
 
 

 
 

 

 

 تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب اللي تتعرض لها الجمعية. -

جميع املعلومات املتعلقة باملعامالت املالية واالحتفاظ بالسجالت باملستندات على الجمعية تسجيل  -

 والوثائق والبيانات.

على الجمعية تطبيق تدابير العناية الواجبة املشددة املتناسبة مع املخاطر التي قد تنشأ من عالقات عمل  -

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

على الجمعية االحتفاظ بجميع السجالت واملستندات والوثائق والبيانات لجميع التعامالت املالية، وذلك  -

 ملدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية.

بتحليل البيانات يجب أن تكون السجالت واملستندات والوثائق التي تحتفظ بها الجمعية كافية للسماح  -

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

 عاجلة.

ال يحق للجمعية التسويق لصالح مشروع إال بعد أخذ املوافقات الالزمة لذلك، وفقا لألنظمة املرعية من  -

 الدولة.

ابط املتعلقة بتدابير العناية الواجبة ملكافحة اإلرهاب   السياسات واإلجراءات والضو

 



 
 

 
 

السالمة القانونية لإليرادات وللواهب واملوهوب، وذلك لحماية للجمعية من أي يحق للجمعية التأكد من  -

 مخاطر محتملة.

 يحق للجمعية رفض املنحة أو الهبة في حال وجود أي عوامل من شأنها اإلضرار بالجمعية. -

شخاص السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العالقة للمساهمة في التأكد من هوية األ -

 واملبالغ املشتبه بها.

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

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

 لى رفع جودة وفاعلية األعمال في املؤسسة.توفير األدوات الالزمة التي تساعد ع -

إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية ملكافحة غسل األموال وجرائم تمويل  -

 اإلرهاب.

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

 ف على املستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل املالي.التعر  -

 عدم التعامل مع األشخاص املدرجة أسماؤهم ضمن قائمة اإلرهاب. -

 على الجمعية ممثلة في اإلدارات ذات العالقة القيام باآلتي:
 



 
 

 
 

توافقها مع ما لديها من معلومات عن  مراقبة املعامالت والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان -

 العميل وأنشطته التجارية واملخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.

تدقيق وفحص جميع املعامالت بشكٍل عام وباألخص تلك التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك  -

 يها واضحا.أي نمط غير اعتيادي للمعامالت التي ال يكون غرض الهبة ف

تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة عالقة العمل في الحاالت التي تكون فيها مخاطر  -

 احتمال وقوع غسل األموال مرتفعة، وذلك لتحديد ما إذا كانت املعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.

 ختصة عند الطلباالحتفاظ بسجالت الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات امل -

 :الرقابة

 تخضع الجمعية لإلجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية في الدولة ألدائها ملهماتها ومنها: -

جمع املعلومات والبيانات من الجمعية وتطبيق اإلجراءات اإلشرافية املناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات  -

 الفحص امليداني واملكتبي.

ر أي معلومة تراها الجهة الرقابية مالئمة للقيام بوظيفة ما والحصول على نسخ إلزام الجمعية بتوفي -

 للمستندات وامللفات أيا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة.

 إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسيل األموال في الجهات التي تملك الجمعية صالحية الرقابة عليها. -

 ألحكام النظام.إصدار تعليمات أو  -
ً
 قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسة؛ تنفيذا

 



 
 

 
 

 التحقق من أن املؤسسة تعتمد التدابير املقررة وفقا ألحكام النظام. -

وضع إجراءات النزاهة واملالءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى املشاركة في إدارة املؤسسة أو اإلشراف عليها  -

 ها.أو العمل أو التطوع في

 االحتفاظ بإحصاءات عن التدابير املتخذة والعقوبات املفروضة.

 

 


