كيف تحمي جمعيتك
من غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟
وزارة التنمية اإلجتماعية  -سجل الجمعيات
بدعم من االتحاد العام للجمعيات الخيرية
تلعب الجمعيات دورا كبيرا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل سععياا المسعتمر لتحقيعق ااهعداف
التي أنشئت من أجلاا في شتى القطاعات ونظرا لكون الجمعيات تحظى بثقة عاليعة وخاصعة متلقعي خعدماتاا
وجب حمايتاا من سوء االستخدام واإلستغالل في جريمتي غسل االموال وتمويل اإلرهاب .

ما هو غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟

غسل األموال أفعال يتم من خاللاا تمويه عائدات أنشطة
إجرامية مثل االتجار بالمخدرات او اية انشطة اجرامية أخرى
إلخفاء منشأها غير المشروع وجعلاا تبدو مشروعة
وضع ااموال غير المشروعة أو القذرة في سلسلة من العمليات
المالية والمصرفية ،أو استخدام قطاعات غير مصرفية ،بحيث
تظار في النااية مشروعة أو نظيفة.

تمويل اإلرهاب هو تقديم ااموال أو جمعاا أو تأمين الحصول علياا أو نقلاا بأي وسيلة كانت ،سواء بصورة
مباشرة أو غير مباشرة ،وإن كانت من مصادر مشروعة ،إلرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية
أو لعمل إرهابي ،مع العلم بذلك ،سواء استخدمت هذه ااموال كليا أو جزئيا أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه
ااعمال أم لم تقع.
ما الداعي (لماذا يجب علينا) لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟

تعتبر عواقب غسل االموال وتمويل االرهاب عواقبا وخيمة تادد
االقتصاد واامن االردنيين كما أن اآلثار المترتبة عن هاتين الجريمتين
تؤثر على الدولة بكافة جوانباا على المدى البعيد
وفي ظل التطور المتزايد الحاصل في العالم في مجاالت نقل االموال
عبر الحدود والتطور الحاصل ماديا والكترونيا في االدوات المستخدمة
لتحقيق ذلك فقد اصبحت عملية اكتشاف هذه الجرائم أمر صعب ومعقد ويحتاج الى تعاون فعال بين كافة الجاات

من سلطات رقابية واشرافية وجاات انفاذ القانون في الدولة للتصدي للمخاطر الناشئة والحفاظ على سمعة
ااردن المحترمة .
وعلى الرغم من قلة عدد الحاالت التي توجد فياا شباات غسل أموال او تمويل ارهاب من خالل استغالل
انشطة الجمعيات في ااردن مقارنة مع حجم القطاع ،إال أنه ال يمكن التساهل مع مثل هذه الحاالت كون هذا
االمر شديد الحساسية ويؤثر على ثقة الجماور في هذا القطاع اضافة الى كافة القطاعات ااخرى

ما هي المعايير العالمية والتشريعات الوطنية التي تحكم مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب؟
مجموعة العمل المالي ( )FATFهي هيئة مستقلة متعددة الحكومات انشئت في عام  1989من
قبل وزراء الدول ااعضاء فياا.
وتتمثل أهداف مجموعة العمل المالي بوضع معايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية
والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل ااموال وتمويل اإلرهاب والتاديدات ااخرى التي تؤثر على
سالمة النظام المالي العالمي .
إن توصيات مجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل ااموال وتمويل اإلرهاب هي معايير معترف
باا دوليا باذا الشأن.
تراقب مجموعة العمل المالي مدى تقدم أعضائاا في تنفيذ التدابير الالزمة ،وتستعرض تقنيات غسل ااموال
وتمويل اإلرهاب والتدابير المضادة ،وتشجع اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي.
تعمل مجموعة العمل المالي على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بادف حماية النظام المالي
من سوء االستخدام.
ان ااردن عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق ااوسط وشمال إفريقيا( )MENAFATFمنذ
العام  2004وقد أصبح رئيسا لاا في عام  2007علما بأن المجموعة عضوا مشاركا في مجموعة العمل المالي
( ،)FATFوكعضو في المجموعة يلتزم ااردن بتنفيذ التوصيات الدولية وعكساا على التشريعات ذات العالقة.

توصيات مجموعة العمل المالي للجمعيات

1

تتعلق التوصﯾة ( )8من توصيات مجموعة العمل المالي بمﮐافحة سوء استغالل المنظمات غير الاادفة للربح
ومناا (الجمعيات) من قبل االرهابيين او المنظمات االرهابية.

1تعرف توصيات مجموعة العمل المالي المنظمات غير الاادفة للربح ومناا الجمعيات على أناا أي شخص
قانوني أو ترتيب أو مؤسسة تسام بالدرجه االولى في جمع االموال أو صرفاا إلغراض خيرية أو دينية أو ثقافية
أو لتنفيذ أنواع أخرى من االعمال الصالحة .

تلعب الجمعيات دورا حيويا في االقتصاد والنظام االجتماعي في االردن .،ويأتي دورها مكمال لجاود القطاع
الحكومي ،وقطاع ااعمال التجارية في توفير الخدمات والراحة واامل للمحتاجين
وقد حددت الحملة الدولية الجارية ضد تمويل اإلرهاب حاالت يستغل فياا اإلرهابيون والمنظمات اإلرهابية بعض
الجمعيات في القطاع لجمع ااموال ونقلاا ،أو تقديم الدعم اللوجستي ،أو التشجيع على تجنيد اإلرهابيين ،أو
دعم المنظمات والعمليات اإلرهابية ،.اامر الذي يماد الطريق امام النشاط االرهابي من جاة ويؤثر سلبا على
ثقة المانحين ويشكل خطرا على نزاهة الجمعيات من جاة أخرى.
يتتطلب مقترح التوصية رقم ( )8من توصيات مجموعة العمل المالي ( )FATFمن الدول مراجعة مدى كفاية
القوانين والتشريعات التي تحكم عمل الجمعيات التي هي عرضة لسوء االستغالل من قبل االرهابيين او
المنظمات االرهابية او اناا تدعم االرهابيين او المنظمات االرهابية.
حيث يتوجب على الدول اتخاذ تدابير وتطبيق إجراءات سريعة وفعالة مركزة ومتناسبة ،بما يتماشى مع الناج
القائم على المخاطر ،وذلك لتحقيق هدفين:

 لحماية حماية القطاع من سوء االستغاللتحديد الجمعيات التي اما اناا ُمستغلة من قبل االرهابيين او المجموعات االرهابية او اناا تدعمام،واتخاذ اجراء فعال حيال ذلك

يجب على الدول أن تحدد وتمنع سوء استخدام اإلرهابيين للمنظمات غير الاادفة للربح (للجمعيات ) من خالل
ناج ذو أربعة محاور:

تشريعات التي تحكم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في االردن

قانون مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب رقم ( )46لسنة  .٢٠٠٧حيث يجرم القانون غسل
العائدات المتأتية من أي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة او
الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصالتها محال لجريمة غسل األموال باالضافة
للجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصالتها محال لجريمة
غسل األموال شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون األردني.

بموجب قانون مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب رقم ( )46لسنة  ،٢٠٠٧يكون إلزاميا أن تقوم
أي جهة مالية او غير مالية خاضعة ألحكام القانون بإخطار وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب عن أي عملية ُيشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب سواء تمت هذه العملية
ام لم تتم وذلك بالوسيلة او النموذج المعتمدين من الوحدة .علما بأن الفشل في القيام بذلك ُيعاقب
عليه بموجب احكام القانون.

كذلك تلتزم الجهات القضائية والجهات الرقابية واإلشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات
الخاضعة ألحكام القانون وأي جهة ادارية أو امنية أخرى بتبليغ الوحدة فورا اذا تبين لها اثناء
مباشرتها الختصاصاتها وفقا ألحكام التشريعات النافذة وجود شبهة غسل اموال أو تمويل إرهاب.
األنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والصادرة للجهاتالخاضعة ألحكام القانون.
وبالمثل  ،ال يجرم قانون منع االرهاب لسنة  ٢٠٠٦تمويل االرهاب فحسب بل يفرض واجبا على كل
شخص علم بوجود مخطط إرهابي أو اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي أن يقوم بإبالغ
المدعي العام أو األجهزة األمنية داخل المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج . ،قد يشكل
عدم القيام بذلك جريمة جنائية يعاقب عليها القانون .

لماذا تتعرض الجمعيات إلساءة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟

المنظمات غير الاادفة للربح (الجمعيات) تحظى بمستويات عالية من
الثقة العامة ولدياا مصادر كبيرة لجني االموال وعادة ما تعتمد في عملاا على
اموال ضخمة.
غالبا ما تعتمد الجمعيات في عملاا على حسن النية ودعم المتطوعين
الذين يتنوعون عادة في طبيعتام ،ويصلون إلى جميع أجزاء المجتمع ،االمر الذي
قد يشمل منظمات إرهابية أو غاسلي ااموال الذين قد يسيئون استخداماا ،من خالل خدماتام ،أو استخدام
ممتلكاتام أو من خالل أمناءهم أو متطوعين أو حتى مانحين ،وبالتالي فان االموال التي يتم جمعاا بادف
المساعدات االنسنية قد تكون مختلطة باالموال التي تُجمع لتمويل االرهاب.
تحظى بعض المنظمات غير الاادفة للربح (الجمعيات) بتواجد عالمي يمنحاا المجال الجراء عمليات
على الصعيدين المحلي والدولي.
معامالتاا المالية عادة ما تتم داخل تلك المناطق االكثر عرضة للنشاط االرهابي أو بالقرب منه ،االمر
الذي يمكن من خالله قيام االرهابيون باستغالل الجمعيات من خالل استخداماا كغطاء آمن للحواالت المالية في
هذه المناطق.
بناء على الشكل القانوني للمنظمة غير الاادفة للربح (الجمعية) والدولة المنشأة فياا ،قد تخضع
المنظمات غير الاادفة للربح عادة او ال تخضع على االطالق ،الى شيء من الرقابة الحكومية (على سبيل
المثال ،التسجيل ومسك دفاتر الحسابات واعداد التقارير والمتابعة) او قد ال يتطلب تأسيساا الكثير من
االجراءات الرسمية ( على سبيل المثال ،قد اليتطلب تأسيساا امتالك اية ماارات او رأس مال لبدء العمل او

فحص خبرات وخلفيات الموظفين ).على سبيل المثال ،التسجيل ومسك دفاتر الحسابات واعداد التقارير
والمتابعة) او قد ال يتطلب تأسيساا الكثير من االجراءات الرسمية ( على سبيل المثال ،قد اليتطلب تأسيساا
امتالك اية ماارات او رأس مال لبدء العمل او فحص خبرات وخلفيات الموظفين).
 نظرا لمحدودية الموارد المالية أحيانا ،تميل الجمعيات إلى تقليل نفقاتاا على العمليات اإلدارية واإلدارةالداخلية واالمتثال التنظيمي ،لزيادة الحد ااقصى من ااموال المتاحة للمشاريع الخيرية ،ونتيجة لذلك ،قد يكون
لدى بعض المؤسسات الخيرية ممارسات إدارية مالية ضعيفة وقد تتغاضى عن فحوص العناية الواجبة على
الجاات المانحة والمنظمات المتلقية لضمان أن مصدر واستخدام ااموال المتبرع باا مشروع
 محاولة المنظمات االرهابية االستفادة من الخصائص المبينة أعاله والتي تميز المنظمات غير الاادفةللربح الختراق القطاع واساءة استغالل ااموال والعمليات الخاصة باذه المنظمات للتعتيم على نشاطاا
االرهابي او دعمه
قد يتخذ سوء استخدام استغالل الجمعيات اغراض غسل ااموال وتمويل االرهاب أشكاال مختلفة ،بما في ذلك
استغالل التمويل الخيري ،وإساءة استخدام ااصول الخيرية ،وإساءة استخدام اسم ومكانة المؤسسة الخيرية،
.وإنشاء مؤسسة خيرية اغراض غير قانونية.
وعلى الرغم من عدم وجود أدلة كافية على أن الجمعيات في ااردن يتم استغاللاا من قبل منظمات إرهابية أو
من يقومون بغسل ااموال ،إال أناا ال تزال معرضة للخطر بسبب المخاطر المتعلقة بطبيعة عملاا المتمثل بجمع
ااموال وتقديم الخدمات واانشطة الخيرية ااخرى .،وقد يزداد خطر حدوث مثل هذه االنتااكات عندما تكون
هياكل إدارة الجمعية والضوابط المالية ضعيفة

كيف يمكن إساءة استغالل الجمعيات لغرض غسل األموال
وتمويل اإلرهاب؟

قد يتم سوء إستغالل الجمعيات اغراض تمويل اإلرهاب أو غسل ااموال
بأشكال مختلفة ،نظرا للطبيعة المتنوعة لاذا القطاع .قد يحدث اإلساءة
بالطرق التالية:

لمنع اإلرهابيين أو المجرمين من استغالل نقاط ضعف الجمعيات ،من المام أن يكون للجمعيات ضوابط مالية
قوية ،وأن تكون شفافة في أنشطتاا .كما يتم تشجيع الجمعيات على إجراء مراجعات منتظمة لضوابطاا الداخلية
وسياساتاا وإجراءاتاا وبرامجاا الرئيسية وشراكاتاا لحماية نفساا من اإلساءة الفعلية أو المزعومة لالحتيال أو
غسل ااموال أو دعم اإلرهاب .ال ُيقصد من قائمة التالية أن تكون شاملة  ،ولكناا ستساعد الجمعيات على
إدراك احتمال حدوث عمليات غسل ااموال وتمويل االرهاب التي قد تعرضاا لخطر إساءة استغاللاا من قبل
اإلرهابيين أو غيرهم من المجرمين:


هل تعرف مصادر تبرعاتك ودعمك؟



هل تعرف خلفية وانتماءات أعضاء هيئة إدارة الجمعية ،والموظفين  ،وجامعي
التبرعات  ،والمتطوعين والشركاء؟



هل تعرف ما إذا كان اسم جمعيتك يستخدم لدعم شخص أو قضية لم تكن
على دراية باا؟



إذا كانت جمعيتك في شراكة مع جمعية أخرى ،فال لديك اتفاق مكتوب واضح
يحدد اانشطة التي سيتم االضطالع باا وكيف سيتم رصدها وحساباا؟ هل تتأكد من االلتزام
باالتفاقيات؟



هل تعرف هوية المستفيدين من مشاريع جمعيتك؟



هل لديك أنظمة الرقابة الداخلية مع إجراءات موثقة للعمليات الرئيسية ،مثل المشتريات والدفع
واإليرادات واإليصاالت ،ونظام لضمان التفويض السليم للصالحيات ؟



هل توجد تدابير معمول باا لضمان الفصل السليم بين الواجبات والضوابط  ،ال سيما فيما يتعلق
بالمسائل المالية مثل تحصيل ااموال والتداول النقدي واإليداع وتحويل ااموال وإصدار اإليصاالت؟



هل أنت على دراية بعقانون غسل ااموال وتمويل اإلرهاب لسنة  ٢٠٠٧وكيفية تقديم اخطار عن
يشتبه بأناا مرتبطة بغسل االموال او تمويل االرهاب إذا لزم اامر؟

كيف يمكن حماية الجمعيات من إساءة اإلستغالل لغرض غسل األموال وتمويل االرهاب ؟
وزارة التنمية االجتماعية ووحدة مكافحة غسل ااموال وتمويل اإلرهاب تدركان بأن هناك سمات معينة للجمعيات
تعرضاا إلمكانية االستغالل من قبل اإلرهابيين أو من يقومون بغسل ااموال لغرض جمع ااموال ونقلاا .ومع
ذلك ،تدرك وزارة التنمية االجتماعية أنه ينبغي تعزيز تدابير مكافحة غسل ااموال وتمويل اإلرهاب  ،ولكن دون أن
تعرقل عمل الجمعيات  ،بل حماية سالمة قطاع الجمعيات وأصحاب المصلحة.
وللتصدي لخطر إساءة استخدام الجمعيات لغرض غسل ااموال وتمويل االرهاب ،ولاذه الغاية فقد اعتمدت وزارة
التنمية االجتماعية الناج التالي:

كيف تحمي جمعيتك؟

الحوكمة القوية والشفافية المالية:

الجمعيات التي لدياا إدارة مالية جيدة وتحافظ على إجراءات داخلية قوية

للشفافية والمساءلة تحمي نفساا بشكل أفضل ضد جميع أنواع اإلساءة .إن السياسات واإلجراءات المالية
المكتوبة هي تدابير وقائية حاسمة  -لذا من المام التأكد من االلتزام باا.

تعرف على المانحين والمستفيدين الرئيسيين:

يجب على الجمعيات تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة

على الجاات المانحة الرئيسية والمستفيدين .إذا سمحت الموارد بذلك ،يجب على الجمعيات بذل قصارى
جادها لتأكيد هوية المستفيدين .وبالمثل ،ينبغي للجمعيات أن تؤكد هوية الجاات المانحة.

المعامالت التي تتم عبر القنوات المالية الرسمية:

يجب على الجمعيات ،قدر اإلمكان ،ضمان إجراء المعامالت

عبر قنوات مالية منظمة للحد من أي سوء إستخدام.

األموال التي يتم استعمالها في طريقة تتماشى مع مهمة الجمعية وأهدافها:

يجب على الجمعيات مراجعة

نفقاتاا بشكل دوري لضمان توجيه ااموال نحو ااسباب التي تتوافق مع مااماا وأهدافاا .يجب أال تقبل
الجمعيات التبرعات الموجاة اغراض ال تتوافق مع ماام الجمعية وأهدافاا.

