مؤشرات الشتباه بعملیات غسل األموال وجر ائم تمویل اإلرھاب
للجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع باألعضاء باملنطقة الشرقية (إيثار)
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الفصل األول التعریفات
یقصد باأللفاظ والعبارات اآلتیة -أینما وردت في ھذا النظام ِ -املعاني املوضحة أمام كل منھا ،ما لم یقتض السیاق غیرذلك
النظام :نظام مكافحة غسل األموال
الالئحة :الالئحة التنفیذیة للنظام.
األموال :األصول أو املوارد القتصادیة أو املمتلكات أي كانت قيمتھا أو نوعھا أو طریقة امتالكھا -سواء أكانت مادیة أم غیرمادیة منقولة أم غیر منقولة
ملموسة أم غیرملموسة-والوثائق والصكوك واملستندات والحوالت وخطابات العتماد أيا كان شكلها سواء أكانت داخل اململكة أم خارجها .ویشمل ذلك
النظم اإللكترونیة أو الرقمیة ،والئتمانات املصرفیة التي تدل على ملكیة أو مصلحة فیھا ،وكذلك جمیع أنواع األوراق التجاریة واملالیة ،أو أیة فوائد أو أرباح
أو مداخیل أخرى تنتج من ھذه األموال.
الجریمة األصلیة :كل فعل یرتكب داخل اململكة یشكل جریمة معاقبا علیھا وفق الشرع أو األنظمة في اململكة ،وكل فعل یرتكب خارج اململكة إذا كان یعد
جریمة لقوانین الدولة التي ارتكب فیھا ،و وفقا للشرع أو أنظمة اململكة فیما لو ارتكب داخلھا.
املتحصالت :األموال الناشئة أو املتحصلة داخل اململكة أو خارجھا بشكل مباشرأو غیرمباشرمن ارتكاب جریمة أصلیة ،بما في ذلك األموال التي حولت أو
بدلت كلیا أو جزئیا إلى أموال مماثلة.
الوسائط :كل ما أعد أو قصد أو یراد استخدامه أو استخدم فعال في ارتكاب جریمة من الجرائم املنصوص علیھا في النظام.
املؤسسات املالیة :كل من یزاول واحدا من األنشطة أو العملیات املالیة التي تحددھا الالئحة -ملصلحة عمیل أو نیابة عنھ.
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األعمال واملھن غیر املالیة املحددة :أي من األعمال التجاریة أو املھنیة التي تحددھا الالئحة.
املنظمات غیر الھادفة إلى الربح :أي كیان غیرھادف للربح  -مصرح له نظاما  -یجمع أموال و یتلقاھا أو یصرف منھا ألغراض خیریة أو دینیة أو ثقافیة أو
تعلیمیة أو اجتماعیة أو تضامنیة أو غیرھا من األغراض.
الحجز التحفظي :الحظراملؤقت على نقل األموال أو تحویلھا أو تبدیلھا أو التصرف فیھا أو تحریكھا ،أو وضع الید عل إلى أمرصادرمن یھا؛ استنادا ُ
املحكمة املختصة أو السلطة املختصة بذلك.
املصادرة :التجرید والحرمان الدائمان من األموال أو متحصالت الجریمة أو الوسائط؛ بناء على حكم قضائي صادرمن محكمة مختصة.
الجھة الرقابیة :الجھة املسؤولة عن التحقق من التزام املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة ،واملنظمات غیرالھادفة إلى الربح؛ باملتطلبات
املنصوص علیھا في النظام والالئحة أو أي قرارات أو تعلیمات ذات صلة.
السلطات املختصة :السلطات اإلداریة أو السلطات املختصة بتطبیق األنظمة أو الجھات الرقابیة.
األدوات القابلة للتداول لحاملھا :األدوات النقدیة التي تكون في شكل وثیقة لحاملھا كالشیكات والسندات اإلذنیة وأوامر الدفع التي إما لحاملھا أو مظھرة
لھ أو صادرة ملستفید صوري أو في أي شكل آخرینتقل معھ النتفاع بمجرد تسلیمھ ،واألدوات غیراملكتملة التي تكون موقعة وحذف منھا اسم املستفید.
املستفید الحقیقي :الشخص ذو الصفة الطبیعیة الذي یمتلك أو یمارس سیطرة فعلیة نھائیة مباشرة أو غیرمباشرة على العمیل أو الشخص
الطبیعي ُجرى املعاملة نیابة عنه ،أو على املؤسسات املالیة أو األعمال واملھن غیراملالیة املحددة أو املنظمات غیرالھادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري
آخر.
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العمیل :من یقوم -أو يشرع في القیام -بأي من األعمال التي تحددھا الالئحة مع إحدى املؤسسات املالیة أو األعمال واملھن غیراملالیة املحددة.
عالقة العمل :العالقة ذات الطابع الستمراري التي تنشأ بین العمیل وأي من املؤسسات املالیة واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة ،املتعلقة باألنشطة
والخدمات التي تقدمھا لھم
البنك الصوري :بنك مسجل أو مرخص لھ في دولة ولیس لھ وجود مادي فیھا ،ول ینتسب إلى مجموعة مالیة خاضعة للتنظیم والرقابة.
التحویل البرقي :معاملة مالیة تجریھا مؤسسة مالیة عن آمرالتحویل یجري من خاللھا إیصال مبلغ مالي إلى مستفید في مؤسسة مالیة أخرى نیابة بصرف
النظرعما إذا كان آمر التحویل واملستفید ھما الشخص نفسه.
تدابیرالعنایة الواجبة :عملیة التعرف أو التحقق من معلومات العمیل أو املستفید الحقیقي ،التي تمكن املؤسسة املالیة واألعمال واملھن غیراملالیة
املحددة من تقویم مدى تعرضھا للمخاطر.

التجریم
ً
یعد مرتكبا جریمة غسل األموال كل من قام بأي من األفعال اآلتیة
تحویل أموال أو نقلھا أو إجراء أي عملیة بھا ،مع علمه بأنھا من متحصالت جریمة؛ ألجل إخفاء املصدر غیراملشروع لتلك األموال أو تمویھه ،أو ألجل مساعدة
أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة األصلیة التي تحصلت منھا تلك األموال لإلفالت من عو اقب ارتكابھا.
اكتساب أموال أو حیازتھا أو استخدامھا ،مع علمھ بأنھا من متحصالت جریمة أو مصدرغیرمشروع.
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إخفاء أو تمویھ طبیعة أموال ،أو مصدرھا أو حركتھا أو ملكیتھا أو مكانھا أو طریقة التصرف بھا أو الحقوق املرتبطة بھا ،مع علمھ بأنھا من متحصالت
جریمة.
الشروع في ارتكاب أي من األفعال املنصوص علیھا في الفقرات () ۱و() ۲و() ۳من ھذه املادة ،أو الشتراك في ارتكابھا بطریق التفاق أو تأمین املساعدة أو
التحریض أو تقدیم املشورة أو التوجیه أو النصح أو التسھیل أو التواطؤ أو التسترأو التآمر.
يعد الشخص العتباري مرتكبا وذلك مع عدم ً جریمة غسل األموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من األفعال الواردة في املادة (الثانیة) من النظام،
اإلخالل باملسؤولیة الجنائیة لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكیه أو العاملین فیه أو ممثلیه املفوضین أو مدققي حساباته ،أو أي شخص طبیعي آخر
یتصرف باسمه أو لحسابه.
• تعد جریمة غسل األموال جریمة مستقلة عن الجریمة األصلیة ،ول تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجریمة األصلیة من أجل إدانته بجریمة غسل
األموال أو من أجل اعتباراألموال متحصالت جریمة ،سواء ارتكبت الجریمة األصلیة داخل اململكة أو خارجھا.
• يتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جریمة غسل األموال من خالل الظروف واملالبسات املوضوعیة والو اقعیة للقضیة.
التدابیرالوقائیة :على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة؛ تحدید مخاطراحتمال وقوع غسل األموال لدیھا وتقییمھا وتوثیقھا
وتحدیثھا بشكل مستمر ،من خالل الجوانب املتعددة للمخاطربما فیھا العوامل املرتبطة بعمالئھا والدول األخرى واملناطق الجغر افیة واملنتجات
والخدمات واملعامالت وقنوات التسلیم ،وتوفیرتقاریرعن ذلك للجھات الرقابیة عند الطلب .وعلیھا أن تراعي -عند قیامھا بذلك -املخاطراملرتبطة باملنتجات
الجدیدة وممارسات العمل والتقنیات قبل استخدامھا.

ال یجوز للمؤسسات املالیة أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرق االسم أو باسم وھمية أو مجھولة
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على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة؛ القیام باآلتي:
• أن تطبق على عمالئھا تدابیرالعنایة الواجبة .وتحدد الالئحة الحالت التي تطبق فیھا ھذه التدابیر و أنواعھا.
• أن تحدد نطاق تدابیرالعنایة الواجبة على أساس مستوى املخاطراملرتبطة بالعمیل أو األعمال أو العالقات التجاریة ،وأن تطبق تدابیرمشددة
للعنایة الواجبة عندما تكون مخاطرغسل األموال مرتفعة.
• على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحدید ما إذا كان العمیل أو املستفید الحقیقي مكلفا أصبح
مكلفا -بمھمات عامة علیا في اململكة أو دولة أجنبیة أو مناصب إداریة علیا أو وظیفة في إحدى املنظمات الدولیة .فإن تبین لھا أي من ذلك،فعلیھا
تطبیق تدابیرإضافیة وفقا ً ملا تحدده الالئحة.
• على املؤسسات املالیة قبل دخولھا في عالقة مراسلة مع مؤسسات مالیة خارج اململكة التقيد بالتدابیراملناسبة للحد من املخاطراملحتمل وقوعھا
من ھذه العالقة وفقا ً ّ ملا تحدده الالئحة ،وأن تتأكد من أن ھذه املؤسسات ل تسمح بأن یستخدم حساباتھا بنك صوري.
• على املؤسسات املالیة المتناع عن الدخول -أو الستمرار -في عالقات مراسلة مع بنك صوري ،أو مع مؤسسة مالیة خارج اململكة تسمح بأن یستخدم
حساباتھا بنك صوري.
• على املؤسسات املالیة التي تمارس نشاط التحویالت البرقیة الحصول على املعلومات املتعلقة بآمرالتحویل واملستفید ،وحفظ ھذه املعلومات مع
أوامرالتحویل أو الرسائل ذات الصلة من خالل سلسلة الدفع .فإن لم تتمكن املؤسسة املالیة من الحصول على تلك املعلومات ،فیجب عدم تنفیذ
التحویل البرقي.
• على املؤسسات املالیة تسجیل جمیع امل علومات املتعلقة بآمرالتحویل واملستفید الحقیقي والحتفاظ بالسجالت واملستندات والوثائق والبیانات
وفقا للمادة (الثانیة عشرة) من النظام.
• على املؤسسة املالیة اللتزام بأي تدبیرإضافي یتعلق بالتحویالت البرقیة تنص علیھ الالئحة.
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• على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة؛ تطبیق تدابیرالعنایة الواجبة املشددة املتناسبة مع املخاطرالتي قد تنشأ من عالقات
عمل ومعامالت مع شخص یأتي من دولة حددتھا ھي أو حددتھا اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال بأنھا دولة عالیة املخاطر.
• على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة؛ تطبیق التدابیر التي تحددھا اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال فیما یتعلق بالدول
عالیة املخاطر.
• على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة؛ الحتفاظ بجمیع السجالت واملستندات والوثائق والبیانات ،لجمیع التعامالت املالیة
والصفقات التجاریة والنقدیة ،سواء أكانت محلیة أم خارجیة ،وذلك ملدة ل تقل عن عشرسنوات من تاریخ انتھاء العملیة أو قفل الحساب.
• على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة؛ الحتفاظ بجمیع السجالت واملستندات التي حصلت علیھا من خالل تدابیرالعنایة
الواجبة وبملفات الحسابات واملراسالت التجاریة وصوروثائق الھویات الشخصیة ،بما في ذلك نتائج أي تحلیل یجرى ،وذلك ملدة ل تقل عن عشر
سنوات من تاریخ انتھاء عالقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعمیل لیس في عالقة عمل قائمة معھا.

یجب أن تكون السجالت واملستندات والوثائق املحتفظ بھا كافیة للسماح بتحلیل البیانات وتتبع التعامالت املالیة ،ویجب االحتفاظ بھا لتكون
متاحة وتوفرللسلطات املختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
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على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة؛ القیام باآلتي:
• مر اقبة املعامالت والوثائق والبیانات وفحصھا بشكل مستمرلضمان تو افقھا مع ما لدیھا من معلومات عن العمیل و أنشطته التجاریة واملخاطر
التي یمثلھا ،وعن مصادرأمواله عند الحاجة.
• التدقیق في جمیع املعامالت التي تكون معقدة وكبیرة بشكل غیر عادي وكذلك أي نمط غیراعتیادي للمعامالت التي ل یكون لھا أغراض اقتصادیة أو
مشروعة واضحة.
• تشدید إجراءات العنایة الواجبة ودرجة وطبیعة مر اقبة عالقة العمل في الحالت التي تكون فیھا مخاطر احتمال وقوع غسل األموال مرتفعة؛ وذلك
لتحدید ما إذا كانت املعاملة تبدو غیرعادیة أو مشبوھة.
• الحتفاظ بسجالت الفحص مدة عشرسنوات ،و إتاحتھا للسلطات املختصة عند الطلب.

على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة؛ القیام باآلتي
 .1وضع سیاسات وإجراءات وضوابط داخلیة ملكافحة غسل األموال وتنفیذھا بفاعلیة من أجل إدارة املخاطر التي حددتھا – وفقا ملا ورد في املادة
(الخامسة) من النظام ّ -والحد منھا .على أن تتناسب مع طبیعة أعمالھا وحجمھا ،وأن تو افق علیھا اإلدارة العلیا فیھا ،وأن تراجعھا وتعززھا بشكل
مستمر
 .2تطبیق السیاسات واإلجراءات والضوابط الداخلیة -املذكورة في الفقرة (أ) -على جمیع فروعھا والشركات التابعة لھا التي تملك فیھا حصة األغلبیة.
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على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة ،واملنظمات غیر الھادفة إلى الربح  -بما في ذلك األشخاص الذین یقدمون خدمات
قانونیة أو محاسبیة -عند اشتباھھم أو إذا تو افرت لدیھم أسباب معقولة لالشتباه في أن األموال أو بعضھا تمثل متحصالت جریمة أو في ارتباطھا أو
عالقتھا بعملیات غسل األموال أو في أنھا سوف تستخدم في عملیات غسل أموال بما في ذلك محاولت إجراء مثل ھذه العملیات؛ أن تلتزم باآلتي:
• ابالغ اإلدارة العامة للتحریات املالیة فورا وبشكل مباشر ،وتزویدھا بتقریرمفصل یتضمن جمیع البیانات واملعلومات املتو افرة لدیھا عن تلك
العملیة واألطراف ذات الصلة.
• الستجابة لكل ما تطلبھ اإلدارة العامة للتحریات املالیة من معلومات إضافیة
• يحظرعلى املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة ،واملنظمات غیر الھادفة إلى الربح ،وأي من مدیریھا أو أعضاء مجالس داراتھا أو
أعضاء إداراتھا التنفیذیة أو اإلشر افیة أو العاملین فیھا؛ تنبیھ العمیل أو أي شخص آخربأن تقریرا ً بموجب النظام أو معلومات متعلقه بذلك قد
قدمت أو سوف تقدم إلى اإلدارة العامة للتحریات املالیة أو أن تحقیقا جنائيا جارأو قد أجري ول یشمل ذلك عملیات اإلفصاح أو التصال بین
املدیرین والعاملین أو عملیات التصال مع املحامین أو السلطات املختصة.
• ل یترتب على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة ،واملنظمات غیرالھادفة إلى الربح ،وأي من مدیریھا أو أعضاء مجالس إداراتھا أو
أعضاء إداراتھا التنفیذیة أو اإلشر افیة أو العاملین فیھا؛ أي مسؤو ُ لیة تجاه املبلغ عنھ عند إبالغ اإلدارة العامة للتحریات املالیة أو تقدیم معلومات
لھا بحسن نیة.

9

الرقابة
تتخذ الجھات الرقابیة في سبیل أدائھا ملھماتھا ما یأتي:
 .1جمع املعلومات والبیانات من املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة ،واملنظمات غیرالھادفة إلى الربح؛ وتطبیق اإلجراءات اإلشر افیة
املناسبة ،بما في ذلك إجراء عملیات الفحص املیداني واملكتبي.
 .2إلزام املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة ،واملنظمات غیرالھادفة إلى الربح؛ بتوفیرأي معلومة تراھا الجھة الرقابیة مالئمة للقیام
بوظائفھا ،والحصول على نسخ للمستندات وامللفات أيا كانت طریقة تخزینھا و أینما كانت مخزنة.
 .3إجراء تقییم مخاطراحتمال وقوع غسل األموال في الجھات التي تملك الجھة الرقابیة صالحیة مر اقبتھا.
 .4إصدارتعلیمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة ،واملنظمات غیرالھادفة إلى الربح؛
تنفیذا ألحكام النظام
 .5التعاون والتنسیق مع السلطات املختصة عن د تبادل املعلومات الرقابیة ذات العالقة بمجال اإلشراف على مكافحة غسل األموال مع أي جھة أجنبیة
نظیرة ،أو تنفیذ طلبات تتعلق بأعمال رقابیة ترد من أي جھة أجنبیة نظیرة بالنیابة عنھا ،أو طلب أي معلومة رقابیة أو تعاون من أي جھة أجنبیة
نظیرة
 .6التحقق من أن املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة ،واملنظمات غیرالھادفة إلى الربح؛ تعتمد التدابیراملقررة وفقا ألحكام النظام،
وتنفذھا في فروعھا األجنبیة والشركات التابعة لھا والتي تملك فیھا حصة األغلبیة بقدرما تجیزه أنظمة الدولة التي تقع فیھا تلك الفروع والشركات.
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 .7وضع إجراءات النزاھة واملالءمة وتطبیقھا على كل من یسعى إلى املشاركة في إدارة املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غیراملالیة املحددة ً ،واملنظمات
غیرالھادفة إلى الربح ،أو اإلشراف علیھا أو یسعى إلى ٍ امتالكھا أو السیطرة علیھا بشكل مباشرأو غیرمباشر ،أو أن یصبح مستفیدا حقیقیا من
حصص كبیرة فیھا.
 .8الحتفاظ بإحصاءات عن التدابیراملتخذة والعقوبات املفروضة.
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مع عدم اإلخالل بأي عقوبة ّ
أشد ،ودون إخالل بأي إجراء منصوص علیه في نظام آخر ،للجھة الرقابیة عند اكتشاف أي مخالفة -من
أي أو أعضاء من أعضاء مجالس
املؤسسات املالیة ،أو األعمال واملھن غیراملالیة املحددة ،أو املنظمات غیرالھادفة إلى الربح ،أو مدیریھا أو ٍ

إداراتھا إداراتھا التنفیذیة أو اإلشر افیة -لألحكام املنصوص علیھا في النظام أو الالئحة أو القرارات أو التعلیمات ذات الصلة ،أو أي
مخالفة تحال إلیھا من قبل السلطة املختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحدا(أو أكثر) من اإلجراءات أو الجزاءات اآلتیة:
•

إصدارإنذاركتابي باملخالفة املرتكبة.

•

إصدارأمریتضمن اللتزام بتعلیمات محددة.

•

إصدارأمربطلب تقدیم تقاریرمنتظمة عن التدابیر املتخذة ملعالجة املخالفة.
فرض غرامة مالیة ل تتجاوزخمسة مالیین ریال سعودي عن كل مخالفة.

•

منع مرتكب املخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجھة الرقابیة سلطة الرقابة علیھا ملدة تحددھا الجھة الرقابیة.

•

تقییـد صالحیات املدیرین أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفیذیة أو اإلشر افیة أو املـالك املسیطرین ،ومن ذلك تعیین

•

مر اقب مؤقت واحد أو أكثر.
•

إیقاف املدیرین أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفیذیة أو اإلشر افیة ،أو طلب تغییرھم.

•

إیقاف النشاط أو العمل أو املھنة أو املنتج ،أو تقیید أي منھا ،أو حظرمزاولتھ.

•

تعلیق الترخیص أو تقییده أو سحبھ أو إلغاؤه.

وعلى الجھة الرقابیة إبالغ اإلدارة العامة للتحریات املالیة بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
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العقوبات:
یعاقب كل من یرتكب جریمة غسل األموال املنصوص علیھا في املادة (الثانیة) من النظام؛ بالسجن مدة ل تقل عن سنتین ول تتجاوزعشرسنوات،
أو بغرامة ل تزید على خمسة مالیین ریال ،أو بكلتا العقوبتین.
یعاقب كل من یرتكب جریمة غسل األموال -املنصوص علیھا في املادة (الثانیة) من النظام -بالسجن مدة ل تقل عن ثالث سنوات ول تتجاوزخمس
عشرة سنة ،أو بغرامة ل تزید على سبعة مالیین ریال ،أو بكلتا العقوبتین؛ إذا اقترنت الجریمة بأي من اآلتي:
• ارتكابھا من خالل جماعة إجرامیة منظمة.
• استخدام العنف أو األسلحة.
• اتصالھا بوظیفة عامة یشغلھا الجاني ،أو ارتكابھا باستغالل السلطة أو النفوذ.
• التجار بالبشر.
• استغالل قاصر ومن في حكمھ.
• ارتكابھا من خالل مؤسسة إصالحیة أو خیریة أو تعلیمیة أو في مرفق خدمة اجتماعیة.
• صدورأي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
یمنع السعودي املحكوم علیھ بعقوبة السجن في جریمة غسل أموال من السفر خارج اململكة مدة مماثلة ملدة السجن املحكوم علیھ بھا.
یبعد غیرالسعودي املحكوم علیھ في جریمة غسل أموال عن اململكة بعد تنفیذ العقوبة املحكوم علیھ بھا ،ول یسمح لھ بالعودة إلیھا.
13

إذا قام أحد مرتكبي جریمة غسل األموال بإبالغ السلطات املختصة عن الجریمة -قبل علمھا بھا -أو عن مرتكبیھا اآلخرین ،وأدى بالغھ إلى ضبطھم أو ضبط
األموال أو الوسائط أو متحصالت الجریمة؛ فیجوزتخفیف العقوبة عنھ وفقا ملا تقض ي بھ املادة (الثالثون).
یجوزتخفیف العقوبات الواردة في املادة (السادسة والعشرین) من النظام وفقا للظروف املقررة نظاما ،لتكون العقوبة السجن ملدة ل تقل عن سنة
ولتتجاوزسبع سنوات ،أو غرامة ل تزید على ثالثة مالیین ریال ،أو كلتا العقوبتین.

وذلك متى بادرمرتكب الجریمة بعد علم السلطات املختصة بھا باإلبالغ بمعلومات لم یكن من املمكن الحصول علیھا بطریق آخر ،وذلك للمساعدة

في القیام بأي مما یأتي:
• منع ارتكاب جریمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارھا.
• تحدید مرتكبي الجریمة اآلخرین أو مالحقتھم قضائی
• الحصول على أدلة.
• حرمان الجماعات اإلجرامیة املنظمة من أموال ل حق لھا فیھا ،أو منعھا من السیطرة علیھا.
مع عدم اإلخالل باملسؤولیة الجنائیة للشخص ذي الصفة الطبیعیة ،یعاقب أي شخص ذي صفة اعتباریة یرتكب جریمة غسل األموال بغرامة ل
تزید على خمسین ملیون ریال سعودي ول تقل عن ضعف قیمة األموال محل الجریمة.
یجوزمعاقبة الشخص ذي الصفة العتباریة بمنعھ بصفة دائمة أو مؤقتة من القیام بالنشاط املرخص لھ بھ بصورة مباشرة أو غیرمباشرة ،أو
بإغالق مكاتبھ التي اقترن استخدامھا بارتكاب الجریمة بصفة دائمة أو مؤقتة ،أو بتصفیة أعمالھ.
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یجوزتضمین الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشرملخصھ على نفقة املحكوم علیھ في صحیفة محلیة تصدرفي مقرإقامتھ ،فإن لم تكن في
مقره صحیفة ففي أقرب منطقة لھ ،أو نشره في أي وسیلة أخرى مناسبة ،وذلك بحسب نوع الجریمة املرتكبة وجسامتھا وتأثیرھا ،على أن یكون نشر
الحكم بعد اكتسابھ الصفة النھائیة.
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املصادرة
مع عدم اإلخالل بحقوق الغیرالحسن النیة ،یصادر بحكم قضائي في حال اإلدانة بجریمة غسل أموال أو جریمة أصلیة ما یأتي:
• األموال املغسولة.
• املتحصالت .فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادرمشروعة فیصادرمنھا ما یعادل القیمة املقدرة لھا.
• الوسائط.
تحكم املحكمة املختصة بمصادرة األموال املرتبطة بجریمة غسل أموال بصرف النظرعما إذا كانت في حیازة أو ملكیة مرتكب الجریمة أو طرف
آخر ،ول یجوزمصادرتھا متى أثبت صاحبھا أنھ حصل علیھا لقاء ثمن عادل أو مقابل تقدیمھ خدمة تتناسب مع قیمتھا أو حصل علیھا بناء على
ّ
أسباب مشروعة أخرى و أنھ كان یجھل مصدرھا غیر املشروع..
إذا كانت مصادرة األموال املرتبطة بجریمة غسل أموال غیرممكنة لكونھا لم تعد متو افرة للمصادرة أو ل یمكن تحدید مكانھا؛ فتحكم املحكمة
املختصة بمصادرة أموال أخرى یملكھا مرتكب الجریمة تماثل قیمة تلك األموال.
إذا كانت قیمة متحصالت الجریمة املحكوم بمصادرتھا  -وفقا للمادة (الثالثة والثالثین) من النظام أقل من قیمة املتحصالت الناشئة من الجریمة
األصلیة ؛ فعلى املحكمة املختصة أن تحكم باملصادرة من األموال األخرى ملرتكب الجریمة ما یكمل قیمة املتحصالت املحكوم بمصادرتھا.
ما لم ینص نظام آخرعلى غیرذلك ،تؤول األموال املصاد ُ رة إلى الخزینة العامة ،وتظل ھذه األموال محملة في حدود قیمتھا بأي حقوق تتقرربصورة
مشروعة ألي طرف آخرحسن النیة.
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تقوم اللجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونیة املتبادلة بتلقي طلبات املساعدة القانونیة املتبادلة املتعلقة بجرائم غسل األموال والجرائم
األصلیة املرتبطة بھا.

للنیابة العامة – بمبادرة منھا أو بناء على طلب رجل الضبط الـجنائي ن تطلب من أي شخص أو من املؤسسات املالیة -عبرالجھات الرقابیة -أو
األعمال واملھن غیراملالیة املحددة ،أو املنظمات غیرالھادفة إلى الربح؛ توفیر سجالت أو مستندات أو معلومات ،وعلى الجھة املطلوب منھا ذلك
تنفیذه بشكل صحیح ودقیق كما ھو محدد في الطلب من دون تأخیر .وتوضح الالئحة آلیات تنفیذ تلك الطلبات.
تتولى املحكمة املختصة الفصل في جمیع الجرائم الواردة في النظام.
تتولى النیابة العامة التحقیق والدعاء أمام املحكمة املختصة في الجرائم الواردة في النظام .ولھا إصدارقواعد وإرشادات للجھات الخاضعة
إلشر افھا وفقا ً لنظام اإلجراءات الجز ائیة.
یتولى رجال الضبط الجنائي  -كل وفق اختصاصھ -القیام بالبحث والتحري وجمع األدلة في الجرائم الواردة في النظام باإلضافة إلى املالحقة
الجنائیة واإلداریة من أجل تحدید متحصالت الجریمة أو وسائطھا أو تعقبھا أو التحفظ علیھا.
یصدررئیس أمن الدولة بالتفاق مع وزیراملالیة والنائب العام الالئحة ،خالل مدة ل تتجاوز(تسعین) یوما من تاریخ صدور النظام.
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