
 

 

 بيان سياسة مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب

على تحقيق االلتزام التام بجميع ما يصدر في اململكة العربية السعودية  و جميع الشركات التابعة له  يعمل بنك الجزيرة

في مجال مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب مثل نظام مكافحة غسل األموال و الئحته من أنظمة و قواعد و تعليمات 

كما أن بنك  .التنفيذية و قواعد مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

ذات الصلة املصرفية  لجنة بازل للرقابةكذلك تعليمات ( و FATFتوصيات مجموعة العمل املالي ) تطبيقالجزيرة ملتزم ب

 بمكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب.

 عدة عناصر رئيسية مثل إعداد برنامجه ملكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب و الذي يشملو قد قام بنك الجزيرة ب

و توعية مناسبة و  امج تدريبوجود دليل سياسات و إجراءات مكتوبة، استخدام نظام آلي حديث ملراقبة العمليات، بر 

إجراءات القيام بعند  اعتماد األسلوب املرتكز على املخاطر  يلتزم بنك الجزيرة بتطبيق مبدأ اعرف عميلك و و  متخصصة.

 ( على العالقات/ األعمال ذات املخاطر املرتفعةEDD( على جميع العالقات و تعزيز تلك اإلجراءات )CDDالعناية الواجبة )

 
 
 .مثل عالقات البنوك املراسلة و األشخاص املعرفين سياسيا

 ة،نات معينافراد أو كيأقاليم أو أتجاه دول/ مم املتحدةمجلس األمن التابع لل قرارات عن تطبيقا للعقوبات الصادرة  و 

مويل تالبنوك املراسلة و عمليات  القاتقاليم مثل عاألدول/الأنشطته و أعماله بتلك  جميع بنك الجزيرة بمراجعة قومي

و كذلك يقوم البنك بفحص أسماء األفراد و الكيانات املعاقبة و اتخاذ اإلجراءات  .رة و الحواالت الصادرة و الواردةالتجا

 الالزمة إليقاف/ حظر التعامل مع جميع تلك الجهات.

 تبه بهااملش ملراقبة عالقات العمالء و العمليات املاليةحديثة و متطورة آلية ام البنك باستخدام أنظمة و لتحقيق ذلك ق

و فحص أسماء و بلدان أطراف العالقات للتأكد من عدم إدراجها على قوائم الحظر املحلية أو الدولية. كما يحتوي النظام 

ياسة عمليات وفق سعمليات املشبوهة، و بالتالي اإلبالغ فورا عن تلك المراقبة جميع أنواع ال تضمنمتعددة  مؤشراتعلى 

 .و إجراءات اإلبالغ املعتمدة

بهدف تعزيز  و التوعية الالزمةاملناسب بالتدريب بما فيهم موظفي اإلدارة العليا  الجزيرة جميع املوظفين املعنيين يزود بنك

 ةلتدريبالبرامج ام تحديث تي. و موال وعالقته باألنشطة اإلجراميةوعي املوظفين وزيادة قدرتهم على معرفة مفهوم غسل األ 

( و FATFتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي و توصيات مجموعة العمل املالي )مل استيفائهابشكل مستمر لضمان 

 حة غسل األموال و تمويل اإلرهاب.ذات الصلة بمكاف ألعمال و التوصياتا األنظمة الدولية و


