سياسة

االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
(الجمعية التعاونية متعددة االغراض بالرياض)

ملسمت
حػس سياست مؤشطاث الاشدباه بػملياث غسل ألامىال وجطائم جمىٍل إلاضهاب أحس الطكائز ألاساسيت التي
ً
اجذصتها الجمػيت في مجال الطكابت املاليت وفلا لىظام مكافحت غسل ألامىال السػىزي الصازض باملطسىم امللكي
ضكم م 13/بخاضٍر 3311/5/33هـ ،والئحخه الخىفيصًت وجميؼ الخػسًلث اللحلت ليخىافم مؼ هصه السياست.
الىعاق
جحسز هصه السياست املسؤولياث الػامت غلى كافت الػاملين و مجلس الازاضة و الجمػيت الػمىميت ومً لهم
غلكاث حػاكسًت وجعىغيت في الجمػيت.
البيان
مؤشطاث كس جسل اضجباظا بػملياث غسل ألامىال أو جطائم جمىٍل إلاضهاب:
ً
 .3إبساء الػضى اهخماما غير غازي بشأن الالتزام ملخعلباث مكافحت غسل ألامىال أو جطائم جمىٍل
إلاضهاب ،وبذاصت املخػللت بهىٍخه وهىع غمله.
 .2ضفض الػضى جلسًم بياهاث غىه أو جىضيح مصسض أمىاله وأصىله ألادطي.
 .1ضغبت الػضى في املشاضكت في صفلاث غير واضحت مً حيث غطضها اللاهىوي أو الاكخصازي أو غسم
اوسجامها مؼ استراجيجيت الاسدثماض املػلىت.
 .3محاولت الػضى جزوٍس الجمػيت بمػلىماث غير صحيحت أو مضللت جخػلم بهىٍخه و/أو مصسض أمىاله.
 .5غلم الجمػيت بخىضط الػضى في أوشعت غسل أمىال أو جطائم جمىٍل إضهاب ،أو أي مذالفاث جىائيت
أو جىظيميت.
 .6إبساء الػضى غسم الاهخمام باملذاظط والػمىالث أو أي مصاضٍف أدطي.
 .7اشدباه الجمػيت في أن الػضى وكيل للػمل هيابت غً مىكل مجهىل ،وجطززه وامخىاغه بسون أسباب
مىعليت ،في إغعاء مػلىماث غً شلك الشخص أو الجهت.
 .8صػىبت جلسًم الػضى وصف لعبيػت غمله أو غسم مػطفخه بأوشعخه بشكل غام.
 .9كيام الػضى باسدثماض ظىٍل ألاجل ًدبػه بػس مسة وجيزة ظلب جصفيت الىضؼ الاسدثماضي وجحىٍل
الػائس مً الحساب.
 .31وجىز ادخلف كبير بين أوشعت الػضى واملماضساث الػازًت.
 .33ظلب الػضى مً الجمػيت جحىٍل ألامىال املسخحلت له لعطف آدط ومحاولت غسم جزوٍس الجمػيت بأي
مػلىماث غً الجهت واملحىل إليها.

 .32محاولت الػضى حغيير صفلت أو إلغاءها بػس جبليغه بمخعلباث جسكيم املػلىماث أو حفظ السجلث
مً الجمػيت.
 .31ظلب الػضى إنهاء إجطاءاث صفلت ٌسخذسم فيها أكل كسض ممكً مً املسدىساث.
 .33غلم الجمػيت أن ألامىال أو املمخلكاث إًطاز مً مصازض غير مشطوغت.
 .35غسم جىاسب كيمت أو جكطاض الخبرغاث والػملياث مؼ املػلىماث املخىفطة غً املشدبه به ووشاظه وزدله
وهمغ حياجه وسلىكه.
 .36اهخماء الػضى ملىظمت غير مػطوفت أو مػطوفت بيشاط محظىض.
 .37ظهىض غلماث البصخ والطفاهيت غلى الػضى وغائلخه بشكل مبالغ فيه وبما ال ًدىاسب مؼ وضػه
الاكخصازي (داصت إشا كان بشكل مفاجئ).
املسؤولياث
جعبم هصه السياست غلى كل أوشعت الجمػيت وغلى جميؼ ميسىبس الجمػيت و الػاملين الصًً ٌػملىن جحذ
إزاضة واشطاف الجمػيت و أهميت الاظلع غلى ألاهظمت املخػللت بمكافحت غسل ألامىال وغلى هصه السياساث
وإلاملام بها  ،والالتزام بما وضز فيها مً أحكام غىس أزاء واجباتهم ومسؤولياتهم الىظيفيت .وغلى إلازاضة املاليت
وشط الىعي في شلك الخصىص وجزوٍس جميؼ إلازاضاث وألاكسام بيسخت منها.
وجحطص الجمػيت حال الخػاكس مؼ مخػاوهين غلى الخأكس مً إجباغهم والتزامهم بلىاغس مكافحت غسل ألامىال
و جطائم جمىٍل إلاضهاب.

