اإلبالغ عن مخالفات غسل األموال وتمويل
اإلرهاب
الجمعية التعاونية لمنتجي البيض
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مقدمة
توجبببب سياسبببة وتجبببرا ات اإلببببالغ عبببن مخالفبببات غسبببل األمبببوال وتمويبببل اإلرهببباب (ويشبببار
تليهبببا مبببع مبببا ب بببد  -السياسبببة )  ،الجم يبببة الت او يبببة لم تجبببع الببببي (ويشبببار تليهبببا مبببع مبببا
ب بببببد  -الجم يبببببة) عضبببببل عإلبببببا مجضبببببت اإلدارو والمسبببببيول الت فيببببب ومبببببو فع الجم يبببببة
االلتببببببعاي بم ببببببايير عاليببببببة مببببببن األخببببببالو الشخهببببببية ببببببا ال مببببببل وممارسببببببة واجببببببباتهي
ومسبببيولياتهيت وتإلبببمن هببب السياسبببة ن يبببتي اإلببببالغ مبببع وقبببت مبكبببر عبببن مخالفبببة و
خطببببر جببببديا وسببببو تهببببرق متتمببببل قببببد تت ببببر لهببببا الجم يببببة و هببببتاب المهببببضتة و
المسبببتفيدين وم الجبببة لبببا بشبببكل م اسببببت كمبببا يجبببب عضبببل كامبببة مبببن ي مبببل لهبببال الجم يبببة
مراعببباو قواعبببد الهبببدو وال عاهبببة بببا دا مسبببيولياتهي وااللتبببعاي بكامبببة القبببوا ين والضبببوا
الم مببول بهبببات تهبببدق هببب السياسبببة تلبببل تشبببجيا كببل مبببن ي مبببل لهبببال الجم يبببة ل ببببالغ عبببن
يبببة مخببباطر و مخالفبببات تت ضبببغ ب سبببل األمبببوال وتمويبببل اإلرهببباب وطمبببه تهي البببل ن القيببباي
به ا األمر آمن ومقبول وال ي طو عضل مسيولية.

ال طاو
تطببببغ هببب السياسبببة عضبببل جميبببا مبببن ي مبببل لهبببال الجم يبببة سبببوا كبببا وا عإلبببا مجضبببت
تدارو و مسببببيولين ت فيبببب يين و مببببو فين و متطببببوعين و مستشببببارين بهببببرق ال ببببر عببببن
م اهببببهي مبببع الجم يبببة  ،وببببدون اسبببت ا ت ويمكبببن يإلبببا أل مبببن هبببتاب المهبببضتة مبببن
مستفيدين وما تين ومتبرعين وغيرهي اإلبالغ عن ية مخاطر و مخالفات.
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المخالفات
تشبببببببببمل الممارسبببببببببات الخاط بببببببببة مخالفبببببببببات ج ا يبببببببببة و ماليبببببببببة و اإلخبببببببببالل ببببببببببه التعامبببببببببات
قا و يببببببببة و تشببببببببري ية و متطضبببببببببات ت يميببببببببة داخضيببببببببة و تضببببببببا التببببببببع تشببببببببكل خطببببببببرا وتشببببببببمل
المخالفات التع يتوجب اإلبالغ ع ها ،عضل سبيل الم ال ال التهر ،ما يضع:
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المخالفة
السضوا غير القا و ع (بما مع لا الرشوو و الفساد ) و سو التهرقت
سبببو التهبببرق المالع (بما مع لا ادعا ال فقات الكا بة ،تسبببا و اسبببتخداي األشبببيا القيمة،
عمضيات غسيل األموال و دعي لجهات مشبوهةت
عدي اإلمهبباع عن تاالت ت ار المهببال (م ل اسببتخداي شببخف م هبببي مع الجم ية لت عيع
مهالتي الخاهة و مهال اآلخرين موو مهضتة الجم ية)ت
تمكا ية االتتيال (بما مع لا تإلاعة ،تخفا و تتالق الو ا غ الرسمية)ت
الجرا ي الج ا ية المرتكبة  ،و التع يتي ارتكابها  ،و التع يتتمل ارتكابها يا كان وعهات
عدي االلتعاي بالسياسات و مة وقواعد الرقابة الداخضية و تطبيقها بهورو غير هتيتة
التهول عضل م اما و مكامآت غير مستتقة من جهة خارجية لم تضا الجهة م امضة تفإليضية
غير مبرروت
اإلمهاع عن م ضومات سرية بطريقة غير قا و يةت
التالعب بالبيا ات المتاسبية
تهديد هتة المو فين وسالمتهي
ا تهاا قواعد السضوا المه ع والسضوا غير األخالقع
سو استخداي الهالتيات و السضطات القا و ية
ميامرو الهمت والتستر ميما يت ضغ به من المسا ل الم كورو عال

القوا ي السضبية
تشبببببببمل قبببببببوا ي الكيا بببببببات اإلرهابيبببببببة واإلرهبببببببابيين الم مبببببببة بموجبببببببب القبببببببا ون رقبببببببي ( )8لسببببببب ة
 2115وت ديالتببببببي والقببببببوا ي الهببببببادرو عببببببن مجضببببببت األمببببببن التببببببابا ل مببببببي المتتببببببدو ات الهببببببضة
باإلرهببببباب وتمويضبببببي وتمويبببببل ت تشبببببار سبببببضتة البببببدمار الشبببببامل و يبببببة قبببببوا ي خبببببر ت بببببدها الجهبببببة
و تر إلرورو الرجوع تليها ت
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تتقيغ كفا و و عاهة ال امضين بالجم ية
ي ب ببببببع عضببببببل الجم يببببببة ن تإلببببببا تجببببببرا ات تإلببببببمن جمببببببا م ضومببببببات كاميببببببة عببببببن ال ببببببامضين لببببببديها
لإلبببببمان مسبببببتويات مرتف بببببة مبببببن الكفبببببا و وال عاهبببببة لبببببديهي  ،بتيببببب تتإلبببببمن تضبببببا اإلجبببببرا ات مبببببا
يضع :
 التتقبببببغ مبببببن عبببببدي ت رإلبببببهي ل قوببببببات ج ا يبببببة و عقوببببببات مخضبببببة بالشبببببرق و األما بببببة مبببببا
لي يكن قد رد تليهي تعتبارهي عن الت يين ت
 تتخببببببا تجببببببرا ات مقبولببببببة لضت ببببببرق عضببببببل سببببببالمة سببببببضوكهي المه ببببببع خببببببالل متببببببرو عمضهببببببي
السبببببببابغ (تن وجبببببببد) م بببببببل اإلستفسبببببببار مبببببببن جهبببببببة ال مبببببببل و طضبببببببب شبببببببهادات و خطاببببببببات
توهية و غيرها من اإلجرا ات التع تراها الجم ية م اسبة مع ه ا الشهن ت
 متاب ببببببة ت ببببببامالتهي بهببببببفة دوريببببببة وتتخببببببا اإلجببببببرا ات الداخضيببببببة الالعمببببببة وتخطببببببار الوتببببببدو
لد قيامهي ب مضيات مشتبي ميها ت
 التهكد من عدي تدراج يا م هي عضل القوا ي السضبية ت

سياسة قبول ال مال
يت ين عضل الجم ية وإلبببا سبببياسبببات وتجرا ات واإلبببتة لقبول عمال ها  ،عضل ن تتإلبببمن تضا السبببياسبببات
واإلجرا ات وهبببفا لف ات ال مال ال ين يمكن ن يشبببكضوا خطرا كبر عضل الجم ية ويجب ن يراعل بال سببببة
لض مال و المخاطر المرتف ة ن تولع الجم ية ع اية خاهببببة لد تطبيغ تجرا ات ال اية الواجبة بال مال
 ،كما يجب ن تتإلببمن سببياسببة قبول ال مال تتديد ال روق التع قد ال تقبل الجم ية ميها ت شببا عالقة عمل
جديدو و قد تتطضب ت ها عالقة عمل قا مة تيجة ت رإلببها لمسببتويات غير مقبولة من مخاطر غسببل األموال
و تمويل اإلرهاب وال ر مع ترسال تخطار تشتبا تلل الوتدو ومقا ألسباب ت ها عالقة ال مل ت

الإلما ات
تهببببببدق هبببببب السياسببببببة تلببببببل تتاتببببببة الفرهببببببة لكببببببل مببببببن ي مببببببل لهببببببال الجم يببببببة ل بببببببالغ عببببببن
المخالفببببببات وإلببببببمان عببببببدي ت رإلببببببي مببببببل ال تقبببببباي و اإليبببببب ا تيجببببببة لبببببب لا ت وتإلببببببمن السياسببببببة
عبببببببدي ت بببببببر مقبببببببدي الببببببببالغ لخطبببببببر مقبببببببدان و يفتبببببببي و م هببببببببي و مكا تبببببببي االجتماعيبببببببة مبببببببع
الجم يبببببة وأل شبببببكل مبببببن شبببببكال ال قببببباب تيجبببببة قيامبببببي بببببباإلبالغ عبببببن يبببببة مخالفبببببةت شبببببريطة ن
يببببتي اإلبببببالغ عبببببن المخالفببببة بتسبببببن يببببة و ن تتبببببومر لببببد مقببببدي الببببببالغ مببببا طيبببببات اشببببتبا هبببببادقة
وم قولببببببة ،وال يهببببببي ت ا اتإلبببببب ب ببببببد لببببببا به ببببببي مخطبببببب مببببببن جببببببل تمايببببببة المهببببببضتة الشخهببببببية
لضمبضببببإ ،مببببلن هبببب السياسببببة تإلببببمن عببببدي الكشببببق عببببن هويببببة مقببببدي البببببالغ ع ببببد عببببدي رغبتببببي مببببع
لبببببا ،مبببببالي يببببب ف القبببببا ون عضبببببل خبببببالق لبببببات وسبببببيتي بببببب لا لجهبببببد ممكبببببن وم اسبببببب لضمتام بببببة
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عضبببببل كتمبببببان وسبببببرية هويبببببة مقبببببدي الببببببالغ عبببببن مخالفبببببة ولكبببببن مبببببع تببببباالت م ي بببببة ،يتوجبببببب
لضت امببببببل مببببببا بببببببالغ ن يببببببتي الكشببببببق عببببببن هويببببببة مقببببببدي البببببببالغ ،وم هببببببا عضببببببل سبببببببيل الم ببببببال
إلبببببرورو كشبببببق الهويبببببة مببببباي متكمبببببة مختهبببببةت كببببب لا يتوجبببببب عضبببببل مقبببببدي الببببببالغ المتام بببببة
عضببببببل سببببببرية البببببببالغ المقببببببدي مببببببن قبضببببببي وعببببببدي كشببببببفي أل مو ببببببق و شببببببخف آخببببببرت ويتوجببببببب
عضيبببببي يإلبببببا عبببببدي تجبببببرا يبببببة تتقيقبببببات ب فسبببببي تبببببول الببببببالغت كمبببببا تإلبببببمن السياسبببببة عبببببدي تيببببب ا
مقدي البالغ بسبب اإلبالغ عن المخالفات ومغ ه السياسة.

الت رق عضل الهوية






التهول عضل الم ضومات الالعمة لضت رق عضل الهويةت
تجبببببرا ات التتقبببببغ مبببببن خبببببالل اإلطبببببالع عضبببببل هبببببتة الم ضومبببببات المتبببببومرو عبببببن ال ميبببببل قببببببل
بببببببد ال مببببببل و لببببببا بلسببببببتخداي م ضومببببببات وبيا ببببببات و و ببببببا غ مببببببن مهببببببادر خببببببر مو ببببببوو
بها مستقضة ت
التهببببببببول عضببببببببل الم ضومببببببببات والمسببببببببت دات الالعمببببببببة لضت ببببببببرق عضببببببببل هويببببببببة الم شببببببببآت
الفردية والشركات ت
التهببببببببول عضببببببببل الم ضومببببببببات والمسببببببببت دات الالعمببببببببة لضت ببببببببرق عضببببببببل هويببببببببة األشببببببببخاف
اإلعتبارية األخر ت



تتدي البيا ات
 يت بببببببين عضبببببببل الجم يبببببببة تسبببببببجيل بيا بببببببات ال مبببببببال وال مضيبببببببات التبببببببع تبببببببتي م هبببببببي بطريقبببببببة
تلكترو يببببببة بمببببببا يمكببببببن الجم يببببببة مببببببن تتببببببدي البيا ببببببات والم ضومببببببات التببببببع تهببببببضت عضيهببببببا
ع بببببد تطبيبببببغ هببببب اإلجبببببرا ات عضبببببل تبببببو مال بببببي ومبببببع وقبببببات م اسببببببة خاهبببببة ميمبببببا يت ضبببببغ
بف ات ال مال مرتف ع المخاطر ت
 بال سببببببة لض مبببببال التببببباليين المسبببببجضين مبببببع الجم يبببببة قببببببل سبببببريان هببببب اإلجبببببرا ات يت بببببين
عضببببببل الجم يببببببة تخإلبببببباعهي لهببببببا عضببببببل سببببببات درجببببببة المخبببببباطر واألهميببببببة ال سبببببببية ومببببببع
وقببببببات م اسبببببببة مببببببا مراعبببببباو مببببببا سبببببببغ مببببببن تطبيببببببغ تجببببببرا ات ال ايببببببة الواجبببببببة عضببببببيهي
وتوقيببببت تطبيببببغ هبببب ا التطبيببببغ ومببببد كفايببببة البيا ببببات التببببع تببببي التهببببول عضيهببببا مببببع تي ببببي
ت
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الرقابة المستمرو لض مضيات
يت بببببين عضبببببل الجم يبببببة وإلبببببا ببببباي داخضبببببع يسبببببم لهبببببا بالرقاببببببة المسبببببتمرو لض مضيبببببات بمبببببا
يشبببببمل متبببببف ال مضيبببببات المسبببببجضة لبببببديها لإلبببببمان تتسببببباقها مبببببا مبببببا يتبببببوامر لبببببد الجم يبببببة
مبببببن م ضومبببببات عبببببن ال ميبببببل و مبببببط شببببباطي والمخببببباطر التبببببع يم ضهبببببا وكببببب ا م ضومبببببات عبببببن
مهبببببدر األمبببببوال ت ا اقتإلبببببل األمبببببر  ،ويت بببببين عضبببببل الجم يبببببة تيبببببال ع ايبببببة خاهبببببة لجميبببببا
ال مضيبببببببات الم قبببببببدو و الكبيبببببببرو بهبببببببورو غيبببببببر م تبببببببادو و مببببببباط ال مضيبببببببات غيبببببببر ال اديبببببببة
و لببببببا مببببببع األتببببببوال التببببببع ال يكببببببون أل مببببببن هبببببب ال مضيببببببات و األ مبببببباط غببببببر مشببببببروع
و تقتهاد واإل

ي تدارو المخاطر الخاهة ب سل األموال وتمويل اإلرهاب
 تقيبببببببيي المخببببببباطر مبببببببن خبببببببالل قيببببببباي الجم يبببببببة بلتخبببببببا الخطبببببببوات الم اسببببببببة لتتديبببببببد
وتقيبببببيي ومهبببببي مخببببباطر غسبببببل األمبببببوال وتمويبببببل ال رهببببباب التبببببع تواجههبببببا والمت ضقبببببة
بكامة ال مال والم اطغ الج رامية ت
 مجببببباالت المخببببباطر مبببببن خبببببالل قيببببباي الجم يبببببة بتقيبببببيي مخببببباطر غسبببببل األمبببببوال وتمويبببببل
اإلرهاب ت
 المخببببببباطر المت ضقبببببببة ببببببببال مال تتإلبببببببمن ت بببببببامالتهي مبببببببا و القطببببببباع الببببببب ي تمبببببببون
تليبببببي ويت بببببين عضبببببل الجم يبببببة لبببببد تتديبببببد لتضبببببا المخببببباطر اإلسبببببت اد تلبببببل الم ضومبببببات
التبببببع تبببببي التهبببببول عضيهبببببا مبببببن خبببببالل غجبببببرا ات الت بببببرق عضبببببل الهويبببببة والم ضومبببببات
ال امة الم رومة و المتاتة لضجم ية ت

تكاي عامة






يت بببببين عضبببببل الجم يبببببة عبببببدي الت امبببببل و قببببببول مبببببوال بهسبببببما مجهولبببببة و سبببببما تببببببدو
هورية و وهمية ت
يت ببببببين عضببببببل الجم يببببببة تطبيببببببغ تجببببببرا ات ال ايببببببة الواجبببببببة عضببببببل ال ميببببببل سببببببوا كببببببان
شخهبببببببا طبي يبببببببا و تعتباريبببببببا و ترتيببببببببا قا و يبببببببا ع بببببببد ت فيببببببب عمضيبببببببة و خدمبببببببة لهبببببببال
ال ميل لد تتقغ الشروط من ه ال جرا ات ت
مبببببببع تالبببببببة طضبببببببب شبببببببخف طبي بببببببع التهبببببببرق ياببببببببة عبببببببن ال ميبببببببل وسبببببببوا كبببببببان هببببببب ا
الشخف وكيال او مم ال قا و يا ت
يت بببببببين عضبببببببل الجم يبببببببة الت بببببببرق عضبببببببل هويبببببببة المسبببببببتفيد التقيقبببببببع وتتخبببببببا تجبببببببرا ات
م قولببببببة لضتتقببببببغ مبببببببن هويتببببببي بلسبببببببتخداي م ضومببببببات و بيا ببببببات و و بببببببا غ مببببببن مهبببببببادر
خر مو وو بها ومستقضة ت
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