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 والئحته التنفيذية نظام مكافحة غسل األموال
 

 هـ 4143ربيع اآلخر  44اجلمعة  1414: العدد  38أم القرى السنة نشر يف جريدة 
 :المادة األولى

نها ما مل يقتضي السياق خالف يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت املعاين املوضحة أمام كل م
 :ذلك

ل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو متويه أصل حقيقة أموال ارتكاب أي فع: غسل األموال .4
 .مكتسبة خالفاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأهنا مشروعة املصدر

األصول أو املمتلكات أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، واملستندات : األموال  .4
 .صول أو أي حق متعلق هباالقانونية أو الصكوك اليت تثبت متلك األ

من ارتكاب جرمية من  –بطريق مباشر أو غري مباشر  –أي مال مستمد أو حصل عليه : املتحصالت  .8
 .اجلرائم املعاقب عليها وفقاً ألحكام هذا النظام

كل ما استخدم أو أعد لالستخدام بأي شكل يف ارتكاب جرمية من اجلرائم املعاقب عليها : وسائط  .1
 .هذا النظاموفقاً ألحكام 

من األنشطة املالية أو يف اململكة تزاول واحدًا أو أكثر أي منشأة : املؤسسات املالية وغري املالية  .5
التجارية أو االقتصادية، كالبنوك أو حمالت الصرافة أو شركات االستثمار والتأمني أو الشركات التجارية 

 .خر مماثل حتدده الالئحة التنفيذية هلذا النظام أو املؤسسات الفردية أو األنشطة املهنية، أو أي نشاط آ

ويشمل على سبيل . كل تصرف يف األموال أو املمتلكات أو املتحصالت النقدية أو العينية: العملية  .6
اإليداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، اإلقراض، املبادلة أو استعمال خزائن اإليداع وحنوها : املثال

 .نفيذية هلذا النظام مما حتدده الالئحة الت

أي نشاط يشكل جرمية معاقب عليها وفق الشرع أو النظام مبا يف ذلك متويل : النشاط اإلجرامي  .4
 .اإلرهاب واألعمال اإلرهابية واملنظمات اإلرهابية

احلظر املؤقت على نقل األموال واملتحصالت أو حتويلها أو تبديلها أو التصرف فيها : احلجز التحفظي .3
ا، أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة، استنادًا إىل أمر صادر من حمكمة أو سلطة أو حتريكه

 .خمتصة بذلك
التجريد واحلرمان الدائمان من األموال أو املتحصالت أو الوسائط املستخدمة يف اجلرمية بناء : املصادرة  .9

 .على حكم قضائي صادر من حمكمة خمتصة

ة املختصة مبنح الرتاخيص للمؤسسات املالية وغري املالية واملختصة كذلك اجلهة احلكومي: اجلهة الرقابية .41
 .بالرقابة أو اإلشراف على تلك املؤسسات

 .كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل األموال وفق اختصاصه : السلطة املختصة .44

- :من هذه املادة اآليت( 5)يعد من النشاطات الواردة يف الفقرة  -4/4
 .ل الودائع ، االقرتاض ، فتح احلسابات قبو  -أ 

 .التأمني ، التأجري التمويلي –ب 
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 .خدمات حتويل األموال -ج
 (.بطاقات االئتمان، الشيكات السياحية، البطاقات املصرفية)إصدار وإدارة وسائل الدفع  -د

 .إصدار الضمانات واإلعتمادات -هـ 
 .عمالت األجنبيةاالجتار يف األوراق املالية أو االشتغال بال -و
 .الوساطة التجارية واملالية-ز 
 .التعامل يف املعادن الثمينة أو األحجار الكرمية أو السلع النادرة كالقطع األثرية -ط .املعامالت العقارية -ح 
 .أعمال احملاماة -ي 
 .أعمال احملاسبة واملراجعة -ك 
- :ادة اآليتمن هذه امل( 6)يعد من العمليات الواردة يف الفقرة  - 4/4
 .الرهن-أ

 .التحويل بني احلسابات -ب
 .اهلبة  -ج 
 .تبادل العمالت -د 
 .شراء أو بيع أي أسهم أو سندات أو شهادات إيداع -هـ 
 .توثيق العقود والوكاالت من قبل كتابات العدل -و
يئة التحقيق من املادة األوىل ه( 3)يقصد بالسلطة املختصة باحلجز التحفظي الواردة يف الفقرة  -4/8

 .واالدعاء العام وفقاً ملا نصت عليه املادة الثانية عشر من هذا النظام وموادها التنفيذية 
 :المادة الثانية

 :يعد مرتكباً جرمية غسل األموال كل من فعل أياً من األفعال اآلتية
ر غري مشروع أو إجراء أي عملية ألموال أو متحصالت، مع علمه بأهنا ناجتة من نشاط إجرامي أو مصد.أ

 .غري نظامي
نقل أموال أو متحصالت، أو اكتساهبا أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو حتويلها، مع علمه بأهنا .ب

 .ناجتة من نشاط إجرامي أو مصدر غري مشروع أو غري نظامي
أو طريقة إخفاء أو متويه طبيعة األموال املتحصالت، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكاهنا .ج

 .التصرف هبا ، مع علمه بأهنا ناجتة من نشاط إجرامي أو مصدر غري مشروع أو غري نظامي
 .متويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابية واملنظمات اإلرهابية. د
االشرتاك بطريق االتفاق أو املساعدة أو التحريض أو تقدمي املشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو .هـ

 .الشروع يف ارتكاب أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف هذه املادةالتسرت أو 
 .يشمل متويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابية واملنظمات اإلرهابية األموال املتأتية من املصادر املشروعة -4/4
يستدل على وجود العلم من الظروف واملالبسات املوضوعية والواقعية ليكون عنصرًا من عناصر  - 4/4
 .لقصد اجلنائي املكون جلرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادةا

من أمثلة النشاط اإلجرامي أو املصدر غري املشروع أو غري النظامي اليت يعترب االشتغال باألموال  - 4/8
- :الناجتة عنها من عمليات غسل األموال ما يلي
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ة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري اجلرائم املنصوص عليها يف املادة األوىل من الالئح - أ
( 463)م املصادق عليها بقرار جملس الوزراء رقم 4933املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

 .هـ 44/3/4149وتاريخ 
( قية بالريمواتفا)اجلرائم املنظمة الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرائم املنظمة عرب الوطنية  - ب

 .هـ4/9/4144وتاريخ ( 441)م واملوقع عليها بقرار جملس الوزراء رقم 4111الصادرة يف ديسمرب 

 .هتريب املسكرات أو تصنيعها أو املتأخرة هبا أو تروجيها - ت

 هـ 44/4/4849وتاريخ ( 44)جرائم تزييف وتقليد النقود املنصوص عليها يف املرسوم امللكي رقم  -د
وتاريخ ( 441)زوير املنصوص عليها يف نظام مكافحة التزوير الصادر باملرسوم امللكي رقم جرائم الت -هـ

 .هـ5/44/4834يف ( 58)هـ واملعدل باملرسوم امللكي رقم 46/44/4831
وتاريخ ( 86)جرائم الرشوة املنصوص عليها يف نظام مكافحة الرشوة الصادر باملرسوم امللكي رقم  -و

 .هـ 49/44/4144
 .يب األسلحة والذخائر أو املتفجرات أو تصنيعها أو االجتار فيهاهتر  -ز
 .القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو االعتياد على ممارسة الفجور -ح
 .السلب أو السطو املسلح -ط
 .السرقات -ي
 .النصب واالحتيال -ك
الدولة، وكذلك اخلاصة  االختالس من األموال العامة التابعة للجهات احلكومية أو اليت تساهم هبا  -ل

 .كالشركات واملؤسسات التجارية وحنوها
مزاولة األعمال املصرفية بطريقة غري نظامية املنصوص عليها يف املادة الثانية من نظام مراقبة البنوك  -م 

 .هـ 44/4/4836وتاريخ ( 5)الصادرة باملرسوم امللكي رقم 
 . ألصناف واألوزان واألسعار وتقليد السلعاجلرائم املتعلقة باألنشطة التجارية كالغش با -ن

والتسرت التجاري املنصوص عليه يف املادة األوىل من نظام مكافحة التسرت التجاري الصادر باملرسوم امللكي 
 .هـ 46/41/4119وتاريخ ( 19/م)رقم 
بية الصادر بقرار التهريب اجلمركي الواردة يف نظام اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العر  -س

 .هـ46/41/4148وتاريخ ( 414)جملس الوزراء رقم 
 .جرائم التهرب الضرييب  -ع

 :المادة الثالثة
من هذا النظام أو ( الثانية)يعد مرتكبا جرمية غسل األموال كل من فعل أيا من األفعال الواردة يف املادة 

 املالية أو أعضائها أو أصحاهبا أو موففيها أو اشرتك فيه ، من رؤساء جمالس إدارات املؤسسات املالية وغري
ممثليها املفوضني أو مدققي حساباهتا أو مستخدميها ممن يتصرفون مبقتضى هذه الصفات ، مع عدم 

 .اإلخالل باملسؤولية اجلنائية للمؤسسات املالية وغري املالية عن تلك اجلرمية إذا ارتكبت بامسها أو حلساهبا
النظام والئحته التنفيذية على املؤسسات املالية وغري املالية املقامة يف املناطق احلرة تسري أحكام هذا  -8/4

 .املوجودة على أرض اململكة
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تسري أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية على فروع املؤسسات املالية وغري املالية العامة خارج  -8/4
 .اململكة

ساب املؤسسات املالية وغري املالية هبدف حتقيق مصلحة أن تكون اجلرمية قد ارتكبت باسم أو حل -8/8
 .مادة أو معنوية مباشرة أو غري مباشرة

 :المادة الرابعة
وجيب . على املؤسسات املالية وغري املالية أال جتري أي تعامل مايل أو جتاري أو غريه باسم جمهول أو ومهي

ذلك عند بداية التعامل مع هؤالء العمالء أو عند إجراء التحقق من هوية املتعاملني استناداً إىل وثائق رمسية، و 
صفقات جتارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم وعلى تلك املؤسسات التحقق من الوثائق الرمسية 
للكيانات ذات الصفة االعتبارية، اليت توضح اسم املنشأة وعنواهنا وأمساء املالكني هلا واملديرين املفوضني 

 .حنو ذلك مما حتدده الالئحة التنفيذية هلذا النظامبالتوقيع عنها و 
على املؤسسات املالية وغري املالية االلتزام التام مبا تصدره اجلهات الرقابية كمؤسسة النقد العريب  -1/4

السعودي وهيئة سوق املال ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل من تعليمات تتعلق مببدأ إعرف عميلك 
- :كحد أدىن التايلعلى أن تشمل  

التحقق من هوية املتعاملني مع املؤسسات املالية وغري املالية باإلطالع على الوثائق األصلية  -1/4/4
 :املعتمدة نظاماً إلثبات الشخصية وذلك على النحو التايل

- :املواطنون السعوديون - أ
 .بطاقة األحوال الشخصية أو دفرت العائلة للذكور واإلناث* 

 .خص ومكان إقامته وحمل عملهعنوان الش* 

 -:الوافدون األفراد  - ب

إقامة سارية املفعول أو بطاقة اإلقامة اخلاصة ذات اخلمس سنوات أو جواز السفر ملواطين دول جملس * 
 .التعاون لدول اخلليج العربية أو البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيني

 .عنوان الشخص ومكان إقامته وحمل عمله* 
 -:تباريوناألشخاص االع  - ت

- :الشركات واملؤسسات واحملالت املرخص هلا* 
 .السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة -
 .الرتخيص الصادر من وزارة البلديات والشئون القروية ملؤسسات اخلدمات واحملالت اخلاصة -
 .عقد التأسيس إن وجد -
نشأة التجارية أو شركة اخلدمات املرخص هلا بطاقة األحوال الشخصية للمواطن السعودي صاحب امل -

للتأكد من أسم التاجر الوارد يف السجل التجاري أو الرتاخيص مطابق المسه والتفاصيل األخرى يف بطاقة 
 .أحوال الشخصية وسريان مفعوهلا 

وية كل قائمة باألشخاص مالكي املنشأة الواردة أمسائهم يف عقد التأسيس وتعديالته أن وجد وصورة من ه -
 .منهم
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قائمة باألشخاص املفوضني من قبل املالك املؤهلني تشغيل احلسابات حسبما ورد يف مستند السجل  -
 .التجاري أو مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم

 :الشركات املقيمة* 
 .رة والصناعةصورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجا -
 .صورة من عقد التأسيس ومالحقه -
 .صورة من هوية املدير املسئول -
الذي لدية مبوجب عقد ( أو األشخاص ) وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص  -

 .التأسيس صالحية تفويض األفراد بالتوقيع
 .وتعديالته صورة من هوية مالكي املنشأة الواردة أمسائهم يف عقد التأسيس -
التحقق من اهلوية واألوضاع النظامية للعمالء واملستفيدين احلقيقيني عند فتح احلساب أو بداية  - 1/4

التعامل مع أي من املؤسسات املالية وغري املالية، وأن يتم جتديد التحقق عند فهور شكوك بشأن ذلك يف 
 .قيأية مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو املستفيد احلقي

 .يتم حتديث بيانات التحقق من اهلوية بصفة دورية أو كل ما اقتضى األمر ذلك - 1/8
ال يقبل من الوكيل كاحملامي أو احملاسب أو الوسيط ومن يف حكمهم التذرع بعدم إفشاء أسرار  - 1/1

 .العمالء عند استيفاء بيانات التحقق من اهلوية على النحو املشار إليه آنفا
 :سةالمادة الخام

ملدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل  –على املؤسسات املالية وغري املالية االحتفاظ 
جبميع السجالت واملستندات، إليضاح التعامالت املايل والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت  –احلساب 

 .الت التجارية وصور وثائق اهلويات الشخصيةحملية أو خارجية، وكانت االحتفاظ مبلفات احلسابات واملراس
حتتفظ املؤسسات املالية وغري املالية بنسخة من إثبات هوية املتعاملني معها، وبكل مستند يتعلق  - 5/4

 .باملعامالت اليت تقوم هبا
 حتتفظ املؤسسات املالية وغري املالية بسجل يشمل كافة تفاصيل التعامالت اليت جتريها حىت يتم - 5/4

- :التأكد من
 .استيفاء متطلبات نظام مكافحة غسل األموال - أ

 .بتمكني وحدة التحريات املالية من متابعة كل عملية - ب

 .اإلجابة خالل املدة احملددة عن أية استفسارات تطلبها وحدة التحريات املالية أو اجلهة القضائية  - ت

ام هذا النظام تسليم نسخه من عندما يطلب من املؤسسات املالية وغري املالية مبقتضى أحك - 5/8
السجالت أو املستندات قبل هناية مدة احلفظ فانه يتعني عليها االحتفاظ بالسجالت أو املستندات 

 .األساسية حىت هناية موضوع الطلب واالحتفاظ ببيان تسليمها
 :المادة السادسة

ة لكشف أي من اجلرائم املبينة يف هذا على املؤسسات املالية وغري املالية وضع إجراءات احرتازية ورقابة داخلي
 .النظام وإحباطها، وااللتزام بالتعليمات الصادرة من اجلهات الرقابية املختصة يف هذا اجملال
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تتضمن اإلجراءات االحرتازية والرقابة الداخلية اليت تضعها املؤسسات املالية وغري املالية لكشف  -6/4
 :اجلرائم املبينة يف هذه املادة ما يلي

وضع ضوابط مكتوبة وفعالة حتول دون استغالل تلك املؤسسات يف عمليات غسل األموال وتساعد  - أ
 .على كشف العمليات املشبوهة

 .أن تكون التعليمات الصادرة من اجلهة الرقابية هي احلد األدىن من التعليمات الواجب تطبيقها - ب

 .أكد من سالمة اإلجراءاتالقيام باملتابعة والرقابة للتحقق من تطبيق التعليمات والت - ت

 .أن يتم حتديث تلك الضوابط دورياً مبا يساير تطور عمليات غسل األموال  - ث

تضع اجلهات الرقابية املختصة الوسائل الكفيلة والضوابط للتحقق من التزام املؤسسات املالية وغري  -6-4
 .ال املالية باألنظمة والقواعد واللوائح املقررة نظاماً ملكافحة غسل األمو 

 :المادة السابعة
عند توافر مؤشرات ودالئل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو  –على املؤسسات املالية وغري املالية 

ضخمة أو غري طبيعية، أو عملية تثري الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن هلا عالقة بغسل 
أن تبادر إىل اختاذ اإلجراءات  –بية أو املنظمات اإلرهابيةاألموال أو بتمويل اإلرهاب أو األعمال اإلرها

 :اآلتية
 .إبالغ وحدة التحريات املالية املنصوص عليها يف املادة احلادية عشرة من هذا النظام بتلك العملية فوراً  - أ

إعداد تقرير مفصل يتضمن مجيع البيانات واملعلومات املتوافرة لديها عن تلك العمليات واألطراف ذات  - ب
 .الصلة، وتزويد وحدة التحريات به

تقوم املؤسسات املالية وغري املالية بوضع املؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال، كما  -4/4
جيب العمل على حتديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع 

يكون إبالغ وحدة التحريات املالية وفق النموذج  -4/4.خلصوصااللتزام مبا تصدره اجلهات الرقابية هبذا ا
- :املعتمد من قبل الوحدة على أن يشتمل البالغ كحد أدىن على املعلومات اآلتية

 .أمساء األشخاص املتهمني ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم - أ
 .بيان بالعملية املشتبه فيها وأطرافها وفروف اكتشافها وحالتها الراهنة - ب

 .حتديد املبلغ حمل العملية املشتبه هبا واحلسابات املصرفية ذات العالقة - ج

 .أسباب ودواعي االشتباه اليت استند إليها املوفف املسئول عن اإلبالغ -د

- :يراعى بالتقرير املعد من قبل املؤسسات املالية وغري املالية عن العمليات املبلغ عنها اآليت -4/8
لوحدة التحريات املالية التقرير خالل عشرة أيام من تاريخ التبليغ على أن يتضمن  تقدم املؤسسات املالية - أ

 :اآليت
 .كشوف احلسابات لفرتة ستة أشهر* 

 .صور من والوثائق املرفقة مبستندات فتح احلساب* 
 .بيانات عن طبيعة العمليات املبلغ عنها* 
 .مؤشرات ومربرات الشك واملستندات املؤيدة لذلك* 
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م املؤسسات غري املالية تقريرها عن البالغات عند طلبها من الوحدة وذلك خالل أسبوعني من تقد -ب
 :تاريخ الطلب وميكن أن يشتمل الطلب على مايلي

 .معلومات عن الطرف املبلغ عنه* 
 .بيان باملعامالت التجارية أو املالية للمبلغ عنه أو األطراف ذات الصلة* 
 .الدالة على الشك مؤيدة باملستنداتتقدم املربرات واملؤشرات * 

 :المادة الثامنة
استثناًء من األحكام املتعلقة بالسرية املصرفية فإن على املؤسسات املالية وغري املالية تقدمي الوثائق والسجالت 

 .واملعلومات للسلطة القضائية أو السلطة املختصة عند طلبها
االدعاء العام أو وحدة التحريات املالية بطلب الوثائق تقوم السلطة القضائية أو هيئة التحقيق و  -3/4

والسجالت واملعلومات من املؤسسات املالية وغري املالية عن طريق وحدة مكافحة غسل األموال مبؤسسة 
النقد العريب السعودي بالنسبة للمؤسسات املالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل األموال بوزارة التجارة 

لمؤسسات غري املالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل األموال هبيئة سوق املال بالنسبة والصناعة بالنسبة ل
 .لتعامالت األوراق املالية وعن طريق وزارة العدل بالنسبة للممتلكات الثابتة

يتم تقدمي كافة الوثائق والسجالت واملعلومات من املؤسسات املالية وغري املالية للسلطة القضائية أو  -3/4
لتحقيق واالدعاء العام أو وحدة التحريات املالية عند طلبها عن طريق وحدة مكافحة غسل األموال هيئة ا

مبؤسسة النقد العريب السعودي بالنسبة للمؤسسات املالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل األموال بوزارة 
موال هبيئة سوق املال التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات غري املالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل األ

 .بالنسبة لتعامالت األوراق املالية وعن طريق وزارة العدل بالنسبة للممتلكات الثابتة بصفة عاجله
ال جيوز للمؤسسات املالية وغري املالية االحتجاج مببدأ سرية احلسابات أو هوية العمالء أو املعلومات  - 3/8

 .املسجلة طبقاً ألي نظام آخر
 :ةالمادة التاسع

على املؤسسات املالية وغري املالية والعاملني فيها وغريهم من امللزمني بأحكام هذا النظام أال حيذروا العمالء 
 .أو يسمحوا بتحذيرهم أو حتذير غريهم من األطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاهتم

 عمالء أو غريهميراعى يف تطبيق هذه املادة ولتجنب التصرف الذي من شأنه حتذير ال 9/4
 :ما يلي 
 .قبول العمليات وعدم رفضها من العمالء كوهنا تبدو غري طبيعية أو مشتبه هبا - أ

جتنب عرض البدائل للعمالء أو تقدمي النصيحة أو املشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشان العمليات   - ب
 .اليت جيروهنا

 .ءاحلفاظ على سرية إجراء البالغات عن احلسابات أو العمال -ج

أن ال يؤدي إجراء االتصال بالعمالء أو مع األطراف اخلارجية لالستفسار عن طبيعة العمليات إىل إثارة  -د
 .الشكوك حوله

 .عدم إخطار العمالء بأن معامالهتم قيد املراجعة أو املراقبة وحنو ذلك -هـ
 :المادة العاشرة
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عمليات غسل األموال، على أن تشمل هذه على املؤسسات املالية وغري املالية أن تضع برامج ملكافحة 
 :الربامج كحد أدىن ما يلي

تطوير وتطبيق السياسات واخلطط واإلجراءات والضوابط الداخلية، مبا يف ذلك تعيني موففني ذوي   - أ
 .كفاية يف مستوى اإلدارة العليا لتطبيقها 

 .يف جمال مكافحة غسل األموالوضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعين مبراقبة توافر املتطلبات األساسية  - ب

إعداد برامج تدريبية مستمرة للموففني املختصني إلحاطتهم باملستجدات يف جمال عمليات غسل   - ت
 .ومبا يرفع من قدراهتم يف التعرف على تلك العمليات وأمناطها وكيفية التصدي هلا، األموال

 املالية هو املسئول عن تطبيق وتطوير يكون املدير العام أو من يفوضه يف املؤسسات املالية وغري 41/4
 .السياسات واخلطط واإلجراءات والضوابط الداخلية اليت تتعلق مبكافحة غسل األموال

تقوم املؤسسات املالية وغري املالية بتكليف موفف أو قسم مسئول عن اإلبالغ واالتصال  41/4
وبالنسبة للمؤسسات .رة من هذا النظامبوحدة التحريات املالية املنصوص عليها يف املادة احلادية عش

 .الفردية غري املالية الصغرية فيكون التبليغ من قبل مالك املؤسسة مباشرة أو ممن يفوضه
حتدد املؤسسات املالية وغري املالية وحدة رقابية خمتصة إلجراء برامج املراقبة والتدقيق الداخلي يف  41/8

مهمة مراجع احلسابات اخلارجي يف حالة وجوده برنامج شئون مكافحة غسل األموال، على أن تتضمن 
 .خاص عن مدى التزام املؤسسة املالية وغري املالية بسياسات مكافحة غسل األموال

تستعني املؤسسات املالية وغري املالية باجلهات الرقابية املختصة حني وضع الوسائل الكفيلة  41/1
 .قواعد املقررة نظاماً ملكافحة غسل األموالبالتحقق من االلتزام باألنظمة واللوائح وال

تضع املؤسسات املالية وغري املالية خطط وبرامج وميزانيات مالية خمصصة لتدريب وتأهيل العاملني  41/5
 .فيها يف جمال مكافحة غسل األموال حسب حجمها ونشاطها وذلك بالتنسيق مع اجلهات الرقابية عليها

عداد والتأهيل والتدريب يف جمال مكافحة غسل األموال باملعاهد يستعان يف تنفيذ برامج اإل 41/6
 :املتخصصة حملية كانت أو خارجية، ويراعى يف إعداد الربامج التدريبية أن تشتمل على اآليت

 .االتفاقيات األنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة مبكافحة غسل األموال - أ
 .افحة غسل األموالسياسات وأنظمة اجلهات الرقابية يف جمال مك  - ب

املستجدات يف جمال عمليات غسل األموال والعمليات املشبوهة األخرى وكيفية التعرف على تلك   - ت
 .العمليات وأمناطها وكيفية التصدي هلا

 .ملسئولية اجلنائية واملدنية لكل موفف مبوجب األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلةا - ث

 :المادة الحادية عشرة
، ويكون من مسؤولياهتا تلقي البالغات (وحدة التحريات املالية ) كافحة غسل األموال تسمى تنشأ وحدة مل

وحتليلها وإعداد التقارير عن املعامالت املشبوهة يف مجيع املؤسسات املالية وغري املالية وحتدد الالئحة التنفيذية 
 .وارتباطهاهامها هلذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصاهتا وكيفية ممارسة م

- :الوحدة ومقرها ارتباط 44/4
ويكون . ترتبط وحدة التحريات املالية مبساعدة وزير الداخلية للشؤون األمنية وترفع تقارير ونتائج أعماهلا له

 .مقرها الرئيسي مبدينة الرياض وجيوز هلا فتح فروع يف مناطق اململكة
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د كاف من املتخصصني يف جمال مكافحة جرائم تتشكل من رئيس ومساعد وعد: تشكيل الوحدة 44/4
 .غسل األموال يف التخصصات املالية واحملاسبية والقانونية واحلاسب اآليل والتخصصات األمنية

 :اختصاصات الوحدة 44/8
 :ختتص الوحدة بااليت

راد عن العمليات تلقي البالغات الواردة من املؤسسات املالية وغري املالية واجلهات احلكومية األخرى واألف -أ
 .اليت يشتبه يف أهنا جرمية غسل أموال

إنشاء قاعدة بيانات تزود بكافة البالغات واملعلومات اخلاصة بغسل األموال ويتم حتديث هذه القاعدة  - ت
 .تباعاً مع احملافظة على سريتها وإتاحتها للسلطات ذات العالقة

ذ ما يلزم من إجراءات بصدد مكافحة غسل طلب وتبادل املعلومات مع اجلهات ذات العالقة واختا -ج
 .األموال

طلب وتبادل املعلومات مع وحدات التحريات املالية األخرى فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال وفقًا ملا  -د
 .من هذا النظام ( 44)نصت عليه املادة 

مليات اليت يشتبه يف أهنا إعداد النماذج اليت تستخدم يف إبالغ املؤسسات املالية وغري املالية عن الع -ـه
غسل أموال، تشتمل على بيانات تعينها على القيام بأعمال مجع املعلومات والتحليل والتحري، والتسجيل يف 

 .قاعدة البيانات وحتديثها إذا اقتضى األمر
 القيام جبمع املعلومات عما يرد إليها من بالغات بشان العمليات اليت يشتبه يف أهنا غسل لألموال -و

 .وحتليلها وللوحدة يف ذلك االستعانة مبن تراه من اخلرباء واملختصني من اجلهات ذات العالقة
تقوم وحدة التحريات املالية بالبحث والتحري امليداين وهلا أن تطلب ذلك من اجلهات األمنية بالبحث  -ز

واردة يف البالغ هلا عالقة بغسل والتحري بقطاعات وزارة الداخلية وعند قيام الدالئل الكافية بأن العمليات ال
األموال تقوم بإحالتها للجهة املختصة بالتحقيق مع إعداد تقرير مفصل يتضمن بيانات كافية عن اجلرمية اليت 
قامت الدالئل على ارتكاهبا وعن مرتكبيها وماهية هذه الدالئل مشفوعًا بالرأي ومرفق به كافة الوثائق 

 .ةواملستندات واملعلومات ذات الصل
الطلب من هيئة التحقيق واالدعاء العام القيام باحلجز التحفظي على األموال واملمتلكات والوسائط  -ح

 .املرتبطة جبرمية غسل األموال على النحو املبني يف املادة الثانية عشر من هذا النظام
التصرف يف البالغات اليت يسفر التحليل بشأهنا عن عدم قيام الدالئل أو الشبهة على ارتكاب أي من  -ط

 .األفعال املنصوص عليها يف املادة الثانية من هذا النظام
التنسيق مع اجلهات الرقابية على املؤسسات املالية وغري املالية لتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام  -ي
 .ك املؤسسات باألنظمة واللوائح والتعليمات املقررة ملكافحة غسل األموال تل
املشاركة يف إعداد برامج توعوية بشان مكافحة غسل األموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة ملكافحة غسل  -ك

 .األموال
ت يف جمال رفع التوصيات الالزمة للجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال حول الصعوبات واملقرتحا -ل

 .مكافحة غسل األموال
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جيوز لوحدة التحريات املالية الدخول يف مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات املالية األخرى وفقاً  -م
 .لألنظمة واإلجراءات املرعية 

 Theإيغمونت قروب )اإلجراءات النظامية لالنضمام إىل جمموعة وحدات التحريات املالية  اختاذ -ن

Egmont group.) 
 :أقسام الوحدة 44/1

 :تتألف الوحدة من األقسام التالية
 قسم البالغات - أ

 قسم مجع املعلومات والتحليل  - ب

 قسم تبادل املعلومات  - ت

 قسم املعلومات والدراسات  - ث

 :قسم البالغات: أوالً 

تلقي البالغات حول العمليات اليت تثري الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أهنا هلا  -4
 .ة بغسل األموالعالق

البالغات بواسطة الفاكس أو أية وسيلة أخرى وعند اإلبالغ عن طريق اهلاتف يتم  استقبال -4
 .تأكيده بأي طريقة كتابية يف أسرع وقت ممكن

يكون استقبال البالغات وفقًا للنموذج املعد من الوحدة واملبلغ جلميع اجلهات ذات العالقة  -8
 .اليةواملؤسسات املالية وغري امل

 .تسجيل البالغات يف سجالت خاصة برقم مسلسل تدون فيه كافة املعلومات الضرورية -1
إحالة البالغات إىل قسم مجع املعلومات والتحليل للتأكد من قيام الشبهة وتوفر الدالئل على  -5

 .وجود جرمية غسل األموال
 :قسم مجع املعلومات والتحليل: ثانياً 

 ت الضرورية يف البالغ وإرفاق املستندات الالزمة للتحليلالتأكد من توافر املعلوما -4
الطلب من اجلهة ذات العالقة عند احلاجة إىل معلومات أو تقارير أو مستندات يستلزمها   -4

 .التحليل

دراسة البيانات واملعلومات املتوفرة بالبالغ ومقارنتها مبا يتوفر للقسم من معلومات للتأكد من  -8
مع االستعانة بسجالت األجهزة األمنية واملالية والتجارية واألجهزة صحتها وتقدير مناسبتها 

 .األخرى ذات العالقة 
عند قيام الدالئل الكافية بأن العمليات الواردة يف البالغ هلا عالقة بغسل األموال وفهور   -1

احلاجة لتحريات ميدانية أو ضبط أشخاص تقوم الوحدة بذلك وهلا أن يطلب ذلك من 
ية املعنية بالبحث والتحري بقطاعات وزارة الداخلية ومن مث إعداد تقرير حتليلي اجلهات األمن

متضمنًا مرئياهتا مشفوعًا بالبالغ والوثائق واملستندات ذات الصلة الستكمال اإلجراءات 
 .وإحالته للجهة املختصة بالتحقيق 
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ملمتلكات والوسائط الطلب من هيئة التحقيق واالدعاء العام احلجز التحفظي على األموال وا  -5
 .املرتبطة جبرمية غسل األموال على النحو املبني يف املادة الثانية عشر من النظام

التصرف يف البالغات واملعلومات اليت يسفر مجع املعلومات والتحليل بشأهنا عن عدم قيام   -6
 .النظام الشبهة أو الدالئل على ارتكاب أي من األفعال املنصوص عليها يف املادة الثانية من

 :قسم تبادل املعلومات واملتابعة: ثالثاً 
تبادل املعلومات مع السلطات احمللية والوحدات املماثلة يف الدول األجنبية فيما يتعلق مبكافحة -4

 .غسل األموال
تزويد قسم املعلومات الدراسات بعدد الطلبات اليت تلقاها القسم بشكل دوري كل شهر سواء  -4

 .و اخلارجيةالطلبات الداخلية أ
 :قسم املعلومات والدراسات: رابعاً 

 :إنشاء قاعدة معلومات لاليت -4
 .البالغات عن العمليات املشبوهة اليت مت تلقيها وحتليلها - أ

 البالغات اليت متت إحالتها للجهات األمنية الستكمال جمريات البحث   - ب

 .التحري أو إىل جهة التحقيق املختصة - ت

 .قة القضائية أو اإلداريةالتقارير اليت أدت إىل املالح  - ث

 .حاالت اإلدانة يف قضايا غسل األموال  - ج

 .طلبات تبادل املعلومات اليت تلقتها الوحدة من السلطات احمللية والوحدة األجنبية املماثلة - - ح

 .عدد البالغات اليت مت حفظها ومربرات ذلك -و          
 املالية وأساليب ارتكاهبا واقرتاح رصد مؤشرات جرائم غسل األموال يف املؤسسات املالية وغري -4

 .احللول واإلجراءات الواجب اختاذها ملكافحتها وإحالتها للجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال
إعداد تقرير سنوي عن أعمال الوحدة ورفعه لوزير الداخلية وتزويد اللجنة الدائمة ملكافحة   -8

 .غسل األموال بنسخة منه

رائم غسل األموال عرب املنظمات واهليئات اإلقليمية والدولية متابعة املستجدات اخلاصة جب  -1
 .املعنية

املشاركة يف إعداد برامج توعوية بشان مكافحة غسل األموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة   -5
 .ملكافحة غسل األموال

 :المادة الثانية عشرة
هة املختصة بالتحقيق القيام لوحدة التحريات املالية عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من اجل

باحلجز التحفظي على األموال واملمتلكات والوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال ملدة ال تزيد على 
وإذا اقتضى األمر استمرار مدة احلجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من احملكمة . عشرين يوماً 

 .املختصة
واملمتلكات أو الوسائط اليت للمتهم أو املتهمني  يقع احلجز التحفظي على مجيع األموال -44/4

 .عند األفراد والشركات واملؤسسات املالية وغري املالية أو أي جهة أخرى
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 .يصدر طلب احلجز التحفظي من رئيس وحدة التحريات املالية أو من ينيبه يف ذلك -44/4
- :يتم طلب احلجز التحفظي مبذكرة تتضمن بياناً وافياً عن اآليت 44/8

 .معلومات تفصيلية عن األشخاص املراد احلجز على أمواهلم أو ممتلكاهتم أو وسائطها - أ
 .حتديد األموال واملمتلكات والوسائط املراد حجزها  - ب

 .الشبهات واحليثيات واألسباب املؤكدة املؤيدة للطلب  - ت

 .مدة احلجز التحفظي مبا ال يزيد عن املدة احملددة يف هذه املادة  - ث

احلجز التحفظي بالطريقة السرية املناسبة إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام ويبت  يرسل طلب 44/1
 .ساعة 13يف طلب احلجز على وجه السرعة وإشعار وحدة التحريات املالية مبا يتقرر خالل 

 .تبدأ مدة احلجز التحفظي احملددة يف هذه املادة من وقت إيقاعه 44/5
واالدعاء العام على طلب وحدة التحريات املالية تتم خماطبة وحدة  عند صدور موافقة هيئة التحقيق 44/6

مكافحة غسل األموال مبؤسسة النقد العريب السعودي لتنفيذ أمر احلجز على األموال املودعة يف املؤسسات 
عدل املالية ولوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للممتلكات وما يتعلق بأنشطة املؤسسات غري املالية ووزارة ال

للحجز على األراضي والعقارات واألمن العام للحجز على الوسائط وملصلحة اجلمارك احلجز على البضائع 
 .والوسائط اليت لديها وهيئة سوق املال بالنسبة لألوراق املالية وتبلغ وحدة التحريات بذلك

 .اً بوقت كاف تتخذ إجراءات طلب استمرار احلجز أو األمر به قبل هناية مدة العشرين يوم 44/4
احلجز التحفظي إبالغ اجلهات الرقابية واألمنية بإنفاذ  باستمرارتتوىل جهة التحقق عند صدور أمر  44/3

 .أمر احملكمة وإشعار وحدة التحريات املالية بذلك 
إذا قدرت اجلهة املختصة بالتحقيق أن األمر ال يقتضي احلجز التحفظي على األموال واملمتلكات  44/9

للوحدة بعدم موافقتها  –وبصفة عاجلة جداً  –ئط الوارد يف الطلب املقدم من الوحدة كان هلا الكتابة والوسا
 .على ذلك الطلب مع إبداء مرئياهتا حول ذلك

للجهات والسلطات الرقابية املعنية مبكافحة غسل األموال أن تطلب عن طريق وحدة التحريات  44/41
 .يتوافق مع املدة املقررة بالنظام املالية إيقاع احلجز التحفظي مبا 

يكون طلب استمرار احلجز التحفظي بصحيفة تودع إىل احملكمة وجيب أن تشمل على البيانات  44/44
- :اآلتية

 .احملكمة املرفوعة هلا الدعوى - أ
 .تاريخ تقدمي الطلب  - ب

 .موضوع الدعوى وما يطلبه املدعي العام وأسانيده  - ت

 .مدة استمرار احلجز املطلوبة  - ث

 :لمادة الثالثة عشرةا
من هذا ( الثامنة)وفقا ألحكام املادة  –جيوز تبادل املعلومات اليت تكشف عنها املؤسسات املالية وغري املالية 

بني تلك املؤسسات والسلطات املختصة حني تكون تلك املعلومات متعلقة مبخالفة أحكام هذا  –النظام 
ية تلك املعلومات وعدم الكشف عنها إال بالقدر الذي يكون وعلى السلطات املختصة االلتزام بسر . النظام

 .ضروريا الستخدامها يف التحقيقات أو الدعاوى املتعلقة مبخالفة أحكام هذا النظام
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يقصد بالسلطات املختصة اجلهات احلكومة املمثلة يف اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال واملشكلة  -48
هـ وهي وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، 44/4/4141يخوتار 45بقرار جملس الوزراء رقم 

وزارة املالية، هيئة التحقيق واالدعاء العام، مؤسسة النقد العريب السعودي، مصلحة اجلمارك، وهيئة سوق 
 .املال

 :المادة الرابعة عشرة
املبالغ املالية النقدية واملعادن الثمينة اليت  حتدد الالئحة التنفيذية هلذا النظام قواعد وإجراءات اإلفصاح عن

 .يسمح بدخوهلا اململكة وخروجها منها، وحتدد مقدار املبالغ واألوزان الواجب اإلفصاح عنها
ستني ( 610111)تقدر املبالغ النقدية أو املعادن الثمينة اليت يسمح خبروجها أو دخوهلا إىل اململكة بـ 41/4

 .من العمالت األجنبيةألف لاير أو ما يعادهلا 
مينع منعًا باتًا خروج املسافر املغادر بأي مبالغ نقدية ومعادن مثينة تزيد عن احلد املسموح به وعليه  41/4

حتويل أو إيداع املبلغ الزائد عن احلد املسموح يف أحد البنوك يف املنفذ ويف حالة ضبطه من اجلهات األمنية أو 
لثمينة اليت مل يفصح عنها وتزيد عن احلد املسموح حيال للجمارك إلحالته إىل اجلمارك باملبلغ أو باملعادن ا

 .اجلهة املختصة للتحقيق معه وإبالغ وحدة التحريات املالية بذلك 
يف حالة محل املسافر املغادر معادن مثينة تتجاوز قيمتها ستني ألف لاير ويرغب يف محلها إىل خارج  41/8

عنها وختم النموذج اخلاص باإلفصاح وتقدمي فاتورة الشراء  لإلفصاحارك يف املنفذ اململكة فعليه مراجعة اجلم
 .للتأكد من قيمتها وإذا تبني أهنا ألغراض جتارية يطبق حبقه نظام اجلمارك والئحته التنفيذية

املقرر يعاقب املسافر املغادر الذي يتم ضبط مبالغ نقدية أو معادن مثينة مل يفصح عنها تتجاوز احلد  41/1
من نظام مكافحة غسل األموال أو نظام اجلمارك حسب ما يتضح من التحقيق وإشعار ( 41)وفق املادة 

 .وحدة التحريات املالية مع التحفظ على األموال واملعادن الثمينة من قبل اجلمارك 
ة تزيد قيمتها عن عند إفصاح القادم إىل اململكة ملوفف اجلمارك عن محله ألموال نقدية أو معادن مثين 41/5

احلد املقرر فعلى موفف اجلمارك يف املنفذ القيام بالتأكد من سالمة النقد من التزييف عن طريق مندوب 
مؤسسة النقد والطلب منه حتويل أو إيداع ما يزيد عن احلد املسموح يف أحد البنوك يف املنفذ وأخذ التعهد 

ح من قبل اجلمارك وإشعار وحدة التحريات املالية عليه بعدم تكرار ذلك وختم النموذج اخلاص باإلفصا 
بذلك وبالنسبة للمعادن الثمينة فإنه يطلب منه إثبات ملكيتها مبوجب فاتورة الشراء وإذا تبني له أهنا ألغراض 

 .جتارية فيطبق عليه نظام اجلمارك والئحته التنفيذية 
فصاحه عن محله مبالغ نقدية أو معادن مثينة يف حالة عدم إفصاح القادم إىل اململكة أو تكرار عدم إ 41/6

تزيد قيمتها عن احلد املقرر ويتم ضبطه يتم إعداد حمضر من قبل اجلمارك ومن مث إحالته للجهة املختصة 
من نظام مكافحة غسل األموال وإبالغ وحدة التحريات املالية ( 41)بالتحقيق للمطالبة مبعاقبته وفق املادة 

 .بذلك 
من مناذج اإلفصاح من مصلحة اجلمارك لوحدة التحريات املالية املنصوص عليها يف املادة  ترسل صورة 41/4

 من هذا النظام لتقوم بالتحقق من عالقة األشخاص جبرمية غسل األموال أو أي جرائم أخرى ( 44)
( 91)بـ يف حالة عدم مراجعة أصحاب هذه األموال أو املعادن الثمينة بعد انقضاء الفرتة احملددة  41/3

 . تسعني يوماً تعامل املضبوطات وفق األنظمة السارية
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تسري هذه اإلجراءات على الشركات واملؤسسات املالية وغري املالية وحمالت الذهب وبعثات احلج  -41/9
والعمرة وشركات اخلدمات اخلاصة بنقل النقد أو الطرود الربيدية وغري الربيدية واإلرساليات مع االحتفاظ 

 .مارسة أعماهلا حبقها مب
على مصلحة اجلمارك إعداد قاعدة بيانات بأمساء األشخاص الذين سبق هلم اإلفصاح وعدم  41/41

 .اإلفصاح بغرض معرفة من يتكرر منه ذلك مع إشعار وحدة التحريات املالية بذلك 
ه املادة وتوزيعه على تقوم وحدة التحريات املالية أو اجلمارك بإعداد منوذج اإلفصاح املشار إليه هبذ 41/44

 .املنافذ 
تقوم وزارة الداخلية ووزارة املالية باإلجراءات الالزمة بإبالغ هذه التعليمات مبختلف الوسائل املتاحة  41/44

وتوفري اللوحات اإلرشادية يف عدة أماكن بارزة يف مداخل وخمارج مجيع املنافذ احلدودية موضحة اإلجراءات 
 .حالة خمالفة النظام  والعقوبات اليت ستطبق يف

 :المادة الخامسة عشرة
إذا حكم مبصادرة أموال أو متحصالت أو وسائط وفقًا ألحكام هذا النظام وكانت غري واجبة اإلتالف 
فللسلطة املختصة أن تتصرف هبا وفقًا للنظام، أو اقتسامها مع الدول اليت تربطها مع اململكة اتفاقيات أو 

 .معاهدات سارية
بالسلطة املختصة الواردة يف هذه املادة واملعنية بالتصرف باألموال أو املتحصالت أو الوسائط  يقصد 45/4

 .املصادرة هي اجلهة املنفذة للحجز التحفظي
بينما يقصد بالسلطة املختصة الواردة يف هذه املادة واملعنية باقتسام األموال أو املتحصالت أو  45/4

تربطها مع اململكة اتفاقيات أو معاهدات سارية هي جلنة املساعدة املتبادلة الوسائط املصادرة مع الدول اليت 
 .بوزارة الداخلية

يرد النص على طلب مصادرة األموال واملتحصالت أو الوسائط يف لوائح االدعاء وكذلك يف األحكام  45/8
 .القضائية الصادرة من احملاكم هبذا الشأن

واملتحصالت أو الوسائط حمل اجلرمية سواء املضبوطة وغري يشمل حكم املصادرة على األموال  45/1
 .املضبوطة يف الداخل أو اخلارج

 :يراعى يف تطبيق هذه املادة يف شأن األموال أو املتحصالت أو الوسائط احملكوم مبصادرهتا اآليت 45/5
يتلف مبرور الزمن أو املادة الرابعة والتسعون من نظام اإلجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية خبصوص ما  - أ

 .يستلزم حفظه نفقات كبرية تستغرق قيمته
 .إدخال األموال أو املتحصالت أو الوسائط املصادرة إىل خزينة الدولة  - ب

هـ والذي يقضي بتحويل املبالغ املضبوطة مع 43/4/4144وتاريخ ( 14)قرار جملس الوزراء رقم  -ج
صدرت أحكام قضائية مبصادرهتا إىل مؤسسة النقد العريب  املتهمني يف قضايا املخدرات وقيمة األعيان اليت

 .السعودي إليداعها يف حساب مستقل يتم الصرف منه على احتياجات اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات

 :المادة السادسة عشرة

دة من هذا النظام بالسجن م( الثانية)يعاقب كل من يرتكب جرمية غسل األموال املنصوص عليها يف املادة 
ال تزيد على عشرة سنوات وبغرامة مالية ال تزيد عن مخسة ماليني لاير، أو بإحدى هاتني العقوبتني، مع 
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وإذا اختلطت األموال واملتحصالت بأموال اكتسبت من . مصادرة األموال واملتحصالت والوسائط حمل اجلرمية
القيمة املقدرة للمتحصالت غري مصادر مشروعة كانت هذه األموال خاضعة للمصادرة يف حدود ما يعادل 

 .املشروعة

وللمحكمة املختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك األموال أو املتحصالت موضوع التجرمي أو حائزها أو 
مستخدمها إذا ابلغ السلطات قبل علمها مبصادر األموال أو املتحصالت وهوية املشرتكني، دون أن يستفيد 

 .من عائداهتا
لتحقيق بتقدير القيمة املقدرة للمتحصالت غري املشروعة من خالل االستعانة بأصحاب تقوم جهة ا 46/4

 .اخلربة ويصدر بشأهنا حكم من احملكمة املختصة
 .يتم تقدمي طلب النظر يف اإلعفاء من تطبيق العقوبات على املبلغ من قبل اجلهة املختصة بالتحقيق 46/4
اءات البحث والتحري للتحقق من عدم علم السلطات عند تلقي مثل هذه البالغات تتخذ إجر  46/8

 .باجلرمية
 :المادة السابعة عشرة

تكون عقوبة السجن مدة ال تزيد عن مخس عشرة سنة وغرامة مالية ال تزيد على سبعة ماليني لاير سعودي 
 :إذا اقرتنت جرمية غسل األموال بأي من احلاالت اآلتية

 .صابة منظمةإذا ارتكب اجلاين جرمية من خالل ع -أ
 .استخدام اجلاين للعنف أو األسلحة -ب
 .شغل اجلاين وفيفة عامة واتصال اجلرمية هبذه الوفيفة، أو ارتكابه اجلرمية مستغالً سلطاته أو نفوذه - ج

 .التغرير بالنساء أو القصر واستغالهلم  - ح

 .تماعيةارتكاب اجلرمية من خالل مؤسسة إصالحية أو خريية أو تعليمية أو يف مرفق خدمة اج - خ

 .صدور أحكام حملية أو أجنبية سابقة باإلدانة حبق اجلاين، وبوجه خاص يف جرائم مماثلة  - د

 :املادة الثامنة عشرة
مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة مالية ال تزيد على  –دون اإلخالل باألنظمة األخرى يعاقب بالسجن 

من رؤساء جمالس إدارات املؤسسات املالية  كل من أخل  –مخسمائة ألف لاير، أو بإحدى هاتني العقوبتني 
وغري املالية أو أعضائها أو أصحاهبا أو مديريها أو موففيها أو ممثليها املفوضني عنها أو مستخدميها ممن 

الرابعة، اخلامسة، السادسة، السابعة، )يتصرفون مبقتضى هذه الصفات بأي من االلتزامات الواردة يف املواد 
من هذا النظام، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون احلصول على ( العاشرةالثامنة، التاسعة، 
 .الرتاخيص الالزمة

األنظمة األخرى املقصودة هبذه املادة كافة األنظمة الصادرة من األجهزة اإلشرافية على املؤسسات  43/4
 .وحنوها، ام مراقبة البنوكاملالية وغري املالية ومنها نظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظ

 :المادة التاسعة عشرة
جيوز حبكم بناء على ما ترفعه اجلهة املختصة أن توقع على املؤسسات املالية وغري املالية اليت تثبت مسؤوليتها 

لى من هذا النظام، غرامة مالية ال تقل عن مائة ألف لاير وال تزيد ع( الثالثة)و ( الثانية)وفقاً ألحكام املادتني 
 .ما يعادل قيمة األموال حمل اجلرمية
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 .اجلهة املختصة يف هذه املادة هي هيئة التحقيق واالدعاء العام 49/4
تستند دعوى مسئولية املؤسسات املالية وغري املالية على التقارير الفنية اليت تصدر من اجلهات الرقابية  49/4

 .باإلضافة إىل طرق اإلثبات األخرى 
طبيق العقوبات الواردة يف هذه املادة مع اجلزاءات اإلدارية والتأديبية املنصوص عليها يف ال يتعارض ت 49/8

األنظمة األخرى واليت ميكن أن توقع على املؤسسات املالية وغري املالية من قبل اجلهات الرقابية حيال ثبوت 
 .مسئوليتها

 :المادة العشرون
م، يعاقب كل من خيالف أحكامه بالسجن مدة ال تزيد على فيما عد العقوبات املنصوص عليها يف هذا النظا

 .ستة أشهر وبغرامة مالية ال تزيد على مائة ألف لاير ، أو بإحدى هاتني العقوبتني
 :المادة الحادية والعشرون

 .ال تطبق العقوبات الواردة يف هذا النظام حبق من وقع يف خمالفته حبسن نية
 .ضائية املختصة ويستدل عليه من الظروف واملالبسات املوضوعيةيقدر حسن النية من اجلهة الق 44/4

 :المادة الثانية والعشرون
جيوز تبادل املعلومات اليت تكشف عنها املؤسسات املالية وغري املالية بني تلك املؤسسات والسلطات 

باملثل، وذلك وفقًا  املختصة يف دول أخرى تربطها باململكة اتفاقيات أو معاهدات سارية ، أو تبعًا للمعاملة
لإلجراءات النظامية املتبعة، دون أن يشكل ذلك إخالاًل باألحكام واألعراف املتعلقة بسرية أعمال 

 .املؤسسات املالية وغري املالية
يقصد بالسلطات املختصة بالدول األخرى الواردة يف هذه املادة هي وحدة التحريات املالية أو ما  44/4

 .مياثلها باملهام
يتم تبادل املعلومات اليت تكشف عنها املؤسسات املالية وغري املالية فيما يتعلق جبرمية غسل األموال  44/4

 .عن طريق وحدة التحريات املالية
يراعى عند تنفيذ تبادل املعلومات إعماال ألحكام االتفاقيات أو املعاهدات السارية أو تبعًا للمعاملة  44/8

- :باملثل اآليت
 .املعلومات املتبادلة إال يف الغرض الذي طلبت من أجله أن ال تستخدم - أ

 .أن ال تقدم املعلومات املتبادلة إىل طرف ثالث إال بعد موافقة وحدة التحريات املالية  - ب

 :المادة الثالثة والعشرين
بناء على طلب من حمكمة أو سلطة خمتصة بدولة أخرى تربطها باململكة اتفاقية أو  –للسلطة القضائية 

أن تأمر بالتحفظ على األموال أو املتحصالت أو الوسائط املرتبطة  –هدة سارية أو تبعًا للمعاملة باملثل معا
 .جبرمية غسل األموال وفق األنظمة املعمول هبا يف اململكة

وللسلطة املختصة بناًء على طلب من سلطة خمتصة بدولة أخرى تربطها باململكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو 
أن تأمر بتعقب األموال أو املتحصالت أو الوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال وفق  –للمعاملة باملثل  تبعاً 

 .األنظمة املعمول هبا يف اململكة
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تعد الطلبات الواردة من الدول األخرى بشأن التحفظ أو التعقب على األموال أو املتحصالت أو  -48/4
 .من أعمال جلنة املساعدة املتبادلة وتتخذ بشأهنا اإلجراءات النظامية  الوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال

حتال الطلبات املتعلقة بالتحفظ على األموال أو املتحصالت أو الوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال  48/4
تبلغ وحدة إىل ديوان املظامل ليتم إصدار األحكام القضائية لتنفيذه عن طريق األجهزة اإلشرافية املختصة و 

 .التحريات بذلك
حتال الطلبات املتعلقة بتعقب األموال أو املتحصالت أو الوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال إىل  48/8

 .هيئة التحقيق واإلدعاء العام لتنفيذه عن طريق األجهزة اإلشرافية املختصة
- :أي طلب يقدم وفقاً هلذه املادة جيب أن يشمل على اآليت 48/1

 .ديد اجلهة اليت تقدم الطلبحت -أ
موضوع وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراءات القضائية اليت يتعلق هبا الطلب، واسم واختصاصات  - ت

 .السلطة القائمة هبذه التحقيقات أو املالحقات أو اإلجراءات القضائية
 .ملخص للوقائع واإلجراءات املتخذة ذات الصلة باملوضوع  - ث

 .ت أو أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتم تعقبهحتديد نوع الطلبا  - ج

 .حتديد هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته  - ح

 .حتديد األموال واملتحصالت والوسائط املطلوب التحفظ عليها أو تعقبها  - خ

 .حتديد مدة التحفظ املطلوبة - - د

 .ما يثبت االختصاص القضائي للدولة الطالبة - - ذ

 :المادة الرابعة والعشرون
ز االعرتاف والتنفيذ ألي حكم قضائي بات ينص على مصادرة األموال أو العائدات أو الوسائط املتعلقة جيو 

جبرائم غسل األموال صادر من حمكمة خمتصة بدولة أخرى تربطها باململكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعًا 
ليت نص عليها هذا احلكم جائزاً للمعاملة باملثل، وذلك إذا كانت األموال أو املتحصالت أو الوسائط ا

 .إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام املعمول به يف اململكة
تعد طلبات تنفيذ األحكام الواردة من الدول األخرى املرتبطة جبرمية غسل األموال من أعمال جلنة  41/4

 .املساعدة املتبادلة
 .ة جبرمية غسل األموال إىل ديوان املظامل حتال الطلبات املتعلقة بتنفيذ األحكام األجنبية املرتبط 41/4
من املادة  (من أ إىل ح)إضافة إىل الفقرات   أي حكم يراد االعرتاف به وتنفيذه جيب أن يشتمل 41/8
- :من هذه الالئحة على اآليت  48/6

ثانية أن تكون املصادرة حبكم قضائي بات واجب النفاذ يف جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ال - أ
 .من هذا النظام

 .أن يكون حكم املصادرة قاباًل للتنفيذ يف اململكة - ب

أن ال تكون األموال أو املتحصالت املراد مصادرهتا سبق وان حكم مبصادرهتا نتيجة حكم قضائي آخر  - ت
 .أو من جهة ذات اختصاص

 :المادة الخامسة والعشرون
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ري املالية وأعضاؤها أو أصحاهبا أو موففوها أو يعفى رؤساء وأعضاء جمالس إدارات املؤسسات املالية وغ
من املسؤولية اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية اليت ميكن أن ترتتب على  –مستخدموها أو ممثلوها املفوضون عنها 

تنفيذ الواجبات املنصوص عليها يف هذا النظام أو على اخلروج على أي قيد مفروض لضمان سرية املعلومات 
 .يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية ألجل اإلضرار بصاحب العمليةوذلك ما مل 

 .تقدر سوء النية من اجلهة القضائية املختصة ويستدل عليه من الظروف الواقعية أو املوضوعية 45/4
 :المادة السادسة والعشرون

 .ختتص احملاكم العامة بالفصل يف كافة اجلرائم الواردة يف هذا النظام
 :ابعة والعشرونالمادة الس

 .تتوىل هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق واالدعاء العام أمام احملاكم العامة يف اجلرائم الواردة يف هذا النظام
 :المادة الثامنة والعشرون

يصدر وزير الداخلية باالتفاق مع وزير املالية واالقتصاد الوطين الالئحة التنفيذية هلذا النظام خالل تسعني 
 .اً من تاريخ صدورهيوم
يتم مراجعة الالئحة التنفيذية ألغراض التحديث خالل مخس سنوات أو عندما تستدعي احلاجة  43/4

 .لذلك
 :المادة التاسعة والعشرون

 ينشر هذا النظام يف اجلريدة الرمسية، ويعمل به بعد مرور ستني يوماً من تاريخ نشره


