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  :مقدمة

افحة غسل وحدة مكالوثيقة صادرة عن سجل الجمعيات ودائرة مراقبة الشركات بالتعاون مع هذه 

رفع الوعي والتعريف بالتهديدات اإلرهابية  وتهدف هذه الوثيقة الى اإلرهاب،االموال وتمويل 

من مخاطر تمويل  أنفسهاوتوعية المنظمات غير الهادفة للربح بالخطوات الضرورية لحماية 

 اإلرهاب.

حاالت تبين أن اإلرهابيين أن هناك أوضحت الحملة الدولية المستمرة لمناهضة تمويل اإلرهاب هذا و

وتحويل األموال أو توفير  لجمعوالمنظمات اإلرهابية تستغل قطاع المنظمات غير الهادفة للربح 

لعمليات اإلرهابية من ناحية الدعم اللوجيستي أو التشجيع على تجنيد اإلرهابيين أو دعم المنظمات وا

زائفة أو يمارسون أنشطة أن اإلرهابيين ينشئون جمعيات خيرية  تؤكدحاالت  رصدتكما  ،أخرى

وال يمهد سوء االستغالل هذا الطريق أمام النشاط اإلرهابي احتيالية لجمع األموال لهذه الغايات. 

 ً ً على ثقة الجهات المانحة ويشكل خطراً على نزاهة على المملكة وفحسب، بل يؤثر سلبا أيضا

 .ربحالمنظمات غير الهادفة لل

 

 :الهدف من هذه الوثيقة

 التي توفرها موادالمراجع وال، ومن ومات المكتسبة من الخبرة العمليةالوثيقة إلى المعلهذه تستند 

التي تتحدث عن افضل الممارسات بما يتعلق بحماية المنظمات  1(FATFالعمل المالي ) مجموعة

المشاورات داخل قطاع المنظمات غير الربحية ، ومن 2غير الهادفة للربح من خطر تمويل االرهاب

 األردني.

رفع الوعي لدى قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في الهدف من هذه الوثيقة هو التركيز على 

منع إساءة استخدام المنظمات غير الربحية واكتشاف المخاطر المرتبطة االردن، والمساعدة في 

                                           
فيهـا لغايـات األعضاء مـن قبـل وزراء الـدول  1989حكوميـة دوليـة أنشـئت منـذ عـام بين هـي منظمـة  (فاتـف) يـالممجموعـة العمـل ال 1

 .ليالـدو ليـاملاى نزاهـة النظـام لمكافحـة التهديـدات التـي تؤثـر عـ
2 BEST PRACTICES COMBATING THE ABUSE OF NON-PROFIT ORGANISATIONS (RECOMMENDATION 8) 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/BPP-combating-abuse-non-profit-organisations.pdf 
 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/BPP-combating-abuse-non-profit-organisations.pdf
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العمل كأساس إلدخال الممارسات الجيدة بين المنظمات غير الهادفة للربح و ،بتمويل اإلرهاب

تمويل اإلرهاب في المجاالت التي يكون فيها ذلك ممكنًا. ستُستخدم هذه  من مخاطرتقليل الوبالتالي 

الوثيقة أيًضا كأساس لتدريب المنظمات غير الهادفة للربح على منع تمويل اإلرهاب وسيتم توزيعها 

 .لطات الوطنية التي تقدم منًحا أو دعًما آخر للمنظمات غير الهادفة للربحعلى الس

 

 :المجتمع في للربح الهادفة غير المنظمات دورأوالً: 
 

ً في االقتصاد العالمي وفي العديد من NPOsتلعب المنظمات غير الهادفة للربح ) ( دوراً حيويا

دور هذه المنظمات مكمالً لجهود القطاع ويأتي  االقتصاديات الوطنية واألنظمة االجتماعية.

الحكومي وقطاع األعمال التجارية في توفير الخدمات الضرورية ووسائل الراحة واألمل لهؤالء 

  الذين بحاجة إليها حول العالم.

باألهمية الحيوية التي تتمتع بها المنظمات غير الهادفة للربح  (FATF) وتقر مجموعة العمل المالي

صعوبة تقديم المساعدة للمحتاجين ال سيما في المناطق مدى وفير الخدمات الخيرية وفي قيامها بت

ذات المخاطر المرتفعة وفي مناطق النزاع، كما وأنها تثني على جهود هذه المنظمات لتلبية مثل هذه 

ً بمقصد المنظمات غير الهادفة  (FATFالمالي ) االحتياجات. وتقر مجموعة العمل المالي أيضا

تي بذلتها حتى اآلن في سبيل تعزيز الشفافية في اعمالها ولغايات منع استغالل الللربح والجهود 

القطاع في تمويل اإلرهاب وذلك من خالل تطوير البرامج الهادفة إلى إحباط التطرف والغلو 

هادفة للربح من استغالل اإلرهابيين شقاً مهماً وبالتالي، تُعدّ حماية قطاع المنظمات غير ال العنيف.

في الحرب العالمية ضد اإلرهاب وخطوة ضرورية للحفاظ على نزاهة المنظمات غير الهادفة للربح 

في هذا اإلطار، ينبغي وضع تدابير مستهدفة لحماية المنظمات غير الهادفة  ،ومجتمع الجهات المانحة

اإلرهاب وذلك بالتماشي مع المنهج القائم على المخاطر. كما  للربح من احتمال استغاللها في تمويل

وأنه من المهم تطبيق هذه التدابير بأسلوب يضمن احترام التزامات الدول المنصوص عليها في 

 ميثاق األمم المتحدة وقانون حقوق اإلنسان الدولي.
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 لمكافحة الناظمة والتشريعات القانوني واإلطار الدولية التوصياتثانياً: 

 اإلرهاب: تمويل

 (FATF)ي مـاللتبنـت مجموعة العمل ا ،رهابإلويل اممحاربـة تلظـل الجهـود الحثيثـة دوليـاً  في

(Financial Action Task Force ) عايـر الدوليـة ملامثابـة بعـدداً مـن التوصيـات التـي تعـد

مجموعة ؛ إذ تقـوم يالـدول ليـامنزاهـة النظـام ال مايةـر القانونيـة والتنظيميـة والتشـغيلية لحيوالتداب

مـوال ألغسل ا مكافحةر التـي مـن شـأنها يـر وتبنـي التدابـيمعايلبوضـع ا (FATF) العمل المالي

ى تقليـل مواطـن لـر، والحـرص عـيوانتشـار التسـلح ، وتعزيـز تنفيـذ هـذه التداب اإلرهابويـل متو

ككل مـن  يلي الـدولـاملعضـاء والنظـام األيـة الـدول اامالوطنـي لحمسـتوى لـى الالضعـف ع

كذلــك بتقييــم الــدول ومتابعــة مــدى  (FATF) مجموعة العمل الماليتقــوم ، واللسـتغالا

 .اإلرهاب وتمويل االموالي غســل فها لالـر الدوليــة التــي تحمــي مــن اســتغيمراعاتهــا للمعايـ

 

 

 

 

 

 

 

 :للربح الهادفة غير المنظمات: 8 لتوصيةا

ـى لتبنـاة التوصيـة الثامنـة التـي تركـز عملا (FATF) مجموعة العمل الماليـن توصيـات يمـن ب

ى الـدول أن لعـ ينبغـي "يـلي:ـى مـا لـر الهادفـة للربـح؛ إذ تنـص هـذه التوصيـة عيغ المنظمات

ـا برهر الهادفـة للربـح التـي تعتيغـ المنظماتن واللوائـح التـي تتعلـق بيالقوانـءمـة التراجـع مـدى م

ـر محـددة يى الـدول أن تتبـع تدابلرهـاب. وينبغـي عـإلويـل امتل لغايـات السـتغاللالدولـة عرضـة 

ر الهادفـة يـات غـمنظمخاطـر لحاميـة هـذه الملـى النهـج القائـم عمـا يتوافـق مـع المبومتناسـبة 

 ذلـك: يـا فمبرهـاب، إلويـل امت يفل السـتغالللربـح مـن ا

 

وشمال  األوسطمؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق  اً عضو األردن يعتبر

ً  2007 منذ تأسيسها عام  (MENAFATF)إفريقيا في  علما بأن المجموعة عضوا مشاركا

بتنفيذ التوصيات  األردنوكعضو في المجموعة يلتزم  ،(FATF) مجموعة العمل المالي

 .العالقةعلى التشريعات ذات  وعكسهاالدولية 
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 وعـة؛ رشرهابيـة التـي تظهـر ككيانـات مإلا المنظماتمـن قبـل  .أ

ذلـك مـن أجـل  يمـا فبرهـاب، إلوعـة كأدوات لتمويـل ارل كيانـات مشالمـن أجـل اسـتغ .ب

 صـول؛ الـر تجميـد ايالتهـرب مـن تداب

 لىإراً سوعـة رغـراض مشألخصصـة ملمـوال األإخفـاء أو تغطيـة تحويـل امـن أجـل  .ج

 ." إرهابيـةات ممنظـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر الهادفـة للربـح يـات غـمنظملا جميـع بعـض، وليـسه الالتوصيـة الثامنـة الـوارد نصهـا أعـ عتبرت  

المنظمات غير الهادفة للربح حيث أن  . اإلرهابويـل مت ألغراض لالستغاللمـن الجهـات العرضـة 

ً ال تشكل جميعها خطراً  بشكل متأصل )في حين أن البعض منها قد يشكل مخاطر منخفضة  مرتفعا

االلتزامات ى الـدول لعـالثامنة وعليـه، تضـع التوصيـة ، أو قد ال يشكل أي مخاطر على اإلطالق(

 : االيجابية التالية

تحديد المجموعة الفرعية من المنظمات التي ينطبق عليها تعريف مجموعة العمل المالي  .1

وتحديد خصائص وأنواع المنظمات غير الهادفة للربح التي  ة للربح،للمنظمات غير الهادف

رهاب، بحكم أنشطتها أو يُرجح أن تكون أكثر عرضة لمخاطر االستغالل في تمويل اإل

 .خصائصها

تحديد طبيعة التهديدات التي تشكلها الكيانات اإلرهابية على المنظمات غير الهادفة للربح   .2

ً تطبيق هذه التوصية، تبنت مجموعة العمل المالي تعريفاً  ألغراض للمنظمات غير  وظيفيا

منظمـة التـي لي أو انرتيـب القانـوتأو ال االعتباريالهادفة للربح يتمثل في انها: الشـخص 

ريـة، يغـراض الخألغـراض مثـل األمـوال ألا توزيعجمـع أو  يف يتنخـرط بشـكل أسـاس

عيـة، أو الوديـة، أو للقيـام بأنـواع أخـرى امتجالأو الدينيـة، أو الثقافيـة، أو التعليميـة، أو ا

 ".ـال الصالحـةمعألا"مـن 

والشركات غير الهادفة جدر االشارة الى ان هذا التعريف ينطبق على كل من الجمعيات تو

 للربح في االردن. 
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 تكون معرضة للخطر وكيف تقوم الجهات الفاعلة اإلرهابية باستغالل تلك المنظمات.التي 

 .لهاالبهـا بغيـة دحـض إمكانيـة اسـتغ ن واللوائـح التـي تتعلـقيءمـة القوانـالمراجعـة مـدى م .3

لمحاربة باإلضافة لهذه االلتزامات هناك التزامات تتعلق بالتدابير التي يتوجب على الدول اتخاذها 

 :التهديد اإلرهابي وهي

 .التواصل المستمر مع القطاع  .أ

 .اف المستهدف القائم على المخاطرالمراقبة أو اإلشر  .ب

  .التحري وجمع المعلومات بشكل فعال  .ج

 .وضع آليات فعّالة للتعاون الدولي  .د

 

 :الدولية للمعايير وفقا اإلرهابتمويل  جريمة

التأكد من أن الدول تمتلك الوسـائل  بهدف ( من توصيات مجموعة العمل المالي5) تم وضع التوصية

 رهاب. إلشـخاص الذين يمولون األا وتطبيق عقوبات جنائية على مالحقةلالقانونية 

 التوصية على ما يلي: هذه حيث تنص 

ينبغي  رهاب، والإلا تمويل قمع اتفاقية أساس على رهابإلا الدول أن تجرم تمويل ينبغي على" 

ً فحسب بل ا رهابيةإلا عمالألأن يقتصر التجريم على تمويل ا  رهابيةإلنظمات امعلى تمويل ال يضا

وينبغي  محددة. إرهابية أعمال رهابيين حتى في حالة عدم وجود ارتباط بعمل أوإلشخاص األوا

 ".موالألالدول أن تتأكد من تعيين هذه الجرائم كجرائم أصلية لغسل ا على

 لقمع المتحدة األمم اتفاقية في الواردة النصوص هو( 5اإلشارة الى أصل االلتزام بالتوصية ) وتجدر

 الدولية االتفاقية( التي صادقت عليها المملكة بموجب قانون التصديق على 1999) اإلرهاب تمويل

الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت االتفاقية الدولية  وكانت ،2003 لسنة اإلرهابتمويل  لقمع

(. وتهدف هذه االتفاقية الى تيسير إجراءات محاكمة االشخاص 1999لقمع تمويل اإلرهاب عام )
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المتهمين بالمشاركة في تمويل انشطة ارهابية، وذلك عن طريق إلزام الدول االطراف بمحاكمة 

دولة اخرى تكون قد اقامت واليتها القضائية لمحاكمتهم. وتفرض هؤالء االشخاص، او تسليمهم الى 

 . وقمعهتمويل االرهاب  لمنعاالتفاقية كذلك على الدول االطراف ان تتخذ طائفة من التدابير 

قيام اي شخص بتقديم االموال او جمعها "بأية وسيلة كانت، مباشرة او غير  1999تجرم اتفاقية عام 

كلياً او جزئياً،  مستستخدع وبإرادته بنية استخدامها، او هو يعلم انها مباشرة، وبشكل غير مشرو

 :يليما للقيام بـ

اي عمل آخر يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او اي شخص آخر، او إصابته  -

بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في اعمال عدائية في حالة 

غرض هذا العمل، بحكم طبيعته او في سياقه، موجهاً نشوب نزاع مسلح، عندما يكون 

لترويع السكان، او إلرغام حكومة او منظمة دولية على القيام بأي عمل او االمتناع عن 

 القيام به.

ضمنها  )من3يشكل جريمة تحت احدى المعاهدات التسع المبينة في ملحق االتفاقية عملأي  -

بشأن قمع االستيالء غير المشروع على  1970اتفاقية الهاي لعام  على سبيل المثال:

 بشأن الهجمات االرهابية بالقنابل(. 1997الطائرات إلى اتفاقية عام 

 ( تجدر اإلشارة الى ما يلي:5استنادا التفاقية قمع تمويل اإلرهاب والمعايير الدولية )التوصية 

 بتوفير او جمع اموال، او اي  تمتد جرائم تمويل االرهاب لتشمل اي شخص يقوم ً طوعا

 الستخدامهااصول اخرى بأي وسيلة كانت، مباشرة او غير مباشرة، وبنية غير مشروعة 

ارهابي )او اعمال ارهابية(، او للقيام بعمل  -ها ستستخدم كلياً او جزئياً لـ أاو وهو يعلم ان

عدم وجود صلة لعمل او  ابية او شخص ارهابي.، حتى في حالمن قبل منظمة اره -ب

 اعمال ارهابية محددة.

  تمتد جرائم تمويل االرهاب لتشمل اي اموال او اصول اخرى سواء من مصدر مشروع او

                                           
3https://amlu.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82

D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%%
-7%D8%A7%D8%A8B9_%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%8

pdf.0  ملحق االتفاقية 

https://amlu.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-0.pdf
https://amlu.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-0.pdf
https://amlu.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-0.pdf
https://amlu.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-0.pdf
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 غير مشروع. 

 ( محاولة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل 1كما وتمتد جرائم تمويل اإلرهاب لتشمل )

ل االرهاب او جريمة محاولة مساهمة كشريك في جريمة من جرائم تمويال( 2االرهاب، و)

( تنظيم او توجيه االخرين الرتكاب جريمة من جرائم تمويل االرهاب او 3ارتكابها، و)

( مساهمة في ارتكاب جريمة واحدة او أكثر من جرائم تمويل 4جريمة محاولة ارتكابها، )

 االرهاب او محاولة ارتكابها من قبل مجموعة من االشخاص يعملون بهدف مشترك.

 ينبغي ان تشترط جرائم تمويل االرهاب على )أ( استخدام االموال او االصول االخرى  ال

ً لتنفيذ او محاولة تنفيذ القيام بعمل ارهاب، او )ب( ارتباط االموال او اصول اخرى  فعليا

 بعمل ارهابي معين. 

 

 :2021( لسنة 20) رقم اإلرهابوتمويل  األموالقانون مكافحة غسل 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب منسجمة تماما مع االتفاقية الدولية  جاءت نصوص قانون

قانون مكافحة  ، حيث نصمن توصيات مجموعة العمل لمالي (5لقمع تمويل اإلرهاب والتوصية )

منه على جريمة تمويل اإلرهاب واألركان المادية  4غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المادة 

 لجريمة، حيث نصت هذه المادة على:والمعنوية لقيام هذه ا

 يعد مرتكباً لجريمة تمويل االرهاب كل شخص:  .أ

  يقوم بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة او غير مباشرة بإرادته بتقديم او جمع االموال

سواًء من مصدر مشروع او غير مشروع مع علمه بأن تلك االموال ستستخدم كلياً او 

 جزئياً في ارتكاب عمل ارهابي او من قبل شخص ارهابي او منظمة ارهابية. 

 رهاب مع مجموعة من االشخاص او يدعمهم يساهم عمداً في ارتكاب جريمة تمويل اال

 . الرتكابها

  يقوم بتمويل سفر االشخاص الى دول غير دولة إقامتهم او جنسيتهم لغايات قيامهم

او التخطيط او التحضير او المشاركة في ارتكاب االعمال االرهابية او توفير  بارتكاب

 او تلقي التدريب عليها. 

 ويل االرهاب المشار اليها في هذه الفقرة او يقوم يساهم في ارتكاب اي من جرائم تم



 كيف تحمي منظمتك من مخاطر تمويل االرهاب 

   الممارسات حسب المعايير الدولية( أفضل)
 

9 
 

 بتنظيم او توجيه اشخاص آخرين الرتكابها. 

  .يشرع في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الفقرة 

تقع جريمة تمويل االرهاب المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة حتى لو لم يقع  .ب

ارتبطت بعمل ارهابي معين ام  تستخدم وسواءابه، او لم العمل االرهابي، او محاولة ارتك

لم ترتبط، وبغض النظر عن مكان وقوع العمل االرهابي او المكان الذي كان من المفترض 

 ان يقع فيه. 

 

  :جريمة تمويل االرهاب مراحلثالثاً: 

ً أم غير  تمر عملية تمويل اإلرهاب في ثالث مراحل بغض النظر عن مصدر االموال مشروعا

 مشروع: 

 

 :(Raising Fundsمرحلة جمع االموال ) المرحلة االولى:

اإلرهابية لغايات القيام بأعمال إرهابية تعتمد على  الجماعاتإن عملية جمع االموال لدعم وتمويل 

فكلما زاد حجم الخاليا االرهابية، زاد تعقيدها وحاجتها الى التنظيمات اإلرهابية، الجماعات وحجم 

في جمع االموال من أجل توفير الدعم لكافة عناصرها وتغطية  أكبروجهد  أكبرمبالغ مالية 

المصاريف التشغيلية كمصاريف السفر وشراء تذاكر الطيران والتدريب واإلعاشة والمصاريف 

من خالل ية والترويج والتجنيد، وتتم عملية جمع االموال للتنظيمات اإلرهابية الشخصية والعالج

 :عدة طرق من ضمنها

 

يقوم اإلرهابيون باستتتتتتتغالل المنظمات الخيرية غير الهادفة  للربح:المنظمات غير الهادفة  .أ

للربح من خالل استتتتتتتخدامها كغطاء آمن للحواالت المالية في المناطق المرتفعة المخاطر 

والمناطق المجاورة لها، كما أن االموال التي يتم جمعها بهدف المستتتتتاعدات االنستتتتتانية في 

 تجمع لتمويل اإلرهاب.التي  باألموالالدول االخرى قد تكون مختلطة 
 

تعتمد التنظيمات اإلرهابية أحيانا على اقامة المشتتتتتاريع  مشاااااروعة:التمويل من مصاااااادر  .ب

االستتتثمارية المشتتروعة كغطاء للعمل والذي يمثل مصتتدر دخل مستتتمر بعيداً عن االموال 
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 .التي تستخدم بشكل مباشر لتمويل النشاطات اإلرهابية

 

هي المصتتتتادر التي تعتمد من خاللها التنظيمات اإلرهابية على  للتمويل:المصااااادر الذاتية  .ج

العمليات  الرتكابنفستتتتتتها في تأمين احتياجاتها من االموال واالستتتتتتلحة والمعدات الالزمة 

، بيع الرواتب) :المصتتتتادرومن أهم هذه األجانب، اإلرهابية، أو تجنيد المقاتلين اإلرهابيين 

التنظيمات، مستتاندة من تنظيم ارهابي  ألفرادلية الممتلكات الشتتخصتتية، تلقي مستتاعدات عائ

 (.آخر ...

 

تعتبر المتحصتتتتالت المالية الناشتتتتئة عن الجرائم االصتتتتلية  االصاااالية:متحصااااالت الجرائم  .د

بالبشتتتتتتر  يال والستتتتتترقة وتجارة المخدرات وتزييف العملة والشتتتتتتيكات واالتجار  )االحت

 لألطفالواالستتتغالل الجنستتي  باألستتلحةواالختطاف مقابل الفدية واالتجار غير المشتتروع 

وغيرها من الجرائم( مصتتتتتتدراً مهماً وستتتتتتريعاً لتمويل النشتتتتتتاطات اإلرهابية، ولذلك يقوم 

اإلرهابيون بمحاولة اخفاء متحصالت هذه الجرائم باستخدام أساليب وطرق مشابهة لغسل 

 االموال.

 

للدولة، او  الطبيعية الستتتتيطرة واالستتتتتيالء على المصتتتتادر االموال:مصااااادر اخرى لجمع  .ه

 السيطرة على االثار التاريخية وبيعها.

 

 :(Funds Transferringمرحلة نقل االموال ) المرحلة الثانية:

هناك العديد من القنوات المستهدفة التي يعمل اإلرهابيون على نقل أموالهم من خاللها والتي من 

 أهمها:

البنكي يأخذ مستتتاراً ضتتتيقاً ومن الصتتتعوبة أن إن تمويل اإلرهاب من خالل القطاع  البنوك: .أ

ية  بب وجود الحركات المال ية ذات العالقة بتمويل اإلرهاب بستتتتتت يات المال يتم تمييز العمل

 .االعتيادية على الحسابات وبشكل يومي

 

يعتبر قطاع شركات الصرافة وتحويل االموال من أهم  شركات الصرافة وتحويل االموال: .ب
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اإلرهابيين لنقل أموالهم من دولة إلى أخرى وأيضا ضمن الدولة القنوات المستهدفة لدى 

 نفسها بسبب تمتعه بالعديد من الخصائص التي يتم استغاللها من قبل اإلرهابيين ومن أهمها:

لعمليات تحويل االموال، امكانية  المستخدمة)انخفاض تكلفة تحويل االموال، تعدد االنظمة 

التي  كاألنظمةخاطر ال تطبق نظم فعالة لمكافحة االرهاب تحويل االموال الى دول عالية الم

 (.تطبقها البنوك ...

 

تعتبر أنظمة الدفع االلكتروني تقنية الكترونية حديثة تستخدم لنقل  انظمة الدفع االلكتروني: .ج

االموال مرتفعة المخاطر كونه يتم الوصول إليها من كافة دول العالم لتحويل االموال بسرعة 

يتين، كما أن عدم التعامل المباشر للعمالء باستخدام أنظمة الدفع االلكترونية وسهولة عال

ً يوفر   والتنظيمات اإلرهابية لعدم الكشف عن هوياتهم الحقيقية. لإلرهابيين غطاًء مناسبا

 

ً لدى الجماعات اإلرهابية والتي  الحوالة غير المنظمة: .د وتعتبر من أكثر الطرق شيوعا

وال من خالل استخدام القطاع غير الرسمي أو ما يعرف عالميا تستخدمها في نقل األم

 )الحوالة دار(.

 

التي تمكن مستخدميها من  ةبالنظر الى خصائص األصول االفتراضي األصول االفتراضية: .ه

إخفاء هويتهم فقد ازداد اهتمام التنظيمات اإلرهابية بجمع األموال من خالل نشر عناوين 

 لمحافظ الكترونية بهدف اجماع األموال لتمويل هذه التنظيمات.

 

ويمكن ان يكون ذلك من خالل النقل المادي بواسطة شخص  االموال المنقولة عبر الحدود: .و

خالل شحن العمالت او االدوات القابلة للتداول لحاملها ضمن شحنات معبأة  طبيعي، او من

في حاويات، او من خالل ارسال العمالت او االدوات القابلة للتداول لحاملها عبر البريد 

 بواسطة شخص طبيعي او اعتباري. 

 

 :(Funds Usingمرحلة استخدام االموال ) المرحلة الثالثة:

 :يتم جمعها من قبل اإلرهابيين لتمويل أنشطتهم المختلفة والتي تتمثل بما يليتستخدم االموال التي 
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 .شراء االسلحة والمعدات والذخائر •
 

شراء المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات مثل )نترات الصوديوم والبروبان  •

  .(واالسيتون وغيرها

 .اإلرهابية باألعمالتدريب المقاتلين اإلرهابيين على القيام  •

الترويج والتجنيد إما مباشرة أو من خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي والوسائل  •

 .االعالمية

 .)المأكل والمسكن والمواصالت وغيرها( لإلرهابيينمويل االمور المعيشية ت •

•  ً  .شراء تذاكر الطيران وبطاقات االئتمان والبطاقات المدفوعة مسبقا

 أجل الحماية.البحث عن مالذ آمن من  •

 

 هدفاً؟الذي يجعل المنظمات غير الهادفة للربح  مارابعاً: 

اب من قبل قد تكون بعض المنظمات غير الهادفة للربح عرضة لالستغالل في تمويل اإلره

أولها أن هذه المنظمات تحظى بثقة الجماهير ولديها مصادر كبيرة لجني  ،االرهابيين لعدة أسباب

 تعتمد في عملها على أموال ضخمة.األموال وعادةً ما 

عالوة على ذلك، تحظى بعض المنظمات غير الهادفة للربح بتواجد عالمي يمنحها إطار عمل  

إلجراء عمليات على الصعيدين المحلي والدولي ومعام الت مالية عادةً ما تتم داخل تلك المناطق 

تمكنت المنظمات اإلرهابية  الحاالت،األكثر عرضة للنشاط اإلرهابي أو بالقرب منها. وفي بعض 

من االستفادة من هذه الخصائص الختراق بعض المنظمات غير الهادفة للربح وإساءة استغالل 

 األموال والعمليات للتعتيم على نشاطها اإلرهابي أو دعمه.

 

 ما هي قيمة المبالغ التي تشكل خطراً إرهابياً؟ 

يمكــن تمويلــه فقــط بمبالــغ كبيــرة، بــل يمكــن أن تكــون هــذه التبرعــات ضئيلــة،  ال اإلرهاب

لكــن بعـد تجميعهـا مـن أشـخاص عـدة يصبـح المبلـغ كبيـرا، وبالتالـي فالقيمـة الماديـة ليسـت أكثـر 

 .أهميـة مـن اســتخدامها الفعلــي والنهائــي
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 األردن:في  لمنظمات غير الهادفة الى الربحل تهديد تمويل االرهابطبيعة 

اشار تقرير تقييم مخاطر قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في االردن الى ان المنظمات تتعرض 

 لتهديدين رئيسين في االردن وهي: 

 

  .التهديدات االرهابية الجيوسياسية في االردن .1

 االفراد المحرضين من ايديولوجيات متطرفة. .2

 

 طرق المحتملة إلساءة استخدام االرهابيين للمنظمات غير الهادفة للربح هي: ال
 

 .تجنيد المقاتلين اإلرهابيين األجانب، خاصة بالنزاعات المشتعلة في المنطقة .1
 

 يمتلك الشخص الذي لديه ارتباطات باإلرهاب منظمة غير هادفة للربح أو يتحكم فيها أو يديرها.  .2
 

  .ه صلة باإلرهاب من قبل منظمة غير هادفة للربحيتم توظيف الشخص الذي ل .3
 

 إنشاء منظمات وهمية غير ربحية لدعم أو كواجهة لقضايا الجماعات اإلرهابية. .4
 

المنظمات غير الهادفة للربح التي تقوم بتحويل األموال إلى الخارج لدعم الجماعات اإلرهابية  .5

 من خالل الدعم النقدي أو اللوجستي.

 

التي قد تزيد من تعرض المنظمات غير الهادفة  التشغيلية الثغراتخامساً: 

 :الى الربح لمخاطر اساءة االستغالل

امل التي قد تشكل ثغرات من شأنها أن تزيد من وتشير الدراسات الدولية الى وجود مجموعة من الع

 تعرض المنظمات غير الهادفة للربح لمخاطر تمويل اإلرهاب، ويمكن تلخيص هذه الثغرات كما

 يلي:
 

كلما توسعت المنظمة في نطاق انشطتها والمستفيدين والمواقع الجغرافية  التوسع الجغرافي: •

التي تقوم من خاللها بتجميع الموارد مالية أو مادية واالحتفاظ بها ونقلها وتوصيلها كلما زاد 

ى من نشاط وعل أكثرخطر االستغالل، وهنا يمكن حصر الجمعيات التي تعمل بشكل مكثف في 
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نطاق جغرافي واسع وخاصة عندما تعبر الموارد المادية أو المالية على مناطق جغرافية تغيب 

، أو التي تعمل في مناطق النزاعات، مع اإلشارة الى أن العمل في مناطق عنها الرقابة والحوكمة

النزاعات ال يعني بالضرورة وجود مخاطر لتمويل اإلرهاب في جميع األحوال، فقد تكون هذه 

المناطق خالية من الجماعات اإلرهابية، وفي هذه الحالة قد تواجه المنظمات غير الهادفة للربح 

 .مخاطر أخرى كالمخاطر المرتبطة بالفساد والجريمة

 

يؤكد تقرير تقييم مخاطر المنظمات غير الهادفة للربح في المملكة ما  :المنظمة عمل طبيعة •

خلصت اليه نتائج الدراسات الدولية من حيث وجود عالقة ما بين طبيعة األنشطة المنفذة من قبل 

المنظمة ومخاطر تمويل اإلرهاب، بحيث تعتبر المنظمات غير الهادفة للربح التي تمارس 

خدمات العلى تقديم  أعمالها شتملت التياإلنسانية "  العونمنظمات  األنشطة الخدمية وتحديدا "

أكثر عرضة لمخاطر تمويل  مثل اإلسكان أو تخفيف حدة الفقر أو التعليم أو الرعاية الصحية

، إال أن مستوى تعرض هذه المنظمات للمخاطر ليس واحداً، فالمنظمات التي تعمل االرهاب

الجماعات اإلرهابية أو داخل هذه المناطق تكون عرضة للمخاطر على مقربة من مناطق تواجد 

أكثر من غيرها من المنظمات، كما أن المنظمات التي تعمل في مجتمعات هشة ومعرضة 

لالستغالل )كالالجئين مثالً( تكون عرضة بشكل أكبر لمخاطر تمويل اإلرهاب كونها تشكل 

 السيطرة عليه.هدفا تسعى الجماعات اإلرهابية في استغالله أو 

 

عندما يشغل المتطوعين نطاق كبير من حجم القوى العاملة بالمنظمة  طبيعة العاملين بالمنظمة: •

)كما هو الحال في بعض المنظمات الصغيرة أو المتوسطة( فقد يمثل ذلك صعوبة في توافر 

واإلجراءات أفراد ذوي خبرة فنية مناسبة في تقييم المخاطر وااللتزام بالقوانين والضوابط 

 الحاكمة ذات الصلة، مما يزيد من خطر استغالل هذه المنظمة.

 

تزيد المخاطر بالنسبة للمنظمات التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى  القدرة التشغيلية للمنظمة:  •

مصادر كبيرة لألموال، وكثيرا ما تكون أموال نقدية، وخاصة حينما يكون لديها وجود دولي 

إن المؤسسات الخيرية التي تعمل فداخل أو بالقرب من المناطق المعرضة ألنشطة إرهابية، لذا 
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اع أو المناطق المتأثرة دعم الخدمات اإلنسانية في مناطق النزفي االردن لجمع األموال بغرض 

 .د تكون أكثر عرضة لخطر االستغاللق باإلرهاب

 

التركيز العالي على تحقيق أهداف المنظمة دون وجود سعي موازي  الثقافة الداخلية بالمنظمة: •

يمكن أن  خيريالعلى أهمية إدراك المخاطر والتعامل معها وتطبيق القواعد المنظمة للعمل 

يجعلها عرضة للخطر حيث يمكن أن يؤدي إلى توجيه المسؤولين أو الموظفين لتجاهل المخاطر 

 المرتفعة في مقابل تحقيق برنامج أو هدف المنظمة.

 

 ً  :للخطر معرضة منظمتك ان تعرف كيف: سادسا

لمنع اإلرهابيين أو المجرمين من استغالل نقاط ضعف المنظمات غير الهادفة للربح، من المهم أن 

ويفضل ، وأن تكون شفافة في أنشتطها، كما متينةيكون للمنظمات غير الهادفة للربح ضوابط مالية 

تها إجراء مراجعات منتظمة لضوابطها الداخلية وسياسبالمنظمات غير الهادفة للربح  أن تقوم

ها الرئيسية وشراكاتها لحماية نفسها من اإلساءة الفعلية أو المزعومة أو دعم جوإجراءاتها وبرام

 .اإلرهاب

من خالل قيام المنظمة غير الهادفة للربح بطرح االستفسارات الموضحة أدناه، قد تتضح لديها 

قائمة الال يقصد من و الصورة باحتمالية تعرضها لمخاطر االستغالل في تمويل اإلرهاب مستقبال،

تعرضها التالية أن تكون شاملة، ولكنها ستساعد المنظمات غير الهادفة للربح على إدراك احتمال 

عرضه لخطر إساءة استغاللها من قبل اإلرهابيين أو تجعلها التي قد  ارهابحدوث عمليات تمويل ل

 :من المجرمينغيرهم 

 الى ان التعامل مع الالجئين ال يعتبر بحد تجدر االشتتتتتتارة : هل تتعامل المنظمة مع الجئين

 الالجئين وجود الحتمالية نظراً  لالستتتتغالل المنظمة تعرض احتمالية يرفع لكنه ،ذاته خطر

 .المستفيدين هوية من للتحقق الواجبة العناية اجراء امكانية عدم او النزاعات مناطق في

 

 هو شتتتتتتخص يقيم على اراضتتتتتتي المملكة االردنية  المقيم :هل تتعامل المنظمة مع المقيمين

، وتجدر اإلشارة الى أن التعامل أردنيوليس مواطن  الالجئالهاشمية، لكنه ال يحمل صفة 
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مع المقيم قد ال يشتتتتتتكل خطرا على االطالق إال في حال كانت هذه الفئة مستتتتتتتهدفة من قبل 

 .الجماعات اإلرهابية
 

  وكما تمت اإلشارة اليه سابقا فإن ترتفع فيها النزاعاتهل تعمل المنظمة في المناطق التي :

العمل في مناطق النزاعات ال يعني بالضتتتتتترورة وجود مخاطر لتمويل اإلرهاب في جميع 

األحوال، فقد تكون هذه المناطق خالية من الجماعات اإلرهابية، وفي هذه الحالة قد تواجه 

 ر المرتبطة بالفساد والجريمة.المنظمات غير الهادفة للربح مخاطر أخرى كالمخاط
 

 4هل تعمل المنظمة في المناطق التي ترتفع فيها معدالت البطالة. 
 

 5هل تعمل المنظمة في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الفقر.  
 

 6هل تعمل المنظمة في المناطق التي ترتفع فيها الكوارث الطبيعية. 
 

 كما تمت اإلشتتارة اليه ستتابقا، يعتبر  ة:مدى انتشتتار نشتتاطات المنظمة على مستتتوى المملك

كان  إذال التي ترفع من المخاطر خصتتتتتوصتتتتتا مالتوستتتتتع الجغرافي داخل المملكة من العوا

  التوسع يشمل مناطق حدودية أو مناطق تضم مجتمعات الجئين.
 

 ويعتبر االنتشتتار خارج المملكة من العوامل مدى انتشتتار نشتتاطات المنظمة خارج المملكة :

باالنتشتتار مناطق نزاعات  كانت المناطق المشتتمولة إذاالتي ترفع من المخاطر خصتتوصتتا 

 تتواجد بها أو تسيطر عليها جماعات إرهابية.
 

 حيث يتطلب اصتتتتتتدار هذه التمويالت هل تقوم المنظمة بإصتتتتتتدار تمويالت خارج المملكة :

تصتتتترف في األوجه  لالالزمة وبذل عناية أكبر للتأكد أن األموا الحصتتتتول على الموافقات

 المخصصة لها.

 ان التعامل مع الدول مرتفعة المخاطر يرفع هل تتعامل المنظمة مع دول عالية المخاطر :

من مستتتتتتتوى تعرض المنظمة لمخاطر تمويل اإلرهاب خصتتتتتتوصتتتتتتا في حال كانت هذه 

                                           
 قبل من استهدافها واحتمالية الفئة هذه لهشاشة نظرا اإلرهاب تمويل لمخاطر التعرض احتمالية من يرفع قد البطالة معدالت فيها ترتفع التي المناطقفي  العمل  4

 .اإلرهابيين
 .السابقة المالحظة نفس 5
 .السابقة المالحظة نفس 6
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 7 ات اإلرهابية تتواجد في هذه الدول.الجماع
 

  حيث يتطلب استتتالم هذه التمويالت تمويالت من خارج المملكة باستتتالمهل تقوم المنظمة :

الحصول على الموافقات الالزمة باإلضافة الى التأكد من أن الجهة المانحة لن تقوم بتوجيه 

المنظمة الى صتتتترف األموال في غايات تخدم مصتتتتالح الجماعات اإلرهابية، كما ويتطلب 

 صرف بعناية.ة أوجه البمراق
 

 تعتبر من  (العمل في األنشتتتتطة الخدمية ومنظمات العون االنستتتتاني) :نوع النشتتتتاط الممول

 اليه سابقا. ةاألنشطة األكثر تعرضا للمخاطر كما تمت االشار
 

 شخص طبيعي، شخص اعتباري، منظمة، جهة حكومية( طبيعة الجهة المرسلة للتمويل( ،

الصتتتادر من الحكومات التي تتمتع بالنزاهة واالستتتتقاللية فعلى ستتتبيل المثال يعتبر التمويل 

بمستتتتوى مخاطر أقل من األنواع األخرى من التمويالت، خصتتتوصتتتا التمويالت الصتتتادرة 

من أفراد يتواجدون في دول مرتفعة المخاطر، وفي هذه الحالة ال بد للمنظمة من أن تتشتتدد 

 في معايير قبول التمويل ومراقبة صرف األموال.
 

  فمن الضتتتتتتروري أن  )الموظفين التتدائمين والمتطوعين(: ةالموظفين الكلي للمنظمتتعتتدد

يتناستتتتتب عدد العاملين في المنظمة مع حجم األنشتتتتتطة المنفذة من قبلها، مع اإلشتتتتتارة الى 

 ضرورة االنتباه الى خبرات هؤالء الموظفين ووجود المتطوعين من بينهم.
 

وبعد أن  غير الهادفة للربح بخصتتتوص األستتتئلة أعاله،بناء على اإلجابات التي ستتتتوفرها المنظمة 

ستتيصتتبح بإمكان المنظمة تقدير تقوم المنظمة بإجراء تقييم بستتيط لحجم ومدى توافر العوامل أعاله 

مدى توافر أي من الخصتتتتتائص التي قد تجعها عرضتتتتتة لمخاطر تمويل اإلرهاب، وبالتالي تطبيق 

طر والتي ستتتتتيتم ذكرها في البند التالي )أفضتتتتتل الضتتتتتوابط واإلجراءات التي ستتتتتتتكفل بهذه المخا

 الممارسات الممكن اتباعها حتى تتمكن المنظمة من حماية نفسها من مخاطر سوء االستخدام(.

 
                                           

عة المتزايدة الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )دول القائمة السوداء(، والدول الخاضعة للمتابوتشمل   7

 )القائمة الرمادية( والدول الخاضعة للعقوبات من قبل مجلس األمن، للمزيد يرجى مراجعة الرابط:

https://www.amlu.gov.jo/AR/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9

%81%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1 

 

https://www.amlu.gov.jo/AR/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://www.amlu.gov.jo/AR/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
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 ً إتباعها حتى تتمكن المنظمة من حماية  مكنالممارسات الم أفضل :سابعا

 :االستخدام سوء خاطرم من نفسها

بعالقات متينة مع الجهات المانحة والشركاء اآلخرين بما فيهم تتمتع المنظمات غير الهادفة للربح 

المستفيدين من أنشطة المنظمة ويعمل الجميع استنادا لمبدأ حسن النية، إال أن مخاطر تمويل اإلرهاب 

، كما وتبقى هناك احتمالية الستغالل المنظمات غير الهادفة للربح لتمويل اإلرهاب، تبقى موجودة

تفهم المنظمات غير الهادفة للربح مخاطر تمويل اإلرهاب التي تتعرض لها، سواء  لذلك من المهم أن

 بحكم أنشطتها أو بحكم الظروف المحيطة بها.

الفعالة في وضع تدابير وقائية وااللتزام بها للحد من مخاطر إساءة  الممارساتتمثل أساسيات 

 االستخدام ألغراض تمويل اإلرهاب ودعمه. قد يكون إدخال بعض هذه التدابير الوقائية لمرة واحدة

، مما ييم وتعديل مستمرين لهذه اآللياتهناك حاجة إلى تق الحاالت،ولكن في كثير من  كافياً، فقط

بشكل يتناسب مع والممارسات  أفضلبخصوص يستجد  فيما لحالي للوضع الدولييعكس التطور ا

التشريعات و، أنشطتهابناًء على  انواع المخاطر المستجدة التي يمكن ان تتعرض المنظمات لها

 ، ومن ضمن الممارسات التي يمكن اتباعها للتخفيف من مخاطر تمويل اإلرهاب:المحلية واألجنبية

 

  حوكمة رشيدة وادارة مالية قوية(قواعد التكامل التنظيمي )تبني: 

عقد التأسيس أو ) عملها إطارتحكم  يتم إنشاء المنظمات غير الربحية وفقًا لوثيقة نظاميةبحيث 

التي تحدد األغراض والهيكل وممارسات إعداد التقارير والمبادئ  (أو اللوائح الداخلية نظام

أعضاء مجلس اإلدارة  يكون ان ضرورة الى باإلضافة التوجيهية لالمتثال للقوانين المحلية. 

يحافظ مجلس اإلدارة على و. هايتصرفون لصالحالمنظمة و ألهدافعلى درجة فهم عالية 

واالجتماع على  والبشرية،ات قوية للموارد المالية اإلشراف على المنظمة من خالل وضع سياس

  .عن كثب، ومراقبة األنشطة أساس منتظم
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مفهوم الحوكمة يوضح  الذي 8األردنلجمعيات في ا في الحوكمةجدر االشارة الى دليل توهنا 

وآلية استخدامها في ربـط  ض المخاطربخف تطبيقها الرشيدة وأهدافها والفوائد المترتبة على

رفع قدرات الجمعيات  بهدف قة وأصـحـاب المصلحة، ويأتي هـذا الدليلالطــراف ذات العالا

ستمرار في تحقيق أهدافها وغاياتها التي أسست المن ا تهدف إلى تحقيق الربح وتمكينها الالتي 

من تعزيز فرص تمكنها من الحصول على  من أجلها وزيادة الموثوقية وما يترتب على ذلك

 مؤسسات محلية ودولية.ت من التموي

 

 ستقبلة للتمويل ممانحة للتمويل أو الالات منظمفراد والشركاء المنظمة )األإجراء تقييم شامل ل

 :المنظمة( أو التي تعمل معها

باتخاذ تدابير معقولة لمنع إساءة استخدام األموال من قبل الشركاء ، تقوم المنظمات غير الربحية 

والمنظمات األخرى التابعة  9 االعتماد والسمعة الحسنة للمستفيدين منهاللتأكد من الهوية وأوراق 

لها، ومن أنها غير متورطة وبأنه ال يتم استخدام األموال الخيرية لدعم اإلرهابيين والمنظمات 

 .االرهابية

تتحقق المنظمات غير الربحية من سمعة الشركاء من خالل استخدام معايير االختيار والبحث و

، بما في ذلك قوائم العقوبات المحلية وقوائم األمم المتحدة للجمهور،عن المعلومات المتاحة 

 واتخاذ تدابير معقولة لتوثيق هوية الجهات المانحة األساسية مع احترام سرية المعلومات الخاصة

ومسؤوليات كال  أهدافات المكتوبة لتحديد ياستخدام االتفاقأن تقوم المنظمة بيمكن أيًضا بها، و

والتي تتضمن معلومات مفصلة عن  )المنظمة غير الهادفة للربح والمانح أو المستفيد( الطرفين

  .دانيةوعمليات التدقيق والزيارات المي تقديم التقارير بشكل منتظماستخدام األموال ومتطلبات 

 

 المساءلة المالية والشفافية: 

االنتهاك المالي وإساءة  الربحية منتمنع المنظمات غير  متينةوضع ضوابط وإجراءات مالية 

، يوافق مجلس اإلدارة على الميزانية السنوية ولديه على سبيل المثالواألموال، استخدام الموارد 

                                           
8http://www.societies.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%

84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B

9%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf 

 
سيقيد قدرة المنظمات  الحاالتبعض  ولكن فيالقيام بهذا اإلجراء  لعدم إمكانيةهذا ال يعني بان المنظمات غير الهادفة للربح يتوقع منها التعرف على كل مستفيد  9

 .غيرالهادفة للربح من توفير الخدمات الضرورية

http://www.societies.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.societies.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.societies.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
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تحتفظ المنظمات غير الربحية بسجالت مالية كافية وعملية مطبقة لمراقبة استخدام األموال. 

بما في ذلك االستخدام  عملياتها،وكاملة لإليرادات والمصروفات والمعامالت المالية طوال 

 األموال،تحدد المنظمات غير الربحية بوضوح أهداف البرنامج عند جمع والنهائي لألموال. 

ل األنشطة المعلومات حوكما ان المنشود. تأكد من أن األموال يتم استخدامها على النحو تو

رفض  او وضع معايير لتحديد ما إذا كان ينبغي قبولقد تقوم المنظمة بو ،المنفذة متاحة للجمهور

 التبرعات.

 

 تخطيط البرامج ومراقبتها: 

تضع المنظمات غير الربحية ضوابط داخلية وأنظمة مراقبة لضمان استخدام األموال والخدمات 

 . امثلة على ذلك: المنشودعلى النحو 

o  وتنظر في مخاطر  المستفيدة،وتحدد الفئات  ونطاقها،تحدد بوضوح الغرض من أنشطتها

 .تمويل اإلرهاب وتدابير التخفيف من المخاطر قبل تنفيذ المشاريع
 

o  أيًضا االحتفاظ بميزانيات مفصلة لكل مشروع وإنشاء تقارير منتظمة عن المشتريات يجب

 .الصلة والمصروفات ذات

 

o المستفيدين وضمان  يتم مراقبة أداء المشروع على أساس منتظم من خالل التحقق من وجود

 المعامالت وإجراء والمعدات، والخدمات االموال لتتبع إجراءات وتضع ل،استالم االموا

 والتخفيف االموال شفافية على للحفاظ ممكنًا ذلك يكون عندما النظام المصرفي خالل من

 اإلرهاب.تمويل  مخاطر من
 

 

 : اتخاذهاالممكن للمنظمات أخرى للتخفيف من مخاطر تمويل االرهاب امثلة على تدابير 

 تقييم سالمة مصدر األموال وسالمة استعمالها. 

  االمتناع عن قبول أي تبرعات مجهولة المصدر أو متأتيّة من أشخاص أو كيانات ثبت

 .توّرطهم في قضايا إرهابيّة

  (بأعضاء المنظمة والمتطوعين )معلومات متعلقة بالتحقق من الهويّةمسك سجّل خاص.  

  السيما تلك المتعلقة باالشتراكات والمساهمات  للمنظمةمسك سجّل خاص بالموارد الماليّة
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 وطبيعة كّل مورد ومصدره وقيمته

 الحصول على معلومات بخصوص دافع التبّرع أو االشتراك.  

  السيما تلك المتأتية من الخارج عن طريق المؤسسات البنكيّةالعمل على قبول التبرعات. 

 

 :10جمع األموال من خالل مواقع التواصل االجتماعي

بــأن خدمــات  2015اعتبــرت مجموعــة العمــل المالــي فــي تقريــر لهــا صــادر ســنة 

. وأقـر التقريـر لإلرهابيين االموالمـن أجـل جمـع  لالستغاللتبقـى عرضـة  جتماعــيالاالتواصــل 

بمـا فيهـا القـدرة علـى إخفـاء  ،االجتماعيبخدمـات التواصـل  بنقـاط الضعـف البـارزة المرتبطـة

 .مــن المتعاطفيــن والمموليــن المحتمليــن الهويـة والوصـول إلـى نطـاق أوسـع وعـدد أكبـر

التـي  اإلمكانات االعتباربعيـن  األخذ غير الهادفة للربح المنظماتى وفي ضوء ذلك يتوجب عل

 استغاللقصـد اسـتقطاب أو اسـتدراج أو  رهابييـنإلل االجتماعيتطرحهـا مواقـع التواصـل 

 :المجال هذا في التاليـة الى المخاطر يمكن االشارة، حيـث اإلرهابفـي مجـال تمويـل  المنظمات
 

والهواتـف  اإلنترنتوالهواتـف المحمولـة: يسـهل تنامـي الوصـول إلـى  اإلنترنتانتشـار  -

 .اإلرهابمـن أجـل تمويـل  االجتماعيخدمـات التواصـل  واستغالل المحمولـة
 

سـهولة الوصـول إلـى الخدمـات: تتيـح القـدرة علـى الوصـول إلـى خدمـات التواصـل  -

اللوحيــة،  واألجهزةال الهاتــف المحمــول، مثــ)أوجــه متعــددة  خالل مـن االجتماعي

والتواصــل ممــا يطــرح تحديــات جديــدة  إمكانيــة أكبــر للتنقــل التي تمنح .(والحواســيب

 وتمويلــه. اإلرهابفــي مجــال مكافحــة 
 

خدمـات التواصـل  الستخدامإخفـاء الهويـة: هـي سـهولة إنشـاء المسـتخدم حسـابات وهميـة  -

 .علـى إجـراء تبرعـات مجهولـة دون ذكـر المصـدر والقـدرة االجتماعي
 

                                           
الشرق األوسط وشمال افريقيا حول  ةمشروع التطبيقات المشترك بين مجموعة آسيا والمحيط الهادي ومجموعة العمل المالي لمنطق :للمزيد يرجى مراجعة 10

 ، متاح على الرابط:تمويل اإلرهاب ومواقع التواصل االجتماعي

SF.pdf-TM-https://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/FINAL 
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التشـفير مـن أجـل ضمـان سـرية الرسـائل والمحادثـات،  آللياتالشـائع  االستخدامالتشـفير:  -

وفـر قنـوات يصعـب كشـفها تت، حيـث األنترنتعبـر  االتصالخدمـات  فـي ال سيما

للتواصـل وتبـادل البيانـات الماليـة وإخفـاء  اإلرهابية والمنظمـات اإلرهابيونيسـتخدمها و

  .معامالتهم
 

للمسـتخدمين بالحصـول علـى  االجتماعي: تسـمح بعـض خدمـات التواصـل األموالتوفيـر   -

 .اإلعالنات وغيرهال الخـ دخـل مـن

 

للمسـتخدم بتعديـل المحتـوى  االجتماعيسـهولة التعديـل: تسـمح معظـم خدمـات التواصـل  -

بشـكل كامـل فـي الوقـت الفعلـي. كمـا تسـمح بعـض خدمـات التواصـل عبـر  أو إزالتـه

 .محـى مـن تلقـاء نفسـهالفترة زمنية ثم ت للرسـائل بـأن تبقـى اإلنترنت

 

 :إلرهابلجتماعية لطلب التبرعات والترويج االل خدمات الشبكات الاستغ /عمليةحالة 

وهـي أدت إلـى أول محاكمـة لجمعيـة  11Perle d’espoirالخيريـة بالجمعيـة  تتعلق هذه الحالة

لجمــع  2012رهــاب. أنشــئت هــذه الجمعيــة فــي ســنة إلبتمويــل ا الرتباطهاخيريـة فـي فرنســا 

وبعــد حملــة تبرعــات، اشــترت هــذه الجمعيــة  .التبرعــات لمشــاريع إنسـانية فـي دول أجنبيـة

فيســبوك الشــرت صــور علــى مستشفى. ونســيارتي إســعاف ومــواد طبيــة لبنــاء  2013فــي 

فـي الوقـت نفسـه، ادعـى أحـد أعضـاء . المانحيــنثبــات حقيقــة هــذا المشــروع والتواصــل مــع إل

ـى صفحتـه الخاصـة علـى فيســبوك أنــه التقــى جهادييــن وتــدرب علــى الجمعيـة الرئيسـيين عل

حـق، تمـت الدعـوة مجـددا علـى الشـبكات الفـي وقـت و األسلحة.واســتخدام  النــار إطالق

أعضـاء فـي الجمعيـة يخططـون  ثالثةبالعيـد. وكان  لالحتفـالللتبـرع مـن أجـل أضحيـة  االجتماعية

  جمع.مـوال التـي سـتأللتسـليم ا

 وكان كل واحد منهمثـة الشـخاص الثألء االة فـي المطـار هـؤكمـا ضبطـت الجمـارك الفرنسـي

                                           
الشرق األوسط وشمال افريقيا حول تمويل اإلرهاب ومواقع  ةع التطبيقات المشترك بين مجموعة آسيا والمحيط الهادي ومجموعة العمل المالي لمنطقمشرو 11

 ( متاح على الرابط:15)صفحة  التواصل االجتماعي

SF.pdf-TM-https://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/FINAL 
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صـدر أمـر إداري  2014 عام بداية فـي. (تحـت الحـد المسـموح بـه للتصريـح) يورو 9,900يحمـل 

أشـهر. ولكـن بعـد يوميـن مـن صـدور هـذا  6مـن أعضائهـا لمـدة  4وبتجميـد أصـول الجمعيـة 

عضـاء فرنسـا ونشـر علـى صفحتـه علـى فيسـبوك أنـه انضـم إلـى ألء االأحـد هـؤ، غـادر األمر

  .منظمـة إرهابيـة

 ، تـم2014 عاموفـي ، أشهر قبل أن يعود 6فيسبوك لمدة  وتابع نشر أخبار عن حياته اليومية على

قل عضوان من اعضائها بتهمة تمويل االرهاب والتآمر من اجل ارتكاب جريمة حـل الجمعيـة واعت

. كمـا اإلرهابيينالتـي تـم جمعهـا لدعـم المقاتليـن  االموالاسـتخدمت معظـم  مرتبطة بعمل ارهابي.

 .قانـون الرسـائل والصـور المنشـورة علـى فيسـبوك كأدلـةاسـتخدمت سـلطات إنفـاذ ال

نالحظ عند تطبيق مؤشرات كيف تعرف ان منظمتك معرضة للخطر على الحالة العملية اعاله 

  يلي: ما )المنظمة الفرنسية(

 .المنظمة تتعامل مع الجئين 

  .لدى المنظمة نشاطات خارج البلد االم  

  .تقوم المنظمة بإصدار تمويالت خارج البالد 

  .النشاط المنوي تمويله نشاط انساني وخدمي 

 

وبالتالي يمكن االستفادة من هذه المؤشرات لمعرفة إذا ما كان النشاط الذي تقوم به المنظمة نشاط 

والضوابط رضة لمخاطر تمويل االرهاب ام ال، كما ويمكن االستفادة من اإلجراءات ع أكثريجعلها 

الواردة تحت بند )أفضل الممارسات الممكن اتباعها للحماية من مخاطر تمويل اإلرهاب( لغايات 

 وضع إجراءات تخفف من احتمالية إساءة استغالل المنظمة من قبل اإلرهابيين.
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 :(hyperlinks) روابط لمواقع ووثائق مفيدة

 

 .و تعديالته 2008( لسنة 51قانون الجمعيات رقم ) -
 

 .نون الشركاتقا -
 

 اإلرهاب.قانون مكافحة غسل االموال وتمويل  2021( لسنة 20قانون رقم ) -
 

 مجموعة العمل المالي )الفاتف(.توصيات  -
 

 .دليل الحوكمة للجمعيات -
 

 .دائرة سجل الجمعيات -
 

 اإلرهاب.وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل  -
 

 .(الفاتفمجموعة العمل المالي ) -
 

 .قرارات مجلس االمناللجنة الفنية لتطبيق  -
 

 .دائرة مراقبة الشركات -

 

http://www.mosd.gov.jo/ui/arabic/ShowContent.aspx?ContentId=81#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%209-,%EF%BB%BF%D8%A3%20.,%D8%A7%D9%8A%20%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%88%20%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20
https://ccd.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%82%D9%85_22_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_1997_%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf
https://www.amlu.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_List_Page/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%82%D9%85_(20)_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_(2021)_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-0.pdf
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