
 

 

 سیاسة وإجراءات الوقایة من عملیات غسل االموال وجرائم تمویل االرھاب

  

والقرائن  تتولى رئاسة أمن الدولة مھام الضبط الجنائي واالستدالل بما في ذلك البحث والتحري والضبط والمالحقة الجنائیة واإلداریة وجمع األدلة
تحدید وتعقب وضبط وتحریز أموال المشتبھ بھ ومتحصالت الجریمة أو وسائطھا في الجرائم والتحري المالي والعملیات ذات الطابع السري، وكذلك 

 .المنصوص علیھا في النظام

 ظام.تختص النیابة العامة بإصدار تكلیف بالحضور أو أمر بالقبض واإلحضار على من یشتبھ في ارتكابھ أی�ا من الجرائم المنصوص علیھا في الن
) أیام إالَّ بأمر كتابي، وذلك وفق ما تحدده الالئحة من إجراءات وضوابط في ۷جوز إبقاء المقبوض علیھ موقوفاً ألكثر من (وفي جمیع األحوال ال ی

 ھذا الشأن.

 أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالیة، أو األعمال والمھن غیر -من تلقاء نفسھا أو بناًء على طلب رجل الضبط الـجنائي-للنیابة العامة 
ل صحیح المالیة المحددة، أو المنظمات غیر الھادفة إلى الربح؛ توفیر سجالت أو مستندات أو معلومات، وعلى الجھة المطلوب منھا ذلك تنفیذه بشك
الرقابة علیھا ودقیق كما ھو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجھاً إلى مؤسسة مالیة فیُنفّذ عن طریق الجھة الرقابیة المختّصة ب

  .وتوضح الالئحة آلیات تنفیذ تلك الطلبات
 

أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالیة، أو األعمال والمھن غیر المالیة المحددة، أو المنظمات  -مرحلة االستدالل-لرئاسة أمن الدولة في 
المطلوب منھا ذلك تنفیذه بشكل صحیح ودقیق كما ھو محدد في الطلب غیر الھادفة إلى الربح؛ توفیر سجالت أو مستندات أو معلومات، وعلى الجھة 

آلیات تنفیذ بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجھاً إلى مؤسسة مالیة فیُنفّذ عن طریق الجھة الرقابیة المختّصة بالرقابة علیھا. وتوضح الالئحة 
 تلك الطلبات.

 
وجود ھذا الطلب أو ما یتعلق بتنفیذه إال لشخص معني فیھ، أو لموّظف آخر أو عضو من  على من یتبلغ بالطلب، عدم اإلفصاح ألّي شخص عن

 أعضاء اإلدارة للحصول على المشورة، أو تحدید الخطوات الضروریة لتنفیذ الطلب.

ة في إذن التفتیش والقبض على تختص النیابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتیشھا في أي وقت خالل المدة المحدد
 نظام.األشخاص وضبط وتحریز األموال أو الممتلكات أو المستندات أو األدلة أو المعلومات، وذلك في أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ال

 
عمال والمھن غیر المالیة المحددة، ) من ھذه المادة على المؤسسات المالیة، واأل۱في حال اتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص علیھا في الفقرة (

  والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح، فیتم إبالغ الجھة الرقابیة بذلك.
 

ن محضر توضح فیھ ۱الحصول على إذن للقیام بأي من اإلجراءات المشار إلیھا في الفقرة ( -في حالة الضرورة-ال یلزم  ) من ھذه المادة، على أن یدوَّ
) ساعة، وتوضح الالئحة ضوابط حالة ۲٤عجال. وتبلغ النیابة العامة بھذا اإلجراء وما نتج عنھ خالل مدة ال تتجاوز (األسباب ودواعي االست

 الضرورة.

 تختص النیابة العامة بالتحقیق في الجرائم المنصوص علیھا في النظام وإقامة الدعوى الجزائیة ومباشرتھا أمام المحكمة المختصة.

إصدار أمر توقیف أي متھم في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في النظام مدة أو مدداً متعاقبة ال یزید أي منھا على تختص النیابة العامة ب
تصة (ثالثین) یوماً وال تزید في مجموعھا على (اثني عشر) شھراً. وفي الحاالت التي تتطلب التوقیف مدة أطول، یرفع األمر إلى المحكمة المخ

 شأن التمدید.لتقریر ما تراه في 

ین) یوماً إذا دون اإلخالل بالحق في إبالغ ذوي المتھم بالقبض علیھ؛ للنیابة العامة أن تأمر بمنع االتصال بالمتھم أو زیارتھ مدة ال تزید على (تسع
 اقتضت مصلحة التحقیق ذلك. وإن تطلب التحقیق مدة منع أطول، یرفع األمر إلى المحكمة المختصة لتقریر ما تراه.

تقیید ھذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقیق  -في مرحلة التحقیق-ون إخالل بحق المتھم من االستعانة بمحام أو وكیل للدفاع عنھ، للنیابة العامة د
 ذلك.



 

 

 ادرة وتعقّبھا.دون اإلخالل بحقوق الغیر الحسن النیة، تتولى النیابة العامة صالحیة تحدید األموال والوسائط والمتحصالت التي قد تخضع للمص

علیھ، أو ال تتوقف إجراءات التحقیق أو إقامة الدعوى الجزائیة في الجرائم المنصوص علیھا في النظام أو الجرائم المرتبطة بھا على شكوى المجني 
 ق العام.من ینوب عنھ، أو وارثھ من بعده. وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتھاء التحقیق في الح

إذا وقعت عدة جرائم یرتبط بعضھا ببعض، وكانت إحداھا جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في 
 جمیع الجرائم الموجھة إلى المتھم، ما لم تفصل أوراق مستقلة لھذه الجرائم قبل رفعھا إلى المحكمة.

مناقشة الخبراء وسماع الشھود بمعزل عن المتھم ومحامیھ ویبلغ المتھم أو محامیھ بما تضمنتھ الشھادة وتقریر  -عند االقتضاء-للمحكمة المختصة 
یھا، الخبرة دون الكشف عن ھویة من أدلى بھما. ویجب أن توفر الحمایة الالزمة التي تقتضیھا حالة الشاھد أو الخبیر وظروف القضیة المطلوب ف

  .وأنواع األخطار المتوقعة
 السماح بتصویر أو تسجیل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة. -أثناء نظر الدعوى-لرئیس المحكمة المختصة 

 على الجھة المختصة تنفیذ األمر الصادر بالحجز التحفظي على األموال أو المتحصالت أو الوسائط بصورة عاجلة

 في النظام بمضي المدة.ال تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص علیھا  
 
العالجیة  في حالة حفظ األوراق أو الدعوى بحق المتھم لفقدانھ األھلیة في أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام، فیتم إیداعھ في أحد المراكز 

 راءات الدعوى الجزائیة.المتخصصة على أن یعرض المتھم عند انتفاء عوارض فقدان األھلیة على النیابة العامة للنظر في استئناف إج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العقوبات

الملك أو ولي العھد  -بصورة مباشرة أو غیر مباشرة-یُعاقب بالسجن مدة ال تزید على (عشر) سنوات وال تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف 
 بأي وصف یطعن في الدین أو العدالة.

 عن (عشر) سنوات، كل من قام بَحمل أي سالح أو متفجرات تنفیذاً لجریمة إرھابیة. یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (ثالثین) سنة وال تقل

یادی�ا فیھ، یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس وعشرین) سنة وال تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كیاناً إرھابیاً أو أداره أو تولى منصباً ق
من أفرادھا، أو كان قد سبق لھ تلقي تدریبات لدى كیان إرھابي، فال تقل عقوبة السجن عن (عشرین) فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكریة أو 

 سنة وال تزید على (ثالثین) سنة.

باط 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 ض
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  القوات

 (ثالثین) سنة.

ي، أو جریمة یُعاقب بالسجن مدة ال تزید على (ثماني) سنوات وال تقل عن (ثالث) سنوات، كل من أیّد أي فكر إرھابي، أو دعا لھ، أو كیان إرھاب
غ فعلھ أو جریمتھ، أو روج لھا، أو أشاد بھا، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مط بوع أو إرھابیة أو منھج مرتكبھا، أو أفصح عن تعاطفھ معھ أو سوَّ

 أیا كان نوعھ یتضمن تسویغاً أو ترویجاً لفكر إرھابي أو لجریمة إرھابیة أو إشادة بذلك. -بقصد النشر أو الترویج-تسجیل 

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 
ما یكون المشاركة في أنشطتھ، أو جنّده، أو ساھم في تمویل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعھ من االنسحاب من الكیان، أو استغل لھذا الغرض 

السجن عن 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 
 (خمس عشرة) سنة.

بأحد  -علیھا في النظامالرتكاب أي من الجرائم المنصوص -یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (عشرین) سنة وال تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام 
  األفعال اآلتیة:

 
 خصص مكاناً للتدریب، أو ھیّأه لذلك، أو أداره.-۱
 
  درب أو تدرب أو مّول التدریب على أي مما یأتي:-۲
األجھزة الحارقة، أو أي من استخدام أي من األسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النوویة أو الكیمیـائیـة أو البیـولوجیـة أو اإلشعـاعـیة، أو السموم، أو  -أ

ھا، أو وسائل االتصاالت السلكیة أو الالسلكیة أو اإللكترونیة، أو على تصنیعھا، أو تحضیرھا، أو تجمیعھا، أو تطویرھا، أو تجھیزھا، أو حیازت
  حرزھا، أو جلبھا.

 التزویر، أو التزییف أو استخدام وسائل أو أسالیب إعالمیة. -ب
 ة، أو مھارات قتالیة.فنون حربیة أو أمنی -ج

، بأي من األسلحة، یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (ثالثین) سنة وال تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمّد كیاناً إرھابی�ا أو أیَّا من أفراده أو أي إرھابي
 أو السموم، أو األجھزة الحارقة.أو المتفجرات، أو الذخائر، أو المواد النوویة أو الكیمیـائیـة أو البیـولوجیـة أو اإلشعـاعـیة، 

 
لنظام بأي من كما یعاقب بالعقوبة نفسھا كل من أمدَّ كیاناً إرھابی�ا أو أیَّا من أفراده أو أي شخص لھ عالقة بأي من الجرائم المنصوص علیھا في ا

 المستندات الصحیحة أو المزورة.

) سنوات، كل من أمدَّ كیاناً إرھابی�ا أو أی�ا من أفراده أو أي إرھابي، بأي وسیلة یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (عشرین) سنة وال تقل عن (عشر
جتماع، أو غیر اتصال، أو قدم إلى أي منھم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسیلة للعیش، أو السكن، أو المأوى، أو التطبیب، أو النقل، أو مكاناً لال

 ق أغراضھ.ذلك من التسھیالت التي تعینھ على تحقی

ب أی�ا من األسلحة، أو الذخائر، أو المتفجر ات، أو یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس وعشرین) سنة وال تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من ھرَّ
تصال السلكیة أو الالسلكیة أو المواد النوویة أو الكیمیـائیـة أو البیـولوجیـة أو اإلشعـاعـیة، أو السموم، أو األجھزة الحارقة، أو أیَّا من وسائل اال



 

 

زاء أو المـواد اإللكترونیة، أو َصنَعھا، أو طّورھا، أو َجَمعھا، أو حّضرھا، أو جّھزھا، أو استوردھا، أو حازھا، أو أحرزھا، أو ھّرب أی�ا من األج
عن طریق البرید أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو أي  األولـیـة أو األجـھـزة التـي تستخـدم في ُصنِعھـا أو تـحضیرھـا أو تجھـیزھـا، أو نَقَلھا

 وسیلة أخرى؛ بقصد استخدامھا في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام.

األفعال یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (ثالثین) سنة وال تقل عن (عشر) سنوات، كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسھ أو ھدد بأي من تلك 
من األسلحة  تنفیذاً لجریمة إرھابیة أو جریمة تمویل إرھاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك األفعال باستعمال أو إشھار أي

 أو المتفجرات.

ل النقل العام أو ھدد بأي من تلك یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (ثالثین) سنة وال تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسیلة من وسائ
لحة أو األفعال؛ تنفیذاً لجریمة إرھابیة، أو جریمة تمویل إرھاب، ویعاقب بالقتل إذا اقترن أي من تلك األفعال باستعمال أو إشھار أي من األس

 المتفجرات.

أي من المرافق واألمالك  -تنفیذاً لجریمة إرھابیة- یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس عشرة) سنة وال تقل عن (ثماني) سنوات، كـل من أتلف
حر، أو العامة أو الخاصة أو أي وسیلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت المالحة الجویة أو البحریة أو البریة، أو المنصات المثبتة في قعر الب

ضھا للخطر، أو عّطلھا، أو عرقل الخدمات فیھا.  عرَّ

ى (عشرین) سنة وال تقل عن (خمس) سنوات، كـل من أنشأ أو استخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتیة أو برنامجاً على یعاقب بالسجن مدة ال تزید عل
لتسھیل أحد أجھزة الحاسب اآللي أو أي من األجھزة اإللكترونیة، أو نََشر أی�ا منھما؛ الرتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام، أو 

ت أو أفراد أي كیان إرھابي، أو لترویج أفكاره، أو لتمویلھ، أو لنشر كیفیة تصنیع األجھزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة االتصال بأحد قیادا
 الستخدامھا في جریمة إرھابیة.

 
إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس) سنوات وال تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسیلة خبراً، أو بیاناً، أو  

 نحو ذلك، بقصد تنفیذ جریمة إرھابیة.

 یُعاقب بالسجن مدة ال تزید على (عشر) سنوات وال تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ أراضي المملكة محالً للتخطیط أو لالجتماع، الرتكاب
 جریمة إرھابیة أو جریمة تمویل إرھاب خارج المملكة.

تزید على (عشر) سنوات وال تقل عن (ثالث) سنوات، كل من أعاق سیر التحقیق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو ھدد یعاقب بالسجن مدة ال 
 باالعتداء على أحد القائمین على تطبیق أحكام النظام، أو على أحد أقاربھ أو ممتلكاتھ.

كل من قام بتقدیم أموال أو جمعھا أو تسلمھا أو خصصھا أو نقلھا  یُعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس عشرة) سنة وال تقل عن (خمس) سنوات،
بغرض استخدامھا  -بأي وسیلة كانت بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من مصدر مشروع أو غیر مشروع -أو حولھا أو حازھا أو دعا إلى التبرع بھا

عالماً بأنھا سوف تستخدم كلیاً أو جزئیاً في تمویل جریمة إرھابیة داخل  كلیاً أو جزئیاً الرتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام، أو كان
لم المملكة 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 

ض التسھیالت التي تخولھا لھ صفتھ الوظیفیة أو نشاطھ المھني أو االجتماعي، فال تستخدم أي من تلك األموال، فإن كان الفاعل قد استغل لھذا الغر
 تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.

یُعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس عشرة) سنة وال تقل عن (خمس) سنوات، كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم 
 المنصوص علیھا في النظام.

غرامة ال تزید على (عشرة) مالیین لایر وال تقل عن (ثالثة) مالیین لایر، كل شخص ذي صفة اعتباریة ارتكب أي من مالكیھ أو ممثلیھ أو یُعاقب ب
 ھ، وذلكمدیریھ أو وكالئھ أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام أو ساھم فیھا، إذا وقعت الجریمة باسم الشخص ذي الصفة االعتباریة أو لحساب

الحكم بإیقاف نشاط الشخص االعتباري بصفة مؤقتة أو  دون إخالل بمسؤولیة الشخص ذي الصفة الطبیعیة مرتكب الجریمة. وللمحكمة المختصة
دارة ضائي إلدائمة، أو بإغالق فروعھ أو مكاتبھ التي اقترن استخدامھا بارتكاب الجریمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفیة أعمالھ، أو بتعیین حارس ق

األموال والعملیات. وفي جمیع الحاالت یجوز تضمین الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصھ على نفقة المحكوم علیھ في صحیفة محلیة 
ب الحكم یتم النشر إال بعد أن یكتس تصدر في مقر إقامتھ، فإن لم تكن في مقره صحیفة ففي أقرب منطقة لھ، أو نشره في أي وسیلة أخرى مناسبة، وال

 الصفة القطعیة.



 

 

 یعاقب بالقتل كل من ارتكب أی�ا من الجرائم المنصوص علیھا في النظام نتج عنھا وفاة شخص أو أكثر.
 

  لیة:ال تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أی�ا من الجرائم المنصوص علیھا في النظام عن نصف الحد األعلى لھا؛ في أي من الحاالت التا
 
 اقترنت باستعمال أو إشھار أي من األسلحة أو المتفجرات.إذا  -أ
 

 إذا كانت من خالل أحد األندیة أو المنظمات غیر الھادفة إلى الربح. -ب
 
 إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجریمة. -ج
 
 استغالل القصَّر ومن في حكمھم الرتكاب الجریمة. -د

 رائم المنصوص علیھا في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.یُعاقب كل من شرع في القیام بارتكاب أي من الج
 

 یعد شریكاً في أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام ویُعاقب بالعقوبة المقررة لھا، كلُّ َمْن:
 
 ساھم عن طریق االتفاق أو التحریض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام. -أ
 

أشیاء استعملت أو أعدت لالستعمال في ارتكاب أّيٍ من الجرائم المنصوص علیھا في النظام أو تحصلت منھا، أو  -عمداً  -فى أو أتلف أخ -ب
 مستندات كان من شأنھا كشف الجریمة وأدلتھا أو عقاب مرتكبیھا.

 
 ام من الھـرب أو سھل لھ ذلك.مّكن موقوفاً أو سجیناً أو مطلوباً في أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظ -ج

 ال تخل العقوبات التعزیریة الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة أو األنظمة األخرى.

مدة  -ذ عقوبة السجنبعد انتھاء تنفی-یمنع السعودي المحكوم علیھ بالسجن في أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام من السفر إلى خارج المملكة 
  مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بھا علیھ.

 
وال یسمح یبعد غیر السعودي المحكوم علیھ بالسجن في أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام عن المملكة بعد تنفیذ العقوبة المحكوم علیھ بھا، 

 لھ بالعودة إلیھا.

كل من علم بمشروع لتنفیذ جریمة إرھابیة أو جریمة تمویل إرھاب ولم یبلغ السلطات المختصة مع یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس) سنوات 
 تمكنھ من اإلبالغ.

 یعاقب بالسجن مدة ال تزید على (خمس) سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام أو أحد مرتكبیھا.

لیھا في النظام، على أال تقل عقوبة السجن عن نصف الحد األدنى المقرر لھا، وال تقل عقوبة للمحكمة المختصة تخفیف العقوبات المنصوص ع
طریق الغرامة عن نصف الحد األدنى المقرر لھا، إذا بادر الجاني بإبالغ أي من الجھات المختصة بمعلومات لم یكن من المستطاع الحصول علیھا ب

 آخر، وذلك للمساعدة في أي مما یأتي:
 
 ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام. منع-۱
 
 تحدید مرتكبي الجریمة اآلخرین أو مالحقتھم قضائیاً.-۲
 
 الحصول على أدلة.-۳
 



 

 

 تجنب آثار الجریمة أو الحد منھا.-٤
 
 حرمان الكیان اإلرھابي أو اإلرھابي من الحصول على أموال أو السیطرة علیھا.-٥

وقف تنفیذ  -لن یعود الرتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام  عتبرة تبعث على االعتقاد بأن المحكوم علیھألسباب م -للمحكمة المختصة 
 وذلك بشرط توفر ما یلي: ة السجن بما ال یزید على نصف المدة المحكوم بھابعقو

 
 في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في النظام. حكم سابق أال یكون قد صدر في حقھ-۱
 
     أن یبدي ندمھ على جریمتھ.-۲
 

ى الجریمة وإذا عاد المحكوم علیھ إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في أحكام النظام یلغى وقف التنفیذ دون اإلخالل بالعقوبة المقررة عل
 الجدیدة.

 

 المصادرة

 ما یلي: -عّما إذا كانت في حیازة أو ملكیة الجاني أو طرف آخربصرف النظر -مع عدم اإلخالل بحقوق الغیر الحسن النیة، یصادر بحكم قضائي 
 
 فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فیصادر منھا ما یعادل القیمة المقدرة لھا.، المتحصالت-۱
 
 
 األموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام أو التي أعدت الستخدامھا فیھا. -۲

ي مصادرة األموال أو الوسائط أو المتحصالت وفقاً للمادة (الثامنة والخمسین) من النظام أو لم یمكن تحدید مكانھا، فتصادر بحكم قضائي أإذا تعذر 
 أموال أخرى تعادل قیمة تلك األموال أو الوسائط أو المتحصالت.

 
حصل علیھا لقاء ثمن عادل أو مقابل تقدیمھ خدمة تتناسب مع قیمتھا أو ال تجوز مصادرة األموال أو الوسائط أو المتحصالت متى أثبت صاحبھا أنّھ  

 حصل علیھا بناًء على أسباب مشروعة أخرى وأنّھ كان یجھل مصدرھا غیر المشروع.

أحدھم أو كان إذا علم أطرافھ أو  -تعاقدي أو غیر تعاقدي-للمحكمة المختصة من تلقاء نفسھا أو بناًء على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل 
لخاضعة لمثلھم أن یعلموا بأن أي من تلك األفعال من شأنھا أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد األموال أو الوسائط أو المتحصالت ا

 للمصادرة.

قاً لألحكام المقررة نظاماً، أو إذا حكم بمصادرة األموال أو الوسائط أو المتحصالت وكانت غیر واجبة اإلتالف، فللجھة المختصة التصرف بھا وف
 استردادھا أو اقتسامھا مع الدول التي تربطھا مع المملكة اتفاقیات أو معاھدات ساریة.

 التدابیر

وتقییمھا دیھا على المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح؛ تحدید و فھم مخاطر تمویل اإلرھاب ل
ن عوامل وتوثیقھا وتحدیثھا بشكل مستمر، وتوفیر تقییمھا للمخاطر للجھات الرقابیة المختصة عند الطلب، مع األخذ بعین االعتبار مجموعة واسعة م

وات التسلیم، على أن تتضّمن الخطر بما فیھا تلك المرتبطة بعمالئھا، أو البلدان أو المناطق الجغرافیة، أو المنتجات، أو الخدمات، أو المعامالت أو قن
 دراسة تقییم المخاطر وفقاً لھذه المادة تقییماً للمخاطر المرتبطة بمنتجات جدیدة، وممارسات العمل والتقنیات قبل استخدامھا.



 

 

مستوى مخاطر تمویل  على المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة؛ اتخاذ تدابیر العنایة الواجبة، وتحدید نطاقھا على أساس
ة. وتحدد اإلرھاب المرتبطة بالعمالء وعالقات العمل ویتعیّن علیھا تطبیق تدابیر مشددة للعنایة الواجبة عندما تكون مخاطر تمویل اإلرھاب مرتفع

 الالئحة الحاالت التي تتخذ فیھا ھذه التدابیر وأنواعھا.

لیة المحددة؛ االحتفاظ بجمیع السجالت والمستندات والوثائق والبیانات بما فیھا مستندات تدابیر على المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر الما -۱
ت من تاریخ العنایة الواجبة، لجمیع التعامالت المالیة والصفقات التجاریة والنقدیة، سواء أكانت محلیة أم خارجیة، وذلك لمدة ال تقل عن عشر سنوا

 انتھاء العملیة أو قفل الحساب.
 
إلزام المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة؛ بتمدید مدة االحتفاظ بالسجالت والمستندات  -في الحاالت التي تراھا-للنیابة العامة  -۲

  والوثائق والبیانات إلى الحّد الضروري ألغراض التحقیق الجنائي أو االدعاء.
 
حتفظ بھا كافیة للسماح بتحلیل البیانات وتتبع التعامالت المالیة، ویجب أن یتم االحتفاظ بھا لتكون متاحة یجب أن تكون السجالت والمستندات المُ  -۳

 للجھات المختصة عند الطلب.

شخص ع أي على المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة؛ تطبیق تدابیر العنایة الواجبة المشددة على عالقات العمل والمعامالت م
أنھ بلد عالي المخاطر. وعلى المؤسسات  على -من قبلھا أو من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة اإلرھاب وتمویلھ  -یأتي من بلد أو یقیم فیھ تم تحدیده 

  المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، تطبیق تدابیر للتخفیف من المخاطر العالیة التي تحددھا الجھات الرقابیة.

تنفیذھا على المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح وضع السیاسات واإلجراءات والضوابط و
 بفعالیة لمكافحة تمویل اإلرھاب بھدف اإلدارة والحّد من أي مخاطر محددة. وتحدد الالئحة ما یجب أن تتضمنھ تلك السیاسات واإلجراءات

 والضوابط.

ددة في على المؤسسات المالیة اتخاذ التدابیر المناسبة للتخفیف من المخاطر الناتجة عن الدخول في عالقة مراسلة مع مؤسسات مالیة أخرى، والمح -۱
 نظام مكافحة غسل األموال.

 
 ردة في نظام مكافحة غسل األموال.یتعین على المؤسسات المالیة عند ممارسة نشاط التحویالت البرقیة تطبیق المتطلبات الوا -۲

ب ما على المؤسسات المالیة واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة مراقبة وفحص المعامالت والوثائق والبیانات التي تملكھا بشكل مستمر، بحس
دة والكبیرة بشكل غیر عادي وأي أنماط غیر تضمنتھ األحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل األموال، كما علیھا التدقیق في جمیع المعامالت المعق

 اعتیادیة للمعامالت التي ال تتوفر لھا أغراض اقتصادیة أو مشروعیة واضحة.

بما في ذلك األشخاص الذین یقدمون خدمات -على المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح 
عند اشتباھھم أو إذا توافرت لدیھم أسباب معقولة لالشتباه في أن األموال أو بعضھا تمثل متحصالت أو في ارتباطھا أو عالقتھا  -محاسبیةقانونیة أو 

 بعملیات تمویل اإلرھاب أو أنھا سوف تستخدم في تلك العملیات بما في ذلك محاوالت إجراء مثل ھذه العملیات؛ أن تلتزم باآلتي:
 
دارة العامة للتحریات المالیة فوراً وبشكل مباشر عن العملیة المشتبھ بھا، وتزویدھا بتقریر مفصل یتضمن جمیع البیانات والمعلومات إبالغ اإل -۱

  المتوافرة لدیھا عن تلك العملیة واألطراف ذات الصلة.
 
 االستجابة لكل ما تطلبھ اإلدارة العامة للتحریات المالیة من معلومات إضافیة. -۲

لس یُحظر على المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح، وأي من مدیریھا أو أعضاء مجا -۱
ات متعلّقة بذلك لومإداراتھا أو أعضاء إداراتھا التنفیذیة أو اإلشرافیة أو العاملین فیھا؛ تنبیھ العمیل أو أي شخص آخر بأن تقریراً بموجب النظام أو مع

فصاح أو االتصال بین قد قُّدمت أو سوف تُقّدم إلى اإلدارة العامة للتحریات المالیة أو أّن تحقیقاً جنائی�ا جاٍر أو قد أُجري. وال یشمل ذلك عملیات اإل
 المدیرین والعاملین أو عملیات االتصال مع المحامین أو السلطات المختصة.

 
المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح، وأي من مدیریھا أو أعضاء مجالس ال یترتب على المؤسسات  -۲



 

 

ریات المالیة أو تقدیم إداراتھا أو أعضاء إداراتھا التنفیذیة أو اإلشرافیة أو العاملین فیھا؛ أي مسؤولیة تجاه الُمبلغ عنھ عند إبالغ اإلدارة العامة للتح
 معلومات لھا بحسن نیة.

 الرقابة

 تتخذ الجھات الرقابیة في سبیل أدائھا لمھماتھا ما یأتي
 

جراءات جمع المعلومات والبیانات من المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح، وتطبیق اإل
 یات الفحص المیداني والمكتبي.اإلشرافیة المناسبة، بما في ذلك إجراء عمل

 
رقابیة مالئمة إلزام المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح؛ بتوفیر أي معلومة تراھا الجھة ال

  ت مخّزنة.للقیام بوظائفھا، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أی�ا كانت طریقة تخزینھا وأینما كان
 

 إجراء تقییم مخاطر احتمال وقوع جریمة تمویل إرھاب في الجھات التي تملك الجھة الرقابیة صالحیة مراقبتھا.
 

فة إلى إصدار تعلیمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھاد
  ذاً ألحكام النظام.الربح؛ تنفی

 
ي جھة التعاون والتنسیق مع الجھات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابیة ذات العالقة بمجال اإلشراف على مكافحة جریمة تمویل اإلرھاب مع أ

ومة رقابیة أو تعاون من أي جھة أجنبیة نظیرة، أو تنفیذ طلبات تتعلق بأعمال رقابیة ترد من أي جھة أجنبیة نظیرة بالنیابة عنھا، أو طلب أي معل
 أجنبیة نظیرة.

 
مقررة وفقاً ألحكام التحقق من أّن المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح؛ تعتمد تطبیق التدابیر ال

فیھا حصة األغلبیة بقدر ما تجیزه أنظمة الدولة التي تقع فیھا تلك الفروع  النظام، وتنفّذھا في فروعھا األجنبیة والشركات التابعة لھا والتي تملك
 والشركات.

 
حددة، وضع إجراءات النزاھة والمالءمة وتطبیقھا على كل من یسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة الم

علیھا أو یسعى إلى امتالكھا أو السیطرة علیھا بشكٍل مباشر أو غیر مباشر، أو أن یصبح مستفیداً  والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح، أو اإلشراف
  حقیقی�ا من حصص كبیرة فیھا.

 
من المؤسسات -مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشّد، ودون إخالل بأي إجراء منصوص علیھ في نظام آخر، للجھة الرقابیة عند اكتشاف أي مخالفة 

و األعمال والمھن غیر المالیة المحددة، أو المنظمات غیر الھادفة إلى الربح، أو مدیریھا أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتھا أو أعضاء المالیة، أ
یھا من لألحكام المنصوص علیھا في النظام أو الالئحة أو القرارات أو التعلیمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إل -إداراتھا التنفیذیة أو اإلشرافیة

  قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من اإلجراءات أو الجزاءات اآلتیة:
 

 إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
 

 إصدار أمر یتضمن االلتزام بتعلیمات محددة.
 

 إصدار أمر بطلب تقدیم تقاریر منتظمة عن التدابیر المتخذة لمعالجة المخالفة.
 

 امة مالیة ال تتجاوز خمسة مالیین لایر سعودي عن كّل مخالفة.فرض غر
 

 منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجھة الرقابیة سلطة الرقابة علیھا لمدة تحددھا الجھة الرقابیة.



 

 

 
ة أو المـالك المسیطرین، ومن ذلك تعیین مراقب مؤقت تقییـد صالحیات المدیرین أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفیذیة أو اإلشرافی

 واحد أو أكثر.
 

 إیقاف المدیرین أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفیذیة أو اإلشرافیة، أو طلب تغییرھم.
 

 إیقاف النشاط أو العمل أو المھنة أو المنتج، أو تقیید أي منھا، أو حظر مزاولتھ.
 

 ییده أو سحبھ أو إلغاؤه.تعلیق الترخیص أو تق

یلتزم كل من لھ شأن بتطبیق أحكام النظام، بسریة المعلومات التي اطلع علیھا، وأال یكشف سریتھا إال لضرورة استخدامھا في أغراض جھات 
أي من الجرائم االختصاص، وأال یفصح ألي شخص عن أي من إجراءات اإلبالغ أو االستدالل أو التحقیق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن 

 المنصوص علیھا في النظام، أو اإلفصاح عن البیانات المتعلقة بھا دون مقتضى.

تعمیق تنشأ مراكز متخصصة تكون مھماتھا التوعیة التربویة للموقوفین والمحكوم علیھم في الجرائم المنصوص علیھا في النظام، وتصحیح أفكارھم و
 ل اللجان في ھذه المراكز وكیفیة تشكیلھا، ومكافأة أعضائھا ومن یستعان بھم بقرار من رئیس أمن الدولةاالنتماء الوطني لدیھم، وتحدد قواعد أعما

منظمات غیر تطبق األحكام الواردة في نظام مكافحة غسل األموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالیة، واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، وال
 فیما لم یرد فیھ نص في النظام.الھادفة إلى الربح، وذلك 

 تطبق أحكام نظام اإلجراءات الجزائیة فیما لم یرد فیھ نص خاص في النظام

 


