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ما هو غسيل األموال ؟ 

أو ما يعرف أيضا بتبييض األموالغسيل األموال 
وهناك مجموعة .عملية اضفاء املشروعية على األموال املتأتية من مصادر غير مشروعةهو 

:من التعاريف العامة لظاهرة غسيل األموال، نذكر منها
.عملية تحويل األموال أو نقلها مع العلم بأن مصدر الحصول عليها ارتكاب جريمة -
لنوع من أي فعل يهدف الى اخفاء أو تمويه املصدر غير املشروع لألموال أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في هذا ا-

.الجرائم لإلفالت من العقوبة
ها أو ملكيتها، اخفاء أو تمويه حقيقة األموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو الحقوق املتعلقة ب-

.مع العلم بانها مستمدة من جريمة أو من فعل من أفعال االشتراك في هذه الجريمة



.سنويابليون دوالر 300حجم األموال املغسولة بـ ( FATF)قدرت مجموعة العمل املالي -

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

بليون دوالر من 400إلى  300في حين يقدر خبير دولي في مجال الجريمة املنظمة في آسيا، أن مبالغ ما بين -
 
 
 .األموال القذرة يتم تبيضها سنويا

ما هو غسيل األموال ؟ 



مراحل غسيل األموال 

:متتابعةمراحلبثالثةاألموالغسيلعملياتتمر

االيداع أو االحالل
PLACEMENT

التغطية أو االخفاء

LAYERING

الدمج أو الخلط
INTEGRATION
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:مرحلة االيداع
.املخدراتبيعمثلالجريمةارتكابمن(املتحصالت)العائدجني-

.الدفعوبطاقاتالشيكاتضمنهامنيكون وقدالنقدمنكبيرةكميات-

)مباشرةغيربصورةأو(شخص يحسابفييودعنقد)مباشرةبالبنوكالحساباتفيادخلهاعمليةتبدأ-
).الخ…سياحيةشيكاتأوثمينةمعادنشكلعلىتودع

.للخارجمباشرةوتحويلهاتحصيلهامنطقةخارجاألموالتجميع-

.اكتشافهالصعوبةخطورةاملراحلأكثرمناملرحلةهذهتعتبرو

مراحل غسيل األموال 
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:  مرحلة التغطية أو االخفاء

.محاولة إخفاء عالقة األموال بمصدرها-

.اإليهام بأن املال متأتي من مصادر مشروعة-

.استخدام عمليات تجارية ومالية متداخلة ومشتركة وبالغة التعقيد-

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

.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 املراحل الخطرة على االقتصاد-

.يصعب اكتشافها من قبل الجهات األمنية واإلشرافية-

.املحصلة النهائية الرتكاب الجريمة -

.من خاللها يتم تكرار ارتكاب الجريمة-

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

مراحل غسيل األموال 



ادرمصمنمباشرة،غيرأومباشرةوسيلة،بأيةأموالجمعأوتقديمبهيقصدفعلكل
 استخدامهابقصدمشروعة،غيرأومشروعة

 
 أوكليا

 
منظمةيللتمو أوإرهابيعملفيجزئيا

إرهابيشخصأوإرهابية

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

 غير عادي بشأن االلتزام ملتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم تمويل اإلر •
 
هاب، وبخاصة إبداء العميل اهتماما

.املتعلقة بهويته ونوع عمله
.رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى •
سجامها مع رغبة العميل في املشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو االقتصادي أو عدم ان•

.استراتيجية االستثمار املعلنة
.أو مصدر أمواله/محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و•
.ظيميةعلم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تن•
.إبداء العميل عدم االهتمام باملخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى •



نطقية، في اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب م•
 .إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة

.صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام•
يل العائد من قيام العميل باستثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع االستثماري وتحو •

.الحساب
.وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل واملمارسات العادية•
ومات طلب العميل من الجمعية تحويل األموال املستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معل•

.عن الجهة واملحول إليها
.ت من الجمعيةمحاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ السجال •

مؤشرات تـــــــدل على االشــتباه 

بغسيل األموال وتمويل االرهاب 



.طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من املستندات•
.علم الجمعية أن األموال أو املمتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة•
به ونشاطه عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع املعلومات املتوفرة عن املشتبه•

.ودخله ونمط حياته وسلوكه
.انتماء العميل ملنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور •
ب مع وضعه ظهور عالمات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما ال يتناس•

.(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 ملخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض لها الجمعية.1
اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة باملنتجات .2

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

.املكافحة
.ية الواجبةرفع كفاءة القنوات املستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العمالء وإجراءات العنا.4
.توفير األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال في الجمعية.5



رائم تمويل إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية ملكافحة غسل األموال وج.6
.اإلرهاب

النقد في االعتماد على القنوات املالية غير النقدية واالستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام.7
.املصروفات

.التعرف على املستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل املالي.8
ية السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العالقة للمساهمة في التأكد من هو .9

.األشخاص واملبالغ املشتبه بها

طــرق الــوقاية مــن عــمــليات 

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب  



المسؤوليات 



غلقة بمكافحةتطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية االطالع على األنظمة املتع•
وعلى اإلدارة املالية . فيةسل األموال وعلى هذه السياسة واإلملام بها والتوقيع عليها، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظي

.نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها

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