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مخاطر تمويل اإلرهاب
هدف واحد ومناهج متعددة

ــة  ــة حكومي ــي )FATF(، وهــي هيئ قامــت مجموعــة العمــل املال
َدوليــة مســتقلة تُعنــى بحمايــة النظــام املالــي العاملــي مــن غســل 
األمــوال، ومتويــل اإلرهــاب، ومتويــل انتشــار أســلحة الدمــار 
الشــامل، بتقــدمي دليــل تقييــم مخاطــر متويــل اإلرهــاب لعــام 
2019؛ ألجــل الوقــوف علــى تقييــم مخاطــر متويــل اإلرهــاب 
التــي تواجههــا الــدول وتخفيفهــا، وتفكيــك الشــبكات اإلرهابيــة 

وتعطيلهــا. 

األحيــان حتديــات  مــن  كثيــر  تواجــه يف  عموًمــا  البلــدان  إن 
يف تقييــم مخاطــر متويــل اإلرهــاب؛ بســبب انخفــاض قيمــة 
احلــاالت،  مــن  العديــد  املســتخدمة يف  األصــول  أو  األمــوال 
وكثــرة القطاعــات التــي ميكــن أن تُســتخَدم ألغــراض متويــل 
اإلرهــاب، فضــًا عــن أن االحتياجــاِت التشــغيليَة للهَجمــات قــد 
تشــمل نشــاًطا مألوًفــا للمعامــات، كتأجيــر الســيارات أو شــراء 

واألدوات. البضائــع 

ذات  الــدول  يف  القضائيــة  الســلطات  تواجــه  مــا  وغالًبــا 
ــن  ــات أخــرى بســبب نقــص املوظف ــة حتدي ــدرات املتواضع الق
اخلبــراء يف متويــل اإلرهــاب، إضافــة إلــى نقــص املعلومــات 

اإلرهابيــن  إن  إذ  للرقابــة؛  اخلاضعــة  غيــر  األنشــطة  عــن 
يقومــون بانتظــام بتغييــر أماكــن جمــع ونقــل األمــوال واألصــول 
وطرائقهــا؛ مــن أجــل التحايــل علــى القيــود املوضوعــة للكشــف 

ــال اعتمــدت  ــى ســبيل املث عــن هــذا النشــاطات وتعطيلهــا. فعل
بعــض التنظيمــات اإلرهابيــة، كتنظيــم داعــش وحركــة الشــباب 
الطبيعيــة  املــوارد  والقاعــدة، علــى  الصومــال  املجاهديــن يف 
الكرميــة،  الذهــب، األحجــار  يف مناطــق ســيطرتها )النفــط، 
املعــادن، الفحــم، إلــخ( مصــدًرا للدخــل. إضافــة إلــى حتديــات 
أخــرى مثــل »الذئــاب املنفــردة« التــي جتمــع األمــوال مــن أنشــطة 

مــة، ومــن العســير التنبــؤ بهــا. قانونيــة غيــر مجرَّ

الحوكمة وتحديد 
النطاق والتنسيق 

الوطني

مناهج مخاطر 
تمويل اإلرهاب

تقييم مخاطر تمويل 
اإلرهاب عبر الحدود 

والقطاع الخاص

المنظمات غير 
 )NPOs( الهادفة للربح
وتقييم مخاطر تمويل 

اإلرهاب

المتابعة والحفاظ 
ث  على تقييم محدَّ

لمخاطر تمويل 
اإلرهاب
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البلدان في كثير من األحيان تحديات في  تواجه 
انخفاض  بسبب  اإلرهاب؛  تمويل  مخاطر  تقييم 
في  المستخدمة  األصول  أو  األموال  قيمة 
العديد من الحاالت، وكثرة القطاعات التي يمكن 

أن ُتستخَدم ألغراض تمويل اإلرهاب.



يقــدم هــذا القســم اعتبــارات للســلطات املختصــة عنــد حتديــد 
نطــاق تقييــم مخاطــر فريــق العمــل، وتنســيقها، ويوفــر أمثلــة عمليــة 
ــدول. ــادل املعلومــات والتنســيق داخــل ال ــات تب ــى حتدي ــب عل للتغل

ــم املخاطــر بأهــداف وأنشــطة  ــط أهــداف تقيي ــي أن ترتب ينبغ
املخاطــر  تقييمــات  إلــى  تســتند  وأن  نطاًقــا،  أوســع  وطنيــة 
احملليــة واإلقليميــة القائمــة. ويختلــف النطــاق املطلــوب لتقييــم 
مخاطــر متويــل اإلرهــاب مــا بــن اختصــاص وآخــر، وقــد يتأثــر 
بالتهديــد الوطنــي واإلقليمــي، وأهميــة القطاعــات املختلفــة، 

واملوقــع اجلغــرايف والوضــع الدميوغــرايف.

علــى ســبيل املثــال: يف الفلبــن نظــًرا لتهديــدات متويــل اإلرهــاب 
الشــائعة التــي تواجــه جنــوَب شــرقيِّ آســيا وأســتراليا، وجــدت 
املبــادرات  مــن  عــدد  تنفيــذ  يف  فائــدًة  القضائيــة  الهيئــات 
املســتوى  علــى  اإلرهــاب  متويــل  مخاطــر  لتقييــم  املشــتركة 
املخاطــر  تقييمــات  يف  ذلــك  بعــد  أُدِخلــت  وقــد  اإلقليمــي، 
الوطنيــة. ويف قمــة متويــل مكافحــة اإلرهــاب )CTF( يف مدينــة 

بالــي يف أغســطس 2016، أنشــأ األعضــاء املشــاركون املجموعــَة 
املجموعــة  هــل   )FICG املاليــة  )االســتخبارات  االستشــارية 
ــا مجموعــة  ــة؟ أو أنه االستشــارية اســمها: االســتخبارات املالي
استشــارية لاســتخبارات املاليــة؟، التــي تهــدف إلــى تطويــر نهج 
تبــادل املعلومــات املاليــة والتحليــل االســتخباراتي بــن رابطــة 

دول جنــوب شــرقيِّ آســيا ووحــدة االســتخبارات املاليــة.

مثــال آخــر: قبــل الشــروع يف أول تقييم وطني، أجرت الســلطات 
الهولنديــة دراســة توضيحيــة وحتليــًا لألســاليب والبيانــات 
الفريــدة  احملليــة  واخلصائــص  للتطبيــق،  والقابلــة  املتاحــة 
ــل اإلرهــاب. واســتندت  ــر يف انتشــار خطــر متوي ــد تؤث ــي ق الت
الدراســة إلــى مناهــَج مطبقــٍة يف خمســة بلــدان، وخلََصــت إلــى 
أنــه بســبب نقــص البيانــات الكميــة، ينبغــي أال يُكتفــى بتحليــل 
مخاطــر متويــل اإلرهــاب فقــط، ولكــن حتديــد النِّقــاط العميــاء 
أيًضــا، والنقــص ومواطــن الضعــف، وأســاليب متويــل اإلرهــاب، 

وغيرهــا مــن املعلومــات. 

أمــا حتليــل الســياق، فقــد اعتمــدت هولنــدا فيــه علــى العوامــل 
الســياقية مــن البحــوث الســابقة، ومنهــج مجموعــة العمــل املالــي 
)FATF(، ووجــدت أن االقتصــاد الهولنــدي املفتــوح والقطــاع املالــي 
املتعلقــة  واجلرميــة  االحتيــال  عــن  الناجمــة  واألمــوال  ولــي،  الدَّ
رات قــد تؤثــر يف تعــرُّض البــاد خلطــر متويــل اإلرهــاب. باملخــدِّ

1- الحوكمة وتحديد النطاق والتنسيق الوطني
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ينبغي أن ترتبط أهداف تقييم المخاطر بأهداف 
إلى  تستند  وأن  نطاقًا،  أوسع  وطنية  وأنشطة 

تقييمات المخاطر المحلية واإلقليمية القائمة. 



2- مناهج مخاطر تمويل اإلرهاب

التــي  املختلفــة  املخاطــر  مناهــج  علــى  القســم  هــذا  يعتمــد 
يســتخدمها أكثــر مــن 35 دولــًة يف العالــم، ويحــدد النهــَج اجليــد 

منهــا، ومصــادر املعلومــات ذات الصلــة.

ال تتضمــن معاييــر مجموعــة العمــل املالــي )FATF( منهًجــا 
ًدا لتقييــم املخاطــر، وليــس هنــاك منهــج واحــد يناســب  محــدَّ

اجلميــع. ومــن الناحيــة املثاليــة ينبغــي أن يكــون منهــج املخاطــر 
ــمات واخلصائــص  مرًنــا وعملّيًــا، وأن يأخــَذ يف االعتبــار السِّ
تقييــم  ويتطلــب  القضائيــة.  والتشــريعات  للقوانــن  احملــددة 
مخاطــر متويــل اإلرهــاب جمــع مقــدار كبيــر مــن املعلومــات 
الكميــة والنوعيــة، ومــن ذلــك مــا يتصــل بالبيئــة اإلجراميــة 
الضعــف  ومواطــن  باإلرهــاب،  املتعلقــة  والتهديــدات  العامــة 
يف قطاعــات محــددة ومنتجــات معينــة. وقــد تشــمل أســاليب 
اجلمــع مــا يأتــي: إحصــاءات أو معلومــات مــن مصــادر حكوميــة، 
أو غيــَر ســرية، واســتخدام االســتبانات  ســواء كانــت ســرية 
احملليــة واإلقليميــة، والدراســات االســتقصائية عبــر اإلنترنــت، 
واملقابــات والنــدوات، ومجموعــات العمــل، وجمــع معلومــات 

مفتوحــة املصــدر. 
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 )FATF( المالي  العمل  مجموعة  معايير  تتضمن  ال 
منهج  يوجد  وال  المخاطر،  لتقييم  معينة  منهجية 
منهجية  تكون  أن  وينبغي  الجميع.   يناسب  واحد 
المخاطر مرنة وعملية، وأن تأخذ في االعتبار السمات 
والخصائص المحددة للقوانين والتشريعات القضائية.



يعــرض هــذا القســم جتِربــَة ذوي االختصــاص يف تقييــم مخاطر 
متويــل اإلرهــاب عبــر احلــدود، ومصــادر املعلومــات ذات الصلــة 
عنــد تقييــم مخاطــر متويــل اإلرهــاب اخلاصــة بقطــاع معــن يف 
النظــام املصــريف، ونقــل األمــوال أو خدمــة التحويــات، وكذلــك 

اســتغال املــوارد الطبيعيــة أو البيئيــة.

قــد تتعلــق مخاطــر متويــل اإلرهــاب بالنقــل املــادي لألمــوال 
كعمليــات  وخارجهــا،  الدولــة  داخــل  األخــرى،  األصــول  أو 
التهريــب عبــر احلــدود لنقــل األمــوال أو البضائــع التجاريــة 
أو األشــخاص، مــن أجــل دعــم األنشــطة اإلرهابيــة وعمليــات 
التجنيــد والتدريــب والتيســير. وعندمــا يجــري تقييــم مخاطــر 

متويــل اإلرهــاب تتشــاور الســلطات األمنيــة والقضائيــة، وتُدَرس 
التحويــات  ـل  وحتلَـّ واجلمركيــة،  االســتخباراتية  املعلومــات 
ــلع  ولــي، وتُراَجــع تدفقــات األمــوال والسِّ ومعلومــات التعــاون الدَّ

واألفــراد، واملعلومــات املتعلقــة بشــبكات التهريــب. 

تنفــذ  أن   )FATF( املالــي  العمــل  معاييــر مجموعــة  وتتطلــب 
جميــع البلــدان نظاًمــا لإلفصــاح يتعلــق بالــوارد والصــادر عبــر 
أقصــى  بحــد  للتــداول،  القابلــة  والصكــوك  للنقــود  احلــدود 
مقــداره 15 ألــَف يــورو أو دوالر أمريكــي. وبرغــم ذلــك يعــدُّ 
احلجــم املنخفــض لألمــوال التــي يســتخدمها اإلرهابيــون يف 
كثيــر مــن األحيــان حتدًيــا للكشــف عنهــا. أمــا تقاريــر املعامــات 
 )FATF( املشــبوهة فتتطلــب معاييــُر مجموعــة العمــل املالــي
إلــزاَم جميــع املؤسســات املاليــة بإشــعار وحــدة املعلومــات املاليــة 
ــة نشــاط  ــة، أو بــأي مــال أنــه حصيل عنــد االشــتباه بــأي معامل
املشــبوهة  املعامــات  تقاريــر  تختلــف  مــا  وغالًبــا  إجرامــي. 
ألغــراض التحليــل اإلســتراتيجي بــن البلــدان، وبرغــم ذلــك 
املشــبوهة  املعامــات  تقاريــر  لتحليــل  كبيــرة  قيمــة  هنــاك 

للعناصــر العابــرة للحــدود.

3- تقييم مخاطر تمويل اإلرهاب عبر الحدود والقطاع الخاص
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تتطلب معايير مجموعة العمل المالي )FATF( أن 
تنفذ جميع البلدان نظاًما لإلفصاح يتعلق بالوارد 
والصكوك  النقود  من  الحدود  عبر  من   والصادر 
القابلة للتداول لحاملها، ورغم ذلك يعتبر الحجم 
اإلرهابيون  يستخدمها  التي  لألموال  المنخفض 

في كثير من األحيان تحديًا للكشف عنها



4- المنظمات غير الهادفة للربح )NPOs( وتقييم مخاطر تمويل اإلرهاب

إدراًكا ملتطلبــات تقييــم مخاطــر متويــل اإلرهــاب يف املنظمــات 
غيــر الربحيــة التــي ال تدخــل يف نطــاق تعريــف فريــق العمــل 
واألســاليب  االعتبــارات  بعــض  القســم  هــذا  يقــدم  املالــي، 
ــَل التشــريعات  الفاعلــة، فقــد جــرى العمــل علــى ضمــان أال تعطِّ
والقوانــن األنشــطَة املشــروعة غيــر الهادفــة للربــح أو تثبَِّطهــا. 
وكشــفت املراجعــات أن املنظمــاِت غيــَر احلكوميــة ليســت يف 
املســتوى نفســه يف مخاطــر متويــل اإلرهــاب، وأن بعضهــا ال 
ميثــل ســوى القليــل مــن املخاطــر، أو ال ميثــل أيَّ خطــر علــى 
تــزال  القضائيــَة ال  الســلطاِت  أن  التجِربــة  وتبــن  اإلطــاق. 
تواجــه حتديــات يف تقييــم مخاطــر متويــل اإلرهــاب يف هــذا 
إلــى احلجــم الضخــم والتنــوع  املجــال، ويُعــزى ذلــك جزئّيًــا 
ــد  ــح، وعــدم حتدي ــر الهادفــة للرب ــر لقطــاع املنظمــات غي الكبي
املنظمــات التــي ال تدخــل يف نطــاق تعريــف مجموعــة العمــل 

املالــي )FATF(، وقلــة املعلومــات أو احلــاالت ذات الصلــة.

ــَر  ــي )FATF( املنظمــاِت غي فــت مجموعــة العمــل املال وقــد عرَّ
الهادفــة للربــح بأنهــا: »الشــخصية االعتباريــة أو املنظمــة التــي 
تشــترك باملقــام األول يف جمــع أو صــرف األمــوال ألغــراض 

مثــل: األعمــال اخليريــة أو الدينيــة أو الثقافيــة أو التعليميــة أو 
االجتماعيــة أو األخويــات والروابــط العائليــة، أو لتنفيــذ أنــواع 

أخــرى مــن أعمــال اخليــر«. 

ووفــرت مجموعــة العمــل املالــي )FATF( شــروط تقييم املخاطر 
ــى الســلطات  ــح، وعل ــر الهادفــة للرب التــي تواجــه املنظمــات غي
القضائيــة إجــراء مراجعــة محليــة للقطــاع، واحلصــول علــى 
معلومــات وافيــة عــن أنشــطتها ومقدارهــا واملعلومــات األخــرى 
ذات الصلــة، واســتخدام املعلومــات املتاحــة لتحديــد املنظمــات 
بحكــم  االســتخدام،  لســوء  تتعــرض  التــي  احلكوميــة  غيــر 

أنشــطتها أو خصائصهــا.
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كشفت المراجعات أن المنظمات غير الحكومية 
تمويل  مخاطر  نفسه في  المستوى  ليست في 
من  القليل  سوى  يمثل  ال  بعضها  وأن  اإلرهاب، 

المخاطر، أو ال يمثل أي خطر على اإلطالق.   



ث لمخاطر تمويل اإلرهاب 5-  المتابعة والحفاظ على تقييم محدَّ

يقــدم هــذا القســم اعتبــاراٍت وأســاليَب جيــدًة عنــد إبــاغ نتائــج 
تقييــم مخاطــر متويــل اإلرهــاب، منهــا أنــه يجــب أن تكــون نتائــج 
تقييــم املخاطــر معتَمــدًة مــن كبــار املســؤولن، وأن أصحــاب 
املصلحــة الرئيســن لديهــم فهــٌم مشــترك للنتائــج وملقاييــس 
اخلطر النسبية، ولألنواع املختلفة من مخاطر متويل اإلرهاب، 
أو اجلرائــم األخــرى. وتتطلــب معاييــر مجموعــة العمــل املالــي 
)FATF( أن يكــون لــدى الســلطات القضائيــة ُخطــة لضمــان 
درايــة الســلطات املختصــة واملؤسســات املاليــة املعنيــة وغيرهــا 
مــن القطاعــات ذات الصلــة بنتائــج تقييمــات مخاطــر متويــل 

اإلرهــاب الوطنيــة، وضــرورة عقــد جلســات مغلقــة مــع أصحــاب 
املصلحــة الرئيســن لضمــان فهــم مشــترك للنتائــج. وينبغــي أن 
يــؤدَي تقييــم مخاطــر متويــل اإلرهــاب إلــى إجــراءات واضحــة 
والسياســات  التشــريعات  يف  تعديــات  تشــمل  قــد  وعمليــة، 
ــات  ملعاجلــة أوُجــه القصــور، وتخصيــص املــوارد، وتطويــر ِمنصَّ
أو أســاليب تبــادل املعلومــات، وتعزيــز املشــاركة مــع القطاعــات 

أو املؤسســات التــي هــي ُعرضــة لتمويــل اإلرهــاب. 

ــدول  ــن ال ــي )FATF( م ــل املال ــر مجموعــة العم ــب معايي وتتطل
ث ملخاطــر متويــل اإلرهــاب اخلاصــة  احلفــاَظ علــى تقييــم محــدَّ
وحتديــد  املتبعــة،  لألســاليب  نقديــة  مراجعــة  وإجــراَء  بهــم، 
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تمويل  مخاطر  تقييم  عملية  تكون  أن  يجب 
اإلرهاب مستمرة ومتطورة، وأن تقوم السلطات 
المختصة بتحديث تحليالتها وتقييماتها، واالنتباه 
للتغييرات في تعريف اإلرهاب وتهديدات تمويل 

اإلرهاب.  

 )FATF( المالي  العمل  مجموعة  معايير  تتطلب 
لضمان  آلية  القضائية  السلطات  لدى  يكون  أن 
المالية  والمؤسسات  المختصة  السلطات  دراية 
المعنية وغيرها من القطاعات ذات الصلة بنتائج 
تقييمات مخاطر تمويل اإلرهاب الوطنية، لضمان 

وجود فهم مشترك للنتائج



املجــاالت التــي حتتــاج إلــى التحســن، واملناطــق التــي حتتــاج 
ــد مــن املعلومــات.  ــى مزي إل

ويجــب أن تكــون عمليــة تقييــم مخاطــر متويــل اإلرهاب مســتمرًة 
ــا  ــث حتلياته ــوم الســلطات املختصــة بتحدي ومتطــورة، وأن تق
باســتمرار، مــع مراعــاة تهديــدات اإلرهــاب احلالــي وتطوراتــه. 
وكذلــك يجــب علــى الهيئــات القضائيــة التــي تقيِّــم مخاطــر 
َث تقييمهــا بانتظــام، وتظــل  متويــل اإلرهــاب احملليــة أن حُتــدِّ
ــه.  ــدات متويل ــف اإلرهــاب وتهدي ــرات يف تعري متيقظــة للتغيي

ويشــتمل التقريــر علــى ُمدَخــات عــدد من وفود الشــبكة العاملية 
لفريــق العمــل املالــي الــذي قــام بعمــل مكثــف لتقييــم املخاطــر، 
وقــدم أكثــر مــن 35 عضــًوا مــن أعضــاء مجموعــة العمــل املالــي 
تقييــم  يف  جتِربتهــم  عــن  حالــة  ودراســات  معلومــات   FATF

مخاطــر متويــل اإلرهــاب علــى املســتويات القطاعيــة والوطنيــة 
املمارســات والتحديــات  واإلقليميــة، وســيلًة لتحديــد أفضــل 
املشــتركة. ومــن الــدول املشــاركة: األرجنتــن، أســتراليا، بلجيكا، 
كنــدا، الصــن، أملانيــا، هــوجن كــوجن، إيطاليــا، أيرلنــدا، ماليزيــا، 
الســويد،  ســنغافورة،  روســيا،  النرويــج،  هولنــدا،  املكســيك، 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، اململكــة املتحــدة، برونــاي، مــاكاو، 
غينيــا اجلديــدة، الفلبــن، قيرغيزســتان، كوســتاريكا، كولومبيــا، 
غانــا،  نيجيريــا،  باراغــواي،  بيــرو،  نيكاراغــوا،  غواتيمــاال، 

ــان. ــا، لبن ــا، موناكــو، أوكراني أرميني

إلــى  تســتند  عمليــًة  اإلرهــاب  متويــل  مخاطــر  تقييــم  ويَُعــد 
منهــج متفــق عليــه مــن األطــراف املعنيــة، التــي حتــاول حتديــد 
ــد  ــا. وق ــا ومعاجلته ــا وحتليله ــل اإلرهــاب وفهمه مخاطــر متوي
تشــمل  أن  يجــب  لكنهــا  أشــكااًل مختلفــة،  التقييمــات  تأخــذ 
جميــع جوانــب جمــع األمــوال أو األصــول األخــرى وتخزينهــا 
ونقلهــا واســتخدامها، ومنهــا البضائــع واملركبــات واألســلحة؛ 
لتلبيــة احتياجــات أي منظمــة إرهابيــة. ويجــب أن يتجــاوز ذلــك 
جوانــَب زيــادة العائــدات، ويتنــاول شــبكات املشــتريات اإلرهابية، 
ــون األجانــب. ــون اإلرهابي وتيســير اإلرهــاب، ومــن ذلــك املقاتل

ق الدليــل بــن خطــر متويــل اإلرهــاب وخطــر اإلرهــاب  ويفــرِّ
متويــل  مخاطــر  تقييــم  يتطلــب  إذ  ترابطهمــا؛  برغــم  نفســه 
ــة،  ــة واألجنبي ــة احمللي ــدات اإلرهابي اإلرهــاب النظــَر يف التهدي
ففــي ضــوء الطبيعــة العابــرة للحــدود لـــتمويل اإلرهــاب، جند أن 
ــي تواجــه مخاطــَر منخفضــًة لإلرهــاب قــد تواجــه  ــدان الت البل

ــل اإلرهــاب.  ــرًة مــن متوي مخاطــَر كبي

ويقــدم هــذا التقريــر أســاليَب جديــدًة، ومصــادَر معلومــات ذاَت 
صلــة، وأمثلــًة عمليــة للممارســن مــن أجــل النظــر يف تقييــم 
مخاطــر متويــل اإلرهــاب، اعتمــاًدا علــى ُمدخــات مــن أكثــر مــن 
35 دولــًة، وبنــاًء علــى خبراتهــم الواســعة، والــدروس املســتفادة 
مــن تقييــم مخاطــر متويــل اإلرهــاب. ويســاعد التقرير يف تقدمي 
التوجيــه واألمثلــة العمليــة عــن كيفيــة التغلــب علــى التحديــات. 
ــدان فهــٌم شــامل  ــع البل ــدى جمي ــى حــن ينبغــي أن يكــون ل وعل
جلميــع مراحــل متويــل اإلرهــاب، إن هــذا التقريــر يعتــرف بأنــه 
ليــس هنــاك نهــٌج واحــد يناســب اجلميــع عنــد تقييــم املخاطــر. 

البلدان فهم شامل  جميع  لدى  يكون  أن  ينبغي 
لجميع مراحل تمويل اإلرهاب، لكن ال يوجد نهج 

واحد يناسب الجميع عند تقييم المخاطر.   
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مخـــاطـــر تمـــويل اإلرهـــاب
هدف واحد ومناهج متعددة 2019

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/
documents/reports/Terrorist-Financ-
ing-Risk-Assessment-Guidance.pdf
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تقييم مخاطر تمويل اإلرهاب عملية تستند إلى 
وقد  المعنية،  األطراف  من  عليه  متفق  منهج 
أن  يجب  لكنه  مختلفة،  أشكااًل  التقييم  يأخذ 
األصول  أو  األموال  جمع  جوانب  جميع  يشمل 

األخرى وتخزينها ونقلها واستخدامها. 


