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فيؼ مخاطخ اإلرىابتحجيج و   
 

:السقجمة  
تعج سياسة مؤشخات االشتباه بعسميات غدل األمؾال وجخائؼ تسؾيل اإلرىاب أحج الخكائد األساسية التي اتخحتيا 
 13الجسعية في مجال الخقابة السالية وفقًا لشغام مكافحة غدل األمؾال الدعؾدي الرادر بالسخسؾم السمكي رقؼ م/

.ىـ، والئحتو التشفيحية وجسيع التعجيالت الالحقة ليتؾافق مع ىحه الدياسة33/5/3311بتاريخ    

ق :الشظا  
.تحجد ىحه الدياسة السدؤوليات العامة عمى كافة العامميؽ ومؽ ليؼ عالقات تعاقجية وتظؾعية في الجسعية  

: البيان  
:بعسميات غدل األمؾال أو جخائؼ تسؾيل اإلرىاب مؤشخات قج تجل ارتباطاً    

إبجاء العسيل اىتسامًا غيخ عادي بذأن االلتدام لستظمبات مكافحة غدل األمؾال أو جخائؼ تسؾيل اإلرىاب،  -3
.وبخاصة الستعمقة بيؾيتو ونؾع عسمو  

.رفض العسيل تقجيؼ بيانات عشو أو تؾضيح مرجر أمؾالو وأصؾلو األخخى  -2  

 يا القانؾني أو االقترادي أو عجمرغبة العسيل في السذاركة في صفقات غيخ واضحة مؽ حيث غخض -1
.اندجاميا مع استخاتيجية االستثسار السعمشة  

  .محاولة العسيل تدويج الجسعية بسعمؾمات غيخ صحيحة أو مزممة تتعمق بيؾيتو و/أو مرجر أمؾالو -3
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 عمؼ الجسعية بتؾرط العسيل في أنذظة غدل أمؾال أو جخائؼ تسؾيل إرىاب، أو أي مخالفات جشائية أو -5
.تشغيسية  

إبجاء العسيل عجم االىتسام بالسخاطخ والعسؾالت أو أي مراريف أخخى  -6 .  

اشتباه الجسعية في أن العسيل وكيل لمعسل نيابة عؽ مؾكل مجيؾل، وتخدده وامتشاعو بجون أسباب مشظكية،   -7
.في إعظاء معمؾمات عؽ ذلػ الذخص أو الجية  

.عجم معخفتو بأنذظتو بذكل عامصعؾبة تقجيؼ العسيل وصف لظبيعة عسمو أو  -8  

قيام العسيل باستثسار طؾيل األجل يتبعو بعج مجة وجيدة طمب ترفية الؾضع االستثساري وتحؾيل العائج مؽ  -9
  .الحداب

.وجؾد اختالف كبيخ بيؽ أنذظة العسيل والسسارسات العادية -31  

محاولة عجم تدويج الجسعية بأي طمب العسيل مؽ الجسعية تحؾيل األمؾال السدتحقة لو لظخف آخخ و  -33
  .معمؾمات عؽ الجية والسحؾل إلييا

يا بعج تبميغو بستظمبات تجقيق السعمؾمات أو حفظ الدجالت مؽ ئمحاولة العسيل تغييخ صفقة أو إلغا -32
. الجسعية  

  .طمب العسيل إنياء إجخاءات صفقة يدتخجم فييا أقل قجر مسكؽ مؽ السدتشجات -31

  .األمؾال أو السستمكات إيخاد مؽ مرادر غيخ مذخوعةعمؼ الجسعية أن  -33

عجم تشاسب قيسة أو تكخار التبخعات والعسميات مع السعمؾمات الستؾفخة عؽ السذتبو بو ونذاطو ودخمو   -35
.ونسط حياتو وسمؾكو  
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  .انتساء العسيل لسشغسة غيخ معخوفة أو معخوفة بشذاط محغؾر -36

ى العسيل وعائمتو بذكل مبالغ فيو وبسا ال يتشاسب مع وضعو عيؾر عالمات البحخ والخفالية عم -37
(.االقترادي )خاصة إذا كان بذكل مفاجئ  

 
:السدؤوليات  

تظبق ىحه الدياسة ضسؽ أنذظة الجسعية وعمى جسيع العامميؽ الحيؽ يعسمؾن تحت إدارة واشخاف الجسعية 
ياسة واإللسام بيا والتؾقيع عمييا، وااللتدام االطالع عمى األنغسة الستعمقة بسكافحة غدل األمؾال وعمى ىحه الدو 

بسا ورد فييا مؽ أحكام عشج أداء واجباتيؼ ومدؤولياتيؼ الؾعيفية. وعمى اإلدارة السالية نذخ الؾعي في ذلػ 
.الخرؾص وتدويج جسيع اإلدارات واألقدام بشدخة مشيا  

تداميؼ بقؾاعج مكافحة غدل األمؾال و وتحخص الجسعية حال التعاقج مع متعاونيؽ عمى التأكج مؽ إتباعيؼ وال
. جخائؼ تسؾيل اإلرىاب  
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