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  سياسة االشتباه بعمليات غسل األموال 

  وجرائم متويل اإلرهاب

   

 

 مقدمة

� ا���ال ��� ������ت ا�����ه ���ات ����� ���� ا$رھ�ب ��� � و��ا
 و/�2ً  ا(��(�� ا(����0 �.�ل /* ا(.���� ا�-,�+� ا(�* ا������ ا(�)��' أ%�

 ٣١/م ر0� ا(��7* ��(����م ا(:�در ا(���دي ا���ال ��� ��7/ح� (�45م
 �E (���ا/G ا(F%�2 ا(��� Fت و���E ا(��D5, � و��ح�C ھـ،١١/٥/١٤٣٣ ���ر <
  . ا(����� ھ,ه

  

  

 

 النطاق

 ع�0Fت (+� و�K ا(�����K )�/� ع�I ا(���� ا(��و(��ت ا(����� ھ,ه �ح�د
  .ا(.���� /* و��Lع�� ����0 �

  

  

 

  البيان
 


	� ا�رھ�ب��  :�"!�ات  � ��ل ار���ط� ������ت ��� ا��
ال أو ��ا�

 ا���ال ��� ��7/ح� (�����Lت ا�(�'ام �PQن ع�دي ��� اھ�����ً  ا(���� إ��اء .١
� أو� .ع��C و�Tع �+� �C ا(�����2 و�-��R ا$رھ�ب، ��� � ��ا
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٢. V/ا(���� ر � .Z�ىا� وأC)�R أ��ا(C �:�ر ��W�X أو ع�T��� C5ت ��2 

 ا(� *T�T�2�K� [�% �+X واXح� ��� �2DRت /* ا(��Qر)� /* ا(���� ر��� .٣
 .ا(����5 ا���\��ر ا���ا��.�� �E ا�T.��+� ع�م أو ا��0:�دي أو

 �+� �G���� C �[��� أو Rح�ح� ��� �������ت ا(.���� �'و � ا(���� �ح�و(� .٤
 .أ��ا(C �:�ر أو/و

٥. �� أو أ��ال ��� أ�LQT /* ا(���� ���رط ا(.���� ع�� أو إرھ�ب، ��� � ��ا
�5��� �-�(�Dت أي� .�����45 أو 

 .أZ�ى �:�ر ` أي أو وا(����ت ��(�-�ط� ا�ھ���م ع�م ا(���� إ��اء .٦

 و��دده �.+�ل، ��)� ع����T K (���� و)�� ا(���� أن /* ا(.���� ا����ه .٧
C��2 أ���ب ��ون وا���5عL5�، */ ء�Lت إع������ Kع b)ذ d-Q)ا(.+� أو ا. 

٨. ����R � .ع�م ��� C�LQTP� �7Q�C�/ ع�م أو ع������L) C وR` ا(���� ��2 

 ا(���D:� EX ط�h و��'ة ��ة ���  ���C ا��� ط� � ����\��ر ا(���� ��0م .٩
 .ا(ح��ب �K ا(���� و�ح� � ا���\��ري

 .ا(��د � وا(���ر��ت ا(���� أK�� �LQT )��� اF�Zف و��د .١٠

١١. hا(���� ط� K� ����.)ا(���ح�2 ا���ال �ح� � ا C) ف�L) �Zع�م و�ح�و(� آ 
 .إ(�+� وا(�ح�ل ا(.+� عK ������ت �Pي ا(.���� �'و �

 أو ا(������ت �����L��� G�0ت ����Cl ��� إ(�lءھ� أو ��l� �2DR� ا(���� �ح�و(� .١٢
mD% .�)تاF K� ����.)ا. 

١٣. hء ا(���� ط��+Tاءات إ�� �K7�� K �0ر أ�0 /�+�  ��-�م �2DR إ
 .ا(����5ات

١٤. � .�Q�وع� ��� �:�در �K إ �اد ا(�����7ت أو ا���ال أن ا(.���� ع�

 عK ا(���/�ة ا(������ت �E وا(�����ت ا(���ع�ت �7�ار أو h��5� ���0 ع�م .١٥
C��Q�)ا C� Cط�QTو C�Zود n�Tو C���% (و���C. 

 .�ح�4ر ��Q5ط ���و/� أو ���و/� ��� (���45 ا(���� ا���Tء .١٦

 � و��� /��7Q� q)��� C وع����C ا(���� ع�I وا(�/�ھ�� ا(�,خ ع��Fت ظ+�ر .١٧
h��5�  E� C�Xا��0:�دي و )�R�Z �7 )�ن إذاQ� s��D�( . 

  

  

  

  

  

  

  



  

 

��
��

3
 

 

 املسؤوليات

G�L� ا(����� ھ,ه K�X �LQTا(.���� أ Iوع� E��� K�����)ا K ,)ا 
 ���7/ح� ا(�����2 ا���4T ع�I ا�طFع ا(.���� ��افإ و إدارة �حu  ����ن
 ��� وا�(�'ام ع��+�، وا(��E�0 �+� وا$(��م ا(����� ھ,ه وع�I ا���ال ���

� أداء ع�5 أ%�7م �K /�+� ورد+���� ا$دارة وع�I .ا(�ظ���D و��و(���+� وا
 ��5-� وا���0م راتا$دا ���E و�'و � ا(-:�ص ذ(b /* ا(�ع* QT� ا(��(��

�+5�. 

 وا(�'ا�+� إ���ع+� �K ا(�P)� ع�I ����وE� K�T ا(����0 %�ل ا(.���� و�ح�ص
� و ا���ال ��� ��7/ح� ��2اع�� .ا$رھ�ب ��� � ��ا

 

  

  ملراجعا
 (��م ) ١ ( ر0� ا�����ع /* ا(����� ھ,ه ا(.���� إدارة �.�w اع���
  ھـ٦/٥/١٤٤١  ���ر < م٢٠٢٠
 جملس اإلدارةاعتماد 

�� ا���ال ���� ������ت ا�����ه ����� اع���د �� ��(.���� ا$رھ�ب و��ا
  ���ر < م٢٠٢٠ (��م ) ١ ( ر0�  �.���C ا$دارة �.�w ا����ع /*

 .ھـ٦/٥/١٤٤١
  

  

 


