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 مقدمة 

 
عملية غير   األموال  عملية غسيل  وتترتبتعتبر  والتي    قانونية  المخاطر  العديد من  عليها 

ضرورةستت العملية  دعي  هذه  األموال.  تجنب  غسيل  مخاطر  يأتي  وأبرز   :ما 

 

   : قتصاد الاإلضرار با  -1

  ا كم.  حقيقيًاواقتصادها بشكل سلبي، وتعد خطرًا    الجمعيةتؤثر عملية غسيل األموال على  

ألن  المالي في الجمعية أن عملية غسيل األموال تساهم في التقليل من فرص التطور والنمو  

 . من يقوم بغسيل األموال ينهب أموال غيره 

 

 جمعية وأعمالها ونشاطاتها: اإلضرار بال  -2
 

  أنشطتها وخدماتها للمستفيدين سمعتها ومدى قدرتها على الحفاظ على  جمعية على  التعتمد   

لها قام  والداعمين  فإن    أحد ، وإذا  أموال،  بها بعمليات غسيل  المرتبطين    الجمعية األشخاص 

في عمليات غير قانونية ال    الجمعيةنفسها تصبح متورطة في هذا العمل اإلجرامي، وتورط  

يشعر    هاينفع وال  يضرها.  يُفقد    باألمان،   الداعمونبل  ال  الجمعيةمما  من  داعمين العديد 

 بالشكل المطلوب.  الجمعيةوبالتالي ال تتطور 

 

 اإلضرار بالنسيج االجتماعي للمجتمعات:  -3
 

ال يمكن أن يكون المال الذي تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة مصدرًا للخير، بل على   

العكس، فاألموال التي يحصل عليها من العمليات غير القانونية وغير األخالقية مثل غسيل  

  .األموال قد تكون سببًا في خراب البيوت

 

 : التعرض للمساءلة القانونية  -4
 

سيتعرض للمساءلة القانونية والمالحقة  او التستر عليها  إن من يقوم بعملية غسيل األموال  

 .  قوانين مكافحة غسل األموالالمختصة حيث تطبق عليه  األمنية ةدولالمن قبل أجهزة 
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 : طرق تمويل اإلرهاب وغسل االموال 
 

اإلرهاب خالل عمله في    وتمويلالعاملين جريمة غسل األموال    أحد إمكانية ارتكاب   -1

 الجمعية. 

ورود تبرع حوالة مالية على حساب الجمعية البنكي، ومن ثم طلب المتبرع استرجاع   -2

 مبلغ التحويل او جزء منه على أنه خطأ في التحويل أو في قيمة مبلغ التحويل. 

 وعدم إيداعه في الحساب البنكي للجمعية. إصرار المتبرع بتسليم مبلغ التبرع نقداً،  -3

 الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته.  العميل تزويد محاولة  -4

 حرص المتبرع الشديد على عدم اظهار هويته الشخصية.  -5

له لطرف اخر،   -6 المستحقة  الجمعية تحويل األموال  العميل من  عدم    ومحاولةطلب 

 لجهة المحول اليها.تزويد الجمعية باي معلومات عن ا

من مميزاتها للتقليل من استخدام    واالستفادةاالعتماد على القنوات المالية غير النقدية   -7

 النقد في المصروفات. 

 التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية او االعتبارية في التبادل المالي.  -8

 العمال في الجمعية. ا وفاعليةتوفير األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة  -9

عمليات  ال مكافحة  سبيل  في  الجمعية  اتخذتها  التي  الوقاية  طرق 

 : اإلرهاب وجرائمغسيل األموال 
 

 اإلرهاب التي تتعرض لها الجمعية.   وتمويل مخاطر غسل األموال    وتقييم  وفهمتحديد   -1

اإلرهاب الخاصة    وتمويلاتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال   -2

 . والخدماتبالمنتجات 

القدرات   -3 بناء  برامج  نوعية    والتدريبتعزيز  مع  يتالءم  بما  العاملين  لرفع كفاءة 

 االعمال في الجمعية في مجال المكافحة. 



 مجعية مضر اخلريية 
 للخدمات االجتماعية بالقديح  

 

 

 

 

3 

للمكافحة   -4 المستخدمة  القنوات  كفاءة  ال  وتحسينرفع  العمالء  جودة  على  تعرف 

 العناية الواجبة. وإجراءات

 االعمال في الجمعية.  وفاعليةتوفير األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة  -5

إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل   -6

 تمويل اإلرهاب. وجرائماألموال 

 الطبيعية او االعتبارية في التبادل المالي. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة  -7

السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العالقة للمساهمة في التأكد  -8

 المشتبه بها.   والمبالغمن هوية األشخاص 

بجمعية مضر الخيرية   األموال وغسل اإلرهابمخاطر جرائم قائمة اعتماد  تماإلدارة: اعتماد مجلس 
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