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املادة االوىل 

1- غسيل األموال :
ارتــكاب أي فعــل أو الشــروع فيــه, يقصــد مــن ورائــه 
إخفــاء أو متويــه أصــل حقيقــه أمــوال مكتســبه خالفــا 
للشــرع أو النظام وجعلها تبدو كأهنا مشــروعه املصدر. 

2- األموال :
األصــول أو املمتلــكات أايً كانــت فيمتهــا أو نوعهــا ماديــة أو غــر ماديــة , ملموســة 
أو غــر ملموســة , منقولــة أو غــر منقولــة , والواثئــق والصكــوك واملســتجدات أأي كان 
شــكلها مبــا يف ذلــك النظــام اإللكرتونيــة أو الرقميــة واإلئتمــاانت املصرفيــة الــى تــدل 
علــى ملكيــة أو مصلحــة فيهــا مبــا يف ذلــك علــى ســيبل املثــال ال احلصــر مجبــع أنــواع 
الشــيكات واحلــواالت واألســهم واألوراق املاليــة والســندات والكمبيــاالت وخطــاابت 

االعتمــاد. 
3 - املتحصالت : 

أو  مباشــر  بطريــق  عليــه  أو حصــل  مــال مســتمد  أي 
غــر مباشــر مــن ارتــكاب جرميــة مــن اجلرائــم املتعاقــب 
عليــه ووفقــاً ألحــكام الشــريعة أو هــذا النظــام أومت حتويلــه 
عائــدات  أو  ممتلــكات  أو  جزئيــاً  أو  تبديلــه كليــا  أو 

اســتثمارية. 

4- الوسائط 
كل ما أستخدم أو أعد لالستخدام يب شكل يف ارتكاب جرمية من اجلرائم املعاقب 

عليها وفقا ألحكام الشــريعة أو هذا النظام. 

5- املؤسسات املالية
مــن  أكثــر  أو  واحــدأ  تــزاول  اململكــة  يف,  منشــاة  أي 
األنشــطة املصرفيــة وحتويــل األمــوال وتبديــل العمــالت و 
االســتثمار وأعمــال األوراق املاليــة والتأمــن والتمويــل , 
وتوضــح الالئحــة التنفيذيــة هلــذا النظــام األنشــطة املاليــة 

الــي تزاوهلــا هــذه املنشــأة. 

6- األعمال واملهن غري املالية احملددة 
أي منشــأة يف اململكــة تــزاول واحــدا أو أكثــر مــن األنشــطة التجاريــة أو املهنيــة , 
أنــواع األعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة  التنفيذيــة هلــذا النظــام  وتوضــح الالئحــة 

اململكــة.  املزاولــة يف 

7- املنظمات الغري اهلادفة للربح
صــرف  أو  تلفــي  او  جبمــع  يقــوم  قانــوين  كل كيــان 
أمــوال ألغــراض خريــة أو دينيــة أو ثقافيــة أو تعليميــة 
أو اجتماعيــة أو تضامنيــة أو للقيــام بعمــل أخــر مــن 

اخلريــة.  األعمــال 

8- العملية
كل نصــرف يف األمــوال أو املمتلــكات أو املتحصــالت النقديــة أو العينيــة . ويشــمل 
على ســبيل املثال ٠  اإليداع ,و الســحب , والتحويل , والبيع , والشــراء واإلقراض , 
واملبادلــة أو اســتعمال خزائــن اإليــداع وحنوهــا ممــا حتــدده الالئحــة التنفيذيــة هلــذا النظــام, 

يقصد ابأللفاظ والعبارات االتية أينما وردت يف هذا التطام املعاين املوضحة أمام كل منها ما مل يقتضي السياق خالف ذلك .



نظام مكافحة غسيل األموال

3

9- النشاط اإلجرامي واجلرمية االصلية:
أي نشاط يشكل جرمية معاقبا عليها وفق الشرع أو النظام. 

 10- احلجز التحفظي 
احلظــر املؤقــت علــى نقــل األمــوال واملتحصــالت أو حتويلهــا أو 
تبديلهــا أو التصــرف فيهــا أو حتريكهــا, أو وضــع اليــد عيلهــا أو 
حجزهــا بصــورة مؤقتــة , اســتنادا إىل أمــر صــادر عــن حمكمــة أو 

ســلطة خمتصــة بذلــك. 

11  - املصادرة 
أو  املتحصــالت  أو  األمــوال  مــن  الدائمــان  التجريــد واحلرمــان 
الوســائط املســتخدمة يف اجلرميــة بنــاء علــى حكــم قضائــى صــادر 

مــن حمكمــة  خمتصــة.
12- اجلهة الرقابية 

اجلهــة احلكوميــة املختصــة مبنــح الرتاخيــص للمؤسســات املاليــة 
واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة 
تلــك  علــى  اإلشــراف  أو  ابلرقابــة  واملختصــة كذلــك  للربــح 

اجلهــات. 

13- السلطة املختصة 
واجلهــات  النظــام  إنقــاذ  وســلطات  االداريــة  الســلطات  كافــة 

األمــوال.  غســل  مبكافحــة  املرتبطــة  الرقابيــة 

14- الشخصية ذات الصفة االعتبارية 
اهليئــات التجاريــة أو املؤسســات أو الكيــاانت أو الشــركات أو 
اجلمعيــات أو أي جهــة مشــاهبة تســتطيع إقامــة عالقــة عمــل 

دائمــة أو امتــالك أصــول. 
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1/1 يعــد امــن األمــوال يف الفقــرة )3( مــن هــذه املــادة أي نــوع مــن األمــوال أو األصــول املنقولــة وغــر املنقولــة  امللموســة أو غــر امللموســة والواثئــق 
أو الصكــوك القانونيــة مبــا يف ذلــك الشــكل القانــوين اإللكــرتوين أو الرقمــي اللــى تثبــت حــق ملكيــة تلــك األصــول أو حصــة فيهــا مثــل األدوات املاليــة 
القابلــة للتــداول واملســتندات غــر املتضمنــة أســم املســتفيد مثــل الشــيكات الســياحية , واألوراق التجاريــة املتمثلــة يف الشــيكات املصرفيــة والســندات 
ألمــر والكمبيــاالت ، واوامــر الدفــع و االئتمــاانت  املصرفيــة واحلــواالت واألســهم َواألوراق املاليــة والســندات وخطــاابت االعتمــاد , وأيــة أرابح أو 

عوائــد أو دخــول أخــرى مرتتبــة علــى أو متولــده مــن هــذه األمــوال أو األصــول األخــرى. 

1/2 يعد من أمصلة األنشطة املالية الواردة يف الفقر )5( من هذه املادة اآليت: 
قبول الودائع, االقرتاض, فتح احلساابت.   •

التقسيط والتمويل.   •
التأمن وإعادة التأمن   •

خدمات حتويل األموال.   •
إصدار وإدارة وسائل الدفع )بطاقات االئتمان, الشيكات السياحية, البطاقات املصرفية(.  •

•  إصدار الضماانت واالعتمادات 
اإلجتار أو االشتغال ابلعمالت األجنبية.   •

أعمال األوراق املالية.  •
تبديل العمالت )الصرافة(   •

1/3 يعد من أمثلة األعمال واملهن غر املالية احملددة واملنظمات غر اهلادفة للربح الواردة يف الفقرة )1( من هذا املادة االيت: 
التعامالت العقارية.   •

التعامل يف املعادن الثمينة أو األحجار الكرمية أو السلع النادرة كالقطع األثرية.   •
اإلجتار ابلسلع ذات القيمة املرتفعة كالسيارات الفخمة وما يعرض يف دور املزادات  •

•  أعمال احملاماة وأعمال احملاسبة واملراجعة. 

1/4يعد من العمليات الواردة يف الفقرة )8( من هذه املادة االيت: 
الرهن.   •
اهلبة.   •
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يعد مرتكباً جرمية غسل األموال كل من فعل أاي من األفعال االتية:  
1- إجراء أي عملية ألموال أو متحصالت, مع علمه أبهنا انجتة عن شاط إجرامي أو مصدر غر مشروع أو غر نظامي. 

2- نقــل أمــوال أو متحصــالت, أو اكتســاهبا أو اســتخدامها أو حفظهــا أو تلفيهــا أو حتويلهــا , مــع علمــة أبهنــا انجتــة مــن نشــاط إجرامــي أو 
مصــدر غــر مشــروع أو غــر نظامــي. 

3- إخفــاء أو متويــه طبيعــة األمــوال أو املتحصــالت , أو مصدرهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو مكاهنــا أو طريقــة التصــرف هبــا , مــع علمــه أبهنــا انجتــة 
مــن نشــاط إجرامــي أو مصــدر مشــروع أو غــر نظامــي . 

4- االشــرتاك بطريــق االنفــاق أو املســاعدة أو التحريــض أو تقــدمي املشــوره أو النصــح أو التســهيل أو التواطــؤ أو التســرت أو التســرع يف ارتــكاب أي 
فعــل مــن األفعــال املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة. 

5- وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة األنشــطة اإلجراميــة أو املصــادر غــر املشــروعة أو غــر النظاميــة الــى يعــد االشــتغال ابألمــوال الناجتــة منهــا مــن عمليــات 
غســل األمــوال وفــق مــا نصــت عليــه هــذه املــادة. 

1/2- يســتدل علــى وجــود العلــم مــن الظــروف واملالبســات املوضوعيــة والواقعيــة ليكــون عنصــرا مــن عناصــر القصــد اجلنائــي املكــون جلرميــة مــن 
اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذه العــادة. 

2/2 - األنشــطة اإلجراميــة أو املصــادر غــر املشــروعة أو غــر النظاميــة الــي يعــد االشــتغال ابألمــوال النائجــة منهــا عمليــات غســل األمــوال تشــمل 
مــا يلــي: 

اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف الالئحــة التنفيذيــة التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلجتــار غــر املشــروع ابملخــدرات واملؤثــرات العقليــة لعــام   •
 . 1988م 

اجلرائم املنظمة الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحه اجلرائم املنظمة عرب الوطنية )اتفاقية ابلرمو( الصادرة يف ديسمرب 2٠٠٠م .   •

اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب لعــام 1999م, والــى تشــتمل علــى متويــل األعمــال االرهابيــة   •
مشــروعة.  غــر  أو  مشــروعة  مصــادر  عــن  مباشــر  غــر  أو  مباشــر  بشــكل  اإلرهابيــة  واملنظمــات  واإلرهابيــون 

هتريب املسكرات أو تصنيعها أو املتاجرة هبا أو تروجيها.   •
جرائم تزييف وتقليد النقود املنصوص عليها يف النظام اجلرائي على تزوير وتقليد النقود.  •

جرائم الرشوة املنصوص عليها يف نظام مكافحه الرشوة.  •
هتريب األسلحة والذخائر أو املتفجرات أو تصنيعها أو اإلجتار فيها.   •

القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو االعتياد على ممارسة الفجور واالستغالل اجلنسي مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي لألطفال.  •
•  اجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار ابلبشر. 

القرصنة.   •
االبتزاز   •

االختطاف وأعمال التفييد وأخذ الرهائن غر املشروعة.   •
القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة.   •

جرائم البيئة.   •
السلب أو السطو املسلح.   •

السرقات واإلجتار غر املشروع ابلسلع املسروقة وغرها.   •
النصب واالحتيال.   •

املادة الثانية 
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يعــد مرتكبهــا جرميــة غســل األمــوال كل مــن فعــل أأي مــن األفعــال الــواردة يف العــادة )الثانيــة( مــن هــذا النظــام أو أشــرتك فيــه مــن املؤسســات املالــة 
واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للريــح , أو رؤســاء وأعضــاء جمالــس إدارهتــا أو أصحاهبــا أو موظفيهــا أو ممثليهــا املفوضــن 
أو مدققــي حســاابهتا أو مســتخدميها ممــن يتصرفــون يقتضــى هــذه الصفــات , مــع بقــاء املســؤولية اجلزائيــة لتلــك اجلهــات إذا ارتكبــت اجلرميــة ابمسهــا 

أو حلســاهبا. 
1/3 -  تســرى أحــكام هــذا النظــام والئحتــه التنفيذيــة علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن وغــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح 

املقامــة يف املناطــق الغــر موجــوده علــى أرض اململكــة. 
2/3-  تســرى أحــكام هــذا النظــام والئحتــه التنفيذيــة علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات  غــر اهلادفــة للربــح يف 

اململكــة وفروعهــا واملؤسســات التابعــة هلــا داخــل وخــارج اململكــة. 
3/3- أن تكــون اجلرميــة مــد ارتكبــت ابســم أو حلســاب املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح هبــدف 

حتقيــق مصلحــة ماديــة أو معنويــة مباشــرة أو غــر مباشــرة. 

     املادة الرابعة 
تعــد جرميــة غســل األمــوال جرميــة مســتقله عــن اجلرميــة األصليــة, وال حتــول معاقبــه مرتكــب اجلرميــة األصليــة عــن معاقبتــه علــى جرميــة غســل األمــوال 

املرتكبــة داخــل اململكــة أو خارجهــا إذا كانــت تعــد جرميــة وفقــأ لقانــون الدولــة الــي ارتكبــت فيهــا ووفقــا لنظــام اململكــة. 
املادة اخلامسة 

علــى املؤسســات املالــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح أال جتــري أي تعامــل مــايل أو جتــاري أو غــره ابســم جمهــول أو ومهــي 
أو فتــح حســاابت رقميــة أو التعامــل هبــا ، وجيــب التحقــق بصفــة مســتمرة مــن هويــة املتعاملــن اســتنادا إيل واثئــق رمسيــة , وذلــك عنــد بدايــة التعامــل مــع 
هــؤالء العمــالء أو عنــد إجــراء أي عمليــة معهــم بصفــة مباشــرة أو نيانــة عنهــم وعلــى تلــك املؤسســات التحقــق مــن الواثئــق الرمسيــة واملديريــن املفوضــن 

ابلتوقيــع عنهــا, واختــاد تدابــر العنايــة الواجبــة املســتمرة وحنــو ذلــك , ممــا حتــدده الالئحــة التنفيذيــة هلــذا النظــام. 

1/5 - علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح االلتــزام التــام مبــا تصــدره اجلهــات الرقابيــة كــوزارة 
العدل ووزارة التجارة والصناعة ومؤسســة النقد العريب الســعودي وهيئة الســوق املالية ووزارة الشــؤون االجتماعية ووزارة الشــؤون اإلســالمية واالوقاف 

والدعــوة واإلرشــاد مــن تعليمــات تتعلــق بتطبيــق مبــدأ اعــرف عميلــك واختــاد إجــراءات العنايــة الواجبــة علــى ان تشــمل كحــد أدىن التــايل: 

االختــالس مــن األمــوال العامــة التابعــة للجهــات احلكوميــة او الــي تســاهم هبــا الدولــة, وكذلــك اخلاصــة كالشــركات واملؤسســات التجاريــة   •
وحنوهــا. 

مزاولة االعمال املصرفية  بطريقة غر نظاميه املنصوص علتنها يف العاده الثاسه سس نظام مراعبه البنوك.   •
ممارسه الوساطة يف أعمال األوراق املالية بدون ترخيص والتداول بناء على معلومات داخلية املنصوص عليها يف نظام السوق املالية.   •

ممارســة الوســاطة يف أعمــل التأمــن بــدو ترخيــص املنصــوص عليهــا يف نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التجــاري املنصــوص عليــه يف نظــام مكافحــة   •
التســرت التجــارى, وتزييــف املنتجــات والقرصنــة عليهــا .

التهريب اجلمركي الواردة يف نظام اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.   •
جرائم التهرب الضرييب.   •

املادة الثالثة:



نظام مكافحة غسيل األموال

7

1/1/5-  التحقيــق بصفــة مســتمرة مــن هويــة مجيــع املتعاملــن الدائمــن أو العرضيــن مــع املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة 
واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح ابالطــالع علــى الواثئــق األصليــة ســارية املفعــول املعتمــدة نظامــا إلثبــات الشــخصية وذلــك علــى النحــو التــايل: 

•  املواطنون السعوديون 
-  بطاقة اهلوية الوطنية أو سجل األسرة .

-  عنوان الشخص ومكان إقامته وحمل عمله. 
الوافدون األفراد  •

اإلقامــة أو بطاقــة اخلاصــة ذات اخلمــس ســنوات أو جــواز الســفر أو اهلويــة الوطنيــة ملواطــي دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة أو   -
. للدبلوماســين  الدبلوماســية  البطاقــة 

عنوان الشخص ومكان إقامته وحمل عمله.   -
األشخاص االعتباريون  •

الشركات واملؤسسات واحملالت املرخص هلا   -
1-  السجل التجاري الصادر من ورازة التجارة والصناعة. 

2- الرتخيص الصادر من وزارة الشئون, البلدية والقروية ملؤسسات اخلدمات واحملالت اخلاصة. 
3- عقد التأسيس إن وجد .

4-  بطاقة اهلوية الوطنية للمواطن الســعودي صاحب املنشــأة التجارية أو شــركة اخلدمات هلا للتأكد من اســم التاجر الوارد يف الســجل التجاري 
او الرتخيــص مطابــق المســه والتفاصيــل االخــرى يف بطاقــة اهلويــة الوطنيــة وســراين مفعوهلــا.

5-  قائمة ابألشخاص مالكي املنشأة الواردة أمسائهم يف عقد التأسيس وتعديالته أن وجد وصورة من هوية كل منهم. 
6- قائمــة ابألشــخاص املفوضــن مــن قبــل املالــك املؤهلــن تشــغيل احلســاابت حســبما ورد يف مســتند الســجل التجــاري أو مبوجــب وكالــة صــادرة 

عــن  كاتــب العــدل او توكيــل معــد داخــل البنــك وصــورة مــن هويــة كل منهــم .
•  الشركات املقيمة  

صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.  -
-  صورة من عقد التأسيس ومالحقه. 

-  صورة رخصة مزاولة النشاط. 
-  صورة من هوية املدير املسئول. 

وكالــة صــادرة عــن كاتــب عــدل أو تفويــض خــاص مــن الشــخص "أو ألشــخاص" الــذى لديــه مبوجــب عقــد التأســيس صالحيــة تفويــض   -
األفــراد ابلتوقيــع .

صورة من هوية مالكي املنشأة الواردة أمسائهم يف عقد التأسيس وتعديالته.  -
2/5-   جيــب علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة جتــاه 

كافــة العمــالء وفقــاً لألمهيــة النســبية واملخاطــر.
 3/5-  تعزيــر تدابــر وإجــراءات العنايــة الواجبــة املشــددة جتــاه العمــالء وعالقــات العمــل والعمليــات ذات املخاطــر العاليــة. 4/5- ال تقبــل التدابــر 
املخففــة إلجــراء العنايــة الواجبــة يف حالــة االشــتباه بعمليــة غســل أمــوال أو متويــل إرهــاب أو يف حــال وجــود ظــروف معينــة تنطــوي علــى خماطــر عاليــة. 
5/5-  حتديــد هويــة العمــالء واملســتفيدين احلقيقيــن  والتحقــق مــن أوضاعهــم النظاميــة لكافــه العمــالء احلقيقيــن الذيــن تعــود إليهــم امللكيــة أو 
الســيطرة النهائيــة أو الذيــن يقومــون إبجــراء العمليــات ابلنيابــة عنهــم وذلــك قبــل فتــح احلســاب أو بدايــة التعامــل مــع أي مــن املؤسســات املاليــة 

واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح. 
6/5 - حتديــد األشــخاص الطبعيــن الذيــن هلــم ملكيــة أو ســيطرة فعليــة علــى العميــل مبــا يف ذلــك األشــخاص الذيــن ميارســون ســيطرة فعالــة كاملــة 

علــى الشــخصية االعتباريــة. 
7/5 - حتديــث بيــاانت العميــل والتحقــق منهــا وختــاذ إجــراءات العنايــة الواجبــة املســتمرة وعنــد ظهــور شــكوك بشــأن دقــة أو كفايــة البيــاانت الــي 
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مت احلصــول عليهــا مســبقا يف أي مرحلــة مــن مراجــل التعامــل مــع العميــل أو املســتفيد احلقيقــي أو عنــد وجــود اشــتباه يف حــدوث عمليــة غســل أمــوال 
أو متويــل إرهــاب بغــض النظــر عــن حــدود مبالــغ العمليــة. 

8/5- التحقــق ممــا إذا كان العميــل يعمــل ابلنيابــة عــن شــخص آخــر , وأختــاد التدابــر الالزمــة لتحديــد هويــة هــذا الشــخص. والتحقــق منهــا مــع إيــالء 
اهتمــام خــاص ابحلســاابت وعالقــات العمــل الــي يتــم إدارهتــا مبوجــب توكيــل. 

9/5 - جيــب علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح وضــع نظــم مناســبة إلدارة املخاطــر وحتديــد مــا 
إذا كان العميل احلايل أو اجلديد واملســتفيد احلقيقي ســبق أن كان او أنه حاليا أو من احملتمل أن يكون يف املســتقبل شــخصا سياســيا ممثال للمخاطر, 
كأشــخاص سياســين ممثلــى للمخاطــر وتصنيــف مثــل هــذه العالقــات ضعــن العالقــات ذات املخاطــر العاليــة الــي تســتلزم موافقــة اإلدارة العليــا عليهــا 

واملتابعــة املســتمرة املشــددة لعالقــات العمــل معهــا. 
1٠/5- جيــب علــى املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة  للربــح الــي تعتمــد علــى وســطاء أو أطــراف اثلثــة 
القيــام ببعــض عناصــر العنايــة الواجبــة أبن يكــون هلــذه اجلهــات احلصــول فــورا مــن الطــرف الثالــث علــى املعلومــات الالزمــة املتعلقــة ابلعنايــة الواجبــة وأن 
تقــوم هــذه اجلهــات ابختــاذ خطــوات كافيــة لالطمئنــان أن األطــراف الثالثــة ســوف تقــدم عنــد الطلــب وبــدون أتخــر صــور بيــاانت التعــرف علــى اهلويــة 
وغرهــا مــن الواثئــق ذات العالمــة وأهنــا ختضــع للتنظيــم والرقابــة وأن لديهــا إجــراءات مطبقــة لاللتــزام مبتطلبــات العنايــة الواجبــة وأن دوهلــا تطبــق املطلبــات 
الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة غســيل األمــوال بدرجــة كافيــة, وأنــه يقــع علــى هــذه اجلهــات املســئولية النهائيــة عــن التعــرف علــى هــوايت العمــالء والتحقــق 

منهــا. 
11/5- ال يقبــل مــن الوكيــل كاحملامــي أو احملاســب أو الوســيط ومــن يف حكمهــم التــذرع بعــدم إفشــاء أســرار العمــالء عنــد اســتيفاء بيــاانت التحقــق 

عــن اهلويــة علــى النحــو املشــار إليــه انفــا.

   املادة السادسة 
علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح واالحتفــاظ - ملــدة ال تقــل عــن عشــر ســنوات عــن اتريــخ 
انتهــاء العمليــة أو قفــل احلســاب - جبمــع الســجالت واملســتندات , إليضــاح التعامــالت املاليــة والصفقــات التجاريــة والنقديــة ســواء كان حمليــة أو 

خارجيــة , وكذلــك االحتفــاظ مبلفــات احلســاابت واملراســالت التجاريــة وصــور واثئــق اهلــوايت الشــخصية. 
6/1-  حتتفــظ املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح نســخة مــن اثبــات هويــة املتعاملــن معهــا 

واملســتفيدين احلقيقيــن, وبــكل مســتند يتعلــق ابملعامــالت الــي تقــوم هبــا ســواء كان احلســاب أو عالقــة العمــل قائمــة أو منتهيــة. 
6/2- حتتفــظ املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة بســجل يشــمل كافــة تفاصيــل التعامــالت الــي جتريهــا 
للتحقــق, مــن اســتيفاء  متطلبــات مبــدأ أعــرف عميلــك وإجــراءات العنايــة الواجبــة ومبــا ميكــن وحــدة التحــرايت املاليــة أو جهــات التحقيــق أو الســلطات 
القضائيــة مــن يتبــع كل عمليــة وإعــادة تركيبهــا, ومــا ميكــن املؤسســات املاليــة واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح مــن اإلجابــة خــالل 

املــدة احملــددة عــن آيــة استفســارات تطلبهــا وحــدة التحــرايت املاليــة أو جهــات التحقيــق أو الســلطات القضائيــة. 
6/3-  عندمــا يطلــب مــن املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح مبقتضــى أحــكام هــذا النظــام االحتفــاظ 

ابلســجالت أو املســتندات ملــدة تزيــد عــن املــدة النظاميــة فأنــه يتعــن عليهــا االحتفــاظ هبــا حــى هنايــة املــدة احملــددة يف الطلــب. 
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املادة السابعة 
اجلهــات الرقابيــة املختصــة إصــدار تعليمــات أو قواعــد أو إرشــادات أو أيــه أدوات أخــرى جلهــات اخلاضعــة إلشــرافها تنفيــذا ألحــكام هــذا النظــام , 
وعليهــا التأكــد مــن التــزام اجلهــات اخلاضعــة إلشــرافها مبتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال . وعلــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة 
واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح وضــع إجــراءات احرتازيــة ورقابــة داخليــة لكشــف أي مــن اجلرائــم املبينــة يف هــذا النظــام وإحباطهــا, واإللــزام ابلتعليمــات 

الصــادرة مــن اجلهــاد الرقابيــة يف هــذا اجملــال. ٠ 

7/1- تضــع اجلهــات الرقابيــة املختصــة التعليمــات والقواعــد الواجــب تطبيقهــا بشــأن مكافحــة اجلرائــم املبنيــة يف هــذا النظــام واختــاذ الوســائل الكفيلــة 
للتحقــق مــن التــزام اجلهــات اخلاضعــة ألشــرافها مبتطلبــات األنظمــة والقواعــد واللوائــح املقــررة نظامــا ملكافحــة غســل األمــوال. 

7/2- تعد التعليمات الصادرة من اجلهات الرقابية احلد األدىن عن التعليمات الواجب تطبيقها. 
7/3-  تتضمن إجراءات مراقبة العمليات احملددة واملنظمات غر اهلادفة للربح لكشف اجلرائم املبنية يف هذه املادة ما يلى: 

•  وضــع إجــراءات مكتوبــة وفعالــه حتــول دون اســتغالل نلــك املؤسســات يف عمليــات غســل األمــوال وتســاعد علــى كشــف العمليــات املشــبوهة 
وحتــول دون اســتغالل التطــورات املعلوماتيــة والتقنيــة يف متريــر مثــل هــذه العمليــات, وتنظيــم اليــات التعامــل مــع خماطــر تتعلــق بعالقــات العمــل او العمليــات 

الــى ال تتــم وجهــا لوجــه. 
•  اختاد اإلجراءات والتدابر الالزمة للمتابعة والتأكد من سالمتها. 

•  حتديث الضوابط واإلجراءات بشكل دوري مبا يساير تطور عمليات غسل األموال. 

املادة الثامنة 
علــى املؤسســات املالــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح إيــالء عنايــة خاصــة للعمليــات املعقــدة والكبــرة غــر املعتــادة 
وكافــه أمنــاط العمليــات غــر االعتياديــة الــي ال يكــون هلــا غــرض اقتصــادي أو قانــوين واضــح , وفحــص خلفيــة تلــك العمليــات والغــرض منهــا ألقصــى 

حــد ممكــن , وان تســجيل كتابيــا مــا يتــم التوصــل إليــه مــن نتائــج, واالحتفــاظ هبــا ملــدة عشــر ســنوات مــع إاتحتهــا عنــد الطلــب للجهــات املختصــة. 

املادة التاسعة
1 -  علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح - عنــد اشــتباهها أو إذا توافــرت لديهــا أســباب معقولــة 
لالشــتباه يف أن األمــوال أو بعضهــا متقــل متحصــالت لنشــاط إجرامــي أو يف ارتباطهــا أو عالقتهــا بعمليــات غســل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب أو 
عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممويل اإلرهاب أو يف أهنا ســوف تســتخدم يف عمليات غســل األموال أو متويل ابإلرهاب أو عمليات ارهابية 
أو منظمــات إرهابيــة أو ممــويل إرهــاب مبــا يف ذلــك حمــاوالت إجــزاء مثــل هــذه العمليــات بصــرف النظــر عــن مبالغتهــا - أن تتخــذ اإلجــراءات االتيــة: 

•  إبالغ وحدة التحرايت املالية فورا  وبشكل مباشر. 
•  إعــداد تقريــر مفصــل يتضعــن مجيــع البيــاانت واملعلومــات املتوافــرة لديهــا عــن تلــك احلالــة واألطــراف ذات الصلــة , وتزويــد التحــرايت املاليــة 

بــه. 
عــدد أتكــد وحــدة التحــرايت املاليــة مــن قيــام شــبهة ابرتــكاب أي مــن اجلرائــم املتعلقــة بتمويــل اإلرهــاب أو ابألعمــال اإلرهابيــة أو املنظمــات   •
اإلرهابيــة أو مبمــويل اإلرهــاب - املعاقــب عليهــا مبوجــب األحــكام ذات الصلــة جبرائــم اإلرهــاب ومتويلــه - تتخــذ اإلجــراءات التنظيميــة املتخــذة. 

9/1 - تتضمن متطلبات اإلبالغ عن العمليات املشتبه هبا املنصوص عليها يف الفقرة )1( من املادة التاسعة ما يلي: 
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•  قيــام املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح ابإلبــالغ بشــكل مباشــر لوحــدة التحــرايت 
املاليــة عنــد اشــتباهها أو إذا توفــر لديهــا أســباب معقولــه لالشــتباه يف أن األمــوال أو بعضهــا متثــل متحصــالت لنشــاط أجرامــي أو ارتباطهــا أو عالقتهــا 
بعمليــات غســل األمــوال او متويــل اإلرهــاب أو عمليــات إرهابيــة أو منظمــات أو ممــويل اإلرهــاب او يف أهنــا ســوف تســتخدم يف عمليــات غســل أمــوال 
أو متويــل اإلرهــاب أو عمليــات إرهابيــة أو مــن منظمــات إرهابيــة أو ممــويل اإلرهــاب ملــا يف ذلــك حمــاوالت إجــراء مثــل هــذه العمليــات بصــرف النظــر 

عــن مبالغهــا. 
•  قيام املؤسســات املالية واألعمال واملهن غر املالية احملددة والتنظيمات غر اهلادفة للربح ابإلبالغ بشــكل مباشــر لوحدة التحرايت املالية 
عنــد اشــتباهها أو إذا توفــر لديهــا أســباب معقولــة لالشــتباه بعالقــة أو ارتبــاط أي مــن العمليــات أو الصفقــات املعقــدة أو الضخمــة أو غــر الطبيعيــة 
بعمليــات غســل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب أو عمليــات إرهابيــة أو مــن منظمــات إرهابيــة او ممــويل اإلرهــاب مبــا يف ذلــك حمــاوالت إجــراء مثــل هــذه 

العمليــات بصــرف النظــر عــن مبالغهــا. 
1/9-  تقــوم املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح بوضــع املؤشــرات الدالــة علــى وجــود شــبهه عمليــات 
غســل أمــوال أو متويــل اإلرهــاب, كمــا جيــب العمــل علــى حتديثهــا بشــكل مســتمر حســب مقتضيــات تطــور وتنــوع أســاليب ارتــكاب تلــك العمليــات 

مــع االلتــزام مبــا تصــدره اجلهــات الرقابيــة هبــذا اخلصــوص. 

3/9- يكون إبالغ وحدة التحرايت املالية وفق النموذج املعتمد من قبل الوحده على أن مشل البالغ كحد أدىن على املعلومات األتية: -

أمساء األشخاص املشتبه بتعامالهتم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.   •
بيان ابلعملية املشتبه فيها و اطرافها وظروفها الراهنة.   •

•  حتديد املبالغ حمل العملية املشتبه هبا واحلساابت املصرفية أو االستثمارية ذات العالقة. 
أسباب ودواعي االشتباه الي أستند املوظف املسئول عن اإلبالغ.  •

4/9-  يراعــى ابلتقريــر املعــد مــن قبــل املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح عــن العمليــات املبلــغ 
عنهــا االيت: 

تقــدم املؤسســات املاليــة لوحــده التحــرايت املاليــة تقريــر فــي عــن دراســة احلســاابت املبلــغ عنهــا خــالص عشــره أايم مــن اتريــخ التبليــغ علــى   •
االيت: بتضمــن  أن 

- كشوف احلساابت لفرتة ستة أشهر.
- صور من الواثئق املرفقة مبستندات فتح احلساب. 

- بياانت عن طبيعة العمليات املبلغ عنها .
- مؤشرات ومربرات الشك واملستندات املؤيدة لذلك .

تقــدم األعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح تقاريرهــا عــن البالغــات عنــد طلبهــا مــن الوحــده و ذلــك خــالل عشــره أايم 
مــن اتريــخ الطلــب وميكــن أن يشــتعل الطلــب علــى مــا يلــى :

معلومات الطرف املبلغ عنه.  -
بيان ابملعامالت التجارية أو املالية للمبلغ عنه أو األطراف ذا الصله.   -

-  تقدم املربرات واملؤشرات الدالة على الشك مّؤيدة ابملستندات. 
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      املادة العاشرة 
اســتثناء مــن األحــكام املتعلقــة ابلســرية , فــإن علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح تقــدمي الواثئــق 

والســجالت واملعلومــات لوحــدة التحــرايت املاليــة أو الســلطة املختصــة ابلتحقيــق أو للســلطة القضائيــة عنــد طلبهــا عــن طريــق اجلهــة الرقابيــة. 

1/1٠- ال جيــوز للمؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح االحتجــاج مببــدأ ســرية احلســاابت أو هويــة العمــالء 
أو املعلومــات أو التعامــالت املســجلة طبقــا ألي نظــام آخــر. 

2/1٠-  تقــوم الســلطة القضائيــة أو هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام أو وحــدة التحــرايت املاليــة بطلــب الواثئــق والســجالت واملعلومــات مــن املؤسســات 
املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح عــن طريــق وحــدات مكافحــة غســل األمــوال للجهــات اإلشــرافية والرقابيــة ذات 
العالقــة ويتــم تقــدمي كافــة الواثئــق والســجالت واملعلومــات مــن املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح للســطلة 
القضائيــة أو هيئــه التحقيــق واالدعــاء العــام أو وحــدة التحــرايت املاليــة عنــد طلبهــا عــن طريــق وحــدات مكافحــه غســل األمــوال للجهــات االشــرافية والرقابيــة 

ذات العالمــة. 
3/1٠- يلتــزم موظفــو مجيــع اجلهــات الذيــن حيصلــون علــى معلومــات أثنــاء أتديتهــم ألعماهلــم ابحلفــاظ علــى ســرة تلــك املعلومــات وكذلــك بعــد توقفهــم 

عــن العمــل وال جيــوز اســتخدام تلــك املعلومــات اال ألغــراض املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام. 

    املادة احلادية عشرة: 
علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة واحملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح والعاملــن فيهــا وغرهــم مــن امللزمــن أبحــكام هــذا النظــام أال 

حيــذروا العمــالء أو يســمحوا بتحذيرهــم مــن وجــود شــبهات حــول نشــاطاهتم. 
1/11- يراعى يف تطبيق هذه املادة ولتجنب التصرف الذى من شأته حتذير العمالء بشكل مباشر أو غر مباشر ما يلي: 

•  القبول الشكلي للعمليات املشتبة هبا وعدم رفضها. 
جتنب عرض البدائل للعمالء أو تقدمي النصيحة أو املشورة لتفادى تطبيق التعليمات بشأن العمليات الي جيروهنا.   •

•  احملافظة على سرية البالغات عن العمالء أو العمليات املشتبه هبا واملعلومات املرتبطة هبا املرفوعة لوحدة التحرايت املالية: 
1- أال يؤدي إجراء االتصال ابلعمالء أو مع األطراف اخلارجية االستفسار عن طبيعة العمليات اىل ااثرة الشكوك حوله. 

2- عدم إخطار العمالء أبن معامالهتم قيد املراجعة أو املراقبة وحنو ذلك. 
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   املادة الثانية عشرة: 
علــى املؤسســات العامليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح أن تضــع برامــج ملكافحــة عمليــات غســل األمــوال , وعلــى 

أن تشــمل هــذه الربامــج كحــد أدىن مــا يلــي : 
سياسات وإجراءات وضوابط داخليه ملكافحه غسل األموال وإبالغ موظفيها هبا تتضعن إجراءات العناية الواجبة, واالحتفاظ .  •

•  ابلســجالت , والكشــف عــن العمليــات غــر االعتياديــة واملشــبوهة , وااللتــزام ابإلبــالغ عــن العمليــات األخــرى ذات الصلــة. ترتيبــات مالئمــة 
إلدارة االلتــزام وتعيــن مســؤول عــن االلتــزام مبعايــر مكافحــه غســل االمــوال علــى مســتوى اإلدارة, يعمــل بصــورة مســتقلة,وله احلــق يف االتصــال مبســتوى 
إداري أعلــى وحــق االطــالع يف الوقــت املناســب علــى بيــاانت هويــة العمــالء ومعلومــات العنايــة الواجبــة, وعلــى ســجالت العمليــات األخــرى ذات الصلــة. 
•  إنشــاء وحــدة تدقيــق ومراجعــة مســتقلة ومــزودة مبــوارد كافيــة الختبــار االلتــزام هبــذه اإلجــراءات والسياســات والضوابــط وفقــا ملعيــار معــدل 

املخاطــر. 
إعــداد برامــج تدريبيــة ومســتعمره للموظفــن املختصــن إلحاطتهــم ابألنظمــة والتعليمــات املتعلقــة مبكافحــه غســل االمــوال وابملســتجدات يف   •

هلــا . التصــدي  العمليــات وأنعاطهــا وكيفيــه  تلــك  علــى   التعــرف  قدراهتــم يف  مــن  يرفــع  مبــا  اجملــال,  هــذا 
تطبيق إجراءات للفحص لضمان وجود معاير كفاءه عالية عند تعين املوظفن.   •

1/12- يكــون جملــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة واملديــر العــام او املالــك أو مــن يفــوض يف املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة 
واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح هــو املســؤول عــن تطبيــق وتطويــر السياســيات واخلطــط واإلجــراءات والضوابــط الداخليــة الــي تتعلــق مبكافحــة غســل االمــوال. 
2/12-  تقــوم املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملؤسســات غــر اهلادفــة للربــح موظــف او قســم مســئول عــن اإلبــالغ او االتصــال 
بوحــدة التحــرايت املاليــة املنصــوص عليهــا يف العــادة الثالثــة عشــر مــن هــذا النظــام .والنســبة للمؤسســات الفرديــة غــر املاليــة الصغــرة فيكــون التبليــغ مــن 

قبــل مالــك املؤسســة أو ممــن يفوضــه .
3/12- حتــدد املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح وحــدة رقابيــة متخصصــه يف شــئون مكافحــة غســل 
األمــوال واجــراء برامــج الرقابــة والتدقيــق الداخلــي ذات الشــأن ؛ علــى أن تتضمــن مهمــة مراجــع احلســاابت اخلارجــي يف حالــة وجــوده برانمــج خــاص عــن 

مــدى التــزام املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح بسياســات مكافحــة غســل األمــوال .
4/12-  تســتعن املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح ابجلهــات الرقابيــة املتخصصــة حــن وضــع الوســائل 

الكفيلــة ابلتحقــق مــن االلتــزام ابألنظمــة واللوائــح والقواعــد املقــررة نظامــا ملكافحــة غســل األمــوال. 
5/12-  تضــع املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح خطــط وبرامــج وميزانيــات ماليــة خمصصــة لتدريــب وأتهيــل 

العاملــن فيهــا يف جمــال مكاحمــة غســل األمــوال حســب حجمهــا ونشــاطها وذلــك ابلتنســيق مــع اجلهــة مــع اجلهــات الرقابيــة عليهــا .
6/12-  يســتعان يف تنفيــذ برامــج االعــداد والتأهيــل والتدريــب يف جمــال مكافحــه غســل األمــوال ابملعاهــد املتخصصــة حمليــة كانــت او خارجيــة ، ويراعــى 

يف اعــداد الربامــج التدريبيــة ان تشــمل علــى االيت : 
االتفاقيات واألنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة مبكافحة غسل األموال   -

سياسات وأنظمة اجلهات الرقابية يف مكافحة غسل األموال   -
املســتجدات يف جمــال عمليــات غســل األمــوال والعمليــات املشــبوهة األخــرى وكيفيــة التعــرف علــى تلــك العمليــات وامناطهــا وكيفيــة التصــدي   -

هلــا 
-  املسؤولية اجلزائية واملدنية لكل موظف مبوجب األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة
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املادة الثالثة عشرة: 
تتميــع وحــدة التحــرايت املاليــة يف وزارة الداخليــة ابســتقاللية عمليــة كافيــة وتعمــل كجهــاز مركــزي وطــي لتلقــي البالغــات وحتليــل ونشــر التقاريــر وتوجيــه 
بالغــات العمليــات املشــبوهة وغرهــا عــن املعلومــات املتعلقــة ابألنشــطة غســل األمــوال , وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا النظــام مقــر هــذه الوحــدة 

وتشــكيلها واختصاصاهتــا وكيفيــة ممارســة مهماهتــا وارتباطهــا. 
1/13- ارتباط الوحدة ومقرها :-

 تعــد وحــدة التحــرايت املاليــة جهــار مركــزي وطــي يتمتــع ابســتقاللية عمليــه كافيــة وترتبــط مبســاعد وزيــر الداخليــة للشــؤون األمنيــة .ويكــون مقرهــا 
الرئيســي مبدينــة الــرايض وجيــوز فتــح فــروع يف مناطــق اململكــة. 

2/13-  تشكيل الوحدة:-
 تتشــكل مــن رئيــس ومســاعد وعــدد كاف مــن املتخصصــن  يف جمــال مكافحــه جرائــم غســل األمــوال يف التخصصــات املاليــة واحملاســبية والقانونيــة 

واحلاســب االيل والتخصصــات األمنيــة 
3/13- اختصاصات الوحدة:-

 ختتص الوحدة اباليت :- 
تلقــي البالغــات مــن املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة اىل الربــح واجلهــات احلكوميــة األخــرى   •

العمليــات اىل يشــتبه اهنــا جرميــة غســل أمــوال  واالفــراد عــن 
حتليل ونشر التقارير وتوجيه بالغات العمليات املشبوهة وغرها من املعلومات املتعلقة أبنشطة غسل األموال   •

انشــاء قاعــدة بيــاانت تــزود بكافــة البالغــات واملعلومــات اخلاصــة بغســل األهــوال ويتــم حتديــث هــذه القاعــدة تباعــا مــع احملافظــة علــى ســريتها   •
,مــع جعلهــا متاحــة للجهــات ذات العالقــة 

طلب وتبادل املعلومات مع اجلهات ذات العالقة واختاذ ها يلزم من إجراءات بصدد مكافحة غسل األموال   •
طلــب وتبــادل املعلومــات مــع وحــدات التحــرايت املاليــة االخــرى فيمــا يتعلــق مكافحــة غســل األمــوال وفقــا ملــا نصــت عليــه العــادة اخلامســة   •

النظــام  هــذا  والعشــرون يف 
اعــداد النمــاذج الــي ســتخدم يف ابــالغ املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح عــن العمليــات   •
الــي يشــتبه ابهنــا غســل أمــوال ,تشــمل علــى البيــاانت تعينهــا علــى القيــام أبعمــال مجــع املعلومــات والتحليــل والتحــري والتســجيل يف قاعــده البيــاانت 

وحتديثهــا اذا اقتضــى االمــر 
القيــام جبمــع املعلومــات عمــا بــرد اليهــا مــن بالغــات بشــأن العمليــات اللــي يشــتبه يف اهنــا غســل أمــوال وحتليلهــا وللوحــده يف ذلــك االســتعانة   •

مبــن تــراه مــن اخلــرباء واملختصــن مــن اجلهــات ذات العالقــة
تقــوم وحــدة التحــرايت املاليــة ابلبحــث والتحــري امليــداين وهلــا ان تطلــب ذلــك مــن اجلهــات األمنيــة ابلبحــث والتحــري بقطاعــات وزارة   •
الداخليــة وعنــد قيــام الدالئــل الكافيــة أبن العمليــات الــواردة ابلبــالغ هلــا عالقــة بغســل األمــوال تقــوم إبحالتهــا للجهــة املختصــة ابلتحقيــق مــع اعــداد 
تقريــر مفصــل يتضمــن بيــاانت كافيــة عــن اجلرميــة الــي قامــت الدالئــل علــى ارتكاهبــا وعــن مرتكبيهــا ومعاهــدة هــذه الدالئــل مشــفوعا ابلــرأي ومرفقــا بــه 

كامــه الواثئــق واملســندات واملعلومــات ذات الصلــه 
الطلــب مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام ابحلجــر التحفظــي علــى األمــوال واملمتلــكات والوســائط املرتبطــه جبرميــه غســل االمــوال  علــى النحــو   •

املبــن يف املــادة الرابعــة عشــر يف هــذا النظــام 
التصــرف ابلبالغــات الــي يســفر التحليــل عــن عــدم قيــام الدالئــل او الشــبهة علــى ارتــكاب أي مــن األفعــال املنصــوص عليهــا يف املــادة الثانيــة   •

عشــر يف هــذا النظــام 
التنســيق مــع اجلهــات الرقابيــة علــى املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح لتهيئــة الوســائل   •

األمــوال  غســل  ملكافحــة  املقــررة  والتعليمــات  واللوائــح  ابألنظمــة  املؤسســات  تلــك  التــزام  مــن  ابلتحقــق  تلــك  التــزام  مــن  الكفيلــة 
توفــر التغذيــة العكســية للمؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح املبلغــة والســلطات املختصــة   •
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األمــوال  غســل  مبكافحــة  العالقــة  ذات 
املشاركة يف اعداد برامج توعويه بشأن مكافحه غسل األموال ابلتنسيق مع اللجنة الدائمة ملكافحه غسل األموال   •

رفع التوصيات الالزمة للجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال حول الصعوابت واملقرتحات يف جمال مكافحة غسل األموال   •
لوحدة التحرايت املالية الدخول يف مذكرات تفاهم مع وحدات التحرايت املالية األخرى وفقا لألنظمة واإلجراءات املرعية  •

لوحدة التحرايت املالية بصفتها عضو مبجموعة االقمونت متابعة متطلبات اجملموعة   •
1/13- ارتباط الوحدة ومقرها :-

 تعــد وحــدة التحــرايت املاليــة جهــاز مركــزي وطــي يتمتــع ابســتقاللية عمليــة كافيــة وترتبــط مبســاعد وزيــر الداخليــة للشــؤون األمنيــه .ويكــون مقرهــا الرئيســي 
مبدينــة الــرايض وجيــوز فتــح فــروع يف مناطــق اململكــة 

2/13- تشكيل الوحدة:-
 تشــكل مــن رئيــس ومســاعد وعــدد كاف مــن املتخصصــن يف جمــال مكافحــة جرائــم غســل األمــوال يف التخصصــات املاليــة واحملاســبية والقانونيــة واحلاســب 

االيل والتخصصــات األمنيــة 
3/13- اختصاصات الوحدة:-

 ختتص الوحدة اباليت : 
4/13-  اقسام الوحدة:-

 تتألف الوحد من االقسام التالية : 
قسم البالغات   •

•  قسم مجع املعلومات والتحليل
قسم تبادل املعلومات  •

قسم املعلومات والدراسات  •
أوال: قسم البالغات 

1- تلقي البالغات حول العمليات اللي تثر الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها او اهنا هلا عالقة بغسل االموال 
2- استقبال البالغات بوساطة الفاكس او ايه وسيله أخرى وعند اإلبالغ عن طريق اهلاتف يتم أتكيده أبي طريقه كتابية أبسرع وقت ممكن 

3- يكــون اســتقبال البالغــات وفقــا للنمــوذج املعــد مــن الوحــدة واملبلــغ جلميــع اجلهــات ذات العالقــة واملؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة 
احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح 

4-  تسجيل البالغات بسجالت خاصة برقم متسلسل تدون فيه كافة املعلومات الضرورية 
5- إحاله البالغات اىل قسم مجع املعلوعات والتحليل للتأكد من قيام الشبهة وتوفر الدالئل على وجود جرمية غسل أموال 

اثنيا: قسم مجع املعلومات والتحليل 
1- التأكد من توافر املعلومات الضرورية يف البالغ وارفاق املستندات الالزمة للتحليل 

2- الطلــب مــن اجلهــة ذات العالقــة عنــد احلاجــه اىل معلومــات او واثئــق او مســتندات يســتلزمها التحليــل  دراســة البيــاانت واملعلومــات املتوفــرة ابلبــالغ 
ومقارنتهــا مبــا يتوفــر للقســم عــن معلومــات للتأكــد مــن صحيهــا وتقديــر 

3- مناسبتها مع االستعانة بسجالت االجهزة االمنية واملالية والتجارية واالجهزة االخرى ذات العالقة 
4- عنــد قيــام الدالئــل الكافيــه أبن العمليــات الــواردة يف البــالغ هلــا عالمــة بغســل األمــوال وظهــور احلاجــة لتحــرايت ميدانيــة أو ضبــط اشــخاص أو تعقــب 
األمــوال أو األصــول حمــل اشــتباه ,تقــوم الوحــدة بذلــك وهلــا ان تطلــب ذلــك مــن اجلهــات االمنيــة املعنيــة ابلبحــث والتحــري بقطاعــات الــوزارة الداخليــة ومــن 

مث اعــداد تقريــر حتليلــي متضمنــا مرئياهتــا مشــفوعا ابلبــالغ والواثئــق واملســتندات ذات الصلــة الســتكمال االجــراءات واحالتــه للجهــة املختصــة ابلتحقيــق 
5- الطلــب هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــامل احلجــر التحفظــي علــى األمــوال واملمتلــكات والوســائط املرتبطــة جبرميــة غســل األمــوال علــى النحــو املبــن يف 
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املــادة الرابعــة عشــر مــن النظــام 
6- التصــرف يف البالغــات واملعلومــات اىل يســفر مجــع املعلومــات والتحليــل بشــأهنا عــن عــدم قيــام الشــبهه أو الدالئــل ل ارتــكاب أي مــن األفعــال 

املنصــوص عليهــا يف املــادة الثانيــة يف النظــام 
اثلثا : قسم تبادل املعلومات واملتابعة 

1- تبادل املعلومات مع السلطات احمللية والوحدات املماثلة يف الدول االجنبية فيما تعلق مبكافحه غسل األموال
2-  تزويد قسم املعلومات والدراسات بعدد الطلبات اىل تلقاها القسم بشكل دورى كل شهر سواء الطلبات الداخلية أو اخلارجية

 رابعا: قسم املعلومات والدراسات 
1- أنشاء قاعدة معلومات الاليت 

•  البالغات عن العمليات املشبوهة الي مت تلقيها وحتليلها وتعقبها
البالغات الي مت احالتها للجهات األمنية الستكمال جمرايت البحث والتحري  أو اىل جهة التحقيق املختصة   •

•  التقارير الي أدت ايل املالحقة القضائية واالدارية
•  حاالت االدانة او عدم االدانة يف قضااي غسل األموال

•  طلبات تبادل ملعلومات الي تلقتها الوحدة من السلطات احمللية والوحدات األجنبية املماثلة 
•  عدد البالغات الي مت حفظها ومربرات ذلك

2- رصــد مؤشــرات جرائــم غســل األمــوال يف املؤسســات املاليــة واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح وأســاليب ارتكاهبــا 
واقــرتاح احللــول واإلجــراءات الواجــب اختادهــا ملكافحتهــا واحالتهــا للجنــة الدائمــة ملكافحــة غســل األمــوال

3- اعد د تقرير سنوي عن اعمال الوحدة ورفعه لوزير الداخلية وتزويد اللجنة الدائمة ملكافحه غسل االموال بنسخة منه
4-  متابعة املستجدات اخلاصة جبرائم غسل األموال عرب املنظمات واهليئات اإلقليمية والدولية

5-  املشاركة يف اعداد برامج توعويه بشأن مكافحه غسل االموال ابلتنسيق مع اللجبة الدائمة ملكافحه غسل االموال 

املادة الرابعة عشرة: 
للســلطة املختصــة ابلتحقيــق - مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب مــن وحــده التحــرايت املاليــة ,عنــد التأكــد مــن قيــام الشــبهه جبرميــة غســل األمــوال 
- األمــر ابحلجــز التحفظــي علــى األمــوال واملمتلــكات والوســائط املرتبطــة ابجلرميــة ملــده أن مــدد ال تزيــد علــى ثالنــن يومــا , وإذا اقتضــى األمــر اســتمرار 

مــده احلجــر أطــول مــن ذلــك فيكــون أبمــر قضائــي مــن احملكمــة املختصــة مــع عــدم اإلخــالل حبقــوق األطــراف األخــرى حســي النيــة. 

1/14- يقــع احلجــز التحفظــي علــى مجيــع األمــوال واملمتلــكات والوســائط الــي للمتهــم أو املتهمــن عنــد االفــراد الشــركات واملّؤسســات املاليــة 
واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح أو أي جهــة اخــرى مــع عــدم االخــالل حبقــوق األطــراف األخــرى حســي النيــة 

2/14- يصدر طلب احلجز التحفظي من رئيس وحده التحرايت املالية أو من ينبه يف ذلك 
3/14-  يتم طلب احلجز التحفظي مبوجب مذكرة تتضمن بياان شامال على االيت : 

معلومات تفصيلية عن األشخاص املراد احلجر على أمواهلم او ممتلكائهم او وسائطها   •
حتديد األموال واملمتلكات والوسائط املراد احلجر عليها  •
الشبهات واحليثيات واألسباب املؤكدة واملؤيدة للطلب   •

مدة احلجر التحفظي مبا ال تزيد عن املدة احملددة يف هذه املادة   •
4/14-  يرســل طلب احلجز التحفظي ابلطريقة الســرية املناســبة اىل هيئة التحقيق واالدعاء العام ويبت يف طلب احلجر على وجه الســرعة واشــعار 
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وحدة التحرايت املالية ســتقرر خالل 24 ســاعة 
5/14- تبدء مدة احلجز التحفظي يف هذه املدة من وقت ايقافه. 

6/14- عنــد صــدور موافقــة هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام علــى طلــب وحــدة التحــرايت املاليــة تتــم خماطبــة وحــدة مكافحــة غســل األمــوال مبؤسســه 
النقــد العــريب الســعودي لتنفيــذ أمــر احلجــز علــى األمــوال املودعــة يف املؤسســات املاليــة,و وزارة التجــارة والصناعــة ابلنســبة للممتلــكات ومــا يتعلــق 
أبنشــطة املؤسســات واالعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة ,و وزارة العــدل للحجــز علــى األراضــي والعمــارات واالمــن العــام للحجــر علــى الوســائط 
,ومصلحه اجلمارك للحجز على البضائع والوســائط الي لديها وهيئة الســوق املالية ابلنســبة لألوراق املالية ووزارة الشــؤون االجتماعية ووزارة الشــؤون 

اإلســالمية واالوقــاف والدعــوة واإلرشــاد ابلنســبة للمنضمــات غــر اهلافــة للربــح وتبلــغ وحــدة التحــرايت املاليــة بذلــك. 
7/14-  تتخذ إجراءات طلب استقرار احلجز أو االمر به قبل هناية مدته بوقت كاف. 

8/14-  تتــوىل جهــة التحقيــق عنــد صــدور امــر ابســتمرار احلجــر التحفظــي ابــالغ اجلهــات الرقابيــة واألمنيــة إبنفــاذ امــر احملكمــة واشــعار وحــدة 
التحــرايت املاليــة بذلــك . 

9/14- اذا قــدرت اجلهــة املختصــة ابلتحقيــق ان االمــر ال يقتضــي احلجــر التحفظــي علــى األمــوال واملمتلــكات والوســائط الــوارد يف الطلــب املقــدم 
عــن الوحــدة كان هلــا الكتابــة وبصفــة عاجلــة جــدا للوحــدة بعــد موافقتهــا علــى ذلــك الطلــب مــع ابــداء مرئياهتــا حــول ذلــك. 

1٠/14- يكون طلب استمرار احلجز التحفظي بصحيفه تودع ابملكتبة وجيب أن تشمل على البياانت التاليه :-
احملكمة املرفوعة هلا الدعوى

اتريخ تقدمي الطلب.  •
موضوع الدعوى وما يطلبه املدعي العام.   •

مده استمرار احلجر املطلوبة.   •
11/14- للسلطة املختصة ابلتحقيق تعين وتعقب املمتلكات اخلاضعة ,أو الي قد ختضع للمصادرة , او الي يشتبه اهنا متحصالت جرائم. 

املادة اخلامسة عشرة: 
جيــوز تبــادل املعلومــات الــي تكشــف عنهــا املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح - وفقــا ألحــكام املــادة 
)العشــرة( مــن هــذا النظــام - بــن تلــك املؤسســات والســلطات املختصــة حــن تكــون ذلــك املعلومــات متعلقــة مبخالفــة أحــكام هــذا النظــام ,وعلــى 
الســلطات املختصــة االلتــزام بســرية تلــك املعلومــات وعــدم الكشــف عنهــا إال ابلقــدر الــذي يكــون ضــروراي الســتخدامها يف التحقيقــات أو الدعــاوى 

املتعلقــة مبخالفــة أحــكام هــذا النظــام . 

1/15-  تعفــي املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح والســلطات املختصــة املعنيــة وموظفيهــا عــن املســؤولية 
اجلزائيــة أو املدنيــة أو اإلداريــة الــي ميكــن ان ترتتــب علــى تنفيــذ الواجبــاب املنصــوص عليهــا عــي هــذه املــادة او علــى اخلــروج علــى أي قيــد مفــروض 

لضمــان ســريه املعلومــات وذلــك مــال يثبــت عليــه ان مــا قامــوا بــه قــد كان بســوء نيــة ألجــل االضــرار بصاحــب العمليــة. 
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املادة السادسة عشرة: 
      حتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا النظــام قواعــد وإجــراءات اإلقــرار عــن املبالــغ املاليــة النقديــة واألدوات املاليــة القابلــة للتــداول حلاملهــا واملعــادن الثمينــة 

واألحجــار الكرميــة الــي يتــم دخوهلــا للمملكــة وخروجهــا منهــا , وحتــدد مقــدار املبالــغ واألوزان ايل جيــب اإلقــرار هبــا. 
1/16-  تتضمــن متطلبــات اإلقــرار هبــذه املــادة اإلفصــاح عــن املبالــغ املاليــة النقديــة او األدوات القابلــة للتــداول حلاملهــا أو املعــادن الثمينــة أو 

األحجــار الكرميــة ومــا يف حكمهــا عنــد اخلــروج أو الدخــول اىل اململكــة. 
2/16-  تقــدر املبالــغ املاليــة النقديــة أو األدوات القابلــة للتــداول حلاملهــا أو املعــادن الثمينــة أو األحجــار الكرميــة ومــا يف حكمهــا الــي جيــب اإلقــرار 

عنهــا عنــد اخلــروج أو الدخــول اىل اململكــة بـــ )6٠٠٠٠(  ســتن الــف رايل ومــا يعادهلــا مــن العمــالت األخــرى: 
3/16- جيــد عنــد خــروج أو دخــول املســافر مــن واىل اململكــة أبي املبالــغ نقديــة أو أدوات ماليــة قابلــة للتــداول حلاملهــا أو معــادن مثينــة أو األحجــار 
الكرميــة ومــا يف حكمهــا والــي تزيــد عــن احلــد املســموح منــه تعبئــه منــوذج اإلقــرار ، ويف حالــه ضبــط مــن اجلهــات األمنيــة أو اجلمــارك ابملبلــغ أو األدوات 
املاليــة القابلــة للتــداول حلاملهــا أو املعــادن الثمينــة أو األحجــار الكرميــة الــي مل يفصــح عنهــا وتزيــد عــن احلــد املســموح حيــال للجمــرك) مســئول فــرتة( 
ليتحــرى عــن أســباب عــدم اإلقــرار , ويف حــال اقتناعــه ابألســباب فيطلــب عــن املســافر تعبئــه منــوذج اإلمــرار واكمــال بقيــة االجــراءات  اخلاصــة ابإلقــرار 
ويســمح لــه ابملغــادرة او الدخــول مبــا حيملــه .امــا يف حــال عــدم قناعــة مســئول الفــرتة يف اجلمــرك ابألســباب أو عنــد االشــتباه بغســل األمــوال فيحــال 

املســافر اىل اجلهــة املختصــة للتحقيــق معــه وإبــالغ وحــدة التحــرايت املاليــة بذلــك. 

4/16- يف حــال محــل املســافر املغــادر معــادن مثينــة أو احجــار كرميــة ومــا يف حكمهــا عنــد اخلــروج او الدخــول اىل اململكــة تتجــاوز قيمتهــا ســتون 
الــف رايل ويرغــب يف ,إخراجهــا مــن اململكــة فعليــه مراجعــة اجلمــارك يف املنفــذ لإلقــرار عنهــا وختــم النمــوذج اخلــاص ابإلقــرار وتقــدمي فاتــورة الشــراء 

للتأكــد مــن قيمتهــا واذا تبــن اهنــا ألغــراض جتاريــة يطبــق حبقــه نظــام اجلمــارك املوحــد والئحتــه التنفيذيــة. 
5/16- عنــد ضبــط املســافر او املغــادر أو القــادم اىل اململكــة يف حــال تكــرار عــدم اقــراره أو يف حــال إقــراره وتولــد اشــتباه بعالقــة األمــوال بعمليــات 
مشــبوهة بغســل األمــوال وتقــدمي بيــاانت ,إقــرار كاذبــة عــن محلــه مبالــغ نقديــة أو أدوات ماليــة قابلــة للتــداول حلاملهــا أو معــاد مثينــة أو احجــار كرميــة 
تزيــد قيمتهــا عــن احلــد املقــرر يتــم اعــداد حمضــر مــن قبــل اجلهــة الضابطــة الــي حتيلــه للجمــارك ومــن مث تقــوم اجلمــارك إبحالتــه للجهــة املختصــة ابلتحقيــق 
للمطالبــة مبعاقبتــه وفــق املــادة الثالثــة والعشــرون مــن نظــام مكافحــة غســل األمــوال أو نظــام اجلمــارك املوحــد حســب مــا يتضــح مــن التحقيــق واشــعار 
وحــدة التحــرايت املاليــة ويتــم إيــداع املبلــغ الزائــد عــن احلــد املســموح بــه مــن قبــل اجلمــارك يف حســاب خــاص ابألمــاانت واملعــادن الثمينــة واالحجــار 

الكرميــة يتــم التحفــظ عليهــا عــن قيــل اجلمــارك اىل حــن نلقــي اشــعار مــن جهــاز التحقيــق بشــأهنا . 
6/16-  تقــوم اجلمــارك ابلتفتيــش علــى أســاس العينــة العشــوائية أو بنــاء علــى توفــر معلومــات اشــتباه بغســل أمــوال للمغادريــن لضبــط األمــوال النقديــة 

أو األدوات املاليــة القابلــة لتــداول حلاملهــا أو املعــادن الثمينــة أو األحجــار الكرميــة ومــا يف حكمهــا. 
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املادة السابعة عشرة: 
إذا حكــم مبصــادرة األمــوال أو املتحصــالت أو الوســائط املســتخدمة أو الــي اجتهــت النيــة الســتخدامها وفقــا ألحــكام هــذا النظــام وكانــت غــر 
واجبــة االتــالف فالســلطة املختصــة التصــرف هبــا وفقــا للنظــام ، أو اقتســامها مــع الــدول الــي تربطهــا مــع اململكــة اتفاقيــات أو معاهــدات ســارية.  
1/17-  يقصــد ابلســلطة املختصــة الــواردة يف هــذه املــادة واملعنيــة ابلتصــرف ابالمــوال او املتحصــالت أو الوســائط املصــادرة هــي اجلهــة املنفــذة 

للحجــر التحفظــي. 
2/17-  يقصــد ابلســلطة املختصــة الــواردة يف هــذه املــادة واملعنيــة ابقتســام األمــوال أو املتحصــالت أو الوســائط املصــادرة مــع الــدول الــي تربطهــا 

مــع اململكــة اتفاقيــات أو معاهــدات ســارية هــي اللجنــة الدائمــة لطلبــات املســاعدة القانونيــة بــوزارة الداخليــة 
3/17- ينــص علــى طلــب مصــادره األمــوال او املتحصــالت او الوســائط يف لوائــح االدعــاء وكذلــك يف االحــكام القضائيــة الصــادرة مــن احملاكــم 

هبــذا الشــأن. 
4/17- يشــهل حكــم املصــادرة علــى األمــوال أو املتحصــالت أو الوســائط حمــل اجلرميــة املســتخدمة أو الــي اجتهــت النيــة الســتخدامها ســواء 
املضبوطــة وغــر املضبوطــة يف الداخــل أو اخلــارج مبــا يف ذلــك األمــوال أو املتحصــالت أو الوســائط املســتخدمة أو الــي اجتهــت النيــة الســتخدامها 
الرتــكاب جرميــة غســل األمــوال أو أي جرميــة اصليــة أخــرى ســواء تلــك املتأتيــة شــكل مباشــر أو غــر مباشــر ســواء املضبوطــة وغــر املضبوطــة عــن 

متحصــالت جرائــم وبغــض النظــر عــن مــا اذا كانــت حبيــازة او ملكيــة متهــم ابرتــكاب جرميــة جنائيــة أو طــرف اثلــث . 
5/17- يراعى يف تطبيق هذه املادة يف شأن األموال أو املتحصالت أو الوسائط احملكوم مبصادرهتا االيت  :

املادة الرابعة والتسعون من نظام اإلجراءات اجلزائية خبصوص ما يتلف مبرور الزمن أو تستلزم حفظة نفقات كبره.   •
•  ادخال األموال او املتحصالت او الوسائط اىل خزينة الدولة. 

قــرار جملــس الــوزراء رقــم )47( واتريــخ 1421/2/18هـــ و الــذي يقتضــي بتحويــل املبالــغ املضبوطــة مــع املتهمــن يف قضــااي املخــدرات   •
وقيمــة االعيــان اىل صــدرت احــكام قضائيــة مبصادرهتــا اىل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي إليداعهــا يف حســاب مســتقل يتــم الصــرف منــه علــى 

احتياجــات املديريــة العامــة ملكافحــه املخــدرات. 

املادة الثامنة عشرة: 
مــع عــدم اإلخــالل حبقــول األطــراف األخــرى حســي النيــة, يعاقــب كل مــن يرتكــب جرميــة غســيل األمــوال املنصــوص عليهــا يف املــادة )الثانيــة( مــن 
هــذا النظــام ابلســجن مــدة ال تزيــد علــى عشــر ســنوات , وبغرامــة ال تزيــد علــى مخســة ماليــن رايل , أو إبحــدى هاتــن العقوبتــن , مــع مصــادره 
األمــوال واملتحصــالت والوســائط حمــل اجلرميــة , وإذا اختلطــت األمــوال واملتحصــالت أبمــوال اكتســبت مــن مصــادر مشــروعة كانــت هــذه األمــوال 
خاضعــة للمصــادرة يف حــدود مــا يعــادل القيمــة املقــدرات للمتحصــالت غــر املشــروعة. وللمحكمــة املختصــة إبطــال أو منــع بعــض األعمــال 
ســواء أكانــت تعاقديــة أم غــر ذلــك, إذا علــم أطرافهــا أو أحدهــم أو كان يفــرتص أن يعلمــوا أبن هــذه األعمــال مــن شــأهنا أن توثــر علــى قــدرة 

الســلطات املختصــة علــى اســرتداد املمتلــكات اخلاصــة للمصــادرة. 
وللمحمــة املختصــة أن تعفــي مــن هــذا العقــوابت مالــك األمــوال أو املتحصــالت موضــوع التجــرمي أو حائزهــا أو مســتخدمها إذا أبلــغ الســلطات 

قبــل علمهــا بعصــادره األمــوال أو املتحصــالت وهويــة املشــركن, دون أن يســتفيد مــن عائداهتــا. 
1/18- تقــوم جهــة التحقيــق بتقديــر القيمــة املقــدرة للمتحصــالت غــر املشــروع مــن خــالل االســتعانة أبصحــاب اخلــرب ويصــدر بشــأهنا حكــم 

مــن احملكمــة املختصــة. 
2/18- يتم تقدمي طلب النظر يف االعفاء من تطبيق العقوابت على املبلغ من قبل اجلهة املختصة ابلتحقيق.

3/18- م عند تلقي مثل هذه البالغات نتخذ إجراءات البحث والتحري للتحقق عن عدم علم السلطات ابجلرمية. 
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املادة التاسعة عشرة: 
تكــون عقوبــة الســجن مــدة ال تزيــد علــى مخــس عشــره ســنه وغرامــة ماليــة ال تزيــد علــى ســبعة ماليــن رايل إذا اقرتنــت جرميــة غســل األمــوال أبي 

ممــن احلــاالت االتيــة:
إدا أرتكب اجلاين اجلرمية من خالل عصابة منظمة.   •

استخدام اجلاين للعنف أو األسلحة   •
شغل اجلاين وظيفة عامة واتصال اجلرمية هبذه الوظيفة, أو ارتكابه مستعاًل سلطاته أو نفوده.   •

التغرير ابلنساء أو القصر واستغالهلم.   •
ارتكاب اجلرمية من خالل مؤسسه إصالحية أو خرية أو تعليمية أو يف مرفق خدمة اجتماعية .  •

صدور أحكام حمليه أو أجنبية سابقه ابإلدانة حبق اجلاين, وبوجه خاص يف جرائم مماثلة.   •

املادة العشرون: 
دون اإلخالل ابألنظمه األخرى يعاقب ابلســجن - مدة ال تزيد على ســنتن وبغرامة ال تزيد مخســمائة ألف رايل , أو إبحدى هاتن العقوبتن 
كل يف أخــل مــن رؤســاء جمالــس إدارات املؤسســات املاليــة واألعمــال املهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح أو أعضائهــا واصحاهبــا 
مديريهــا أو موظفيهــا أو ممثليهــا املفوضــن عنهــا أو مســتخدميها مــن يتصرمــون مبقتضــى هــذه الصفــات أبي مــن االلتزامــات الــواردة يف املــواد ) 
اخلامســة , والسادســة, والســابعة , والثامنــة, والتاســعة, والعاشــرة, واحلاديــه عشــرة , والثانيــة عشــرة( مــن هــذا النظــام ، ويســري تطبيــق العقوبــة علــى 

مــن يــزاول النشــاط دون احلصــول علــى الرتاخيــص الالزمــة. 
1/3٠-  األنظمــة األخــرى املقصــورة هبــذه املــادة كافــة األنظمــة الصــدرة مــن األجهــزة اإلشــرافية علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر 
املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح ومنهــا نظــام الشــركات ونظــام الســجل التجــاري ونظــام مراقبــة البنــوك ونظــام الســوق املاليــة .. وحنوهــا. 

املادة احلادية والعشرون: 
جيــوز حبكــم بنــاء علــى مــا ترفــع اجلهــة املختصــة أن توقــع علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح 
ايل تثبــت مســؤوليتها وفقــا ألحــكام املــادة )الثالثــة( مــن هــذا النظــام غرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف رايل وال تزيــد مــا يعــادل قيمــة األمــوال خمــل اجلرميــة 

1/31- اجلهة املختصة يف هذه املادة هي هيثة التحقيق واالدعاء العام.
2/31- تســتند دعــوى مســؤولية املؤسســات املاليــة واألعمــال وملهــن غــر املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح علــى التقاريــر الفنيــة الــي 

تصــدر مــن اجلهــات الرقابيــة اىل طــرق االثبــات األخــرى. 
3/31- ال يتعــارض تطبيــق العقــوابت الــواردة يف هــذه املــادة مــع اجلــزاءات اإلداريــة والتأديبيــة عليهــا يف األنظمــة األخــرى ،الــي ميكــن أن توقــع علــى 

املؤسســات املاليــة واملهــن يف املاليــة احملــددة واملنظمــات غــر اهلادفــة للربــح مــن قبــل اجلهــات القابيــة حيــال ثبــوت مســئوليتها. 
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املاده الثانية والعشرون: 
عند ارتكاب أحد األفعال اجلرمية املنصوص عليها يف املادة )الثانية( من هذا النظام يتخذ االيت: 

مينــع الســعودي الــذي أهنــى عقوبــة الســجن الصــادرة يف حقــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة مماثلــة ملــدة الســجن احملكــوم هبــا عليــه وال   -
املنــع . مــده  أثنــاء  للضــرورة  يفوضــه منحــه اإلذن ابلســفر  مــن  أو  الداخليــة -  عــن ســنتن, ولوزيــر  املنــع  مــدة  تقــل 

-  تبعــد غــر الســعودي عــن اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة احملكــوم هبــا عليــه , وال يســمح ابلعــوده إليهــا , فيمــا عــدا مــا تســمح بــه تعليمــات 
والعمــرة.  احلــج 

املادة الثالثة والعشرون: 
فيمــا عــدا العقــوابت املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام , يعاقــب كل مــن خيالــف أحكامــه ابلســجن مــدة ال تزيــد علــى ســتة أشــهر وبغرامــة ماليــه ال 

تزيــد علــى مائــة ألــف رايل ,أو إبحــدى هاتــن العقوبتــن . 

املادة الرابعة والعشرون: 
ال تطبيق العقوابت الواردة يف هذا النظام حبق من وقع يف خمالفته حبسن نية.

1/24-  يقدر حسن النية من اجلهة القضائية املختصة ويستدل عليه من الظروف واملالبسات املوضوعية . 

املادة اخلامسة والعشرون: 
جيــوز للســلطات املختصــة تبــادل املعلومــات الــي تكشــف عنهــا املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح 
مــع اجلهــات األجنبيــة النظــرة يف دول أخــرى تربطهــا ابململكــة اتفاقيــات أو معاهــدات ســارية أو مذكــرات تفاهــم، أو تبعــاً للمعاملــة ابملثــل وذلــك 

وفقــاً لإلجــراءات النظاميــة املتبعــة, دون أن يشــكل ذلــك إخــالاًل ابألحــكام واألعــراف املتعلقــة بســرية املعلومــات. 
1/25-  يقصد ابلسلطات املختصة الواردة يف هذه املادة اجلهات اإلشرافية والرقابية ووحدة التحرايت املالية.

2/25-  يراعى عند تتفيد تبادل املعلومات إعمال الحكام االتفاقيات أو املعاهدات السارية أو مذكرات تفاهم أو تبعا للمعاملة ابملثل االيت: 
•  أن ال تستخدم املعلومات املتبادلة اال يف الغرض الذى طلبت من أجله. 

•  أن ال تقدم املعلومات املتبادلة اىل طرف اثلث اال بعد موافقة السلطة احمللية املعنية. 
•  التســيق مــع وحــدة التحــرايت املاليــة عنــد تبــادل املعلومــات املاليــة أو غــر املاليــة املتعلقــة ابألشــخاص أو الكيــاانت الــي يتــم الكشــف 

النظــام.  هــذا  إلحــكام  تطبيقــا  عنهــا 

املادة السادسة العشرون: 
الســلطة القضائيــة - بنــاء علــى طلــب مــن حمكمــة أو ســلطة خمتصــة بدولــة أخــرى تربطهــا ابململكــة اتفاقيــة أو معاهــدة ســارية أو تبعــا للمعاملــة ابملثــل 

- أن أتمــر ابلتحفــظ علــى األمــوال أو املتحصــالت أو الوســائط املرتبطــه جبرميــة غســل األمــوال وفــق األنظمــة املعمــول هبــا يف اململكــة.
وللســلطة املختصــة - بنــاً علــى طلــب مــن ســلطة خمتصــة بدولــة أخــرى تربطهــا ابململكــة اتفاقيــة أو معاهــدة ســاريه وتبــا للمعاملــة ابملثــل-  أن أتمــر 

بتعقــب األمــوال أو املتحصــالت الوســائط املرتبطــة جبرميــة غســل األمــوال وفــق األنظمــة املعمــول هبــا يف اململكــة. 
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1/26-   تعد الطلبات الواردة من الدول األخرى بشأن التحفظ أو التعقب على األموال أو املتحصالت أو الوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال 
عــن أعمــال اللجنــة الدائمــة لطلبــات املســاعدة القانونيــة ومقرهــا وزارة الداخليــة واملشــكلة مبوجــب قــرار جملــس الــوزراء رقــم)78( يف 1433/3/21هـــ 

وتتخــذ بشــأهنا اإلجــراءات النظاميــة. 
2/26- حتــال الطلبــات املتعلقــة ابلتحفــظ علــى األمــوال أو املتحصــالت أو الوســائط املرتبطــة جبرميــة غســل األمــوال اىل ديــوان املظــامل ليتــم إصــدار 

األحــكام القضائيــة لتنفيــذه عــن طريــق األجهــزة اإلشــرافية املختصــة وتبلــغ وحــدة التحــرايت بذلــك. 
3/26-  حتــال الطلبــات املتعلقــة بتعقــب االمــوال أو املتحصــالت أو الوســائط املرتبطــة جبرميــة غســل األمــوال اىل هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام لتنفيــذ 

عــن طريــق األجهــزة اإلشــرافيه املختصــة. 
4/26- أي طلب نقدم وفقا هلذه املادة جيب أن يشمل على االيت: 

•  حتديد اجلهة الي تقدم الطلب 
•  موضــوع وطبيعــة التحقيــق أو املالحقــة أو اإلجــراءات القضائيــة الــي يتعلــق هبــا الطلــب واســم واختصاصــات الســلطة القائمــة التحقيقــات 

القضائيــة.  اإلجــراءات  أو  املالحقــات  أن 
ملخص للوقائع واإلجراءات املتخذة ذات الصلة ابملوضوع.   •

حتديد نوع الطلبات أو أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتم تعقبه.   •
حتديد هويه أي شخص معي ومكانه وجنسيته.   •

حتديد األموال واملتحصالت والوسائط املطلوب التحفظ عليها أو تعقبها.   •
حتديد مدة التحفظ املطلوبة.   •

ما يثبت االختصاص القضائي للدولة الطالبة.   •

املادة السابعة والعشرون: 
جيــوز االعــرتاف والتنفيــذ ألي حكــم قضائــي ابت ينــص علــى مصــادرة األمــوال أو العائــدات أو الوســائط املتعلقــه جبرائــم غســل األمــوال صــادر مــن 
حمكمة خمتصة بدولة أخرى تربطها ابململكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة ابملثل , وذلك إذا كانت األموال أو املتحصالت أو الوسائط 

الــي تنــص عليهــا هــذا احلكــم جائــزا إخضاعهــا للمصــادرة ومقــا للنظــام املعمــول لــه يف اململكــة. 
1/27- بعــد طلبــات تنفيــد األحــكام الــواردة مــن الــدول األخــرى املرتبطــة جبرميــة غســل األمــوال مــن أعمــال اللجنــة الدائمــة مــن طلبــات املســاعدة 

القانونيــه. 
2/27-  حتال الطلبات املتعلقة بتنفيذ األحكام األجنبية املرتبطة جبرمية غسل األموال اىل ديوان املظامل. 

3/27- أي حكم يراد االعرتاف به وتنفيذه جيب أن يشمل إضافة اىل الفقرات) من إىل ح ( من املادة 26/ 4 من هذه الالئحة على االيت: 
•  أن تكون املصادرة حبكم قضائي ابت واجب النفاذ يف جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة الثانية يف هذه النظام.

أن  تكون حكم املصادرة قابال للتنفيذ يف اململكة .  •
أن ال تكون األموال أو املتحصالت املراد مصادرهتا سبق وأن حكم مبصادرهتا نتيجة حكم قضائي أخر أو من جهة ذات اختصاص.   •
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املادة الثامنة والعشرون: 
تعفــي الســلطات املختصــة وموظفوهــا واملؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غــر املاليــة احملــددة و املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح ورؤســاء 
وأعضاء جمالس إدارهتا أو أصحاهبا أو موظفوها أو مستخدموها أو ممثلوها املفوضون عنها من املسؤولية اجلزائية أو املدنية أو اإلدارية الي 
ميكــن أن ترتتــب علــى تنفيــذ الواجبــات املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام أو علــى اخلــروج علــى أي قيــد مفــروض لضمــان ســرية املعلومــات, 

وذلــك مــا مل يثبــت أن مــا قاهــوا بــه قــد يكــون بســوء نيــة ألجــل اإلضــرار بصاحــب العمليــة. 
1/28- بقدر سوء النية من اجلهة  القضائية املختصة ويستدل عليه من الظروف الواقعية أو املوضوعية  ٠ 

املادة التاسعة العشرون: 
تتوىل احملكمة املختصة القصل يف مجيع اجلرائم الوارده يف هذا النظام. 

املادة الثالثون: 
تتوىل هيئة التحقيق واالدعاء العام, التحقيق واالدعاء أمام احملكمة املختصة يف اجلرائم الواردة يف هذا النظام. 

املادة احلادية والثالثون: 
يصدر وزير الداخلية ابإلفاق مع وزير املالية الالئحة التنفيذية هلذا النظام خالل تسعن يوما من اتريخ صدوره.

 1/31-  يتم مراجعة الالئحة التنفيذية ألغراض التحديث خالل مخس سنوات أو عندما تستدعي احلاجة لذلك.

 املادة الثانية والثالثون: 
1-  حيل هذا النظام حمل نظام مكافحه غسل األموال , الصادر ابملرسوم امللكي رقع ) 39 /م ( واتريخ 1434/6/25هـ .

2- يعمل هبذا النظام بعد مضي ستن يوما من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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موقع بشائر اإللكتروني


