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الفاتف

مجموعة العمل املايل

قامئة اإلرهاب املحلية

قامئة اإلرهاب املحلية الصادرة عن مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية املتحدة

قوائم العقوبات

قامئة اإلرهاب املحلية والقامئة املوحدة لألمم املتحدة

القامئة املوحدة لألمم املتحدة

القامئة املوحدة ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة مبوجب قرارات مجلس األمن
ذات الصلة.

مجلس األمن

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة

لجنة العقوبات التابعة ملجلس
األمن

لجنة العقوبات الخاصة مبجلس األمن التي ترشف عىل االلتزام بقرارات مجلس األمن.
يُذكر أنّ كافة أنظمة العقوبات الحالية الخاصة باألمم املتحدة لديها لجنة العقوبات
الخاصة بها

الجهات الرقابية

السلطات االتحادية واملحلية املسؤولة مبوجب القانون عن الرقابة عىل املؤسسات
املالية واملهن واألعامل غري املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفرتاضية
واملنظامت غري الهادفة للربح أو السلطة املختصة املسؤولة عن املوافقة عىل
مامرسة نشاط أو مهنة يف حال مل يتم تحديد جهة رقابية مبوجب القانون.
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 .1مقدمة

إ ّن دولة اإلمارات العربية املتحدة ،كونها عضو يف األمم املتحدة ،مكلّفة بتنفيذ قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،مبا يف

ذلك تلك املرتبطة بأنظمة العقوبات .نتيج ًة لذلك ،ومن خالل قرار مجلس الوزراء رقم ( )74لسنة  ،2020تطبّق دولة اإلمارات قرارات
مجلس األمن حول منع ومكافحة اإلرهاب ومتويل اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وبشكلٍ خاص تنفيذ العقوبات
املالية املستهدفة كام هي محددة من قبل األمم املتحدة.
تتخذ العقوبات املفروضة من قبل مجلس األمن عدة أشكال وهي ترمي إىل تحقيق أهداف مختلفة وقد تن ّوعت بني العقوبات

االقتصادية والتجارية الشاملة إىل تدابري أكرث استهدافاً مثل حظر استرياد األسلحة وحظر السفر والقيود املالية أو القيود عىل
السلع .وقد طبّق مجلس األمن العقوبات دعامً للعمليات االنتقالية السلمية ولردع التغيريات غري الدستورية ووضع القيود عىل
اإلرهاب وحامية حقوق اإلنسان وسعياً ملنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كام ذُكر أعاله ،تتضمن أنظمة العقوبات التابعة لألمم املتحدة تدابري مختلفة عىل الدول أن تط ّبقها إال أ ّن املعلومات التالية توضح
كيفية تطبيق العقوبات املالية املستهدفة يف اإلمارات من ناحية تدابري التجميد ومنع إتاحة األموال والخدمات مبوجب قرارات
مجلس األمن املرتبطة بتمويل اإلرهاب ومتويل االنتشار ،وعىل األفراد والشخصيات االعتبارية يف اإلمارات العودة أيضاً إىل
القواعد واللوائح واإلرشادات ذات الصلة التي ينرشها املكتب التنفيذي والجهات الرقابية ومجلس األمن.
أ) دور لجنة السلع واملواد الخاضعة لرقابة االسترياد والتصدير يف اإلمارات:
•تضطلع بدور السلطة املركزية لضامن تنفيذ العقوبات املالية املستهدفة يف دولة اإلمارت العربية املتحدة.
•تتلقى وتعالج طلبات التظلّم من قرارات اإلدراج عىل القامئة املوحدة لألمم املتحدة وقامئة اإلرهاب املحلية.
•تتلقى وتعالج طلبات استخدام األموال املج ّمدة مبوجب قوائم العقوبات.

•تعمل بشكل وثيق مع املجلس األعىل لالمن الوطني بخصوص اإلدراجات عىل القامئة املحلية
•تع ّمم التحديثات عىل قامئة اإلرهاب املحلية والقامئة املوحدة لألمم املتحدة إىل القطاعني الحكومي والخاص.
•توفّر التنسيق وتبادل املعلومات بني الوكاالت الحكومية.

04

 .2املنهجية واملصدر واإلطار الزمني
يستند هذا التقرير عىل  23حالة عملية لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة تظهر كيف قامت املجموعات أو الكيانات اإلرهابية أو

األشخاص اإلرهابيون باستغالل القطاعات أو األنشطة االقتصادية من أجل متويل أنشطتهم أو دعم أعامل متويل اإلرهاب أو
متويل انتشار التسلح وخاص ًة خالل الفرتة املمتدة بني عا َمي  2019و.2021

 .3تصنيف تقارير العقوبات املالية املستهدفة بحسب مصدر املعلومات
بنا ًء عىل النتائج املذكورة أعاله ،يُالحظ أ ّن مصدر املعلومات األبرز لتقارير العقوبات املالية املستهدفة هو من املعلومات
االستخبارية والتعاون الدويل لتحديد األنشطة املرتبطة بالعقوبات املالية املستهدفة (ضد متويل اإلرهاب  /متويل انتشار
التسلح) أو الته ّرب من العقوبات املفروضة مبوجب قامئة العقوبات الخاصة باألمم املتحدة أو أنظمة العقوبات الدولية .كام أ ّن

املصارف قد أثبتت من خالل رفع تقارير املعامالت املشبوهة إىل وحدة املعلومات املالية عن وقوع العمليات املشبوهة يف

أرض الدولة أو املناطق الحرة ،مام يعطي معلومات وخيوط لجهات إنفاذ القانون من أجل تعقّب وتجميد األصول املرتبطة بأنشطة
العقوبات املالية املستهدفة.

مصدر املعلومات

عدد التقارير

معلومات استخبارية والتعاون الدويل

12

البنوك

7

جهة معنية بالرقابة عىل التصدير

2

رشكة وساطة

1

شخص اعتباري

1

مصدر املعلومات
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 4تصنيف تقارير العقوبات املالية املستهدفة بحسب نوع الشبهة
بنا ًء عىل النتائج املذكورة أعاله ،إ ّن الطرق املشبوهة األبرز التي يستخدمها األشخاص أو الكيانات أو املجموعات املدرجني عىل
القوائم من أجل دعم أنشطة متويل اإلرهاب أو برامج متويل انتشار التسلح هي من خالل استخدام الرشكات الواجهة أو الوهمية

وشحن السلع ذات االستخدام املزدوج.
نوع الشبهة

عدد التقارير

رشكات وهمية تدعم مجموعة (مجموعات) إرهابية  /برنامج النتشار أسلحة الدمار الشامل

7

شحن السلع ذات االستخدام املزدوج

6

إرسال  /تلقي األموال إىل منظمة مدرجة غري هادفة للربح

3

تهريب السلع (الذهب أو املواد البيرتوكيميائية)...

2

تحويالت بقيمة عالية من دول مرتفعة املخاطر

2

الحساب يعود إىل أشخاص مدرجني

1

عملية رشاء أسهم من قبل شخص مدرج

1

التحويل مببالغ صغرية

1

أنواع الشبهة
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 .5تصنيف تقارير العقوبات املالية املستهدفة بحسب األدوات
بنا ًء عىل النتائج املذكورة أعاله ،إ ّن أبرز األدوات املستخدمة من قبل األشخاص أو الكيانات أو املجموعات املدرجني عىل القوائم
لنقل األموال واألصول األخرى من الدول مرتفعة املخاطر لدعم أنشطة متويل اإلرهاب أو برامج متويل االنتشار هي باستخدام

املستندات والوثائق املز ّورة والتحويالت اإللكرتونية املرصفية.
نوع األداة

عدد التقارير

املستندات والوثائق املز ّورة

8

التحويل اإللكرتوين املرصيف

6

التحويل من خالل رشكات الرصافة

2

التحويل من خالل دور الحوالة

2

رشاء أسهم

1

إيداع مرصيف

1

نقل النقد عرب الحدود

1

االستثامرات (العقارات ،الرشكات)...

1

شيك مرصيف

1

أنواع األدوات
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 .6تقييم مخاطر متويل اإلرهاب
عام  ،2020قامت الدولة بتقييم مخاطر متويل اإلرهاب لتوسيع نطاق تقييم مخاطر متويل اإلرهاب الذي أجري عام  2018ولتعميق

فهم اإلمارات إىل ح ّد كبري للمخاطر يف هذا املجال .وعىل عكس تقييم مخاطر متويل اإلرهاب لعام  ،2018نسخة العام 2020

تم إعدادها مبشاركة كبرية من قبل مجموعة واسعة من الجهات املعنية وهو مستند إىل تحليل مجموعة أوسع بكثري من البيانات
ومصادر املعلومات وال يح ّد نطاقه بعدد محدد من املنظامت اإلرهابية ،بل ركّز عىل مخاطر متويل اإلرهاب بشكلٍ عام مع أخذ

العوامل املحددة التي مت ّيز التهديدات ونقاط الضعف يف مجال متويل اإلرهاب يف السياق اإلمارايت من خالل سيناريوهات
مخاطر مختلفة .وتم اعتامد منظو َرين أساسيني إلجراء تقييم مخاطر متويل اإلرهاب وهام املخاطر املحلية يف الدولة ووضع

اإلمارات كمركز مايل عاملي .وقد تم النظر يف مخاطر استخدام اإلمارات من أجل ( )1الجمع )2( ،النقل ،و( )3استخدام األموال

وص ِّنفت املخاطر بشكلٍ منفصل بنا ًء عىل إرشادات الفاتف يف الدليل اإلرشادي لتقييم مخاطر متويل اإلرهاب
ألغراض إرهابية ُ
لعام  .1 2019ويوفّر الجدول أدناه ملخصاً لالستنتاجات بالنسبة إىل سيناريوهات مخاطر متويل اإلرهاب التي تم تحليلها مع املخاطر
لكل سيناريو.
املتأصلة والتدابري التخفيفية والتصنيفات املتبقية ّ

الخطر
املتأصل

التدابري
التخفيفية

التصنيف
املتبقي

 1جمع األموال من خالل وسائل التواصل االجتامعي

M-H

S

M-L

 2التمويل الجامعي

M-L

S

L

 3جمع األموال من خالل العمالت االفرتاضية

M-H

M

M-H

 4التربعات  /املنظامت غري الهادفة للربح

M-H

S

M-L

األنشطة التجارية يف اإلمارات  -بيع البضائع من قبل اإلرهابيني أو الشبكات اإلرهابية

H

M

H

ب5

األنشطة التجارية يف اإلمارات – رشاء البضائع أو الخدمات من قبل اإلرهابيني أو الشبكات
اإلرهابية

H

M

H

ج5

األنشطة التجارية التي يقوم بها اإلرهابيون أو الشبكات اإلرهابية باستخدام شخصيات
اعتبارية يف دولة اإلمارات

H

M

H

H

S

H

7

امتالك املؤسسات املالية أو مؤسسات خدمات تحويل األموال أو القيمة أو السيطرة عليها
يف دولة اإلمارات

M-H

S

M-L

8

تهريب أو نقل األموال النقدية ،مبا يف ذلك من خالل استخدام املقاتلني اإلرهابيني األجانب

H

M

H

H

M

H

M-H

S

M-L

سيناريو املخاطر

أ5

 6تحويالت األموال من الدول عالية املخاطر وإليها

 9االستثامر أو إدارة األموال املرتبطة باإلرهاب يف الدولة
 10الهجامت اإلرهابية يف دولة اإلمارات
الدرجات :)S( :قوي )H( ،مرتفع )M-H( ،متوسط إىل مرتفع )M( ،متوسط )M-L( ،متوسط إىل منخفض )L( ،منخفض.

1 ) https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/terrorist-financing-risk-assessment-guidance.html
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تم بعد ذلك دمج سيناريوهات املخاطر املذكورة أعاله بطرق متويل اإلرهاب الثالث املحددة من قبل الفاتف لتحديد مدى املخاطر
لكل سيناريو،وجاءت االستنتاجات كالتايل:
املتبقية يف اإلمارات ّ
طريقة التمويل

املخاطر املتبقية يف اإلمارات

 .1جمع األموال املرتبطة باإلرهاب يف اإلمارات

متوسطة إىل منخفضة

 .2نقل األموال املرتبطة باإلرهاب عرب اإلمارات

مرتفعة

 .3استخدام األموال املرتبطة باإلرهاب يف اإلمارات
اإلجاميل

متوسطة
متوسطة إىل مرتفعة

بشكلٍ إجاميل ،يظهر التحليل الجديد ملخاطر متويل اإلرهاب املجموعة الواسعة من املخاطر التي تواجهها اإلمارات يف إطار
متويل اإلرهاب والحاجة لتستم ّر الدولة يف تعزيز تدابري تخفيف املخاطر لديها ،وااللتزام العميق لإلمارات بلعب دور ناشط وأسايس
يف مكافحة متويل اإلرهاب ومتويل انتشار التسلح عىل الصعيد العاملي.

 .7األمناط بنا ًء عىل دراسات الحالة الخاصة بالعقوبات املالية املستهدفة

تم تحديد مجموعة من األمناط بنا ًء عىل الطرق التي يستخدمها املجرمون بوترية متكررة للته ّرب من العقوبات املالية املستهدفة،
كام تشمل األمناط القطاعات واملنهجيات واألدوات األساسية املستخدمة لتمرير أي معامالت مالية أو غري مالية لدعم الكيانات أو

األشخاص املدرجني.

أ) أمناط العقوبات املالية املستهدفة  -متويل اإلرهاب
النمط األول  :تهريب الذهب

•يتم استخراج الذهب من قبل مجموعات إرهابية من الدولة الخاضعة للعقوبات “ أ “ ونقله عرب الحدود إىل الدولة “ب” لتغيري
مصدر تصدير الذهب ليتم بعد ذلك تصدير الذهب من الدولة ب إىل دولة االمارات لتتم تصفيته وبيعه وتسويقه ثم يُعاد
تحويل املتحصالت املالية إىل املجموعات اإلرهابية يف الدولة “ أ “.
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النمط الثاين :استخدام طرف ثالث أو فرد من العائلة

•يقوم الشخص املدرج واملقيم يف الدولة “ أ “ باستخدام طرف ثالث أو أحد أفراد العائلة لرشاء أو بيع العقارات يف دولة
االمارات.

النمط الثالث :استغالل املنظامت غري الهادفة للربح

•يتم استغالل املنظامت غري الهادفة للربح لتشغيلها كواجهة نياب ًة عن املنظامت اإلرهابية حيث تطلب املنظمة غري الهادفة
ربعات وتحتفظ بالحسابات املرصفية وتشرتي العقارات نياب ًة عن املنظمة اإلرهابية؛
للربح الت ّ

•كام ميكن استخدام دور الحوالة لتحويل األموال إىل املنظامت غري الهادفة للربح يف الدول األجنبية التي تدعم الكيانات
املدرجة؛
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النمط الرابع :تزوير املستندات ووثائق الشحن

•يتم استخدام اإلمارات كنقطة عبور لشحن النفط وغريها من املواد الكيميائية املحظورة لصالح الكيانات املدرجة من خالل
تزوير وثائق الشحن؛

النمط الخامس :استخدام الرشكات الواجهة

•استخدام رشكات الواجهة يف الدول األجنبية إلخفاء مصدر شحنات الذهب من دولة خاضعة للعقوبات ليتم تهريبه وبيعه
يف اإلمارات لصالح مجموعات مدرجة؛

•استخدام أنشطة التجارة العامة لجمع األموال من املصادر املختلفة لدعم مجموعة إرهابية مدرجة (مثل تنظيم داعش).
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ب) أمناط العقوبات املالية املستهدفة – متويل االنتشار
بنا ًء عىل القضايا التي تم التحقيق فيها من قبل نيابة أمن الدولة يف مجال متويل االنتشار ،تم تحديد قامئة باألمناط والط ُرق
املستخدمة من قبل املجموعات واألفراد املدرجني للته ّرب من العقوبات املرتبطة بتمويل االنتشار .وتشمل األمناط األمثلة
التالية:

النمط األول :استخدام النظام املايل

•استخدام شبكات رصافة العمالت لتحويل األموال النقدية بكميات كبرية لتمويل الربنامج النووي الذي يعود الحد الدول
الخاضعة للعقوبات؛

العمل الكوريني
•استخدام املكاتب التمثيلية للمصارف الخاضعة للعقوبات من قبل مجلس األمن من أجل تحويل أموال
ّ
الشامليني إىل كوريا الشاملية ،وقدتم إقفال مكتب املرصف وترحيل املمثل الخاص به.

النمط الثاين :شحن السلع ذات االستخدام املزدوج

•املعامالت يف مجال بيع السلع ذات االستخدام املزدوج أو شحنها أو تصديرها والتي ال تتالءم مع املستوى الفني للدولة
املتلقية؛

•معامالت التمويل التجاري التي تشمل مسارات شحن لدول لديها قوانني ضعيفة للرقابة عىل التصدير.
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 .8املؤرشات التحذيرية
مؤرشات تحذيرية – متويل إرهاب
•إجراء السحوبات النقدية مقسمة عىل فرتات قصرية (مع احتامل أن تكون تحت سقف اإلبالغ اليومي عن النقد) عرب مواقع
مختلفة يف األرايض التي لدى األشخاص الخاضعني للعقوبات تأثري فيها أو عند حدود الدول الخاضعة للعقوبات.
•يتم إرسال أو تلقي األموال عرب تحويالت دولية من أو إىل مناطق مرتفعة املخاطر.
•يتم إجراء معامالت رصف العمالت نياب ًة عن العميل من قبل طرف ثالث ،يليها تحويالت لألموال إىل مواقع ال يتضح فيها
الرابط التجاري مع العميل أو إىل دول مرتفعة املخاطر.
•يتم استخدام عدة حسابات لجمع األموال وتحويلها إىل عدد صغري من املستفيدين األجانب ،سواء أكانوا أشخاص أو رشكات،
وخاص ًة يف املناطق مرتفعة املخاطر.
•املعامالت التي تشمل بعض الدول مرتفعة املخاطر مثل املناطق التي يحصل فيها نزاع مسلّح أو التي هي قريبة من
النزاعات املسلحة حيث ينشط اإلرهابيون أو املناطق التي تكون فيها ضوابط مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
ضعيفة.
•عدم اتساق استخدام األموال من قبل منظمة غري هادفة للربح مع الغرض الذي تأسست من أجله.
•قيام العميل بالتربع لصالح قضية خاضعة ملعلومات سلبية متوفرة للجمهور (مثل :مبادرات لجمع التربعات من الجمهور،
املبادرات الخريية أو املنظامت غري هادفة للربح واملنظامت غري الحكومية.)...
•املعامالت التي تشمل األفراد أو الكيانات التي يتم تحديدها يف وسائل اإلعالم و/أو قوائم اإلرهاب بسبب ارتباطها
مبنظمة أو أنشطة إرهابية.
•دعم األفراد أو الكيانات عرب اإلنرتنت للتطرف العنيف أو التو ّجه نحو الراديكالية.
•اكتشاف عنارص غري منتظمة خالل إجراءات العناية الواجبة التي قد تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص:
•معلومات غري دقيقة عن مصدر األموال و/أو العالقة مع الطرف املقابل
•رفض العميل توفري املزيد من وثائق “إعرف عميلك” أو تقديم املزيد من اإليضاح حول املستفيد النهايئ لألموال
والسلع.
•الشك بتزوير الوثائق الثبوتية.
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مؤرشات تحذيرية – متويل إنتشار التسلح
تخص املؤرشات التحذيرية التالية بشكلٍ محدد قضايا متويل انتشار التسلح املرتبطة بدولة اإلمارات التي من شأنها مساعدة
ّ
املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية عىل رصد املعامالت املشبوهة ورفع تقارير املعامالت املشبوهة إىل وحدة
املعلومات املالية:
•التعامالت ،مبارش ًة أو من خالل أحد العمالء ،مع دول خاضعة للعقوبات أو أرايض من املعروف أ ّن األشخاص الخاضعني
للعقوبات ينشطون فيها.
•استخدام الرشكات الوهمية التي ميكن نقل األموال عربها محلياً ودولياً من خالل استغالل القطاع التجاري يف اإلمارات.
•التعامالت بالسلع أو الشحنات الخاضعة للعقوبات ،مثل:
•النفط او السلع األخرى
•السلع ذات االستخدام املزدوج ( مثل اسالك النيكل ،محوالت ،الخ).
•رصد مستندات تبدو انها مز ّورة أو كاذبة.
•تحديد املستندات التي تم التالعب بها أو تعديلها من دون تفسري واضح ،خاص ًة تلك املرتبطة بالتجارة الدولية.
•النشاط الذي يتم تطويره أو متويله ال يرتبط بالغرض األسايس أو املتوقع من الرشكة أو الكيان .مثالً:
•بالنسبة إىل الرشكات ،وجود رشكة تقوم باسترياد املعدات التكنولوجية املتطورة ولكنها مس ّجلة كرشكة تتاجر
باملكسات.
ّ
•النسبة للمنظامت غري الهادفة للربح ،وجود جمعية تقوم بتصدير أدوات االتصاالت وهي جمعية تهدف إىل توفري
الخدمات الصحية.
•الصفقات التجارية املعقّدة جدا ً التي يبدو أنها تهدف إىل إخفاء الوجهة النهائية للمعاملة أو السلعة.
• الشخصيات االعتبارية أو الرتتيبات القانونية املعقّدة التي يبدو أنها تهدف إىل إخفاء املستفيد الحقيقي.
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 .9إحصائيات حول العقوبات املالية املستهدفة
تعكس اإلحصائيات الحديثة يف مجال التجميد واملصادرة فعالية إطار العقوبات املالية املستهدفة يف دولة اإلمارات ،ففي مجال
التجميد ،أظهرت السلطات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وعياً متزايدا ً حول تطبيق العقوبات املالية املستهدفة دون تأخري.
بني عا َمي  2019وسبتمرب  ،2021ج ّمدت السلطات الحكومية  540مليون درهم فيام ج ّمدت مؤسسات القطاع الخاص 676
مليون درهم .أ ّما يف مجال املصادرة ،فقد قامت املحاكم اإلماراتية مبصادرة  414مليون درهم بني عا َمي  2019وسبتمرب .2021

العقوبات املالية املستهدفة – متويل اإلرهاب – القطاع الحكومي
مد (مليون درهم)
املبلغ املج ّ
األموال النقدية
العقارات
أصول أخرى

املبلغ املصادر (مليون درهم)

2019

2020

2021

2019

2020

2021

29

13

63

3

20

7

-

283

9

-

-

283

0.5

-

142

0.04

-

101

اإلجاميل

414

540

العقوبات املالية املستهدفة – متويل اإلرهاب – القطاع الخاص
مد (مليون درهم)
املبلغ املج ّ
السنة

أنواع الجهات املبلِّغة

2020
2021

عدد حاالت التطابق عدد حاالت التطابق األصول املج ّمدة –
(مليون درهم)
املؤكدة
املحتملة

املؤسسات املالية

7

-

0.73

املؤسسات املالية

71

124

589

األعامل واملهن غري املالية املحددة

14

9

87

92

133

676

اإلجاميل

العقوبات املالية املستهدفة – متويل االنتشار
يف العامني  2019وسبتمرب  ،2021تم تجميد أصول بقيمة إجاملية تساوي  63,962,065درهم مرتبطة بالعقوبات املالية
املستهدفة يف مجال متويل انتشار التسلح.

مد (مليون درهم)
املبلغ املج ّ
السنة

2019

2021

األموال النقدية

63

63

األصول األخرى (السلع ذات االستخدام املزدوج)

0.86

0.95

اإلجاميل

64
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 .10التوصيات
•عىل املؤسسات املالية دمج املؤرشات التحذيرية املذكورة يف هذا املستند ضمن نظام الفحص الخاص بها لرصد املعامالت
املشبوهة املرتبطة بتمويل اإلرهاب ومتويل انتشار التسلح والته ّرب من العقوبات.
•عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة إجراء العناية الواجبة املشددة عىل معامالت التمويل التجاري
العابرة للحدود املرتبطة بالدول مرتفعة املخاطر التي فيها تنظيامت محدودة للرقابة عىل التصدير.
•عىل املؤسسات املالية التأكد من كافة األطراف يف املعاملة املرتبطة بشحن السلع ذات االستخدام املزدوج وان املعاملة
لديها هدف اقتصادي واضح.
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