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 تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل األموال وجرائم اإلرهاب

 

م لتحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل األموال وجرائم 2022/ 17/10أقامت الجمعية ملنسوبيها ورشة عمل بتاريخ 

 تمويل اإلرهاب وكان من مخرجاتها املصفوفة اآلتية:
 

 الخطر املحتمل م
احتمالية 

 وقوعه 

درجة 

 تأثيره
 اإلجراءات املتبعة

1 
تعرض أحد موظفي الجمعية لعملية 

 غسل أموال
 عالية 40%

 التجنب •

اشراك املوظفين في دورة غسل األموال ومكافحة  •

 اإلرهاب.

تزويد العاملين بنشرة عن املؤشرات الدالة على   •

 وجود شبهة غسل أموال

2 
تحويل مبالغ من جهات خارجية 

 مشبوهة لحساب الجمعية
 عالية 25%

 التجنب •

 االمتناع عن استقبال أي تبرعات خارجية  •

اإلبالغ الفوري عن أي مبالغ تصل إلى حساب  •

 الجمعية غير معروفة املصدر

 التدقيق في بيانات املتبرعين •

3 

 تعرض الجمعية لجرائم تمويل

األشخاص و املالية  اإلدارة االرهاب في

بالجمعية والعاملين  االعتباريين

 بالجمعية

 ء الجمعيةأو املتبرعين أو عمال

 عالية 20%

يجب على املوظف املفوض التبليغ عن العمليات  •

 املشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بأمور أخرى 

تحري السرية التامة وعدم إفشاء أمر التبليغ  •

 للمشتبه به أو غيره

عدم التعامل مع األشخاص املدرجة أسمائهم  •

 ضمن قائمة اإلرهاب

االبالغ عن العمليات املشتبه بها : االبالغ الفوري   •

للسلطات املختصة عن أي تشاط أو عملية 

 للعمالء املشتبه بها
 

 تحليل املخاطر:

 أن نسبة تعرض الجمعية ملخاطر مالية ال ترتقي إلى درجة الخطورة العالية 

 
 
 أن املخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية سيكون تأثيرها مرتفعا

إلى  احتمالية تعرض أحد موظفي الجمعية لعملية غسل أمول أكبر من احتمالية تحويل مبالغ من جهات خارجية مشبوهةأن 

 حساب الجمعية. 
 

 التوصيات:

 تعميق فهم مخاطر غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب بوسائل توعوية وتثقيفية مختلفة.  .1

 اب. إشراك املوظفين في دورة غسل األموال ومكافحة اإلره .2
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 تزويد العاملين بالجمعية بدليل املؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو جرائم تمويل اإلرهاب  .3

 مكافحة االرهاب والئحته التنفيذية وتوصياته نظام قتطبي .4

 التدابير الوقائية:  .5

 . الجمعيةغسل األموال وتمويل اإلرهاب اللي تتعرض لها  تحديد وفهم وتقييم مخاطر  .6

 تسجيل جميع املعلومات املتعلقة باملعامالت املالية واالحتفاظ بالسجالت باملستندات والوثائق والبيانات.   الجمعيةعلى   .7

عمل ومعامالت مع  تطبيق تدابير العناية الواجبة املشددة املتناسبة مع املخاطر التي قد تنشأ من عالقات  الجمعيةعلى  .8

 شخص أو جهة حددتها اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال بأنها جهة عالية املخاطرة بها.

االحتفاظ بجميع السجالت واملستندات والوثائق والبيانات لجميع التعامالت املالية، وذلك ملدة ال تقل عن    الجمعيةعلى   .9

   عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية.

كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعامالت    الجمعيةالسجالت واملستندات والوثائق التي تحتفظ بها    يجب أن تكون  .10

ر للسلطات املختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
َّ
 املالية، ويجب االحتفاظ بها لتكون متاحة، وتوف

وافقات الالزمة لذلك، و  للجمعيةال يحق  .11  فقا لألنظمة املرعية من الدولة. التسويق لصالح مشروع إال بعد أخذ امل

التأكد من السالمة القانونية لإليرادات وللواهب واملوهوب، وذلك لحماية للمؤسسة من أي مخاطر   للجمعيةيحق  .12

 محتملة. 

 رفض املنحة أو الهبة في حال وجود أي عوامل من شأنها اإلضرار باملؤسسة.  للجمعيةيحق  .13

الجهات ذات العالقة للمساهمة في التأكد من هوية األشخاص واملبالغ املشتبه    السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع  .14

 بها.

 اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة باملنتجات والخدمات.  .15

 الواجبة. رفع كفاءة القنوات املستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العمالء وإجراءات العناية  .16

 . الجمعيةتوفير األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال في  .17

 ملكافحة غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب.  الجمعيةإقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في   .18

 للتقليل من استخدام النقد في املصروفات. االعتماد على القنوات املالية غير النقدية واالستفادة من مميزاتها  .19

 التعرف على املستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل املالي.  .20

 

 التوقيع  أسماء املوظفات  الرقم

 مشاعل عبدهللا الشهراني  1

 
 وفاء  حسن السلمي  2

 
 هناء عبدالرحمن القحطاني 3

 

  نورة علي العتيبي  4

  الركف وئام  5
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