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                     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 وبعد :

إن مما عنيت به حكومة خادم احلرمني الشريفني وفقه اهلل العناية باجلمعيات اخلريية ودعمها ممثلة يف        

( املسجلة  مبحافظة الطائف مجعية العون اخلريية) ، ومن بني هذه اجلمعيات  العمل والتنمية االجتماعيةوزارة 

 .هـ 17/10/1436 وتاريخ  691بتصريح رقم 

لى الريادة والتنظيم وأن يكون عمل هذه اجلمعيات وفق لوائح وأنظمة تضبط عملها فقد حرصت وحرصًا ع      

وضع لوائح وأنظمة لكافة نواحي العمل مستمدة تلك اللوائح واألنظمة  علىبالطائف  مجعية العون اخلرييةإدارة 

للوصول إىل أفضل  نمية االجتماعيةوزارة العمل والتمن الالئحة العامة لتنظيم عمل اجلمعيات اخلريية ومن لوائح 

 .حلفظ األموال ومكافحة غسلها نظام 

هذه الالئحة لتحديد الضوابط واملواد اليت من شأنها ضبط التعامل مع التربعات واألموال الواردة وقد جاءت       

 لتكون عون لناو ةللجمعية ، وتلتزم اجلمعية بهذه الالئحة يف مكافحة غسيل األموال يف كافة تعامالتها املالي

 . لالستفادة منهايف أداء رسالتنا ولتتيح الفرصة لكافة من يعملون يف القطاع اخلريي  بعد اهلل تعاىل

 نسأل اهلل تعاىل السداد والتوفيق وأن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،
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 التعريف :

مجعية العون اخلريية بالطائف هي جهة خريية غري رحبية ترعى األسر احملتاجة وتقوم على تقديم املساعدات هلا على مدار  

العام وفق ما يرد من تربعات إضافة إىل تنفيذ العديد من املشروعات اخلريية كإفطار صائم وزكاة الفطر والكفارات 

 وغريها.

 

 التسجيل واملرجعية :

 هـ 17/10/1436والتنمية االجتماعية بتاريخ  املوارد البشريةمن وزارة  691وتصريح رقم  93342سجلة بالقرار رقم م

 

 أهداف اجلمعية:

: رعاية األسر الفقرية ، والسعي لتخفيف معاناتها مبا يساعد على حتسني أوضاعهم املعيشية واالجتماعية والصحية  أواًل

. 

 : استقبال الزكوات والصدقات والكفارات والتربعات العامة وتوزيعها على احملتاجني .ثانيًا 

ة ، إفطار صائم ، زكاة الفطر ، كسوة العيد ، كسوة : إقامة املشروعات اخلريية املومسية مثل ) احلقيبة املدرسي ثالثًا

الشتاء ، سقيا ماء السبيل ، الصدقة اجلارية، بطانية الشتاء ، حلوم األضاحي ، بناء املساكن وترميمها ، بناء املساجد  

) 

ى الفقراء : مجع فائض الطعام من قصور األفراح والفنادق واملطاعم ومن احلفالت اخلاصة وحفظه وتوزيعه عل رابعًا

 واملساكني واحملتاجني .

: إقامة برامج ودورات لفئات اجملتمع لتثقفيهم باألعمال التطوعية واملساهمة فيها باالشرتاك مع اهليئات األهلية  خامسًا

 واحلكومية خلدمة اجملتمع .

 : العمل على نشر وتشجيع روح التكافل بني فئات اجملتمع . سادسًا

 األسر احملتاجة . : العناية بتأهيل سابعًا

 : فتح الباب للموسرين من أهالي احملافظة وخارجها لدعم برامج اجلمعية . ثامنًا

 : تنفيذ الربامج التوعوية للمجتمع للرفع من مستواه يف كافة النواحي . تاسعًا

 

 :نطاق عمل اجلمعية 

 ال يتوفر فيها مجعيات خريية خمتصة .حمافظة الطائف وضواحيها القريبة اليت   -منطقة مكة املكرمة 
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 الفصل األول التعريفات

 املادة األوىل

  :املعاني املوضحة أمام كل منها، ما مل يقتِض السياق غري ذلك -أينما وردت يف هذا النظام-يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 .األموالنظام مكافحة غسل  :النظام .1

 

 .الالئحة التنفيذية للنظام :الالئحة .2

 

سواء أكانت مادية أم -األصول أو املوارد االقتصادية أو املمتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتالكها  :األموال .3

ابات االعتماد أيًّا والوثائق والصكوك واملستندات واحلواالت وخط-غري مادية منقولة أم غري منقولة ملموسة أم غري ملموسة

كان شكلها؛ سواء أكانت داخل اململكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم اإللكرتونية أو الرقمية، واالئتمانات املصرفية اليت 

تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك مجيع أنواع األوراق التجارية واملالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج 

 .موالمن هذه األ

 

كل فعل يرتكب داخل اململكة يشكل جرمية معاقبًا عليها وفق الشرع أو األنظمة يف اململكة، وكل فعل  :اجلرمية األصلية .4

يرتكب خارج اململكة إذا كان يعد جرمية وفقًا لقوانني الدولة اليت ارتكب فيها، ووفقًا للشرع أو أنظمة اململكة فيما لو ارتكب 

 .داخلها

 

بشكل مباشر أو غري مباشر من ارتكاب جرمية أصلية،  -داخل اململكة أو خارجها-األموال الناشئة أو املتحصلة  :املتحصالت .5

 .مبا يف ذلك األموال اليت حولت أو بدلت كليًا أو جزئيًا إىل أموال مماثلة

 

 .ة من اجلرائم املنصوص عليها يف النظامكل ما ُأعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعاًل يف ارتكاب جرمي :الوسائط .6

 

ملصلحة عميل أو  -اليت حتددها الالئحة-كل من يزاول واحدًا )أو أكثر( من األنشطة أو العمليات املالية  :املؤسسات املالية  .7

 .نيابة عنه

 

 .الالئحةأي من األعمال التجارية أو املهنية اليت حتددها  :األعمال واملهن غري املالية احملددة .8

 

جيمع أموااًل أو يتلقاها أو يصرف منها  -مصرح له نظامًا  -أي كيان غري هادف للربح  :املنظمات غري اهلادفة إىل الربح .9

 .غريها من األغراض ألغراض خريية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو 

حتويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو حتريكها، أو وضع اليد عليها؛  احلظر املؤقت على نقل األموال أو :احلجز التحفظي  .10

 .استنادًا إىل أمر صادر من احملكمة امُلختصة أو السلطة املختصة بذلك

التجريد واحلرمان الدائمان من األموال أو متحصالت اجلرمية أو الوسائط؛ بناًء على حكم قضائي صادر من  :املصادرة .11

 .حمكمة خمتصة
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اجلهة املسؤولة عن التحقق من التزام املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري  :هة الرقابيةاجل  .12

 .اهلادفة إىل الربح؛ باملتطلبات املنصوص عليها يف النظام والالئحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة

 

 .ات املختصة بتطبيق األنظمة أو اجلهات الرقابيةالسلطات اإلدارية أو السلط :السلطات املختصة .13

 

األدوات النقدية اليت تكون يف شكل وثيقة حلاملها كالشيكات والسندات اإلذنية وأوامر  :األدوات القابلة للتداول حلاملها  .14

جرد تسليمه، الدفع اليت إما حلاملها أو مظهرة له أو صادرة ملستفيد صوري أو يف أي شكل آخر ينتقل معه االنتفاع مب

 .واألدوات غري املكتملة اليت تكون موقعة وحذف منها اسم املستفيد

 

الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي ميتلك أو ميارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غري مباشرة على  :املستفيد احلقيقي  .15

الية أو األعمال واملهن غري املالية احملددة أو العميل أو الشخص الطبيعي الذي ُتجرى املعاملة نيابة عنه، أو على املؤسسات امل

 .املنظمات غري اهلادفة إىل الربح أو على أي شخص اعتباري آخر

 

بأي من األعمال اليت حتددها الالئحة مع إحدى املؤسسات املالية أو األعمال واملهن  -أو َيْشرع يف القيام-من يقوم  :العميل .16

 .غري املالية احملددة

 

العالقة ذات الطابع االستمراري اليت تنشأ بني العميل وأي من املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية  :عالقة العمل .17

 .احملددة، املتعلقة باألنشطة واخلدمات اليت تقدمها هلم

 

خاضعة بنك مسجل أو مرخص له يف دولة وليس له وجود مادي فيها، وال ينتسب إىل جمموعة مالية  :البنك الصوري  .18

 .للتنظيم والرقابة

 

معاملة مالية جتريها مؤسسة مالية نيابًة عن آمر التحويل جيري من خالهلا إيصال مبلغ مالي إىل  :التحويل الربقي  .19

 .مستفيد يف مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل واملستفيد هما الشخص نفسه

 

أو التحقق من معلومات العميل أو املستفيد احلقيقي، اليت متكن املؤسسة املالية  عملية التعرف :تدابري العناية الواجبة .20

 .واألعمال واملهن غري املالية احملددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر
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 الفصل الثاني التجريم

 املادة الثانية

 :يعد مرتكبًا جرمية غسل األموال كل من قام بأي من األفعال اآلتية

أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحّصالت جرمية؛ ألجل إخفاء املصدر غري املشروع لتلك حتويل   .1

األموال أو متويهه، أو ألجل مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت حتّصلت منها تلك األموال 

 .لإلفالت من عواقب ارتكابها

 

 

 .ازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصالت جرمية أو مصدر غري مشروعاكتساب أموال أو حي  .2

 

 

إخفاء أو متويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو احلقوق املرتبطة بها،   .3

 .مع علمه بأنها من متحصالت جرمية

 

 

( من هذه املادة، أو االشرتاك يف ارتكابها بطريق 3( و)2( و)1األفعال املنصوص عليها يف الفقرات )الشروع يف ارتكاب أي من   .4

 .االتفاق أو تأمني املساعدة أو التحريض أو تقديم املشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التسرت أو التآمر

 

 :املادة الثالثة

رمية غسل األموال إذا ارتكب بامسه أو حلسابه أي من األفعال الواردة يف املادة )الثانية( من النظام، ُيعد الشخص االعتباري مرتكبًا ج

وذلك مع عدم اإلخالل باملسؤولية اجلنائية لرؤساء وأعضاء جمالس إداراته أو مالكيه أو العاملني فيه أو ممثليه املفوضني أو مدققي 

 .ه أو حلسابهحساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف بامس

 

 :املادة الرابعة

تعد جرمية غسل األموال جرمية مستقلة عن اجلرمية األصلية، وال تلزم إدانة الشخص بارتكاب اجلرمية األصلية من أجل إدانته  (1

 .خارجهاجبرمية غسل األموال أو من أجل اعتبار األموال متحصالت جرمية, سواء ارتكبت اجلرمية األصلية داخل اململكة أو 

 

  .ُيتحقق من القصد أو العلم أو الغرض يف ارتكاب جرمية غسل األموال من خالل الظروف واملالبسات املوضوعية والواقعية للقضية(2

 الفصل الثالث التدابري الوقائية

 املادة اخلامسة

غسل األموال لديها وتقييمها وتوثيقها  على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة؛ حتديد خماطر احتمال وقوع

وحتديثها بشكل مستمر، من خالل اجلوانب املتعددة للمخاطر مبا فيها العوامل املرتبطة بعمالئها والدول األخرى واملناطق 
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-يها أن تراعي اجلغرافية واملنتجات واخلدمات واملعامالت وقنوات التسليم، وتوفري تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعل

 .املخاطر املرتبطة باملنتجات اجلديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها -عند قيامها بذلك

 :املادة السادسة

 .ال جيوز للمؤسسات املالية أن تفتح أو حتتفظ حبسابات مرّقمة أو جمهولة االسم أو باسم وهمي

 :املادة السابعة

 :واملهن غري املالية احملددة؛ القيام باآلتيعلى املؤسسات املالية، واألعمال 

 .أن تطبق على عمالئها تدابري العناية الواجبة. وحتدد الالئحة احلاالت اليت تطبق فيها هذه التدابري وأنواعها(1

ية، وأن تطبق أن حتدد نطاق تدابري العناية الواجبة على أساس مستوى املخاطر املرتبطة بالعميل أو األعمال أو العالقات التجار(2

 .تدابري مشددة للعناية الواجبة عندما تكون خماطر غسل األموال مرتفعة

 :املادة الثامنة

على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو املستفيد احلقيقي 

عليا يف اململكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة يف إحدى املنظمات الدولية. فإن مبهمات عامة  -أو أصبح مكلفًا-مكلفًا 

 .تبني هلا أي من ذلك، فعليها تطبيق تدابري إضافية وفقًا ملا حتدده الالئحة

 :املادة التاسعة

اململكة؛ التقّيد بالتدابري املناسبة للحد من املخاطر على املؤسسات املالية قبل دخوهلا يف عالقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج  (1

احملتمل وقوعها من هذه العالقة وفقًا ملا حتدده الالئحة، وأن تتأّكد من أن هذه املؤسسات ال تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك 

 .صوري

صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج اململكة يف عالقات مراسلة مع بنك  -أو االستمرار-على املؤسسات املالية االمتناع عن الدخول (2

 .تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري

 :املادة العاشرة

على املؤسسات املالية اليت متارس نشاط التحويالت الربقية احلصول على املعلومات املتعلقة بآمر التحويل واملستفيد، وحفظ  (1

من خالل سلسلة الدفع. فإن مل تتمكن املؤسسة املالية من احلصول على  هذه املعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة

 .تلك املعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل الربقي

 

على املؤسسات املالية تسجيل مجيع املعلومات املتعّلقة بآمر التحويل واملستفيد احلقيقي واالحتفاظ بالسجالت واملستندات  (2

 .ادة )الثانية عشرة( من النظاموالوثائق والبيانات وفقًا للم

 

 .على املؤسسة املالية االلتزام بأي تدبري إضايف يتعلق بالتحويالت الربقية تنص عليه الالئحة (3

 املادة احلادية عشرة

خاطر اليت قد على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة؛ تطبيق تدابري العناية الواجبة املشددة املتناسبة مع امل (1

تنشأ من عالقات عمل ومعامالت مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال بأنها دولة 

 .عالية املخاطر



 الئحة غسل األموال 
 

 

 
 

8 

ل األموال فيما على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة؛ تطبيق التدابري اليت حتددها اللجنة الدائمة ملكافحة غس(2

 .يتعلق بالدول عالية املخاطر

 املادة الثانية عشر

على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة؛ االحتفاظ جبميع السجالت واملستندات والوثائق والبيانات، جلميع  (1

, وذلك ملدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامالت املالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت حملية أم خارجية

  .العملية أو قفل احلساب

 

جبميع السجالت واملستندات اليت حصلت عليها من خالل  على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة؛ االحتفاظ  (2

ور وثائق اهلويات الشخصية، مبا يف ذلك نتائج أي حتليل جيرى, تدابري العناية الواجبة ومبلفات احلسابات واملراسالت التجارية وص

 .وذلك ملدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء عالقة العمل أو بعد إمتام معاملة لعميٍل ليس يف عالقة عمل قائمة معها

 

ري املالية احملددة؛ بتمديد مدة االحتفاظ إلزام املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غ -يف احلاالت اليت تراها-للنيابة العامة  (3

  .بالسجالت واملستندات والوثائق والبيانات إىل احلّد الضروري ألغراض التحقيق اجلنائي أو االدعاء

 

جيب أن تكون السجالت واملستندات والوثائق احملتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعامالت املالية, وجيب  (4

 .بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات املختصة عند الطلب بصورة عاجلة االحتفاظ

 املادة الثالثة عشرة

 :على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة؛ القيام باآلتي

معلومات عن العميل وأنشطته مراقبة املعامالت والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمّر لضمان توافقها مع ما لديها من  (1

 .التجارية واملخاطر اليت ميثلها، وعن مصادر أمواله عند احلاجة

التدقيق يف مجيع املعامالت اليت تكون معقدة وكبرية بشكٍل غري عادي وكذلك أي منط غري اعتيادي للمعامالت اليت ال يكون (2

  .هلا أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة

عناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة عالقة العمل يف احلاالت اليت تكون فيها خماطر احتمال وقوع غسل تشديد إجراءات ال (3

 .األموال مرتفعة؛ وذلك لتحديد ما إذا كانت املعاملة تبدو غري عادية أو مشبوهة

 .االحتفاظ بسجالت الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات املختصة عند الطلب (4

 بعة عشرةاملادة الرا

 :على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة؛ القيام باآلتي (1

 

وفقًا ملا -وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ملكافحة غسل األموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة املخاطر اليت حددتها     -أ

على أن تتناسب مع طبيعة أعماهلا وحجمها، وأن توافق عليها اإلدارة العليا فيها، وأن  واحلّد منها. -ورد يف املادة )اخلامسة( من النظام

  .تراجعها وتعززها بشكل مستمر
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على مجيع فروعها والشركات التابعة هلا اليت  -املذكورة يف الفقرة )أ(-تطبيق السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية  -ب

 .متلك فيها حصة األغلبية

 

الالئحة ما جيب أن تتضمنه السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية ملكافحة غسل األموال اليت تضعها املؤسسات املالية،  حتدد(2

 ./ أ( من هذه املادة 1واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، مبوجب الفقرة )

 املادة اخلامسة عشرة

مبا يف ذلك األشخاص الذين يقدمون  -لية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح على املؤسسات املا

عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة لالشتباه يف أن األموال أو بعضها متثل متحصالت  -خدمات قانونية أو حماسبية

بعمليات غسل األموال أو يف أنها سوف تستخدم يف عمليات غسل أموال مبا يف ذلك حماوالت إجراء  جرمية أو يف ارتباطها أو عالقتها

 :مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم باآلتي

 

إبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية فورًا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن مجيع البيانات واملعلومات املتوافرة  (1

  .لك العملية واألطراف ذات الصلةلديها عن ت

 

 .االستجابة لكل ما تطلبه اإلدارة العامة للتحريات املالية من معلومات إضافية (2

 املادة السادسة عشرة

ُيحظر على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، وأي من مديريها أو أعضاء  (1

الس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو اإلشرافية أو العاملني فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرًا مبوجب جم

ُأجري.  النظام أو معلومات متعّلقة بذلك قد ُقّدمت أو سوف ُتقّدم إىل اإلدارة العامة للتحريات املالية أو أّن حتقيقًا جنائيًّا جاٍر أو قد

 .شمل ذلك عمليات اإلفصاح أو االتصال بني املديرين والعاملني أو عمليات االتصال مع احملامني أو السلطات املختصةوال ي

 

ال يرتتب على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، وأي من مديريها أو أعضاء  (2

جتاه امُلبلغ عنه عند إبالغ اإلدارة العامة  ضاء إداراتها التنفيذية أو اإلشرافية أو العاملني فيها؛ أي مسؤولية جمالس إداراتها أو أع

 .للتحريات املالية أو تقديم معلومات هلا حبسن نية
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 الفصل الرابع اإلدارة العامة للتحريات املالية

 :املادة السابعة عشرة

 -بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا-العامة للتحريات املالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقاللية عملية كافية, وتعمل ترتبط اإلدارة 

على تلقي البالغات واملعلومات والتقارير املرتبطة بغسل األموال أو اجلرائم األصلية أو متحّصالت اجلرمية وفقًا ملا هو منصوص عليه 

ليل ودراسة هذه البالغات والتقارير واملعلومات, وإحالة نتائج حتليلها إىل السلطات املختّصة، بشكٍل تلقائي يف النظام والالئحة، وحت

 .أو عند الطلب. وحيدد رئيس أمن الدولة اهليكل التنظيمي لإلدارة العامة للتحريات املالية، وحتدد الالئحة اختصاصاتها ومهماتها

 :املادة الثامنة عشرة

لعامة للتحريات املالية احلصول مباشرة من مقدم البالغ على أي معلومة إضافية تعينها على حتليلها، ويف احلاالت اليت لإلدارة ا (1

ة يف ال تكون فيها املؤسسات املالية قد قدمت بالغًا مبوجب املادة )اخلامسة عشرة( من النظام أو إذا رغبت اإلدارة العامة للتحريات املالي

ات ال عالقة هلا ببالغ تلقته؛ فإنها تطلب املعلومات من خالل اجلهة الرقابية املختّصة، وعلى املؤسسات املالية احلصول على معلوم

  .واألعمال واملهن غري املالية احملددة واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح تقديم ما ُيطلب منها بصورة عاجلة

 

معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة, جتمعها أو حتتفظ بها  لإلدارة العامة للتحريات املالية احلصول على أي (2

 .وفقًا لألحكام املقررة نظامًا، وترى أنها ضرورية ألداء مهماتها -أو من ينوب عنها-السلطات املختصة 

 :املادة التاسعة عشرة

الطلب إحالة املعلومات ونتائج حتليلها إىل السلطات املختصة ذات الصلة لإلدارة العامة للتحريات املالية من تلقاء نفسها أو عند 

عندما تكون هناك أسباب لالشتباه بأّن معاملة ما مرتبطة جبرمية غسل أموال أو جرمية أصلية وهلا الصالحية التامة لتنفيذ 

 .إعادة توجيهها أو إحالتهااختصاصاتها حبرية مبا يف ذلك اختاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو 

 

 :املادة العشرون

على كل موظف يعمل يف اإلدارة العامة للتحريات املالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، االلتزام بسرية املعلومات اليت يطلع عليها 

 .ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته

 

 :املادة احلادية والعشرون

ات املالية أن تتبادل مع السلطات املختّصة املعلومات اليت حتتفظ بها، وهلا كذلك الدخول يف اتفاقيات أو لإلدارة العامة للتحري

 .مذكرات تفاهم مع السلطات املختصة لتسهيل عمليات تبادل املعلومات والتعاون

 

 :املادة الثانية والعشرون

وفقًا -أجنبية نظرية أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، وهلا أن ُتربم لإلدارة العامة للتحريات املالية أن تتبادل مع أي جهة  (1

 .مع أي جهة أجنبية نظرية اتفاقًا أو ترتيبًا لتسهيل تبادل املعلومات معها -لإلجراءات النظامية
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ة، أن حتصل منها على إقرار أو على اإلدارة العامة للتحريات املالية عند تقديم معلومات وفقًا هلذه املادة إىل جهة أجنبية نظري (2

تعّهد مالئم بأّن تلك املعلومات لن ُتستخدم إال للغرض الذي ُطلبت من أجله، ما مل حتصل هذه اجلهة على موافقة اإلدارة العامة 

 للتحريات املالية الستخدام املعلومات لغرض آخر

 

 

 الفصل اخلامس اإلقرار اجلمركي

 :املادة الثالثة والعشرون

على كل شخص َيْقُدم إىل اململكة أو يغادرها وتكون حبوزته عمالت أو أدوات قابلة للتداول حلاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن  (1

مثينة أو أحجار كرمية أو جموهرات مشغولة، أو ُيرتِّب لنقلها إىل داخل اململكة أو خارجها من خالل خدمة شحن أو نقل أو خدمة 

رى، تبلغ قيمتها )أو تفوق( احلد املنصوص عليه يف الالئحة؛ أن يقدم إقرارًا بذلك ملصلحة اجلمارك العامة، بريدية أو بأي وسيلة أخ

 .وملصلحة اجلمارك العامة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها

 

حلاملها أو سبائك الذهب أو املعادن الثمينة أو األحجار  ملصلحة اجلمارك العامة ضبط مبلغ العملة أو األدوات القابلة للتداول (2

( ساعة إذا كان هناك اشتباه يف أنها متحّصالت أو وسائط أو أنها مرتبطة جبرمية غسل 72الكرمية أو اجملوهرات املشغولة ملدة )

( من هذه املادة، وحاالت عدم 1وفقًا للفقرة )األموال أو جرمية أصلية مبا يف ذلك يف حاالت املبالغ اليت ال تصل إىل حد اإلقرار احملدد 

 .اإلقرار أو اإلقرار الكاذب وفقًا هلذه املادة

 

عند خمالفة عدم اإلقرار أو اإلقرار الكاذب, وعدم االشتباه بارتباطها جبرمية غسل أموال أو جرمية -ملصلحة اجلمارك العامة  (3

 .فرض غرامة وفق ما حتدده الالئحة -أصلية

 

 .العامة للتحريات املالية احلصول على كل املعلومات اليت تتلقاها مصلحة اجلمارك العامة لإلدارة(4

 

 .حتّدد الالئحة القواعد واإلجراءات املتعلقة باإلقرار وصالحيات مصلحة اجلمارك العامة يف تنفيذ موجباته(5
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 الفصل السادس الرقابة

 :املادة الرابعة والعشرون

 :الرقابية يف سبيل أدائها ملهماتها ما يأتيتتخذ اجلهات 

 

مجع املعلومات والبيانات من املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح؛ وتطبيق  -أ

 .اإلجراءات اإلشرافية املناسبة، مبا يف ذلك إجراء عمليات الفحص امليداني واملكتيب

 

ام املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح؛ بتوفري أي معلومة تراها اجلهة إلز -ب

 .الرقابية مالئمة للقيام بوظائفها، واحلصول على نسخ للمستندات وامللفات أيًّا كانت طريقة ختزينها وأينما كانت خمّزنة

 

 .احتمال وقوع غسل األموال يف اجلهات اليت متلك اجلهة الرقابية صالحية مراقبتهاإجراء تقييم خماطر  -ج

 

إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري  -د

  .اهلادفة إىل الربح؛ تنفيذًا ألحكام النظام

 

والتنسيق مع السلطات املختصة عند تبادل املعلومات الرقابية ذات العالقة مبجال اإلشراف على مكافحة غسل األموال  التعاون -هـ

مع أي جهة أجنبية نظرية، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظرية بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة 

 .ة نظريةرقابية أو تعاون من أي جهة أجنبي

 

وفقًا التحقق من أّن املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح؛ تعتمد التدابري املقررة  -و

ة الدولة ألحكام النظام، وتنّفذها يف فروعها األجنبية والشركات التابعة هلا واليت متلك فيها حصة األغلبية بقدر ما جتيزه أنظم

 .اليت تقع فيها تلك الفروع والشركات

 

وضع إجراءات النزاهة واملالءمة وتطبيقها على كل من يسعى إىل املشاركة يف إدارة املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية  -ز

سيطرة عليها بشكٍل مباشر أو غري مباشر، أو احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، أو اإلشراف عليها أو يسعى إىل امتالكها أو ال

  .أن يصبح مستفيدًا حقيقيًا من حصص كبرية فيها

 

 .االحتفاظ بإحصاءات عن التدابري املتخذة والعقوبات املفروضة -ح

 :املادة اخلامسة والعشرون

-الرقابية عند اكتشاف أي خمالفة مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشّد، ودون إخالل بأي إجراء منصوص عليه يف نظام آخر، للجهة 

لس من املؤسسات املالية، أو األعمال واملهن غري املالية احملددة، أو املنظمات غري اهلادفة إىل الربح، أو مديريها أو أٍي من أعضاء جما

القرارات أو التعليمات ذات الصلة, لألحكام املنصوص عليها يف النظام أو الالئحة أو  -إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو اإلشرافية

 :أو أي خمالفة حتال إليها من قبل السلطة املختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحدًا )أو أكثر( من اإلجراءات أو اجلزاءات اآلتية
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 .إصدار إنذار كتابي باملخالفة املرتكبة (1

 

 .إصدار أمر يتضمن االلتزام بتعليمات حمددة (2

 

 .تقديم تقارير منتظمة عن التدابري املتخذة ملعاجلة املخالفةإصدار أمر بطلب  (3

 

 .فرض غرامة مالية ال تتجاوز مخسة ماليني ريال سعودي عن كّل خمالفة(4

 

 .منع مرتكب املخالفة من العمل يف القطاعات اليت متلك اجلهة الرقابية سلطة الرقابة عليها ملدة حتددها اجلهة الرقابية (5

 

ات املديرين أو أعضاء جملس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلشرافية أو املـالك املسيطرين، ومن ذلك تعيني تقييـد صالحي(6

 .مراقب مؤقت واحد أو أكثر

 

 .إيقاف املديرين أو أعضاء جملس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلشرافية، أو طلب تغيريهم (7

 

 .مل أو املهنة أو املنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولتهإيقاف النشاط أو الع (8

 

  .تعليق الرتخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه (9

 

 .وعلى اجلهة الرقابية إبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية مبا تتخذه من إجراء أو جزاء    
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 الفصل السابع العقوبات

 :والعشروناملادة السادسة 

يعاقب كل من يرتكب جرمية غسل األموال املنصوص عليها يف املادة )الثانية( من النظام؛ بالسجن مدة ال تقل عن سنتني وال تتجاوز 

 .عشر سنوات, أو بغرامة ال تزيد على مخسة ماليني ريال، أو بكلتا العقوبتني

 :املادة السابعة والعشرون

بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال  -املنصوص عليها يف املادة )الثانية( من النظام-األموال يعاقب كل من يرتكب جرمية غسل 

  :تتجاوز مخس عشرة سنة، أو بغرامة ال تزيد على سبعة ماليني ريال، أو بكلتا العقوبتني؛ إذا اقرتنت اجلرمية بأي من اآلتي

 

 .ارتكابها من خالل مجاعة إجرامية منظمة (1

 

 .م العنف أو األسلحةاستخدا(2

 

 .اتصاهلا بوظيفة عامة يشغلها اجلاني، أو ارتكابها باستغالل السلطة أو النفوذ (3

 

 .االجتار بالبشر (4

 

  .استغالل قاصر ومن يف حكمه(5

 

  .ارتكابها من خالل مؤسسة إصالحية أو خريية أو تعليمية أو يف مرفق خدمة اجتماعية (6

 

  .و أجنيب بإدانة اجلانيصدور أي حكم سابق حملي أ(7

 :املادة الثامنة والعشرون

مينع السعودي احملكوم عليه بعقوبة السجن يف جرمية غسل أموال من السفر خارج اململكة مدة مماثلة ملدة السجن احملكوم عليه ( 1

 .بها

 

كوم عليه بها، وال يسمح له بالعودة يبعد غري السعودي احملكوم عليه يف جرمية غسل أموال عن اململكة بعد تنفيذ العقوبة احمل (2

 .إليها

 :املادة التاسعة والعشرون

أو عن مرتكبيها اآلخرين، وأدى  -قبل علمها بها-إذا قام أحد مرتكيب جرمية غسل األموال بإبالغ السلطات املختصة عن اجلرمية 

ف العقوبة عنه وفقًا ملا تقضي به املادة بالغه إىل ضبطهم أو ضبط األموال أو الوسائط أو متحصالت اجلرمية؛ فيجوز ختفي

  .)الثالثون(
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 :املادة الثالثون

 جيوز ختفيف العقوبات الواردة يف املادة )السادسة والعشرين( من النظام وفقًا للظروف امُلقررة نظامًا، لتكون العقوبة السَّجن ملدة ال

  .ماليني ريال، أو كلتا العقوبتنيتقل عن سنة وال تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة ال تزيد على ثالثة 

 

وذلك متى بادر مرتكب اجلرمية بعد علم السلطات املختصة بها باإلبالغ مبعلومات مل يكن من املمكن احلصول عليها بطريق آخر، 

 :وذلك للمساعدة يف القيام بأي مما يأتي

 

 .منع ارتكاب جرمية غسل أموال أخرى أو احلد من آثارها -أ

 

 .حتديد مرتكيب اجلرمية اآلخرين أو مالحقتهم قضائيًّا -ب

 

 .احلصول على أدلة -ج

 

 .حرمان اجلماعات اإلجرامية املنظمة من أموال ال حق هلا فيها، أو منعها من السيطرة عليها -د

 

 :املادة احلادية والثالثون

ب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جرمية غسل مع عدم اإلخالل باملسؤولية اجلنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاَق (1

 .األموال بغرامة ال تزيد على مخسني مليون ريال سعودي وال تقل عن ضعف قيمة األموال حمل اجلرمية

 

جيوز معاقبة الشخص ذي الصفة االعتبارية مبنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط املرخص له به بصورة مباشرة أو غري  (2

  .رة، أو بإغالق مكاتبه اليت اقرتن استخدامها بارتكاب اجلرمية بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعمالهمباش

 

 :املادة الثانية والثالثون

جيوز تضمني احلكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة احملكوم عليه يف صحيفة حملية تصدر يف مقر إقامته، فإن 

فة ففي أقرب منطقة له، أو نشره يف أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حبسب نوع اجلرمية املرتكبة وجسامتها مل تكن يف مقره صحي

 .وتأثريها، على أن يكون نشر احلكم بعد اكتسابه الصفة النهائية
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 الفصل الثامن املصادرة

 :املادة الثالثة والثالثون

 :يصادر حبكم قضائي يف حال اإلدانة جبرمية غسل أموال أو جرمية أصلية ما يأتيمع عدم اإلخالل حبقوق الغري احلسن النية، (1

 

 .األموال املغسولة -أ

 

 .املتحصالت. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة املقدرة هلا -ب

 

 .الوسائط -ج

 

ة جبرمية غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت يف حيازة أو ملكية مرتكب حتكم احملكمة امُلختصة مبصادرة األموال املرتبط(2 

اجلرمية أو طرف آخر. وال جيوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أّنه حصل عليها لقاء مثن عادل أو مقابل تقدميه خدمة تتناسب مع 

 .ملشروعقيمتها أو حصل عليها بناًء على أسباب مشروعة أخرى وأّنه كان جيهل مصدرها غري ا

 

متى علم أطرافها أو  -سواء كانت تعاقدية أو غري ذلك-للمحكمة املختصة إبطال بعض األنشطة أو األعمال، أو منع تنفيذها  (3

بأن هذه األنشطة أو األعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات املختصة يف اسرتداد األموال  -أو كان ملثلهم أن يعلموا-أحدهم 

 .درةاخلاضعة للمصا

 :املادة الرابعة والثالثون

حتكم احملكمة املختصة مبصادرة األموال املرتبطة جبرمية غسل أموال اليت ال تستند على إدانة يف حال تعذر حماكمة مرتكب 

 .اجلرمية بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم حتديد هويته

 :املادة اخلامسة والثالثون

األموال املرتبطة جبرمية غسل أموال غري ممكنة لكونها مل تعد متوافرة للمصادرة أو ال ميكن حتديد مكانها؛ إذا كانت مصادرة  (1

  .فتحكم احملكمة املختصة مبصادرة أموال أخرى ميلكها مرتكب اجلرمية متاثل قيمة تلك األموال

 

أقل من قيمة املتحصالت  -ثالثة والثالثني( من النظاموفقًا للمادة )ال-إذا كانت قيمة متحصالت اجلرمية احملكوم مبصادرتها  (2

الناشئة من اجلرمية األصلية؛ فعلى احملكمة املختصة أن حتكم باملصادرة من األموال األخرى ملرتكب اجلرمية ما يكمل قيمة 

  .املتحصالت احملكوم مبصادرتها

 :املادة السادسة والثالثون

األموال املصاَدرة إىل اخلزينة العامة، وتظل هذه األموال ُمحملة يف حدود قيمتها بأي ما مل ينص نظام آخر على غري ذلك, تؤول 

 .حقوق تتقرر بصورة مشروعة ألي طرف آخر حسن النية



 الئحة غسل األموال 
 

 

 
 

17 

 الفصل التاسع التعاون الدولي

 :املادة الثامنة والثالثون

لومات معها والقيام بالتحريات نيابًة عنها يف الدول جيوز للسلطات املختصة إصدار الطلبات إىل اجلهات األجنبية النظرية وتبادل املع

خالاًل اليت تربطها باململكة اتفاقيات سارية، أو تبعًا ملبدأ املعاملة باملثل، وذلك وفقًا لإلجراءات النظامية املتبعة ودون أن يشكل ذلك إ

 .بالسيادة الوطنية للدولة أو باألعراف واألنظمة املتعلقة بسرية املعلومات

 :ادة التاسعة والثالثونامل

بناًء على طلب من حمكمة أو سلطة خمتصة يف دولة أخرى تربطها باململكة اتفاقية سارية أو تبعًا ملبدأ املعاملة -للسلطات املختصة 

على سبيل -أن ُتقدم املساعدة يف التحقيقات واالدعاءات واإلجراءات املرتبطة بغسل األموال واجلرائم األصلية مبا يف ذلك  -باملثل

املساعدة يف تعّقب األموال أو املتحصالت أو الوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال أو اجلرمية األصلية والتحفظ  -املثال ال احلصر

 عليها ومصادرتها واسرتدادها أو التسليم املراقب وفق األنظمة املعمول بها يف اململكة، على أن تبني الالئحة أنواع املساعدة اإلضافية

 .اليت ميكن تقدميها، والشروط اليت جيب أن تلبيها الدولة الطالبة، واإلجراءات اليت جيب تطبيقها

 :املادة األربعون

جيوز للسلطات املختصة االعرتاف والتنفيذ ألي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة األموال أو املتحصالت أو الوسائط املتعلقة 

صلية، يصدر من حمكمة خمتصة بدولة أخرى تربطها باململكة اتفاقية سارية أو تبعًا ملبدأ جبرائم غسل األموال أو اجلرمية األ

املعاملة باملثل، وذلك إذا كانت األموال أو املتحصالت أو الوسائط اليت نص احلكم مبصادرتها؛ جائزًا إخضاعها للمصادرة وفقًا 

 .للنظام املعمول به يف اململكة

 :واألربعوناملادة احلادية 

جيوز تسلم املتهم أو احملكوم عليه يف جرمية غسل األموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمااًل التفاقية سارية 

احملاكم بني اململكة والدولة الطالبة، أو بناًء على مبدأ املعاملة باملثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب يف تلك اجلرمية, فتحاكمه 

  .املختصة يف اململكة، ويستعان يف هذا الشأن بالتحقيقات اليت تقدمها الدولة طالبة التسليم, وتوضح الالئحة آلية التسلم والتسليم

 :املادة الثانية واألربعون

تعلقة جبرائم غسل األموال تقوم اللجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة بتلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة امل

 .واجلرائم األصلية املرتبطة بها

 الفصل العاشر أحكام عامة

 :املادة الثالثة واألربعون

عرب -أن تطلب من أي شخص أو من املؤسسات املالية  -مببادرٍة منها أو بناًء على طلب رجل الضبط الـجنائي-للنيابة العامة  (1

ن غري املالية احملددة، أو املنظمات غري اهلادفة إىل الربح؛ توفري سجالت أو مستندات أو معلومات، أو األعمال وامله -اجلهات الرقابية

وعلى اجلهة املطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو حمدد يف الطلب من دون تأخري. وتوضح الالئحة آليات تنفيذ 

 .تلك الطلبات

( من هذه املادة، عدم اإلفصاح ألّي شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه 1الفقرة ) على من يتبلغ بالطلب املنصوص عليه يف (2

  .إال لشخص معين فيه، أو ملوّظف آخر أو عضو من أعضاء اإلدارة للحصول على املشورة، أو حتديد اخلطوات الضرورية لتنفيذ الطلب
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 :املادة الرابعة واألربعون

أو بطلب من اإلدارة العامة للتحريات املالية أو رجل ضبط جنائي بناًء على االشتباه يف جرمية غسل مببادرة منها -للنيابة العامة (1

أن تأمر باحلجـز التـحـفـظي على األموال حمل املصادرة أو اليت قد تصبح حماًل للمصادرة، ملدة ال تتجاوز  -أموال أو جرمية أصلية

شعار مسبق للطرف املعين. وميكن متديد األمر مدة أطول مبوجب أمر قضائي صادر من )ستني( يومًا. وُيصَدر األمر، ويطبق من دون إ

 .احملكمة املختّصة مع عدم اإلخالل حبقوق أي طرف آخر حسن النّية

 

 أن ُتبقي األموال احملجوزة حتت إدارة صاحب املصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو -عند إصدار أمر احلجز التحفظي-للنيابة العامة  (2

  .أن تطلب من احملكمة املختصة األمر بنقل هذه األموال إىل جهة خمتصة للحد من احتمال اختفائها

 :املادة اخلامسة واألربعون

إصدار  -مببادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي-مع عدم اإلخالل مبا يتضمنه نظام اإلجراءات اجلزائية، للنيابة العامة 

اجلنائي أو احملقق بدخول املساكن أو املكاتب أو مقر اجلهة املبلغة؛ لتفتيشها والبحث والقبض على  مذّكرة تسمح لرجل الضبط

األشخاص أو للبحث عن األموال أو حجزها أو املمتلكات أو الوثائق أو األدلة أو املعلومات املرتبطة جبرمية أصلية أو جرمية غسل 

تفتيش. ويف حالة الضرورة ال يلزم احلصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدوَّن أموال يف أي وقت خالل املدة احملددة يف إذن ال

حمضر توضح فيه األسباب ودواعي االستعجال، على أن يتم إصدار األمر مبوجب هذه املادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف 

  .اءات املتخذة بناًء على هذه املادةاملعين. وتبلغ النيابة العامة اجلهة املشرفة على اجلهات املبلغة باإلجر

 :املادة السادسة واألربعون

مع عدم اإلخالل مبا يتضمنه نظام اإلجراءات اجلزائية، للنيابة العامة مببادرة منها أو بطلب من رجل الضبط اجلنائي، أن تصدر 

جز والوصول إىل كافة أشكال األدّلة أمرًا مسببًا يسمح لرجل الضبط اجلنائي أو احملقق مبراقبة وضبط وتسجيل واعرتاض وح

والسجالت والرسائل مبا فيها اخلطابات واملطبوعات والطرود وسائر وسائل االتصال واحملادثات اهلاتفية واملعلومات والبيانات املخزنة 

وز هلا إصدار أمر يف أجهزة احلاسب اآللي احملددة يف األمر، سواء أكان ذلك يف جرمية أصلية أو يف جرمية غسل أموال. كما جي

 .مبوجب هذه املادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف املعين

 

 :املادة السابعة واألربعون

 .تتوىل احملكمة املختصة الفصل يف مجيع اجلرائم الواردة يف النظام

 :املادة الثامنة واألربعون

املختصة يف اجلرائم الواردة يف النظام. وهلا إصدار قواعد وإرشادات للجهات تتوىل النيابة العامة التحقيق واالدعاء أمام احملكمة 

 .اخلاضعة إلشرافها وفقًا لنظام اإلجراءات اجلزائية

 :املادة التاسعة واألربعون

ضافة إىل القيام بالبحث والتحري ومجع األدلة يف اجلرائم الواردة يف النظام باإل -كلٌّ وفق اختصاصه-يتوىل رجال الضبط اجلنائي 

 .املالحقة اجلنائية واإلدارية من أجل حتديد متحصالت اجلرمية أو وسائطها أو تعّقبها أو التحفظ عليها
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 :املادة اخلمسون

 .يصدر رئيس أمن الدولة باالتفاق مع وزير املالية والنائب العام الالئحة, خالل مدة ال تتجاوز )تسعني( يومًا من تاريخ صدور النظام

 :ادية واخلمسوناملادة احل

 .هـ11/5/1433( وتاريخ 31حيل هذا النظام حمل نظام مكافحة غسل األموال، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ (1

 

 ُيعَمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (2

 

 


