سياسة االمتثال الرقابي الخاصة بالشريك العالمي

النسخة 1
2016

سياسة االمتثال الرقابي الخاصة بالشريك العالمي
ھدف السياسة .يُعد وكالء  1MoneyGramو غيرھم من قنوات التوزيع 2من الشركاء المھمين في تقديم خدمة
 MoneyGramلتحويل األموال و باقي الخدمات و المنتجات إلى زبائنا القيمين .يتعين على  MoneyGramو شركائھا
اإلمتثال بالقوانين و التشريعات الحكوميه في جميع أنحاء العالم ،بنا ًء على ما تقدم قامت  MoneyGramباصدار سياسة
اإلمتثال الرقابي الخاصة بالشريك العالمي )"السياسة"(.
يُعد الوكالء و موظفوھم جزءا من خط الدفاع األول في حماية المستھلكين و منع الجريمة و االيذاء و استغالل منتجات
 MoneyGramوخدماتھا .تحدد ھذه السياسة مسؤوليات الوكيل عالميا ً للتقيد مع القوانين و األنظمة المطبقة ،و سياسات
 MoneyGramو إجراءاتھا ،باإلضافة إلى الخطوات الضرورية من أجل تطبيق فعال للمعايير الصارمة الخاصة بمكافحة
غسيل األموال واالحتيال.
كما تعزز ھذه السياسة التزام  MoneyGramبحماية مستھلكيھا و بمنع استخدام منتجاتھا و خدماتھا من قبل أي شخص
ألغراض احتيالية و لغسيل األموال و تمويل اإلرھاب أو أية أنشطة غير قانونية أخرى .تطلب  MoneyGramااللتزام
نفسه من وكالئھا و مالك وكالئھا و إدارتھا و موظفيھا و أصحاب األسھم و ذوي الشأن .يتحمل الوكالء مسؤولية تطبيق
ھذه السياسة.
من أجل تطبيق ھذه السياسة ،أدرجت  MoneyGramفيما يلي الشروط األساسية التي تحكم العالقة بين MoneyGram
و وكالئھا.
تستمر  MoneyGramفي تحديث برامج اااللتزام الرقابي الخاصة بمكافحة غسيل األموال و االحتيال )"البرامج"( من أجل
المراجعة و االستجابة للمسائل المتعلقة بتطبيق ھذه السياسة .تشجع  MoneyGramعمالئھا على االتصال بمسؤول اإلمتثال
الرقابي اإلقليمي في  MoneyGramأو مسؤول اإلمتثال الرقابي الذي تم تعيينه للوكيل فيما يتعلق بأسئلة حول ھذه السياسة.
- 1العمل بطريقة قانونية وأخالقية

المسؤولية االساسية للوكالء وموظفيھم ھو العمل بطريقة قانونية وأخالقية .وال يتضمن ذلك التزام الوكيل الكامل بالقوانين
واألنظمة المطبقة فحسب ،بل توقع تصرف شركاء )وكالء(  MoneyGramبصدق ونزاھة عند تقديمھم لمنتجات
 MoneyGramوخدماتھا إلى الزبائن .تنعكس سمعة الوكيل وموظفيه مباشرة على سمعة  MoneyGramالخاصة .لذلك،
تحدد  MoneyGramأدناه بنود السياسة التي تحكم سلوك الوكالء وموظفيھم.
أ-

على الوكالء والموظفين التقيد بالقوانين واألنظمة المطبقة في كافة الدول والسلطات حيث يقومون
بأعمالھم.


على الوكالء الحصول والمحافظة وإبراز أي تسجيالت أو إجازات ضرورية كما تنص
القوانين أو األنظمة الوطنية ،اإلقليمية ،أو المحلية.



ال ينبغي على الوكالء وموظفيھم المشاركة في أعمال االحتيال أو غسيل األموال أو تمويل
اإلرھاب أو أي أنشطة غير قانونية أخرى أو تسھيلھا عن دراية.

 .1يتضمن تعريف الوكيل أي طرف يدخل في عالقة تعاقدية مع  MoneyGramأو فروعھا أو شركاتھا التابعة من أجل توفير خدمات  MoneyGramو
منتجاتھا إلى الزبائن .ويتضمن ھذا التعريف كافة الوكالء الفرعيين للوكيل.
 .2توزع  MoneyGramبعض المنتجات والخدمات من خالل تدابير ال ُتعتبر عالقات رئيس\وكيل تقليدية .تقوم  MoneyGramباإلشراف على قنوات
التوزيع ھذه .نظراً لالختالف في المنتجات والخدمات المقدمة أو الفروقات في الشروط التنظيمية المطبقة لقنوات التوزيع ھذه ،قد تختلف موجبات
قنوات التوزيع غير الوكيل ،وبالتالي يتم لحظھا بالتفصيل في عقدھا مع .MoneyGram
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ب-

o

على الوكالء مراقبة أي أماكن مشبوھة محتملة وكذلك نشاط الموظفين ،بما في ذلك عندما يكون
موظف أو موقع ما منخرطا ً في عدد زائد من استثناءات لعمليات لم يتم حلھا أو في عمليات
مشبوھة محتملة أو عندما يبدي تصرفا ً غير اعتيادي يستدعي التحقيق .إذا تم االشتباه بموقع أو
موظف بسبب ضلوعه أو مشاركته في نشاط غير قانوني ،على الوكيل أن يتخذ تدابير كما ھو
مبين في ھذه السياسة.

ب -على الوكالء وموظفيھم أن يتصرفوا بصدق ونزاھة وبمعايير أخالقية مستقيمة ،تتضمن على
سبيل المثال ال الحصر:


على الوكالء وموظفيھم أن يتعاملوا بصدق وشفافيھمع أولئك الذين يتعاملون معھم في توفير
منتجات  MoneyGramوخدماتھا .على الوكالء وموظفيھم أال يقوموا بأي عمل قد يضر
بسمعة  MoneyGramمع زبائنھا ومورديھا ومقدمي خدماتھا ومنافسيھا والمسؤولين
الحكوميين.



على الوكالء وموظفيھم أال يتموا المعاملة إذا تم االشتباه بأنھا تتعلق بأي نشاط غير مشروع.
ينبغي استخدام منتجات  MoneyGramوخدماتھا ألغراض قانونية فقط.



على الوكالء وموظفيھم أال ينتھكوا ھذه السياسة ،بما في ذلك تقديم معلومات خاطئة أو مضللة
إلى  MoneyGramوالزبائن وأجھزة إنفاذ القانون أو الجھات الرقابية .

على الوكالء العمل لوقف انتھاكات ھذا القسم واإلبالغ عن أي شكوك إلى الشخص المناسب.


إذا تنبه أي وكيل أو موظفوه إلى أي معلومات تقودھم إلى االعتقاد بأن أي وكيل أو موظف فشل
في التقيد بھذا القسم من السياسة ،عليھم إبالغ ھذه المعلومات إلى مسؤول اإلمتثااللرقابي
اإلقليمي في  MoneyGramأو الرئيس التنفيذي لإلمتثال الرقابي في  MoneyGramأو خط
االتصال المباشر لإلمتثال الرقابي الخاص بـ) MoneyGramأنظر معلومات اتصال مھمة(.



إذا تنبه أي وكيل أو موظفوه إلى أي معلومات تقودھم إلى االعتقاد بأن  MoneyGramأو أي
موظف لدى  MoneyGramقد انخرط في سلوك غير أخالقي أو غير الئق أو غير قانوني ،أو
فشل في التقيد بأي قانون حكومي مطبق أو نظام أو تشريع ،عليھم إبالغ ھذه المعلومات إلى
مسؤول اإلمتثااللرقابي اإلقليمي في  MoneyGramأو الرئيس التنفيذي لإلمتثال الرقابي في
 MoneyGramأو خط االتصال المباشر لإلمتثااللرقابي بـ .MoneyGram



بإمكان الوكالء وموظفيھم اإلبالغ عن أي انتھاك مشتبه فيه للسياسة وذلك من دون الكشف
عن ھويتھم باستخدام خط االتصال المباشر لإلمتثال الرقابي الخاص بـ  .MoneyGramستبذل
 MoneyGramأي جھد معقول في ضمان سرية ھذه المعلومات التي تم توفيرھا ،إال إذا طالب
القانون أو نظام  MoneyGramباإلفصاح عنھا.



ال تقبل  MoneyGramأي انتقام تحت أي ظرف ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
االنتقام من أي شخص قام بادعاء ،أو أبلغ عن انتھاك أو وفر معلومات كجزء من تحقيق .إذا
اعتقد وكيل أو أي من موظفيه أنھم خضعوا لعملية انتقام أو إذا علموا بأمر حادثة انتقام ،عليھم
اإلبالغ فوراً عن الثأر المزعم إلى مسؤول اإلمتثاالإلقليمي في  MoneyGramالذي تم تعيينه
للوكيل ،أو مدير اإلمتثالفي  MoneyGramأو اإلتصال بخط اإلمتثال الساخن الخاص بـ
.MoneyGram
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 oعلى الوكالء وموظفيھم توفير معلومات دقيقة وكاملة إلى
 MoneyGramوأجھزة إنفاذ القانون أو السلطات
التنظيمية تبعا ً للقوانين واألنظمة المطبقة .يتضمن ذلك
على سبيل المثال ال الحصر الحاالت التالية:

o

.1

عند إدخال معلومات إلى أنظمة  ،MoneyGramوتوفير المعلومات شخصيا ً إلى موظفي
 MoneyGramأو خالل مراجعات برنامج الوكيل،

.2

عندما تطلب  MoneyGramمعلومات حول العمليات أو برامج الوكيل الخاصة بمكافحة غسيل
األموال واالحتيال،

.3

خالل عملية تقديم الطلب ،تجديد العقد ،تجديد ملف الوكيل أو مراجعات العناية الواجبة ،مراجعات
االلتزام الرقابي ،أو عند طلب ، MoneyGram

.4

حين تحدث تغيير\تغييرات مادية في الملكية و\أو في اإلدارة العليا للوكيل،

حين وجود طلب رسمي من أجھزة إنفاذ القانون أوالمنظمون المدنيون منع الرشوة والفساد

تمنع قوانين مختلفة حول العالم القيام بدفعات غير الئقة أو تقديم ھدايا أو ضيافة غير الئقة لتأمين األعمال أو لكسب ميزة
أعمال غير عادلة .كشركة قائمة في الواليات المتحدة ،تخضع  MoneyGramلقانون ممارسات الفساد الخارجي )“(”FCPA
و كذلك إلى قوانين فدرالية و محلية خاصة بالرشوة التجارية ،باإلضافة إلى القوانين المطبقة الخاصة بمكافحة الفساد و
الرشوة التجارية في دول متعددة حيث تعمل  ، MoneyGramبما في ذلك قانون المملكة المتحدة حول الرشوة )“.(”UKBA
تتوقع  MoneyGramأن يقوم وكالؤھا و موظفوھم بالعمل بطريقة الئقة و خالية من الشبھات ،بما في ذلك التقيد بقوانين
مكافحة الفساد المطبقة ،السيما القانون الخاص بممارسات الفساد الخارجي و قانون المملكة المتحدة لمكافحة الرشوة.

 oعلى الوكالء وموظفيھم أال يتعاطوا الرشوة أو الفساد من
أجل الحصول على ميزة غير مستحقة تتعلق بأعمال
 ،MoneyGramبما في ذلك تقديم منتجات
 MoneyGramوخدماتھا .ينطبق ھذا المنع على أية
عملية ساھم فيھا مسؤولون حكوميون أو أطراف تجارية.
يتضمن المصطلح "مسؤول حكومي":
 المسؤولين والموظفين ألي إدارة أو وكالة أو ھيئة أو مكتب أو سلطة حكومية ،على أي مستوى
حكومي )وطني ،والئي أو إقليمي ،قروي  ،أو محلي( ،سواء تم انتخابھم أو موظفين تمت ترقيتھم أو
تم تعيينھم سياسياً،


المشرّ عين والقضاة،



أي أشخاص عاملين بصفة رسمية باسم سلطة عامة،



مسؤولي وموظفي الكيانات التي تملكھا أو تديرھا سلطة عامة،



مرشحي منصب سياسي،



مسؤولي أو موظفي حزب سياسي ،باإلضافة إلى الحزب السياسي كمؤسسة\كيان،



المسؤولين والموظفين ألي منظمة دولية عامة،
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اي شخص يتم التعامل معه على أنه مسؤول حكومي بموجب القوانين المحلية للمواقع التي تعمل فيھا
.MoneyGram



"الطرف التجاري" ھو أي شركة ،منظمة أو كيان تجاري ال يعتبر موظفوه "مسؤولين
حكوميين" ،بما في ذلك الموظف ،الوكيل ،األمين أو المفوض لھذا الطرف.

 oعلى الوكالء المحافظة على سجالت تقيد لـمنع ،احباط
والكشف عن انتھاكات محتملة لھذا القسم في السياسة
وقوانين مكافحة الرشوة والفساد المطبقة.
استخدام برامج فعالة لمكافحة غسيل األموال ومكافحة االحتيال
O
يلعب الوكالء دوراً مھما ً في منع استخدام منتجات  MoneyGramو خدماتھا ،و النظام المالي بصورة عامة ،في أي نشاط
إجرامي .لتلك الغاية ،تطلب  MoneyGramمن وكالئھا اعتماد ھذه السياسة و تطبيق برامج مكافحة غسيل األموال و
مكافحة االحتيال .ستوفر  MoneyGramالدعم لوكالئھا بطرق مختلفة ،بما في ذلك توفير التدريب و المواد التعليمية إلى
وكالئھا ،كمواد تساعد الوكالء في توثيق و تنفيذ برامج مكافحة غسل األموال و مكافحة االحتيال الخاصة بھم .باإلضافة
لذلك  ،تساعد  MoneyGramفي ضمان فعالية برنامج االلتزام الرقابي من خالل تقييم يتم القيام به عند الحصول على
وكالة موني جرام و يكون بصورة مستمرة .تسعى  MoneyGramإلى فتح قناة للتواصل مع الوكالء عندما يوفون
بالموجبات المحددة فيما يلي.
o

على وكالء  MoneyGramتطبيق وااللتزام بالسياسات الخطية والفعلية والقائمة على أساس
المخاطر والبرامج الكاملة للمساعدة في منع احتيال المستھلك ولتلبية شروط مكافحة غسل األموال
والتقيد و\أو أي شروط تنظيمية أخرى.


على الوكالء أن يقوموا بأعمالھم مستخدمين نھجا قائما على تقييم المخاطر ،كما ھو مبين
باعتماد وتطبيق أنظمة مراقبة العمليات واإلبالغ عنھا الموصوفة أدناه .كما عليھم فھم مخاطر
غسل األموال واالحتيال في الموقع\المواقع الجغرافي)ة( للوكيل ،للمستھلكين الذين يخدمھم
الوكيل و المنتجات التي يوفرھا الوكيل.



على الوكالء اعتماد وتطبيق برامج مكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد ،على أساس مخاطر
أعمال الوكيل ،بحيث تلبي ،بشكل أدنى ،الشروط التالية:


التطرق إلى تحديد مسؤول إمتثال ،تدريب للموظفين ،مراقبة عمليات واإلبالغ عنھا،
جمع معلومات عن المستھلك والمحافظة عليھا ،وإذا تطلب األمر ،مراجعة مستقلة
لبرامج مكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد الخاصة بالوكيل .يتم وصف الشروط
بصورة أكثر تفصيالً أدناه:



الحصول على الموافقة من مالك الوكيل وإدارته ،بما في ذلك االلتزام بدعم ھذه السياسة
والعمل بھا وبـبرامج مكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد الخاصة بالوكيل،



تطبيق برامج فعالة لمراقبة العمليات و العمليات التي يتم محاولة القيام بھا في مواقعم،
واإلبالغ عن أي نشاط مثير للشك إلى السلطات المعنية كما تتطلب القوانين المطبقة
و\أو إيصال المعلومات إلى  .MoneyGramمن بين األمثلة عن الحاالت اللتي ينبغي
تصعيدھا إلى  MoneyGramما يلي:
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.i

اعتقاد الوكيل بأن النشاط المشبوه يحدث أبعد من حدود أو خارج شبكته وقد يشمل مواقع
إضافية لوكالء ) MoneyGramإذا انطبق(،

.ii

قلق الوكيل حول نقل عابر للحدود واعتقاده بانه ينبغي إخطار أجھزة إنفاذ القانون خارج
بلدھم،

.iii

تحديد الوكيل لما يعتقد أنه نمط أو اتجاه ناشئ مثير للشك أو غير اعتيادي ،أو

.iv

قلق الوكيل أن العملية قد تتضمن تمويالً لإلرھاب ،في ھذه الحالة ،على الوكيل االتصال
بـ MoneyGramوأجھزة إنفاذ القانون على الفور.

.v

إذا كان الوكيل في بلد يتطلب أن يصدر اإلبالغ عن نشاط مثير للشك من MoneyGram
مباشرة ،فإن نتائج المراقبة باإلضافة إلى أية معلومات ذات صلة ينبغي توفيرھا من طرف
الوكيل إلى  MoneyGramفي وقت معقول أو كما يتطلب أي قانون أو تنظيم مطبق.



مراقبة العمليات لضبط أية أنشطة قد تكون مثيرة للشك أو غير اعتيادية ،كاحتمال ھيكلة
العمليات من أجل التھرب من متطلبات اإلبالغ القانونية و\أو التنظيمية ،التھرب من
متطلبات التعريف ،ممارسة مشاركة وثائق التعريف وأي تصرفات أخرى غير
اعتيادية ،كشخص واحد يرسل ماالً للكثير من األفراد في دول مختلفة كثيرة،



توثيق نتائج مراقبة مكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد ،بما في ذلك تقديم
معلوماتحول أنشطة مشبوھة لدى المنظم المنطبق و\أو تصعيد النشاط الذي يحتمل
االشتباه به إلى ،MoneyGram



توفير سياسات وإجراءات مكتوبة للموظفين التباعھا من أجل كشف ومنع تحويل
األموال أو العمليات الناتجة عن االحتيال أو غير المشروعة،



توفير سياسات وإجراءات مكتوبة للموظفين التباعھا من أجل اإلبالغ عن أي نشاط
يحتمل االشتباه به أو عمليات بمبالغ كبيرة و اإليفاء بأي موجبات تبليغ تنظيمية أخرى
في النطاق القضائي الذي يعمل فيه الوكيل .على ھذه السياسات واإلجراءات التطرق إلى
موجبات تتعلق بـ"عدم إعطاء معلومات" للمستھلك عند اإلبالغ بنشاط مشبوه،



توفير التوجيه إلى الموظفين حول كيفية تصعيد النشاط المشبوه المحتمل إلى
 MoneyGramعند الضرورة.

على الوكالء في الواليات المتحدة وكذلك الوكالء خارج الواليات المتحدة الذين لديھم عشرة
مواقع أو أكثر أن يجروا مراجعات كاملة مستقلة وقائمة على تقييم المخاطر من أجل تقييم فعالية
برامج مكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد الخاصة بالوكيل )"مراجعات مستقلة"( .تجري
ھذه المراجعات المستقلة دوريا ً أو كلما تتطلب القوانين المطبقة واألنظمة أو .MoneyGram
يتم توثيق المراجعات المستقلة خطيا ً وعلى الوكيل توثيق التدابير التي اتخذھا استجابة ألي
تقصير حددته المراجعات المستقلة .تدرس المراجعات المستقلة أمور الوكيل التالية:


برامج مكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد الخطية،



صالحيات وخبرة مسؤول االلتزام الرقابي لدى الوكيل،



تدريب الموظفين،
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مراقبة العمليات واإلبالغ ،بما في ذلك تقديم تقارير حول أنشطة مشبوھة و\أو تصعيد النشاط
الذي يحتمل االشتباه به إلى  ،MoneyGramعند الضرورة،



وأية تقصيرات أخرى تتعلق بتطبيق ھذه السياسة وااللتزام بھا.

على الوكالء تعيين مسؤول إمتثالمسؤول عن تطبيق برامج مكافحة غسل األموال ومكافحة
الفساد الخاصة بالوكيل وااللتزام بھا .البد أن تتوافر الشروط التالية فيمسؤول اإلمتثال المعيّن
كحد أدنى:


ملتزم بدعم ھذه السياسة وااللتزام بھا و ببرامج مكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد

الخاصة بالوكيل،

O



قادر على تطبيق برامج مكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد الخاصة بالوكيل والمحافظة
عليھا،



موكل بالسلطة المناسبة لتطبيق برامج مكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد الخاصة
بالوكيل في أنحاء الشبكة ،إذا انطبق ذلك،



يحظى بدعم مالك الوكالة وإدارتھا ،ومعين كمسؤول أو مدير مع خطوط مباشرة من
التواصل إلى المالك أو اإلدارة،



مخول بضمان المراجعات المستقلة القائمة على المخاطر لـ برامج مكافحة غسل األموال
ومكافحة الفساد الخاصة بالوكيل ،إذا انطبق ذلك،



عالم بأعمال الوكيل اليومية ،بما في ذلك تقديم منتجات  MoneyGramوخدماتھا.



على الوكالء ضمان وجود عدد موظفين كاف باإلضافة إلى موارد كافية من أجل تطبيق ھذه
السياسة بصورة مناسبة وسياسات الوكيل وبرامجه.



ينبغي تحديد أي تفويض أو توزيع للواجبات تحت ھذه السياسة خطيا ً من قبل الوكيل وينبغي
على الوكالء الفرعيين الموافقة عليھا )ينطبق ذلك فقط على عالقات بعض الوكالء خارج
الواليات المتحدة( .بغض النظر عن أي تفويض أو توزيع للواجبات ،على الوكالء ضمان أن
الوكالء الفرعيين العاملين تحت الوكيل يلتزمون بمتطلبات ھذه السياسة.

تدريب موظفي الوكيل

كما ُذكر أعاله ،يُعد الوكالء و موظفوھم خط الدفاع األول في حماية المستھلكين و منع اإلساءة الجرمية و استغالل منتجات
 MoneyGramوخدماتھا .ينبغي تزويد الوكيل و موظفيه بالتدريب واألدوات الضرورية لمنع وقوع األخطاء أو اإلساءة في
استخدام منتجات  MoneyGramوخدماتھا .أضف إلى ذلك ،كجزء من تدريب الموظفين ،على الوكالء إعالم الموظفين أن
إدارة الوكالة تدعم االاللتزام الكامل بالقوانين و األنظمة المطبقة .تطلب  MoneyGramمن وكالئھا أن يسمحوا للموظفين
المدربين بصورة جيدة تقديم منتجات  MoneyGramوخدماتھا للمستھلكين.
o

على الوكالء ضمان تدريب الموظفين بصورة كافية إلجراء العمليات باستخدام أنظمة MoneyGram
و اإللتزام بھذه السياسة وببرامج مكافحة غسيل األموال ومكافحة االحتيال الخاصة بالوكيل .تقوم
 MoneyGramبتحسين سياساتھا وبرامجھا باستمرار ويحق لھا تحديث مسؤوليات الوكيل في أي
وقت بناء على التغييرات في القوانين واألنظمة والممارسات الفضلى في القطاع أو المخاطر .إن
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الوكالء مسؤولين عن اإلبالغ عن تلك التغييرات إلى موظفيھم وأي وكالء فرعيين )ينطبق ذاك فقط
على عالقات وكيل معينة خارج الواليات المتحدة( وضمان تطبيقھا.
o

O

على الوكالء تدريب كافة الموظفين الذين يتعاملون مع المستھلكين الذين يستخدمون منتجات
 MoneyGramوخدماتھا حول تدابير مكافحة غسل األموال ومكافحة االحتيال إما باستخدام التدريب
الذي توفره  MoneyGramأو تدريب مماثل  .ينبغي إجراء ھذا التدريب على األقل كل سنتين أو
أكثر تكرارا حسب ما تتطلب القوانين أو األنظمة المحلية أو كما تتطلب  .MoneyGramينبغي أن
يتضمن ھذا التدريب ما يلي:

.1

االلتزام بكافة الشروط المحددة في ھذه السياسة،

.2

تحديد احتيال العميل ومنع التحويالت الناتجة عن االحتيال،

.3

التحقق من ھوية العميل،

.4

التقيد بكافة شروط معالجة العمليات ذات الصلة ،بما في ذلك جمع البيانات الصحيحة
وإجراءات الدخول،

.5

تحديد االنشطة المشبوھة و اإلبالغ عنھا و العمليات المجزئة ،و

.6

االلتزام بشروط االحتفاظ بالسجالت.

o

إن الوكالء مسؤولون عن تأكد ضمان فھم الموظفين لمسؤولياتھم وتوفير تدريب متجدد للموظفين
عند الضرورة .باإلضافة لذلك ،على الوكيل توفير تدريب إضافي في حال وجد أن ھناك مشكلة في
األداء متعلقة بالتقيد بھذه السياسة أو في حال تحديد سياسات أو إجراءات ھذه السياسة أو برامج
مكافحة غسيل األموال ومكافحة االحتيال الخاصة بالوكيل .ينبغي اختبار الموظفين للتأكد من فھمھم
لمسؤوليات االلتزام الرقابي.

o

على الوكالء توثيق كافة سجالت التدريب والحفاظ عليھا .ينبغي إبقاء ھذه الوثائق في ملفات
الموظفين الشخصية و\أو في نظام إدارة التعلم الخاصة بـ ،MoneyGramوينبغي تزويد
 MoneyGramأو السلطات الحكومية ذات العالقة بھذه السجالت عند الطلب.

التعاون مع أجھزة إنفاذ القانون المشرعين

تتعاون  MoneyGramمع أجھزة إنفاذ القانون حول العالم من أجل متابعة إلقاء القبض واتھام أولئك الذين يحاولون االنخراط
في األنشطة غير القانونية باستخدام منتجات  MoneyGramوخدماتھا .أضف إلى ذلك ،تخضع  MoneyGramو وكالؤھا
إلى اختبار من أجل اإلمتثال بالقوانين و األنظمة و سياسات  MoneyGramوإجراءاتھا من قبل السلطات الحكومية في العديد
ّ
المنظمون الحكوميون و وكاالت أجھزة إنفاذ القانون عن المعلومات و السجالت من وقت آلخر.
من الدوائرالقضائية .قد يبحث
o

على الوكالء التعاون بشكل كامل مع  MoneyGramوأجھزة إنفاذ القانون و\أو مع الوكاالت
التنظيمية حين يتم االتصال بھم بخصوص احتيال العميل أو مسائل تتعلق بالتقيد بمكافحة غسيل
األموال إلى الحد األقصى الذي يسمح به القانون .إذا كانت االستجابة للطلب تتخطى قدرتھم ،على
الوكيل االتصال حاالً بـ MoneyGramللمساعدة )أنظر معلومات اتصال مھمة(.
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O

o

أي شخص يرتبط أو له عالقة بوكيل ويستلم مذكرة إستدعاء أو حضور أو أمر محكمة أو أي سؤال
رسمي آخر يتعلق بـمنتجات  MoneyGramوخدماتھا أو أعمالھا ،عليه االتصال فوراً
بـ ،MoneyGramإذا سمح بذلك القانون أو التنظيم المطبق)أنظر معلومات اتصال مھمة(.

o

على الوكالء وموظفيھم التعاون واالستجابة فوراً إلى الطلبات المشروعة للحصول على معلومات،
بما في ذلك:


أي طلب من  MoneyGramللسجالت أو معلومات أخرى،



أي فحص تنظيمي أو تفتيش أو اختبار مستقل أو مراجعة إمتثال ألعمال الوكيل،



أي طلب حكومي مناسب للسجالت بما في ذلك مذكرات إستدعاءوأوامر اإلنتاج أو طلبات
أخرى تتعلق ببيع الوكيل لـمنتجات  MoneyGramوخدماتھا.

العمليات ومتطلبات االحتفاظ بالسجالت

يكمن جوھر منتجات  MoneyGramو خدماتھا في العمليات التي تعالجھا .من الضروري بالنسبة للوكالء و موظفيھم
)عندما ينطبق ذلك( جمع معلومات كاملة و دقيقة لضمان أن تتم معالجة عمليات  MoneyGramبصورة صحيحة و فعالة.
يجمع الوكالء و عمالؤھم )عندما ينطبق ذلك( أنواعا مختلفة من المعلومات من خالل أداء العملية ،بحيث ال تتضمن فقط
معلومات توثيقية ،و لكن معلومات سلوكية\غير شفھية من المستھلكين )حين تتم العمليات شخصيا ً( ،كلغة الجسد و وتيرة
الصوت .قد تكون المعلومات التي تم جمعھا و مراقبتھا مفيدة في منع استخدام منتجات  MoneyGramو خدماتھا لغايات
غير قانونية و قد تساعد  MoneyGramو الوكيل في تحقيق موجباتھما الخاصة بمكافحة غسل األموال و مكافحة الفساد،
بما في ذلك اإلبالغ عن نشاط مشبوه .أضف إلى ذلك ،على الوكالء اتباع القوانين واألنظمة التي تحكم االحتفاظ بالسجالت
المتعلقة بالعمليات و النشاط المشبوه و أية تقارير تنظيمية أخرى.
o

على الوكالء المتواجدين في الواليات المتحدة أو لديھم مواقع داخل الواليات المتحدة االحتفاظ بكافة
السجالت ووثائق التبليغ التي يتطلبھا قانون سرية المصارف )“ (”BSAلمدة  5سنوات على األقل
)أو أطول إذا نص على ذلك تنظيم خاص بوالية ما  (3في موقع آمن وأمين بحيث يكون جاھزاً لوزارة
الخزانة األميركية و\أو ممثلين عن مسؤولين حكوميين عند طلب مشروع.

o

الوكالء المتواجدون خارج الواليات المتحدة أو مع مواقع خارج الواليات المتحدة االحتفاظ بكافة
سجالت العمليات وسجالت العناية الواجبة للتقيد بطلبات المعلومات لمدة  5سنوات )أو أطول إذا
تطلّب ذلك محليا ً( كما ھو موصى من قبل مجموعة العمل المالي )“ (”FATFلمكافحة غسل األموال.

o

على الوكالء االحتفاظ بالسجالت التي توثق جھودھم لمراقبة ومنع واإلبالغ عن احتيال المستھلك
وغسل األموال وتمويل اإلرھاب لخمس سنوات على األقل )أو أطول إذا تطلبت ذلك القوانين

واألنظمة المحلية(.
o

على الوكالء وموظفيھم تحذير المستھلكين قبل إتمام عملياتھم عن عمليات الغش الحالية من
خالل اإلشارة إلى التحذيرات على استمارة اإلرسال )حيث ينطبق ذلك( أو أي توضيب ذات
صلة بالنسبة للمنتجات.

 3باإلضافة إلى  ،BSAعلى الوكالء المتواجدين في الواليات المتحدة أو مع مواقع داخل الواليات المتحدة االحتفاظ بكافة السجالت ووثائق التبليغ التي
يتطلبھا قانون تحويل األموال اإللكتروني )“ (”EFTAوالتنظيم ) Eالذي يُعرف كذلك بقاعدة تحويل األموال ) (Remittance Transfer Ruleلمدة سنتين على
األقل )أو أطول إذا نص تنظيم والية ما على ذلك( في موقع آمن وأمين ،بما في ذلك إيصال\نسخة الوكيل.
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o

o

O

على الوكالء وموظفيھم ضمان:


أن يتم ملء استمارات اإلرسال واالستالم بشكل كامل ودقيق و يتم التوقيع عليھا من قبل
المستھلك )حيث ينطبق ذلك(.



يتم الحصول على معلومات تحديد ھوية المستھلك الصالحة قبل معالجة العملية تبعا ً للشروط
المحلية وسياسات  MoneyGramوإجراءاتھا.



يتم إدخال معلومات ھوية المستھلك الكاملة والدقيقة في أنظمة  MoneyGramلضمان جودة
البيانات ولتقليص فترة التأخير في معالجة العملية.



ينبغي اإلبالغ عن العمليات التي تبدو غير طبيعية والتي يُحتمل ارتباطھا بغسل األموال أو أي
أنشطة غير قانونية أخرى إلى السلطة ذات الصلة كما تتطلب القوانيم أو األنظمة المطبقة و\أو
تصعيدھا إلى  MoneyGramعندما يقتضي األمر.



يتم سؤال المستھلكين الذين يبدو تورطھم في عملية ناتجة عن االحتيال حول عمليتھم .إذا كان
ثمة شك منطقي أن العملية ناتجة عن احتيال ،على الوكيل أو الموظف رفض القيام بالعملية
والتبليغ بسرعة قدر المستطاع عن ھذا النشاط إلى  MoneyGramوالسلطات المناسبة،
حيث يتطلب القانون أو النظام المطبق.



بالنسبة للمستھلكين الذين يبلغون الوكيل أو موظفيه أنھم وقعوا ضحية عملية ناتجة عن احتيال،
فيُفضّل أن يبلغوا عن العمليات الناتجة عن االحتيال بصورة منفصلة إلى  MoneyGramو\أو
السلطات المناسبة.

قبل إطالق األموال إلى المستھلك ،على الوكيل وموظفيه طلب رقم المرجع من المستھلك
وإدخال ھذا الرقم في أنظمة .MoneyGram

حقوق المستھلكين

تلتزم MoneyGramبحماية مستھلكيھا من ممارسات األعمال غيراألخالقية أوغيرالقانونية .تتوقع  MoneyGramمن
عمالئھا وموظفيھم تقليص خطرالضررعلى المستھلكين ومنع حدوث أعمال أوممارسات غيرعادلة أو مخادعة أو مسيئة
)“ (”UNDAAPأوانتھاكات قوانين أخرى حول حمايةالمستھلك بشتى الوسائل التي يمكن تطبيقھا بموجب القوانين واألنظمة.
o

على الوكالء الكشف عن المعلومات المطلوبة للمستھلكين في ما يخص كل عملية ،بما في
ذلك المعلومات التي تتعلق بالرسوم والرسم المفروض على المستھلك في كل عملية.

o

يحق للوكيل تقديم منتجات  MoneyGramوخدماتھا باللغات الموافق عليھا والمخولة من
قبل .MoneyGram

o

يحق للوكيل استخدام مواد التسويق واإلعالنات التي توافق عليھا  MoneyGramفقط.
وتتضمن العالمات الداخلية والخارجية ،و المنشورات الترويجية ،واإلعالنات في الدوريات
المحلية ،وكذلك المعروضات على سطح المكتب.

o

تم ضبط أنظمة  MoneyGramخصيصا ً لتوليد أنواع الكشف ما قبل الدفع وما بعده ،وذلك
تبعا ً للقوانين واألنظمة المطبّقة ،بما في ذلك قواعد تحويل األموال في الواليات المتحدة.
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يحق للوكالء أال يجروا أي تغييرات لعمليات الكشف ما قبل الدفع وما بعد الدفع التي توفرھا
 MoneyGramأو التي تولّدھا معدات .MoneyGram
O

حماية خصوصية المستھلك وبياناته

توفر MoneyGramأساليب آمنة ومناسبة إلرسال األموال واستالمھا .كجزء من التزام  MoneyGramتجاه مستھلكيھا ھو
صونھا لمعلوماتھم الشخصية والخاصة .أثناء العمليات ،قد يتلقى الوكالء وموظفيھم معلومات شخصية وخاصة من
المستھلكين ،كاإلسم والعنوان ورقم الھاتف ،ھوية شخصية صادرة من سلطة حكومية أو رقم التعريف الضريبي ،رقم جواز
السفر ،رقم الحساب المصرفي ،رقم بطاقة االئتمان أو الدفع ،مكان أو تاريخ الميالد ،الوظيفة والعنوان البريدي وأي معلوماتأ
خرى تخص المسھلك بسبب العناية الواجبة .تتوقع MoneyGramأن يقوم وكالئھا وموظفيھم بحماية ھذه المعلومات من
نفاذ أو استخدام أو كشف غير مصرّ ح به.
o

على العمالء حماية معلومات المستھلكين الشخصية والخاصة تبعا ً للقوانين واألنظمة المطبقة
لمنع النفاذ أو االستخدام أو الكشف غير المص ّرح به.

o

على برامج مكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد الخاصة بالوكيل أن تتضمن إجراءات
للتقيد بقوانين الخصوصية ولضمان أمن البيانات .ينبغي تطبيق ھذه اإلجراءات ،بحيث
تتالءم مع نوع المعلومات التي تم جمعھا وتخزينھا وعمليات أعمال الوكيل.

o

على الوكيل وموظفيه جمع المعلومات الضرورية إلتمام العملية فقط من المستھلك .على
الوكيل وموظفيه استخدام معلومات المستھلك فقط لغايات محددة ومسموح بھا كما ھو
منصوص في األحكام والشروط الموجودة في الوثائق المعطاة للمستھلكين .إال إذا سمحت
 ،MoneyGramيمكن استخدام معلومات المستھلك ) (1إلكمال عملية المستھلك (2) ،لتلبية
الموجبات القانونية\التنظيمية ،و) (3لمنع غسل األموال و\أو االحتيال.

o

يفصح الوكالء عن معلومات المستھلك فقط إلى ذووي الصلة ،وال ينبغي أن يفصح عن
معلومات المستھلك إلى طرف ثالث غير مخ ّول.

o

يحتفظ الوكالء بمعلومات المستھلك الشخصية طالما تقتضي الضرورة فقط من أجل تلبية
الغاية المذكورة أو كما يتطلب القانون .ينبغي حفظ كافة الوثائق التي تتضمن معلومات
المستھلكين الشخصية والخاصة في مكان آمن .إذا استخدم الوكيل أدوات للمساعدة في
مراقبة العملية ،عليه اتباع بروتوكوالت أمن البيانات.

o

يضمن الوكيل اإلتالف الصحيح لمعلومات المستھلك الشخصية في نھاية فترة االحتفاظ بھا.

o

يضمن الوكيل أن كل موظف لديه رقم تعريف وكلمة سر خاصة به وال ينبغي مشاطرتھما بين
الموظفين.

o

يمتنع الوكالء وموظفيھم عن ويمنع استخدام أجحھزة الحاسوب الخاصة بـMoneyGram

وبرمجياتھا والتواصالت وأنظمة الشبكة لالستخدام الشخصي أو استخدام ال يتعلق بأعمال
 .MoneyGramعلى الوكالء حماية حاسوب تحويل األموال من النفاذ غير المصرح به ،وال
ينبغي استخدام حاسوب تحويل االموال لتصفح اإلنترنت ،أو الرسائل اآلنية ) ،(IMإذ أنھا
األساليب األكثر شيوعا ً كي يُصاب الحاسوب بفيروسات و\أو برمجيات االنتحال التي قد تؤدي
إلى عمليات احتيالية .ال ينبغي أن يتمكن العامة من الناس من رؤية شاشات الحاسوب .على
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الوكالء تثبيت برمجيات مضادة للفيروسات وجدران حماية ،باإلضافة إلى ضبط برمجيات من
أجل تنزيل التصحيحات والتحديثات لتصليح الثغرات األمنية.
o

على الوكالء اإلبالغ عن أي حادثة تتعرض فيھا أو يُشتبه تعرض سرية أو أمن معلومات
المستھلك الشخصية إلى الكشف أو إساءة االستخدام أو الخطر ،فوراً إلى اإلدارة المعنية في
الوكالة وإلى ) MoneyGramأنظر معلومات اتصال مھمة( من أجل تحديد األثر المحتمل
على الوكيل والمستھلكين و  MoneyGramكذلك.

إعادة المال إلى المستھلك
O
تحدث أحيانا ً أخطاء أثناء القيام بعملية .وضعت MoneyGramإجراءات للتقيد بالقوانين و األنظمة المطبقة ،بما في ذلك
قواعد إرسال األموال في الواليات المتحدة التي تغطي عندما ينبغي إعادة المال إلى مستھلك .على الوكالء العمل مع المستھلك
و MoneyGramلحل أي أخطاء في العملية .أضف إلى ذلك ،تتوقع  MoneyGramمن وكالئھا أن يبذلوا كافة جھودھم
بصورة منطقية لمنع صرف عمليات ناتجة عن أعمال احتيالية وإعادة األموال ،تبعا ً إلجراءات MoneyGramوكذلك قوانين
حماية المستھلك.

O

o

إذا اعتقد المرسل أو المستلم أن خطأ قد حصل ،اتصل بـ MoneyGramفوراً .ستقوم
 MoneyGramبالتحقيق في الخطأ المزعوم وستحدد ما إذا كان ينبغي إعادة المال إلى
المستھلك.

o

على الوكالء مساعدة  MoneyGramفي توفير إعادة المال إلى المستھلكين حيث ينطبق األمان.

o

يقوم الوكالء بنصح المستھلك أن يتصلوا بـ  MoneyGramفوراً إذا كان المستھلك يعتقد أنه أرسل
عملية ناتجة عن عملية احتيالية ،حتى ولو لم يكن الوكيل قادراً على إعادة المال للمستھلك.

المراقبة والعمل التصحيحي

تراقب  MoneyGramما إذا كان الوكالء ينفذون مسؤولياتھم الخاصة بالتقيد بشكل جيد .ويتضمن ذلك مراقبة العمليات التي
يقوم بھا الوكيل .بناء على استنسابھا ،تجري  MoneyGramمراجعات لـبرامج التقيد بمكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد
الخاصة بالوكيل ،باإلضافة إلى التسوق الغامض ) ،(Mystery Shoppingوالتحقيقات في الموقع ،باإلضافة إلى أنشطة
مراجعات أخرى لضمان أن الوكيل قد وضع وطبق برنامج إمتثال فعال يناسب أعمال الوكيل،وان الوكيل يتبع الشروط
القانونية والتنظيمية المطبقة ،وكذلك سياسات  MoneyGramوإجراءاتھا و\أو الشروط التعاقدية.
o

للسلوك الذي قد يؤدي إلى مراقبة وعمل تصحيحي


يخضع كافة العمالء الذين ينتھكون ھذه السياسة أو أي قانون أو أنظمة مطبقة إلى عمل
تصحيح أو عمل معالجة فوراً ،بما في ذلك اختبار أو تعليق الخدمة أو إنھاء خدمات
.MoneyGram



يحق لـ MoneyGramاتخاذ تدبير تصحيحي أو عالجي ،بما في ذلك اختبار أو تعليق الخدمة
أو إنھاء خدمات  ،MoneyGramإذا قررت ،بناء على استنسابھا ،أن سلوك الوكيل يشكل
خطراً غير واجب على المستھلكين أو سمعة  MoneyGramأو أنظمتھا .يتضمن السلوك
الذي قد يؤدي إلى تدابير تصحيحية أو عالجية إجراء عمليات مثيره للشك او ناتجة عن
االحتيال.
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o

المراقبة المحتملة والتدابير التصحيحية




o

يخضع أي وكيل تبين أنه ساعد أو شارك في عملية غير قانونية إلى اإليقاف أو إلى إنھاء
خدمات .MoneyGram

قد يحق لـ  MoneyGramاختيار اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير التصحيحية أو العالجية
من أجل معالجة السلوك المحدد آنفا ً في الفقرة قد يحق لـ  MoneyGramاختيار اتخاذ مجموعة
متنوعة من التدابير التصحيحية أو العالجية من أجل معالجة السلوك المحدد آنفا ً في الفقرة
للسلوك الذي قد يؤدي إلى مراقبة وعمل تصحيحي أعاله .قد تتضمن ھذه التدابير:


إنھاء خدمات MoneyGram؛



تعليق الحق بإجراء تحويل لألموال عبر  MoneyGramأو عمليات أخرى؛



فرض القيود على خدمات  ،MoneyGramبما في ذلك (1) :تخفيض العتبة إلجراءات تحديد
ھوية المستھلك؛ ) (2تخفيض حدود حجم العمليات أو مبلغ العمليات؛ ) (3طلب موافقة
 MoneyGramاليريعة للعمليات التي تتخطى مبلغا ً معيناً؛ ) (4باإلضافة إلى تدابير تحديدية
تعتبرھا  MoneyGramضرورية؛



ووضع الوكيل تحت اإلختبار  ،بحيث تقوم  MoneyGramبمراقبة عمليات الوكيل في
المواضيع التي يتم فيھا وضع الوكيل تحت االختبار ،تتم مراقبة عمليات الوكيل الخاصة بـ
 MoneyGramلفترة  90يوما ً أو للفترة التي تعتبرھا  MoneyGramضرورية.

كما يحق لـ  MoneyGramاتخاذ تدابير تصحيحية أخرى بشكل منفصل أو مع الك المذكورة
أعاله في الفقرة المراقبة المحتملة والتدابير التصحيحية .قد تتضمن ھذه الندابير:


االتصال بالوكيل كل  30يوما ً الستالم تقارير في ما يتعلق بأعمال الوكيل المتخذة بالنسبة
للمسائل المحددة؛



طلب وثائق من الوكيل ومراجعتھا؛



التطرق إلى تحليل العمليات مع الوكيل كل  30يوما ً.

على الوكالء االستجابة إلى كافة التدابير التصحيحية والعالجية التي طلبتھا MoneyGram

وتطبيقھا من أجل معالجة االنتھاكات او مكامن القصور في االلتزام بھذه السياسة .ستنھي
 MoneyGramخدماتھا مع الوكالء الذين ال يستجيبون أو يطبقون التدابير التصحيحية أو
العالجية التي تطلبھا .MoneyGram
o

اي وكيل يعتقد انه خضع بصورة غير عادلة لتدبير تصحيحي أو عالجي عليه االتصال بمدير
اإلمتثال في MoneyGramعلى:
MoneyGram International, Inc.
Attn: Chief Compliance Officer
North Harwood Street, 15th Floor 2828
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Dallas, TX 75201
ھاتف(+01) 214‐999‐7640 :
o

التدابير التصحيحية الخاصة بموظفي وكيل موني جرام


على الوكالء التحقيق وتقديم تقارير إلى السلطات المعنية و MoneyGramحول اي حدث
يشتبه فيه بمشاركة الموظف في عملية غسيل أموال أو احتيال على المستھلك أو تمويل
اإلرھاب.



على الوكالء منع الموظفين الذين يُشابه بمشاركتھم في غسل األموال أو احتيال المستھلك أو
تمويل اإلرھاب من القيام بعمليات  MoneyGramومسح نفاذ الموظف إلى أنظمة
.MoneyGram



بعد التحقيق ،إذا اعتقد وكيل ان موظفا ً سبق وتم االشتباه بمشاركته في غسل األموال أو احتيال
المستھلك أو تمويل اإلرھاب ،لم يشارك فعالً في ھذه األنشطة ،على الوكيل الحصول على
موافقة من  MoneyGramقبل إعادة نفاذ الموظف إلى أنظمة .MoneyGram
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معلومات اتصال مھمة
مدير التقيد
فريق التقيد متواجد على:
MoneyGram International, Inc.
Attn: Chief Compliance Officer
North Harwood Street, 15th Floor 2828
Dallas, TX 75201
ھاتف(+01) 214‐999‐7640 :
سبب االتصال

معلومات اتصال MoneyGram

الخطالساخن
لدى العمالء وموظفيھم القدرة على االتصال بـ MoneyGramحاالً عبر الھاتف
إليقاف عملية ناتجة عن احتيال ،أو لتقديم تقرير سري من دون ذكر اإلسم في ما يخص
انتھاكات أخالقية عبر الھاتف أو البريد اإللكتروني .ينبغي استخدام الخط الساخن في
الحاالت التالية:
 اإلبالغ عن عملية مستھلك تبدو أنھا ناتجة عن احتيال او ھي طور اإلجراء
وتتطلب انتباھا ً فوريا ً.

اإلبالغ عن االحتيال
الھاتف
في الواليات المتحدة
1‐800‐866‐8800
خارج الواليات المتحدة
http://corporate.moneygram.com/compliance



اإلبالغ عن انتھاكات من قبل وكيل أو موظفي وكيل للشروط األخالقية والقانونية
الخاصة بسياسة التقيد للشريك العالمي.



اإلبالغ عن انتھاكات من قبل  MoneyGramأو موظفي MoneyGram
للشروط األخالقية والقانونية الخاصة بسياسة التقيد للشريك العالمي.

اإلبالغ عن االنتھاكات
ھاتف
الواليات المتحدة
 1‐800‐866‐8800لإلنكليزية أو اإلسبانية



اإلبالغ عن حاالت حيث يُشتبه بمشاركة الوكيل أو موظف لديه في غسل األموال
أو احتيال المستھلك أو تمويل اإلرھاب.

على اإلنترنت
أكمل اإلستمارة على اإلنترنت من خالل زيارة
http://corporate.moneygram.com/compliance

تصعيد نشاط مشبوه محتمل أو غبر اعتيادي
لدى العمالء وموظفيھم القدرة على إبالغ  MoneyGramحاالً عن معلومات تتعلق
بنشاط يمكن أن يكون مشبوھا ً أو غير اعتيادي ،بما في ذلك حاالت يُشتبه بأنھا احتيال
مستھلك.
ً
 اإلبالغ عن معلومات تتعلق بنشاط يمكن أن يكون مشبوھا أو غير اعتيادي من
قبل مستھلك ،بما في ذلك األنشطة التي يحاول المستھلك القيام بھا.



اإلبالغ عن عمليات مستھلك تبدو أنھا ناتجة عن احتيال وأنھا ليست في طور
القيام بھا بعد اآلن..

طلب المساعدة من أجھزة إنفاذ القانون أو سلطة تنظيمية
يحق للوكالء أو موظفيھم االتصال بـ  MoneyGramفي ما يتعلق بأي أسئلة تتعلق
بإنفاذ القانون أو طلبات تنظيمية أو أي اسئلة.
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ھاتف
الواليات المتحدة
 1‐800‐866‐8800لإلنكليزية أو اإلسبانية
على اإلنترنت
أكمل اإلستمارة على اإلنترنت من خالل زيارة
http://corporate.moneygram.com/compliance

البريد اإللكتروني
MGILEDirect@moneygram.com

سبب االتصال

معلومات اتصال MoneyGram

طلب المساعدة بشأن خصوصية المستھلك وحماية البيانات
على الوكالء وموظفيھم االتصال بـ MoneyGramفوراً لإلبالغ عن أي حادثة يتم
االشتباه فيھا بأن سرية أو أمن معلومات المستھلك الشخصية قد تم اإلفصاح عنھا أو
أسيء استخدامھا أو تم تعريضھا للخطر.

البريداإللكتروني
PrivacyProgramOffice@moneygram.com

مساعدة الوكيل العامة
يحق للوكالء وموظفيھم االتصال بـ MoneyGramللحصول على مساعدة أو توجيه
في ما يتعلق بمواضيع عامة ،بما فيھا:
 طلبات إعادة المال للمستھلك،

ھاتف
الواليات المتحدة
 1‐800‐444‐3010لإلنكليزية أواإلسبانية





دعم التكنولوجيا أو المعدات،

خدمة اتصل بي الخاصة بالوكيل

طلب التدريب على األنظمة أو التقيد،

الموقع اإللكتروني

وأي أسئلة أخرى ال تغطيھا معلومات االتصال المذكورة أعاله..

https://www.callmoneygram.com/moneygram

ھاتف
) +1 720 362 5024ليس من كلفة لھذا االتصال(
خدمة اتصل بي الخاصة بـPOWERTRANSACT

الموقع اإللكتروني

https://www.callmoneygram.com/PwT

ھاتف
) +1 720 362 5025ليس من كلفة لھذا االتصال(
على اإلنترنت
أكمل اإلستمارة على اإلنترنت من خالل زيارة
http://corporate.moneygram.com/compliance
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