سياسة االشتباه بعمليات غسل
األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

مقدمة
ذؼس سٛاسح يؤشطاخ االشرثاِ تؼًهٛاخ غسم األيٕال ٔجطائى ذًٕٚم اإلضْاب أحس انطكائز
األساسٛح انر ٙاذرصذٓا انجًؼٛح ف ٙيجال انطقاتح انًانٛح ٔففاًا نُظاو يكافحح غسم األيٕال
انسؼٕز٘ انظازض تانًطسٕو انًهك ٙضقى و 31/تراضٚد ْ1433 /5/11ـٔ ،الئحرّ انرُفٛصٚح ٔجًٛغ
انرؼسٚالخ انالحفح نٛرٕافق يغ ْصِ انسٛاسح .

النطاق
ذحسز ْصِ انسٛاسح انًسؤٔنٛاخ انؼايح ػهٗ كافح انؼايهٔ ٍٛيٍ نٓى ػالقاخ ذؼاقسٚح
ٔذطٕػٛح ف ٙانجًؼٛح .
البيان
مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب :
 -1إتساء انؼًٛم اْرًاياًا غٛط ػاز٘ تشأٌ االنرزاو نًرطهثاخ يكافحح غسم األيٕال أٔ جطائى ذًٕٚم
اإلضْابٔ ،تراطح انًرؼهفح تٕٓٚرّ َٕٔع ػًهّ .
 -2ضفض انؼًٛم ذفسٚى تٛاَاخ ػُّ أٔ ذٕضٛح يظسض أيٕانّ ٔأطٕنّ األذطٖ .
 -3ضغثح انؼًٛم ف ٙانًشاضكح ف ٙطففاخ غٛط ٔاضحح يٍ حٛث غطضٓا انفإََ ٙأٔ االقرظاز٘ أٔ
ػسو اَسجايٓا يغ اسرطاذٛجٛح االسرثًاض انًؼهُح .
 -4يحأنح انؼًٛم ذزٔٚس انجًؼٛح تًؼهٕياخ غٛط طحٛحح أٔ يضههح ذرؼهق تٕٓٚرّ ٔ/أٔ يظسض أيٕانّ.
 -5ػهى انجًؼٛح ترٕضط انؼًٛم ف ٙأَشطح غسم أيٕال أٔ جطائى ذًٕٚم إضْاب ،أٔ أ٘ يرانفاخ
جُائٛح أٔ ذُظًٛٛح .
 -6إتساء انؼًٛم ػسو االْرًاو تانًراطط ٔانؼًٕالخ أٔ أ٘ يظاضٚف أذطٖ .
 -7اشرثاِ انجًؼٛح ف ٙأٌ انؼًٛم ٔكٛم نهؼًم َٛاتح ػٍ يٕكم يجٕٓلٔ ،ذطززِ ٔايرُاػّ تسٌٔ
أسثاب يُطفٛح ،ف ٙإػطاء يؼهٕياخ ػٍ شنك انشرض أٔ انجٓح .
 -8طؼٕتح ذفسٚى انؼًٛم ٔطف نطثٛؼح ػًهّ أٔ ػسو يؼطفرّ تأَشطرّ تشكم ػاو .
 -9قٛاو انؼًٛم تاسرثًاض طٕٚم األجم ٚرثؼّ تؼس يسج ٔجٛزج طهة ذظفٛح انٕضغ االسرثًاض٘
ٔذحٕٚم انؼائس يٍ انحساب .
ٔ -10جٕز اذرالف كثٛط ت ٍٛأَشطح انؼًٛم ٔانًًاضساخ انؼازٚح .

 -11طهة انؼًٛم يٍ انجًؼٛح ذحٕٚم األيٕال انًسرحفح نّ نططف آذط ٔيحأنح ػسو ذزٔٚس
انجًؼٛح تأ٘ يؼهٕياخ ػٍ انجٓح ٔانًحٕل إنٓٛا.
 -12يحأنح انؼًٛم ذغٛٛط طففح أٔ إنغاءْا تؼس ذثهٛغّ تًرطهثاخ ذسقٛق انًؼهٕياخ أٔ حفع
انسجالخ يٍ انجًؼٛح .
 -13طهة انؼًٛم إَٓاء إجطاءاخ طففح ٚسررسو فٓٛا أقم قسض يًكٍ يٍ انًسرُساخ .
 -14ػهى انجًؼٛح أٌ األيٕال أٔ انًًرهكاخ إٚطاز يٍ يظازض غٛط يشطٔػح .
 -15ػسو ذُاسة قًٛح أٔ ذكطاض انرثطػاخ ٔانؼًهٛاخ يغ انًؼهٕياخ انًرٕفطج ػٍ انًشرثّ تّ
َٔشاطّ ٔزذهّ ًَٔظ حٛاذّ ٔسهٕكّ .
 -16اَرًاء انؼًٛم نًُظًح غٛط يؼطٔفح أٔ يؼطٔفح تُشاط يحظٕض .
 -17ظٕٓض ػالياخ انثصخ ٔانطفاْٛح ػهٗ انؼًٛم ٔػائهرّ تشكم يثانغ فٔ ّٛتًا ال ٚرُاسة يغ
ٔضؼّ االقرظاز٘ (ذاطح إشا كاٌ تشكم يفاجئ )

المسؤوليات
ذطثق ْصِ انسٛاسح ضًٍ أَشطح انجًؼٛح ٔػهٗ جًٛغ انؼايه ٍٛانصٚ ٍٚؼًهٌٕ ذحد إزاضج
ٔاشطاف انجًؼٛح االطالع ػهٗ األَظًح انًرؼهفح تًكافحح غسم األيٕال ٔػهٗ ْصِ
انسٛاسح ٔاإلنًاو تٓا ٔانرٕقٛغ ػهٓٛأ ،االنرزاو تًا ٔضز فٓٛا يٍ أحكاو ػُس أزاء ٔاجثاذٓى
ٔيسؤٔنٛاذٓى انٕظٛفٛح .
ٔذحطص انجًؼٛح حال انرؼاقس يغ يرؼأَ ٍٛػهٗ انرأكس يٍ إذثاػٓى ٔانرزايٓى تفٕاػس يكافحح
غسم األيٕال ٔ جطائى ذًٕٚم اإلضْاب .

