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ما ھو غسیل األموال ؟

عملیة اضفاء المشروعیة على األموالأو ما یعرف أیضا بتبییض األموال ھو غسیل األموال 
. وھناك مجموعة من التعاریف العامة لظاھرة غسیلالمتأتیة من مصادر غیر مشروعة

األموال، نذكر منھا:
- عملیة تحویل األموال أو نقلھا مع العلم بأن مصدر الحصول علیھا ارتكاب جریمة .

- أي فعل یھدف الى اخفاء أو تمویھ المصدر غیر المشروع لألموال أو بقصد مساعدة أي
شخص متورط في ھذا النوع من الجرائم لإلفالت من العقوبة.

- اخفاء أو تمویھ حقیقة األموال أو مصدرھا أو مكانھا أو طریقة التصرف بھا أو حركتھا أو
الحقوق المتعلقة بھا أو ملكیتھا، مع العلم بانھا مستمدة من جریمة أو من فعل من أفعال

االشتراك في ھذه الجریمة.



  بلیون دوالر300) حجم األموال المغسولة بـ FATF- قدرت مجموعة العمل المالي (
سنویا.

- ووفقا لتقدیر وزارة الخارجیة االمریكیة، فإن حجم األموال المغسولة في العالم یصل إلي
 بلیون دوالر سنویا.500

 إلى300- في حین یقدر خبیر دولي في مجال الجریمة المنظمة في آسیا، أن مبالغ ما بین 
 بلیون دوالر من األموال القذرة یتم تبیضھا سنویاً.400

ما ھو غسیل األموال ؟



مراحل غسیل األموال

تمر عملیات غسیل األموال بثالثة مراحل متتابعة :

االیداع أو االحالل
PLACEMENT

التغطیة أو االخفاء
LAYERING

الدمج أو الخلط
INTEGRATION
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مرحلة االیداع:
- جني العائد (المتحصالت) من ارتكاب الجریمة مثل بیع المخدرات.

- كمیات كبیرة من النقد وقد یكون من ضمنھا الشیكات وبطاقات الدفع.
أوشخصي)حسابفيیودع(نقدمباشرةبالبنوكالحساباتفيادخلھاعملیةتبدأ-

بصورة غیر مباشرة ( تودع على شكل معادن ثمینة أو شیكات سیاحیة …الخ .(
- تجمیع األموال خارج منطقة تحصیلھا وتحویلھا مباشرة للخارج.
و تعتبر ھذه المرحلة من أكثر المراحل خطورة لصعوبة اكتشافھا.

مراحل غسیل األموال
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 مرحلة التغطیة أو االخفاء:
- محاولة إخفاء عالقة األموال بمصدرھا.

- اإلیھام بأن المال متأتي من مصادر مشروعة.
- استخدام عملیات تجاریة ومالیة متداخلة ومشتركة وبالغة التعقید.

- القیام بعمل عقود تجاریة داخلیة وخارجیة واتفاقیات قانونیة معقدة مع أطراف متعددة.
- إعاقة جھات التحقیق وإنفاذ القانون من تتبع ومعرفة مصادر ھذه األموال.

مراحل غسیل األموال
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مرحلة الدمج أو الخلط
- دمج األموال بأنشطة االقتصاد العامة (الشرعیة).

- من المراحل الخطرة على االقتصاد.
- یصعب اكتشافھا من قبل الجھات األمنیة واإلشرافیة.

- المحصلة النھائیة الرتكاب الجریمة .
- من خاللھا یتم تكرار ارتكاب الجریمة.

- تمتد آثارھا السلبیة إلي مختلف نواحي ومجاالت الحیاة في الدولة.

مراحل غسیل األموال



منمباشرة،غیرأومباشرةوسیلة،بأیةأموالجمعأوتقدیمبھیقصدفعلكل
ًاستخدامھابقصدمشروعة،غیرأومشروعةمصادر ًأوكلیا عملفيجزئیا

إرھابي أو لتمویل منظمة إرھابیة أو شخص إرھابي

ما ھو تمویل اإلرھاب



تمر عملیات تمویل اإلرھاب بثالث مراحل على النحو التالي:

استخدام األموالتحویل أو نقل األموالجمع األموال

مراحل تمویل اإلرھاب



مؤشرات تدل على االشتباه
بغسیل األموال وتمویل االرھاب



مؤشرات تـــــــدل على االشــتباه
بغسیل األموال وتمویل االرھاب

إبداء العمیل اھتماماً غیر عادي بشأن االلتزام لمتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم•
تمویل اإلرھاب، وبخاصة المتعلقة بھویتھ ونوع عملھ.

رفض العمیل تقدیم بیانات عنھ أو توضیح مصدر أموالھ وأصولھ األخرى.•
رغبة العمیل في المشاركة في صفقات غیر واضحة من حیث غرضھا القانوني أو•

االقتصادي أو عدم انسجامھا مع استراتیجیة االستثمار المعلنة.
محاولة العمیل تزوید الجمعیة بمعلومات غیر صحیحة أو مضللة تتعلق بھویتھ و/أو مصدر•

أموالھ.
علم الجمعیة بتورط العمیل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمویل إرھاب، أو أي مخالفات•

جنائیة أو تنظیمیة.
إبداء العمیل عدم االھتمام بالمخاطر والعموالت أو أي مصاریف أخرى.•



اشتباه الجمعیة في أن العمیل وكیل للعمل نیابة عن موكل مجھول، وتردده وامتناعھ بدون أسباب•
منطقیة، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجھة.

صعوبة تقدیم العمیل وصف لطبیعة عملھ أو عدم معرفتھ بأنشطتھ بشكل عام.•
قیام العمیل باستثمار طویل األجل یتبعھ بعد مدة وجیزة طلب تصفیة الوضع االستثماري وتحویل•

العائد من الحساب.
وجود اختالف كبیر بین أنشطة العمیل والممارسات العادیة.•
طلب العمیل من الجمعیة تحویل األموال المستحقة لھ لطرف آخر ومحاولة عدم تزوید الجمعیة•

بأي معلومات عن الجھة والمحول إلیھا.
محاولة العمیل تغییر صفقة أو إلغاءھا بعد تبلیغھ بمتطلبات تدقیق المعلومات أو حفظ السجالت•

من الجمعیة.

مؤشرات تـــــــدل على االشــتباه
بغسیل األموال وتمویل االرھاب



طلب العمیل إنھاء إجراءات صفقة یستخدم فیھا أقل قدر ممكن من المستندات.•
علم الجمعیة أن األموال أو الممتلكات إیراد من مصادر غیر مشروعة.•
عدم تناسب قیمة أو تكرار التبرعات والعملیات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبھ بھ ونشاطھ•

ودخلھ ونمط حیاتھ وسلوكھ.
انتماء العمیل لمنظمة غیر معروفة أو معروفة بنشاط محظور.•
ظھور عالمات البذخ والرفاھیة على العمیل وعائلتھ بشكل مبالغ فیھ وبما ال یتناسب مع وضعھ•

االقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

مؤشرات تـــــــدل على االشــتباه
بغسیل األموال وتمویل االرھاب



طرق الوقایة من عملیات غسیل
األموال و تــــمـویل اإلرھاب



طــرق الــوقایة مــن عــمــلیات
غسیل األموال وتمویل اإلرھاب

تحدید وفھم وتقییم لمخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب التي تتعرض لھا الجمعیة..1
اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب الخاصة بالمنتجات.2

والخدمات.
تعزیز برامج بناء القدرات والتدریب رفع كفاءة العاملین بما یتالءم مع نوعیة األعمال في الجمعیة.3

في مجال المكافحة.
رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسین جودة التعرف على العمالء وإجراءات العنایة.4

الواجبة.
توفیر األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلیة األعمال في الجمعیة..5



إقامة برامج توعویة لرفع مستوى الوعي لدى العاملین في الجمعیة لمكافحة غسل األموال وجرائم.6
تمویل اإلرھاب.

االعتماد على القنوات المالیة غیر النقدیة واالستفادة من ممیزاتھا للتقلیل من استخدام النقد في.7
المصروفات.

التعرف على المستفید الحقیقي ذو الصفة الطبیعیة أو االعتباریة في التبادل المالي..8
السعي في إیجاد عملیات ربط الكتروني مع الجھات ذات العالقة للمساھمة في التأكد من ھویة.9

األشخاص والمبالغ المشتبھ بھا.

طــرق الــوقایة مــن عــمــلیات
غسیل األموال وتمویل اإلرھاب



المسؤولیات



تطبق ھذه السیاسة ضمن أنشطة الجمعیة وعلى جمیع العاملین الذین یعملون تحت إدارة واشراف الجمعیة االطالع على األنظمة•
المتعلقة بمكافحة غسل األموال وعلى ھذه السیاسة واإللمام بھا والتوقیع علیھا، وااللتزام بما ورد فیھا من أحكام عند أداء واجباتھم

ومسؤولیاتھم الوظیفیة. وعلى اإلدارة المالیة نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزوید جمیع اإلدارات واألقسام بنسخة منھا.
وتحرص الجمعیة حال التعاقد مع متعاونین على التأكد من إتباعھم والتزامھم بقواعد مكافحة غسل األموال و جرائم تمویل•

اإلرھاب.
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شكرا الستماعكم


