
 
 
 
 

 
 

 اإلرهاب  تمويل ئمغسل األموال وجرامخاطر  وتقييم تحديد وفهم

مخاطر غسل   م لتحديد وفهم وتقييم2022/ 10/ 17أقامت الجمعية ملنسوبيها ورشة عمل بتاريخ 

 صفوفة اآلتية:وكان من مخرجاتها امل  اإلرهابم تمويل األموال وجرائ
 

 الخطر املحتمل م
حتمالية  ا

 وقوعه 

درجة 

 تأثيره 
 املتبعة اإلجراءات

1 
تعرض أحد موظفي الجمعية لعملية 

 غسل أموال
 عالية % 35

 التجنب •

ومكافحة  األموالاشراك املوظفين في دورة غسل  •

 .اإلرهاب

عن املؤشرات الدالة على  تزويد العاملين بنشرة  •

 والوجود شبهة غسل أم

2 
تحويل مبالغ من جهات خارجية  

 مشبوهة لحساب الجمعية
 عالية % 25

 التجنب •

 خارجية  ل أي تبرعاتالمتناع عن استقباا •

اإلبالغ الفوري عن أي مبالغ تصل إلى حساب   •

 الجمعية غير معروفة املصدر

 ت املتبرعين ي بياناالتدقيق ف •

3 

  تمويللجرائم تعرض الجمعية 

األشخاص و املالية  اإلدارة االرهاب في

عاملين  وال جمعيةبال االعتباريين 

 بالجمعية

 أو املتبرعين أو عمالء الجمعية 

 عالية % 20

يجب على املوظف املفوض التبليغ عن العمليات   •

 املشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بأمور أخرى 

تحري السرية التامة وعدم إفشاء أمر التبليغ  •

 ه أو غيره للمشتبه ب

عدم التعامل مع األشخاص املدرجة أسمائهم  •

 ضمن قائمة اإلرهاب 

االبالغ الفوري  االبالغ عن العمليات املشتبه بها :  •

للسلطات املختصة عن أي تشاط أو عملية 

 للعمالء املشتبه بها 
 

 خاطر: تحليل امل

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

 أن املخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية سيكون تأثيرها مرت
 
 فعا

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

 إلى حساب الجمعية.  مشبوهة 
 

 التوصيات: 

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

 ومكافحة اإلرهاب.  ة غسل األموال إشراك املوظفين في دور  .2

 اإلرهاب الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو جرائم تمويل  املؤشرات    بدليل تزويد العاملين بالجمعية   .3



 
 
 
 

 

 مكافحة االرهاب والئحته التنفيذية وتوصياته نظام قتطبي .4

 لتدابير الوقائية: ا .5

 . الجمعيةتحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب اللي تتعرض لها  .6

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

 والوثائق والبيانات.

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

عالية   جهة  بأنها  األموال  غسل  ملكافحة  الدائمة  اللجنة  حددتها  جهة  أو  مع شخص  ومعامالت  عمل 

 املخاطرة بها. 

والبيانات   الجمعية على   .9 والوثائق  واملستندات  السجالت  بجميع  املالية،    االحتفاظ  التعامالت  لجميع 

   وذلك ملدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية. 

كافية للسماح بتحليل البيانات    الجمعيةيجب أن تكون السجالت واملستندات والوثائق التي تحتفظ بها   .10

عند املختصة  للسلطات  ر 
َّ
وتوف متاحة،  لتكون  بها  االحتفاظ  ويجب  املالية،  التعامالت  الطلب    وتتبع 

 بصورة عاجلة. 

افقات الالزمة لذلك، وفقا لألنظمة املرعية    للجمعيةال يحق   .11 التسويق لصالح مشروع إال بعد أخذ املو

 من الدولة. 

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

 أي مخاطر محتملة. 

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

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

 األشخاص واملبالغ املشتبه بها.

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

 خدمات. وال 

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

 الواجبة. 

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

جرائم تمويل  ملكافحة غسل األموال و   الجمعيةإقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في   .18

 اإلرهاب. 

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

 املصروفات. 

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

 

 

 
 



 
 
 
 

 

 توقيع الحاضرين لورشة عمل 

 م2022/ 17/10  -اإلرهابئم غسل األموال وجرامخاطر  وتقييم تحديد وفهم

 

 التوقيع اإلدارة التابع لها االسم  م

  املدير العام التنفيذي  محمد بن الطفيلي الزهراني  1

  نائب املدير العام التنفيذي  زهير بن حامد العمري  2

  إدارة الفروع  نورة بنت سعيد القحطاني  3

  إدارة شؤون املوظفين شريهان بنت  محمد كردي  4

  إدارة الشؤون القانونية  العثمان ابتهال بنت سعد  5

  / إدارة التدريب إدارة املستفيدين جواهر هذال العصيمي 6

  إدارة املستفيدين سميه خلف الدوسري  7

  أخصائي علم نفس  نوال بنت فواز العتيبي 8

  إدارة املستفيدين روان بنت سعيد القحطاني  9

  علم نفس أخصائي  إيمان بنت  عبدهللا الزهراني  10

  إدارة االتصال املؤسس ي عبدالحميد بن بدوي أحمد  11

  إدارة املشاريع  إبراهيم بن أحمد الطيب  12

  يرسكرت نبيل  بن عبدالواحد  محمد  13

  مساعد اداري  عهد بنت سعد العثمان  14

  إدارة االتصال املؤسس ي هالل بن  إسماعيل الساملي  15

  إدارة الشؤون املالية  االزهري  بشرى بنت  سعد 16

  إدارة التطوع                  سمر بنت  علي الشهري  17

  إدارة تنمية املوارد املالية أميرة بنت  فايز الشهري  18

  إدارة تنمية املوارد املالية عهود بنت  جهيم الشمري  19

  إدارة تنمية املوارد املالية مي بنت  فواز  العتيبي 20

  إدارة تنمية املوارد املالية سميرة  سعيد الغامدي 21

  إدارة تنمية املوارد املالية شريفة بنت محمد املالكي 22

  إدارة املستفيدين فاطمة بنت فهد الخريجي   23

  إدارة تنمية املوارد املالية سارة بنت عبدهللا الثبيت             24

  إدارة املستفيدين أثير محمد عبدهللا الكليب  25

  إدارة تنمية املوارد املالية أروان بنت مسفر القحطاني  26

  إدارة االتصال املؤسس ي نسرين عبدهللا الدوسري  27

  إدارة الشؤون املالية  خالد بن ترحيب الحربي  28

  إدارة املستفيدين بدور  عبد هللا بن هليل  29

  عامل                      عبدو رحيم   30



 
 
 
 

 

 


