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ما هو غسيل األموال ؟ 

موالاألعلىالمشروعيةإضفاءعمليةهواألموالبتبييضأيضايعرفماأواألموالغسيل

األموال،غسيللظاهرةالعامةالتعاريفمنمجموعةوهناك.مشروعةغيرمصادرمنالمتأتية

:منهانذكر

.جريمةارتكابعليهاالحصولمصدربأنالعلممعنقلهاأواألموالتحويلعملية-

أيمساعدةبقصدأولألموالالمشروعغيرالمصدرتمويهأوإخفاءالىيهدففعلأي-

.العقوبةمنلإلفالتالجرائممنالنوعهذافيمتورطشخص

أوحركتهاأوبهاالتصرفطريقةأومكانهاأومصدرهاأواألموالحقيقةتمويهأوإخفاء-

الشتراكاأفعالمنفعلمنأوجريمةمنمستمدةبانهاالعلممعملكيتها،أوبهاالمتعلقةالحقوق

.الجريمةهذهفي



FATF()Financial)المــــــاليالعملمجموعةقَدَّرت- Action Task Force)

.سنويادوالربليون300بـالمغسولةاألموالحجم

إلىيصلالعالمفيالمغسولةاألموالحجمفإناالمريكية،الخارجيةوزارةلتقديرووفقا  -

.سنويا  دوالربليون500

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

.بليون دوالر من األموال القذرة يتم تبيضها سنويا  400

ما هو غسيل األموال ؟ 



مراحل غسيل األموال 

:متتابعةمراحلبثالثةاألموالغسيلعملياتتمر

االيداع أو اإلحالل
PLACEMENT

التغطية أو اإلخفاء

LAYERING

الدمج أو الخلط
INTEGRATION
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:مرحلة االيداع

.المخدراتبيعمثلالجريمةارتكابمن(المتحصالت)العائدَجني-

.الدفعوبطاقاتالشيكاتضمنهامنيكونوقدالنقدمنكبيرةكميات-

أو(يشخصحسابفييودعنقد)مباشرةبالبنوكالحساباتفيإدخالهاعمليةتبدأ-

).الخ…سياحيةشيكاتأوثمينةمعادنشكلعلىتودع)مباشرةغيربصورة

لمرحلةاهذهوتعتبرالخارجإلىمباشرةوتحويلهاتحصيلهامنطقةخارجاألموالتجميع-

.اكتشافهالصعوبةخطورةالمراحلأكثرمن

مراحل غسيل األموال 
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:  مرحلة التغطية أو االخفاء

.محاولة إخفاء عالقة األموال بمصدرها-

.اإليهام بأن المال متأٍت من مصادر مشروعة-

.استخدام عمليات تجارية ومالية متداخلة ومشتركة وبالغة التعقيد-

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

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

مراحل غسيل األموال 
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:مرحلة الدمج أو الخلط

(.الشرعية)دمج األموال بأنشطة االقتصاد العامة -

.من المراحل الخطرة على االقتصاد-

.يصعب اكتشافها من قبل الجهات األمنية واإلشرافية-

.المحصلة النهائية الرتكاب الجريمة -

.من خاللها يتم تكرار ارتكاب الجريمة-

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

مراحل غسيل األموال 



منرة،مباشغيرأومباشرةوسيلة،بأيةأموالجمعأوتقديمبهيقصدفعلكل

ملعفيجزئيا  أوكليا  استخدامهابقصدمشروعة،غيرأومشروعةمصادر

.إرهابيشخصأوإرهابيةمنظمةلتمويلأوإرهابي

ما هو تمويل اإلرهاب



:التاليالنحوعلىمراحلبثالثاإلرهابتمويلعملياتتمر

استخدام األموال تحويل أو نقل األموالجمع األموال 

مراحل تمويل اإلرهاب 



مؤشرات تدل على االشتباه 

بغسيل األموال وتمويل االرهاب 



مؤشرات تـــــــدل على االشــتباه 

بغسيل األموال وتمويل االرهاب 

رائمجأواألموالغسلمكافحةبمتطلباتااللتزامبشأنعاديغيراهتماما  العميلإبداء•

.عملهونوعبهويتهالمتعلقةوبخاصةاإلرهاب،تمويل

.رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى•

أوالقانونيغرضهاحيثمنواضحةغيرصفقاتفيالمشاركةفيالعميلرغبة•

.المعلنةاالستثماراستراتيجيةمعانسجامهاعدمأواالقتصادي

مصدرأو/وبهويتهتتعلقمضللةأوصحيحةغيربمعلوماتالجمعيةتزويدالعميلمحاولة•

.أمواله

لفاتمخاأيأوإرهاب،تمويلجرائمأوأموالغسلأنشطةفيالعميلبتورطالجمعيةِعلم•

.تنظيميةأوجنائية

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



أسباب اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون•

 .منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة

.صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام•

ثماري وتحويل قيام العميل باستثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع االست•

.العائد من الحساب

.وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية•

ية بأي طلب العميل من الجمعية تحويل األموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمع•

.معلومات عن الجهة والمحول إليها

فظ السجالت من محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو ح•

.الجمعية

مؤشرات تـــــــدل على االشــتباه 

بغسيل األموال وتمويل االرهاب 



.طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات•

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

نشاطه عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به و•

.ودخله ونمط حياته وسلوكه

.انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور•

وضعه ظهور عالمات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما ال يتناسب مع•

.(خاصة إذا كان بشكل مفاجئ)االقتصادي 

مؤشرات تـــــــدل على االشــتباه 

بغسيل األموال وتمويل االرهاب 



طرق الوقاية من عمليات غسيل 

األموال و تــــمـويل اإلرهاب 



طــرق الــوقاية مــن عــمــليات 

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب  

.تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض لها الجمعية.1

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

.والخدمات

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

.في مجال المكافحة

عناية رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العمالء وإجراءات ال.4

.الواجبة

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



وجرائماألموالغسللمكافحةالجمعيةفيالعاملينلدىالوعيمستوىلرفعتوعويةبرامجإقامة.6

.اإلرهابتمويل

فيالنقداستخداممنللتقليلمميزاتهامنواالستفادةالنقديةغيرالماليةالقنواتعلىاالعتماد.7

.المصروفات

.ليالتعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل الما.8

ويةهمنالتأكدفيللمساهمةالعالقةذاتالجهاتمعالكترونيربطعملياتإيجادفيالسعي.9

.بهاالمشتبهوالمبالغاألشخاص

طــرق الــوقاية مــن عــمــليات 

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب  



المسؤوليات 



المتعلقةمةاألنظعلىاالطالعالجمعيةواشرافإدارةتحتيعملونالذينالعاملينجميعوعلىالجمعيةأنشطةضمنالسياسةهذهتطبق•

ؤولياتهمومسواجباتهمأداءعندأحكاممنفيهاوردبماوااللتزامعليها،والتوقيعبهاواإللمامالسياسةهذهوعلىاألموالغسلبمكافحة

.منهابنسخةواألقساماإلداراتجميعوتزويدالخصوصذلكفيالوعينشرالماليةاإلدارةوعلى.الوظيفية•

.رهابوتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل األموال و جرائم تمويل اإل•

Meet  Our 

Team

المسؤوليات 



شكرا الستماعكم 


