سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل األرهاب
للجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع باألعضاء باملنطقة الشرقية (إيثار)
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تتولى رئاسة أمن الدولة مھام الضبط الجنائي واالستدالل بما في ذلك البحث والتحري والضبط واملالحقة الجنائیة واإلداریة وجمع األدلة والقرائن والتحري
املالي والعملیات ذات الطابع السري ،وكذلك تحدید وتعقب وضبط وتحریز أموال املشتبھ بھ ومتحصالت الجریمة أو وسائطھا في الجرائم املنصوص علیھا
في النظام.
تختص النیابة العامة بإصدارتكلیف بالحضورأو أمر بالقبض واإلحضارعلى من یشتبھ في ارتكابھ أيا من الجرائم املنصوص عليها في النظام وفي جمیع
األحوال ال یجوزإبقاء املقبوض علیھ موقوفا ً ألكثرمن () ۷أیام إال بأمركتابي ،وذلك وفق ما تحدده الالئحة من إجراءات وضوابط في ھذا الشأن.
للنیابة العامة -من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب رجل الضبط الـجنائي أن تطلب من أي شخص أو من املؤسسات املالیة ،أو األعمال واملھن غيراملالیة
املحددة ،أو املنظمات غيرالھادفة إلى الربح؛ توفيرسجالت أو مستندات أو معلومات ،وعلى الجھة املطلوب منھا ذلك تنفیذه بشكل صحیح ودقیق كما ھو
محدد في الطلب بصورة عاجلة .وفي حالة كان الطلب موجھا إلى مؤسسة مالیة فينفذ عن طریق الجھة الرقابیة املختصة بالرقابة علیھا وتوضح الالئحة
آلیات تنفیذ تلك الطلبات.
لرئاسة أمن الدولة في -مرحلة االستدالل -أن تطلب من أي شخص أو من املؤسسات املالیة ،أو األعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،أو املنظمات غيرالھادفة
إلى الربح؛ توفيرسجالت أو مستندات أو معلومات ،وعلى الجھة املطلوب منھا ذلك تنفیذه بشكل صحیح ودقیق كما ھو محدد في الطلب بصورة عاجلة .وفي
حالة كان الطلب موجھا إلى مؤسسة مالیة فينفذ عن طریق الجھة الرقابیة املختصة بالرقابة علیھا .وتوضح الالئحة آلیات تنفیذ تلك الطلبات.
على من یتبلغ بالطلب ،عدم اإلفصاح ألي شخص عن وجود ھذا الطلب أو ما یتعلق بتنفیذه إال لشخص معني فیھ ،أو ملوظف آخرأو عضو من أعضاء
اإلدارة للحصول على املشورة ،أو تحدید الخطوات الضروریة لتنفیذ الطلب.
تختص النیابة العامة بإصدارإذن بدخول املساكن أو املكاتب أو املباني وتفتیشھا في أي وقت خالل املدة املحددة في إذن التفتیش والقبض على األشخاص
وضبط وتحریز األموال أو املمتلكات أو املستندات أو األدلة أو املعلومات ،وذلك في أي جریمة من الجرائم املنصوص علیھا في النظام.
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في حال اتخاذ أي من اإلجراءات املنصوص علیھا في الفقرة () ۱من ھذه املادة على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،واملنظمات غير
الھادفة إلى الربح ،فیتم إبالغ الجھة الرقابیة بذلك.
ال یلزم -في حالة الضرورة -الحصول على إذن للقیام بأي من اإلجراءات املشارإلیھا في الفقرة ( ) ۱من ھذه املادة ،على أن یدون محضرتوضح فیھ األسباب
ودواعي االستعجال .وتبلغ النیابة العامة بھذا اإلجراء وما نتج عنھ خالل مدة ال تتجاوز() ۲٤ساعة ،وتوضح الالئحة ضوابط حالة الضرورة.
تختص النیابة العامة بالتحقیق في الجرائم املنصوص علیھا في النظام و إقامة الدعوى الجزائیة ومباشرتھا أمام املحكمة املختصة.
تختص النیابة العامة بصدارأمرتوقیف أي متھم في جریمة من الجرائم املنصوص علیھا في النظام مدة أو مددا متعاقبة ال یزید أي منھا على (ثالثين) یوما
وال تزید في مجموعھا على (اثني عشر) شھرا .وفي الحاالت التي تتطلب التوقیف مدة أطول ،یرفع األمرإلى املحكمة املختصة لتقریرما تراه في شأن التمدید.
دون اإلخالل بالحق في إبالغ ذوي املتھم بالقبض علیھ؛ للنیابة العامة أن تأمربمنع االتصال باملتھم أو زیارتھ مدة ال تزید على (تسعين) یوما إذا اقتضت
مصلحة التحقیق ذلك .وإن تطلب التحقیق مدة منع أطول ،یرفع األمرإلى املحكمة املختصة لتقریرما تراه.
دون إخالل بحق املتھم من االستعانة بمحام أو وكیل للدفاع عنھ ،للنیابة العامة -في مرحلة التحقیق -تقیید ھذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقیق
ذلك.
دون اإلخالل بحقوق الغير الحسن النیة ،تتولى النیابة العامة صالحیة تحدید األموال والوسائط واملتحصالت التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها.
ال تتوقف إجراءات التحقیق أو إقامة الدعوى الجزائیة في الجرائم املنصوص علیھا في النظام أو الجرائم املرتبطة بھا على شكوى املجني علیھ ،أو من ینوب
عنھ ،أو وارثھ من بعده .وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام املحكمة املختصة بعد انتھاء التحقیق في الحق العام.
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إذا وقعت عدة جرائم یرتبط بعضھا ببعض ،وكانت إحداھا جریمة من الجرائم املنصوص علیھا في النظام ،فتتولى املحكمة املختصة ،الفصل في جمیع
الجرائم املوجھة إلى املتھم ،ما لم تفصل أوراق مستقلة لھذه الجرائم قبل رفعھا إلى املحكمة.
للمحكمة املختصة -عند االقتضاء -مناقشة الخبراء وسماع الشھود بمعزل عن املتھم ومحامیھ ویبلغ املتھم أو محامیھ بما تضمنتھ الشھادة وتقریرالخبرة
دون الكشف عن ھویة من أدلى بھما .ویجب أن توفرالحمایة الالزمة التي تقتضیھا حالة الشاھد أو الخبيروظروف القضیة املطلوب فیھا ،و أنواع األخطار
املتوقعة.
لرئیس املحكمة املختصة -أثناء نظرالدعوى -السماح بتصویرأو تسجیل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات املحاكمة
على الجھة املختصة تنفیذ األمرالصادربالحجزالتحفظي على األموال أو املتحصالت أو الوسائط بصورة عاجلة
ال تنقض ي الدعوى في أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام بمض ي املدة.
في حالة حفظ األوراق أو الدعوى بحق املتھم لفقدانھ األھلیة في أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام ،فیتم إیداعھ في أحد املراكزالعالجیة
املتخصصة على أن یعرض املتھم عند انتفاء عوارض فقدان األھلیة على النیابة العامة للنظرفي استئناف إجراءات الدعوى الجزائیة.
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العقوبات
يعاقب بالسجن مدة ال تزید على (عشر) سنوات وال تقل عن (خمس) سنوات ،كل من وصف -بصورة مباشرة أو غيرمباشرة -امللك أو ولي العھد بأي وصف
یطعن في الدین أو العدالة.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (ثالثين) سنة وال تقل عن (عشر) سنوات ،كل من قام بحمل أي سالح أو متفجرات تنفیذا لجریمة إرھابیة.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس وعشرین) سنة وال تقل عن (خمس عشرة) سنة ،كل من أنشأ كیانا رھابیا ً أو أداره أو تولى منصبا قياديا فيه فإن كان
الفاعل من ضباط القوات العسكریة أو من أفرادھا ،أو كان قد سبق لھ تلقي تدریبات لدى كیان إرھابي ،فال تقل عقوبة السجن عن (عشرین) سنة وال تزید
على (ثالثين) سنة.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (عشرین) سنة وال تقل عن (ثالث) سنوات ،كل من انضم إلى كیان إرھابي أو شارك فیھ ،فإن كان الفاعل من ضباط القوات
العسكریة أو من أفرادھا ،أو كان قد سبق لھ تلقي تدریبات لدى كیان إرھابي ،فال تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة وال تزید على (ثالثين) سنة.
يعاقب بالسجن مدة ال تزید على (ثماني) سنوات وال تقل عن (ثالث) سنوات ،كل من أید د أي فكرإرھابي ،أو دعا لھ ،أو كیان إرھابي ،أو جریمة رھابیة أو
منھج مرتكبھا ،أو أفصح عن تعاطفھ معھ أو سوغ فعلھ أو جریمتھ ،أو روج لھا ،أو أشاد بھا ،أو حازأو أحرزأي محررأو مطبوع أو تسجیل -بقصد النشرأو
الترویج أیا كان نوعھ یتضمن تسویغا أو ترویجا لفكرإرھابي أو لجریمة إرھابیة أو إشادة بذلك.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس وعشرین) سنة وال تقل عن (ثماني) سنوات ،كل من حرض آخر على االنضمام إلى أي كیان إرھابي ،أو املشاركة في
أنشطتھ ،أو جندة أو ساھم في تمویل أي من ذلك ،فإن كان قد عمل على منعھ من االنسحاب من الكیان ،أو استغل لھذا الغرض ما یكون لھ علیھ من والیة
أو سلطة أو مسؤولیة أو أي صفة تعلیمیة أو تدریبیة أو توجیھیة أو اجتماعیة أو إرشادیة أو إعالمیة ،فال تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة.
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یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (عشرین) سنة وال تقل عن (عشر) سنوات ،كل من قام -الرتكاب أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام -بأحد
األفعال اآلتیة:
ً
• خصص مكانا للتدریب ،أو ھیأه لذلك ،أو أداره.
• درب أو تدرب أو مول التدریب على أي مما یأتي:
 - .1استخدام أي من األسلحة ،أو املتفجرات ،أو املواد النوویة أو الكیمیـائیـة أو البیـولوجیـة أو اإلشعـاعـیة ،أو السموم ،أو األجھزة الحارقة،
أو أي من وسائل االتصاالت السلكیة أو الالسلكیة أو اإللكترونیة ،أو على تصنیعھا ،أو تحضيرھا ،أو تجمیعھا ،أو تطویرھا ،أو تجھيزھا ،أو
حیازتھا ،أو حرزھا ،أو جلبھا.
- .2التزویر ،أو التزییف أو استخدام وسائل أو أسالیب إعالمیة.
- .3فنون حربیة أو أمنیة ،أو مھارات قتالیة.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (ثالثين) سنة وال تقل عن (عشر) سنوات ،كل من أمد كیانا إرهابيا أو أي من أفراده أو أي إرھابي  ،بأي من
األسلحة ،أو املتفجرات ،أو الذخائر ،أو املواد النوویة أو الكیمیـائیـة أو البیـولوجیـة أو اإلشعـاعـیة ،أو السموم ،أو األجھزة الحارقة.
كما یعاقب بالعقوبة نفسھا كل من أمد كیانا إرھابيا أو أيا من من أفراده أو أي شخص لھ عالقة بأي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام بأي
من املستندات الصحیحة أو املزورة.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (عشرین) سنة وال تقل عن (عشر)سنوات ،كل من أمد كیانا إرھابیا أو أیا من أفراده أو أي إرھابي ،بأي وسیلة
اتصال ،أو قدم إلى أي منھم معلومة أو مشورة ،أو إعانة ،أو وسیلة للعیش ،أو السكن ،أو املأوى ،أو التطبیب ،أو النقل ،أو مكانا لألجتماع أو غيرذلك
من التسھیالت التي تعینھ على تحقیق أغراضھ.
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یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس وعشرین) سنة وال تقل عن (خمس عشرة) سنة ،كل من ھرب أيا من األسلحة ،أو الذخائر ،أو املتفجرات ،أو املواد
النوویة أو الكیمیـائیـة أو البیـولوجیـة أو اإلشعـاعـیة ،أو السموم ،أو األجھزة الحارقة ،أو أيا من وسائل االتصال السلكیة أو الالسلكیة أو اإللكترونیة ،أو ص
َ
نعھا ،أو طو َ رھا ،أو ج َم عھا ،أو حض رھا ،أو جھ زھا ،أو استوردھا ،أو حازھا ،أو أحرزھا ،أو ھرب أيا من األجزاء أو املـواد األولـیـة أو األجـھـزة التـي تستخـدم في
ص ِنعھـا أو تـحضيرھـا أو تجھـيزھـا ،أو نقلها عن طریق البرید أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص ،أو أي وسیلة أخرى؛ بقصد استخدامھا في ارتكاب أي من
الجرائم املنصوص علیھا في النظام.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (ثالثين) سنة وال تقل عن (عشر) سنوات ،كل من خطف شخصا أو احتجزه أو حبسھ أو ھدد بأي من تلك األفعال تنفیذا
لجریمة إرھابیة أو جریمة تمویل إرھاب ،وللمحكمة املختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك األفعال باستعمال أو إشھارأي من األسلحة أو املتفجرات.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (ثالثين) سنة وال تقل عن (عشر) سنوات ،كـل مـن اختطـف أي وسیلة من وسائل النقل العام أو ھدد بأي من تلك األفعال؛
تنفیذا لجریمة إرھابیة ،أو جریمة تمویل إرھاب ،ویعاقب بالقتل إذا اقترن أي من تلك األفعال باستعمال أو إشھارأي من األسلحة أو املتفجرات.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس عشرة) سنة وال تقل عن (ثماني) سنوات ،كـل من أتلف تنفیذا لجریمة إرھابیة أي من املر افق واألمالك العامة أو
الخاصة أو أي وسیلة من وسائل النقل ،أو إحدى منشآت املالحة الجویة أو البحریة أو البریة ،أو املنصات املثبتة في قعرالبحر ،أو عر ضھا للخطر ،أو عطلھا،
أو عرقل الخدمات فیھا.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (عشرین) سنة وال تقل عن (خمس) سنوات ،كـل من أنشأ أو استخدم موقعا على الشبكة املعلوماتیة أو برنامجا على أحد
َ
أجھزة الحاسب اآللي أو أي من األجھزة اإللكترونیة ،أو نشرأيا منھما؛ الرتكاب أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام ،أو لتسھیل االتصال بأحد قیادات
أو أفراد أي كیان إرھابي ،أو لترویج أفكاره ،أو لتمویلھ ،أو لنشر كیفیة تصنیع األجھزة الحارقة أو املتفجرات أو أي أداة الستخدامھا في جریمة إرھابیة.
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یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس) سنوات وال تقل عن (سنة) ،كل من أذاع أو نشربأي وسیلة خبرا  ،أو بیانا ً ،أو إشاعة كاذبة ،أو مغرضة ،أو ً ،أو بیانا
نحو ذلك ،بقصد تنفیذ جریمة إرھابیة.
يعاقب بالسجن مدة ال تزید على (عشر) سنوات وال تقل عن (خمس) سنوات ،كل من اتخذ أراض ي اململكة محال للتخطیط أو لالجتماع ،الرتكاب جریمة
إرھابیة أو جریمة تمویل إرھاب خارج اململكة.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (عشر) سنوات وال تقل عن (ثالث) سنوات ،كل من أعاق سيرالتحقیق أو املحاكمة ،أو قاوم أو اعتدى أو ھدد باالعتداء على
أحد القائمين على تطبیق أحكام النظام ،أو على أحد أقاربھ أو ممتلكاتھ.
ي عاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس عشرة) سنة وال تقل عن (خمس) سنوات ،كل من قام بتقدیم أموال أو جمعھا أو تسلمھا أو خصصھا أو نقلھا أو
حولھا أو حازھا أو دعا إلى التبرع بھا -بأي وسیلة كانت بصورة مباشرة أو غيرمباشرة من مصدرمشروع أو غيرمشروع -بغرض استخدامھا كلیا أو جزئيا الرتكاب
أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام ،أو كان عاملا ً بأنھا سوف تستخدم كلیا أو جزئیا في تمویل جریمة إرھابیة داخل اململكة أو خارجھا أو كانت مرتبطة
فیھا أو أنھا سوف تستخدم من قبل كیان إرھابي أو إرھابي ألي غرض كان ،حتى وإن لم تقع الجریمة أو لم تستخدم أي من تلك األموال ،فإن كان الفاعل قد
استغل لھذا الغرض التسھیالت التي تخولھا لھ صفتھ الوظیفیة أو نشاطھ املھني أو االجتماعي ،فال تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.
يعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس عشرة) سنة وال تقل عن (خمس) سنوات ،كل من سافرإلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم املنصوص
علیھا في النظام.
يعاقب بغرامة ال تزید على (عشرة) مالیين ریال وال تقل عن (ثالثة) مالیين ریال ،كل شخص ذي صفة اعتباریة ارتكب أي من مالكیھ أو ممثلیھ أو مدیریھ أو
وكالئھ أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام أو ساھم فیھا ،إذا وقعت الجریمة باسم الشخص ذي الصفة االعتباریة أو لحسابھ ،وذلك دون إخالل
بمسؤولیة الشخص ذي الصفة الطبیعیة مرتكب الجریمة .وللمحكمة املختصة الحكم بإیقاف نشاط الشخص االعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة ،أو بإغالق
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فروعھ أو مكاتبھ التي اقترن استخدامھا بارتكاب الجریمة بصفة دائمة أو مؤقتة ،أو بتصفیة أعمالھ ،أو بتعیين حارس قضائي إلدارة األموال والعملیات .وفي
جمیع الحاالت یجوزتضمين الحكم الصادربالعقوبة 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 ،وال یتم النشرإال بعد أن یكتسب الحكم الصفة القطعیة.
یعاقب بالقتل كل من ارتكب أيا من الجرائم املنصوص علیھا في النظام نتج عنھا وفاة شخص أو أكثر.

ال تقل عقوبة السجن املقررلكل من ارتكب أیا من الجرائم املنصوص علیھا في النظام عن نصف الحد األعلى لھا؛ في أي من الحاالت التالیة:
• إذا اقترنت باستعمال أو إشھارأي من األسلحة أو املتفجرات.
• إذا كانت من خالل أحد األندیة أو املنظمات غير الھادفة إلى الربح.
• إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجریمة.
• استغالل القصرومن في حكمھم الرتكاب الجریمة.
• يعاقب كل من شرع في القیام بارتكاب أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام بالعقوبة املقررة لذلك الفعل.

ً
یعد شریكا في أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام ویعاقب بالعقوبة املقررة لھا ،كال من:
• ساھم عن طریق االتفاق أو التحریض أو املساعدة على ارتكاب أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام.
• أخفى أو أتلف – عمدا ً  -أشیاء استعملت أو أعدت لالستعمال في ارتكاب أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام أو تحصلت منھا ،أو مستندات
كان من شأنھا كشف الجریمة وأدلتھا أو عقاب مرتكبیھا.
• مكن موقوفا أو سجینا أو مطلوبا في أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام من الھـرب أو سھل لھ ذلك.
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ال تخل العقوبات التعزیریة الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة أو األنظمة األخرى.
یمنع السعودي املحكوم علیھ بالسجن في أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام من السفرإلى خارج اململكة -بعد انتھاء تنفیذ عقوبة السجن -مدة
مماثلة ملدة عقوبة السجن املحكوم بھا علیھ.
یبعد غيرالسعودي املحكوم علیھ بالسجن في أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام عن اململكة بعد تنفیذ العقوبة املحكوم علیھ بھا ،وال یسمح لھ
بالعودة إلیھا.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفیذ جریمة إرھابیة أو جریمة تمویل إرھاب ولم یبلغ السلطات املختصة مع تمكنھ
من اإلبالغ.
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس) سنوات كل من تسترعلى أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام أو أحد مرتكبیھا.
للمحكمة املختصة تخفیف العقوبات املنصوص علیھا في النظام ،على أال تقل عقوبة السجن عن نصف الحد األدنى املقررلھا ،وال تقل عقوبة الغرامة عن
نصف الحد األدنى املقررلھا ،إذا بادرالجاني بإبالغ أي من الجھات املختصة بمعلومات لم یكن من املستطاع الحصول علیھا بطریق آخر ،وذلك للمساعدة في

أي مما یأتي:
-۱منع ارتكاب أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام.
-۲تحدید مرتكبي الجریمة اآلخرین أو مالحقتھم قضائیا
-۳الحصول على أدلة.
-٤تجنب آثارالجریمة أو الحد منھا.
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-٥حرمان الكیان اإلرھابي أو اإلرھابي من الحصول على أموال أو السیطرة علیھا.
للمحكمة املختصة  -ألسباب معتبرة تبعث على االعتقاد بأن املحكوم علیھ لن یعود الرتكاب أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام  -وقف تنفیذ عقوبة

السجن بما ال یزید على نصف املدة املحكوم بھا وذلك بشرط توفرما یلي:
-۱أال یكون قد صدرفي حقھ حكم سابق في إحدى الجرائم املنصوص علیھا في النظام.
-۲أن یبدي ندمھ على جریمتھ.
وإذا عاد املحكوم علیھ إلى ارتكاب أي من الجرائم املنصوص علیھا في أحكام النظام یلغى وقف التنفیذ دون اإلخالل بالعقوبة املقررة على الجریمة الجدیدة.

املصادرة
مع عدم اإلخالل بحقوق الغيرالحسن النیة ،یصادربحكم قضائي -بصرف النظرعما إذا كانت في حیازة أو ملكیة الجاني أو طرف آخر -ما یلي:
-۱املتحصالت ،فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادرمشروعة فیصادرمنھا ما یعادل القیمة املقدرة لھا.
- ۲األموال املرتبطة بأي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام أو التي أعدت الستخدامھا فیھا.
مصادرة األموال أو الوسائط أو املتحصالت وفقا ي ً إذا تعذرللمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم یمكن تحدید مكانھا ،فتصادربحكم قضائي أي
أموال أخرى تعادل قیمة تلك األموال أو الوسائط أو املتحصالت.
ال تجوزمصادرة األموال أو الوسائط أو املتحصالت 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 غيراملشروع.
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للمحكمة املختصة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غيرتعاقدي -إذا علم أطر افھ أو أحدھم أو كان ملثلھم أن
یعلموا بأن أي من تلك األفعال من شأنھا أن تؤثرعلى قدرة السلطات املختصة في استرداد األموال أو الوسائط أو املتحصالت الخاضعة للمصادرة.
ً
إذا حكم بمصادرة األموال أو الوسائط أو املتحصالت وكانت غير واجبة اإلتالف ،فللجھة املختصة التصرف بھا وفقا لألحكام املقررة نظاما ،أو ستردادھا أو
اقتسامھا مع الدول التي تربطھا مع اململكة اتفاقیات أو معاھدات ساریة.

التدابیر
على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،واملنظمات غير الھادفة إلى الربح؛ تحدید و فھم مخاطرتمویل اإلرھاب لدیھا وتقییمھا وتوثیقھا
وتحدیثھا بشكل مستمر ،وتوفيرتقییمھا للمخاطرللجھات الرقابیة املختصة عند الطلب ،مع األخذ بعين االعتبارمجموعة واسعة من عوامل الخطربما فیھا
تلك املرتبطة بعمالئھا ،أو البلدان أو املناطق الجغر افیة ،أو املنتجات ،أو الخدمات ،أو املعامالت أو قن وات التسلیم ،على أن تتضمن دراسة تقییم املخاطر
وفقا لھذه املادة تقییما للمخاطراملرتبطة بمنتجات جدیدة ،وممارسات العمل والتقنیات قبل استخدامھا.
على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة؛ اتخاذ تدابيرالعنایة الواجبة ،وتحدید نطاقھا على أساس مستوى مخاطرتمویل اإلرھاب
املرتبطة بالعمالء وعالقات العمل ویتعين علیھا تطبیق تدابيرمشددة للعنایة الواجبة عندما تكون مخاطر تمویل اإلرھاب مرتفعة .وتحدد الالئحة الحاالت
التي تتخذ فیھا ھذه التدابيرو أنواعھا.
• على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة؛ االحتفاظ بجمیع السجالت واملستندات والوثائق والبیانات بما فیھا مستندات تدابير
العنایة الواجبة ،لجمیع التعامالت املالیة والصفقات التجاریة والنقدیة ،سواء أكانت محلیة أم خارجیة ،وذلك ملدة ال تقل عن عشرسنوات من
تاریخ انتھاء العملیة أو قفل الحساب.
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• للنیابة العامة -في الحاالت التي تراھا -إلزام املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة؛ بتمدید مدة االحتفاظ بالسجالت واملستندات
والوثائق والبیانات إلى الحد الضروري ألغراض التحقیق الجنائي أو االدعاء.
• یجب أن تكون السجالت واملستندات املحتفظ بھا كافیة للسماح بتحلیل البیانات وتتبع التعامالت املالیة ،ویجب أن یتم االحتفاظ بھا لتكون متاحة
للجھات املختصة عند الطلب.
على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة؛ تطبیق تدابيرالعنایة الواجبة املشددة على عالقات العمل واملعامالت مع أي شخص یأتي من
بلد أو یقیم فیھ تم تحدیده  -من قبلھا أو من قبل اللجنة الدائمة ملكافحة اإلرھاب وتمویلھ  -على أنھ بلد عالي املخاطر .وعلى املؤسسات املالیة ،واألعمال
واملھن غيراملالیة املحددة ،تطبیق تدابيرللتخفیف من املخاطرالعالیة التي تحددھا الجھات الرقابیة.
على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،واملنظمات غير الھادفة إلى الربح وضع السیاسات واإلجراءات والضوابط وتنفیذھا بفعالیة
ملكافحة تمویل اإلرھاب بھدف اإلدارة والحد من أي مخاطرمحددة .وتحدد الالئحة ما یجب أن تتضمنھ تلك السیاسات واإلجراءات والضوابط.
• على املؤسسات املالیة اتخاذ التدابيراملناسبة للتخفیف من املخاطرالناتجة عن الدخول في عالقة مراسلة مع مؤسسات مالیة أخرى ،واملحددة في
نظام مكافحة غسل األموال.
• یتعين على املؤسسات املالیة عند ممارسة نشاط التحویالت البرقیة تطبیق املتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل األموال.
على املؤسسات املالیة واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة مر اقبة وفحص املعامالت والوثائق والبیانات التي تملكھا بشكل مستمر ،بحسب ما تضمنتھ
األحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل األموال ،كما علیھا التدقیق في جمیع املعامالت املعقدة والكبيرة بشكل غيرعادي وأي أنماط غيراعتیادیة
للمعامالت التي ال تتوفرلھا أغراض اقتصادیة أو مشروعیة واضحة.
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على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،واملنظمات غيرالھادفة 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 أو في ارتباطھا أو عالقتھا بعملیات
تمویل اإلرھاب أو أنھا سوف تستخدم في تلك العملیات بما في ذلك محاوالت إجراء مثل ھذه العملیات؛ أن تلتزم باآلتي:
ً
- ۱إبالغ اإلدارة العامة للتحریات املالیة فورا وبشكل مباشرعن العملیة املشتبھ بھا ،وتزویدھا بتقریرمفصل یتضمن جمیع البیانات واملعلومات
املتو افرة لدیھا عن تلك العملیة واألطراف ذات الصلة.
- ۲االستجابة لكل ما تطلبھ اإلدارة العامة للتحریات املالیة من معلومات إضافیة.
-3يحظرعلى املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،واملنظمات غيرالھادفة إلى الربح ،وأي من مدیریھا أو أعضاء مجالس داراتھا أو
ً
أعضاء إداراتھا التنفیذیة أو اإلشر افیة أو العاملين فیھا؛ تنبیھ العمیل أو أي شخص آخربأن تقریرا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد
قدمت أو سوف تقدم إلى اإلدارة العامة للتحریات املالیة أو أن تحقیقا جنائیا جارأو قد جري .وال یشمل ذلك عملیات اإلفصاح أو االتصال بين املدیرین
والعاملين أو عملیات االتصال مع املحامين أو السلطات املختصة .
-٤ال یترتب على املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،واملنظمات غيرالھادفة إلى الربح ،وأي من مدیریھا أو أعضاء مجالس اداراتھا أو
أعضاء إداراتھا التنفیذیة أو اإلشر افیة أو العاملين فیھا؛ أي مسؤولیة تجاه املبلغ عنھ عند إبالغ اإلدارة العامة للتحریات املالیة أو تقدیم معلومات لھا
بحسن نیة.
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الرقابة
تتخذ الجھات الرقابیة في سبیل أدائھا ملھماتھا ما یأتي
جمع املعلومات والبیانات من املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،واملنظمات غير الھادفة إلى الربح ،وتطبیق اإلجراءات اإلشر افیة
املناسبة ،بما في ذلك إجراء عملیات الفحص املیداني واملكتبي.
إلزام املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،واملنظمات غيرالھادفة إلى الربح؛ بتوفير أي معلومة تراھا الجھة الرقابیة مالئمة للقیام
بوظائفھا ،والحصول على نسخ للمستندات وامللفات أيا كانت طریقة تخزینھا و أینما كانت مخزنة.
إجراء تقییم مخاطراحتمال وقوع جریمة تمویل إرھاب في الجھات التي تملك الجھة الرقابیة صالحیة مر اقبتھا .إصدارتعلیمات أو قواعد أو إرشادات أو أي
أدوات أخرى للمؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،واملنظمات غيرالھادفة إلى الربح؛ تنفی ألحكام النظام.
التعاون والتنسیق مع الجھات املختصة عند تبادل املعلومات الرقابیة ذات العالقة بمجال اإلشراف على مكافحة جریمة تمویل اإلرھاب مع أي جھة أجنبیة
نظيرة ،أو تنفیذ طلبات تتعلق بأعمال رقابیة ترد من أي جھة أجنبیة نظيرة بالنیابة عنھا ،أو طلب أي معلومة رقابیة أو تعاون من أي جھة أجنبیة نظيرة.
التحقق من أن املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،واملنظمات غيرالھادفة إلى الربح؛ تعتمد تطبیق التدابيراملقررة وفقا ألحكام النظام،
وتنفذھا في فروعھا األجنبیة والشركات التابعة لھا والتي تملك فیھا حصة األغلبیة بقدرما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فیھا تلك الفروع والشركات.
وضع إجراءات النزاھة واملالءمة وتطبیقھا على كل من یسعى إلى املشاركة في إدارة املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،وضع إجراءات
النزاھة واملالءمة وتطبیقھا على كل من یسعى إلى املشاركة في إدارة املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة،حقیقیا من حصص كبيرة فیھا.
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مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ،ودون إخالل بأي إجراء منصوص علیھ في نظام آخر ،للجھة الرقابیة عند اكتشاف أي مخالفة -من املؤسسات املالیة،و
األعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،أو املنظمات غيرالھادفة إلى الربح ،أو مدیریھا أو أي من أعضاء مجالس إداراتھا أو أعضاء 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 االلتزام بتعلیمات محددة.
إصدارأمربطلب تقدیم تقاریرمنتظمة عن التدابيراملتخذة ملعالجة املخالفة.
فرض غرامة مالیة ال تتجاوزخمسة مالیين ریال سعودي عن كل مخالفة.
تقییـد صالحیات املدیرین أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفیذیة أو اإلشر افیة أو املـالك املسیطرین ،ومن ذلك تعیين مر اقب مؤقت واحد أو
أكثر.
إیقاف املدیرین أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفیذیة أو اإلشر افیة ،أو طلب تغیيرھم.
إیقاف النشاط أو العمل أو املھنة أو املنتج ،أو تقیید أي منھا ،أو حظرمزاولتھ.
تعلیق الترخیص أو تقییده أو سحبھ أو إلغاؤه.
منع مرتكب املخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجھة الرقابیة سلطة الرقابة علیھا ملدة تحددھا الجھة الرقابیة.
16

یلتزم كل من لھ شأن بتطبیق أحكام النظام ،بسریة املعلومات التي اطلع علیھا ،وأال یكشف سریتھا إال لضرورة استخدامھا في أغراض جھات االختصاص،
وأال یفصح ألي شخص عن أي من إجراءات اإلبالغ أو االستدالل أو التحقیق أو املحاكمة ،التي تتخذ في شأن أي من الجرائم املنصوص علیھا في النظام ،أو
اإلفصاح عن البیانات املتعلقة بھا دون مقتض ى.
تنشأ مراكزمتخصصة تكون مھماتھا التوعیة التربویة للموقوفين واملحكوم علیھم في الجرائم املنصوص علیھا في النظام ،وتصحیح أفكارھم وتعمیق
االنتماء الوطني لدیھم ،وتحدد قواعد أعمال اللجان في ھذه املراكزوكیفیة تشكیلھا ،ومكافأة أعضائھا ومن یستعان بھم بقرارمن رئیس أمن الدولة
تطبق األحكام الواردة في نظام مكافحة غسل األموال املتعلقة بالتزامات املؤسسات املالیة ،واألعمال واملھن غيراملالیة املحددة ،واملنظمات غيرالھادفة إلى
الربح ،وذلك فیما لم یرد فیھ نص في النظام.
تطبق أحكام نظام اإلجراءات الجزائیة فیما لم یرد فیھ نص خاص في النظام.
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