
 

 

 

 

 

 

 

 :  عن تعريفية نبذة

 االرهاب وتمويل األموال غسيل

 وتوعية الجاليات بينبع الصناعية  واإلرشادالدعوة  جمعية

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  بإشراف

 3266ترخيص رقم  

  



 

 

 

 

 : المحتوى

   األموال غسيل تعريف •

  األموال غسيل مراحل •

   االرهاب تمويل تعريف •

   اإلرهاب تمويل مراحل •

   اإلرهاب وتمويل األموال غسيل مؤشرات •

   اإلرهاب وتمويل األموال غسيل عمليات  من الوقاية  طرق •

 المسؤوليات  •

 ؟ األموال غسيل هو ما

  غير  مصادر من المتأتية  األموال على المشروعية إضفاء عملية هو األموال بتبييض  أيضا  يعرف  ما أو األموال غسيل

 :  منھا  نذكر األموال، غسيل لظاهرة ا العامة التعاريف  من مجموعة وهناك. مشروعة

 .   جريمة  ارتكاب  عليھا الحصول مصدر  بأن  العلم  مع نقلھا أو األموال تحويل عملية  -

  هذا  في متورط شخص  أي  مساعدة  بقصد أو لألموال المشروع غير  المصدر  ه تموي أو إخفاء إلى يھدف فعل أي  -

 .  العقوبة من لإلفالت   الجرائم من النوع

  أو بھا المتعلقة الحقوق أو  حركتھا أو بھا التصرف   طريقة أو مكانھا أو مصدرها أو األموال حقيقة هتموي أو إخفاء -

 . الجريمة  هذه  في االشتراك  أفعال  من فعل من  أو  جريمة من مستمدة  بانھا العلم  مع  ملكيتھا،

 .  سنويا دوالر بليون 300  ب  المغسولة األموال حجم  (FATF)المالي   العمل مجموعة قدرت -

 .  سنويا دوالر بليون 500  إلي يصل العالم   في  المغسولة األموال حجم فإن االمريكية،  الخارجية  وزارة لتقدير  ووفقا -

  من دوالر بليون 400  إلى  300  بين ما مبالغ أن  آسيا، في المنظمة  الجريمة  مجال في  دولي  خبير  يقدر حين في  -

 .  سنويا   تبيضھا يتم  القذرة األموال

  



 

 

 

 

 

 األموال  غسيل مراحل

 :   متتابعة مراحل بثالثة األموال غسيل عمليات تمر

   PLACEMENT االحالل أو االيداع

   LAYERING االخفاء أو التغطية

   INTEGRATION   الخلط  أو الدمج

 االيداع  مرحلة

 .  المخدرات بيع مثل الجريمة ارتكاب من( المتحصالت) العائد  جني -

 .  الدفع وبطاقات الشيكات   ضمنھا  من يكون وقد  النقد من  كبيرة  كميات -

   مباشرة غير بصورة أو( شخصي حساب في  يودع نقد) مباشرة بالبنوك الحسابات  في  لھاا ادخ عملية تبدأ -

 ( .  الخ… سياحية شيكات  أو ثمينة  معادن شكل على تودع) 

 خطورة المراحل أكثر  من  المرحلة هذه تعتبر  و للخارج  مباشرة  وتحويلھا تحصيلھا منطقة خارج األموال تجميع -

 . اكتشافھا  لصعوبة

 

 :اإلخفاء أو التغطية مرحلة

 .  بمصدرها األموال عالقة إخفاء  محاولة -

 .  مشروعة مصادر من متأتي  المال  بأن اإليھام  -

 .  التعقيد وبالغة  ومشتركة متداخلة  ومالية تجارية عمليات  استخدام -

 .  متعددة أطراف  مع معقدة قانونية واتفاقيات  وخارجية داخلية  تجارية  عقود بعمل القيام -

 .  األموال هذه  مصادر ومعرفة تتبع من القانون وإنفاذ التحقيق جھات  إعاقة -

 

 

 



 

 

 

 

 

 الخلط أو الدمج  مرحلة

 (.  الشرعية) العامة  االقتصاد بأنشطة األموال  دمج -

 .  االقتصاد على الخطرة المراحل من -

 .  واإلشرافية األمنية  الجھات  قبل  من اكتشافھا يصعب  -

 .   الجريمة الرتكاب  النھائية المحصلة  -

 .  الجريمة  ارتكاب  تكرار  يتم خاللھا من -

 .  الدولة في الحياة ومجاالت نواحي  مختلف إلي   السلبية آثارها تمتد -

 

 اإلرهاب  تمويل هو ما

  مشروعة، غير أو مشروعة  مصادر من مباشرة،  غير  أو مباشرة وسيلة، بأي أموال جمع أو تقديم  هب يقصد فعل كل

   .إرهابي شخص أو إرهابية  منظمة لتمويل أو إرهابي عمل في  جزئيا   أو كليا   استخدامھا بقصد

 :  التالي النحو على  مراحل بثالث  اإلرهاب  تمويل عمليات تمر

 اإلرهاب  تمويل مراحل

 األموال  جمع/ 1

  األموال نقل أو تحويل /2

   األموال  استخدام/ 3

 االرهاب  وتمويل األموال االشتباه بغسيل على تدل مؤشرات

  وبخاصة اإلرهاب،  تمويل جرائم أو األموال غسل مكافحة لمتطلبات  االلتزام بشأن  عادي غير اهتماما   العميل إبداء •

 .  هعمل ونوع هويتھب المتعلقة

 .  األخرى  هوأصول ه أموال مصدر توضيح أو ه عن بيانات تقديم  العميل  رفض •

 

 



 

 

 

 

 

  مع انسجامھا  عدم أو االقتصادي أو القانوني   غرضھا حيث من واضحة  غير  صفقات  في  المشاركة في  العميل  رغبة •

 .  المعلنة  االستثمار استراتيجية

 . أموال  مصدر  أوه بھويت تتعلق مضللة أو صحيحة غير بمعلومات الجمعية  تزويد العميل محاولة •

 .  تنظيمية أو جنائية مخالفات  أي  أو إرهاب،  تمويل جرائم أو أموال غسل أنشطة في  العميل بتورط الجمعية  علم •

 . أخرى  مصاريف أي  أو والعموالت بالمخاطر االهتمام عدم العميل إبداء •

  في  منطقية، أسباب  بدون هوامتناع وتردده مجھول، موكل عن نيابة للعمل وكيل العميل أن في  الجمعية  اشتباه •

 .  الجھة أو الشخص  ذلك عن معلومات إعطاء

 .  عام بشكل هبأنشطته معرفت عدم أو ه عمل لطبيعة وصف العميل تقديم صعوبة •

  من العائد وتحويل االستثماري الوضع تصفية  طلب وجيزة مدة  بعده يتبع األجل طويل باستثمار العميل  قيام •

 .  الحساب

 .  العادية والممارسات  العميل أنشطة بين كبير اختالف وجود •

   الجمعية تزويد عدم  ومحاولة آخر لطرفه ل المستحقة األموال تحويل الجمعية من العميل طلب •

 .  إليھا  والمحول الجھة عن معلومات  بأي

 .  الجمعية  من السجالت حفظ أو  المعلومات تدقيق بمتطلبات  هغتبلي بعد  إلغاءها أو  صفقة تغيير العميل محاولة •

 .  المستندات من ممكن  قدر أقل فيھا  يستخدم صفقة إجراءات إنھاء العميل طلب •

 .  مشروعة غير مصادر  من  إيراد الممتلكات أو األموال  أن الجمعية  علم •

 هونشاط ه به المشتب عن المتوفرة المعلومات  مع  والعمليات التبرعات تكرار  أو قيمة  تناسب عدم •

 .  كهوسلو هحيات ونمط هودخل

 .  محظور بنشاط معروفة أو معروفة غير لمنظمة العميل انتماء •

  خاصة ) االقتصادي  وضعھ مع  يتناسب ال  وبما ه في مبالغ  بشكل هوعائلت  العميل على والرفاهية  البذخ عالمات ظھور •

 (.  مفاجئ بشكل كان  إذا

 

 

 



 

 

 

 

 

 :  اإلرهاب  تمويل و األموال غسيل عمليات من الوقاية طرق

 .  الجمعية   لھا تتعرض  التي اإلرهاب وتمويل  األموال غسل لمخاطر  وتقييم وفھم تحديد. 1

 .  والخدمات بالمنتجات الخاصة  اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر من  الحد شأن  في مبررة قرارات اتخاذ . 2

  مجال في الجمعية  في  األعمال نوعية مع يتالءم  بما العاملين كفاءة رفع والتدريب القدرات  بناء برامج  تعزيز. 3

 .  المكافحة

 .  الواجبة العناية   وإجراءات العمالء على التعرف جودة وتحسين للمكافحة المستخدمة القنوات  كفاءة  رفع. 4

 . الجمعية  في  األعمال وفاعلية جودة رفع  على تساعد  التي الالزمة األدوات  توفير . 5

 تمويل وجرائم األموال غسل لمكافحة  الجمعية في العاملين لدى  الوعي مستوى لرفع  توعوية برامج  إقامة . 6

 .  اإلرهاب 

 .  المصروفات  في  النقد استخدام  من  للتقليل  مميزاتھا من واالستفادة  النقدية غير  المالية  القنوات  على  االعتماد.  7

 .  المالي  التبادل  في  االعتبارية أو  الطبيعية  الصفة ذو الحقيقي  المستفيد على  التعرف.  8

 والمبخخالغ األشخخخاص هوية من التأكد في للمساهمة العالقة ذات  الجھات  مع  الكتروني  ربط  عمليات  إيجاد  في  السعي.  9

 .  بھاه  المشتب

 

 المسؤوليات 

 الجمعيخخة واشخخراف إدارة تحخخت يعملخخون  الخخذين  العخخاملين  جميخخع  وعلخخى  الجمعيخخة  أنشخخطة  ضخخمن  اإلجراءات  هذه  تطبق  •

 بمخخا وااللتزام عليھا، والتوقيع بھا واإللمام اإلجراءات هذه  وعلى  األموال  غسل  بمكافحة  المتعلقة  األنظمة  على  االطالع

 الخصخخوص ذلخخك فخخي الوعي نشر المالية إلدارةا وعلى. الوظيفية  ومسؤولياتھم  واجباتھم  أداء  عند  أحكام  من  فيھا  ورد

 .  منھا بنسخة واألقسام  اإلدارات جميع وتزويد

 جرائمو األموال غسل مكافحة بقواعد والتزامھم إتباعھم من  التأكد على  متعاونين مع  التعاقد  حال الجمعية وتحرص •

 .  اإلرهاب تمويل


