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 مقدمة:

  الحق لألردنيين   أنو عمى نصت  ، التيمنو عشر السادسة المادة كفتمة دستوريا حق الجمعيات تأسيس يعد
من إحدى مكونات منظمات المجتمع  تعد الجمعياتو . القانون بمقتضى إلييا واالنضمام الجمعيات تأليف في

( 03) عمى موزعو  ( جمعية5735) 7107حتى أواخر عام التي بمغ عددىا في األردن، اليامة  المدني
كوزارة مختصة والباقي موزع  تتبع تتبع لوزارة التنمية اإلجتماعية  منيا جمعيات خيرية %67 مختصة وزارة

 .لبقية الوزرات 

 القطاع لجيود مكمالً  دورىا ويأتي األردن في االجتماعي والنظام االقتصاد في حيوًيا دوًرا الجمعيات وتمعب  
وبالرغم من تعرض وعرضة الجمعيات في العالم لخطر غسيل األموال وتمويل االرىاب وفق ،  الحكومي
 دراسة نتائج سبوبح أنو ، إالوغيرىما صندوق النقد الدوليو  0(FATFمجموعة العمل المالي) دراسات

لكنيا  ،بالتطرف العنيف واإلرىاب  لم يشار إلى عالقة الجمعيات 7 األردن في واإلرىاب التطرف سوسيولوجيا
شكل ت ال التي ،  وقائية وعالجية الخطر أعاله بموجب سياسات بالرغم من ذلك تتطمب وقايتيا وحمايتيا من 

من في تعزيز الشفافية والثقة في الجمعيات سواء  تدعمبل  ،تنفيذ البرامج  والمشاريع واالنشطة  عائقا في 
 خدماتيا . ل المتمقينأو  قبل داعمييا

 :المفاىيم المحورية وتعريفاتيا اإلجرائية 

  المفاىيم التالية:قبل الخوض بمضون السياسات البد من تعريف  

ففنن الجمعيفة  المفاليمجموعفة العمفل ل فوفقفا يتوقفف عمفى مرجعيتفو، : لمجمعية مفيوميا، الذيالجمعية .0
" كففل منظمففة غيففر ىادفففة لمففربي، التففي تشففير إلففى شففخ  اعتبففاري أو ترتيففب قففانوني أو مؤسسففة ىففي 

تنخرط اساسا ففي جمفع أو إنففاق األمفوال الغفراض خيريفة أو دينيفة أو ثقافيفة أو تعميميفة أو أخويفة أو 

                                                           
 من قبل وزراء الدول األعضاء فييا. 0989( ىي ىيئة مستقمة متعددة الحكومات انشئت في عام FATFمجموعة العمل المالي  ) :0

 منشورات مركز الدراسات االسترايتجية بالجامعة االردنية.، سوسيولوجيا التطرف واالرىاب في االردن، 7108محمد ابو رمان ومو سى شتوى، :  7
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 قفففانون الجمعيفففات ثفففة مفففن ن  المفففادة الثال. أمفففا سفففندا لففف3لتفففولى أنفففواع أخفففرى مفففن األعمفففال الصفففالحة"
 مجموعة من مؤلف اعتباري شخ  اي " ، فنن الجمعية ىيوتعديالتو 7118لسنة  50رقم  األردني

 القيام او خدمات لتقديم القانون ىذا الحكام وفقا تسجيمو ويتم سبعة عن عددىم يقل ال االشخا  من
 مففن الي منفعففة اي تحقيففق او واقتسففامو الففربي جنففي يسففتيدف ان دون تطففوعي اسففاس عمففى بأنشففطة
 وانشطة اعمال نطاق ضمن تدخل سياسية اىداف اي تحقيق او بذاتو محدد شخ  الي او اعضائو
 ". النافذة التشريعات احكام وفق السياسية االحزاب

 ؛اوسففع تعريففف مجموعففة العمففل المففالي ف ،ويبفدو مففن مضففمون التعففريفين أعففاله ان ىنففاك فففرق بينيمففا 
الجمعيففات والشففركات غيففر الربحيففة والوقفيففات وغيرىففا مففن  :مثففل ،غيففر الربحيففةيشففمل القطاعففات ألنففو 

ففففي حفففين ان قفففانون  .الكيانفففات القانونيفففة التفففي تقفففدم خفففدمات ففففي مختمفففف المجفففاالت ومنيفففا الدينيفففة 
وىو الجمعيات كما  ،الجمعيات االردني اقتصر عمى مكون واحد من مكونات المنظمات غير الربحية

 والشفؤون االوقفاف قفانون احكفام وففق المسفجمة والمجفان الييئفاتالثالثة منفو مفايمي : إستثنى في المادة 
 الصفففففادرة والتعميمفففففات واالنظمفففففة المفعفففففول الناففففففذي الزكفففففاة صفففففندوق وقفففففانون االسفففففالمية والمقدسفففففات
 غيفر الدينيفة الطوائفف مجالس قانون احكام وفق المسجمة المسممة غير الدينية الطوائف.  بمقتضاىما
 االعمفففى المجمفففس قفففانون احكفففام وففففق المسفففجمة والمراكفففز والييئفففات االنديفففةو  . المفعفففول الناففففذ المسفففممة
 .   منيا اي بمقتضى الصادرة والتعميمات بمقتضاه الصادرة واالنظمة المفعول النافذ لمشباب

 مفففا، حالفففة أو وضفففع أو بفففأمر المرتبطفففة والتوجيفففات المبفففادئ مجموعفففة بالسياسفففات يقصفففد: السياســـة .7
 مكافحففة: مثففل وترجمتيففا، بيففا األخففذ والواجففب مخففت  مرجففع قبففل مففن بيففا والموصففى عمييففا والمجمففع
 مففن المففالي لمعمففل الدوليففة المجموعففة إلييففا نبيففت الجمعيففات،التي فففي اإلرىففاب وتمويففل األمففوال غسففل
 . اإلرىاب استغالل من وحمايتيا الجمعيات نزاىة عمى لممحافظة الثامنة؛ توصيتيا خالل

مجمفففل جريمفففة واجفففب القضفففاء عمييفففا مفففن منظفففور الجفففرائم االصفففمية والتبعيفففة بحسفففب  :األمـــوال غســـل .3
مكافحففة غسففل االمففوال  قااون    لمففادة الثانيففة   مففنا  أمففا بحسففب ،4مجموعففة العمففل المففالي توصففيات

 اكتسففاب عمففى ينطففوي فعففل   "سففل األمففوال ىففوغ  7117 لسففنة( 46) رقففم  االردنففي وتمويففل اإلرىففاب
 استثمارىا أو إيداعيا أو استبداليا أو حفظيا أو إدارتيا أو نقميا أو فييا التصرف أو حيازتيا أو أموال

                                                           
 . 7103: منيجية تقييم االلتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية تظم مكافحة غسل االموال وتمويل االرىاب،  3
4
 : المرجع السوبق. 
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 تمويفففو أو إخففففاء الفعفففل ىفففذا مفففن القصفففد وكفففان آخفففر فعفففل أي أو تحويميفففا أو قيمتيفففا ففففي التالعفففب أو
 الحقفوق أو ممكيتيفا أو فييفا التصفرف كيفيفة أو حركتيا أو مكانيا أو ليا الحقيقية الطبيعة أو مصدرىا
 متحصمة بأنيا العمم مع المال منيا المتحصل الجريمة ارتكب من معرفة دون الحيمولة أو بيا المتعمقة

 .القانون" ىذا من( 4) المادة في عمييا المنصو  الجرائم من أي من
أعفاله  بفالرغم مفن ان التعريفف الثفاني أكثفر  التعفرفينوبناء عمى ماسبق يتضي أن ىناك توافق مفابين 

 .   تفصيال من التعريف االول
مففالي مجموعففة العمففل ال : يوجففد تعريفففات عديففدة لتمويففل االرىففاب لعففل اوجزىففا تعريفففاإلرىــاب تمويــل .4

، أمفففا 5" تمويفففل األعمفففال االرىابيفففة واإلرىفففابيين والمنظمفففات االرىابيفففة"ومففففاده أن تمويفففل االرىفففاب ىفففو
 الداعمفة المنظمفات أو األفراد إلى يقدم مالي دعم كل " ما يستعمل في الدراسات ونصو أوضحيا فيو

 مففن أو مففثال، الخيريففة كالجمعيففات مشففروعة مصففادر مففن يففأتي إرىابيففة، لعمميففات تخطففط أو لإلرىففاب
 اكتشففافو حففال فففي ويشففكل،  المخففدرات تجففارة أو التألفففة البضففائع تجففارة مثففل مشففروعة غيففر مصففادر
 . "القانون عمييا يعاقب جريمة

 

 السياسات:  وثيقة منيجية إعداد

مكافحة غسيل األموال وتمويل االرىاب في الجمعيات باألردن بموجب لاعدت وثيقة السياسات )المقترحة( 
 :عدة طرق منيا

كان لموزارء المعنيين الذين تخت  وزارتيم بشأن الجمعيات في إجتماع أسواء   العصف الذىني - أ
أو كان ألعضاء ،ليذه الغاية  77/3/7108بتاريخ   اإلجتماعية التنمية وزارة رحاب في عقد

 .فريق مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرىاب 
لقاءات فريق مكافحة غسل األموال وتمويل االرىاب مع بعثة صندوق النقد الدولي الزائرة لوزارة   - ب

 .7108التنمية االجتماعية في شير آذار من عام 

                                                           
5
 : المرجع السوبق. 
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 7118لسنة  57الوثائق الرسمية) الدستور األردني، قانون الجمعيات رقم  تحميل مضمون - ت
، الربحية غير بالمنظمات والمتعمقة FATF  توصيات من الثامنة التوصية  مراجعة وتعديالتو،

 والفعالية الفني االلتزام تقييم منيجيات ، مراجعةFATF لتوصيات  التفسيرية المذكرات مراجعة
سوء استخدامو  عدم مرجعة القطاع التطوعي االردني لضماننتائج دراسة "، FATF لتوصيات

 .( Alastair Bland" لمعدىا في تمويل اإلرىاب
اإلطالع عمى بعض الممارسات الدولية الفضمى في مجال مكافحة غسيل األموال وتمويل   - ث

 . االرىاب في الجمعيات 
 إستعراض مجمس إدارة سجل الجمعيات لوثيقة السياسات ومناقشتيا .   - ج
 وثيقة مدار البحث من قبل  الوزرات المختصة بالجمعيات . الالتغذية الراجعة عمى  - ح

التي  بيئتيا من منظور الجمعيات في المخاطر استعمال نيج تحميل بناءا عمى  إعدت ىذه الوثيقة وقد 
تعكس مواطن ضعفيا الداخمية وتيديداتيا الخارجية المتين تساعدا عمى إستغالليا من قبل غاسمي االموال 

 او اإلرىابين أو المنظمات اإلرىابية . 

 :ونطاقيا وأىميتيا مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب في الجمعيات ىدف سياسات

 : مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب في الجمعيات  اتسياس ىدف

  اإلرىاب وتمويل االموال غسل جرائم في اإلستغالل من وحمايتو الربحي غير القطاع نزاىة عمى لمحافظةا
متثاال و   االردنيين، واألمن االقتصاد تيدد وخيمة عواقباً  تترك جرائم ال ىذه  وأن  خاصة الفساد، ومكافحة ا 

 مجموعة عن الصادرة والتوصيات وبالمعايير األردن في اإلرىاب  وتمويل االموال غسل مكافحة تشريعاتل
 الدولية باالتفاقياتو  ،الربحية غير بالمنظمات والمتعمقة الثامنو التوصية  سيما ال( FATF) المالي العمل
 .الجريمة لمنع المتحدة األمم مؤتمرات وبمقررات االردن  عمييا وصادق وقع التي

 : مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب في الجمعيات اتتطبيق سياس نطاق

 7118 لسنة( 50) رقم  الجمعيات قانون وفق والقائمة المسجمة الجمعيات جميع عمى السياسات ىذه تطبق
 . الياشمية األردنية المممكة داخل المنتشره فروعيا كافة وعمى وتعديالتو
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 : مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب في الجمعيات  اتسياس أىمية 

 ماديففاً  الحاصففل والتطففور الحففدود عبففر االمففوال نقففل مجففاالت فففي العففالم فففي الحاصففل المتزايففد التطففور ظففل فففي
 ومعقففد صففعب أمففر الجففرائم ىففذه اكتشففاف عمميففة اصففبحت فقففد ذلففك، لتحقيففق المسففتعممة االدوات فففي والكترونيففاً 
 الدولفففة ففففي القفففانون انففففاذ وجيفففات واشفففرافية رقابيفففة سفففمطات مفففن الجيفففات كاففففة بفففين فعفففال تعفففاون الفففى ويحتفففاج
 .  األردن سمعة عمى حفاظو لم الناشئة لممخاطر لمتصدي

 مؤسسففي نحفو عمفى الجمعيفات ففي اإلرىفاب وتمويفل االمففوال غسفل مخفاطر تقيفيم عمميفة إدارة وعميفو البفد مفن 
 الجمعيفات بتقيفيم المخفت  المرجفع بوصففة الجمعيفات سجل والجية االنسب إلدارة ىذه العممية ىي  ،وقانوني

مكافحفة  سياسفات لتنفيفذكما أن الجية االنسب  .النافذ الجمعيات قانون من الخامسة لممادة سندا ليا والتخطيط
بعفد اعتمفاد  ىفي سفجل الجمعيفاتوتحفديثيا ومراقبتيفا وتقييميفا،  غسل األمفوال وتمويفل اإلرىفاب ففي الجمعيفات

   تمك السياسات من قبل مجمس الوزراء.

 ومن ىنا تظير أىمية ىذه السياسات والتي تتمثل بمايمي : 

 االموال غسل جرائم في  وبرامجو أنشطتوو  مشاريعو  وكافة التطوعي القطاع إستغالل دون الحيمولة -0
 . الممكنة التطبيقمن خالل مجموعة من التدخالت  اإلرىاب وتمويل

 وتمويل االموال غسل بمكافحة المتعمقة المحمية والدولية  تشريعات لم الجمعيات إمتثال من التأكد  -7
 . ل تعزيز الرقابة عمييا وتقييميامن خال اإلرىاب

من كافة   الدولة عمى تؤثر والتي  السمبية المترتبة عمى ارتكاب ىاتين الجريمتين  اآلثارتجنب  -3
 . البعيدو  المتوسطالنواحي عمى المدى 

 في عاتقيا عمى الممقاه لممسؤوليات مدركة الجمعيات قطاع عمى اإلشرافية الجيات كافة أن من التأكد -4
 .  من خالل بناء قدرات تمك الجيات وموظفييا الجمعيات قطاع في اإلرىاب وتمويل االموال غسل محاربة

 االموال بغسل المتعمقة من خالل القياس الدوري لمخاطره الجمعيات قطاعالمحافظة عمى نزاىة -5
 .  اإلرىاب وتمويل
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 الجمعيات:  في اإلرىاب وتمويل األموال غسل سياسات مكافحةمضمون  

: منع وقوع جريمتي غسيل األموال وتمويل االرىاب في الجمعيات المسجمة في السياسة الوقائية أوال : 
وبما أن ىذه السياسة تقتصر عمى الجمعيات فننيا ال تغطي   .بوسائل ممكنة التنفيذ وليا مصادر األردن

 لسنة( 46) رقم  االردني اإلرىاب وتمويل االموال غسل مكافحة  قانونالقطاعات المؤسسية  الخاضعة ل
7117 . 

 . الجمعيات قانون بموجب وشفافيتيا أدائيا تميز لضمان الجمعيات أعمال حوكمة -أ

 فعالياتيا وتقييم ومراقبة  ورفع كفاءة الجمعيات أعمال حوكمة تعزيز عمى العمل يجب السياسة ىذه ولتنفيذ
او إعداد  و/ وبمشاركتو الجمعيات قطاع لحوكمة تعميمات خالل من والمحمي الخارجي الدعم من الممولة

 دليل إجرائي لذلك . 

 وتطويرىا  لضمان دعميا لجيود  الخيري وتقيميا  بالعمل التطوعيالتشريعات ذات العالقة مراجعة   –ب 
 .  اإلرىاب في الجمعيات وتمويل االموال غسل مكافحة

 خصائ  بضبط المرتبطة التشريعية الثغرات سدل مستمر 6فيقتضي العمل عمى تقييمولتنفيذ ىذه السياسة 
 والعاممين المستفيدين من خدماتيا  وخصائ  إلييا من أعضاء الييئة العامة والمنضمين الجمعيات مؤسسي

 وتطويرىا الناظمة لعمل الجمعيات الوطنية التشريعات مراجعة خالل والمتطوعين لدييا من مشاريعيا في
دماجيا  .  الدولية مثيالتيا مع ومواءمتيا وا 

لممحافظة  تووبمشاركبجرائم غسل االموال وتمويل اإلرىاب  وبخطر إستغالل واع  خمق قطاع جمعيات  -ج
 عمى نزاىتو:

                                                           
أداء الجمعيات،  وتقييم ، فقد أصدر تعميمات متابعةظمة لعمل الجمعياتبمراجعة التشريعات النايشار إلى أن سجل الجمعيات قد باشر  مالحظة::  6

من  7101 لسنة 57 رقم كما قام بتعديل كتيب تصنيف الجمعيات، ويعكف حاليا عمى أعادة النظر بالنظام المحدد ألحكام األنظمة األساسية لمجمعيات
 القطاع ومع الجمعيات.  خالل عقد جمسات حوارية مع العاممين في 

 



 

9 
 

 مايمي: من خالل

 برامج تديبية لرفع كفاءة الييئات االدارية لمجمعيات. عقد .0

تتناول مبررات محاربة غسل االموال وتمويل حوارية مع أعضاء الجمعيات ومن كافة المستويات جمسات  .7
 وبدورىم تفاديو، وطرقاإلرىاب في قطاع الجمعيات واألثار اإلقتصادية واإلجتماعية التي تترتب عمى ذلك 

 الممارسات افضل لتطوير الجمعيات قطاع مع التعاون تعزيز، ولمجمعيات المثالية الخصائ  تجسيد في
 . االرىاب وتمويل االموال غسل مخاطر لمواجية

تعزيز قنوات االتصال ما بين الوزارات المختصة والجمعيات؛ لتبادل المعمومات بينيما ال سيما في حال . 3
 وجود مؤشرات اشتباه بارتكاب جرائم غسل األموال وتمويل اإلرىاب.

مجموعة من اشتممت عمى ويشار الى أن وزارة التنمية اإلجتماعية اعدت خطة لمكافحة الغمو والتطرف  
 وغسل التطرف لمحاربة التوعوية البرامج تنفيذل وتعزيزىا الجمعيات قدرات بناء االنشطة التنفيذية منيا

 . األموال

 الجمعيات مشاريع مراقبة في مجال سية لموزارات المختصة بالجمعيات وموظفيياالمؤسبناء القدرة   د.

  .وضبطيا   ااإلرىاب وتحميميوقياس مخاطر غسل االموال وتمويل  أثرىا وتقييم

ألىداف الجمعيات  المراقبة والتقييم مجال في الجمعياتموظفي الجيات اإلشرافية عمى قطاع  قدرة بناء
من خالل خطة تدريبية تيدف الى رفع مستوى معارفيم بمفيوم غسل االموال وتمويل  ومشاريعيا وبرامجيا

 مراقبة لميدانية لمجمعيات باإلستناد الى خطةاإلرىاب والمسائل المرتبطة بيما وكيفية تنفيذ الزيارات ا
 . المخاطرنيج تقييم  أساس عمى المبنية الجمعيات

 غسل بمكافحة ةالمعني الدوليةو  العربية الوطنية االردنية ومثيالتياالتعاون مابين المؤسسات تعزيز  -ىـ 
 االموال. 

والخبرات واإلطالع عمى  الخاصة بالجمعيات و أيضا تبادل المعموماتالبيانات و  من خالل تعزيز تبادل 
 أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرىاب في قطاع الجمعيات . 
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 وجيات إنفاذ القانون وخاصة تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزرات المختصة المشرفة عمى الجمعيات   -ز
السرية و  الحساسة لتبادل المعمومات والحصول عمى التدريب المناسب لموصول الى المعموماتاألمنية 

 . بسرعة والتعامل معيا

فاذ القانون والتدريب عمى كيفية الوصول الى حيث ان تعزيز التعاون مابين الوزرات المختصة وجيات إن 
المعمومات السرية وكيفية التعامل معيا يساىم في فيم التيديدات التي توجية قطاع الجمعيات وبالتالي حماية 

 القطاع بشكل فعال . 

 األموال غسل لجريمتي المتعرضة الجمعيات وضع في والقانوني اإلداري التدخل: العالجية السياسة -ثانيا 
 . باألردن االرىاب وتمويل

  اإلرىـاب وتمويـل األمـوال غسل لخطر والمتعرضة المعرضة الجمعيات عن التطبيقية المعرفة إنتاج إدامة -أ

 المعتمـدة المعـايير بموجـب وتصـنيفيا الجمعيـات فـي  اإلرىـاب وتمويل األموال غسل خطر قياس من خالل
 . ومنخفض ومتوسط عال الى

خصائ  الجمعيات المعرضة لخطر غسل االموال وتمويل اإلرىاب باإلستناد  7ومسي دراسةمن خالل  ذلكو 
الى آلية تقوم عمى جمع البيانات المالية واإلدارية  عن الجمعيات وتحميميا وفق مصفوفة  تقييم المخاطر 

من خالل مسوح  ىذه البيانات عالوة عمى أىمية  وضمان إستمرارية  ومنخفض ومتوسط عال تدة الىمالمع
 .  دورية

 نيج عمى مبنية رقابة آلية وفق العالية الخطوره ذات ومشاريعيا الجمعيات أعمال وتقييم مراقبة -ب
 المخاطر. 

الرقابفففففففة الميدانيفففففففة الموثقفففففففة لمجمعيفففففففات وبفففففففذل العنايفففففففة الواجبفففففففة ففففففففي التعفففففففرف عمفففففففى  خفففففففالل تفعيفففففففلمفففففففن  
  دليل ليذه الغاية .  و إصدار وخصائصيمومشاريعيا من خدمات الجمعيات  الحقيقين  المستفيدين

اتخــــاذ اإلجــــراءات القانونيــــة واإلداريــــة حيــــال الجمعيــــات التــــي توجــــد لــــدييا شــــبيات بوقــــوع جــــرائم  -ج
    . بالتعاون مع وحدة غسل األموال والجيات القضائية غسل االموال وتمويل اإلرىاب

                                                           
 مسحا لمجمعيات. 7108: اجرى سجل الجمعيات في عام  7
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 :وتقيميا  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب في الجمعيات سياساتمراقبة نظام 

 معطيات الجدول التالي :  عنيا ليذه السياسات نظام خا  بمراقبتيا وتقييميا تعبر

 مصادر التحقق رقم السياسة
 مجمس إدارة سجل الجمعيات . أعتماد  قرار أ/اوال
 المنشورة في الجريدة الرسمية الجمعيات قطاع حوكمة تعميمات من نسخة /اوالب 
 التشريعات عمىالتعديالت المقترحو  من نسخة / اوالج

 عدد الجمسات الحوارية والمشاركين بيا ج /أوال
 نسخ من تقارير الوزارات المختصة بخصو  أعمال الجمعيات ومشاريعيا د/أوال
 نسخة من مذكرات التفاىم ىف/ اوال
 المسوح الدوريةنسخ من تقارير  أ/ ثانيا
 نسخ من تقارير الزيارات الميدانية ب/ ثانيا

 نسخ من القرارت المتضمنو االجراءات اإلدارية والقانونية  ج/   ثانيا 
 

   :مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب في الجمعيات اتسياس نفاذتاريخ  

  . الجمعيات سجل إدارة مجمس مجمس الوزراء أو من أعتمادىا تاريخ من نافذه تعتبر

 

 

 


