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 عام  .1

تعتبر سياسة اعرف عميمك المرجعية الرئيسية التي تحدد األساس و اإلطار العام لقبول البنك الدخول في أي عالقة جديدة مع 
أي من فئة من العمالء ، األفراد منيم و االعتباريين ، والذي يساىم بشكل أساسي بتشكيل تصور حول المنتجات المتوقع 

استخداميا من قبل العميل ، حيث يتوجب عمى كافة موظفي بمختمف مستوياتيم التحقق من العمالء سواء لممباشرة في إنشاء 
 : عالقة مصرفية أو استكمااًل لعالقة قائمة وذلك من خالل ما يمي

o  التأكد و التعرف عمى ىوية العميل و جنسيتو 
o  التأكد و التعرف عمى المستفيدين الحقيقيين 
o التأكد من طبيعة نشاط العميل و مصادر أموالو و استخداماتيا و العمميات المتوقع تنفيذىا من خالل البنك 
o التأكد و التعرف عمى عناوين العميل، المحمية منيا و األجنبية 
o  الوثائق و المستندات المقبولة لمتأكد من النقاط الواردة أعاله 

وعميو يتم تصنيف العميل واتخاذ القرار المناسب بخصوص الموافقة أو االستمرار بالتعامل مع العميل تماشيًا مع الموائح و 
 . اإلصدارات المحمية و الدولية

 األىداف .2
 تقميل المخاطر التحايل التي قد يتعرض ليا البنك كتزوير الوثائق و المستندات الرسمية 
  خمق بيئة منيعة أمام استعمال البنك لتحقيق أىداف غير مشروعة والمساىمة في اكتشاف و تحديد أي نشاطات

 .مشبوىة في الوقت المناسب
  تجنب البنك التعامل مع أشخاص مشبوىين أو مصنفين ضمن قوائم الحظر و بالتالي تجنبو إجراء اي معامالت أو

 أنشطة غير مشروعة دون عمم منو
  حماية البنك من التعرض لمغرامات المالية أو أية عقوبات أخرى قد تنشأ عن عدم االلتزام بالتعميمات والتشريعات

 الصادرة عن الجيات المختصة
  تمكين البنك من توفير و تقديم كافة البيانات و الوثائق إلى الجيات الرسمية الحكومية و الخاصة بالحاالت المشتبو

 .بتورطيا في عمميات غسل األموال
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 :مصطمحات و تعريفات .3

 
.عهطخ انُمذ انفهغطُٛٛخ سلطت النقذ  

.ٔدذح انًزبثؼخ انًبنٛخ انًُشأح ثًٕجت أدكبو ْزا انمشاس ثمبٌَٕ الىحذة  

 األمىال

األطٕل يٍ كم َٕع، عٕاء كبَذ يبدٚخ أو يؼُٕٚخ، يُمٕنخ أو غٛش يُمٕنخ، ٔانٕثبئك أٔ 

انًغزُذاد انمبََٕٛخ أٚبً كبٌ شكهٓب، ثًب فٛٓب اإلنكزشَٔٛخ أٔ انشلًٛخ انذانخ ػهٗ دك يهكٛخ ْزِ 

 انًظشفٛخ االئزًبٌ األطٕل أٔ دظخ فٛٓب، أٔ انؼًالد انًزذأنخ ٔانؼًالد األجُجٛخ ٔ

انذٕاالد انُمذٚخ ٔاألعٓى ٔاألٔساق انًبنٛخ  ٔانشٛكبد انغٛبدٛخ ٔانشٛكبد انًظشفٛخ ٔ

االػزًبداد انًغزُذٚخ ٔأ٘ فبئذح ٔدظض فٙ األسثبح أٔ أ٘  انذٕاالد انًبنٛخ ٔ ٔانغُذاد ٔ

.دخم آخش أٔ لًٛخ يغزذمخ يٍ ْزِ األطٕل أٔ َبرجخ ػُٓب  

 المؤسست الماليت

أ٘ شخض ؽجٛؼٙ أٔ اػزجبس٘ رغش٘ ثشأَّ انمٕاٍَٛ انغبسٚخ فٙ دٔنخ فهغطٍٛ، ٔرشرجؾ يُٓزّ 

 . عٕاء يبسعٓب نًظهذزّ أٔ نًظهذخ ػًالئّأدَبِ،أٔ أػًبنّ ثأ٘ يٍ األَشطخ انًٕػذخ 

دٛث ٚؼزجش كم يٍ ٚزخز ػًال نّ ٔادذاً أٔ أكثش يٍ انُشبؽبد أٔ انؼًهٛبد انًجُٛخ أدَبِ 

 :نًظهذخ ػًٛم أٔ ثبنُٛبثخ ػُّ

 .لجٕل انٕدائغ ٔاأليٕال األخشٖ انًغزذمخ األداء يٍ انجًٕٓس .1

 .اإللشاع .2

 .انزأجٛش انزًٕٚهٙ .3

 .رذٕٚم األيٕال أٔ انمًٛخ .4

 .ئطذاس ٔئداسح ٔعبئؾ انغذاد .5

 .انؼًبَبد ٔاالنزضايبد انًبنٛخ .6

 :انزؼبيم ثًب ٚهٙ .7

 أدٔاد انذٍٚ لظٛشح األجم. 

 انؼًهخ األجُجٛخ. 

 رجبدل انؼًالد، ٔأعؼبس انفبئذح ٔاألدٔاد انًبنٛخ انًشرجطخ ثًإششاد أعٕاق األعٓى. 

 األٔساق انًبنٛخ انمبثهخ نهزذٕٚم. 

 ْٛئخ رُظٛى ثٕسطخ انزؼبيم ثبنؼمٕد اٜجهخ. 

 .انًشبسكخ فٙ ئطذاساد األٔساق انًبنٛخ ٔرمذٚى انخذيبد انًبنٛخ انًزؼهمخ ثٓزِ اإلطذاساد .8
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 .ئداسح انًذبفع انفشدٚخ ٔانجًبػٛخ .9

 .ئٚذاع انُمذ أٔ األٔساق انًبنٛخ انغبئهخ ٔئداسرٓب ثبنُٛبثخ ػٍ أشخبص آخشٍٚ .10

 .غٛش رنك يٍ اعزثًبس األيٕال أٔ انُمٕد ٔئداسرٓب ٔرُظًٛٓب ثبنُٛبثخ ػٍ أشخبص آخشٍٚ .11

 .انزأيٍٛ ٔاالكززبة فٙ انزأيٍٛ ػهٗ انذٛبح ٔغٛشِ يٍ االعزثًبساد فٙ لطبع انزأيٍٛ .12

 .رجذٚم انُمٕد ٔانؼًالد .13

 .أٚخ َشبؽبد أٔ ػًهٛبد أخشٖ رذذدْب انهجُخ .14

ٔٚجٕص نهجُخ أٌ رمشس فٙ دبل لٛبو شخض ؽجٛؼٙ أٔ شخض اػزجبسٚخ ثًًبسعخ أ٘ يٍ  .15

انُشبؽبد أٔ انؼًهٛبد انًزكٕسح أػالِ ثظٕسح ػشػٛخ أٔ يذذٔدح جذا ٔثبالعزُبد ئنٗ 

يؼبٚٛش كًٛخ ٔلطؼٛخ رمؼٙ ثأٌ خطش غغم األيٕال ػئٛم ثؼذ عشٚبٌ أدكبو ْزا انمشاس 

 .ثمبٌَٕ ثظٕسح كهٛخ أٔ جضئٛخ ػهٗ رنك انشخض انطجٛؼٙ ٔاالػزجبس٘

األعمال والمهن غير 

 الماليت المحذدة

 .ٔكالء انؼمبساد ٔعًبعشح انؼمبساد .1

 .رجبس انًؼبدٌ انثًُٛخ ٔرجبس األدجبس انكشًٚخ .2

 .انزجبس اٜخشٌٔ انزٍٚ ٚزؼبيهٌٕ فٙ انظفمبد راد انمًٛخ انؼبنٛخ، ثًٍ فٛٓى رجبس اٜثبس .3

انًذبيٌٕ ٔانًذبعجٌٕ ػُذيب ٚمٕيٌٕ ثاػذاد انًؼبيالد ٔرُفٛزْب ٔانًشبسكخ فٛٓب نذغبة  .4

 :ػًالئٓى ٔرنك فًٛب ٚزؼهك ثبنُشبؽبد انزبنٛخ

 ششاء انؼمبساد ٔثٛؼٓب. 

 ٖئداسح أيٕال انؼًالء ٔأٔسالٓى انًبنٛخ ٔاألطٕل األخش. 

 ئداسح انذغبثبد انًظشفٛخ أٔ انًذخشاد أٔ األٔساق انًبنٛخ. 

 رُظٛى انًغبًْبد فٙ رأعٛظ انششكبد أٔ رشغٛهٓب أٔ ئداسرٓب. 

  ئَشبء أٔ رشغٛم أٔ ئداسح األشخبص االػزجبسٍٚٛ أٔ انزشرٛجبد انمبََٕٛخ ٔششاء

 .ْٛئبد األػًبل

يٕسدٔ انخذيبد انًزؼهمخ ثبالئزًبٌ ٔانششكبد، ٔانزٙ ال ٚغطٛٓب ْزا انمشاس ثمبٌَٕ ٔانزٍٚ  .5

 :ٚمذيٌٕ انخذيبد انزبنٛخ ألؽشاف أخشٖ ػهٗ أعبط رجبس٘

 ٍٛٚانؼًم كٕكٛم رأعٛظ نألشخبص االػزجبس. 

  ٙانؼًم، أٔ انزشرٛت نشخض آخش نهؼًم، كًذٚش أٔ عكشرٛش ششكخ، أٔ ششٚك ف

 .ششكخ أشخبص، أٔ فٙ ٔظٛفخ يًبثهخ راد طهخ ثشخظٛبد اػزجبسٚخ أخشٖ

  ٘رٕفٛش يمش يغجم، أٔ ػُٕاٌ رجبس٘ أٔ يذم أٔ يشاعالد أٔ ػُٕاٌ ئداس

 .نهششكخ أٔ ششكخ األشخبص أٔ أ٘ شخظٛخ اػزجبسٚخ أخشٖ أٔ رشرٛت آخش

 انؼًم، أٔ انزشرٛت نشخض آخش نهؼًم، كأيٍٛ ػهٗ أيبَخ طشٚذخ. 

 انؼًم، أٔ انزشرٛت نشخض آخش نهؼًم، كًغبْى يششخ ػٍ شخض آخش. 
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نهجُخ رذذٚذ يذٖ انزضاو أ٘ يٍ اإلػًبل ٔانًٍٓ غٛش انًبنٛخ انًذذدح فٙ ْزا انًهذك  .6

ثاجشاءاد يكبفذخ غغم األيٕال انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انمبٌَٕ األطهٙ ثظٕسح كهٛخ أٔ 

جضئٛخ ئرا يب رجٍٛ يٍ خالل يؼبٚٛش كًٛخ ٔلطؼٛخ ثأٌ خطش غغم األيٕال أٔ رًٕٚم 

اإلسْبة ػئٛم ٔنٓب أٌ رؼٛف أ٘ يٍ األَشطخ انزٙ ٚمٕو ثٓب أشخبص ؽجٛؼٍٛٛ أٔ 

اػزجبسٍٚٛ رؼزجشْب ػًٍ األػًبل ٔانًٍٓ غٛش انًبنٛخ انًذذدح ٔرنك ثُبء ػهٗ يؼبٚٛش 

 .كًٛخ رمؼٙ ثأٌ خطش غغم األيٕال يشرفغ ثظٕسح كهٛخ أٔ جضئٛخ

 العمليت الماليت

كم رظشف فٙ األيٕال، ٔٚشًم أ٘ ششاء أٔ ثٛغ أٔ لشع أٔ سٍْ أٔ رذٕٚم أٔ َمم أٔ رغهٛى 

أٔ أ٘ رظشف آخش فٙ األيٕال، ٚمٕو ثّ شخض ؽجٛؼٙ أٔ اػزجبس٘، ثًب فّٛ يٍ ئٚذاع أٔ 

عذت أٔ رذٕٚم يٍ دغبة ئنٗ دغبة أٔ اعزجذال نهؼًهخ أٔ لشع أٔ رًذٚذ االئزًبٌ أٔ ششاء 

.أٔ ثٛغ نألعٓى ٔانغُذاد ٔشٓبداد اإلٚذاع أٔ ئٚجبس انخضائٍ  

انشخض انطجٛؼٙ أٔ االػزجبس٘ انز٘ رشثطّ ػاللخ ػًم يغ أ٘ يٍ انًإعغبد انًبنٛخ أٔ أ٘  العميل

 يٍ األػًبل ٔ انًٍٓ غٛش انًبنٛخ انًذذدح 

 العميل العارض
ػًٛم ال ٚذزفع ثذغبة فٙ انجُك ٔ ٚمٕو ثزُفٛز . انؼًٛم انز٘ ال رشثطّ ثبنجُك ػاللخ يغزًشح

(رجذٚم ػًهخ ، دٕانخ عشٚؼخ  )ػًهٛخ يبنٛخ فٙ انجُك   

 غير المقيم

أٔ انز٘ نى ٚكًم يذح \انشخض انطجٛؼٙ أٔ االػزجبس٘ انز٘ ٚمٛى أٔ يمشِ ػبدح خبسج فهغطٍٛ ٔ 

عُخ يٍ اإللبيخ داخم فهغطٍٛ ثغغ انُظش ػٍ جُغٛخ ْزا انشخض ثبعزثُبء انؼبئالد 

رؼهًٛبد ) .ٔاألفشاد انزٍٚ نٓى َشبؽ الزظبد٘ دائى ٔعكٍ دائى دزٗ نٕ ألبيٕا ثّ ثشكم يزمطغ

(2009\12\28ربسٚخ (2009\9)عهطخ انُمذ انفهغطُٛٛخ سلى   

 البنك الىهمي

Shell Bank 

انجُك انز٘ ٚزظف ثبالرٙ 

 نٛظ نّ يمش ػًم ثبثذ ٚغزمجم فّٛ ػًالءِ .1

 ال ٕٚظف فّٛ شخض أٔ أكثش ًٚبسعٌٕ َشبؽ ٔئداسح فؼهّٛ  .2

 ال ٚذزفع ثغجالد نؼًهٛبرّ  .3

ال ٚخؼغ نهزفزٛش يٍ لجم جٓخ سلبثٛخ يخزظخ ٔرنك عٕاء فٙ انجهذ انز٘ أعظ فّٛ أٔ فٙ  .4

 أ٘ ثهذ آخش  

ٔال ُٚطجك رؼشٚف انجُك انًْٕٙ ػهٗ ثُك نٛظ نّ يمش ثبثذ يزٗ كبٌ ربثؼب نجُك يشخض  .5

نّ ٔجٕد يبد٘ ٔٚخؼغ نشلبثخ فؼبنخ 

 المستفيذ الحقيقي

انشخض انطجٛؼٙ انز٘ ًٚهك أٔ ٚغٛطش ثظٕسح َٓبئٛخ ػهٗ ػًٛم أٔ دغبة انشخض انز٘ لبو 

َٛبثخ ػُّ ثاجشاء انزؼبيم، أٔ انشخض انز٘ ًٚبسط انغٛطشح انُٓبئٛخ انفؼبنخ ػهٗ شخض 

.اػزجبس٘ أٔ ئداسرّ  
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الشخص المعرض 

 سياسياً للمخاطر

ٚؼزجش األشخبص انًؼشػٍٛ عٛبعٛبً نهًخبؽش ْى األشخبص انزٍٚ ٚشغهٌٕ أ٘ يُظت أٔ يٍ 

انًُبطت أٔ انٕظبئف انزبنٛخ عٕاء أكبَٕا يذهٍٛٛ أٔ أجبَت ٔ أفشاد ػبئالرٓى ٔ رٔ٘ انظهخ 

:ثٓى  

 :األشخبص انزٍٚ ٚشغهٌٕ يُبطت عٛبعخ ػبيخ أٔ ٔظبئف ػهٛب .1

  ٔ ٔسؤعبء انًإعغبد انزبثؼخ نهشئبعخيغزشبسِٔسئٛظ انذٔنخ . 

 سئٛظ ٔأػؼبء يجهظ انٕصساء ٔيٍ فٙ دكًٓى. 

 ٔكالء انٕصاساد ٔيٍ فٙ دكًٓى. 

  ٍانًذساء ٔ انًذساء انؼبيٍٛ فٙ انٕظبئف انذكٕيٛخ ٔ انٕظبئف انؼبيخ ٔي

 .فٙ دكًٓى

 يذساء ٔ سؤعبء انٓٛئبد ٔانًإعغبد انؼبيخ ٔيٍ فٙ دكًٓى. 

 ٙسئٛظ ٔأػؼبء انًجهظ انزششٚؼ. 

 ٙسئٛظ ٔأػؼبء انًجهظ انمؼبئ. 

 لؼبح انًذبكى ػهٗ اخزالف دسجبرٓب. 

 أػؼبء انُٛبثخ انؼبيخ. 

  يذساء ٔلبدح األجٓضح األيُٛخ ٔانًغإٔنٍٛ فٛٓب ٔيذساء ئداسارٓب ٔألغبيٓب

 .فٙ اإلداساد انؼبيخ ٔ انًذبفظبد

  يذساء ٔ لبدح األيٍ انؼبو انفهغطُٛٙ ٔ انًغإٔنٍٛ فّٛ ، ٔيذساء ئداساد

 .ٔألغبو األيٍ انؼبو فٙ اإلداساد انؼبيخ ٔانًذبفظبد

  ٘ٔانمبدح ٔ انًشارت انؼهٛب فٙ األدضاة انغٛبعٛخ ٔانفظبئم انفهغطُٛٛخ ٔر

 .انًشاكض انًًٓخ فٙ ْزِ األدضاة ٔ انفظبئم

سؤعبء َٕٔاة ٔيذساء انًإعغبد أٔ انجًؼٛبد انخٛشٚخ ٔانٓٛئبد األْهٛخ غٛش  .2

 .انذكٕيٛخ انًذهٛخ ٔاألجُجٛخ ٔأػؼبء يجبنظ اإلداسح

 .انغفشاء ٔ انمُبطم ٔأػؼبء انغهك انذثهٕيبعٙ .3

 .سؤعبء ٔيذساء انًُظًبد انذٔنٛخ َٕٔاثٓى ٔيًثهٛٓى .4

 .انًغإٔنٍٛ انزُفٛزٍٚٛ فٙ انششكبد انًًهٕكخ نهذٔنخ .5

 السلطت المختصت
كم جٓبص دكٕيٙ يُٕؽ ثّ يكبفذخ ػًهٛبد غغم األيٕال ٔفك اخزظبطبرّ، ٔٚشًم انُٛبثخ 

.انؼبيخ ٔيأيٕس٘ انؼجؾ انمؼبئٙ  
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 تصنيف العمالء بحسب درجة المخاطر  .4

 

     العمالء المحظورينProhibited Customers  
o  العمالء الذين يقيمون أو يحممون جنسيات في إحدى الدول التي ال تطبق معايير مجموعة العمل المالي

FATF  
o العمالء الواردين عمى أي من قوائم الحظر الدولية المعتمدة من قبل البنك و ىي: 

 OFAC's Consolidated Sanctions Lists :األصول مراقبة القائمة الموحدة لمكتب 
 األجنبية األمريكية

 CONSOLIDATED UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL 
SANCTIONS LIST القائمة الموحدة لألمم المتحدة   

 European Union Consolidated list : القائمة الموحدة لإلتحاد األوروبي 
 عمالء ذوي مخاطر مرتفعة  High risk Customers  

o  (2009\12\28ربسٚخ (2009\9)رؼهًٛبد عهطخ انُمذ انفهغطُٛٛخ سلى )العمالء الغير مقيمين 
o  جمعيات خيرية الغير ىادفة لمربح/ الييئات 
o  السياسيين المعرضين لممخاطرPEPs 
o الصرافين 
o  العمالء الذين يقيمون أو يحممون جنسيات في إحدى الدول التي ال تطبق معايير مجموعة العمل المالي

FATF بشكل كافي  
o الشركات الغير ربحية 

 عمالء ذوي مخاطر متوسطة  Medium risk Customers 
o كما ورد في التعريفات  "  األعمال والمين غير المالية المحددةالعمالء الذين يعممون ب " 
o  العمالء الذين ينتمون أو يتواجدون في دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقيا بدرجة

 .كافية
o عمالء العمميات البنكية الخاصة  Platinum Customers   

 عمالء ذوي مخاطر متدنية  Low risk Customers 
باقي عمالء البنك من عمالء أفراد مقيمين ال ينتمون ألي من قوائم الحظر المعتمدة ، أو الشركات الفمسطينية 

 .المسجمة بحسب القانون الفمسطيني الذين ال ينتمون ألي من قوائم الحظر المعتمدة
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 قواعد و إرشادات عامة  .5

  تراعى إجراءات التعرف التالية في حال كان العميل شخصًا طبيعيًا: 
االسم الكامل لمعميل وجنسيتو وتاريخ ومكان الوالدة ورقم اليوية ورقم جواز السفر لألشخاص غير  .1

الفمسطينيين، والعنوان الحالي و الدائم لمكان اإلقامة الفعمية ورقم ىاتفو، وعنوان عممو وطبيعة عممو أو 
نشاطو، والغاية من عالقة العمل ودخل العميل ومصادر ثروتو، وتعتبر ىذه البيانات ىي الحد األدنى 

 .لمبيانات المطموبة لتحقيق قاعدة اعرف عميمك
في حال التعامل بالوكالة يتوجب عمى الوكيل إبراز نسخة عن الوكالة مصادق عمييا حسب األصول  .2

باإلضافة إلى المستندات المثبتة ليوية كل من الوكيل والموكل، لعرضيا عمى الدائرة القانونية لمبت في 
 .قانونيتيا

إذا كانت المعاممة تتعمق باألشخاص ناقصي األىمية يجب الحصول عمى المستندات المتعمقة بيم وبمن  .3
يمثميم قانونًا العتمادىا من الدائرة القانونية ، وعميو يتوجب التعرف والتحقق من بيانات من يمثميم وفقًا لما 

 .ورد أعاله
فتح الحسابات عمى النماذج المعتمدة من قبل إدارة البنك عمى أن تتضمن تعيد العميل بأنو المالك األصمي  .4

 .والمستفيد الوحيد
  تراعى إجراءات التعرف التالية في حال كان العميل شخصًا اعتباريًا: 

التعرف عمى االسم الكامل لمشخص االعتباري وعنوانو و مقره الرئيسي وشكمو القانوني، وتاريخ ورقم  .1
التسجيل، وأسماء المالكين وحصص الممكية، والتعرف عمى ىوية المدراء، والغاية من عالقة العمل و 

 .وطبيعتيا
 .التحقق من البيانات الواردة في البند السابق من خالل مستندات رسمية سارية المفعول .2
و المفوضين بالتوقيع عن الشركة وذلك عن % 10يجب تعبئة بيانات الشركاء الذين يممكون أكثر من  .3

طريق الحصول عمى بيانات ومستندات كاممة عنو وفقًا لما ينطبق عمى الشخص الطبيعي في ىذه 
 .، باستثناء الشركات المساىمة العامة.السياسة

في حال كان المستفيد الحقيقي من األشخاص المعرضين سياسيًا لممخاطر يتم تصنيف الحساب ضمن  .4
 .الحسابات ذوي المخاطر المرتفعة

االستخدام المتوقع لمحساب من حيث األموال التي ستمر عبر الحساب وعدد ونوع ووتيرة المعامالت  .5
 .المتوقعة
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  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتحقق من صحة المعمومات التي تم الحصول عمييا من العميل من خالل مصادر محايدة
 .وموثوقة بما في ذلك االتصال بالجية الرسمية المصدرة لموثائق المنصوص عمييا في البند السابق

 يجب تحديد الغاية من فتح الحسابات عند فتح حسابات العمالء وذلك لمعرفة الخدمات المتوقع طمبيا من العميل. 
  يتوجب اتخاذ المزيد من الحرص و العناية الواجبة أثناء و قبل البدء بالتعامل أو فتح الحسابات لفئات العمالء ذوي

 .المخاطر المرتفعة و العمالء ذوي المخاطر المتوسطة
  يتوجب الحصول عمى موافقة المدير العام أو من يفوضو و موافقة دائرة االمتثال ، قبل إنشاء أي عالقة مصرفية مع

العمالء ذوي المخاطر المرتفعة ، كما يجب الحصول عمى الموافقة عند اكتشاف أن أحد العمالء أو المستفيدين 
 .الحقيقيين يندرج ضمن فئة العمالء ذوي المخاطر المرتفعة

  يتوجب إبداء عناية خاصة بالحسابات ذوي المخاطر المرتفعة، وذلك عن طريق استيفاء بيانات ومستندات كاممة
عنيم، وتتولى دائرة االمتثال دراسة ىذه البيانات والمستندات وفقًا لدرجة المخاطر المتوقعة من استخدام الحساب، 

 .لتتولى دائرة مكافحة غسل األموال الرقابة عمى عممياتيم المصرفية بشكل دائم
  يتوجب الحصول عمى موافقة المدير العام أو من يفوضو و موافقة دائرة االمتثال، قبل إنشاء أي عالقة تعامل مع أي

 .مؤسسة مالية محمية كانت أم أجنبية
  يتوجب تحديد ىوية العميل و الحصول عمى كافة الوثائق والتحقق من صحتيا وفق التعميمات الصادرة عن الجيات

 .الرقابية الرسمية وتعميمات البنك الداخمية الصادرة بذات الشأن
  يجب التحقق من اسم طالب فتح الحساب بأنو غير مدرج عمى القوائم السوداء وأية قوائم أخرى تتعمق بأسماء

أو . أشخاص طبيعيين أو اعتباريين صادرة عن الجيات الرقابية حكومية أو محاكم ذات االختصاص بموجب القانون
 .تمك القوائم الصادرة عن جيات رسمية دولية معتمدة من قبل إدارة المصرف

  ال يجوز فتح حسابات ألشخاص ال تتوفر لدييم بيانات تدل بشكل قاطع عمى ىوية صاحب الحساب أو تؤدي
لموصول إلى قناعة تامة بيوية العميل أو لألشخاص الذين يرفضون تقديم المعمومات أو استكمال البيانات المطموبة 

 .منيم
  يتوجب اتخاذ كافة التدابير الالزمة لمتعرف عمى المستفيدين الحقيقيين من الحسابات المراد إنشائيا، وفي حال وجود

مستفيد حقيقي من الحساب غير صاحب الحساب، يتوجب الحصول عمى بيانات ومستندات كاممة عنو وفقًا لما 
 .ينطبق عمى الشخص الطبيعي في ىذه السياسة

  يتوجب الحصول عمى بيانات ومستندات كاممة عن الوكالء و المفوضين عمى حسابات العمالء وفقًا لما ينطبق عمى
 . الشخص الطبيعي في ىذه السياسة
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  يتوجب عدم فتح حساب أو الدخول في أي عالقة مصرفية مع شخص يعمل نيابة عن شخص آخر دون توفر كافة
 .الوثائق و المستندات القانونية الالزمة التي تجيز قانونيًا ليذا الشخص التعامل نيابة عن شخص آخر

  ال يجوز فتح حسابات بالمراسالت ألشخاص مقيمين داخل أو خارج فمسطين إال بعد الحصول عمى موافقة المدير
 .العام أو من يفوضو و موافقة دائرة االمتثال

 يحظر فتح حسابات وىمية ألشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو لمؤسسات مالية وىمية. 
  يتوجب أخذ موافقة المسؤول األول في الفرع عمى فتح أي حساب 
  يتوجب و عند فتح الحسابات االنتباه إلى مؤشرات االشتباه و التعامل معيا وفق إجراءات العمل الموضوعة بيذا

 .الشأن
  ويتم تحديث بيانات الحساب . يقوم الوصي أو الولي بالتنازل عن الحساب ( سنة18)عند بموغ القاصر السن القانوني

 .ليكون القاصر الذي بمغ السن القانوني ىو المالك و المستفيد من الحساب 
  بالكامل لحسابات القصر،  (وصي أو وكيل قانوني  )يتوجب التعرف عمى ىوية األب أو األم أو أي شخص آخر

 .باإلضافة إلى معمومات القاصر من واقع شيادة الميالد األصمية
  يتوجب أخذ موافقة دائرة االمتثال و الدائرة القانونية في حال كان الوصي أو الوكيل عمى حساب القاصر شخص غير

 . األب أو األم
 ال يجوز فتح حساب مشترك باسم األوالد القصر مباشرة أو لمنفعتيم أو لمصمحتيم بأي شكل من األشكال. 
  يتوجب عدم قبول أي نسخ صور عن الوثائق و المستندات تقدم من العميل إال إذا كانت مصاحبة لألصل حيث

 .يتوجب ختم الصور بختم شوىد األصل وتوقيع الموظف المعني عمى الختم
  يتوجب االحتفاظ بكافة وثائق فتح الحساب و المستندات المرافقة في وسائط تضمن حمايتيا من التمف أو العبث

 .بشكل يسيل الرجوع إلييا، وحسب المدة المحددة القانونية بيذا الشأن
  في حال وجود أي شكوك حول مستندات مزورة أو اشتباه بعممية غسل أموال عند استيفاء بيانات و مستندات اعرف

 .عميمك، يتوجب إبالغ دائرة مكافحة غسل األموال لمبحث في الحالة
  يتوجب إبداء عناية واجبو عند التعامل مع عمالء عارضين، و ذلك عن طريق استيفاء البيانات الخاصة بالعمالء

  .(معمومات اليوية و العنوان و طبيعة النشاط و مصدر الدخل)
 يتوجب فحص أسماء العمالء العارضين والتأكد من عدم إدراجيم عمى قوائم الحظر الدولية المعتمدة. 
  يعتبر عمالء الحواالت السريعة الذين ال يحتفظون بحسابات لدى البنك الوطني عمالء عارضين، ويتم إبداء عناية

 .ويتم استيفاء صورة عن وثيقة إثبات الشخصية طبق األصل. واجبة عند إدخال بياناتيم عمى نظام الحواالت السريعة
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  يتوجب التأكد من مؤشرات المواطنة األمريكية لكافة العمالء األفراد أو االعتبارين، وذلك تطبيقًا لمتطمبات قانون فاتكا
عمى أن يتم بعين االعتبار االستفسار عن مؤشرات المواطنة .وبحسب إجراء عمل فاتكا المعتمد بالبنك الوطني 

 األمريكية عند تحديث بيانات العمالء
  في حال عمم لمبنك وجود مؤشر لممواطنة األمريكية بحسب قانون فاتكا، يتوجب استكمال المستندات المطموبة وفقًا لما

 :  يمي 
 :العمالء األفراد الذين يحتفظون برقم ضريبي أمريكي  .1

  جواز سفر أو إقامة أمريكية( GREENCARD ) ساري المفعول 
  نموذجW-9 حيث يتوجب تحديث ىذا النموذج كل  ) معبئ حسب األصول وموقع بتاريخ حديث

 (سنتين 
  (ممحق عقد من إجراء عمل فاتكا  )نموذج تنازل عن السرية المصرفية 

 :العمالء األفراد الذين تنطبق عمييم إحدى المؤشرات األمريكية وال يحتفظون برقم ضريبي أمريكي  .2
  نموذجW-8BENمعبئ حسب األصول . 
  مثل جنسية أو إقامة لدولة خارج الواليات المتحدة  )مستند رسمي ينفي وجود رقم ضريبي أمريكي

 (األمريكية 
 :األشخاص االعتباريين الذين يممكون إحدى المؤشرات األمريكية .3

  نموذجW-8BEN-E معبئ بالكامل وفقًا لتصنيف الشخص االعتباري  
  المستفيدين النيائيين / المفوضين % / 10في حال كان أحد المساىمين الذين يمتمكون أكثر من

 . أعاله2 و 1من الحساب يحمل مؤشر أمريكي يتم استكمال نماذج خاصة بو وفقًا لمبند 
 

 : تحديث البيانات  .6

يتوجب عمى دوائر اإلدارة و فروع البنك متابعة تحديث بيانات و وثائق و مستندات العمالء بشكل دائم ، حيث 
 : يتوجب تحديث البيانات كما يمي

  لحسابات األفراد ذوي المخاطر المتدنية يتوجب تحديث البيانات كل سنتين أو عند حدوث تغير جوىري
 .عمى طريقة إدارة الحساب أو في حال وجود شكوك حول صحة البيانات المتوفرة لمبنك

  ًلحسابات األفراد ذوي المخاطر المتوسطة و العالية يتوجب تحديث البيانات سنويا. 
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  لحسابات األشخاص االعتباريين يتوجب تحديث البيانات سنويًا لمتأكد من تحديث شيادات التسجيل
من الشركات أو المستفيدين % 10المساىمين الذين يممكون أكثر من / والمفوضين بالتوقيع و الشركاء 

 .الحقيقيين لشركات المساىمة العامة
  (لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين  )في حال وجد شك بوجود مستفيد حقيقي من الحساب 
 لحسابات المؤسسات المالية مرة كل سنتين. 
  في حال وجود توصيو من دائرة االمتثال أو من دائرة مكافحة غسل األموال بضرورة تحديث بيانات عميل

 .معين، يتوجب عمى الفرع المعني تحديث كافة بيانات العميل
 

 وثائق تعريف الشخصية المقبولة  .7

 : تعتبر وثائق تعريف الشخصية المقبولة لمبنك الوطني كما يمي
  ىوية شخصية فمسطينية: 

o أن تكون اليوية غير بالية أو ميترئة بحيث تكون التفاصيل والبيانات واضحة 
o  سنوات10أن ال يتجاوز تاريخ إصدار اليوية  
o  أن تكون الصورة الموجودة في اليوية واضحة و مطابقة لحامميا 
o أن يتم التأكد من أن اليوية غير مزورة بكافة الوسائل المتاحة 

 ىوية إسرائيمية لمقاطنين في مدينة القدس 
o  أن تكون اليوية غير بالية أو ميترئة بحيث تكون واضحة التفاصيل والبيانات 
o  سنوات10أن ال يتجاوز تاريخ إصدار اليوية  
o  أن تكون الصورة الموجودة في اليوية واضحة و مطابقة لحامميا 
o أن يتم التأكد من أن اليوية غير مزورة بكافة الوسائل المتاحة 
o أن يتم التأكد من العنوان الموجود عمى اليوية بأن حامميا يسكن مدينة القدس أو أحد ضواحييا. 

  جواز سفر 
o أن يكون جواز السفر بحالة جيدة و غير بالي ، بحيث تكون كافة البيانات و التفاصيل واضحة 
o  أن تكون الصورة الموجودة في جواز السفر واضحة و مطابقة لحامميا 
o  شيور6أن يكون جواز السفر ساري المفعول بما ال يقل عن  
o أن يتم التأكد من أن جواز السفر غير مزورة بكافة الوسائل المتاحة 

  في حال تقدم العميل بأي وثائق تعريف شخصية أخرى يتوجب أخذ موافقة الدائرة القانونية و دائرة االمتثال عمى
 .قبول ىذه الوثائق
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 : دليل الوثائق و المستندات لفتح الحسابات  .8

في ما يمي أنواع الحسابات و الحد األدنى لممستندات و الوثائق الواجب استكماليا لمموافقة عمى فتح الحساب ، وعميو يتوجب 
عمى كل إداري في البنك التأكد من توفر المستندات التالية في ممف فتح الحساب، باإلضافة إلى البيانات المراد تعبئتيا في 

كما و أنو في حال رغبة الفرع في فتح حساب غير مدرج في ىذه السياسة، فيجب . نماذج فتح الحساب أو تحديث البيانات
 .مراسمة الدائرة القانونية و دائرة االمتثال لمموافقة عمى فتح ىذا الحساب

 
 : حسابات األفراد

 بطاقة تعريف شخصية مقبولة. 
  مستند يثبت طبيعة النشاط و مصدر الدخل ومستندات عن األموال المراد إيداعيا في الحساب و التي تتجاوز

 . دوالر أو ما يعادليا في العمالت األخرى5000
  (فاتورة ماء أو كيرباء، فاتورة ىاتف أرضي : مثل )مستند يثبت عنوان العميل 
  (جواز سفر  )في حال وجود جنسيات أخرى يجب أخذ صورة طبق األصل عن ما يثبت ذلك  

 
 :منشأة الممكية الفردية

  نسخة من السجل التجاري أو شيادة من غرفة التجارة مصدقة ومختومة ومحدثة حسب األصول تبين االسم
 .الكامل لممنشأة

 نسخو عن رخصة حرف و صناعات سارية المفعول من الجية صاحبة االختصاص. 
  (اسم المؤسسة/ اسم الشخص  )يجب أن يكون الحساب تحت اسم الممكية و اسم أصحابيا. 
 نموذج يحمل اسم المنشأة بالمغتين العربية و االنجميزية وعنوانيا وخاتميا الرسمي. 
 طمب خطي من العميل بأن يكون الحساب باالسم التجاري وليس باسمو الشخصي. 
 بطاقات تعريف شخصية عن أصحاب الممكية الفردية، و الوكالء و المفوضين إن وجد. 
  ،في حال كانت المنشأة الفردية ممموكة من أكثر من فرد بحسب الوثائق المقدمة يتم أخذ بيانات الشركاء بالكامل

 .كما و يتم فتح حساب مشترك لمشركاء ليتم تمثيل الحساب
 

 :  المكاتب المينية المتخصصة
  (مع إبراز األصل)ترخيص ساري المفعول صادر عن الجية الرسمية ذات العالقة 
 الحصول عمى شيادة مزاولة مينة بالنسبة لممين والحرف من الجيات ذات العالقة. 
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 الشيادة في البند السابق يجب أن يظير من خالليا أسم المكتب بالكامل، وعنوانو وخاتمو الرسمي. 
 بطاقات تعريف شخصية لممفوضين بالتوقيع عن المكتب، و الوكالء و المفوضين إن وجد. 
 نموذج يحمل اسم المكتب بالمغتين العربية و االنجميزية وعنوانو وخاتمو الرسمي. 

 
 :(خاصة أو عامة)الشركات المساىمة 

  بحيث يكون تاريخ )نسخة مصدقة شيادة تسجيل الشركة صادرة عن مراقب الشركات الفمسطيني سارية المفعول
 .(تجديدىا ال يزيد عن سنة واحدة

 في  ). نسخة مصدقة ومحدثو من عقد التأسيس و النظام الداخمي لمشركة مصدق من مراقب شركات فمسطيني
 (حالة الشركات العادية يتم استيفاء عقد تأسيس مصدق من مراقب الشركات فقط 

  موافقة مجمس إدارة الشركة المعنية أو المفوض بالتوقيع عن الشركة بحسب شيادة التسجيل عمى فتح الحساب
 .بنكي يبين نوع و عممة الحساب المراد فتحو و الغية من فتح الحساب

 قائمة حديثة لممفوضين بالتوقيع عن الشركة وفق السجل التجاري وتفويض الصالحيات فيو. 
 نموذج يحمل اسم الشركة بالمغتين العربية و االنجميزية وعنوانو وخاتمو الرسمي. 
  تعيد خطي من مجمس إدارة الشركة بضرورة إعالم البنك عن أي تغييرات جوىرية مستقبمية تحدث في الشركة أو

 .المفوضين بالتوقيع عن الشركة
 (البيانات األساسية  ).بيان ىوية ممثل الشركة القانونية 
  بخصوص الشركات الغير ربحية يجب استيفاء موافقة رئاسة الوزراء لقبول اليبات والتبرعات والمعونات والتمويل

 .وبيان الغاية منيا
 

 :الشركات األجنبية
  (شيادة تسجيل الشركة من مراقب شركات فمسطيني  )نسخة مصدقة عن السجل التجاري لمشركة 
 شيادة تسجيل سارية المفعول لمشركة األم 
 نسخة مصدقة من عقد التأسيس ونظام داخمي مترجم من مترجم معتمد. 
  موافقة مجمس إدارة الشركة المعنية أو المفوض بالتوقيع عن الشركة بحسب شيادة التسجيل عمى فتح الحساب

 .بنكي يبين نوع و عممة الحساب المراد فتحو و الغية من فتح الحساب
 قائمة حديثة لممفوضين بالتوقيع عن الشركة وفق السجل التجاري وتفويض الصالحيات فيو. 
 نموذج يحمل اسم الشركة بالمغتين العربية و االنجميزية وعنوانو وخاتمو الرسمي. 
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  و المفوضين بالتوقيع عن الشركة و استيفاء مستندات % 10يجب تعبئة بيانات الشركاء الذين يممكون أكثر من
 كاممة بنفس متطمبات حسابات األفراد

  تعيد خطي من مجمس إدارة الشركة بضرورة إعالم البنك عن أي تغييرات جوىرية مستقبمية تحدث في الشركة أو
 .المفوضين بالتوقيع عن الشركة

 
 :الوزارات، المؤسسات العامة، الدوائر الحكومية، والسمطات المحمية

 موافقة وزارة المالية لفتح أية حسابات ألية وزارة أو دائرة من الدوائر الرسمية. 
 موافقة خطية من مكتب الرئاسة لفتح أي حساب باسم أي من المحافظات. 
 موافقة مكتوبة من الوزارة المختصة لفتح أي حساب ألي ىيئة محمية والتي تخضع لصالحياتيا حسب القانون. 
  أسماء المفوضين بالتوقيع عن الحسابات، محدثة ومصدقة من الجية الرسمية صاحبة الصالحية وموقعة من قبل

 .السمطة المختصة
 يجب تعبئة بيانات المفوضين بالتوقيع، واستيفاء مستندات كاممة بنفس متطمبات حسابات األفراد. 

 
 :البمديات و المجالس القروية 

  موافقة وزارة الحكم المحمي عمى فتح الحساب. 
  أسماء المفوضين بالتوقيع عن الحسابات، محدثة ومصدقة من الجية الرسمية صاحبة الصالحية وموقعة من قبل

 .السمطة المختصة
 يجب تعبئة بيانات المفوضين بالتوقيع، واستيفاء مستندات كاممة بنفس متطمبات حسابات األفراد عنيم. 

 
 :األندية

يحظر فتح إي حسابات لألندية قبل الحصول عمى موافقة مراقب االمتثال والدائرة القانونية مع االلتزام بتوفير الشروط 
 :والوثائق التالية

 نسخة مصدقة ومحدثة عن شيادة من السمطة ذات االختصاص وفقًا لنوع النادي، مثل ىيئة الشباب و الرياضة. 
 نسخة مصدقة ومحدثو من قبل السمطة ذات االختصاص بالموافقة عمى فتح الحساب لدى البنك. 
 موافقة مجمس اإلدارة أو التنظيم اإلداري لمنادي بالموافقة عمى فتح الحساب. 
 نسخة مصدقة ومحدثو من عقد التأسيس والنظام الداخمي. 
 قائمة المفوضة بالتوقيع والسمطات المفوضة ليم الستخدام الحساب مصدقة من الجية ذات االختصاص. 
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 نموذج يحمل اسم النادي والعنوان والخاتم الرسمي. 
 

 :التعاونية الغير ىادفة لمربح/ جمعيات خيرية / الييئات 
يحظر فتح أي حسابات لممنشأة الغير الربحية قبل الحصول عمى موافقة مراقب االمتثال والدائرة القانونية مع االلتزام 

 :بتوفير الوثائق التالية
 وزارة العمل / أو الييئة األىمية صادرة من وزارة الداخمية  لمجمعية الخيرية محدثوشيادة تسجيل. 
  وزارة / مصادقا عميو من قبل وزارة الداخميةمحدثا و لمجمعية الخيرية أو الييئة األىمية األساسينسخة من النظام

 .العمل
 وزارة العمل وحسب جية االختصاص عمى فتح الحساب سواء كان حساب / الحصول عمى موافقة وزارة الداخمية

 .رئيسي أو فرعي

 وزارة العمل يبين أعضاء مجمس اإلدارة و المفوضين بالتوقيع ساري المفعول / كتاب من وزارة الداخمية 

  يجب تعبئة بيانات أعضاء مجمس إدارة الجمعية والمفوضين بالتوقيع عن الجمعية، واستيفاء مستندات كاممة
 بنفس متطمبات حسابات األفراد

 مستندات تبين مصادر تمويل الجمعية 
 

 : السفارات و القنصميات و مكاتب التمثيل الدولية 
 الموافقة عمى فتح الحساب من قبل المدير العام ومراقب االمتثال. 
 أو الشخص المسؤول عن األعمال التجارية لفتح / أو القنصل و/ أو القائم باألعمال و/طمب خطي من السفير و

 .الحساب مصدق من وزارة الخارجية الفمسطينية
 قائمة المفوضين بالتوقيع وصالحياتيم في إدارة الحساب وشروط تحريك الحساب. 

 
 :حسابات الصرافين

عدم السماح بفتح أي حسابات تخص الصرافين إال بعد الحصول عمى الموافقة من المدير العام و مراقب االمتثال 
 :والدائرة القانونية، مع االلتزام بتوفير الوثائق التالية

 صورة عن رخصة مزاولة مينة الصرافة سارية المفعول صادرة عن سمطة النقد الفمسطينية. 
  توفير صورة محدثة عن عقد التأسيس والنظام الداخمي لشركات المساىمة الخصوصية والعامة مصدق من مراقب

 .شركات فمسطيني
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  بحيث يكون تاريخ )نسخة مصدقة شيادة تسجيل الشركة صادرة عن مراقب الشركات الفمسطيني سارية المفعول
 .(تجديدىا ال يزيد عن سنة واحدة

 توفير صورة محدثة ومصدقة عن عقد التأسيس لمشركة العادية. 
  لصاحب محل الصرافة المسجل عمى شكل  (رخصة الغرفة التجارية  )الحصول عمى صورة من السجل التجاري

 .أفراد، باإلضافة إلى صورة عن وثيقة إثبات الشخصية
 توقيع اتفاقية بين البنك الوطني و الصرافين يحدد آلية العمل فيما بينيم وتعبئتيا كاممة حسب األصول. 
 توقيع الصراف عمى التعيد واإلقرار باستخدام الحساب بحسب التعميمات الصادرة عن سمطة النقد الفمسطينية. 
  تقديم معمومات محدثة تخص حسابات الصرافين وتجديد رخصة مزاولة المينة بشكل سنوي والتوقف عن التعامل

 .مع أي صراف لم يتمكن من إحضار شيادة مزاولة المينة الصادرة عن سمطة النقد الفمسطينية بعد انتيائيا
 قائمة محدثة باألشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة وفق شيادة التسجيل وصالحياتيم. 
  و المفوضين بالتوقيع عن الشركة و استيفاء مستندات % 10يجب تعبئة بيانات الشركاء الذين يممكون أكثر من

 (شركات). كاممة بنفس متطمبات حسابات األفراد
  تعيد خطي من مجمس إدارة الشركة بضرورة إعالم البنك عن أي تغييرات جوىرية مستقبمية تحدث في الشركة أو

 (شركات مساىمة عامة  ).المفوضين بالتوقيع عن الشركة
 مطابقة اسم الحساب المفتوح عمى النظام مع االسم الوارد في رخصة المين الصادرة عن سمطة النقد الفمسطينية. 

 
 :الحمالت الوطنية لجمع التبرعات

 موافقة سمطة النقد الفمسطينية أو مكتب الرئاسة عمى فتح الحساب. 
 موافقة مجمس الوزراء الخطية لتنظيم مثل ىذه الحمالت وتحديد التاريخ المعين ليا. 
 موافقة حديثة من قبل وزارة الداخمية موجية لمبنك لفتح الحساب وتحديد قائمة المفوضين بالتوقيع وصالحياتيم. 
 قائمة المفوضة بالتوقيع والسمطات المفوضة ليم الستخدام الحساب مصدقة من الجية ذات االختصاص. 

 
 :حسابات المدارس الخاصة

 شيادة تسجيل حديثة وسارية المفعول صادرة عن وزارة التربية والتعميم العالي. 
 النظام الداخمي وشيادة التأسيس الخاصة بالمدرسة. 
  رسالة رسمية من وزارة التربية والتعميم العالي موجية إلى البنك بالمفوضين بالتوقيع نيابة عن المدرسة وان تكون

 .حديثة اإلصدار
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 :حسابات المدارس الحكومية
 شيادة تسجيل حديثة وسارية المفعول صادرة عن وزارة التربية والتعميم العالي. 
  رسالة رسمية من وزارة التربية والتعميم العالي موجية إلى البنك بالمفوضين بالتوقيع نيابة عن المدرسة وان تكون

 .حديثة اإلصدار
 

 :(بوالية األب أو لمنفعة األم أو وصاية شرعية  )حسابات القصر 
  فتح أي حسابات بأسماء القاصرين فقط مقتصرة عمى األب أو األم أو أي شخص ذو عالقة قانونية رسمية

 .بالقاصر بموجب شيادة صادرة من المحكمة مختصة
  الموافقة المسبقة من قبل دائرة االمتثال والدائرة القانونية في حال كان طالب فتح الحساب الخاص بالقاصر غير

 .األب أو األم
 صورة عن شيادة الميالد. 
  الولي، واستيفاء مستندات كاممة بنفس متطمبات حسابات األفراد/ يجب تعبئة بيانات كاممة عن الوصي. 
 صورة عن حكم محكمة مختصة بالوصاية أو الوكالة الشرعية. 
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يتوجب عمى كافة موظفي البنك الوطني بمختمف مستوياتيم العمل بموجب ىذه السياسة، وكافة اإلجراءات 
وعميو يتوجب عمى كل إداري في البنك التأكد من تطبيق . والتعاميم الصادرة بموجبيا من تاريخ اعتمادىا

 .ىذه السياسة بكافة الوسائل الممكنة
 
 

 اعتماد مجمس اإلدارة

 
 


