
  التوصيات الخاصة الثمانية الصادرة عن

  FATFاللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

  بشأن مكافحة تمويل اإلرهاب

  

  التوصية األولى

  إقرار وتطبيق اتفاقيات األمم المتحدة

مم المتحدة لعام يتعين على جميع الدول اتخاذ خطوات فورية إلقرار وتطبيق آامل لالتفاقية الدولية لأل
  . بشأن مكافحة تمويل اإلرهاب 1999

آما ينبغي على جميع الدول التطبيق الفوري لقرارات األمم المتحدة المتعلقة بمنع و مكافحة تمويل 
  .1373األعمال اإلرهابية ، وخاصة قرار مجلس األمن رقم 

  

  التوصية الثانية

  طة بهاتجريم تمويل اإلرهاب وعمليات غسل األموال  المرتب

آما يجب . يتعين على آل دولة تجريم تمويل اإلرهاب ، واألعمال اإلرهابية ، والمنظمات اإلرهابية 
  .على الدول التأآد من أن هذه الجرائم مرتبطة بجرائم غسل أموال 

  

  التوصية الثالثة

  تجميد ومصادرة أصول اإلرهابيين

موال واألصول األخرى لإلرهابيين ،  و أولئك يتعين على جميع الدول تطبيق تدابير فورية لتجميد األ
الذين يمولون اإلرهاب ، والمنظمات اإلرهابية ، وذلك استنادًا إلى قرارات األمم المتحدة المتعلقة بمنع 

  .ومكافحة تمويل األعمال اإلرهابية

ية من تجميد وعلى آل دولة اعتماد و تطبيق تدابير بما فيها التدابير التشريعية لتمكين السلطات المعن
ومصادرة األموال و الممتلكات الناشئة عن أو المستخدمة في تمويل اإلرهاب ، أو األعمال اإلرهابيـــــة ،  أو 

  .المنظمات اإلرهابية



يتعين على جميع الدول تطبيق تدابير فورية لتجميد األموال واألصول األخرى لإلرهابيين ،  و أولئك 
مات اإلرهابية ، وذلك استنادًا إلى قرارات األمم المتحدة المتعلقة بمنع الذين يمولون اإلرهاب ، والمنظ
  .ومكافحة تمويل األعمال اإلرهابية

وعلى آل دولة اعتماد و تطبيق تدابير بما فيها التدابير التشريعية لتمكين السلطات المعنية من تجميد 
ل اإلرهاب ، أو األعمال اإلرهابيـــــة ،  أو ومصادرة األموال و الممتلكات الناشئة عن أو المستخدمة في تموي

  .المنظمات اإلرهابية

  

  التوصية الرابعة

  اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة المتعلقة باإلرهاب

إذا ارتابت المؤسسات المالية أو منشآت األعمال أو الجهات الخاضعة لاللتزامات الخاصة بمكافحة 
 لالرتياب في أن األموال مرتبطة أو  لها صلة أو مزمع استخدامها غسل األموال أو آانت لديها أسباب معقولة

في اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية أو من قبل منظمات إرهابية ، يتعين عليها اإلبالغ عن شكوآها فورًا إلى 
  .السلطات المختصة 

  

  التوصية الخامسًة

   التعاون الدولي

عاهدة أو ترتيب أو آلية أخرى ،من آليات المساعدة على آل دولة أن تقدم للدولة األخرى بناء على م
القانونية المتبادلة أو تبادل المعلومات ، أقصى حد ممكن من المساعدة فيما يتعلق بتنفيذ قوانين مدنية أو جنائية 
والتحقيقات اإلدارية والتحريات واإلجراءات المتعلقة بتمويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابية والمنظمات 

  .ةاإلرهابي

آما ينبغي على الدول اتخاذ آافة اإلجراءات للتأآد من أنها ال تتيح المالذ اآلمن لألشخاص المتهمين 
بتمويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية أو المنظمات اإلرهابية ، وعليها أن تكون لديها إجراءات لتسليم هؤالء 

  .األشخاص عند اإلمكان 

  التوصية السادسة

   التحويالت البديلة

ينبغي على آل دولة اتخاذ إجراءات للتأآد من أن األشخاص أو الجهات القانونية بمن فيهم  الوآالء 
الذين يقدمون خدمات نقل األموال أو القيمة شاملة النقل من خالل نظام أو شبكات التحويل غير الرسمي ، 

لجنة المالية لمكافحة غسل ينبغي أن يكونوا مرخصين أو مسجلين وخاضعين لكافة التوصيات الصادرة عن ال



 التي تنطبق على البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وعلى آل من FATFاألموال و تمويل اإلرهاب 
الدول التأآد من أن األشخاص أو الجهات القانونية التي تقوم بهذه الخدمات بصورة غير مشروعة يخضعون 

  .لعقوبات إدارية أو مدنية أو جنائية 

  

   السابعةالتوصية

  التحويالت البرقية

يجب على جميع الدول اتخاذ تدابير لمطالبة المؤسسات المالية بما فيها مؤسسات تحويل األموال 
  .عن األموال المحولة والمراسالت المستخدمة) االسم، العنوان، رقم الحساب(بتقديم معلومات آاملة ودقيقة 

  .لة المتعلقة بها من خالل نظام الدفع ويجب إبقاء هذه المعلومات مع التحويل أو الرسا

آما يجب على جميع الدول الترآيز ومراقبة أنشطة تحويل األموال التي ال تكتمل المعلومات المتعلقة 
  ).االسم، العنوان، رقم الحساب(بها 

  

  التوصية الثامنة

   المنظمات غير الربحية

ح التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات التي يمكن أن تستغل يتعين  على جميع الدول التأآد من آفاية القوانين واللوائ
في تمويل اإلرهاب ، وخاصة المؤسسة غير الربحية ، آما ينبغي على الدول التأآد من عدم استغالل هذه 

  :المؤسسات 

  .من قبل المنظمات اإلرهابية التي تتخذ وضعية مؤسسات شرعية .1
  . بما في ذلك تفادي تجميد األموالالستغالل جهات شرعية آقنوات لتمويل اإلرهاب .2
في إخفاء أو تمويه التحويالت السرية لألموال المزمع استخدامها في أغراض شرعية إلى المنظمات  .3

 .اإلرهابية

  التوصية الخاصة التاسعة

 مهربو النقد

ي    ر 22ف و ب اب  2004 اآت ل اإلره وال وتموي ة غسل األم ة لمكافح ة المالي  FATF، أصدرت اللجن
  :ونص التوصية الخاصة الجديد آما يلي) مهربو النقد (  التاسعة التوصية

على الدول أن تضع التدابير لتحري االنتقال المادي للعملة واألدوات المالية القابلة للتحويل لحامله 
  .عبر الحدود ، بما في ذلك نظام اإلعالن ، أو غيرها من أدوات االلتزام باإلفصاح



ت المختصة لديها تتمتع بالسلطة القانونية التي تمكنها من وقف أو تقييد وعلى الدول ضمان أن السلطا
العملة أو األدوات المالية القابلة للتحويل لحامله  ، المشتبه في عالقتها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب ، أو 

  .التي شاب اإلفصاح عنها زيف ، أو التي لم يفصح عنها

سبة ورادعة للتعامل مع األشخاص الذين يعلنون عن أو وعلى الدول ضمان وجود عقوبات متنا
وفي الحاالت التي تكون فيها العملة أو األدوات المالية القابلة للتحويل . يفصحون عن بيانات غير حقيقية 

لحامله مرتبطة بتمويل اإلرهاب أو غسل األموال ، على الدول أن تتبنى أيضًا تدابير ، ومنها التدابير 
، التي تتسق مع التوصية الثالثة و التوصية الخاصة الثالثة ، التي تجيز مصادرة هذه العملة أو التشريعيـــة 

  .األدوات

ومع إقرار التوصية الخاصة التاسعة ، تحذف اللجنة المالية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
FATF لضمان االتساق الداخلي بين  19 والمذآرة التفسيرية للتوصية 19من التوصية ) 1(19  اآلن الفقرة

  . توصيات اللجنة المالية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  : آما يلي 19ويصبح النص المعدل للتوصية 

   :19التوصية 

على الدول أن تبحث جدوى وفائدة وجود نظام يتيح للبنوك والمؤسسات المالية األخرى والوسطاء 
 بيانات مبرمجة عن جميع العمليات المحلية والدولية لتحويالت العملة إبالغ هيئة قومية مرآزية عبر قاعدة

التي تزيد عن آمية محددة ، ويتاح للسلطات المختصة استخدامها في حاالت تمويل اإلرهاب أو غسل األموال 
  .، بشرط توافر ضمانات االستخدام السليم للمعلومات



 

  المذآرة التفسيرية للتوصية الخاصة التاسعة
  

  :المستندات المالية القابلة للتحويل لحامله : لح مصط .1

دفع               : تشتمل على األوراق المالية لحامله مثل        ة ، وأوامر ال سندات األذني شيكات ، ال الشيكات السياحية ، ال
سليم                     د الت ا عن ك فيه وم ، أو التي يصبح حق التمل ر معل ستفيد غي . لحامله أو مظهرة بدون قيود، لصالح م

ستند    دفع ، التي تكون                        ومن ذلك الم ة وأوامر ال سندات األذني شيكات وال ى ال شتمل عل ة وت ر المكتمل ات غي
  .موقعا عليها ولكن يغفل فيها وضع اسم المستفيد 

  

 :مصطلح العملة  .2

  .يشير إلى أوراق البنكنوت والمسكوآات النقدية في التداول 
 

 :مصطلح النقل المادي عبر الحدود  .3

ى                 يشير إلى النقل إلى داخل أو خ       شتمل عل ى أخرى وي ة إل ارج الحدود لألموال أو السندات االذنية من دول
  :طرق النقل التالية 

 .بواسطة الشخص الطبيعي أو في حقائبة أو سيارته  
 .شحن النقود في حاويات  
 .إرسال النقود بالبريد  

 

  :مصطلح اإلخفاق في اإلفصاح  .4

ة      سلطات       يتمثل في عدم توضيح قيمة العملة أو األدوات المالي ا ال ات األخرى التي تطلبه األخرى أو البيان
  .ويعني ذلك اإلخفاق في اإلفصاح آما هو مطلوب. أو تستفسر عنها 

  :أنواع األنظمة التي يمكن تطبيقها

Declaration System 

  .اإلفصاح إذا آان الراآب يحمل آمية من النقود تفوق قيمتها حد معين تحدده السلطــــــات -1
temDisclosure Sys  

  .اإلفصاح عن أي نقود يحملها الراآب -2
  



  

  :عناصر النظام 

  .يجب تطبيق نظام اإلفصاح للنقد المنقول إلى البالد أو خارجها -1
 .يجب توفر السلطة القانونية للجهة المختصة -2
 .يجب توفير المعلومات عن حاالت عدم اإلفصاح الى وحدة المعلومات المالية -3
سلطات          على المستوى المحلي يجب التأآد من      -4  وجود تنسيق بين سلطات الجمارك  والجوازات وال

 .األخرى ذات العالقة
 :يجب وقف أو تقييد نقل النقود في الحالتين التاليتين -5

 .وجود شبهة في أن األموال المنقولة لغرض غسل األموال أو لتمويل اإلرهاب 
 .في حالة اإلخفاق في اإلفصاح 

طبق بحق ناقل األموال في الحاالت السابق اإلشارة إليها يجب أن يشتمل النظام على عقوبات معينة ت
  .أعاله) 5(في النقطة 


