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.المعايير والتعاريف العالمية

جنوب نظرة عامة على 

افريقيا



إستراتيجية الحد من التدفقات المالية غير المشروعة
الطريق لفهم التدفقات المالية غير المشروعة: البحث والقياس
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تحليل االقتصاد الكل  

تحليل االقتصاد المتوسط 

  
(القطاع  واإلقليم  والجريمة المحددة )تحليل االقتصاد الجزئ 

التقاريرورفع  ، ريادي  إلدارة مشروع مركز االستخبارات المالية  في إستراتيجيةإنشاء وحدة تم 

 ..العمل االستشاري لوزير الماليةو تقديم  إلى المدير 

لك و ذالمالية غير المشروعة والتدفقات حدد النموذج التجريبي حجم االقتصاد غير المشروع 

.عدد من األساليب والنماذج المختلفةباستخدام 

ير نظًرا للطبيعة السرية لالقتصاد غير المشروع و التدفقات المالية غ•

كلي باالقتصاد ال، استخدمنا مجموعة متنوعة من النماذج تختصالمشروعة

دات لتطوير منهج متكامل ، وإنشاء أداة تقييم التهديوالمتوسط والجزئي ، 

.والمخاطر

لقومية ، باستخدام الحسابات االبحث من مستوى البحث الكلي إستخالصتم •

ى من خالل التحليل المتوسط ، وصوالً إلوالبيانات الكلية األخرى ،وذلك

ةالموجهتحليالت المستوى الجزئي باستخدام بيانات المعامالت ، والتحقيقات

التحليل التكتيكي

ودراسات الالتحليل التشغيلي والتحقيق 

البحث 

ياإلستراتيج



Models and Data Tools
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Research Key:
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Commercial IFFs

Theft-type and Terrorism

Illegal Markets
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Illicit Economy 

Non-specific IFFs
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IFFs Modelled in South Africa
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Macro, micro and meso models



نمذجة التدفقات المالية في جنوب إفريقيا
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Illicit Economy and IFFs for South Africa
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2012 Results

22.9%

8.0%

9.9%

4.9%

5.6%

18.5%

11.2%

11.2%

7.6%

6.5%

3.8%

3.2%

1.1%

MIMIC Shadow Economy

Currency Demand Approach (Black money)

TBML - Walker Gravity Model: POC

ML - Walker Gravity Model: POC

Hot Money (Capital Flight=Licit and Illicit)

Bilateral Trade Mis-invoicing (All countries)

Trade Mis-invoicing (GFI-UNCOMTRADE)

WNW Trade Mis-invoicing Net Flows (UNCOMTRADE)

Illicit Financial Flows (GFI)

Trade Mis-invoicing (GFI-IMF data)

TBML - Walker Gravity Model

Illicit Narcotics (conservative)

ML - Walker Gravity Model
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في جنوب إفريقيااالقتصاد غير المشروع و التدفقات المالية غير المشروعة
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التعاونية رسميةالحوكمةيمكن  ن تكون 

االلتزامات 

عقد : الرسمية

التأسيس ومذكرة 

التفا م

يل المحلية واألجنبية في مجاالت الضرائب والجمارك وإنفاذ القانون ومكافحة غسل األموال وتموالمؤسسات  الحكومية بين •

اإلر اب

.والتحقيقاتالتهديدات والمخاطر لتقييمالضرورية البيانات للحصول  على  ضروري •

تفا م بين وحدة مذكرة توجد . اتفاقية تعاون مع وحدات استخبارات مالية في بلدان  خرى80إفريقيا  كثر من جنوب لدى  •

.ية على تحقيق مقاربة تعاونً التحقيقات تساعد  .  يئة اإليراداتمع  االستخبارات المالية والبنك المركزي ولكن ليس 

التفا ممذكرة 

/  فرق العمل / 

العمل مجموعات  

المشتركة بين 

أل داف  اإلدارات 

محددة

داقية االستخبارات المقلية على مذكرة تفاهم   مع المنظمة العالمية للمصمركز وحدة التدفقات المالية غير المشروعة و حصلت •

.المالية   لتنفيذ أداة  تسعير   تكون معيار  في الوقت الحالي 

.تطوير  مذكرة تفاهم  منفصلة لتطوير  المهارات من خالل برنامج تبادل المهاراتتم •

، البحث ، والسياسة ، وبناء القدرات ، وتبادل المعلومات: فرق العمل ألغراض محددة/ فرق العمل / تم إنشاء مجموعات العمل •

.االلتزامات الدولية/ والتدخالت االستراتيجية للمشاركات 

.الوزاري/ تم إضفاء الطابع الرسمي من خالل موافقة مجلس الوزراء •

ملة والعالبتكوينغير المشروعة و المشروعة والمخدرات المشتركة بين اإلدارات حول   التدفقات المالية غير اعمل مجموعات •

الرقمية



في جنوب إفريقيااالقتصاد غير المشروع و التدفقات المالية غير المشروعة
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أ        أ    ح ك              بأ           ع           س    

مجموعات عمل 

غير رسمية 

التجاريةالعمل الخاصة بموضوع  التالعب بالفواتير مجموعات •

.من القيادة التنظيمية ولكن بدون موافقة مجلس الوزراءتوفر دعم •

.المخدرات غير المشروعة والجريمة البيئية وتبادل المعلوماتللقيام  بأبحاث حول عمل مجموعات 

الدعم الفني  و 

الخبرة لإلدارات 

الحكومية األخرى

بناء القدرات 

والتدريب

.تبادل المعلومات  حول  نتائج البحوث من خالل ورش عمل وحوارات نصف سنوية•

اصرة   بناء القدرات والتدريب والدعوة  اإلدارات الحكومية األخرى والبرلمان واإلدارات الحكومية في البلدان األخرى للمن•

ية ، واالقتصاد التدفقات المالية غير المشروعة  ، والمخدرات ، والتسعير الخاطئ للتجارة ، والجرائم اإللكترون: في خصوص  

.الرقمي ، والعمالت المشفرة ، و روب ر س المال ، والتنظيم المالي ، وبرنامج الضرائب والحوكمة الرشيدة ؛ إلخ

طاعات التحديد الكمي لحجم ق: تبادل المعرفة واالستفادة من القدرات والخبرات الداخلية من  جل

قتصاد والجرائم اإللكترونية ودور االوالبيتكوينالمخدرات غير المشروعة ؛ العمالت المشفرة 

باين التجاري الرقمي ؛ التحديد الكمي للجرائم البيئية والحياة البرية ومسارات االتجار ؛ معالجة الت

ه ؛ الدعم مع مرض السارس وتحليل دخل الصادرات غير المبلغ عن( بما في ذلك تقييم البيانات)

وشركةالفني للبرلمان 



Latest Commercial IFF Models for South Africa
Insights from the South African IFF Measurement Guideline

12



13

 البيانات  مصدر/نوع البيانات  تقدير و نواع التدفقات المالي غير المشروعة   مدى صحة المؤشر 
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إفريقياالتجارية لجنوب  حدث نماذج التدفقات المالية غير المشروعة
إ          س    التدفقات المالية غير المشروعة                         -2021
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مؤشر 
  داف 
التنمية 
المستدامة

16.4.1

MACRO 
Estimate

abd

.القياس من  سفل إلى  على

تقدير كلي 

تقدير جزئي 

تقدير متوسط 

الدخلتحويل  Hines and Rice, 1994)

الثنائيةتحليل شبكة التدفقات 
(van’t Reit and Lejour, 2018)

:مصدر البيانات
 •SNA ماكرو

بيانات االستثمار األجنبي -

المباشر الثنائية

1المؤشر 

2المؤشر 

3المؤشر 

UNECA / UNCTAD (PCM-PFM)المفارقات التجاري 
دراسة باالعتماد على منهجيات منظمة الجمارك العالمية ، 

على المصادق عليها حدث المعلوماتاالعتماد علىمع

مستوى المنتج والبلد لفهم القضايا األساسية

)

:مصدر البيانات
SNAماكرو 

اإلحصائيات مركز بيانات-

(منتج)لألمم المتحدة التجارية

•Granular c.i.f. 

((Huizinga & Laeven, 2006)تحويل الدخل مصدر البيانات
منظمة التعاون والتنمية في • 

CRSالميدان االقتصادي 
بة عادات المعامالت وبيانات ضري •

القيمة المضافة ، التجربة
.إلخ FD1الضريبة ، مع 

تهريب رأس المال  b(Ndikumana et al, 2014)

ضريبة القيمة المضافة والجمارك-تحليل الشبكة 
(Alexopoulos, et al, 2020)

تجارة الظل  (Amaral & Barcarolo 2020))
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01
تقييم المخاطر

 داة تقييم مخاطر التدفقات المالية غور  GIZطورت . المختلفة الخاصة بكتحليل مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة

، سياسيالتشريعي ، والللحكومات ، والتي تسلط الضوء على التدفقات المالية غير المشروعة على المستوىالمشروعة

الضعفنقاط وبالقدرات ، والرصد والتقييم ، واإلنفاذ وتبادل المعلوماتو المتعلقة،والتشغيلي

.استبيان للتقييم الذاتييوفر مؤتمر االمم المتحدث للتجارة والتنمية

02
التدفقات المالية غير المشروعةفرق العمل المتخصصة في

03
المشروعةالتدفقات المالية غير قياس

04
الربط والتحليل

ستوى على المفي التدفقات المالية غير المشروعةمجموعة مشتركة بين اإلدارات تختصمنيجب  ن تتكون فرق العمل

.لوزراءيجب  ن يتلقى فريق العمل تفويضه من  على منصب في الدولة  و مجلس ا. االستراتيجي والتكتيكي والتشغيلي

لدراسات الكلية يجب إجراء ا. المشكلةلتحديدمقاييسسنكيفيةفي تقنيات جديدة لنقل األموال خارج بلد ما ويجب  ن تنظر االبحاث

.األكثر مثاليةو تعتبر الدراسات الجزئية.والمتوسطة والجزئية

05

ومعلومات يين من الضروري ربط المعامالت بالكيانات القانونية واألفراد واألشخاص السياس. البيانات و حفظها وربطهايجب تنظيم. من الضروري العمل مع مصادر البيانات اإلدارية وغير ا

المالية التدفقاتيعد استخدام الذكاء االصطناعي وتعلم األلة مع البيانات الضخمة  و المفتاح لكبح. يعد تحليل الشبكات االجتماعية و سلسلة المعامالت  مًرا بالغ األ مية. الهوية

من األفراد إلى المعامالت.المشروعةغير

06 ية العمل عبر التعاونالحوكمةتتطلب . المشروعةالتدفقات المالية غيرالمعلومات داخل الدولة وعبر الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني  مر  ساسي للتعامل معتشاركإن العمل معًا

.القضائية ، عبر التخصصات وعبر المؤسساتالوكاالت ، عبر الصالحيات

وعةالحوكمة التعاونية هي مفتاح التعامل مع  التدفقات المالية غير المشر

الوعي بناء القدرات ورفع 

فقات المالية التدلمعالجةوجود تحفيز حكومي عام وخاصالبد من.المشروعة ومكوناتها المختلفة في المجتمع الحكومي التدفقات المالية غيرلرفع مستوى الوعي حول ناك حاجة ملحة

.السياسيين وصانعي السياسات والمواطنينبلاإلحصائيينال يخصفاألمر . المشروعة غير
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