سياسة االشتباه بعمليات
غسل األموال
وجرائم تمويل اإلرهاب

مقدمة
ذؼس سٞاسح ٍؤشطاخ االشرثآ تؼَيٞاخ غسو األٍ٘اه ٗجطائٌ ذَ٘ٝو اإلضٕاب أحس اىطمائز األساسٞح
اىر ٜاذرصذٖا اىجَؼٞح فٍ ٜجاه اىطقاتح اىَاىٞح ٗفقا ً ىْظاً ٍنافحح غسو األٍ٘اه اىسؼ٘ز ٛاىظازض
تاىَطسً٘ اىَين ٜضقٌ ً 31/تراضٝد ٕ1433/5/11ـٗ ،الئحرٔ اىرْفٞصٝح ٗجَٞغ اىرؼسٝالخ اىالحقح
ىٞر٘افق ٍغ ٕصٓ اىسٞاسح .

النطاق
ذحسز ٕصٓ اىسٞاسح اىَسؤٗىٞاخ اىؼاٍح ػي ٚمافح اىؼاٍي ٍِٗ ِٞىٌٖ ػالقاخ ذؼاقسٝح ٗذط٘ػٞح فٜ
اىجَؼٞح.

البيان
مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب:
 .1إتساء اىؼَٞو إرَاٍا ً غٞط ػاز ٛتشأُ االىرزاً ىَرطيثاخ ٍنافحح غسو األٍ٘اه أٗ جطائٌ
ذَ٘ٝو اإلضٕابٗ ،تراطح اىَرؼيقح تٖ٘ٝرٔ ّٗ٘ع ػَئ.
 .2ضفض اىؼَٞو ذقس ٌٝتٞاّاخ ػْٔ أٗ ذ٘ضٞح ٍظسض أٍ٘اىٔ ٗأط٘ىٔ األذط.ٙ
 .3ضغثح اىؼَٞو ف ٜاىَشاضمح ف ٜطفقاخ غٞط ٗاضحح ٍِ حٞث غطضٖا اىقاّّ٘ ٜأٗ
االقرظاز ٛأٗ ػسً اّسجاٍٖا ٍغ اسرطاذٞجٞح االسرثَاض اىَؼيْح.
ٍ .4حاٗىح اىؼَٞو ذزٗٝس اىجَؼٞح تَؼيٍ٘اخ غٞط طحٞحح أٗ ٍضييح ذرؼيق تٖ٘ٝرٔ ٗ/أٗ ٍظسض
أٍ٘اىٔ.
 .5ػيٌ اىجَؼٞح تر٘ضط اىؼَٞو ف ٜأّشطح غسو أٍ٘اه أٗ جطائٌ ذَ٘ٝو إضٕاب ،أٗ أٍ ٛراىفاخ
جْائٞح أٗ ذْظَٞٞح.
 .6إتساء اىؼَٞو ػسً االٕرَاً تاىَراطط ٗاىؼَ٘الخ أٗ أٍ ٛظاضٝف أذط.ٙ
 .7اشرثآ اىجَؼٞح ف ٜأُ اىؼَٞو ٗمٞو ىيؼَو ّٞاتح ػِ ٍ٘مو ٍجٖ٘هٗ ،ذطززٓ ٗاٍرْاػٔ تسُٗ
أسثاب ٍْطقٞح ،ف ٜإػطاء ٍؼيٍ٘اخ ػِ شىل اىشرض أٗ اىجٖح .
 .8طؼ٘تح ذقس ٌٝاىؼَٞو ٗطف ىطثٞؼح ػَئ أٗ ػسً ٍؼطفرٔ تأّشطرٔ تشنو ػاً.
 .9قٞاً اىؼَٞو تاسرثَاض ط٘ٝو األجو ٝرثؼٔ تؼس ٍسج ٗجٞزج طية ذظفٞح اى٘ضغ االسرثَاضٛ
ٗذح٘ٝو اىؼائس ٍِ اىحساب.
ٗ .10ج٘ز اذرالف مثٞط ت ِٞأّشطح اىؼَٞو ٗاىََاضساخ اىؼازٝح.
 .11طية اىؼَٞو ٍِ اىجَؼٞح ذح٘ٝو األٍ٘اه اىَسرحقح ىٔ ىططف آذط ٍٗحاٗىح ػسً ذزٗٝس
اىجَؼٞح تأٍ ٛؼيٍ٘اخ ػِ اىجٖح ٗاىَح٘ه إىٖٞا.

ٍ .12حاٗىح اىؼَٞو ذغٞٞط طفقح أٗ إىغاءٕا تؼس ذثيٞغٔ تَرطيثاخ ذسقٞق اىَؼيٍ٘اخ أٗ حفع
اىسجالخ ٍِ اىجَؼٞح.
 .13طية اىؼَٞو إّٖاء إجطاءاخ طفقح ٝسررسً فٖٞا أقو قسض ٍَنِ ٍِ اىَسرْساخ.
 .14ػيٌ اىجَؼٞح أُ األٍ٘اه أٗ اىََريناخ إٝطاز ٍِ ٍظازض غٞط ٍشطٗػح.
 .15ػسً ذْاسة قَٞح أٗ ذنطاض اىرثطػاخ ٗاىؼَيٞاخ ٍغ اىَؼيٍ٘اخ اىَر٘فطج ػِ اىَشرثٔ تٔ
ّٗشاطٔ ٗزذئ َّٗظ حٞاذٔ ٗسي٘مٔ.
 .16اّرَاء اىؼَٞو ىَْظَح غٞط ٍؼطٗفح أٗ ٍؼطٗفح تْشاط ٍحظ٘ض.
 .17ظٖ٘ض ػالٍاخ اىثصخ ٗاىطفإٞح ػي ٚاىؼَٞو ٗػائيرٔ تشنو ٍثاىغ فٗ ٔٞتَا ال ٝرْاسة ٍغ
ٗضؼٔ االقرظاز( ٛذاطح إشا ماُ تشنو ٍفاجئ).

المسؤوليات
ذطثق ٕصٓ اىسٞاسح ضَِ أّشطح اىجَؼٞح ٗػي ٚجَٞغ اىؼاٍي ِٞاىصٝ ِٝؼَيُ٘ ذحد إزاضج ٗاشطاف
اىجَؼٞح االطالع ػي ٚاألّظَح اىَرؼيقح تَنافحح غسو األٍ٘اه ٗػيٕ ٚصٓ اىسٞاسح ٗاإلىَاً تٖا
ٗاىر٘قٞغ ػيٖٞاٗ ،االىرزاً تَا ٗضز فٖٞا ٍِ أحناً ػْس أزاء ٗاجثاذٌٖ ٍٗسؤٗىٞاذٌٖ اى٘ظٞفٞحٗ .ػيٚ
اإلزاضج اىَاىٞح ّشط اى٘ػ ٜف ٜشىل اىرظ٘ص ٗذزٗٝس جَٞغ اإلزاضاخ ٗاألقساً تْسرح ٍْٖا.
ٗذحطص اىجَؼٞح حاه اىرؼاقس ٍغ ٍرؼاّٗ ِٞػي ٚاىرأمس ٍِ إذثاػٌٖ ٗاىرزاٌٍٖ تق٘اػس ٍنافحح غسو
األٍ٘اه ٗ جطائٌ ذَ٘ٝو اإلضٕاب.

المراجع
اػرَس ٍجيس إزاضج اىجَؼٞح ف ٜاالجرَاع (  ) 24ف ٜزٗضذٔ ( األٗىٕ ) ٚصٓ اىسٞاسح فٜ
ٗ .1442/02/19ذحو ٕصٓ اىسٞاسح ٍحو جَٞغ سٞاساخ ق٘اػس اىسي٘ك اىَ٘ض٘ػح ساتقا.

