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 :اسم اجلمعية

 مجعية قافلة اخلري للخدمات االجتماعية

 

 :اسم السياسة

 فيدين ضد خماطر عمليات غسيل األموال وجرائم متويل اإلرهابتوعية املنسوبني واملنسوبات العمالء واملست

 

 :املسؤول عن  تطبيق السياسة 

 جملس اإلدارة

 

 :هاتف اجلمعية

 810ـــ  0878608

 

 :فاكس اجلمعية

 810ـــ  0878618
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 :تعريفات

 :مل يقتضي السياق خالف ذلكاملعاني املبينة أمامها ما  هذه السياسةأينما وردت يف  صد باأللفـاظ والعبارات اآلتيةيق

 اجلمعية: مجعية قافلة اخلري للخدمات االجتماعية.

 توعية املنسوبني واملنسوبات العمالء واملستفيدين ضد خماطر عمليات غسيل األموال وجرائم متويل اإلرهابالسياسة: 

 

 أواَل: مفهوم غسيل األموال:

املتحصلة بطرق غري قانونية وذلك بتمريرها عرب النظام املالي واملصريف كل معاملة اهلدف منها إخفاء أو تغيري هوية األموال 

 لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية ومن ثم يتم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير حلقيقتها.

 

 ثانيًا: مفهوم متويل اإلرهاب:

بشكل مباشر أو غري مباشر ألية مجعية أو منظمة أو مركز تقديم أموال ومجعها وتأمني احلصول عليها أو نقلها بأية وسيلة 

 أو مجاعة أو عصابة أو أي األشخاص.

 

 احل غسيل األموال:ثالثًا: مر

 املرحلة األوىل : اإليداع:

 يقوم غاسلي األموال بإيداع املتحصالت غري القانونية يف القنوات الرمسية للنظام املالي واملصريف بعدة طرق:

 يف حساب أو حسابات عدةإيداعات نقدية  .1

 حتويل إىل عمالت أخرى. .0

 حتويل املبالغ لشيكات وأدوات مالية. .0

 شراء الذهب واملعادن الثمينة. .4

 

 املرحلة الثانية : اإلخفاء / التموية:

 القيام مبجموعة من املعامالت والتحركات لألموال بهدف متويه مصدرها غري املشروع فيصعب تتبعها ورصدها:

 إىل حسابات حملية أو دولية. حتويل األموال .1

 عمل حتويالت جتارية شرعية. .0

 نقل ملكية األدوات املالية. .0

 تقسيم األموال يف حسابات خمتلفة وإعادة مجعها يف حساب مشرتك. .4

 تأسيس شركات وهمية. .5
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توعية املنسوبني واملنسوبات والعمالء واملستفيدين  ضد 
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 املرحلة الثالثة: الدمج:

اد املشروع )يشرتون سيارات وعقارات يعاد ضخ األموال املغسولة وتستخدم وتستثمر يف أصول ذات قيمة عالية يف االقتص

 وغريها ........(

 

 رابعًا: خماطر عمليات غسيل األموال:

 استنزاف االقتصاد الوطين. .1

 زيادة العجز يف ميزان املدفوعات وارتفاع املديونية اخلارجية. .0

 اخنفاض القدرة اإلنتاجية. .0

 ارتفاع معدالت التضخم وتراجع القوة الشرائية. .4

 نقص معدل االدخار احمللي. .5

 انتشار ظاهرة الفساد املالي. .7

 ارتفاع معدل البطالة. .6

 ارتفاع معدل اجلرائم االقتصادية. .0

 

 خامسًا: طرق الوقاية من خماطر عمليات غسيل األموال:

 جيب على الشخص املرخص له اختاذ اخلطوات التالية:

 عه املالي وأهدافه االستثمارية.ة عن أي عميل ووضياحلصول على البيانات الكاملة واحلقيق .1

 ة أو وهمية أو أمساء مت عدم التعامل معها.يعدم التسجيل بأمساء غري حقيق .0

 التحقق من املستندات األصلية املطلوبة مبوجب نظام مكافحة غسيل األموال عن طريق بطاقة اهلوية الوطنية. .0

 التحقق من املستفيدين احلقيقيني للحساب. .4

 

 املسؤوليات:

ذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع العاملني الذين يعملون حتت إدارة وإشراف اجلمعية االطالع على تطبق ه

عليها، وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام األنظمة املتعلقة مبكافحة غسل األموال وعلى هذه السياسة واإلملام بها والتوقيع 

ى اإلدارة املالية نشر الوعي يف ذلك اخلصوص وتزويد مجيع اإلدارات عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعل

 واألقسام بنسخة منها.

وحترص اجلمعية حال التعاقد من متعاونني على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل 

 اإلرهاب.


