
 

 

 

 

سياسة الاشتباه بعمليات غسل ألاموال 

 وجرائم ثمويل إلارهاب

 2020يناير  30  ثاضير  (  هصه السياسة في  الاولى( في زوضثه ) 4) ضقم  اعحمس مجلس إزاضة الجمعية في الاجحماع

. الاشخباه بعمليات غسل ألامىال وجطائم ثمىيل إلاضهابوثحل هصه السياسة محل جميع سياسات 
ً
 سابقا

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمة

دددددددائ  ألاساسددددددددية ال دددددددد  اثذددددددددص  ا  جعددددددددس سياسددددددددة ملشددددددددطات الاشددددددددخباه بعمليددددددددات غسددددددددل ألامددددددددىال وجددددددددطائم ثمىيددددددددل إلاضهدددددددداب   ددددددددس الط د

 لى ددددددددا  م ا حدددددددة
ً
 13غسددددددددل ألامددددددددىال السددددددددعىزق ال/دددددددازض با طسددددددددى  ا ل دددددددد  ضقددددددددم    الجمعيدددددددة فددددددددي مجددددددددال الطقابدددددددة ا اليددددددددة و قددددددددا

  .هد، والئححه الحىفيصية وجميع الحعسيالت الال قة ليحىا ق مع هصه السياسة3411 5 33بحاضير 

 النطاق

 .ثحسز هصه السياسة ا سلوليات العامة على  ا ة العاملين ومً لهم عالقات جعاقسية وثطىعية في الجمعية

 البيان

 قس ثسل اضثباطا بعمليات غسل ألامىال  و جطائم ثمىيل إلاضهاب: ملشطات

 غيدددددددك عدددددددازق ب دددددددمن الاليددددددد،ا   حطلبدددددددات م ا حدددددددة غسدددددددل ألامدددددددىال  و جدددددددطائم ثمىيدددددددل إلاضهددددددداب،  .3
ً
إبدددددددسال العميدددددددل اهحمامدددددددا

 .وبذاصة ا حعلقة ب ىيحه وهىع عمله

 .ض ض العميل ثقسيم بياهات عىه  و ثىضيح م/سض  مىاله و صىله ألادطي  .2

غبددددددددددة العميددددددددددل فددددددددددي ا  دددددددددداضوة فددددددددددي صددددددددددفقات غيددددددددددك وا دددددددددد ة مددددددددددً  يدددددددددد  غطضددددددددددها القدددددددددداهىو   و الاقح/ددددددددددازق  و عددددددددددس  ض  .1

 .اوسجامها مع اسيكاثيجية الاسخثماض ا علىة

 .محاولة العميل ث ويس الجمعية بمعلىمات غيك ص يحة  و مضللة ثحعلق ب ىيحه و  و م/سض  مىاله .4

 و جددددددددطائم ثمىيدددددددددل إضهددددددددداب،  و  ق مذالفدددددددددات جىائيدددددددددة  و  علددددددددم الجمعيدددددددددة بحدددددددددىضل العميدددددددددل فددددددددي  و دددددددددطة غسدددددددددل  مدددددددددىال .5

 .ثى يمية

 .إبسال العميل عس  الاهحما  باملخاطط والعمىالت  و  ق م/اضيف  دطي  .6

اشددددددددددخباه الجمعيددددددددددة فددددددددددي  ن العميددددددددددل وويددددددددددل للعمددددددددددل هيابددددددددددة عددددددددددً مى ددددددددددل مجهددددددددددىل، وثددددددددددطززه وامحىاعدددددددددده بددددددددددسون  سددددددددددباب  .7

  .مىطقية، في إعطال معلىمات عً شلك الشخص  و الجهة



 

 

 صعىبة ثقسيم العميل وصف لطبيعة عمله  و عس  معط حه بمو طحه ب  ل عا . .8

مدددددددددددً قيددددددددددا  العميدددددددددددل باسددددددددددخثماض طىيدددددددددددل ألاجدددددددددددل يخبعدددددددددده بعدددددددددددس مددددددددددسة وجيددددددددددد،ة طلددددددددددد  ث/ددددددددددفية الىضدددددددددددع الاسددددددددددخثماضق وثحىيدددددددددددل العائدددددددددددس  .9

 .ال ساب

 .وجىز ادحالف وبيك بين  و طة العميل وا ماضسات العازية .31

ألامددددددددىال ا سددددددددححقة لدددددددده لطددددددددطف يدددددددددط ومحاولددددددددة عددددددددس  ث ويددددددددس الجمعيددددددددة بددددددددمق طلدددددددد  العميددددددددل مددددددددً الجمعيددددددددة ثحىيددددددددل  .33

 .معلىمات عً الجهة وامل ىل إلي ا

محاولددددددددة العميدددددددددل جءييددددددددك صدددددددددفقة  و إلءالهددددددددا بعدددددددددس ثبليءدددددددده بمحطلبدددددددددات ثددددددددسقيق ا علىمدددددددددات  و  فدددددددد  السدددددددددجالت مدددددددددً  .32

 .الجمعية

 ت.طل  العميل إن ال إجطالات صفقة يسحذس   ي ا  قل قسض ممكً مً ا سخىسا .31

 .علم الجمعية  ن ألامىال  و ا محل ات إيطاز مً م/ازض غيك م طوعة .34

عدددددس  ثىاسددددد  قيمدددددة  و ثكدددددطاض الحملكعدددددات والعمليدددددات مدددددع ا علىمددددددات ا حدددددى طة عدددددً ا  دددددخبه بددددده وو ددددداطه وزدلددددده وهمدددددد   .35

 . ياثه وسلىوه

 .اهحمال العميل  ى مة غيك معطو ة  و معطو ة بي ال مح ىض  .36

هية على العميل وعائلحه ب  ل مبالغ  يه وبما ال يخىاس  مع وضعه الاقح/ازق )داصة إشا ظهىض عالمات البصخ والط ا .37

  ان ب  ل مفاجئ(.

 املسؤوليات

ثطبق هصه السياسة ضمً  و طة الجمعية وعلى جميع العاملين الصيً يعملىن ثحد إزاضة واشطاف الجمعية الاطالع على 

صه السياسة وإلا ا  ب ا والحىقيع علي ا، والالي،ا  بما وضز  ي ا مً    ا  عىس  زال ألاه مة ا حعلقة بم ا حة غسل ألامىال وعلى ه

 .واجبا  م ومسلوليا  م الىظيفية. وعلى إلازاضة ا الية و ط الىعي في شلك الخ/ىص وث ويس جميع إلازاضات وألاقسا  بيسخة من ا

وجددددددطائم وثحدددددطص الجمعيدددددة  ددددددال الحعاقدددددس مدددددع محعدددددداوهين علدددددى الحموددددددس مدددددً إثبددددداعهم واليدددددد،امهم بقىاعدددددس م ا حدددددة غسددددددل ألامدددددىال 

 .إلاضهاب ثمىيل

 . اهتهى


