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 :
ً
مقدمة :  أوال  

حول عملية القيام بتقييم املخاطر على مستوى الجمعية كما انها توضح   االرشادات هذهالسياسة الى توفير  ذههتهدف 

 بشكل خاص املبادئ العامة التي يمكن ان تكون بمثابة اطار مفيد عند تقييم مخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب  

ل وتمويل االرهاب وتكون بمثابة الخطوة االولى ملعالجة  كما ان الجمعية تسعى الى تحديد وتحليل وفهم مخاطر غسل االموا

 بالجمعية من ثالثة مكونات رئيسية تتمثل في التهديدات ونقاط الضعف والعواقب.  املتبعةاملخاطر وتتكون املنهجية   هذه

: الهدف : 
ً
 ثانيا

  م يل االرهاب هو تحسين نظاعملية التقييم ملخاطر غسل االموال وتمو  بأجراءويعد الهدف الرئيس ي من قيام الجمعية 

 مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب من خالل التالي : 

وهي تتمثل في تحديد املخاطر وتحليلها    املراحليمكن تقسيم عملية تقييم املخاطر الى سلسلة من االنشطة او   ❖

 : واتخاذ القرارات املناسبة  وتقيميها

 

 تحديد مخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب التي تواجهنا :  (1

تحديد املخاطر في سياق مخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب بوضع قائمة اولوية باملخاطر املحتملة او عوامل  تبدا عملية  

در محركة ملخاطر غسل  بها بالجمعية والتي تعتبر من مسببات او مصا  املشتبهاملخاطر والتي تمثل نقاط الضعف املعروفة او  

 االموال وتمويل االرهاب  

 

 :  ل املخاطر  ي تحليل االولويات لتقل (2

ة املخاطر او عوامل املخاطر  يقع صميم عملية تقييم مخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب وهو ينطوي على دراسة طبيع

املرحلة هو الحصول على فهم شامل لكل املخاطر كمزيج من   هذهوتبعاتها ، والهدف من  واحتماليتهاالتي تم التعرف عليها 

 . او اهمية نسبية للمخاطر  قيمته العمل على تعيين ب الضعف والتبعات لكي يتسنى نالتهديد وجوا

 

 :  لتقليل املخاطر  املتبعة تقييم فاعلية االستراتيجية والسياسات   (1

العملية على النظر الى املخاطر التي تم تحليلها في املرحلة    هذهتنطوي    اإلرهابفي سياق تقييم املخاطر غسل االموال وتمويل  

  هذه في بداية عملية التقييم كما ان  تحديدهباالعتبار الغرض الذي تم  االخذ السابقة لتحديد أولويات التعامل معها مع 

 .  او منع املخاطر  ليللتق استراتيجيةاالوليات قد تساهم في وضع  
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  ى  الطوار عليها وتشمل الوقاية او التخفيف او القبول او خطط  للتعامل مع املخاطر او السيطرةيوجد عدد من االساليب 

 املخاطر .  هذهتالفي وقوع لاالساليب هي الوقاية   هذهوالنهج القائم على تفادي املخاطر فان انسب 

 

 :  اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من تدابير مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب (1

 وذلك باتخاذ الخطوات التالية :  هبأمر ى الجمعية تطبيق اجراءات العناية الواجبة تجاه املتبرع او الداعم املشكوك عل

 

التحقق من هوية الداعم او املتبرع باستخدام املستندات االصلية واملتمثلة في بطاقة الهوية الوطنية او سجل   (1

   هومحل عمل أقامتهومكان   وعنوانه االسرة

التحقق من املستفيدين الحقيقين من عملية التبرع باستخدام املستندات االصلية واملتمثلة في بطاقة الهوية  (2

 الوطنية او سجل االسرة  

 التدقيق املستمر في جميع العمليات لضمان ان جميع العمليات تتفق مع معرفه املتبرع او الداعم وبياناته   (3

ب لالشتباه في مصداقية ايه معلومات قدمها املتبرع او الداعم يجب على الجمعية ان  اذا كان لدى الجمعية اسبا (4

العالقة مع املتبرع   ء تستعمل كل السبل املمكنة للتحقق من صحة تلك املعلومات ، ويجب على الجمعية انها

و عدم كفاية بيانات  تقرير عن العملية املشبوهة في حال تعذر التحقق من صحة معلومات املتبرع ا  والقيام بتقديم

 .تعريف املتبرع التي تم الحصول عليها 

لم يتم اصدار سند قبض لشخص مجهول    وانهاسماء مزورة    ال يستخدمون من ان املتبرعين    التأكدعلى الجمعية   (5

 الهوية  

 

 : مراحل غسل االموال (2

 ان عملية غسل االموال تتكون من ثالثة مراحل وهي : 

طريق التبرع  : ادخال االموال املكتسبة من مصادر غير مشروعه الى االنظمة املالية ومنها الجمعية عن  التشغيل  (1

  .الخيري 

 . عن مصدرها عبر عدد من العمليات املعقدة  املشروعة: اخفاء وفصل االموال غير  طيةغالت (2

 في االقتصاد الشرعي حتى تبدو وكأنها اموال مشروعه   املشروعة: اعادة توظيف االموال غير   الدمج (3
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 نموذج البالغات 

 .  خطاب رسمي توجيه (1

 

ـــم :    ـــ ـــ  الرقـــ
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 املوافــــق
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 .  ما ترونهواتخاذ    االطالع، نأمل  (  00رقم )بها    مشتبهعن عملية مالية  ../../..   ( وتاريخ  00تجدون بطية بالغنا رقم )
ً
 الزما
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