــة
وبرغــم ذلــك ،نــادرًا ما تحقق الســلطات القضائية في المســار المالي التي خلفتــه هذه الجريمة.106
يتضمــن االتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة االتجــار غيــر المشــروع بالحيوانــات المحميــة ،أجــزاء مــن الحيوانــات
ومشــتقاتها بمــا فــي ذلــك المشــتريات ،النقــل والتوزيع بشــكل يخرق القانــون الدولي أو المحلي وغســل األموال
المتعلقــة بهــذا النشــاط ،وتقــدر األمــم المتحــدة أن أكثــر مــن  7000نــوع مختلــف يتــم االتجــار بهــا بشــكل غيــر
قانونــي ويتــم تنفيــذ هــذا النشــاط بشــكل متزايــد مــن قبــل منظمــات إجراميــة عابــرة للحــدود ،يشــجع هــذا
النــوع مــن االتجــار غيــر المشــروع علــى الفســاد.
فــي عــام  ،2021حــددت وزارة الخارجيــة األمريكيــة  28دولــة تركــز علــى االتجــار بالحيــاة البريــة ،بما في ذلك ســتة
دول تثير قلقا خاصا بشأن الفساد بهذا النوع من االتجار  -كمبوديا ،الكاميرون ،جمهورية الكونغو الديمقراطية،
الوس ،مدغشــقر ونيجيريــا .عــاوة علــى ذلــك ،يعــزز االتجــار بالحيــاة البريــة منافــذ التجــارة غير المشــروعة ،ويهدد
التنــوع البيئــي ،يدمــر النظــم البيئيــة الهشــة ،ويمكــن أن يــؤدي إلــى انتشــار امــراض حيوانيــة المصــدر.

“UNODC - World Wildlife Crime 2016 Report - Trafficking in protected species - page (3).

105

“FATF report June 2020” Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade – page (5) , sample of methods to Launder Proceeds from IWT Misuse of the formal

106

Financial sector, front companies and co-mingling of licit proceeds, money value transfer systems (MVTS), facilitation role of new technologies.
The recent methods of facilitation role of new technologies are (the use of pre-paid cards, use of mobile Apps to move value for IWT crimes).
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تقــدر المنظمــات الدوليــة متحصــات االتجــار بالحيــاة البريــة بمــا يتــراوح بيــن  7و 23مليــار دوالر امريكــي ســنويًا
وتمثــل ربــع إجمالــي تجــارة الحيــاة البريــة ،ويســتخدم هــذا النــوع العديــد مــن الطــرق واألســاليب نفســها التــي
تبعا لألنواع.
يستخدمها تجار المخدرات وغيرهم من المشاركين في التجارة غير المشروعة ويمكن أن تختلف ً
تتضمــن أســاليب التهريــب الشــائعة االخفــاء فــي حقائــب شــخصية وتحديــد البضائــع بشــكل غيــر صحيــح علــى
أنهــا حيوانــات بريــة قانونيــة ،يتــراوح االتجــار بالحيــاة البريــة غيــر المشــروعة مــن حيوان واحــد على قيــد الحياة الى
شــحنات متعــددة مــن االطنــان علمــا بــان الشــائع حاليــا هــي الشــحنات المتعددة.
يمكــن ان تتضمــن عمليــة تســهيل االتجــار غير المشــروع بالحياة البريــة عدد ال يحصى من آليــات التمويل ،تتضمن
هــذه االليــات (التــي ال يمكــن حصرهــا) النقد ،حواالت مصرفيــة (تحويالت ووكاالت تحويل األمــوال) ،تحويالت من
خــال القنــوات غيــر الرســمية ،تحويــات مــن خــال شــركات الصرافة ،التحويــات التي تتــم باســتخدام الدفع عبر
اإلنترنــت أو عبــر الهاتــف المحمول ،العمليات باســتخدام العمالت االفتراضيــة القابلة للتحويل.
يتجــه التجــار غيــر المشــروعين بالحيــاة البريــة بشــكل متزايــد إلــى منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي لإلعــان
عبــر اإلنترنــت ،البيــع او االنخــراط فــي االتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البرية باي طريقــة أخرى ،بما في ذلك تســهيل
المدفوعــات وحركــة األموال.107
وفقــا لتقريــر مجموعــة العمــل المالــي الصــادر فــي حزيــران  2020تحــت عنــوان (غســل األمــوال واالتجــار غيــر
المشــروع فــي الحيــاة البريــة) ،مــن الضــروري ان تركــز الســلطات القضائيــة علــى التدفقــات الماليــة لالتجــار غيــر
المشــروع بالحيــاة البريــة لمواجهــة العديــد من التحديات /ومن األفضل أيضا ان تنظر هذه الســلطات في تنفيذ
الممارســات التاليــة:
•اعطــاء أولويــة لمكافحــة التدفقــات الماليــة المرتبطــة باالتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة بحيــث
تتناســب مــع مخاطــر هــذا النــوع مــن االتجــار.
•تزويــد جميــع الجهــات ذات الصلــة بصالحيــات ،تفويــض وأدوات الزمــة إلجــراء تحقيقــات ماليــة ناجحــة
فــي االتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة.
•زيــادة التنســيق بيــن الســلطات المســؤولة عــن مكافحــة جرائــم االتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة
والمســؤولين عــن إجــراء التحقيقــات الماليــة لضمــان قيــام هــذه الســلطات بتبــادل المعلومــات بشــكل
انتظامــا ومتابعــة المســار المالــي للعمليــات.
أكثــر
ً
•التعــاون مــع الســلطات القضائيــة األخــرى والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة والقطــاع الخــاص لمكافحــة
االتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البرية.108

سلسلة التوريد والتدفقات المالية ذات الصلة باالتجار غير المشروع بالحياة البرية
تؤثــر سالســل التوريــد الخاصــة باالتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة علــى البلــدان بشــكل مختلــف ،وتعتبــر هــذه
السالســل مختلفــة إلــى حــد كبيــر باختــاف أنواع الحيــاة البرية .مع ذلك وبشــكل عام فان الجماعــات المتورطة
فــي جرائــم الحيــاة البريــة ومــن تلقــاء نفســها تقــوم بعمليــة الصيــد ،تربيــة األحيــاء البريــة فــي بلــدان تتســم
بالتنــوع البيئــي و  /أو التــي قــد يكــون فيهــا ضعــف رقابــة علــى جهــات إنفــاذ القانــون والعدالــة الجنائيــة.
وبالمثــل ،فــإن معظــم الجماعــات المتورطــة فــي مثــل هــذه الجرائــم تنقــل الحيــاة البريــة عبــر بلــدان أخــرى
مــن أجــل التعتيــم علــى الوجهــة النهائيــة (بلــدان “العبــور” و “المقصــد”).109

“FinCEN notice – FinCEN Calls Attention to Environmental Crimes and Related Financial Activity Nov. 2021” pages (4) & (5).

107

“FATF report June 2020” Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade – page (6).

108

“FATF report June 2020” Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade – page (14).
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حالة متعلقة باإلرهاب من حيث االرتفاع في
المتحصالت المحتملة لالتجار غير المشروع بالحياة البرية

110

يعطــي المثــال التالــي مؤشــرا علــى حجــم المتحصــات المتولــدة في ســوق
االتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة ،بناء على األســعار التي تم اقتباســها فان
المثــال يبيــن ان الحالــة العمليــة مبنيــة علــى اســاس لحظــي بنــاء علــى عــدة
عوامــل والتــي مــن الممكــن ان تؤثرعلى األســعار ،ومن اهم هــذه العوامل جودة
االحيــاء البريــة نفســها ،نوعهــا ،االصــل الجغرافــي ،القيــود الوطنيــة المتعلقة بســوق
االحيــاء البريــة (مثــل بلــد الشــراء النهائــي) ودرجــة المعالجــة (مثــل التحنيــط ،تغييردرجــة
الحــرارة إلبقــاء االحيــاء البرية على قيــد الحياة ،الجلــود وغيرها).
•ثعابيــن المــاء الزجاجيــة :فــي أوروبــا ،يبلــغ معــدل قيمــة هــذه الثعابيــن ( 300إلــى  )500دوالر
أمريكــي للكيلوغــرام الواحــد .ومــع ذلــك ،يمكــن أن يصــل معــدل الســعر ( 1500إلــى  )6000دوالر
أمريكــي للكيلوغــرام الواحــد عنــد تصديــره إلــى بلــدان المقصد .وهذا يمثــل زيادة كبيرة باألســعار.
–وفقــا لبيانــات وكالــة تطبيــق القانــون األوربيــة (اليوروبــول) بيــن عامــي  2018و 2019فقــد
قامــت جهــات انفــاذ القانــون األوروبيــة بمصادرة  5789كيلوغــرام من ثعابين المــاء الزجاجية
بقيمة تقدر بمبلغ  2153دوالر امريكي للكيلوغرام الواحد والتي تعادل متحصالت محتملة
بحوالــي  12.5مليــون دوالر امريكــي.
• العــاج :فــي حيــن أن معــدل الســعر المدفــوع لصائــدي األفيال يمكــن أن يكــون  200دوالر امريكي
او اقــل اال ان ســعره فــي أســواق الــدول المســتوردة يمكن أن يتراوح بيــن  500دوالر أمريكي و 1000
دوالر أمريكــي للكيلوغــرام (زيــادة بنســبة  ٪150إلــى  )٪400ومــن الجديــر ذكــره بــان ســعر العــاج قــد
انخفــض فــي الســنوات األخيــرة بســبب حظــر العــاج فــي عــدد مــن البلــدان (مثــل الصيــن ،المملكــة
المتحــدة ،الواليــات المتحــدة وغيرها).
–بيــن اذار وتمــوز مــن عــام  2019صــادرت فيتنــام ،الصيــن ،وســنغافورة مــا يصــل الــى  25.3طن
مــن العــاج محملــة فــي ثالثــة حاويــات والتــي تمثل معــدل مبيعــات محتملة تحقــق حوالي)
 )24 – 12.5مليــون دوالر امريكــي.
•وحيــد القــرن :يصــل ســعر القــرن لهــذا الحيــوان حوالــي  65000دوالر امريكــي للكيلوغــرام الواحــد
ولكن بحســب الســلطات االمريكية من المتعارف عليه بانها تباع بســعر منخفض يصل الى 9000
دوالر امريكــي للكيلوغرام الواحد.
–قــام التجــار غيــر القانونييــن خالل الفترة  2016و 2017باالتجار بما يقــارب  4500من وحيد القرن
االفريقي وقد حصلوا على متحصالت محتملة بمعدل ( )292 – 41مليون دوالر امريكي.
•الثدييــات المغطــاة بالحراشــف :حيــث ان صائــدي هــذا النــوع مــن الحيوانــات ممكــن ان يحصلــوا
علــى مبالــغ تتــراوح بيــن ( )9 – 2.5دوالر امريكــي للكيلوغــرام الواحــد اال ان معدل الســعر الحقيقي
فــي البلــدان التــي تحتــاج لمثــل هذا الحيوان لغايــات عالجية عادة مــا يقــارب  200دوالر للكيلوغرام
الواحد ولكنها وصلت الى  700دوالر امريكي للكيلوغرام الواحد وهذا يمثل زيادة كبيرة باألسعار.
–خــال الفتــرة مــن  2016الــى  ،2019قامــت  52دولــة بعمليــة مصــادرة لما مقــداره  206.4طن
مــن الثدييــات المغطــاة بالحراشــف والتــي من الممكــن ان تصل معدل قيمــة مبيعاتها (-41
 )144مليــون دوالر امريكــي فــي بلــد المقصــد.

اعتبارات إضافية
يمكــن أن تحتــوي منتجــات التمويــل التجــاري علــى العديــد مــن الشــروط ،األحــكام والبنــود .وال يمكــن أن
يغطــي هــذا الدليــل كافــة هــذه البنــود؛ ومع ذلك ،فقــد دار نقاش حول إدراج بنــود معينة قد تضــع في االعتبار
فعالية األداة التي تمت صياغتها فيها 111.وســيتم تضمين الشــروط الخاصة لاللتزام ببرامج العقوبات والشــروط
الخاصــة لاللتــزام ببرامــج المقاطعــة وذلك لتوفير التوجيه بشــأن اســتخدامها واآلثــار المترتبة عليها.
“FATF report June 2020” Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade – pages (13 & 14).
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شرط العقوبات
ان الهــدف مــن وضــع شــرط االلتــزام ببرامــج العقوبــات االقتصاديــة فــي العقــود التجاريــة لتوفيــر التغطيــة
القانونيــة والمســببات الالزمــة لتعليــق العمــل فــي هــذه العقود لتحقيــق االلتزام ببرامــج العقوبــات االقتصادية.
ويمكــن أن يتعلــق األداء بتســليم البضائــع أو تعليــق المدفوعــات أو أداء االلتزامــات األخــرى .وال يتحمــل أحــد
الطرفيــن المســؤولية عــن األداء غيــر الســليم لاللتزامــات التعاقديــة .ويمكــن أن تشــمل أنظمــة العقوبــات ذات
الصلــة العقوبــات التــي تفرضهــا األمــم المتحــدة أو االتحــاد األوروبــي أو العقوبــات األحاديــة مثــل العقوبــات في
الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وكنــدا واليابــان وغيرهــا مــن البلــدان.
تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن قانــون الحظــر فــي االتحــاد األوروبــي (الئحــة المجلــس رقــم  )96/2271يهــدف إلــى حمايــة
العامليــن فــي االتحــاد االوروبــي ،ســواء كانــوا أفــرادا أو شــركات ،مــن تطبيــق قوانين الــدول األخرى خــارج الحدود
112
اإلقليميــة ،وال ســيما العقوبــات الثانوية األمريكية.
وال تغطــي قواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة بنــود العقوبــات بموجــب قواعدهــا المنشــورة .وفي الســنوات األخيرة،
شــكلت العقوبــات الدوليــة مشــكلة رئيســية للمؤسســات الماليــة المشــاركة فــي التجــارة والمشــاريع الدوليــة.
وتكبــدت العديــد مــن المؤسســات الماليــة غرامــات كبيــرة جــدً ا مــن الســلطات األمريكيــة لمخالفــة أنظمــة
ممــا أدى إلــى انســحاب العديــد منهــا مــن كافــة التعامــات مــع بعــض الــدول الخاضعــة للعقوبــات.
العقوبــاتّ ،
والســؤال األول الــذي يجــب علــى المؤسســات الماليــة مراعاته عند إصــدار أو تعديل لوائح العقوبــات الجديدة هو
مــا إذا كان هنــاك التــزام باالمتثــال للوائــح مــن خــال وقــف العمــل مــع الشــركات واألفــراد المحددين فــي لوائح
العقوبــات .علــى ســبيل المثــال ،غال ًبــا مــا تبــدأ لوائــح العقوبــات بقــرار مــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة
ً
وفقــا للمــادة  41مــن ميثــاق األمــم المتحــدة .وتوجــه هــذه القــرارات إلــى الــدول األعضــاء وليــس إلى مؤسســات
ماليــة أو شــركات تجاريــة محــددة .وعلــى الجهــات والشــركات أن تنظــر فــي كيفيــة تنفيذ تلك القــرارات بموجب
لوائــح تصــدر علــى المســتوى اإلقليمــي أو الوطنــي .وعـ ً
ـادة ما ينشــر االتحــاد األوروبي لوائــح العقوبــات الخاصة به
بعــد وقــت قصيــر مــن إصــدار قــرار مجلــس األمــن .ال تقتصــر اللوائــح التنظيميــة لالتحــاد األوروبــي علــى مواطنــي
االتحــاد األوروبــي عنــد ممارســة األعمــال داخــل االتحــاد فحســب ،بل ُتفــرض ً
أيضا علــى مواطني االتحــاد األوروبي
عنــد ممارســة األعمــال خــارج االتحاد وعلى مواطني االتحاد عند ممارســة األعمال التجارية فــي االتحاد .وبالتالي،
يتعيــن علــى المؤسســة الماليــة فــي أوروبــا أو المؤسســة التــي تقــوم بأعمال تجاريــة من خالل فرع مســجل في
االتحــاد أن تنظــر فــي لوائــح االتحــاد األوروبي قبل الشــروع في أي معامالت قد تخضع لتلــك اللوائح .كما تنطبق
اعتبــارات مماثلــة ً
أيضــا فيمــا يتعلــق بالواليــات المتحــدة.
تتجــاوز لوائــح العقوبــات االلتزامــات غير القابلة للنقض الواردة في االعتمادات والكفاالت .ويجب على المؤسســة
الماليــة عــدم ســداد أي مبلــغ بموجــب كفالــة تحــت الطلــب أو بموجــب اعتمــادات الجهــوز إذا كانــت لوائــح
العقوبــات تمنعهــا مــن ذلــك .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،إذا لــم تحظــر اللوائــح التنظيميــة فــي الواقــع معالجة
االعتمــاد أو الكفالــة ،يجــب علــى المؤسســة الماليــة الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة بموجــب األداة ذات الصلــة .وال
يمكــن للمؤسســة الماليــة رفــض معالجــة االعتمــاد أو الدفــع بموجــب الكفالــة لمجــرد وجــود عالقــة مــع دولــة
خاضعــة للعقوبــات .ويجــب التحقق مما إذا كانــت اللوائح تحظر فعليًا المعاملــة المالية المعنية.
يمكــن أن يكــون للعقوبــات الدوليــة تأثيــر كبيــر علــى التــزام الدفــع بموجــب جميع أنــواع االعتمــادات والكفاالت،
حيــث ال يوجــد ذكــر للوائــح العقوبــات بموجــب “األعــراف والممارســات الموحــدة لالعتمــادات المصرفية” (نشــرة
رقم .)600
في السنوات األخيرة ،بدأت العديد من المؤسسات المالية في إدراج شرط العقوبات في االعتمادات واعتمادات
الجهــوز والكفــاالت لديهــا ،فــي محاولــة لتغطيــة نفســها مــن الوضــع الــذي ال يكــون
واضحــا فيــه مــا إذا كانــت
ً
المعاملــة مســموحة أم ال فــي حــال ظهــور أي لوائــح جزائيــة .وفــي شــهر اذار مــن عــام  ،2010نشــرت اللجنــة
المصرفيــة فــي غرفــة التجــارة الدوليــة ورقــة إرشــادية ( )1129/470تنــص علــى أنــه يجــب ان ال يكــون أثرهــا أكثــر
مــن القــول بانــه إذا كان تنفيــذ االعتمــاد المســتندي محظــور بموجــب لوائــح العقوبــات ،وعليــه فـ ّ
ـإن المؤسســة
الماليــة تعفــى مــن التزامهــا بذلــك .وفــي عــام  ،2014نشــرت غرفــة التجــارة الدوليــة ورقــة إرشــادية ثانيــة
حــول اســتخدام شــروط برامــج العقوبــات فــي األدوات المتعلقــة بالتمويــل التجــاري الخاضعــة لقواعــد غرفــة
التجــارة الدوليــة (وثيقــة غرفــة التجــارة الدوليــة رقــم  .)1238/470فــي هــذه الورقــة البحثيــة لــم تشــجع غرفــة
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For more information, see European Union, “Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996 Protecting against the Effects of the Extra-Territorial Application of Legislation
Adopted by a Third Country, and Actions Based Thereon or Resulting Therefrom,” Pub. L. No. No. 2271/96 (1996), http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2271/2018-08-07/eng.
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التجــارة الدوليــة اســتخدام شــروط العقوبــات التــي تمنــح المؤسســة الماليــة الســلطة التقديريــة بشــأن تنفيــذ
او عــدم تنفيــذ االعتمــاد أو الدفــع او عــدم الدفــع بموجــب الكفالــة ،وذلــك لمجــرد أن المؤسســة الماليــة
لديهــا اعتبــارات مــن احتمــال وجــود بعــض االرتبــاط بالعقوبــات ،حتــى لــو لــم يكــن هنــاك حظــر بموجــب اللوائــح
ذات الصلــة .وايضــا لــدى غرفــة التجــارة الدوليــة اعتبــارات مــن أن هــذه الشــروط يمكــن أن تلقــي بظــال الشــك
علــى تعهــد المؤسســات الماليــة غيــر القابــل للنقــض بالدفــع للتقديــم المطابــق للوثائــق والمســتندات.

الشرط الخاص ببرامج المقاطعة
المقاطعــة هــي تدابيــر اقتصاديــة تهــدف إلــى فــرض ضغــط اقتصــادي علــى الجهــة المســتهدفة مــن
المقاطعــة .وعندمــا تســعى الــدول إلــى فــرض مقاطعــة علــى مواطنــي الــدول األخــرى ،تعتمــد تلــك الــدول
أحيا ًنــا تدابيــر لمنــع إرغــام مواطنيهــا علــى المســاعدة فــي مقاطعــة ال تتماشــى مــع سياســاتها.
كمــا تــم اســتخدام مصطلــح “المقاطعــة” لإلشــارة إلــى اإلجــراءات التــي تفرضهــا الحكومــات ضــد دول أخــرى
أو جهــات خاصــة .ومــن هــذا المنطلــق ،فـ ّ
ـإن هــذا المصطلــح يرتبــط بمعظــم حــاالت المقاطعــة الطوعيــة أل ّنهــا
ّ
قانونيــة فــي معظــم البلــدان .وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض االســتثناءات ،إال أنهــا نادرًا مــا ترتبط بالمؤسســات
الماليــة .والمقاطعــة التــي يفرضهــا القانــون هــي فــي الواقــع حظــر ،وغال ًبــا مــا توصــف بأنهــا عقوبــة ،علمــا بــان
الجــزاءات المفروضــة علــى عــدم االمتثــال لهــذه المقاطعــة توصــف ً
أيضــا بأنهــا عقوبــات.
شــرط المقاطعــة هــو تعهــد مــن مشــتري البضائــع أو الخدمــات باالمتثــال لقوانيــن ولوائــح الواليــات المتحــدة
لمكافحــة المقاطعــة .ويعــد االلتــزام أو مخالفــة أحــكام المقاطعــة مــن االعتبــارات للمؤسســات الماليــة التــي
تنطبــق عليهــا أحــكام المقاطعة .وقــد نتجت العديد من الغرامات التي فرضتها الجهــات التنظيمية األمريكية
113
عــن فشــل المؤسســات الماليــة فــي تحديــد مخالفــات اللوائــح األمريكيــة لمكافحــة المقاطعــة.
وتصنــف المقاطعــة على أنها أساســية أو ثانوية أو ثالثية:
•المقاطعة األساسية :هي مقاطعة موجهة نحو هدف مطلوب تغيير أنشطته.
•المقاطعــة الثانويــة :محاولــة غيــر مباشــرة للتأثيــر علــى إجــراءات الهــدف مــن خــال الســعي إلــى منــع
األطــراف الثالثــة عــن التعامــل مــع الجهــة المســتهدفة بالمقاطعــة.
•المقاطعــة الثالثيــة ألطــراف محــددة :هــي مقاطعــة تتضمــن اســتخدام “القائمــة الســوداء”
للشــركات التــي تتعامــل مع الجهــة المســتهدفة بالمقاطعــة.
علــى ســبيل المثــال ،تهــدف المقاطعــة األمريكيــة المفروضــة علــى كوبــا إلــى فــرض تغييــر في النظــام الحاكم
فــي كوبــا يكــون مقبــو ًلا للواليــات المتحــدة .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،تحــاول المقاطعــة منع حصــول كوبا على
رأس المــال والمــوارد والتكنولوجيــا واألســواق وتقييــد حريــة حركــة مواطنين كوبــا ومؤسســاتهم التجارية.
يمكــن للدولــة ذات الســيادة أن تختــار التوافــق مــع مقاطعــة دولــة أخــرى ،ويمكــن أن تطلــب مــن مواطنيهــا
االمتثــال لهــا .ومــع ذلــك ،فمــن المسـ ّلم بــه ً
أيضا أن الدولــة المحليــة يمكن أن تحظــر على مواطنيهــا والجهات
التــي تعمــل ضمــن مناطقهــا المشــاركة فــي مقاطعــة لــم تضعهــا أو توافــق عليهــا تلــك الدولــة المحليــة.
وتتمثــل المشــكلة فيمــا إذا كان بإمــكان أحــد البلــدان أن يطلــب مــن الــدول األخــرى ومواطنيهــا االمتثــال
للمقاطعة التــي تفرضها.
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For examples of boycott language, see “Examples of Boycott Requests,” US Bureau of Industry and Security, accessed March 21, 2022, https://www.bis.doc.gov/index.php/
enforcement/oac/7-enforcement/578-examples-of-boycott-requests.
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العقوبات المالية المستهدفة
		
والمتعلقة بأسلحة الدمار الشامل
اســتخلصت هــذه الحالــة المعامــات مــن أنمــاط التقريــر المتعلقــة بالتحايــل
على العقوبات المســتهدفة ضد اإلرهاب وانتشــار أســلحة الدمار الشــامل التي
نشــرها المكتــب التنفيــذي للجنــة الســلع الخاضعــة لرقابــة االســتيراد والتصديــر
114
فــي دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة.

أسالك النيكل
فــي عــام ّ ،2019
تلقــت الســلطات اإلماراتية معلومات تفيد بأن الشــخص “ص” كان له عالقات
مــع الحــرس الثــوري اإليرانــي وشــارك في تمويــل البرنامج النــووي اإليراني بما يخالف قــرار مجلس األمن
رقم  .2231وقد اســتخدم الشــخص “ص” دولة اإلمارات العربية المتحدة كنقطة عبور لشــحنة منخفضة
وحددت
القيمة تحتوي على عينات من قضبان وأسالك نيكل تم استيرادها من الدولة “أ” مخصصة إليران.
ّ
الســلطات اإلماراتيــة أربعــة حســابات بنكيــة بإجمالــي رصيــد قــدره  22,000درهــم إماراتــي تخص المشــتبه به
وشــركاته الثــاث ،وتــم اســتخدامها لدعــم الحرس الثوري اإليراني .وكشــفت التحقيقات أن الشــخص “ص”
كان فــي مفاوضــات لشــحن كميــات أكبــر مــن قضبان وأســاك النيكل إلى إيــران .في النهاية أصــدرت النيابة
العامــة فــي دولــة اإلمــارات أمـرًا باعتقــال الشــخص “ص” وتجميــد جميــع األمــوال علــى الفــور فــي حســابات
يســيطر عليهــا الشــخص “ص” وثــاث شــركات يســيطر عليهــا ،بإجمالــي يبلــغ  22,000درهــم إماراتــي .كمــا
أوقفــت النيابــة العامــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة النشــاط التجــاري لتلــك الشــركات .واعتبــارًا مــن تاريــخ
النشــر ،تــم إحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة وهــي فــي انتظــار صــدور الحكــم.

ألياف الكربون
بالتعــاون مــع دولــة اإلمــارات العربية المتحدة ،عيّن مكتب مراقبة األصول األجنبية  11جهة وفردً ا يشــاركون
فــي شــراء البضائــع بالنيابــة عــن برنامــج الصواريــخ الباليســتية اإليرانيــة ،بمــا في ذلك شــركة مبروكــة التجارية
(ذ.م.م)  -ومقرهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة  -وشــبكة مقرهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وحجبــت هــذه
الشــبكة المســتخدم النهائــي للبضائــع الحساســة النتشــار الصواريــخ مــن خــال اســتخدام شــركات وهميــة
فــي دول ثالثــة لخــداع المورديــن األجانــب .كمــا حــددت خمســة أفــراد إيرانييــن عملــوا علــى شــراء مكونــات
صواريــخ باليســتية إليــران .كان حســين بورنغشــباند وشــركته ،مبروكــة التجارية ،يقدمــون أو يحاولون تقديم
الدعــم المالــي أو المــادي أو التكنولوجــي أو أي دعــم آخــر لشــركة نافيــد للمــواد المركبــة ،وهــي كيــان
أخضعتــه الواليــات المتحــدة ً
أيضــا للعقوبــات فيمــا يتعلــق ببرنامــج الصواريــخ الباليســتية اإليرانيــة .وفي وقت
تحديدها ،كانت شركة نافيد تتعاقد مع جهات آسيوية لشراء خط إنتاج أللياف الكربون من أجل إنتاج ألياف
الكربــون المناســبة علــى األرجــح الســتخدامها في مكونات الصواريخ الباليســتية .ومنذ أوائــل عام  2015على
األقــل ،اســتخدم بورنغشــباند شــركته ،مبروكــة ،لشــراء المــواد والمعدات األخــرى لخطة إنتاج أليــاف الكربون
فــي شــركة نافيــد .كمــا تــم تحديــد بورنغشــباند لتقديــم أو محاولــة تقديــم الدعــم المالــي أو المــادي أو
أرباحــا قدرهــا
التكنولوجــي أو أي دعــم آخــر لشــركة مبروكــة التجاريــة ،ممــا يشــير إلــى أن الشــركة حققــت
ً
حوالــي  7,300يــورو مــن الصفقــة.

Executive Office of the Committee for and Goods Subject to Import and Export Control, Typologies on the Circumvention of Targeted Sanctions against Terrorism and the
Proliferation of Weapons of Mass Destruction (Dubai: Government of the United Arab Emirates, 2021), 21–22, https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2021-08/Typologies%20
on%20circumvention%20of%20Targeted%20Sanctions%20agst%20Terr.%20and%20the%20Prolif.%20of%20WMD%20-%20Ex.Office%20IEC%20May2021.pdf.
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مشاركة المؤسسة المالية في التهرب
من برامج العقوبات والتحايل عليها
تتضمــن دراســة الحالــة التاليــة مقتطفــات مأخــوذة مــن تقريــر صــادر عــن أحد
البنــوك التركيــة الكبــرى فــي قضيــة التحايــل علــى برامــج العقوبــات
االقتصاديــة اإليرانيــة غيــر المســبوقة ،الــذي نشــره مشــروع ويسكنســن
116
بشــأن مراقبــة األســلحة النوويــة .وتم حــذف أســماء األفــراد والجهات.
شــارك بنــك مملــوك للدولــة “البنــك أ” فــي مخطــط لغســل مليــارات الــدوالرات مــن
متحصــات النفــط اإليرانيــة مــن خــال المؤسســة تحــت شــعار تجــارة الذهــب باســتخدام
شــبكة مــن دور الصرافــة والشــركات الوهميــة فــي تركيــا واإلمــارات العربيــة المتحــدة.
“فــي  15تشــرين االول  ،2019أصــدر النائــب العــام األمريكــي قــرارًا غير مســبوق ضد البنك “أ” ،وهو مؤسســة
ماليــة تركيــة كبــرى مملوكــة للدولة ،يتهم فيه البنك باالحتيال وغســل األموال والتآمــر في مخالفة لقانون
القوى االقتصادية الدولية في حاالت الطوارئ .ويعتبر قرار وزارة العدل األمريكية بمقاضاة البنك “أ” خطوة
غيــر عاديــة .وعـ ً
ـادة مــا يســعى النائــب العــام األمريكي إلى الفصــل في القضايا خــارج المحكمة مــع البنوك
المتهمــة بانتهاك العقوبــات ،من خالل اتفاقيات االدعاء المؤجلة”.
قــام رجــل أعمــال إيراني-تركــي (“س”)“ ،بتحويــل أمــوال مــن حســابات البنــك “أ” التــي تحتفــظ بهــا الجهات
اإليرانيــة إلــى حســابات شــركاته الوهميــة فــي تركيــا واإلمــارات العربيــة المتحــدة .بعــد ذلــك ،قــام بغســل
األمــوال مــن خــال صــادرات الذهــب غيــر المشــروعة وتزييــف تجــارة األغذية فــي وقت الحق ،اســتخدم “س”
هــذه األمــوال فــي نهايــة المطــاف لســداد مدفوعــات دوليــة بالنيابة عــن الجهــات اإليرانية التي تدعــم برامج
التسلح اإليرانية.
ً
ووفقــا لــوزارة العــدل ،فــإن هــذا المخطــط “أثمــر عــن مجموعــة خفيــة مــن المــوارد الماليــة التــي تســيطر
عليهــا الحكومــة اإليرانيــة التــي يمكن إرســالها سـرًا إلــى أي مكان فــي العالم”.

لمحة عامة عن مخطط العقوبات
“فــي أوائــل عــام  ،2012أبلــغ ممثــل مــن أحــد دور الصرافــة ،وهــي جهــة تقــدم خدمــات ماليــة تابعــة للبنــك
“ب” ،وهــو بنــك خــاص فــي إيــران ،الشــخص “س” بــأن البنــك المركــزي اإليرانــي وشــركة النفــط الوطنيــة
اإليرانية تمتلكان مليارات الدوالرات في حسابات في البنك “أ” .وكانت هذه األموال من متحصالت مبيعات
النفــط والغــاز اإليرانية إلى تركيا.
ً
“وفقــا للعقوبــات التــي فرضهــا قانــون إقــرار الدفــاع الوطنــي األمريكــي لعــام  ،2012لــم يكــن باإلمــكان
تحويــل األمــوال مــن حســابات ضمــان النفــط هــذه إلــى إيــران أو اســتخدامها فــي التحويــات الماليــة الدوليــة
بالنيابــة عــن حكومــة إيــران أو البنــوك اإليرانيــة .وفــي تموز  ،2012فــرض األمر التنفيذي رقــم  13622مزيدً ا من
القيــود علــى المعامــات المتعلقــة بالبتــرول مــع البنــك المركــزي اإليرانــي والشــركة الوطنيــة اإليرانيــة للنفط
على وجــه التحديد.
ومــع ذلــك ،كان باإلمــكان فــي ذلــك الوقت اســتخدام األموال من الحســابات بشــكل قانونــي للدفع مقابل
الصــادرات التركيــة إلــى الشــركات اإليرانيــة الخاصــة  -وهو اســتثناء يعرف باســم قاعــدة التجــارة الثنائية.
“أو ً
ال ،ســيقوم البنك المركزي اإليراني والشــركة الوطنية اإليرانية للنفط بتحويل متحصالت النفط المحتفظ
بهــا فــي حســاباتهما فــي البنــك “أ” (المقوّ مــة بالليــرة التركيــة ،لتجنــب النظــام المالــي الدولــي) إلــى
حســابات البنــك “أ” للبنــوك اإليرانيــة الخاصــة ،مثــل البنــك “ب” .ثــم يحول هؤالء الوســطاء اإليرانيــون األموال
إلــى حســابات البنــك “أ” التــي تســيطر عليهــا شــبكة “س” الخاصــة بالشــركات الوهميــة ،وبالتالــي إخفــاء
العالقــة بإيــران عن المؤسســات الماليــة الخارجية.
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“اســتخدمت شــركات “س” الوهميــة األمــوال لشــراء الذهــب فــي الســوق التركيــة .ولمزيــد مــن التغطيــة علــى
ً
الحقــا إلــى شــركات
مســاراته التــي يتخذهــا ،زور “س” بعــد ذلــك الســجالت لإلشــارة إلــى أن الذهــب تــم تصديــره
خاصة في إيران ،على النحو الذي تسمح به قاعدة التجارة الثنائية .وبهذه الطريقة ،حتى لو كان من الممكن تتبع
التحويــات المصرفيــة الداخليــة إلــى حســابات النفــط اإليرانيــة ،فــإن المعاملة ســتبدو أنها ال تزال تمتثــل للعقوبات
األمريكيــة (وقــد خضعــت هــذه الوثائــق والمســتندات المزيفــة فــي وقــت الحــق للعديــد مــن التغييرات مــع تطور
العقوبــات األمريكية).
“فــي الواقــع” ،قامــت شــركات الشــخص”س” بتصديــر الذهــب إلــى دبــي ،حيــث قامــت ببيعــه فــي الســوق
نقــدً ا .وكانــت هــذه الخطــوة بالغــة األهميــة لمخطــط “س” وخدمــت غرضين .أو ًلا ،ســمحت له باالســتحواذ على
العمالت المستخدمة للمدفوعات الدولية ،مثل الدوالر األمريكي واليورو .ثانيًا ،أخفت األصل اإليراني للمال .وعلى
عكــس التحويــات المصرفية ،لم يمكن من الســهولة تتبع المعامالت النقدية.
“فــي هــذه المرحلــة ،كانــت األموال جاهزة للنقل داخــل النظام المالي الدولي .أودع الشــخص “س” المتحصالت
النقديــة مــن مبيعــات الذهــب فــي حســابات تحتفــظ بهــا شــركاته فــي البنوك فــي دبي .وأعطــت البنــوك اإليرانية،
مثــل البنــك “ب” والبنــك “ج” ،تعليمــات لشــركات الشــخص “س” بتحويل األموال إلى جهات مختلفة في شــبكة
التحايل على برامج العقوبات االقتصادية على إيران ،والتي تتألف من شركات وهمية وموردين أجانب في العديد
من البلدان ،بما في ذلك كندا والصين وتركمانســتان .ثم قامت البنوك األمريكية بعد ذلك بمعالجة العديد من
هــذه المعامــات بالــدوالر عــن غيــر قصــد من خالل الحســابات المراســلة .ونتيجة لذلــك ،وخالل الفترة من ديســمبر
 2012إلــى أكتوبــر  2013فقــط ،تــم تحويــل أكثــر مــن  900مليــون دوالر مــن أمــوال النفــط والغــاز اإليرانيــة عبــر
المؤسســات الماليــة األمريكية لســداد المدفوعات نيابــة عن إيران.

مزايا المخططات
“ســاعدت هــذه المخططــات إيــران فــي أنشــطة انتشــار التســلح بطريقتيــن .أو ًلا ،أفــادت الجهــات اإليرانيــة مــن
العالقــات بتلــك األنشــطة .فــي كل مــن برنامــج الذهــب والغــذاء ،كانــت الوجهــة النهائيــة للصناديــق المغســولة
هــي الشــركات األجنبيــة المشــاركة فــي التحايــل علــى برامــج العقوبــات االقتصاديــة اإليرانية وشــبكات الشــراء غير
المشــروعة.
وقــد زودت هــذه الشــركات الجهــات اإليرانيــة بالبضائــع والخدمــات ،ولكــن كان ال بــد من دفعها مــن أجل مواصلة
عملياتها؛ وكانت أموال النفط اإليرانية التي تم غســلها من خالل البنك “أ” هي مدفوعاتها .في مثال توضيحي،
قامت شــركات الشــخص “س” بالعديد من التحويالت الدولية  -بتوجيه من البنوك اإليرانية وعلى ما يبدو بالنيابة
عن الشــركة الوطنية اإليرانية للنفط  -إلى شــركة طاقة مقرها في تركمانســتان تعمل على تزويد إيران بالغاز.
ثان ًيــا ،ســاهم البرنامــج فــي تخفيــف الضغــط المالــي علــى إيــران بيــن عامــي  2012و ،2016فــي ظــل مفاوضــات
متعــددة األطــراف للحــد مــن البرنامــج النــووي اإليراني الذي نتج عنه خطة العمل الشــاملة المشــتركة لعام .2015
وقــد وفــر الضغــط الناجــم عــن العقوبــات قــوة كبيــرة للواليــات المتحــدة وشــركائها أثنــاء عمليــة التفــاوض مــع
إيــران .وقــد تكــون القنــاة الماليــة الخلفيــة التــي قدمهــا الشــخص “س” والبنــك “أ” قــد قللــت مــن هــذا التأثيــر.
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Iranian state-owned firms
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األنماط
المستخدمة

األنماط المستخدمة
محظــورات التجــارة وعمليــات الحظــر مفروضــة لتقييــد البضائــع أو الخدمــات التــي ،عنــد التعامــل معهــا ،تســهل
األنظمة وتدعمها .فعلى سبيل المثال ،يخضع الحرس الثوري اإليراني لمثل هذه القيود ،ومؤخرًا روسيا ،حيث تم
فرض حظر على المنتجات الفاخرة القادمة من روسيا مثل الفودكا والشوكوالتة الفاخرةّ .
إن القيود المفروضة
علــى شــراء الســلع االســتراتيجية أو المهمــة تضــر مــن الناحيــة االقتصاديــة بالبلــد والقطاعــات الرئيســية ،وبالتالــي
ً
تفــرض
المقدمــة
ضغطــا علــى األنظمــة الخاضعــة للعقوبــات .وفيمــا يتعلــق بالصــادرات والبضائــع والخدمــات
ّ
لهــذه الــدول ،يمكــن أن تســاعد األنظمــة والشــركات أو الجهــات الفاعلــة ســيئة الســمعة فــي تعزيــز تقدمهــا،
كمــا يتضــح مــن حظــر التكنولوجيــا األمريكيــة على التوريد لبعض شــركات االتصــاالت العســكرية الصينية ،بهدف
منعهــا مــن اســتخدام التكنولوجيــا فــي منتجاتهــا .وتســتخدم أســاليب مختلفــة للتهــرب مــن القيــود أو الحظــر
التجــاري .ويمكــن اســتخدام هــذه الطــرق بمفردهــا أو مــع طــرق أخــرى ،كمــا هــو موضــح فــي الملحــق الرابــع،
مــن أجــل المشــاركة فــي الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة.

المخاطر المرتبطة بالوثائق والمستندات
يتــم اســتخدام أنــواع معينــة مــن الوثائــق والمســتندات التجاريــة ،المســتخدمة فــي تســليم البضائــع وكذلــك
دفــع ثمنهــا ،وإســاءة اســتخدامها مــن أجــل إخفــاء النشــاط غيــر المشــروع .وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى
كيفية إساءة استخدام وثائق ومستندات معينة لتسهيل بعض الجرائم أو األنشطة غير المشروعة فيما يتعلق
أساســا بالتهــرب والتحايــل علــى برامــج العقوبــات.
ً

بوالص الشحن المستبدلة (التي تم إصدارها كنسخة مختلفة عن تلك االصلية)
تواجــه المؤسســات الماليــة التــي تســمح ببوالــص الشــحن التــي يتــم إصدارهــا كنســخة بديلــة عــن تلــك االصليــة
(بوالــص الشــحن المســتبدلة) فــي منتجــات التمويــل التجــاري العديد مــن المخاطر المتعلقة بغســل األمــوال و/أو
التهرب والتحايل على برامج العقوبات .وكما ذكرنا سـ ً
ّ
فإن بوليصة الشــحن التي تم إصدارها كنســخة بديلة
ـابقا،
عــن تلــك االصليــة هــي مجموعة ثانية من بوالص الشــحن التــي غالبًا ما يتم طلبها عندما يكــون هناك تغيير في
شروط التجارة االصلية.
يجــب أن تكــون المؤسســات الماليــة علــى درايــة بالمخاطــر المرتبطــة بهــذا النــوع مــن بوالــص الشــحن ،والتــي
يمكــن أن تشــمل :إخفــاء اســم البائــع الرئيســي للبضائــع؛ وإخفــاء اســم المســتفيد النهائــي و/أو المســتخدم
ً
أطرافــا خاضعــة
النهائــي للبضائــع؛ وإخفــاء منشــأ البضائــع ،التــي قــد تشــمل دو ًلا أو موانــئ أو جهــات أو
للعقوبــات ،ومــا إلــى ذلــك.117

بوالص الشحن لحاملها القابلة للتظهير لطرف ثالث
كمــا أشــرنا ســابقا ،فــإن “بوالــص الشــحن لحاملهــا القابلــة للتظهيــر لطــرف ثالــث هــو مؤشــر علــى عــدم وجــود
مســتلم محــدد لهــذا النــوع مــن البوالص”.118قــد يختــار غاســل األمــوال اســتخدام بوالــص الشــحن لحاملهــا
القابلــة للتظهيــر لطــرف ثالــث ألنهــا تعمــل بشــكل مشــابه للشــيك لحاملــه مــن حيــث أنهــا تخفــي المســتفيد
النهائــي /المالــك المســتفيد ،ممــا يعنــي أن المؤسســات الماليــة لــن تكــون قــادرة علــى تطبيــق إجــراءات العنايــة
الواجبــة للعميــل.
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بوالص الشحن البحري المزورة والمستندات االخرى المزورة
تؤدي بوالص الشحن البحري دورًا مهما في التجارة ،إال أنه من الممكن إساءة استخدامها:
نظ ـرًا لوجــود العديــد مــن الجهــات التــي تشــارك فــي بوالــص الشــحن البحــري مــن بدايــة المعامــات إلــى
نهايتهــا ،فيمكــن أن تظهــر بوالــص الشــحن المــزورة فــي أي مرحلــة أثنــاء عمليــة الشــحن .ويكــون الدافــع
الرئيســي وراء بوالــص الشــحن البحــري المــزورة هــو الحصــول علــى بضائــع لهــا قيمــة مرتفعــة.
وتعتبــر بوالــص الشــحن البحــري المــزورة األكثــر شــيوعً ا .وقــد يأخــذ التزويــر نفســه عدة أشــكال ،مــن التواقيع
علــى النمــاذج ،إلــى بنــود البضائــع المحــددة والمدرجــة علــى البوليصــة؛ ولكــن أحــد أكثر األشــكال شــيوعً ا هو
انتحال شخصية متلقي الشحنة والمدون اسمه في البوليصة .إذ يتيح إخفاء المستفيد النهائي من البضائع
أو المســتخدم النهائــي لهــا ،خاصــة للبضائــع الحساســة وذات االســتخدام المــزدوج .وفــي بعــض الحــاالت،
يتيــح ذلــك لمرتكــب الجريمــة ســرقة كل شــيء في تلك الشــحنة .وإذا كانــت بوليصة الشــحن البحري صادرة
“ألمر” شــخص  -أي أن بوليصة الشــحن صادرة باســم شــخص ما على وجه التحديد  -وكانت قابلة للتحويل،
فقــد يقــوم المجــرم بتزوير توقيع الشــخص لســرقة الشــحنة.
وحســب نــوع بوليصــة الشــحن المرافقــة للشــحنة ،قــد يكــون هنــاك عــدة أشــخاص مشــاركين فــي
المعامــات يمكــن تحميلهــم المســؤولية القانونيــة عــن عــدم وصــول الشــحنة إلــى وجهتهــا .ويعنــي هــذا
لألســف إشــراك أشــخاص بريئيــن ال عالقــة لهــم بالجريمــة ،ولكنهــم نظـرًا لطبيعــة بوليصــة الشــحن فهــم
119
مســؤولون عــن محتويــات الشــحنة علــى أي حــال.

االعتماد المقابل العتماد اخر  /االعتمادات المتقابلة
وبناء على مصادر
من األساليب المحتملة للتهرب والتحايل على برامج العقوبات استخدام االعتمادات المتقابلة.
ً
متعددة ،يعتمد هذا األسلوب على الهيكل التالي:
فــي هــذه الحالــة ،يصــدر البنــك “أ” االعتماد المســتندي كضمان للبنــك “ب” من أجل إصدار اعتماد مســتندي
منفصل إلى المستفيد .وغالبًا ما يحدث ذلك عندما تحتوي االتفاقية األساسية بين طالب اإلصدار والمستفيد
علــى قيــود تتعلــق بالجــودة االئتمانية للبنك الذي يصدر االعتماد المســتندي أو موقــع البنك المصدر أو غيرها
من االشتراطات التي تمنع بنك طالب اإلصدار من إصدار اعتماد مستندي مباشر للمستفيد.
ويمكــن للمتهــرب مــن العقوبــات اســتخدام االعتمــاد المقابــل العتمــاد آخــر  /االعتمــادات المتقابلــة إلزالــة
اســم البنــك الخاضــع للعقوبــات مــن الوثائــق والمســتندات بشــكل أكثــر فعاليــة مما هــو ممكن باســتخدام
االعتمــاد المســتندي المحــول .فباســتخدام االعتمــاد المقابــل العتمــاد آخــر  /االعتمــادات المتقابلــة ،يتلقــى
المســتفيد االعتمــاد المســتندي مــن بنــك غيــر خاضع للعقوبات دون ذكر اســم البنك المصــدر األصلي وقد ال
يكــون المســتفيد علــى علــم بمشــاركة المؤسســة الخاضعــة للعقوبــات فــي المعاملة.
ويمكــن للمؤسســة تجنــب المشــاركة فــي هــذا النــوع مــن مخالفــات العقوبــات مــن خــال مراقبة مؤشــرات
المخاطــر التاليــة :تعليمــات تعديــل الشــروط ،تغييــر وجهــة البضائــع ،تغييــر اســم الســفينة ،إزالة اســم بنك أو
اســم طالب اإلصدار ،أو تغيير اســم مؤسســة مالية أو اســم طالب اإلصدار .ويتطلب أي من هذه التوجيهات
إجراء مزيد من التحقيق.
يلــزم أن يكــون البنــك المســتلم لالعتمــاد المســتندي األولي متواطئا في هذا الترتيــب ،أو على األقل أن يكون
مهمـ ًلا ،إلزالــة أي ذكــر للمؤسســة الخاضعــة للعقوبــات من االعتماد المســتندي الصادر .ومــن المهم جدً ا أن
تفهم المؤسسات المالية التي تعمل في عدة دول العقوبات التي تنطبق على الدول المحلية وكذلك التي
120
تنطبق على الدول األخرى التي يتعامل فيها العمالء ،وحيث قد يكون للمؤسســة ً
أيضا مســؤوليات.
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إساءة استخدام اعتماد الجهوز
كمــا هــو الحــال فــي االعتمــادات المتقابلــة ،يمكــن إســاءة اســتخدام اعتمــادات الجهــوز .وفيمــا يلي شــرح لكيفية
اســتخدام اعتماد الجهوز في نظام غســل األموال:
ينطوي اســتخدام اعتماد الجهوز لغســل األموال على التواطؤ بين كل من طالب اإلصدار والمســتفيد ،حيث
يضمن االثنان مخالفة طالب اإلصدار لشــروط وأحكام اعتماد الجهوز ،وبالتالي تنفيذ الدفع للمســتفيد.
ويتــم غســل األمــوال خــال مرحلــة الدفع للمســتفيد ،حيث يكون المســتفيد غالبًا خارج الدولــة وخارج حدود
الــدول لمــكان إقامــة طالــب اإلصــدار .ويمكــن تبرير الدفع للمســتفيد من خــال تقديم الوثائق والمســتندات
المرتبطة باعتماد الجهوز ،مما يضفي شــرعية إضافية على المعاملة .وليســتفيد غاســل األموال من اعتماد
الجهــوز ،يجــب االخــال فــي االتفاقيــة بيــن كل مــن طالــب اإلصــدار والمســتفيد .ودون هــذا اإلخــال باعتمــاد
الجهــوز ،ال تبدأ أي خطــوة من خطوات الدفع.
وقــد ينطــوي اعتمــاد الجهــوز علــى متطلبات معينة التمام عمليــة االصدار ،بحيث تؤدي هــذه المتطلبات الى
خلــق ضعــف فــي اســتخدامها كأداة لغســل األمــوال .فخالل ســير العمل العــادي لعمليات التمويــل التجاري
فــي مؤسســة ماليــة ،يقــوم المســتفيد بتفعيــل مــا يقــرب مــن خمســة فــي المائــة مــن اعتمــاد الجهــوز
(كمــا ورد فــي االتفاقيــة االصليــة) ،وهــو رقــم يســتند إلــى محادثــات مــع موظفــي عمليــات التمويــل التجاري
فــي مختلــف البلــدان .وإذا الحــظ موظفــوا عمليــات التمويــل التجــاري تفعيل اعتمــادات الجهوز باســتمرار بين
طالــب اإلصــدار والمســتفيد ،فهنــاك نتيجتــان محتملتان؛ إما أن يعاني طالب اإلصدار من عدم التوفيق وســوء
تقديــر هائــل لألعمــال ،أو أن كال الطرفيــن يتآمــران لتشــغيل اعتمادات الجهوز لنقل كميــات هائلة من القيمة
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عبر الحدود دون إثارة شــكوك السلطات اإلشرافية.

المخاطر المرتبطة بالبضائع
كمــا تســتغل الجهــات الفاعلــة غيــر المشــروعة نقــاط الضعــف فــي وثائــق ومســتندات تجاريــة معينــة إلخفــاء
النشــاط غيــر المشــروع أو غيــر القانونــي ،فهــي تقــوم ً
أيضــا باتبــاع أســاليب إلخفــاء البضائــع و/أو اســتخدام بضائع
معينــة للمشــاركة فــي نشــاط غيــر مشــروع .وتم تصميــم أدوات التمويل التجاري لســد فجوة الثقــة بين األطراف
علــى أســاس الوعــد بالدفــع ،وفــي بعــض األحيــان يتــم فقــط نقــل الوثائــق والمســتندات ذات الصلــة؛ وبالتالــي ،ال
يمكــن للمؤسســات الماليــة االعتمــاد إال علــى التفاصيــل الــواردة فــي الوثائــق والمســتندات التــي تحــدد البضائع أو
الخدمــات المتداولــة.
وبالنســبة للبضائــع التــي يتــم شــحنها ،فمــن بيــن مــا يقــدر بـــ  11مليــون حاويــة تدخــل الواليــات المتحــدة كل
عــام ،يتــم فحــص  3.7%فقــط .ويتــم فحــص  1%مــن هــذا المجمــوع فــي الموانــئ الخارجيــة ،مــع حوالــي 1.5%
مــن الحاويــات التــي يتــم فحصهــا والتــي تصــل إلــى موانــئ االتحــاد األوروبــي 122.ويتــم اتخــاذ خطــوات مــن خــال
تعزيــز التكنولوجيــا لزيــادة هــذا الرقــم ،ولكــن مــع اعتمــاد المؤسســات الماليــة علــى وصــف البضائــع التــي يتــم
شــحنها والتــي يتــم تســجيلها فــي الوثائــق والمســتندات المقدمــة ،ومــع العــدد القليــل جــدً ا مــن الحاويــات
التــي يتــم فحصهــا ،فــإن ذلــك يتيــح نقــل البضائــع غيــر المشــروعة مــع احتماليــة عاليــة لعــدم تحديدهــا .فــا
تكــون الجمــارك علــى درايــة بالبضائــع التــي قــد تقــوم مؤسســة ماليــة بتمويــل أو نقــل مســتندات لهــا ،كمــا ال
تكــون المؤسســات الماليــة علــى درايــة بمحتويــات الحاويــات التــي يتم تفتيشــها من قبــل الجمارك .ومــن المهم
ً
أيضــا فهــم المعاملــة واالنتبــاه ألي تفاصيــل قــد تشــير إلــى تفاصيــل شــحن غيــر حقيقية؛ فعلــى ســبيل المثال ،ال
قدمــا.
قدمــا أن تحمــل ضعــف وزن حاويــة بــوزن 20
يمكــن للحاويــة التــي يبلــغ طولهــا 40
ً
ً
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“ICA Specialist Certificate in Trade Based Money Laundering,” 75–77.
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التهرب من خالل إخفاء وتهريب البضائع
قــد تحــاول الجهــات غيــر المشــروعة التهــرب مــن العقوبــات عــن طريــق إخفــاء البضائــع المحظــورة أو المقيــدة،
مثــل البضائــع ذات االســتخدام المــزدوج أو البضائــع الحساســة ،بيــن البضائع األخرى منخفضــة المخاطر للحد من
التدقيــق و/أو تجنبــه .وتناقــش رابطــة المتخصصيــن المعتمديــن في مكافحة غســل األموال فــي دليل مختصي
العقوبــات العالميــة المعتمديــن طــرق التهــرب المختلفــة المســتخدمة:
هنــاك بعــض األنــواع مــن أســاليب التهرب في تغيير وســيلة النقــل .إذ يقوم بعــض المهربين بإخفــاء البضائع
المحظــورة أو المقيــدة مــن خــال تجميعهــا مــع غيرهــا .بعبــارة أخــرى ،فهــم يقومــون بتجميــع الشــحنات
الصغيــرة فــي شــحنة واحــدة أكبــر ،أو اخفــاء المــواد المقيــدة مــع بضائــع أخــرى مثــل األســلحة وال يتــم ذكــر
تلــك الســلع المحظــورة فــي وثائق ومســتندات الشــحن.
وقــد جعلــت شــبكة اإلنترنــت التواصــل التجــاري حــول العالــم أســهل بكثيــر .ومــع ذلــك ،فممارســة التهــرب
مــن العقوبــات عــن طريــق إخفــاء شــحنة محظــورة من خــال شــحنة مســموحة أو إخفاء كميــة صغيرة من
البضائــع المهربــة بيــن البضائــع األخــرى موجودة منذ قرون .وممارســة اخفــاء البضائع موجــود طالما هنالك
مهربون.
وعندمــا يشــحن المتحايلــون علــى العقوبــات شــي ًئا مــا يريــدون عــدم مالحظتــه أو اكتشــافه ،وبالتالــي فــإن
مفتــاح نجاحهــم يكمــن فــي تجنــب التفتيــش أو تقليلــه .علــى ســبيل المثــال ،إذا كانــت البضائع التــي تخفي
الشــحنة المحظــورة ثقيلــة أو صعبــة التحريــك أو غيــر مرتبــة بطريقــة مــا ،فقــد تخفــي بشــكل أفضــل مــا ال
يريــد المهربــون أن يــراه موظفــو الجمــارك .وقــد تشــمل البضائــع المســتخدمة فــي عمليــة االخفــاء النباتــات
الحيــة أو صناديــق الخضــار والتــي قــد تنكســر باســتخدام المعاينــة الدقيقــة لهــا( .على ســبيل المثال :شــحنة
مــن أجــزاء آليــات فــي صناديــق صغيــرة مخفيــة أســفل ألــواح مــن الخــردة المعدنيــة أو الحصــى .ســيكون من
الصعــب للغايــة علــى المفتشــين تحريــك تلــك األلــواح والكشــف عــن البضائــع المحظورة).
لقــد جعلــت التكنولوجيــا عمليــة االخفــاء أســهل فــي بعــض النواحــي .ويمكــن أن تســهل األجــزاء المخفيــة
الغيــر قابلــة للتتبــع مــن شــبكة اإلنترنــت والمعروفة باســم “الويــب المظلم” علــى المتهربين مــن العقوبات
اإلعــان عــن اســتعدادهم للمشــاركة فــي نشــاط مخالــف للقانــون .ومــع ذلــك ،ال يــزال التحايــل علــى برامــج
العقوبــات االقتصاديــة يتطلــب مســتوى مــن الثقــة بيــن األطــراف .وال يمكــن بنــاء هــذه الثقــة إال مــن خــال
االتصــال ومــرور الوقــت أو مــن خــال التعــارف عــن طريق شــخص موثوق به.
فــي جوانــب أخــرى ،جعلــت التكنولوجيــا عمليــة االخفــاء أكثــر صعوبــة .إذ أدت التطورات في وضــع العالمات
علــى البضائــع والتتبــع والتكنولوجيــا إلــى تعزيــز أمــن البضائــع أثنــاء النقــل .وتتــرك هــذه التطــورات مجــا ًلا
محــدودً ا للتالعــب بالنظــام.
دائما
إال أن هنــاك إمكانيــة لزيــادة تجميــع واخفــاء الشــحنات للتهرب من العقوبــات .فبعض البضائــع تخضع
ً
للتجميع بسبب القيود العالمية؛ وتعد األسلحة من أبرز األمثلة على ذلك .ومع ذلك ،فان التقدم في مجال
التكنولوجيــا لتتبــع البضائــع ،ومراقبــة دورة حيــاة البضائع ،واالســتخدام الحكومي للتكنولوجيا في ســاحات
الشــحن العالميــة ،ســيقود إلــى تحديــات جديــدة أمــام الجهــات التــي تحــاول اســتخدام طريقــة االخفــاء.
ومــن األمثلــة علــى التهــرب مــن خــال التجميــع قضيــة ديفيــد وو .ففــي أغســطس مــن عــام  ،2015حكمــت
وزارة العــدل األمريكيــة عليــه بالســجن لمــدة  10أشــهر بســبب انتهــاك القيــود المتعلقــة بتصديــر معــدات
األســلحة .كان ديفيد وو قد حاول الترتيب لشــراء هذه المعدات في الواليات المتحدة لشــحنها إلى الصين.
123
وكان يخطــط إلخفــاء المعــدات فــي شــحنة أخــرى تحتــوي علــى لــوازم إنشــائية لبنــاء المنــازل.

“Certified Global Sanctions Specialist Certification,” ACAMS, 89, accessed March 22, 2022, https://www.acams.org/en/certifications/certified-global-sanctions-specialistcgss#overview-e3b4081f.
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استخدام االستيراد والتصدير من خالل شركات
الواجهة لتحريك التدفقات النقدية للعوائد
124
المتحصلة من المتاجرة بالحياة البرية
تــم خــال الفتــرة لشــهري نيســان وايــار مــن عــام  2015القيــام بعمليتــي مصــادرة
فــي كل مــن تايلنــد وســنغافورة لمــا مجموعــه  6.8طــن مــن العــاج ،جميعهــا
تــم تصدريهــا مــن مينــاء مومباســا فــي كينيــا ،قامــت منظمــة الحريــة المشــتركة
بتحقيــق إضافــي بالتعــاون مــع الحكومــات ذات الصلــة ،وقــد ســاعدت هــذه المنظمــة
بالكشــف عــن األطــراف التــي تقــف وراء مــا تــم مصادرتــه بعــد القيــام بتحليــل بيانات االســتيراد
 /التصديــر للمضبوطــات ،توصــل المحققيــن لمعلومــة بــان الجهــات التــي تقــف وراء هــذه المضبوطــات
قــد قامــت بتأســيس شــركة شــرعية فــي كينيــا إلخفــاء شــحنات العــاج والتدفقــات الماليــة بيــن شــرق افريقيــا
وشــرق اســيا علمــا بــان نشــاطها كان فــي مجــال (تجــارة الشــاي)..
انشــات الجهــة شــركة واجهــة لتجــارة الشــاي (شــركة أ) وقامــت بالشــراء مــن شــركة تجاريــة أكبــر ووكيــل
شــحن متخصصيــن فــي تجــارة الشــاي (شــركة ب) للتعتيــم علــى مشــتري الشــاي الحقيقييــن.
وقامــت الجهــة أيضــا بتأســيس شــركة ثالثــة (شــركة ج) لنقــل الشــاي الــى المينــاء ،قبــل ان يتــم شــحن الحاويــة
الــى المينــاء ،قامــت الشــركة (ج) بتعبئــة العــاج فــي أكيــاس الشــاي ،تــم بعــد ذلــك تغييــر موقــع واســم
المرســل اليــه للشــحنات اثنــاء مســيرها لمحاولــة اربــاك مســؤولي الموانــي.
•يتضــح مــن دراســة الحالــة المبينــة أعــاه بــان أحــد مؤشــرات المخاطــر لهــذه الحالــة هــو أن بلــد
المقصــد النهائــي كان شــرق آســيا والتــي تعــد ليســت سـ ً
ـوقا رئيس ـيًا لتصديــر الشــاي مــن إفريقيــا.

البضائع عالية المخاطر
تشــكل بعــض الســلع مخاطــر أعلــى لالســتخدام فــي الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة بســبب
قيمتهــا العاليــة ،وارتفــاع الطلــب عليهــا ،وســهولة تحويلهــا إلــى النقــد ،وتشــمل هــذه البضائــع المعــادن الثمينــة
واألحجــار الكريمــة مثــل الذهــب واأللمــاس والمركبــات ومنتجــات التبــغ واإللكترونيــات االســتهالكية.
		

استخدام اإلرهابيين للذهب لنقل القيمة
تقدمت الواليات المتحدة دراسة الحالة التالية وهي مأخوذة مباشرة من تقرير “تمويل
اإلرهاب” الصادر عن مجموعة العمل المالي الدولية لعام :2008
خــال غــزو أفغانســتان فــي عــام  ،2001ورد علــى نطــاق واســع أن حركــة طالبــان
وأعضــاء تنظيــم القاعــدة قامــوا بتهريــب أموالهــم مــن البــاد عبــر باكســتان
باســتخدام شــركات نقــل كانــت تنقــل ســبائك الذهــب.
فــي كراتشــي ،قــام تجــار شــركات الشــحن والتحويــل بتحويــل األمــوال إلــى
منطقــة الخليــج ،حيــث تــم تحويلهــا مــرة أخــرى إلــى ســبائك ذهبيــة .وتشــير
التقديرات إلى أنه خالل فترة ثالثة أســابيع من أواخر نوفمبر إلى أوائل ديســمبر
 ،2001نقــل تنظيــم القاعــدة مــا قيمتــه  10مالييــن دوالر أمريكــي مــن النقــد
والذهــب إلــى خــارج أفغانســتان .وتضمــن دليــل تنظيــم القاعــدة الــذي وجدتــه
القــوات البريطانيــة فــي أفغانســتان فــي ديســمبر  2001فصــو ًلا حــول كيفيــة
تهريــب الذهــب علــى القــوارب الصغيــرة أو إخفائــه علــى األجســام باإلضافــة إلــى
التفصيــات حــول كيفيــة صناعة المتفجــرات وتنظيف األســلحة.

غال ًبــا مــا يســتخدم وســطاء الحــواالت الذهــب لموازنــة حســاباتهم .كمــا يملــك تجــار
الحــواالت فــي العــادة الذهــب بــد ًلا مــن العمــات فــي جميــع أنحــاء العالــم .وقــد يخــزن
اإلرهابيون أصولهم على شكل ذهب نظرًا ألن قيمته سهلة التحديد وتبقى ثابتة نسبيًا مع
دائما ســوق للذهــب نظرًا ألهميتــه الثقافية في العديد مــن مناطق العالم،
مــرور الوقــت .وهنــاك
ً
125
مثــل جنــوب شــرق آســيا وجنــوب ووســط آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة وشــمال أفريقيــا.
“FATF report June 2020” Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade – page (19) / Source: liberty shared.

124

Financial Action Task Force, Terrorist Financing (Paris: Financial Action Task Force, 2008), 24, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF%20Terrorist%20
Financing%20Typologies%20Report.pdf.
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المخاطر المرتبطة باالدوار المختلفة
هنــاك بعــض الجهــات المشــاركة فــي التجــارة والتمويــل التجــاري التــي يمكــن أن تكــون بمثابــة “حــراس” للنظــام
التجــاري والمالــي الدولــي ،ممــا يضعهــم فــي وضــع يمكــن أن يســهل الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات
التجارة الدولية.

وكالء الشحن ووسطاء الجمارك
تســلط مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة ومجموعــة إيغمونــت فــي إطــار تقريرهمــا الصــادر فــي عــام 2020
حــول غســل األمــوال مــن خــال عمليــات التجارة الدوليــة الضوء على وكالء الشــحن ووســطاء الجمــارك على وجه
التحديــد بســبب الــدور المهــم الــذي يؤدونــه فــي تســهيل المعامالت التجاريــة 126.فقــد يتعرض هؤالء األشــخاص
لخطــر االنخــراط فــي الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدولية:
مــن أهــم المخاطــر التــي قــد يتعــرض لها وكالء الشــحن ووســطاء الجمارك هــي أنهم يصبحون مشــاركين
فــي المعاملــة التجاريــة وقــد يكونــون عرضة بشــكل غيــر مقصود لمخاطر تســهيل جرائم غســل األموال أو
تمويــل اإلرهــاب .وقــد يــؤدي أي تحقيق أو إجراءات قانونية الحقة إلى تعطيل كبير لألعمال ،وإلى المســؤولية
الجنائيــة المحتملة بحســب الظروف.
جزءا من مخطط يتم اســتغالله
ومن المحتمل أن ال يقتصر األمر على معاملة تجارية واحدة ،بل أن تشــكل
ً
127
بشــكل منهجي على مدى فترة طويلة بمجرد أن يعتبره المســؤولون مجديًا.
ال يخضع وكالء الشــحن ووســطاء الجمارك للتنظيم الرقابي ألغراض مكافحة غســل األموال؛ ومع ذلك ،فنظرًا
ألن مخططــات الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة أصبحــت أكثــر تطــورًا مــن ذي قبــل ،فقــد
يتورطــون فــي مثــل هــذه المخططــات دون علمهــم .ولتجنــب ذلــك ،يجــب علــى هــذه الجهــات توعيــة أنفســها
بمخاطــر غســل األمــوال وتمويل اإلرهــاب المرتبطة بأعمالها ،ومراجعة السياســات واإلجــراءات والضوابط الداخلية
لتقييــم مــا إذا كان هنــاك أي فجــوات يمكــن أن يســتغلها المجرمــون .ويجــب تدريــب الموظفيــن علــى مؤشــرات
المخاطــر ذات الصلــة وتقديــم التوجيــه لهــم بشــأن مــا يجــب عليهــم فعلــه فــي حــال تحديــد وجــود مؤشــر
علــى المخاطــر .كمــا يجــب عليهــا إجــراء تقييــم لقاعــدة العمــاء لتحديــد العمــاء المحتمليــن ذوي المخاطــر
العاليــة ،والتفكيــر بإجــراء أنشــطة الســيناريوهات المحتملــة الختبار نقــاط الضعف لديها للمشــاركة عن غير قصد
فــي مخططــات الجرائــم الماليــة مــن خالل عمليات التجــارة الدولية .وعلى الرغم من أن هــذه الجهات قد ال تتم
مقاضاتهــا ،إال أن أي تحقيــق تجريــه جهــة تنظيميــة أو وكالــة إلنفــاذ القانــون يمكــن أن يكــون معطـ ًلا للغاية وله
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تأثير ضار على ســمعة الشركات.

شركات الواجهة والشركات الوهمية
مهما في تســهيل
تؤدي شــركات الواجهة والشــركات الوهمية ،وال ســيما األشــكال مجهولة الهوية منها ،دورًا
ً
الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجارة الدولية من خالل عزل الجهات الفاعلة غير المشــروعة عن أنشــطتها.
وفــي حالــة الشــركات مجهولــة الهويــة ،يمكــن أن يشــمل ذلــك إخفــاء هويــة المالكيــن المســتفيدين النهائييــن
للشــركة وذلــك فيمــا يتعلــق باســتخدام شــركات الواجهــة والشــركات الوهميــة فــي الجرائــم الماليــة مــن خــال
عمليــات التجــارة الدوليــة والتحايل على برامــج العقوبات االقتصادية:
ناقــش تقريــر مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة وإيغمونــت لعــام  2020حــول غســل األمــوال مــن خــال عمليــات
التجــارة الدوليــة إمكانيــة أن تتضمــن الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة فــي بعــض الحــاالت
أســاليب تهــرب مــن العقوبــات ،خاصــة فــي الشــركات الوهميــة .ففــي بعــض األحيــان ،قــد تتضمــن الوثائــق
والمســتندات المقدمــة إلــى المؤسســات الماليــة أســاليب للتهــرب مــن العقوبــات .وغال ًبــا مــا يــزور المتهربــون
مــن العقوبــات الفواتيــر التجاريــة ،بوالــص وبيانــات الشــحن إلخفــاء محتويــات الشــحنة أو الوجهــات التــي مــن
شــأنها أن تثيــر الشــكوك لضوابــط العقوبــات.

Financial Action Task Force and Egmont Group, TBML: Trends and Developments, 25–26.
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“Trade Based Money Laundering (TBML) Risk in the Freight Forwarding and Customs Broking Sectors,” Clyde & Co, accessed December 20, 2021, https://www.clydeco.com/
insights/2020/12/trade-based-money-laundering-tbml-risk-in-the-frei.
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وال يتم مالحظة البضائع المادية إال عند تعبئتها وتفريغها ،أو إذا قامت السلطات بإجراء تفتيش عشوائي.
وفــي جميــع الحــاالت األخــرى ،يؤخذ بالوثائق والمســتندات (ســواء كانت نســخ ورقيــة أو إلكترونيــة) التي تمثل
الشــحنة ظاهر ًيــا .لذلــك ،فعندمــا يقــوم المتهــرب بتزويــر التفاصيــل ،فــإن الشــحنات تصبــح “ بعيــدة عــن
مــراى الــرادارات” ،وتمــر البضائــع المهربــة أو األطــراف المشــاركة الخاضعــة للعقوبــات دون أن يالحظهــا أحــد.
ورغــم أن عمليــات التفتيــش المفاجئــة التــي تجريهــا الهيئــات الجمركيــة تحــدد بعــض حــاالت االحتيــال ،إال أن
آالف حاويــات البضائــع تمــر عبــر الموانــئ البحريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم يوم ًيــا ،لــذا ،تعتمــد الســلطات علــى
كل طــرف مشــارك فــي معاملــة تجاريــة للنظــر فــي جميــع األطــراف األخــرى وجميــع التفاصيــل المتعلقــة
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بالمعاملــة وتحديــد الحاالت المشــكوك فيها.
		

الشركات الوهمية واالحتيال التجاري
تمثل دراسة الحالة أدناه ،الموضحة في الشكل  ،7مثا ًلا على كيفية استخدام الشركات
الوهمية للحصول على قروض عالية القيمة من البنوك من خالل الفواتير المزورة.
الشــكل رقم ( – )7الشــركات الوهمية واالحتيال التجاري

حدث هذا المخطط على النحو التالي:
ً
مالذا ضريبيًا
•سجلت المجموعة “س” شركة وهمية “ص” في دولة تعتبر
•أنشأت المجموعة “س” عددً ا من شركات التوريد الوهمية في الدولة “ب” والدولة “ج”
•فتحــت المجموعــة “س” حســابات فــي  8بنــوك فــي الدولــة “أ” وتقدمــت بطلبــات للحصــول علــى
قــروض عاليــة القيمــة
•ادعــت الشــركة الوهميــة “ص” أنهــا تعاملــت مــع أنشــطة تجاريــة عبــر الحــدود واشــترت البضائــع
مــن شــركات التوريــد فــي الدولــة “ب” والدولــة “ج”
ـاء علــى أســاس
•حصلــت الشــركة الوهميــة “ص” علــى ائتمــان تجــاري مــن البنــوك فــي الدولــة “أ” بنـ ً
قــوة فواتيــر المشــتريات التــي تمــت مــن الدولــة “ب” والدولــة “ج”
بنــاء علــى تعليمــات الشــركة “ص” فــي
•قيــدت البنــوك فــي الدولــة “أ” مبالــغ القــروض مباشــرة
ً
الحســابات المصرفيــة للشــركات الوهميــة فــي الواليتيــن القضائيتيــن “ب” و”ج”
•عنــد اســتالم األمــوال ،قامــت شــركات التوريــد الوهميــة علــى الفــور بتحويــل األمــوال إلــى الشــركة
الوهميــة “ص”
•استخدمت الشركة الوهمية “ص” األموال لسداد جزء من القروض
“Certified Global Sanctions Specialist Certification,” 90–91.
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المخاطر المرتبطة بالنقل
ينطــوي حوالــي  90%مــن التجــارة العالميــة علــى النقــل البحــري .وتبحــث الجهــات ســيئة الســمعة باســتمرار عــن
طــرق جديــدة الســتغالل سالســل التوريــد العالميــة لمصلحتهــا .لالطــاع على مؤشــرات المخاطــر المرتبطة بهذه
األنمــاط ،يرجــى الرجوع إلى الملحــق الرابع.

تغيير وسيلة النقل
كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا ،فتغييــر وســيلة النقــل  -االخطرمــا  -هــو نقــل البضائــع مــن خــال منطقــة يتــم فيهــا تفريــغ
البضائــع مــن وســيلة نقــل وتحميلهــا علــى وســيلة نقــل أخــرى (علــى ســبيل المثــال :التحميــل مــن الســفينة إلــى
القطــار) .وقــد أوضــح مكتــب مراقبــة األصول االجنبية المســؤول عن تنفيذ نظــام العقوبات األحــادي في الواليات
المتحــدة ،أنــه ســيفرض غرامــات علــى الجهــات التــي تســتخدم الطريــق البــري اإليرانــي حتــى لــو لم يكن منشــأ أو
وجهــة البضائع دولــة خاضعة للعقوبات.
وتواجه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مخاطر كبيرة تتعلق بتغيير وسيلة النقل وذلك بسبب:
•القرب من الدول الخاضعة للعقوبات (على سبيل المثال :إيران وسوريا)
•موقع إيران الجغرافي ،مما يجعلها ممرًا طبيعيًا للتجارة الدولية

التحايل على برامج العقوبات االقتصادية من خالل تغيير وسيلة النقل
فــي عــام  ،2017تــم تغريــم خطــوط التصديــر األمريكيــة بأكثــر مــن  518,000دوالر
أمريكي لشــحن الســيارات إلى أفغانســتان غير الســاحلية عبر إيران .وكانت خطوط
التصديــر األمريكيــة قامــت بتغييــر وســيلة النقل لســيارات وقطع غيار مســتخدمة
وباليــة مــن الواليــات المتحــدة إلــى أفغانســتان عبــر إيــران فــي  140مناســبة خــال
130
الفتــرة مــن  2010إلــى ( 2021الشــكل .)8
الشــكل رقــم ( – )8تهــرب خطــوط التصديــر األمريكيــة مــن العقوبــات مــن خــال تغييــر
وســيلة النقل

“Settlement Agreement between the US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and Blue Sky Blue Sea, Inc., Doing Business as American Export Lines and
International Shipping Company (USA),” US Department of the Treasury, August 17, 2017, https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20170817_33.
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إخفاء الوجهة النهائية للبضائع
مــن خــال إخفــاء الوجهــة النهائية للبضائع ،يمكن لألفــراد تصدير البضائع إلى الوجهات دون مواجهة أي أســئلة
إضافيــة أو دفعــات مرفوضــة مــن المؤسســات المالية أو ســلطات الموانــئ .يمكن أن يؤدي تغيير بوالص الشــحن
أو التغطيــة والتمويــه للمبيعــات مــن خــال الشــركات الوهميــة إلــى تصديــر البضائــع ذات االســتخدام المــزدوج أو
البضائع الحساســة لغايات اإلرهاب أو لشــركات ليتم بيع البضائع إلى األنظمة الســتخدامها لألغراض العســكرية
		

التهرب والتحايل على العقوبات من خالل إخفاء الوجهة النهائية للبضائع
فــي دراســة الحالــة التاليــة ،قامــت شــركة فــي دبــي بالحصــول علــى بضائــع مــن الواليات
المتحدة لشركة في إيران ،لتوجيه المبيعات من خالل شركة أخرى في دبي من أجل
التعتيــم علــى الوجهــة النهائيــة للبضائع.
الشــكل رقــم ( – )9التهــرب والتحايــل على العقوبات من خــال إخفاء الوجهة النهائية

الشركة A

تسليم البضائع 1

الشركة B

الشركة C

الشركة D

تسليم البضائع 2

1.تقــع الشــركة ( )Aفــي دبــي (اإلمــارات العربيــة المتحــدة) ،وتبيــع الســوائل وغيرهــا مــن المعــدات
لقطــاع الطاقــة والقطاعــات األخــرى ،وقــد قامــت بتصديــر وحــدات تنظيــف صهاريــج التخزيــن مــن
الواليــات المتحــدة إلــى إيــران
2.فــي عــام  ،2015اتصــل مــوزع إيرانــي للمنتجــات النفطيــة مــن شــركة إيرانيــة للنفــط (الشــركة )D
بالشــركة ( )Aلالستفســار عــن شــراء وحــدات التنظيــف ،وذكــر صراحـ ً
ـة أن الشــركة كانــت فــي إيران
واستفســر عــن إمكانيــة التســليم إلــى إيــران
3.ومــن أجــل تجنــب العقوبــات ،وافقــت الشــركة ( )Aعلــى توجيــه مبيعــات (الســلع األمريكيــة مــن
الشــركة  )Cإلــى إيــران مــن خــال الشــركة ( )Bالتــي تتخــذ مــن دبــي مقرًا لهــا ،وهي شــركة موزعة
للشــركة ()A
4.أدرجــت الشــركة ( )Aالشــركة ( )Bبشــكل متعمــد كمســتخدم نهائــي فــي وثائــق ومســتندات
التصديــر الخاصــة بهــا بــدال مــن شــركة إيرانيــة للنفــط (الشــركة )D
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الردود الدولية والوطنية على الجرائم المالية من خالل عمليات التجارة الدولية
يتحمــل الجميــع مســؤولية التخفيــف مــن آثــار الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدولية؛ فــإذا لم يكن
هنــاك ســوق للســلع المقلــدة ،فــإن العــرض ســيتوقف بنفــس الطريقــة التــي تتــم بهــا تجــارة المخــدرات .وتــؤدي
الحكومــات والجهــات الحكوميــة والهيئــات المرتبطــة بهــا والخدمــات الماليــة جميعهــا دورًا فــي الســعي إلــى
تحديــد الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة والحــد منهــا .وعلــى الحكومــات أن تــدرك أن هنــاك
مشــكلة وأن تدعــم الجهــات الفاعلــة األخــرى مــن خــال توفيــر تشــريعات واضحــة وقويــة ومنســجمة عالم ًيــا،
إلــى جانــب توفيــر التوجيــه .يجــب علــى الجهــات الحكوميــة التواصــل مــع قطــاع الخدمــات الماليــة مــن خــال
الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،ومشــاركة المعلومــات واألنماط المســتخدمة ،كما يجــب على قطاع
الخدمــات الماليــة اتخــاذ خطــوات لتعزيز أطــر الرقابة الخاصة به بطريقة مدروســة لتقييم نشــاط عمالئه بطريقة
شــاملة مع تمكين التجارة من االســتمرار.

األمم المتحدة
وافقــت األمــم المتحــدة علــى عدد من العقوبات وغيرها من القرارات للتصــدي لبعض هذه التهديدات المتعلقة
بالجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجارة الدولية .وهــي تفرض التزامات إجبارية على كافــة الدول األعضاء في
األمــم المتحــدة بموجــب الفصل الســابع من ميثاق األمــم المتحدة 131.وفي الوقت الحاضــر ،تتعلق هذه القرارات
ذات الصلــة بانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل ،وال ســيما إيــران وكوريــا الشــمالية والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة
132
واإلرهاب.
وعــادة مــا تحــدد قــرارات مجلــس األمــن مــا ينبغــي أن تفعلــه الــدول األعضــاء ،ولكــن علــى الــدول األعضــاء أن تقرر
بنفســها كيفيــة القيــام بذلــك .وفــي كثيــر مــن الحــاالت ،وضعــت المنظمــات الدوليــة أو اإلقليميــة متطلبــات أو
معاييــر أو أفضــل الممارســات لتنفيــذ قــرارات مجلــس األمن ذات الصلــة ألعضائها.

مجموعة العمل المالي الدولية
فــي الســياق الحالــي ،فــإن االســتجابات األكثــر صلــة هــي االســتجابات الخاصــة مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة.
تهــدف توصيــات مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة إلى التصــدي للتهديدات الناجمة عن غســل األمــوال الدولية أو
تمويل اإلرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وتتضمن توصيات خاصة بتنفيذ قرارات مجلس األمن .وفيما يلي
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التوصيــات األكثــر صلة بالعقوبــات المالية المســتهدفة:
التوصية رقم  .6العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب وتمويلة
يجــب علــى الــدول تنفيــذ أنظمــة العقوبــات الماليــة المســتهدفة لالمتثــال لقــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة
بمكافحــة اإلرهــاب وتمويــل اإلرهــاب .تتطلــب هــذه القــرارات مــن الــدول التجميــد دون تأخيــر األمــوال أو األصــول
األخــرى ،وأن تضمــن عــدم إتاحــة أي أمــوال أو أصــول أخــرى ،بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،ألي شــخص أو جهــة
ً
وفقا للقــرار ( 1267 )1999وقراراتها
يتــم ( )1تحديدهــا مــن قبــل مجلــس األمن أو تخضــع لصالحيته ،بما في ذلــك
الالحقــة؛ أو ( )2تحديدهــا مــن قبــل تلــك الدولــة بموجــب القــرار رقــم .)2001( 1373
التوصية رقم  .7العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بانتشار األسلحة
يجــب علــى الــدول تنفيــذ العقوبــات الماليــة المســتهدفة لالمتثال لقــرارات مجلس األمــن المتعلقة بمنع انتشــار
أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلهــا ومنعهــا وتعطيلهــا .تتطلــب هــذه القــرارات مــن الــدول التجميــد دون تأخيــر
األمــوال أو األصــول األخــرى ،وأن تضمــن عــدم إتاحــة أي أمــوال أو أصــول أخــرى ،بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،ألي
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;“Resolution 2231 (2015) on Iran Nuclear Issue,” United Nations Security Council, accessed December 17, 2021, https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background
“Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 1718 (2006),” United Nations Security Council, accessed December 17, 2021, https://www.un.org/securitycouncil/
sanctions/1718; resolution 1540 (2004) and successor resolutions.

“Security Council Committee Pursuant to Resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) and 2253 (2015) Concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and Associated
Individuals, Groups, Undertakings and Entities,” United Nations Security Council, accessed December 17, 2021, https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; United Nations
Security Council, “Resolution 1373 (2001), Adopted by the Security Council at Its 4385th Meeting, on 28 September 2001,” S/RES/1373 (2001) § (2001), https://www.un.org/en/ga/
search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001).
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“The FATF Recommendations,” Financial Action Task Force, October 2021, https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html.
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شــخص أو كيــان يتــم تحديــده مــن قبــل مجلــس األمــن أو يخضــع لصالحيتــه .وفــي الوقــت الحاضــر ،ال تتعلــق
هــذه القــرارات إال بدولتيــن :وهمــا إيــران (القــرار رقــم  )2015( 2231وكوريــا الشــمالية (القــرار رقــم )2006( 1718
والقــرارات الالحقــة).
تحتــاج الــدول األعضــاء فــي مجموعــة العمل المالــي الدولية أو إحــدى الهيئات اإلقليمية لمجموعــة العمل المالي
الدوليــة مثــل منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا ،إلى تنفيــذ كافة معاييــر مجموعة العمل المالــي الدولية
األربعيــن .باإلضافــة إلــى التوصيــات رقــم  6و 7الموضحــة أعــاه ،تشــمل هــذه المعاييــر الخاصــة بتمويــل اإلرهاب أو
تمويــل التســلح مــا يلــي:
التوصية رقم  .1تقييم المخاطر وتطبيق النهج القائم على المخاطر
يجــب علــى الــدول تحديــد وتقييــم وفهــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتمويــل التســلح واتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة لضمــان الحــد مــن هــذه المخاطــر.
التوصية رقم  .2التعاون والتنسيق الوطني
يجــب أن يكــون لــدى الــدول سياســات وطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب ومكافحــة
التســلح ،تســتند إلــى المخاطــر المحــددة ،والتــي يجــب مراجعتهــا بانتظــام ،ويجــب أن تحــدد ســلطة أو أن يكــون
لديهــا تنســيق أو آليــة أخــرى مســؤولة عــن مثــل هــذه السياســات.
التوصية رقم  .5جريمة تمويل اإلرهاب
يجــب علــى الــدول أن تجــرم تمويــل اإلرهــاب علــى أســاس اتفاقيــة تمويــل اإلرهــاب ،وأن تجــرم ليــس فقــط تمويــل
األعمــال اإلرهابيــة بــل ً
أيضــا تمويــل المنظمــات اإلرهابية واألفــراد اإلرهابيين حتى في غياب الصلــة بالعمل أو أعمال
إرهابية محددة .ويجب على الدول أن تضمن تصنيف هذه الجرائم على أنها جرائم أصلية تتعلق بغسل األموال.
نشــرت مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة العديــد مــن الوثائــق التوجيهيــة التثقيفيــة المتعلقــة بتمويــل اإلرهــاب
وتمويــل التســلح ،بمــا فــي ذلــك أفضــل الممارســات والتوجيهــات باإلضافــة إلــى المؤشــرات (انظــر الملحــق رقم :1
المــوارد اإلضافيــة لقائمة بهــذه الوثائق).

المنهج القائم على مخاطر غسل األموال
يجــب أن يكــون هنــاك منهــج قائــم علــى المخاطــر خــاص بالتدابيــر والبيئــة الرقابيــة فــي تحديــد الجرائــم الماليــة
مــن خالل عمليات التجــارة الدولية والحد منها.
ً
ووفقــا للوائــح االتحــاد األوروبــي ،يجب على كافــة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إجــراء عمليات تقييم وطنية
للمخاطــر .ومــن خــال اعتمــاد المنهــج القائــم علــى المخاطــر ،يمكــن للــدول إعــداد تقييماتهــا للمخاطــر المحلية
ً
وفقــا لظــروف البلــد.
وتتضمن عملية تقييم المخاطر الوطنية ما يلي:
•تحديد أكثر األنشطة االجرامية المدرة لإليرادات في البالد.
•تقييــم مــدى تعــرض القطــاع المالــي والقطــاع الخــاص لغســل األمــوال ،مــع تحديــد الضوابــط ونقــاط
الضعــف في نظام العدالــة الجنائية.
ً
وفقا لمستوى المخاطر.
•تقييم فعالية مكافحة تخصيص األموال للموارد
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تجــري الحكومــات عمليــات تقييــم المخاطــر الوطنيــة للكشــف عــن غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومنعــه
علــى نحــو أفضــل .تــزداد بيئــات المخاطــر بســبب العولمــة وتزايــد مشــاركة الحكومــات فــي األنشــطة المشــتركة
عبــر العديــد مــن القطاعــات ،وبالتالــي ،يتــم تنفيذ تقييــم المخاطر المحليــة إلدارة المخاطر بشــكل صحيح ووضع
135.
مخففــات مخاطــر والضوابــط

السلع والبضائع الحساسة وذات االستخدام المزدوج
تعــد القيــود المفروضــة علــى تصديــر أو اســتيراد فئــات معينــة مــن الشــحنات عنص ـرًا رئيس ـيًا فــي العديــد مــن
أنظمــة العقوبــات المتعلقة بانتشــار األســلحة ،ســواء متعددة األطــراف أو أحادية الجانب أو التشــريعات المتعلقة
بالتجــارة الوطنيــة .وتشــمل “الســلع ذات االســتخدام المــزدوج” المــواد والمعــدات والتكنولوجيــا المســتخدمة
لألغــراض المدنيــة المشــروعة التــي يمكــن اســتخدامها ً
أيضا (أو قــد تكون عنصـرًا ضروريًا) في البرامج العســكرية
وبرامــج أســلحة الدمــار الشــامل .فعلــى ســبيل المثــال ،هنــاك حاجــة إلــى مضخــات مقاومــة للتــآكل فــي صناعــة
النفــط (حيــث يمثــل كبريتيــد الهيدروجيــن مشــكلة) وفــي بعــض مصانــع تخصيــب اليورانيــوم (حيــث يمثــل
سداســي فلوريــد اليورانيــوم مشــكلة) .ونتــرات البوتاســيوم هــي ســلعة معروفــة مزدوجــة االســتخدام ،حيــث
يتــم اســتخدامها بشــكل متكــرر كســماد فــي القطــاع الزراعــي ،ولكــن يمكــن اســتخدامها ً
أيضــا فــي صناعــة
136
المتفجــرات .ويعــرض الجــدول رقــم  6أمثلــة إضافيــة.
ومــن الناحيــة العمليــة ،تتــم مراقبــة تطويــر وتجــارة الســلع ذات االســتخدام المــزدوج مــن خــال أربعــة أنظمــة
مختلفــة متعــددة األطــراف لمراقبــة الصادرات:
•مجموعة الموردين النوويين التي تتعامل مع المواد النووية
•المجموعة األسترالية التي تتعامل مع المواد المتعلقة بالحرب الكيميائية والبيولوجية
•مجموعة مراقبة تكنولوجيا الصواريخ التي تتعامل مع أنظمة التسليم
•اتفاق  Wassenaarالذي يتعامل مع المواد التقليدية المتعلقة باألسلحة.
تنشر كل من هذه األنظمة قوائم بالمواد والمعدات والتكنولوجيا التي يجب التحكم فيها للتصدير واالستيراد.
ويتــم تحديــث القوائــم بشــكل ســنوي ممــا يعكــس ســرعة التطــورات التقنيــة فــي هــذه المجــاالت .ويمكــن أن
تكــون مراقبــة وإدراج التحديثــات في اللوائح الوطنية اســتناد الى قوائم المجموعــات اعالة .وتجمع قائمة الرقابة
الصــادرة عــن االتحــاد األوروبــي كافــة قوائــم األنظمــة األربعــة وتحديثاتهــا الســنوية ،ولهــذا الســبب ،تقــوم بعــض
الــدول غيــر األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي بوضــع تشــريعات مراقبــة الصــادرات علــى قائمــة االتحــاد األوروبــي.
قامــت بعــض الــدول فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وليــس جميعهــا ،بــإدراج قوائــم االســتخدام
المــزدوج فــي تشــريعات االســتيراد والتصديــر الخاصــة بهــا .وعــادة مــا يتــم تطبيــق الضوابــط عمل ًيــا علــى شــكل
متطلبــات للحصــول علــى تراخيــص مــن هيئــة الترخيــص المناســبة .وتعــد واردات وصــادرات المــواد والمعــدات
والتكنولوجيــا غيــر قانونيــة بــدون ترخيــص ،ولكــن القليــل مــن الــدول فــي المنطقــة تتطلــب مــن المؤسســات
الماليــة إجــراء عمليــات الفحــص ذات الصلــة .ومــع ذلــك ،فإن قوائــم مراقبة الصــادرات والواردات ذات االســتخدام
المــزدوج شــائعة فــي العديــد مــن الــدول األخــرى ،وخاصــة الواليــات المتحــدة وأوروبا ،والــدول األخــرى ذات القدرات
التصنيعيــة المتقدمة.
وقــد تمتــد بعــض ضوابــط االســتيراد والتصديــر فــي هــذه الــدول لتشــمل المعامــات الماليــة ،وفــي هــذه الحــاالت،
يتعيــن علــى المؤسســات الماليــة ضمــان تلبيتها للتوقعــات التنظيمية المحلية .وقد تجد المؤسســات المشــاركة
فــي تمويــل التجــارة المســتندية ذلــك أســهل مــن المؤسســات غيــر المشــاركة .ويمكنهــا الوصــول إلــى الفواتيــر
أو التراخيــص أو وثائــق ومســتندات الشــحن أو غيرهــا مــن المــواد التــي تتيــح إجــراء بعــض عمليــات الفحــص لوجــود
بضائــع ذات اســتخدام مــزدوج فــي الشــحنات األساســية .ولــن يكــون للمؤسســات التــي تســهل معامــات
“الحساب المفتوح” معلومات مفصلة متاحة عن الشحنة األساسية ،وقد تضطر إلى أن تثبت للجهات التنظيمية
أ ّنهــا تســتخدم أســاليب أخــرى ،مثــل مراقبــة العمــاء ،للحــد مــن مخاطــر الشــحنات غيــر المشــروعة للبضائــع ذات
االستخدام المزدوج.

”“National Risk Assessment.
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 الســلع والبضائع الحساســة وذات االســتخدام المزدوج- 6 الجدول رقم

Dual Use &
Sensitive
Goods

Dual Use Goods
Nuclear

Chemical

Biological

Missile &
Delivery

Minerals &
Chemicals

Sensitive Goods
Military
Weapons

Precious
Metals

High-speed
cameras

Heat
exchange

Bacterial
strain

Aluminium
alloys

Potassium
nitrate

Weapons
including
rifles,
pistols, and
ammunition

Composites

Reactors

Fermenter

Aluminium
powders

Chlorine

Missiles
ammunition

Rough
diamonds

Maraging
Steel

Precursors

Spray dryer

Accelerometers

Phosgene

Bombs

Precious
stones

Jewellery

Centrifuges

Scrubbers

Filters

Gyroscope

Cyanide

Combat
vehicles
include
tanks and
armoured
cars

Pulse
generators

Mixing
vessels

Mills

Isostatic press

Hydrogen

Defense
equipment

Ignitions

Elevators

Presses

Composites

Chloropicrin

Aircrafts,
ships/vessels
ad transport
trucks

Vacuum
pumps

Condensers

Pumps

Maraging steel

Chemical
mixture

Navigation
and radar
equipment

Pressure
gauges

Connectors

Mass
spectrometers

Coolers

X-ray flash
apparatus

Pumps

Tanks

Growth
media

Oxidant

Machine tool

Homing
devices

Certain
natural
resources
such as ore
and crude
oil

Gold in
all forms

Equipment
for military,
police or
foreign
governments
Classified
defense
articles
Sensitive
technical
data

Several items were added based on FATF 2008 report page (7) , Proliferation Financing Report
Source: “Proliferation of weapons of mass destruction”, Report from the Swedish Security Service.
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ضوابط التصدير
ضوابــط التصديــر هــي القيــود التــي تفرضهــا الحكومــات علــى النقــل الملمــوس (أي المــادي) وغيــر الملمــوس
(علــى ســبيل المثــال :الحركــة اإللكترونيــة) لبعــض البضائــع والبرمجيــات والتكنولوجيــا عبــر الحــدود ،وتقديــم
المســاعدة الفنيــة المتعلقــة باألصنــاف الخاضعــة للرقابــة.
تدعم السياسات واالتفاقيات وااللتزامات الدولية مبادئ ضوابط التصدير:
•تخضع األسلحة التقليدية والبضائع ذات االستخدام المزدوج التفاقية Wassenaar
•يخضــع نظــام عــدم انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل لنظــام مراقبــة تكنولوجيــا الصواريــخ ومجموعــة
المورديــن النووييــن ولجنــة Zanger
•تحتفــظ العديــد مــن الــدول بقوائــم مراقبــة الصــادرات الخاصــة بهــا ،بمــا فــي ذلــك االتحــاد األوروبــي
والصيــن وهونــج كونــج واليابــان والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة .وتســتند بعــض الــدول بوضــع
قوائمهــا بنــاء علــى قائمــة االتحــاد األوروبــي التــي يتــم تحديثهــا ســنويًا.
المفاهيم الرئيسية لضوابط التصدير:
•الســلع :تنشــر الحكومــات قوائــم البضائــع والبرمجيــات والتكنولوجيــا الخاضعــة للرقابــة التــي تتطلــب
تصريحــا لتصديرهــا.
ً
•االســتخدام النهائــي :يمكــن وضــع الضوابــط “الشــاملة” علــى تصديــر المــواد إذا كان المصــدر يعرف أو
يشــتبه فــي أنهــا ستســتخدم فــي أســلحة الدمار الشــامل (أو أي اســتخدام نهائــي مقيد آخر)
•المســتخدم النهائــي :يجــوز حظــر الصــادرات إلــى جهــات أو أشــخاص معينيــن أو إخضاعهــا لمتطلبــات
الترخيــص إذا كانــت مدرجــة فــي قائمــة أطــراف خاضعــة لعقوبــات حكوميــة.
•الوجهة :تعد العقوبات التجارية والحظر أدوات لتطبيق القيود التجارية على الدول المستهدفة
إجراءات اإلنفاذ:
•ايــار  - 2021توصلــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة إلــى تســوية مــع شــركة  Honeywellالدوليــة تبلــغ 13
مليــون دوالر امريكــي ،لحــل االنتهــاكات المزعومــة لقانــون مراقبــة تصديــر األســلحة 22 ،القانــون رقــم
 2751ومــا بعــده ،واألنظمــة المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة فــي األســلحة ،مدونــة القواعــد الفيدراليــة .22
أجــزاء  .C.F.R. 120-130وشــملت الجرائــم التــي ارتكبتهــا شــركة هانيويــل الصــادرات غيــر المصــرح بهــا
وإعــادة تحويــل البيانــات التقنيــة التــي تتحكــم فيهــا تقنيــة لوائــح االتجــار الدولي لألســلحة التــي تحتوي
علــى مطبوعــات هندســية تظهر األبعاد واألشــكال الهندســية والمخططــات لتصنيع القوالــب واألجزاء
النهائيــة للعديــد مــن الطائــرات ومحــركات التوربينــات الغازيــة واإللكترونيات العســكرية إلــى و/أو داخل
كنــدا وأيرلنــدا والمكســيك وجمهورية الصين الشــعبية وتايوان.
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المؤسسات المالية
والجرائم المالية من خالل
عمليات التجارة الدولية:
نقاط الضعف واالستجابة

المؤسسات المالية والجرائم المالية
من خالل عمليات التجارة الدولية:
نقاط الضعف واالستجابة
يمكــن أن تتكــون مخططــات الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة مــن عــدد كبير مــن المكونات،
بمــا فــي ذلــك شــركات الواجهــة ،واألمــوال المرســلة بيــن العديــد مــن البنــوك ،والبضائــع التي يتــم نقلهــا ،وما إلى
ـزءا صغيـرًا فقــط مــن الشــبكة .وقــد ال يكــون لــدى
ذلــك ،ممــا يعنــي أن كل مؤسســة ماليــة معنيــة قــد تــرى جـ ً
األطــراف األخــرى فــي التجــارة ،مثــل هيئــات الجمــارك ،الفهــم الســليم بشــأن التدفقــات الماليــة ،وقد ال ترى ســوى
حتما على
الفواتيــر وليــس البضائــع الفعليــة .وهــذه التجزئــة فــي مخططات الجرائــم المالية يجعل من الصعــب
ً
المؤسســات الماليــة تحديــد مخططــات الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة المحتملــة بنــاء على
عــدم تحليــل السلســلة بأكملهــا ،وفــي كثيــر مــن الحــاالت تحــد مــن قدرتهــا علــى الكشــف عــن االختالفــات فــي
الوثائــق والمســتندات التكميليــة وملفــات العمالء.
وتقــع علــى عاتــق كافــة األطــراف فــي المعامــات التجاريــة مســؤولية الحــد مــن آثــار الجرائــم الماليــة مــن خــال
عمليــات التجــارة الدوليــة ،ســواء كانــت المؤسســات الماليــة ،أو الهيئات الجمركية ،أو شــركات الشــحن ،أو شــركات
التأميــن ،وغيرهــا .وفــي بعــض الحــاالت ،يلــزم اتبــاع نهــج اســتباقي قــد يشــمل مراجعــات قائمة علــى التحقق من
المعلومات .وســيتعين على الحكومة أن تقود هذه األمور وأن تســتند إلى المعلومات التي تشــاركها مؤسســات
إنفــاذ القانــون أو غيرهــا مــن الوحــدات .ويجــب علــى المؤسســات الماليــة وضــع آليــة لهــذا الغــرض وتنفيذهــا.
يمتلــك قطــاع الخدمــات الماليــة ثــروة مــن البيانــات المتعلقــة بعمالئه ،وهو أمر ضــروري للتحليل؛ ومع ذلك ،تشــير
التقديــرات إلــى أن تكلفــة االمتثــال للجرائــم الماليــة وصلــت إلــى  213.9مليــار دوالر فــي عــام  .2021وهنــاك حاجة
إلــى التوصــل إلــى حــل فعــال مــن حيــث التكلفــة للتخفيــف من آثــار الســلبيات واكتشــافها إلــى جانــب االتجاهات
واألنمــاط األخــرى لغســل األمــوال 138.ولفهــم ما إذا كان هناك شــيء غير عادي يتعلق بالعميــل ،يلزم إجراء تقييم
لنشــاط العميــل بأكملــه واألطــراف المرتبطــة بــه والــدول المعنية.

نقاط الضعف
كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا ،فــإن الجرائــم المالية من خالل عمليات التجــارة الدولية أم ٌر معقد ،والجهات المشــاركة لديها
العديــد مــن منتجــات الخدمــات الماليــة لالختيــار مــن بينهــا لتنفيذ النشــاط غيــر القانونــي .وقد يقوم المشــاركون
فــي الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة فــي أنشــطة غيــر مشــروعة أخــرى ،مثــل االحتيــال علــى
الرهن العقاري أو عمليات االحتيال على التأمين ،لذلك يجب على المؤسســات المالية والمســؤولين عن التخفيف
مــن حــدة هــذا الســلوك أن يدركــوا أن كل منتــج يمكــن اســتخدامه بطــرق مختلفــة إلخفــاء أو تســهيل الجرائــم
الماليــة .وكان هنــاك الكثيــر مــن التركيز من قبــل الجهات التنظيمية والمنتديات الصناعيــة للتعليق على المخاطر
المرتبطــة بمنتجــات التمويــل التجــاري واســتخدامها فــي الجرائــم الماليــة من خالل عمليــات التجــارة الدولية ألنها
مرتبطــة بالتجــارة؛ ومــع ذلــك ،فمــن المعــروف ً
أيضــا أن هــذه المنتجــات يمكــن أن تكــون بمثابــة وســيلة للحــد من
الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدولية.
ٌ
وكمــا هــو
موضــح فــي هــذه التوجيهــات وأوراق القطــاع األخــرى ،تتطلــب بعــض منتجــات التمويــل التجــاري
تقديــم العديــد مــن الوثائــق والمســتندات أحيا ًنــا وفــي مراحــل مختلفــة مــن الــدورة التجاريــة؛ كمــا ذكــر سـ ً
ـابقا
(انظــر “دفــع ثمــن البضائــع”) ممــا يوفــر للمؤسســات الماليــة معلومــات أكثــر بكثيــر مــن عمليــة التحويــل.
وقــد يــؤدي اســتخدام البيانــات الــواردة فــي هــذه الوثائــق والمســتندات بطريقــة تحليليــة إلــى التخفيــف مــن
حــدة الجرائــم الماليــة.
يجــب علــى قطــاع الخدمــات الماليــة الحــرص علــى تطبيــق الضوابــط التــي تتناســب مــع المخاطــر التــي قــد تنشــأ،
بمــا يتماشــى مــع التوقعــات التنظيميــة للضوابــط القائمــة علــى المخاطــر .ويجــب علــى القطــاع اتخــاذ إجــراء
متــوازن ،مــع مراعــاة رحلــة العميــل والتخفيــف مــن المخاطــر؛ وإذا كانــت الضوابــط مرهقــة أو مقيــدة للغايــة،
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فــإن المنتجــات لــن تناســب احتياجــات العميــل( .علــى ســبيل المثــال ،إذا خضعــت كل دفعــة حوالــة إلــى فحــص
مكافحــة غســل األمــوال قبــل إجــراء المعاملة ،ســتتوقف الحركة العالميــة لألموال).
وســيجد المتورطــون فــي الجرائــم الماليــة والراغبــون فــي تحويــل األمــوال أو القيمــة غير المشــروعة ســواء محليًا
أو دول ًيــا ثغــرات فــي إطــار الرقابــة الخــاص بالمنظمــة ،أو طــرق أخــرى للتحايــل علــى الضوابــط مــن أجــل النجــاح.
ســتوجد نقــاط ضعــف ،ولــن يتطــور أي إطــار رقابــي للتخفيــف بنجــاح مــن الجرائــم الماليــة إال مــن خــال دورة
التقييــم ،التحســين ،التجــارب ،االختبــار والتدريــب.

الردود
هنــاك عــدد مــن التدابيــر التــي يمكــن للمؤسســات الماليــة اتخاذهــا لتعزيــز إطــار الرقابــة الخــاص بهــا والــذي
سيســاعد فــي تحديــد الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة والتخفيــف مــن حدتهــا .وفيمــا يلــي
عــدد منهــا.

تقييم المخاطر
تنــص مجموعــة وولفســبرغ علــى أن “تقييمــات مخاطــر الجرائــم الماليــة هــي أحــد عناصــر مجموعــة أدوات
االمتثــال للجرائــم الماليــة المتاحــة للمؤسســات والشــركات الماليــة التــي يمكــن اســتخدامها لتعزيز إطــار االمتثال
للمؤسســات الماليــة .وتســلط التقييمــات الضــوء علــى مجــاالت المخاطــر الرئيســية ...باإلضافــة إلــى وضــع خطــط
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عمــل اســتراتيجية (علــى المــدى الطويــل) وطــرق (الحلــول الفوريــة) إلدارة المخاطــر المحــددة”.
هنــاك العديــد مــن الطــرق إلجــراء تقييــم المخاطــر مــع كــون “المنهجيــة التقليديــة /المعياريــة” والتــي أصبحــت
النهــج األكثــر اسـ
ـتخداما .ويوضــح الرســم البيانــي التالــي (الشــكل رقــم  )10المكونــات التقليديــة لتقييــم مخاطر
ً
غســل األمــوال.
الشــكل رقــم ( - )10مكونات تقييــم مخاطر الجرائم المالية

Residual Risk

Control Effectiveness

Governance
Strategic Actions

Policies & Procedures

Inherent Risk

Clients

KYC/Due Diligence
Other Risk Assessments

Products & Services

Management Information
Tactical Actions

Record Keeping/Retention
AML Unit

Countries

SAR Filings
Monitoring & Controls
Risk Appetite

Channels

Controls
Training
Independent Testing

Others

المصدر :مجموعة وولفسبرغ“ ،األسئلة الشائعة حول تقييم المخاطر في المجموعة”

Tauren Corsinie, “Counting the Cost (Cost of Compliance vs Cost of Non-Compliance),” 1RS (blog), October 11, 2021, https://1rs.io/2021/10/11/counting-the-cost-cost-of-compliance/.
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يجــب أن يغطــي تقييــم المخاطــر أعمــال المؤسســة الماليــة بأكملهــا ،علــى الرغــم مــن إمكانيــة إجرائــه فــي
أقســام أو كجــزء مــن عمليــة مســتمرة ،مــع التركيــز علــى خطــوط األعمــال المنفصلــة والمجموعــات الفرعيــة
مــن المنتجــات والمناطــق الجغرافيــة و/أو الجهــات القانونيــة 140.ومنــذ إصــدار دليــل وولفســبرغ ،ارتفعــت توقعات
الجهــات التنظيميــة بشــأن قطاعــات التقييــم ليــس فقــط للنظــر فــي المخاطــر الكامنــة لغســل األمــوال ولكــن
ً
أيضــا لتشــمل تمويــل اإلرهــاب ،االحتيــال ،الرشــوة والفســاد ،األمــن الســيبراني ،التهــرب الضريبــي ،التهــرب والتحايــل
علــى برامــج العقوبــات .وقــد يتــم تضمينهــا فــي تقييــم شــامل للمخاطــر أو بشــكل فــردي؛ علــى ســبيل المثــال،
تقييــم مســتقل لمخاطــر األمــن الســيبراني علــى النحو المحــدد من قبل المعهــد الوطني للمعاييــر وإطار العمل
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التقني (.)NSIT
وتوضح مجموعة وولفسبرغ أنه يمكن النظر في تقييم المخاطر على ثالث مراحل ،ويشمل:
•المرحلــة األولــى  -تحديــد المخاطــر المتاصلــة (الكامنــة) :تتمثــل المخاطــر المتاصلــة (الكامنــة) مــا
تتعــرض لــه المؤسســة الماليــة لغســل األمــوال ،العقوبــات ،الرشــوة ومخاطــر الفســاد فــي غيــاب أي بيئــة
رقابيــة يتــم تطبيقهــا
•المرحلــة الثانيــة  -تقييــم بيئــة الرقابــة الداخليــة :بمجــرد تحديــد المخاطــر المتاصلــة (الكامنــة)
وتقييمهــا ،يجــب تقييــم الضوابــط الداخليــة لتحديــد مــدى فعاليتهــا فــي موازنــة المخاطــر العامــة.
والضوابــط هــي البرامــج أو السياســات أو األنشــطة التــي وضعتهــا المؤسســة الماليــة للحمايــة مــن
مخاطــر غســل األمــوال ،أو لضمــان تحديــد المخاطــر المحتملــة علــى الفــور
•المرحلــة الثالثــة  -عــزل المخاطــر المتبقيــة :بمجــرد النظــر فــي كل مــن المخاطــر المتاصلــة (الكامنــة)
وفعاليــة بيئــة الرقابــة الداخليــة ،يمكــن تحديــد المخاطــر المتبقيــة .والمخاطــر المتبقيــة هــي المخاطــر
التــي تبقــى بعــد تطبيــق الضوابــط علــى المخاطــر المتاصلــة (الكامنــة) .ويتــم تحديدهــا من خــال موازنة
مســتوى المخاطــر المتاصلــة (الكامنــة) مــع القــوة العامــة إلدارة المخاطــر وضوابطهــا .ويســتخدم
تصنيــف المخاطــر المتبقيــة لإلشــارة إلــى مــا إذا كانت مخاطر غســل األموال في المؤسســة المالية تدار
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بشــكل مناســب.

العناية الواجبة للعميل
تعــد العنايــة الواجبــة للعميــل ،أو “اعــرف عميلــك” ،مــن الضوابــط الرئيســية للتخفيــف مــن آثــار الجرائــم الماليــة مــن
ّ
يمكن المؤسســات المالية من إجراء مراقبة شــاملة للعميل ونشــاطه المتوقع
خالل عمليات التجارة الدولية .حيث
بهــدف تحديــد الجرائــم المالية مــن خالل عمليات التجارة الدولية ،إلى جانب خدمة عمالئها بشــكل أفضل.
وعادة ما تكون هناك ثالثة مستويات من العناية الواجبة:
•العنايــة الواجبــة االساســية للعمــاء :تتضمــن تحديــد هويــة العميــل ،والتأكــد مــن أن الهويــة تعتمــد
علــى مصــدر مســتقل وموثــوق .ويجــب تقييــم غــرض وطبيعــة عالقــة العمــل أو المعاملــة والحصــول
علــى مزيــد مــن المعلومــات عنــد الحاجــة
•العنايــة الواجبــة المبســطة للعمــاء :يمكــن تطبيقهــا عندمــا يظهــر تقييــم المخاطــر وجــود
خطــر منخفــض لغســل األمــوال .والمتطلــب الوحيــد هنــا هــو تحديــد هويــة العميــل ،وال حاجــة
للتحقــق مــن هويتــه.
•العنايــة الواجبــة االضافيــة للعمــاء :يطبــق هــذا المســتوى عندمــا تكــون مخاطــر غســل األمــوال
مرتفعــة ،كمــا هــو الحــال عندمــا يتــم تحديد هويــة العميل على أنه شــخصية سياســية بــارزة .يمكن أن
تشــمل تدابيــر العنايــة الواجبــة االضافيــة للعمــاء مــا يلــي:

The Wolfsberg Group, “The Wolfsberg Frequently Asked Questions on Risk Assessments for Money Laundering, Sanctions and Bribery & Corruption” (Ermatingen, Switzerland:
The Wolfsberg Group, 2015), 1, https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/faqs/17.%20Wolfsberg-Risk-Assessment-FAQs-2015.pdf.
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The Wolfsberg Group, 7.

140

The Wolfsberg Group, “Wolfsberg Statement: Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering Risks” (Ermatingen, Switzerland: The Wolfsberg Group, 2006),
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/15.%20Wolfsberg_RBA_Guidance_%282006%29.pdf.

141

The Wolfsberg Group, “Wolfsberg FAQs on Risk Assessments,” 7,10,12.
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–معلومات تعريفية إضافية من العميل
–معلومات عن مصدر األموال أو مصدر الثروة
–إخضاع العميل إلجراءات إضافية من المراقبة المستمرة.

143

فــي حيــن أنــه مــن غيــر المتوقــع أن تنفــذ المؤسســة الماليــة العنايــة الواجبــة لعميــل العميــل ( ،)KYCCإال أن
هنــاك حــاالت يتعيــن فيهــا علــى المؤسســة الماليــة تنفيــذ درجــة مــن العنايــة الواجبــة فيمــا يتعلــق بطــرف ليــس
عميـ ًلا لهــا وال بنـ ً
ـكا مراسـ ًلا .وعــادة ما تظهر مثل هذه الحاالت عندما تنفذ المؤسســة المالية معاملة ما ويكون
مــن المناســب فــي هــذا الســياق أن تحصــل المؤسســة الماليــة علــى معلومــات عــن عميــل البنــك المراســل.
كمــا أن العنايــة الواجبــة لعميــل العميــل شــائعة ً
أيضــا فــي تمويــل سلســلة التوريــد ومــع تمويــل المســتحقات
ألطــراف مقابلــة .ويتمثــل المســتوى المشــترك من العناية الواجبة لهــذه األطراف في تحليــل برنامج تحديد هوية
144
العمــاء والتحقق من األخبار الســلبية.

الفحص على قوائم العقوبات
فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب ،توضح مجموعة العمل المالي الدولية ما يلي:
تتطلــب التوصيــة رقــم ( )6مــن كل دولــة تنفيــذ أنظمــة العقوبــات الماليــة المســتهدفة لالمتثال لقــرارات مجلس
األمــن المتعلقــة بمكافحــة اإلرهــاب وتمويــل اإلرهــاب .تتطلب هــذه القرارات من الــدول تجميد األمــوال أو األصول
األخــرى دون تأخيــر ،وأن تضمــن عــدم إتاحــة أي أمــوال أو أصــول أخرى ،بشــكل مباشــر أو غير مباشــر ،ألي شــخص أو
ً
كيــان ســواء كان ( )1محــددً ا مــن قبــل األمم المتحــدة أو يخضع لصالحيتهــا،
وفقا ألنظمة العقوبــات المفروضة
علــى تنظيــم القاعــدة /طالبــان؛ أو ( )2محــددً ا مــن تلــك الدولــة أو من قبل دولــة بين دول اإلقليــم الواحد بموجب
145
قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم .1373
تتمثــل اإلجــراءات المتبعــة للتخفيــف مــن مخاطــر العقوبــات فــي إجــراء الفحــص للتحقــق مــن التفاصيــل المتاحة
للمؤسســة الماليــة ،ســواء عنــد عمليــة فتــح الحســاب ،أو عند تحويل األموال ،أو على أســاس مســتمر .هــذا الضابط
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سواء كان يدويا او اليا ،يجب تصميمه ،بطريقة تساعد في تحديد هوية األفراد والمنظمات الخاضعة للعقوبات.
وتتطلب المعامالت ،عند أتمتتها ،الحوكمة المناســبة واإلدارة المناســبة للقوائم ،بدعم من المعلومات المفيدة
والتحقق المســتمر واالختبار والضبط.
الفحــص علــى قوائــم العقوبــات هــو مضاهــاة اســماء العمــاء والمعامــات علــى قوائــم األســماء الصــادرة عــن
الحكومــة ،وغال ًبــا مــا يتــم توفيــر هــذه القوائــم والحفــاظ عليهــا من خــال مزودين خدمــة خارجييــن .ومن خالل
تقييمهــا ،يمكــن للمؤسســات الماليــة ً
أيضــا تعزيز تلك القوائم بمعايير إضافية ذات صلــة بالعقوبات ،بما في ذلك
147
المصطلحــات والعبــارات ذات الصلــة.

مراقبة المعامالت
عــادة مــا تتــم مراقبــة المعامالت من خــال أنظمة مؤتمتة تقوم بفحص المعامالت بشــكل دوري أو في الوقت
الفعلــي وفقــا لطبيعــة المعامــات او المخاطــر المتاصلــة مقارنــة بمجموعــة مــن الســيناريوهات التــي تقيــم كل
ً
وفقــا لمجموعــة مــن المعاييــر أو الحــدود ،وقــد تكــون هنــاك ً
أيضــا ســيناريوهات تجمــع بيانــات الدفــع
معاملــة
إلجــراء التقييــم .وإلــى جانــب توقــع تخفيــف المؤسســات الماليــة مــن أثــر الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات
التجــارة الدوليــة ،هنــاك متطلــب تنظيمــي لإلبالغ عن المعامالت المشــبوهة التي قد تشــير إلى جرائم مثل غســل
148
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والتهرب الضريبي للســلطات ذات الصلة ،بما يتماشــى مع القوانيــن واللوائح المحلية.
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ـاء علــى مــدى تقبلهــا
ويجــب علــى المؤسســة الماليــة ضبــط مجموعــة الســيناريوهات الكاملــة لديهــا باســتمرار بنـ ً
للمخاطــر ،والتــي قــد تختلــف بيــن محافــظ عمالئهــا .ال يق ّيــم هــذا الشــكل مــن أشــكال مراقبــة المعامــات
(كل عملية على حدة) للنشاط الكلي للعميل ،وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى اظهار العديد من التنبيهات اإليجابية
الخاطئــة التــي تحتــاج إلــى أنظمــة للتحقــق مــن هــذه التنبيهــات .وتتطلــب المجموعــات أو األنــواع المختلفــة مــن
العمــاء مراقبــة مختلفــة؛ فعلــى ســبيل المثــال ،يجب أن يكــون لدى عمالء تجــارة التجزئة مجموعــة مختلفة من
الســيناريوهات والضوابــط مقارنــة مــع عمــاء الشــركات ،نظـرًا الختالف أنماط أنشــطتهم وقيــم معامالتهم .أما
فيمــا يتعلــق بمعامــات معينــة ،فيمكن أن تشــكل التحويالت الماليــة تحديات إضافية عندما تحمــل الحد األدنى
مــن المعلومــات والتفاصيل حــول المعاملــة الفعلية.
إضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن مراقبــة معامالت التمويل التجاري من خالل األتمتة أو يدو ًيــا .ويمكن تقييم المعلومات
ً
وفقــا لعــدد مــن مؤشــرات المخاطــر،
الــواردة فــي كل وثيقــة ومســتند مــن وثائــق ومســتندات التمويــل التجــاري
وهــي عمليــة تعــرف باســم “فحــص الوثائــق والمســتندات”.
ومــن منظــور التمويــل التجــاري ،تكــون المؤسســة الماليــة علــى علــم بــأن المشــتري والمــورد قد أبرمــا عقــدً ا تجاريًا.
لذلــك ،فــإذا كانــت هنــاك خالفــات فــي معاملــة تــم اتخاذ قــرار برفضهــا وإعــادة الوثائق والمســتندات ،فقــد تكون
البضائــع مــا تــزال فــي الطريــق وبالتالــي ان يتــم دفــع قيمتهــا مــن قبل المشــتري ،ويجــب أن يتوفر لدى المؤسســة
الماليــة ضوابــط لمراقبــة مدفوعــات الحســاب المفتــوح التــي قد تســتخدم لتســوية المعاملــة التجارية.

فــي عــام  ،2013أصــدرت هيئــة الســلوك المالــي فــي المملكــة المتحــدة وثيقــة مراجعــة موضوعيــة
بعنــوان “مراقبــة البنــوك لمخاطــر الجرائــم الماليــة فــي التمويــل التجــاري” والتــي حــددت الممارســات
الجيــدة والســيئة .وركــزت المراجعــة علــى العديــد مــن أوجــه القصــور لــدى المؤسســات الماليــة فيمــا
يتعلــق بعــدم وجــود ضوابــط علــى معامــات التمويــل التجــاري .كمــا ســلطت الضــوء علــى حقيقــة أن
العديــد مــن المؤسســات الماليــة لــم تتمكــن مــن إثبــات أن مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
والعقوبــات قــد أخــذت بعيــن االعتبار عند معالجــة المعامالت التجارية .باإلضافة إلــى ذلك ،أجرت العديد
فحصا يدويًا فقط للوثائق والمســتندات التجارية بمعزل عن الدفعات المرتبطة
من المؤسســات المالية
ً
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بالمعاملــة التجاريــة.
مــن المهــم جــدً ا مراعــاة تقييــم الوثائــق والمســتندات التجاريــة إلــى جانــب الدفعــات .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،يجــب علــى المؤسســات الماليــة تنفيــذ إجــراء لضمان عــدم إتمام الدفعــات في الحــاالت التي يتم
150
فيهــا رفــض معاملــة التمويــل التجاري من منظــور الوثائق والمســتندات واعادتها.
كان لنتائــج المراجعــة أثــر كبيــر علــى إدارات التمويــل التجــاري ،حيــث قامــت العديــد مــن المؤسســات
الماليــة بإعــادة تقييــم أطــر الرقابــة لديهــا .وبعــد نشــر تقريــر هيئــة الســلوك المالــي ،تــم تحديــث
المســتند التوجيهــي لمبــادئ التمويــل التجــاري الصــادرة عــن وولفســبرغ لتوضيــح ضوابــط معينــة
لمنتجــات التمويــل التجــاري المختلفــة باإلضافــة إلــى مؤشــرات المخاطــر المحتملــة التــي يجــب مراعاتها
عنــد معالجــة معامــات التمويــل التجاري.

المعامالت غير العادية
قــد يختلــف مــا يُعــد معاملــة غيــر عاديــة مــن عميــل إلــى آخــر أو مــن قطــاع إلــى آخــر أو مــن دولــة إلــى أخــرى .ومــع
ذلــك ،فــإن المعامــات غيــر المتوافقــة مــع اســتراتيجية أعمــال العميــل أو ملفــه (علــى ســبيل المثــال :أن تبــدأ شــركة
إنشــاءات بشــراء كميــات كبيــرة مــن الســيارات الفاخــرة) أو المعامــات التــي ال تبــدو منطقيــة مــن ناحيــة اقتصاديــة
(علــى ســبيل المثــال :أن يدفــع العميــل عــدة أضعــاف ســعر الســوق مقابــل مــادة مــا) قــد تكــون معامــات غيــر عادية
تتطلــب المراجعــة والتقييــم.

For more information, see UK Financial Conduct Authority, Banks’ Control of Financial Crime Risks in Trade Finance, Thematic Review TR13/3 (London: Financial Conduct Authority,
2013), https://www.fca.org.uk/publication/thematic-reviews/tr-13-03.pdf.
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If goods are in transit, then settlement by way of payment will have to be made.

80

المؤسسات المالية والجرائم المالية من خالل عمليات التجارة الدولية :نقاط الضعف واالستجابة

150

إن الهــدف ألي شــركة هــو تحقيــق الربــح .لذلــك ،فلــدى الشــركات حافــز إلجــراء معامالتهــا التجاريــة بأبســط الطــرق
الممكنــة وأكثرهــا كفــاءة لتقليــل تكاليــف المعامــات مــن حيــث الوقــت والمــال علــى حــد ســواء ،باإلضافــة إلــى
زيــادة االربــاح .وبالتالــي ،فــإن المعاملــة التــي تــم تصميمهــا بطريقــة غيــر فعالــة والتــي تكــون غيــر منطقية مــن ناحية
اقتصاديــة يجــب أن تخضــع لمزيــد مــن التدقيــق لتحديــد هيــكل المعاملــة ،وإذا مــا كان هنــاك خطــأ .واألهــم مــن
ذلــك ،مــا إذا كانــت المعاملــة تعمــل كأداة لصالــح الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة.
بناء علــى الوثائق والمســتندات
عندمــا يحــاول العميــل إجــراء معاملة باســتخدام منتجــات التمويــل التجاري التــي يبدو ً
المقدمــة أن فيهــا خالفــات أو أنهــا غيــر منطقيــة ،فيجــب علــى المؤسســة الماليــة التأكــد مــن صحــة المعاملــة مــن
خــال إجــراء تقييــم شــامل للنشــاط وطلــب المزيــد مــن المعلومــات مــن العميــل ،إذا لــزم األمر.

التمويل التجاري ،التهرب الضريبي واإلشراف
اشــترى فــرد (المشــتري) فــي البلــد “أ” ســيارة مــن شــخص (بائــع) فــي البلــد “ب”.
حيــث اتفــق المشــتري والبائــع علــى قيمــة ســوقية عادلــة تبلــغ  20,000دوالر.
أصــدر المشــتري اعتمــاد مســتندي مــن مؤسســة ماليــة مــن أجــل شــراء الســيارة،
ومــن أجــل تجنــب رســوم االســتيراد العاليــة ،أصــدر المشــتري االعتماد المســتندي
بســعر أقــل بكثيــر مــن القيمــة الســوقية العادلــة للســيارة (علــى ســبيل المثــال
 10,000دوالر).
وعند االســتيراد ،قامت هيئة الجمارك بفحص الفاتورة التجارية وبوليصة الشــحن
البحــري وشــهادة المنشــأ ،إال أنهــا لن تكون على علم باليــة الدفع المتفق عليها.
ســيحصل المشــتري علــى الســيارة اآلن ،ولكــن ال يــزال عليــه دفــع المبلــغ المتبقي
مــن القيمــة خــارج االعتمــاد المســتندي ( 10,000دوالر) ،األمــر الــذي يقــوم بــه عــن
طريــق دفعــه بنظــام “ســويفت” إلــى حســاب البائــع.
وعلــى افتــراض ان المشــتري والبائــع يتعامــان مــع نفــس المؤسســة الماليــة ،وتــم
إصــدار االعتمــاد المســتندي مــن قبــل هذه المؤسســة ،ســتقوم إدارة عمليــات التمويل
التجــاري فــي المؤسســة الماليــة بمراجعــة وثائــق التمويــل دون أن تكــون علــى درايــة
بالقيمــة الحقيقيــة للســيارة .وقــد تقــوم بتنفيــذ معاملــة التمويــل التجــاري نظــرًا ألن
االعتماد المستندي سيكون بنفس قيمة الفاتورة التجارية .وقد ال ترصد إدارة عمليات التمويل
التجــاري اعتمــادً ا علــى القيــم المحــددة فــي ســيناريوهاتها ،ولذلــك فلــن يتــم إجــراء أي مراجعــة.
ويتطلــب ذلــك تأكيــد التواطــؤ بيــن المشــتري والبائــع.
فــإذا كان المشــتري والبائــع يتعامــان مع مؤسســات مالية مختلفــة ،فقد تقوم إحدى المؤسســات المالية
بمعالجــة االعتمــاد المســتندي ،فــي حيــن قــد تتلقــى مؤسســة ماليــة أخــرى أمــوال اكثــر ،وال يمكن إجــراء أي
تحليل علــى كال المعاملتين.
وتوضــح دراســة الحالــة هــذه الفجــوات المحتملــة فــي المؤسســة الماليــة إذا مــا كانــت تتعامــل مــع كل
مــن المشــتري والبائــع ،باإلضافــة إلــى حقيقــة أن وجــود مؤسســتين ماليتيــن منفصلتيــن يعنــي أنهمــا قــد
ال تريــا كال العمليتيــن ،وكال الحالتيــن يمثــل تحديــات فــي التعــرف علــى الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات
التجارة الدولية.
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رقمنة التجارة
حيــث ان التطــور التكنولوجــي يعــود بالفوائــد علــى التجــارة ،وال ســيما اســتفادة منتجــات التمويــل التجــاري مــن
التحــول الرقمــي ،ويوفــر تطــور تقنيــة الســجالت الرقميــة الموزعــة ()DLTفرصة لتحقيــق هذا الهــدف .وقد اجتمع
ائتالف من المؤسســات المالية تحت مظلة شــبكة ماركو بولو بهدف رقمنة التجارة وإنتاج العقود الذكية ،إصدار
بوالــص الشــحن البحــري اإللكترونيــة والتمويل ضمــن منظومتها .ال يزال هذا العمل جار ًيــا ،ولكن الرؤية بحد ذاتها
تمثل خطوة إلى األمام.
شــرع العديــد مــن المورديــن فــي رحلــة لتقديــم خدمــة التعــرف الضوئــي علــى الرمــوز ( ،)OCRوالتــي تســتخرج
البيانــات مــن الوثائــق والمســتندات ،توفــر تتبــع الســفن بأســرع وقــت ومراقبــة مؤشــرات المخاطــر إلــى جانــب
التحقــق مــن األســعار فــي نظــام واحــد .فــي حين طــورت العديــد من الــدول أنظمة فوتــرة رقميــة ،أو تعمل على
تطويــر أنظمــة تمنــح االعتــراف القانونــي لألنظمــة الرقميــة .وإذا تــم اســتخدامها عالميًا ،فســيقلل ذلك مــن أنواع
معينــة مــن الجرائــم الماليــة ،مثــل الفواتيــر المزدوجــة .ونظرًا لمســتوى تعقيــد الجرائم المالية من خــال عمليات
التجــارة الدوليــة ،يجــب أن يكــون ألي حــل تــم تصميمــه للتخفيــف من حــدة الجرائم الماليــة رؤية شــاملة للبيانات
الداخليــة والخارجيــة للوصــول إلــى إمكاناتــه الكاملــة.

الجرائم المالية من خالل عمليات التجارة الدولية والتكنولوجيا
توفــر ضوابــط التخفيــف مــن المخاطــر التي تجمع بيــن األفــراد ،التدريب ،المعامــات ،األنظمة ،البيانــات والحوكمة،
إلــى جانــب التقنيــات الجديــدة التي تســعى إلى رقمنة الخدمــات المصرفية ،إعطاء المؤسســات المصرفية القدرة
للكشــف عــن الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة والحمايــة منهــا .ويجــب أن تشــكل عمليــات
تقييــم المخاطــر المناســبة ،إجــراءات اعــرف عميلك/العنايــة الواجبــة للعميــل ،وفهــم النشــاط التجــاري للعمــاء
واألطــراف المقابلــة ،جوهر عملية الدفاع في المؤسســة المالية.
لــدى المؤسســات الماليــة العديــد مــن البيانــات .وعــاوة علــى ذلــك ،فهنــاك عــدد مــن شــركات التكنولوجيــا
الماليــة وتجميــع البيانــات التــي تســتخدم تقنيــات متقدمــة لجمــع البيانــات الخارجيــة المتاحــة اآلن بشــكل متزايد
عبــر واجهــة برمجــة التطبيقــات والمعروفــة باســم ( .)APIوتتعــاون المؤسســات المالية في كثير مــن األحيان مع
مــزودي المنصــات ،المورديــن وشــركات تجميــع البيانــات لربــط بيانــات العمــاء وبيانــات المعامــات الخاصــة بهــم
من أجل تكوين صورة أكثر شــمولية عن اعمالهم ،عبر سالســل القيمة والفترات الزمنية المختلفة .وقد تشــمل
هــذه البيانــات العمــاء ،األطــراف المقابلــة ،المنتجات ،المناطــق الجغرافية (مــع مراعاة المعامالت نفســها وبيانات
التمويــل التجــاري) ،والخدمــات المقدمــة مــن طــرف ثالــث والذيــن يركــزون بشــكل خــاص علــى التجارة ،قد تشــمل
هــذه الخدمــات ،بيانــات الشــحن ،بيانــات ســجل الشــركات ،التعــرض للعقوبــات األوليــة والثانويــة (المباشــرة وغيــر
المباشــرة) ،الشــخصيات ذات النفــوذ السياســي واالخبــار الســلبية .ويوفــر الجمــع بيــن البيانــات الداخليــة والخارجية
ـراء عــن العميــل واألطــراف المقابلــة للعميــل نفســه.
نظــرة عامــة أكثــر ثـ ً
البيانات المحددة في التجارة يمكن ان تكون كما يلي:
•السفن :معلومات حول الملكية ،النوع ،السعة وشركات تأجير السفن
•الموانئ :المواقع ووضع العقوبات
•البضائع ذات االستخدام المزدوج :البضائع التي يمكن استخدامها ألغراض مدنية وعسكرية
•معلومــات الشــحن التفصيليــة والتتبــع :المنافــذ ،المواقــع الحاليــة ،البضائــع المنقولــة ،التنزيــل أو
التحميــل فــي البحــر ومعلومــات الحاويــات
توفــر البيانــات المتعلقــة بالســفن وفــرة مــن المعلومــات بمــا فــي ذلك هيــكل الملكيــة واالســتخدام الحقيقيين.
وإذا تــم تطبيقهــا بــذكاء ،يمكــن اســتخدام هــذه البيانــات لتقييم العقــود وعوامل الخطر اإلضافيــة ،مثل ملكية
أي أطراف خاضعة للعقوبات وما إذا كانت السفينة قادرة على حمل البضائع التي من المفترض أن تحملها.
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التحليالت الشبكيه
يمكــن أن يــؤدي تحليــل البيانــات بشــكل شــامل فــي مجموعــات البيانــات إلــى إنشــاء قاعــدة بيانــات (أو رســم
بيانــي) للجهــات والعالقــات .ويمكــن لهــذا الشــكل مــن التحليــل أن يحــدد الروابــط بيــن الجهــات لبنــاء أنمــاط
للملكية ،العالقات الخفية ،الشبكات ،وتخطيط تدفقات المعامالت بين هذه الجهات .تتوسع الشبكة من خالل
استخدام تحليالت البيانات المتقدمة وقدرات تخزين البيانات الهائلة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من الروابط ويوفر
للمؤسســات الماليــة رؤيــة شــاملة لنشــاط العميــل ،االرتباطــات ذات الصلــة وانمــاط المعامالت .وتشــكل مخرجات
هذا التحليل صورة أشــبه بشــبكة العنكبوت للروابط التي يمكن من خاللها التحقيق لتحديد الجرائم المالية من
خــال عمليات التجــارة الدولية.
ومــع ذلــك ،فــإن التمويــل التجــاري يعتمــد علــى أســاس ورقــي والمــوارد بشــكل كبيــر .وتعــد رقمنــة الوثائــق
والمســتندات الرئيســية ،مثــل االعتمــادات المســتندية ،تحســين عمليــات المراقبــة ،الكشــف ،خفــض التكاليــف
وتحســين الكفــاءة مــن المجاالت الرئيســية التــي تعالجها تقنية الســجالت الرقمية الموزعة ( ،)DLTوســتظل هذه
المجــاالت أساســية لمكافحــة الجرائــم الماليــة فــي هــذا المجــال.

ً
وفقــا لشــركة ( Quantexaشــركة برمجيــات مقرهــا المملكــة المتحــدة) ،فــإن التحليــات المتقدمــة
وإنشــاء الشــبكات ليســت ســوى بعــض األســاليب التــي يســتخدمها العديــد مــن المورديــن لتحســين
تغطيــة المخاطــر عبــر الــدورة التجاريــة ،زيــادة الســرعة وأتمتــة عمليــات معينــة والكشــف عــن مؤشــرات
المخاطــر ،تحســين درجــة المخاطــر ،التنبيــه والمراقبــة .وقــد تــم إنشــاء اتحــادات دوليــة وشــراكات بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص فــي عــدد مــن الــدول لتبــادل الخبــرات فــي مجــال الجرائــم الماليــة مــن
خــال عمليــات التجــارة الدوليــة ،وتشــمل تقنيــة الســجالت الرقميــة الموزعــة ( )DLTكموضــوع مركــزي.
اللوائــح التنظيميــة ســتضمن اســتمرار تطــور ضوابــط الجرائــم الماليــة من خــال عمليات التجــارة الدولية
كجــزء أساســي ألي مؤسســة فيما يتعلق بالتمويــل التجاري .

التحول الرقمي
يبــذل العالــم التجــاري جهــودً ا كبيــرة لتطبيــق التحــول الرقمــي لعمليــات التجــارة للتخلــص مــن الحاجــة إلــى
الوثائــق والمســتندات الورقيــة وإدخــال البيانــات يدو ًيــا والتــي تعــد جــزءا مــن الــدورة التجاريــة .وهــذا أمــر منطقــي
مــن منظــور التكلفــة والفعاليــة التشــغيلية ،ولكنــه يفيــد ً
أيضــا فــي ضوابــط مكافحــة غســل األمــوال .فعلــى
ســبيل المثــال ،إذا كان مــن الممكــن اســتخراج البيانــات بدقــة مــن الوثائــق والمســتندات التجاريــة وإدخالهــا تلقائ ًيــا
فــي أنظمــة الفحــص ،بــد ًلا مــن إدخالهــا يدو ًيــا ،فســيكون مــن الممكــن التخلــص مــن الخطــأ البشــري ،تجنــب
المعامــات أي قصــور وتقليــل النتائج اإليجابية الخاطئة .وال يؤدي ذلك إلى المعالجة المباشــرة للعمليات التجارية
المبســطة فحســب ،بــل يعــزز ً
أيضــا مــن إدارة المخاطــر.

البيانات
البيانــات مهمــة .فهــي االســاس العملــي ،وســيلة لفهــم أطــراف التجــارة (ســواء كانــوا عمــاء أم ال) ،العالقــات
والمعامــات التجاريــة .وباســتخدام بيانــات إضافيــة مــن طرف ثالث ،يمكن للشــركات تعزيز عملية تحديد النشــاط
الــذي قــد ينبــئ بمراجعــة اضافيــة .كمــا يجــب أن تكــون البيانــات الداخليــة للمؤسســة الماليــة ذات جــودة جيــدة،
دقيقــة ،محدثــة لضمــان تنفيــذ المطابقة والمعامالت بشــل محكــم ،وتجنب النتائــج اإليجابية الخاطئــة الالحقة.
لــذا ،يجــب أن تســعى جميــع المؤسســات الماليــة إلــى وضــع سياســة قويــة لمعاييــر البيانــات تحــدد للموظفيــن
الحــد األدنــى مــن متطلبات جــودة البيانات التي ســيتم إدخالها فــي األنظمة.
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االبتكار
مــن المؤكــد أنــه ال ينبغــي لنهــج مكافحــة الجرائم المالية مــن خالل عمليات التجــارة الدولية أن يعتمــد على آلية
واحدة؛ بل يجب أن يشــمل األفراد ،المعامالت ،التدريب ،فهم االتجاهات واألنماط المحددة ،فض ًلا عن االســتفادة
المثلــى مــن البيانــات واألنظمــة والتكنولوجيــا المتاحــة .وقــد أصبحــت جــدوى تعزيــز األنظمــة الحاليــة بتقنيــات
التعلــم اآللــي والــذكاء االصطناعــي الجديــدة واضحــة اآلن .وقــد يكــون ذلــك من خالل القــدرة على قــراءة الوثائق
والمســتندات وتفســيرها ،واســتخراج بيانــات محــددة منهــا .وســيؤدي اســتخدام تحليــات البيانــات المتقدمــة إلــى
تحديــد التهديــدات الجديــدة ،التركيــز علــى األنماط الجديدة ،وإنشــاء شــبكات األطــراف المتصلة ،مما ســيؤدي إلى
تقديــم نظــرة عامــة أكثــر فائــدة عــن نشــاط العمــاء .وقــد تطــورت التكنولوجيــا بطريقــة تجعــل عمليــات معينة
أكثر كفاءة ،مثل أتمتة اإلبالغ عن النشاط المشبوه .كل ذلك باإلضافة إلى تبادل المعلومات مع جميع األطراف
ومســؤولية التخفيــف مــن الجرائــم المالية من خــال عمليات التجارة الدولية ،وســتقطع التكنولوجيا شـ ً
ـوطا في
ســبيل جعــل التجــارة وسـ ً
ـيلة أكثــر أما ًنــا للقيــام باألعمــال التجاريــة العالميــة.
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طبيعة المعامالت ،التســويات عبر الحدود ،هوامش التســعير الواســعة لبضائع محددة ،الدورات التجارية الممتدة
(علــى ســبيل المثــال الشــحن عبــر العديــد مــن الــدول) ،والصعوبــات التــي تواجــه الســلطات الجمركيــة فــي فحص
نموذجــا جذا ًبــا للتجــارة غير
الســلع؛ كل هــذه العوامــل تجعــل غســل األمــوال مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة
ً
المشــروعة وغســل األمــوال.
إذ تعتمــد المؤسســات الماليــة بشــكل أساســي علــى البيانــات الرئيســية المتاحــة فــي مؤسســاتها الخاصــة
مــن خــال تنفيــذ الحوكمــة ،المعامــات والتقنيــات الخاصــة بهــا .وتعــد ازدواجيــة الجهــود وعــدم التنســيق فــي
التطبيــق
شــائعا فــي القطــاع مــن حيــث تفســير اللوائــح التنظيميــة ،تحديــد ا إجــراءات العمــل ،بنــاء األنظمــة،
ً
وإنشــاء االســاس لمكافحــة التمويــل غيــر المشــروع .وتعتبــر التكاليــف المرتفعــة لتلبيــة متطلبــات مكافحــة
ً
غســل األمــوال وعمليــة “اعــرف عميلــك”
عائقــا كبيـرًا أمــام ازدهــار التمويــل التجــاري.
فــي حيــن أن بعــض الحلــول قــد تكــون موجــودة لمســاعدة البنــوك علــى تحديــد حــاالت غســل األمــوال من خالل
عمليــات التجــارة ،فــإن هــذه األنظمــة ال يتــم تزويدهــا فــي العــادة بمجموعــات بيانــات موثوقــة وغنية فــي الوقت
المناســب لالســتفادة الكاملــة مــن الحلــول المتوفــرة حال ًيــا .ونتيجــة لذلــك ،غال ًبــا مــا تكــون هــذه الحلــول يدويــة
بشــكل كبيــر ،ورقيــة ،غيــر فعالــة ومكلفــة إلدارتهــا.
إال أن تقنيــة البلــوك تشــين او الســجالت الرقميــة الموزعــة ( )DLTتتيــح مشــاركة المعلومــات بشــكل آمــن لتقديــم
الحقائــق المشــتركة وأتمتــة ضوابــط مكافحــة غســل األمــوال علــى مســتوى القطــاع ،ســواء بيــن البنــوك أو بيــن
الشــركات .كمــا أنهــا جذابــة مــن الناحيــة الماليــة للمشــاركين فــي الســوق ،ممــا يســمح بمشــاركة التكاليــف
داخــل شــبكة األعمــال ،مــع الســماح لألطــراف بالتحكــم فــي بياناتهــم.
وتمكــن تقنيــة البلــوك تشــين جميــع المشــاركين فــي المعامــات معرفــة مــا حــدث ووقــت حدوثــه علــى وجــه
اليقيــن ،والتأكــد مــن رؤيــة األطــراف األخــرى لنفس الشــيء دون الحاجة إلى وســيط لتقديم ضمــان ،ودون الحاجة
إلى اصالح البيانات بعد ذلك .تعد عمليات غســل األموال من خالل عمليات التجارة حالة اســتخدام ممتازة لتقنية
البلوك تشين ألنها تسمح ألطراف مثل البنوك بالمساعدة في بناء الثقة من خالل السماح لها بالتحقق من صحة
الوثائــق والمســتندات وســامتها ،كل ذلــك مــع تقاســم تكلفــة تنفيــذ حلــول غســل األمــوال مــن خــال عمليــات
التجارة من خالل منصات القطاع الشــائعة.

R3 and Quantexa contributed extensively to drafting this section
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ً
ووفقــا لشــركة  ،R3فقــد أصبــح مطــورو منصــة “كــوردا” للبلــوك تشــين ،وهــم أكثــر مــن  100شــبكة
تجاريــة اآلن علــى منصــة ( Corda DLTاعتبــارًا مــن نوفمبــر  )2021بمــا فــي ذلــك البنــوك ،الشــركات،
شــركات الشــحن ودوائــر الجمــارك .وأدت التوقعــات التنظيميــة لتحســين الرقمنــة وبنــاء ضوابــط
متقدمــة إلــى تســريع اســتخدام تقنيــة الســجالت الرقميــة الموزعــة ( )DLTفــي آســيا .وكان التركيــز
فــي تقنيــة الســجالت الرقميــة الموزعــة ( )DLTعلى مدى الســنوات الخمس الماضية علــى تقنية البلوك
تشــين ،واآلن هنــاك اهتمــام متزايــد بحــاالت اســتخدام الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة
الدوليــة .وهنــاك تغييــر واضــح خاصــة فــي آســيا ،بيــن الجهــات التنظيميــة والمؤسســات الماليــة للتعاون
ً
فــي مكافحــة الجرائــم الماليــة .فعلــى ســبيل المثــال ،شــكل حوالــي  65بنـ ً
ـكا
تحالفــا فــي ســنغافورة
كجــزء مــن مبــادرة “ ”DLTLedgersلتقييــم وإجــراء إثبــات المفاهيــم لتقييــم  13حقــل بيانــات فــي
نمــوذج بوليصــة الشــحن البحــري مــن أجــل مكافحــة التمويــل المــزدوج.
ويشــير مصطلــح “الحوســبة الســرية” إلــى التكنولوجيــا الجديــدة التــي تســمح بتفســير واســتخدام
البيانــات فــي وقــت مــا دون الســماح ألصــل البيانــات باالنتقــال مــن مكانــه األساســي .فهــي تمكــن
الشــركات مــن تجميــع مجموعــات البيانــات الخاصــة وإجراء العمليات الحســابية المشــتركة بشــأنها مع
الحفــاظ علــى خصوصيــة بياناتهــا .وتوفــر الشــفافية حــول كيفيــة معالجــة البيانــات والثقة فــي حماية
البيانــات فهــذا أمــر بالــغ األهميــة بالنســبة للشــركات والمؤسســات التقنيــة لتمكيــن المزيد مــن التعاون
بيــن القطاعيــن الخــاص والخــاص وســد الفجــوة بيــن خصوصيــة البيانــات وتوافرهــا.

ولطالمــا كان التعــاون فــي مجــال الجرائــم الماليــة محــدودً ا ،وذلــك بســبب قوانيــن حمايــة البيانــات والتحديــات
ذات الصلــة .ومــع ذلــك ،قامــت المؤسســات الماليــة مؤخـرًا بزيــادة التعــاون مــن أجــل دعــم التغييــرات التنظيميــة
التــي تعــد أفضــل للقطــاع ككل ،تحديــد أفضــل الممارســات ومشــاركتها ،أو نشــر األنــواع المســتجدة مــن انمــاط
غســل األمــوال مــن خــال عمليــات التجــارة .إن وتيــرة األنمــاط الجديــدة وزيــادة التكاليــف الداخليــة والغرامــات مــن
الجهــات الرقابيــة ،ال ســيما خــال جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد ،تجبــر البنوك على إعــادة التفكيــر في كيفية
تعاملهــا مــع الجرائــم الماليــة بطــرق جديــدة.
يقــوم المــوردون والمؤسســات الماليــة بالبحــث عــن الفــرص بشــكل متزايــد لتقديــم أدوات جديــدة ومنصــات
مشــتركة فــي القطــاع لتوزيــع تكلفــة حــل المشــاكل المشــتركة فــي القطــاع .وهنــاك رغبــة واضحــة فــي
التحــول الفــردي إلــى المنصــات المشــتركة ،ممــا يــؤدي ً
أيضــا إلــى توحيــد البيانــات وتوافرهــا.
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المصدرُ :نشــرت بتصريح من شركة R3

المخاطر
فــي حيــن أن تقنيــات الســجالت الرقميــة الموزعــة ( )DLTيمكــن أن تحســن بشــكل كبيــر أطــر مكافحــة الجرائــم
المالية في الجرائم المالية من خالل عمليات التجارة الدولية ،إال أن الخصوصية وبروتوكوالت األمن والتكامل مع
األنظمــة الموروثــة ال تــزال تمثــل مخاطر وتحديات رئيســية .وبدون توحيــد المعلومات والبيانــات التجارية واالعتماد
على نطاق واســع ،ســتظل القدرة على نقل المعلومات إلى أطراف خارج النظام تحديًا ماث ًلا .وقد يظل الحفاظ
علــى ســامة البيانــات المشــتركة عقبــة كبيــرة؛ إذ يجــب وضــع ضوابــط مصممــة جيــدً ا لضمــان مشــاركة البيانــات،
ال ســيما فــي ســياق األنظمــة والبيانــات التــي يتــم الوصــول إليهــا عبــر الحــدود .عـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،يجــب النظــر في
منــع التواطــؤ ومخاطــر المعلومــات التــي تــؤدي إلــى مخاطــر تجاريــة للمؤسســات الماليــة فــي ســياق اللوائــح
التنظيميــة لمكافحــة المنافســة.
وقــد أصبحــت شــركات التكنولوجيــا اآلن أقــرب مــن أي وقــت مضــى إلــى العالــم المالي .مــع توفر فــرص كثيرة،
تنشــأ ً
أيضــا مســؤولية كبيــرة .وعلــى شــركات التقنيــة أن تعــي بالقواعــد الصارمــة القائمــة علــى ركائــز التمويــل
التــي أرســيت علــى مــدى عقــود ،وأن تدعــم الحفــاظ علــى هــذه الركائــز وتحســينها للمســاعدة فــي تحقيــق
االزدهــار المســتدام.
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مستقبل اعتماد تقنيات السجالت الرقمية الموزعة ()DLT
فــي حيــن أنــه ال يــزال مــن غير المؤكــد كيف يمكــن أن تتطور تقنيات الســجالت الرقميــة الموزعــة ()DLTوالتقنيات
المتقدمــة ،إال أن هنــاك احتماليــن قائمين ،وهما:
•اعتمــاد قائــم علــى اللوائــح التنظيميــة والتــي تعتبــر اســاس تشــغيلي محتمــل علــى المســتوى المحلــي
(علــى ســبيل المثــال :ربــط المنظومــة التجاريــة فــي البلــد).
•يمكــن لمطــوري تقنيــات الســجالت الرقميــة الموزعــة ( )DLTاألساســيين العمــل مــع مــزودي البرمجيات
والمنصات لبناء حلول مخصصة في مجال مكافحة غسل األموال والجرائم المالية من خالل عمليات
التجارة الدولية.
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تحتــاج كافــة األنشــطة االقتصاديــة بشــكل مــا الــى التمويــل ،وتعكــس االقتصــادات الوطنيــة المتناميــة النشــاط
االقتصــادي المتزايــد ،بمــا فــي ذلــك التجــارة المحليــة والدوليــة .إن معظــم هــذه األنشــطة مشــروعة ،جديــرة
بالثنــاء ومرغوبــة للغايــة .ومــع ذلــك ،فــإن بعضهــا ليس كذلــك .ومن الواضح أن تمويل األنشــطة غير المشــروعة
يشــكل خط ـرًا علــى الــدول علمــا بــان القطــاع المالــي يحتــاج الــى تقييــم هــذا الخطــر .وبالمثــل ،قــد ينطــوي
تمويــل ورعايــة النشــاط االقتصــادي المشــروع والتجــارة المرتبطــة بــه علــى مخاطــر الجرائــم الماليــة التــي يجــب
تقييمهــا والتخفيــف مــن حدتهــا.
يركــز هــذا المســتند علــى الجرائــم الماليــة من خــال عمليات التجارة الدولية؛ وقد يشــمل النشــاط غير المشــروع
فــي هــذا الصــدد ،علــى ســبيل المثال ال الحصر ،غســل األموال ،تمويــل اإلرهاب ،االتجــار بالمخدرات ،االتجار بالبشــر،
االتجــار باألســلحة التقليديــة أو أســلحة الدمــار الشــامل والمــواد ذات الصلــة أو االحتيــال أو الســرقة .وقــد تشــارك
العديــد مــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة ،ويشــكل التعــرف عليهــا تحد ًيــا أمــام الــدول والقطــاع المالــي علــى
حــد ســواء .ولكــن الخبــر الســار هنــا هــو أن العديــد مــن الطــرق معروفــة جيــدً ا نســبيا .ويصــف هــذا المســتند
معظــم التقنيــات المتعلقــة بالتجــارة ،والتــي يــدور العديــد منهــا حــول تزويــر الوثائــق والمســتندات المتعلقــة
بالتجــارة ،بمــا فــي ذلــك التضخيــم والتخفيــض فــي قيــم فواتيــر البضائــع ،األوصــاف الخاطئــة للبضائــع،
والشــحنات الوهميــة .يمكــن أن تكــون الجرائــم الماليــة من خــال عمليات التجــارة الدولية معقــدة ،بحيث تضم
ً
أطرافــا متعــددة ربمــا فــي دول مختلفة وبمعاييــر قانونية مختلفة.
وتقــع مســؤولية مكافحــة الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة والتصــدي لهــا بشــكل أساســي
مهما للغاية؛ فقد نشــرت
علــى عاتــق الســلطات فــي الــدول .وهنــا تلعــب مجموعــة العمل المالــي الدوليــة دورا
ً
معاييــر عالميــة واضحــة مصممــة لمكافحــة غســل األمــوال ،تمويــل اإلرهــاب وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل.
ويرتبــط العديــد منهــا بالجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة .ويجــب علــى الدول التأكد من ســن
وإنفــاذ تشــريعات فاعلــة ،فــي حال عــدم وجودها ،لمكافحة الجرائــم المالية من خالل عمليــات التجارة الدولية
وفقــا لمعايير مجموعة العمــل المالي الدولية.
كمــا تحتــاج الســلطات إلــى نشــر إرشــادات للقطــاع المالــي بشــأن المعاييــر المتوقعــة مــن حيــث االمتثــال
واالبــاغ ،فضـ ًلا عــن تبــادل المعلومــات حــول األنمــاط المســتخدمة .وفــي المقابــل ،يجــب علــى جهــات القطــاع
ً
المالــي التأكــد مــن تطبيــق إجــراءات االمتثــال المناســبة لتلبيــة المتطلبــات الرقابيــة وتدريــب الموظفيــن
وفقــا
لذلــك .يجــب أن تكــون تقييمــات مخاطــر الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدولية والتي تــم ضبطها
علــى مجموعــة كاملــة مــن التهديــدات المحتملة وتحديثها بانتظام على أســاس أفضل الممارســات .ونظرًا ألن
معظــم التجــارة الدوليــة تتم بطبيعتها عبر الحدود ،فقــد تمتد المتطلبات الرقابية إلى الدول األجنبية باإلضافة
إلــى تلــك الخاصــة بالجهــات المحلية.
وكمــا هــو الحــال مــع األنــواع األخــرى مــن الجرائــم الماليــة ،تعتمــد الجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة
الدوليــة بنجــاح علــى تبــادل المعلومات ،وفي الحاالت التي ال توجد فيها شــراكات بين القطاعين العام والخاص،
ينبغــي أن ينظــر القطاعــان العــام والخــاص فــي كل دولــة إنشــاء آليــات فاعلــة لتبــادل المعلومــات .وبذلــك ،لــن
تســاعد الــدول وجهــات القطــاع الخــاص للدفــاع عــن مصالحهــا الخاصــة مــن حيــث تلبيــة معاييــر االمتثــال
فحســب ،بل وســتدعم ً
أيضا جهود المجتمع الدولي بشــكل عام لمكافحة الجرائم المالية من خالل عمليات
التجــارة الدولية.
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الملحقات
الملحــق األول :المراجع الموصى بها
مواضيع متنوعة
•مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمة وصنــدوق النقد الدولــي ،التشــريعات النموذجية
المتعلقــة بغســل األموال وتمويــل اإلرهاب ()2005

التمويل التجاري
•“األعــراف والممارســات الموحــدة لالعتمــادات المصرفيــة (نشــرة رقم  ،)600مراجعة عام ( 2007نشــرة
غرفــة التجــارة الدوليــة رقــم  :)600تم نشــر األعراف والممارســات الموحدة لالعتمــادات المصرفية في
عــدة إصــدارات منــذ عــام  .1933دخــل اإلصدار الحالي (نشــرة رقــم  )600حيز التنفيذ فــي  1تموز .2007
وهــذه القواعــد مخصصــة فــي المقــام األول لالعتمــادات المســتندية ولكــن يمكــن اســتخدامها فــي
اعتمــادات الجهــوز .تصــدر بعــض البنــوك عــادة اعتمــادات الجهوز بحيــث تخضع “لألعراف والممارســات
الموحــدة لالعتمــادات المصرفيــة (نشــرة رقــم  .)600ولــم يتــم تصميــم القواعــد الســتخدامها مــع
الكفــاالت المصرفيــة عنــد الطلــب ،ولكــن قــد تــرى الجهــات أحيا ًنــا أن يتــم اصدار الكفــاالت المصرفية
عنــد الطلــب خاضعة للنشــرة رقم ( 600األعراف والممارســات الموحدة لالعتمــادات المصرفية) ،إال إنه ال
ينصــح بذلــك.
•األعــراف الدوليــة العتمــادات الجهــوز (نشــرة رقــم  ،)590إصــدار عــام ( 1998نشــرة غرفــة التجــارة الدوليــة
رقــم  :)590هــذه القواعــد مخصصــة فــي المقام األول لالســتخدام مــع اعتمادات الجهــوز .كما يمكن
اســتخدامها مــع الكفــاالت المصرفيــة عنــد الطلــب ولكنهــا غيــر مناســبة لالعتمــادات المســتندية .وتم
إعــداد القواعــد والترويــج لهــا فــي البدايــة من قبل معهــد القانون والممارســات المصرفيــة الدولية .ثم
تــم اعتمــاد القواعــد ونشــرها مــن قبــل غرفــة التجــارة الدوليــة .ال تــزال منصة هــذا المعهد نشــطة في
دعــم اســتخدام األعــراف الدوليــة العتمــادات الجهــوز (نشــرة رقــم  )590في اعتمــادات الجهوز.
•القواعــد الموحــدة للكفــاالت المصرفيــة عنــد الطلــب ،مراجعــة عام ( 2010نشــرة غرفة التجــارة الدولية
رقــم  ،758والمعروفــة ً
أيضــا باســم  :)URDG758هــذه القواعــد مخصصــة للكفــاالت المصرفيــة عنــد
الطلــب ولكــن يمكــن اســتخدامها فــي اعتمــادات الجهــوز .وهــي غير مناســبة لالعتمــادات المســتندية.
ودخلــت الطبعــة األولــى مــن القواعــد ،URDG 458 ،حيــز التنفيــذ فــي نيســان  .1992ودخلــت النســخة
الثانيــة ،URDG 758 ،حيــز التنفيــذ فــي  1تمــوز .2010
•ممارســات المعيــار المصرفــي الدولــي لفحــص الوثائــق والمســتندات نشــرة رقــم 745بموجــب “األعراف
والممارســات الموحــدة لالعتمــادات المصرفيــة (نشــرة رقــم ( .)600إصــدار عــام  2013هــو أحــدث دليــل
لفحــص الوثائــق والمســتندات فــي إطــار االعتمــادات المســتندية التــي تعكس الممارســات التــي وافقت
عليهــا اللجــان الوطنيــة فــي غرفة التجارة الدولية .كما أنها تســاعد المســتفيد من االعتماد المســتندي
فــي إنشــاء الوثائــق والمســتندات وتقديمهــا إلــى بنــك المســمى أو بنــك المصــدر .ويجــب قراءة النشــرات
دائمــا باالقتــران مــع “األعراف والممارســات الموحــدة لالعتمادات المصرفية (نشــرة رقم .)600
ً
•القواعــد الموحــدة للتحصيــات  -بوالــص التحصيــل المســتندية وبوالــص التحصيــل النظيف (نشــرة رقم
( )522نشــرة غرفــة التجــارة الدوليــة رقــم  ،522والمعروفــة ً
أيضــا باســم  :)URC 522نشــرت القواعــد
الموحــدة للتحصيــات ألول مــرة مــن قبــل غرفــة التجــارة الدوليــة فــي عــام  .1956صــدرت نســختان
منقحتــان فــي عــام  1967وعــام 1978؛ وقــد اعتمــد مجلــس غرفــة التجــارة الدوليــة المراجعــة الحالية
فــي حزيــران .1995
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تمويل التسلح
•مجموعة العمل المالي الدولية ،تقرير األنماط المســتخدمة بشــأن تمويل التســلح ()2008
•مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة ،توجيهــات مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة بشــأن مكافحــة
تمويل التســلح  -تنفيذ األحكام المالية لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لمكافحة انتشــار
أســلحة الدمار الشامل ()2018
•مجموعة العمل المالي الدولية ،التوجيهات بشأن تقييم مخاطر تمويل التسلح والحد منها ()2021
•وزارة الخزانة األمريكية ،التقييم الوطني لمخاطر تمويل التسلح ()2018
•كلية كينجز لندن ،دراسة أنماط تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ()2017
•المعهد الملكي للخدمات المتحدة (لندن) ،دليل إجراء تقييم وطني لمخاطر تمويل التسلح ()2019
•مركــز األمــن األمريكــي الجديــد (واشــنطن العاصمــة) ،تمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل :إجــراء
تقييمــات المخاطــر ()2018

اإلرهاب وتمويل اإلرهاب
•مجموعــة العمل المالي الدولية ،تمويل اإلرهاب ()2008
•مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة ،أفضــل الممارســات الدوليــة :العقوبــات الماليــة المســتهدفة
المتعلقــة باإلرهــاب وتمويــل اإلرهــاب (التوصيــة رقــم )2013( )6
•مجموعة العمل المالي الدولية ،توجيهات تجريم تمويل اإلرهاب ()2016
•مجموعة العمل المالي الدولية ،دليل تقييم مخاطر تمويل اإلرهاب ()2019
•تقرير مركز ويلسون :تراجع اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ()2019
•مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة ،مؤشــرات مخاطــر األصــول االفتراضيــة والمتعلقــة بغســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب ()2020
•حكومة اإلمارات العربية المتحدة“ ،الحفاظ على األمن والسالمة”

الملحــق الثانــي :معلومــات إضافيــة عــن رســائل الدفــع ورســائل ســويفت (جمعيــة
االتصــاالت الماليــة العالميــة بيــن البنــوك) التجاريــة
ً
وفقــا للمعهــد العالمــي لالمتثــال“ ،عندمــا يصــدر (البنــك طالــب اإلصــدار) نيابــة عــن (فاتــح االعتماد او المســتورد)
اعتمــاد مســتندي للمســتفيد (المصــدر) مــن خــال (بنــك المســتفيد) ،فإنــه يســتخدم نظــام الرســائل المصرفيــة
الموثــق (ســويفت) .وهــذا يعنــي أنــه إذا كان هنــاك ربــط مؤتمــت بيــن نظــام ســويفت (علــى ســبيل المثــال:
نظــام  )SWIFT Alliance Accessونظــام فحــص االســماء ،ســيتم التحقــق مــن جميــع البيانــات فــي رســالة
ســويفت 152.وبالتالــي وفــي حالــة وجــود أي تطابــق محتمــل بين البيانات المذكورة في رســالة ســويفت ومن هو
153
مــدرج علــى لوائــح العقوبــات ،فســيتم إيقــاف هــذه الرســالة ليتســنى مراجعــة التنبيــه”.

Alliance Access, SWIFT’s market-leading messaging interface, allows banks and market infrastructures to connect to SWIFT.

152

Global Compliance Institute, “Sanctions Compliance Specialist Manual” (Spring Hill, Australia: Global Compliance Institute, 2020), 39–40, https://www.gci-ccm.org/certificate/
scs-sanctions-compliance-specialist.
153
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وهنــاك العديــد مــن األنــواع المختلفــة لرســائل الســويفت لالعتمــاد المســتندية والكفــاالت المصرفيــة .ومــن
األمثلــة علــى ذلك:
• :MT700إصدار اعتماد مستندي  -يشير إلى شروط وأحكام االعتماد المستندي
• :MT720تحويــل اعتمــاد مســتندي  -إبــاغ تحويل االعتماد المســتندي ،أو جزء منه ،إلــى البنك الذي يبلغ
154
المستفيد الثاني
• :MT710ابالغ االعتماد المستندي من طرف ثالث
• :MT760إصدار كفالة مصرفية عند الطلب  /اعتماد الجهوز
يجــب فحــص البيانــات المتاحــة علــى رســالة الســويفت للتحقــق مــن مخاطــر العقوبــات .يمثــل الشــكل رقــم
 12مثــا ًلا علــى الحقــول الرئيســية التــي يجــب فحصهــا فــي رســالة .MT700
الشــكل رقم ( – )12الحقول الرئيســية في رســالة MT700

If Transshipment
is allowed, other
countries might
be involved

Applicant
Name and
Address

Shipment
Routing

Field 53a
Field 57a

Field 43t

Field 59

Field 50

*Field 44E
*Field 44F
Other Bank
involved in the
transactions

Beneficiary
Name and
Address

*Field 44E Port of Loading
*Field 44F Port of Discharge

المصدر :المعهد العالمي لالمتثال ،صفحة " ،40الدليل المتخصص في االمتثال لبرامج العقوبات".

الملحــق الثالث .رمــوز النظام الموحد للبضائع
تقــدم منظمــة الجمــارك العالميــة المناقشــة التاليــة حــول رمــوز النظــام الموحــد للبضائــع (Harmonized
:)System
يُشــار إلــى النظــام الموحــد للبضائــع وترميزهــا
عمومــا باســم “النظــام الموحــد للبضائــع” وهــو مجموعــة
ً
مصطلحــات لمنتجــات دوليــة متعــددة األغراض طورتــه منظمة الجمــارك العالمية.
ويضــم أكثــر مــن  5,000مجموعــة مــن الســلع ،يتــم تحديــد كل منهــا برمــز مكــون مــن ســت خانــات،
مرتبــة فــي هيــكل معــروف لتحقيــق التصنيــف الموحــد.

In regards to transferable LC’s, Article (38) of UCP 600 states that transferable credit means a credit that specifically states it is “transferable”. Transferred credit means a credit
that has been made available by the transferring bank to a second beneficiary.
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ويســتخدم النظــام أكثــر مــن  200دولــة واقتصــادً ا كأســاس لتعريفاتهــا الجمركيــة ولجمــع إحصــاءات
التجــارة الدوليــة .ويتــم تصنيــف أكثــر مــن  98%مــن البضائــع فــي التجــارة الدوليــة مــن خــال هــذ النظــام
الموحد.
ويســاهم النظــام الموحــد للبضائــع فــي مواءمــة اإلجــراءات الجمركيــة والتجاريــة ،وتبــادل البيانــات التجارية
غيــر المســتندية فيمــا يتعلــق بهــذه اإلجــراءات ،وبالتالي تقليــل التكاليــف المتعلقة بالتجــارة الدولية.
كمــا أنــه يســتخدم علــى نطــاق واســع مــن قبــل الحكومــات ،المنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص
للعديــد مــن األغــراض األخــرى مثــل الضرائــب الداخليــة ،والسياســات التجاريــة ،ومراقبــة البضائــع التــي تحتــاج
الــى رقابــة ،قواعــد المنشــأ ،تعرفــة الشــحن ،إحصــاءات النقــل ،مراقبــة األســعار ،ضوابــط الكوتــا ،ت تصنيــف
الحســابات الوطنية ،واألبحاث االقتصادية والتحليالت .وبالتالي ،فإن النظام هو لغة اقتصادية عالمية ورمز
155
للبضائــع وأداة ال غنــى عنهــا للتجــارة الدولية.
وبنــاء علــى حجــم المخاطــر في المعامالت التجارية ،قد تحتاج المؤسســات الماليــة إلى مقارنة الوصف و/أو رمز
النظــام الموحــد للبضائــع المتاجــر بهــا إذا كان
متاحــا فــي وثائــق ومســتندات التجــارة والنقــل الداعمــة مع رموز
ً
الســلع الموحــدة للبضائــع .ومــع ذلــك ،مــن المهــم مالحظــة أن رموز النظــام الموحــد للبضائــع (Harmonized
 )Systemمتوافقــة فقــط مــع المســتوى المكــون مــن ســتة خانــات؛ ولــكل دولــة أو جهــة تصنيفهــا الخــاص
لرمــوز النظــام الموحــد للبضائــع ( )Harmonized Systemالمكونــة مــن ثمانيــة ،تســعة و/أو عشــرة أرقــام (مــا
يشــار إليــه أحيا ًنــا برمــوز “مســتوى التعريــف”) .لذلــك ،عنــد التحقــق مــن رمــز الســلع المقــدم فــي الوثائــق
والمســتندات التجاريــة ،مــن المهــم اســتخدام المصــدر الصحيــح ،والــذي يتضمــن عــادة مراجعــة تصنيفــات
التعرفــة فــي الدولــة .علــى ســبيل المثــال ،إذا كانــت المؤسســة الماليــة تبحــث فــي الوثائــق والمســتندات
المتعلقــة باســتيراد البضائــع لبلــد مثــل فرنســا ،فيجــب عليهــا التأكــد مــن مراجعــة التعرفــة الجمركيــة
لالتحــاد األوروبــي للحصــول علــى وصــف دقيــق ،مثــل زيــارة موقــع  TARICالتابعــة للمفوضيــة األوروبيــة 156.أو إذا
تــم تصديــر البضائــع مــن المملكة المتحدة ،يجب على المؤسســة المالية اســتخدام موقــع التعرفة اإللكترونية
157
المتكاملــة في المملكــة المتحدة.

الملحــق الرابــع :مؤشــرات المخاطــر الخاصــة بالجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات
التجــارة الدوليــة
فيمــا يلــي أهــم مؤشــرات المخاطــر الرئيســية الخاصــة بالجرائــم الماليــة مــن خــال عمليــات التجــارة الدوليــة التي
تــم جمعهــا مــن كل مــن مجموعة العمل المالــي الدولية ،158جمعيــة المصرفيين للتمويل والتجــارة ،159المجلس
االتحــادي األمريكــي لفحــص المؤسســات الماليــة ،160مجموعة وولفســبرغ ،161هيئة الســلوك المالي فــي المملكة
المتحــدة ،162مجموعــة آســيا والمحيــط الهــادئ لغســل األمــوال ،163وجمعيــة هونــغ كونــغ للبنــوك  ،164هيئــة النقد
في ســنغافورة ،165وغرفة التجارة الدولية.166

“What Is the Harmonized System (HS)?,” World Customs Organization, accessed February 17, 2022, http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-theharmonized-system.aspx.

155

See “TARIC Consultation,” European Commission, accessed March 23, 2022, https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en.

156

_See “UK Integrated Online Tariff: Look up Commodity Codes, Duty and VAT Rates,” UK Government, accessed March 23, 2022, https://www.trade-tariff.service.gov.uk/find
commodity.

157

Financial Action Task Force, Best Practices on Trade Based Money Laundering (Paris: Financial Action Task Force, 2008), https://www.fatf-gafi.org/publications/
fatfrecommendations/documents/bestpracticesontradebasedmoneylaundering.html; Financial Action Task Force, Trade Based Money Laundering; Financial Action Task Force and
Egmont Group, TBML: Trends and Developments; Financial Action Task Force and Egmont Group, Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators (Paris: Financial Action Task
Force, 2021), https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-indicators.html.

158

BAFT, Combatting Trade Based Money Laundering: Rethinking the Approach (Washington, D.C.: BAFT, 2017).

159

https://www.ffiec.gov/

160

https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Trade%20Finance%20Principles%202019.pdf

161

https://www.fca.org.uk/publication/thematic-reviews/tr-13-03.pdf

162

”Asia/Pacific Group on Money Laundering, “APG Typology Report.

163

Hong Kong Association of Banks, “Guidance Paper on Combating Trade-Based Money Laundering” (Hong Kong: Hong Kong Association of Banks, 2016), https://www.hkma.
gov.hk/media/eng/doc/key-functions/banking-stability/aml-cft/Guidance_Paper_on_Combating_Trade-based_Money_Laundering.pdf.

164

Monetary Authority of Singapore, Guidance on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Controls in Trade Finance and Correspondent Banking
(Singapore: Monetary Authority of Singapore, 2015), https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/News-and-Publications/Monographs-and-Information-Papers/Guidance-on-AML-CFTControls-in-Trade-Finance-and-Correspondent-Banking.pdf.

165

See Appendix I: Additional Resources
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1

إعادة تقديم الوثائق والمستندات الرسمية المخالفة خالل فترة قصيرة

2

وجــود شــرط قبــول الوثائــق والمســتندات كمــا تقــدم مــع مالحظة وجود اختــاف في وصــف البضائع
او الخدمــات والتــي ال تتطابــق مــع مــا هــو مذكــور فــي االعتمــاد المســتندي ،الكفالــة المصرفيــة أو
بوالــص التحصيــل المســتندي

3

إصــدار اعتمــادات تتضمــن تقديــم احــدى الوثائــق والمســتندات التاليــة :مذكــرة تســليم ،أمــر تســليم،
ايصال اســتالم بضائع ،شــهادة اســتالم من وســيط نقل ،شهادة شــحن من وسيط نقل ،ايصال استالم
بضائع من وسيط نقل وشهادة استالم من القبطان او من ينوب عنه

4

بوليصة شحن بحري أو أي مستندات تظهر طرف ثالث (غير مرسل البضاعة)

5

الوثائــق والمســتندات التــي تصــدر مــن شــخص اخــر غيــر طالــب االصــدار او المســتفيد بموجــب كفالــة
مصرفيــة وتكــون بــاي لغــة غيــر اللغة المنصوص عليهــا في ســويفت الكفالة الصادر

6

شــرط مذكــور فــي االعتمــاد المســتندي او الكفالــة المصرفيــة والــذي يســمح بإصــدار بوالــص الشــحن
البحــري التــي تــم إصدارهــا كنســخة مختلفــة عــن تلــك االصليــة (بوالــص الشــحن المســتبدلة) ،بوالــص
الشــحن لحاملهــا القابلــة للتظهيــر لطــرف ثالــث او صــورة مــن أحــد المســتندين المذكوريــن .كذلــك
اذا قــام العميــل بعمــل مطالبــة علــى اعتمــاد الجهــوز بعــد فتــرة زمنيــة قصيــرة مــن اصــدار اعتمــاد
الجهــوز

7

إشارة الى ان االخطرما او) تغيير وسيلة النقل لشحنة معينة) تمت في وثائق ومستندات النقل

8

إشــارة الــى عبــارة " "Intended Vesselمذكــورة فــي بوليصــة الشــحن البحــري دون ذكــر اســم ســفينة
واضــح علــى بوليصــة الشــحن البحــري او إشــارة الــى تاريــخ مســتقبلي مذكــور علــى بوليصــة الشــحن
البحــري

9

ظهــور رمــوز ،عالمــات أو أختــام غيــر عاديــة علــى األدوات النقديــة مثــل الســحوبات أو الكمبيــاالت (علــى
ســبيل المثــال :رمــوز الــدول SY (SD, IR, RU, SYتشــير الــى ســوريا SD ،تشــير الــى الســودان IR ،تشــير
الــى ايــران RU ،تشــير الــى روســيا ،بالنســبة لالختصــار  IRISLفمــن الممكــن ان يشــير الــى خطــوط شــحن
جمهوريــة إيران اإلســامية

10

وجــود العديــد مــن الخالفات المســتندية في وصــف البضائع المذكور على الوثائق والمســتندات( ،على
ســبيل المثال :الكميات واألوزان وما إلى ذلك)

11

يحتوي االعتماد المستندي على شروط غير متعارف عليها أو لها دالالت تدعو للشك

12

تكــون الوثائــق والمســتندات المتعلقــة بالتجــارة بموجــب االعتمــاد أو التحصيــل المســتندي غيــر منطقيــة،
معدلــة ،مــزورة أو غيــاب بعــض الوثائــق والمســتندات التــي يمكــن توقعهــا نظـرًا لطبيعــة المعاملــة

13

عدم اتساق شروط الدفع أو االستحقاق مع نوع البضائع

14

تعديــل االعتمــاد المســتندي لمــرات كثيــرة( ،علــى ســبيل المثــال :تمديــد صالحيتــه ،التغييــرات التــي تطــرأ
علــى اســم المســتفيد و/أو التغييــرات فــي موقــع وتعليمــات الدفــع)

15

بنــاء علــى تتبــع ســير الســفينة ،هنالــك إشــارة الــى إيقــاف وتشــويش عمــل أجهــزة إرســال االشــارة الخــاص
بنظــام معلومــات التعــرف اآللــي لتتبــع خــط ســير الســفن

الملحقات

16

مؤشرات على تقديم فواتير مكررة

17

مواقع الخدمة أو وصف الخدمات ال يتوافق مع اعتماد الجهوز

18

اإلشارة إلى ان الوثائق والمستندات قد اعيد استخدامها لوجود العقوبات

19

يشــير االعتمــاد أو التحصيــل المســتندي إلــى حركــة البضائــع ولكنــه لــم يتــم طلــب وثائــق ومســتندات
النقــل أو يبــدو أن وثائــق ومســتندات النقــل غيــر منطقيــة ،مــزورة و/أو معدلــة بشــكل غيــر صحيــح عــن
محتواهــا األصلــي ،أو عــدم تقديــم بعــض الوثائــق والمســتندات المطلوبــة بموجــب شــروط االعتمــاد
المســتندي

20

اظهــار العقــود ،الفواتيــر التجاريــة أو الوثائــق والمســتندات التجاريــة األخــرى رســوم أو أســعار ال تبــدو بانهــا
تتماشــى مــع المعامــات التجاريــة ،وال تتفــق مــع القيمــة الســوقية للبضائــع ،أو تختلــف بشــكل كبيــر
عــن المعامــات الســابقة المماثلــة

21

الوثائــق والمســتندات التجاريــة أو الجمركيــة التــي تدعــم المعامــات غيــر متوفــرة ،أو تبــدو وكأنهــا مزورة
أو تحتــوي علــى معلومــات مضللــة غيــر صحيحــة ،أو إعــادة تقديــم الوثائــق والمســتندات المرفوضــة
مســبقا ،أو تــم تعديلهــا بشــكل متكــرر

22

العقود التي تدعم المعامالت التجارية (المعقدة) تبدو بسيطة بشكل غير اعتيادي

23

ً
الحقا تصدير السلع المستوردة إلى بلد بوثائق ومستندات مزيفة
يتم

24

تصف بوليصة الشحن البحري شحنات سوف تتم بحاويات دون وجود أرقام لهذه الحاويات

25

ذكــر الشــرط التالــي علــى بوليصــة الشــحن البحــري المســتأجرة " تفريــغ البضائــع دون وصــول الباخــرة الى
داخــل مينــاء التفريــغ" ،فــي حــال وجــود هــذا الشــرط علــى بوالــص الشــحن البحــري المســتأجرة ،فيجــب
تتبــع مســار الســفينة بعنايــة

الجــدول رقم  - 8مؤشــرات المخاطــر المتعلقة بالعميل

الرقم مؤشرات المخاطر
1

مشــاركة العميــل فــي معامــات ال تتوافــق مــع ملفــه التجــاري (علــى ســبيل المثــال :شــركة لصناعــة
الصلــب تبــدأ فــي التعامــل بالمنتجــات الورقيــة) أو هيــكل عمليــات يتســم بالتعقيــد دون غــرض تجــاري
واضــح أو مبــرر

2

اختالف مفاجيء في النمط التاريخي لنشاط العميل التجاري

3

ممارســة العميــل األعمــال فــي دول ومناطــق ذات مخاطــر عاليــة لغســل األمــوال ،تمويــل اإلرهــاب،
التهــرب والتحايــل علــى العقوبــات أو الجرائــم الماليــة األخــرى

4

التواصــل مــع البنــك مــن قبــل طــرف ليــس لــه هويــة واضحــة ،أو يبــدو مراوغــا بخصــوص هويتــه أو
اتصاالتــه ،أو ليــس لــه معرفيــن ،أو يقــوم بتغييــر تعليمــات الدفــع فــي اللحظــة األخيــرة

5

طلــب قبــول الخالفــات المســتندية قبــل قيــام البنــك بتدقيقهــا أو الحــرص الشــديد مــن قبــل طالــب
اإلصــدار للتنــازل عــن الخالفــات المســتندية

الملحقات
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6

عــدم امتــاك العميــل أي خبــرة عنــد ســؤاله عــن البضائــع ،أو أن يبــدو حجــم أو تكــرار الشــحنات غيــر
منســجم مــع حجــم انشــطة العميــل (علــى ســبيل المثــال :زيــادة مفاجئــة فــي حجــم المعامــات)

7

اختــاف مفاجــيء بشــكل كبيــر للنمــط التاريخــي لنشــاط العميــل (مــن حيــث قيمــة البضائــع او تكرارهــا)
مــع تســعير يثيــر الشــك فــي الســلع والخدمــات

8

العميــل أو األطــراف لديهــا عناويــن غامضــة؛ (علــى ســبيل المثــال :ان يكــون للشــركات التجاريــة المختلفة
والمشــاركة فــي المعاملــة نفــس العنــوان أو تقــدم الشــركات عنــوان وكيــل مســجل فقط)

9

ردود فعل عدوانية للعميل فيما يخص متطلبات "اعرف عميلك"

10

عــرض العميــل لدفــع رســوم مرتفعــة لتنفيــذ أي مــن منتجــات التمويــل التجــاري أو الدفــع مــن خــال
الحســاب المفتــوح

11

عدم وضوح الهوية أو العالقات مع االطراف

12

تغيير تعليمات الدفع قبل تسديد قيمة المستندات بفترة قصيرة

13

إجــراء المعامــات مــن عناويــن أو دول ذات المخاطــر العاليــة لغســل األمــوال ،أو الــدول غيــر المتعاونــة
التــي حددتهــا مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة

14

تســجيل الشــركة التجاريــة أو مكاتبهــا دولــة ذات امتثــال ضعيــف لمكافحــة غســل األمــوال  /تمويــل
اإلرهــاب

الجدول  – 9مؤشــرات المخاطر المتعلقة بالشــحن

الرقم مؤشرات المخاطر
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1

التحريــف الواضــح لكميــة البضائــع التــي يتــم شــحنها :التضخيــم فــي كميــات البضائــع المشــحونة أو
تجــاوز قيمــة الفاتــورة التجاريــة لمبلــغ االعتماد المســتندي بشــكل كبير

2

تصــف بوليصــة الشــحن البحــري الشــحنات التــي ســوف تتــم بحاويــات دون وجــود أرقــام لهــذه
الحاويــات ،ارقــام متسلســلة ،ارقــام غيــر صحيحــة للحاويــات ،تشــير الــى خطــوط شــحن جمهوريــة
إيــران اإلســامية او ارقــام حاويــات تابعة لها (أي األرقام التي تحتــوي على البادئات " "IRSUأو ""SBAU
أو ")"HDXU

3

المعامالت التجارية التي تتجاوز فيها كمية البضائع الســعة المعروفة لحاويات الشــحن أو الناقالت ،أو
حيث يتم االشتباه بوجود أوزان غير طبيعية للبضائع

4

عــدم توفــر أرقــام الحاويــات او ذكرهــا علــى بوليصــة الشــحن البحــري بشــكل غيــر صحيــح ،او أن تكــون
متسلســلة ،أو غيــر متوافقــة مــع حجــم الشــحنة ،وجــود مؤشــر علــى التزويــر فــي الحاويــة (الحاويــات)
واإلشارة إلى ارتفاع قيمة وحجم رسوم الشحن البحري

5

تقرير سلبي من المكتب البحري الدولي بشأن معلومات الشحن

6

اصــدار اعتمــاد مســتندي بإضافــة شــرط خطــاب التعويــض واشــارة الــى ان البضاعــة ســيتم بيعهــا اكثــر
مــن مرة خــال دورة حياة االعتماد المســتندي

الملحقات

7

إجــراء عمليــات تجاريــة مــن مينــاء بعيــد عــن موقــع المســتورد  /المصــدر؛ (علــى ســبيل المثــال :أن يكون
المســتورد فــي موقــع ويقــوم باســتيراد البضائــع بغــرض ارســالها الــى مواقــع بعيدة غيــر معروفة)

8

شحن لبضائع غير منسجمة مع الطبيعة الجغرافية لبلد معين

9

تكرار استيراد وتصدير نفس السلع ذات القيمة العالية

10

عــدم توافــق منشــأ البضائــع والشــحن مــع مــا يتــم تصديــره  /اســتيراده لبلــد مــا (البلــد معــروف عنــه
بانــه يقــوم باســتيراد هكــذا ســلع وليــس تصديرهــا)

11

أن يبــدو هيــكل المعامــات و/أو شــروط الشــحن معقدة بشــكل غير ضروري ومصممــة إلخفاء حقيقة
المعامالت

12

مواقع الشحن (الموانئ) أو وصف البضائع غير متوافق مع شروط االعتماد المستندي

13

شحن لبضائع غير مذكورة صراحة بحسب ما ورد أساسا في الفاتورة التجارية

14

الشــحن الوهمي ،أي عدم شــحن أي شــيء على اإلطالق بفواتير تجارية ووثائق ومســتندات نقل بحري
مزورين

15

عدم توريد البضائع خالل الفترة المنصوص عليها

16

اختالف في رموز النظام المنسق الموحد للبضائع عن نظام التعريف الدولي لهذه البضائع

17

استخدام شروط شحن معقدة إلخفاء الطبيعة الحقيقية للعملية

18

توجيه شحنات السلع من خالل عدد من الدول دون مبرر اقتصادي أو تجاري

الجــدول  - 10مؤشــرات المخاطر المتعلقــة بالبضائع المتاجر بها

الرقم مؤشرات المخاطر
1

العمــاء الذيــن يتعاملــون فــي أنشــطة  /بضائــع يحتمــل أن تنطــوي على مخاطــر عالية لغســل األموال
وجرائــم ماليــة اخــرى ،بمــا فــي ذلــك األنشــطة والبضائع التي قــد تخضع لقيــود التصدير/االســتيراد

2

ارتفاع /انخفاض سعر الوحدة للمواد بشكل غير طبيعي عن سعر السوق

3

كمية البضاعة أعلى أو أقل من المصرح به

4

االخطاء المتعمدة لوصف السلع

5

المعامالت بشكل واضح تتضمن سلع ذات االستخدام المزدوج

6

المعامالت التي تتضمن بضائع حساسة

7

المعامالت المتعلقة باقتناء او بيع ممتلكات غير ملموسة ( على سبيل المثال :البرمجيات المتخصصة
وما الى ذلك)

8

التعبئة والتغليف غير المتوافق مع السلع أو طريقة الشحن
الملحقات
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الجدول  - 11مؤشــرات المخاطر المتعلقة بالدفع

الرقم مؤشرات المخاطر
1

اســتالم ثمــن البضائــع وعــدم تصديــر هــذه البضائــع (دفعــة مقدمــة للصــادرات وتســتخدم بشــكل
رئيســي فــي الدفــع مــن خــال الحســاب المفتــوح)

2

إرسال ثمن البضائع وعدم استيراد هذه البضائع (دفعة مقدمة للواردات)

3

جزءا  /نسبة مئوية كبيرة من القيمة اإلجمالية للبضائع
الدفعة المقدمة لتوريد البضائع تمثل
ً

4

عدم توافق قيمة الدفعة المقدمة مع نوع البضاعة التجارية

5

إجــراء الدفعــات  /التحويــات الماليــة مــن خــال شــركات الصرافــة برغــم توفــر حســاب لــدى المؤسســات
الماليــة التــي يتعامــل معهــا

6

دفعات غير المقيمين للشركات /األشخاص االعتباريين الذين لديهم حسابات في بنوك االفشور

7

إجــراء دفعــات االســتيراد مقابــل فواتيــر بتواريــخ قديمــة بعــد انقضــاء فتــرة زمنيــة طويلــة على اســتيرادها
دون مبــرر او وجــود وثائق ومســتندات مناســبة

8

اصدار حوالة (بدل ثمن بضائع) من بلد مختلف عن بلد االستيراد

الجدول  - 12مؤشــرات المخاطر المتعلقة بهيكل الشــركة التجارية

الرقم مؤشرات المخاطر
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1

تســجيل الشــركة التجاريــة بعنــوان مســتخدم ألكثــر مــن جهــة ،خاصــة عندمــا ال تكــون هنــاك إشــارة
إلــى مــكان محــدد (علــى ســبيل المثــال :المبانــي الســكنية ،عناويــن صنــدوق البريــد ،المبانــي التجاريــة أو
المجمعــات الصناعيــة)

2

النشــاط التجــاري لشــركة ال يبــدو أنه مناســب للعنــوان المذكور؛ (على ســبيل المثال ،ودون مبــرر يبدو ان
الشــركة تســتخدم عقارات ســكنية ،دون أن يكون لها مســاحة تجارية أو صناعية)

3

عــدم امتــاك الشــركة لموقــع الكترونــي عبــر اإلنترنــت أو أن موقعها االلكتروني ال يشــير الى نشــاطها
التجاري او ال يتناســب مع طبيعة نشــاطها الفعلي

4

نقــص ملحــوظ فــي أنشــطة الشــركة (علــى ســبيل المثــال :عــدم وجــود عمليــات للرواتــب تتناســب
مــع عــدد الموظفيــن)

5

المالك أو موظفي اإلدارة العليا لشركة يتم اختيارهم إلخفاء المالك الحقيقيين المستفيدين (المالك
النهائي المستفيد)

6

وجــود اخبــار ســلبية عــن الشــركة ،المــاك ،او موظفــي اإلدارة العليــا (علــى ســبيل المثــال :مخططــات
غســل أموال ســابقة ،االحتيــال ،التهرب الضريبــي ،وغيرها)

7

لدى الشركة الحد األدنى من الموظفين العاملين بشكل ال يتوافق مع حجم السلع المتاجر بها

8

اسم الشركة يبدو مطابق السم شركة معروفة أو مشابه جدً ا لها

الملحقات

9

فترات سكون غير مبررة للشركة التجارية

10

عــدم امتثــال الشــركة اللتزامــات األعمــال( ،علــى ســبيل المثــال :عــدم تقديــم اإلقــرارات لضريبــة القيمــة
المضافة)

الجــدول  - 13مؤشــرات المخاطــر المتعلقة باألطراف المقابلة

الرقم مؤشرات المخاطر
1

لــكال مــن االعتمــادات المســتندية والكفــاالت المصرفيــة ،ان يتــم إصــدار تنــازل عــن المســتحقات لطــرف
نشــاطه التجــاري مختلــف عــن نشــاط المســتفيد حيــث ال يكــون المتنــازل لــه مصرفــا

2

المعامالت التجارية التي تشارك فيها اطراف متعددة (كثيرة)

3

المعامالت التجارية التي تتضمن بلدان متعددة من حيث منشأ البضائع وحركتها

4

اعتمادات مستندية قابلة للتحويل بين نفس األطراف أو المجموعة

5

اطراف معامالت تجارية تبدو لشركات تابعة لبعضها البعض

6

إجراء األطراف للمعامالت التجارية من مكان غير المكان المعلن عنه عند فتح الحساب

7

عدم تقديم األطراف المتعاملة سوى عنوان وكيل مسجل

8

طلب العميل دفع قيمة البضائع إلى طرف ثالث ليس له اي صلة بالمعاملة التجارية

9

المعامالت التجارية التي تنطوي على طرف ثالث ال يكون جزء من العقد

10

معامالت تجارية والتي تتضمن تحويل أسعار البضائع

11

وجــود إشــارة محتملــة الــى ان المعاملــة التجاريــة عائــدة الــى اعتمــاد مقابــل العتمــاد اخــر  /االعتمــادات
المتقابلــة

12

عــدم توافــق المعامــات التجاريــة مــع عمليــات التجــارة الدوليــة االعتياديــة لنــوع معيــن مــن حيــث
البضائــع واألطــراف المشــاركة

13

يبدو أنه هناك استخدام لشركات الواجهة  /شركات وهمية تستخدم إلخفاء األطراف الحقيقية

14

مشــاركة شــركة تجاريــة فــي صفقــات تجاريــة معقــدة تشــمل العديــد مــن الوســطاء واطــراف أخــرى
حيــث تبــدو االعمــال غيــر منســجمة

الجدول  - 14مؤشــرات المخاطر المتعلقة بالحســابات ونشــاط المعامالت التجارية

الرقم مؤشرات المخاطر
1

حســاب الشــركة التجاريــة هــو حســاب "يتــم الدفــع مــن خاللــه" أو "وســيط" متضمنــا حركــة ســريعة
لعمليــات كبيــرة الحجــم ومــع نهايــة اليــوم يصبــح رصيــده بقيــم صغيــرة دون مبــررات

2

ً
الحقــا إلــى أشــخاص أو شــركات فــي مناطــق التجــارة
يبيــن الحســاب ايداعــات متكــررة يتــم تحويلهــا
الحــرة أو مناطــق االوفشــور دون عالقــة واضحــة مــع صاحــب الحســاب
الملحقات
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3

تجزئــة الحــواالت الــواردة إلــى حســاب مرتبــط بالتجــارة وإرســالها إلــى حســابات متعــددة ليــس لهــا أي
عالقــة بالنشــاط التجــاري

4

ســداد قيــم الســلع المســتوردة والتــي تتــم مــن قبــل شــركة أخــرى غيــر الطــرف المرســل إليــه (البضائــع)
دون مبــرر اقتصــادي واضــح

5

االيداعات النقدية لشركة تجارية تقل بكثير عن حدود قيم التبليغ

6

ازديــاد نشــاط المعامــات لشــركة تجاريــة بشــكل ســريع وبحجــم كبيــر ،ثــم يصبــح خامــا بعــد فتــرة
زمنيــة قصيــرة

7

إرسال االموال أو استالمها بقيم متقاربة نسبيا حيث تعطي هذه القيم المتقاربة مجاال للشك

8

تحويــل االمــوال بشــكل دائــري ،أي إرســال األمــوال مــن دولــة ليتــم إعــادة ارســالها إلــى الدولــة نفســها
بعــد تحويلهــا (عبــر دولــة أو دول أخــرى)

9

احتواء المعاملة على شرط المقاطعة

10

تتضمن المعامالت حذف شرط العقوبات من الشروط المذكورة في منتجات التمويل التجاري

الجدول  - 15مؤشــرات المخاطر المتعلقة بالنشــاط التجاري

الرقم مؤشرات المخاطر
1

إظهــار الشــركة باســتمرار لهوامــش ربــح منخفضــة بشــكل ال يناســب عملياتهــا التجاريــة (علــى ســبيل
المثــال :اســتيراد ســلع الجملــة بســعر التجزئــة أو بســعر أعلــى ،أو إعــادة بيــع هــذه الســلع بنفــس ســعر
الشــراء أو أقــل منــه)

2

شــراء الشــركة للســلع ،وزعــم شــرائها مــن حســابها الخــاص مــع تجــاوز المشــتريات لحجــم اعمــال
الشــركة (علــى ســبيل المثــال :تمويــل المعامــات مــن خــال االيداعــات النقديــة بشــكل مفاجــيء أو
التحويــات مــن طــرف ثالــث إلــى حســابات الشــركة)

3

ً
مشــاركة شــركة تــم تأسيســها
حديثــا أو أعيــد تنشــيطها مؤخ ـرًا بنشــاط تجــاري كبيــر الحجــم وعالــي
القيمــة (علــى ســبيل المثــال :ظهــور شــركة غيــر معروفــة ومشــاركتها فــي أنشــطة تجاريــة فيهــا عوائق
كبيــرة أمــام دخــول الســوق لقطاعــات معينــة)

الجــدول  – 16قائمــة المتطلبــات فيما يخص التحقق من اصدار االعتماد المســتندي

الملحق الخامس :قوائم التحقق لبعض منتجات التمويل التجاري
الرقم البند

106

1

هــل يغطــي االعتمــاد المســتندي حركــة بضائــع دون طلــب لمســتندات النقــل؟ (علــى ســبيل المثــال:
تغطــي وثائــق االعتمــاد المســتندي شــحنة مــن الحديــد ولكنهــا تســمح بشــهادة اســتالم مــن وســيط
نقــل)؟

2

هــل تــم حظــر حســاب أي طــرف مذكــور فــي االعتمــاد المســتندي (طالــب اإلصــدار ،المســتفيد او أي مــن
البنــوك المشــاركة) او تــم ادراجهــم علــى القوائــم الدوليــة؟

الملحقات

3

هل تم إجراء الفحص من قبل دائرة مراقبة االمتثال؟

4

هل المعاملة التجارية محظورة؟

5

هــل يتضمــن االعتمــاد المســتندي شــرطا فيمــا يخــص قبــول تقديــم بوالــص الشــحن التــي تــم إصدارهــا
كنســخة مختلفــة عــن تلــك االصليــة (بوالــص الشــحن المســتبدلة)؟ (علــى ســبيل المثــال :الســماح بتبديل
البضاعــة فــي عــرض البحــر)؟

6

هــل يبــدو تســعير البضائــع التجاريــة غيــر عــادي (تضخيــم أو تخفيــض أســعار الســلع) والــذي ممكــن ان
يشــير إلــى تالعــب بالفاتــورة التجاريــة؟

7

هل يخلو االعتماد المستندي من وصف للبضائع او الخدمات ؟

8

هل ُتظهر شهادة المنشأ بضائع منشؤها دولة خاضعة للعقوبات و/أو عالية الخطورة؟

9

هل يطلب االعتماد المستندي الشحن  /إعادة الشحن من أو إلى دولة خاضعة للعقوبات؟

10

هل تتضمن المعامالت (منتجات  /أنشطة عالية المخاطر)؟

11

هل تغطي المعامالت سلعا وبضائع حساسة و/او بضائع ذات االستخدام المزدوج ؟

12

هــل يتضمــن االعتمــاد المســتندي إضافــة شــرط خطــاب التعويــض واشــارة الــى ان البضاعــة ســيتم
بيعهــا اكثــر مــن مــرة خــال دورة حيــاة االعتمــاد المســتندي؟

13

هل يتضمن االعتماد المستندي شرط "متاح لدى أي بنك"؟ أو شرط " تقبل المستندات كما تقدم"؟

14

هل يتضمن االعتماد المستندي أي شرط من شروط المقاطعة؟

15

هل األطراف المشاركة في المعامالت التجارية جزء من مجموعة قابلة للتحديد او شبكة واحدة ؟

16

هــل تعــد األطــراف المذكــورة فــي االعتمــاد المســتندي ذات ســمعة جيــدة؟ هــل شــاركت فــي أعمــال
ســابقة يمكــن التأكــد منهــا؟

17

هــل هنــاك أي معلومــات ســلبية مــن جهــات إنفــاذ القانــون ،وحــدة االســتخبارات الماليــة أو معلومــات
متاحــة للعامــة عــن أي مــن األطــراف المشــاركين فــي االعتمــاد المســتندي؟

18

هل يتم استيراد السلع بالعادة من دول خاضعة للعقوبات؟

19

هــل تشــير بوليصــة الشــحن البحــري إلــى أن البضائــع ســيتم شــحنها مــن قبــل شــركة شــحن او علــى
متــن ســفينة محظوريــن علــى قائمــة المواطنيــن المحــددة أســماؤهم بصفــة خاصــة؟

20

هل يسمح االعتماد المستندي بتقديم وثائق ومستندات متقادمة؟

الملحقات

107

الجدول  - 17قائمة التحقق لتقييم الشــحنات المشــبوهة

الرقم البند

108

1

ما هي البضائع التي سوف يتم شحنها ،اين سوف يتم تصنيعها أو إنتاجها؟

2

مــا هــو مســار الشــحن (مينــاء التحميــل والوجهــة النهائيــة)؟ هــل مســار الشــحن منطقــي او يعطــي
انطبــاع لوجــود أي اشــتباه؟

3

هــل تحتــوي أي مــن وثائــق ومســتندات الشــحن علــى رمــوز ،عالمــات أو أختــام غيــر عاديــة علــى األدوات
النقديــة مثــل الســحوبات أو الكمبيــاالت (على ســبيل المثال :رمــوز الــدول ))SY, SD, IR, RU,IRISL؟ حيث
ان  SYتشــير الــى ســوريا SD ،تشــير الــى الســودان IR ،تشــير الــى ايــران RU ،تشــير الــى روســيا ،بالنســبة
لالختصــار  IRISLفمــن الممكــن ان يشــير الــى خطــوط شــحن جمهوريــة إيــران اإلســامية

4

هــل يحتــوي أي مــن أرقــام الهواتــف الظاهــرة علــى الوثائــق والمســتندات رمــوز لــدول خاضعــة
للعقوبــات؟

5

هل رموز النظام الموحد للبضائع ( )Harmonized Systemصحيح؟

6

هــل ترتبــط واحــدة مــن الحاويــات المســتخدمة فــي الشــحنة ببادئــات لحاويــات ايرانيــة؟ أو لشــركات
تابعــة لخطــوط شــحن جمهوريــة ايــران االســامية؟

7

هل رقم الحاوية المذكور على بوليصة الشحن البحري صحيح؟

8

هــل تصــف بوليصــة الشــحن البحــري الشــحنات التــي ســوف تتــم بحاويــات دون وجــود ارقــام لهــذه
الحاويــات ،او ان شــحن البضاعــة ســوف يتــم بحاويــات ذات أرقــام متسلســلة أو أرقــام غيــر صحيحــة؟

9

هل هناك العديد من الخالفات المستندية في وثائق ومستندات النقل؟

10

من هو الشاحن ،الوسيط و/أو وكيل الشحن؟ وما هي عالقتهم مع المشتري  /البائع؟

11

هل يتطابق محتوى الشحنة وكلفة الشحن ( الرسوم) مع البضائع المشحونة؟

12

هل سعر البضائع قريب لقيمتها في السوق؟

13

هل يتوافق الحجم للشحنة ،الوزن ،التغليف والتعبئة مع محتويات هذه الشحنة؟

14

كيــف ســتتم عمليــة الدفــع او الســداد (علــى ســبيل المثــال :نقــدا ،دفعــة مقدمــة ،اعتمــاد مســتندي،
حوالــة بنكيــة او غيــر ذلك)؟

15

هل يتم شحن البضائع ضمن جدول منتظم؟ هل يتوافق مع أعمال األطراف في المعامالت؟

16

هــل تشــير بوليصــة الشــحن البحــري إلــى أن البضائــع ســيتم شــحنها مــن قبــل شــركة شــحن او علــى
متــن ســفينة محظوريــن علــى قائمــة المواطنيــن المحــددة أســماؤهم بصفــة خاصــة؟

17

هل يظهر في وثائق ومستندات النقل البحري عبارة " "Intended Vessel؟

18

هل يظهر في وثائق ومستندات النقل البحري تاريخ مستقبلي مؤجل لبوليصة الشحن البحري؟

الملحقات

19

هــل تشــير بوليصــة الشــحن إلــى منطقــة جغرافيــة لموانــئ التحميــل /التفريــغ (علــى ســبيل المثــال:
الموانــئ األوروبيــة -موانــئ البحــر األســود-بحر قزوين -الخليج الفارســي؟

المعلومــات والتوصيــات التاليــة من دليل مدير االمتثال المعتمد مــن المعهد العالمي لالمتثال.
عنــد مراجعــة الوثائــق والمســتندات التجاريــة ،يجــب أن يكــون موظفــو العمليــات التجاريــة ،ضبــاط مكافحة
غســل األمــوال واخصائيــي العقوبــات علــى بالقدر الكافــي من المعلومات ،مثل ،مرســل البضاعة ،الشــخص
المرســل البضاعــة لــه واســم الســفينة وغيرهــا.
بعــض هــذه المعلومــات لــن تكــون متاحــة فــي رســالة “ســويفت اصــدار االعتمــاد المســتندي” ،لذلــك
يوصــى بإضافــة “شــرط العقوبــات” إلــى االعتمــاد المســتندي فــي متــن رســالة “الســويفت” ينــص علــى أنــه
لــن يتــم الدفــع فــي تاريــخ االســتحقاق إذا تــم إدراج الطــرف اآلخــر (المســتفيد مثــا) فــي قائمــة العقوبــات
(بشــكل رئيســي قوائــم األمــم المتحــدة ،وأن لوائــح العقوبــات ذات الصلــة ســتطبق إذا تأثــر أي مــن األطراف).
باإلضافــة إلــى ذلــك ،عندمــا يســتلم (البنــك المصــدر لالعتمــاد المســتندي) تقديــم لبوليصة الشــحن البحري،
فيجب التحقق من اســم الســفينة ،علم الســفينة إلى جانب اســم شــركة الشــحن .وفي بوليصة الشــحن
البحــري ،إذا لــم يتــم ذكــر اســم الســفينة؛ ســنجد رقــم تصنيــف البحريــة الدوليــة للســفينة 167.مــن خــال
اســتخدام (اإلنترنــت) ،يمكنــك بســهولة العثــور علــى معلومــات الســفينة .كمــا يمكــن أن توفــر الحلــول
المخصصــة ألغــراض مراقبــة العقوبــات مجموعــة مــن البيانــات التــي تســاعد مديــر االمتثــال أو أخصائــي
العقوبــات علــى التحقــق مــن صحــة ومخاطــر العقوبــات المترتبــة علــى المعامــات .وتتضمــن القوائــم
168
التاليــة معلومــات مهمــة ينبغــي جمعهــا ومــا ينبغي فحصــه لتلــك المعلومات.
الجــدول  - 18قائمــة التحقــق مــن وثائق ومســتندات النقل التجاري فيما يتعلق بمعلومات الســفن وملكيتها

الرقم مؤشرات المخاطر

1

اســم الســفينة :مــا هــو اســم الســفينة؟ كــم مــرة تــم تغييــر اســم الســفينة؟ عنــد االقتضــاء ،مــا هــي
األسماء السابقة للسفينة؟
تحــاول الســفن الخاضعــة للعقوبــات أو التــي تديرهــا دولــة خاضعــة للعقوبــات تغييــر أســمائها
باســتمرار.

2

علــم الســفينة :مــا هــو علــم الســفينة الحالــي؟ مــا هــي األعــام الســابقة للســفينة ،وكــم مــرة تــم
تغييرها؟
تحاول السفن الخاضعة للعقوبات أو التي تديرها دولة خاضعة للعقوبات تغيير علمها باستمرار.
صورة ونوع السفينة :تساعد صورة ونوع السفينة في تحديد الغرض منها.

3

يجــب علــى مديــري االمتثــال وأخصائييــي العقوبــات التأكــد مــن توافق نــوع الســفينة للعمليــة التجارية
التــي يحققــون فيهــا .يمكــن أن يــؤدي التحقــق مــن هــذه البيانــات إلــى اكتشــاف بوليصــة شــحن بحري
مــزورة أو غيــر صحيحــة .فعلــى ســبيل المثــال ،إذا كانــت المعامــات التجاريــة مرتبطــة بنقــل الماشــية
ولكــن فئــة الســفينة هــي “ســفينة حاويــات” ،فهــذا يشــير إلــى وجــود خطــأ مــا.

The International Maritime Organization (IMO) number is a unique identifier for ships and for registered ship management companies. For ships, it consists of the three letters
“IMO” followed by the seven-digit number.
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Global Compliance Institute, “Certified Compliance Manager Manual” (Spring Hill, Australia: Global Compliance Institute, 2020), 346–49, https://www.gci-ccm.org/node/4.
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4

5

موقــع ومســار الســفينة :يجــب التحقــق مــن موانــيء الشــحن والتفريــغ ،باإلضافــة إلــى التحقــق مــن
الوقــت المقدر لوصول الســفينة.
الموانــئ والمــرور :يعطــي هــذا مؤشـرًا علــى الموانــئ التــي زارتهــا الســفينة فــي األيــام الســابقة (علــى
ســبيل المثــال :اخــر  6أشــهر) وكم من الوقــت قضت هناك.
ومــن شــأن هــذا أن يعطــي مؤشـرًا جيــدً ا علــى مــا إذا كانــت الســفينة تــزور دول خاضعــة للعقوبــات،
وإذا تــم فعــا اثبــات ذلــك ،فالمعامالت ســتحتاج إلــى إجراء المزيد مــن التحقق.

6

خــرق العقوبــات :معلومــات حــول مــا إذا كانــت الســفينة خاضعــة لعقوبــات أو مملوكــة لجهــة
مستهدفة بعقوبات .باإلضافة إلى معلومات حول ما إذا كانت السفينة مرتبطة بأي خرق للعقوبات.

7

معلومــات ملكيــة الســفينة :معلومــات عــن المــاك المســجلين ،المشــغل التجــاري ،المالكيــن
المســتفيدين وعــدد مــرات تغييــر أســماء المــاك.

8

معلومــات حالــة الســفينة :معلومــات حــول مــا إذا كانــت الســفينة قيــد التشــغيل والخدمــة أو تــم
إيقــاف تشــغيلها (النتهــاء عمرهــا التشــغيلي) ،مفقــودة أو تعتبــر خــردة فقط.

الملحق الســادس :مؤشرات تمويل التسلح
تضمنــت توجيهــات مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة بشــأن مكافحــة تمويــل التســلح لعــام  2018القائمتيــن
التالييــن مــن المؤشــرات المحتملــة (مــع اإلشــارة إلــى أنهــا “ال تحــدد بشــكل منفــرد عمليــة تمويــل التســلح،
وقــد تشــترك أنشــطة تمويــل التســلح فــي ســمات مماثلــة مــع غســل األمــوال (خاصــة غســل األمــوال مــن خــال
169
عمليــات التجــارة الدوليــة وأنشــطة تمويــل اإلرهــاب”).
القائمــة  - 1مؤشــرات تمويــل التســلح المحتمــل بنــاء علــى تقريــر تمويــل التســلح الصادر عــن مجموعة
العمــل المالــي الدوليــة لعام :2008
•تنطوي المعامالت على شــخص أو شــركة في بلد أجنبي فيما يتعلق بالتســلح
•تنطوي المعاملة على شــخص أو شــركة في بلد أجنبي يثير القلق
•العميــل ،الطــرف المقابــل أو عناوينهم يشــبه أحد األطراف الواردة في قوائم األشــخاص المرفوضين”
أو لديه سوابق في انتهاك ضوابط الصادرات
•ال يتطابق نشاط العميل مع حقل أعماله ،أو ال تتطابق معلومات المستخدم النهائي مع حقل أعماله
•تم إدراج وكيل الشحن على أنه الوجهة النهائية للمنتج
•يتــم تقديــم طلــب الحصــول علــى البضائــع مــن قبــل شــركات أو أشــخاص مــن بلــد أجنبــي بخــاف
البلــد الذي يعــد المســتخدم النهائي للبضائع
•تتضمن المعامالت شــحن بضائع ال تتوافق مع المســتوى التقني للدولة التي يتم شــحن البضائع إليها
(على ســبيل المثال :شــحن معدات تصنيع أشــباه الموصالت إلى بلد ليس لديه صناعة إلكترونيات)
•تتضمــن المعاملــة شــركات وهميــة محتملــة (علــى ســبيل المثــال :ليــس لــدى الشــركات مســتوى عــال
مــن راس المــال أو تعطــي مؤشــرات لشــركة وهميــة)
•تؤكد المعامالت وجود عالقة بين الشركات التي تتبادل البضائع (أي نفس المالك أو اإلدارة)

Financial Action Task Force, FATF Guidance on Counter Proliferation Financing: The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to
Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (Paris: Financial Action Task Force, 2018), 32–34, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/GuidanceCountering-Proliferation-Financing.pdf.
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•مسار شحن دائري (إن وجد) و/أو مسار دائري للعمليات المالية
•تنطــوي عمليــة التمويــل التجــاري علــى مســار الشــحن (إن وجــد) مــن خــال دولــة ذات قوانيــن ضعيفــة
لمراقبــة الصادرات أو ضعــف إنفاذ قوانين مراقبة الصادرات
•تنطــوي المعامــات علــى أشــخاص أو شــركات (خاصــة الشــركات التجاريــة) فــي الــدول التــي تعانــي من
ضعــف قوانيــن مراقبــة الصــادرات أو ضعف إنفــاذ قوانين مراقبــة الصادرات
•تنطــوي المعامــات علــى شــحن بضائــع ال تتوافق مع أنماط التجارة لبلد معين (على ســبيل المثال :هل
تقــوم الدولــة عادة بتصدير  /اســتيراد هذا النوع من البضائع؟)
•تتضمــن المعامــات مؤسســات ماليــة تعانــي مــن أوجــه قصــور معروفــة فــي ضوابــط مكافحة غســل
األمــوال  /تمويــل اإلرهــاب و/أو توجــد فــي البلــدان التــي تعانــي مــن ضعــف قوانيــن مراقبــة الصــادرات أو
ضعــف إنفــاذ قوانيــن مراقبــة الصــادرات
•بنــاء علــى الوثائــق والمســتندات التــي تــم الحصــول عليهــا فــي المعامــات ،تكلفــة الشــحن اعلــى مــن
قيمة الشحنة
•عــدم اتســاق المعلومــات والبيانــات الماليــة الــواردة فــي الوثائــق والمســتندات التجاريــة ،مثــل األســماء،
الشــركات ،العناوين والوجهة النهائية وما إلى ذلك
ً
أنماطا غير اعتيادية أو ليس له غرض واضح
•نمط نشاط تحويل مصرفي يُظهر
•عــدم وضــوح واكتمــال للمعلومــات التــي يقدمهــا العميــل ،كمــا أنــه يمانــع تقديــم معلومــات إضافيــة
عند ســؤاله
•يطلب العميل الجديد معاملة العتماد مستندي في انتظار الموافقة لحساب جديد
•حوالــة مصرفيــة مــن أو مســتحقة ألطراف غير محددة في االعتماد المســتندي أو الوثائق والمســتندات
األخرى.
القائمــة رقــم  - 2المؤشــرات المحتملــة اإلضافيــة لنشــاط التهــرب والتحايــل علــى العقوبــات المذكور
في تقارير أطراف اخرى (على ســبيل المثال :تقارير فريق خبراء األمم المتحدة ،واألبحاث األكاديمية)
•وجــود مــواد خاضعــة للرقابــة بموجــب أنظمــة مراقبــة صــادرات أســلحة الدمــار الشــامل أو أنظمــة
الرقابــة الوطنيــة
•تــورط شــخص مرتبــط ببلــد معنــي بانتشــار التســلح (علــى ســبيل المثــال :شــركة مزدوجــة الجنســية) ،و/
أو التعامــل مــع معــدات معقــدة يفتقــر إلــى معرفــة خلفيتهــا مــن الناحيــة التقنيــة
•اســتخدام النقد أو المعادن الثمينة (على ســبيل المثال :الذهب) في عمليات المواد الصناعية
•مشــاركة لشــركة تجاريــة ،شــركة وســاطة أو شــركة وســيطة صغيــرة ،وغالبًــا مــا تقــوم بأعمــال
تتعــارض مــع أعمالهــا االعتياديــة
•مشــاركة العميــل أو الطــرف المقابــل ،معلــن عــن كونــه شــركة تجاريــة ،وتشــير عملياتــه إلــى شــركة
لتحويــل األمــوال
•المعامالت بين الشركات على أساس دفتري التي تلغي الحاجة إلى المعامالت المالية الدولية
•يوجــد عالقــة للعمليــات بيــن العمــاء أو األطراف المقابلة (على ســبيل المثال :مشــاركة عنوان مشــترك،
عنــوان بروتوكــول إنترنــت أ ،رقــم هاتــف ،أو ان أعمالهــم منســقة بينهــم)
•مشاركة إحدى الجامعات في بلد معين بالتسلح
•وصف البضائع على الوثائق والمستندات التجارية أو المالية غير محدد أو مضللة
•إثبــات أن الوثائــق والمســتندات أو اإلقــرارات األخــرى (علــى ســبيل المثــال :مــا يتعلــق بالشــحن ،الجمارك أو
الدفع) مزورة
•اســتخدام الحساب الشــخصي لشراء المواد الصناعية.
الملحقات
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الملحق الســابع :مؤشــرات غســل االموال من خالل االتجار غير المشــروع بالحياة البرية
تضمــن تقريــر مجموعــة العمــل المالــي الصــادر فــي حزيــران  2020تحــت عنــوان (غســل األمــوال واالتجــار غيــر
المشــروع بالحيــاة البريــة) القائمتــان الموضحتــان ادنــاه للمخاطــر المحتملــة والتــي تخــص األنشــطة التجاريــة
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للعمــاء (افــراد وشــركات) ( /العمليــات ونشــاط حســاب العميــل).
القائمــة  :1مؤشــرات مخاطــر االتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة والمتعلقــة باألنشــطة التجاريــة
للعمــاء (افــراد وشــركات)
•ان تتضمــن الحركــة شــركات تجــارة دوليــة ،بمــا فــي ذلــك شــركات االســتيراد /التصديــر ،وكالء الشــحن،
التخليــص الجمركــي ،الخدمــات اللوجســتية او أنــواع الشــركات العاملــة فــي الســلع التاليــة والتــي تعــد
مرتفعــة المخاطــر :جــذوع خشــبية خــام او مربعــة ،نفايــات بالســتيكية ،غــذاء مجمــد ،اكــواخ ســمك،
أنــواع مختلفــة من الحبوب ،احجــار الكوارتز.
•وجود حاالت سابقة مشابهة تتعلق باالتجار غير المشروع بالحياة البرية (كاستخدام حاويات مشتركة،
االفراد المرسل إليهم ،الناقل ،وكالء التخليص ،المصدرين).
•األنشطة المتضمنة لألشخاص ذوو النفوذ السياسي ورجال االعمال  /سيدات االعمال ،خصوصا إذا كان
عمــل هــؤالء األشــخاص فــي مجاالت (البيئة ،االشــراف علــى الغابات او اعمــال متعلقة بالحيــاة البرية).
•اشــراك كيانــات قانونيــة ذات صلــة بالحيــاة البريــة مثــل حدائــق الحيــوان الخاصــة ،مربــي الحيوانــات
االليفــة ،شــركات الســفاري ،شــركات االدويــة والتــي تقــوم بصناعــة االدويــة والتــي يعتمــد بعضها على
الحيــاة البريــة.
•االفراد او المالكون المستفيدون لشركة مقيمة في والية قضائية ُتعد دولة عبور بارزة أو دولة تطلب
فيها حيوانات برية غير قانونية.
القائمــة  :2مؤشــرات مخاطــر االتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة والمتعلقــة باألنشــطة التجاريــة
للعمــاء (العمليــات ونشــاط حســاب العميــل)
•ايداعــات نقديــة بمبالــغ كبيــرة تمــت مــن قبــل مســؤولين حكومييــن يعملــون فــي وكاالت حمايــة
الحيــاة البريــة ،مراقبة الحــدود او مســؤولي الجمارك.
•ايداعــات نقديــة او ايداعــات اخــرى ،حــواالت ماليــة ،ايداعــات وســحوبات نقديــة متعــددة ،ثــروة غيــر مبررة
لمســؤولين حكومييــن عامليــن فــي وكاالت تعنــى بالغابــات ،ســلطات إدارة الحيــاة البريــة ،موظفــي
حدائــق الحيــوان ،او العامليــن فــي ســلطات اتفاقيــة التجــارة الدوليــة ألنــواع الحيوانــات البريــة والنباتــات
المهــددة باالنقراض.
•ايداعــات نقديــة او ايداعــات اخــرى ،ايداعــات وســحوبات نقديــة متعــددة ،ثــروة غيــر مبــررة لمســؤولين
حكومييــن عامليــن فــي وزارة البيئــة او وزارات أخــرى والذيــن لديهــم ســلطة إدارة واشــراف محــددة
علــى العــاج المضبــوط ،وحيــد القــرن ،الخشــب او غيرهــا مــن منتجــات الحيــاة البريــة غيــر القانونيــة.
•شــحنات قانونيــة مــن الحيوانــات البريــة او النباتــات بشــهادات صــادرة عــن اتفاقيــة التجــارة الدوليــة
ألنــواع الحيوانــات البريــة والنباتــات المهــددة باالنقــراض ولكــن تبــدو انهــا غيــر مكتملــة ،غريبــة او غيــر ذلــك.
•العمليــات التــي تتضمــن اســتخدام أســماء المكونــات او المنتجــات فــي التجــارة الطبيــة التقليديــة التــي
تشــير الــى أصنــاف اتفاقيــة التجــارة الدوليــة ألنــواع الحيوانــات البريــة والنباتــات المهــددة باالنقــراض.
•معامــات قــروض غيــر منطقيــة بيــن الشــركات االســتيراد  /التصديــر التجاريــة والتــي تعتبــر بلــدان عبــور
للحيــاة البرية.
•بوليصــة الشــحن التــي تــم إصدارهــا كنســخة بديلــة عــن تلــك االصليــة (بوالص الشــحن المســتبدلة) من
قبل تجار متورطين في نشاط اجرامي ينطوي على االتجار بالحياة البرية او محاكمات تتعلق باالحتيال
التجاري.
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•العمليــات التــي لديهــا اختالفــات بيــن وصف او قيمــة البضاعة (في وثائق ومســتندات الشــحن والفواتير
التجاريــة) ،هــذه االختالفــات تخــص البضائــع الفعليــة المشــحونة ،الســعر المعلــن والقيمــة الفعلية في
عمليــات الدفــع المنفــذة.
•مشــتريات غيــر منطقيــة ،مدفوعــات او عمليــات أخــرى تتعلــق بعمليــات المتاجــرة بالذهب من حســابات
العمــاء حيــث انــه غالبــا ما يتم إخفاء مدفوعات الشــحن للعمليات التي تتعلــق بالحياة البرية على انها
مدفوعــات للذهب او ألعمــال تجارة تتعلق بالذهب.
•عمليــات مــن  /والــى حســابات وشــركات لهــا نفــس المالــك الحقيقــي علــى وجــه الخصــوص لدفــع
مبالــغ شــحنات عبــر الحــدود.
•عمليــات مــن المتاجرين لالحياء البرية ألشــخاص الذيــن بالمقابل يتمون عملية الدفع للناقلين او الطرود
من خالل البريد.
•عمليــات تتــم الــى مركبــات مســتأجرة وحجــوزات محليــة ألعضــاء معروفيــن مــن جماعــات االتجــار
بالحيــاة البريــة والذيــن ال يتواجــدون فعليــا داخــل البلــد نفســه.
•تحويــات تتــم مــن طــرف ثالث  /ايداعات نقدية ،او ســحوبات نقدية تتم من خالل اشــخاص معروفين
بالصيد غير المشروع او تهريب الحيوانات البرية.
•عمليــات بيــن مــوردي /مربــي الحيوانــات االليفــة واشــخاص معروفيــن بالصيــد غيــر المشــروع او تهريــب
الحيوانــات البرية.
•عمليــات لمــوردي  /مربــي الحيوانــات االليفــة المرخصيــن (وأصل تواجدهم خارج البلد) و  /او ال يتناســب
مع األنشطة التجارية المذكورة.
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