
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیاسة التدابیر الداخلیة لمكافحة غسل االموال وتمویل اإلرهاب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهید

وتمویل االموال غسیل عملیات أخطار لتجنب المالئمة الحمایة وسائل وجود من للتأكد الالزمة التدابیر كافة اتخاذ                  یتوجب
الجمعیة من یستلزم الذي األمر االرهاب، وتمویل االموال غسیل بمكافحة المعنیة للتشریعات خروقات ایة ومنع                 االرهاب

 



 

داخلیة ضبط وادوات عمل واجراءات سیاسات ما       تطبیق وهذا التبرعات قبول لعملیة واجراءات        مالئمة
وتمویل االموال غسیل مكافحة بأنظمة  االرهاب.      یسمى

وتمویل االموال غسیل لمكافحة أنظمة انشاء والتي       یتوجب االعتبار بعین االخذ مع ومالئمة كافیة         االرهاب
 قد تشمل نوع التبرعات او الخدمة المقدمة للجمعیة.

 نطاق السیاسة

  وحدة تنمیة الموارد1.

 وحدة الشؤون المالیة واإلداریة2.

 السیاسة

  أخطار المنتج او الخدمة1.
التبرعات تلك تعرض قابلیة مدى وتقییم للجمعیة المقدمة والخدمات التبرعات خصائص االعتبار بعین األخذ                 یجب
تقدیمها قبل الجدیدة والخدمات المخاطر تقییم یتطلب مما اإلرهاب وتمویل االموال غسیل لعملیات               والخدمات
االموال غسل عملیات اخفاء تسهل او المتطورة التكنولوجیا استخدام سوء الى تؤدي قد التي تلك خاصة                  للمستفید
الحمایة في تساعد التي االضافیة الضبط وادوات االجراءات توفر من التأكد بهدف وذلك االرهاب،                وتمویل

 والتخفیف من أخطار غسیل االموال وتمویل االرهاب.
  أخطار قنوات النشر والتوزیع2.

قد اإلرهاب وتمویل االموال غسیل لعملیات والمنتجات الخدمات وتوزیع نشر قنوات تعرض مدى تقییم الجمعیة                 على
 تشمل قنوات النشر والتوزیع واستخدام قنوات االنترنت او القنوات البریدیة.

  أخطار اإلرهاب على الجمعیة3.
التي األشخاص سلوك على التعرف مثل أمور عدة األموال وغسیل اإلرهاب مخاطر تقییم لدى االعتبار بعین                  األخذ
بعض تمكن قانونیة اشكال لدیهم من خاصة منهم الحذر وتوخي ، اإلرهاب وتمویل األموال غسیل بعملیة                  یقومون
یعمل الذي االقتصادي القطاع في ضمني بشكل الملكیات بتلك التحكم إمكانیة مع بالملكیات التصرف من                 االشخاص

 به هؤالء األشخاص عرضة للفساد.

 

 

 

 من االمثلة على ذلك ما یلي:

 الشركات التي یمكن تشكیلها او تكوینها دون توفر او االفصاح عن شخصیة المالكین والمدراء الرئیسیین فیها.1-

ومدراءها الفعلیین المالكین شخصیة من التأكد او التحقق یمكن ال التي الهیئات او المؤسسات اشكال بعض -                   ب
 الرئیسیین.

  * االنظمة والبرامج االلیة:

وفي الضروریة والمعلومات بالتقاریر المالیة الحركات رصد الجمعیة لدى المستخدمة اآللیة المعلومات انظمة تتیح ان                 یجب
 الوقت المناسب وتحلیل البیانات والعملیات الخاصة.

 



 

مكافحة مسؤول لدى المالئمة الصالحیات توفیر الستخدام       1- اإلرهاب وتمویل األموال غسل       عملیات
والرقابة، والمتابعة الرصد لعملیات والبرامج النظام،      األنظمة مخرجات من االستفادة من یمكنه        وبما

  واستخراج التقاریر الالزمة لعملیة الرقابة والمتابعة

یخدم بما والتطویر التحدیث وقابلیة المرونة وتمویل       2- األموال غسل عملیات مكافحة وإطار        منهجیة
 اإلرهاب.

 3- استخراج التقاریر الرقابیة للجهات اإلشرافیة من خالل العملیات وفق درجة المخاطر.

 4- التطبیق المالئم للسیاسات واإلجراءات الداخلیة یتطلب رقابة من قبل الجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة.

الداخلیة األنظمة أن من تتأكد ان علیها ویجب بكفاءة الجمعیة إدارة عن المسؤولة هي اإلدارة ومجلس العمومیة الجمعیة -5                   
 لمكافحة غسل االموال وتمویل االرهاب تمكن من تحدید مخاطر عملیات غسل األموال وتمویل االرهاب والتعامل معها.

قانون ألحكام االمتثال لمتابعة اتصال ضابط وظیفة إنشاء مسؤولیة للجمعیة ومدیر الجمعیة ادارة مجلس عاتق على یقع *                  
اإلرهاب، وتمویل االموال غسل مكافحة اتصال ضابط یسمى مستقل موظف إلى الوظیفة هذه وتسند األموال غسل                  مكافحة

 ونائبًا عنه في حال غیابه.

 

 

 

 

 

اإلدارة مجلس من االرهاب وتمویل االموال غسل مكافحة االتصال ضابط لمهام عمل إجراءات دلیل اعتماد الجمعیة على *                  
التقاریر رفع وآلیات العمل وأسالیب الوظیفة ومسؤولیات أولویات واضح بشكل فیه یحدد بحیث الداخلیة المراجعة لجنة                  أو

 وعرض نتائج العمل على أن یشمل على آلیة اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة في حال اكتشاف أیة مخالفات.

والجدد الحالیین الموظفین وإخضاع نزاهتهم، من والتأكد الموظفین لتعیین وإجراءات سیاسات اقرار الجمعیة على یجب *                
 للتدریب الالزم.

 

 اعتماد وتعدیل وتنفیذ ومراجعة السیاسة

 تعتمد هذه السیاسة وأي تعدیل الحق علیها من قبل مجلس إدارة الجمعیة.1-
 یعتمد العمل بهذه السیاسة من تاریخ اعتمادها ویبلغ جمیع الموظفین المعنیین.2-
 یسري العمل بأي تعدیل الحق لها ابتداءًا من تاریخ ذلك التعدیل.3-

 

 

 

 

 


