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 وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 ( 1 )دليل ارشادي حول مكافحة متويل انتشار التسلح                                                                     

 الغرض من الدليل اإلرشادي
 

اتهم من ل مشتريتعرق للقائمين على عملية انتشار التسلح من شأنها أنالتدفقات المالية المتاحة  وقفإن 

كافحة م تعد كلذل ونقلها.أسلحة الدمار الشامل  برامجالسلع غير المشروعة والتكنولوجيا الالزمة لتطوير 

وع ير المشرغلشامل لمكافحة انتشار أسلحة الدمار ا انتشار التسلح من أهم الوسائل التى يمكن اعتمادهاتمويل 

 الدوليين على المدى الطويل. بالتالى حفظ السلم واألمنو

 عبهالذى تل تسعى الجهات الرقابية فى مختلف الدول إلى توعية المؤسسات المالية بأهمية الدور ،لذا

وروبية، دول األفنجد أن بعض الدول مثل الواليات المتحدة وكذلك بعض ال ؛ لمكافحة انتشار التسلح وتمويله

ذا الدور وه؛ دوًرا نشًطا في الكشف عن تمويل انتشار التسلح وتعطيلهكل مؤسسة مالية تلعب أن تتوقع 

ئم على قوا المدرجينشخاص والكيانات األ أسماءفحص المعامالت الواردة والصادرة مقابل يتجاوز 

 . العقوبات

دعم الجهود المبذولة من جانب المؤسسات المالية لمكافحة تمويل انتشار التسلح،  وإلى جانب، وفى هذا الصدد

  لألغراض التالية:إلى المؤسسات المالية تم إعداد هذا الدليل اإلرشادى فقد 

 .بتمويل انتشار التسلحتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة  -

تضمين نظام لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تمويل انتشار التسلح وإداراتها من قبل المؤسسات المالية  -

مكافحة تمويل انتشار التسلح فى سياستها الداخلية وبرامجها المطبقة لمكافحة غسل األموال وتمويل 

 القائم على المخاطر. المنهجاإلرهاب مع األخذ فى االعتبار تطبيق 

تهديدات ونقاط ضعف ومخاطر تمويل انتشار التسلح وتعزيز الوعي بشأنها، إلى جانب الوقاية من ال -

 تحديد المتطلبات الرقابية التى يتعين على المؤسسات المالية االلتزام بها.
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 ( 2 )دليل ارشادي حول مكافحة متويل انتشار التسلح                                                                     

 مقدمة

التوصيات والمعايير الدولية التي  وكذا، ذات الصلة بانتشار التسلح األمنقرارات مجلس وفقًا لما ورد ب

من النتائج  (11) رقم( والنتيجة المباشرة 7) رقمالتوصية سيما  والنصت عليها مجموعة العمل المالي 

أحد األمور التي تتساوى في األهمية مع  وتمويله أسلحة الدمار الشامل عد مكافحة انتشاري ،الخاصة بالفعالية

لتزام بمكافحة لال الجهات كافة على كبيرة مسئوليةمكافحة جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مما يوقع 

 هذه الجريمة. 

 خاللمن  ،المادية وحجزها ف عن السلع والمواد والتكنولوجياالجهود الدولية للكشكافة  منعلى الرغم و

رقابة على الصادرات والمعاهدات الدولية التي تسعى إلى منع المزيد من انتشار األسلحة لل المشددة التدابير

من  التسلح انتشار، فقد تمكن القائمون على األسلحة تلك نقل قنوات وقطع ،النووية والكيميائية والبيولوجية

 بسهولة نسبية.  األسلحة بتلك الصلة ذات السلع ونقلشراء 

 تلكل يل لتسهيعلى التمو التسلح انتشارتعتمد جهود  ،السلع والمواد والتكنولوجيات الماديةجانب  وإلى

امل دمار الشأسلحة الالمتعلقة ب والتكنولوجيا االستخدام ثنائيةغير المشروعة. والواقع أن شراء السلع  األنشطة

حدة مم المتالتقارير الصادرة عن فريق خبراء األ أشارت حيث ،العالميا بفضل النظام المالي أصبح ممكنً 

دعم " ل يةالوصول إلى القنوات المصرفية الرسم تستطيع " كوريا الشمالية أنالمعني بكوريا الشمالية 

 انتشار أسلحة الدمار الشامل. دعمو ،غير المشروعة أنشطتها

ة. ت األخيرلسنوااقد حظي الدور الذي يلعبه القطاع المالي في تعطيل تمويل االنتشار باهتمام أكبر في ول

دعم لى تهدف إ التىالقدرة على كشف المعامالت المالية  فى مثااًل المؤسسات المالية  بعض ضربت حيث

 المؤسسات بعض نجد، اآلخر الجانب على. تعطيلها ثم ومن ،االنتشار غير المشروع ألسلحة الدمار الشامل

داخلية  ياساتسي تنفيذ ف وتفشل، التسلح انتشار بتمويل الصلة ذات والتهديدات المخاطر تعىال  قد المالية

 ؛لتسلحانتشار اعب دوًرا فى عملية ، بعلم أو بدون علم، أن تلمثل تلك المؤسساتيمكن لو ؛اهتهكافية لمواج

 المالي. دولتهاوأن تلحق ضرًرا بنفسها وبنظام 

بالتطبيق الفعال للمنهج  المالية المؤسساتولتعزيز الوعي لدى المالي المصري،  النظاموحرًصا على 

تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ب الصلة ذاتالقائم على المخاطر وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة 

على بعض  يشتمل والذى اإلرشادي الدليل هذا اصدار تم ،تطبيقًا لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

النقاط الهامة والمتعلقة بالمؤسسات المالية في هذا المجال، مثل أوجه التمويل المتعارف عليها وكيفية التصدي 

 فصول تتضمن كالتالي: ثالثةإلى  اإلرشادي الدليل وينقسممكافحتها.  وسائللها و

 انتشار التسلح للمؤسسات الماليةأهمية مكافحة تمويل األول:  الفصل 

 ألساليب المستخدمة فى تمويل انتشار التسلحا: الثاني الفصل 

 التهديدات والمخاطر المتعلقة بتمويل انتشار التسلح :الثالث الفصل 
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 ( 3 )دليل ارشادي حول مكافحة متويل انتشار التسلح                                                                     

 املالية مؤسساتلل التسلح انتشار متويل مكافحة أهمية: األول الفصل
 

 :لحانتشار التس بعض المفاهيم المتعلقة بتمويل: أولً 

 :التسلح انتشار .1

ويتضمن نقل وتصدير التكنولوجيا والبضائع والبرمجيات  صور متعددةيشار إلى انتشار التسلح بأن له 

والخدمات والخبرات التى يمكن استخدامها فى البرامج ذات الصلة باألسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، 

 1بما فى ذلك وسائل إيصالها مما يشكل تهديدًا كبيًرا لألمن الدولي ويشمل ذلك األسلحة البالستية.

 :التسلح انتشار تمويل .2

يشار إلى تمويل انتشار التسلح على أنه أي فعل يشتمل على توفير األموال أو الخدمات المالية التى تستخدم،  

بشكل كامل أو جزئي، فى تصنيع أو الحصول على أو امتالك أو تطوير أو تصدير أو الشحن العابر أو 

ية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها السمسرة أو نقل أو تحويل أو تخزين أو استخدام األسلحة النوو

والمواد ذات الصلة، بما يشمل الوسائل التكنولوجية والسلع ثنائية االستخدام عند استخدامها ألغراض غير 

 2مشروعة، بما يخالف القوانين المحلية والمعايير الدولية.

 :التسلح انتشار ممولى .3

أي فرد، أو مجموعة من األفراد، يقوم باستغالل القطاعات الرسمية يشار إلى ممول انتشار التسلح على أنه  

 3أو يستخدم النقد فى تمويل السلع ذات الصلة بانتشار التسلح. العالميوغير الرسمية للنظام المالي 

 :الستخدام ثنائية السلع .4

 كرية.أغراض عسهي تلك السلع التي تستخدم في أغراض مدنية ولكن في نفس الوقت يمكن استخدامها في 

 :التسلح انتشار بمكافحة المالية المؤسسات التزام أسس: اثانيً 

 كما، الصلة ذات الدولية الهيئاتوعن المنظمات  الصادرةلعدد من االلتزامات  تخضع المؤسسات المالية

 ، ومن بينها:القوانين المحلية فىتخضع لاللتزامات الواردة 

 الدولية اللتزامات .1

 الصلة ذات األمن مجلس قرارات (أ)

من خالل  ، وذلكءمجموعة من االلتزامات على الدول األعضامجلس األمن التابع لألمم المتحدة يفرض 

عند اصدار  نهجينوقد تم اتباع  ،بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةالتى تم اتخاذها القرارات 

                                                           
 2008حول تمويل انتشار التسلح الصادر فى شهر يونيو سنة  FATFتقرير مجموعة العمل المالي وفقًا ل  1
 حول مكافحة تمويل أسلحة الدمار الشامل 2010فى شهر فبراير سنة  FATFتقرير الحالة الصادر عن مجموعة العمل المالي وفقًا ل  2
 نفس المرجع السابق  3
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 ( 4 )دليل ارشادي حول مكافحة متويل انتشار التسلح                                                                     

 .دول بعينها يستهدف طريق   ونهجدولي أو عالمي،  نهج :وتمويله التسلح تشارنا لمكافحة الصادرة القرارات

 توضيح لهذين النهجين: يلىوفيما 

 : له الالحقة والقرارات( 2004) 1540 األمن مجلس قرار بموجب عالمي نهج

يقرر أن تمتنع جميع  حيثعلق بانتشار التسلح وتمويله، فيما يت على أحكام واسعة النطاق 1540يشتمل القرار 

أو الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية 

هذه األسلحة والوسائل أو صنعها أو امتالكها أو نقلها أو  حيازةكيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو 

األفراد أو الكيانات الذين ال يعملون تحت السلطة الجهات غير التابعة للدول ب يقصدو تحويلها أو استعمالها؛

القذائف والصواريخ والمنظومات األخرى القادرة على إيصال فتعنى وسائل اإليصال أما  ،القانونية ألي دولة

 .األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية والمصممة خصيًصا لهذا االستعمال

ي أحظر على تناسبة مجميع الدول، وفقا إلجراءاتها الوطنية، باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة يقرر أيضا أن تقوم 

 وأ أو احتيازها جهة غير تابعة لدولة صنع األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها،

ت ظر محاوالما تحكاإلرهابية، امتالكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ال سيما في األغراض 

؛ تمويلها ها أوباالنخراط في أي من األنشطة اآلنفة الذكر أو الضلوع كشريك فيها أو المساعدة على القيام 

تشار نع انيقرر أيضا أن تقوم جميع الدول باتخاذ وإنفاذ تدابير فعالة لوضع ضوابط محلية ترمي إلى م

الئمة موابط ضيولوجية ووسائل إيصالها، بما في ذلك عن طريق وضع األسلحة النووية أو الكيميائية أو الب

 .على ما يتصل بذلك من مواد

( 2015) 2231 رقم األمن مجلس قرار و( 2006) 1718 رقم األمن مجلس قرار بموجب طريق   نهج

 : لهما الالحقة والقرارات

ستهدف ي بينما )كوريا الشمالية( جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (2006) 1718القرار ستهدف وي

علقة بكوريا العقوبات المت نطاقتم توسيع  وقد(؛ ن)إيرا جمهورية إيران اإلسالمية( 2015) 2231القرار 

رار مجلس األمن قأن  نجد ناحية أخرى،من  .ةالمتكررة لقرارات األمم المتحد الدولة انتهاكاتعقب  الشمالية

رات القراب العمل أنهى قد، (JCPOA) المشتركةالذي صادق على خطة العمل الشاملة ( ، 2015) 2231

 و (2008) 1803 ، (2007) 1747( ، 2006) 1737س األمن المتعلقة بإيران بما في ذلك قرار مجل

درجة على والكيانات الم األشخاصعدد من  على المطبقة العقوبات على االبقاء تم( ، ولكن 2010) 1929

 .2231الجزاءات  قائمة

 FATF المالي العمل بمجموعة الخاصة المعايير (ب)

ألعضاء من قبل الوزراء بالدول ا 1989هي هيئة دولية أنشئت في عام ( FATFمجموعة العمل المالي ) 

تهدف المجموعة إلى وضع األسس والمعايير لحماية النظام المالى العالمي من عمليات غسل األموال  و ،فيها

 . اوقع من الدول األعضاء تنفيذهالتي ي تووتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، 

ا تراه الدولة مناسبا، سسها القانونية، وبمألتوصية على الدول اتباعها وفقا  40قامت المجموعة بنشر  وقد

تخضع الدول بصورة مستمرة لعملية التقييم المتبادل، والتي يتم من خاللها تقييم نظام مكافحة غسل األموال و

في حال و ،وتمويل اإلرهاب بالدولة، وفعالية هذا النظام، وذلك للتأكد من تطبيق الدول لتوصيات المجموعة
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التعامل معها على أنها تعاني من قصور في نظام مكافحة غسل حصول الدولة على تقييم منخفض، يتم 

، وعليه تكون الدولة من الدول غير اآلمنة للتعامل المالي وتمويل انتشار التسلح األموال وتمويل اإلرهاب

 ا على اقتصادها.، مما قد يؤثر سلبً يواالستثمار

، التسلح اربانتش الصلة ذات المستهدفة المالية العقوبات لتطبيق حصرية بصورة 7التوصية تم تخصيص  وقد

ألموال تدفق ا على أنه يجب على المؤسسات المالية تطبيق اإلجراءات الوقائية لمكافحة التوصية تلكتؤكد و

النتيجة  تركز كماواألصول األخرى إلى األطراف المعنية بانتشار التسلح أو الجهات األخرى المسئولة عنه. 

تمويل  فى األشخاص والجهات المتورطة منعضرورة  علىمن النتائج الخاصة بالفعالية   11المباشرة رقم 

وذلك  ،رتأخي وند العقوبات تلك تطبيقانتشار أسلحة الدمار الشامل من جمع األموال ونقلها واستخدامها وكذا 

 وكذلك الية،الشم بكوريا( والقرارات الالحقة له والمتعلقة 2006)1718قرار مجلس األمن رقم  بموجب

 .المتعلق بإيران (2015) 2231 رقم القرار

ها لم ، إال أنسلحالت انتشارلمكافحة تمويل الصادرة عن مجموعة العمل المالي  المعايير أهمية من الرغم وعلى

من، مجلس األ كافة القرارات الصادرة عن بموجب المالية للمؤسساتااللتزامات المعمول بها بالنسبة تغير 

 .لتنفيذها ال تتطلب صدور قوانين أو أية اجراءات إضافية محلية والتى

في قرارات مجلس  التسلح انتشارقائمة كاملة بااللتزامات المالية ذات الصلة بتمويل  2 رقميتضمن الملحق و

 األمن التابع لألمم المتحدة.

 الوطنية اللتزامات .2

إلى وتعديالته ( 2002( لسنة )80والصادر بالقانون رقم )( من قانون مكافحة غسل األموال 21تشير المادة )

ا لالتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات االجراءات الالزمة لتنفيذ التزامات مصر وفقً أن تتخذ الوحدة 

 .4الصلة بتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

الصادرة بموجب قرار  التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال ( من الالئحة3( من المادة )26كما يشير البند )

إلى قيام الوحدة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ  ( وتعديالتها2003( لسنة )951رئيس مجلس الوزراء رقم )

ً لالتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار  التزامات مصر وفقا

 حة الدمار الشامل، بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس األمن في هذا الشأن.أسل

عليه، أصدرت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب آلية تنفيذ قرارات مجلس األمن الخاصة  وبناءً 

لة بانتشار بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة باإلرهاب وتمويله والعقوبات المالية المستهدفة ذات الص

 التىأهم المواد  يلى وفيماالمؤسسات المالية،  منها( 1وفقًا للمادة ) بتنفيذ تلك اآلليةالمعنيين  ويشمل .التسلح

 :التسلح بانتشار الصلة ذات المستهدفة المالية العقوبات تطبيقتتناول 

 ( 4) مادة

 على لمدرجةا والكيانات باألشخاص الخاصة االخرى االصول أو األموال يجمدوا أن بالتنفيذ المعنيين على

 :يلي ما التجميد يشمل أن ويتعين ،تأخير دون فوراً  االمن مجلس قوائم

                                                           
 يقصد بالوحدة، وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 4
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 مىالمس جميع األموال أو األصول األخرى التي يمتلكها أو يتحكم فيها الشخص أو الكيان (أ)

 و عينه،وليس فقط تلك التي يمكن حصر استخدامها على عمل إرهابي أو مؤامرة أو تهديد ب

أو  الكامل، بالمسماة كياناتأو ال األشخاصتلك األموال أو األصول األخرى التي تمتلكها  (ب)

 وباالشتراك مع غيرهم، أو يتحكمون فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

لوكة المكتسبة من أو الناشئة عن أموال أو أصول أخرى مماألموال أو األصول األخرى  (ج)

 وأو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر،  المسماة كياناتلألشخاص أو ال

و أالتي تنوب عن األشخاص  كياناتاألموال أو األصول األخرى الخاصة باألشخاص وال (د)

 .أو تعمل بتوجيه منها المسماة الكيانات

وحدة رخص الرى المجمدة بموجب هذه المادة قيد التجميد إلى أن تاألموال واألصول االخوينبغي أن تبقى 

 اسم رفع تمي أن إلى أو الصلة ذات المواد أحكام بموجب منها جزء استخدام أو استخدامها بإمكانية وتخطر

 .القائمة على من الكيان أو الشخص

 (6) مادة

الية أو دمات مخأموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو  أىالمعنيين بالتنفيذ االمتناع عن إتاحة  على

 خاصاألش ، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو باالشتراك مع غيرهم، لصالحخدمات أخرى ذات الصلة

 مون فيهاي يتحكأو الت المسماة كياناتالمملوكة لهؤالء األشخاص أو ال كياناتولصالح ال المسماة كياناتوال

 ناتكياأو ال األشخاصالتي تنوب عن  كياناتاشر أو غير مباشر، وكذلك لصالح األشخاص والبشكل مب

مجلس  يتفق مع قرارات وبما الوحدة عن تصريحترخيص أو  يصدرأو تعمل بتوجيه منها ما لم  المسماة

 األمن ذات الصلة.

 (7) مادة

ة بالرقاب لمختصةكل من الجهات ا إخطارعلى المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة  يتعين

ذلك فور لتجميد، والتجميد عنها وحاالت إلغاء ا رفعتجميدها أو  تمأو أصول أخرى  أموالبأية عليها والوحدة 

تم يالتي  ياتالعمل ، بما في ذلكالتجميدوكذا أية إجراءات اتخذت لاللتزام بمتطلبات  ،اتخاذ مثل هذا اإلجراء

 . بها القيام محاولة

 بموجب اهزاماتحسنة عند تنفيذ الت بنيةيتعين مراعاة حقوق األطراف الثالثة حسنة النية التي تتصرف  كما

 .الصلة ذات االمن مجلس قرارات

 (8) مادة

شخص آخر أن يسمح بإضافة أية  وأى ةعلى المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحدد يتعين

فوائد أو غيرها من االرباح أو العائدات أو الدفعات المستحقة على الحسابات المجمدة شرط أن يتم تجميد هذه 

 .من اآللية (4المبالغ عمالً بأحكام المادة )
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 (9) مادة

 1718ار القر السماح بإضافة فوائد أو أي عائدات أخرى مستحقة إلى الحسابات التي تم تجميدها بموجب يتم

ك ل خضوع تلأو أية دفعات مستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات متفق عليها قب 2231أو القرار 

حكام ذا االات أخرى لمثل هالحسابات ألحكام هذا القرار، شريطة استمرار خضوع أية فائدة وعائدات ودفع

 واستمرار تجميدها. 

 (10مادة )    

موجب قرار ( والمستمر ب2006) 1737إلى االشخاص أو الكيانات الذين حددهم قرارا مجلس االمن  بالنسبة

 منيةاأل الدولة جهات مخاطبة الوحدة تتولىنفسه،  2231( أو بموجب القرار 2015) 2231مجلس االمن 

 شخص أى أو دةالمحد المالية غير والمهن االعمال أو المالية للمؤسسات السماح بشأن مرئياتهم على للحصول

 قبل يانالك أو الشخص هذا أبرمه عقد بموجب المستحقة الدفعات بدفع اخرى أصول أو أموال جمد قد أخر

 خارجيةال لوزارة الطلب بإرسال الوحدة تقوم كما الدفعات، تلك لسداد االمن مجلس قوائم في إدراجه

ً  وذلك المتحدة باألمم المعنية الجهة رأى الستطالع  :التالية للشروط وفقا

ت أو تقنياأن العقد غير مرتبط بأي من البنود أو المواد أو المعدات أو البضائع أو ال .أ

دمات المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو االستثمار أو السمسرة أو الخ

 .له الحقه قرارات وأي 2231المحظورة والمشار إليها في قرار مجلس األمن 

 على ءبنا مسماة جهةأو  مسمىيستلم الدَفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، أي شخص  أال .ب

 . 2231 األمن مجلس قرار من ب الملحق من 6 الفقرة في عليها المنصوص اإلجراءات

ً إلى  تقدم .ج تصة المخ االممية الجهةالوحدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية إخطاراً مسبقا

 إلغاءبمر، لدَفعات أو استالمها أو التصريح، إذا لزم األتوضح فيه نيتها في سداد تلك ا

لك ض، وذتجميد األموال أو األصول المالية أو الموارد االقتصادية األخرى لهذا الغر

 في غضون عشرة أيام عمل قبل إصدار هذا التصريح.

 (11) مادة

اخلية دفيذ نظم ع وتنالمعنيون بالتنفيذ من المؤسسات المالية والمهن واالعمال غير المالية المحددة بوض يلتزم

 :يلىفعالة يراعى بشأنها ما 

 .الصلة ذات االمن مجلس قوائم على أسماؤهم المدرجة والكيانات األشخاص تحديد (1

 للمادة قاوف المملوكة األخرى األصول أو األموال لجميع مسبق، إشعار دون الفوري، التجميد (2

  .من اآللية (4)
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 أو صالشخ مع جديدة عمل عالقة في الدخول أو عملية أي إجراء عند القوائم إلى الرجوع (3

 .العقوبات قوائم على إدراجها أو إدراجه مدى من للتأكد جهة

 إلدارة يةالمال غير واألعمال المهن وأصحاب المالية بالمؤسسات المطبقة السياسة تتضمن أن (4

 وتحديد ئمالقوا على المدرجين والجهات باألشخاص المتعلقة المخاطر العمالء وقبول المخاطر

 .معها للتعامل المتناسبة اإلجراءات

 فور تتعديال من عليهما يطرأ وما العقوبات بقوائم المتعلقة للمعلومات الفوري التحديث (5

 .ورودها

 

التي  االطالع على أنظمة العقوبات هايمكن، وبالتالي فقط الدولة حدود على المالية المؤسسات عمل يقتصر الو

 التىواالستفادة من قوائم األسماء أحادية الجانب  ويمكن. المختلفة الحكومات والهيئات التنظيمية تضعها

في هذا توفر مزيد من المعلومات  قد، والتي التسلح انتشارتولى المزيد من االهتمام لتمويل  التىتنظمها الدول 

 الصدد. 
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  التسلح انتشار متويل فى املستخدمة األساليب :الثاني الفصل
 

قد تنتهجها األساليب التى و ي،كيفية استغالل ممولى انتشار التسلح للنظام المالي العالميتناول هذا الفصل 

وضع االستراتيجيات الالزمة لمكافحة  فىوذلك للمساعدة النظام،  لذلكفى النفاذ الدول الخاضعة للعقوبات 

 انتشار التسلح وتمويله.

أغلب األحيان األشخاص والكيانات المدرجة  فىاالعتبار أن شبكات انتشار التسلح تتجاوز  فىاألخذ  يجب

 بعض عن الصادرة األحادية القوائم أو األمن، مجلس عن الصادرة العقوبات قوائم سواء ؛على قوائم العقوبات

 من شبكة إلى التسلح انتشار عملية على القائمون يلجأ حيث. سترالياوأ األمريكية متحدةال الواليات مثل الدول

دول مختلفة، ويعملون على دمج  فىوالتكنولوجيا الضرورية، ويقيم هؤالء  السلع لشراء والوكالء الوسطاء

مختلف  فىالمشروعة، حتى يصعب على السلطات واألجهزة الرقابية  بغير أنشطتهم التجارية المشروعة

 .، كما سيتم توضيحه الحقًاالدول اكتشافها

صول السلع قبل و transshipment الشحن إعادة نقاط التسلح انتشار على القائمون يستخدم ذلك، جانب إلى

 فىتالعب ا، والإعادة تسمية البضائع وإخفاء مساره فىإلى وجهتها النهائية، حيث يتم استغالل تلك النقاط 

 للشحنة ووجهتها النهائية. األصلىالمصدر 

 :العالمي المالي للنظام التسلح انتشار ممولى استغالل كيفية

المراوغة للتحايل على العقوبات المالية المفروضة عليهم ، وللوصول إلى  إلى التسلح انتشار ممولو يلجأ

يدرك ممولو انتشار التسلح فى الدول مرتفعة المخاطر أن إجراءات تطبيق العقوبات حيث  النظام المالي.

المستخدمة من قبل المؤسسات المالية ستساهم فى كشف وتجميد المعامالت التى وإجراءات العناية الواجبة 

والتمكن  ماساليب متنوعة لتجنب اكتشاف أمرهأسماءهم الحقيقة. وبداًل من ذلك، يستخدم هؤالء  على ملتتش

لية أن المؤسسات الما علىولذلك ، يجب  زيادة فرص نجاح أنشطتهم.و العالميمن الوصول إلى النظام المالي 

 األشخاص أسماء مع أسمائهم تتطابقنادراً ما  الذينانتشار التسلح،   ممولىيستخدمها  التىتفهم األساليب 

 .العقوبات قوائم على المدرجة والكيانات

 ومن بين هذه األساليب:

 : أخرى دولة فى كمقيمين التخفى .1

لة فى دو تبدو أنها أعمال مشروعةيقوم ممولو انتشار التسلح بهيكلة المعامالت وأعمال الشركات لكى 

وهمية ات الورة للدولة الخاضعة للعقوبات. وقد تورطت بعض الشركافضة المخاطر تكون غالبًا دولة مجمنخ

صادرة ات الوشركات الواجهة والمؤسسات المالية فى بعض الدول فى المحاوالت األخيرة للتهرب من العقوب

 مجلس األمن. جانب من



  

 وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 ( 10 )دليل ارشادي حول مكافحة متويل انتشار التسلح                                                                     

 :المعقدة الملكية ذات والشركات الواجهة والشركات الوهمية الشركات استخدام .2

ول ذات ا فى دتلك التى تم تأسيسهيستخدم ممولو انتشار التسلح الشركات الوهمية وشركات الواجهة، وخاصة 

ركات ة الشلشركات، إلخفاء هوياتها، وقد يستخدم مرتكبو األنشطة غير المشروعأنظمة ضعيفة فى تأسيس ا

 ت المعقدة إلخفاء الملكية.ذات المستويا

 :األجنبية المالية المؤسسات خالل من التعامل .3

دول من ال فى ، ال تزال المؤسسات الماليةلماليةالمفروضة على المؤسسات اعلى الرغم من القيود المالية 

 .يوالشبكات المرتبطة بها قادرة على الوصول إلى النظام المالي العالم انتشار التسلح ممولى

أنها تمتلك إلى دولة خاضعة للعقوبات  تنتمىالتى المؤسسات المالية  تم اكتشاف ان بعضسبيل المثال،  على

حسابات مصرفية مراسلة أو عالقات مع مؤسسات مالية أجنبية . وتجري البنوك المراسلة معامالت مالية 

 وصول إلى النظام المالي العالمي األوسع. وتمكنها من ال،  تلك الدولةنيابة عن 

 ى العودة إلى البالدال تحتاج إل الخاصة بالدول الخاضعة للعقوبات واألصول األموالجدير بالذكر أن ال ومن

األصول في الحسابات و والماأل تلك علىبقاء اإل األفضل. في الواقع ، من لكي يتم االستفادة منها واستغاللها

 وذلك، بالدول الخاضعة للعقوباتالتي ليس لها صلة واضحة الدول  فىوخاصة  ،في الخارجالمصرفية 

 .الدولية من خالل تلك الحسابات اتسهيل تجارتهل

 :األخرى للدول الشحن وشبكات المجاورة للدول التجارية العالقات استغالل  .4

ار كالً عين االعتببتأخذ  أنالمؤسسات المالية   ينبغى على، التسلح انتشاروضع التدابير الالزمة لموجهة عند 

م ا ما يتالتي غالبً والدول،  معالتجارية المشروعة  عالقاتهاوكذلك  المخاطر عالية للدولمن األنماط الجغرافية 

 .الشامل الدمار أسلحة انتشاراستغاللها ألغراض تمويل 

، المحيطة بها معواسعة شبكات تجارية  تمتلك بعض الدول الخاضعة للعقوبات أن نجد المثال سبيل على

يمكن أن تدخل الدول الخاضعة وبالمثل ، القواعد.  تلك خاللالوصول إلى النظام المالي من  من وتتمكن

تربطها بها عالقات  التىالدول من  مجموعةمباشر في النظام المالي العالمي من خالل بشكل غير  للعقوبات

 .تجارية
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  التسلح انتشار بتمويل املتعلقة املخاطرو التهديدات: الثالث الفصل
 

ة لدعم ة المقدمالسلع، ولكنه يشمل الخدمات المالي لشراء مبالغ سدادتمويل االنتشار هو أكثر من مجرد  إن

لى سبة إعملية الشراء ، وغير مرتبط بشكل مباشر بالتدفق المادي للسلع. من المهم مالحظة ذلك بالن

 كسواء كان ذل ،حيثما وجدوالمؤسسات المالية  ، والتي ي توقع أن تكتشف تمويل االنتشار في جميع المراحل 

 دماتخوعة ، سلع غير مشرل مستندية اعتماداتدم لدفع المصنّعين ، أو رهن سفينة أو تحوياًل ماليًا يستخ

 ، أو رسوم الوسطاء. تأمين

لتعزيز  تتطلب مكافحة تمويل االنتشار عددًا من االعتبارات المختلفة التي قد تعتمدها المؤسسات المالية

القائمة وتطوير اللبنات األولى نحو استجابة أكثر تقدًما نهج الفرز القائم على سياساتها الداخلية لتتجاوز 

 .لتهديدات تمويل االنتشار

تتعرف على التهديدات التى يمكن أن تتعرض لها نتيجة االنخراط فى يجب على المؤسسات المالية أن لذلك 

، كما هو به تعلقةالم المخاطرتتبنى المنهج القائم على المخاطر فى إدارة عملية تمويل انتشار التسلح، وأن 

ويعتبر فهم مخاطر تمويل انتشار التسلح بما فى ذلك  ؛الحال بالنسبة لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تقييم مخاطره بشكل عام فى عمليات المؤسسة المالية أولى خطوات تبنى المنهج القائم على المخاطر، ويجب 

 المالية. الخاص بالمؤسسةأن يتم هذا التقييم كجزء من التقييم الشامل للمخاطر 

 :التسلح انتشار تمويل عمليات فى المالية المؤسسة خراطبان المرتبطة التهديدات: أولً 

، على مخاطر سمعة قصد غير عن ذلك كان وإن، حتى  التسلح انتشارينطوي االنخراط في أنشطة تمويل 

 انتشارعلنًا بأنشطة  جاورةمبالدول الربط إحدى المؤسسات المالية  تم المثال سبيل فعلىالمالية،  للمؤسسات

جانب ذلك، فإن االنخراط في  إلىفي تقارير وسائل اإلعالم.  إحدى الدول الخاضعة للعقوباتفي  التسلح

 أنشطة تمويل انتشار التسلح من خالل تقديم الخدمات المالية ينتج عنه عقوبات مالية طائلة. 

 كافةأن تتخذ  ينبغىوالمحلية ذات الصلة كما الدولية  االلتزاماتتطبيق يجب على المؤسسات المالية  وبالتالى،

 التدابير الالزمة لمواجهة عملية تمويل انتشار التسلح. 

ول أو ع تلك الديجب على المؤسسات المالية أن تدرك بأن غياب الروابط المباشرة مأنه  بالذكر، الجدير ومن

ممولى  يث لدىالمعامالت منخفضة المخاطر، حالجهات غير التابعة للدول ال يعنى بالضرورة بأن العميل أو 

ل قة العمل عالتوى عالى من القدرة على إخفاء تورطهم أو طبيعة أنشتطهم التى تتم من خالسانتسار التسلح م

ا من اية نفسهة لحمأو المعاملة. وأن كافة المؤسسات المالية قدًرا معينًا من المخاطر، لذا يجب أن تبقى يقظ

 لح وتمويله.مخاطر انتشار التس
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 :المالية للمؤسسة الذاتي التقييم فى التسلح انتشار بتمويل المتعلقة المخاطر ادراج: ثانيًا

يجب أن يأخذ تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة المالية بعين االعتبار مجاالت المخاطر التى يمكن أن 

 :والتى تتضمن  بحد أدنى ما يلىتتعرض لها المؤسسة المالية بشكل مباشر أو غير مباشر، 

 مخاطر المنتجات أو الخدمات المالية. -

 متعلقة بقنوات تقديم الخدمات. مخاطر  -

 مخاطر العمالء. -

 مخاطر المتعلقة بالمناطق الجغرافية. -

 :المالية الخدمات أو المنتجات مخاطر .1

انتشار  تمويلمخاطر مرتفعة ل تمثل العمليات التجارية التى تشمل السلع والتكنولوجيا الخاضعة للمراقبة

 التسلح وذلك على النحو التالي:

 يمكن أن تسمح تعقيدات هذه المعامالت لألفراد والكيانات بإخفاء نواياها. (أ)

ويل عة لتمتمثل العمليات التجارية والتحويالت اإللكترونية ذات الصلة بالتجارة مخاطر مرتف (ب)

 انتشار التسلح.

دية. ة التقليتجاريرونية مخاطر أكبر فى تمويل انتشار التسلح من العمليات اليمكن أن تشكل التحويالت اإللكت

 وغالبًا ما تكون أكثر جاذبية لمرتكبى األنشطة غير المشروعة، وذلك على النحو والتالي:

، مما ألساسيغالبًا ما تشتمل التحويالت اإللكترونية على عدد محدود من المعلومات حول النشاط ا (أ)

 املة بشكل كامل.عفهم المؤسسة المالية للم يزيد من صعوبة

هولة الجتها بسكن معتوفر التحويالت اإللكترونية أيًضا وسائل أقل تعقيدًا للقيام بالمعامالت، حيث يم (ب)

أكثر  ستنداتمأكبر من أدوات العمليات التجارية التقليدية مثل االعتمادات المستندية التى تطلب 

 وإجراءات فحص أطول.

 عالقات المراسلة المصرفية مصدر هام من مخاطر تمويل انتشار التسلح:تعتبر 

 لمؤسسةاعلى سبيل المثال فإن األنشطة التى يتم فيها تسوية التحويالت من خالل وسطاء تعرض  (أ)

 المالية لمخاطر إضافية.

 :الخدمة تقديم قنوات مخاطر .2

تطبيق اصة وم الخدمة مع إيالء عناية خيجب على المؤسسة المالية تقييم المخاطر المرتبطة بقنوات تقدي

اص خاطر الخى المإجراءات العناية الواجبة المشددة للدول مرتفعة المخاطر المحددة وفقًا للمنهج القائم عل

 بالمؤسسة المالية.

أسيس تأو  ءدأن تأخذ بعين االعتبار القنوات التى يمكن أن تستخدم عند ب الماليةكما يجب على المؤسسة 

 ل مع العمالء الجدد، وكيفية وصول العمالء لمنتجاتهم وخدماتهم.عالقة عم
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 :ءالعمال مخاطر .3

 يوجد عدد من مخاطر تمويل انتشار التسلح المرتبطة بالعمالء، وهي:

سمائهم رجة أاألسماء المدرجة: يحظر على المؤسسات المالية التعامل مع األشخاص والكيانات المد  (أ)

 ت الصلة بانتشار التسلح.على قوائم عقوبات مجلس األمن ذا

لهوية اف على األشخاص والكيانات التى يملكها أو يتحكم فيها االسم المدرج: تشكل اجراءات التعر  (ب)

 والوصول للمستفيدين الحقيقيين عاماًل هاًما لتقليل من هذه المخاطر.

ى مجال فاملة يمكن للعمالء العاملين فى مجال التكنولوجيا والسلع ثنائية االستخدام وشركات الع  (ج)

 البحث المتقدم أن تشكل خطًرا على النحو التالي:

 وى ل مستيمكن لشركات الشحن ال سيما تلك التى تتعامل مع الدول مرتفعة المخاطر أن تشك

 معين من المخاطر.

 ام ء خاصة منتجى السلع ثنائية االستخدام على وعي وإلمقد يكون بعض هؤالء العمال

 ير متعلقةذ تدابشكل العمالء الذين ال يدركون أهمية اتخايبالقوانين التى تنظم الصادرات، قد 

 بمكافحة انتشار التسلح مخاطر مرتفعة بالنسبة للمؤسسات المالية.

 :جغرافية بمناطق متعلقة مخاطر .4

ن الية، ومت المى أنها تقوم بتطوير أسلحة الدمار الشامل أكثر خطًرا للمؤسساتمثل الدول تعرف أو يشتبه ف

ية أهمها وفقًا للجان جزاءات مجلس األمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، جمهوية كوريا الشعب

 لتين علىالدو الديمقراطية )كوريا الشمالية(، والجمهورية اإلسالمية اإليرانية )إيران( ويجب وضع هاتين

 جل.أس أولويات المؤسسة المالية فى مكافحة تمويل انتشار التسلح، حيث أن برامجها طويلة األر

تعتمد الدول وممولى انتشار التسلح  أنه كما سبق اإلشارة وال يقتصر األمر على هاتين الدولتين فقط. حيث

على شبكة عالقات واسعة عبر وطنية لتوريد السلع والخدمات غير المشروعة. تشمل الدول المجاورة والدول 

تعتمد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية على شبكة كثيفة من أصحاب العالقات التجارية المشتركة. 

وتستهدف األطراف المعنية ببرامج انتشار ،والصين تستضيفها هونج كونج وماليزيا وسنغافورةالشبكات التى 

؛ وقد تلجأ الستالم المواد والسلع التسلح عمليات التوريد فى الدول التى تفتقر لقوانين فعالة لمراقبة التصدير

 ثنائية االستخدام فى مراكز إلعادة الشحن عوًضا عن االستالم المباشر.
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 اخلالصة
انتشار التسلح من استغالل النظام المالي العالمي،  ممولىمنع  فىفي  هاًما امؤسسات المالية دورً لتلعب ا

ألهمية هذا الدور، ينبغي على  ونظًراالعمل على تعطيل أنشطتهم.  يلبالتاواالستفادة من خدماته المالية، و

لفهم مخاطر تمويل انتشار التسلح، وتحديد الطرق المناسبة  الكافىالمؤسسات المالية أن تستغرق الوقت 

 يمكن أن تتعرض لها. التىللمخاطر  الذاتىبما يشمل نشر الوعي، وإجراء التقييم  ،لمواجهتها

 سلح، إالار التمحدد أو خطوات متفق عليها يمكن اتباعها لمكافحة تمويل انتش نهجالرغم من عدم وجود  وعلى

 ىفكبيًرا  شوًطا الداخلية للمؤسسة المالية يمكنها من أن تقطع ةحالة إجراء تعديل بسيط على السياس فىأنه 

ة ر أسلحمي، وهو الحد من انتشاتحقيق هدف عال فىمكافحة تمويل انتشار التسلح، فضاًل عن المساهمة 

 الدمار الشامل غير المشروعة.

 من هذا الدليل: استخالصهايمكن  التىأهم النقاط  يلى وفيما

  قوائم ال علىقد ال تظهر دائًما  جزئية مكوناتوسلع  شراءإلى  التسلح انتشاريسعى القائمون على

شبكات انتشار التسلح تتجاوز فى أغلب  فإن. باإلضافة إلى ذلك ، للرقابة على الصادرات الدولية

 .األحيان األشخاص والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات

 قدمة لدعمالمية يشمل تمويل االنتشار أكثر من مجرد الدفع مقابل السلع ، ولكنه يشمل الخدمات المال 

 .عملية الشراء

  والدمجرج ، الوسطاء ، والوكالء الموجودين في الخا وممولوه التسلح انتشار على القائمونيستغل 

 ،ة للسلعالمنفصلة عن الحركة الفعلي الواجهةبين األنشطة المشروعة وغير المشروعة والشركات 

 .المالية مللقيام بأنشطته

 اد أو الشركات بأي روابط مع األفر لذلك ، حتى إذا كانت المؤسسات المالية مقتنعة بأنها ال تحتفظ

 انتشارفقد ال تزال تدعم أنشطة  العقوبات، قوائم على المدرجين من غيرها أو ،الكورية الشمالية

 .قصد غير عن ولو التسلح

  لكن يجب خصائص معينة مع أشكال أخرى من الجرائم المالية ، و التسلح انتشارتمويل  يشاركقد

 .بها الخاصة مخاطرها ولها ا،في حد ذاتهمالية  جريمةمواجهته باعتباره 

  رانتشا مويلت لمخاطرللمخاطر لتحديد مدى تعرضها  ذاتيمؤسسات المالية إجراء تقييم ال علىينبغي 

 عدة عمالئها،األسئلة المتعلقة بقاعلى عدد من  باإلجابات االستعانة يمكن ذلك وللتحقيق، التسلح

 التجارة تمويل ، ومدى نشاطها فيإجراءات العناية الواجبة الحالية، ووعالقاتها المصرفية المراسلة

 وطيدة وعالقاتيحتفظون بشبكات  انتشار التسلح ممولىحيث من المعروف أن  الدولوأنشطتها في 

 .معها

 كيز تجاوز الترت وأن التسلح انتشار لمكافحة الالزمةتدابير ال كافةلمؤسسات المالية أن تتخذ ينبغي ل

 في قوائم الجزاءات.  المدرجين والكيانات ألشخاصافقط على 
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  يستخدمها الكتساب فهم أفضل لألنماط والتقنيات سابقة عملية حاالتيمكن للمؤسسات الرجوع إلى 

ريق ارير ف. على وجه التحديد ، يجب على المؤسسات المالية الرجوع إلى تقانتشار التسلح ممولى

 .المالي العمل مجموعة عن الصادرة واالرشادات التقارير وكذلك ،خبراء األمم المتحدة

 ء ي عماليجب أن تتعرف المؤسسات المالية على قوائم مراقبة الصادرات وأن تكون على دراية بأ

 .التسلح بانتشار الصلة ذاتإما بائعين أو مصنّعين للسلع والتكنولوجيا 
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  مرفقات

 1مرفق رقم 

 :بالعميل المتعلقة الشتباه مؤشرات .1

o للمعاملة مع   المتلقياتفاق نشاط العميل مع بياناته الوظيفية، أو عدم اتفاق نشاط العميل  عدم

 بياناته الوظيفية.

 المعتادة وتعامالته العميل قدرات مع المعاملة تتفق ال قد. 

 العميل عمل طبيعة مع المعاملة تتفق ال قد. 

o اختالف بين األطراف األجنبية المطلوب ارسال السلع إليها وبين األطراف الطالبة استيراد  وجود

 تلك السلع. 

o البيانات الستكمال رفضه مع المعاملة، عن دقيقة غير أو واضحة غير بيانات بتوفير العميل يقوم 

 .بها متعلقة توضيحات توفير أو

 أو العميل توتر الواضح من يكون حيث العميل، سلوك االشتباه مؤشر يتضمن قد 

 .المطلوبة للبيانات استيفاءه عدم أو المعاملة استكمال عدم على إصراره

o ضمان خطاب إصدار بطلب النظر، قيد حسابه فتح على الموافقة طلب مازال جديد، عميل قيام. 

o بيانات العميل طالب المعاملة أو بيانات العميل المتلقي لها مع بيانات أطراف مدرجة على  تشابه

 القوائم السلبية أو معروف عنهم مخالفة الرقابة على الصادرات.

 هذه األمور، يجب على المؤسسات المالية الرجوع إلى القوائم السلبية المعنية  الكتشاف

عامالت ذات الصلة، باإلضافة إلى احتفاظها بقائمة بمكافحة انتشار التسلح في جميع الم

بأسماء األطراف الذين لم يتم إدراجهم بعد على القوائم السلبية ولكنهم معروفين 

 التمويل. بانشطة بإرتباطهم

o أو ثنائية، استخدامات ذات سلع شراء أو بيع، أو توصيل، أو توزيع، بمعامالت العميل ارتباط 

 .المخاطر مرتفعة للدول خاصة استراتيجية، سلع أو حربية، سلع

 :بالمعامالت المتعلقة الشتباه مؤشرات .2

o السلع بتبادل القائمة الشركات ممثلي بين عالقة وجود إلى المعاملة تشير. 

 ومالكيها مديريها في الشركتين تشترك قد. 
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 المصرح عنها، أو أن يكون عنوان. ممثل الشركة  العنواوينتشترك الشركتين في  قد

 هو ذاته عنوان الشركة.

 إداري عنوان وليس سكني عنوان الشركة عنوان يكون قد. 

 هذه األمور، يجب على المؤسسات المالية الرجوع إلى القوائم السلبية المعنية  الكتشاف

رف على ما إذا بمكافحة انتشار التسلح في جميع المعامالت ذات الصلة، وذلك للتع

يوجد تشابه بين البيانات المذكورة بالمعاملة وبيانات أحد األطراف المدرجة بالقوائم 

 السلبية. 

o وهمية شركات المعاملة تتضمن ان احتمال. 

 المعاملة بحجم مقارنة ضئيل مال رأس للشركة يكون قد. 

 الصلة بالشركات الوهمية. ذااتتشير معامالت الشركة إلى أي مؤشرات أخرى  قد 

o مذكورين غير ألطراف تحويلها أو مالية مبالغ لسداد الحساب على معامالت أو تعليمات وجود 

 .بالمعاملة متعلقة أخرى مستندات أي أو األساسي الضمان بخطاب

 معتاد غير وسيط المعاملة تتضمن قد. 

 مبين سبب وجود بدون الوسطاء من كبير عدد المعاملة تتضمن قد. 

 المعنية غير ألطراف مالية مبالغ تحويل أو بسداد متعلقة تعليمات وضع يتم قد 

 .الصلة ذات غير المرسل غير لدول أو بالمعاملة،

o البرقية التحويالت من مبرر غير نمط وجود. 

 األموال تحويل عملية في مفاجئ تغيير المعاملة تتضمن قد. 

 معتاد غير استخدام تتضمن أو العادة، غير على معقدة المالية المعاملة تكون قد 

 .المالية للمنتجات

o بسداد الخاصة التحويالت عملية تكون أن أو مبرر، وجود بدون معقد الشحنة سير خط يكون ان 

 .مبرر وجود بدون مباشرة غير أو معقدة الصلة ذات المالية المبالغ

 :بالدول المتعلقة الشتباه مؤشرات .3

o بأنشطة ارتباطها عنها المعروف الدول من بدولة متواجدين كيانات أو أفراد المعامالت تتضمن 

 .التسلح انتشار تمويل
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 وبالرغم التسلح، انتشار بتمويل المتعلقة الدول أكثر من وإيران الشمالية كوريا تعتبر 

 استخدامها يتم قد مكونات على تحتوي قد أو أخرى دول المعامالت تتضمن قد ذلك من

 .الشامل الدمار أسلحة انتشار تمويل في

o مجال في قصور وجود عنها معروف مالية مؤسسات أو أفراد أو شركات المعامالت تتضمن ان 

 الصادرات على بالرقابة يتعلق فيما بها قصور وجود أو اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة

 .الصادرات على الرقابة لقوانين تطبيقها في قصور أو

 وذلك الصينية البنوك لدى حسابات بفتح الشمالية كوريا قامت المثال، سبيل على 

 .الدولية المالية المعامالت لتسهيل

o الشحن المتلقية للدولة التقنية القدرات مع تتناسب ال التي السلع شحن المعامالت تتضمن. 

 اإللكترونيات مجال في تعمل ال دول إلى للطاقة محوالت شحن المثال، سبيل على. 

o للدولة النمطية التجارية العالقات مع تتناسب ال التي السلع شحن المعامالت تتضمن. 

o الحربية السلع أو االستخدام، ثنائية للسلع منتجة للمعامالت المتلقية الدول تكون أن. 

o توجيه إعادة على تعمل أنها عنها معروف أجنبية بدول كيانات أو أفراد المعامالت تتضمن أن 

 التسلح انتشار تمويل في تساعد لدول المعامالت

 بجنوب األخرى الدول وبعض الصين لدى يوجد انه المعروف من المثال، سبيل على 

 .العقوبات من التهرب على الدولة تساعد الشمالية لكوريا تابعة شبكات آسيا شرق

o معامالت التمويل التجاري شحن السلع من خالل دول من المعروف عنها وجود قصور  تتضمن

 في تطبيق قوانين الصادرات. 

 ذات الدول أو المتعاونة، غير الدول بعض في الترانزيت الشحن خط يتضمن قد 

 .العالية المخاطر

 :التجارية بالمستندات المتعلقة الشتباه مؤشرات .4

o هذا يكون وأن الشحن، عملية تكلفة من أقل المرفقة، للمستندات وفقا الشحن، قيمة يكون أن 

 .ملحوظ التضارب

 كانت إذا وما للمعاملة، االهتمام إيالء الحاالت هذه في المالية المؤسسة على يكون قد 

 .أطرافها لجميع مربحة أو منطقية المالية المعاملة تبدو
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o المالية التدفقات وبين المرفقة التجارية بالمستندات المتوفرة المالية بالمعلومات تضارب وجود 

 .ذلك إلى وما والِوجهة، والعناوين، والشركات، األسماء مثل

 الحقيقية والسلع بالمستندات المبينة السلع بين اختالف ذلك يتضمن قد 

 السلع ووصف الشحن بمستندات المبين السلع وصف بين اختالف ذلك يتضمن قد 

 الفواتير في المبين

 مبررة غير ثالثة أطراف المعاملة تتضمن قد 

o تكون الجهة المتلقية للمعاملة شركة شحن أخرى  أن 
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 2 رقم مرفق

 :نبقرارات مجلس األم والواردةقائمة بااللتزامات المالية المتعلقة بتمويل انتشار التسلح  

 االلتزامات األمن مجلس بقرار الصلة ذات الفقرة رقم

 التسلح انتشار تمويل جريمت . د3و 2، الفقرات 1540قرار رقم 

)قرار رقم  11، الفقرة 2270قرار رقم 

 . د(8الفقرة  1718

 ج. 6 الفقرات ب، الملحق، 2231 رقم قرار

 د. 6و

 مجلس األمن للعقوبات المالية المستهدفة  إصدار

 قوائم على المدرجة الكيانات وأعمال مكاتب إغالق تمي 15، الفقرة 2270قرار رقم 

 تلك مع مشتركة أعمال في الدخول منع ويجب األمن، مجلس

 الكيانات

 ةالصل ذات المستهدفة المالية للعقوبات األمن مجلس صدارإ 32، الفقرة 2270قرار رقم 

 الشمالية كوريا بكيانات

 والبواخر، السفن تتضمن االقتصادية المصادر أن وضيحت 12الفقرة ، 2270قرار رقم 

 المباشرة وغير المباشرة واألصول

 23، الفقرة 2270قرار رقم 

 12 الفقرة، 2321 رقم قرار

 والبواخر السفن جميدت

 1718)قرار رقم  6، الفقرة 2270قرار رقم 

 . ج(8. أ و8الفقرات 

 قةوالمتعل الشمالية كوريا وإلى من المالية المعامالتظر ح

 عوجمي الشامل، الدمار أسلحة استخدام أو صيانة أو بتصنيع

 جميع ذلك في)بما  الصلة ذات واألدوات واألسلحة الذخائر

 المناسبة اإلجراءات اتخاذ من تيسر التيالشروط /النصوص

 (المدرجة غير األشياء بجميع يتعلق فيما

 35، 34، 33، الفقرات 2270قرار رقم 

 31 رقم الفقرة، 2231 رقم قرارا

 عنهم الممنوعة واألمور المالية المؤسسات بالتزامات ائمةق

 تقوم أن الشمالية كوريا لبنوك السماح عدم)يجب  بها، القيام

 المؤسسات أو الشركات من أي أو تشغيلها، أو الفروع بفتح

 المؤسسات على بالدهم؛ حدود خارج وذلك لهم، التابعة

 تابعة مؤسسات أو فروع ألي تشغيلها أو فتحها عدم المالية
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 االلتزامات األمن مجلس بقرار الصلة ذات الفقرة رقم

 (الشمالية بكوريا لها

 المفتوحة الحسابات عدد في االقتصار الدول لىع 16، الفقرة 2231قرار رقم 

 من بهم يرتبط وما ومكاتبهم الشمالية كوريا لدبلوماسيين

 تابعة مكاتب أو أعمال

 36، الفقرة 2270قرار رقم 

 32 الفقرة، 2321 رقك قرار

 الشمالية كوريا مع بالتجارة المتعلق المالي الدعمظر ح

 37، الفقر 2270قرار رقم 

 14و 11 الفقرات، 2094 رقم قرار

 الشمالية كوريا إلى ذهب أو كبير مالية مبالغ تحويلظر ح

يد، وخام الحد ، والحديدأو بيع، أو نقل الفحم،  توفير،ظر ح 29، الفقرة 2270قرار 

 االسثناءاتمع وجود بعض 

من  خالفه وأو بيع أو نقل الذهب أو التيتانيوم  توفير،ظر ح 30، الفقرة 2270قرار 

 المعادن

 مع الصواريخ، أو الطائرات، وقود بيع أو توفير، ظرح 31، الفقرة 2270قرار 

 االستثناءات بعض وجود

 19 الفقرة ،2270قرار رقم 

 8 الفقرة، 2321 رقم قرار

 ظر تأجير أو استئجار السفن والطائرات وخدمات الطاقمح

ة كوريالشمالية، والكيانات المعينة، والكيانات الإلى كوريا 

 في الشمالية األخرى و الكيانات التي تحددها الدولة ساعدت

 التهرب من العقوبات.

 الشمالية كوريا من الطاقم خدمات أو السفن شراء ظرح 23الفقرة  ،2321قرار رقم 

 20، الفقرة 2270قرار رقم 

 9 الفقرة، 2321 رقم قرار

ة ظر امتالك أو تأجير أو تشغيل أو توفير تصنيف أو شهادح

 لسفينة تحمل علم كوريا الشمالية. 

حظر تسجيل سفينة في كوريا الشمالية أو طلب تصريح 

 باستخدام علم كوريا الشمالية فيما يتعلق بالسفينة.

إعادة تأمين السفن التي تمتلكها أو تسيطر  أو  تأمين ظرح 22، الفقرة 2321قرار رقم 
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 االلتزامات األمن مجلس بقرار الصلة ذات الفقرة رقم

 عليها أو تشغلها كوريا الشمالية

 بقةمس موافقة بدون بإيران والمتعلقة التجارية األنشطة حظر 4و 2، الملحق ب، الفقرات 2321قرار رقم 

 األمن مجلس من

 4و 2، الملحق ب، الفقرات 2321قرار رقم 

 5و

ت ية أو إجراء معامالحظر إتاحة األصول أو الخدمات المال

خ بالصواري متعلقةمعينة، وبنود  نوويةمالية تتعلق ببنود 

الباليستية واألسلحة والمواد األخرى دون موافقة مجلس 

 األمن، ألنها تتعلق بإيران.
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 3مرفق رقم 

 أنظمة مراقبة الصادرات ذات الصلة ومجاالت تركيزها:بقائمة 

 مالحظات العمل طبيعة النظام اسم

الالزمة تشمل المواد والتكنولوجيا النووية  مجموعة الموردين النوويين

وكذلك التكنولوجيا التي  ،للبرامج النووية

تعتبر ذات استخدام مزدوج ويمكن 

 استخدامها في البرامج النووية

 

نظام التحكم في تكنولوجيا 

 الصواريخ

 يركز على التكنولوجيا الالزمة لتطوير

 الدمار الشاملأنظمة تسليم أسلحة 

 

تقتصر على الضوابط التقليدية لتجارة  واسنر اتفاقيات

األسلحة ، وكذلك االستخدام المزدوج 

للبضائع التي قد تكون قابلة للتطبيق على 

برامج انتشار التسلح النووى الغير 

 مشروعة
 

تركز على المواد والتكنولوجيا الالزمة  مجموعة أستراليا

ائية والبيولوجية لتطوير الناحية الكمي

 لألسلحة

 

 لجنة زانجر

المعروفة أيًضا باسم لجنة )

 المصدرين النوويين(

تتضمن قائمة بالتكنولوجيا الالزمة إلنتاج 

 المواد الذرية الغراض نووية
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 :راملصاد
 يونيوــ  FATFمجموعة العمل المالي  ــحول تمويل انتشار التسلح  FATF تقرير مجموعة العمل المالي .1

2008. 

ــ  FATFمجموعة العمل المالي  ــمكافحة تمويل أسلحة الدمار الشامل  سياساتوضع  حولتقرير الحالة  .2

  .2010فبراير 

 ــذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل تطبيق العقوبات المالية الصادرة بموجب قرارات مجلس األمن  .3

 .2013 يونيو – FATFالعمل المالى  مجموعة

المعنى بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ــ  خبراء الالتقارير الصادرة عن فريق  .4

panel_experts/reports/1718https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/  

 الدفاعيةالمتحدة للدراسات  للخدمات الملكي المعهدــ  التسلح انتشار تمويل لمكافحة المالية للمؤسسات ارشادات .5

 .2017 أبريلــ  (RUSI)واألمنية 

 ــذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل تطبيق العقوبات المالية الصادرة بموجب قرارات مجلس األمن  .6

 .2018 فبراير – FATFالعمل المالى  مجموعة

تقييم االلتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالى وفعالية نظم مكافحة غسل األموال وتمويل منهجية  .7

 .2019 أكتوبرــ   FATFالعمل المالى  مجموعة – اإلرهاب
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