سياسة االشتباه بعمليات غسل
األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
الجمعية السعودية للمحافظة
على التراث

مقدمة:
تعد سياسة مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية التي اتخذتها
ً
الجمعية في مجال الرقابة املالية وفقا لنظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )20/وتاريخ
1439/02/04هـ ،ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )21/وتاريخ
1439/02/11ه ،والئحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء برقم ( )228وتاريخ 1440/05/02هـ ،وجميع
التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة.
النطاق:
تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية
السعودية للمحافظة على التراث من جرائم مكافحة غسل األموال ،والجرائم املنصوص عليها في نظام مكافحة
جرائم اإلرهاب وتمويله ،وفي هذه الفقرة سيتم بيان املقصود بجرائم مكافحة غسل األموال وجرائم اإلرهاب
وتمويله.
ً
أوال :عددت املادة الثانية من نظام مكافحة غسل األموال األفعال التي يعد من ارتكبها قد ارتكب جريمة غسل
أموال ،وهي تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها ،مع علمه بأنها من متحصالت جريمة؛ ألجل إخفاء
املصدر غير املشروع لتلك األموال أو تمويهه ،أو ألجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية
التي تحصلت منها تلك األموال لإلفالت من عواقب ارتكابها .اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها ،مع علمه
بأنها من متحصالت جريمة أو مصدر غير مشروع .إخفاء أو تمويه طبيعة أموال ،أو مصادرها أو حركتها أو ملكيتها
أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق املرتبطة بها ،مع علمه بأنها من متحصالت جريمة.
يدخل من ضمن ذلك الشروع في ارتكاب أي من األفعال املشار إليها أعاله أو االشتراك في ارتكابها بطريق االتفاق
أو تأمين املساعدة أو التحريض أو تقديم املشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو
التأمر.
ً
وقد حدد الفصل السابعة من النظام العقوبات من خالل تحديد عقوبة السجن أو الغرامة املالية أو بهما معا
من املادة السادسة والعشرون وحتى املادة الثانية الثالثون منه.

ً
ثانيا :بينت الفقرة الثالثة املادة األولى من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله بيان املقصود بالجريمة اإلرهابية
ً
بأنها كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر ،يقصد به
اإلخالل بالنظام العام ،أو زعزعة أمن املجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر ،أو تعطيل
النظام األساس ي للحكم أو بعض أحكامه ،أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو
االقتصادية ،أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو االمتناع عنه ،أو إيذاء أي شخص أو
التسبب في موته ،عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه -هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية
على القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به ,أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى املقاصد واألغراض املذكورة أو
التحريض عليها .وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات اململكة في أي من االتفاقيات أو البروتوكوالت
ً
الدولية املرتبطة باإلرهاب أو تمويله -التي تكون اململكة طرفا فيها -أو أي من األفعال املدرجة في ملحق االتفاقية
الدولية لقمع تمويل اإلرهاب.
ويقصد بجريمة تمويل اإلرهاب بأنه أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات اململكة في أي من االتفاقيات أو
ً
البروتوكوالت الدولية املرتبطة باإلرهاب أو تمويله -التي تكون اململكة طرفا فيها -أو أي من األفعال املدرجة في
ملحق االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب.
ً
وقد حدد الفصل الرابع من النظام العقوبات من خالل تحديد عقوبة السجن أو الغرامة املالية أو بهما معا من
املادة الثالثون وحتى املادة الثانية والخمسون منه.
ً
ثالثا :مراحل عملية غسل األموال:
تمر عملية غسل األموال عادة بثالث مراحل أساسية وهي:
 -1مرحلة التوظيف (مرحلة اإليداع):
هي مرحلة توظيف أو إحالل والهدف منها هو إيداع النقد املتوفر من األنشطة غير املشروعة في النظام
املالي بطريقة ال تثير االنتباه ،وتنجز هذه املرحلة بطرق متعددة منها :اإليداع في البنوك أو املؤسسات
املالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عمالت أجنبية ،أو من خالل النقل املادي للنقد عبر الحدود،
وتعد مرحلة اإليداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة للراغبين بغسل األموال ،حيث أنها ما زالت عرضة
الكتشافها ،خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة من النقد.
 -2مرحلة التغطية :الهدف من هذه املرحلة هو التمويه عن األصل غير الشرعي لألموال التي تم إيداعها في
البنوك من خالل إجراء الحواالت بين عدة حسابات أو تحويل األرصدة إلى حسابات في املصارف الدولية
املنتشرة حول العالم ،أو استبدال األموال بشيكات سياحية أو مصرفية.

 -3مرحلة التكامل :الهدف من هذه املرحلة هو إضفاء الصفة الشرعية على األموال ودمجها بصورة
ً
سواء في العقارات أو
مشروعة في االقتصاد الوطني أو الدولي ،وذلك على شكل استثمارات مباشرة
السلع النادرة أو شراء الحصص من الشركات أو استثمارها في البورصة.
ً
رابعا :بيان باملؤشرات التي قد تدل على االرتباط بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب:
 -1إبداء العميل اهتمام غير عادي بشأن االلتزام بمتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم تمويل
اإلرهاب ،وبخاصة املتعلقة بهويته ونوع عمله.
 -2رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى.
 -3رغبة العميل في املشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو االقتصادي أو عدم
انسجامها مع إستراتيجية االستثمار املعلنة.
 -4محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته ،و/أو مصدر أمواله.
 -5علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب ،أو أي مخالفات جنائية أو
تنظيمية.
 -6إبداء العميل عدم االهتمام باملخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى.
 -7اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل بالعمل نيابة عن موكل مجهول ،وتردده وامتناعه بدون أسباب
منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
 -8صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
 -9قيام العميل باستثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع االستثماري وتحويل
العائد من الحساب.
 -10وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل واملمارسات العادية.
 -11طلب العميل من الجمعية تحويل األموال املستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي
معلومات عن الجهة واملحول إليها.
 -12محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ السجالت من
الجمعية.
 -13طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من املستندات.
 -14علم الجمعية أن األموال أو املمتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
 -15عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع املعلومات املتوفرة عن املشتبه به ونشاطه ودخله
ونمط حياته وسلوكه.
 -16انتماء العميل ملنظمة غير معروفة ،أو معروفة بنشاط محظور.

 -17ظهور عالمات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما ال يتناسب مع وضعه
االقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).
املسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية
السعودية للمحافظة على التراث ،وعليهم اإلملام بها والتوقيع عليها ،وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء
واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ،وعلى اإلدارة املالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع اإلدارات
واألقسام بنسخة منها ،وتحرص الجمعية السعودية للمحافظة على التراث حال التعاقد مع متعاونين على التأكد
من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب.
ونتيجة لتحقيق هذه السياسات ،فإن الجمعية تلتزم بما يلي:
 -1عدم إجراء أي تعامل مالي باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل بها أو معها.
 -2التحقق بصفة مستمرة من هوية املتعاملين عند بداية التعامل أو عند إجراء أي عملية معهم بصفة
مباشرة أو غير مباشرة أو نيابة عنهم وذلك من خالل التحقق من الوثائق الرسمية ،واتخاذ التدابير
الواجبة واملستمرة بذلك.
 -3االحتفاظ بالسجالت واملستندات املوضحة للتعامالت املالية التي تقوم بها الجمعية ملدة ال تقل عن
عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية.
وعندما تتوافر لديها أسباب معقولة لالشتباه في أن األموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي أو
مرتبطة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب فإن الجمعية تلتزم بإتباع اإلجراءات التالية:
ً
 -1إبالغ وحدة التحريات املالية فورا وبشكل مباشر إذا توافرت.
 -2إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات واملعلومات املتوافرة لديها عن تلك الحالة واألطراف
ذات الصلة ،وتزويد وحدة التحريات به ،وال يتعارض مع سرية املعلومات الواردة في املستندات
والسجالت ما يقدم للوحدة.

ً
استناد ملا نصت عليه الفقرة الثالثة
 -3عدم تحذير املتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطهم
من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )21/وتاريخ
1439/02/12هـ.

ملحق (:)1

تعهد وإقرار:
بأنني اطلعت على سياسات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل
أقر وأتعهد أنا وبصفتي
اإلرهاب ،وفهمت املخاطر التي قد تحققهاً ،
وبناء عليه أوافق وأقر والتزم بما فيها وأتعهد بتطبيق هذه السياسة
أثناء عملي أو عالقتي بالجمعية بغض النظر عن موقعي فيها سواء كنت عضو مجلس إدارة أو موظف أو متطوع
أو مستفيد في الجمعية ،وأن التزم بكل ما يساعد على تنفيذها.
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