
 تمويل إرهاب - (1حالة )

 بإجراءورد إلى الوحدة إخطار اشتباه من أحد البنوك المحمية عن قيام احد االشخاص )ع( 
إيداعات نقدية يعقبيا تحويالت لعدد من األشخاص غير واضح عالقتيم بو، وبالبحث عمى 

د أن شقيق المذكور تفيمن احدي جيات انفاذ القانون  معمومات قاعدة بيانات الوحدة تبين توافر
 جية انفاذ القانونقضايا اإلرىاب، قامت الوحدة من جانبيا بموافاة  ىحدامتيم عمى ذمة 

بالمعمومات التي تتوافر لدييا وقامت في ذات الوقت بطمب معمومات من المؤسسات المالية 
لموقوف عمى بيانات األشخاص المستفيدين من المتمقية لمتحويالت الصادرة من المشتبو فيو )ع( 

، وتحديد مدى إمكانية التوصل إلى أشخاص آخرين واماكن تمقي تمك التحويالت تمك التحويالت
 ذات صمة بأية نشاطات إرىابية.

بتمك  جيات إنفاذ القانونوتمت موافاة اماكنيم و تم تحديد بيانات المستفيدين من التحويالت 
راء التحريات بشأن مدى ارتباط المشتبو فيو أو أي من المستفيدين من البيانات مع طمب إج

تحريات عن تشكيل المشتبو فيو مع آخرين من بينيم الالتحويالت بنشاطات إرىابية، وقد أسفرت 
بعض المستفيدين من التحويالت مجموعة دعم لوجيستي لتوفير األسمحة والمفرقعات واألموال 

ات واألدوات، ووسائٍل التعايش العضاء جماعة ارىابية ، ومقراٍت والمركبات والذخائر والميم
إليوائيم وإلخفاء األسمحة النارية وتصنيع المواد والعبوات المفرقعة، والمواد واألدوات المستخدمة 

 في تصنيع المفرقعات لتنفيذ ما يكمف بو أعضاء المجموعة من عمميات ارىابية.

 

 

 الدروس المستفادة
 يمي:بما المؤسسات المالية أىمية قيام 
  وبصفة خاصة  بالمشتبو فييماالطراف المرتبطة  لمتعرف عمىبذل العناية الواجبة

التعامالت و المفوضين بالتعامالت عمى الحسابات، والمستفيدين الحقيقيين منيا، 
 .بيمالمالية الخاصة 



 تمك التي  ة سواءالمؤسسة الماليالمخاطر التي تقوم بيا  إيالء عناية خاصة لتصنيف
 و المنتجات أو المناطق الجغرافية.تعمق بالعمالء أت

  بيم  او المرتبطين بالمشتبو فييمإجراء بحث عمي مصادر المعمومات المتاحة تتعمق 
  بشكل مباشر.

 واالرىابين المتاحة عمي الموقع  البحث عمي قاعدة بيانات الكيانات االرىابية
 وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرىاب.االلكتروني الخاص ب

  لمحاولة التوصل الي المؤسسة المالية طاق نالصادرة لحسابات خارج التعامالت تتبع
) مثل الرجوع إلى المؤسسات المالية االخرى داخل اسباب التعامالت او الغرض منيا

المجموعة، والرجوع إلى المراسمين لمحصول عمى معمومات حال وجود تعامالت 
 .خارج الدولة تتم من خالل المراسمين ( 

  تواريخمع أىمية إيالء عناية خاصة ب مميات تمويل االرىاب،عأنماط دراسة 
، وكذا المناطق الجغرافية لمتعامالت والفترات الزمنية التي تمت خالليا العمميات

تجزئة  :معينة ذات االرتباط مثلمدى وجود أية أنماط  لموقوف عمى مبالغال وحجم
 الغ . المب

 من السيناريوىات  تعتمد عمى تغذيتيا بعدد كبير متقدمة الكترونية نظم دفاعية تطوير
الت اعمميات تمويل االرىاب ، بحيث تشمل معظم االحتم فيعن أنماط االشتباه 

سرعة اكتشاف التعامالت ذات المخاطر وذاك لتحقيق ىذا الشأن ،  فيقد تتم  التي
 المرتفعة ومتابعتيا وسرعة االبالغ عنيا.

 


