
 

 



 

 

 

 

تصنيف 

 املخاطر

 

 املؤشرات الدالة على اخلطر

درجة 

 اخلطورة

احتمالية 

 احلدوث

 

 التدابري الوقائية

 

اإلجراءات والعمليات 

والسياسات ذات 

 العالقة

مخاطر  

 العمالء

يلللا لللات  ملللدنا ب يلللق ت رفض العم

 عنه أو توضيح مصدر أمواله

 نخفضم يـــالـع

 إقناعه بأهمية تقديم بيانات عنهمحاولة 

تحديد الحد األدنى من المعلومات الالزمة من العمالء  

 . في كل إجراء

 1000عدم استقبال تبرع نقدي ألكثر من  

عن   اإلفصاح  بضرورة  رسمية  تعليمات  وضع 

 معلومات العميل 

إجراءات استمبال 

 التربعات

إجراءات تسجيق 

 املستفيدنن

إجراءات اعتماد 

 ثماريمشروع است

نلللد  تلل و يلللق  ملل علل للل للللة ا حملللاو

ملللات  للري  لللو علل ريلل يلللة  علل ملل جللل ا

صلللل ي ة أو م لللللله تتعل  

 و مصدر أمواله ـأبهونة 

 نخفضم يـــالـع

بياناته   مع  العميل  وثائق  ـ    )متبرعمطابقة  ـ موظف 

 مستثمر( متطوع ـ مورد ـ مستفيد ـ 

لتنفيذ   التعاقد  عند  للموردين  الثبوتية  الوثائق  طلب 

 التأمينات( التجاري ـ الزكاة والدخل ـ  )السجلإعمال 

أو   الموظف  ومعلومات  وثائق  صحة  من  التأكد 

 المتطوع المتقدم للعمل قبل اعتماد التعين 

الجهات   مع  المستفيد  ومعلومات  بيانات  من  التأكد 

 الرسمية واألمنية 

ل إجراءات استمبا

 التربعات

إجراءات تسجيق 

 املستفيدنن

 إجراءات املوظف

إجراءات تسجيق 

 متطوع

إجراءات اعتماد 

 مشروع استثماري

شللللللللار لللة  يلللق   م ملل علل للل بلللة ا ر لل

سللللتثمارنة  شللللارنت ا اجلمعية   م

ضلللللهلا  ضللللل لة من حيل   ر  ري وا

عللد   صلللللللادي أو  مللا و أ أو اتقت ال

يلللة  يلجل تل سلللللل ا هلللا ملت إ جلللامل سلللللل ا 

 اجلمعيةاتستثمار املعلنة   

 نخفضم يـــالـع

 تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المقترحة لالستثمار

مع   لالستثمار  المرشحة  المشاريع  توافق  من  التأكد 

 خطة االستثمار

 التأكد من وضع القانوني للمستثمر

إجراءات اعتماد 

 مشروع استثماري

اشتباه اجلمعية   ان العميق 

بلللة علن  يلللا ملللق  ل عل لل بلللق لل و ل

هلللول  تلللردده ملللو لللق  للل و

بلللا   سللللللل بلللدون أ عللله  نلللا تلل ملل وا

منطميلة   إعطلاء معلوملات 

 عن ذلك

 منخفض يـــالـع

حساب   في  إيداعه  يتم  الوسطاء  خالل  من  التبرعات 

 الجمعية مباشرة من قبل المتبرع وال يقبل النقد

متابعة سجالت التأخير لعقارات الجمعية إلكتروني من 

المباشر من  خالل قسم األوقاف وبحث إمكانية اإليداع  

 المستأجر

 ال يتم التعامل مع أي وكيل إال بوكالة رسمية 

إجراءات استمبال 

التربعات إجراءات 

صرف الدعا 

 للمستفيدنن

إجراءات متابعة 

 األوقاف واألمالك

إجراءات اعتماد 

 مشروع استثماري

ملللة أو تل لرار  سلللللللل  قليل نلللا علللد  اللتل

التربعلات والعمليلات مت املعلوملات 

شللللل شللللللاطله املتوفرة عن امل تبله بله و 

 ودخله ومنط حياته وسلو ه

 ه ومصدرسؤال المتبرع عن أصل المال  نخفضم توسطم

إجراءات استمبال 

 التربعات

إجراءات عالقات 

 الداعمني
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ظهور عالمات البذخ 

والرفاهية على العميق 

وعائلته بش ق مبالغ فيه 

مت وضعة   ت نتناسوريا 

خاصة إذا  ان اتقتصادي )

 (بش ق مفاجئ

 

 متوسط

 

 منخفض
 .هسؤال املتربع عن أصق املال ومصدر

 

إجراءات استمبال 

 التربعات

إجراءات عالقات 

 الداعمني

إجراءات حتدن  

 بيا ات املستفيدنن

 

 باستثمار طونققيا  العميق 

األجق نتبعه بعد مدة وجي ة 

طل  تصفية الوضت 

اتستثماري وحتونق العائد 

 من احلسا 

 منخفض متوسط
راعأ وضت شروط استثمارنة واض ة متنت ن

 .مدة وجي ة التصفية  

إجراءات عنود 

 اتستثمار

حماولة العميق تغري مشروع 

استثماري أو إلغاء بعد 

تبليغه ريتطلبات تدقي  

املعلومات أو حفظ السجالت 

 من اجلمعية

 منخفض متوسط

 .دراسة اجلدوى للمشارنت املم حة

حتدند الوثائ  املطلوبة وآلية السري باملشروع 

اجلهات الرمسية  التعاقد إبالغللعميق قبق 

عن شبهة  املالية(العامة للت رنات  )اإلدارة

من ا س ا  العميق  سق األموال إذا مت التأ د 

 .بسب  املعلومات

 

إجراءات اعتماد 

 مشروع استثماري

خاطر  م

املعامالت  

وقنوات  

 التسليم 

استخدا  قنوات أو تمنيات 

 ري أمنه للصرف على 

الربامج واأل شطة أو 

 .استمبال التربعات

 منخفض يـــالـع

توحيد قنوات الصرف والمبض التمنية من 

 اجلهات املختصة.

تصميا أمن للمنوات والتمنيات املستخدمة   

 .عمليات المبض والصرف

 .الت دن  الدوري لرب امج احلمانة

 ماط البيت املستخدمة باجلمعية ت ون 

 .مرتبطة حبسابات اجلمعية

 إجراءات الصرف

 إجراءات المبض

 إجراءات احلمانة

اخ اق أمييق أو املوقت 

الرمسأ للجمعية 

واستخدامها   معامالت 

 .حمظورة

 منخفض متوسط

توحيد اتتصال اإلداري داخق اجلمعية عرب 

 .إميالت رمسية خمصصه للعمق

 .توثي  حسابات اجلمعية الرمسية

 .الت دن  الدوري لرب امج احلمانة

استخدا  الربامج التمنية املرخصة ضمن شب ة 

 .اجلمعية

إجراءات اتتصاتت 

 اإلدارنة

إجراءات احلمانة 

 التمنية
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