تاريخ النرش 1 :مايو 2022
EOCN.PF.AR.01.22

قامئة املحتويات

الكلامت املخترصة...................................................................................................................

3

املقدمة................................................................................................................................

4

الغاية و النطاق....................................................................................................................

4

 .1تعريف االنتشار ومتويل االنتشار...........................................................................................

5

 .2مراحل متويل االنتشار..........................................................................................................

6

 .3إطار عمل الجهات الحكومية ملكافحة انتشار التسلح ومتويله......................................................

7

آلية العمل بني الجهات الحكومية.............................................................................................

9

 .4فهم مخاطر متويل االنتشار وتقييمها....................................................................................

10

تهديدات متويل االنتشار...........................................................................................................

10

نقاط الضعف يف متويل االنتشار...............................................................................................

12

عواقب متويل االنتشار.............................................................................................................

14

تضمني مخاطر متويل االنتشار يف تقييم مخاطر املؤسسة...........................................................

14

 .5إجراءات الوقاية من مخاطر متويل االنتشار والحد منها................................................................

17

تعزيز العناية الواجبة للعمالء والعمليات........................................................................................

17

العالقات املرصفية املراسلة.....................................................................................................

18

منتجات التأمني........................................................................................................................

18

الرشكات الواجهة والوهمية.......................................................................................................

19

التمويل التجاري والسلع ذات االستخدام املزدوج...........................................................................

19

التدريب والتثقيف للموظفني....................................................................................................

20

 .6املتطلبات الدولية الخاصة بالعقوبات املالية املستهدفة ومتويل االنتشار..................................

21

قرارات مجلس األمن.................................................................................................................

21

توصية الفاتف السابعة والنتيجة املبارشة ................................................................................ 11

22

 .7الته ّرب من العقوبات واملؤرشات التحذيرية ألنشطة متويل االنتشار املُحتملة..............................

25

امللحق أ ................................................................................................................................

26

02

الكلامت املخترصة

03

املكتب التنفيذي

املكتب التنفيذي للرقابة وحظر االنتشار

الفاتف

مجموعة العمل املايل

املقدمة
1.أعد هذا الدليل من قبل املكتب التنفيذي للراقبة وحظر االنتشار (ويعرف فيام ييل “باملكتب
التنفيذي”).
2.يعترب هذا دليل إضايف متمم لدليل العقوبات املالية املستهدفة للمؤسسات املالية
األعامل واملهن غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية.
3.يشكّل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة أحد األدوات الرئيسة الستة لألمم املتحدة,
ومسؤوليته األولية هي الحفاظ عىل السلم واألمن الدوليَّني .ويركز نظام عقوبات مجلس
األمن بشكل رئييس عىل دعم حل النزاعات السياسية ووقف االنتشار النووي ومكافحة
اإلرهاب .وتشمل هذه األنظمة إجراءات ترتاوح من العقوبات التجارية واالقتصادية الشاملة
إىل اإلجراءات األكرث استهدافًا مثل الحظر عىل األسلحة وحظر السفر والقيود عىل التعامل
يف بعض املعامالت املالية واملعامالت بالسلع.

4.مجموعة العمل املايل (الفاتف) هي هيئة دولية مسؤولة عن وضع املعايري الدولية حول
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،ومكافحة متويل االنتشار ،وتتطلّب معايري الفاتف
تحت التوصيتني السادسة والسابعة تطبيق العقوبات املالية املستهدفة التزاماً بقرارات
مجلس األمن حول منع وقمع اإلرهاب واالنتشار ومتويلهام.
5.كعضو يف األمم املتحدة ،تلتزم دولة اإلمارات العربية املتحدة بتطبيق قرارات مجلس األمن،
مبا يف ذلك تلك املرتبطة بنظام عقوبات األمم املتحدة .بالتايل ،تطبق اإلمارات العربية
املتحدة من خالل قرار مجلس الوزراء رقم  74لسنة  2020قرارات مجلس األمن املتعلقة
مبنع وقمع اإلرهاب ومتويله ومتويل انتشار التسلح ،السيام تلك املرتبطة بالعقوبات املالية
املستهدفة.
6.يحدد إطار العمل يف دولة االمارات القوانني االتحادية ذات الصلة واألنظمة التنفيذية املتعلقة
مبكافحة انتشار التسلح ومتويله .وترد هذه القوانني واألنظمة يف الجزء الثالث من هذا
الدليل.
الغاية والنطاق
 .7يوضح الدليل تعريف متويل انتشار التسلح ومراحل متويل انتشار التسلح واإلطار القانوين
ملكافحة متويل إنتشار التسلح يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .8إ ّن الهدف من إصدار دليل مكافحة متويل انتشار التسلح للمؤسسات املالية و األعامل واملهن
غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية هو نرش الوعي يف القطاع الخاص
حول تهديدات متويل انتشار التسلح ومخاطره ونقاط ضعفه وتحديد مخاطر االنتشار وتقييمها
والحد منها وفق معايري مجموعة العمل املايل فاتف.
 .9كام يعرض الدليل مؤرشات االشتباه ملساعدة املؤسسات املالية و األعامل واملهن غري
املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية يف تحديد وكشف أنشطة التهرب من
عقوبات متويل االنتشار.
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 .1تعريف االنتشار ومتويل االنتشار
إن التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل وأنظمة اإليصال الخاصة بها هو تهديد منفصل
لكن مرتبط يف الوقت عينه مبفهوم متويل هذا النشاط .ومع أن الفاتف مل تقدم تعريفات
رسمية “لالنتشار” و”متويل االنتشار” ،إال أن دليل مجموعة العمل املايل  -فاتف للعام 2021
عن تقييم مخاطر متويل انتشار التسلح والحد منها يقدم التعريفات التالية:
•انتشار أسلحة الدمار الشامل يشري إىل تصنيع وحيازة وامتالك وتطوير وتصدير وشحن عرب
الحدود وسمرسة ونقل وتحريك وتخزين واستخدام األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية
وأنظمة إيصالها واملواد املرتبطة بها (مبا يف ذلك التكنولوجيات املزدوجة االستخدام والسلع
ذات االستخدام املزدوج املستغلة لغايات غري مرشوعة).1
•متويل االنتشار يشري إىل خطر جمع وتحريك وتوليد األموال واألصول األخرى واملوارد
االقتصادية األخرى أو التمويل الكامل أو الجزيئ لألشخاص أو الكيانات ألهداف انتشار أسلحة
الدمار الشامل ،مبا يف ذلك انتشار طرق إيصالها أو املواد املرتبطة بها (مبا يف ذلك
التكنولوجيات املزدوجة االستخدام والسلع ذات االستخدام املزدوج املستغلة لغايات غري
مرشوعة) .
يُطلب من املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول
االفرتاضية يف اإلمارات العربية املتحدة أن تق ّيم وتح ّد من “خطر متويل االنتشار” كام هو معرف
عنه بدقة يف التوصية  1من توصيات الفاتف:
•خطر متويل االنتشار يشري إىل الخرق املحتمل وعدم تطبيق أو التهرب من العقوبات املالية
املستهدفة التي تشري إليها التوصية  7للفاتف ،السيام تلك التابعة لقرارات مجلس األمن
ذات الصلة مبنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتويله وقمعه وتعطيله. 2
مع أن الفهم األوسع ملخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتويله الكامن ليس بالرضورة مطلوب
من املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية
م ألنه يساعد املؤسسات عىل تطوير فهمها لخطر
يف اإلمارات العربية املتحدة ،إال أنه مه ّ
انتهاك وعدم تطبيق والتهرب من العقوبات املالية املستهدفة املرتبطة باالنتشار (مثالً رضورة
تقييم مخاطر متويل االنتشار ذات التعريف الدقيق والحد منها).

 .1الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،يونيو https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance- Proliferation-Fi� ،2021
 ،nancing-Risk-Assessment-Mitigation.pdfص .8
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 .2الفاتف ،املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واالنتشار :توصيات الفاتف ،محدث يف أكتوبر https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/doc� ،2021
، uments/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdfص .10

 .2مراحل متويل االنتشار
ميكن االستنتاج أن متويل االنتشار يتم عىل ثالث مراحل:3

املرحلة األوىل :جمع األموال لربامج التسلح :يجمع البلد الذي لديه برنامج للتسلح املوارد املالية
للتكاليف داخل البلد .وقد تأيت مصادر التمويل من ميزانية البلد الذي لديه برامج للتسلح ،وأما
األرباح فقد تأيت من شبكة رشكات تجارية يف الخارج واملتحصالت من شبكة أنشطة جرمية يف
الخارج.
وكمثال عىل جمع األموال لربنامج انتشار ،اكتشف فريق الخرباء التابع لألمم املتحدة أن كوريا
الشاملية/جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قامت بتصدير سلع محظورة (كالفحم والحديد
والفوالذ والنحاس) لتوليد العائدات . 4ويعتقد املراقبون الدوليون أن مبيعات كوريا الشاملية
للموارد الطبيعية هو جزء من خطة دفع متطورة قامئة عىل التجارة لدعم برنامج تطوير أسلحة
الدمار الشامل واألسلحة التقليدية .5

املرحلة الثانية :متويه األموال :إن الدولة التي لديها برامج للتسلح تقوم بنقل األصول إىل
النظام املايل الدويل ،وغال ًبا ما يشمل ذلك معاملة رصف عمالت أجنبية ،لغايات التبادل التجاري.
وقد يلجأ البلد الذي لديه برنامج للتسلح إىل أساليب ترتاوح بني األساليب البسيطة واألساليب
املعقدة مرو ًرا بقنوات املصارف املراسلة الطبيعية أو شبكة معقدة من وكالء التزويد والرشكات
الواجهة .يف هذه املرحلة ،تسعى البلدان الخاضعة لعقوبات شاملة إىل التحايل عىل هذه
العقوبات باستخدام وسائل غال ًبا ما تكون متطورة لتمويه األموال ،وتبني أن إيران وكوريا الشاملية
تستخدمان رشكات واجهة ورشكات وهمية وهيكليات امللكية املعقّدة والغامضة للتهرب والتحايل
عىل العقوبات املالية املستهدفة.6
املرحلة الثالثة :التزويد باملواد والتكنولوجيات :يستخدم البلد الذي لديه برامج للتسلح أو وكالؤه
موارد مم ّوهة للتزويد باملواد والتكنولوجيات ضمن النظام املايل الدويل .وتشمل هذه املرحلة
الدفعات لشحن املواد والتكنولوجيات ونقلها .والحظت مجموعة خرباء سابقة تابعة لألمم املتحدة
أن إيران استخدمت وسائل تزويد مختلفة ،مبا يف ذلك استخدام الرشكات الواجهة للتزويد املحظور
واستخدام القطاع البيرتوكيميايئ للتعتيم عىل االستخدام النهايئ للعنارص املزودة لربنامجها
النووي.7

 .3د .جوناثان برور ،متويل انتشار األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ،مركز األمن األمرييك الجديد ( ،)CNASيناير https://s3.us-east-1.amazonaws.com/ ،2018
 files.cnas.org/documents/CNASReport-ProliferationFinance-Finalb.pdf?mtime=20180202155127&focal=noneالفقرات  4إىل .6
 .4األمم املتحدة ( ،)2018التقرير النهايئ ملجموعة الخرباء املقدم بنا ًء عىل القرار  ،S/2018/171، ww.undocs.org/S/2018/171 ،)2017( 2345ص 15

 .5شبكة إنفاذ الجرائم املالية (“ ،)FinCENمشورة حول استخدام كوريا الشاملية للنظام املايل الدويل” 2 ،نوفمرب https://www.fincen.gov/sites/default/ ،2017
.files/advisory/2017-11-02/DPRK%20Advisory%20FINAL%20508%20C. pdf
 .6الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،يونيو https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance- Proliferation-Fi� ،2021
 ،nancing-Risk-Assessment-Mitigation.pdfص .25
 .7األمم املتحدة ( ،)2014التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعد بنا ًء عىل القرار  ،S/2014/394, https://undocs.org/S/2014/394 ،)2010( 1929الفقرات  22إىل .24
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 .3إطار عمل الجهات الحكومية ملكافحة انتشار التسلح ومتويله
يعتمد هذا الدليل عىل أحكام القوانني واألنظمة التالية التي تشمل مجموعة إطار عمل دولة
اإلمارات القانوين والتنظيمي ملكافحة االنتشار ومتويله:
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أرىس القانون االتحادي رقم  13لسنة  2007إطار عمل دولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن رقابة
التصدير واملعلومات والتكنولوجيات ذات القيمة االسرتاتيجية ،مبا يف ذلك السلع والتكنولوجيات
املدنية العسكرية مزدوجة االستخدام .يف ظل إطار العمل هذا وبنا ًء عىل قرار مجلس الوزراء
 3/99لسنة  ،2009يتوىل املكتب التنفيذي للرقابة و حظر االنتشار اإلرشاف عىل إدارة االسترياد
والتصدير يف دولة اإلمارات ونظام الرتاخيص وتطبيق السياسات واألنظمة والتعديالت عىل
القانون االتحادي رقم  13للتحسني من فعاليته وإنفاذه.
أما قرار مجلس الوزراء رقم  50لسنة  2020فيضم جدوالً بالسلع االسرتاتيجية ذات االستخدام
املزدوج للرقابة مبوجب القانون اإلمارايت (جدول السلع الخاضعة للرقابة) .وينطبق هذا الجدول
عىل السلع مزدوجة االستخدام املتفق عليها دول ًّيا والخاضعة للرقابة عىل االسترياد والتصدير،
والتي تشمل املواد املقيدة من قبل مبا يف ذلك نظام التحكم بتكنولوجيا الصواريخ ()MTCR
ومجموعة املورديني النوويني ( )NSGواتفاق وازينار ( )WAومجموعة أسرتاليا ( )AGواتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية ( )CWCومنظمة حظر األسلحة الكيميائية ( .)OPCWباإلضافة إىل ذلك ،يوفر
املكتب التنفيذي جدوالً باملواد الكيميائية املزدوجة االستخدام مبوجب جدول الرقابة اإلمارايت
عىل موقعه اإللكرتوين .8ميكن البحث عن هذه املواد باستخدام الفالتر التالية :رمز النظام
املنسق ورقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية (رقم  )CASوأرقام تصنيف مراقبة
الصادرات ( )ECCNواألسامء الكيميائية واملرادفات.
و وفقاً للقرار  74يعمل املكتب التنفيذي أيضً ا كهيئة مركزية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
لضامن تطبيق العقوبات املالية املستهدفة كام أنه جهة ترخيص مسؤولة عن مراجعة طلبات
الرتاخيص لالسترياد وتصدير وإعادة تصدير ونقل السلع واملعلومات والتكنولوجيات الخاضعة
للرقابة من دولة اإلمارات العربية املتحدة وإليها وعربها ،كام أن املكتب التنفيذي ينسق عن قرب
مع الجهات الرقابية لضامن فهم سليم لخطر انتشار التسلح ومتويل االنتشار الذي يواجهه القطاع
الخاص ولضامن تطبيق العقوبات املالية املستهدفة والواجبات األخرى املرتبطة بتمويل االنتشار.
أما الهيئة االتحادية للرقابة النووية و هي الهيئة الناظمة املسؤولة عن اإلرشاف عىل التزام القطاع
النووي بالقانون االتحادي رقم  6لسنة  2009يف شأن االستعامالت السلمية للطاقة النووية.
وتنظم الهيئة تصميم مرافق الطاقة النووية يف دولة اإلمارات وبنائها وتشغيلها ووقف عملها
كام تنظم استخدام املواد املشعة ومصادر اإلشعاع للغايات الطبية والعلمية وغريها ،كام أن
الهيئة وبالتعاون مع املكتب التنفيذي ،تتوىل مسؤولية مراجعة ومنح التصاريح السترياد وتصدير
ونقل املواد والتكنولوجيات النووية.

 .8قامئة السلع واملواد الخاضعة للرقابة ،https://www.uaeiec.gov.ae/ar-ae/control-list-good ،الفقرات  22إىل .24
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ريا ،بناء عىل مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )14لسنة  2021بشأن إنشاء الهيئة االتحادية للهوية
أخ ً
والجنسية والجامرك وأمن املنافذ فإنها مف ّوضة باإلرشاف عىل تنفيذ قانون الجامرك املوحد لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف اإلدارات الجمركية املحلية يف دولة اإلمارات .وكام تط ّور
الهيئة وترشف عىل سياسات التفتيش واملعاينة الجمركية املتعلقة باسترياد سلع محظورة أو
رصا ،السلع الخاضعة
خاضعة للقيود يف إدارات الجامرك املحلية يف اإلمارات ،مبا يف ذلك وليس ح ً
للحظر أو القيود املحلية والدولية.
آلية العمل بني الجهات الحكومية
ينظم املكتب التنفيذي للرقابة و حظر االنتشار استرياد وتصدير السلع ذات االستخدام املزدوج،
وبالنسبة للسلع املرتبطة بالطاقة النووية ،تتوىل الهيئة االتحادية للرقابة النووية مسؤولية تنظيم
ترخيص الرشكات العاملة يف القطاع النووي باإلضافة إىل إصدار تصاريح االسترياد والتصدير للمواد
والتكنولوجيات النووية .ويعمل املكتب التنفيذي والهيئة االتحادية للرقابة النووية بشكل وثيق مع
الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجامرك وأمن املنافذ لتفتيش وضبط شحنات ترتبط بانتشار
التسلح وتنتهك قوانني الرقابة اإلماراتية .وتبني الصورة أدناه إطار عمل الرقابة عىل الصادرات يف
دولة اإلمارات:
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 .4فهم مخاطر متويل االنتشار وتقييمها
يشكل فهم مخاطر متويل انتشار التسلح وتقييمها نقطة انطالق مهمة للمؤسسات املالية
واملهن واألعامل غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية لوضع إجراءات الوقاية
من هذه املخاطر والحد منها .تدعو مجموعة العمل املايل فاتف الدول إىل تقييم املخاطر واألخذ
بعني االعتبار ثالثة عوامل هي التهديدات ونقاط الضعف والعواقب.9
تضم األقسام الفرعية أدناه دليالً للمؤسسات الخاضعة للتنظيم يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة لفهم التهديدات ونقاط الضعف والعواقب املحتملة الخاصة بتمويل االنتشار وبالتايل
تضمني مخاطر متويل االنتشار يف تقييامت املخاطر املؤسساتية.
تهديدات متويل االنتشار
التهديد يشري إىل أشخاص أو كيانات مدرجة كانت قد تسببت يف املايض أو متثل احتامل التهرب
أو خرق أو استغالل فشل يف تطبيق عقوبات مالية مستهدفة مرتبطة باالنتشار يف املايض أو
الحارض أو املستقبل .وميكن أن يكون سبب هذا التهديد األشخاص أو الكيانات التي تعمل بالنيابة
عن األشخاص أو الكيانات املدرجة.10
تقيض الخطوة األوىل إىل فهم املؤسسة ملخاطر متويل االنتشار التي تواجهها ببناء قامئة
بأبرز التهديدات املشتبه بها املعروفة؛ كالقطاعات أو املنتجات أو الخدمات الرئيسة التي تم
استغاللها ،وأنواع وأنشطة قام بها األفراد/الكيانات املد َرجة أسامؤهم ،واألسباب األولية وراء
عدم حرمان األشخاص والكيانات املدرجة عىل القامئة من أصولهم وتحديد هويتهم ،11كام أن
عىل املؤسسة أال تفكر فقط بتع ّرضها لتهديدات متويل االنتشار املعروفة املبارشة ،بل أيضً ا
بتع ّرضها لألنشطة القانونية والتي ميكن أن تستغل من قبل أشخاص فاعلني يف مجال متويل
االنتشار.
من أجل املساعدة يف تحديد تهديدات متويل االنتشار ،تُنصح مؤسسات القطاع الخاص أن تراجع
قواعد البيانات التي تحتوي عىل معلومات العناية الواجبة للعميل التي تم الحصول عليها خالل
عملية قبول العمالء الجدد وعمليات العناية الواجبة املستم ّرة (مبا يف ذلك معلومات املستفيد
الحقيقي لألشخاص االعتباريني والرتتيبات القانونية) ،وسجالت العمليات التي تشمل بيع السلع
ذات االستخدام املزدوج إذا أمكن ذلك أو السلع الخاضعة للرقابة عىل التصدير.12
 .9الفاتف ،تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،فرباير https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_ TF_Risk_Assess� ،2013
 ،ment.pdfص 7؛ والفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،الفقرتان  8و.29
 .10الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،ص .9
 .11الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،ص .13
 .12الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،ص .16
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تشمل التهديدات الرئيسة املرتبطة باالنتشار ومتويل االنتشار األشخاص الذين يسعون إىل
استغالل القطاع املايل أو البنية التحتية من أجل متويل السلع املستخدمة النتشار أسلحة الدمار
الشامل أو توريدها أو شحنها أو إعادة شحنها خلسةً .ويشكل االشخاص الذين يسعون لتطوير
ريا .يجب أن تدرك
أو حيازة أسلحة الدمار الشامل وسبل إيصالها واملواد املرتبطة بها تهدي ًدا كب ً
مؤسسات القطاع الخاص التهديدات الكربى التالية:
•األشخاص من الدول املرتبطة بتمويل االنتشار :شكلت كوريا الشاملية وإيران شبكات دولية
من الرشكات الواجهة والوهمية وتستخدم أساليب معقدة إلخفاء أنشطة متويل االنتشار
والتهرب من العقوبات املالية املستهدفة املفروضة عليهام ،أما الدول التي متلك إمكانيات
مرتبطة بأسلحة دمار شامل موجودة أو يف قيد التطوير فهي تشكل تهديدا ً لكن أكرث
محدودية.
عبت املجموعات اإلرهابية عن نيتها
•االشخاص من غري الدول املرتبطة بتمويل االنتشارّ :
بالسعي للحصول عىل مواد إشعاعية وأسلحة نووية ,وتعترب األمم املتحدة أن احتامل
وصول اشخاص من غري الدول ،مبا يف ذلك املجموعات اإلرهابية ،إىل أسلحة الدمار الشامل
واستخدامها “تهدي ًدا جديًّا لألمن والسلم الدوليني.”13
ال يعني غياب الرابط املبارش مع هذه البلدان أو االشخاص من غري الدول أن العملية أو العميل
ميثل مستوى منخفض للخطر .فقد طور ممولو االنتشار إمكانيات لتمويه تو ّرطهم وطبيعة
نشاطهم وراء عملية ما أو عالقة عمل .تواجه كل واحدة من املؤسسات املالية واملهن واألعامل
غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية كمية من املخاطر ويجب أن تق ّيم نطاق
ونوع تهديدات متويل االنتشار التي تواجهها بحسب قاعدة العمالء الخاصة بها ومنتجاتها والخدمات
التي تقدمها وأثرها الجغرايف.
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 .133مكتب مكافحة اإلرهاب يف األمم املتحدة “اإلرهاب الكيميايئ والبيولوجي واإلشعاعي والنووي” �https://www.un.org/counterterrorism/cct/chemical-bio
.logical-radiological-and-nuclear-terrorism

نقاط الضعف يف متويل االنتشار
نقاط الضعف تشري إىل املسائل التي ميكن استغاللها من التهديد أو التي قد تدعم أو تيرس
خرق أو عدم تطبيق أو التهرب من العقوبات املالية املستهدفة املرتبطة باالنتشار .وقد تشمل
نقاط الضعف سامت قطاع ما أو منتج مايل أو نوع خدمات يجعلها جذابة لشخص أو كيان يشارك
يف خرق أو عدم تطبيق أو التهرب من العقوبات املالية املستهدفة املرتبطة باالنتشار.14
بعد إعداد قامئة بتهديدات متويل االنتشار ،عىل املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية
املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية أن تجمع الئحة بأبرز نقاط الضعف املتعلقة بتمويل
االنتشار .وميكن أن ترتكز نقاط الضعف عىل عوامل مختلفة مثل هيكلية املؤسسة أو القطاع أو
املنتجات أو الخدمات أو العمالء أو العمليات.15
•نقاط الضعف الهيكلية قد تشمل طبيعة أعامل كيان ما وحجمه وأثره الجغرايف ،وسامت قاعدة
العمالء وحجم العمليات التي تتدفق عرب الكيان.16
•نقاط الضعف القطاعية هي نقاط ضعف يف قطاع ما وتعمل عىل جذب األشخاص والكيانات
املدرجني ملحاولة استغاللهم للتحايل عىل العقوبات املالية املستهدفة املرتبطة باالنتشار.17
عىل كل جهة تقوم بهذا التحليل أن تفكر بالقطاع الذي تنتمي له عمالئه ،وفيام ييل مناذج
مختارة عن نقاط الضعف القطاعية:
•تعترب قطاعات املصارف أو مزودي خدمات تحويل األموال عرضة لالستغالل ألن ممويل
االنتشار بحاجة للنفاذ للنظام املايل الدويل لتنفيذ مراحل متويل االنتشار املذكورة
سابقاً (السيام املرحلتان  2و .)3ويُعترب مز ّودو خدمات الحوالة والخدمات املشابهة
عرض ًة بشكل خاص لهذا االستغالل .وقدم فريق الخرباء التابع لألمم املتحدة منوذجاً عن
استخدام عمليات حوالة من قبل رشكة إيرانية لرشاء سلع بقيمة ماليني اليوروهات من
رشكة خارج إيران .18ومع أن فريق الخرباء مل يتمكن من تأكيد أن أنشطة متويل االنتشار
املرتبطة بإيران حصلت من خالل قطاع الحوالة ،إال أن تقريرهم ذلك ذكر أن استخدام
قنوات الحوالة لتمويل التوريد كان خطرا ً يجب أن تأخذه الدول األعضاء يف األمم املتحدة
يف عني االعتبار.

 .14الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،الفقرتان  9و.10
 .15الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،ص.21
 .16الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،ص.22
 .17الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،ص23
 .18األمم املتحدة ( ،)2014التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعد بنا ًء عىل القرار  ،S/2014/394, https://undocs.org/S/2014/394 ،)2010( 1929الفقرات  26إىل
.28
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•مزودو خدمات الرشكات والصناديق االئتامنية (مبا يف ذلك املحامون وكتاب العدل
واالختصاصيون القانونيون اآلخرون واملحاسبون الذين يقدمون هذه الخدمات) قد يتم
استغاللهم إلنشاء الرشكات الواجهة والوهمية التي متكّن التمويه عن األشخاص أو
الكيانات املدرجني املعنيني يف العمليات ،كذلك يف قطاع األعامل واملهن غري املالية
املحددة األوسع نطاقًا ،هناك نقطة ضعف أخرى وهي مستوى أقل من فهم مخاطر
متويل االنتشار بشكل عام من بقية القطاعات.
•مزودو خدمات األصول االفرتاضية (والرشكات املالية التي تزود خدمات األصول
االفرتاضية) عرضة لالستغالل بسبب طبيعة عمليات األصول االفرتاضية ،وإمكانية
الحفاظ عىل الرسية والقدرة عىل تنفيذ العمليات عرب الحدود ومتكني الدفع الرسيع.
لقد استُخدمت األصول االفرتاضية لجمع األموال لربامج التسلح (املرحلة األوىل من
متويل االنتشار) وهناك أدلة عىل أن كوريا الشاملية نفذت هجامت عىل مؤسسات
مالية ومنصات تداول باألصول االفرتاضية لرسقة األموال .19باإلضافة إىل ذلك ،فإن
األصول االفرتاضية عرضة لالستخدام للتهرب من العقوبات املالية املستهدفة يف
املرحلة الثانية من متويل االنتشار ،كام لوحظ يف قضايا مرتبطة بكوريا الشاملية التي
غسلت متحصالت غري رشعية باستخدام األصول االفرتاضية.20
•نقاط الضعف الخاصة بالخدمة أو املنتج قد تشمل إذا ما كان هذا املنتج أو الخدمة املقدم من
قبل مؤسسة مالية أو مهنة أو عمل غري مايل محدد أو مزود خدمات أصول افرتاضية معقّدا ً
ويتيح العمليات عرب الحدود وجاذب لقاعدة عمالء متنوعة أو إذا كان مقد ًما من قبل رشكات
فرعية وفروع متعددة .21وتعترب الخدمات املرصفية ومنتجات التمويل التجاري ذات الصلة من
األمثلة عىل املنتجات والخدمات التي متثل خطرا ً كبريا ً لتمويل االنتشار.
•نقاط الضعف يف العملية والعميل قد تشمل تعرض العمالء الذين ميثلون مستوى خطر
مرتفع لتمويل االنتشار (مثالً بسبب التزامهم يف العمليات عرب الحدود السيام تلك التي
مؤشات تحذيرية مرتبطة
تضم أشخاص اعتباريني وترتيبات قانونية) والتعرض لعمليات تبني
ّ
بتمويل االنتشار (بسبب املناطق الجغرافية املعنية مثالً) .22يتضمن الجزء السابع من هذا
الدليل املؤرشات التحذيرية من أنشطة متويل االنتشار.

 .19مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،تقرير نصفي ملجموعة الخرباء املقدم بنا ًء عىل القرار  S/2019/691) 30( )2019( 2464أغسطس https://undocs. 2019
.org/S/2019/691
 .20املرجع نفسه
 .21الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،ص 26
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 .22الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،ص 29

عواقب متويل االنتشار
العواقب تشري إىل نتائج توفري األموال واألصول لألشخاص والكيانات املدرجني ،التي قد تتيح لهم
مثالً الحصول عىل املواد والسلع واألنظمة الرضورية لتطوير وصيانة أسلحة بيولوجية أو كيميائية
أو نووية غري رشعية (أو طرق إيصالها) ،أو حيث األصول املجمدة لألشخاص أو الكيانات املدرجني
قد ت ُستخدم من دون ترصيح لتمويل االنتشار ،وقد تشمل العواقب أيضً ا مخاطر السمعة ،أما أبرز
عواقب متويل االنتشار فهو تهديد استخدام سالح دمار شامل.23
من أجل املساعدة عىل تحديد األولوية يف املخاطر التي تم تحديدها ،عىل املؤسسات املالية
واملهن واألعامل غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية أن تفكر باحتامل وعواقب
حصول بعض املخاطر املحددة يف متويل االنتشار يف الواقع.
تضمني مخاطر متويل االنتشار يف تقييم مخاطر املؤسسة
عىل املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية
أن تضم تحليلها ملخاطر متويل االنتشار يف تقييم مخاطر مكتوب من أجل توثيق فهمها وتحليلها
ملخاطر متويل االنتشار كأساس ملقاربة قامئة عىل املخاطر .وسيكون من املناسب ملعظم
الكيانات أن تضم تحليل مخاطر متويل االنتشار يف تقييم املخاطر نفسه الذي يتم إجراؤه لجرائم
مالية أخرى (مبا يف ذلك غسل األموال والعقوبات املالية املستهدفة) .كام ميكن للقطاع الخاص
إجراء تقييم مخاطر خاص بتمويل االنتشار ،يجب أن يكون تقيم املخاطر متناسباً مع طبيعة الكيان
وحجم عمله ومستوى التعرض لخطر متويل االنتشار.
عىل املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية
أن تقيّم مخاطر متويل االنتشار الخاصة بها وذلك باستخدام بنية التهديد/نقاط الضعف/العواقب
املوضحة أعاله .ويجب أن يشمل التقييم الفئات التالية )1 :الخطر الجغرايف )2 ،خطر العمالء)3 ،
الخطر املرتبط باملنتج أو الخدمة .وذلك وفقا للامدة ( )4من قرار مجلس الوزراء رقم  10لسنة
 2019الخاص بالالئحة التنفيذية يف شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب
ومتويل التنظيامت غري املرشوعة.
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الخطر الجغرايف :عىل املؤسسة يف القطاع الخاص أن تحدد وتقيّم الدول التي يقع فيها مقرها
وفروعها واملكان الذي تجري فيها أعاملها وأسواقها املستهدفة.
تشكّل الدول التي من املعروف أو املشتبه أنها طورت برامج أسلحة دمار شامل غري رشعية
مصدرا ً أساسياً ملخاطر متويل االنتشار .حال ًّيا ،كوريا الشاملية وإيران دولتان خاضعتان لعقوبات
مالية مستهدفة مفروضة عليهام بسبب الجهود التي بذلتاها من أجل تطوير برامج وإمكانيات
أسلحة دمار شامل غري رشعية.
غري أن الخطر الجغرايف ال يقترص عىل الدول التي لديها برامج للتسلح فحسب .فالدول واملجموعات
اإلرهابية تعتمد عىل العالقات عرب الحدود للقيام بأنشطة التمويل والتوريد .فعىل سبيل املثال،
كل من كوريا الشاملية وإيران ببناء برامج تعتمد عىل شبكات التوريد الدولية لتوفري السلع
قامت ّ
واستغالل الدول األخرى من أجل تحريك األموال بطريقة يصعب كشفها من أكرث املؤسسات
املالية تطورا ً .تعتمد كوريا الشاملية عىل شبكات كبرية من الرشكات املتواجدة يف البلدان
املجاورة السيام تلك التي متثل مراكز مالية وتجارية إقليمية ،وقد يركز ممولو االنتشار جهود
التوريد عىل البلدان ذات قوانني الصادرات الضعيفة وقد يختارون إرسال سلع مزدوجة االستخدام
أو حساسة أوالً إىل مراكز إعادة الشحن (ترانزيت) عوضاً عن إرسالها مبارشة إىل بلدانهم.
خطر العميل :عىل مؤسسات القطاع الخاص أن تق ّيم قاعدة العمالء لتحديد مصادر خطر متويل
االنتشار ،ومخاطر العمالء قد تأيت من األبعاد التالية:
ينع عىل املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري
•األشخاص والكيانات املد َرجونُ :
املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية تقديم الخدمات املالية لألفراد
والكيانات املدرجني من قبل األمم املتحدة.
•املؤسسات التي ميلكها أو يسيطر عليها أشخاص مدرجون :كجزء من عملية العناية
الواجبة تجاه العميل ،عىل املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة
ومزودي خدمات األصول االفرتاضية تحديد هوية األفراد الذين ميلكون أو يديرون العمالء
من الكيانات االعتبارية والتدقيق عىل أسامء هؤالء األفراد وفق قوائم العقوبات املالية
املستهدفة .حتى لو كانت املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة
ومزودي خدمات األصول االفرتاضية مسموح لها قانوناً أن تقبل بعميل هو رشكة ميلكها
جزئ ّياً شخص خاضع للعقوبات ،ال ب ّد أن تعرف املؤسسة الخاضعة للتنظيم أ ّن هذه
الرشكة قد تكون مشاركة أيضً ا يف نشاط مرتبط بانتشار التسلح وتشكّل مستوى خطر
مرتفع.
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•نوع نشاط العميل :يشكل العمالء الذين يعملون بشكلٍ مرشوع يف القطاعات التي تنتج
حساسة أو مزدوجة االستخدام أو الرشكات أو املؤسسات املعنية بأبحاث متقدمة
سلع ّ
مستوى مرتفع من املخاطر .كام أن رشكات الشحن السيام تلك التي تعمل يف مناطق
مرتفعة املخاطر قد تشكل خطرا ً أيضً ا.
•العوامل الجغرافية للعميل :عىل تقييم قاعدة العمالء يف املؤسسة أن يركز عىل مواقع
املقرات الرئيسية للعمالء وبلدان التأسيس وأماكن العمل (للمؤسسات)؛ ومواقع العمالء
وجنسياتهم (لألفراد) .وال تقترص البلدان مرتفعة املخاطر لتمويل االنتشار الدول املعنية
مبارشة بأنشطة االنتشار ومتويل االنتشار غري الرشعية فقط ،بل أيضً ا الدول التي تم
تحديدها يف التقارير الدولية عىل أنها مواقع للتوريد عرب الحدود وشبكات التمويل.

خطر املنتج أو الخدمة :عىل مؤسسات القطاع الخاص أن تقيم منتجاتها وخدماتها املقدمة بحثاً عن
مؤرشات خطر متويل االنتشار ،كام عىل املؤسسات أن تق ّيم خطر استخدام منتجاتها وخدماتها
يف أي من املراحل الثالثة يف متويل االنتشار للحصول عىل متويل ألنشطة برامج أسلحة الدمار
الشامل ،أو متكني متويه األموال إلبعاد العالقة بني األموال والطرف املد َرج ،أو للحصول عىل
السلع املزدوجة االستخدام أو السلع والخدمات الحساسة يف مجال االنتشار .24تشمل األمثلة
عن املنتجات واملخاطر التي متثل خطر مرتفع لتمويل انتشار التسلح عىل ما ييل:
•عمليات التمويل التجاري :مع أن التمويل التجاري املستندي يز ّود املؤسسات املالية املعنية
بنقاط البيانات التي تتيح مراقبة أفضل للعملية (مثل سبل النقل املعنية والبضائع املتاجر
بها ،)...اىل األن التمويل التجاري ال يزال يشكّل مخاطر مرتفعة من حيث متويل االنتشار بسبب
تعقيد أدواته واحتامل ارتباطه بالسلع والتكنولوجيات الخاضعة للرقابة.
•التحويالت الربقية عرب الحدود :قد ال تحتوي التحويالت الربقية عرب الحدود عىل معلومات عن
الغرض من العملية ،مام يجعل عملية التعرف عىل املؤرشات التحذيرية لخطر متويل االنتشار
صعباً جدا ً عىل املؤسسة املالية.
•الخدمات املرصفية املراسلة :قد تشكل خطرا ً لتمويل االنتشار السيام إذا كان املرصف
املستجيب خاضعاً ملعايري رقابية متساهلة جدا ً فيام يتعلق بتمويل االنتشار .وغالباً ما ال تتطابق
الرغبة باملخاطر الخاصة بتمويل االنتشار ومعايري العناية الواجبة لدى بعض املصارف مع تلك
الخاصة باملؤسسات املالية الدولية .وقد تع ّرض العالقات املرصفية املراسلة مؤسسة ما إىل
دول ذات مستوى خطورة أعىل وعمالء مم ّوهني يف عملية ما.
•املنتجات والخدمات املرتبطة باألصول االفرتاضية :يعترب قطاع األصول االفرتاضية واملنتجات
والخدمات ذات الصلة مجال ناشئ ملخاطر متويل االنتشار .وتتزايد أهمية هذا القطاع لجهود
متويل االنتشار مبا أن الفاعلني يف مجال االنتشار يواجهون صعوبات متزايدة يف النفاذ إىل
النظام املايل التقليدي ،وبالتايل هم يتجهون إىل الوسائل البديلة لنقل األموال.
“ ، )K2 Integrity, Dedicated Online Financial Integrity Network (DOLFIN .24متويل االنتشار :املخاطر”.
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 .5إجراءات الوقاية من مخاطر متويل االنتشار والحد منها
عىل املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أن تتخذ الخطوات املناسبة إلدارة مخاطر متويل االنتشار والحد
منها إذا ما تم تحديدها يف تقييم املخاطر املؤسيس الخاص بها .عىل سياسات وإجراءات
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب أن تغطي أيضً ا االنتشار ومتويل االنتشار وأن تعكس
اإلرشادات يف مجال مكافحة متويل االنتشار والتحذيرات الصادرة عن املكتب التنفيذي والجهات
الرقابية ومجموعة العمل املايل  -فاتف واملامرسات الفضىل األخرى ذات الصلة.
تعزيز العناية الواجبة للعمالء والعمليات
عىل املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية
أن تط ّبق العناية الواجبة املعززة لكافة العمالء والعمليات التي يتم تقييمها عىل أنها تنطوي عىل
مخاطر مرتفعة لتمويل االنتشار.
من أبرز أهداف العناية الواجبة املعززة جمع املعلومات املرتبطة بالسلوك املتوقع من العميل
وتحديد املستخدمني النهائيني املتوقعني ألي سلع اسرتاتيجية أو مزدوجة االستخدام باإلضافة
إىل تعامل العميل مع دول مرتفعة املخاطر ،مبا يف ذلك مراكز إعادة الشحن (الرتانزيت) .وتشمل
أهداف العناية الواجبة املعززة أيضاً الحد من خطر متويل االنتشار لدى شخص مدرج بإخفاء هويته
أو امتالكه لكيان ما .وتشمل إجراءات العناية الواجبة املعززة اإلجراءات التالية عىل سبيل املثال ال
الحرص:
•الحصول عىل معلومات إضافية عن العميل والغاية من عالقة العمل وتحديث بيانات تعريف
العميل واملستفيد الحقيقي بوترية أعىل.
•الحصول عىل معلومات اضافية حول مصدر االموال أو مصدر ثروة العميل.
•الطلب من العمالء توفري قامئة بأبرز املوردين والعمالء وتطبيق العناية الواجبة األساسية
والبحث يف السجالت العامة عن هذه الجهات.
•مراجعة سياسة قبول العميل الخاصة بالعميل وسياسة العقوبات املالية املستهدفة وأي
سياسات مرتبطة بالرقابة عىل الصادرات والطلب من العميل القيام بالتغيريات إن مل تكن
هذه السياسات كافية.
•الحصول عىل موافقة اإلدارة العليا للبدء بعالقة العمل أو االستمرار بها ،وإجراء رقابة مشددة
لعالقة العمل بزيادة وترية وعدد الضوابط املطبقة.
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عىل مؤسسات القطاع الخاص أن تطبّق العناية الواجبة املعززة عىل العمليات التي تشمل السلع
والخدمات التي قد ترتبط باالنتشار ،بغض النظر عام إذا كان العميل ينتمي إىل فئة مرتفعة
املخاطر أم ال .وكام يف حالة قبول العمالء ،عىل املؤسسات أن تسعى إىل تحديد املستخدمني
النهائيني ألي سلع اسرتاتيجية أو مزدوجة االستخدام .وعىل مؤسسات قطاع الخاص أن تطلب من
العميل أن يوفر ترصيح تصدير صالح.
العالقات املرصفية املراسلة
متثل الخدمات املرصفية ،كام ورد مسبقاً ،مخاطر مرتفعة ترتبط بتمويل االنتشار .وتجدر اإلشارة
إىل أن العالقات املرصفية املراسلة تتيح التواصل املايل الدويل والتجارة العاملية و قيام
املؤسسات املالية بالتقييم الفعال للمخاطر وضع إجراءات للحد من املخاطر قد تس ّهل األمن
املايل يف العمليات املراسلة .كام أن عىل املؤسسات املالية أن تضمن أن تصنيفها للمخاطر
وعمليات العناية الواجبة املعززة للمصارف املستجيبة تأخذ بعني االعتبار وتقيّم وتدير مخاطر
متويل االنتشار .وال متثل املصارف املراسلة كلها مخاطر متساوية ،لذا عىل املؤسسات املالية
أن تقيم قوة الضوابط الداخلية املحتملة للمصارف املستجيبة ووجودها الجغرايف وسامت قاعدة
العمالء الفعليني لديها .باإلضافة إىل ذلك ،عىل املؤسسات املالية أن تطبق العناية الواجبة
املستم ّرة عىل العالقات املرصفية املراسلة مبا يف ذلك املراجعات الدورية ملعلومات العناية
الواجبة للمؤسسة املستجيبة.
منتجات التأمني

تواجه جهات التأمني ووسطاء ووكالء التأمني وغريهم من العاملني يف قطاع التأمني مخاطر
متويل االنتشار ،مثالً عند تقديم خدمات التأمني للسفن .ويُطلب من الرشكات التي توفر التأمني
للناقالت أن تتحقق من اسم الناقلة باإلضافة إىل الجهات املعنية ذات الصلة األخرى (مثل مالك
الناقلة ومشغلها) عند توفري عقد التأمني األويل وأيضً ا عند تجديد العقود ألن الناقالت أو مالكيها
أو مشغليها قد تتم إضافتهم إىل قامئة العقوبات ذات الصلة يف الوقت الذي مىض منذ إعداد
عقد التأمني األويل .25حني يتم تحديد مخاطر متويل االنتشار املرتبطة بالتأمني ،ميكن للمؤمن
أو مشغل قطاع التأمني الحد من هذه املخاطر بالطلب من مالك الناقلة توقيع مذكرة أو اتفاقية
أخرى تشري إىل أنها تلتزم بالعقوبات املالية املستهدفة الخاصة باألمم املتحدة ودولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وأنها لن تقدم الخدمات لألشخاص والكيانات املدرجني.
عىل رشكات التأمني رضورة القيام مبسح قاعدة عمالئها عند إجراء اي تحديث عىل قوائم االرهاب
املحلية أو قامئة الجزاءات املوحدة لألمم املتحدة أو عند وجود أي تحديثات عىل بيانات العمالء،
كام أن عىل رشكات التأمني إدراك مخاطر احتامل سعي األشخاص املدرجني أو الذين يعملون
بالنيابة عنهم للحصول عىل تأمني عىل ناقالتهم من أجل الحصول عىل غطاء رشعي لألنشطة
الكامنة املؤ ّمنة التي ميارسونها.
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الرشكات الواجهة والوهمية
مع أن الرشكات الواجهة تخدم غال ًبا غاي ًة اقتصادية مرشوعة ،إال أن الرشكات الواجهة والوهمية
استُغلت من قبل األفراد والكيانات املدرجني الذين سعوا إلخفاء مشاركتهم يف العمليات
وتجنب العقوبات املالية املستهدفة .وقد تجعل هيكلية وشبكات الرشكات الواجهة والوهمية
من الصعب ج ًّدا عىل القطاع الخاص والسلطات تعقب تدفق األموال غري املرشوعة حول العامل.
يتطلب خطر متويل االنتشار أن تطبق املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة
ومزودي خدمات األصول االفرتاضية تدابري عناية واجبة فعالة وإجراء العناية الواجبة املعززة حني يكون
ذلك رضوريًّا من أجل تحديد هوية عمالئها بالكامل (مبا يف ذلك املستفيدين الحقيقيني للعمالء).
عىل القطاع الخاص أن يتعقب أيضً ا وجود الرشكات الواجهة يف العمليات ،السيام الرشكات من
دول مرتفعة املخاطر .وحني تشارك املهن واألعامل غري املالية املحددة يف تشكيل الرشكات،
يجب أن تعرف الخطر املحتمل املتمثل باستخدام خدماتها إلنشاء رشكات واجهة ووهمية بهدف
الته ّرب من العقوبات املالية املستهدفة ،وعىل املهن واألعامل غري املالية املحددة أن تطبق
إجراءات لفهم الطبيعة الحقيقية ألعامل العمالء وملكيتهم وهيكليات السيطرة عليهم.26
التمويل التجاري والسلع ذات االستخدام املزدوج
ميكن استغالل أدوات التمويل التجاري من قبل ممويل االنتشار الذين يحاولون استخدام التجارة
عرب الحدود للسلع والبضائع للتهرب من العقوبات املالية املستهدفة .ومتلك املؤسسات
املالية معلومات أكرث عن عمليات التمويل التجاري باملقارنة مع الحواالت عرب الحدود (مثالً عمليات
“الحساب املفتوح”) بفضل املعلومات املوسعة يف الوثائق الداعمة مثل خطابات االعتامد
وبوالص الشحن والعقود والفواتري التي تبني كمية البضائع املتاجر بها وسعرها .27مع ذلك ،عىل
املؤسسات املالية أن تفهم طبيعة نشاط العميل وطبيعة عالقة العمل وأن تراقب عمليات
التمويل التجاري بحثًا عن مؤرشات خطر متويل االنتشار ،مبا يف ذلك التناقضات بني املستندات
والسلع ذات السعر املض َّخم أو املخفض ومشاركة األطراف أو الناقالت الخاضعة للعقوبات ووجود
سلع مزدوجة االستخدام.

 .26الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،ص 42
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 .27الفاتف ،دليل تقييم والحد من مخاطر متويل االنتشار ،ص 27

السلع ذات االستخدام املزدوج :هي السلع التي لديها استخدام مدين وعسكري ،غال ًبا ما تكون
هذه السلع مراقبة من قبل الحكومات عن طريق الرقابة عىل التصدير ،مام يعيق تصدير بعض
السلع بحسب املستخدم النهايئ واالستخدام النهايئ للسلعة من دون إذن حكومي .عىل
املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية أن
تدرك أن السلع ذات االستخدام املزدوج تخضع للرقابة غال ًبا للتصدير ويجب أن تحاول تحديد هذه
السلع يف العمليات وتوفري تدقيق معزز لهذه العمليات ،وعىل املؤسسات املالية أن تراجع
قامئة السلع واملواد الخاضعة للرقابة (قرار مجلس الوزراء رقم  50لسنة  )2020يف العمليات
القامئة عىل التجارة والتي قد تشمل سلع ذات االستخدام املزدوج ،حيث ان استرياد وتصدير تلك
السلع يتطلب إذنًا من الهيئات املختصة ذات الصلة.
ال تشمل يف العادة وثائق التمويل التجاري كبوالص الشحن وخطابات االعتامد املستوى
املطلوب من التفاصيل للتأكد فيام إذا ما كانت السلع خاضعة لرقابة التصدير .28لكن مؤسسات
القطاع الخاص قد تتمكن من كشف بعض املؤرشات التحذيرية املرتبطة بالتصدير املوجودة يف
املعامالت .إذا كان هناك مستوى معقول من الشك بأن السلع املعنية يف املعاملة قد تكون
مستخدمة يف تطوير أو إنتاج أو استخدام مواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل ،يُطلب من العميل
أن يقدم املزيد من املعلومات عن السلع مبا يف ذلك الخصائص الفنية واالستخدام النهايئ
واملستخدم النهايئ للمنتج.
التدريب والتثقيف للموظفني
القطاع الخاص يواجه تح ٍّد يف تحديد أنشطة متويل االنتشار حيث تطبيقات وأمناط متويل االنتشار
ريا ما تشبه أنواع أخرى من الجرائم املالية (مثل غسل األموال القائم عىل التجارة) لكن مع فروقات
كث ً
بارزة قد تجعل اإلجراءات التقليدية غري فعالة ،مثالً العمل بسلع ومواد يصعب تحديد إذا ما كانت
معنية باالنتشار .كام أن ممويل االنتشار مستعدون لبذل مجهود كبري إلخفاء سلوكهم ومصادر
ووجهة األموال وهم أيضاً يطورون اساليب معقدة للتهرب من العقوبات املالية املستهدفة.
يتطلب هذا الوضع من املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة ومزودي خدمات
األصول االفرتاضية أن تضمن أن كافة موظفيها قد تعرفوا عىل املبادئ األساسية النتشار أسلحة
الدمار الشامل ومتويل االنتشار وأن يتلقى املوظفون يف مجال االلتزام والتدقيق واملرتبطة
باملنتجات والخدمات مرتفعة املخاطر مثل التمويل التجاري تدريباً إضافياً عىل أمناط متويل
االنتشار واملؤرشات التحذيرية .ترد قامئة باملؤرشات التحذيرية ألنشطة محتملة لتمويل االنتشار
يف القسم السابع من هذا الدليل .باإلضافة إىل ذلك ،أصدر املكتب التنفيذي ورقة تطبيقات
خاصة بأمناط واتجاهات متويل االنتشار.29
 .28مجموعة وولفسربغ ،الغرفة الدولية للتجارة وجمعية املصارف للاملية والتجارة“ ،مبادئ التمويل التجاري” (تعديل https://www.wolfsberg-principles.com/ ،)2019
 ، sites/default/files/wb/Trade%20Finance%20Principles%202019.pdfص .21
 .299امناط و تطبيقات التهرب من العقوبات املالية املستهدفة ضد متويل االرهاب و انتشار اسلحة الدمار الشامل �https://www.uaeiec.gov.ae/API/Upload/Down
loadFile?FileID=fca18b81-d324-4c47-8986-16dad84c7b95
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 .6املتطلبات الدولية الخاصة بالعقوبات املالية املستهدفة
ومتويل االنتشار
قرارات مجلس األمن
يفرض مجلس األمن التابع لألمم املتحدة محظورات عاملية أو خاصة ببلدان مح ّددة متصلة بتمويل
االنتشار مبوجب الفصل السابع مليثاق األمم املتحدة الذي يطبّق عىل الدول األعضاء ،مبا فيها
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
املنهج العاملي مبوجب قرار مجلس األمن  )2004( 1540والقرارات الالحقة له :يشكّل قرار
مجلس األمن  1540مجموعة املتطلبات العاملية الشاملة املتصلة بتمويل االنتشار ،ويركّز عىل
األنشطة من دون أن يكون قرار عقوبات خاص بأي دولة مح ّددة ،حيث ال يتض ّمن عىل سبيل املثال
معي .مبوجب قرار مجلس األمن  ،1540ينبغي عىل
أي متطلبات لتجميد أصول أشخاص أو كيان
ّ
الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة أن تط ّبق ترشيعات متنع الجهات غري التابعة للدول (مبن
فيهم اإلرهابيني) من متويل تصنيع ،أو حيازة أو امتالك أو استحداث أو نقل أو تحويل أو استخدام
أسلحة الدمار الشامل ،وضبط إتاحة األموال ومتويل التصدير وإعادة الشحن ألسلحة الدمار الشامل
واملواد ذات الصلة.
املنهج الخاص بالدول مبوجب قراري مجلس األمن  )2006( 1718و )2015( 2231والقرارات
ينص عليها قرار مجلس األمن
(املستقبلية) الالحقة لهام :إضاف ًة إىل املحظورات العاملية التي
ّ
 ،1540فرض مجلس األمن قرارات عقوبات تستهدف أنشطة انتشار أسلحة الدمار الشامل التي
متارسها دول أعضاء مح ّددة مثل جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وإيران ،مبوجب القرارين
 )2006( 1718و .)2015( 2231هذان القراران ،باإلضافة إىل متطلبات أخرى ،تلزم الدول األعضاء
بأن تج ّمد دون تأخري أموال أو أصول أخرى ألي شخص أو كيان محدد من قبل مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة أو تحت سلطته ،وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى ،بصورة مبارشة
أو غري مبارشة ،له أو لصالحه أو ملنفعته.
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بالنسبة للعقوبات املتعلقة بجمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية ،تم توسيع نطاق وطبيعة
العقوبات ر ًدا عىل انتهاكات تلك الدولة املتكررة لقرارات مجلس األمن .30وتجمع العقوبات املفروضة
ضد جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية التي تديرها لجنة القرار  1718التابعة ملجلس األمن،
بني العقوبات املالية املستهدفة ،والعقوبات القامئة عىل األنشطة ،والعقوبات القطاعية .وقد
أصدر مجلس األمن  9قرارات لعقوبات الحقة .كانت التدابري الصادرة قبل عام  2016تستهدف فقط
حظر السلوك املرتبط بانتشار التسلح ،وتم تطبيقها بواسطة عقوبات مالية مستهدفة وحظر
توسعاً بارزا ً لنطاق وطبيعة املحظورات ،مبا
عىل السلع الكاملية .منذ عام  ،2016شهدت التدابري
ّ
يف ذلك مجموعة متنوعة من التدابري القطاعية والتدابري القامئة عىل األنشطة ،باإلضافة إىل
العقوبات املالية املستهدفة.
أما بالنسبة للعقوبات املتعلقة بإيران ،فأ ّدى قرار مجلس األمن  )2015( 2231وتنفيذ خطة العمل
الشاملة املشرتكة ( )JCPOAإىل إبطال القرارات السابقة املتعلقة بإيران ومتويل االنتشار ،مبا
يف ذلك قرارات مجلس األمن  )2006( 1737و )2007( 1747و )2008( 1803و.)2010( 1929
ومع ذلك ،أبقى قرار مجلس األمن  )2015( 2231عىل العقوبات املالية املستهدفة ض ّد بعض
األفراد والكيانات املدرجني مبوجب هذه القرارات ،ونفّذ قيود محددة جديدة.31
باختصار ،تشكل العقوبات املالية املستهدفة املتعلقة بتمويل االنتشار مبوجب قراري مجلس
األمن  )2006( 1718و )2015( 2231القاعدة األساسية لتوصية الفاتف السابعة ومذكرتها
التفسريية والنتيجة املبارشة  ،11كام هو موضح ادناه .32
توصية الفاتف السابعة والنتيجة املبارشة 11
تحدد معايري الفاتف التدابري الالزمة لتسهيل تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة املتعلقة
بتمويل االنتشار ،والتي تم اعتامدها مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة .هذه
التدابري التي تتض ّمنها التوصية  7ومذكرتها التفسريية والنتيجة املبارشة  ،11ت ُطبّق حاليًا عىل
نظامني خاصني ببلدين معينني :هام جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وإيران .تلتزم دولة
اإلمارات العربية املتحدة بهذه املتطلبات ،التي تنعكس يف القوانني واللوائح التي تشكل اإلطار
القانوين والتنظيمي ملكافحة متويل االنتشار ،ويتم تنفيذها تحت اإلرشاف املركزي للمكتب
التنفيذي بالتنسيق مع السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والجهات األخرى يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة.

 : .30مجموعة العمل املايل ،إرشادات يف مكافحة متويل االنتشار :تطبيق األحكام املالية لقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،ص4.
 : .31مجموعة العمل املايل ،إرشادات يف مكافحة متويل االنتشار :تطبيق األحكام املالية لقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،ص4.
 : .32مجموعة العمل املايل ،إرشادات يف مكافحة متويل االنتشار :تطبيق األحكام املالية لقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،ص4.
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توصية الفاتف السابعة ومذكّرتها التفسريية :تشري التوصية  7ملجموعة العمل املايل أنه
ينبغي عىل البلدان أن تطبّق العقوبات املالية املستهدفة املنصوص عليها يف قرارات مجلس
األمن لـ”منع ،وقمع وتعطيل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتويله .”33وتُط َّبق العقوبات املالية
املستهدفة املتصلة بتمويل االنتشار عىل األشخاص والكيانات التي يدرجها مجلس األمن أو
اللجان التابعة له .إ ّن معايري التصنيف واإلدراج كالتايل:34
•األشخاص أو الجهات التي متارس أو تدعم األنشطة والربامج ذات األثر الحساس عىل
االنتشار ،من خالل الوسائل غري املرشوعة؛
•األشخاص أو الجهات التي تعمل نيابة عن أو بتوجيه من األشخاص أو الكيانات املدرجة؛
•الجهات التي ميلكها أو يتحكم بها أشخاص أو كيانات مدرجة؛ و
•األشخاص أو الجهات التي تساعد األشخاص أو الكيانات املدرجة عىل الته ّرب من العقوبات
أو عىل انتهاك أحكام القرارات.
وفقًا للتوصية السابعة ملجموعة العمل املايل ،ينبغي عىل الدول ومن دون تأخري ،تجميد
األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى املوجودة عىل أراضيها أو الخاضعة لسلطتها
القضائية التي ميلكها أو يتحكم بها ،بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،األشخاص  /الكيانات املذكورة
أعاله .35الدول مسؤولة أيضاً عن ضامن عدم إتاحة أي أموال أو أصول وموارد اقتصادية أخرى لهؤالء
األشخاص والكيانات ،إال يف حاالت معيّنة ،ووفقًا للرشوط املحددة يف قرارات مجلس األمن
الدويل .36
توفر املذكرة التفسريية للتوصية السابعة املزيد من املعلومات إضاف ًة إىل املتطلبات املحددة
التي ينبغي أن تلتزم بها الدول من أجل تطبيق العقوبات املالية املستهدفة املتعلقة بتمويل
االنتشار بشكلٍ ف ّعال .إ ّن املتطلبات التي تُعنى بها املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري
املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية هي كام ييل:
•تجميد وحظر التعامل يف األموال أو األصول األخرى الخاصة باألشخاص والكيانات املدرجة:
املذكرة التفسريية للتوصية السابعة توجه البلدان إىل إلزام “جميع األشخاص الطبيعيني
واالعتباريني داخل الدولة بتجميد األموال أو األصول األخرى التي ميتلكها األشخاص أو الكيانات
املحددة دون تأخري ودون إشعار مسبق .”37بهذه الصفة ،ينبغي عىل البلدان تطبيق تدابري
ملنع عمليات الدفع املحظورة ،وحامية حقوق األطراف الثالثة حسنة النية ،والتعاون مع النظراء
الدوليني ،ومنع هروب األصول لضامن االلتزام الف ّعال.38

م تحديثها يف أكتوبر https://www.fatf- ،2021
 : .33مجموعة العمل املايل ،املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واالنتشار :توصيات مجموعة العمل املايل ،ت ّ
 ،,gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdfص13 .
 : .34مجموعة العمل املايل ،إرشادات يف مكافحة متويل االنتشار :تطبيق األحكام املالية لقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،ص6.
 : .35مجموعة العمل املايل ،إرشادات يف مكافحة متويل االنتشار :تطبيق األحكام املالية لقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،ص6.
 : .36مجموعة العمل املايل ،إرشادات يف مكافحة متويل االنتشار :تطبيق األحكام املالية لقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،ص6.
م تحديثها يف أكتوبر https://www.fatf- ،2021
 : .37مجموعة العمل املايل ،املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واالنتشار :توصيات مجموعة العمل املايل ،ت ّ
 ،,gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdfص54 .
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 : .38مجموعة العمل املايل ،إرشادات يف مكافحة متويل االنتشار :تطبيق األحكام املالية لقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،ص9-.
10

•اإلبالغ والتحقيق بعد التجميد :تويص املذكرة التفسريية للتوصية السابعة أيضً ا بأن تطلب
الدول من املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة إبالغ السلطات املختصة
“بأي أصول مجمدة أو إجراءات تم اتخاذها وفقاً ملتطلبات الحظر املنصوص عليها يف قرارات
مجلس األمن ذات الصلة ،مبا يف ذلك محاوالت إجراء املعامالت ،والحرص عىل أن تستخدم
السلطات املختصة هذه املعلومات بشكل فعال.”39
النتيجة املبارشة  :11تتطلب النتيجة املبارشة “ 11منع األشخاص والجهات املتورطة يف متويل
انتشار أسلحة الدمار الشامل من جمع األموال ونقلها واستخدامها وفقاً لقرارات مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة ”.ومن سامت النظام الف ّعال املرتبط بالنتيجة املبارشة  11الحرص عىل
“تحديد األشخاص والكيانات املدرجة مبوجب قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة املتعلقة
بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وحرمانهم من املوارد ومنعهم من جمع األموال أو غريها
من األصول من أجل متويل انتشار التسلح أو نقلها أو استعاملها ”40.لهذه الغاية ،ينبغي عىل
الدول أن تثبت أنها تط ّبق العقوبات املالية املستهدفة بصورة تامة ومالمئة “من دون تأخري”.
إضاف ًة إىل ذلك ،يجب أن تتبنى البلدان تدابري ملراقبة وضامن التزام املؤسسات املالية واملهن
واألعامل غري املالية و مزودي خدمات األصول االفرتاضية ،خاص ًة عن طريق “التعاون والتنسيق
بني السلطات املعنية” ،وسياسات وإجراءات “متنع التهرب من العقوبات ،وتهدف إىل مكافحة
متويل االنتشار.”41

م تحديثها يف أكتوبر https://www.fatf- ،2021
 : .39مجموعة العمل املايل ،املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واالنتشار :توصيات مجموعة العمل املايل ،ت ّ
 ،,gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdfص54 .
 : .40منهجية تقييم االلتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل املايل وفعالية نظم مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،تم تحديثها يف نوفمرب https://www.fatf-gafi. ،2020
 ، org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdfص126-27
 : .41منهجية تقييم االلتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل املايل وفعالية نظم مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،تم تحديثها يف نوفمرب https://www.fatf-gafi. ،2020
 ، org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdfص126-27
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 .7الته ّرب من العقوبات واملؤرشات التحذيرية ألنشطة متويل
االنتشار املُحتملة
ينبغي عىل املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة ومزودو خدمات األصول
االفرتاضية أن يرفعوا تقرير معاملة مشبوهة أو تقرير نشاط مشبوه إىل وحدة املعلومات املالية
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لدى اشتباههم ألسباب معقولة بأن أي معاملة أو محاولة تنفيذ
متحصالت لجرمية ،أو أنها
بغض النظر عن قيمتها،
معاملة أو أن األموال تشكّل بصورة كل ّية أو جزئية،
ّ
ّ
مرتبطة بجرمية ،أو تتجه النية إىل استخدامها يف جرمية .ال يُع ّد رفع تقارير املعامالت املشبوهة
 /تقارير األنشطة املشبوهة التزاماً قانونياً فحسب ،بل هو عنرص أسايس ضمن جهود دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف مكافحة الجرمية املالية وحامية نزاهة نظامها املايل .إ ّن رفع تقارير
املعامالت املالية املشبوهة أو تقارير األنشطة املشبوهة هو خطوة أساسية تساعد سلطات
إنفاذ القانون عىل رصد املجرمني وإحباط تدفقات األموال غري املرشوعة يف النظام املايل
لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
تخص املؤرشات التحذيرية التالية قضايا متويل االنتشار املرتبطة بدولة اإلمارات العربية املتحدة
ّ
وغريها من الدول اإلقليمية ،وهي قد تساعد املؤسسات املالية واملهن واألعامل غري املالية
املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية عىل رصد املعامالت املشبوهة ،وإبالغ وحدة
املعلومات املالية بها:
•التعامالت ،بشكل مبارش أو من خالل عميل لعميلك ،مع الدول الخاضعة للعقوبات أو األقاليم
التي يُعرف أن أشخاص خاضعني للعقوبات يعملون فيها.
م نقل األموال من خاللها محلياً ودولياً عن طريق اختالس القطاع
•استخدام رشكات واجهة يت ّ
التجاري.
•التعامل بالسلع الخاضعة للعقوبات أو بالسلع ذات االستخدام املزدوج.
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•رصد مستندات (مثالً بوليصة الشحن ،عقد بيع ورشاء ،وغريها) تبدو زائفة أو مز ّورة.
•رصد مستندات تم التالعب بها أو تعديلها من دون تفسري واضح ،ال سيام تلك املتعلقة بالتجارة
الدولية.
•نشاط تم تطويره أو متويله ليس عىل صلة بالغرض األصيل أو غاية الشخص االعتباري ,عيل
سبيل املثال:
•بالنسبة للرشكات ،استرياد أجهزة تقنية عالية التط ّور ال تتطابق مع طبيعة رخصتها
التجارية.
•بالنسبة للمنظامت غري الربحية ،تصدير أجهزة اتصال يف حني أن غايتها هي توفري
املساعدات اإلنسانية.
•صفقات التجارة أو األعامل املعقدة التي يبدو أنها تهدف إىل إخفاء الوجهة النهائية للصفقة
أو السلعة.
•الكيانات أو الرتتيبات القانونية املعقدة التي يبدو أنها تهدف إىل إخفاء املستفيد
الحقيقي.
يستعرض امللحق (أ) مؤرشات تحذيرية شاملة تساعد املؤسسات املالية و غري املالية عىل رصد
األنشطة املرتبطة باالنتشار أو متويل االنتشار.
أما بخصوص االجراءات املتعلقة باإلبالغ عن تدابري العقوبات املالية املستهدفة عند وجود حاالت
تطابق مؤكد أو محتمل لدى املؤسسات املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة أو مزودي
خدمات األصول االفرتاضية ،فإنه ميكنكم الرجوع اىل الدليل اإلرشادي عن العقوبات املالية
املستهدفة للمؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول
االفرتاضية عرب الرابط اإللكرتوين أدناه:
 | UN pageاملكتب التنفيذي للرقابة وحظر االنتشار ()uaeiec.gov.ae
امللحق أ
ح ّددت الجهات العاملية املسؤولة عن وضع املعايري “املؤرشات التحذيرية” التالية ملساعدة
املؤسسات املالية عىل رصد األنشطة املرتبطة باالنتشار أو بتمويل االنتشار .تشري هذه
“املؤرشات التحذيرية” إىل إمكانية وجود نشاط غري اعتيادي أو مشبوه ،مبا يف ذلك أنشطة
متويل االنتشار ،متويل اإلرهاب ،والتهرب من العقوبات املالية املستهدفة .و يقصد بالته ّرب من
العقوبات املالية املستهدفة هي محاولة لتجنب املحظورات والقيود املفروضة عرب العقوبات
املالية املستهدفة ،بواسطة أساليب مثل إعادة التسمية واستخدام أطراف ثالثة وإنشاء رشكات
وهمية أو واجهة واستخدام شبكات مالية بديلة .قد ال يضمن وجود مؤرش واحد مستقل االشتباه
يف محاولة التهرب من العقوبات املالية املستهدفة أو متويل االنتشار ،كام ال يوفر مؤرش واحد
بالرضورة إشارة واضحة ملامرسة مثل هذه األنشطة ،ولكنه قد يفيض إىل املزيد من املراقبة
والفحص ،مبا يف ذلك تطبيق العناية الواجبة املعززة تجاه العميل أو املعامالت ،حسب ما تقتضيه
الحاجة.
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مبلف العميل
 .1مؤرشات املخاطر املرتبطة
ّ
•أثناء إنشاء عالقة العمل باملؤسسة ،يقدم العميل معلومات غامضة أو غري كاملة عن أنشطته
التجارية املقرتحة ،ويرتدد يف إتاحة معلومات إضافية عند االستفسار عنها.
يتبي أن العميل (خاص ًة إذا كان من املنشآت التجارية)
•خالل املراحل الالحقة من العناية الواجبة،
ّ
أو مالكيه أو كبار مدرائه ،مدرجني يف قوائم العقوبات أو متداولني يف األخبار السلبية ،مثالً
كتلك املتعلقة مبخططات سابقة لغسل األموال ،أو االحتيال أو غريها من األنشطة اإلجرامية،
أو التحقيقات الجارية أو السابقة ،أو اإلدانات ،مبا يف ذلك الظهور عىل قامئة األشخاص
املرفوضني من قبل أنظمة رقابة التصدير.
•العميل هو شخص عىل صلة بدولة تثري مخاوف متعلقة باالنتشار أو التحويل ،مثالً من خالل
عالقات التجارة أو األعامل ،كام هو محدد يف عملية تقييم املخاطر الوطنية أو من قبل
سلطات مكافحة متويل االنتشار الوطنية ذات االختصاص.
•العميل هو شخص يتعامل بالبضائع ذات االستخدام املزدوج ،أو بالبضائع الخاضعة لرقابة
التصدير ،أو مبعدات معقدة وهو يفتقر إىل املعرفة الفنية الالزمة لها ،أو مبا يتعارض مع
مجال نشاطه املعلن.
•يدخل العميل يف صفقات تجارية معقدة يشارك فيها العديد من الوسطاء الخارجيني يف
مجاالت أعامل ال تتوافق مع ما تم الترصيح عنه من اعامل إنشاء عالقة العمل.
•العميل أو الطرف املقابل الذي يُعلن أنه رشكة تجارية ،يُجري معامالت تشري إىل أنه يعمل
كرشكة لتحويل األموال أو كحساب وسيط للدفع .وطبيعة هذه الحسابات تشهد حركة رسيعة
ملعامالت كبرية الحجم ،ورصيد صغري يف نهاية اليوم ،من دون أسباب تجارية واضحة .يف بعض
الحاالت ،يبدو أن منشئي التحويل هم جهات قد تكون مرتبطة بربنامج انتشار ترعاه دولة ما
(مثل رشكات الواجهة التي تعمل بجوار دول تثري مخاوف متعلقة باالنتشار أو التحويل) ،ويبدو
أن املستفيدين مرتبطني بجهات تصنيع أو شحن خاضعة لرقابة التصدير.
•يشرتك عميل تابع لجامعة أو مؤسسة بحثية يف تجارة البضائع ذات االستخدام املزدوج أو
البضائع الخاضعة لرقابة التصدير.
•نشاط العميل ال يتطابق مع طبيعة أعامله التجارية ،أو أن املعلومات عن املستخدم النهايئ ال
تتطابق مع تصنيف أعامله التجارية.
•يطلب عميل جديد خطاب اعتامد للمعامالت أثناء انتظار املوافقة عىل حساب جديد.
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 .2مؤرشات املخاطر يف أنشطة الحساب واملعامالت
•يشارك يف املعاملة شخص أو جهة يف بلد أجنبي يثري مخاوف متعلقة باالنتشار.
•يشارك يف املعاملة شخص أو جهة يف بلد أجنبي يثري مخاوف متعلقة بتحويل املسار.
•تشمل املعاملة مؤسسات مالية ذات أوجه قصور معروفة يف ضوابط مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب و  /أو مقيمة يف دول ذات قوانني ضعيفة من حيث رقابة التصدير أو فيها
إنفاذ محدود لقوانني رقابة التصدير.
•يُظهر نشاط الحواالت االلكرتونية أمناطًا غري عادية ،أو ليس لها غرض قانوين أو تجاري واضح.
•املنشئ أو املستفيد من املعاملة هو شخص أو كيان مقيم أو يسكن عاد ًة يف بلد يثري
مخاوف متعلقة باالنتشار أو التحويل ،مثل جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وإيران.
•قد تشرتك يف الحسابات أو املعامالت رشكات ذات هياكل ملكية غري شفافة ،أو رشكات
واجهة أو رشكات وهمية ،أي عىل سبيل املثال ،رشكات ليس لديها مستوى عا ٍل من الرسملة،
أو رشكات تعرض مؤرشات خاصة برشكة واجهة أخرى .يجوز أن ترصد الدول أو القطاع الخاص
املزيد من املؤرشات أثناء عملية تقييم املخاطر ،والتي تتمثل عىل سبيل املثال بفرتات
سكون طويلة للحساب يليها ارتفاع حاد يف النشاط.
•رصد روابط بني ممثيل الرشكات التي تتبادل البضائع ،حيث يجوز مثالً أن يكون لديها نفس
املالكني ،أو اإلدارة ،أو العنوان الفعيل ،أو عنوان بروتوكول االنرتنت ،أو رقم الهاتف ،أو
األنشطة التي تبدو منسقة.
•يجري صاحب الحساب املعامالت املالية بطرق مواربة غري مبارشة.
•يشرتك يف املعاملة أو يف نشاط الحساب ُمنشئ أو مستفيد يسكن يف دولة ذات تطبيق
محدود اللتزامات قرارات مجلس األمن الدويل ومعايري مجموعة العمل املايل ذات الصلة ،أو
نظام ضعيف من حيث رقابة التصدير (ينطبق أيضاً عىل الخدمات املرصفية املراسلة).
•يرغب العميل لدى رشكة التصنيع أو التجارة استخدام األموال النقدية يف املعامالت التي
تغطي مواد صناعية أو يف املعامالت التجارية بشكل عام .بالنسبة للمؤسسات املالية،
تظهر املعامالت من خالل التدفقات املفاجئة للودائع النقدية إىل حسابات الجهة ،تليها
عمليات لسحب النقد.
•تتم املعامالت عىل أساس ترتيبات “لدفرت الحسابات” التي تغني عن الحاجة إىل املعامالت
املالية الدولية املتكررة .تنفذ ترتيبات دفرت الحسابات رشكات مربوطة تحتفظ بسجل للمعامالت
التي تنفذها نيابة عن بعضها البعض .يف بعض األحيان ،تقوم هذه الرشكات بتحويالت مالية
لتحقيق التوازن يف هذه الحسابات.
•يستخدم العميل حسابًا شخص ًيا لرشاء مواد صناعية خاضعة لرقابة التصدير ،أو مواد غري مرتبطة
بأنشطة الرشكة أو بخطوط األعامل املطابقة.
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•يُجري أصحاب الحسابات معامالت تغطي مواد خاضعة ألنظمة االستخدام املزدوج أو أنظمة
رقابة التصدير ،أو أن أصحاب الحسابات قاموا يف السابق مبخالفة املتطلبات املنصوص عليها
يف أنظمة االستخدام املزدوج أو أنظمة رقابة التصدير.

 .3مؤرشات املخاطر يف القطاع البحري
•تقديم طلب رشاء البضائع من قبل رشكات أو أشخاص من دول أجنبية غري الدولة التي يقيم
فيها املستخدم النهايئ املعلن.
•تسجيل الرشكة التجارية تحت عنوان يُحتمل أن يُستخدم كعنوان تسجيل جامعي ،أي عىل سبيل
املثال ،املباين السكنية ،أو عناوين الصناديق الربيدية ،أو املباين التجارية ،أو املجمعات
الصناعية عالية الكثافة ،خاص ًة يف حال عدم تحديد وحدة معينة.
يحض الشحنة يح ّدد رشكة الشحن عىل أنها الوجهة النهائية للمنتج.
•الشخص أو الجهة الذي
ّ
•وجهة الشحنة وموقع املستورد ال يتطابقان.
•رصد التناقضات يف العقود أو الفواتري أو غريها من املستندات التجارية؛ عىل سبيل املثال،
تضارب بني اسم الجهة امل ُص ّدر واسم مستلم الدفعات؛ تباين بني األسعار املعلنة يف
الفواتري ويف العقود األساسية؛ أو التناقض بني كمية أو نوعية أو حجم أو القيمة الفعلية
للسلع وبني وصفها.
•شحنة البضائع لها قيمة معلنة منخفضة مقارن ًة بتكلفة الشحن.
•شحنة البضائع غري مطابقة مع املستوى التقني للدولة التي تُشحن إليها؛ عىل سبيل املثال،
معدات تصنيع أشباه املوصالت تُشحن إىل دولة ليس فيها صناعة إلكرتونيات.
•نقل شحنة من البضائع بطريقة غري مبارشة (يف حال توفرت املعلومات) ،ما يشمل نقلها إىل
وجهات متعددة يف ظل غياب أي أغراض تجارية واضحة ،ودليل عىل نقلها بني سفن من دول
متعددة بشكل متكرر ،أو استخدام أسطول صغري أو قديم.
•شحن البضائع ال يتوافق مع أمناط التجارة الجغرافية عىل سبيل املثال ،ال يقوم بلد الوجهة
عاد ًة بتصدير أو استرياد البضائع املدرجة يف مستندات املعامالت التجارية.
•توجيه شحنة البضائع عن طريق دولة ذات تطبيق محدود اللتزامات قرارات مجلس األمن ومعايري
الفاتف ذات الصلة ،أو دولة ذات قوانني ضعيفة من حيث رقابة التصدير أو فيها إنفاذ محدود
لقوانني رقابة التصدير.
م من قبل جهة آخرى غري الجهة التي تُرسل إليها السلع
•الدفع مقابل السلع املستوردة يت ّ
من دون أسباب اقتصادية واضحة ،أو من قبل رشكة وهمية أو رشكة واجهة ليست طرفاً يف
املعاملة التجارية.
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.4مؤرشات املخاطر الخاصة بالتمويل التجاري
•معاملة التمويل التجاري تتضمن مسار شحن (إذا كان متا ًحا) عن طريق دولة ذات قوانني ضعيفة
من حيث رقابة التصدير ،أو فيها إنفاذ محدود لقوانني رقابة التصدير.
أشخاصا أو رشكات (رشكات التجارة بشكلٍ خاص) متواجدين يف دولة ذات
•تشمل املعاملة
ً
قوانني ضعيفة يف مجال رقابة التصدير ،أو فيها إنفاذ محدود لقوانني رقابة التصدير.
•معاملة شحن البضائع ال تتوافق مع أمناط التجارة الجغرافية العادية (أي مثالً ،هل تقوم الدولة
املعنية بتصدير أو استرياد هذه البضائع عادةً؟).
•بنا ًء عىل الوثائق التي يتم توفريها يف املعاملة ،يبدو من الواضح أن القيمة املعلنة للشحنة
مقدرة بأقل من قيمتها الفعلية مقارن ًة مع تكلفة الشحن.
•قبل املوافقة عىل الحساب ،يطلب العميل خطاب اعتامد للمعاملة التجارية من أجل شحن
البضائع ذات االستخدام املزدوج أو البضائع الخاضعة لرقابة التصدير.
•نقص يف املعلومات أو تناقضات يف املستندات التجارية والتدفقات املالية ،من حيث
األسامء والرشكات والعناوين والوجهات النهائية ،وغريها من البيانات.
•املستندات التعريفية تبدو زائفة أو مزورة.
•يبدو أنه تم التالعب باملستندات التعريفية أو تعديلها من دون تفسري واضح ،ال سيام تلك
املتعلقة بالتجارة الدولية.
•تشمل املعامالت تعليامت تحويالت برقية أو تفاصيل دفع من قبل أو مستحقة لجهات غري
محددة يف خطاب االعتامد األصيل أو أي من املستندات األخرى.
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